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 وشەنامە - وشەناسی

ویان دەهێنرێ و ئەو چەندین جار لەم کتێبەدا ناە پێناسەی ئەو وشانەی کە لە بریتییە پێڕستی ژێرەو

 دەقەکەدا ئاماژەیان پێ دەکرێت.  ناو ە دامەزراوانەی ک

 ( asexualڕەگەزخواز )هیچ

 یان ڕەگەزی بەرامبەری خۆی نییە. هیچ هۆگرییەکی بۆ هاوڕەگەز ە کەسێک ک

 دووڕەگەزخواز

ەت هەیە. ۆ ئافرهۆگریی هەم بۆ پیاو و هەمیش بە ڕووی سۆزداری، فیزیایی و / یان سێکسییەوە لە کەسێک ک

 ەیەکسان بێ یان پیشاندەری هۆگریی یەکسان بۆ ئەو ڕەگەز یان ڕەگەزانە بێ کە پێویست ناکا ئەم هۆگریی

 هۆگریی بۆیان هەیە. ە کەسەک

 هاوئاراستەڕەگەزخواز

 دایکبوونیدا هاوئاراستەیە. ەکاتی لە لەگەڵ ڕەگەزی خۆی لە کەسێک ک

 سێکسی  هۆگرییدرکاندنی 

لزباین یان تڕەنسە. گەی، دووڕەگەزخواز، ە پیشانی دەدا کە ڕاشکاوانە کەسێک دەکا کە بە ئاماژە ئەم دێڕ

  یان شووناسی ڕەگەزیی. سێکسیکردنی قبووڵە پرۆسەیەکی هەمیشەییە لسێکسی  هۆگرییدرکاندنی 

 گەی 

 / یانی، فیزیایی و / یا سێکسییەوە هۆگری کەسانی هاوڕەگەز و ڕووی سۆزدارە زۆر جار لە پیاوێک ک

بۆ  ەڕاکێشی پیاوان دەبن؛ بەاڵم دەتوانین ئەمە ئەو پیاوانەی کە زیاتر دەڕوانێتە ڕەگەزی هاوشێوەیە. ئەم وش

تی یان وەک گشە بجڤاکی ناهاوسانان ە بکردن زۆر جار بۆ ئاماژەە گشتییە کار ببەین. ئەم وشە ئافرەتانیش ب

 وشەی ە. شیاوی وتنتڕەگەزخواز نازانێیترە دخۆی بە کار دەبرێ کە شووناسێکی یەکسان بۆ کەسێک ب

 اوڕەگەزخوازی کەڵکی لێ وەرگیرا. هە بە فیلمێکدا بۆ ئاماژە یەکەمین جار لگەی 

  ڕەگەزێتی

. سەبارەت بە ڕەگەزێک بێچم دەگرنە لە ییانە دەکا ککەلتووربەو جیاوازییە کۆمەاڵیەتی یان ە ئاماژە ئەم وش

بۆ ە انچێکراوە کۆمەاڵیەتییە ستانداڕدە کۆمەاڵیەتییە. ئەم کۆمەڵگشتی، ڕەگەزێتی چەمکێکی چێکراوی ە ب

پاڵیان  ەپێی پێکهاتەی بایۆلۆژیکی ڕەواڵەتی کەسەکان دەخرێتە کۆمەڵگا، شووناس و ڕفتاری دیار و نادیار ب

ییەکان ڕەگەزە بواری شووناسی ڕەگەزێتی و جیاوازییە ەنی دەروونناسانی ئەمریکا لئەنجوم)گرووپی کاری 

 ەپێکهاتە بێچم بە کە بینراو یئامرازێکی کلیلیڕەگەزێتی (. West & Ziemerman 1987؛ 2118

(. ڕەگەزی کەسێک ئەو Moradi & Yader, 2011کۆمەاڵیەتییەکانی دەسەاڵت، ئیمتیاز و سەرکوت دەدا )



 ناکرێە لەگەڵ ڕەگەزێتی ئەو یەک ناگرێت. کەواتە بە بایۆلۆژی ئەو دیاری دەبێ، هەمیشە جۆرەی ک

 کار بهێنرێت. ە بری یەکتر بە ل« ڕەگەزێتی»و « ڕەگەز»وشەکانی 

 شووناسی ڕەگەزێتی

بوون یان ڕەگەزی سێیەم پێی دەوترێ مەڕ پیاوبوون، ئافرەتە هەر کەسێک ل یهەستی دەروونی و تایبەتی

ە ی لاتکە ێتی. بۆ تڕەنسەکان و کەسانی هەڵگری ڕەگەزی سێیەم، ڕەگەزی ڕەپاڵدراویان لزشووناسی ڕەگە

 وناسی ڕەگەزییان یەک ناگرێتەوه. دایکبوون لەگەڵ هەستی دەروونیان سەبارەت شو

 دیترڕەگەزخوازنۆڕمی

رەوەی دەە لە نۆڕماڵ و ڕێک دەخا و هەر شتێک کسێکسی  هۆگرییە کە پەیوەندییەکانی دەسەاڵتە کۆمەڵێ ل

 ێزەوه. پەراوە زێتی بێ دەیخاتسازیی ڕەگەی و یەکساندیترڕەگەزخوازی، یەکهاوسەر ەکانیبازنەی ئایدیال

 دیترڕەگەزخواز

  بەرامبەره.ڕەگەزی ی یهۆگر ڕووی فیزیایی، سۆزداری و / یان سێکسییەوەە بەردەوام لە کە ئەو کەسەی

 هاوڕەگەزخوازتۆقێنی

دژی ە ەسی لتاکەککەلتووری و  یدەمارگرژیە لە بریتییە کە هاوڕەگەزخوازانە بێزاری یان نفرەتێکی گشتی ل

ە ەزخوازان. هاوڕەگەزخوازتۆقێنی دوو الیەنی هەیە: هاوڕەگەزخوازتۆقێنی دەروونیکراو واتهاوڕەگ

و لزباین و گەی  دڵ و دەروونی کەسانیە ی کۆمەڵگا لیهاوڕەگەزخوازە چەسپاندنی هەستی دژ

 ەالیەنێک لە ناو دیترڕەگەزخوازان(. هاوڕەگەزخوازی دەتوانین لە هاوڕەگەزخوازتۆقێنی دەرەکی )زیاتر ل

 (. 1983بگرین )فایف، ە لەگەڵ کەسانی هاوڕەگەز ئەنداز پەیوەندیە ی هێورانە هەتا خۆبوواردن لیدەمارگرژ

 هاوڕەگەزخواز

ڕووی سۆزداری، فیزیایی و / یان سێکسییەوە هۆگری هاوڕەگەز / ڕەگەزێتی خۆی دەبێت. ە لە کەسێک ک

 ەقەملدەروونییەکاندا دادەنرا، وەک ە نەخۆشییڕیزی ە لە مێژوویەکی کە هۆی کورتە بە قۆناغێکدا ئەم وشە ل

لزباین  وگەی  کار نەدەهێنرا )وشەگەلی وەکە شێوەی گشتی بە شێوەی ناو( و بە لێی دەڕوانرا )بەتایبەت ب

 5سەدی پیاوان و ە ل 9جانووس،  1993گوێرەی مەزەندەی ڕاپۆڕتی سااڵنەی ساڵی ە دەکار دەهێنران(. بە ب

ڵی ساە هەبووه. ل« هەندێ جار»پەیوەندیی هاوڕەگەزخوازانەیان ە ەلێکی زیاتر لسەدی ژنان پەیوەندییگە ل

ە ل 1ە هاوڕەگەزخوازەکان کەمتر لە هاوژینە ـی زایینی، ئیدارەی ئاماری ئەمریکا بۆی دەرکەوت ک2111

انی پیاوە ، مامناوەندی مەزەندەیی گالۆپ ل2112ئاگێستی ساڵی ە سەدی بنەماڵە ئەمریکییەکان پێک دێنن. ل

 سەد بوو. ە ل 21 گەیدا 

 ڕەگەز نێوان

 ڕەگەزی بایۆلۆژیکەکەی دیار نییە. ە دەکا کە کەسێک پێناس



  لزباین

هۆگریی ڕۆمانسی، حەشەری و / یان سۆزدارییان بۆ ژنانی دیکە هەیە. گالۆپ ە کە مەبەست ئەو ئافرەتانەی

ە ل 22و گەی  سەدی پیاوانە ل 21ند شێوەی مامناوەە بە ، مەزەندەی ئەوەی کرد ک2112ئاگێستی ساڵی ە ل

 سەدی ئافرەتانیش لزباینن. 

  ناهاوسان

دووڕەگەزخواز دادەنرێن و توێژەران وەک ە نێوان هەر دوو سەری الیەندان، زۆر جار بە لە کەسانێک ک

 رووپێکی یەکدەست لێیان دەڕوانن. گ

 ڕەگەز

هەم ە ک دەکاڕەگەزەکان ژنان و لەشی نێوانجیاوازیی فیزیایی یان فیزیۆلۆجیکی نێوان پیاوان، ە بە ئاماژ

خۆ ە ل وهەم )مەمک و مووی دەموچاو(تایبەتمەندیی سەرەتایی )سیستەمی زک و زا( و هەم تایبەتمەندی دو

ە ۆ بوونئەو بە کە کەسەکزاوزێ  بارودۆخی فیزیایی و بایۆلۆجیکی شوێنی کۆئەندامیە دەگرێت. ڕەگەز وات

 و دەکات. ان ئافرەت یان ...( شیا)پیاو ی

 سێکسی  هۆگریی

 یهۆگریە. ەیهۆگریی سۆزداری، ڕۆمانسی، سێکسی و / یان خۆشەویستانەی بەردەوام بۆ کەسێکی دیک

ڕەگەزییەکانی وەک ڕەگەزی بایۆلۆجی، شووناسی ڕەگەزێتی )هەستی ە لەگەڵ دیکەی ڕەهەندسێکسی 

یەکانی یکەلتووربەها کردنی ن و ڕەچاوڕەگەزێتییە کۆمەاڵیەتییەکاە دەروونی پیاو یان ئافرەت بوون( و ڕۆڵ

یەکسانی و مافەکانی مرۆڤ،  سێکسی،هۆگریی )هەاڵواردنی ە فەرقی هەیە و پیاوانە ڕفتاری ئافرەتان

www.equalityhumanrights.com/en/advice .)ە کە ەسەیتایبەتمەندی ئەو کسێکسی  هۆگریی

ە ییەکان لمرۆ سێکسییەوەە هۆگرییە الیەنێک لە چەمکهەیە. پێک دێنێت. ئەم ە کەسەکە بەشێک لەو شتەی ک

 ڕەگەزخواز دەگرێتەوه. از و دیتردووڕەگەزخوە تا دەگاتە بگرە وگەیەلزباین و 

  سێکسی تامەزرۆیی 

نی ان بۆ دیتران و پتانسییەلی ئەزمووئەو هۆگرییانەی وا مرۆڤەکان بۆ یەکتریان هەیە، هۆگریی و ڕاکێشانی

هەستی دەروونی دڵخوازه. هۆگریی سیکسی  خستنە ڕوویوزا و بە حەشەری و واڵمدانەوەی خواستی زک

الی هاوڕەگەز یان ڕەگەزی بەرامبەردا ە و دەتوانێ بە ڕەگەز و ڕەگەزێتییە جیاوازەکاندا وەک یەک نییە ل

 هۆگرییسەرچەشنی پێکهاتە خوازی کۆمەاڵیەتی دەڵێ ە بن کردەئاماژە ( ب1991بشکێتەوە. هاڵپرین )

یی بۆ کەسەکە هەڵسەنگاندنی ڕەگەز سێکسیپێی ئاکاری ە و بەر لەم داهێنانە، بە بابەتێکی داهێنراوسێکسی 

 دەتوانێ بۆ هاوڕەگەز یان ڕەگەزی بەرامبەرسێکسی  هۆگرییئەو کەسە. سێکسی  هۆگرییپێی ە بە دەکرا و ن

م یەکەە پێباشییە سێکسییەکان لە ۆڵەرانی بواری هۆگرییە سێکسییەکان لەو باوەڕەدان کبێت. زۆربەی لێک

 ساڵەکانی ژیاندا دەرکەون.     

http://www.equalityhumanrights.com/en/advice


 تڕەنس تۆقێنی

گیری، ئازار یان چوارچێوەی هەاڵواردن، گۆشەە هەندێ جار خۆی لە کەسانی تڕەنسە کە ترس یان نفرەت ل

 هاوڕەگەزخوازتۆقێنی(. یا )ترس( وفووبە تیژی دەنوێنێت. )بڕوانوتوند

 تڕەنسێتی

یان شووناسی ڕەگەزیی یان ڕۆڵی ڕەگەزیە بۆ وەسفی ڕێژەیەکی زۆری ئەو کەسانەی کە پێناسەیەکی گشتیی

تر لەگەڵ یەکە دایکبووندا یەک نییە. ڕەگەز و ڕەگەزێتی هەمیشە کاتی لە لەگەڵ ڕەگەزی ڕەپاڵخراویان ل

شێوەی گشتی پەسند کراوه، هەموو کەسانی ە ب« تڕەنس»شەی وە کاتێکدا کە / یەکسان نین. لە هاوئاراست

ئەو کەسانەی وا لەم ە تڕەنس نازانن. لەوانەیە ( خۆیان بTGNCڕەگەزێتی ) یتڕەنس / ناهاوئاهەنگی

 ەڕەگەزێکی هەڵەدا دانراون؛ وەها تێگەیشتنێک لەوانەیە ل کراون، وا هەست بکەنڕیزبەندییەدا جێگیر 

)مییێر و البۆسکی، ە یان نەکەوێتەوە یان دەرمانی هۆرمۆنی لێ بکەوێتەوی نەشتەرگەرهۆگربوون بۆ 

، وشەنامەی APAبەڵگەکانی ە لڕەگەزێتی ، پێناسەکانی هۆگریی ڕەگەزێتی  و هەمەجۆری 2113

 (. APA، 2115دەروونناسی 

 )تەمکین(  گوێڕایەڵی

 ەر( بۆ خواستی مێردەکەی دەکات. ملکەجبوونی ژن )هاوسە بە ئاماژە یاسای ئێراندا کە لە چەمکێکی یاسایی

جیاکردنەوەی پلە جیاوازەکانی هۆگری سێکسی ی لێکیهاوکارە کراوانپێڕستە سەرەڕای ئەوەی ئەم وش

هاوڕەگەزخوازی هەتا ە الیەنێک لە هاوشێوەی ئەوەی ل سێکسی،هۆگریی دەکەن، بەردەوام ئایدیای 

ان ئەم دەیانویست خاڵەکانی نێوە نەوەکانی ئەم دواییاندەکرێ، بەهێز دەکەن. توێژیە ڕەگەزخوازیدا پێناسدیتر

، 1دووانە -ڕەگەزخواز لەوەش ئاڵۆزتر بکەن و ناوگەلی وەک دیترە یهۆگریی سێکسیدوو سەری الیەنی 

و زیاتر  5ڕەگەزخواززیاتر دیتر 4دووانە -، کونجکۆڵ 3دووانە -، لزباین 2دووانە -ڕەگەزخواز دوو

ڕەگەزخواز و ئەزموونەکانی دیکەی دووە ێناوه. هەروەها ئەم ناوانکار هە هاوڕەگەزخوازیان ب

ڕوانگەی ە دەزانن و لە و دیترڕەگەزخوازانە هۆگریی هاوڕەگەزخوازانە ئاوێتەیەک لە ڕەگەزخواز بفرە

و گەی  ڕەگەزخواز، لزباین /البردنی ناوە شووناسییەکانی دیکە، پۆلێنبەندی دیاریکراوی دیترە زمانناسی ب

 ەگەزخواز ڕاست دەکەنەوه.      ڕدوو

  

                                                           

 1
ڕەگەزخواز کە بە دوانە؛ سێ ژێر گرووپی دوو –ڕەگەزخوازی دوانە و دوانە ی دووانە، دیترەگ(. 2002. )ئێف. دی و کاڵین . جی . وینریچ  -

   .101 – 131، (4) 2ڕەگەزخوازی، گۆڤاری دوو. ی کاڵین دیاری کرانیکەڵک وەرگرتن لە شیکاریی هێشوویی پێوەری ئاراستەی ڕەگەز
دۆزینەوە و : کۆمەڵە ئەزموونی ژنانی گەنج لە چوارچێوەی دۆستایەتی لەگەڵ هاوڕەگەز(. 2002)ئێم . و تامپسۆن، ئێی. ئێم. مۆڕگان، ئێی -2 

 .    101 – 131، (4) 2گۆڤاری هاوڕەگەزخوازیی، . دووانە –ڕەگەزخواز و کونجکۆڵ پێناسەی شووناسی دوو

 Mostly Straight” Young Women: Variations in Sexual Behavior and Identity“ ئێم .ئێی تامپسۆن، و. ئێم. ئێی مۆڕگان، -3 

. (2008) .Development 21 – 1 ،11ژمارە  ،44 بەرگی. گەشە دەروونناسی گۆڤاری. 

 or new sexual Mostly heterosexual and mostly gay/lesbian: Evidence f. سی. ویلیامز، ئار –و ساڤین . وۆرانگالوا، زێد -4 

orientation identities. Archives of Sexual Behavior, 41, 85–101. http://dx.doi.org/10.1007/s10508-012-9921-y. 

 



 سپاس و پێزانین

ە ۆشییپەرە لە مندااڵن و ئافرەتان لە ماوەی ئەم سااڵنەی دواییدا یەکێک بووکردنی بابەتی ڕەگەز و بەتوانا

وەکانی لێکۆڵینەە واڵتی ئێران لە لهاوسەرگیریی سپی  مەڕە جیدییە توێژینەوەکانی بەنده. توێژینەوەم ل

و  2مندااڵنهاوسەرگیریی پێشوەختەی  ،1بڕیاری مەحرەمێتیو  ی کاتییهاوسەرگیرە ەت بدووم سەبارڕابر

بۆ سەر هەر دوو زمانی فارسی و ئینگلیزی باڵو کراونەتەوه، سەرچاوەی ە ئێران، کە ل 3خەتەنەی ژنان

 گرتووه. 

مەڵێک ووشی کۆئێراندا تە لە / مەتعهاوسەرگیریی کاتی  وهاوسەرگیریی سپی  سەرە لکردن کاتی ئیشە ل

ی وشەی کورتکراوەی ئێڵ جی بە بە ئێراندا قبووڵ کراو نەبوو. ئەم کەسانە شووناسی ڕەگەزێتیان لە هاتم ک

(LGBناوزەد دەکرێن ک ) کان و دووڕەگەزخوازەکان. ئێڵ جی بی گرووپێکی گەیەلزباینەکان، ە لە بریتییە

 / ئێتنیک و بارودۆخیە نەتەو سێکسی،ریی هۆگ، ێتیڕەگەزە لە ئاوڕدانەوە بە لەو کەسانەی کە بەرباڵو

ە بە انەیلەوە گشتی ئەم بابەتە بەتایبەت بۆ ئەو گەنجانەی کە ئابووریی زۆر جۆراوجۆرن. ب –کۆمەاڵیەتی 

ترسی هەاڵواردن و ناو و نیتکە دەژین، دەتوانێ ناو ە خۆیان بێڕێزیان پێ بکرێ یان لسێکسی  هۆگرییهۆی 

هیچ ە ا و نکۆمەڵگە زۆری لێ دەکەوێتەوە. ن مەترسیە تی لەم گرووپەران ئەندامئێە بابەتێکی هەستیار بێت. ل

اییدا ڕاوەدوونانی یاسبە دواداچوون و ترسی ە لە هەمیشە ڕێکخراوێکی یاسایی پشتیوانی لە ئێوە ناکا و ئێو

ناسی ەڵکخوێی نیەکی ەپێم خۆش بوو توێژینەوە لێکۆڵینەوه؛ چوونکە دەژین. بڕیارم دا لەم بوارەدا دەست بدەم

ا ژیانیاندە لە ڕەنگە ئەنجام بدەم کە هاوکات لەگەڵ گێڕانەوەی بەسەرهاتی هەوڵ، ترس و هیوای ئەم کەسان

و من ێان گۆڕانی بەدی هژیانی من ە لساتەوەختییە  ەبەر یەککەوتنە گۆڕانێکی باش و ئەرێنی بەدی بێنم. ئەم

بۆ زۆرمان نەناسراوه. کاتێک بڕیارم دا ە ک وەدەست هێنا مژیانە شاراوەکانکردنی بووێری تاوتوێ

ەستی مەبە بە کە ئێراندا ئەنجام بدەم، دەستبەجێ بۆم ڕوون بۆوە سەر ژیانی ناهاوسانان لە یەک لەتوێژینەو

ەمبەر هە هێمنایەتی جیهانی نەزۆک، لە واڵت بم بۆ ئەوەی لە کێشە زۆرەکانیان، دەبێ خۆم لکردنی ئاشکرا

دا ناو سەرکوتی بااڵدەستە لە قەڵغان. ئەم توێژینەوە ە و خەسارهەڵگرییەکدا ببمبچووکترین هێمای حەڕەش

ان ڕێگەی پیشە لبۆ هەموو جیهان گێڕانەوەی بەسەرهاتی ئەم کەسانە دەزانێ، وونکردنەوە خۆی بە پابەندی ڕ

ە ەکانیان لتییبوونی ناهاوسانان و نەهامەە نکۆڵی لە کبە پێویستی زانی  واڵتێکداە نی ژیانی ڕاستەقینە لدا

بریتی  ەتوێژینەوچۆنایەتی قۆناغی دەکات. بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ بنەماڵە، کەس و کار و کۆی کۆمەڵگادا 

ی پالیەن گرووە لە قووڵ لەگەڵ ناهاوسانان و دیترڕەگەزان کە و دیمانەی نیوفوکووسەکان گرووپە ە بوو ل

ە ل ەتۆمار بکا کە بڕیاری دا ڕا و هەستی ئەو کەسان ەی ئەنجام درا. بۆ یەکەم جار ئەم توێژینەوکاری مەیدان

                                                           
 بڕیاری مەحرەمێتی.و سیغە سەبارەت بە گشتگیر یەکی ەلێکۆڵینەو: ماڵێک لە سەر ئاو(. (. 1312ئەحمەدی، کامیل ) -1 
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 پێشوەختەی مندااڵن لە ئێران، تاران: شیرازه. ی(. زایەڵەی بێدەنگی؛ توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیری1312ئەحمەدی، کامیل ) -2 

Ahmady, Kameel (2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study On Early Child Marriagen 

(ECM) 

In Iran, New York: Nova Publishing 
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Ahmady, Kameel (2015). In The Name of Tradition: A Comprehensive Research Study On Female Genital 

Mutilation/Cutting (FGM/C) In Iran, Oxford: Oxford Press. 



سێ ە لیات تیۆریی داتابن ، ئەنجامەکان وەدەست بێنێت.تیۆریی داتابنیاتکارهێنانی ە ناوخۆی واڵتدان و پاش ب

 گێڕانەوەکانی ئەوانی گۆڕی. ە گۆشەکردنی سۆزی واڵمدەران هاوکاری کردین و چاالکان

ئێراندا بۆ کۆمەڵەی ناهاوسانان ڕوو دەدا، ە دەمویست ئەوەی لە نکمن ئاوا بووێرانە ئیشم کرد؛ چوو

کردن یان سەرکوتڕاستبوونەکەی تاقی بکەمەوه، هەستی کەسەکان بزانم و ئەوەی کۆمەڵگا خوازیاری 

 ەیەکی ئەم بابەتە دیکۆمێنت سازی دەستە لەوێ بۆ ب مبەشداریە حەشاردانیەتی، بیخەمە ڕوو. هیوادارم ب

 هۆی گۆڕانێکی ئەرێنی.ە وێ و ببێتحەقیقەت دەربکە

سەر  ەشاراوەکانی ناهاوسانان لە شرۆڤەکەی خۆم، لەم توێژینەوەدا لەگەڵ نوێنەرانی گرووپکردنی تەواوە ل

ینی ڕێگەیەک بوو بۆ ناسە ئاستی هەر سێ شاری گەورەی ئێران وتووێژ کرا. بۆ توێژەر و خەڵکناسێک، ئەم

، سەردانمان کردن ەندین ڕەهەندی بەرباڵوتردا. ئەوانەی وا بۆ وتووێژچە لجڤاکی ناهاوسانان ڕا و بۆچوونی 

 ەکاری ئێمە، خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی. ئەم توێژینەوە بەشێک لە ببوونە بوون و لەوەی کزۆر گەرم و گوڕ

بەردەستی بەرپرسی پالن و ە دەخرێتە هەمان شێوە ڕوو و ئەنجامەکان بە ئەنجامەکان دەخاتە پوختەیەک ل

 . ەوەتاوتوێ دەکرێتە پێشکەوتنی توێژینەوبەردەوام رەکان و ئیدیتۆ

نکۆڵی  شێوەیەکی هەمەگیر و سیستماتیکە شایەتحاڵە. بوونی ئەوان بە حەقیقەتی ژیانی ناهاوسانان پێویستی ب

بۆ من قۆناغی  ەلێ دەکرێت. نووسینی ئەم یادداشتی سوپاسگوزارییە بەشی کۆتایی ئەم لێکۆڵینەوەیە. ئەم قۆناغ

کاریگەرییەکی  ەسەر ئاستی تاکەکەسی بووه. ئەم توێژینەوە شێوەی زانستی بەڵکوو لە تەنیا بە رکاریی، نفێ

بکەم وا پشتیوانیان لێ کردم و لەم ماوەدا هاوکارییان ە سپاسی ئەو کەسانە سەر من دانا. پێم خۆشە قووڵی ل

دەکەم وا ڕێگەیان ە ەرگ و بووێرانبەجە سپاسی تیمی کاری مەیدانی و ئەو ڕۆحە کانگای دڵەوە کردووم. ل

 بەر مەترسی. ە ئازادانەی ئەوان ژیانی ئەوان خستۆتکردنی ەڕاستیدا قسە دا هەستیان تۆمار بکرێت. ل

ە ێڕانەوئەم گکردنی ەو ئامادە بۆ کۆکردنەوه، شرۆڤە بەتایبەتی سپاسی ڕاوێژکارەکەم، حومێڕا ناز دەکەم ک

اهەنگی ئەم هاوئە هاندانەکانی لە ردم. ناوبراو پێشنیاری باشی هەبوو و بئینگلیزییەکەدا هاریکاری کە کارە ل

لەگەڵ هەموو شیکارییەکانی ئەم ە هاوکاری کردم. ئەگەرچی لەوانەیە بەتایبەت نووسینی ئەم ڕاپۆڕتە پالن

 هاوڕا نەبێت. ە توێژینەو

ی لۆرێن سپاسە کارناسان ڕووی بۆچوونیە بۆ هەڵەچنی و ڕاستکردنەوەی دەقی ئینگلیزی و خستنە پێم خۆش

 کۆنس و کەتایوون ئێحسانی بکەم. 

ە زانیاری ب ەبۆ ئەم توێژینەوە لێکۆڵینەوەییەکان دەکەم کە ناهاوسانان، پزیشکان و ناوەند حەشیمەتیسپاسی 

ە کارسپاسی هاوە بەرگی یەکەمی ئەم دەقە نرخیان پێدام و بۆ ڕا و بۆچوون و ڕوانگەی بەسوودیان سەبارەت ب

هیچ شێوەیەک کەسایەتی ئەم ە و بە سەر ئەستۆی خۆمە ـەکانم دەکەم. بەرپرسایەتی هەر هەڵەیەک ل«ونابێ»

 ناڕووشێنێت. ە هێژایانە بەڕێز

دەکەم وا شانازی ئەوەم بووە کە لەم پالن و پالنە پەیوەندیدارەکاندا ئیشیان ە سوپاسی هەر هەموو ئەو کەسان

وماری ژی ڕێنومایی تاکەکەسی و پڕۆفیشناڵی بێی کاری مەیدانئەندامانی تیمە م للەگەڵ کردووم. هەر کا

ە گشتی زۆر شتیان فێر کردم. ئەم توێژینەوە ژیاندا بە و چ لە بواری توێژینەوە خۆیان بۆ من خستە ڕوو و چ ل



هەمووان ئەنجام دەدرا. هەر  یی، پشتیوانی و هاوکاریوردەکارییەکان، ڕاهێنانی مەیدان گەڕان بۆە تەنیا ب

ێنومایی شیکاری و ڕە وێنەکەی لبێە هۆی کارە سپاسی یاریدەدەری یەکەمم فەریبا ئەڵماسی، بە پێم خۆشە بۆی

شیالن عەلی یار بۆ کۆ کردنەوەی داتاکان و ە ی مەیدانی بکەم. سپاسی هاریکارییەکانی عائیشیچاالک

ە تانەنی، ڤیدا زەفەری، فەپاشازاده، ژیال سەدیقی، سەبا وەتە بنیات لەگەڵ حەکیمداتا یشرۆڤەکانی تیۆری

مەداح دەکەم بۆ وەرگێڕانی ئەم توێژینەوە ە خاتوو سەمانە سادقی و گۆلیتا حسێن پوور دەکەم. دەستخۆشی ل

سەر هەر دوو زمانەکەدا ە بوون بهۆی زاڵە بۆ سەر زمانی ئینگلیزی. بەڕێزیان بە زمانی فارسییەوە ل

 ەاتاکانی کرد. هەروەها سپاسی زێنەب پزیشکیان دەکەم کو وە ی کوالێتی و پێکهاتەبەندبوونی ڕستیهاوکار

سارا  خاتووە بەشەکانی دەقی فارسی ئەم بەرهەمەی ئیدیت و پێکهاتەبەندیی کرد و دەستخۆشی لە هەندێ ل

خوێندنەوەی وردی ئەم بەرهەمە. ە هۆی پێداهەڵچوونەوەی دووبارەی دەق و دووبارە سەحرانەوەرد دەکەم ب

 ەهۆی ڕێنومایی، ڕنوێنی و ڕاوێژکارییەکانی بەتایبەت لە ی موسلیم نازمی دەگووشم بدەستی ماندوو نەبوون

ێنیش سپاسی محەمەد حسە د تیۆری بۆ گرووپی شیکاریی ئەم توێژینەوه. پێم خۆشانشیکاری و ڕاهێنانی گڕ

 کان یارمەتی دام. شیکاریی داتاو ە خشتکردنی ەبۆ ئامادە بکەم ک

ی درێژەی کارە لە کجڤاکی ناهاوسانان بۆ هەموو دۆستان و ئەندامانی ە هەی ئەو پەڕی سوپاس و دەستخۆشیم

 ەڕا و پێشنیاری خۆیان خستە شاری تاران، مەشهەد و ئیسفەهان پشتیوانیان کردم و میوانگرانە مەیدانی ل

 ڕوو. 

وون. سپاسی م بئەندامانی بنەماڵەکەە و نووسینی ئەم کتێبە بەاڵم گرنگترین یارمەتی بۆ ڕاپەڕاندنی ئەم پالن

 عەشق و ڕێنوێی ئەوانە کە گەیشتوومەتە ئەم ئاستە. ە یەکیان دەکەم کە یەک ب

 کامیل ئەحمەدی
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 وتەیەک لەگەڵ خوێنەر

 

 واڵتی ئێراندا توێژینەوەیەک ئەنجام بدەم، دەستبەجێ بۆمە ژیانی ناهاوسانان لە کاتێک بڕیارم دا سەبارەت ب

سەر ژیانی ە بە باڵی کێشاوە ی بەردەوام کسەرکوتترس و کردنی مەبەستی ئاشکراە بە دەرکەوت ک

ە بەشێک بن لە کە ئێراندا ئەو مافەیان هەیە شک ناهاوسانان لئێران بم. بێە ناهاوساناندا، بۆ خۆم ل

 فەرمی بناسرێت. ە گەورەتر و دەبێ بوونیان ب حەشیمەتێکی

سۆزداری و ە شاراوەترین ئاستەنگئەو پەڕی هەوڵی خۆمم دا بۆ ئەوەی « چیرۆکی قەدەغە کراو»ە ل

ڕێگەی ئەنجامی کۆمەاڵیەتی، گێڕانەوەی ە لبەر دەم ناهاوسانانە، ە واڵتی ئێراندا لە لە کۆمەاڵیەتییەکان ک

نەی الێکدانەوەی ڕاستگۆیە پیشان بدەم. ئەم لێکۆڵینەونان ناوبژیوانانە، دیمانە و کاردانەوەی ناهاوسابێ

 خوێنەر بەرەو الی خۆیە کە بابەتێکی نەوتراوه. هەروەها گێڕانەوەیەکی سەرنجڕاکێشی لە خۆدا هەڵگرتوو

 ڕادەکێشێت. 

پابەندی ڕوونکردنەوە ە کۆمەاڵیەتی و یاساییەکان، خۆی بە سەرەڕای هەموو ئاستەنگە کە ئەم توێژینەو

کرد  پیشاندانی شتێک مومکینە انی و ئەمەی بپێویست زە دەزانێ، گێڕانەوەی چیرۆکی کەسانی ناهاوسانی ب

بوونی ئەوان دەکات. پێم خۆش بوو ڕا و بیر و بۆچوونی کەسانی ە نکۆڵی لە کە واڵتێکدایە واتای ژیان لە ک

 ڕوو. ە و بیخەمە ڕوون بکەمەوە ناسێک بڕیارم دا بۆ ئەوەی ئەم بابەتناو واڵت تۆمار بکەم و وەک خەڵک

ندا ئەنجامدانی دیمانەکاە لە بوو ک دەروەستکەسانێکی گەنج و ە ی پێکهاتوو لتیمی بچووکی کاری مەیدان

ادار کراو بەڵکوو بۆ خۆشیان ئاگە لەگەڵدیمانکەسی مەترسییەکان نەک تەنیا بۆ سەر ە هاریکاریان کردم و ل

ە جەسارتەوە ب ئەوانە لەم بابەت ئاگاداریە مەترسییەوه. بە ن بخاتدەیتوانی ژیانیاکردن ەئاشکرا قسە بوون. ب

 ۆگرییهشووناس و ە وەک مافێکی مرۆیی پشتیوانیان لڕوانگەیەکی یەکگرتووەوە ە لو ە ناو بوارەکەوە هاتن

 شێوەی گشتی وە شووناسی ڕەگەزیی ناهاوسانان یان بکردنی واڵتی ئێران ئاشکراە دەکرد. لسێکسی 

 ئامارێکی نگریس. ە ببێتە وانەییان لەە ڕەت دەکرێتەوە الیەن کۆمەڵگا و حکومەتەوە سیستماتیک ل

ەگەڵی ناهاوسانان لە بوو کە هەمیشەییە دەستپێکی ئەم پالنە توێژینەوەییە دیار بوو ئەو ترسە ئەوەی هەر ل

ان زۆریهەروەها بوو. ە شووناسیان تەواو ڕاستەقینئاشکرابوونی  ەدەژیان. ناڕەحەتی و نیگەرانی ئەوان ل

شەودا ە ل بوون، ڕەگەزخواز و ئەو ساتەوەختانەی وا بەختیارڕۆژدا دیتر درێژاییە ژیانێکی دووانەیان بوو: ل

هاوڕێ ە کە ترسی ئەوەیان هەیبەردەوام ە دەکەن؛ چوونکە دەنگی نزم قسە دەبوونە هاوڕەگەزخواز. ئەوان ب

رانی گەهۆی نیە شووناسی ڕەگەزییان بزانن. دەربڕینی ڕا و بۆچوون بۆ ئەوان بە بە و بنەماڵەکانیان لەوانەی

ن چاوپێکەوتنەکاندا وردبیە ئاگابوون و هەر لەبەر ئەوەش لە داوی پۆلیس بە ئەمنی مەترسیدار بوو. ئەوان ل

 من بۆ پاراستنی سەرچاوەی وتەکان ناوەکانم گۆڕیون. ە بوون. هەر بۆی



ووین از بنیە بە توێژەرانی تیمەکەش مەترسییەکانی ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیان قبووڵ کردبوو؛ چوونک

ەوەی هەستیان بکەین و ئە و ئاماژە بە بکەینەو یناهاوسانانی ئێراندا ڕوو دەدا پشتڕاستحەشیمەتی ە ئەوەی ل

و  دیکۆمێنتە بە یان نکۆڵی لێ کردنیەتی ئاشکرا بکەین. هیوامان وایکردن سەرکوتکۆمەڵگا هەڵوەدای 

ی هەم انین کۆمەک بەخشی گۆڕانی ئەرێنو بتوە دەستی یەکی ئەم بابەتە، حەقیقت ڕوون ببێتەوکردنی بەڵگە

 حکومەتدا بین. ە سەر ئاستی کۆمەڵگا و هەمیش لە ل

 دەکەم وا ئیزنیان پێدام هەست و ئەزموونیان تۆمار بکەم. ە بوێرانە پێزانی توێژەران و ئەو گیانە خۆم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پوختە

شووناسەکان و ڕۆڵە ڕەگەزیی و ە کگرنگترین ڕەهەندەکانی ژیانی مرۆڤە ە لە ڕەگەزێتی یەکێک

ر و بیە ل خۆ دەگرێت. ڕەگەزێتیە شاوەت، دۆستایەتی و زک و زا ل سێکسی،هۆگریی ڕەگەزێتییەکان، 

کەسەکاندا خۆی  پەیوەندییی، خواست، باوەڕ، ڕوانگە، بەها، ڕفتار، ڕەواڵەت و بۆچوون، خەیاڵپەروەر

ئەزموون ە خۆ بگرێ، هەر هەموویان هەمیشە لە ەهەندانڕەگەزێتی دەتوانێ ئەم ڕە کاتێکدا کە دەردەخات. ل

ی، کۆمەاڵیەتی، پەیوەندیی بایۆلۆجی، دەروونی یژێر کاریگەرە ناکرێن یان دەرناخرێن. ڕەگەزێتی ل

 مەعنەوییەکانیشدایە. ە و فاکتەر یئایینئەخالقی، یاسایی، مێژوویی، ئابووری، کەلتووری، 

کراوه؛ بەاڵم ە ناهاوسانانی ئێرانی ئاماد حەشیمەتیە سەبارەت ب هەتا ئەوڕۆ ڕاپۆڕت و ڕووماڵی میدیایی

ە تووجێ هێشە دیکۆمێنت کراوی ئەو کەسانەن وا ئێرانیان بە و بە ئەرشیڤی کۆ کراوە زۆربەی ئەم هەوااڵن

ای نیگە گۆشە لە مەڕ ناهاوسانانی هاوچەرخی ئێران و ئەوەی کە سەر دەبەن. لە ژیان بە واڵتێکی دیکە و ل

دەڕوانن، لێکۆڵینەوەی زۆر کەم ئەنجام دراوه. دەتوانین بڵێین هیچ زانیارییەک ە چۆن لەم کۆمەڵگایە ەوخۆیان

شێوەی تایبەت، هیچ ە مەڕ ئەزموونی کەسانی ناهاوسانی دانیشتووی واڵتی ئێران بوونی نییە. بە ل

ووناسی شە ئەزموونیان لئێران و چۆنیەتی کارتێکراوی ە ژیان و هەستی ئەوان لە توێژینەوەیەک سەبارەت ب

بۆ ە تییزانسە ئەم بۆشاییە نیازە بە زۆر کەمە. ئەم توێژینەوە یان ئەگەر هەیە بەر دەستدا نییە ڕەگەزییان ل

ناوخۆی ە لە ک ەیەکەمین توێژینەوەیە پێی زانیارییەکانی من، ئەمە گرنگە پڕ بکاتەوه. بە بابەتێک کە تا ئەم ڕاد

 جوگرافیای ئێران ڕەهەندێکیە لە ئاوڕدانەوە بە ان ئەنجام دراوه. ئەم توێژینەومەڕ ناهاوسانە واڵتی ئێراندا ل

 دەقەکانی پەیوەست بە ناهاوسانان زیاد دەکات. ە نوێ ب

 و بێژومارە ڕوانینی الیەنە ئێران بە ، بواری پشتگوێ خراوی ڕەگەزێتی لەناسانخەڵکە ئەم توێژینەو

ە و لبەستێنی ناسینی ڕوە ، لحەشیمەتی ناهاوسانانە ەکانی لئاڵۆزەکانی شووناسی ڕەگەزێتی و وردەکاریی

 ەیوەستپدژی خراپ تێگەیشتنە باوەکانی  لە هەمان کاتدا،ە ەکان لێک دەداتەوه. لسێکسییزیادبووی هۆگرییە 

ار زۆر جە دەگرێ کە و گێڕانەوانە لەو ئەفسانە ئێران دەوەستێتەوە و ڕەخنە بە ناهاوسانان و ڕەگەزێتی ل

 ەسیاسەت و تێڕامانی هەڵە بۆ ئەوەی ببێتکردنی ەڕەگەزێتی و ئامادە هۆی تێگەیشتننی هەڵە لبوونەتە 

 ئاراستەیەکی گشتگیرتر. ڕێخۆشکەری 

و بیر و ڕای سێکسی  هۆگرییبۆ ە ماوەڕای ڕوانگەی گشتی و سادە زۆر ئاڵۆزه، چوونکە ئەم توێژینەو

ە سەرنجی خست ەتاکە. بۆ یەکەمین جار، ئەم توێژینەو بواری ژیانی تایبەتی و گشتیە ڕەگەزێتی لە پەیوەست ب

شاری کەاڵنسەر ئاستی سێ ە سەد ئافرەت( لە ل 41سەد پیاو و ە ل 61کەس ) 311سەر دیمانەی قووڵ لەگەڵ 

 ەئێران )تاران، مەشهەد و ئیسفەهان(. لەم کارەدا کێشەکانی پەیوەست بە گۆڕانەکارییەکانی ئەم سەردەمە ل

اتدا، هەمان کە واڵتی ئێران تاوتوێ کرا و لە لپەیوەندییانە ییەکان و چۆنیەتی ئەم تێپەیوەندییە ڕەگەز

توێژینەوەییەکان، ە تیۆریی و شێوازمەند بۆ خوێنەران، ناهاوسانان، زانکۆکان و ناوەند ەکیچوارچێوەی

ەوان ئ گوێرەیە ڕوو بۆ ئەوەی بە چاالکڤانانی بواری گشتی و کۆمەاڵیەتی و خوێندکارانی زانکۆ خرای

تێگەیشتن  توێژینەوییە،ە سەرەکییەکانی ئەم پڕۆژە سەر بکرێت. ئامانجە ناهاوسانان تاوتوێ و توێژینەوەیان ل



ەم ڕوانگەی ئە ل انەڕێگەی شرۆڤەی ڕەخنەییە واڵتی ئێران لە ناهاوسانان لی سەبارەت بە هەست و باوەڕە ل

 یی،ئایینکۆمەڵگایەکی ە هۆی ژیان لە ان بئەوە خۆیان و هەروەها لێکدانەوەی ئەو کێشانەیە کە کەسان

ئەزموونی دەکەن. ە ناهاوسانی وەک شووناسێک ڕەت دەکەنەوه، بە ساالر، کتەوەر، نەریتخواز و باوکچین

ارهەڵگری و خەسجڤاکی ناهاوسانان ە لە دەست پێدەکات. پێویستیی ئاوڕدانەوە لێرەوە پرسیاری ئەم توێژینەو

ئەنگێزەیەک بۆ ڕوونکردنەوەی بارودۆخی ئەم ە بوو بە بێدەنگی کراوانە ار بکراو و ناچ سەرکوتە ئەم کەس

 پەراوێز خراون. ە الیەن کۆمەڵگاوە ئەنقەست پشتگوێ دەخرێن و لە بە کە کەسان

ئاراستەی دیاردەناسانە، هێرمۆنۆتیکی، پاشمۆدێڕن و دەروونناسی ە ئاوێتەیەک لە کەڵک لە ئەم توێژینەو

مەڕ ئەزموونی ە بۆ هەموو توێژینەوەیەک لە ازێکی تیۆریی دروست بکا کوەردەگرێ بۆ ئەوەی شێو

پێوەری پشتڕاست کردنەوەی بینراو و هەستی توێژەریش لە ە هەمان کاتدا، لە ناهاوسانی شیاو بێ و ل

یەکی دادوەری هەر دۆزینەوەدوایین تاک وەک ە خۆ بگرێت. ئەم شێوازە ل «ئۆبژێتی»بۆ پاراستنی ە توێژینەو

 تۆخی ەزۆر بە ڕوو کە چارەی تایبەت دەخاتە پیرۆزەکان ڕێگە دەزانێ و بۆ تێگەیشتنی دیاردە ناساندەروون

 زەینییەکاندا هەیە. ە ئەزموونە ڕیشەیان ل

 

 شێوازناسی )بەرنامەڕێژی توێژینەوه، نموونەگیری، پێکهاتە و پێوەرەکان( 

مانگی ە لە تا مەیدانییەکانی ئەم توێژینەوئەنجام درا. دا 2117و  2116مەودای سااڵنی ە لە ئەم توێژینەو

لە  ناوەڕۆکەیانکۆ کرانەوه. زۆربەی ئەو پڕۆژانەی وا ئەم  2117سێپتێمبێر هەتا مانگی دیسەمبەری ساڵی 

 ەمایەسی حاشاهەڵنەگری نموونەگیریو زۆر جار تووشی کە خۆ هەڵگرتووه، شێوازناسییەکی دروستیان نیی

س زۆر جار ناچار دەبن شووناە بێدەنگی کراون کە ێراندا کەمینەیەکی ناچار بواڵتی ئە دەبنەوە. ناهاوسانان ل

و  ەسەرکۆنە ترسی جێکەوتوو لە و ئەمە و هاوڕێکانیان بشارنەوە بنەماڵە خۆیان لسێکسی  هۆگریییان 

 311ە دەستی پێکرد کە بەم ئاگادارییەوە تاراندنی کۆمەاڵیەتی لێ دەکەوێتەوه. سەرەڕای ئەمە، ئەم توێژینەو

تەاوە دیمانە  511ئێران بن؛ بەاڵم بێگومان ئەنجامدانی ە گشتی ناهاوسانان لحەشیمەتی کەس ناتوانن نوێنەری 

 ەگومان ئەم خوێندنەو. بێشێوازی توێژینەوەی پڕبایەخستانداڕدێکی قبووڵ کراو و ە بۆ گەیشتن ب

یانی شاراوەیان هەڵبژاردووە. هیوامان ژە بەرەو ڕووی ژیانی ناهاوسانانی ئێران کە دەالقەیەکە لێکۆڵینەوەیی

هۆی سیاسەت و دەستێوەردانی نوێ. توێژینەوەی نوێ ە ببێتە ئەنجام و ئاکام گرتنەکانی ئەم توێژینەوە وای

و  ەحەشیمەتێکی بەرباڵوتر و ئەگەر کرا سەرتاسەری واڵت بگرێتەوه، دووپات بکەنەوە لە دەبێ ئەم کار

 ناهاوسان دەناسرێ، جیاواز بن. ە بە پێی کەسێک کە بتوانن ب ئەنجامەکانە ڕادەیەک دیاری بکەن ک

 ەمەڕ کۆمەڵێ ئەزموون هەندێ زانیارییان خستۆتە خوێندنەوەیەکی ڕابردووبینە؛ گەورەسااڵن لە ئەم توێژینەو

 ەندێهکردنی ەلە پێناسە بۆتە هۆی ئەوەی کە ئەم مەسەلە سااڵنی مێرمنداڵیدا ڕوویان داوه. لەوانەیە لە ڕوو ک

بۆ شووناسی ناهاوسانی ئەوان خراپ تێگەیشتنیک ڕوو بدات. بۆ هەرچی کەمتر ە کاردانەوەکانی بنەماڵە ل

ژەیی شێوەی ئۆبە هەتا ئەو جێ دەکرێ بە کرد کە کردنەوەی ئەم نیگەرانییە، خوێندنەوەی پێوەرەکانمان ئاماد

بارەت بە سەە الیەن بنەماڵە تایبەت لڕفتار یان واڵمێکی ڕاستی ە بئایا ە کە بدرێتەوە واڵمی ئەم پرسیاران

 ەواڵمدەران یان واڵمی پرسیارە بوو کە ئەوبە هۆی  یان نا. نیگەرانییەکی ترە وی داوشووناسی ناهاوسان ڕو



ە ب ەیان واڵمێکی دروست نادەنەوه. ئەم توێژینەوە نادەنەوهۆگرییە سێکسییەکان ە هەستیارەکانی پەیوەست ب

ران زۆر وریا بوو بۆ ئەوەی واڵمدەە بوونی ژینگەی توێژینەوی ئاستی نهێنییبەت، بۆ هەڵکشاندنشێوەی تا

 هەستیارەکان بدەنەوه. ە بێ شەرم یان ناڕەحەتی واڵمی پرسیارە بە هان بدا ک

ر ناهاوسانانی سەە تەنیا سەرنجی خستۆتە کە ئەوەیە تایبەتەکانی پانتای ئەم توێژینەو پڕەنسیپەە یەکێک ل

رن و خۆ دەگە ل سێکسیو پیاوانەی ە هەر دوو الیەنی ژنانە کەسانی تڕەنس )کە لی ئاوڕو سێکسی  هۆگریی

ناوی کورتکراوەی ە لە بوون بەشێک. تڕەنسداوەتەوەشێوەی هاوکات چاالکن( نەە هەر دوو الیەنەکان ب

LGBT ئێراندا  واڵتیە لە ت نەهێنراونەتە ناو ئەم توێژینەوه؛ چوونکسئەنقەە )ناهاوسانان(. کەسانی تڕەنس ب

اسراون فەرمی نە ئێران بە سەر پێگەیان کردووه. ئەگەرچی ئەوان لە تا ڕادەیەک داکۆکی لە ڕووی یاساییەوە ل

ەوەی ئیزنیان پێ بدا بۆ ئە فتوایەکی فیقهی بەستراوەتەوە کە ن، بارودۆخی ئەوان بدەناسرێ پاساوداربە و 

ی ئێران، ئایینزانای ە ـی زایینی، گەور81 ی دەیەیناوەڕاستەکانە ی گۆڕینی ڕەگەز ئەنجام بدەن. لنەشتەرگەر

ەگەز ئەنجام ی گۆڕینی ڕنەشتەرگەرە تڕەنسەکان درا کە بە تێیدا ڕێگە اڵ خومەینی، فتوایەکی دەرکرد کئایەتو

د( ئەم تایلەنە لە هەر واڵتێکی تری جیهان )هەڵبەت جگە واڵتی ئێران پتر لە ـی زایینی ل2118ساڵی ە بدەن. ل

ی نەشتەرگەرهەندێ حاڵەتدا هەر هەموو تێچووی( ە م دراوه. زۆر جار دەوڵەت نیوەی تێچوو )و لئەنجاە کار

ناسنامەی ە گۆڕینی ڕەگەز لە ئەستۆ دەگرێ و هەر بەم پێیە نەدارن لە ڕووی ماڵییەوە ئەو کەسانەی وا ل

 کەسەکە بە فەرمی دەبێت. 

ەم سەردا بێت. ئە گۆڕانی بە لەوانەیبەردەوام مزگێنی بەخش بێت، ە ئەگەرچی لەوانەیە یاساییە ئەم مۆڵەت

واڵتی  ەتڕەنسەکان لە تڕەنسەکان بوو؛ جیا لەوەی کە لە هۆکاری ئاوڕ نەدانەوەی ئەم توێژینەوە گرنگە بابەت

 نووسراوه. سەرەڕای ئەوەی ئەوانیشە شێوەی بەرباڵو بابەتیان لەبارەوە ئێراندا پێشتر تاوتوێ کراون و ب

شەگەلی ێناسین، کێشەی هاوشێوەی کێشە و گرفتەکانی هاوڕەگەزخوازانیان هەیە، ک وەک گرووپێکی شیاوی

ی تڕەنسەکان و یی سەرەکیوتیژی و زۆرداریی لێ کردن. بەاڵم جیاوازوەکوو ناو و نیتکە، توند

ی ئێراندا کەسانە چاو ناهاوسانانی دیکە، لە بوونیان ناکات. لە دەوڵەت نکۆڵی لە کە هاوڕەگەزخوازان لەوەدای

 ەبەشی مافەکانی ناهاوسانان لە و دەرکران )بۆ زانیاری پتر بڕوانە بەر ناو و نیتکە تڕەنس کەمتر دەکەون

 یسەر پێگەی تا ڕادەیەک هەستیارە و سەرنج خستنکردن هەمان کاتدا توێژەران بۆ هەستیارە ئێران(. ل

ە بوو ەبەم پێیە، ئەم نیگەرانیی هەیە. هەرشیاویان و  ەکی جیدیکۆمەڵگای ئێراندا پەرۆشییە تڕەنسەکان ل

 ناهاوسانان بداتەوە. ە ئاوڕ لە تڕەنسەکان ئەم توێژینەوکردنی بێ ڕەچاوە هۆکارێک بۆ ئەوەی ب

ت، سەر ئاراستە، هەسە لە سەرنجی توێژینەوە کات، وا بڕیار درا کو کۆڕی  بەرچاو گرتنی کەمە لە بە کەوات

 مەودایەکیە ناهاوسانان لە ئێران بێ بۆ ئەوەی زانیاری پتر لبەرامبەر بە باوەڕ، ئەزموون و کاردانەوەی 

و جڤاکی ناهاوسانان سەر ە کورتی کاتیدا دەست بخرێت. زەروورەت و پێویستیی سەرنج خستن

ە لکردن ئیشە نابێ لە خەسارهەڵگری ئەم تاقمە زۆر ستەم لێکراو و کپ کراوە زۆر گرنگە. سەرەڕای ئەم

 ەکۆمەڵگای تڕەنس ڕووبەڕوویان دەبێتەوە ێرانی ئەو حەڕەشە زۆرانەی کسەر ناهاوسانانی کۆمەڵگای ئ

نزیکەکان، نامۆیی و نەهامەتی ئابووریی( ە کۆمەڵگا یان کەسە )وەکوو ناو و نیتکە، دەرکران و گۆشەگیری ل

 پشتگوێ بخرێن. 



 بەشی یەک

 مێژوو ە و کورتە پێناسە، ڕوونکردنەو –سێکسی  هۆگرییئەدەبیاتی 

شتی و سرووە بناغە گۆڕاندان کە چەمکگەلێکی مەلەوەر و بەردەوام لسێکسی  هۆگرییەگەز و ڕەگەزێتی، ڕ

وارچێوەی چە لە ، کپەیوەندییانە جۆراوجۆرەکانی ئەمە دەکەن. لەم بەشەدا شێوازە پەیوەندییە مرۆییەکان پێناس

 یان ە کەلتوورەوەی لتێیدا ئە کە . ئەم بوارەی، تاوتوێ دەکرێنپەیوەندیدانە لە ئەم چەمکانەدا پێکەو

ا و سەر دەکرێت. ئەوەی کۆمەڵگە ئاسانی گفتگۆی لە کۆمەڵگایەکی دیکەدا زۆر بە کۆمەڵگایەکدا تابۆیە، ل

ەبینێت. د ێکی تۆخبێچمدانی مانای ڕەگەزێتی دەورە شیاو و پڕبایەخی دادەنن، لە کۆمەاڵیەتییەکان ب نۆڕمە

 داسەر ەخێرایی گۆڕانیان بە کان، بایەخی ئەم چەمکانەش بکۆمەاڵیەتییەە هۆی گۆڕانی ئاراستە بە وەک دیار

م زۆر دیوەوه، ئەە کراوەترین، ل سێکسیسەر ڕفتاری ە وتووێژ لە لە ئێم ئەگەرچیدێت. سەرباری ئەمە، 

 . نهێنییەواڵتانی جیهاندا بابەتێکی ە زۆرێک لە هێشتا لە بابەت

ەنێکی و نێرینەدا وەسف دەکرێ، الیە چوارچێوەی مێینە شێوەی نەریتیی لە ڕەگەزێتی زۆر جار بە کاتێکدا کە ل

کی کۆمەاڵیەتییەکانی ئافرەت یان پیاوێ نۆڕمەپێی ئەو، کەسێک ە بە کە جیاوازەکان بوونی هەیە پلە ناسراو ل

دا، پێناسەی جیاوازەکانکەلتوورە ناو ە درێژایی مێژوو و لە ئایدیال و هەرەباش تێک دەشکێنێ یان بیبەزێنێت. ب

 ەڕیگەزییەکان بە توێژەران ڕەگەزێتی و ڕۆڵە وای کردووە و ئەمە پیاوەتی زۆر جیاواز بوو ژنێتی و

گوێرەی ئەوان، شووناس و بێچمە ە بە کهەن زۆر  ێتیئێستادا ڕفتاری ڕەگەزە چێکراوی کۆمەڵگا بزانن. ل

 سەر کراوه. ە جیاوازەکان ڕێککەوتنیان لە کۆمەاڵیەتیی نۆڕمەڕەگەزییەکانی هەمان 

 وڕووبەڕولە زۆر جار پرسیاری سەرەتایی  )بایۆلۆژی( یوەک تایبەتمەندییەکی زیندەوەرناس« ەزڕەگ»

ان ی فیزیایی ییجیاوازە وتنێکی سادەتر، ڕەگەز دەڕوانێتە چاوەڕێی منداڵە. بە ک ەژنێکلەگەڵ  بوونەوە

ک رەتایی ڕەگەزێهەم تایبەتمەندی سەە ک ڕەگەزینێوانی نێوان لەشی پیاوان، ژنان و کەسانی فیزیۆلۆج

خۆ دەگرن. ە )سیستەمی زک و زا( و هەمیش تایبەتمەندی دووهەم )وەک مەمک و مووی دەموچاو( ل

لە ە ێ ککردیاری دەە گوێرەی ئەو تایبەتمەندییانە شێوەی کۆمەاڵیەتی بە سەرباری ئەمە، ڕەگەزێتی ب

ەو جیاوازییە کۆمەاڵیەتی یان حاڵی خۆیان ڕەنگدانەوەی ئە دەگرن و بەش بە پۆلێنبەندی ڕەگەزیی سەرچاو

ەنیا دوو تە هەمیشە ڕەگەزێکی تایبەتن. کۆمەڵگای ڕۆژاوایی و زۆر کۆمەڵگای دیکلەگەڵ ە ییەن ککەلتوور

ستەمێکی سیە ڕەگەزەوه، لە بە هەتا ئەو جێی پەیوەستە فەرمی ناسیوه. بەو پێیەی کۆمەڵگای ئێمە ڕەگەزیان ب

ەی زیاتر بەدی ناکرێ: پیاو و ئافرەت. ڕەگەز )ئافرەت یان پیاو( و دوو جەمسەریدا ئیش دەکا، دوو هەڵبژارد

ار کە هەڵە بە ی کە بهۆی سەرلێشێواوە زیاتر دەبنە ن کو پیاوانە( نازناوی ڕەپاڵ خراوە ڕەگەزێتی )ژنان

بەاڵم ە یڕەگەز جیاە . بیمین و ڕانکین دەڵێن ڕەگەزێتی لبایۆلۆژییەدەهێنرێن. ڕەگەز جۆرێک پۆلێنبەندی 

لە ی چاوەڕوانی کۆمەاڵیەتە ێدراویەتی: ئەوان ڕەگەزێتی وەک گوزارشتی ڕاستییە زیندەوەرناسییەکان لگر

ڕەگەزی کەسێک، ئەو جۆرەی ە ڕەچاو دەکەن. بەاڵم ئێستا بۆمان دەردەکەوێ ک 2«پیاوان»و « 1ئافرەتان»
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ین ناتوانە نییە. کەواتئەو هاوئاهەنگ  لەگەڵ ڕەگەزێتیە ری دەکرێ، هەمیشپێی بایۆلۆژی ئەو دیاە بە ک

 ن. یکار بهێنە بری یەکتر بە ل« ڕەگەزێتی»و « ڕەگەز»وشەکانی 

گوێرەی ڕەگەزی بایۆلۆژیکی خۆیان بەو ڕۆڵ و ە تێیدا کەسەکان بە کە ییکەلتوور - کۆمەاڵیەتیە ئەم دیارد

ن، دابەش دەبە قمئەستۆی هەر کامیان، پۆشاک و کلیشەکان بۆ سەر یەکێک لەم دوو تاە دەورانەی وا دەخرێت

ناو شلەی ئامینۆتیکی منداڵدانی ە و لە دایک نەبووە زۆر زوو دەست پێدەکات. ئەگەرچی کۆرپەلە هێشتا ل

ە خۆ لە هەوتەیی( خۆ ب 21بۆ  16دایک مەلەوەره، لەگەڵ ئەوەی ڕەگەزی کۆرپەلە دیاری دەبێت، )نێوان 

 ەکۆمەڵێ ناو و ئەو ئەرکانەی کلەگەڵ ەکان ڕۆڵی کچ یان کوڕ، چاوەڕوانی و بەرپرسایەتییە کۆمەاڵیەتیی

 ەکاتی گیرسانی یەکەم نووتفە پاڵ کۆرپەلەی ناو منداڵدان. لە شووناسی تاک دروست دەکەن، دەخرێت

جۆرێک کۆمەاڵیەتی ە پێی چەمکەکانی پیاو یان ئافرەت( و بە کۆرپەلەکان دەدرێ )بە ڕەگەزێتییەک ب

، ڕەگەزێتییە تایبەتەکان سازگار بن. بێچمگرتنی شووناسە ەڵ دەورپێی ئەم ڕەپاڵ خستنە، لەگە بە دەرکرێن ک

ێتیکێت ئو کردن پۆلێنبەندییە دەزانرێ، پیشاندەری هۆگری زۆری مرۆڤەکان بئێتیکێتێک خۆی وەک ە ک

ەمدا تەمەنی زۆر کە پێشنیار دراوەکان لە زیاتر لەگەڵ ڕۆڵە ڕەگەزێتییهەرچی خۆیانە. مندااڵن ە نووساندن ب

ە ەبێتخێرا دە هەمبەر بەتانی شینی ساوا دەست پێ بکا کە بەتانی پەمەیی لە ئەمە بە دەبن؛ لەوانەیسازگار 

ییەوە بۆ کچان و کوڕان ڕەچاو کەلتوورڕووی ە لە هۆی هەڵبژاردنی کەرەسەی یاری و ئەو یارییانەی ک

 ئەو یارییانەی وا ئەوانپێی جۆری کەرەسەی یاری و ە تەمەنی نێوان دوو بۆ سێ سااڵن بە دەکرێن. مندااڵن ل

پۆشاک، ە ەوان لئپێباشییەکانی ە . ئەم بابەتەکانکلیشە ڕەگەزێتییکردنی کۆپیە باشی دەزانن دەست دەکەن بە ب

ڕێگەی پەیوەندیی ە دروست دەکرێن و دواتر لە ڕەگەزێتییانە ئەم ڕۆڵ 1کەرەسە و ئیشی ناو ماڵیش دەگرێتەوه.

 و ئابوورییەکان بەهێز دەکەن.  سیاسیە دەکرێ و داینامیک سەرە ل کۆمەاڵیەتی پەسند و داکۆکیان

ڕێگەی پرۆسەی ە لە کە تایبەتمەندییەکانی پیاو و ئافرەت پێناسەی خۆی هەیە کۆمەڵگا سەبارەت ب

ندنەوەی و نواکردنەوە الساییە ب کۆمەاڵیەتیکردنی قبووڵدەبن. پرۆسەی ە تۆکمیەتی کۆمەاڵکردنی قبووڵ

 ەکراوانە، تاکەکان مەرجدار دەکات. بەاڵم تایبەتمەندییە وردی پێناسە بە انبەتمەندییکەمایەسی ئەم تایبێ

، ڕۆژاواییەکانە کەلتوورە هەندێ لە کۆمەڵگا جۆراوجۆرەکاندا زۆر جیاوازه. بۆ وێنە، لە ڕەگەزێتییەکان ل

ە کە یحاڵێکداە لە وئافرەتانە( دەزانرێت. ئەڕەگەزێتی ە )یان هێمایەک لە پۆشینی کراس یان داوێن بە ژنان

 هەلومەرجی تایبەتدا داوێنە ناوچەکانی جیهاندا زۆر تابۆیە، لە هەندێ لە پیاوێک لکردنی پاە وێنای داوێن ل

ەکانی خۆرهەاڵتی ناڤین، ئاسیا و ئەفریقا، ە کەلتوورهەندێ لە پیاوان پەسند کراوه. هەروەها لکردنی پاە ل

دەناسرێت. ە جل و بەرگی پیاوانە یان سارەنگ بە کەوا، خەرقزۆر جار پێی دەوترێ ە کراس یان داوێن ک

ی وورە کەلتلە هۆی ئەوەی کە پێی دەکەن نابێتە پیاوانی سکۆتلەندی لە هەر بەم شێوه، ئەو داوێنانەی وا ک

  2قەڵەم بدرێت.ە لە ئەوان وەک جل و بەرگێکی ژنان

ە وەستپەیە هاوبەشەکان دەکات کنۆڕمە ی و چاوەڕوانە کۆمەڵێکی بەرباڵو لە بە گشتی، ڕەگەزێتی، ئاماژە ب

ەسێک کە کە بۆ ڕەگەزێتی )ئەم ئایدیای و کوڕانەوه. ڕوانینی دوو جەمسەریڕفتاری پیاوان و ژنان، کچان ە ب
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 –ڕاستیدا، دووانەی دیترڕەگەزخواز ە ل 1نییە. و گشتیە ەکانە کەلتوورهەندێ لبە ە یان پیاوه( تایبەتە ژن

  2ی ئەمریکاییە، شتێکی تا ڕادەیەک نوێیە.ە کەلتوورشنی ڕەگەزیی ئێستا لسەرچەە ک هاوڕەگەزخوازی

ە هەندێ لە کە مەلەوەر دەزانن. خاڵی سەرنجڕاکێش لێرەدایە ەکاندا، ڕەگەزێتی بە کەلتوورهەندێ لە ل

هاوڕەگەزخواز نازانرێ، بەڵکوو تەنیا ە بە تێیدا کەسەکە ی سێیەم قبووڵ دەکەن کێککۆمەڵگاکان ڕەهەند

 یانـ(Bardacheناسان دێڕی بەرداچ )خەڵکە ڕابردوودا، هەندێ لە ل 3و بێدەسەاڵتە.ە بەشێکی ژنانیلهاو

وەکوو ڕەگەزی بەرامبەری خۆیان جل ە جار جار یان هەمیشە کار دەهێنا کە کەسانێک بە بکردن ەبۆ ئاماژ

اچ دا بەدی دەکرا. بەردکانزەاوناە خۆجێییە ناو گرووپە لە بەر دەکرد یان دەژیان؛ ئەو شتەی کە و بەرگیان ل

ڕەگەزی سێیەم دادەنرا. بۆ پیاوان بوونی پەیوەندیی سێکسی لەگەڵ ە )پیاوی سوورپێستی هاوڕەگەزخواز( ب

دەتوانین ئەم  4بەرداچ پەسند کراو بوو؛ بەاڵم پەیوەندیی سێکسی بەرداچەکان لەگەڵ یەکتر تابۆ بوو.

ۆرایی، لەوەی پێی دەوترێ فافاین، بەدی بکەین. وەرگێڕانی ی سامە کەلتوورلە ڕەگەزی سێیەمکردنی پەسند

دایک  ەشێوەی بایۆلۆجیک پیاو لە بە دەکا کە کەسانێک پێناسە دروستی فافاین )شێوازی ژنانە(ـیە. ئەم دێڕ

خۆدا هەڵگرتووه. فافاینەکان وەک الیەنێکی گرنگی ە و پیاوانەیان لە دەبن؛ بەاڵم هەر دوو تایبەتمەندی ژنان

ەکانی دیکەدا ناو و نیتکەی ە کەلتوورکەسانێک لە ڕاستیدا لەوانەیە ی سامۆرایی دەزانرێن. لورکەلتو

یاوان ژنان و پە لەوانەیە کە پاڵیان؛ بەاڵم فافاینەکان ژیانێکی ڕەگەزیی جیاوازیان هەیە هاوڕەگەزخواز بخەن

   5)هەر دوو( بگرێتەوه.

 ەکۆمەاڵیەتییەکان بکەن. لە چێکراوە چاوی بەها سەختڕەە دەکرێ کە هەر دوو ڕەگەزێتییەکە چاوەڕوانی ل

ئەنجامدا، کەسەکان ە ل«. ژنانە»هەمبەر ە ل« پیاوانە»ە واتە ی ڕۆژاوا و واڵتانی پیشەسازیی، ئەمکەلتوور

سەیری ژنێتی و پیاوەتی بکەن و پیاوان و ژنان وەک دو ڕەگەزی تەواو ە شێوەیەکی دووانە بە پێیان خۆش

ە ەبێ کئاشنا د نۆڕمەکانە ، تاک لەگەڵ هەندێ لکۆمەاڵیەتیکردنی قبووڵێگەی پرۆسەی ڕە لێکدژ ببینن. ل

جۆرێ سیستەمی پاداشت و سزای ە لنۆڕمانە ڕەگەزی )بایۆلۆژی( ئەوەوه. ئەم ە بە پەیوەستزۆر جار 

ی دەبێ و دەپارێزرێت. ئەگەرچی بایۆلۆژی بەردەوام دەورێکی گرنگی هەیە، بە دەروونچاودێری کراو، 

ایدیا ی ئیژێر کاریگەرە پێی ئەو ئیش دەکرێ، زۆر لە ڕەگەزێتی پیشان دەدرێ و ب تێیداە ڕێگەیەک ک

 و ئەوەی هەڵەیە.ە لەوەی دروستە کۆمەاڵیەتییەکاندای

ڕێگەی بنەماڵەی خۆیان، سیستەمی ڕاهێنان، هاوتەمەنەکان، ڕاگەیاندنەکان و ە تەمەنی کەمدا، تاکەکان لە ل

 تێیدا دەژین، ڕێگەی دروست وە دەبن. ئەو کۆمەڵگایانەی وا ئێم بە کۆمەاڵیەتیە نۆڕمان بەم بەها وە ەوئایین

. «هەڵە»و « دروست»ناو ئاکار، باوەڕ و ڕفتاری ە دێنە هەڵەی ڕفتارمان وەک ژن و پیاو فێر دەکەن و ئەمان

ی بۆ پاراستنئەندامانی کۆمەڵگا ە کە پێی ڕەگەزێتی پێویستی بەوەیە دوو جەمسەر بوونی دەورەکان ب
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تاری سرووشتی سیستەم باوەڕیی نەریتیشن، بەشداری بکەن و ڕفە کراوەکان، کە پێناسە وتۆڵتوندە تایبەتمەندیی

ە ێک لهەر ڕفتارە مۆدێل سازیی بنوێنن. کەوات –پێی دەور ە ڕفتاری بە بۆ وێنە لەگەڵ ئەم وانانە هاوئاراست

سازانیکی ە دژ بە هەر چەشنە کراوانە پێناسە ندییپەسند کراو و تایبەتمە نۆڕمەدەرەوەی بازنەی ئەم 

پەسند کراو نییە. ئەم میکانیزمی زۆر قووڵی ملکەجێتی بۆ باوەڕی پەسند کراوی کۆمەڵگا ە کەواتە کۆمەاڵیەتیی

 بپارێزێ وا بۆ خۆی زۆرە تەنیا ئەو گێڕانەوانە نیازە بە بەرگەی هیچ الدان یان گۆڕانێک ناگرێ؛ چوونک

 پڕبایەخن. 

هاوکاری ە ب ەپیرۆزە پێی ئەم سیستەمە، ئەم بابەتە زۆر قووڵی نێوان ژنێک و پیاوێک پیرۆزه. ب ەندییپەیو

ا بابەتی کفراویی جیە ل ئایینئامادەی ە باو کەوتووەکان و هێزی هەمیشە لنۆڕمە مێژوو، داب و نەریتەکان، 

ەرەوەی ئەم دە لە ک سێکسییەییەکی بەر چاو، هەر چەشنە پەیوەندیی یان هۆگرە دەبێتەوه. ئەوەی کفرایی دێت

پیاوان و ژنان لەگەڵ یەکتر( بێت. ئێستا پۆلێنبەندیی ناهاوسانان بوونی )ە کۆمەاڵیەتییانە کراوە بەها پێناس

 .بە چالنج دەکێشێتە دوو جەمسەرییانە و سیستەمنۆڕم هەموو ئەم 

جیاوازەکاندا فەرقیان هەیە؛ بەاڵم ە مو سەردە ە کەلتووردەناسرێن، لە و ژنانە پیاوانە ئەو ڕفتارانەی وا ب

انی ەسارناسی و پێدخە ستانداڕدە نوێکانی مافەکانی مرۆڤ و نەبوونی بەڵگەی ئەزموونی بۆ پشتیوانی ل

ە دەخەن ەکۆمەاڵیەتییانە پێشنیار کراونۆڕمە ئەم سێکسی  هۆگرییە جیاوازییەکان لە ب الیەنی پزیشکی

 ەکار هێنراون؛ بەاڵم لە بری یەکتر بە ل« ڕەگەزێتی»و « ڕەگەز»ی درێژایی مێژوو، وشەگەلە ب 1ملمالنێوه.

ڕوانینی ە ل ەنوێیەی کە دەکرێن. ئەو شێوازە شێوەی جیا پێناسە جاران بە کۆمەڵگای مۆدێڕن، واتاکانیان پتر ل

 پاڵ یەکتریش ەپیاوان، ژنان و تڕەنسەکان لە کە ڕێکاری گشتگیرترە دەردەکەوێ، پێویستی بسێکسی  هۆگریی

ە ب ەتەوەر نابینرێت. ئەم پرسانواڵتی ئێرانی نەریتخواز، باوک ساالر و چینە لە ببینێ؛ بەاڵم ئەم بابەت

 بەشەکانی دواییدا تاوتوێ دەکرێت. ە لە وردەکاری چڕ و پڕەو

یاتر زسێکسییەکان ە ڕەگەزێتی و هۆگرییە ب پەیوەستماوەی دوو دەیەی ڕابردوو، سەرچەشنی گوتاری ە ل

 ێکسیس ئەوپەڕنۆڕمی یو دەرکەوتنی تیۆریسێکسی  هۆگریینی دێڕگەلی نوێ بۆ ناو پێناسەی هۆی هاتە ب

(Queer Theoryل ) ی چوارچێوەە لە ـی زایینی گۆڕانی زۆر بەسەردا هات. ئەم تیۆریی و پێناسان91دەیەی ە

شووناسەکان »ێ دەڵ سێکسیئەوپەڕنۆڕمی  یتیۆری 2کران.ە توێژینەوەی ژنان و پیاوانی هاوڕەگەزخواز ئاماد

ی سێکس هۆگرییە کە ماوەی ئەم چەند دەیەدا پیشانیان داوە . توێژینەوەکان ل3«نەگۆڕ نین، بەڵکوو مەلەوەرن

ڕەگەزی بەرامبەر بەدی دەکرێ و سەرەکەی تری هۆگری ە تێیدا سەرێکی ڕاکێشانی تایبەت بە کە الیەنێک

و هەڵبژاردنێک نییە. ە کەسێک هەیە وەی کلەە بەشێکی سرووشتییە هاوڕەگەزە. ئەم بارودۆخە تایبەت ب

 ەسەرەتاکانی ژیاندا بێچم دەگرێ، ئەم هۆگرییە دەتوانێ لە کەسێک لسێکسی  هۆگرییسەرەڕای ئەوەی 

تێیدا ە ، چەمکێک ک«مەلەوەریی»و پێی دەوترێ ە بابەتێکی نائاسایی نییە درێژایی ژیانیدا بگۆڕدرێت. ئەم
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 ەئەنجامدا لە سەردا بێ و لە درێژەی زەمەندا گۆڕانی بە دەتوانێ لتاک و شووناسە ڕەگەزییەکەی هۆگریی 

  1و مەندیی دەربازی بکات. بزاڤیبێحاڵەتی 

ییەکان دەبن، ڕەگەزێتە تێکەڵی شووناسهۆگرییە سێکسییەکان زۆ جار ە کە ئەگەرچی ئەم سەرلێشێواییەش هەی

ەیوەستی هاوپسێکسی  هۆگریییەکتر هەیە.  زۆر دیاریکراویان لەگەڵ ییەک نین و جیاوازیە ئەم دوو گێڕانەو

اکێشی ڕسێسکییەوە و  ڕووی سۆزداریە وا هەست دەکەن لە ڕاکێشی ئەو دەبن و کەسێک کە ئێوە ک ەکەسێک

سەر  ەناگەڕێتەوڕەگەزێتی فەرقی هەیە. بابەتی شووناسی ڕەگەزێتی لەگەڵ شووناسی ە دەبن. ئەم مانای

هتد. چەمکی  و سێکسیکێن: ژن، پیاو یان ئەوپەڕنۆڕمی ە ئێوە ک ەبۆ کەسێکی دیکە، بەڵکوو ئەوەیهۆگریی 

 ەخۆ دەگرێ و نە لەگەڵ ڕەگەزێتییەکی تایبەت لە دەروونی کەسەک دۆزیڕەگەزێتی شووناسشووناسی 

بەم زێتی ڕەگەەنی دەروونناسی ئەمریکا بۆ شووناسی ئەنجومڕاکێشانی ئەو بەرەو کەسانێکی تر. پێناسەی 

ە یەکەم جار لە ئەم مانای 2«بوون یان ڕەگەزێکی نادیار.پیاو بوون، ژنە تاک لڕەتی ەهەستی بن»شێوەیە: 

ەکێک ی بە وابەستەییە تاک لە ی هەمیشەیی لدەرکەوت و پێناسەی هەستێکی دەروون 61ناوەڕاستەکانی دەیەی 

گوراوە و  درێژایی مێژووە چەمکی شووناسی ڕەگەزێتی ل 3بوو.ە و ژنانە دوو تاقمی ڕەگەزێتی پیاوانە ل

ە ل تێگەیشتنی تاکخۆ»ژن دەزانن: ە بە پیاو و نە بە خۆیان نە خۆ دەگرێ کە کامڵ بووە و ئەوڕۆ کەسانێک ل

 4لێی دەڕوانرێت.ڕەگەزێتی ڕەگەزی فیزیۆلۆجییەکەی( وەک شووناسێکی بە دوور لە خۆی )ڕەگەزێتی 

ەڵ ئەندامانی هەمان ۆ پەیوەندیی لەگتاک بئێحساسی ، فیزیایی و سێکسیی یپێباشە لە بریتییسێکسی  هۆگریی

 « ڕەگەزی بایۆلۆجی یان / و ئەندامانی ڕەگەزی بایۆلۆجی بەرامبەر.

 ەچوارچێوەی پەیوەندیی لەگەڵ دیتران یان بە دەتوانێ لە تایبەتمەندی تاک نییە؛ چوونکسێکسی  هۆگریی

وابەستەیی و ە ووڵی پێویستیان بقە کەسەکان تێیدا زۆر بە وەک پەیوەندییەکی تایبەتی نزیک کە وتنێکی دیک

انی ئاسە و زۆر بە شووناسی ڕەگەزییە ب پەیوەستزۆر سێکسی  هۆگریی 5، پێناسەش بکرێت.دەبێ دۆستایەتی

کردن کاری سادەی وەکوو دەستی یەکتر گرتن و ماچلە ە ڕفتارەکانی تاک لەگەڵ دیتران بۆ وێنە دەتوانین ل

ە نی دیککەساە هۆگریی خۆیان بە بۆ وەسفی ئەو کەسانەی کە وانەیجیاوازەکاندا، لەە کەلتوورە بیبینین. ل

 کار بهێنرێت. ە جۆراوجۆر ب ناو و ناتۆرەیدەردەبڕن 

گەزخوازی، شێوەی بەرباڵو بۆ سەر سێ بەش دابەش دەبێ: هاوڕەە بسێکسی  هۆگرییالیەنی 

اوڕی لێ نادرێتەوە. زۆر ئە کە جۆری چوارەمخوازی ڕەگەزهیچ. ڕەگەزخوازیڕەگەزخوازی و دیتردوو

 ەسەر کردنە. ئەوەی کە لە شیاوی قسسێکسی  هۆگرییسەدا سەدی دەرکەوتنی جۆری تایبەتی ە هۆکاری ل

دروستی ە ببیرمەندان دەبێ زۆر جێی باسە؛ بەاڵم ە هەر تاکێکدا پەروەردە تایبەت ل سێکسیچۆن هۆگرییەکی 

ڕەدان زانایان لەو باوەە شنیار دەکەن. زۆرێک لجیاوازەکان سەرچاوەی زۆر پێە لێی تێنەگەیشتوون. تیۆریی
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اکتەری فنێوان پەیوەندیی توێژەران ە تەمەنی کەمدا بێچم دەگرێت. هەندێ لە کەسەکان لسێکسی  هۆگرییە ک

م هیچ کاریگەر دەزانن؛ بەاڵە بسێکسی  هۆگرییە ی لکەلتوور، گەشەیی، کۆمەاڵیەتی و ، هۆرمۆنیژنێتیکی

ی نەبوونی پێناسەی ڕوونلە بێت. ە سەد دیاریکەرەوە سەد لە کە ار بوونی نییهۆکار یان هۆکارگەلێکی دی

بۆ  کاریگەر و الیەنی گشتگیروی ڕوە لهۆگرییە سێکسییەکان پەسەندکراوی گشتی، تیۆریی و توێژینەوەی 

سەرەڕای ئەوەی  1ڕەگەزخواز و هاوڕەگەزخواز تەسک بوونەتەوه.ڕەگەزخواز، دوودێڕگەلی وەکوو دیتر

خۆ دەگرن، ژنانی هاوڕەگەزخواز )لزباین(، ە ترەکان زیاتر ڕەهەندەکانی شووناسی ڕەگەزیی لگشتی ەدێڕ

ە ( لەوانەیLGBTدووڕەگەزخواز )بایسکشواڵ( و تڕەنس )تڕەنس جێندەر( ))گەی(، پیاوانی هاوڕەگەزخواز 

ییەکان هۆگرییە سێکس خۆیان. ئەم بەشە پێوەرەکانیە گوێرەی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی واتای جیاواز بگرنە ب

کار دەهێنرێن. ئەم ە بە زۆر جار بۆ دەربڕینی ئەم هۆگرییانە کە هاوکاری وشە باوەکان لێک دەداتەوە ب

اسی شوونە لەم دەقە سەبارەت بە بتوانێ بۆ ڕوونکردنەوەی واتای وشەکانی سەرەوه، کە لەوانەیە توێژینەو

 ڕەگەزیی کەڵکیان لێ وەرگیراوه، یارمەتیبەخش بێت. 

خۆ دەگرێ، هەر ە و ڕەگەزێتییەکان ل سێکسیە زیاتر ڕفتار LGBTچەمکی ە کاتێکدا کە لە شیاوی وتن

ە ەڵ شێوازلەگە ڕووی ڕەگەزیی و ڕەگەزێتییەوە لە کە بگرێتەوە ئاواش ناتوانێ الیەنێکی تەواوتر لەو کەسان

هەموو ە بکردن ەژینەوە بۆ ئاماژباوانە، ئەم توێە ئاراستەی ئەم وشە کراوەکان سازگار نین؛ بەاڵم لە پێناس

دێڕی ناهاوسانان ە ڕەگەزخواز سوود لهیچڕەگەزخواز و دیترە و ڕەگەزێتییەکان بەدەر ل سێکسیە کەمین

(LGBT .دەبینێت ) 

 

 گشتگیرەکانە ناهاوسانان: وش

هاوڕەگەزخوازانی ژن، هاوڕەگەزخوازانی پیاو، ە بە بۆ ئاماژە کە ( وشەیەکLGBTناهاوسان )

 ەکۆمەڵگایەکی هەمە چەشنە بنەڕەتەوە لجڤاکی ناهاوسانان کار دەهێنرێت. ە ەگەزخواز و تڕەنسەکان بڕدوو

ن. ڕەگەزخواز نیدیترە کۆمەڵگای کەسانێکدا دروست بکا کە تێدەکۆشێ جۆرێک یەکدەستی لە و ئەم وش

هەر پیتێکی »تەوه، کۆ بوونە LGBTدێڕی کورتی ە هەر هەموویان لە ئەم گرووپانە کە سەرەڕای ئەم ڕاستیی

وری و ئابو -نەتەوه، ئێتنیک، داب و نەریت، پێگەی کۆمەاڵیەتی ە پانتایەکی بەرباڵو لە ئەم کورتکراو

و و هەموملی بەرز بگرێ ئەو کۆمەڵگایەی کە ناهاوسانێک بتوانێ قسە بکا و « 2خۆ دەگرێ.ە شووناسەکان ل

بتوانێ ە کە ەکوشەیە باوەشی بگرێ، پێویستی بە فەرمی بناسێ و لە سێکسییەکانی بە ڕەگەزێتی و هۆگریی

کار دەهێنرێ، ناهاوسان ە ب ئێستاداە لە خۆ بگرێت. گشتگیرترین وشەیەک کە هەمە جۆرەکانی لە ئەندام

هۆگریی هێشتاش ە کە ڕەگەزخواز و تڕەنسەکان(ـ)ژنانی هاوڕەگەزخواز، پیاوانی هاوڕەگەزخواز، دوو

چوارچێوەی ئەم ە لە کە ڕەگەزخوازان دەسڕنەوه. گرنگهیچو  ڕەگەزخوازانوەک دیتر ەکانییسێکسی

ەم دەکەن. ئەگەرچی ئە و خۆیان پێناس دۆزیشووناسە امانی ئەم کۆمەڵگەیچۆن ئەندە توێژینەوەدا بزانین ک
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ۆگرییە هوشە سەرەکی و گرنگەکانی ە درێژەدا شرۆڤەیەک لە دوور و درێژ نییە، خاڵی دەستپێکە. لە پێڕست

 ەخوازان. لڕەگەزهیچڕەگەزخوازان و ناو ڕیزبەندی ناهاوسانان، دیترە دەکەونە کە اورهێنسێکسییەکان 

 بەشی پێناسەکاندا ڕوونکردنەوەی زیاتر هاتووه. 

 

 ی( و ژنانی هاوڕەگەزخواز )لزباین(:ە. پیاوانی هاوڕەگەزخواز )گ ئـ

هەموو چاخ و سەردەمێکدا بوونی ە و لە هۆگریی بۆ هاوڕەگەز چەمکێکی نوێ نییە؛ مێژووەکەی نەناسراو نیی

بەرامبەر بە  کەلتوورزۆر ە کە پیشانیان داو مەڕ هاوڕەگەزخوازیە قە کۆنەکان لدەە هەبووه. زۆرێک ل

کۆمەڵگاکانی یۆنان و ڕۆمای کۆن ە لە پەیوەندیی هاوڕەگەزان لەگەڵ یەکتر نەرمییان نواندووه؛ چوونک

کۆتاییەکانی ە بەاڵم وشەی هاوڕەگەزخواز ل 1قەڵەم دەدا.ە ەکان لگەنجە ڕێوڕەسمی تێپەڕین بۆ پیاوە ئەمەیان ب

گۆڕەوه. بەر لەو، ە ناوی کاڕۆڵی ماریا بنکێڕت هاتە ی ئەڵمانی بێکالیەن دەروونناسە سەدەی نۆزدەهەم ل

 2بێ ئەوەی ناو یان نازناوێکی هەبێت.ە سەیر دەکرا، بسێکسی هۆگریی ە وەک ڕەهەندێک ل وڕەگەزخوازیها

ەوه. ییەکان ڕەتیان دەکردئایینوودا، پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز تاوان بوو و زیاتر لە هەمووان باوەڕە ڕابردە ل

وەک چەمکێکی ڕۆژاوایی و ە هەمیش یو هاوڕەگەزخوازە هێشتا قەدەغەیە واڵتان ئەم ڕفتارە زۆرێک لە ل

 بیانی لێی دەڕوانرێت. 

)هاوڕەگەزخوازی پیاو یان ە یان لزباینە گەی الوە تاک تێیدا خۆی بە کە شووناسێک هاوڕەگەزخوازی

ئافرەت(. لەم شووناسەدا، تاکەکان زیاتر هۆگری کەسانی هاوڕەگەزی خۆیان دەبن و پەیوەندیی سێکسییان 

ان یهۆگریی سێکسیە کە دەوەشێتەوە زۆر جار لەو پیاو و ژنانە لەگەڵ ساز دەکەن. ڕفتاری هاوڕەگەزخوازان

ەمەنی تایبەت، زو مەودای  کەلتوورپێی ە ەاڵم وشەی هاوڕەگەزخواز دەتوانێ ببۆ هاوڕەگەزی خۆیان هەیە. ب

ە یسێکسی ەهۆگرییە سەریان. هەندێ لە لەم لێکۆڵینەوەدا تیشک دەخەینە خۆ بگرێ کە واتای دیکەش ل

دانانرێت. ئەم هاوڕەگەزخوازی ە هەندێ کۆمەڵگای مۆدێڕن یان ڕۆژاوایی، بە هاوڕەگەزخوازییەکان ل

کەسێک کسی هۆگریی سێدەڵێ ە کە گشتیدا هەیکۆدەنگییەکی ە یە، ئێستا ڕیشەی لهۆگریی سێکسیشووناسی 

کەسایەتی ئەواندا هەبووه. ئەگەرچی ە بۆ کەسانی هاوڕەگەزی خۆی ڕەهەندێکی سرووشتی و نەگۆڕی ل

داهێنانی وشەی هاوڕەگەزخواز وەک چەمکێک، سەرتاسەری ئەم گێڕانەوەی گۆڕیوه، هاوڕەگەزخواز 

 ەیان زۆرێک ل سێکسیڕەگەزخواز، تڕەنس، ئەوپەڕنۆڕمی دووە پانتایەکی سنووردارەوە کە بە یەکوشە

 خۆ ناگرێت. ە ییەکان لێتڕەگەزە و شووناسسێکسی  هۆگرییجیاوازەکانی ە جۆر
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 وڕەگەزخواز                . دو بـ

هەموو تاکەکانی مرۆڤدا ە لە وانو پیاە بوونی هەر دوو ڕەهەندی ژنان پێناسەیبۆ  ڕەگەزخوازیوشەی دوو

او کۆمەڵگادا تاقمێکی زۆر نەبینرە ڕەگەزخواز لکەڵکی لێ وەردەگیرێت. هەتا ئەم کۆتاییانەش، کەسانی دوو

شێوەیەکی ە ب ڕەگەزخوازیتێگەیشتن لە دووو نەناسراوبوون و زۆر جار هۆگریی خۆیانیان دەشاردەوه. 

هاوڕەگەزخوازی ەڵک، شووناسی ڕەگەزیی دوو حاڵەتی هەیە: گشتی بۆ هەندێ کەس دژواره. بۆ زۆرینەی خ

ر مرۆڤ و جۆە لهۆگرییە سێکسییەکان شووناسی مەلەوەرانەی ە لە ئاوڕدانەوە ی. بەاڵم بڕەگەزخوازو دیتر

اوانی دەست. ژنان و پیە ناتوانن پێناسەیەکی کاریگەر بدەنە لەم هۆگرییانە جیاوازەکانی، دوو دەستە و بێچم

ەکی هۆگرییە هەمان شێوە نەک تەنیا بۆ کەسانی هاوڕەگەزی خۆیان، بەڵکوو بە از کەسانێکن کهاوڕەگەزخو

ە یەکنییە، بەڵکوو تایبەتمەندی شووناسیی ێکتەنیا جۆرێک لە ناوە بۆ ڕەگەزی بەرامبەریان هەیە. ئەمزۆریان 

پیاوان ە کدا ککاتێە ت. لبکاە ڕفتارەکان پێناسە دەتوانێ کۆمەڵێ لە مرۆییەکان کهۆگرییە سێکسییە  کۆیە ل

نەبینراو: کاریگەریی و پێشنیارەکان،  یڕەگەزخوازیڕەگەزخواز )دووبن تا دیترگەی  زیاترە لەوانەی

(، ی سانفڕانسیسکۆالیەن کومیتەی ڕاوێژکاریی ناهاوسانانی کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤە باڵوکراو ل

ەم ئگەی، ڕۆژ زیاد لە کەسانی لزباین و ە ڕۆژ ل یژناندا باوتره. سەرەڕای پشتیوانیە ل ڕەگەزخوازیدوو

ە یالیەتوە ڕەگەزخوازان لپێی ئەم ڕاپۆڕتە، دووە ڕەگەزخواز بەدی ناکرێ. ببۆ کەسانی دووە نەرمیی نوێنیی

 ڕووبەڕووی هەاڵواردنی بەرباڵو دەبنەوه. ە دیترڕەگەزخوازەوالیەن کەسانی ناە یەکگرتووەکان تەنانەت ل

وانی و زدانی تۆڕێکی پشتیبۆ ساگەی  لزباین و پیاوانی ژنانی نێوانە لە یەکێتییەی کپێچەوانەی ئەو ە ب

بۆ دەربڕینی بوون و سازدانی یەکێتییەکی سیاسی ە هەیە، دووڕەگەزخوازان هەمیشبوونی ی سیاسی ڕێکخراو

وو دهۆی بوونی ە . بنەبدە و کۆمەاڵیەتی بە مەبەستی بینرانی زیاتر و دەسەاڵتی سیاسی تووشی کێش

کۆمەڵگای هاوڕەگەزخوازان ە ڕەگەزخوازانیش بۆ قبووڵ کران لڕەگەزخواز، دووو دیترگەی  جەمسەری

 و نامۆیی دەکەن.  کەڵکیبێە ئەوان زۆر جار هەست ب دەبنەوه.ە تووشی کێش

 ڕەگەزێتیئاراستەهەمبەر هاوە ج. تڕەنسێتی ل

 شووناسی ڕەگەزێتیان لەگەڵ تایبەتمەندیە کە بەو کەسانەیە ئەگەرچی تڕنس وشەیەکی گشتگیر بۆ ئاماژ

تێپەڕیندایە. ە وشەی تڕەنس ئاڵۆزە و بەردەوام ل 1دایکبووندا جیاوازه،ە کاتی لە ڕەگەزیی بایۆلۆژییان ل

ئەفسانە، چیرۆک و مێژووی زارەکی و ە بوونیان بووە. لە هاوشێوەی هاوڕەگەزخوازان، تڕەنسەکان هەمیش

دەتوانین بوونی ئەوان بەدی بکەین. ئەوان فەرامۆش کراوترین گرووپن نووسراوەیی هەموو کیشوەرەکاندا 

الیەن ە هەندێ جار لە کە پیشاندەری کەسانی تڕەنس LGBTپیتی چوارەم ە بزاڤی ناهاوساناندا؛ چوونکە ل

و بەرهەڵستی دەبنەوه. دابەشکاریی دیاریکراو و  ڕێزیڕووبەڕووی بێە یەکانەوەکۆمەڵی گشتی لزباین و گ

و هۆکارەکانی پشت ئەم ە ڕیزە جیاوازەکانی ئەم بزووتنەوە بەهێزەدا بوونیان هەیە بینین لشیاوی 

ەگەزێتی ڕقەڵەم دەدرێن. گێڕانەوەی تڕەنسەکان ملمالنێ لەگەڵ گێڕانەوەی گشتی ە دروست لە بە دابەشکارییان

 . پەرەی سەندووەدا ە کەلتوورلە سەرکەوتووانە دەکا ک
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ن لەگەڵ شووناسی ڕەگەزێتیاە دایکبووندا پێیان دراوە کاتی لە ەو ڕەگەزەی وا لهەندێ کەس وا هەست دەکەن ئ

. زۆر ناخیاندا گیری کردووهە ڕەگەزێتییەک دەکەن کە لە شوێنێک لە خۆیاندا هەست بە یان لە نییە هاوئاراست

 یمەتیەشحە بە چەمکی تڕەنس ئاماژ»گوێرەی پێناسەی دامەزراوەی پزیشکی ە جار پێیان دەوترێ تڕەنس. ب

ە لە ئەم چەمک 1«ییەکان جیا دەکەنەوه.ێتڕەگەزە نۆڕمە شێوەی دیاریکراو خۆیان لە بە جۆراوجۆر دەکا ک

ایکبووندا دە کاتی لە ییەکەی لەگەڵ ئەو ڕەگەزەی وا لێتشووناسە ڕەگەزە کە هەمان کاتدا پێناسەی هەر کەسێک

یی نەشتەرگەررهێنانی هۆرمۆن یان کاە نییە. هەندێ گرووپی تڕەنس بە پێی بەخشراوه، هاوئاراست

نن. تێناپەڕێە باشتر دەزانن. سەرەڕای ئەمە، هەموو کەسانی تڕەنس ئەم ڕەواڵە بڕەگەزێتی کردنی یەکسان

تی خۆی لەگەڵ شووناسی ڕەگەزێ یسێکسیڕفتاری کردنی ئایا بۆ هاوئاهەنگە کەسێک جیا لەوەی کە لەوانەی

 وشی دەروونپەرێشی ڕەگەزێتی ببێتەوه. دەروونی هەنگاوێکی هاویشتبێ یان نا، تو

ی شووناسە ئەو کەسانەی کە ڕەگەزێتییە کە دەڕوانێتئاراستەسەرەکەی دیکەی هۆگریی تڕەنسیی، هاو

ە دەکا کە ڕەگەزێتی کەسانێک پێناسئاراستەدایکبووندا یەکسانە. هاوە کاتی لە ڕەگەزێتییان لەگەڵ ڕەگەزیان ل

تڕەنس نییە، ە کەسێک کە ەزێتییان هاوئاهەنگە؛ کەواتفیزیۆلۆجی ئەوان لەگەڵ شووناسی ڕەگ

 پێچەوانەوه. ە ڕەگەزێتییە و بئاراستەهاو

 

 ڕەگەزی بەرامبەر؟ ە ڕەگەزخواز یان هۆگربوون بدیتر

 بەرامبەر هەیە. بۆ ڕەگەزیسێکسی  هۆگرییە دەکا کە ی تایبەتمەندی کەسێک پێناسڕەگەزخوازدیتر

ە ب پەیوەستشووناسییەکاندا، مێژووی خۆی هەیە. گووتاری ە انهەمبەر قەیرە ش لڕەگەزخوازیدیتر

ە ی گشتی ئەمریکادا بە کەلتوورـی زایینی ل21هەتا دەیەی ە و ئەم پێناسە سست بوو ڕەگەزخوازیدیتر

 ڕەگەزخوازی، ئینسکلۆپێدیای پزیشکی دەورلەند دیتر19ی سەدەی سەرتاکانە تەواوەتی بێچمی نەگرتبوو. ل

ساڵی  ە، لدەیەی دواترە دە پتر لکرد. ە پێناس« سایی یان چەواشەیی بۆ ڕەگەزی بەرامبەرهۆگریی نائا»ە ب

تامەزرۆیی » ەب ڕەگەزخوازیدیترە ڕوو کە تر خرایئینسکلۆپێدیای میریام وێبستێر پێناسەیەکی ە ، ل1923

ک و گومان، شە پاش چەندین دەی 1934ساڵی ە کرد. لە پێناس« بۆ ڕەگەزی بەرامبەرسێکسیی ناتەندروست 

هۆگرییە  ە ئەوڕۆدا دەرخەری بارودۆخی ئاسایی لە لە کە مانای خۆی دۆزییەو ڕەگەزخوازیوشەی دیتر

 2کانی مرۆڤە.سێکسیی 

او کەسانی ڕەگەز نە زیاتر لتێیدا پەیوەندییە سێکسییەکان ە کهۆگرییەکی سێکسییە  تەنیا ڕەگەزخوازیدیتر

دەکا و زیاتر  دیترڕەگەزخوازیە پشتیوانی لە کە باوەڕێک یڕەگەزخوازنۆڕمڕوو دەدات. دیتر بەرامبەر

، وشەگەلی 1961و  1891نێوان سااڵنی  3و هاوڕەگەزخوازتۆقییەوه. ڕەگەزخوازساالریدیترە بە ەیوەستپ

 ییهۆگرو وەک یەکەمین هێمای ە ناو کلتوری گشتی ئەمریکاوە ڕەگەزخواز و هاوڕەگەزخواز هاتوونەتدیتر

ە انەوالیەن فیمینیستەکە لە وەتەوە. دەرکەوتنی ئەم وشانسەقامگیر، پێگەی خۆیان دۆزیار و بەهاد یسێکسی
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 1وو.سەر ژنان بە هێمای سەرتریی پیاوان بە الی ئەوان ئەم وشانە پێشوازییەکی ئەوتۆی لێ نەکرا؛ چوونک

ەر و ئادرین سێسیل ڕەیچ، شاعیر، نووسە بوو ک« ی ناچارییڕەگەزخوازدیتر»لەو گۆڵمەزتر، دێڕی 

دایک ە ڕەگەزخواز لمرۆڤ دیترە ناوبراو لەو باوەڕەدا بوو ک 2هێنا.بەدی ، فیمینیستی ڕادیکاڵی ئەمریکی

بەهادار قبووڵ  یسێکسی هۆگرییوەک جۆرێک  ڕەگەزخوازینەبوو دیترە او ئامادنابێت. هەروەها ناوبر

یەن الە رهەمی کۆیلەتی ژنان لو بەخزمەتایەتی ە ل»خوازی ڕەگەزەو دیترگوێرەی پێناسەکەی ئە بکات. ب

 ـە. «پیاوان

 

 خوازیڕەگەزهیچ

ا، سێکسی بۆ کەسێکی تر ناک ییڕاکێشە هیچکات هەست بە کەسێک ک بۆچوونی توێژەرانی کەنەدی،ە ب

ە کەسان دابنرێت. ئەمهۆگرییە سێکسییەکان ە ڕێزبەندی دیاریکراوی چوارەم لە شێوەی فەرمی لە دەتوانرێ ب

 بیانهەوێ پەیوەندییەکی ڕۆمانسییانە ڕاکێشەر بزانن یان ڕەنگە کەسێک بە یزیاییەوڕووی فە لە لەوانەی

 . ننی ەهەبێت؛ بەاڵم هۆگری پەیوەندیی سێکسی یان ڕفتاری سێکسی لەگەڵ کەسانی دیک

سێکسی  پەیوەندییە انەی ککەلتووربابەتێکی جیدی بۆ وتووێژ. لەو ە بۆتلەم ماوەی دواییدا ی خوازڕەگەزهیچ

خۆیان بکەن،  یخوازیڕەگەزهیچە یان پاکیزەیی پیرۆزە، زۆر جار کەسەکان بۆ ئەوەی هەست ب ەتابۆی

پەراوێزدایە.  ەئەوان لسێسکی نەبوونی ڕاکێشەری ە هەڵسەنگاندنی هەستی خۆیان نییە؛ چوونکە پێویستیان ب

ە کە وای کردوو تایبەتمەندییە حەشیمەتناسییە زۆرەکانە خوێندنەوەی خۆیدا دەڵێ کە ( ل2114بۆگاڕت )

ژنان ە ، جیاواز بێت. ناوبراو بۆی دەرکەوت کهۆگریی سێکسیمرۆیەکی خاوەن ە خوازێک لڕەگەزهیچ

، هۆگریی سێکسیچاو کەسانی خاوەن ە لە خوازن. هەروەها بۆگاڕت تێگەیشت کڕەگەزهیچپیاوان ە زیاتر ل

ان الوازترە و ئاستی خوێندەوارییان شێوەی مامناوەند پێگەی کۆمەاڵیەتی و ئابوورییە خوازان بڕەگەزهیچ

                3نزمتره.

دەهێنرێن  کارە کۆمەڵگا جیاوازەکاندا بە لە تاوتوێ دەکەین کە جۆراوجۆرانە لەم بڕگەی بەشی یەکەم ئەو ڕفتار

تاوانێک کە لە بێزارییەوە ە دژی کەسانی ناهاوسان دەست بدەنە ڕەگەزخوازان لهۆی ئەوەی دیترە و دەبن

 چاوەی گرتووه. سەر

ڕەگەزخواز تۆقێنی و یان هاوڕەگەزخوازتۆقێنی، دوودەمارگرژی ڕەگەزیی  سێ شێوەی دەربڕینی

 تۆقێنیتڕەنس

ئاراستە، ڕفتار و کردەوەی ە لدەمارگرژی ڕەگەزیی  ێ، سێ شێوازی دەربڕینیوەک لەم ناوانەدا دەردەکەو

و تڕەنسەکان بەرامبەر بە یەکتر بوونی هەیە. ڕەگەزخوازان هەمبەر هاوڕەگەزخوازان، دووە کەسەکاندا ل

نی ناهاوسانانە. توێژینەوەکاە کلتوریی / تایبەتی دژ ب ی و دەمارگرژیبناغەی ئەم ڕفتارانە، هەستی نەرێن
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 باڵڤۆکی توێژینەوەیی ڕەگەزێتی



اریی دەرخەری بێزە کە ستوو، چەندین ڕفتاریان دەست خهۆگریی سێکسیپێی ە ی بدەمارگرژبە  پەیوەست

هاوڕەگەزخواز تۆقێنی، ە لە بریتییە انانە. لەم ڕووەوه، هەندێ ناو کناهاوسە ی کۆمەڵگاکان لدەروون

 دنیای زانستی و کردەیی ناوبانگیان دەرکردووه. ە ڕەگەزخواز تۆقێنی و تڕەنس تۆقێنیی لدوو

ەتی هۆی شووناسی ڕەگەزیی تایبە بە هەڵدەقوڵێ کە ەوسێکسیی دەرمارگرژیە لە کە ۆقێنی ڕفتارێکتتڕەنس

ی پتر هەرچە کە ناهاوسان وشەیەکە دنیایەکی مۆدێڕن کە ستەیەکی نەرێنی پێ نیشان دەدا. لکەسەکەوه، ئارا

هەمبەر ناهاوساناندا بەدی دەکرێت. ە ناو جەماوەری خەڵکدا پەرە بستێنێ، هێشتا ترس و دەمارگرژییەک لە ل

دەکەوێتەوه.  ڕەگەزیشی لێ هەڵکشانی دەمارگرژیو هەروەها ە ترسی جۆراوجۆری دیکە ترسانە ئەم چەشن

واز خڕەگەززۆر دیترە کراو هاوڕەگەزخوازتۆقێنی پشت ڕاست دەکاتەوه؛ چوونکە ڕۆڵی ڕەگەزێتی پێناس

ەبێ هڕەگەزێتی  یییە. هەروەها وێدەچێ جۆرێک جیاوازی تێکچوونی ڕەگەزێتیهاوڕەگەزخوازە کە پێیان وای

ر ڕەگەزخواز هاوڕەگەزخوازتۆقێنتدیتر پیاوانیە دەرەکییەوه؛ چوونک هاوڕەگەزخوازتۆقێنیە بە پەیوەستە ک

 ەتا چەندە بۆ زانینی ئەوەی کە ژنانن. بەم حاڵەوه، ڕەگەزێتی هەرگیز هۆکاری پێشبینیکەر نەبووە ل

 . کەسێکدا دەروونی کراوهە هاوڕەگەزخوازتۆقێنی ل

ە ا لڵگی کۆمەوەڕەزی و بێزارە ، شوێنێک کدژییەهۆکارێکی ئەگەریی دیکەی هاوڕەگەزخوازتۆقێنی، ژن

ە کەوات «هاوشێوەی ئافرەتان هەڵسووکەوت دەکەن»ە دەپێکێ کە گەیانئەو گەی، پیاوانی  یسێکسی هۆگریی

 رییهۆگە کە حاڵێکدایە لە دەست دەدەن. ئەمە ، لی ئەوان دادەبرێوەک مافە ئەو قازانج و سوودە پیاوانەییەی ک

 ییزقەڵەم دەدرێت. لێرەدا جیاواە ل نەییەکانپیاواە لزباینەکان وەک داگیرکردنی دەسەاڵت و قازانج یسێکسی

م بکرێن؛ بەاڵە هۆی ڕفتار و هەڵبژاردەکانیان سەرکۆنە بە ڕەگەزێتی دەردەکەوێت. لزباینەکان لەوانەی

بەو  ڕاپۆڕتی پەیوەستە دەردەخەن کە زیاتریش درک بکرێن. توێژینەوەکان ئەوە کە ئارادایە لە ئەگەری ئەو

ە. ژنانە ب پەیوەستڕاپۆڕتەکانی ە قوربانی، زیاتر لە بوونەتسێکسی  هۆگرییهۆی ە بە پیاوانەی ک

ئافرەتی ە ڕەگەزخواز لپیاوی دیترە کە لێکۆڵینەوەی کالێن، ڕایت و ئەلساندری دەرخەری ئەوەی

، گووتاری هاوڕەگەزخوازیبەرکەوتن لەگەڵ ە ئەوان ل 1تره.اوڕەگەزخواز، هاوڕەگەزخوازتۆقدیتر

 رن. دەمارگرژتر و هەستیارت

گەڕانەوەی کەمتر بۆ ئینجیل )پێگەی  هاوڕەگەزخوازی بۆە زۆربەی لێکۆڵەرانی ڕەگەزێتی لەو باوەڕەدان ک

سۆلیوان  2ئەخالقی سەرەکی لەم بابەتە( کراوه، دەمارگرژییە مۆدێڕنەکان هاوڕەگەزخوازتۆقێنییان بنیات نا.

 ییبناغەی دەمارگرژە تبووە زیەوەکانی ئینجیل بۆ هاوڕەگەزخواگەڕان»( دەڵێن 2112و ڤودارسکی )

و  ەی بەرهەڵستکارانی هاوڕەگەزخوازیزۆربە ؛ چوونکهاوڕەگەزخوازتۆقێنیمۆدێڕن بۆ 

 ەناپیرۆز یان قەدەغە ب ئینجیل هاوڕەگەزخوازیە دەبەستن کە هاوڕەگەزخوازدژانە پشت بەم بەڵگڕفتاری 

و ئەم  ەە گەورەکان تێیدا یەکیان گرتوویینئاڕێبەرانی هەموو ە کە تەنیا بوارێکە هەندێ جار ئەم 3«دەزانێ.

 یاتیبن انە، هاوڕەگەزخوازیئایینۆرێک لەم قەڵەم دەدەن. بۆ زە ل سێکسیبەڕەاڵیی و نالەباری ە بە ڕفتار

( 1989کالسۆن، ویلیام و لۆڤیت ) 4ژێر کاریگەرییەوه.ە و کۆمەڵگا دەخاتە ئەنجامدا بنەماڵە و ل هاوسەرگیری
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ە یان هەر چەشنهاوڕەگەزخوازی ە جۆرەکانی ترس لە کە یشتنی خۆی هەیتێگە ە ئاییندەنووسن ک

 ناسرووشتیی دادەنرێت. ە ییەکان بە ئایینپێی باوەڕە بە کە لێ دەبێتەو سێکسیهۆگرییەکی 

ڕەگەزخواز پەروەرن بۆ مندااڵنی دیترە ئایینئەو بنەمااڵنەی کە کە گوێرەی ئەم باوەڕه، بینراوە ب

ی بۆ ئەوەی کەسی چارەسەری پزیشکە بکردن میرات و ناچارە لکردن بێبەش سەختگیرترن؛ تاراندن،

 هاوئاهەنگ بێ، تەنیا چەند نموونەی باوی ناو واڵمدەران بوو. سێکسی  هۆگرییناهاوسان لەگەڵ بەهاکانی 

الیەن هاوڕێ و ە هۆی دەرکران لە هاوڕەگەزخوازتۆقێنی وێڕای هەموو تایبەتمەندییەکانی دەتوانێ ببێت

ڕەگەزخوازان و دژی هاوڕەگەزخوازان، دووە تیژی لار ئاکاری هەاڵواردنانە و توندوو هەندێ جە ەماڵەوبن

مەی پیشەی پڕداهات، بیە بوون لتایبەت، هەاڵواردن دەتوانێ بێبەششێوەی ە تڕەنسەکانی لێ دەکەوێتەوه. ب

دەتوانێ بۆ  ەئەم بابەت زداریلێتی لێ بکەوێتەوه. باری سۆپڕکوا یی تەندروستییو خزمەتگوزار تەندروستی

حاڵەتی  هۆی دەرکەوتنیە و یان ببێتە دەروونیاندا بنێتەو یتەندروستیە رس بێ و هەندێ کێشە لکەسەکان قو

هۆی ئەوەی کەسی ە دەبنە . هەموو ئەم هۆکارانخۆکوژیە ب یان بیر و خەیاڵی پەیوەست خۆکوژی

 ەدەرببڕێ و ئەمسێکسیی خۆی  هۆگرییئاسانی ە ڕەگەزخواز یان تڕەنس نەتوانێ بهاوڕەگەزخواز، دوو

ی نەرێنی یگەرو کاریە کۆمەاڵیەتی لێ دەکەوێتەو یهەڵکشانی ئاستی ئیسترێس، سنووردار بوونەوەی پشتیوانی

 سەر تەندروستی ئەو دادەنێت. ە ل

 سێسکییەکانی خۆیان تووشی هەستی نەرێنیە هۆی ئەوەی گەنجان بۆ هۆگرییە دەبێت دژیهاوڕەگەزخواز

ۆکاری پرۆسە هە خۆیان بێزار بن. ئەم سۆزانە یان تەنانەت لە خۆبوونیان نزم ببێتەوە بە و ئاستی متمانە ببنەو

 ییسێکس کار هێنانی مادەی هۆشبەر و ڕفتاریە خواردنەوەی کحۆڵ، بە لە بریتییە خۆڕووخێنەرەکانن ک

  1خۆیان.ە مەترسیدار و زیان گەیاندن ب

 ، بانکی جیهانی2116ساڵی ە ەی هاوڕەگەزخوازی لبەرەنگاربوونەو جیهانی بۆنەی ڕۆژیە ڕاپۆڕتێکدا بە ل

ڵکشانی واڵتان و هە سەر کارکردی ئابوورییە و تڕەنس تۆقێنی ل ەریی نەرێنی هاوڕەگەزخواز تۆقێنیکاریگ

هۆی ناو و نیتکەنانی بەردەوام و ە ب گوێرەی ڕاپۆڕتی بانکی جیهانیە ب تاوتوێ کرد. ڕێژەی هەژاری

ە لە ئەم کەسانە ڕووەوەی کە بە ئەزموون دەکەن. ل زیاتر هەژاریە ەشیمەتێکن کردن، ناهاوسانان حهەاڵوا

شێوەی گشتی لێهاتوویی و توانای بەرهەمهێنانی ە وەدوا دەکەون، کۆمەڵگا بکردن بواری ڕاهێنان و ئیش

اری باشتربوونی بدەتوانێ کۆمەڵگادا ە ناهاوسانان لە بەرەنگاربوونەوەی ترس لە ئەوان ڕەچاو ناکات. کەوات

 . ی لێ بکەوێتەوەهێنانی سامانی زیاتر بۆ هەمووانخۆشگوزەرانی و وەدەست

خۆی دەنوێنێ و  تۆخیە وانی هاوڕەگەزخوازدا زۆر بکۆمەڵگای پیاە لە کە ڕەگەزخوازتۆقێنی چەمکێکدوو

ار زۆر جە ڕەگەزخوازخۆیان پێ دووە پشتگوێ خراوه. ئەو کەسانەی ک زۆرە کە خۆ گرتووە ئاراستەیەکی ل

ە ی سادوتنێکە یان ب ”تیژتێپەڕ قۆناغێکی“ە شووناسیان بە کئازار دەدرێن ە ڕەگەزخوازانەوالیەن دیترە ل

سەر ژیانی کەسانی دووڕەگەزخواز ە کاریگەرییەکی ڕووخێنەری ل ڕەگەزخوازتۆقێنیەوا دەزانن. دووناڕ
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ە ل»و دەرکران  جاڕیگاڵتەە بۆ خۆ دوور خستنەوە لو ە زۆریان بشاردرێنەوە هۆی ئەوەی کە و دەبێتە هەی

و هەستی شووناسی ئەوان دابنێ ە سەر چاکژیانەوە دەتوانێ کاریگەری لە دا بمێننەوه. ئەم مەسەلـ«سندووق

 ڕەگەزخوازان ئەستەم دەکات. خۆبوون و لێبڕاوەیی بۆ دووە بە پێگەیاندنی متمانە و زۆر ساد

تەنیا ە ڕەگەزخواز نکەسی دووە کە ئەو هەاڵواردنەی ڕەگەزخوازتۆقێنیدووخراپترین لێکەوتەکانی ە یەکێک ل

 سەرەوەە تووشی دەبێتەوه. وەک لە الیەن کۆمەڵگای هاوڕەگەزخوازانەوە الیەن کۆی کۆمەڵگا بەڵکوو لە ل

ڕەگەزخوازانیش ڕووبەڕووی هەاڵواردن دەبنەوه. دیترالیەن ناە ڕەگەزخوازان تەنانەت لهاتووه، دوو

دەسەپێنرێت. ە ڕەگەزخوازانەوالیەن دیترە الیەن هاوڕەگەزخوازان و هەمیش لە وڕەگەزخوازتۆقێنی هەم لدو

 جێی نیگەرانییە.  داحەشیمەتی ناهاوسانانە ڕەگەزخوازان لبااڵدەستەی پەراوێز خستنی دووە ئەم ڕەواڵ

ەکۆشێ ئەم مەسەلە ڕوون بکاتەوه: دەقێکدا تێدە ڕەگەزخواز، لی مەدەنی و دوویڕابین ئێچس، بیرمەند، چاالک

ی ژن دەزانن زۆر جار وەک کەسێکی یخۆیان بە هاوڕەگەزخوازی پیاو یان هاوڕەگەزخوازە کەسانێک ک»

)و  ەڕەگەزخوازانیان هەیدیترئیمتیازەکانی ە بەشێک لە چاوی مزاحیمانێک کە شەمزاو لێمان دەڕوانن یان ب

ی، نائەخالقە بە ڕەگەزخوازان ئێمدیترە انن( و زۆرێک لبێبەش دەزە بە هاوڕەگەزخوازان خۆیان لەوان

لزباین و ە کە ناوبراو ڕوونی دەکاتەو« دەزانن.ە و تێکدەرانی بنەماڵ دابەشێنەرانی هەوەسبازی نەخۆش

ش ڕوونی ی(ـ2115ڕەگەزخواز دەڕوانن. مۆنرۆ )ڕەگەزخوازان، چۆن لە کەسانی دوولەگەڵ دیتر گەیەکان

یان دەدەن بۆ ئەوەی سەرتریی خۆ تر پەراوێز خراون، ئازارپێشە کە باینەکان ئەم کەسانو لزە گەی کە دەکاتەو

    1بکەن.ە تۆکم

 یڕەگەزخوازێک، ساتە وەختی دەربڕینی شووناس زۆر جار قۆناغێکی زۆر سەخت و غەمگینبۆ دوو

زیاتر پەسندکراو  ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ هاوڕەگەزخوازیە حاڵێکدا کە دا، لکۆمەڵگا ڕۆژاواییەکانە . لەتیژیانی

شاردنەوە تەنیا بژاردەیەکی مومکین و ە . کەواتیەبەردەوام پەراوێز دەخرێ و تابۆ ێ، دووڕەگەزخوازیدەب

ان بۆ ئەوەی ئەوە سەر سیمای مێژوو سڕدراونەتەوە ڕەگەزخوازان لدووە ب پەیوەستکردەییە. گێڕانەوەکانی 

 ڕەگەزخوازی شاراوەن؛دووە ی ناودار هەن کەسایەتو کە ئەستێر .بوون نەبێتمۆدێلسەرچەشنێکیان بۆ بە 

. ماڕلین ەراولێ د گەیانلەگەڵ هاوڕەگەز، ناو و نیتکەی لزباین یان سێکسی هۆی بوونی پەیوەندیی ە بەاڵم ب

ئەم  2.نەدیتریچ، جۆن جۆڕدەن، فرێدی مێرکۆری، ئێلنۆر ڕۆزڤێڵت و واڵت ویتمەن نموونەگلێک لەم کەسان

نی ااڵماوەی سە واڵتی ئێران لە ڕەگەزخوازان وەک یەک نییە. لوێنێکی جیهاندا بۆ دووهەموو شە لە بارودۆخ

کەمترین ئاوڕیان لێ ە فارسییەکانەو چاپەمەنییەالیەن ڕاگەیاندن و ە ل ڕەگەزخوازیڕابردوودا، دوو

ە گوێرەی کلیشە بەر گوێ و ئەوان بە ڕەگەزخوازانی ئێرانی نایەتدراوەتەوه. دەنگی دوو

 ەزخوازییەکان هەڵدەسەنگێرێن.هاوڕەگ

ڕەنسن یان تە بزانین کە متمانەیی ئەو کەسانلە / یان بێ بەرهەمی ترس و بێزاریە ەتوانین بتۆقێنی دتڕەنس

تە و هاوئاراسییەکان هاوئاهەنگ نەریتە ڕەگەزییە ڕفتاری ڕەگەزێتییان لەگەڵ ڕۆڵ و دەورە ک نکەسانێک
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ە لە کە دووکرە کەسانێک پێناسە ترس و بێزارییەکی نالۆژیکی لە بتۆقێنی ( تڕەنس2119نییە. ڕاین جۆیل )

هێزێکی  هاوشێوەیتۆقێنی . تڕەنسبەزاندوویانەیان ە تێپەڕیون، ڕووشاندوویانە / پیاوانە دوو جەمسەریی ژنان

 زۆربەی خەڵکی جیهانلە الیەن فەرمی ناساندنی ە بە کە دەبینرێت. تڕەنسێتی شووناسێکە ئامادە هەمیش

ڕەگەزێتییە  ەلەگەڵ کلیشە ئەو کەسانەی کە هۆی ئەوەوە بە تۆقێنی کتڕەنسبێزارییە دەبێتە هۆی ەمە. ئەم ئەست

وشی نین، توە دەترسن یان لەگەڵیان ئاسوودە لەم شووناسانە الیەن کەسانێک کە گ نین، لنباوەکان هاوئاهە

واردنی ڕێکخراوەیی وەکوو هەاڵواردن تۆقێنی، هەاڵپێی تڕەنسە و هەاڵواردن دەبنەوه. ڕوانینی بئازاراندن 

 تۆقێنیتڕەسن 1و ڕقی لێ دەکەوێتەوه. هۆی بێزاریە بتوندوتیژی لیس و وتیژی پۆو خانوبەره، توندە پیشە ل

 زیان. خەسارەت و ە ئاستەنگی بەر دەم ژیانێکی بێبەری لە دەتوانێ ببێت

 

 گێڕانەوەی مێژوویی ناهاوسانان و خەباتەکانیان

هەموو ە لە سەرتاسەری جیهاندا بوونی هەبووه. ئەم دیاردە درێژایی مێژوودا و لە ل یهاوڕەگەزخواز

جۆراوجۆرەکاندا، ئاراستەی ە شوێنە درێژایی زەمەن و لە . لبووه کۆمەڵگاە بەشێک لە ەکان هەمیشکەلتوور

ەدا، جیاوازان پەیوەندییە هاوڕەگەزخوازییەکان بوونی هەبووه. لەم ڕووانگە سەبارەت بەکۆمەاڵیەتی جیاواز 

 کیەپیاوان، چاوەڕوانی پەیوەندیی سێکسی لەگەڵ هاوڕەگەز و پەیوەندییە لە ئەم ڕفتارکردنی قبووڵە هەندێ ب

پۆلیسی و یاسایی، ڕێگەی میکانیزمی ە لکردن سەرکوتە و هەندێکی تر بە کەمخایەنیان لەوان هەی

ن مەرگیاکەدا، کەسانی هاوڕەگەزخواز سزای حاڵەتەکانی دیە دەزانن. لە تاوانێکی گەورە ی بهاوڕەگەزخواز

نە بۆ اکەلتووربوونی ئەو ەڕادەی کراوبە  گرێدراوەکان کەلتووربەرچاوی نێوان  بۆ دەبڕدرێتەوه. جیاوازی

 . ەتیو شێوازی کارکردەکەیە مەڕ ئەم گوتارە کردن لقسە

ی یان پەیوەندیی سیکسوەک  ئەوەی ئەمڕۆە پیشان دەدەن کە مێژووییەکان ئەوە گێڕانەو ۆڕوانینێکی خێرا ب

. ئەم وەالیەن کەسانێک ئەنجام دراە لە ، هەمیشلە قەڵەمی دەدەین لەگەڵ هاوڕەگەزە ەندیی عاشقانپەیو

ە ەم چەشنل و تێگەیشتنکردن ، ئەگەرچی قبووڵەکانە کەلتووربەشێک بوون لە هەمیشە پەیوەندییان

یی ابینیوه؛ بەاڵم چەمکی هاوچەرخی ڕۆژاوە خۆوە ب انو سەردەمەکاندا گۆڕانیە درێژەی سەدە لە پەیوەندییان

ڕەگەزخواز و دووگەی، کۆمەڵگەی لزباین، ە بە ئاماژە کە وشەیەکی نوێی ناهاوسانی یان هاوڕەگەزخوازی

هەر  ەسەردەمانی کۆنەوە تڕەنسەکان دەکات. ئەگەرچی مێژوو یان ڕیشەی ئەم کۆمەڵگەیانە ناڕوونە، ئەوان ل

بۆ سەردەمی ە دەگەڕێنەو ڕەگەزخوازیهاوڕەگەزخوازی، دوو هەر دوو چەمکیڕاستیدا، ە هەبوون. ل

 ییڕوانگەی هۆگریی و ڕاکێشەرە ل« ئەوەی هەن»دەبێ ە بەر لەو خەڵک پێیان وا بوو کە هاوچەرخ؛ چوونک

ی ڕەگەز مەڕ شووناسیە لە پێناسەی بکەن. کەواتە، شێوازی بیر کردنەوەی ئێستایی ئێمە خۆیانەوی یسێکس

 حەشیمەتیسەردا هاتووه. ە درێژەی زەمەندا زۆر گۆڕانی بە ل سێکسیەنانەت ڕفتاری یان ت
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کردنی شوێنی گێچەڵ و ئازاردان بەرەو جۆرێک قبووڵە و لە هاوڕەگەزخوازیش هەنگاوی گەورەی ناو

           1پێش کەوتووە. ی گشتیکەلتوورالیەن ە گشتی ل

. کاتز بوون کۆمەڵگاە موو سەردەم و سەدەکاندا بەشێک لهەە هەموو جۆرەکانی خۆیان و لە ناهاوسانان ل

کان تێیاندا کەسەە مێژوویی بدۆزنەوە ک یداڕشتەپێکهاتەخوازانی کۆمەاڵیەتی دەتوانن زۆر »( دەڵێ 1995)

شە وە ناوەڕاستەکانی سەدەی نۆزدەهەم بوو کە پەیوەندییان لەگەڵ هاوڕەگەزی خۆیان هەبووه؛ بەاڵم تەنیا ل

ز یان شێوەی دیاریکراو یان هاوڕەگەزخواە ییەکان )بسێکساویان لە سەر پۆلێنبەندییە ڕفتارە تایبەتەکان، ن

ە یارمەتیدەری دروستبوونی ڕەگەزێتی لە ئەم وشان»ە کە هەروەها ئەو پێی وای« ڕەگەزخواز( نا.دیتر

 2«سەردەمی ڕۆژاوای مۆدێڕن بوون.

ی ە کەلتوورپیاوان ل سەر هاوڕەگەزخوازیە ناهاوسانان لمێژووییەکانی ە زۆربەی گێڕانەوفوکووسی 

درێژەدا ڕوون ە هەموو قۆناغەکاندا، وەک لە ل راستەی کۆمەڵگا بۆ هاوڕەگەزخوازیو دەڵێن ئایە ڕۆژاوای

 . لەگەڵ بووەدەکرێتەوه، هەوراز و نشێوی 

ەستەیی ان وابککۆمەڵگا ڕۆژاواییەە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەم و سەرەتاکانی سەدەی بیستەم، زۆرێک لە ل

 ەئەوڕۆکە وەک پەیوەندیی عاشقانە ی نێوان کەسانی هاوڕەگەزیان قبووڵ کرد کزۆری نزیکی سۆزدار

ئێستا ە دەزانرا )شتێک کە زۆرەودەروەستی ە بە پەیوەندییە دۆستایەتییە دەناسرێت. بەاڵم ئەو کات، ئەم چەشن

 یهەمبەر پەیوەندیە ل کەلتوورکۆمەڵگا و زۆر «(. دۆستایەتی عاشقانە»ن پێی دەڵێن سامێژووناە زۆرێک ل

و لەو  واڵتانی ڕۆژاواییە نێو پیاوان هەڵوێستێکی تەواو ڕوونیان هەیە. لە بەتایبەت لسێکسیی هاوڕەگەزان 

خەڵکەکەی شوێنکەوتەی دەمارگرژی مەسیحییەت و ئیسالمن، پەیوەندیی هاوڕەگەزان ڕەت ە واڵتانەی وا ک

  3دەکرێتەوه.

هۆگرییەکی جیا ە ی بەوت. هەتا ئەو کات، هاوڕەگەزخوازدەرک 1869ساڵی ە ز لوشەی هاوڕەگەزخوا

 ەبوو کە سەر ئەوە دەرکەوت و ل ەورد ەقبووڵ کرا بوو، وردە تازە کسێکسییە ە نەدەزانرا. ئەم هۆگریی

 . ئەوه دیوێکی سرووشتی و نەگۆڕی کەسایەتی تاک بۆ تاکی هاوڕەگەزی خۆی یڕاکێشانی سێکسی

بۆ  ەکەمین گەڕانەوهەیە. یە لێکی سنوورداری بۆ هاوڕەگەزخوازیوترا، ئینجیل ئاماژەگەوەک پێشتریش 

ە بیرمەندانی مەسیحی لەو باوەڕەدان کە و زۆرێک لە ـ24 -2: 9دەرکەوتنی ە ئینجیل لە ل هاوڕەگەزخوازی

 ەوەیخەوتبوو، کردە لەگەڵ باوکی خۆی کە هۆی کاریگەریی شەرابەوە هام، چکۆلەترین کوڕی نووح، ب

ەم ل انیەکەمین تابۆکە لەگەڵ هەندێ لە چیرۆکەکانی بەڵێنی کۆن ئێمە لێ وەشاوه، ئینجیل ب هاوڕەگەزخوازی

ئەگەر پیاوێک لەگەڵ »سەفەری الڤیان هاتووه: ە لهۆشدارییانە بوارە ئاشنا دەکات. نموونەی ئەم چیرۆک 

ی اوجێیەتی بکا، هەر دووکیان تاوانێکلەگەڵ ئافرەتێک هاوجێیەتی دەکا، هە پیاوێکی دیکە، بەو چەشنەی ک

ۆیان گەردنی خە مەرگ سزا بدرێن؛ ئۆباڵی خۆینیان دەبێ لە گومان ئەوان دەبێ بدزێویان لێ وەشاوەتەوه: بێ

ی تر بۆ ئەوە هەوسەوە هەر بەم شێوه، پیاوانیش پەیوەندیی سرووشتی لەگەڵ ژنانیان وەال نا و ب»و .« تبێ
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دەبوون و بۆ هەڵەکانیان سزای تایبەت ە پیاوان تووشی کردەوەی تاوانبارانحەشەریی بوون. پیاوان لەگەڵ 

وەک کردن بەرە ، هاوشێوەی ڕەگەزی بەرامبەر جل و بەرگ ل22:5 )تثنیە( کتێبی دوویەتیە ل« دەدران.

 دەکرێت. ە ئیدان« بێزراو»کردەوەیەکی 

ڕۆما و ە لە زەمەنییەکان، بۆ وێنە ردەمواڵتان و سەە هەندێ لە لە پێچەوانەوه، ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە ب

سەرەتاییەکانی ە ەوگێڕانە هاتووه، زۆرێک لە دێڕەکانی سەرەوە بوو. وەک ل ویۆنانی کۆن، قبووڵکرا

ەکاندا پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز ڕێگە پێدراو بوو ە کەلتوورلە زۆرێک لە کە پیشانیان داو هاوڕەگەزخوازی

ۆمای کۆن وەک نەریتێک بۆ تێپەڕینی پیاوانی کەم تەمەن سەیری ئەم کۆمەڵگای یۆنان و ڕە و النیکەم ل

ەت بە دیاردەی کۆنی مێژووییەکان سەبارە ی لێکدانەویڕاستیدا، دوو بواری سەرەکە کراوه. لە ڕفتار

ی و یۆنان یەر کراوه، هاوڕەگەزخوازیسە توێژینەوەی لە الیەن مێژووناسانەوە لە ی، کهاوڕەگەزخواز

ناو فەیلەسووفان و ە یۆنان و لە ل مێژووی هاوڕەگەزخوازیە پەیوەست ببابەتەکانی  ڕۆمییە. زیاترین

ە لۆسین، شانۆنامەگەلێک لە نووسەرانی بەرچاوی وەک ئەفالتوون، گزنفۆن، پلۆتارخۆس و سەب

یۆنانییەکان بەدی دەکرێت. پڕۆفیسۆر جەیمز بی. دی. یانگ، ە ئەرەستووفان و بەرهەمی هونەری و جام

یش ـ ڕگانپۆرتلەند ئۆە ی وێستێڕن لئایینقوتابخانەی زانستی ە زمانی بەڵێنی نوێ و ئەدەبیات ل مامۆستای

ە ب ناو یۆنانیانی کۆنداە لە ێکی کۆنی دیککەلتوورهەر ە پتر ل وێدەچێ هاوڕەگەزخوازیە دەکا کە وبەە ئاماژ

ە ب»نۆڕمەن ساسمەن، پزیشک و مێژووناسی ڕەگەزیی وتەی دەروونە ب 1شێوەی بەرباڵو باو بوو بێت.

وی ڕوە و خستن هاوڕەگەزخوازیە کان بۆ ڕێزگرتن لپێچەوانەی هەوڵی بەرباڵو و خۆوشیارانەی یۆنانییە

 ەشێوەی ڕاستییەک و بەشێکی حاشاهەڵنەگر لە ، ڕۆمییەکان تەنیا بهاوڕەگەزخوازیە ەکی ئایدیاالنە لوێنەی

 «مرۆڤێک قبووڵیان کرد. ییسێکسژیانی 

 یپیاوان نێوانە ی پیاوان بووه؛ بەاڵم لیچەقی سەرنجی سێکسە هەمیشە ەشی گەنجانەی پیاوانڕۆمای کۆن، لە ل

ەکان یان تێیدا کۆیلە کە کەم تەمەنەکاندا پەیوەندیگەلێک هەر بوو یان پیاوەە تری سەربەست و کۆیلنەمبەتە

، خۆشەویستی پیاویان سزارە گەنجان دەوری بەرکار )گاندەر(ـیان بووه. هەر هەموو ئیمپڕاتۆران بەدەر ل

ڕەگەزخواز کۆمەڵگای ڕۆما ئەگەر هاوڕەگەزخواز نەبوون، دووە ناسراوترین پیاوان لە هەبووه. زۆرێک ل

ە ل 2پیاوی هەموو ئافرەتان و ژنی هەموو پیاوان دەزانی.ە بوون. هاوچەرخانی ژۆلیۆس سزار ئەویان ب

تۆمار کرا، ەرگیریی هاوڕەگەزخوازان هاوس ئیمپڕاتۆری ڕۆمای ژێر دەسەاڵتی ئاگۆستۆس، یەکەمین

پەیوەندیی سێکسی لەگەڵ ە ی هاوڕەگەزخوازان وەبەر باج کەوت و ئەگەر ڕۆمییەک لیسێکس پەیوەندیی

ە ن لەوانمێژووییەکاە کەسایەتییە بوونی لێ زەوت دەکرا. زۆرێک ل بەرکار بووایە، هاوواڵتیە کی دیکپیاوێ

یان لزباین ناو دەبران. گەی  وشەگەلی وەکە و هادرین ب دووهەم یسووقڕات، لۆڕد بایرۆن، ئیدواڕد

س تێیدا فایدرۆس، ئەرۆکسیماخووس، ئاریستۆفانە کە ئەفالتوون کتێبی میوانی )سەمپۆزیۆن(ـی باڵو کردەو

ە حاڵێکدای ەلە عەشقی نێوان پیاوان بانترین جۆری عەشقە، ئەوە و دیکەی بیرمەندانی یۆنانی پێیان وا بوو ک

 .            خوازییەو بۆ کەڵکە ی سێکسی لەگەڵ ژنان هەوەسبازانپەیوەندیە ک
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 ەسەدەی نۆزدەهەم پێشنیار بە هەبوو. شای ئێرانی لە خۆرهەاڵتی ناڤین ئاراستەی ئاسانگرانەی هاوشێوە ل

نان زستان ژە وەرزی هاوین پیاوانی گەنج و لە لە کە هاوبەشەکانت بگۆڕه؛ بەم شێوە وەرزانە کوڕەکەی دا ک

عاشقانەکانی شاعیرانی سەدەی هەشتەمی بەغدا، ئەبوونەواس ە شێعرە هاوبەشی سێکسی ئەو. زۆرێک لە نبب

ە دەقە پێداهەڵگووتنی کوڕان دەهۆنرانەوه. لوەسف و و شاعیرانی دیکەی فارس زمان و ئۆردوو بۆ 

بەردەنگ  یستیئاخۆ خۆشەوە کە سۆفییەکان ڕوون نییە عیڕفانییەکانی سەدەکانی ناوەڕاست بەتایبەت دەق

ە ل 1ان.بۆ پەیوەندیی نێوان پیاوان و کوڕ یە ئایینداکۆکییەکی نیوە دەبێتە میان خودا و ئەە کوڕێکی مێر منداڵ

 ەزۆرێک لە و هۆگریی بۆ هاوڕەگەز لە ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە واڵتی فارسەکان )ئێرانی ئەوڕۆیی( ب

سەربازییەکان،  ەمەیخانە، کەمپە تا دەگاتە بگرە ییەکانەوە ئاییندەیر و قوتابخانەی زانستە گشتییەکان لە شوێن

سەرەتاکانی سەردەمی ە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرا. لە نەرمی نوێنییەوە گەرماوی گشتی و قاوەخانەکان ب

شێوەی یاسایی مۆڵتیان پێ درا بوو و باجیان ە )ئەمردخانە( بە (، کاباڕەخانەی پیاوان1511-1723سەفەویی )

هیندیدا یەکجار زۆره، شاعیرانی فارس زمانی قورابخانەی شاعیرانی ە لە ئەوەی ئەم هێمایاندەدا. سەرەڕای 

ە پڕن لە کە کۆمەڵێ شێعریان دەهۆنییەو (1492( و جامی )1389(، حافز )1291سەعدی ) ودیکەش وەکو

دیی سێکسی نزیاتر پشتیان پێ دەبەسترێ، پەیوەە کە بۆ هاوڕەگەز. دوو بابەتی دیکسێکسی  هۆگرییهێماکانی 

پەیوەندییە  ەڕۆڵی تڕەنس دەگێڕن. ئەم دوو چەشنە کە بازرگانی لەگەڵ پیاوانی تڕەنسی گەنج یان ئەو پیاوانەی

ن( سەما دەکەە جل و بەرگی ژنانەوە بە ککەم تەمەن چەکەکان )پیاوانی ەڕاهێنانی مەعنەوی سۆفییان و کە ل

ە ەوخەڵسە قەشەنگ وەسف دەکا بۆ ئەوەی بچێتەوهەیمەنەی کوڕێکی ژیکەڵە و ە کەسەکە خۆیان دەنوێنن ک

ە ەز لبۆ کەسی هاوڕەگە یهۆگریی سێکسیبەدی بکات. ئەوڕۆکە، ئەم بێچمی ە جوانی ڕاستەقینە و کەمێک ل

 ڕیزبەندی هاوڕەگەزخوازیدا جێی دەبێتەوه. ە کۆمەڵگا مۆدێڕن یان ڕۆژاواییەکاندا لە هەندێ ل

 ەو دەقێک کە بەڵگە واڵتی میسر تا ڕادەیەک ناڕوونە؛ چوونکە ل بەرامبەردا مێژووی هاوڕەگەزخوازیە ل

 زخوازیشووناسی هاوڕەگەە چیرۆکگەلی هەڵگری بابەتی سێکسین هەرگیز ئاماژەیەکی ڕوونیان ب

پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز ە نەیانوتووە کەڤنەکانی میسر ناڕوونن و هیچکات ڕاشکاوانە نەکردووه. بەڵگ

سزا  گوێرەی یاسایە بە کە نەیوتوو ن نا و هیچ بەڵگەیەکی کۆنی میسرییاە وەیکراو یان ڕەت کراەسەرکۆن

کار هێنراوه. باشترین ە و گەرم و گوڕ بە بەرامبەردا، شرۆڤەی شاعیرانە شیاوی سزادانە. ل هاوڕەگەزخوازی

ایە پمیسری کۆن پەیوەندیی نێوان دو بەرپرسی ە ل ی ناسراوی پەیوەندیی مومکینی هاوڕەگەزخوازینموونە

 -  2494ئیمپڕاتۆری پێنجەم )ە سەردەمی فیرعەون نیۆسەر لە لە کە نیان خاتوون و خاتوو هۆتێپە بەرز وات

  2زایین( دەژیان.ە بەر ل 2345

خۆی هەبوو، پاش مەرگ ە منداڵ و هاوسەری تایبەت بە ئەگەرچی هەموو پیاوێک بنەماڵەیەکی پێکهاتوو ل

ە دوو پیاو پیشان دەدا کە دەنێژران. زۆر شێوەکاری هەیە ێکەو( پmastabaگۆڕێکی ماستابا )ە ئەوان ل

وت واڵتی میسری کۆن لێککەوتنی لوە دەنوسێنن. لە لووتی یەکترەوە و لووت بە ئامێز گرتووە یەکتریان ل

ن ی ئەم شێوەکارییانەی نیایسەر شیکارە ل سرناسان، بیرمەندان و مێژووناسانهێمای ماچە. هەتا ئەوڕۆکە، می

دەرخەری قبووڵ ە ئەمە هۆتێپ جیاوازی ڕا و بۆچوونی بنەڕەتیان هەیە. هەندێ لەو بۆچوونەدان ک و خاتوو
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نووساون. ئەوەی ە کرانی پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەزه. دیتران هاودەنگ نین و دەڵێن ئەوان دووانەی پێکەو

یان مەرگ پەیوەندییەکی نزیک ەژیان و چ لە النیکەم نیان خاتوون و خاتوو هۆتێپ چ لە کە ئەوەیە حاشاهەڵنەگر

 هەبووە. 

انەوە  یهۆگریی سێکسیهۆی ە ئەوڕووپا بە لە سەدەی نۆزدەهەم و سەرەتاکانی سەدەی بیستەم، پیاوانێک کە ل

مەراکیش و سااڵنێک بەر لەوەی ڕۆژاوا ە ڕووبەڕووی ئازار و ئەزییەت بوونەتەوه، زۆریان ڕوویان دەکرد

 ەبکا، پەیوەندیی پیاو لەگەڵ پیاو لە مێشکدا پەروەردە لەزخوازان هاوسەرگیریی هاوڕەگ بتوانێ خەونی

 فەرمی دەناسرا. ە درێژەی مەراسیمێکدا بە میسر لە شوێنێکی دوورخراوی سیڤا ل

شووناسێکی جیا نەدەزانی و هەموو جۆرەکانی ە قۆناغی ڤیکتۆریا، خەڵک هاوڕەگەزخوازییان بە بەر ل

 ەکان لەو باوەڕەدانە کەلتوورڕەگەزخوازیدا بەدی دەکرد. هەندێ لچوارچێوەی دیترە یان لهۆگریی سێکسی

بریتانیای سەردەمی ڤیکتۆریا ە خۆیاندا حەشار داوە. لە هەموو کەس هەستی هاوڕەگەزخوازانەیان لە ک

پێچەوانەی دیکەی واڵتانی ە . بادەدو مەڕ چەمکی هاوڕەگەزخوازیە گمەن لدەە (، کۆمەڵگا ب1901-1837)

یان بارەی بابەتێکی تابۆ خۆە لکردن قسەهەمبەر ە پزیشکییەکان لە ژنامەکان، یاسا و گۆڤارئەوڕووپی، ڕۆ

هۆگریی ڕێگەی ئامرازی پەیوەندیی پیشاندەری بارودۆخی مەترسیداری بێە لە دەبوارد. ئەم نەبوونی زانیاریی

ە تن و نیست شتێک ببیسدەیاندەوە کۆی خەڵک نە کهەتا ئەو جێیەی و تابۆیەکی ئەستەم بوو ە بۆ ئەم بابەت

سەر ە ی لی ڕاستەخۆیبێگومان کاریگەرە بوو. ئەم بابەت هاوڕەگەزخوازیە انیاری سەبارەت بزە پێویستیان ب

ە ک ەهەڵە پێیان وایە . زۆر کەس ببووسەرتاسەری کۆمەڵگا هەە ل هاوڕەگەزخوازیە تەکانی پەیوەست ببابە

نیوەی  سادەیی فەرامۆش دەکرێت.ە زۆر ب شتی، بابەتەکەتی گسەر ئاسە لە باڵو نەکردنەوەی ئەم زانیارییانە ب

 هاوڕەگەزخوازی بەردەوام وەک بابەتێکی تایبەت ڕوو؛ بەاڵمە خرای سێکسیسەدەی بیستەم دەروونناسی 

اندا؛ کسێسکییەە مێژووی هۆگرییە لە سەیر دەکرا. سەرەڕای ئەمە، سەردەمی ڤیکتۆریا قۆناغێکی گرنگ

مەڕ ە ل کردنو قسەکردنەوە بۆ شێوازەکانی بیرە ئەمڕۆکە ەلی مۆدێڕن داهێنران کتێیدا وشەگە ک سەردەمێک

 ن. کار دەبەیە بە ئەوان کسیسێبابەتگەلی 

 ەئێبینگ و هاوالک ئێلیس بوون ب –، سێکسۆلۆژیستگەلی وەکوو ڕیچارد فۆن کڕەفت 1881دەیەی ە ل

ەکوو دەکران: ئەوان وشەگەلی و دینبەنو پۆلێ شێکاری سێکسییەکان پێباشییەە پێشەنگی زانستێک ک

 و نیمفۆمانیکیان داهێنا. خوازی ڕەگەزدیترخوازی، هاوڕەگەز

ە ئەم دیارد ەێکرد کشوێنێک دەستی پە ئەڵمانیا، لە سەر ئاستی ئاکادیمیک، خوێندنەوەی هاوڕەگەزخوازان لە ل

کاڕڵ هانریش  1خوازییەکان بوو.هاوڕەگەزە قەدەغە دەوڵەتییەکانی ڕفتارکردنی بنەبڕلەگەڵ خەبات لە پێناوی 

 بوو. ناوبراو کەسێک بووە ئۆلڕیخت، خوێندکاری بواری ماف و ڕۆژنامەوانی ئەڵمانی، پێشەنگی ئەم بوار

چەمکی ە نووسین سەبارەت بە داهێنا. ناوبراو بهاوڕەگەزخوازی  گوتاریلە بەکار هێنراوەکانی ە ناوە ک

ئەو وەک ئااڵهەڵگری ە هاوڕەگەزی گۆڕی. ئەوڕۆکە ب پەیوەستگوتاری  کۆیهاوڕەگەزخوازی  مۆدێڕنی

هاوڕەگەزخوازی  ، وشەی1864ساڵی ە بزووتنەوەی مۆدێڕنی مافەکانی پیاوانی هاوڕەگەزخواز دەناسرێت. ل

وسینی نوە لە شێوەی چاپکراو دەرکەوت. ئەم نامیلکە نامیلکەیەکی ئەڵمانی هەنگاریایی بە بۆ یەکەم جار ل
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ەزخوازی هاوڕەگ مەڕە ی زانستی لیتیۆرە یەکەمین کەسانێک کە کە یەکێک بوو ل کاڕڵ ماریا کڕەتبنی بوو

 ەهۆگرییەکی جیاواز سەیر نەدەکرا. بۆچوونی ناوبراو کە بهاوڕەگەزخوازی  ڕوو. هەتا ئەو کات،ە خست

خوازی هاوڕەگەزە پاش و پێشەکان بوو کە تیۆریی ەگەڵزکماکییە، جیاوازییەکی بنەڕەتی ل یهاوڕەگەزخواز

هەمی نیوەی دووە هەتا بەر لە گەندەڵییەکی وەدەستهێنراو دەزانی. هیچ کام لەم دوو وشە ب یانـ«ینێرباز»ان ی

 ی بایۆلۆجیبنیاتە باوەڕی بە کە چەندین توێژەرێکە شک، کڕەتبنی یەکێک لبوونیان نەبوو. بێ 1861دەیەی 

وشەی  ەیەکەمین باڵڤۆکی گرنگ بوو ک ناو میدیا چاپییەکاندا، نیۆیۆڕک تایمزە ل هەبوو.هاوڕەگەزخوازی 

    1کار هێنا.ە ب« هاوڕەگەزخوازی»

ە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەم بە بوون و ل ئەڵمانی(، هەر دوو وشە 1991وتەی داینس و دۆناڵدسۆن )ە ب

مانی ناو زە ئێبینگ هات –بەرهەمی ڕیچارد فۆن کڕەفت « بێزراونەخۆشی دەروونی ڕەگەزێتی»ەرگێڕانی و

ساڵە  ەبکات. لە ئامادسێکسییەکان ە جیاوازەکانی ڕفتارە جۆرە ناوبراو هەوڵی دا پێڕستێک ل 2گلیزییەوه.ئین

دەزانی.  وەک جۆرێک نانۆڕمی دەروونی یانهاوڕەگەزخوازی سەرەتاییەکانی سەدەی بیستەم، زۆر کەس

ناسی ئەمریکا بوو. ەنی دەروونئەنجومڕێکاری لێکدانەوەی ە بەشێک لهاوڕەگەزخوازی  ،1986هەتا ساڵی 

ژێر ناوی ە کتێبەکەی خۆیدا لە ( ل1995ستەمە. کاتز )یبەرهەمی سەدەی بهاوڕەگەزخوازی  بەاڵم، وشەی

گوێرەی وتەی ئەو، ە دەکات. بە قسخوازی وشەی دیترڕەگەزگوورانی مەڕ ە لخوازی ڕەگەزدیتر داهێنانی

سەدەی » ەنگلیزییەوه. ناوبراو سەدەی بیستەم بناو زمانی ئیە هاتۆتە کە یەک سەدەیە کەمێ زیاتر لە ئەم وەش

ە چەسپا، جێکەوت و ب« دیتری« »گریمانەی»ناو دەنێت. بە وتەی کاتز لەم سەدەدا « ڕەگەزخوازدیتر

 هەموو شوێنێکدا باڵو بۆوه. ە شێوەیەکی بەرباڵو وەک ئۆرتۆدۆکسی ڕەگەزیی بااڵدەست ل

ی گشتی ئەمریکا لەگەڵ وشەگەلی کەلتوور، 1961هەتا  1981نێوەڕاستی دەیەی ە سەرەڕای ئەمە، ل»

تا  ەجیاواز و نوێ دەرکەوت ک یسێکسینۆڕم و بەهای ە ڕەگەزخواز و هاوڕەگەزخواز ئاشنا بوو کەواتدیتر

ی( سەیر دەکران، ەهاوڕەگەزخواز )لزباین و گە سەرتر لە ڕەگەزخوازان، کسەر کۆمەڵەی دیترە دەهات ب

و تاراندنی پیشان دەدا هاوڕەگەزخوازی ە ی بێزاری ڕاشکاوی کۆمەڵگا لزاڵ دەبوو. تاوتوێی گشتی مێژوو

بە دواداچوونی یاسایی ڕەت کراوەتەوه. بۆ وێنە، دادگای ئۆسکار وایڵد هاوڕەگەزخوازی  چ توندییەکە بە ک

و « کردەوەی قێزەونانەی قورس»بۆ  1885ساڵی ە ژێر بەڵگەی چاکسازیی یاسای سزا لە لە سەرکەوتووان

ەی واڵتی بڕازیل، ئادۆڵفۆ کامینها ڕۆمانە گۆڵمەزییەکە زیندان کۆتایی هات. لە ڵ ئیشی تاقەتپڕووکێن لدوو سا

 بابەتی سەرەکییەکەیە )پیاوی ڕەشپێست و کوڕی خزمەتکاری پاپۆڕ( ک Crioulo  -Bomژێر ناویە ل

گێڕانی ئینگلیزی )پیاوی ڕەشپێست قارەمانی چیرۆک( بوو، باڵو کردەوه. وەرە و نەتەوهاوڕەگەزخوازی 

یەکەم ە سانشاین چاپ کرا. ئەم ڕۆمانگەی  الیەن وەشانخانەیە ل 1982ساڵی ە لە ئەی. ئێی لیستێک لەم کتێب

 یەکەمینە لە واڵتی بڕازیل چاپ دەکرا و یەکێک لە بوو کهاوڕەگەزخوازی  مەڕە لە بەرهەمی ئەدەبی گەور

. دەیەی هەرای نایەوهە ە. باڵو بوونەوەی ئەم کتێبتێیدا قارەمانی چیرۆک ڕەشپێستێکە بەرهەمگەلێک بوو ک

یەکەمین هێرشی تۆمار  1913فێبریوێری ساڵی  21ڕێکەوتی ە زۆر باش نەبوو. پۆلیسی نیۆیۆرک ل 1911

جام ژێر ناوی گەرماوی هۆتێلی ئاریستۆن ئەنە ل گەیەکانواڵتی ئەمریکا بۆ سەر گەرماوێکی گشتی ە کراوی ل
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 21هەتا  4پیاویش بۆ  7دادگایی کران.  تاوانی نێربازیە کەسیشیان ب 12و ەست دا. بیست و شەش پیاو قۆڵب

و ڕەگەزێتی  ی کرد دنیای نوێی هەوەسبازیو سنووری سەختگرانەی نوێ واە ساڵ زیندان حوکم دران. ڕاد

 ەکەمتر پۆلی مۆڕف )فرەگۆڕان( بێت. پارتی کرێکارانی ئەڵمانی سووسیال ناسیۆنالیزم گرووپ

، هاوڕەگەزخوازان بەرەو کەمپەکانی مەرگ دەنێردران. ئەڵمانی نازیە کرد. لە انی قەدەغازەکهاوڕەگەزخو

هەزار پیاوی هاوڕەگەزخواز  15بۆ  5قۆڵبەست کران و نێوان گەی  هەزار پیاوی 111ۆکاست، ڵکاتی هاە ل

، دەنران ڕاوگەران کاتی مەک کارتی کاتێک جادووە دەست دا. لە کەمپەکانی مەرگی نازییەکاندا گیانیان لە ل

ەوەی دەستپێکێک بوو بۆ ئە خۆیانەوە دەرکران و ئەم یسێکسی هۆگرییهۆی ە واڵتی ئەمریکا بە کەس ل 191

. ئەم - 51دەیەی ە ل گەیەکانلێشاوی ە ڕاونانی جادووگەران و دەرکردنی ب –لۆندێر  ترسیدواتر ناوی نرا 

سووری  ترسیمەک کارتیزم و ە دەبوونە کهاوتەریب لەگەڵ شەڕی دژ بە کۆمۆنیست ڕووی دا ە جووڵ

هاوڕەگەزخوازان و لزباینەکان حەڕەشە ە سەر ئەوەی کە دووهەمی بنەماڵە. سێناتۆر مەک کارتی سوور بوو ل

ە ی لئەوانە و هەر ئەمەش وای کرد کبوون ئەمریکا و الیەنگرانی کۆمۆنیزم  یبۆ سەر ئاسایشی نیشتمانی

                  1دەوڵەتییەکان دەرکرد.ە ئیش

ئەمریکا دەستی پێکرد هەتا ە بوونی خواردنەوەی کحۆڵ لەقەدەغە بە کە کۆمەاڵیەتییە توندە ئەم کاردانەو

ژێرزەوینییەکانی ناهاوسانان هەڵوەشێنراوه، شانۆ و فیلمەکان سەنسۆڕ ە درێژەی کێشا. چاالکیی 51دەیەی 

ندا ڕانت، بار و یانەکاڕیستۆە هاوڕەگەزخوازان ل دەکران و کۆمەڵێ یاسا و ڕێسا دابەزێنران بۆ ئەوەی نەهێڵن

شاری نیۆیۆرک ە ، سێرڤی خواردنەوەی کحۆڵی ل1971بکرێن یان تەنانەت ئیش بکەن. هەتا ساڵی  میوانداری

ماوەی شەڕی سارد، سیاسەتە پۆلیسییەکانی دژ ە . لبوو دیار بوو هاوڕەگەزخوازە، نایاساییە بۆ کەسێک ک

 هاوڕەگەزخوازان حەڕەشە لە مندااڵنی واڵت دەکەن.ە دا ک یسی خۆجێی هۆشداریندتر بوون. پۆلتوگەی  بە

 ناوەندی کۆبوونەوە ئاڵۆزەکانیە ئەوڕووپایی و ئەمریکاییەکان بوون بە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەم، شارە ل

وورەکانی سنە جۆراوجۆرەو یسێکسی هۆگرییە کەسەکان بە جۆراوجۆرەکان، شوێنێک ک سێکسییەە هۆگریی

ناوەندێک بوو بۆ پێگەیاندنی شووناس. دەستبەجێ ە چین، نەتەوه، ڕەگەز و تەمەنیان دەبەزاند، شوێنێک ک

توندی خۆی جێگیر ە دەرکەوت و وەک پرسێکی گشتی بهاوڕەگەزخوازی  پاش جەنگی جیهانی دووهەم،

 ووهەم، پەرەسەندنیکاتی جەنگی جیهانی دە ل»گێڕانەوەکانی خۆیدا دەڵێ: ە یەکێک لە ( ل1988ڤیکس ) 2کرد.

ەی بەرباڵوه، گەشە زەینی ئەم بزاڤە قارەمانانی دوور لە و یەکێک لە سەرسامهێنەر بووە انە کەلتوورئەم ورد

کار  ەنێوان سەرەتاکان و هەتا نیوەی سەدەی بیستەم دەست بە لە ک گەیەکانکۆمەڵە باری  3.«ەگەیەکانباری 

ە ک بوونە ی ئەمریکا و شوێنی کۆبوونەوەی ئەو کەسانشارەکانە تایبەتمەندی زۆرێک لە بوون، بوون ب

هەڵوەدای چاوپێکەوتن لەگەڵ پارتنێرەکانی خۆیان بوون، دەیانویست پۆشین و ڕفتاری ڕەگەزێتی دڵخوازی 

 بوون.          ەبوارەکانی دیکە لەگەڵ کەسانی هاوبیری خۆیان لکردن خۆیان هەبێ یان تەنیا هەڵوەدای هەڵسووکەوت
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 ی ستۆن واڵشۆڕشەکان

ساڵی ە ( لStone Wallشۆڕشەکانی ستۆن واڵ )ە ب گەیەکانبزاڤی ە زۆر کەس لەو بۆچوونەدان کە ئەوڕۆک

ێش تەنهاشی پێ دەڵێن خاڵی سەرنجڕاک یستۆن واڵە گومان، شۆڕشەکانی ستۆن واڵ کدەستی پێکرد. بێ 1969

دایکبوونی بزووتنەوەی نێونەتەوەیی ە بوو بە هەوێنی لە ئەم شۆڕشە مافەکانی ناهاوسانان بوون؛ چوونکە ل

 مافەکانی پیاوانی هاوڕەگەزخواز. 

خیان بوونێکی زەق و تۆ گەیەکانگەورە شارەکانی وەک نیۆیۆرک، ە زۆرێک لە کۆتایی هاتنی سەده، لە بەر ل

ە ناوەندە چەندین گەڕەکی نیۆیۆرک، هاوڕەگەزخوازان خاوەن سنووری خۆیان بوون و زۆرێک لە هەبوو. ل

 1969اڵی سە تەنیا یان زیاتر خزمەتگوزارییەکانیان پێشکەشی هاوڕەگەزخوازان دەکرد. لە رگانییەکان بباز

ە هەموو ناوەندە ڕاستیدا لە نیۆیۆرک )و لە لە پەیوەندیی هاوڕەگەزخوازانکردنی دەست پێخوازی دا

ێک بوون بۆ داڵدەگەل یەکانگەباری ە یەکگرتووەکان( کردەوەیەکی نایاسایی بوو. کەواتە شارییەکانی ویالیەت

ان گوماناوی بوون. لەوێ ئەوە یەوهۆگریی سێکسیڕووی ە لە لزباین و دیکەی ئەو کەسانەی کگەی، پیاوانی 

. ا بنلە پەیوەندیدە ڕەنج و ئازاری گشتی پێکەوە دوور لە ئارامییەکی ڕێژەیی بە و لە شاراوە دەیانتوانی ب

دەبوو.  ەی بەردەوامی پۆلیس تووشی کێشئازارە زۆر جار بە ەییڕێژە ییئەم ئارامە وتن ناکا کە پێویست ب

تۆفێر شەقامی کریسە ناوی ستۆن واڵ ئین لە شوێنی کۆبوونەوەی ناسراوی تر بۆ ناهاوسانان گەنج، بارێک ب

دنەوەی بێ مۆڵەتی سێرڤی خوارە بارێکی تاریک، ناقۆاڵ و قەرەباڵغ بوو و وەک دەڵێن بە گرینڤیچ ویڵج کە ل

 شی دەکرد. کحۆل ئی

 Stoneناو ستۆن واڵ ئین )ە ، نۆ پۆلیس هاتن1969ـی جوونی 28کاتژمێرە سەرەتاییەکانی ڕۆژی شەممەی ە ل

Wall Innلێدانی  ەتاوانی فرۆشتنی کحۆلی بێ مۆڵەت قۆڵبەست کرد و دەستیان کرد بە ( و کار بە دەستانیان ب

ت النیکەم سێ دەسە هەر کەس ککردنی ەستمشتەرییەکان و باریان چۆڵ کرد. یاسای سزای نیۆیۆرک قۆڵب

سایە، پێی ئەم یاە بە ڕێگە پێدراو دەزانی؛ کەواتە بەر نەکردبوو، بە جلی یەکسان لەگەڵ ڕەگەزێتی خۆی ل

ی زەمەنی ماوەیەکە ویڵج لە ل گەیەکانسێیەمین هێرشی هاوشێوە بۆ باری ە ست کرد. ئەمەچەندین کەسیان قۆڵب

ە وویەک هەمیشخەڵک وەک خە بری ئەوەی کە ڕوانی نەدەکرا، ڕووی دا. لکورت بوو. ئینجا ئەوەی چاوە

 ەبوون. لەگەڵ ئەوەی جەماوەرەکە پەرتەوازە پاشەکشێیان کرد و نە بنەوه، ئەم جارەیان ندەرەوەی بار کۆ بە ل

زۆرەملێ دەخرانە ناو وەنی پۆلیسەوه، تووڕەیی گشتی بزوا. خەڵک ە بە سەیری مشتەرییەکانیان دەکرد ک

ە ئەم هەواڵ بەتڵ و زبڵ.کردنی ەبرنگە پۆلیس دەکرد و تێیان دەسرەواندن و ئینجا دەستیان کرد بە اڵتەیان بگ

و لزباین، گەی  و سەدانە سەرتاسەری شار باڵو بۆوە سەرتاسەری گڕینڤیچ ویڵج و لە دەم لە دەم ب

ە کریستۆفێر ل گەڕەکیە لشێوەی گشتی چینی کرێکار ە ڕەشپێستەکان، سپی پێستەکان، ئیسپانییەکان و ب

می تاقە تەنانەت لە پاڵ ئەم شەڕه. پۆلیسەکان کە بۆ ئەوەی بێنە دەوروبەری ستۆن واڵ ئین کۆ بوونەو

ەنایان ناو باردا پە ڕفتارێکی بەرکارانە ڕاهاتبوون، داوای هێزی یارمەتیان کرد و لە دا بگەیەکانگەورەتری 

ریکی شۆڕش بوون، ئەو گێڕەوەرانەی وا پۆلیس بۆ کەسی خە 411حەشیمەتێکی ە کاتێکدا کە گرت؛ ل

چوونی کەسەکان بۆ ناو بار دایانی نابوو، چەندین جار شکا و بار ئاوری تێبەر درا. هێزە ە ڕێگری ل

خەڵکەکە ە ب ەکۆتاییدا توانیان باڵوە و لە کوژاندەو انیارمەتییەکانی پۆلیس کاتی خۆی فریا کەوتن و ئاورەکەی

شۆڕش ە گرووپی لێدەری دژە ( بوو کTPFاوەن هێزی یارمەتی پشکنینی تاکتیکی )بکەن. ئێستا پۆلیس خ



جەنگی ڤییەتنام مەشقی بینیبوو. کۆمەڵێ  بەریپێکردنی کەسانی دژە شێوەی تایبەت بۆ باڵوە بوو و ب

تێهەڵچوونی توانداژۆیانەی نێوان پۆلیس و چاالکڤانانی مافەکانی پیاوانی هاوڕەگەزخواز بۆ ماوەی پێنج 

 دەرەوەی ستۆن واڵ ئین درێژەی کێشا. ە ۆژی بەردەوام لڕ

 

 میراتی ستۆن واڵ

چوارچێوەی بزووتنەوەی فیمینیستی و مافە شارۆمەندییەکان ە لە تێهەڵچوونی چاوەڕوان نەکراو ئەو جۆرەی ک

سک ڕناڕەزایەتییەکی خۆە مێژووناسان ئەم ڕاپەڕینەیان بە هێزێکی ئەنگێزەبەخش. هەندێ لە ڕووی دا، بوو ب

ان سێکسییەکە هەموو جۆرە کەمینە ئازاری بەردەوامی پۆلیس و هەاڵواردنی کۆمەاڵیەتی وەسف کرد کە دژ ب

خۆپیشاندانی تریشیان ئەنجام دا، گەی  ڕوبەڕووی دەبوونەوه. سەرەڕای ئەوەی گرووپەکانی 61دەیەی ە ل

پێناو  ەیدا بایەخی یەکگرتنیان لکەسانی ناهاوسان تێە ڕەنگە ڕووداوی ستۆن واڵ ئین یەکەمین جارێک بوو ک

هەمبەر هەاڵواردنی ە هێمای خۆڕاگری لە ئایدیالێکی هاوبەش بۆ دەرکەوت. زۆر زوو ستۆن واڵ بوو ب

ە ئیلهامبەخشی یەکێتی نێوان گرووپە ماوەی دەیەکانی دواتردا بوو بە لە کۆمەاڵیەتی و سیاسی ک

 1969ڵی ساە شاری نیۆیۆڕک لە شەکانی ستۆن واڵ لدوای شۆڕە ل گەیەکانایەتی هاوڕەگەزخوازەکان. ئەکتیڤ

واری دەتری کارناسانی بزیاتر ببینرێن و وتووێژی زێسێکسییەکان ە ( وای کرد کە کەمین1994)دابڕمەن، 

لێ کەوتەوه. سەرباری ئەوەی ناتوانین سێکسی  هۆگرییمەڕ ە لە بواری توێژینەوە دەروون ل ییتەندروست

زێرێک کاتالیە بووە بووه، ئەم ڕووداوگەی  اخێزگەی بزووتنەوەی مافەکانیبڵێین شۆڕشەکانی ستۆن واڵ ئ

 اوی نوێی قبووڵکرێک. ئەوەی کەمە کەمە خۆی دەردەخست، شووناسایەتی سیاسیئەکتیڤە بۆ نەوەیەکی نوێ ل

کەسێک بۆ هاوڕەگەزی خۆی وەک ڕەهەندێکی سرووشتی  ی یسێکسڕاکێشانی ە بوو کسێکسی  هۆگریی لە

 سایەتی ئەو سەیر کرد. و نەگۆڕی کە

 

 ناهاوسانان لە ئەدەبیات

کۆمەڵگا ئەورووپی و ە زۆرێک لە لهاوڕەگەزخوازی ە ا، کاتێک کسەردەمی ڤیکتۆریە ناهاوسانان ل

وازی مەڕ ناهاوسانان نەنووسرا بوو. ئایدیای شێە کارێکی تاوانبارانە، شتێکی ئەوتۆ لە ئەمریکییەکاندا بوو ب

ا، خەڵک سەردەمی ڤیکتۆریە دەرکەوت. بەر لمێژووییەدا داڕشتە  لەمگەی  الدەرانەیژیانی 

ە د کسەیریان دەکرسێکسی  ئارەزوویەکیشووناسێکی جیا نەبوو، بەڵکوو وەک ە الوە هاوڕەگەزخوازییان ب

 هەموو کەس هەستیە ەکان پێیان وا بوو کە کەلتووریدا ئیش دەکات. هەندێ لڕەگەزخوازچوارچێوەی دیترە ل

 خۆدا حەشار داوه. ە ل وڕەگەزیسێکسی بۆ ها

فیلم، کتێبی مێژوویی و ە ڕۆمان، ئەو ڕۆمانانی وا دەکرێنە لە ناهاوسانان هەمیشە ب پەیوەستپرسەکانی 

 ەیسنووردار ەئەدەبیات ئەو کۆمەاڵیەتی و هاوواڵتییەکان، توێژینەوەی زانستی وە مافە توێژینەوەی پەیوەست ب

ە اگری لتێیدا پێدە درێژەدا چاوێکی گشتی دەخشێنین بەو ئەدەبیاتەی کە مەڕ ناهاوسانانە، بینراون. لە لە ک

 سەر گێڕانەوەی ناهاوسانی کراوه. 



 

 ڕۆمانەکان

ی مەڕ دوو کوڕە لە بەرهەمی جیمی ئۆنیل، چیرۆکێکی عاشقانەی بەتینکردن دوو کوڕ، کاتی مەلێڕۆمانی 

 دۆبلین. ە ل 1916ڕاستی جەژنی پاکی ساڵی ناوەە نتر لەمێرمنداڵ و تێهەڵچوونیان لەگەڵ پیاوێکی بەتەم

و  51دەیە ە لگەی  بارەی لەشفرۆشانی سەر شەقامەکانیە لە بەرهەمی جان ڕۆکی، ڕۆمانێک شاری شەو

ئەفریقی  -کانی خوێندکارێکی مافی ئەمریکی سێکسییەبەرهەمی ئێی. لین هەریس دۆزینەوە  ژیانی نەبینراو

 شی دەکاتەوه. 

بەرهەمی ە ژنان لهاوڕەگەزخوازی  هێما ئاشناکانی ئەشکەنجەیەکی دڵتەزێن. گوتاریە لئەدەبیاتی لزباین پڕە 

باڵو بۆوه. وێنەی  1928ساڵی ە بۆ یەکەم جار لە ڕادکڵیۆف هاڵ(دا خۆی نواند ک چاڵی تەنهاییکالسیک )

 .عەشقی دوو ئافرەتی هاوڕەگەزخواز ئاماژەیەکی دیاریکراو بوو بۆ سەر ژیانی خۆیە کالسیکەکەی ل

ەمی ژانێت ناو برد. بەرهە کرا و تا ڕادەیەک پیشە ئەدەبییەکەی لە قەدەغە دەستبەجێ پاش باڵو بوونەوە کتێبەک

ئافرەتێکی  ییسێکسبەسەرهاتی وشیاربوونەوەی  نین ەکانپڕتەقاڵەکان تەنیا میوژێر ناوی ە وینتێرسۆن ل

 براوەی خەاڵتی یەکەمی وایتبۆڕد. ە بوو بە گەنجە. ئەم کتێب

ە خەزێنەیەکی دەوڵەمەند لە ی ئێن لیستێر چاپ کرا کڕۆژانەکانە یاداشتۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەم، کە ل

لەگەڵ کردن ێکسسە ژیانی ڕاستەقینەی ئێن لیستێر لە لە یەکەمێژووی کۆمەاڵیەتی لزباینەکانە. کتێب گێڕانەو

باری ە یرەک، کارخولقێن و ل( و ژنێکی ز1841 - 1791ئافرەتان. ئێن لیستێر خەڵکی شیبدێن هاڵ بوو )

، زۆریش ڕەسەن نەبووە ڕەچەڵەکی بنەماڵەیدا کە تێدەکۆشا سەرتر لە دەسەاڵتخواز بوو کە کۆمەاڵیەتییەو

ە مێراتگری شیبدێن لە مرد، ئێن بوو ب 1826ساڵی ە ئێن ل یجەیمز ەپێگەی خۆی جێگیر بکات. کاتێ مام

ەکەی لەگەڵ و سامانە خۆی دەستنیشان کرد بۆ ئەوەی جەستبۆ  ییۆرکشایێر. ناوبراو ژنێکە نزیک هالیفاکس ل

بە ە ک ەسەر داراییەکەی پیشان دا. ئەم گێڕانەوە سەربەخۆیی و کۆنتڕۆڵی ئەو بە ئەو بەش بکات. ئەم کار

نەر خوێ ئەستۆی وێناگەریە زۆر شت دەخات شێوەی یادداشتی ڕۆژانە هاتووه، بۆ شیکاری و خەیاڵپەروەری

کەڵک ە بەرامبەردا بە ی ڕاشکاوی ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە خۆی بووارد و لیکارشیە خۆی. ناوبراو ل

ە ڕوو. یاداشتە خستکردنی کردەوەی ماچە واتایەکی زۆر سەرتر ل« ماچ کردن»وشەی ە وەرگرتن ل

ە ئاوێتەیەک بوو لە کە نووسراوە زمانێکی کۆددارانە و بە چوار ملیۆن وشە پێک هاتووە ڕۆژانەکانی ئێن ل

سەدەی ە لە پیشان دەدا کە ئەوە کۆدەکانی کرانەوه. ئەم 31دەیەی ە لە . ئەم یادداشتانقەدەرانی کۆن و یۆن

 نەبوو. ە کراوهاوڕەگەزخوازی  هەژدەهەم، ئەدەبیات زۆر بۆ

سەرەتاکانی سەدەی ە سەرەڕای ئەوەی لخوازی ڕەگەزگوتاری دووخوازی، پێچەوانەی هاوڕەگەزە ب

یەکەمین ڕۆمانی  واڵمی تۆزاویسەدەی هەژدەهەم دەبینرا، هەر وا سنووردار بوو. نۆزدەهەم و کۆتاییەکانی 

بە  پەیوەستپیشاندەری ڕووانگەی ە گرنگییەکی زۆری هەبوو؛ چوونک 1927ساڵی ە ڕۆزامۆند لیمەن ل

ە ل ژووری جیڤانیژێر ناوی ە ل 1956ساڵی ە دووڕەگەزخوازان لەو کاتدا بوو. بەرهەمی جەیمز باڵدڤین ل

خوازی و دووڕەگەزهاوڕەگەزخوازی  بارەی پیاوێکی ئەمریکی دانیشتووی پاریسە، دو بابەتیە ۆکێکدا لچیر



ژانی ئەو لەگەڵ کار بە دەستی بارێکی ە ڕوو. چیرۆکی هەستی پیاوێک و پەیوەندیی عاشقانەی پڕ لە دەخات

 ەنگی مۆرڕ. هەر بەم شێوه. پاریسی ئەوی ناسیوهگەی  بارێکیە ناوی جیڤانییە و لە کە ئیتالیایی دەگێڕێتەو

و عەشقی ئەو بەرامبەر  31دەیەی ە ناوی سیسیل لە بەرهەمی ئالیس واکێر چیرۆکی تاڵی ئافرەتێکی گەنج ب

 دەگێڕێتەوه. ە بە ژنێکی دیک

ان پێچەوانە پیشە بۆ ئافرەت و بە پیاو بوونەوە زۆرن ئەو ڕۆمانانەی وا ڕێگەی دژوار و پڕ لە چەرمەسەری ل

پێشڕەوەکانی  ەئەدەبییە کەسایەتییە یەکێک لە نووسینی ڤیرجینیا وۆڵف، کە لە ، ژیاننامەیەکندۆئۆڕالدەدەن. 

ەت و ئافرە دەبێتە پیاوەوە لە کە شاعیرێکە سەردەمی مۆدێڕن و زۆر بەڕێزی سەدەی بیستەمە، سەبارەت ب

ە رێکبارەی شاعیە ل بەرهەمی جێفری یوجیندز و براوەی خەاڵتی پۆلیتێرز میدڵ سێکسدەژی. ە چەندین سەد

ە یەوینەشتەرگەرهۆی ە شێوەی کچ و دواتر بە دایک بووه؛ جارێکیان بە شێوەی بایۆلۆژیک دوو جار لە بە ک

 and Rockets 1981 - 1996) ڕۆکتێز و پێکەنینی الڤدایک دەبێت. کۆمەڵە کتێبی ە شێوەی کوڕ لە ب

Loveەوێ دەکا و ڕەنگ و مانایەکی جوان بەم وشتاوتخوازی پەیوەندیی دووڕەگەز ە شێوەی وردبینانە ( ب 

ە نامۆکان ل(. 2116 - 1991) کچانی ونبووی ئەلەن مۆر(، 1944 - 1913دەبەخشێت. کڕیزی کەت )

 یسێکسکەسایەتی خۆ دەگرن. ە ڕەگەزخواز ل( چەندین کەسایەتی دوو2117 - 1993) بەهەشت تێری مۆر

 ڕوو. ە خستخوازی ڕەگەزڕابردووی دووە ی ل(ـیش پێشینەی شاراوە1991بەرهەمی کامیل پاگلیا )

 فیلمە کراون بە ناهاوسانان کە ڕۆمانگەلی سەبارەت ب

 

زوێنی بکی زۆر پەسنێدواتر فیلمە ، ککاتژمێری مندااڵن، شانۆی ئەمریکی لیلیان هێڵمەن، 1934ساڵی ە ل

 پاڵ دووە ون دەخاتتۆمەتی هاوڕەگەزخوازبوە کە لێ ساز کرا، چیرۆکی کچۆڵەیەکی بەدفەڕ دەگێڕێتەو



چیرۆکی ە بکەین بە دەتوانین ئاماژ قەدپاڵی نزیککۆمەڵە ە ، ل1997ساڵی ە مامۆستای قوتابخانەی شەوانە. ل

ە لە ک ەوەک شاکاری ئەو دەناسرێ و چیرۆکی دوو پیاوە نووسینی ئانی پڕۆلکس کە کوێستانی بڕۆکەبک ل

سی ڕۆمانی یەکتر دەبن. دواتر فیلمی درامی هاوبەشبوونی خێوەتێک لەگەڵ یەکتر، هۆگرە هاوینێکدا ب

 بەرهەمی ئەی. ئێم. فاستێر مۆریسبەرهەم دێت. ە پێی ئەم چیرۆکە دەرهێنەرایەتی ئانگ لی بە ب ڕۆژاوایی

ە ڕوو دەدات. فاستێر ب ئینگلتەراسەرەتاکانی سەدەی بیستەمی ە لە کە چیرۆکی عەشقی دوو هاوڕەگەزخواز

ئەم  ەدا بەرهەمەکەی چاپ بکا و پێی وا بوو کتێبەکە باڵو نابێتەوه. دواتر ککاتی ژیانی خۆیە نیاز نەبوو ل

 فیلمێکدا کەڵکی لێ وەرگیرا.ە باڵو بۆوه، لە ڕۆمان

 

 ەکوڕ، ژێر تریفەی مانەگەشەوە لژێر ناوی ە ژیاننامەی تاڕڵ ئالۆڤین مەک کارنی لە مچشانۆنامەی نی

«. تریفە»ژێر ناوی ە لهاوڕەگەزخوازی  شووناس وە بفیلمێکی درام سەبارەت ە بوو ب غەمگینن ڕەشەکان

 ، خەاڵتی باشترین فیلمی ئۆسکاری وەرگرت. 2116ساڵی ە لە تریف

، دووڕەگەزخوازان یان تڕەنسەکان، گەیەکانکێ هۆگری لزباینەکان بێ، چ بۆ ە کە خاڵی گرنگ ئەوەی

 انانییەکس ناوەڕۆکی سەرەکیە ۆرانجۆراوجە ییڕەگەزە هەموو ئەم هۆگریی و شووناسی سەبارەت بە ئەدەبیات

 . خۆ بێزار بوونە بوونی خۆ دەربڕین و لیری، ئەستەمتەنیایی، ترس، دەرکران، گۆشەگ :خۆ گرتووهە ل

 

 



 وییودوورنومای مێژ

سەردەمی یۆنانی ە دوورنومای مێژوویی لە لسێکسی  هۆگرییلێکۆڵینەوەکانیدا ە ( ل1981مایکڵ فۆکاڵت )

درێژایی زەمەن و ە بسێکسی  هۆگرییدەڵێ ە ۆدێڕن شی کردەوه. ناوبراو ڕاشکاوانهەتا سەردەمی مە کۆنەو

گا کۆمەڵە ل سێکسییانەسەرەڕای ئەوەی ڕفتاری »ە کە وەبیر دێنێتەوە سەر دێ و ئەوە شوێن گۆڕانی ب

 داڕەگەزخوازان/ دیترە ڕفتاری هاوڕەگەزخوازان لەە ئەوڕۆکە کە کەڤنەکاندا هاوشێوەی هەر ئەو شتەی

چەمکگەلێکیان  یانە نین. بۆ وێنە، یۆنانیانی کۆن وشە لەگەڵ کۆمەڵگا کۆنەکاندا هاوئاراستە یبینین، ئەم وشاندە

هاوئاهەنگ بێ « دیترڕەگەزخواز»و « هاوڕەگەزخواز»لەگەڵ دوو جەمسەرێتی هاوچەرخی ە نەبوو ک

گشتی هەموو ئەم ە ب« 1ەوه.جیاوازەدا وشە مۆدێڕنەکان بقۆزینە مێژویی داڕشتەناتوانین ڕێک لەم ە کەوات

 ەەکاندا بوونیان هەبووه، ئەگەرچی لەوانەیکەلتوورهەموو ە مێژوو و لە بەشێک بوون لە ڕەگەزییانە شووناس

 ناوی ناهاوسان دیاری نەکرا بێت. ە ب

 

 زانستییەکانە توێژینەو

 ەۆ ئەوەی دەریبخەن کئەنجام دراون بە زۆر توێژینەوە پیشان دەدا کە ئەدەبیاتە ئەوە بە ئەم پێداچوونەو

ە گۆڕناسانانە، بەشیمەتگوێرەی زۆر فاکتەری وەک تایبەتمەندی حە دەتوانن بهاوڕەگەزخوازی  ئاراستەکانی

 سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان جیاواز بن.ە و باوەڕپەیوەندیی و  کەسایەتی

بە  وەستپەیڕوانگەی ە ( پیشانی دەدەن ک2112( و هێرک )1997) 2کاری توێژینەوەیی ئیلیاسۆن

مەڕ ە لە بە هاوڕەگەزخوازان بووه. کەوات پەیوەستڕوانگەی ە دووڕەگەزخوازان زۆر جار تێکەڵ ب

ڕەگەزخواز لێکۆڵینەوەی زۆر سنووردار ئەنجام دراوه. ڕوانگەی دیترڕەگەزخوازان بۆ پیاوان و ژنانی دوو

پیاوانی ە ڕەگەزخوازان پتر لودوە ڕەگەزخواز سەبارەت بهەستی ژنانی دیترە کە هەیە هەروەها ئەم باوەڕ

ڕەگەزخواز سەرتر سەیر دەکرێن. پیاوانی دووە ڕەگەزخواز ئەرێنین و ژنانی دووڕەگەزخواز لدیتر

بوونی ڕفتاری پەسندە ڕەگەزخواز سەبارەت بکەسانی دیترە دەردەخەن کە توێژینەوەکان ئەو

ی مەدەنی دو ڕای یی یەکساناف و ئازادمە انی هاوڕەگەزخواز بو گەیشتنی پیاوان و ژنە هاوڕەگەزخوازان

 1995ئەنجامەکانی ساڵی ە کە ، گۆڤاری تایم هەندێ بەڵگەی ڕوون کردەو2111ساڵی ە جیاوازیان هەیە. ل

ر پیاوان بۆ پێشتە لەوانەی« یەنەکانی گجی»پێی ئەوە ە بە تیۆرییەک دەکەن کە پشت ڕاست کردەوه، داکۆکی ل

 بکەن. پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز ئامادە 

ەنی ەنجومئدانیشتنی سااڵنەی ە زانکۆی کالیفۆڕنیا ئەنجام درا و لە هەر بۆ ئەم مەبەستە، توێژینەوەیەکی نوێ ل

ژێر ە لهاوڕەگەزخوازی ە ئیدعا دەکات لەوانەیە ڕوو کە بالتیمۆر خرایە ژنێتیکی مرۆیی ئەمریکا ل

رمەندان بۆیان بیە بوو کە پاش ئەوە ئیدعای ژینگەییەکانی قۆناغی منداڵی بەدی بێت. ئەمە کاریگەریی فاکتەر
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ئایا  ەدایکبوون ڕوو دەدات، دەتوانن دیاری بکەن کە پاش لە ژنێتیکییانەی کە دەرکەوت ئەو گۆڕانکاریی

ە کوڕەکان دەریدەخات کە سەر دووانە لە ڕەگەزخواز. لێکۆڵینەویان دیترە پیاوێک هاوڕەگەزخواز

نجیرەی بێ گۆڕانی زە بە کیمیاییەکانی ژنۆمی مرۆڤ کە نکارییژینگەیی و گۆڕا/ کاریگەریی ژنێتیکی 

DNAهەبێت. سێکسی  هۆگرییسەر ە ی ژێنەکان دەگۆڕێ، دەتوانێ کاریگەرییەکی فرەی لی، چاالک 

 

 ن شارۆمەندییەکا مافە

ی بابەت یەوەو گەشەی ناهاوسانی ی کۆمەاڵیەتی و شارۆمەندییڕوانگەی نایەکسانە ەمی ئەدەبی لزۆر بەره

ڕەگەزخوازان، چاو دیترە چۆن لە ( پیشانی دەدا ک2112هاوسانانیان تاوتوێ کردووه. بۆ وێنە، چان )نا

هەر بەم شێوه، ئۆچا تێدەکۆشێ  1هۆنگ کۆنگ ڕفتاری نایەکسانیان لەگەڵدا دەکرێت.ە ناهاوسانان ل

و ڕفتاری ە چۆن ئاراستە کە ئەنجام بدا کە واڵتی تایلەند و ئەم بابەتە مەڕ پیشەی سێکسی لە توێژینەوەیەک ل

ینەوەی زیاتره. و توێژە لێکۆڵینەوە تایلەند پێویستی بە واڵتی تایلەند خەریکە دەردەکەوێت. ناهاوسانی لە نوێ ل

             2مانەکان.موسڵە هۆی ڕەنج و ئازاری لزباینە ی ئیسالم دەبێتئایینچۆن ە دەکا کە شرۆڤە ( ئەم خاڵ2112سیراج )

بۆ ئەوەی ە دادگاکاندا زۆر چاالک بووە لە ( هەمیشACLUی ئەمریکا )ێترۆمەندشا یەکێتی ئازادی

ڕاپۆڕتێکی ترسناکی   STANDژێر ناویە دەستەبەری مافەکانی ناهاوسانان بکات. گۆڤاری ئەو یەکێتییە ل

ن اسەر ئاستی هەموو دنیا باڵو کردەوه: باشترین و خراپترین واڵتە لگەی  بارودۆخی مافەکانی ە سەبارەت ب

بۆ وەستاندنی هەموو بێچم و ە کە ( ڕێکخراوێکJared Polisڕووی یەکسانییەوه. جاڕد پۆلیس )ە ل

. تپابەند دەزانێە یاسا لەگەڵ بەها گونجاوەکانی سەردەم، خۆی بکردنی ەشێوازەکانی هەاڵواردن و هاوئاراست

دامەزراندنی ە هەستا بە ۆنگرسەر ئاستی کە پێناو تڕەنسەکان لە ، جارد ل2115مانگی نۆڤەمبەری ساڵی ە ل

 یەکەمین گرووپی کاریی. 

 

 ئێران ە بە ناهاوسانان ل پەیوەستئەدەبیاتی 

مەڕ ناهاوسانان ئەنجام دراوه. تەنیا کۆمەڵێ سنوورداری دیکۆمێنت و چەند ە ئێراندا کەم توێژینەوەی لە ل

ە ( زانیاری لMERIPناڤین )و توێژینەوەی خۆرهەاڵتی  مەیی بوونی هەیە. پڕۆژەی زانیاریوتاری ڕۆژنا

پێی دەوترا کۆمیسیۆنی نێونەتەوەیی مافەکانی ە پێش لەمە ئاشکرای جیهانی )ک داپەڕیبارەی ڕێکخراوی 

 و لزباین( باڵو کردەوه. گەی  کەسانی
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مانگی ئاکتەوبەری ساڵی ە هاوبەشیان هەبوو ل بواری کاریە نگاوی ئاشکرای جیهانی سێ کارناسی کهە

تی کەسانی ناهاوسانی دانیشتووی واڵە ، یاسایی و کۆمەاڵیەتی، کیئایینمەڕ هەندێ پرسی ە ۆ وتوێژ لب 2115

دۆسۆلدۆرفی ە دوو خولی دانیشتنی ل 2114و  2112ساڵی ە ئێران ڕووبەڕووی دەبنەوه، کۆ کردەوه. پێشتر ل

ندکارانی مرۆڤ و خوێ ئاشکرای یاساناسان، چاالکڤانانی مافەکانی تێیدا داپەڕی جیهانیە چوو کە ێوئەڵمان بەڕ

 ەواڵتی ئێران کۆ کردبۆوه. ناوی ئەم کۆڕە مەڕ بارودۆخی ناهاوسانان لە کۆڕێک لە زانکۆی بۆ بەشداری ل

و  ڕەگەزخوازاندووگەی، مافەکانی لزباین، »ژێر ناوی ە بوو. ڕاپۆڕتەکان لئێران ە مافەکانی ناهاوسانان ل

و ئاکام گرتنەکانی کۆنفڕانس و ئاراستەی نوێ بە مەبەستی ئەنجام ە پوختەیەک بوو ل« ئێرانە تڕەنسەکان ل

  1بارودۆخی مافەکانی ناهاوسانانی ئێرانی.کردنی باشتر

شووناسی »ناوی ە الپەڕەیی ب 61مافەکانی مرۆڤی ئێران ڕاپۆڕتێکی  سازی، ناوەندی دیکۆمێنت2113ساڵی ە ل

ەوەی ئکرد. سەرەڕای ە ئاماد« سانی ئێرانناهاو حەشیمەتیمافەکانی مرۆڤی کردنی نکۆڵی لێ کراو: پێشێل

انە ، زۆربەی دیمکاری ئەمنیهۆە لزباین و تڕەنسە ئێرانییەکان ئەنجام دران، بگەی، چەندین دیمانە لەگەڵ 

ئێراندا ە ل ەهەنووکە دیمانە لەگەڵ ئەو کەسانەی کە لە بریتییە ئێراندا نەدەژیان. ئەم توێژینەوە لەگەڵ کراوان ل

 دەژین. 

ی بارودۆخە دروست بوو کە واڵتی ئێراندا ئەم ئۆمێدە ژاردنی حەسەن ڕۆحانی وەک سەرۆک کۆمار، لهەڵبە ب

هیچی  ەئەم ئومێدە بەش مەینەتی ناهاوسانان باشتر ببێت؛ بەاڵم هەتا هەنووکحەشیمەتی مافەکانی مرۆڤ بۆ 

ری مافەکانی مرۆڤ، لێ سەوز نەبووه. چوار ڕێکخراوی مافە مرۆییەکان )لێبووردنی نێودەوڵەتی، چاودێ

کۆمیسیۆنی نێودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤی پیاوان و ژنانی هاوڕەگەزخواز و ڕێکخراوی ناهاوسانانی ئێران( 

 سزایە ئێران کرد کە داوایان لە نامەیەکیان نارد بۆ ڕۆحانی. ئەم گرووپان 2113مانگی دیسەمبەری ساڵی ە ل

یوەندیی بۆ پەە نێوان ژنان و سێدارە ی ڕێککەوتنانە لیسقەمچی بۆ پەیوەندیی سێک 111ە ک»ناهاوسانی ە دژ ب

چەوانەی پێە بە هەڵبووەشێنێتەوه. کارناسان لەو بۆچوونەدان ک« بۆ پیاوان دخوول( ڕێککەوتنانەسێکسی )

 بۆ ناهاوسانان. ە واڵتێکی کوشندەیە سەرەتاییەکان، ئێران هەمیشە دروشم

 

 ناهاوسانیە ب پەیوەستیۆرییەکانی ت

ەی ژنێتیکی و دیکبوونی ژێر کاریگەریی بۆماوەییە بۆ داڕێژراو و لە پێشتر بەرنامە شت بسرووە ئێم

فاکتەرە  یریژێر کاریگەە سانی نوتفە، تاک لالیەکی تریشەوه، پاش گیرە فاکتەرە بایۆلۆژیکەکان دەزانین. ل

ە ت لکۆنی سرووشبواری ڕفتاری مرۆیی، پرسی ە ل 2دەرەکییەکانی وەک ژینگە، ئەزموون و ڕاهێناندایە.

دایکبوون و چ ژینگەی ژیانی تاک یان ژێنەکان ەلە ژینگە، چ ژینگەی بەر ل و کاریگەریە هەمبەر پەروەرد

ئاراستەی ە یان لهاوڕەگەزخوازی  جیاوازەکانیە یە. تیۆرییهۆگریی سێکسیباسە گرنگەکانی ە ل

ەی کۆتاییدا ئەنجامێک لەم ماوکۆمەاڵیەتی.  سازکردنیسەرچاوە دەگرن یان لە شێوازی  باوەڕیسرووشت

ۆر تاوانە، زهاوڕەگەزخوازی ە پێیان وایە پێی ئەو، کەسانێک کە بە هاوئاهەنگی پیشان دەدا ک دووجەمسەری
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بەرامبەردا، ە ژینگەیی( و ل ی)تیۆریە بژاردەیەکی تاکەکەسییهاوڕەگەزخوازی ە جار لەو باوەڕەدان ک

هۆکارێتی  ییتیۆرە (ـە، زۆربەیان باوەڕیان بی )نۆڕماڵئاسایهاوڕەگەزخوازی ە ئەوانەی وا پێیان وای

    1بایۆلۆژیک یان ژنێتیکییە.

ەدی سەر بە و کۆمەاڵیەتییەکان ل بایۆلۆژیە فاکتەرە ڕێک کەوتوون کە سەر ئەوە زۆربەی لێکۆڵەران ل

 گرتووو یەکە ەی یەکالکەرەوه، سادکاریگەرن؛ بەاڵم هیچ فاکتەرێکی دیاریکەرەوسێکسی  هۆگرییهاتنی 

یکراو سەلماندنی فاکتەرێکی دیارە بەڵگەیەکی لێبڕاوەش لە دیاری نەکراون و هیچ چەشنسێکسی  هۆگرییبۆ 

کراوی جیاواز و فاکتەرگەلی دیاریە بە بوونی نییە. توێژینەوەی جۆراوجۆر ئاماژهاوڕەگەزخوازی  بۆ

ی و فاکتەرە ژنێتیکی، هۆرمۆنە ەک لئاوێتەیە دەکەن کە دەکەن؛ بەاڵم بیرمەندان ئەم گریمان تەنانەت لێکدژە

ە ( دەڵێ هەموو جۆرAPAەنی دەروونناسی ئەمریکا )ئەنجومدیاری دەکەن. سێکسی  هۆگرییکۆمەاڵیەتی 

 کەسێک دادەنن. ی یسێکس هۆگرییسەر ە فاکتەرەکان کاریگەری ل

ویستی  وە ئیرادە ب بتوانرێە کە نییە یەک بژاردسێکسی  هۆگرییدەڵێن   APAتازەترین دەقە باڵو کراوەکانی 

یفی ئاڵۆزی فاکتەرە ژینگەیی، مەعر پەیوەندییئەنجامی سێکسی  هۆگرییزۆر  ئەگەریە خۆمان بیگۆڕین و ب

انی فاکتەرە بایۆلۆژیکییەکە دەردەخەن کە تەمەنی کەمدا بێچم دەگرێت. بەڵگەکان ئەوە و لە و بایۆلۆژیکیی

. تاکدا هەیەی یسێکس تامەزرۆییە نگیان لوەک فاکتەری ژنێتیکی و هۆرمۆنی زکماکی دەورێکی گر

ا گومان پێشتر لەواندبێە خۆیان کە سەرەڕای ئەم هۆکارانە، هەندێ کەس شووناسی ڕەگەزیی ناهاوسان دەگرن

باوەڕ، پێکهاتەخواز و چوارچێوەی تیۆریی ژینگەیی، بایۆلۆژیک، کۆمەاڵیەتی، سرووشتە نەبووه. ل

 راونەتە ڕوو. فیمینیستی چەندین تیۆریی جۆراوجۆر خ

سەرەتاییەکان فاکتەری ژینگەیی )وەکوو پەیوەندیی الواز لەگەڵ دایک و باوک و ە تیۆرییە زۆرێک ل

دەزانن. سیگمۆند فڕۆید هاوڕەگەزخوازی  هۆکاریە ب ـیانتەمەنی کەم(ە پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەزخوازان ل

 بوو. ە ی ئەم تیۆریییداکۆکیکارانی سەرەکە یەکێک ل

ئەنجامی پەروەردەی هاوڕەگەزخوازی ە بوو کە سااڵنی سەدەی بیستەم، باوەڕی سەرەکی ئەو زۆربەیە ل

ەندیی پەیوە پیاوان بوو و هۆکاری سەرەکی لی یهاوڕەگەزخواز هۆکارێتی ژینگەییە تاکە. فڕۆید باوەڕی ب

 ەتن کپزیشک ڕێک کەو( دەبینی. زۆربەی نووسەرانی دەروونکوڕالواز لەگەڵ دایک و باوک )دایک / 

گوێرەی بەڵگەکانی لوویس ە بوونی هەیە. بی و خۆپەسندهاوڕەگەزخوازی  نێوانە پەیوەندییەکی نزیک ل

ڕوو. یەکەمین ە خستهاوڕەگەزخوازی  مەڕە ل ەروبەندی ژیانی خۆیدا چوار تیۆریسە (، فڕۆید ل1988)

ی کوڕە بەو واتایەی ک سەرچاوەی سەندووه؛ە گرێی ئۆدیپەوە لهاوڕەگەزخوازی ە بوو کە تیۆرییەکان ئەو

 ەپەیوەندییەکی هەوەسانەی ئاسایی لەگەڵ دایکی خۆی ساز دەکات؛ بەاڵم دایک سۆزێکی زۆر ب کەم تەمەن

 2گرنگ دەبێت.ە الوە خۆی بزاوزێ  شێوەیەکی ڕاڕایی ئەندامیە ئەنجادا کوڕ بە کوڕەکەی دەبەخشێ و ل

ی و وا دەزانێ دایک ئاناتۆمییەکە تری ناناسێتەوی نێوان خۆی و ئەوی یدەڵێ منداڵ جیاوازە تیۆرییەکی دیک

ا و حەڕەشەی دایکی دەبە جیابوونی خۆی لە پەی ب، منداڵ قۆناغی خۆپەسندیە ی ئەوی هەیە. لهاوشێوە
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 ندامینوقمی ئەە شێوەیەکی ڕاڕاییانە ئەو بە ئەو. کەوات توانێ سزایەک بێ بۆ هەستی هەوەسینێرەمۆکی دە

زا و  دایکی ئەندامیە منداڵ بۆی دەردەکەوێ کە تیۆرییەکی دیکە، کاتێک ک گوێرەیە خۆی دەبێت. بزاوزێ 

ێک ی. لەو کاتەوه، ناوبراو ژنبێزارە ویستی ئەو بۆ دایکی دەبێتزێی پیاوانەی نییە، وەحشەت دەکا و خۆشە

دوایی  چوارەم وپڕەنسیپی ئافرەتانەوه(. تیۆری ە دەستنیشان دەکا )کوڕێ بە ئەندامی زا و زێی پیاوانەوە ب

دەیکوت کوڕانی هاوڕەگەزخواز عەشقێکی بەتینیان بۆ دایک و ە چەشنێکی دیکەی گرێی ئۆدیپ بوو ک

بۆ ازی خوشێوەی ئاواتە بە باوک بە بەدەریان بەرامبەر بە باوک هەیە. ئەم ئیرەیی بردنە ڕادە ئیرەییەکی ل

ەم ئەنجامدا وەک کاردانەوە، منداڵ ئە وتیژی دەگرێتە خۆی. لتوندە لە مەرگ و خەیاڵپەروەرییەکی سادیستییان

ی سێکس هۆگرییهەستی عەشق بۆ هاوڕەگەز. شارەزایان بۆ ڕوونکردنەوەی هۆکارەکانی ە دەکا بە هەستان

بەو ە اماژبۆ ئسێکسی  هۆگرییبایۆلۆژیکییە نوێترەکان دێڕی ە تیۆریی 1بایۆلۆژییەکان قبووڵ دەکەن.ە تیۆریی

تن و دایکبوون هاوکاری گەشە، ڕێکخسە لە بەر لسێکسییەکانی ە تڕۆییدڕێگەی سە لە کار دەبەن کە بە ژێنان

ە کراو ەپێکهاتەی سیستەمی عەسەبی دەکەن. پێکهاتەی کیمیایی و پێکهاتەی مێشک لەم ماوەی کۆتاییدا شرۆڤ

توێکارییەکدا جیاوازییەکانی پیاوانی هاوڕەگەزخواز پیشان دراوه. خوێندنەوەی دەروونپزیشکی زانکۆی ە و ل

ە ۆستۆن، ڕیچاڕد پیالڕد و دەروون پزیشکی زانکۆی نۆڕستێڕن، جی. مایکل بیلی، سەبارەت بب

 انلێکچووەکان ئەگەر یەکیە دوانە لە کە لێکچوو و لێکنەچووەکان پیشانی داوە کوڕە و دووانهاوڕەگەزخوازی 

ە کان ئەم ڕێژلێکنەچووەە دوانە سەده. سەبارەت بە ل 51بوونی ئەوی تر نزیکەی گەی  بێ، چانسیگەی 

بۆ  8ە و لێکۆڵینەوەکان پیشانی دەدەن کە ڕیشەی بنەماڵەیی هەیهاوڕەگەزخوازی  سەد بوو.ە ل 21نزیکەی 

ە ل 4بۆ  2دا ی گشتیحەشیمەتە لە ئەم ڕێژە کە کاتێکدایە لە ین و ئەمەی گەپیاوانی گ یسەدی برایانە ل 12

دایکبوو: ەلگەی  ناویە دا بانکتێبەکەی خۆیە ن لی گۆڵن ویلسۆن و قازی ڕەحمایئینگلتەراسەده. توێژەرانی 

ە ئێمە کە ئەو شتەیسێکسی  هۆگرییە دەگا کە بەو ئەنجامسێکسی  هۆگرییانەی دەروونناسی زیندەوەرناس

 ـی ناهێنین.«وەدەست»ی خۆمان یژینگەی کۆمەاڵیەتە دایک دەبین و لە لەگەڵی ل

لە هەموو ییە؛ کەلتوورتەیەکی هەم مێژوویی و هەم پێکهاهاوڕەگەزخوازی ە باوەڕان ئیدعا دەکەن کجەوهەر

ە کە یپێی واخوازی پێکهاتەە کە حاڵێکدایە لە . ئەوەشارستانییەتی مرۆییە ل بەشێک سەردەم و سەدەکاندا

 دەکرێت. ە دا پێناسیەکانیکەلتوورو پێکهاتەی  زەمەنی بڕگەە زیاتر لهاوڕەگەزخوازی 

ە ڕۆڵدەور و بوونی کلیشەکانی خوازتۆقێنی ئەنجامی الوازاوڕەگەز، هەستی هدەور یگوێرەی تیۆریە ب

وتراو و نەوتراوەکان حەڕەشەیەکن بۆ ئەو شتەی ە کزبوونەوەی دەور و یاسا دیاریکراوە ڕەگەزییەکانە. کەوات

هۆی ە ب ەلەو باوەڕەدا بن کە لەوانەیە سەیر دەکرێ و تووڕەیی کەسانێک دەبزوێنێ کە و ژنانە کە وەک پیاوان

 ەکۆمەاڵیەتی لە ئارادایە. ئەم باوەڕ یپشێوعوڕف، ئەگەری شپرزەیی و ە بهاوڕەگەزخوازانەی دژ ڕفتاری 

 ئافرەتان و پیاوانئەوەی دەکات. وەک ە بوونی ئەم تیۆرییاورپارێز بژاردەیە، هاوکاریهاوڕەگەزخوازی ە ک

 ەئەزموونانەی وا ئەوان ل دەبن، ئەو ەگەزیان دەکرێ بە کۆمەاڵیەتیڕە لە گوێرەی ئەو چاوەڕوانییانەی کە ب

سەر ە لەجت خ پەڕ ناکەن. فیمینیستی هاوپەیمانیتێە ئاراستەی هاوشێوە درێژایی ژیاندا ڕێنوێنی دەکا، هەمیش
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 سەرکوتەکتربڕی ی ییکۆمەاڵیەتییەکان وەک پۆلێنبەندە پەیوەندییەکانی نێوان شووناسکردنی تاوتوێیی گرنگ

   2.ەیسێکسی هۆگرییپێوەرەکانی ە لە بۆ ڕەخن بەسوود پەنگراویی و چوارچێوەیەککاتەوە دە 1نایەکسانی و

و  سێکسی هۆگرییە کە دەوەستنەوە دژ بەم باوەڕە هەن کە ە، هەندێ توێژینەوانتیۆرییئەم بەدەر لەم هەموو 

نەگۆڕن و دەڵێن هیچ بەڵگەیەکی ە و هەمیش نی دیاری کراوسی ڕەگەزێتی مرۆڤ بە پێی بایۆلۆژشوونا

( CGNبەرامبەر ئەم ڕوانگە، چەمکی ناهاوئاهەنگی ڕەگەزێتی منداڵی )ە بوونی نییە. لە ەم بابەتزانستی بۆ ئ

یا  ەبوون لەگەڵ سەرچەشنی دەروونناسانباڵقە تەمەنی بەر لە تێیدا مندااڵن لە بەدی دەکرێ، دیاردەیەک ک

منداڵێکی کەم تەمەن ە نابن. کەوات هاوئاهەنگڕەگەزێتییان ە ب پەیوەستکۆمەڵناسانەی چاوەڕوانکراوی 

ڕفتاری ە ل ەکە کاتێکدایە لە خۆی دەنوێنێ، ئەوە لە یان پڕەنسیپی پیاوانە بەردەوام کۆمەڵێ ڕفتاری زۆر ژنان

دراوه.  ناو پیاواندا ئەنجامە لە مەڕ ئەم دیاردە ئاسایی کچانە و کوڕانە خۆی دەبووێرێت. لێکۆڵینەوەی بەرباڵو ل

شێوەی زۆر زەق ڕفتاری ە ، بکەم تەمەنڕەگەزخواز وەک کوڕی سەرەڕای ئەوەی هەموو پیاوانی هاو

پتری کوڕانێک ە سەد یان ڕەنگە ل 75نزیکەی ە خۆیان پیشان دەدەن، داتاکان پیشاندەری ئەوەن کە لە ئافرەتان

ڕەگەزخوازن. یان دووگەی  خۆیان پیشان دەدەن، بە هەڵکەوتە ناهاوئاهەنگی ڕەگەزێتی منداڵی لە ک

جیاوازییان هەیە. لە ئەنجامدا ناهاوئاهەنگی ی یسێکس هۆگرییزۆر دووانەی لێکچوو سەرەڕای ئەمە، 

ونی بوگەی هۆیە ئەوەی دەبێت»باسی کۆنی ە زاڵ ل ییدوو تیۆرە هیچ کام لە وە لڕەگەزێتی منداڵی سەرچا

 ناستێنێت.« کەسانێک: سرووشت یان پەروەردە، ژێن یان ڕفتاری فێرکراو
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 ڕوانگەی جیهانی و سناریۆ یاساییەکان  –سانی ناهاو
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 بەشی دوو 

 سەر ئاستی جیهانە اریۆ یاساییەکانیان لڕوانینیێکی گشتی بۆ ناهاوسانان و سن

 ناهاوسانان: ڕوانگەی جیهانی

بۆ سەدەی شانزەهەم و نوێنەرایەتی بەشێکی مەزن ە پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز دەگەڕێتەوە یاساکانی دژ ب

 ئەو کات 1ـەکانە.«بەدترین تاوان»هاوڕەگەزخوازی  نبوو لەو باوەڕەداە کۆمەڵگای بریتانیا دەکەن کە ل

کۆمەڵگای ڤیکتۆریایی دەکرد ە تا ئەو ڕادە حەڕەشەی لە کردەوەیەکی پەسندنەکراو بوو کوڕەگەزخوازی ها

ریکراو دیا بێچمێکیە نەبوو )یان النیکەم بسەردەمەدا ناوی شووناسی هاوڕەگەزخواز لەم ە ب یشووناسێکە ک

 ەارۆمەندانی بریتانی لشە نەبوو کە نەبوو.( نەبوونی شووناسی هاوڕەگەزخواز بەو واتای یو سەربەست

ە ەسانلەم کەڵگا درێژەی سەدەی نۆزدەهەم، کۆمە ئاگا بوون، بەڵکوو لتایبەتمەندی پیاوانی هاوڕەگەزخواز بێ

ی چاو ئەو کاتەە گومان ڕێژەی قۆڵبەست کردنەکان لبەر دەستە؛ بەاڵم بێە ئامار و ژمارەی کەم ل 2بێزار بوو.

ە ل 1952ساڵی ە دا کێشا، لئینگلتەراسەر ە ـی زایینی باڵی ب51ەی دەیە شەپۆلی هاوڕەگەزخوازتۆقێنی لە ک

بۆ هەوڵدان ە دۆسیی 87هەزار و  3بۆ کردەوەی نێربازی، یاسایی دواداچوونی ە دۆسییەی ب 671، ئینگلتەرا

ی نێوان پیاوان یبۆ پەیوەندیی سێکسە دۆسیی 686و هەزار و زۆرەملێ  ییان پەیوەندیی سێکسی بۆ نێربازی

  3( کرا بووەوه.دخوول)

پەیوەندیی ە یش هەبوون ککەلتوورڕاستیدا، هەندێ ە بوو. ل بێزارییەکی جیهانیە ئەمە بڵێین کهەڵبەت ناتوانین 

. تگوناح و تاوان نازانێە بهاوڕەگەزخوازی  . هیندووییزمەرز دەنرخاندو عەشقی نێوان دوو هاوڕەگەزیان ب

 یزمهیندوی»ە کە باڵو کردەوە یێندراوێکی بەم ناوەڕۆکڕاگە ئینگلتەراەنی هیندووی ئەنجومڕاستیدا ە ل

 نەرمی نوێنی،ە ێب، باس لکتێبی پیرۆزی سیکەکان، گۆڕۆ گڕانت ساح 4«ناکات.ە ئیدانهاوڕەگەزخوازی 

دەکات. سێکسی  هۆگریی، ڕەگەز یان ئایینو قبووڵکرانی هەموو کەس سەرەڕای نەتەوه،  یەکسانی

ەدا، ایینئڕەگەز و ڕەگەزێتییەکی تایبەتدا تەسک نابێتەوە و لەم ە ی سیکەکان لیڕێوڕەسمی هاوسەرگیر

   5هاوسەرگیری لەگەڵ هاوڕەگەز مومکینە.

ریقا و ئەفە گشتی لە ناهاوسانی ئازاربەخش و سەرسامهێنەره. بە تێگەیشتنی گشتی جیهان ل ییشیکار

  6ڕەت کراوەتەوه.زۆر جار هاوڕەگەزخوازی  خۆرهەاڵتی ناڤین
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 ئەفریقا

ڕێبەرانی ئەفریقی ە هەیە. زۆرێک لجڤاکی ناهاوسانان بەرامبەر بە توندوتیژی ا ڕوانگەیەکی ئەفریق

مەڕ کەسانی ناهاوسان خستە ڕوو. ئەگەر ئەم ە بۆچوونی سووک و شەرمەزارهێنەریان لە ڕاشکاوان

شک ڕەت دەکرانەوه. سەرۆک کۆماری ڕوو، بێە هەر گرووپێکی تر بخرایەنە سەبارەت بە بۆچوونان

رۆڤ مە ل گەیەکانمەڕ مافی ناهاوسانان وتی ە ڕا دەربڕینێکی ڕاشکاوانەدا لە لە شووی زیمباوه، مووگابپێ

مانگی سێپتێمبەری ە ل 1سەگ و بەرازیش خراپترن.ە کەمترن و شیاوی هیچ مافێکی مرۆیی نین و تەنانەت ل

تری هاوڕەگەزخوازان و جووڵەیەکی یەکدەستدا یاسای ئازاردانی پە لە ، پەرلەمانی زیمباو1995ساڵی 

، دادگایەک کەنعان بانانا 1997ساڵی ە ل 2پەسند کرد.ە کردەوەی هاوڕەگەزخوازانکردنی یاسایەکی بۆ قەدەغە

(Canaan Bananaسێلف مووگاب ) و نێرباز مژاردا  11ە )یەکەمین سەرۆک کۆماری زیمباوه(ـی لە

، 2113ساڵی ە زیندانی بۆ ئەو بڕییەوه. بانانا ل ساڵ 11تاوانبار ناسی و سزای ە کردەوەی سێکسی بنەری سەپێ

هەروەها سەرۆک کۆمار ئێمێرسۆن مەنانگاگوا بانگهێشتی پەیتا پەیتای واڵتانی  3هۆکارێکی نادیار مرد.ە ب

کردنی ەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان بۆ پەسندئەنجومکارگرووپی ە ئەوڕووپی ل

 ەخۆی بۆ پەرە پێدان و پشتیوانی لە ئەوەی کە وتوویەتی زیمباو ڕەت کردەوه؛ سەرەڕایهاوڕەگەزخوازی 

یاسای ە لە ئەم بابەت»ناهاوسانان وتی: ە بە دیمانەیەکدا وێڕای ئاماژە ل 4.تپابەند دەزانێە مافەکانی مرۆڤ ب

ا سەرۆک کۆماری گامبیا، یەحی 5«ملکەجی یاسای بنەڕەتیم بم.ە و ئەرکی سەر شانمە بنەڕەتی ئێمەدا قەدەغەی

یاساکانی ئێرانیش سەختگیرانەتر ە ل»ە دژی هاوڕەگەزخوازان پەسند بکرێ کە جەمە، داوای کرد یاسایەک ل

ـی مانگی 27ە ل« ملی دەپەڕێنێت.»یان لزباینێک ببینێ، گەی  واڵتەکەیدا هەرە درێژەدا وتی ئەو لە و ل« بێت.

 دەسەاڵتەکانە هەندێ ل»ە ەیاند کوتاردانی ڕێکخراوی نەتەوەکان ڕایگە ، ناوبراو ل2113سێپتێمبەری 

ناوی ە هەموو بێچم و حاڵەتەکانیدا زۆر شەیتانی، دژە مرۆیی و دژە خوداییە، بە لە کهاوڕەگەزخوازی 

نیازن ە هەڵدەستن، بە ئەوانەی بەم کار»درێژەدا وتی: ە ناوبراو ل« پەرەی پێ دەدەن.ە مافەکانی مرۆڤەو

و وتی « بوونەوەرانی ئازاربەخش»هاوڕەگەزخوازانی ناو نا ە یەحیا جەم« 6بوونی مرۆڤ بێنن.ە کۆتایی ب

(، Gonorrhoea(، سووزەنەک )Leprosyی )ێت( کورتکراوەی گولLGBTهەتا ئەو جێی ئەو دەزانێ )

 7هەر هەمووی بۆ بوونی مرۆڤ زیانبەخشن.ە کە (ـTuberculosis( و سێل )Bacteriaباکتریا )

ڕێبەرانی ئۆگاندادا بەدی بکەین. سەرۆک کۆماری ە دەتوانین لە تیژانتوندوە نموونەیەکی تر لەم ڕا و بۆچوون

زیندان. ە قۆڵبەست بکا و بیانخات گەیەکانئیدارەی لێکۆڵینەوەی سزا دا بۆ ئەوەی لزباین و ە ئۆگاندا فەرمانی ب

ەوەی پیشان هەڵبەت لەم ماوەی دواییدا بادان 8ئیرادە و ویستی خودایە.ە دژ ب گەیەکانناوبراو وتی پەیوەندیی 

یاساکانی  کردنیەکانی ئەو بۆ بەهێزداپەڕکار ناهێنێت. ە ب گەیەکانە یاسایەک دژ بە دا و وتوویەتی زیاتر لەم

                                                           
1 -  ( Christopher Brocklebank, 14th August 2012, 10:01 AM Police raid headquarters of LGBT rights group.).   
2 - Marc Epprecht, p180; Hungochani: The History of a Dissident Sexuality in Southern Africa 
3 - Flora Veit-Wild, Dirk Naguschewski Page 93 Body, Sexuality, and Gender v. 1 6) 
4 - Zimbabwe's LGBT community: why civil rights and health issues go hand in hand. 

https://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/zimbabwes-lgbt-community-why-civil-rights-and-health-issues-

gohand-in-hand-20180131-2. Accessed: Feb 26th, 2018 
5 - Ibid. 
6 - Gambian president says gays a threat to human existence-20130928, Reuters, 28 Sept 2013 
7 - See Tainting love". The Economist. 11 October 2014. Retrieved 17 October 2014 
8 - Uganda considers death sentence for gay sex in bill before parliament", Guardian, 29 November 2009. 



تیرۆریزمی ئەمریکا، ە ناو هاوپەیمانێتی دژ بە کاتی چوونە میسر ل 1ناهاوسانان شکستیان خواردووه.ە دژ ب

ەنیا نە تە و دەیانگرێ بۆ ئەوەی شارۆمەندان ڕازی بکا کدەکا گەی  دواداچوون بۆ پیاوانیە ئەنتەرنێت بە ل

ە ئەم شەپۆلی بێزاریی 2پاراستنی ئەخالقیاتی خەڵکە.دەروەستی موسڵمانانی توندڕۆ، بەڵکوو دەوڵەتیش 

هاوژینەکان )کاپڵەکان( زیاتر وریا بن. سەرەڕای ئەوەی پیشاندانی ە کە بێگومان وای کردووە ئاشکرای

ڕەگەزخوازان کیشوەری ئەفریقا چ بۆ هاوڕەگەزخوازان و چ بۆ دیترە جەماوەر ل بەر چاوە خۆشەویستی ل

           3زیاتر خۆ بپارێزن.ە ناهاوسانان دەکرێ کە نەشیاوه، لەم کیشوەرەدا پێشنیار ب

 ەئازاربەخشانەی ڕێبەرانی ئەفریقا، ڕێکخراوی مافە ناوی کۆی ئەم بۆچوون و کاردانەوە سەرەڕای ئەمە، ل

مەڕ ە میوانداری یەکەمین کۆنفڕانس لە هاریکاری زانکۆی الگۆس دەبێتە ( بTIERsەکان )یەکسان

  4واڵتی نەیجەرییا.ە ل شتگیری و یەکسانیناهاوسانان، هەمەچەشنی، گ

 

 یەکگرتووەکان و شوێنەکانی دیکەی جیهانە ویالیەت

دان، کێشمەکێشە لڕەگەزان هاوسەرگیریی هاو لەگەڵ پرسیە یەکگرتووەکان و واڵتانی دیکە وەک ویالیەت

ە گشتییە رسیارکان بۆ ئەم پجیا جیاە نێوان ناوچە ئەندازەگیری نوێی ناوەندی لێکۆڵینەوەکانی پیو پیشانی دا کە ل

م . ئەتقبووڵ بکا یان نا جیاوازییەکی زۆر بەرچاو بەدی دەکرێهاوڕەگەزخوازی  ئایا کۆمەڵگا دەبێە ک

ی ، یەکێتواڵتانی ئەمریکای باکووریە لە ک ت ئەنجام درا، پیشانی داواڵ 39سەر ئاستی ە لە کە گرتنە ئەنداز

 گشتی هاوڕەگەزخوازییان قبووڵ کردووە. ە ئەورووپا و زۆربەی واڵتانی ئەمریکای التین ب

 ەکیشوەری ئاسیا و ڕووسیا سەبارەت بە واڵتانی ئیسڕائیل، پۆڵندا و بوولیڤی و بەشگەلێک لە ل

 گەیەکانکردنی چیچان بۆ پاکتاوە ، ل2117ساڵی ە واز لە ئارادایە. لبۆچوونی جیاهاوڕەگەزخوازی 

یان ڕەگەزخوازو دووگەی  پێک هێنرا. بەرپرسانی پۆلیس و ئاسایش پیاوانیە گەی بزووتنەوەیەکی دژ ب

ە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوێکی نابەرژەوەندخواز لە . دەوڵەتی کەنەدا لیان دەکردندەگرت، ئەشکەنجە

کەنەدا. زۆربەیان  واڵتیبێنە ە و ژنانی لزباینی واڵتی چیچان دا کگەی  پیاوانیە بێدەنگیدا ڕێگەی بە تۆرێنتۆ، ل

 5چیچان بۆ ئافرەتان ئەستەمتر بوو.ە لکردن ڕاە پیاو بوون؛ چوونک
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 خۆرهەاڵتی ناڤین

ر نییە. ژیانی و خۆرهەاڵتی ناڤینیش لەم حاڵەتە بەدەە هەموو کۆمەڵگاکاندا بوونی هەیە لخوازی هاوڕەگەز

ر شاراوەدا زۆە لە موسڵمان، دەگمەنە؛ بەاڵم ئەم دیاردە حەشیمەت زۆرینە واڵتانی بە سەربەستی ناهاوسانان ل

ە پیاوەتی دەدا؛ بەاڵم بە پێی سرووشتی خۆی گرنگی بە و بە باوه. کۆمەڵگای موسڵمان بەردەوام باوکساالر

تی زۆربەی واڵتانی کۆنسێرڤاتیڤی خۆرهەاڵە ڕەگەزێتی لجیا کردنەوەی ە کاتێکدا کە شێوەی سەیر و سەمەر ل

پیاوان الی  تێیداە کە ئاراوە هەندێ بارودۆخ دێنێتە باوکساالرییانکردنەوە تره، هاوکات ئەم جیاناڤین زۆر تۆخ

سەر  ەدان و دەست خستنبوون می گرنگەپلەی دووهە ژنان لە کە شوێنێکە لە پیاوانی تر ئاسوودەترن. ئەم

شاری دیمەشق ە لە بانگهێشت بۆ پەیوەندیی سێکسی. پارکی سیبکە هێمای دۆستایەتییە، نە وانی دیکڕانی پیا

ە کە انگنێوبە شەودا بۆ پیاوانی گەنج بە و لە دار و درەخت بۆ مندااڵنە درێژایی ڕۆژ زەوییەکی یاری پڕ لە ب

انستان، دەوڵەمەندان کوڕانی غواڵتی ئەڤە الی دیوارەکانی دەخولێنەوه. لە سەر کورسی دانیشتوون و لە ل

 1لەگەڵ پیاوان پەیوەندیی سێکسی ساز دەکەن، دەکڕنەوە )منداڵبازی(.ە سەماکەر وەک کوڕانێک ک

، وەسف بکەین اوتەواوەتی هاوڕەگەزخوازتۆقە ئێستادا دەتوانین کۆمەڵگای موسڵمان بە سەرەڕای ئەوەی ل

 ەیە، هەڵەیە. هاوڕەگەزخوازتۆقێنی بەشێک لهاوڕەگەزخوازتۆقێنی کێشەیەکی سەربەخۆە کە ئەم وێنای

ڕەچاو کراوە بۆ کۆمەڵگای گەورەتر،  ستنی بەرژەوەندیهۆی پاراە تێیدا مافی کەسەکان بە کە ساندرۆمێک

ئەنجامدا، لەم کۆمەڵگا زۆر ە دەگرێتە خۆی. ل« ئیسالمی»دەخرێ و زۆر جار بەرگی  پشتگوێ

وتێکی ە کران نییە. بو دەربڕینی تاکایەتی جێی قبووڵە یرۆزپ رییانەدا، بایەخی زۆری هاوئاهەنگیباوکساال

ە شوێن ەکۆمەاڵیەتییەکان، پاراستنی ڕەواڵەت، النیکەم ل« نۆڕمە»سەر پاراستنی ە ساناتر، لەم کۆمەڵگایانەدا ل

ڕۆڵ  ەوب شوێنی تایبەتی پێداگرییەکی زۆر دەکرێت. سیستەمی باوکساالرە شێوەی ناچاریی لە گشتییەکان و ب

کۆمەڵگادا بەر دەکەوێت. پیاوانی ە کراوە پشکی شێری لە ەورانەی کە بە وردی بۆ پیاوان و ژنان پێناسو د

ەیر بنوێنن، وەک کەسانێک سە ژنانە خۆیان پیشان دەدەن کە کۆمەڵێ پڕەنسیپ لە بەتایبەت ئەوانەی کگەی، 

ە ئەم بابەتە ک ە. سەیر لەوە دایشنو بە چالنجی دەکێ بەربەرەکانێ لەگەڵ دیسیپلینی کۆمەڵگا دەکەنە دەکرێن ک

 یەرچی یاسا. ئەگەپەیوەندیی سێکسی ساز دەکەن، کەمێک جیاوازە لەگەڵ پیاوانی دیکە ک« پیاوانە»بۆ پیاوان 

دەزانێ،  تاوانبارە ، بکەر و بەرکار وەک یەک بی کۆمییپەیوەندیی سێکسە نەریتی و حکومەتی ئیسالمی ل

ەکا دە و هەر ئەو کارە بکەر بەردەوام پیاوە بکەر هەیە؛ چوونکە ەر بخەڵک دژایەتییەکی کەمتریان بەرامب

الیەکی ە . لرێتلەگەڵ ژنێکیش ئەنجام نەدە شێوەی سرووشتی دەیکەن، تەنانەت ئەگەر ئەم کارە پیاوان بە ک

 ەحەیا لێی دەڕوانرێت. لەو ڕووەوەی کی بەرکار بە قێزەون، شەرمهێنەر و بێیتریشەوه، هاوبەشی سێکس

ئەو تەنیا بۆ چێژ بردن ڕفتارێکی ە دەکرێ کە ـیە، گریمانەی ئەو«ژنانە»ری ئەو ڕفتارێکی ڕفتا

 فرۆش بێت. دەبێ لەشە ەداوه؛ کەواتهاوڕەگەزخوازانەی ئەنجام ن

خۆرهەاڵتی ناڤین دەستی پێکرد. ە ل 2111سەرەتاکانی دەیەی ە لگەی  بۆ مافەکانیە ی ڕێکخراوانایەتئەکتیڤ

دواتر ە )دەنگەکان(ـیان پێک هێنا ک« ئەسەوات»ژنانی فەڵەستینی گروپی ە ل ، کۆمەڵێ2112ساڵی ە ل

                                                           
1 - Straight but Narrow, The Economist www.economist.com/node/21546002 



واڵتی  ەپاڵی. هەر دوو گرووپەکە لە )کۆڵکە زێڕینە( چوو« ئەلقەوس»ناوی ە بە گرووپێکی فەڵەستینی دیک

ە ، گروپێک ل2114پەیوەندیدان. دەوروبەری ساڵی ە فەڵەستینییەکانیش لە ئیسڕائیلن؛ بەاڵم لەگەڵ ناوچ

واڵتێکی  ەئاشکرا لە یەکەمین ڕێکخراوی ناهاوسانان بوو و بە ـیان پێک هێنا ک«حالم»ئەکتیڤانی لوبنانی 

جیاجیاکاندا  ەناوچە تەنیا گرووپی ئەکتیڤ نین. کۆمەڵێ گرووپی دیکەش لە عەرەبیدا چاالکییان دەکرد. ئەمان

 ەناهاوسانانی عەرەبیش هاوشێوەی گرووپناو چوون. وێبگا و وێبالگی ە سەریان هەڵدا؛ بەاڵم زۆریان خێرا ل

بابەتی کردنی تاوتوێ»ئامانجەکەی ە ، ک My Kaliئەکتیڤەکان دێن و دەڕۆن. گۆڤاری ئۆردنی

 ەگەنجان بۆ نەهێشتنی دووجەمسەرییە ڕەگەزێتییکردنی تۆقێنی و بەتواناهاوڕەگەزخوازتۆقێنی و تڕەنس

 ێوەی ڕێکوپێک باڵو دەبێتەوه. شە ب 2117ساڵی ە ـە، ل«جیهانی عەرەبە باوەکان ل

واڵتانی موسڵمان، کۆی شارەکانی ە هەندێ لە تەنانەت ئەوڕۆ، ل»وتارێکدا دەنووسێت: ە ( ل2116ویتاکێر )

یا واڵتی سوورە ی. ئیدلیب لهەوێنی کۆمێدە شتووەکانی، بوونەتگریمانەیی دانیهاوڕەگەزخوازی  هۆیە ب

و بانگ مەڕ چەند شاری بە نێە واڵتی پاکستان لە کێکی دیکەیە. لواڵتی ئێران یەە یەکێک لەوانەیە؛ قەزوێن ل

فڕین ئەڤغانستان دەڵێ مەلەکان کاتی هەڵە ساز کراوە. و نوکتەیەکی کۆن لە کۆمەڵێ نوکتە باکووری ئەم واڵتە ل

  1«ژێریان دادەنن.ە باڵەکانیان لە سەر بەرزاییەکانی قەندەهار بۆ خۆپارێزی یەکێک لە ل

 ەواڵتانی خۆرهەاڵتی ناڤیندا بەڕێوە هیچ یەک لە چ ڕێژەیەکی شانازییان لی ڕەگەزیی هیهێشتا ناهاوسان

واڵتانی تورکیا و ئیسڕائیل چەندین ە سەرەڕای ناڕەزایەتییەکان، لە ـەو2113ساڵی ە نەبردووه؛ ئەگەرچی ل

 ۆژی جیهانیڕە واڵتی لوبنان و دیکەی ناوچەکان سەبارەت بە بردووه. چاالکیگەلێک لە ڕێژەیان بەڕێو

کەمتر بەرهەڵستی کراوە. کۆمەڵەی ە کە دژی هاوڕەگەزخوازتۆقێنی و تڕەنستۆقێنی ئەنجام دراوە خەبات ل

بکرێ ناهاوسانی موسڵمان بوونی نییە. ئەوان ە چیتر ناتوانرێ ئیدعای ئەوە کە ناهاوسانان وای کردوو

  2مافەکانی خۆیان هاویشتووه.ە یەکەمین هەنگاویان بەرەو گەیشتن ب

ناهاوسانان ڕێژەی شانازی  AKPخوازی دەسەاڵتداری ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا، دەوڵەتی ئیسالمە بەاڵم ل

دەوترێ  ەبۆ پاساوی ئەم ڕێژە هەڵوەشاندووەتەوه. گێڕانەوەیەکی فەرمی ک« هۆکاری ئەمنیە ب»نبۆڵ ەستئەە ل

ە نەماڵئەوان هەن و ئاراستەی بە کە حاڵێکدایە لە خۆرهەاڵتی ناڤیندا بوونیان نییە، ئەوە ناهاوسانان لە کە ئەوەی

کاریگەری ە ناهاوسانان بووه. هۆکارێکی گرنگ کە هۆکاری ئازار و ترسی زۆرێک لە و کۆمەڵگا هەمیش

 ەکاردانەوەی بنەماڵەیە. ئەم ترسە یان دادەنێ، ترس لهۆگریی سێکسیسەر هەموو کەسانی ناهاوسان بۆ ە ل

 ەسڵمانان ئازاربەخش بێ و بڕیاردان ئەستەم بکات. کاردانەوەی بنەماڵشێوەی تایبەت بۆ موە دەتوانێ ب

ەم حاڵەتی توندتردا، ئە چەند فاکتەری وەکوو چینی کۆمەاڵیەتی و ئاستی خوێندەوارییان. لە بە پەیوەست

 ەبکەوێتەو بەر هێرشی فیزیایی لێە بنەماڵە و کەوتنە لە دەتوانێ تاراندنی کەسەکە یهۆگریی سێکسیدەربڕینی 

دەنێردرێ بۆ ە سەکبنەماڵە دەولەمەندترەکان، کەە سەردا بسەپێنرێ و لە ی بئاییندەرمانیان 

 بەاڵم گران. ە دی بێهووچارەسەردەروون

                                                           
1 - Whitakar, Brian. Everything you need to know about being gay in Muslim countries. 2016 

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/gay-lgbt-muslim-countries-middle-east 
2 - Everything you need to know about being gay in Muslim ... www.theguardian.com › World › LGBT rights 



ەڵ لەگە انیەکسە مانەوواڵتانی ڕۆژاوایی زیاتره، سەڵتە واڵتانی موسڵماندا زۆر لە زەختی هاوسەرگیری ل

مایەتی یەکەهاوسەرگیریی مندااڵن  گەنجان کۆتایی پێ دێ، کاتێک خوێندنی کارەساتێکی کۆمەاڵیەتی و

 ئەستۆ دەگرن؛ هاوسەرگیریە ترەکان خۆیان دۆزینەوەی هاوسەر بۆ ڕۆڵەکانیان لنەریتیە بنەماڵەیە. بنەماڵ

خوێندنی دوور و ە ناهاوسانان دەتوانن بە دەستێوەردانی دەورووبەرییەکان وەک هەمیشە باوه. هەندێ لە ب

دوور بکەنەوە. سەرەڕای ئەمە، هەندێکی دیکەیان ە چوون بۆ دەرەوەی واڵت خۆ لەم ڕەوتدرێژتر یان 

رترەکان بەختەوەە نییە. کۆمەڵێ ل گونجاوبۆیان ە هاوسەرگیرییەک دەبن کە دەبن و ناچار بە تووشی ئەم زەخت

ن ساختە دەکە و لەگەڵ ئەو هاوسەرگیرییەکیە ڕەگەزی بەرامبەر دەدۆزنەوە یان لزباین لگەی  هاوسەرێکی

ە کە تارانیش دەگمەنە تەنانەت لە بەاڵم ئەم« خۆیان دەرببڕن.ی یسێکس هۆگریی»و هەندێکیش بڕیار دەدەن 

 پێتەخت و شارێکی لیبڕالتره. 

دیاری نەکرد. تەنیا چەند ساڵ پاش هاوڕەگەزخوازی  حەزرەتی محەمەد )س.خ( هیچکات سزایەکیان بۆ

ر واڵتانێکی موسڵمانی وەک میسە شیاو وتووێژیان کرد. ل ەکیمەڕ سزایە کۆچی دوایی بەڕێزیان موسڵمانان ل

هاوڕەگەزخوازی  خۆ دەگرن، ئاراستەی مەسیحییەکان بۆە حەشیمەتێکی زۆری مەسیحی لە و لوبنان ک

ە ێکدا لچیرۆکە لهاوڕەگەزخوازی ە گشتی موسڵمانان ل ۆی لەگەڵ موسڵمانان نییە. بێزاریجیاوازییەکی ئەوت

قوڕئان و بەڵێنی کۆندا ڕیشەی ە لهاوڕەگەزخوازی  ( وGomorrah)ە ( و گۆمۆراSodomمەڕ سۆدۆم )

 61اوەی مە لە کە ی لەوە دایهاوشێوەن. جیاواززۆر ە بنەڕەتەوە داکوتاوه. گێڕانەوە قوڕئانی و ئینجیلییەکان ل

ە یرۆکسەرتاسەری دنیادا شرۆڤەی جیاوازیان لەم چە مەسیحییەکان لە ساڵی ڕابردوودا، زۆرێک ل

اری هەڵە و ڕفتە دەستدرێژی پیاوانکردنی ەڕاستیدا، ئیدانە لە ئەمە و بەم ئەنجامە گەیشتوون کە هەڵێنجاندوو

ی ڕەزامەندانەی نێوان دوو پیاو. بەاڵم هەتا هەنووکە، ڕێژەیەکی کەمی ینەک پەیوەندیی سێکسە لەگەڵ نامۆی

 نەرمیان نواندووه. ە شرۆڤەی خۆیان لەم چیرۆکە بە موسڵمانان بۆ پێداچوونەو

یان لزباین دەزانن، تەنیا بۆ ئاستی ە گەی واڵتانی موسڵماندا ئەو کەسانەی وا خۆیان بە هەر بەم شێوه، ل

ێ ئەکتیڤانی ناهاوسان دەڵێن هیچ پشتیوانییەکیان لە بچووک کراونەتەوه. زۆرێک لڕفتاری سێکسیی خۆیان 

و  یینئایبەها  یژێر کاریگەریە زۆر لە و واڵتانەی کئابڕویی کۆمەاڵیەتی بەرباڵو لەناکرێ و لەگەڵ بێ

 ژیانی ڕۆژانەدا ڕەتە لە بنەڕەتدا شووناسی ئەم کەسانە نەرم دەکەن. لە کۆنسێڕڤاتیەکاندا، دەست و پەنج

 دەکرێتەوه. 

 

 نوێنی زیاتر لەگەڵ هاوڕەگەزخوازاننەرمی

هاوڕەگەزخوازان و دیکەی ناهاوسانان بۆ خوازی سەرتاسەری دنیادا، جۆرێک ئەرێنیە ل لەم ماوەی دوایی

 ساڵیە کۆمەڵگا لە لهاوڕەگەزخوازی کردنی واڵتانی ئەمریکا و کەنەدا، ڕێژەی قبووڵە بەدی دەکرێت. ل

ە دەستکەوتە لە ئەم بابەت 1بینیوه.ە خۆوە سەد بەرز بوونەوەی بە ل 11هەتا هەنووکە، النیکەم هەتا  2117

دووی مانگی ماڕس هەتا یەکەمی مانگی مەی ساڵی ە لە کە ەندی پیوگرتنی نوێی ناوە گرنگەکانی ئەنداز

                                                           
1 - (The Global Divide on Homosexuality Greater Acceptance in More Secular and Affluent Countries, WWW 

;pewglobal org) 



ە گرتنە کەس ئەنجام درا. هەروەها ئەم ئەنداز 653هەزار و  37ناو ە واڵت و ل 39سەر ئاستی ە ل 2113

ژیانی  ەدەورێکی کەمتری ل ە ئایینبەتایبەت لەو واڵتانەی کهاوڕەگەزخوازی کردنی قبووڵە پیشانی دا ک

 واڵتانی دەوڵەمەندتر زیاتره. ە و هەروەها ل ەخەڵکدا هەی

ە ک لوەک بەشێە سەرسامهێنەرەکان ئوستڕالیایە. هاوسەرگیری لەگەڵ هاوڕەگەز سااڵنێکە نموونە یەکێک ل

بەرنامەی کاری سیاسی ئوستڕالیا بووه. ە فەرمی ناسینی پەیوەندیی هاوڕەگەزان، لە گوتاری گشتیتری ب

ەیەی کۆتاییەکانی دە لە بۆ ماوەتەوە کە لەو کۆچبەرە بریتانیاییانەزخوازی هاوڕەگە ئوستڕالیا یاسای دژ ب

، کتێبە یاسای ویالیەتە باشوورییەکانی ڤیکتۆریا سزای مەرگیان بۆ 1949ئوستڕالیا. هەتا ساڵی ە هاتن 1711

و ە کایەوە هەندێ گۆڕانکاری هات 1975ساڵی ە کۆتاییدا لە هاوڕەگەزخوازان دیاری کردبوو؛ بەاڵم ل

مانگی نۆڤەمبەری ساڵی ە ئەنجامدا لە ل 1پیاوان تاوان نییە.هاوڕەگەزخوازی  ئوستڕالیای باشووری ڕایگەیاند

 بزاڤێکیە و زۆرینەی کەسەکان لە دەنگدانەوە ی هاوڕەگەزخوازانی خستی، ئوستڕالیا هاوسەرگیر2117

سەدی خەڵک( ە ل 61.6ەگەڵ نزیکەی هەشت ملیۆن کەس )یەکسان لە پێدا؛ وات بەڵێیانمێژووییدا دەنگی 

ە ی جیهانبیست و چوارەمین واڵتە ئێستە پێی ڕاپۆڕاتی ناوەندی لێکۆڵینەوەکانی پیو، ئەم واڵتە ب 2دەنگیان پێدا.

         3پێدراو دەزانێ. ڕێگەە هاوسەرگیری لەگەڵ هاوڕەگەز بە ک

 ی باوه، کەم کەس لەو باوەڕەدانئایین و باوەڕی ە ئایینهەژارترین واڵتاندا، ئەو واڵتانەی کە بەرامبەردا لە ل

نووسینی پڕۆفیسۆر ئیمی ە ، کتێبێک ل2117ساڵی ە قبووڵ بکات. لهاوڕەگەزخوازی  کۆمەڵگا دەبێە ک

سێ  ەهاوڕەگەزخواز بکردنی قبووڵە دەتوانرێ جیاوازییەکانی نێوان واڵتان لە ئادامسێزیک پیشانی دا ک

ی ئایین یداڕشتەئابووری و دیموکراتییەکان، ئاستی گەشەی ە فاکتەر ڕوون بکرێتەوه: دەسەاڵتی ڕێکخراو

ە واڵتان فاکتەرێکی دیکەیە؛ واڵمدەرە هەندێ لە تەمەنیش ل 4ئەو ناوچانەی وا خەڵک لەوێ دەژین.

ە اڵێکدا کحە . و لپیشان دابۆچوونەکانی خۆیاندا، نەرمی نوێنیان ە کەسانی بەتەمەتر لە گەنجترەکان زیاتر ل

اڵمەکان، ی ویهۆی جیاوازە ڕەگەزێتی بۆتە واڵمەکاندا زاڵ نین، لەو واڵتانەی کە ل یەکانەزێتیڕەگ یەجیاوازی

 5قبووڵ دەکەن.هاوڕەگەزخوازی  چاو پیاوان، ئاسانترە ژنان ل

 یتر پیشان دەدا. بگۆڕی دووحاڵەتکرانی زیاقبووڵە سەبارەت بە ەم دەستکەوتانئ هەرە توێژینەوەیەکی دیک

و  1973نێوان سااڵنی ە ، لیدرێژەی زەمەن ئەم دیاردەی هەڵە یان ناهەڵە دەزانە لە کهاوڕەگەزخوازی 

ناوچەییەکانە.  ەپێڕاگەیشتن بەم شێوازانە و لێکدانەوەی جیاوازییە نوێیە کرا. ئامانج لەم شیکارییە شرۆڤ 1994

بوو. ئەم وازی هاوڕەگەزخزانینی ناهەڵە بە  یباوەڕە هەڵکشان لە دەستکەوتەکان دەرخەری ڕەواڵی ڕوو ل

 81هەڵبەت کۆتاییەکانی دەیەی ە گەیشت ک 1994ساڵی ە سەد لە ل 31بۆ  1973سەدی ساڵی ە ل 19ە لە ژمار

دیسان بۆ  GSS داتاکانی  6ئەو پەڕی خۆی( جیاواز بوو.ە ئەمریکا گەیشتە هۆی ئایدز لە مەرگ بە )ک

                                                           
1 - https://www.voanews.com/a/australia-weeks-away-from-legalizing-gay-marriage/4122352.html 
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3 - Australia legalizes same-sex marriage – CNN, www.cnn.com/2017/12/07/asia/australia-same-sex-marriage. 
4 - Adamczyk, Amy (2017). Cross-National Public Opinion about Homosexuality: Examining Attitudes across 

the Globe. University of California Press. pp. 3–7 
5 - The Global Divide on Homosexuality" (PDF). Pew Research Center. 4 June 2013. Retrieved 8 December 2014 
6 - Sullivan & Wodarski (2002), Social alienation in gay youth. Journal of Human Behavior in the Social 

Environment, 5 (1), 1-17. Page 4 
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و  نموونەگیری ئەگەری ەکنیکەکانیت GSS 1کار هێنران.ە شێوازەکان بکردنی شرۆڤەی دووهەم و دیاری

سااڵنی ە . لتخۆ دەگرە ل یـیش1998و  1996قەبارەی نموونەی گەورەی قۆستەوه. کۆی داتاکان سااڵنی 

 33ە ڕیز گەیشتە ب« هەڵە نییەخوازی هاوڕەگەز»ڕایانگەیاند ە ، ڕێژەی ئەو واڵمدەرانەی ک1998و  1996

 سەد. ە ل 34و 

رتن چەشنی خۆیدا گەورەترین ئەندازەگە لە ەاڵیەتییەکانی بریتانییەکان ککۆمە گوێرەی ڕاپۆڕتی ڕوانگە ب

 بیر وە گەورەترین گۆڕانەکان لە یەکێک لهاوڕەگەزخوازی ە ب پەیوەستڕوانگەی ە ل گۆڕانکاریبوو، 

سەر سێی ە ئێستا، نزیکەی دوو لە ساڵ بەر ل 25ماوەی نەوەیەک بوو. بۆ وێنە، ە ل ئینگلتەرابۆچوونی گشتی 

 ەالیان وا بوو ئەم پەیوەندییە لە حەشیمەتی بریتانیا دژی پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز بوون؛ چوونک کۆی

نیوەی حەشیمەت ە پتر ل 81سەرەتاکانی دەیەی ە و لە ـی«هەڵە»شێوەی سرووشتی ە بە ڕووی ئەخالقییەو

ە هەر د کۆیە ێت و لب« پەسندکراو»یان لزباین گەی  بوونی کەسێکیمامۆستاە کە نەدەکردەوە بیریان لەو

« ێت.ژیانی گشتیدا دەبێ بەرپرسایەتییەکیان هەبە ئەوان ل»ە نەبوو کە چوار کەسیان باوەڕیان بەوە کەس، پتر ل

ڕوو ە ئەوەی خست 2113ساڵی ە کۆمەاڵیەتییە بریتانییەکان لە گرتنی ڕوانگە بەرامبەردا، نوێترین ئەندازە ل

ە لە کە اڵئەم خکردنی ڕەچاوە و لزباینەکانە. بگەی  پەیوەندیی کۆی هەر پێنج کەس تەنیا کەسێک دژیە لە ک

بوون کرد، خێرایی گۆڕان زیادە بوون ڕووی لی هاوڕەگەزخواز دژیە ڕێژەی ئەو کەسانەی ک 81دەیەی 

ڕاپرسیدا بەشدارییان ە لە سەدی ئەو کەسانەی کە ل 56گرتنە، ە گوێرەی ئەم ئەندازە سەرسامهێنەر دەبێت. ب

 2یاسادا تۆمار کراوه.ە لە بوون و ئەمهاوسەرگیریی هاوڕەگەزخوازان  نگریکردبوو الیە

 

 و پەسند کردن؟ە ڕوانگە هۆی جیاوازی لە چ شتێک بۆت

ە دەنووسێ ئەم گۆڕان  Generation Meگۆ و نووسەری کتێبی مۆستای دەروونناسی سەندیەجین تووانج، ما

 ی نەوەی کۆنتر وەوجێگرەە ەوەیەکی گەنجتر بۆتاتێک ندرێژەی نەوەکاندا )کە پێناو پەسندکران، لە ل

وتەی ناوبراو پەسندکرانی ە ب 3درێژەی زەمەندا ڕووی دا.ە تەنیا لە ئاراوه( و نە پەڕەسپێکتیڤێکی نوێی هێناوەت

ەند دەیەی چخوازی تاکایەتیە بە ییەکان پەیوەستە کەلتوورلەگەڵ گرنگترین گۆڕانە نەوەیەکی هاوئاراست

ەمتر، ک یئازادی تاکایەتی زیاتر و دەسەاڵتی گرووپیە بە ەم مەسەلە پەیوەست بکرێتەوڕابردوو. ڕەنگە ئ

هەمبەر  ەماری جۆڤانا / حەشیش، نەرمی نوێنی لکردنی یاساییە ، هەوڵ بۆ بانداکیەیئایینوابەستەیی ە وەک ل

واتای ە نێ بدەتواە بەدی دەکرێت. ئەم گۆڕانانسێکسییەکان خواستە جیاوازییەکان و ڕوانگەیەکی کراوەتر بۆ 

واتای نەرمی نوێنی زیاتر لەگەڵ ە هەمان کاتدا دەتوانێ بە بێت؛ بەاڵم ل ”خۆ“سەر ە چڕبوونەوەی زیاتر ل

 جیاواز بێت.  یدیتران
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کردنی بۆ ڕزگار هێشتا، 1تر بوونبۆ پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز ئەرێنیڕوانگەکان گشتی، ە ئەگەرچی ب

پێ ە ی، گاڵتکو کردە پەنگراوبوونی ئابووریی ناسینەوه، بێبەشە ەستی ترس لبندە و لزباین لگەی  میلۆنان

پێشە. یاساکان و ە و سزا بۆ ڕفتارێکی نایاسایی ڕێگەیەکی دوور و درێژ لە کردن، شەرم و سەرکۆن

ە ( ل2111لێبووردنی نێودەوڵەتی ساڵی ) 2پاساو دەهێننەوه.ە بەرپرسانی دەوڵەتی زۆر جار بۆ ئەم بەدڕفتاریی

واڵتانێکی وەک ئۆگاندا، زیمباوه، ڕۆمانی، مالێزی، کاراییب، ڕووسیا، چین، سریالنکا، پاکستان و 

دەڵێن  وەک خۆیانسەر حاڵەتەکانی دەستدرێژی، لێدان و زیندانی هەتا هەتایی بۆ ە انستان ڕاپۆڕتیان لغئەڤ

واڵتی جیهان پەیوەندیی  78 ڕاستیدا النیکەمە باڵو کردۆتەوه. ل ”دیسیپلینی سرووشتە وانەکانی دژ بتا“

قەمچی یان مەرگ سزا دەدرێن. ە واڵتان سەرپێچیکاران بە هەندێ لە تاوان دەزانن و لە لەگەڵ هاوڕەگەز ب

دا پێشوازی ڕابردووە ، لگەیەکانمافی لە پێشینەیەکی دوور و درێژ ە کەن لیڤینگاستۆن، سیاسەتوانی چەپ ب

ای الیەنگری سزە کە ئەمریکایی خەڵکی میسر، کردووە دژ بیی موسڵمانی ئایینیۆسف قەرزاوی زانای ە ل

سوپا قەدەغە کرد و هۆکارەکەشی ە ناکاو خزمەتی تڕەنسەکانی لە مەرگ بۆ هاوڕەگەزخوازان بوو. تڕامپ ل

 ناتواننە زۆرن ئەو ناهاوسانانەی کە کە دڵتەزێن هەی ەکیڕاستیی 3«.تێچووی قورسی پزیشکی»بۆ ە گەڕاندەو

 ی پۆلیس یان دادگا ببەستن. یپشتیوانە پشت ب

 

 ی مافەکانی مرۆڤداڕشتەە لسێکسی  هۆگریی

ە نی هەیبووە پەتییەوهاوڕەگەزخوازی ە الیەنێکی بەرباڵو لە لسێکسی  هۆگرییبەشی یەکدا وترا، ە وەک ل

 ڕەگەزخوازیش دەگرێتەوه. جیاوازەکانی دووە و جۆرپەتی خوازی ڕەگەزدیترە تا دەگات

و شووناسی ڕەگەزێتی الیەنە دانەبڕاوەکانی سێکسی  هۆگرییە دەکەین کە یمانەی ئەولەم توێژینەوەدا گر

ی، وەک مافێکی مرۆیی، سهۆگریی سێک. دەستدرێژیهۆی هەاڵواردن یان ە هەبوونن و هەرگیز نابێ ببن

ڕێ ە ک ەکراوەکانی لێ ناکەوێتەوه، بەڵکوو هەڵوەدای ئەوەیە پێناسە مافە نوێی ل کۆمەڵەیەکیدروستبوونی 

 ەنێودەوڵەتییەکانیش پەسندیان کردووه. ئەم مافە مرۆییە مافە ماف، کئامادەی  پێشترەکی گناو کۆمەڵە ببات

زاری و ئیمکانیات، شوێنی پیشە، خزمەتگوە لئازار هەاڵواردن و ە بوون لمافی ڕزگارە لە بریتیی

 ییەکان. سیاسی و بازرگانە ەنمئەنجوسەندیکاکان، ە بوون و خانوبەره، گرێبەستەکان و ئەندامێتی لنیشتەجێ

بووه. ێکسی س هۆگرییهەاڵواردنی نەتەوەیی، ئێتنیکی، کۆمەاڵیەتی و ە دژی تاکەکان تێکەڵ بە لتوندوتیژی 

 یانەوە تووشی ئازار و گێچەڵ بوونەتەوه.هۆگریی سێکسیهۆی ە زۆر کەس بە ڕوونی پیشانی دەدا کە مێژوو ب

ە ییڕەگەزە یان شووناسسێکسی  هۆگرییە لە ی ئاشتیخوازانیهەوڵیان داوە پشتیوانە ئەو کەسانەشی ک

سانی کەی یسێکس هۆگرییهۆی ە هەاڵواردن بوونەتەوه. زۆر جار بتوندوتیژی و  جیاوازەکان بکەن تووشی
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 تایبەت بێت، چ داپەڕێکیبەرهەمی ە ؛ چ ئەم ڕفتارێکی دیکە ڕفتاریان لەگەڵدا دەکرێجۆرە ناهاوسان ب

نیادا سەرتاسەری دە کراون. لە ئامادسێکسی  هۆگرییگوێرەی ە بە بێ کە و سیاسەتانئەنجامی یاساکان و ئە

هۆی  ەتەنیا بە دەبنەوە و ئەمە و سێدارە و نایەکسانی و هەندێ جار ئەشکەنجتوندوتیژی ئەوانە ڕووبەڕووی 

 هەیانە، ڕوو دەدات. ە کەسێکی تایبەت، ڕەواڵەتیان یان کەسایەتییەک کە بوون بهۆگر

تا ە بگر ەبوونی ژیانەوبێبەشە خۆ دەگرێت: لە مافەکانی مرۆڤی ناهاوسانان بێچمی جۆراوجۆر لردنی کپێشێل

کۆمەاڵیەتی و ە ئابووری، مافە جیاجیاکانی وەک دەست پێڕاگەیشتن بە ئاستە هەاڵواردن لە دەگات

ی نێوان دوو ڕەگەز پەیوەندیی ڕێککەوتنانەیە کهەیە  یانیاساگەلێکهێشتا واڵت  81ە ییەکان. پتر لکەلتوور

رەت سەباکردن ەبەرپرسانی دەوڵەتی و بڕیاردەران، قسە ڕوانگەی زۆرێک لە تاوان دەزانن. لە بساڵ ە گەور

تا ڕادەیەک ە دەمارگرژی توندی هاوڕەگەزخوازدژانە هەم ڕەوایە و هەم پەسند کراو. ئەم ڕفتارە ب

 ییسێکسجیهاندا هێشتا ڕفتاری ە واڵت ل 87. بۆ هیچ کەمینەیەکی تر پەسندکراو نییەە پەشۆکێنەره؛ چوونک

کۆی ئەم ە واڵت ل 42هۆی میراتی یاسایی ئیمپڕاتۆری بریتانیا، ە تاوان دەزانن و بە هاوڕەگەزخوازان ب

سااڵنی دواییدا، زۆر واڵت شایەتی دەرکەوتنی ناسیۆنالیزمی ە واڵتانی هاوبەرژەوەند. لە بەشێکن لە واڵتان

دژی  ەێربازی لبوونی یاسای کۆلۆنیاڵی نهۆی هەرچی زیاتر بەهێزترە بۆتە کە ڕەگەزیی نوێ بوونەتەو

هەڵکشانی ە ل دژی وشیاریی ڕووە لە نوێی پەیوەندیی سێکسی نێوان ئافرەتان. ئەم بابەتتاوانزانینی ە پیاوان و ب

      1مافێکی مرۆییە.سێکسی  هۆگرییە کڕاستییەیە بەم  پەیوەست

 ستای مافەئێ ێتیدوو جەمسەر دژیوەک مافێکی مرۆیی سێکسی  هۆگریی دەرکەوتوویە پڕەسپێکتیڤی تاز

دادەنرێن « جیاواز»ە بە ئەگینا کەسانێک ک 2،ناهاوسانانیشەبە  مەدەنی، سیاسی و ئابوورییەکان بۆ هەمووان

ەرکی ئە کۆمەاڵیەتی و نەبوونی پاڵپشت، دەرد و ئازار بەرۆکیان دەگرێت. ئەم دابڕانیبرینی دەروونی ە ب

هاوسانان ناە ب پەیوەستو کلیشەکانی ە ئەفسانە کە ی داکۆکیکارانی مافەکانی مرۆڤ و بیرمەندانیرەکسە

مافەکانی نەوەی هاوشێوەی ئەوەی ە تەوەر دروست بکەن کنوێ گوتارێکی حەقە تاوتوێ بکەن و سەر ل

  اتەوە. و پێگەی ناهاوسانان بککەرامەت سەر ە فەرمی دەناسێ، جەخت لە مرۆڤ ب

و مافەکانی مرۆڤ بابەتێکی بەرباڵو و سیاسییە. دەمارگرژییەکان، کلیشە نەرێنییەکان سێکسی  هۆگرییی بابەت

 یەکانکسیسێ ەهۆگرییو  ەڵگا، سەرچەشنە ڕفتارییەکانکۆم بەهایینووقمی سیستەمی  یقووڵبە و هەاڵواردنی 

 هۆگریی ەافەکانی پەیوەست بی میبوون. ئەگەرچی دەسەاڵت تەنیا کاراکتەر یان تەنانەت کاراکتەری سەرەک

رسێکی وەک مافێکی بنەڕەتی پسێکسی  هۆگرییشک، نییە، لەم بوارەدا دەوری تەوەری دەبینێت. بێسێکسی 

 یەکانە، دەسەاڵت کاراکتەری سەرەکییسەر ماف و یاسا فەرمە ڕاستیدا کاتێک سەرنج لە قووڵی سیاسییە. ل

لەگەڵ زۆرێک  دیپەیوەنە لسێکسی  هۆگرییە بێ کە یتر ئەوسیاسەتدانانە؛ تەنانەت ئەگەر تێگەیشتنی گشتە ل

 هۆگرییی بێچم دەگرێت. چەمک ەکانجیاواز یەتاکایەتیتاکایەتی و نێواننێوکۆمەاڵیەتی، سیاسی، ە سیستەمە ل

 ەری دەسەاڵت لکان و دەوسێکسییەە و پرسی ئارەزووی سێکسی هۆی گرنگی و هەستیاریە بسێکسی 

 ی سیاسی. پرسێکە دەبێتە فەرمی ناساندنی ئەم پەیوەندییانە ی نێوان تاکەکان و بیاسای سازدانی پەیوەندیی

                                                           
1 - Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity in the 

...commonwealth.sas.ac.uk/resources/publications 
2 - About LGBT Human Rights". Amnesty International. )2013.). 



پەیوەست  ە؛ چوونکەنداوای گشتیبوون دەک زۆر زەقبە شێوەیەکی سێکسی  هۆگرییە ب پەیوەستمافەکانی 

 ی.سهۆگریی سێکهەموو تاکەکانی مرۆڤدا بوونی هەیە؛ ە لە کە سرووشتی کەسەکە توخمێک لە بە دەکرێتەو

بیانگرێتەوه.  ەئەم مافانە کە پێناسەی ژێرگرووپی دیاریکراوی مرۆڤایەتی نییە پێویستی بە ئەم چەمکە کەوات

 مرۆڤ و پێوەرێکی ناوەندی بۆە وەک ڕەهەندێکی بنیاتی لئارەزووی سێکسی  ڕوانینێکی ئەرێنی بۆە ب

ە گۆڕین نیەکی مەزن بۆ بێچمدەفرایەتیهەڵگری ەکان سێکسییە گەشەی تەواو و کامڵی کەسایەتی مرۆڤ، ماف

    1.نکۆمەڵگا ”سێکسیزۆرینەی “بەڵکوو  ”سێکسیکەمینەی “تەنیا 

ە فەرمی ناساندنی کۆمەڵێ ماف لە بە بووندان؛ لگووارن و کامڵە یاساکانی مافی مرۆڤ بەردەوام ل

وڵەتەکان و انی دەشێوازە ناوخۆییەکە تا دەگاتە بگرە پەیماننامەکان و گرێبەستەکانی ڕێکخراوی نەتەوەکانەو

ێیان سادەیی لە زۆر بە ئەوڕۆکە بنەمای بڕیاردەری یاسا نێودەوڵەتییەکان. زۆرێک لەو پاڵپشتییانەی ک

وردەی ە ردوکردنی هۆی پەسندە بۆتە سەر یاسا ناوخۆییە نێودەوڵەتییەکان کە تێدەپەڕین، ڕیشەیان دەچێتەو

کاتی ە ل هێشتاسیستەمە یاساییەکاندا هاوبەشن. ە زۆرێک لە گشتییەکانی یاسا نێودەوڵەتییەکان و لە ماد

واڵتانی ە زۆرێک لە نێودەوڵەتییەکانی مافەکانی مرۆڤ لە ئامرازە ڕەشنووسی زۆرێک لکردنی ەئاماد

کۆمەاڵیەتی و یاسایی  یداڕشتەو زک و زا ە واتای پەیوەندیی ژنێک و پیاوێکە مۆدێڕن، هاوسەرگیری ب

  2دێنێت. کراو پێکپەسند یسێکسیڕفتارێکی 

ناو وتووێژی ە و شووناسی ڕەگەزێتی النیکەم چۆتسێکسی  هۆگرییئاراستەی مافەکانی مرۆڤ بۆ 

 سەبارەت بە ەگفتگۆ جیهانییەکان لە کە ئارادایە لە بەرباڵوە جیهانییەوه. سەرەڕای ئەمە، ئێستا ئەم تێگەیشتن

ەرەکان تەوێتیڕەگەزە ەی مافە مرۆییگشتی نین، هاوشێوە ئوتووماتیکانخۆ بە خۆ و مژاری مافەکانی مرۆڤ 

ئێستادا  ەپێی ڕەگەزێتین و لە بتوندوتیژی ڕاستیدا ە ییەکان لکەلتووربێچمی شێوازە لە دەڵێ هەندێ ە ک

و  ینئایتاکێک هاوشێوەی ی یسێکس هۆگرییدەڵێ ە کراون کدەرکەوتوو و پەسندە کەوتنێکی تازڕێک

می ناساندنی فەرە بە ەیەی ڕابردوودا، گۆڕانی مەزن بەتایبەت لماوەی دوو دە ئێتنیکەکەی شیاوی پاڵپشتییە. ل

ایبەتی تا بواری گشتی و تە بە جۆرێک کە تاک ڕووی داو سێکسییەکانیە کۆتاییدا مافە و لسێکسی  هۆگریی

ۆ دەگرێ، خە لە هەر دوو بوارەکسێکسی  هۆگرییە کە یەکیان گرتووە. ئەم ڕاستییە سەر ئەم بابەتە ڕادەیەک ل

 زەرووری و پێویست دەکات.  ڕووی وێنەیەکی نوێ لەوە و خستن مافەکانی مرۆڤە زی لچەمکسا

ی گشتییان کەسایەتییەکی بوار بە هەلی بوون سێکسیناو و نیتکەی ە تاکەکان سەرەڕای ئەوەی بە بەو پێیەی ک

وەک جۆرێک بەهای کلیلی مافەکانی مرۆڤ گرنگە. هەر  کردنسەر بەشداریە خستنفوکووس نییە، 

ە ا ببێتژناندە مرۆیی گرنگە؛ ئەگەرچی دەتوانێ ئاڵۆز بێ و زیاتر بەتایبەت لکەرامەتی وەندەش، چەمکی ئە

ە وەک کۆمەڵەیەکی یەکدەست لسێکسی  هۆگرییی. خۆ بواردن لەم چەمکە، ێتسنورداربوونی ڕەگەز

نامەی بۆ ناو جاڕسێکسی  هۆگرییژێر پرسیار. هێنانی ە چوارچێوەی مافەکانی مرۆڤ دەخاتە داخوازییەکان ل
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یە بۆ پابەندێتییەکی جیدیە سەر هاوبەشییەکانی مرۆڤ، پێویستی بە لکردن پێداگریە مافەکانی مرۆڤ ب

 زاڵن. ی یسێکسسەبارەت بە ڕفتاری ە بە سەر وێنای ئێمە ک« بێچمە ئایدۆلۆژیکییەکان»ە بوون لرئاگادا

رۆڤی نێودەوڵەتی، ئەوەی دەبێ سەرنجی چوارچێوەی یاساکانی مافی مە لسێکسی  هۆگرییخوێندنەوەی ە ب

ە ب بکرێن بۆ ئەوەی مافەکانی دژە نێودەوڵەتییەکانی ئێستا دەبێ چۆن شرۆڤ ەنۆڕمە کە سەر ئەوەیە بخرێت

خۆ  ەی، ئازادی ڕا دەربڕین و کۆبوونەوەکان لی تایبەتی، یەکسانی وەکوو هەرێمێکێتهەاڵواردنی ڕەگەز

ەتی ایو ڕەگەزێتی، گشت ڕەگەزهەاڵواردنی ە بوون لو ڕزگارن سێکسییەکا خواستەبگرن. بنەمای مافی 

هۆی مرۆڤ بوونیان، هی هەموو ە تەنیا بە دانەبڕاوی ئەو مافانەن کلێک ناوەڕۆکیمافەکانی مرۆڤ و 

 ەناکەن، بەڵکوو ئەو مافانەیان دەوێ ک« یزیاد»یان « تایبەت»ی هیچ مافێکی داوا ناهاوسانانکەسێکە. 

ی و هەاڵواردن کەرامەت و نەبوونی جیاکاری، از لێی سوودمەندن. یەکسانڕەگەزخوکەسانی دیتر

ن. و هۆگریی سێکسیسەر بنەمای ە لە ڕێنوێنی دەکەن کە ئاراستەی ئەو مافانە بنەماگەلێکی بنەڕەتین ک

 داکۆکیکارانی مافەکانی مرۆڤ، پارێزەران و دیکەی چاالکڤانان هەوڵ بۆ بەدیهێنانی دەدەن. 

 

 کخراوی نەتەوەکانپڕەسپێکتیڤی ڕێ

سەر مافی ناهاوسانان و دەرکەوتنی ڕێژەیەکی زۆری ناهاوسانان، ە لکردن ەهەنگاوی یەکەمدا، پاش قسە ل

ئیمکانیاتی خۆیان تێدەکۆشن سەرنجی هەموو جیهان بەرەو الی شێوازی ڕفتار و ە کەڵک وەرگرتن لە بە ک

 کانئێن جی ئۆسەر ئاستی ە انی جیهان، چ لواڵتە زۆرێک لە ڕابکێشن، لە هەڵسووکەوت لەگەڵ ئەم گرووپ

ێکی سەرنجە نەتەوە یەکگرتووەکان، بە نێودەوڵەتییەکانی وەکوو ڕێکخراوە سەر ئاستی ڕێکخراوە و چ ل

 ەڕێگەی ئەو بڕیارنامانەی کە شێوەی تایبەت لە دەڕوانن. ڕێکخراوی نەتەوەکان بە لەم بابەتەوە تایبەتەو

. دەکەن، هەڵوێستی خۆیان ڕوون کردۆتەوهە و شووناسی ڕەگەزێتی ئیدان سێکسی هۆگرییپێی ە هەاڵواردنی ب

ەنس ڕەگەزخواز و تڕدووگەی، مەڕ مافەکانی کەسانی لزباین، ە یەکەمین ڕاپۆڕتی ڕێکخراوی نەتەوەکان لە ل

 ەو بە هۆی بێزاری، ئەشکەنجە بتوندوتیژی سەرتاسەری جیهان، ە ، کوژرانی تاکەکان ل2111ساڵی ە ل

هۆی شووناسی ە بواری پیشە، تەندروستی و خوێندن و وردەکارییەکانیان بە نین و هەاڵواردن لتاوانزا

پۆڕتە، پێی ئەم ڕاە یان گریمانەیی تاکەکان تاوتوێ کرا. بە ڕاستەقینی یسێکس هۆگرییڕەگەزێتی یان 

ندوتیژی توبوونی هەیە. دای جیهانسەر ئاستی هەموو ناوچەکانە تۆقێنی لهاوڕەگەزخوازدژی و تڕەنس

وو. تەوەرەکان، نگریستر بدەمارگرژیە چاو دیکەی تاوانە ت لشێوەی تایبەە بە سەر ئەم گرووپە سەپێنراو ب

ەندامانی بڕینی ئتێهەڵدان، ئەشکەنجە، ە و دڕندایەتی پیشان دەدەن کتوندوتیژی نموونەکان ڕادەیەکی زۆری »

 «1خۆ دەگرن.ە لسێکسی و پەالماری کردن ە، یەختلەش

ەنی مافەکانی مرۆڤ وەک کارناسی سەربەخۆی ئەنجومالیەن ە تازەیی لە بە مانتارێبهۆڕن ک ڤیتیت

 و ڕەگەزێتی ڕەگەزیهەمبەر توندوتیژی و هەاڵواردنی ە کاروباری پشتیوانی لە ڕێکخراوی نەتەوەکان ل
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 و ە ئایینیاسا کۆنەکان و شرۆڤەی نائازادیخوازانە لە یەکەم وتاردانی خۆی ڕەخنەی لە دیاری کراوه، ل

  1کلیشەسازی گرت.

کۆمیسێری بااڵی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان زەید ڕەعد ئەلحسێن، سەلەف ئەو ناوی پیالی، 

خراوی بەرزی ڕێکە سکرتێری گشتی پێشووی ڕێکخراوی نەتەوەکان بان کی مۆن و دیکەی بەرپرسانی پل

مافەکانی  یڕۆژی جیهانە . لووەناهاوسانان کردە نی لپشتیواە چەند ڕاگەیێندراوی گشتی باسیان لە نەتەوەکان ل

واری سەرەکییەکانی بە کۆی وتاردانە ـی دیسەمبەر(، سکرتێری گشتی یەکەمین وتاردانی خۆی ل11مرۆڤ )

ە لە ی بۆ ناهاوسانان و خوازیاری تاوانسڕینەویبەدیهێنانی یەکسانە تەرخان کرد بدانان سیاسەت

وەستاندنی ە کۆمەک بە بوو کە و دیکەی ئەو ئامادەکارییان یهانیسەر ئاستی جیە لهاوڕەگەزخوازی 

وەک پیاوان و ژنانی خاوەن ویژدان، هەاڵواردنی گشتی ە ئێم»و هەاڵواردن دەکەن. ناوبراو وتی: توندوتیژی 

ە دا کشوێنێکە ی ڕەت دەکەینەوه. لێتو شووناسی ڕەگەزسێکسی  هۆگرییپێی ە و هەاڵواردنی تایبەتی ب

ەبێ ڕەچاو دە کە مافە گشتییەکاندا بوونی هەیە، ئەوە و مافە مرۆیی یکەلتوورنێوان ئاراستەی ە ل دژایەتییەک

ی دانە سێدارە بواری لە لە ڕێگەی گرێبەستنامەکانی خۆیەوە گشتی ل کۆمەڵەی، 2113ساڵی ە ل« بکرێت.

هۆی ە بن ەکاژرانی کەسسەر کوە پەیتا پەیتا خوازیاری سەرنج خستنیان کەم ە ، نایاسایی یان بەڕۆیانەسەر

 یان بووە. هۆگریی سێکسیشووناسی ڕەگەزیی یان 

ە ـی پەسند کرد ک17/19ەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان بڕیارنامەی ئەنجوم، 2111ساڵی ە ل

بوو و سێکسی  هۆگرییمەڕ شووناسی ڕەگەزێتی و ە یەکەمین بڕیارنامەی ڕێکخراوی نەتەوەکان ل

دژی ئەو کەسانە ڕاگەیاند کە خاوەن شووناسی ە و هەاڵواردن لتوندوتیژی ەرامبەر بە ـی ب«نیگەرانی قووڵ»

سیۆنی سەر کۆمیە فەرمی ناساندنی ناهاوسانان، ڕاپۆڕتێک لە دوای بە بوون. لسێکسی  هۆگرییی و ێتڕەگەز

اوسان نی ناهامافەکانی کەسکردنی حاڵەتەکانی پێشێلە کە مافەکانی مرۆڤی  ڕێکخراوی نەتەوەکان باڵو بووەو

دیکۆمێنت کرد. ە و هەاڵواردنی تێدا بهاوڕەگەزخوازی  زانینیتاوانە هۆی ڕق و بێزاری، بە وەکوو تاوان ب

ڕوو. ە ەن خرایئەنجومە ل 2112مانگی ماڕسی ساڵی ە لە بنەمای باسێک کە بوو بە ئەنجامەکانی ئەم ڕاپۆڕت

ە ابەتمەڕ ئەم بە شێوەی فەرمی لە ی نەتەوەکان بناوەندێکی نێودەوڵەتی ڕێکخراوە یەکەم جارێک بوو کە ئەم

ە بەتمەڕ ئەم باە ڕێکخراوی نەتەوەکان ل یئاسانکاری بۆ یەکەمین ڕاپۆڕتی فەرمیە قسە بکا و هەر ئەم کار

بڕیارنامەی  ن هەموو جۆرەکانیەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکائەنجومکرد. هەر بەم شێوه، 

 ەو شووناسی ڕەگەزێتی پەسند کرد کسێکسی  هۆگرییری مافەکانی مرۆڤ، بواە ڕێکخراوی نەتەوەکانی ل

 دێن. دواتر 

جارێکی ە ( پەسند کرد ک27/32ەنی مافەکانی مرۆڤ بڕیارنامەی نوێی )ئەنجوم، 2114سێپتێمبەری ساڵی ە ل

مانجی ائە مافەکانی مرۆڤ دەربڕی و داوای لە کۆمیسێری بااڵ کرد بکردنی پێشێلە نیگەرانی خۆی لە دیک

رگرتن کەڵک وەە و هەاڵواردن، بتوندوتیژی شێوازە شیاوەکان بە مەبەستی ڕێگری لە سەر کردنی بە گشتی
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بیست و نۆیەمین ە ڕوو و لە ( بخاتA/HRC/19/41) ڕدەکانی مافی مرۆڤ ڕاپۆڕتێکی نوێیاسا و ستانداە ل

     1دانیشتنی ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤ پێشکەشی بکات.

ەکی فەرمی ناساند، پێشە ڕەگەزی تاکەکان، مافی یەکسانی ب بە چاوپۆشی لەی نێودەوڵەتی یەکەمین بەڵگە

 یەکگرتووەکان بوو. ە جاڕنامەی ڕێکخراوی نەتەو

ک مەینەتی جەنگێە نیازین نەوەکانی داهاتوو لە ئێمەی نەتەوەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ب»

 و بڕوا وە ن غەمێکی نەوتراوی بۆ مرۆڤایەتی دروست کردوودرێژەی ژیانماە دوو جار لە دەرباز بکەین ک

ژنان  ی پیاوان ویو بایەخی مرۆڤ و مافی یەکسان مەتکەرابنەڕەتییەکانی مرۆڤ، بۆ ە ئیمانی خۆمان بۆ ماف

 2«پشت ڕاست دەکەینەوە.

کانی ەتییەبنەڕە مافە مرۆییەکان و ئازادییکردنی ڕێزی گشتی و ڕەچاو»ـیش جەخت دەکاتەوه:   C 55مادەی

     3.«ئاییننەتەوه، ڕەگەز، زمان یان لە  بە چاوپۆشیهەمووان، 

و نەکراوه. ڕەچاسێکسی  هۆگرییبۆ  مافێکە ڕاشکاوانیاسا نێودەوڵەتییەکانی مافەکانی مرۆڤ ە هیچ کام لە ل

ی جیهانیی ـی جاڕنامە2ئامرازە نێودەوڵەتییەکانی مافەکانی مرۆڤ وەکوو مادەی ە هەندێ لە لە بەاڵم ئەم پرس

 هۆگرییهۆی ە هەاڵواردن بە بوون لڕزگارە ڕوونی باس لە و بە سەر دەکرێتەوە مافەکانی مرۆڤ جەختی ل

     4دەکات.سێکسی 

پۆلێنبەندییەکی وەکوو نەتەوه، ڕەنگ، ڕەگەز، زمان، ە سەر هەر چەشنە بێ سەرنج خستنە هەر کەسێک ب»

ێگەی نیشتمانی یان کۆمەاڵیەتی، بارودۆخی خاوەندارێتی، ، ڕوانگەی سیاسی یان ڕا و بۆچوونی دیکە، پئایین

وا لەم جاڕنامەدا هاتووه. ە هەموو ئەو ماف و ئازاداییانەیە بوون لوودمەنددایکبوون و هتد، شیاوی سە ل

کە  کێنیشتمانیان  یان نێونەتەوەیی یان واڵت، یاسایی، پێی پێگەی سیاسیە هەاڵواردنێک بهەروەها هیچ 

ەخۆ یان وابەستە، ناسەربە یان نیشتمانە تەنانەت ئەگەر ئەم واڵتە پێدراو نییە، ڕێگۆ گرتووەئەو کەسەی لە خ

 5«بێت.ە دەسەاڵتێکی دیکێتی سنودارە ژێر هەر چەشنە ل

 بۆ نەهێشتنی هااڵواردن دەکات:ە ئامادەکاری هاوشێوە باس ل  ICCPR 2مادەی ە ل

ز، ڕەنگ، نەتەوه، ڕەگەکردنی بێ ڕەچاوە بە ێ بەوەی کپابەند دەبە هەر واڵتێکی ئەندامی ئەم کۆنوانسیۆن»

، ڕوانگەی سیاسی یان دیکەی ڕا و بۆچوونەکان، ڕیشەی نیشتمانی یان کۆمەاڵیەتی، بارودۆخی ئایینزمان، 
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بۆ هەموو تاکەکان دەستەبەر بکا و ە دایکبوون و هتد مافی ڕوونکراو لەم کۆنوانسیۆنە خاوەندارێتی یان ل

  1«ڕێزیان لێ بگرێت.

 ەەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان یەکەمین جاڕنامەی خۆی پەسند کرد کئەنجوم، 2114ساڵی ە ل

سەر کۆمیسیۆنی ڕێکخراوی ە دوای ئەودا ڕاپۆڕتێکی لە فەرمی دەناساند و بە مافەکانی ناهاوسانانی ب

بێزاری،  ڕق وسەرچاوە گرتوو لە  مافەکانی ناهاوسانان وەکوو تاوانیکردنی پێشێلە کە نەتەوەکان باڵو کردەو

می فەرە کاتێک زیاتر بە دیکۆمێنت کردبوو. ئەم مافانە و هەاڵواردنی بهاوڕەگەزخوازی  تاوانزانینیە ب

شتا هێە هەموو ئەو واڵتانە کرد کە کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان داوای لە ناسران ک

. ەڕێک بنوێننداپەتییەکانی ناهاوسانان پەسند نەکرد بوو، بۆ ئەوەی بنەڕە مافە یاساگەلێکیان بۆ پشتیوانی ل

 بواریە ەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان هەموو جۆرەکانی پەیماننامەی لئەنجومە هەر بەم شێو

  2پەسند کرد. ێتیو شوناسی ڕەگەزسێکسی  هۆگرییمافەکانی مرۆڤ، 

 

 ناهاوسانان ی یاساییداڕشتە

 یاساییەکانە تەم: سیسناهاوسانی

انی سەرەتاییەکە کلۆنیاڵە کاندا بەدی دەکرێت. بۆ وێنە، زۆرێک لیاساە ییەکان زۆر لئایین هەست و وانە

انی بەرباڵوەکە وشەیەکی گشتگیر بوو و جۆرە ئەمریکا سزای توندیان بۆ هاوڕەگەزخوازان ڕەچاو دەکرد ک

)هاوشێوەی پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز(،  ەزک و زای لێ نەدەکەوتەوە خۆ دەگرت کە لسێکسی کردەوەی 

سایی یابە شێوەی ە دەرەوەی چوارچێوەی هاوسەرگیری بوون )وەکوو پەیوەندیی سێکسی ژن و مێردیی کە ل

هاوسەرگیرییان لەگەڵ یەکتر نەکردبوو( یان پێچەوانەی نەریتبوون )هاوشێوەی تێکەڵبوونی ژن و مێرد لەگەڵ 

ەک کە وییگاڵ»دێڕگەلی ئاڵۆز و ناڕوونی وەکوو ە ڕفتارانەیان بە ئەم چەشنە ئافرەتێکی دیکە(. ئەم یاسایان

هەندێ دەڤەری وەکوو کلۆنیاڵی نیۆهیۆن، سزای ڕفتاری ە وەسف دەکرد. ل« نییەکردن شیاوی باس لێ

  3هاوڕەگەزخوازانەی ژنان و پیاوان مەرگ بوو.

بە ە جیاواز بوو: لە بۆ واڵتێکی دیکە واڵتێکەوە سەر ناهاوسانان دادەنا لە ئەو یاسایانەی وا کاریگەرییان ل

تە ژیان هەتا دەگاە فەرمی ناساندنی یاسایی بۆ هاوسەرگیری لەگەڵ هاوڕەگەز یان جۆرەکانی دیکەی پێکەو

یان  یەک ناهاوسانییەکانیاسا دژەە / ڕۆمانسی لەگەڵ هاوڕەگەز. زۆرێک لسێکسی سزای مەرگ بۆ ڕفتاری 

زان بایکۆت نێرباە ئاشکرایانە خۆ دەگرن: زمانێکی ناڕوون یان یاساگەلێک کە لە انلەم تایبەتمەندییە چەند دان

 لەگەڵ هاوڕەگەز، زیندان یان سزایە ڕێککەوتووان ی یسێکسسزای نەختی بۆ ڕفتاری کردنی دەکەن، دیاری
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گەز ەتەمەنی سەرتر بۆ پەیوەندیی سێکسی لەگەڵ هاوڕکردنی مەرگ؛ یاسای ئاشکرای دژی لزباین و دیاری

 شێوەی ڕێککەوتووانە. ە ب

ەمان هە کار دەبەن وەکوو واڵتی عەرەبستانی سعوودی لە دژی ناهاوسانان یاسای توند بە لە ئەو واڵتانەی ک

کەمتر  یاساە جێیەکدا کە سەر هەموو ئاستەکانی کۆمەڵگان. لە ل گەیەکانکاتدا شایەتحاڵی گەشەی پانتای 

ە ردن هێرش کرایۆواڵتانی عەممان و ئە دەدۆزنەوه. لکردن رکوتسەبۆ ە سەختگیره، بەرپرسان ڕیگەی دیک

بنەمای وەکوو خواردنەوەی نایاسایی کحۆل داخراون. تەنانەت هۆکاری بێە یان بگەی  چەند پاتۆقی کەسانی

بێت. بوونی هە( ڕەخنەی فەرمی دەتوانێ زۆرەورکی)وەکوو واڵتی تە یاساییهاوڕەگەزخوازی ە شوێنێکدا کە ل

ناوزەد کرد؛ هەروەها نەعیم « نەخۆشی»ە واف، وەزیری پێشووی کاروباری ژنان، ناهاوسانی بکە عالیی

ە ی زەردەشتی و خواردنی گۆشتی بەراز( بئایینلەگەڵ خوازی ، )هاوڕەگەزناوخۆساهین، وەزیری 

 وەسف کرد. « ئەخالقی و بارودۆخێکی نامرۆڤانەڕێزی، بێبێ»ە نموونەیەک ل

واڵتاندا یاسا وەک ە هەندێ لە چۆن لە پیشان دەدا کە سەرتاسەری جیهان ئەوە ل شرۆڤەی سزا یاساییەکان

 . کار دەبرێتە دژی ناهاوسانان بە دن لئامرازی وەحشت و تۆقان

 

 کیشوەری ئەمریکا و ئەورووپای ڕۆاژاوایی

 ایکیشوەری ئەمریکا و ئەورووپە زیاتر کەوتبوونە ، بیست و دوو واڵت ک2117مانگی ماڕسی ساڵی ە ل

ڕۆژاوایی )ئەرژەنتین، بەلژیکا، بڕازیل، کەنەدا، کلۆمبیا، دانیمارک، فێنلەندا، فەڕەنسە، ئیسلەند، 

ی یلۆکزامبۆرگ، هۆڵندا، نەرویج، پەرتوگال، ئیسپانیا، سوویید، بەریتانیا، ئەمریکا و ئۆرۆگۆا( هاوسەرگیر

ی مرۆییەکانە بەاڵم ڕێز بۆ زۆربەی ماف و ئەگەر نە هەموو مافەکان،ە فەرمی ناساندووە نیان باهاوڕەگەزخواز

  1شارۆمەندانی ناهاوسان دادەنن.

 

 ئەفریقا

نی ەئەنجومگوێرەی ڕاپۆڕتەکانی ە سەرتاسەری ئەفریقادا بوونی هەبووه. بە لهاوڕەگەزخوازی  ئەگەرچی

راوی الیەن ڕێکخە لە واڵتێک ک 55کۆی ە واڵت ل 34، 21152ساڵی ە ( لILGAو لزباین )گەی  نێونەتەوەیی

فەرمی دەناسرێن، هاوڕەگەزخوازییان قەدەغە کردووه. ە نەتەوەکان یان یەکێتی ئەفریقا یان هەر دووکیان ب

                                                           
1  PEW Research Center. Gay Marriage around the World. http://www.pewforum.org/2017/08/08/gay-
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 ILGA دژی کردەوەی ناهاوسانی خاوەن یاسای ە واڵت ل 72 ،2116ئاگێستی ساڵی ە لە کە ڕاپۆڕتی داو

     2کیشوەری ئەفریقا یان ئاسیا.ە دەکەونە و زۆربەی ئەم واڵتان 1سزا بوون

ماوەی پێنج ساڵ زیندان ڕەچاو کراوە. دۆسییەی هاوڕەگەزخوازی  لە یاساکانی واڵتی کامێرۆن بۆ ڕفتاری

ە گیرا و ب ەالیەن کۆمەڵێکەوە لەم سزا بێبەزەییانە. کۆرنیلۆس فۆندا لە دڵتەزێنی کۆرنیلۆس فۆندا وێنەیەک

ان ناسرا و نەیتوانی بارمتەی دیاریکراو تاوبێە ئیدارەی پۆلیس. ناوبراو بە برایهاوڕەگەزخوازی  تاوانی

بۆ نۆ ساڵ زیندان ە ساڵ 19تاوانی پەیوەندیی سیکسی لەگەڵ گەنجێکی تەمەن ە ، ب2113ساڵی ە دابین بکا و ل

ساڵە،  5واڵتی کامێرۆن ە حوکم بۆ پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز ل ئەوپەڕیشێوەی باو ە حوکم درا. ئەگەرچی ب

ە واڵتێک ک 76کۆی ە ل 3سااڵنە، دو قات دەبێتەوه. 21بۆ  16ە لەگەڵ کەسێک ک بۆ پەیوەندییە انئەم سزای

 بەندیخانە، زۆره.  ە بوون دەخرێنگەی هۆیە بە ەی ئەو کەسانەی کژتێدا نایاساییە، ڕێهاوڕەگەزخوازی 

 

 جیهانی ئیسالم

، ین، کوێت، لوبنانواڵتانی ئەلجەزیره، بەحرەە لهاوڕەگەزخوازی  کۆی واڵتانی عەرەبی، سزای کردەوەیە ل

 4اڵە.سە بەحرەین هەتا دە لە لیبیا، مەراکیش، عوممان، قەتەر، سۆمالی، توونس و سووریا زیندانە. ئەم سزای

ە ل بەردەوامکەسانی ناهاوسان ە نییە، لەوانەیهاوڕەگەزخوازی  دیاریکراویان بۆ یاسایەکیە لەو واڵتانەی ک

ەبەسترێت. د« گەندەلی ئەخالقی»دژی ە یاسای کۆن لە میسر، پشت بواڵتی ە لە ڕاو بنرێن. بۆ وێنە الیەن یاساو

وەها ە خۆ دەگرێ کە تاوان نازانێ؛ بەاڵم زۆر ئامادەکاریی لە بهاوڕەگەزخوازی ە یاسای میسر ڕاشکاوان

 5ڕفتارێک وەک تاوان پیشان دەدات.

ستانی واڵتانی عەرەبە . لتبێ دەتوانێ یەکسان لەگەڵ مەرگهاوڕەگەزخوازی  دا،ی دیکەئاستێکی تۆقێنەترە ل

سزای مەرگی بە دواوەیە؛ ئەگەرچی وێدەچێ هیچ هاوڕەگەزخوازی  ، سوودان، یەمەن و مۆریتانی،سعوودی

واڵت  ەڕانەگەیێندراوه. چواردە ماوەی یەک دەیەی ڕابردوو بۆ ئەم بابەتە النیکەم ل دانە سێدارە لحاڵەتێکی 

 ەسزای مەرگ بۆ ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە خۆ دەگرن کە موسڵمان، یاساگەلێک لە حەشیمەتی زۆرینە ب

هاوڕەگەزخوازی  ئێرانی ئەوڕۆیی،ە ل 6ڕێگە پێدراو دەزانن.ە سێدارەدانێک بە ڕەچاو دەکەن یان وەها ل

ە بێ ک ەیەکێک لەو چەند واڵتئێران ە کە ئارادایە لە کە سزای مەرگی لێ دەکەوێتەوه. ئەگەری ئەوە تاوانێک
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 1979)ە هەتاوییەو 1357کاتی شۆڕشی ە دەدات. لە سێدارە لهاوڕەگەزخوازی  تاوانیە شارۆمەندانی خۆی ب

هەڵبەت  1داوه.ە سێدارە لهاوڕەگەزخوازی  تاوانیە هەزار کەسی ب 4ە ئێران، دەوڵەتی ئێران پتر لە زایینی( ل

ەبارەت بە ڕێژەی و زانیاری سە دانەی پشتڕاست نەکردووەتەوە سێدارە هەزار ل 4دەوڵەتی ئێران ئەم ڕێژەی 

ێراندا ئە لە دراون، کارێکی هەر وا ئاسان نییە؛ بەاڵم ڕەنگە بارودۆخەکە سێدارە لە وردی ئەو ناهاوسانانەی ک

و پۆلیس ە سێداردراو دابەزیوە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ڕێژەی کەسانی لە گۆڕان بێ و لە ڕووی ل

رمی نوێنی هەڵسووکەوتیان لەگەڵ دەکات. ڕەنگ بێ نەە هەند وەرناگرێ و بە بە ڕفتاری هاوڕەگەزخوازان

 بێت. ە هۆی زەختی نێودەوڵەتی و ڕووماڵی ڕاگەیاندنەکانی ئەم بابەتە بە ئەم گۆڕانی ئاراستەی

یندانن زە یاساکان سەیری دەکرێ یان لکردنی وەک پێشێلهۆی ئەوەی ە سەر ئاستی جیهان، سەدان کەس بە ل

 :مرۆییەکانی ناهاوساناننە گەورەترین پێشێلکارانی مافە دا، ئەم واڵتانئێستاە یان چاوەڕێی دادگایین. ل

   :کەی گوێرەی دوایین مەزەندەکان، نزیە . بەیەگ یگەورەترین بەندیخانەکانی پیاوانە یەکێک لخاوەنی میسر

   2خراونەتە زیندان.ە ـەو2113ساڵی ە ناهاوسان ل 511

  کەسی قۆڵبەست  261ی کۆی ئایینماوەی ساڵێک، پۆلیسی ە لپێی دوا ڕاپۆڕتەکان ە عەرەبستانی سعوودی: ب

 و دادگایی کردووه. 

  بابەتی ە سەر دەیان دادگایی بە لە مەراکیش: هەموو ساڵێک داکۆکیکارانی مافەکانی ناهاوسانان قس

 ڕاگەیاندنەکاندا ڕەنگدانەوەی دەبێت. ە دەگمەن لە بە پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز دەکەن ک

  ە ەن بدەگمە زۆری گرتن هەیە؛ بەاڵم ڕاگەیاندنەکانی نەیجەرییا ب ڕێژەیەکیسەر ە اپۆڕت لنەیجەرییا: ڕ

 دواییەکان دەکەن. ە دواداچوون بۆ ئەم ڕاپۆڕت و دادگایی

ێ سەد جێبەجە سەد ل دژوارانەگشتی، سزاکان دەتوانن هەتا نۆ ساڵ بخایێنن. تەنانەت ئەگەر ئەم یاسا ە ب

، یئایینپاڵ حەڕەشەی بیرمەندانی ە لرکۆنەی کۆمەاڵیەتی ناهاوسانانن و پیشاندەری سەە نەبێت، هەمیش

لە هەمان ە . ئەم بابەتەنو شەرعییەت و ڕەوای پێ دەدە داوە هەاڵواردنی ڕۆژانەی دژ بەم کەسانە ب انپەرەی

انن. زحەقدار بە بۆ کاردانەوەی قێزەونی خۆیان بکەن و خۆیان بە پاکانە تونداژۆکان دەدا کە بە کاتدا ڕێگ

 ەخوارەوه، گرووپەکانی دیکە لبخاتە ە هەورەبانی بااڵخانەکانەوە لگەی  داعش پیاوانیبەر لەوەی  ساڵچەند 

و هەندێ جار هێورانە بە دەرزی چەسبیان دەکردە « ناپیاو»سەر پیاوانی ە واڵتی عێراق هێرشیان دەکرد

 کۆمیانەوە و دەیانکوشتن. 

ە بوون ک بەختبێە ئەوەندە کە داناوە سەر ژیانی ئەو کەسانە ریان لکاریگەرییەکی کارەساتباە ئەم یاسایان

ە ب ەگشتی بەرپرسانی ئەم واڵتانە جار، بە پێچەوانەی هێرشی جار نە و بە قۆڵبەست دەکران. سەرەڕای ئەم

و قۆڵبەست کردنیان هەوڵ نادەن. هۆکارێک بۆ ڕێژەی کەمی گەی  بۆ دۆزینەوەی کەسانیە شێوەی چاالکان

واڵتانی موسڵمان ڕێژەی زۆری ە ئیدعا دەکا لە کە ەییفەرمیە یاساییانە، ئەم ئەفسانە دواداچوون ەئەم ب

ە وەک دیاردەیەکی ڕۆژاوایی سەیر دەکرێ کهاوڕەگەزخوازی  بنەڕەتداە هاوڕەگەزخواز بوونی نییە. ل
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انی ن حکومەتەکستەمکارتریە ژێر پرسیار. هەندێ لە دەخاتە ڕێژەی زۆری قۆڵبەست کردنەکان ئەو هەڵبەت

عەرەب وەکوو عێراقی سەردەمی دەسەاڵتداری سەدام حسێن و سوریای ژێر دەسەاڵتی بەشار ئەسەدیش 

یرۆدەی گە پیشان نەدەدا؛ ڕەنگە لەبەر ئەوە بێ کگەی  سەر کەسانیە هۆگرییەکی ئەوتۆیان بۆ هێرش کردن

    1بوون.ە پرسی دیک

 

 (DT Newsە لە )وێن 2114ی دادگایی ساڵی ماوەە قەفەزی دادگا لە تۆمەتبارانی میسری ل

 بڕیارە یاساییەکانی ناهاوسانان

ییەکی گرنگ و پەیوەند"پەیوەندیی سێکسی، ە دابپۆشێ کە دەتوانێ ئەم ڕاستییئەنقەستانە تەنیا نەفامییەکی 

 چەقی ژیانی بنەماڵەیی، خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی و گەشەی کەسایەتیە هەبوونی مرۆڤ و لە لە هەستیار

یک لەگەڵ ی نزیپەیوەندیی سێکسە شێوەیەکی دیاریکراو خۆیان بە تاکەکان بە کە . ئەم ڕاستیی2"دایەمرۆڤ

ێ بوونی هەبە ـی زۆر بۆ وەها پەیوەندییەک ڕەنگ«شیاو»ڕێگەی ە دەردەخات کە دەکەن، ئەوە دیتران پێناس

دییە یەتی ئەو پەیوەنیی فۆڕم و چزۆرتر دەوڵەمەندیی پەیوەندییەک سەرچاوە لە ئازادیی تاک بۆ هەڵبژاردنو 

ئەو ڕاستییە کە کەسی کردنی تەواو تاکەکەسیانە دەگرێت. لە هەلومەرجیی جۆراوجۆردا، بە قبووڵ

جۆراوجۆر هەڵبژاردنی جۆراوجۆری هەیە، دەستەبەرکردنی ئەو ئازادییە لە هەڵبژاردن زەرووری 

        3دەنوێنێت.

جی اردان و ڕەن، ئازبر و زەنگیەکگرتووەکان زەە اوی نەتەوئەشکەنجەی ڕێکخرە کۆنوانسیۆنی ڕێگری ل

الیەن بەرپرسانی دەوڵەتی یان تاکەکەسی، ە ڕێگەی جیا جیای وەکوو هەاڵواردن لە لە ک جەستەیی و دەروونی

ەوڵەتی، دڕەزامەندیی ئەو دەسەپێنرێت بایکۆت دەکات )لێبووردنی نێوە پوتانسییەلێکی فەرمی یان بە لە ک
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ەو پێی ئە ب ئەنجام دەدرێ،سەرتاسەری دنیادا ە ناهاوسانان لە دژ بە وتیژییەی کەی ئەو توند(. زۆرب2111

( 2111) ەدیکۆمێنتی کردووە ب لێبوردنی نێودەوڵەتیە بەدانەی ک خراپ وە قەدەغەیە. ئەو ڕفتارە کۆنواسیۆن

 ەیاساکانی دژ ب بەشی پێشوودا وترا،ە پێشێل دەکەن. وەک ل ICESCRو   ICCPRهەر دوو کۆنوانسیۆنی 

کۆنوانسیۆنی ئەورووپایی مافەکانی مرۆڤ دەستەبەری ە پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز مافی هەرێمی تایبەتی ک

         1هەند وەرناگرن.ە ، بەندەک

ەکانی سەر پرسە کۆتاییەکانی سەدەی بیستەم و سەرەتاکانی سەدەی بیست و یەکەم، زیاتر سەرنج خرایە ل

ماوەی ە لهاوسەرگیریی هاوڕەگەزان  سەرە ئەمریکا. سەرنج خستنە لخوازی هاوڕەگەزە ب پەیوەست

 هۆگرییگۆڕینی ڕوانگەی سەبارەت بە خوازی، هاوڕەگەزە پتر سەبارەت ب دەیەکانی ڕابردوودا وشیاری

ن دادگاکانیاە ک ی لێ کەوتەوەو هەڵکشانی ڕێژەی ناهاوسانان و ڕێکخراوەکانی مافەکانی مرۆڤسێکسی 

ە ل ەشێوەی یاسایی، مافە کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکانی ناهاوسانان ببوژێننەوه. ئەوڕۆکە ئەوەی ببۆ ە قۆستەو

هۆی چەندین دەیە کاری ە بهاوڕەگەزخوازی  ئەمریکییەکان بۆە زۆرێک ل ڕوانگەیئەمریکای هاوچەرخ، 

بێژومارانە ە نکارییئەم گۆڕا 2بینیوه.ە خۆوە بڕانەوەی مرۆڤدۆستان، فیمینیست و ڕێکخراوەکان گۆڕانی ببێ

وەک جۆرێک ە کە ژیانی بۆ هاوڕەگەزخوازان ئاسان کردووه. بڕیاری یاسایی گرنگی گشتیش گیراو

 سەرکەوتنی مێژوویی بۆ مافی ناهاوسانان هەژمار دەکرێت. 

دادگای مافەکانی مرۆڤی ە دۆسییەیەک لDudgeon v. The United Kingdom(1981 ) دۆسییەی 

ئاکاری ە ، ک1885ساڵی ە یاسای هەموارکردنەوەی یاسای سزا ل ـی11ەیاند بەشی ڕایگە ئەورووپا بوو ک

ەکانی تاوان دەزانی، کۆنوانسیۆنی مافە ، ڤێڵز و ئیرلەندی باکووریی بئینگلتەراە لە هاوڕەگەزخوازانەی پیاوان

رکەوتووی یەکەمین دۆسییەی سەە گرنگ بوو کە لەم ڕووەوە ئەم دۆسیی 3مرۆڤی ئەورووپایی پێشێل دەکرد.

سیاسەتمەداری ە ک Ireland. Norris v،4ناوی ە بوو بە و دەستپێکێک بۆ دۆسییەیەکی دیک ECtHR ە بەر ل

ناوی ماری ڕابینسۆن، سەرۆک کۆماری پێشووی ئیرلەند و کۆمیسێری بااڵی مافەکانی مرۆڤی ە ی بئیرلەند

کارهێنانی ە بە رد. ئەم دۆسییدواداچوونیان بۆ کە ب 2112هەتا  1997ساڵی ە ڕێکخراوی نەتەوەکان ل

 ەو خوازیاری یاسایەکی دیککێشا  ی بە چالنجکۆماری ئیرلەندە ـی ل1885ی ساڵی کانبەردەوامی هەمان یاسا

ە ەکێتییواڵتانی ئەندامی ئەم یە ەنی ئەورووپا ڕایبگەیێنێ هیچ کام لئەنجومهۆی ئەوەی ووە کۆتاییدا بە لە بوو ک

ـی ئاکتەوبەری 22ڕێکەوتی ە ژنان یان پیاوان وەک تاوان سەیر بکەن. لنابێ ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانەی 

تاوانزانینی ئاکاری هاوڕەگەزخوازانەی نێوان ە بە ، دادگا لەگەڵ کۆمیسیۆن ڕێک کەوت ک1981ساڵی 

ـی 8مادەی کردنی الیەن ئیرلەندی باکووریی پێشێلە ڕازیین، لە بەم ڕفتارە ساڵ کە کەسانی گەور

ی هەرێمی تایبەتە هەمووان خاوەن مافی ڕێز گرتن ل»دەڵێ: ە کە ەکانی مرۆفی ئەورووپایکۆنوانسیۆنی ماف

باکووری ە ل 1982مانگی ئاکتەوبەری ساڵی ە پێی ئەم بڕیاره، لە ب« ەکانین.پەیوەستو ژیانی خێزانی، ماڵ و 
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یز وازانەی ژنان هەرگ. پەیوەندیی هاوڕەگەزخکرالە پەیوەندیی پیاوانی هاوڕەگەزخواز تاوانسڕینەوە ئیرلەند 

یاسای  Modinos v. Cyprus (1993)دۆسییەی ە لە تاوان نەبوو. هەر بەم شێو ئینگلتەراهیچ شوێنێکی ە ل

 هەژمار. ە هات سەرپێچیە بە هاوشێو

ە بڕیارە ل aneدوو د  Lawrence V Texasو  Bowers v. Hardwickیەکگرتووەکان، ە ویالیەتە ل

 و سیسێکڕفتاری  ەگەڵ یاسا بنەڕەتییەکان، ئازادییلواری یەکسانبوون بە نی دادگای بااڵ لگرنگەکا

         1بوون.هاوڕەگەزخوازی 

Bowers یەتی ویالە لنێربازان یەکسانسازی یاسای ە پشتیوانی لە بڕیاری دادگای بااڵی ئەمریکا بوو ک

ن دوو ێنی تایبەتی نێواشوە ل و دەمی ی ڕێککەوتنانەی کۆمییگوێرەی ئەم یاسایە، سێکسە جۆرجیا بوو. ب

ەزی کاغە کاتێکدا کە هاوڕەگەزخواز بن، تاوان بوو. ئەفسەری تۆریک لە مەرجێک کە ساڵ بە کەسی گەور

بوو، میوانێکی گەی  ئاشکراە بکە بوو چوو بۆ ئاپاڕتمانی هاردویک. هاردویک ە دەستەوە فەرمانی ب

ناو ئاپاڕتمان، تۆریک درگای ە لە ڕانەوڕاکشا بوو. پاش کەمێک سوومۆبڵەکە سەر ە لە شەوخەوی بوو ک

ی پیاوەکەە ۆستتێیدا هاردویک و دە و بینی کە ژوورەوە کراوەی ژووری خەوی هاردویکی بینی؛ چووە نیو

 ەەم سێکسە ڕێک کەوتبوون. هەر دووکیان بلە سەر ئهەر دووکیان ە کاتێکدا کە ن، لی دەمییخەریکی سێکس

ی نێوان کەسان و کۆمی ی دەمییپێی یاسای جۆرجیا سێکسە بە کقۆڵبەست کران هاوڕەگەزخوازی  تاوانی

 هاتووه:ە ژێرەوە لە بەشێک لەم یاسای 2خۆ دەگرت.ە هاوڕەگەز و دیترڕەگەزی ل

دەم ە وات ەسێکسییەکانی کەسەکە ئەندامە لە بریتییە کردەوەیەکی سێکسی کە ئـ( کاتێک کەسێک هەر چەشن

ێ لهاوڕەگەزخوازی  تاوانیە بەرکاری ئەم کردەوه، ئەوە ا یان ببێتیان کۆمی ئەویتری )هاوڕەگەز( ئەنجام بد

 3وەشاوەتەوه.

ساڵ زیندان سزا  21تاوانی نێربازی لێ وەشاوەتەوه، بۆ النیکەم ساڵێک و النی زۆری ە ب( کەسێک ک

  4دەدرێت.

 ەنا. هاردویک بدانەە ڕەگەزخوازانو دیترە نێوان ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە بەاڵم یاسا هیچ جیاوازییەکی ل

 .بە چالنج کێشادادگای بااڵ ئەم یاسایەی ە پێی یاسای بنەڕەتی ل

بۆ  بنەڕەتی یێکیاسای بنەڕەتی مافە هەڵە دادەنرێ، دادگا ڕایگەیاند کە تەواوەتی بە ئێستا بە بڕیارێکدا کە ل

خەڵوەتی ە لە دەکەن، ڕەچاو ناکات. ڕوودانی ڕفتاری هاوڕەگەزخوازان نێربازیە هاوڕەگەزخوازانێک ک

ە ماڵەوە ل ەسەر ئەنجامەکە نییە. ڕفتاری نایاسایی هەرگیز تەنانەت کاتێک کە هیچ کاریگەرییەکی لە ماڵەو
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ڕوو دەدات، پارێزراوی ناهێنێت. دادگا وتی هیچ پەیوەندییەک لە نێوان بنەماڵە، هاوسەرگیری یان زک و زا 

 1نی نییە.الیەکی تر بووە لە ی هاوڕەگەزخوازانیالیەک و چاالکە ل

کارییان ە بە وەک سەرچاوە کە دایبەهێز و بۆچوونی دژبەر ێکیدەربڕینە ل  Bowersدۆسییەی ایەتیچاک

ی شوێنە جێی دەوڵەت لهەمبەر دەستێوەردانی بێە ل ران لەو بڕوایەدا بوون کە ئازادیدەبات. بەرهەڵستکا

دەرەوەی ماڵەوەن  ەژیانی ئێمەدا، لە لە دیکانی پانتاکتاک دەکات. ە پشتیوانی لە ی دیکەکانتایبەتپانتا ژیان یان 

ێشە، بیر و ئەند ئازادیە لە سەربەخۆیی تاک بریتییدەسەاڵت نابێ لەو شوێنانەدا بوونێکی تۆخی هەبێت. ە ک

ە و ماف یاساگشتگیرترین ە یەکێک لە بە پەیوەست دەکرێتەو"ە باوەڕ و هەندێ ڕفتاری دۆستانە. ئەم مژار

ە. ئەم یـ"مافی سەربەستی"هەمان ە و ئەم ماف "ن بایەخیان الی مرۆڤی شارستانیی هەیەزیاتریە تایبەتەکان ک

دەکەن  ەی نزیک لەگەڵ دیتران پێناسیپەیوەندیی سێکسە بخۆیان دیاریکراو ە تاکەکان بە شێوە کە ڕاستیی

ە مەندبوون لدەوڵەو زیاتر ە گۆڕا هەیە ـی زۆر ل«دروست»ڕێگەی گەلێک پەیوەندیی بۆ وەهاە پیشان دەدا ک

دەگرێت. ە چاوسەرە تاک بۆ هەڵبژاردنی بێچم و شووناسی ئەم پەیوەندییە زۆر تایبەتیی ئازادیە پەیوەندییەک ل

دەنگدان بۆ ە لکە ە هەیە وتی ئەگەری ئەو 1991ساڵی ە دیمانەیەکدا لە دادگای بااڵ لە ل ینشینەپاڤێڵ پاش خان

هەر هەموو پەنجا ویالیەتەکەی ئەمریکا  1961هەتا ساڵی  2.تبوو بێە ی تووشی هەڵمانەوەی یاسای نێرباز

 وایان کرد.  1986ساڵی ە هاوڕەگەزخوازییان قەدەغە کردبوو و بیست و چوار ویالیەت و ناوچەی کلۆمبیا ل

ە گۆڕانی ب  Lawrence V Texasهۆی دۆسییەی ە ماوەی هەوت ساڵ هەموو شتێک بە سەرەڕای ئەمە، ل

شێوەیەکی ە ب  Lawrence V Texasهۆی دروستبوونی دۆسییەی ە بووە ەی کسەردا هات. ئەو ڕاستییان

ە دژی هێرشی چەکدارانە بوون. پۆلیسی هیۆستۆن ل  Bowersهاوشێوەی دۆسییەی ە هێنەرانزۆر سەرسام

ە بە دیک اڵیسناو ئاپاڕتمانی الڤڕێنسی سکااڵنووس و ئەوی لەگەڵ پیاوێکی گەورە ە مڵکێکی تایبەتی چووە ل

نهێنی و ی شوێنێکە و لە شێوەی ڕێککەوتنانە )ب خەریکی سێکس کردننە اڵنووس بینی کارنێر سکاناوی گ

دۆالر  211بەندیخانەوه، بڕی ە گیران، هەر هەمان شەو خران تاوانی نێربازیە بە ر دوو پیاوەکتایبەتی(. هە

ە ئەم یاسای بوو، سزا دران.پێشێلکەری یاسای تێگساس ە کە ی الدەرانیتاوانی پەیوەندیی سێکسە سزا دران و ب

بااڵ  دادگایە لە ڕێگە پێدراو نەدەزانی. ئەم دۆسییە نزیکی دوو کەسی هاوڕەگەزی ب یپەیوەندیی سێکسی

               3داوای پێداچوونەوەی بۆ کرا.

ژیانی  ەخاوەن مافی ڕێز گرتن ل»و لزباین گەی  پیاوانیە جووڵەیەکی گۆڵمەزییدا، دادگای بااڵ ڕایگەیاند کە ل

 یێکسیستاوانزانینی ژیانی ە کەمتر بزانێ یان لە ڕێگەی بە هەبوونی ئەوان ببۆی نییە تایبەتین. دەسەاڵت 

ەڵبژاردنی الیەن یاسای بنەڕەتییە مافی هە پاڵپشتیکراو لە تایبەتیان چارەنووسیان کۆنتڕۆڵ بکات. ئەم ئازادیی
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ی خۆیان و ژیانی تایبەتی خۆیان پەیوەندییەکانیان چوارچێوەی ماڵەکانە لە کەسانی هاوڕەگەزخواز دەدا کە ب

  1«ڕێز و کەرامەتی خۆیان بپارێزن.ە دەستنیشان بکەن و سەربەستان

ئیش دەکات. دادگای ئەرووپایی مافەکانی مرۆڤ   Bowersپێچەوانەی دۆسییەیە بە بوو ک ئاگاداردادگا تەواو 

 ەبە مەبەستی پشتڕاست کردنەوەی مافی گەورە و واڵتانی دیکە ڕەت کردبووەو  Bowersلۆژیکی دۆسییەی

 هاوئاهەنگی هاویشتبوو.داپەڕی ە ساڵە هاوڕەگەزخوازەکان بۆ هەبوونی ڕفتارێکی دۆستانەی ڕێککەوتنان

ئەم مژاره، کردنی ڕەچاوە تەوەرەکانن؛ بەاڵم تەنانەت بئەخالقە پێی چەمکە هەموو یاساکان بتا ڕادەیەک 

ە ی یاسایی سەرسامهێنەر بوو. ئەم مافێکبڕیار  Bowersدۆسیەی دژیە لداپەڕ و   Lawrenceدۆسییەی

 هاوسەرگیریی ەهەمیشە جیهان ک یی سەرەکیئایینڕێکخراوەکان و پێنج ئایینە بەتایبەت بۆ ە نوێی

هەژمار، ە تاوان دەهاتە ب نێربازیە بوو. هەتا ئەو کاتەی ک هەڵە دادەنا، زۆر خراپە بهاوڕەگەزخوازانیان 

 دانەمەزرێنن. ە ییەکان بۆیان بوو ئەم کەسانیینە ئاڕێکخراو

ە کمەڕ دۆسییەیەکی دیە مافی هاوڕەگەزخوازان، بڕیاری دادگای بااڵ لکردنی هەنگاوێکی دیکەدا بۆ پەسندە ل

سەرەتاکانی سەدەی بیست و ە مەدەنییەکان لە ی مافی، پرسی سەرەک Obergefell v. Hodgesناویە ب

مافی بنیاتی هاوسەرگیری بۆ ە سەر چوار، دادگا ڕایگەیاند کە ل 5ارێکی بڕیە یەکەمی چارەسەر کرد. ل

 یەکسان یبڕگەی پشتیوانیە تەدارکاتی یاسایی و هەمیش لە ب پەیوەستبڕگەی ە هاوژینە هاوڕەگەزەکانیش ل

 چاکسازیی چواردەهەمی یاسای بنەڕەتی ئەمریکا دەستەبەر دەبێت.  لەگەڵ

ە اریکراوی بۆ پێدانی مافی بنیاتی هاوسەرگیری بۆ کاپڵچوار هۆکاری دیە دادگا ئاماژەی ب

 هاوڕەگەزخوازەکان کرد: 

  پشتیوانی  ەسەربەخۆیی تاکایەتییە. ئەم مافجەوهەری ە بنیاتییە؛ چوونک مافی هاوسەرگیری جۆرێک ئازادی

 دۆستانەترین پەیوەندیی نێوان دوو کەس دەکات. ە ل

  کردنی ەو پەروەردە بواری بیناکردنی خانوبەرە دەتوانێ ل بوونی یاسایی، هاوسەرگیریڕێگەی فەرمیە ل

شێوەی مێژوویی وەک بەردی ە هاوسەرگیری بە بنەماڵەکان و مندااڵن بکات؛ چوونکە مندااڵن پاڵپشتی ل

 بناغەی دیسیپلینی کۆمەاڵیەتی زانراوه.              

  وەندیی دوو ڕەگەزی بەرامبەر و پەیوەندیینێوان پەیە هیچ جیاوازییەک لە بەو پێیەی کە دادگا ڕوونی کردەو 

وسەرگیری مافی هاە هاوڕەگەزەکان لە کاپڵکردنی بوونی نییە، بێبەشە پێی ئەم یاسایانە نێوان دوو هاوڕەگەز ب

 دژی بڕگەی تەدارکانی یاسایی چاکسازیی چواردەهەمە. 

  ان هاوڕەگەز هۆی دژایەتیە دەبێتهاوسەرگیریی هاوڕەگەزان  ەڕێگری لە دادگا هەروەها ڕایگەیاند ک

 ،پاساوبێ هیچ هۆکارێکی بێە ژومارەکانی هاوسەرگیری بێبەش دەکا و ببێ ئیمتیازەە لەگەڵ کۆمەڵگا؛ ئەوان ل

  پەیوەندییەکانی ئەوان.ە ناسەقامگیری لدەبێتە هۆی 
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 رییهاوسەرگە نکوهاوسەرگیری نییە؛ چوە هیچ پەیوەندییەک قووڵتر لە ڕاشکاوی نووسی کە دادگا ب

ژن و  پەیوەندییە خۆدا هەڵگرتووه. لە فیدایی و بنەماڵەی ل، ملکەجێتی، گیانئایدیالەکانی عەشق، وەفاداری

ن لەم داواکاراە پێشتر بوون. وەک هەندێ لهەر کامیان ە شتێکی گەورەتر لەوەی کە مێردییدا، دوو کەس دەبن

پاش مەرگیش ە تەنانەت لەوانەیە ک ەدۆسییانەدا ئاماژەیان پێ کردووه، هاوسەرگیری هەڵگری عەشقێک

ئایدیالی هاوسەرگیری دەکەن، گەمژەییە. ئەوان ە ڕێزی بژنان و پیاوان بێە بمێنێتەوه. وتنی ئەوەی ک

یەتی اڕوانگەی یاسان. سەرەی دوور و درێژی دۆسییەکان پیشاندەری گرنگە هەڵوەدای کەرامەتێکی یەکسان ل

بۆ ئەوان بەرژەوەندی کۆمەاڵیەتی دوو ە کە اشقانەی هەرمانپەیوەندییەکی عە دوو کەس لبوونی ەپێکەو

وێنە بوو ێبگۆڕانکارییەکی بڕانەوه، یاسایی بێکاری خاڵی ئەو پەڕی ە دادگاییانە الیەنەی تێدایە. ئەم بڕیار

ناو بیر و بۆچوونی ە هەم لهاوسەرگیریی هاوڕەگەزخوازان  ەواڵت و خێرایی گۆڕان ل یاساییسیستەمی ە ل

 ەدەتوانێ هەر هەموو باسەکانی سەبارەت بە گومان ئەم ڕێژەی دۆسییاندادگاکاندا. بێە هەمیش لگشتی و 

ە م بابەت. ئەکووتێنەر بێ بۆ دژبەرانی یەکسانیبزووتنەوەی هاوسەرگیری یەکسان فڕێ بدات و واڵمێکی 

مرۆڤەکان،  یسێکسی هۆگرییبە چاوپۆشین لە دەڵێ ە فیقە و بجڤاکی ناهاوسانان بۆ ە سەرکەوتنێکی پڕاوپڕ

 یاسا بۆ هەمووان یەکسانە. 

ەخۆش یان ، مەترسیدار، ننائەخالقیە بدەچێ و کەسانی ناهاوسان گووران بەرەو کەماڵ و  کۆمەڵگا تا دێ

وورانی گو وەک دەبێ ببێ واڵمی بەرەو کەماڵ و گووران دەچێ یاسای بنەڕەتیش  ییخراپتر نابێنێت. شیکار

تییەکان گشە واڵتی ئەمریکا ڕاپرسییە گۆڕاندان. لە دەداتەوه. بۆچوونەکان لە یی ئێمکەلتوورکۆمەاڵیەتی و 

ئەم  دەکەن وهاوسەرگیریی هاوڕەگەزخوازان  مافیە زۆربەی ئەمریکییەکان پاڵپشتی لە ئەوەیان دەرخست ک

جیلییەکان، ینئە ڕابردوودا بەرهەڵستکار بوون، وەکوو مەسیحییە لە ناو ئەو گرووپانەی کە تەنانەت لە پاڵپشتیی

    1تا دێت زیاتر دەبێت.

( DOMAهاوسەرگیری )ە یاسای بەرگری لکردنی کاتی واژۆە سەرەڕای ئەمە، خۆڕاگرییەکی زۆریش ل

 2بەدی کرا. 1996ـی دیسەمبەری ساڵی 21ە الیەن سەرۆک کۆماری پێشووی ئەمریکا، بیڵ کلینتۆن، لە ل

 48ی دەنگە ڕیز بە پەڕلەمانی نوێنەران پەسند کرا )بە لسەنای ئەمریکا و ە زۆرینەی دەنگ لە بە ئەم یاسای

ا و دەکە ئاستی فێدڕالی نێوان ژنێک و پیاوێک پێناسە هاوسەرگیری لە ئەم یاسای 3(.67 - 342و  14 –

سوودەکانی ە بوون لسایەی یاسای ویالیەتی و سوودمەندە ی یاسایی دوو هاوڕەگەز لیهاوسەرگیر

سوودەکانی ە هاوڕەگەزەکانی ل کاپڵە DOMی فێدڕال قەدەغە دەکات. گوێرەی یاساکانە هاوسەرگیری ب
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پزیشکی و دابینکردنی ئیمتیازەکانی نشینی، ە سەربازانی دێرین، خانووچەی یاسای باجی فێدڕال، م

   1کۆمەاڵیەتی و مافی کۆچبەری بێبەش کرد.

شێوەی ە ب  Obergefell v. Hodgesە ل 2115مانگی جوونی ساڵی ە بڕیاری زۆرینەی دادگای بااڵ ل

نێکە، نێوان پیاوێک و ژە دەڵێ هاوسەرگیری لە هاوسەرگیری، کە کردەیی بڕگەی سەرەتایی یاسای بەرگری ل

فەرمی ناسینی مافەکانی ە بواری بە هۆی کرانەوەی نیشتمانی لە بووە ئەم بڕیار 2ژێر پرسیار.ە دەبات

  3کانی ئەمریکا.ویالیەتە یەکگرتووەە هاوڕەگەزەکان لە ی کاپڵیهاوسەرگیر

ێور هشایەتی دادەبەزێنن، بریتانیا هاوڕەگەزخوازی  یاساگەلێک بۆ قەدەغەیە لەگەڵ ئەوەی واڵتانی دیک

ەیە، ماوەی دوو دە . لەپەرلەمانە دانیشتنی بەڕێوەبەران، پۆلی خوێندن و ئێستا لە بوونەوەی بارودۆخەکەی ل

ە ەدەغیان قهاوسەرگیریی هاوڕەگەزخوازانیان  یاسایی،ی ڕێگەی دەنگدان، یاسادانان و دەستێوەردانە واڵتان ل

 یان یاسایی. ە کردوو

و  یئایینگرنگانە، ملکەجێتی بۆ باوەڕی ە . سەرەڕای ئەم بڕیارخرایە ڕوودیسان ە بەم حاڵەوه، پرسەک

ی دیسەمبەری ساڵە ل 4ناهاوسانان هێشتاش ئەنگێزەی داپەڕی زۆرینەی خەڵکە. ەرامبەر بەڕوانگەی نەرێنی ب

مەدەنییەکانی کلۆڕادۆ ە بەردەم کۆمیسیۆنی مافە ل  Masterpiece Cake، دانیشتنی دادگای دووکانی2117

تێیدا ە بوو ک ییەکانە ئایینگەورەترین دۆسییەی ئازادییە . ئەم دۆسییساز کراە الیەن دادگای بااڵی ئەمریکاوە ل

نەبوو کەیکی ە ئامادە ییەوئاییناوەڕی هۆی بە ب 2112ساڵی ە کلۆڕادۆ لە ل نانپێژییەکخاوەنی مەسیحی 

ە ئامادە ەوئەدەبە لیکۆڤوود، بە بووکێنی کاپڵێکی هاوڕەگەزخواز چێ بکات. جەک فیلیپس، خاوەن دووکان ل

سەرگیری ماساچۆست هاوە بڕیار وا بوو لە نەبوو کەیکی بووکێنی بۆ چاڕڵز کرێگ و دەیڤید ماڵینز چێ بکا ک

ی کۆمیسیۆنی الە ببەن. ئەوان سکااڵیان بردە کلۆڕادۆ بەڕێوە ێالیی خۆیان لڵی ڤماە کەن و ئینجا میوانییەکە لب

 ی ناهاوسانانی هەیە. یهاوسەرگیرە وا یاسای پشتیوانی لە کلۆڕادۆ لەو ویالیەتانەی 5مەدەنییەکان.ە ماف

ڵەتی وەزارەتی دادی دەوە کراو لە ( چل و یەک الپەڕەیی ئامادamicus briefئەگەرچی پێشنیارنامەی )

پێی ئازادی ڕادەربڕین دەکا، کۆمیسیۆنی مافە مەدەنییەکان ە خۆبواردنی جەک فیلیپس بە لپشتیوانی تڕامپ 

ێشێل پ هەاڵواردنی ئەم ویالیەتەە کردنی کەیکی بووکێنی یاسای دژبۆ چێئەو  ە ملنەدانیکە جەخت دەکاتەو

، ڕەگەز ینئایهۆی نەتەوه، ە ەرییەکان بمشتە پێدانی خزمەتگوزاری بە دەڵێ پیشە گشتییەکان نابێ لدەکا و 

 ەی، بۆ کاپڵیەکسانکردنی ڕەچاوە فیلپس کرد بە خۆ ببوێرن. دادگا داوای ل یسێکسی هۆگریییان 

 هاوڕەگەزەکانیش کەیکی بووکێنی چێ بکات. 
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 بوو. دادگای بااڵ 2117پاییزی ساڵی ە گۆڵمەزییەکانی دادگا لە دۆسییە یەکێک لە دۆسییەی کلۆڕادۆ ڕەنگ

ە ەیاندن بخزمەت گە ی خۆیان لئایینپێی ڕوانگەی ە بە ئایا خاوەن پیشەکان بۆیان هەیە دەیتوانی بڕیار بدا ک

ە ی لایینئدەیتوانی لێخۆشبوونی ە ئەم بڕیار پەنگراوشێوەی ە یەگان خۆ ببوێرن یان نا. بەلزباین و گە کاپڵ

ەنجامدا ئە ڕێگە پێدراو دەزانێ و لە بە کانی دیکدژی گرووپەە هەاڵواردن لە مەدەنییەکان بێ کە یاساکانی ماف

ە بی سێکس هۆگرییپێی ە هەاڵواردن بە سەر ویالیەتەکانی وەکوو کلۆڕادۆ دادەنا کە ی قووڵی لیکاریگەر

 . تقەدەغە دەزانێ
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 بەشی سێیەم

 ەتی مێرمندااڵن ژیانی کۆمەاڵیە لسێکسی  هۆگرییدەروونییەکانی دەاللەتە 

هەندێ جار ە کە ساڵییە بۆ گەورە منداڵییەوە سااڵن( قۆناغی تێپەڕین ل 19هەتا  13تەمەنی ە )ل مێرمنداڵی

 ەکانیوەستپەی ەپرسلەگەڵ تێپەڕینی ە بێت. ئەم قۆناغە دەتوانێ قۆناغی مەترسیگری زیاتر، الدان و دۆزینەو

بابەتەکانی وەک مادەی ە بژاردەگەلێکی دژوار لتووشی  نو مێرمندااڵە دۆزییسەربەخۆیی و شووناس

 و ۆمانسیەوه. لەم تەمەنەدا، گرووپی هاوتەمەنەکان، هۆگریی ڕدەبنسێکسی  هۆگرییهۆشبەر، کحۆل و 

 قۆناغەکانیە گشتی گەنجانی ناهاوسانیش زۆرێک لە ڕەواڵەتی کەسەکان دوو قات گرنگتر دەبێت و ب

 ەبە کە ەگەزخوازی خۆیان تێپەڕ دەکەن. مێرمنداڵی قۆناغێکڕهاوشێوەی هاوتەمەنانی دیترکردن گەشە

داڵی و نێوان ناوەڕاستەکانی قۆناغی منە تاک ل یسێکسی هۆگرییو ە پێناسەی شووناسی تاکایەتی دەناسرێتەو

 ی پێشوویی دەردەکەوێت. یبێ هیچ ئەزموونێکی سێکسە سەرەتاکانی مێرمنداڵی ب

ئەوان ە ی بێت؛ چوونکمنداڵی دەتوانێ قۆناغێکی جەهەنەمرمێرمندااڵنی ناهاوسان، مێە بۆ زۆرێک ل

زۆر جار ە خۆیان بۆ کەسانی هاوڕەگەزی خۆیان بۆ دەردەکەوێ ک سێکسی و سۆزداریڕاکێشانی 

ە ل ەکۆمەڵە سۆزێکی بەهێزن ک ڕاستیدا شەرم و لووتبەرزیە ێت. لشەرمیان تێدا دەبزوێنە بکردن هەست

بۆ هەندێ کەس شەرم  1پەیوەندیدان.ە ل داناهاوئاهەنگەکانە ەگەزییڕە لەگەڵ شووناسە ڕووی مێژووییەو

وشیاریی زیاتر « کەسی هاوڕەگەزخواز»( دەڵێ بۆ 2111مانت ) 2یەکەم و هەرمانی شووناسیانە. حەقیقەتی

هەستی ە تاک لە لەم حاڵەتەدا، لەوانەی 3پەراوێز دروست دەکات.ە هۆگریی بۆ هاوڕەگەز، هەستی کەوتنە ل

ە پێشنیار دەکەن کە بگۆڕێتەوه. ئەم خاوەن تیۆرییان هەستی لووتبەرزیە بێ یان شەرم ب ارخۆی شەرمز

 یڕێگەی دووانەی شەرم / لووتبەرزە شووناسی ناهاوسانان، هەر چەندەش بێچمیان گرتبێت، دیسانیش ل

وتەی خەسارهەڵگرەدا دەتوانێ لێکەە دروست دەبێت. مەخابن ناسینی شووناسی ناهاوسان خۆی لەم قۆناغ

 و دەروونیان هەبێت. ە ی جەستیمەترسیداری بۆ سەر تەندروست

ساڵی ئاڵۆزتر و نامتمانەتر ە سەفەر بەرەو گەورە ئەوەی ک لەگەڵلە هەڵوەدان، ە بۆ گەنجانی ناهاوسان ک

هاوڕەگەزخوازدژیی لەگەڵ سزا و هێرش ە دەبێت، ڕێگەی پەسند کرانیش چەتوونتر دەبێت. لەو ڕووەوەی ک

گەنجانی ناهاوسان دەمامکی درۆزنانەی ە هۆی ئەوەی کە دەبێتە اکایەتیدا ڕوو دەدات، ئەم بابەتئاستی تە ل

و سی سێک هۆگرییە ناو و نیتکەی نائاسایی، چەپەڵ و قێزەون لە ؛ چوونکلە خۆیان بدەنخوازی ڕەگەزدیتر

 ەخۆیان بە ل زاریهۆی ئەوەی گەنجان هەستی بێە ڕەگەزێتیان دراوە، زۆر جار هاوڕەگەزخوازدژیی دەبێت

جێی خۆیاندا پڕۆسەی ە لە کەم بێت. ئەم سۆزانیان خۆبوونە بە متمانئاستی ە بکەن و ڕەنگئەزموون 

 سیکسیکارهێنانی مادەی هۆشبەر، ڕفتاری ە ڕفتارگەلی وەکوو خواردنەوەی کحۆل، بە خۆڕووخێنەری ل

  4خۆ گەیاندنیان لێ دەکەوێتەوه.ە نەپارێزراو و زیان ب

ە ل گەنجانە زۆرێک لە دەبێ کە ژیانی ناهاوسانان زۆر جار تێکەڵ بەم ڕاستییە لە خەسارهەڵگر ەئەم قۆناغ

 ەەکی ئەوتۆیان لێ ناکرێت. ئەو گەنجانەی کیپشتیوانیە کۆمەاڵیەتییەکانەوە یان ڕێکخراوە الیەن بنەماڵ
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ۆی شووناسی هە هەڵکشان بە شێوەیەکی ڕوو لە ئەزموون دەکەن، بە هۆگریی بۆ هاوڕەگەزی خۆیان ب

 1ره.مێرمندااڵندا ئاڵۆزتە پرسی هاوڕەگەزخوازان لکردنی بێتاقەتی دەکەن. تاوتوێە هەست بە انەویناهاوسانی

سەرهەرڵدانی خەمۆکی، بیر و خەیاڵی خۆکوژی و تەنانەت ئەگەری ە پیشان دەدەن کە زانستییەکان ئەوە بەڵگ

وڕەگەزی خۆیان هەیە، لەگەڵ کەسانی هاوڕەگەز هۆگرییان بۆ هاە لەو مێرمندااڵنەی ک خۆکوژیە دەستدان

ەگەزخواز ڕچاو مێرمندااڵنی دیترە ناهاوسان دەزانن، لە یان خۆیان بە پەیوەندیی سێکسی یان ڕۆمانسییان بوو

 زیاتره.

اون. بەر چە زیاتر لە جیهانی ڕۆژاوادا زیاتره؛ چوونکە بوونی گەنجانی ناهاوسانی ئەوڕۆ لئەگەری قوربانی

. نابینرێن، گەنجانی ناهاوسان ڕۆژاواگەشە یان جیهانی ناە زۆربەی واڵتانی ڕوو لە بەردا، لبەرامە ل

کتەرەکانی فاە بوون لواتای ڕزگارە ببەاڵم واتای قوربانی بوونی کەمتر بێ، ە ئەگەرچی نەبینران دەتوانێ ب

ک موو هەڵسووکەوتەکان لێوردی هەە ب»سەری نەبینراو دەبێ ە لە زەخت نییە. ئەندامانی گرووپی ناو و نیتک

 هەر کاتە لەوانەیە دادەڕێژرێن کە سەر بنەمایەکی ساختەچییانە پەیوەندییەکان لە و بزانن کە بدەنەو

و کۆمەڵگا ئاستی ئیستریسی ئەمان زێدەتر دەبێت. ە الیەن بنەماڵە لە تاراندنی شاراوە ب 2«بدرکێنرێت.

ی ڕوو واڵتانە گەنجانی ناهاوسان لە بکردن ۆ کۆمەکی پڕۆفیشناڵ و کۆمەاڵیەتی سنووردار بیخزمەتگوزار

سەر شووناسی ڕەگەزیی زۆر جار دەتوانێ ە گەشە بوونی هەیە. ئیسترێسی ڕاو نران و دەمامک لێدان لە ل

 ی جەستەیی و دەروونی کەسەکە بگەیێنێت. یتەندروستە زیان ب

 

 ە ناهاوسانان و بنەماڵ

ئازاربەخشە. کاردانەوە سەرەتاییەکانی دایک و ە لەگەڵ بنەماڵ گەنجانی ناهاوسان پەیوەندییە بۆ زۆرێک ل

ماڵە. ە دەرکردن لە باوک بۆ درکاندنی شووناسی ناهاوسانان زۆر جار خراپ و هەندێ جاریش تێکەڵ ب

ە ئەگەرچی ڕەنگ 3ی و خۆژکووژیدان.بەر دەم تەنهایی، دەرکران، خەمۆکە لگەی  کەواتە، مێرمندااڵنی

سەر دەوری ە ی گەشەی مێرمنداڵ بێت، توێژینەوەی کەم لیی سەرەکداڕشتە پەیوەندیی بنەماڵەیی

سەر پەیوەندیی بنەماڵەیی مێرمندااڵن و ە لە پەیوەندییەکانی دایک و باوکی مێرمنداڵ ئەنجام دراوه. دەقێک ک

 ۆگرییهمەڕ ە نییە. دایک و باوکەکان زانیارییەکی کەمیان ل ، بوونیێتفوکووسی کردبگەنجانی تڕەنس 

ە نەماڵب یپشتیوانیە ڕەنگە و شووناسی ڕەگەزێتی منداڵ و مێرمنداڵەکانیان هەیە. بەو پێیەی کسێکسی 

ڕەچاو گرتنی دەوری گرنگی دایک ە خۆبوونی مێرمندااڵن دابنێ و بە بە سەر متمانە کاریگەریی سەرەکی ل

ە ب تایبەت ەریمنداڵپەرو ەگرنگییەکی ئەوتۆ بە کە چاکژیانەوەوی مێرمندااڵن، جێی واق وڕمانە و باوک ل

 مێرمندااڵنی ناهاوسان نەدراوه. 

هەر  ەناهاوئاهەنگی مێرمندااڵنی ناهاوسان بۆ بنەماڵ یسێکسی هۆگرییسەرەڕای هەموو ئەمانە، قبووڵکردنی 

هۆی شەرمەزاری کەسەکە خۆی ە دەتوانێ ببێتهاوڕەگەزخوازی  ەکان،ە کەلتوورزۆرێک لە وا ئاسان نییە. ل

و هاوڕێیان لێ ە بۆ هەموو ئەندامانی بنەماڵنەخوازراوی ئاسەواری انی بنەماڵەکەی و و کۆی ئەندام
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هۆی نەبوونی خوازبێنی دڵخوازی خۆیان ە بکەوێتەوه. بۆ وێنە، کەس و کاری ئافرەتی کەسی ناهاوسان ب

نەماڵە بسەر ئیشی خۆیان دەردەکرێن و پێگەی کۆمەاڵیەتی کۆی ە نێرینەکانیان لە شوو بکەن، خزمناتوانن 

ناو ئەندامانی ە و دەڤەرەکانی خۆرهەاڵتی ناڤین لە ناوچە زۆرێک لە ئەنجامدا، لە ل 1ژێر پرسیار.ە دەچێت

  2قەتڵی نامووسی ڕوو دەدات.ە دا بۆ وەدەستهێنانەوەی کەرامەتی بنەماڵخوازبنەماڵەکانی هاوڕەگەز

ە ئاستی متمان یارمەتی بەرزبوونەوەی ئایینی یو پشتیوانە بنەماڵ یپشتیوانیە پیشان دەدا کە ئەو کۆی ناسینەکان

خۆبوونی لێ دەکەوێتەوه. کاتێک ە بە ات و نەبوونی وەها پشتیوانیگەلێک دابەزینی متمانخۆبوون دەدە ب

ئەوان  ەخۆیان ئاشکرا دەکەن، دایک و باوکەکان بڕوایان پێ ناکەن و پێیان وایی یسێکس هۆگرییمندااڵن 

گەی  نجانیگەە دەرەکییەکانە. هەندێ لە هۆی کاریگەرییە بوونیان بگەی  یانقۆناغێکن ە خەریکی تێپەڕین ل

. بۆ بایەخ بوونیانەپیشاندەری بێە پەیامی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ وەردەگرن کە الیەن بنەماڵەوە هاوکات ل

ەوێ، دەردەک کەیان بۆگەیەە جیاوازییەکانی منداڵە هەڕەتی منداڵییەوە وێنە، دایک و باوکەکان زۆر جار هەر ل

ەم گۆڕەوه، ئە گی ناڕەگەزێتی دێتنخۆیان لەو جیا دەکەنەوه. کاتێک پرسی هاوئاهەە ڕووی سۆزدارییەوە ل

ە منداڵەرامبەر بە کاردانەوەی بنەماڵەیان بە دەبێت. ڕاپۆڕتی ئەو توێژەرانەی کۆختر تە جیابوونەو

و ڕەت کردنەوەی دایک و باوک دوو کردن قبووڵە پیشان دەدا کە ناهاوسانەکەیان لێک داوەتەوه، ئەو

ڕەوتی سازگاربوونی ە لدەتوانن ە و ڕەتکردنەوکردن هەر دوو ڕفتاری قبووڵە چێکراوی جیاوازن؛ کەوات

کردنی یان قبووڵکردن داکۆکی لە سەر. بدەنبنەماڵەکان پاش زانینی شووناسی ناهاوسانی منداڵەکەیان ڕوو 

زیاتر،  یەتیکۆمەاڵی یخۆبوونی زیاتر، پشتیوانیە بە ری ئەرێنی، متمانناهاوسانەکان یارمەتی سازگاە مێرمنداڵ

ێکی سی دەروونی، ڕفتاری یگشتی زێدەتر و کەمتربوونەوەی مەترسییەکانی سەر تەندروست یتەندروستی

 . ەی هۆشبەر دەداتکارهێنانی مادە و ب خۆکوژیمەترسیدار، بیری 

ت یان دەسدوور دەکەوێتەوە کۆمەڵگا ە اهاوسان زۆر جار لبوونی پەیوەندیی لەگەڵ دایک و باوک، نالوازە ب

 ە؛ چوونکەی هۆشبەرکارهێنانی مادە ڕێگەی خراپ بە ڕفتاری مەترسیداری وەکوو خۆڕووخێنی لە دەدات

ی یان پەرۆشە دنی شووناسی خۆی دەکا و لهاوکاری پرۆسەی درکانە ئەنجامدانی ئەم کارانە بە پێی وای

ە دەکرا کە گریمانەی ئەو 1982نەوەی شووناسیەتی کەم دەکاتەوه. هەتا ساڵی هۆی شاردە بە خەمۆکییەک ک

بۆ کەمکردنەوەی  "بوون و تەنهاییجیاواز"هەستی  اوڕەگەزخوازان بۆ دامرکاندنی ئێش و ئازاریه

 ەو بۆ هێور کردنەوەی ئیسترێسی ڕکابەری لە هۆی هاوڕەگەزخوازدژیی چەسپاوە بە ک« سێکسیشەرمی »

کارهێنانی ە ب 3لێکۆڵینەویەکداە کار دەبەن. توێژەران لە دیمەن مادەی هۆشبەر بی خۆشیکسسەر هاوڕێی سێ

الیەن ە لە ک یئایا کاردانەوەیەکە تاوتوێ کرد و لێیان پرسین ک ناو گەنجانی ناهاوسانە ەریان لمادەی هۆشب

ن ایبوون ناهاوسانە ر بئەندامانی بنەماڵە، ڕاهێنەر، مامۆستا، پزیشکان، دراوسێ و هاوڕێکانیان بەرامبە

دەرکران شی ە بە جۆری قبووڵ کردن، ئاسایی یان دەرکران بووه. ئەو کاردانەوانەی کە لە نوێندراو

بە کردن کارهێنانی مادەی هۆشبەریش پێشبینی بکەن. هەڵبەت کاردانەوەی قبووڵە دەکرانەوه، دەیانتوانی ب

پەیوەندیی ە مادەی هۆشبەر، بەاڵم ڕێگری لانی بە کارهێنهۆی کەمبوونەوەی ە ڕاستەوخۆ نەدەبووشێوەی 
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لەم ماوەی دواییدا  پەیوەندیی  1کارهێنانی مادەی هۆشبەر دەکرد. لێکۆڵینەوەیەکی دیکەە نێوان دەرکران و ب

 ەمێرمندااڵنی ناهاوسانی تاوتوێ کردوو یهەڕەتی مێرمنداڵی و تەندروستیە لە الیەن بنەماڵە نێوان دەرکران ل

ادەی کارهێنانی مە تافی مێرمنداڵی و بە لە الیەن بنەماڵە نێوان دەرکران لە دیاریکراوی ل و پەیوەندییەکی

 ناو گەنجانی ناهاوسانیە لی سێسکی و مەترسی تەندروستی خۆکوژیە هەستی خەمۆکی، دەستدان هۆشبەر،

 پیشان داوه. 

 خۆی، ئەمە ەی دەرەکییە لڕووبەڕوو بوونەوەی لەگەڵ ئەم وێنە کەسی هاوڕەگەزخواز لە کە هیچ سەیر نیی

ەربڕینی خۆبوون و دە بە متمان پێگەیاندنیشووناسی خۆی، کردنی قبووڵە و بە بە دەروونی بکاتەوە بێزاریی

 گەنجانی ناهاوسان ڕێژەیەکیە پیشان دەدەن کە ئەو توێژینەوەزۆر لەودا چەتوون ببێت. سێکسی  هۆگریی

ە هاوڕەگەزخوازانەی کسەدی هەموو ئەو ە ل 65 پەرۆشی سۆزداری تاقی دەکەنەوه. نزیکەیە زۆر ل

 زۆر جار بەرهەمی سازگاربوون لەگەڵە خەمۆکی دەکەن کە بە چارەسەرن وەک هۆکارێک ئاماژ هەڵوەدای

سااڵن چارەسەر  21بۆ  18نێوان تەمەنەکانی ە سەد لە ل 51کۆی ئەم ڕێژه، ە و لە خۆیانهاوڕەگەزخوازی 

چاو ە پیشان دەدەن گەنجانی ناهاوسان لە توێژینەوەکان ئەوە کە کاتێکدایە لە ئەو 2دەست پێ دەکەن.

ئازار  زیاترە نیگەرانی سۆزدارییەوپەرۆوشی و تڕەنس نین لە ڕووی ە دیترڕەگەزخوازان و ئەو گەنجانەی ک

 ە. زۆر تۆژینەواکرێتڕوونی باس نە یان بە زۆر لێک نەدراوەتەوخەسارهەڵگری دەبینن. هۆکارەکانی ئەم 

ی پەرۆشییەکە هۆی ناو و نیتکەی ناهاوسانی بە ئەزموونی نەرێنی بە دەکەن کە لەم تیۆرییپشتیوانی 

سااڵن و مێرمندااڵنی ناهاوسان و ەناو گەورە هۆی پەرۆشی سۆزداری لە دەبێتە درێژخایەن کۆتایی پێ دێ ک

گەلێک پیشان سەرهەڵدانی وەها پێشهاتە لەگەڵ ناهاوسان لڕفتاری دەوری ئاسانکەرەوەی بەدە ئەم بابەت

اڵیەتی و ی کۆمەیپشتیوانهەمبەر ە هێنان لاهاوسان وەک قوربانییەک بۆ تابشتمێرمندااڵنی نە لەوانەی 3دەدات.

توێژینەوەکانی ئەم  4سەرچاوەی کەمتر سوودمەند بن یان ئەزموونی ئەوان وەک قوربانییەکی زێدەتر بێت.

وژی خۆکە ڕێژەی دەستدانە پیشان دەدا کە کان ئەوسەر حەشیمەتە گەورەە دواییانەی ئەمریکا و نیوزیلەند ل

سەدی ە نزیکەی هەوت ل 5ڕەگەزخواز.ناو گەنجانی مێرمنداڵ زیاتره: النیکەم چوار قاتی هاوتایانی دیترە ل

ازن، ڕەگەزخوولزباین یان دوگەی، ئەمان ە بەر ئەوەی کەسێک پێی وا بووە لە کە واڵمدەران ڕوونیان کردبۆو

ڕێژەی ە کاتی ئەم توێژینەوەدا جیاوازییەکی زۆر لە و هەاڵواردن بوونەتەوه. ل یڕووبەڕووی جیاکار

ە ل شێوەی تایبەتە دنی خەسارەت خۆی بیان ڕەگەز بەدی نەکرا. پەرە سەنە پێی تەمەن، نەتەوە هەاڵواردن ب

ن زیاتر گەزخوازاڕەچاو دیترە شێوەی دیاریکراو لە ناو ناهاوسانانی پیاودا زیاتر بوو. گەنجانی ناهاوسانیش ب

 دیار بوو. ە دەرکەوتەکانی خەمۆکیان پێو

ساڵی ڕووبەڕووی قۆناغی گەورەە پرۆسەی گەیشتن بە گەنجانی ناهاوسان لە هەندێ لە ئەو کێشانەی ک

خانە، قوتابە لکردن ، زەخت لێان پێ نایەت: النەوازیکۆتاییە دەبنەوه، بەم شێوەیە، ئەگەرچی بەم حاڵەتان
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داتا وەدەست  .اڵپشتانەپەیوەندییەکی پکردنی و کێشەی دۆزینەوەی شوێنێکی ئارام بۆ سازە ڵبنەماە دەرکران ل

ە ( ئەوەی پیشان داوYRBS.سی )ینگتۆن دیگرتنی ڕفتاری پڕمەترسی گەنجانی واشنە هاتووەکانی ئەنداز

خەم ە بدن کرهەستە بوون باسیان لسێکسی  هۆگرییکەمینەی ە لە سەدی ئەو گەنجانەی کە ل 41ڕێژەی ە ک

و ناە ئەم ڕێژە لە کە کاتێکدایە لە توێژینەوە کرد، ئەوە ماوەی دوو هەفتەی بەر لە و خەفەت یان داماوی ل

ئەگەری ە ڕوو کە دەخەنە هەمان کاتدا ئەوە لە سەد بوو. ئەم داتایانە ل 26ڕەگەزخواز گەنجانی دیتر

 ڕەگەزخوازەنجانی ناهاوسان دوو قاتی دیترناو گە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوو لە خۆکوژی لە لکردنەوە بیر

ڕووبەڕووی ئەو هۆکارە ە بەر ئەوەیە کە ئەم گەنجانە لە سەد(؛ ڕەنگە ل 14هەمبەر ە سەد لە ل 31)ە بوو

 لێدراو. ە شووناسی ناو و نیتکە پەیوەستن بە کە هێنانە دەبنەوئیسترێس

ی بەر ئەزموونی خراپە تێیاندا بکەونە لەوانەیە دەژین کە کۆمەاڵیەتییانە مێرمندااڵنی ناهاوسان لەو ژینگ

ی الواز، هەاڵواردن و ڕفتاری نەشیاوی یی کۆمەاڵیەتیوەکوو تاراندنی کۆمەاڵیەتی و گۆشەگیری، پشتیوان

سی سێک هۆگرییهۆی ە بتوندوتیژی شوێنێک بۆ ە زۆر جار دەبێتە ژینگەی قوتابخان 1فیزیایی و بێژەیی.

(SOV؛ ئەم دێڕ) 2ڵی دروست بوو.الیەن داگە لە  

ەگرن وەردە کۆتایی قۆناغی سەرەتایی، گەنجانی ناهاوسان ئەم پەیامە زۆر زوو دەست پێ دەکات. لە ئەم پرس

و هاوڕەگەزخواز ناسرووشتی و هەڵەیە. ناهاوئاهەنگی لەگەڵ ە ڕەگەزخواز سرووشتی و دروستدیترە ک

ە ناهاوسان خۆیان بە یە. بۆ ئەو گەنجانەی کڕەگەزێتییەکان بەتایبەت بۆ کوڕان جێی قبووڵ کران نیە کلیش

وونی ببەشی سرووشتی باڵقە بەرەو تافی مێرمنداڵی لەگەڵ هەڵکشانی ڕێژەی هۆرمۆنەکانە، کە دەزانن، جووڵ

لەگەڵ ە تیژییە؛ چوونکتوندوە چوونە ناو قۆناغی باڵقبوون تێکەڵ بە کە بەو واتایەیە ڕەگەزییە، زۆر جار ئەم

 یەک ناگرێتەوە. ڕەگەزێتییەکان ە نۆڕم

و هێرشدا خۆی دەنوێنێت. توندوتیژی شێوەی ئازاراندن، ە گەنجانی ناهاوسان زۆر جار لە دژ بڕفتاری بەد

و  درێژەی ڕۆژدا بە شێوەی ناوە بیست جار لە قوتابیانی ناهاوسان پتر لە پیشان دەدا کە توێژینەوەکان ئەو

ە دەخەن ەتی بێژەیی و لەبزی. دەقەکانی بەردەست ئەوبەر پەالماری بەدهەڵسووکەوە نیتکەی ناشیرین دەکەون

هۆگریی هۆکاری باوی دووهەم  3هۆکاری یەکەمی ئازار و چەرمەسەری ئەوە.ە ڕەواڵەتی کەسەکە ڕوو ک

 یان گریمانەیی کەسەکەیە. ە یان شووناسی ڕەگەزێتی ڕاستەقین سێکسی

جام انەکان بۆ گرووپی شەڕی ستۆن واڵ ئەنی قوتابخیڕاهێنانی تەندروستیەکەی الیەن ە لە لێکۆڵینەوەیەک ک

ازار قوتابخانەکانی بریتانیا ئە سەر سێی قوتابیانی هاوڕەگەزخواز لە نزیکەی دوو لە درا، ئەوەی پیشان دا ک

 ەوێنەیەکی تۆقێنەری لە بەرهەمی توێژینەوەیەک بوو کە هۆشداری گەورەی دیک 4و چەرمەسەری دەبینن.

کاریان  ەو دیکەی قوتابیان بە دەستانی قوتابخانە کار بە پیشان دەدا کە دژانهاوڕەگەزخوازتوندوتیژی ڕێژەی 

سەدیان ە ل 41ئازاری لەبزییان تاقی کردبووەوه؛ ە دەهێنا. دەتوانین بڵێین هەر هەموو ناهاوسانانی ئەو قوتابخان

تەنانەت ئەگەر سەدیان وتبوویان حەڕەشەی مەرگیان لێ کراوه. ە ل 17هێرشی فیزیایی کرا بووە سەریان و 
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و  انمزە ژینگەیەکدان کە تاقی نەکەنەوه، هێشتا لتوندوتیژی شێوەی ڕاستەوخۆ ە کەسانی ناهاوسان ب

 بۆچوونی هاوڕەگەزخوازدژانەی تێدا باوه. 

 

 کۆمەاڵیەتییەکانە ناهاوسانان و ئازاری تۆڕ

 

تر کاتێکی زیاە یکچاو گەنجانی دە گشتی لە گەنجانی ناهاوسان بە کە تێگەیشتوو GLSENڕێکخراوی 

کۆمەاڵیەتییەکان و بۆ ە دۆستایەتی ناو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەکەن. ئەوان ڕوو دەکەنە تەرخانی تۆڕ

ە ( ئەنتەرنێت بHIV، تەندروستی و پرسگەلی وەک ئایدز )هۆگریی سێکسیمەڕ ە کۆکردنەوەی زانیاری ل

ناو گەنجانی ناهاوسان دوو قاتە؛ بەاڵم ئەم ە سیاسییەکان لە چاالکییە کار دەبەن. ئەگەری بەشداری نواندن ل

تۆڕە  ناوە گەنجانی ناهاوسان کاتێکی زێدەتر لە شێوەی ئۆنالین ئەنجام دەدرێت. لەو ڕووەوەی کە کارەش ب

 1نەوه.کۆمەاڵیەتییەکان تاقی بکەە ناو تۆڕتوندوتیژی ە کە سەر دەبەن، ئەگەری زیاترە کۆمەاڵیەتییەکاندا ب

ی ئەلیکتڕۆنی وێنەباڵوکردنەوەی ە لە بریتییە دەوترێ کە یەتییەکان بەو هێرشانکۆمەاڵە ئازاری تۆڕ

 ەو هەموو جۆرەکانی ئازاردانی ئۆنالین. ئەم چەشنە یان ساخت نهێنیی یکردنەوەی زانیار، باڵوکەرانەسووک

کەسانی ە دن بانکارهێنانی ئەنتەرنێت و دیکەی تەکنەلۆژیا پەیوەندیدارەکان بە مەبەستی زیان گەیە بە ئازاران

ە ەکان ڕێگکۆمەاڵیەتییە خۆ دەگرێت. ئازاری تۆڕە ئەنقەستانە، پەیتا پەیتا و دوژمنکارانە لە شێوەی بە بە دیک

 ناو بمێننەوه.بێە ئازاردەران دەدا کە ب

اکی جڤە بە بەر دەستە، ڕێگە و زیاتر لە بەو پێیەی تەکنەلۆژیا بەشی دانەبڕاوی ژیانی ڕۆژانەی ئێمەی

ە یتر لبکەن و وێنەیەکی ئەرێنساز لەگەڵ یەکتر  پەیوەندییی یسەر ئاستی جیهانە دەدا بۆ ئەوەی لنان ناهاوسا

ە نێکی دیکشوێە بۆتە الیەکی تریشەوه، ئەم قەڵەمڕەوی دیجیتاڵە ڕوو. لە پرسەکانی ناهاوسانان بۆ جیهان بخەن

ن یای ئۆنالکۆمەڵگە کەمینەکان لە گرووپدژ بە  نجانی ناهاوسان. دەربڕینی بێزاریگەە بۆ پیشاندانی بێزاری ل

  2کۆمەڵگای ئۆفالین.ە تا لە جیدیتر

بەزێنێ خۆ بوون دادەە بە و ملهووڕی لە خۆ دەگرێ، ئاستی متمانتوندوتیژی کۆمەاڵیەتییەکان کە ە ئازاری تۆڕ

ویالیەتی  ەکاریگەری دادەنێت. ئەندازە گرتنێک لە دەروونیی و شێوازی ژیانی کەسەک یسەر تەندروستیە و ل

 ەەوهۆی شووناسی ڕەگەزیی خۆیە کۆی هەر دوو گەنج، یەکیان بە لە گەنج پیشانی دا ک 444سەر ە ئایوا ل

نین الی دایک و ە ئامادە نیوەی ئەم گەنجانە پتر ل 3تاقی کردووەتەوه.بە کۆمەاڵیەتییەکانی ە ئازاری تۆڕ

ە تۆڕ ەکیان ڕادەی دەست پێڕاگەیشتنی ئەوان بدایک و باوە لەوانەیە بدرکێنن؛ چوونکە باوکیان ئەم ئازاران

 .ندیی ئەوان لەگەڵ دنیای دەرەوەیە"ڕێگەی پەیوە"ە حاڵێکدا ئەم تۆڕانە ئۆنالینەکان سنووردار بکەنەوه. ل

 55کۆمەاڵیەتییەکان ناکەن، ە ئازاری تۆڕە سەدی واڵمدەران دەڵێن دایک و باوکیان باوەڕ بە ل 41هەروەها 

سەدیان دەڵێن ە ل 57هیچ کارێک ناکەن و ە دایک و باوکیان بۆ وەستاندنی ئەم ڕفتارە ند کسەدیان ڕایانگەیاە ل

سەدی کەسەکان خەمۆکی ە ل 45هەمان کاتدا ە دەست بێت. لە هیچیان لە بەرپرسانی قوتابخانە پێیان وا نیی

سەد تەنیا ە ل 28و ە ووکرد شەرمەزاریە سەدیان هەستیان بە ل 38ئازاردانیانەوە ڕاگەیاند، لە دوای خۆیانیان 
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بیری ە کۆی هەر چوار کەس یەکیان ئاماژەی بە تووشی دڵەڕاوکێ بوون. و لە قوتابخانە هۆی چوونە ب

 ەساڵی ڕابردوودا ئەو مێرمندااڵنەی کە لە ڕوو کە دەخاتە ئەوە گرتنێکی دیکە کردووە. ئەنداز خۆکوژی

 ەحاڵێکدا ئەم ڕێژە وتیژییان بووه؛ لتوند کردنیونئەزموبە سەد دەرفەتی ە ل 52خۆیان بە ناهاوسان زانیوە، 

 سەد بوو.ە ل 38ڕەگەزخوازیان ناو هاوتەمەنانی دیترە ل

ی منداڵی، سەرەتاکانی تافە کارهێنانی ئەنتەرنێت لە ڕێگەی بە لتوندوتیژی کردنی ئەگەری بە ئەزموونە دیار 

ه. دەزانن، زیاتر سێکسیکەمینەی ە یان سەر بناو ناهاوسانان یان ئەو کەسانەی خۆە قۆناغی ئامادەیی و لە ل

ەبێ هەژمار، دە وەک مەترسیدارترین شوێن بۆ مێرمندااڵنی ناهاوسان دێنپەنگراو شێوەی ە قوتابخانەکان ب

شێوازی  ەبۆ ئەوەی تێگەیشتنێکی جیاواز لە ملمالنێوە هەموو ئاستەکاندا بخەنە لە ڕفتاری هاوڕەگەزخوازدژان

 پیشەکان و ڕێکخراوە فێرکارییەکانگوازنەوه. هاریکاری سیاسەتدانەران، خاوەنبسێکسی  هۆگرییژیان و 

هەموو ە هەاڵواردن لکێشانی بە چالنجو  ڕەگەزی یدژی نایەکسانیە پێناو خەبات لە لەگەڵ گەنجان ل

ردار سنوو قوتابخانەکانداە هەڵبەت نابێ تەنیا لە کتوندوتیژییە دژی  دەستێوەردانیپێویستیی  ،تەمەنەکاندا

 بکرێتەوه. 

 و سەرچەشنەکانی تێکچوونی باری دەروونی ئایینشرۆڤەی 

 : ئایین

 وهاوڕەگەزخوازی  دژی پەسند کرانی کۆمەاڵیەتیە زەختەکان زیاد دەکا و لە بە الیەنێکی دیک ئایین

ا دیاری دەکا تەنیسێکسی  هۆگرییفاکتەرێکی گرنگە. ئەوەی جۆری ە هەمیشهاوسەرگیریی هاوڕەگەزان 

ی یگەرر کاریژێە لە هەمیشە کە ئایینە ییەکی پەتی بۆ کەسێک نییە، بەڵکوو تێگەیشتنی هەڵە لهۆگر

ە یەکانی بنەماڵیئایینئەگەرچی پابەندێتییە ە کۆمەاڵیەتیدایە. دەبێ سەرنج بدەین ک/ ی ئایینسەرچاوەی بەهێزی 

ە مەاڵیەتی لی کۆیڵ پشتیوانهەیە، پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی لەگە یپەیوەندییەکی زۆری لەگەڵ قبووڵ کران

 ناهاوسانانی مێرمنداڵ هەیە. 

 جیاوازەکانیە و جۆر ئایینجیاکاندا، ڕوانگەکان بۆ پەیوەندیی جیاە هەموو شوێنە درێژایی مێژوو و لە ل

ی ینئایباوەڕی ڕێگەی ە تەنیا لە نهاوڕەگەزخوازی  بە پەیوەستجیاواز بووه. ڕوانگەی سێکسی  هۆگریی

 ناو کەسانێە ل بااڵدەست )تەنانەت یئایین یی نیشتمانیداڕشتەلەگەڵ ە ئەم باوەڕانلە پەیوەندیی تاکایەتی بەڵکوو 

ی بااڵدەست نین( دیاری دەکرێت. ئامۆژە زائایینی داڕشتەپەروەرن یان شوێنکەوتەی ئایینکەمتر ە ک

 ی هەیە.ناهاوسانە بسەرەکییەکانی جیهان ئاراستەی جۆراوجۆریان سەبارەت ە ئایینە ییەکانی ئەوڕۆ لئایین

( بوونی هەیە خودایەکی تاقانە ی ئیسالم، تەنیا یەک خودا واتە ئایینل  1.و موحەمەد )د.خ( پێغەمبەریەتیە )ّللاه

یەک  ەپتر لە کە جیهانە ی گەورە لئایینترین هەڵکشانە ی گەورەی جیهان و ڕوو لئایینئیسالم دووهەمین 

سەدی کۆی حەشیمەتی جیهان پێک دێنێ و ە ل 24.1ە گرێ کخۆ دەە ملیۆن شوێنکەوتوو ل 811ملیاڕد و 

هەموو  2واڵتی جیهان زۆرینەی کۆی حەشیمەت پێک دێنن. 49ە پێیان دەوترێ موسڵمان. موسڵمانان ل

سۆسەیەکی ە و هۆگریی بۆ هاوڕەگەز بە ڕەت دەکەنەوهاوڕەگەزخوازی  گەورە ئیسالمییەکانە قوتابخان

وەک کردەوەیەکی پێچەوانەی ڕۆڵی سرووشتی و ە پەیوەندییە سێکسییناسرووشتی لە قەڵەم دەدەن. ئەم 

 ی جوولەکەدا، تەوڕات )پێنج کتێبی یەکەمی ئینجیل( دەڵێ:ە ئایینبەدی دەکرێت. لسێکسی  ییئامانجی چاالک
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 ەسەرجێیی بکا وەک ئەوەی لەگەڵ ئافرەتێک دەخەوێ، ئەمە لەگەڵ پیاوێکی دیکە پیاو[ بۆی نیی»]

 «سەرشۆڕییە.

ە هەیە، لهاوڕەگەزخوازی  بابەتیە مەسیحییەکان ڕا و بۆچوونی جیاوازیان سەبارەت بە ابخانقوت

شوازی مەسیحییەکان پێە تەواو. زۆربەی قوتابخانکردنی قبووڵە تا دەگاتە بگرە ڕاستەوخۆوکردنی مەحکووم

ەی سێکسی لەگەڵ هۆگرییان بۆ هاوڕەگەزی خۆیان هەیە؛ بەاڵم هێشتا دەڵێن کردەوە دەکەن کە لەو کەسان

ە ی لسەرەکییەکانی وەک کلیسای چاکسازە هاوڕەگەز گوناحە. کلیسای کاسۆلیک، کلیساتی ئۆرتۆدۆکس و لق

 تاوان دەزانن. ە بهاوڕەگەزخوازی  ئەمریکا و کلیسای باپتیستی ئەمریکا

ە ئەم کردەو کردنیقەدەغەە لە هەیهاوڕەگەزخوازی  ی سەرەکی، ئاراستەی جیاوازیان بەرامبەر بەئایینسێ 

 کۆمەاڵیەتیکردنی و لەبزی و پەسندە چاالکانبەرهەڵستی بێدەنگی هەتا قەدەغەی ڕاشکاو، ە ل

 خۆ دەگرێت. ە لە هەتا سزای سێدارهاوڕەگەزخوازی 

ە ئەو کەسانەی ک ناوە یەک لەفاکتەرێکی گرنگ بن. توێژینەوسێکسی  هۆگرییییەکان بۆ ە ئایینباوەڕە لەوانەی

ە دژی بەرهەڵستی نواندن لە ی بەشداری دەکەن، پیشانی دا کئایینڕێوڕەسمی ە یان زیاتر ل ەشێوەی هەفتانە ب

ێی ئەو سەر سە ناویاندا کەمێک زیاتره، کاتێک نزیکەی یەک لە لهاوڕەگەزخوازی  پەسندکرانی کۆمەاڵیەتی

بۆچی ە کە دەبنەوە بکرێ ڕووبەڕووی ئەم پرسیارە دەبێ قەدەغهاوڕەگەزخوازی ە پێیان وایە ئەمریکییانەی ک

دژی هاوڕەگەزخوازی ە کە ئاماژەی پێ کرا ئەوەیە ( ک%52، زیاترین هۆکارێک )ئەم تێگەیشتنەیان هەیە

ەسانی دەڵێن کە هاوکاری داتاکانی دیکەش پیشان دەدرێ کە بە و ئەخالقی ئەوانە. ئەم بابەت یئایینباوەڕی 

  1ی زیاترین هاوڕەگەزخوازدژییان دەربڕیوه.ئایین

شێوەی  ەدەکەن. کلیسای مێترۆپلێتین، بهاوڕەگەزخوازی ە مەسیحیانی لیبڕال پشتیوانی لە هەندێ لبەاڵم 

کۆمەڵگای ە بەیاندن هەزار شوێنکەوتووەوه، تەنیا بۆ خزمەتگ 41ە مەسیحییەت بە تایبەت، لقێک ل

یسای کۆمەڵگای کلە ناهاوسانان دەکات. لە خزمەت بە ئامێزێکی ئاوەاڵوە انی ناهاوسان بنیات نرا و بیمەسیحی

ین: جێین ڕابینسۆن و ماری گۆلس پۆل ەگە ڕاشکاوانە ی هەن کئایینی، کۆمەڵێ زانای ئینگلتەرا

 واڵتی سووییده.ە لهاوڕەگەزخوازی  ئەمریکا و ئێڤا بڕۆنە ئۆسقۆفگەلێکی هاوڕەگەزخوازن ل

رووپێکی گەورەی گە ن، بۆنتیگواشە بەڕێز ڕاب شناک، ڕێبەری ناسراوی پڕۆتستان ل 2115ساڵی ە ل

ک ـە، شتێ«هۆگریی»نییە، بەڵکوو جۆرێک « بژارده»جۆرێک هاوڕەگەزخوازی ە پێی وایە گەنجانی وت ک

دەکرد، ئەم هاوڕەگەزخوازی  کردنیدژایەتیە خەڵکدا. ئەگەرچی ئەو پشتیوانی لە ل« ڕیشەی قووڵ»ە ب

 حاشاهەڵنەگره، دەبێ ئامادەی واڵمێکیە زانستییانە ئەگەر دەرکەوتنی ئەم بەڵگ»ە کە خاڵەشی وەبیر هێنایەو

 « مێهرەبانانە بین.

انی هاوکاری کەسە و گۆڕانی سەرچەشنێکی دیاریکراو بەدی دەکرێ کە حاڵی گۆڕاندایە بەاڵم بارودۆخەکە ل

سەر  ەانەی وا پشتیوانی هاوڕەگەزخوازیین هەمیشە لزایئایینئاشتیدا بژین. ڕێژەی ئەو ە ناهاوسان دەکا ل

ۆ پشتیوانی ەلێک بیاساگکردنی کەوتوو خەریکی پەسندو دنیای پێشە زیاد بوونە ل انجیهان ڕوویئاستی هەموو 

ەیوەندیی پە مافی ناهاوسانانە. کلیسای کاسۆلیکیش بە ڕێبەرایەتی پۆپ فڕانسیس هەندێ گۆڕانکاری لە ل

تەنانەت ئەگەر »، پۆپ فڕانسیس وتی: 2114هاوینی ساڵی ە دەکاتەوه. ل بە ئەزموونلەگەڵ ناهاوسانان 
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ە لە ئەم وت« بمهەوێ هەڵیبسەنگێنم؟ە بێ و خولیای خودا و تامەزرۆی ئیشی چاکە، من کێم کگەی  کەسێک

ئەو  هەڵوێستیە سەرتاسەری کلیسای کاسۆلیک و جیهان سەرسامییەکی شەپۆالسای دروست کرد؛ چوونک

ی بە ەرگیریی گەیەکانهاوسە پۆپ بەندیکتی شانزەهەم جیاواز بوو کە لەگەڵ جێگرەوەی خۆی وات

ێیدا چەندین تە حەڕەشەیەک بۆ سەر ئاشتیی جیهانی دەزانی. ڕادەربڕینی ئەو سەرەتای قۆناغێکی گرنگ بوو ک

 ەهەڵوێستی کراوەی پۆپ، ڕا و بۆچوونی هاوشێوەیان دەربڕی. لە وەرگرتن لە ئەنگێزە بااڵ بە کاسۆلیکی پل

ەگەزان هاوسەرگیریی هاوڕ ەا گوێ بۆ باسی پەیوەست ببااڵی ئیتالی وتی کلیسە مانگی مەی، ئۆسقۆفی پل

ی یڕادەگرێت. پاش چەند هەفتە، کاردینالی بڕازیلی، کالدیۆ هامس، وتی نازانێ مەسیح دژایەتی هاوسەرگیر

ماتی دالێن ناوی تیە نیۆیۆڕک بە سەرەتاکانی مانگی سێپتێمبەر، کاردینالێک لە هاوڕەگەزانی دەکرد یان نا. ل

 2115اڵی سە ل بۆ ڕێژەگەی  گرووپێکیە ڕێگەدان بسەر ە ی ڕۆژی ڕێژەی سێنت پاتریک لبڕیاری کومیتە

ە کێک لیەە بەنێری خۆیانی پشتڕاست کردەوه. بیست و یەک ساڵ پاش ئەوه، کاردینال جۆن ئۆکانێر کە ب

بڕوانامەی ە بکردن ڕێزیبێە بۆ ڕێژگەی  گرووپێکیە دان بە جێگرەوەکانی دالێن بوو، وتی: ڕێگ

 ێغەمبەرانە. پ

 ەدنیای مۆدێڕن لەگەڵ جاڕنامەی کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤ هاوڕاستان کییەکانی ئایینڕا و بۆچوونەکانی 

شێوازەکانە، ی کردننێودەوڵەتییەکان پێویستی بە سیاسەتێکی یەکدەستی دەسەاڵت بۆ بنەبڕە دەڵێ ستانداڕد

 1ییەکاندایە.ە ئایینباوەڕ و ڕێوڕەسمە تەنانەت ئەگەر بەرگریکاران بڵێن شێوازەکان ڕیشەیان ل

 سەرچەشنەکانی کێشەی دەروونی و ناهاوسانان

و  ەپیاوان چڕ بۆتەوهاوڕەگەزخوازی  سەرە لهۆگرییە سێکسییەکان ڕوانینی مێژوویی بۆ ە بنەڕەتەوە ل

وراز ەڕوانینێکی پڕ ههاوڕەگەزخوازی  سەردەم و سەدەکاندا، ڕوانینی کۆمەڵگا بۆە لە کە پیشاندەری ئەوەی

ە یان ل ەئاراستەی ژنێتیکی سەرچاوەیان گرتووە یان لهاوڕەگەزخوازی  جیاوازەکانیە و نشێو بووه. تیۆریی

 . یەکانکۆمەاڵیەتی ە چێکراوەشێواز

چەمکی  ەباشی پیشان دەدا کە بە دەروونییەکان ئەوە پۆلێنبەندیی کێشە لهاوڕەگەزخوازی  گۆڕینی بارودۆخی

ە . لخێرایی بگۆڕدرێتە کۆمەاڵیەتییەکان و کۆمەڵگا بە چێکراوگوورانی ەڵ کێشەی دەروونی دەتوانێ لەگ

ە بوو ەیەکانگە کۆمەاڵیەتییەکانی دژ بە بەهێزترین هێزە ڕوانگەی مێژوییەوه، کۆمەڵگای پزیشکی یەکێک ل

 سەره. چارە ەبنەڕەتدا نەخۆشی دەروونین و پێویستیان بە ل گەیەکانیەکەمین هەڵوێستی خۆیدا وتوویەتی ە لە ک

سەدە  ەی، یاسایی و پزیشکیان هەیە. وێدەچێ هەتا بەر لئایینبنیاتی هاوڕەگەزخوازی  مۆدێڕنەکان بۆە ئاراست

 سەرتاسەریە الیەن کلیساکانی مەسیحییەت لە ناوەڕاستەکانی مامناوەند، کردەوە هاوڕەگەزخوازانەکان ل

نیوەی دووهەمی سەدەی بیستەم ە م لئەورووپا یان پشتگوێ دەخران یان مودارایان لەگەڵ دەکرا؛ بەاڵ

انی ی و سکۆالرەکە ئایینکۆتاییدا پەلی بۆ ڕێکخراوە هاوڕەگەزخوازان دەستی پێکرد و لکردنی ایەتیدژ

ە ب ەکسێکسییانەی ە و دیکەی ئەو ڕفتارهاوڕەگەزخوازی کردنی ەسەرتاسەری ئەورووپا هاویشت. ئیدان

 ەوڕۆش درێژەی کێشاوه. دەزانران پەرەی سەند و هەتا ئ« ناسرووشتی»

ە و سیستەمی یاسایی بۆ گرتن ئایینلەگەڵ زۆر  پزیشکیزیشکی و دەروونکۆتایی سەدەی نۆزدەهەم، پە ل

وناح بواری گە لهاوڕەگەزخوازی  ئەنجامدا، گوتاریە ڕکابەریدا بوون. لە لسێکسی  هۆگرییدەستی بابەتی 
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ییە وەک جۆرێک ومێژوە ئەم گۆڕان 1ەند.دەروونی پەرەی س تاوان بەرەو قەڵەمڕەوی خەسارناسیو 

 چاو گوناحکار یان تاوانبار کەمتر شیاوی سزادانە. ە کەسی نەخۆش لە پێشکەوتن سەیر دەکرا؛ چوونک

 ەئارادا بوو؛ هەمووان لە پزیشکیشدا ڕا و بۆچوونی جیاواز لو دەروون بواری پزیشکیە بەاڵم تەنانەت ل

پێداگری  ەبە یەکەمین کەسانێک کە زخوازییان نەدەڕوانی. یەکێک لهاوڕەگەە لە نیگای خەسارناسییەوە گۆش

نووسی ڕیچاڕد فۆن کڕافت سێکسی مەڕ خەسارناسی ە پیاوان دەقێکی لهاوڕەگەزخوازی  سەرە نواندن ل

بوو.  1886ساڵی ە ل  Psychopathic Sexualiseئێبینگ، دەروونناسی نەمسایی و نووسەری کتێبی 

نەخۆشییەکی پەرە سێنەر وەسف کرد. بەاڵم سیگمۆند فڕۆید و هاوالک ئێلیس ە بهاوڕەگەزخوازی  ناوبراو

زخوازی هاوڕەگە سەرەتاکانی سەدەی بیستەم، ئێلیس وتیە هەبوو. ل یانوەرگرترهەر دووکیان هەڵوێستێکی 

کۆمەڵگادا دەوری بەرچاویان ە هاوڕەگەزخوازان لە و زۆرێک لە ؛ و نەخۆشی نیینائەخالقیە و نە زکماکیی

      2هەبووه.

ە نامەیەکدا کە نابێ وەک خەسارەتێک سەیر بکرێت. لهاوڕەگەزخوازی ە فڕۆید لەگەڵ ئێلیس هاوڕا بوو ک

 بۆ دایکێکی ئەمریکی نووسیوه:  1935ساڵی ە فڕۆید لە ناوبانگە زۆر بە ئەوڕۆک

و ە یینکەر سووکنییە، بەاڵم مایەی سەرشۆڕیش نییە، گاڵو نییە،  ئیمتیازێکهاوڕەگەزخوازی  گومان،بێ

ە بە ین کدەزانسێکسی کارکردی ە جیاوازی لە بە ئەوە دەتوانێ وەک نەخۆشییەک پۆلێنبەندیی بکرێت. ئێم

سەردەمی کۆن و نوێدا هاوڕەگەزخواز بوون ە ڕوو دەدات. زۆر کەسانی هێژا ل سێکسیوەستاندنی گەشەی 

یۆناڕدۆ داڤینچی و ...( بەدی دەکرێن. ناویاندا کەڵە پیاوانی وەک )ئەفالتوون، مایکڵ ئانژ، لیە و ل

 تیژی. و هەمیش توندوە ییەکی گەورەیویژدانبێوەک تاوانێک هەم هاوڕەگەزخوازی کردنی سەرکوت

مرۆڤ لەگەڵ ڕا و بۆچوونی  یڕەگەزێتیە سەرەتایی سیگمۆند فڕۆید سەبارەت ب یسەرەڕای ئەمە، تیۆری

 ەڕەگەزخوازن و تەنیا بشێوەی سرووشتی دووە ڤەکان بهەموو مرۆە ئێلیس جیاواز بوو. ئەو پێی وا بوو ک

خوازی ڕەگەزیان دیترهاوڕەگەزخوازی  هۆی ئەزموونەکانی خۆیان لەگەڵ دایک و باوکیان و دیتران،

 دەستنیشان دەکەن. 

  DSMە دەروونییەکان لە پێڕستی کێشە لهاوڕەگەزخوازی  دەرهێنانیە توێژینەوەی هۆکێر ل 1957ساڵی ە ل

ردنی کبری قبووڵە بوو. یەکەم، لە چەند ڕووەوە داهێنەرانە گرنگی هەبوو. لێکۆڵینەوەکەی ئەو لدەورێکی 

ئایا ە سەر ئەوەی کە لخستە ڕوو جۆرێک خەسارەتە، ناوبراو پرسیارێکی هاوڕەگەزخوازی ە ڕای زاڵ ک

یان  ەفەرقیان هەیخۆیان لەگەڵ یەکتر  یەکانیدەروونی ەسازگارییە ل انڕەگەزخوازهاوڕەگەزخوازان و دیتر

پیاوانی هاوڕەگەزخواز دەستنیشان ە جیاتی لێکۆڵینەوەی نەخۆشی دەروونی، نموونەیەکی لە نا. دووهەم، ل

تێیدا  ەوتنێکی دیکە، ئەو پێشەنگی توێژینەوەیەک بوو کە کۆمەڵگادا هەبوو. بە کارکردێکی ئاساییان لە کرد ک

ی گرووپە دیترڕەگەزخوازانی لە و گرووپێکی ل گرووپی تاقیکاریە هاوڕەگەزخوازانی لە گرووپێک ل

سەریان  ەتەمەن، هۆش و ئاستی خوێندن، جۆرەکانی تاقیکاری دەروونناسی لکردنی ڕەچاوە کۆنتڕۆڵدا دانا و ب

 یکارناسانی دەروونناسی کرد بۆ ئەوەی مەزەندەی تەندروستیە گرووپێک لە ئەنجام دا؛ ئینجا داوای ل

ڕەگەزخواز. هیچ جیاوازییەکی مانادار بوو و کێ دیترگەی  کێە ینی بکەن کدەروونی ئەوان بکەن و پێشب
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ڕاستیدا،  ەکارکردێکی باشتریان هەبوو. لگەی  پیاوانیە بوو کە بەدی نەکرا و ئەگەر شتێکیش بینرا، ئەو

دوو  ی ئەمبووانشیکراوەکانی بەشدارە نێوان واڵمە ی دەروونی نەیاندەتوانی جیاوازییەک لیکارناسانی شیکار

بوونی  ەی دەروونی ئەم دوو گرووپینێوان تەندروستە پیشانی دەدا هیچ جیاوازییەک لە کە بدۆزنەوە گرووپ

وتاری گە هۆی جووڵەیەک لە بووە نییە. ئەگەرچی گۆڕینی ڕوانگە بابەتێکی کاتگر بوو، ئەم لێکۆڵینەو

 ر جار وەک خاڵی دەستپێکیکۆمەڵگای دەروونناسی و زۆە ییەکانی مرۆڤ لسێکسیچاالکییە ە ب پەیوەست

         1دەزانرێت.سێکسی  هۆگرییە تێگەیشتن و درکی ئەوڕۆیی ل

ە ( لDSM-IIەنی دەروونناسی ئەمریکا )ئەنجومدیسان ڕێنوێنی لێکدانەوەیی و ئاماریی  1968ساڵی ە ل

ی تاکانوەک کێشەی دەروونی ناوزد کرد. هەتا سەرەهاوڕەگەزخوازی  دەروونییەکان،ە پۆلێنبەندیی کێش

ی لە سەر بنەمای چەمکە فڕۆیدییەکانی وەک جۆرێک نەخۆشەنی دەروونناسانی ئەمریکا ئەنجوم، 71دەیەی 

پۆلێنبەندیی هاوڕەگەزخوازی عەشق بوو، ە هۆکاری ژیانێکی بێبەری لە ک سێکسیوەستانی گەشەی ە ل

 اسی هاوڕەگەزخوازی نەرێنییان شوون وەرگرانمن –دەڵێن ئەو ە پاراست. بەم پۆلێنبەندیی هاوڕەگەزخوازیی

و  ەمێرمنداڵییە هەستی گوناح، شەرم، دڵەڕاوکێ و خەمۆکییە. تەمەنی دەستپێکی ئەم بارودۆخلەگەڵ ە ک

  2ە.ەکاندژە کۆمەاڵیەتیی کاریگەرییەکانی، بوونی ئاراستەە هۆکارە یەکێک ل

نی دەروونناسیی ئەمریکا وەفدێکی بەڕێوەبەریی ئەنجومە ٣٧٩١لە دیسامبێری  ،1973دیسەمبەری ساڵی ە ل

لە ژێر گوشاری دەیان دەیتای ئەزموونگەرانە، نۆرمگەلی کۆمەاڵیەتیی ڕوو لە گۆڕان و سەرهەڵدانی 

وخۆشی لە ژێر ناوی نخوازی بەندیی هاوڕەگەزچاالک لە سیاسەتی ئەمریکا، کۆتایی بە پۆلێنگەی  جڤاتێکی

ە هەموو ئەندامان کرد بە ی ئەمریکا داوای لیناسەنی دەروونئەنجومدەری هێنا.   DSMە و ل دەروونی هێنا

ە دەروونناس دەنگیان ب 854کۆڕبەنددا بەشداری بنوێنن. پێنج هەزار و ە مەبەستی دەنگدان بەم بابەتە ل

 ڕاگرتنیکەس خوازیاری  811هەزار و  3ە کە حاڵێکدایە لە دا. ئەو  DSMە لهاوڕەگەزخوازی  سڕینەوەی

هۆگریی کێشەی »و کردی بە بەدیلی ە سڕییەو  DSMە لهاوڕەگەزخوازی ە ەنمئەنجوبوون. بەم چەشنە، ئەم 

 سڕینەوەی تەواوی«. خۆیان لێکدژنی یسێکس هۆگرییلەگەڵ ە ک»بۆ ئەو کەسانەی « یسێکس

، ڕێکخراوی تەندروستیی 1992ساڵی ە ل 3درێژەی کێشا. 1987هەتا ساڵی  DSM ە لهاوڕەگەزخوازی 

 - ICDدەرهێنا؛ ئەگەرچی  ICDپۆلێنبەندیی ە لهاوڕەگەزخوازی  ICD - 10باڵو کردنەوەی ە جیهانیی ب

سەبارەت ـی لەگەڵە. لەم هەلومەرجەدا، تاک «وەرنەگرمن –ئەو سێکسی  هۆگرییچێکراوی »هێشتاش  10

ە ڕفتاری و هۆی ئەو کێشە بە ئەم هۆگرییە پێی خۆش»بەاڵم ە هیچ گومانێکی نییسێکسیی خۆی  بە پێباشتری

 4«لێی دەبێتەوه، جیاواز بوایە.ە ی کدەروونییانە

تنەوەی قۆسە ئاژەڵناس و تاکسۆنۆمیستی ناودار ئاڵفڕێرد سی.کینسی و هۆکێری هاوکاری دەستیان کرد ب

ە ترانیش بدیە کهۆگرییە سێکسییەکان مەڕ ە توێژینەوەی ئەزموونیی وەک بنیاتێک بۆ زانستی ئەوڕۆیی ل

 5وەک نەخۆشییەکی دەروونی بکەنەوه.ڕەگەزخوازی هاو ئەفسانەیکۆدی کاریان هێنا بۆ ئەوەی 
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ە سااڵنی ئەمریکی پیشانی دا کەگەوری یسێکسڕفتاری ە لێکۆڵینەوەکانی خۆیدا سەبارەت بە کینسی ل

ی یسێکس سااڵن ڕفتاری 16لێکۆڵینەوەکەی ئەودا پاش تەمەنی ە بەشداربووان لە ژمارەیەکی بەرچاو ل

ە هەروەها کینسی و هاوکارەکانی ڕوونیان کردەو 1کردووە.زموون بە ئەئۆڕگاسم هەتا هاوڕەگەزخوازییان 

بوونیان( کەم هاوسەردار پێی دۆخی ە سەدی ژنان )بە ل 6بۆ  2و ە سەدی پیاوانی گرووپی نموونە ل 11ە ک

تەنیا ە سااڵن ب 55بۆ  16نێوان ە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوو و لە ڕفتاری خۆیاندا لە تا کورتێک ل

ە یارمەتیدەری بزووتنەوەیەک کە ئەزموونییەکانی کینسی بوون بە ن. ئەنجامهاوڕەگەزخواز بوو

 دەروونییەکان پاک کردەوه. ە پێڕستی کێشە لهاوڕەگەزخوازی 

 ەنەخۆشییەکی دەروونییهاوڕەگەزخوازی  ئایاە ماوەی چەندین ساڵ مشتومڕ و گفتوگۆ سەبارەت بەوەی کە ل

ە دەرکەوتن ک« چارەسەر»جیاوازەکانی جۆرە یانە یان مەعنەوی ەپێی دەستێوەردانی دەروونناسانە یان نا، ب

پێی ە بەڵگەی زانستی بەڵگەدار بە نەبوونی هەر چەشنە تاک بگۆڕن، تەنانەت لی یسێکس هۆگرییتێدەکۆشان 

 دەتوانێ کۆنتڕۆڵ بکرێ یان بگۆڕدرێت. سێکسی  هۆگرییە ئەوەی ک

ە دەرمانییان بی هاوڕەگەزخوازانی پیاو گۆڕین«رچارەسە»پزیشکان بۆ ە ، هەندێ ل61و  51دەیەکانی ە ل

ە ل نەخۆشەکانە پیشاندانی وێنەی پیاوانی ڕووت و قووت بە بە بوو کە بەم شێوە کار دەهێنا. ئەم چارەسەر

شۆکی ئەلیکتریکی یان دەرمانیان پێدەدان، کارێکی دەکرد بۆ ئەوەی نەخۆش بڕشێتەوە. کاتێک ە کاتێکدا ک

ابشتی ئەوان دەچووە دەر، وێنەی ژنانی ڕووت و قووتیان پێ نیشان دەدان یان ئەوانیان ڕادەی تە بارودۆخەکە ل

 ەی پشتیوانانی بێچمیڕێکخراوی سەرەک«. جێژوانی عاشقانە»لەگەڵ پەرستارێکی گەنج دەنارد بۆ 

 ەییەکان دەکات. ئەم ڕێکخراوە ئایینزۆر جار هاوکاری گرووپە کە ـ NARTHە سکۆالرەکانی ئەم چارەسەر

. «چارەسەری بکات»یان « شیفا بدا»هاوڕەگەزخوازی  درەمانییڕێگەی گۆڕینە دەتوانێ لە کە لەو باوەڕەدای

 هیچ سوودێکی نەبوو. کەرانە زۆر تونداژۆ و سوکە ئەم شێوازە دیار

ە بوو. ئەم چەشنکردنەوە کار دەهێنرا، چارەسەری قەرەبووە بهاوڕەگەزخوازی  بۆە کە شێوازێکی دیک

گوێرەی ڕەخنەیەک ە ڕەگەزخواز. بدیترە هاوڕەگەزخواز بکا بە تێدەکۆشا مۆعجیزە ئاسایانە چارەسەر

ەگرن ڕاوێژکاریی قەشەکان وەردە ئیلهام لە قەرەبوویی ئەوڕۆک پزیشکانیدێرشێر نووسیویەتی، ە ( ک1998)

 هێناوە. گیرانە ناال یی دەروونییو وازیان لە شیکار

سازی و ئایدیال یەکانینەریتە اوئاهەنگی لەگەڵ نۆڕمێی هپە بە کردنەوچاەرسەری قەرەبوو

ەی گ چاکسازی دژیە مەبەستی پشتیوانی لە هزرییە بە ەگەزخوازییە. پشتیوانانی ئەم قوتابخاندیترڕ

سەردانکەرانی هاوڕەگەزخوازیان دەبێ دەر ە کرد بوو و لەو بڕوایەدا بوون کە گەلێکیان ئامادشایەتنامە

    2خوازبوونیان چارەسەر ببێت.بکرێن بۆ ئەوەی هاوڕەگەز

 ەسەرتاسەری جیهان خەریکە لە ڕیزی نەخۆشییەکان )ئەم بابەتە لهاوڕەگەزخوازی  سەرەڕای  دەرهێنانی

 دەبنەوه.  ە وەک جۆرێ نەخۆشیی ڕووبەڕووی ئەم پرسە پزیشکان هەمیشدەروونە بەدی دێت( هەندێ ل

ێت. پزیشکییەکان وەردەگیرە ڵک لە خزمەتگوزارییکەخوازی زۆر جار بۆ گۆڕینی سەپێنراو بۆ دیترڕەگەز

ەسەری دەرمانی و چاریبێزارە تا دەگاتە ەندەکانەوناوە ڕاگرتن لە لبریتییە ە پزیشکییانە ئەم دەستێوەردان
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ە بەم شێو یکار دەهێنرێت. نەجم ئابادە بسێکسی  هۆگرییپزیشکی کۆنیش بۆ گۆڕینی زانستی  1کیمیایی.

ک ی گۆڕینی ڕەگەز، چارەسەرێنەشتەرگەرپزیشکی و یاسایی، بەرپرسانی چوونی بۆە ب»ڕوونی دەکاتەوه: 

ی بۆ ایینئکراوی یاسایی و ەیەکی قبووڵبژاردە یینەشتەرگەرو هەندێ جار ئەم ە ئاسایی نەخۆشێتبۆ نانۆڕم

 «وا هۆگرییان بۆ هاوڕەگەز هەیە.پێشنیار دەکرێ  نەڕەگەزخوازکردنی ئەوادیتر

خزمەتی سەربازی زۆر درگایان بەرەو  2ین ئەم مەسەلەی تێدا بەدی بکەین سوپایە.دەتوانە ئەو بوارەی ک

ماوەی  ەگەڵ کۆتایی هاتنیدەکاتەوه. ل بوونی کارتی کۆتایی سەربازیە ت بتایبەە ڕووی پیاوانی ئێرانی ب

ی نپۆڕت، کڕین و فرۆشتاسپکردنی ڕووی داواە ل ئیمتیازیزۆر ە ، پیاوان کارتێک وەردەگرن کسەربازی

ساڵی ە . لەستەبەر دەکاتبەشی دەوڵەتی و دامەزرانی دەوڵەتیان بۆ د یچاالکیە فەرمی کااڵ، بەشداری نواندن ل

 )بێهزیستی( واڵمی لۆبیگەری وە کۆمەاڵیەتییەکانی ڕێکخراوی چاکژیانەوە نووسینگەی خەسارەت 2111

ی لێخۆشبوون دیی هۆکارپۆلێنبەنە و ل تڕەنس بووە الوە خۆیان بە کە داو ئەکتیڤایەتی ستراتیژی ئەو کەسانەی

 3«.کێشە گرێییەکان»جێی بڕگەی ە ـی خست«کێشە دەروونییەکان»بڕگەی  سەربازیە ل

انەی تڕەنسە دژی ئەو پیاوە هەاڵواردن لئاستی هۆی کەمبوونەوەی ە دەبێتە سەر ئاستی تیۆریی، ئەم کارە ل

 ەسەر کارتەکانیان تۆمار دەکرێ، لە لە کە نئەم لێخۆشبووە کارن؛ چوونک هەلی هەڵوەدای دۆزینەوەیە ک

ە ەکانن کیـ«دەروونیە کێش»بابەتی بڕگەی ە هەمیشگەی  کراوتره؛ بەاڵم پیاوانیقبووڵە ڕووی کۆمەاڵیەتییەو

و ناو و وشەگەلی وەکوە بە جێ دەکاتەوه. بۆ ئەوان، ئەم کارت« سێکسیالدەرانی ئەخالقی و »ڕیزی ە ئەوان ل

ە بە کو نیتکەگەلێکن  ناوە کە مۆر کراو« لێخۆشبوونی سوور»یان « ی ڕفتاریکێشە»، «سێکسیالدانی »

 زەوت دەکەن.ە کەسەکە شێوەی کردەیی هەلی دامەزراندن ل

هاوڕەگەزخوازی  بەرامبەر بەڕای تایبەتی و نەرێنیان ە پزیشکان هەمیشدەروونناسان و دەروونە هەندێ ل

خوازی هاوڕەگەزە ناکەن کە ناڵەکان داکۆکی لە سەر ئەم ئادیایپڕۆفیشە و نۆڕم یئەزموونیە هەیە. بەاڵم بەڵگ

 ەهەیە. لە خەسارەتی دەروونییەوە پەیوەندیی بە ڕووی سرووشتییەوە یان لە جۆرێک نەخۆشی دەروونیی

کیان ئەگەر هەندێە و دەمارگرژی، سەیرسێکسی هۆی ناو و نیتکەی ە دڵەڕاوکێی بە لە ئاوڕدانەوە ڕاستیدا، ب

 دەروونیی نەبنەوه.  تووشی کێشەی 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 A Bioethical Analysis of Sexual Reorientation Interventions: The Ethics of .. 2004. 2004 ،.کێی. تی ئێسۆنسۆن، -1 

Conversion Therapy. .چاپخانەی یۆنیرێقساڵ 

. .Verdicts of science, rulings of faith: Transgender/ sexuality in contemporary Iran( 2011. )ئەلف ئابادی، نەجم -2 

   24 - 1(، 2)12. کۆمەاڵیەتی توێژینەوەی

imination and violence against sexual “We are a buried generation”: Discr(. 2010) مرۆڤ مافەکانی چاودێری -3 

minorities in Iran 



 منداڵبازیی

 

 نێوانە لپەیوەندییەک ە هەڵە وا تێدەگا کە تەواوەتی بە شێوەی گشتی و بە زۆر جار کۆمەڵگا ب

انان ناهاوسە ب وا دژە دێنێتەوتوندوتیژییە  و پاساو بۆ ئەو هەاڵواردن وە هەی و منداڵبازییداهاوڕەگەزخوازی 

شێوەی کلیشەیی وەک مەترسییەک بۆ سەر زۆرینەی ە زۆر جار بناهاوسانان جڤاکی سەپێنرێت. ئەندامانی دە

منداڵەکانی خۆیان لەگەڵ ە خەسارهەڵگری کۆمەڵگا واتە مندااڵن سەیر دەکرێن. هەندێ کەس دەترسن لەوەی ک

ە ئازار ب ەلەوانەیە پێیان وایە جێ بێڵن؛ چوونکە تەنیا بە چاودێر بشوێنێکی بێە کەسێکی هاوڕەگەزخواز ل

 . لە خشتە ببرێنهاوڕەگەزخوازی  سەریان یان بۆە بگا، دەستدرێژی بکرێت انمنداڵەک

ە ب پەیوەستە ڕووی سرووشتییەوە لە و نە نەخۆشی دەروونییە نسێکسی  هۆگرییوەک پێشتریش وترا، 

 دەرهێناوە. DSMە لمنداڵبازی  1968ساڵی ە ەنی دەروونناسانی ئەمریکا لئەنجومدەروونییە.  ەکیکێشەی

نێوان ئەو ە ل DSMڕۆژکراوی ە نموونەی بە منداڵبازی، لە لە جووڵەیەکدا بەرەو ناو و نیتکەسڕینەوە بەاڵم ل

 ەهۆگرییانە واڵمی ئەم چەشنە و ئەو کەسانەی کە هۆگریی سێکسییان بۆ مندااڵن هەیە منداڵبازانەی ک

 لەگەڵ مندااڵن پەیوەندیی سێکسیە خۆشنوێیەدا، گرووپی یەکەم پێیان ە دەدەنەوه، جیاوازی داناوه. لەم نموون

ەسانی ڕیزبەندیی کە ساز بکەن بەاڵم خواستی ئەوان بۆ خۆیان و دیتران دڵەڕاوکێ و زیانی لێ ناکەوێتەوه، ل

 خاوەن کێشەی دەروونی جێیان نابێتەوه. 

 وەک ا پلەیەکی بااڵی هەیە، منداڵبازییدبواری منداڵبازە ی دەروونناس و لتوێژەرە گێرگۆری هێرک ک

مندااڵنی ناباڵق وەک گوێرەی ئەو کەسەکە ە بە دەکا کە پێناس/ سێکسی  ی دەروونییێتجۆرێک نانۆڕم

ان نەیبات. یکردن بواری جێبەجێە بباتە ئەم پێ باشتر بوونە لەوانەیپێ باشترە و سێکسیی خۆی  هاوبەشی

ە وانەیدااڵن ناگەیێنن. کەسێکی منداڵباز لەمنە ڕاستیدا هەموو پێدۆفیلەکان زیان بە لە دەکا کە بەوە ناوبراو ئاماژ

هۆگر و ڕاکێشی مندااڵن بێت؛ بەاڵم هەرگیز پەیوەندیی سێکسییان لەگەڵ ساز نەکات. زۆربەی کەسانی 

. ئەوان زۆر جار ابێتسااڵنی هاوڕەگەزخوازی خۆیان هۆگریی سێکسییان نە منداڵباز هیچکات بۆ گەور

 ندااڵنی هاوڕەگەزیمدەستدرێژی دەکەنە سەر ە تەنانەت ئەوانەی ک خۆیان پێ هاوڕەگەزخواز نییە؛ زۆربەیان

ڕەگەزخواز دەزانن. ئەوەی بۆ ئەوان زۆر بزوێنەره، تەمەنی کەمە، نەک ڕەگەزێتی. دیترە ، خۆیان بخۆیان

   1ڕەگەزخوازن.زۆربەی مندااڵنبازان پیاوانی دیترە ڕوونی پیشانی دەدەن کە توێژینەوەکان ب

یتران د مەترسیە ێک و خواستی ئەو بۆ خستنساڵە گەورسێکسی  هۆگریینێوان ە لهەری جەکی پەیوەندییە

ە اهاوسان لکەسانی نە کە پیشانی بدا ئەگەری زۆرە کە بەر دەستدا نییە ئارادا نییە. بۆ وێنە، هیچ داتایەک لە ل

یان خاوەن بندەستەکانیان بکەن ە شوێنی کاردا گێچەڵ بە ڕەگەزخواز لچاو پیاوان و ژنانی دیتر

ۆ بخۆیان کۆنتڕۆڵ بکەن یان دەسەاڵتی خۆیان ئارەزووی سێکسی  نەتواننە تایبەتمەندییەکی دەروونی بن ک

شێوەی کاریگەر هەڵسووکەوت لەگەڵ دیتران ە ، ڕەچاوی یاسا و ڕێساکان نەکەن، بقۆزنەوەخراپ بمەبەستی 

ەرهەمی بە ەبێت. هێرک دەنووسێ ئەم وێنایجۆراوجۆرەکاندا توانای قەزاوەتی دروستیان نە پێگە نەکەن یان ل

بۆ  وەک مەترسییەکگەی  هاوڕەگەزخوازانی پیاو و هەوڵی هەندێ بۆ پیشاندانی پیاوانیە بێزاریی کۆمەڵگا ل

 2سەر بنەماڵەیە.
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خۆیاندا  توێزینەوەکانیە هەر بەم شێوه، دکتۆر کاڕڵ جێنی و دکتۆر ئێی. دابلیو و ڕیچارد سنایپ و دیتران ل

 ەالیەن هاوڕەگەزخوازان لە پیشانی بدا ڕێژەی ئازاراندنی مندااڵن لە کە گەیەکیان نەدۆزیوەتەوهیچ بەڵ

ئانا سی. سالتێر دەنووسێ کاتێک پیاوێک کچۆڵەکان ئازار دەدا، ە کە دیترڕەگەزخوازان زیاتره. سەیر لەوەدای

ری کوڕانی کەم تەمەن دەدا، هەڵبەت کاتێک پیاوێک ئازا«. ڕەگەزخوازدیتر»ە و ن« منداڵباز»ن یپێی دەڵێ

ە ب پەیوەستهەواڵەکانی ە دڵنیاییەوە ئەو هاوڕەگەزخوازه. بە شێوەی ئوتووماتیک وا وێنا دەکەن کە خەڵک ب

 کلیسای کاسۆلیک ئەم نیگەرانییانەی زیاتر کردووه. ە لسێکسی  دەستدرێژیحاڵەتەکانی 

ە کە ەوەیمندااڵن ئسێکسی  دەستدرێژیواری بە ل ی چاالکناو توێژەران و کەسانی پڕۆفیشناڵە ڕای گشتی ل

وڕەگەزخواز حەڕەشەیەکی تایبەتی بۆ سەر مندااڵن نین. کەسایەتییەکی پیاوانی هاوڕەگەزخواز و دو

 نووسی: 1982ساڵی ە توێژینەوەیەکی کاریگەردا لە لەم بوارەدا نیکۆالس گڕۆسە. ناوبراو ل ی دیکەبەرچاو

دااڵنی و ئایا منە هۆگرییان بۆ مندااڵن هەیە ڕووی سێکسییەوە گشتی لە سااڵنی هاوڕەگەزخواز بە ئایا گەور»

نی سااڵە سااڵنی هاوڕەگەزخوازن تا گەورالیەن گەورەە م مەترسی گەورەتری ئازار لبەر دەە ناباڵق زیاتر ل

دییەکی وەنهیچ پەیە کە وا بێت. هەتا ئێستا توێژینەوەکان پیشانیان داوە کە ڕەگەزخواز؟ هیچ هۆیەک نییدیتر

هیچ  ەڕووی کردەییەوە سێکسیدا بوونی نییە. ل یو ئازارە نێوان شێوازی ژیانی هاوڕەگەزخوازانە مانادار ل

ن پیاوانی الیەە سااڵنی لزباین یان ئازاردانی کوڕان لەالیەن گەورە ی کچان لیئازاردانی سێکسە ڕاپۆڕتێک ل

 1«بوونی نییە.ە هاوڕەگەزخوازەو

و هاوڕەگەزخوازی  بوونیتێکەڵە ، دکتۆر نانانیل مەک کناگی سەبارەت ب1998ی ساڵە هەر لەم پێناوەدا ل

 دژی کوڕانی ناباڵق یان باڵق دەبێ،ە تووشی تاوانێک لە پیاوێک ک»هۆشداریی دا. ناوبراو وتی:  منداڵبازی

ە ا توێژینەوکاتێکدە ل 2«هیچ هۆگرییەکی بۆ پیاوانی بەتەمەنتر یان ژنان نییە.ە ڕووی سێکسییەوە ل

ااڵن دەستدرێژی کردنە سەر مندسەر ئەگەری ە کاریگەری لسێکسی  هۆگرییە دەدەن ک ئەزموونییەکان پیشان

هاوڕەگەزخوازان هۆگریی ە کە ڕەگەزخوازان هێشتا الیان وایدیترە زۆرێک ل 3نییە،لە الیەن ئەم کەسانەوە 

 سرووشتییان بۆ منداڵبازی هەیە.   
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 ونبووەکان ە واڵتی ئێران؛ پاژە ناهاوسانی ل

 

ە ل ەکراون و ئەم سەرکوتییەکان ئێرانی هاوچەرخدا، ناهاوسانان کەلتوورگۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتی و ە ل

 راوێز خستنەدا گێڕاوه. سەرەڕای زیانبەرکەوتنیدژەکان دەورێکی سەرەکییان لەم پەژنە ئاراستە کە حاڵێکدای

سڕینەوەی سازی واڵت، ڕەوتی ژنانەو ئیسالمی سازیسەردەمی مۆدێڕنە ل ژنانە و پیاوانە یقووڵی چەمک

ە وزەدان بنیازی ە هەموو ئەو ڕەوااڵنەی کلە پانتای گشتی و یەکەمایەتی بەخشین بە گووتاری پیاوانە 

هۆی ە ی خۆیانیان هەبوو، گرنگ بوو. هاوڕەگەزخوازانی ئێرانی، هەم بشووناسی ئایدیالی کۆمەاڵیەت

 ەڕەگەزێتییە ناهاوئاهەنگەکانی خۆیان، لەم ماوەی دواییدا بە خۆیان و هەم لەبەر هۆگرییی یسێکس هۆگریی

ان وی، ڕئەم شووناسە شووناسی کۆمەاڵیەتی نوێیان و وەدەستهێنانیە مەبەستی دانووستان سەبارەت ب

 و هاوڕێیەتی پشت درگا داخراوەکان. لەم بەشەی ئەم توێژینەوه، کەس و کاری خەیاڵی ەکردووەت

ئێران هەندێ خاڵ ڕوون ە مەڕ هاوڕەگەزخوازان لە ئێراندا تاوتوێ دەکرێ و لە لهاوڕەگەزخوازی 

یاسا  چوارچێوەی سیستەمی یاسایی ئێران وە ی و لئایینڕوانگی ە لە دەکرێتەوه. بەشی کۆتایی ئەم لێکۆڵینەو

سی پرە لە کە ڕوون دەکاتەوە تاوتوێ دەکات. هەروەها ئەم بەشە ئەم بابەتهاوڕەگەزخوازی  نێودەوڵەتییەکان

 ەبەشێک لە هیچ چەشنێک بەدەر نییە. خاتوو مێهرئەنگیز کار لە پەرە سەندنی ناهاوسانی، ئێران ب

ئێران وەک کەسانێ سەیریان ە لنان جڤاکی ناهاوسا ئەندامانی»ە ک دەست دەخاە بەرهەمەکەی خۆیدا ئەم ئەنجام

ییەکان یان چاوەڕوانییە کۆمەاڵیەتییەکان دوور کەوتوونەتەوه. ئایینبەها باوە ە توندی لە زۆر بە دەکرێ ک

ن کۆسپ پانتای ئێستای ئێراە هەوڵی خۆیاندا بۆ چەسپاندنی شووناسیان لە ی ناهاوسانان لانچاالکڤانانی مافەک

مەڕ بارودۆخی ئێستا و ڕابردووی ە پێی زانیاری لە بە ئەم بەش« بەر دەمە.و تەگەرەی زۆر گەورەیان لە 

اکی جڤبێبەشبوونی ە ە بپەیوەستمەخابن هەتا ئەو جێی ە و پێمان دەڵێ کە ئێران نووسراوە ناهاوسانان ل

 نییە.  ئاوارتەژێربنەماکانی بناغەی کۆمەڵگا، ئێران ە ناهاوسانان ل

 

 نییە ئاوارتەئێران 

 

ی هۆە بە و ئەم بابەتە بزوێن بووو ناتۆرە، بابەتێکی کێشە لەقەموەک جۆرێک ە هەمیشوازی خهاوڕەگەز

ەرامبەر ب انڕوانگەیەکی ڕادیکااڵنەی»ە کە ئەندامانی کۆمەڵگایە ڕوانگەی هاوڕەگەزخوازدژانەی هەندێ ل

ەگەڵ لو ە و ڕەگەزێتی هەیسێکسی  هۆگرییپەیوەست بە  یەکانییکەلتوور، نۆڕمە هۆگریی سێکسیە ب

 وی ونەشیاهاوڕەگەزخوازی ە کە ئێران کۆمەڵگایەکی نەریتیی« پەیوەندیدان.ە ییەکان لە ئایینڕێکخراو

ەم پرسە. خەبات لە دژی ئە و نە واڵتی ئێراندا بابەتێکی نوێیە لە ڕوانینە ئەم شێوە نانۆڕمییەک سەیر دەکات. ن

ە کک ئێراندا بابەتێکی نوێ نییە؛ بەاڵم شێوازێە دژی نانۆڕمێتییەکان دەوەستێتەوه، لە کۆمەڵگای نەریتیی ک

 ەپیشان دەدا بۆ ئەوەی کەمینەکان کۆنتڕۆڵ بکا، هێشتا بابەتێکی گۆڵمەزیی ئێران نانۆڕمێتیە لە ڕێگەی ئەوەو

 و ئێستاش بابەتێتی هەیە. ە ڕابردوودا بوونی بووە لە ک

دەتوانن  ییەکانسێکسکان بوونی نییە. خواستە ڕەگەزێتییەە واڵتی ئێران هیچ بەرنامەیەکی ستانداڕد بۆ دووانە ل

هەندێ جار بۆ ە بکەن ک ی یەکترتێهەڵکێشە کۆمەاڵیەتییە هەرمان و ڕیشەدارەکان تا ئەو ڕادە پێناس

کاتێک  ئێرانە هاوڕەگەزخوازانیش لێکدانەوه، تێگەیشتن و قبووڵ کرانی خواستەکانیان ئەستەم دەبێت. ل



یان  ە، ئەو ناتوانی بژاردەی سێیەم ڕەچاو بکات. هەموو کەس یان پیاوکەسێک دەکرێ یپرسیار لە ڕەگەزێتی

ە ەممەودایەک لەگەڵ ئەم سیستە شوێنێک بۆ دوودڵی ناهێڵێتەوە. هەر چەشنە کە ڕوونە ئافرەتە. بابەتەکە هێند

پێداگری  رانئێە ڕفتاری و دەروونییەکاندا جێی دەبێتەوه. لە ڕیزبەندیی کێشە ئێراندا لە لە دووانەیە ڕەگەزیی

هەر کام لەم دوو ڕەگەزە ڕۆڵی ە جۆرێک کە سەر دەوری تەواوکەری ئەم دوو ڕەگەزە دەکرێ، بە ل

دەتوانێ پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی هاوڕەگەزخوازی ە ی دیاریکراویان هەیە. بەو پێیەی کیڕەگەزێت

 دەکەن.  هاوڕەگەزخوازی ژێر پرسیارەوه، ئێران و ئایدۆلۆژیای ئیسالمی دژایەتیە ساالرانەی ئێران بباتباوک

کی جڤاە هۆی بێزاری دژ بە کردنە. تاوانی ب سەرکوتازی خۆی جۆرێک ئامر« کانی ناهاوسانانمافە»دێڕی 

، گەیەکان، لزباینەکان، «ناهاوسان»  LGBTئەزموونی ژیانی ئەم کەسانەیە. دێڕیە بەشێک لناهاوسانان 

ڕەواڵەت گشتگیرەش کۆمەڵێ ئاستەنگ ە بە ئەم دێڕخۆ دەگرێت. تەنانەت ە ڕەگەزخوازان و تڕەنسەکان لدوو

 کێشمەکێش،ە لە و پڕە ڕۆژاوا بێچمی گرتووە لە پێی مێژوویێکە کە بە ردارێتی هەیە. ئەم وشوو سنو

و تەنیا کۆمەڵگای ئێران ە تایبەتی کۆمەڵگا ڕۆژاواییەکانە دەستکەوت، ئەزموون و ئەو شووناسانەی ک

انەش دەتوانێ چەواشەهێنەر بێ؛ «پێشکەوتوو»نە، تەنانەت ئەم وشەگەلە ناگرێتەوه. هەر لەبەر ئەم هۆکارا

دەقە ە ل ەو هێماکانی ئەم بارودۆخە ناتوانن کێشمەکێشەکانی ناو واڵتی ئێران پیشان بدەن. گێڕانەوە چوونک

 مێژوییەکاندا بوونیان هەیە. ە ئێرانی و کەسایەتیی

ان جڤاکی ناهاوسانمەڕ ە لە توانیویانە ن ئەنجام دراوە کمەڕ ناهاوسانانی ئێراە زۆر توێژینەوەی تایبەتی ل

الیەن ڕژیم و زانکۆکان، لەگەڵ ە لە زانیاری زیاتر کۆ بکەنەوه. ئەو ئاستەنگ و سنووردارکردنەوانەی ک

اران چاالکڤانانی کۆمەاڵیەتی، خوێندکە کە زۆر هەستیاره، وای کردووە ئەم بابەت لە سەرلکاندنی ناوی نەرێنی 

یەکی ەدەرەوەی واڵتانی ڕۆژاوایی، دەتوانین بڵێین هیچ توێژینەوە بن. لە ان کەمتر خولیای ئەم بابەتو توێژەر

ئەم ە نیازە ب ەئێراندا ئەنجام نەدراوه. ئەم لێکۆڵینەوە لهۆگرییە سێکسییەکان سەر قوربانیانی ە ل انەدەروونناس

 پڕ بکاتەوه. ە بۆشایی زانیارییان

ین کەمترە ئێران، دووڕەگەزخوازەکان تاقمێکن کە لجڤاکی ناهاوسانان  یندامانناو ئەە لە کە سەیر لەوەدای

 و هیچە ئێراندا ئەنجام نەدراوە بارەی دووڕەگەزخوازان لە سەرنجیان پێ دەدرێت. هیچ لێکۆڵینەوەیەک ل

تەنیا ە ن گوناحە. بەم پێیە،خوازی ڕەگەزو لۆژیکی دەسەاڵت دەڵێ دووە بەر دەست نییە داتایەک لەم بوارەدا ل

نابێتەوه.  نایش جێییگ –دووانەی لزباین ە ڕەگەزخوازان، بەڵکوو تەنانەت لدیترە بە بێڕێزییخوازی ڕەگەزدوو

خۆشیان هێشتا قبووڵ نەکراون، قبووڵ ە ناو گرووپێکدا کە ڕەگەزخوازان تەنانەت لزۆر دیوەوه، دووە ل

 ئێران، ڕاستییەکیە گوتاری ناهاوسانی ل ی تێر و تەسەلییشیکارە بەدەر لە ناکرێن. ئەم لێکۆڵینەو

ئێران جۆرێک نۆڕم و ە ڕەگەزخوازان لنەخوازراوی دیکەشی ئاشکرا کرد: قبووڵ نەکرانی دوو

 ئاراستەیەکی زاڵ بووه. 

ە ی ببەر بۆ ئەوەی کۆنتڕۆڵی خۆە دەگرێتە وتراوەکان ئەم شێوازە ئێران بۆ نمایشدانی نانۆڕمییە گریمانەیی

هیچ  ەبوونی هەبووه. یاسای سزای ئێران بە بپارێزێت. هێمای کۆنتڕۆڵ هەمیش ییەکانداسێکسە سەر کەمین

 زۆربەی حاڵەتەکاندا ئەم یاسایانەە چەشنێک مودارا لەگەڵ کەسانی ناهاوسان ناکات؛ بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێ ل

ە سێدارە ین لترا دوایبەشی یەکەمدا وە ئاستی کردەیی. وەک پێشتریش لە کتێبەکانی یاسادان و ناگەنە تەنیا ل

هێشتا زەخت و ە کاتێکدا کە دەیەیەک لەمەو پێش ڕووی دا. لهاوڕەگەزخوازی  تاوانیە دانی کەسێک ب

 ەگرتن و بردنی سەرەڕۆیانە کۆمەڵگای ئێراندا بەدی دەکرێ و کەسانی ناهاوسان لە ێکی زۆر لسەرکوت

جێبەجێ  تۆخیە اوشێوەی ڕابردوو بههاوڕەگەزخوازی  سزایتوندوتیژی پارێزراو نین، یاسای وشک و 



ە پاتۆق سەرە هێرش ناکاتە نەرمی دەنوێنێت. پۆلیس هەمیشە نابێت. زۆر جار حکومەت بەرامبەر بەم گرووپان

بووک و فەیستێلگرام و ە لە کۆمەاڵیەتییەکان دەدرێ کە گرووپە بە ناسراوەکانی ناهاوسانان و زۆر جار ڕێگ

جار  سەر پاتۆقەکانیان، زۆرە بن. تەنانەت کاتێک پۆلیس هێرش دەکات پەیوەندیداە واتساپ لەگەڵ یەکتر ل

 سی ەبەڕەاڵیان دەکات. نوێترین نموونەی هێرشی پۆلیس بۆ سەر پاتۆقی هاوڕەگەزخوازان، گرتنی پتر ل

ئیسفەهان ە ـی هەتاوی ل1396مانگی نەورۆزی ساڵی  24ڕێکەوتی ە باغی بەهادۆران لە میوانییەک لە لگەی 

ئازاد  دانانی بارمتەە هاوکاری پارێزەرەکانی خۆیان بە پێشدا هەمووان زیندانی کران؛ بەاڵم توانیان بە بوو. ل

 . کۆبوونەوەیان نەبێتچیتر ە بەڵێنی نووسراوەیان دابێ کە بکرێن و ڕەنگ

ە کەمیناو نە ەت لتەنانە کە ئافرەتان ناگرێتەوه. ئەوەی زیاتر بەدی دەکرێ ئەوەیە نەرمی نوێنییە ئەم ئاراست

ڕەگەزخوازە پیاوەکان ڕووبەڕووی و دووگەی  چاوە کاندا، لزباینەکان ئەگەر قۆڵبەست بکرێن لسێسکییە

ۆمەڵگای کە تر دەبنەوه. ئافرەتان هەر ئێستاش لی سەختسەرکوتئاستەنگ و سنووردارێتی کۆمەاڵیەتی و 

ە یژ پێناستالر و سیاسەتی توندوەکی باوک ساپێی کۆمەڵگایە بوونیان بە ئێرانیدا پەراوێز خراون؛ چوونک

ی جێ داییەکانسێکە ناو کەمینە دژی ژنان تەنانەت لە هەاڵواردن لە بوونی ئاستێکی بەرز لە دەکرێ ک

 سەرسووڕمان نییە. 

 

 ی ئیسالمیداداڕشتەە لزباینەکان ل

 

ەمبەر غقوڕئانی پیرۆز، وتەکانی پێە لسێکسی  هۆگرییسەر ە زاڵەکان کاریگەرییان لە یاسا ئیسالمیی

ێکسی س یهەر هەموویان داکۆکیکاری چاالکیە کە ی )فتوا( داناوئایین)فەرمووده( و فەرمانەکانی ڕێبەرانی 

نەڕەتدا بە ی ئیسالمدا لە ئایینلهاوڕەگەزخوازی  نێوان ژنێک و پیاوێکن. گوتاری سێکسیپەیوەندیی ە ل

 نێوان پیاوان تاوتوێ دەکات. چاالکیی سێکسی 

 ەڕفتاری هاوڕەگەزخوازانەی ژنان دەکەن. یاساناسان زۆر کوێرکوێرانە بە ئاماژە ەی ککەمن ئەو فەرموودان

ژنان  ەزینا نییە. بەو پێیەی کە ئەوە هیچ سزایەکی حەدیی بۆ لزباینەکان بوونی نییە؛ چوونک»ە دەڵێن ک

ووی ڕە ئەوان ل ەو ناتوانن دخوول )تێکەڵبوون( ئەنجام بدەن، بەم شرۆڤە ئەندامی زا و زێی پیاوانەیان نیی

ەم کارە ئە ناتوانن زینا بکەن. بەاڵم دەتوانرێ سزای تەمبێ کردنیان بۆ ڕەچاو بکرێ؛ چوونکە فیزیاییەو

 «گوناحە.

 ەسێدارە دەگمەن سزای لزباینەکان هاتووه، مێژووی تەبەری نموونەیەک لە مێژوودا بە سەرەڕای ئەوەی ل

اندا زۆر گرنگەکە چیرۆکە کۆمەڵێک لە لە ڕوو. ئەم نموونە تحەڕەمی ئەلهادیی دەخاە دانی دوو کچی لزباینی ل

 ئاکاری خەلیفەی دەسەاڵتدار دەکەن. ە بە ئاماژە کە هاتوو

دەزانن  تاوانە بهاوڕەگەزخوازی  ی ئیبراهیمی سەرەکیئایینبەشی پێشوودا ئاماژەی پێکرا، هەر سێ ە وەک ل

ێتییە فشار و نیگەرانییەکی زۆری بۆ لزباینەکان دژی پەیوەندیی دوو کەسی هاوڕەگەزن. ئەم سنوودار زۆرو 

 ەناسرووشتی و الدەرانە هەست، هۆگریی و سۆزەکانیان بە هێناوەتە گۆڕێ و بەردەوام بەدی دێنێت؛ چوونک

ێوەی شە بەرز دەنرخێنێت، ب ڕەگەزخوازنۆڕمیدیترە ێنی ئیسالمی کدەزانرێت. مۆدێلی هاوڕەگەزخوازتۆق

هۆگریی چارن شووناسی خۆیان بشارنەوه، لەم گوتارەدا پشتگوێ دەخا و ناە کردەیی ژنانی لزباین ک

و  ئایینتێیدا  ەیان ڕەت دەکاتەوه. ژیانیان وەک لزباینی موسڵمان یەکتربڕییەکی تایبەت بەدی دێنێ کسێکسی



 ییەوەایینئڕێگەی هاوڕەگەزخوازتۆقێنی ە لە بەرکەوتنیان لەگەڵ یەکتر دەبێ و سەرەڕای ئەمسێکسی  هۆگریی

 و دەریببڕن.ە خۆیان بدۆزنەوی یئارەزووی سێکس ەنادەن ئەم ژنانە ئەم دوو هێمایە لێک دادەبڕێن و ڕێگ

رووپی ئەندامی گە بگوونجێنن. تەنانەت ئەوانەی کە تێدەکۆشن خۆیان لەگەڵ ئەم دۆخە ژیانی شاراوە زۆریان ب

نەرم  ەهەڵچوونەکان دەست و پەنجکەڵ تێـن، بەردەوام لەگ«ئیمان»ناوی ە ناهاوسانانی موسڵمان ب لە پشتیوانی

 ی وئایینباوەڕی ە نادا کە ڕێگهاوڕەگەزخوازی  هەمبەرە لە ی زەخت و دەمارگرژانئاییندەکەن. ئاراستەی 

 ئاشت ببنەوه.   ە یان پێکەوهۆگریی سێکسی

ە ل 1928ڵی اسە بۆ یەکەم جار لە ی، ڕادکلیۆف هاڵ، کیئینگلتەرانووسینی نووسەری ە ل چاڵی تەنیاییکتێبی 

چینی  ییئینگلتەراستەیفن گۆردۆن، ژنی دەرد و ئازاری ە الیەن جاناتان کیپ باڵو کراوه، چیرۆکی پڕ ل

 ەدیاره. ئەم ڕۆمانە تەمەنی کەمەوە هۆگریی ئەو بۆ هاوڕەگەز هەر لە کە خۆشگوزەرانی کۆمەڵگا دەگێڕێتەو

ی ماف»چاو و داوایەکی دیاریکراو دەکا:  بەرە بوون وەک دۆخێکی سرووشتی و خوداپێداوانە دەخاتلزباین

انی گەڵ پرسە جیاوازەکلەە کە موسڵمانەکانی ئێرانیش دەگرێتەوە لزباینە ئەم داوای« ئێمەش بدەن.ە ژیان ب

ە نان ل، پەراوێز کەوتنی ژساالریی باوککەلتوورەی کوێرانەی وتیژیی سێکسی، الساییکردنەووەکوو توند

ە نجی دەست و پەئایینکەری سەرکوتبۆ هاوسەرگیری و شووناسی زۆر  پیاوساالر، زەختی ەکیکۆمەڵگای

ندەکانی هەموو ڕەهەە بێچم گرتنی شووناسی کەسەکان لە ل زەقانەە ی ئیسالم کئایینی ینەرم دەکەن. کاریگەر

ژیانی ڕۆژانە و گەشەی تاکایەتیدا دەوری هەیە، دەتوانێ سەرچاوەی دەرد و ژانی ژنانی لزباینی ئێرانی بێ 

 ناتوانن شووناسی خۆیان دەرببڕن. ە بەم شێو ەک

 

 ئێرانە پێشینەی مێژوویی لزباینەکان ل

 

 ەبەر دەکرد بۆ ئەوەی بچن بۆ جەنگ یان لە جل و بەرگی پیاوانەیان لە مۆدێڕن، ئافرەتانێک کئێرانی پشە ل

ه، نران. هەر بەم شێودەزا« شێرهێز و دڵ»ێز، شیاوی ڕێز و خاوەن بەهبە ناڕەزایەتییەکاندا بەشداری بکەن، 

، مافی ژنێتی بۆ پیاوەتینە حاڵی تێپەڕین لە ی گۆڕینی ڕەگەز ئەنجام دەدەن یان لنەشتەرگەرە ئەو ژنانەی ک

ار بۆچی ژنانی بڕیە کە تا ڕادەیەک ڕوونی بکاتەوە لەوانەیە یەکجار زۆر دەست دەخەن. ئەم مژاری یڕەگەزێت

ە هەر لەبەر ئەوەش بێ کە کۆمەڵگای ئێرانیدا دەبێ و ڕەنگە پیاو، ڕۆژگارێکی ئاسوودەتریان لە دەدەن ببن

ئافرەت، ە ننیازن ببە بە بەرامبەردا ئەو پیاوانەی کە ئێراندا لەو پەڕی خۆیدایە. لە پیاو لە ب گۆڕینی ژنڕێژەی 

 بەر نفرەت وە جاران دەکەونە دەست دەدەن و زۆر جار پتر لە کۆمەاڵیەتی زۆر لئیمتیازی مافی یاسایی و 

، پیاوانەکانیان وەال دەنێە ئەنقەست مافە بە بۆ کەسێک ککردن ساالر، هاوسۆزیئێرانی باوکە . لزاریێب

ەکی یهۆی دژایەتیە کەسێک بە لێی دەڕوانرێت. بۆ وێن وەک هێمای الوازیە ئەم کارە وونک؛ چهەڵنەگرەوێنا

ی ەرنەشتەرگڕێگەی ە لە ی گۆڕینی ڕەگەز تاقی کردۆتەوه، وتوویەتی پێی خۆشنەشتەرگەرپاش ە ک زۆر

 بکات.  خۆکوژیبۆ ڕەگەزی سەرەتایی خۆی )پیاو( یان ە گەڕانەوه، بگەڕێتەو

ەدا تەواو لەم ڕاستییە دژی ژنان جیاکاری دەنوێنێت. ئەمە ئێرانی ئەوڕۆیی، ڕژیمی یاسایی دەسەاڵتدار لە ل

ئافرەتانی پەسەند ە ی دژ بهەموو شێوازەکانی هەاڵواردنە ئێران پەیماننامەی ڕێگری لە خۆی دەنوێنێ ک

ە هۆی بهۆی سنووردارێتی، سزا و تەنانەت تەمبێی کۆمەاڵیەتی ە ، لزباینەکان بگەیەکانچاو ە نەکردووه. ل

و ە ی جووڵئازادیە لە دیکسێکسییەکانی ە دەناڵێنن. لزباینەکانیش هاوشێوەی کەمینزیاتر کردن قۆڵبەست



بواری  ەکۆمەاڵیەتی زێدەتردا بژین. تەنانەت ل کردنیۆڵیژێر گووشار و نکە بێبەشن و وێدەچێ لە کردەو

 کانیەڕیزبەندیی و پێوەرە لە ی هەمیشی، هەاڵواردنی کۆمەاڵیەتی ڕەگەزێت«ئاکاری خراپ»کردنی ناشیرین

 ڕەگەزێتی دەوری سەرەکی هەیە. توندوتیژی  نیشیاوی پەسندکرا

و گەی  چاوە لە دا ئەوە پیشان دەدا ککەمینە سێکسییەکانناو ە دژی ژنان تەنانەت لە هەاڵواردن ل

ەختتر سو ئەگەر قۆڵبەست بکرێن سزای  سنووردار کراونەتەوەڕەگەزخوازانی پیاو، لزباینەکان زیاتر دوو

مەشهەد، تاران و ئیسفەهان وەدەست ە دیمانەی کۆمەڵێ ناهاوسان لە لە چاوەڕێیان دەکات. ئەم بەڵگە گرنگ

، «اپئاکاری خر»وەک دەڵێن  ەئەنجامی ئەمە تەنانەت لە کە ئەوەیە ۆ ئێمهات. تەنیا ئەنجام گرتنی مومکین ب

پێناسەی ە دەورێکی گرنگی لە ساالری ئێران هەمیشکۆمەڵگای زۆر باوکە پێگەی دەرەجە دووی ژنان ل

ە گو هۆکەشی ڕەنە بەر چاو نییە ی لزباینەکان زۆر لیهەمان کاتدا چاالکە پانتای کاری ڕێگەپێدراو هەیە. ل

نییە؛ بەاڵم  گرنگە ەوالیانە نادەن و بە کۆمەڵگای پیاوساالر، پیاوان سەرنجێکی ئەوتۆ بەم بابەتە لە بێ کە ئەو

 هەندێە ئاستەنگ و سنووردارێتی دەبنەوە و ل بووةی خۆیان دەردەخەن ڕووبەڕوویلزباین  کاتێک کچان

 دەکرێن. ە ی پێشوەختیهاوسەرگیرە حاڵەتدا ناچار ب

هاوسەرگیری لەگەڵ پیاوێک بکا، چانس یان توانای زۆری بۆ خۆڕاگری ە بڕیار دەدرێ ککاتێک بۆ لزباینێک 

یانی تێیدا کەسی لزباین سەرتاسەری ژە کە کایەوە دەتوانێ بارودۆخێک بێنێتە نییە. ئەمە هەمبەر ئەم بڕیارە ل

سەریدا  ەوڕەگەز بهاتێیدا بەردەوام پەیوەندیی سێکسی لەگەڵ ناە سەر ببا کە هاوسەرگیرییەکدا بە خۆی ل

 دەسەپێنرێت. 

و بۆ ئەوان ڕا و ڕوانگەی ژنان گرنگییەکی ە پیاوساالرزۆرە ی کۆمەڵگای ئێرانی هێشتا یبەشی سەرەک

ە نان بۆ هاتنژە مەبەستی ئەنگێز دان بە ئەوتۆی نییە. ئەگەرچی پێشکەوتنی سنووردار و هەندێ گۆڕانکاری ب

 ڕوویە کۆماری ئیسالمی ئێران هێشتا ژنان لە ڕووی داوه، لکۆمەڵگا ە و نواندنی ڕۆڵی چاالک لە پێشەو

گوندییەکان  ەبچووکترەکان و ناوچە شارە لبەتایبەت بێبەشن. کۆنتڕۆڵی کۆمەاڵیەتی ە یاسایی و کۆمەاڵیەتییەو

 پیاوان بۆ ژنان ئەستەمتره.ە زیاتر ل

این و غێکدا ژنان تەنانەت ئەگەر لزبقۆناە لە کە ەکاندا زۆر بەدی دەکرێ ئەوەیڤکۆنسێرڤاتیە بنەماڵە ئەوەی ل

ڕوو ە اتئەو کە هاوسەرگیری دەکرێن. ئەمە پەیوەندیی لەگەڵ پیاوان وەڕەز و بێزار بن، دیسانیش ناچار ب ە ل

ژیانی  سەر هەڵبژاردنیە و کۆنتڕۆڵ تاک لکایەتی هەڵبژاردنی تاە بەهێزن کە ژێربنەما باوەکان ئەوەندە دەدا ک

 ەپێچەوانەی خواستی خۆیان ناچار بە بە ڕکێفی خۆیەوه. بۆ ئەو لزباینانەی ک ژێرە هاوسەرداریی دەخات

ی یڕووخێنەر بۆ سەر تەندروست خەسارەتێکیە دەبێتە هاوسەرگیری لەگەڵ پیاوێک دەکرێن، ئەم پرس

گوێرەی یاسای مەدەنی ئێران، ژن دەبێ ملکەجی ویست و ئیرادەی ە و تایبەتییان. بسێکسی دەروونی، 

کاتی ە ل یژن بۆ پەیوەندیی سێکس(. ئەم گوێڕایەڵییە بوونی هەمیشەیی گوێڕایەڵی –ێت )تەمکین مێردەکەی ب

 خوازراوی مێردیش دەگرێتەوه. 

خۆیان ی یسێکس هۆگرییە لە کە هەتا هەنووکەش دۆخێکی دژواره، هەندێ لەم کچانە لەم بارودۆخەدا ک

یا تەنە تێدەگەن نە ەمیدا بەدی دەکەن؛ چوونکهەلومەرجێکی مەترسیدار و جەهەنە ئاگادارن ئێستا خۆیان ل

ئەنجامی هاوسەرگیرییەکی زۆرەملێدا بۆیان ە لە هۆگری پیاوان نین بەڵکوو دەبێ لەگەڵ مێردێک بژین ک

ئیسالم بێچمی  یە ئایینپێی یاسا و نەریتی هەڵقوواڵو لە ژیانیان بە دەستنیشان کراوه. بۆ زۆرێک لەو ژنانەی ک

مۆتەکەیەکی وێناهەڵنەگره. بە جێهێشتن ئەگەرچی ە دەبرێ، ئەم پرسە یان بەڕێو ەگرتووه، مەرجدار بوو



و  ەهۆی لزباینبوون سەرشۆڕی لێ دەکەوێتەوە هێشتن بو بەجێە نامومکین نییە، کارێکی زۆر چەتوون

 دادەنێت. ە کەسەک یتەندروستیئابووری و سەر پێگەی کۆمەاڵیەتی، ە ی ڕووخێنەری لیکاریگەر

ین، کوێ دەژە ی لبە پێی ئەوەسەر لزباینە موسڵمانەکان ە الیەن بنەماڵەیە. زەخت لە رکران لدەە زیانی دیک

ڕێگەی ە بۆ دۆزینەوەی دەوری ڕەگەزێتی ل»ڕۆژاوا دەژین ە موسڵمانانەی وا لە جیاوازه. ئەو لزباین

 واتای ڕۆژاواییە زۆریان بە سەریان؛ چوونکە زەخت دەکرێتە الیەن بنەماڵەی خۆیانەوە هاوسەرگیرییەوه، ل

بۆ لزباینە ە الیەن بنەماڵە حاڵێکدا دەرکران لە ، ل«شێوەی دیاریکراو هاوڕەگەزخواز نەبوونە بە وش

 موسڵمانەکانی دانیشتووی واڵتانی ئیسالمی زۆر زیاتره. 

ڕەگەزخواز دەرخستن خۆیان لەگەڵ سنوورداریی سۆزداری خۆ دیترە هەوڵ دەدەن بە زۆرن ئەو لزباینانەی ک

ۆی. ئەوپەڕی خە لە تێکۆشان لە پێناو خۆگونجاندن لەگەڵ زەختی هاوسەرگیری دەگاتە گار بکەن و ئەمساز

 گوێرەیە جیاوازەکانی شووناسی خۆیان بە موسڵمانەکان ناچار دەکرێن ڕەهەندە هەندێ حاڵەتدا، لزباینە ل

 تێیانداە ەسەککە ر ئەو بوارانەی کژیانی خۆیان بۆ سەکردنی ەپاژە پاژە لە بریتییە ئەم»بکەن. ە پاچە پاچە پێگ

 « ئەم بابەتەیان تێدا حەشار داوه.ە کە یان لزباین ببینرێ و پانتا و شوێنەکانی دیکگەی 

ە وه. لشارۆمەندیی ڕەگەزییانەە بە پەیوەستۆخی تە ژنانی لزباین زۆر ب ییکەلتوورشارۆمەندێتی یاسایی و 

مانی لزباین ییان تەواو دیاره، ژنانی موسڵکەلتووری و ئایینی پێگەی کەمینەە شوێنێکدا کە گشتی، لە کۆمەڵگا ب

ڕەگەزخوازی خۆیان دەبێ لەگەڵ پرسگەلی جیدیی کۆمەاڵیەتی یان دووڕەگەزخواز هاوشێوەی هاوتای دیتر

ەردا و شووناسیان بە سە کاردکردی جەستە و یاسایی وەکوو هەاڵواردنی نەتەوەیی و سیاسەتە دەوڵەتییەکان ک

یان سێکسی هۆگرییییەکانی خۆیان، کەلتووری و ئایینکۆمەڵگا ە نەرم بکەن. بەاڵم لە دەست و پەنجدەسەپێنێ، 

 ئیسالم دەکات. بە « ڕێزی کردنبێ»ە ژێر پرسیار و ئەوان ناچار بە دەخاتدەروەستیان زۆر جار هەستی 

انی جۆرەکە گەیشتن بـی ئەوان پێداگری نواندن لە سەر هەوڵی ئەوان بۆ «کەمینەی ناو کەمینە»بارودۆخی 

، پاراستنی شێوازی ژیان / شووناس، ڕزگاربوون شیاومافی مەدەنی و کۆمەاڵیەتی وەکوو بوونی نوێنەرێکی 

، بەشداری نواندن لە سێکسی هۆگرییی هاوئاراستە لەگەڵ ئایینهەاڵواردنی ڕەگەزی، هەبوونی باوەڕی ە ل

ە ۆڕی و تە ئایینهەموو دەق و نەریت« ێر پرسیاریژە بردن»ڕێگەی ە ی. ئەوان لئایینژیانی کۆمەاڵیەتی / 

ە ڕاستیدا هەوڵەکانی ئەوان بۆ گەیشتن بە بەدی بێنن. لە تێدەکۆشن ئەم ئامانججەماوەرییەکان پشتیوانییە 

 ئاراستەیە پاڵ موسڵمانانی دیکە؛ بەاڵم هەوڵی ئەوان لە یاسایی ئەوان دەخاتکەلتووری و شارۆمەندێتی 

بۆ سی سێکزۆرینەی موسڵمانان، دەربڕینی شوووناسی کردووە بە دژبەری ەوانی ئی یسێکسشارۆمەندێتی 

 ئەوان ئەستەم دەکات. 

ەت بوون دەژین، ئافر ساالریزەینییەتی باوکە اکەکان بو تە ئێران کۆمەڵگایەکی پیاوساالرە بەو پێیەی ک

زانینی تاوانە هۆی بە ئێستا بمافەکانی لێ دەکەوێتەوه. ە زۆرێک لە خۆیدا لەم واڵتە بێبەش بوون لە خۆی ل

واڵتی ئێران زیاتر سنووردار دەکرێتەوه. وەها ە بوون لکۆمەاڵیەتی ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە، لزباین

هۆی ە و ب «ژیانی ژێرزەوینی»ە لزباینەکانی ئێران ڕوو بکەنە هۆی ئەوەی زۆرێک لە گەلێک دەبێتئاستەنگ

گوێرەی ە لزباینەکان بی یسێکس ێکی شاراوەیان هەبێت. ئاکاریژیانیاسایی دواداچوونی ە پۆلیس و بە ترس ل

 هاوسەرگیری یان دەرکران کراون. ە یاسا سزای قەمچی بۆ دیاری کراوه. زۆریان لێیان دراوه، ناچار ب

شێوەی سرووشتی سەربەستی و پشت ە بە پەروەرەکاندا، هۆگریی بۆ ژیان کئایینهەژار و زۆر ە بنەماڵە ل

ی یتیوانبێ پشە زۆر کەس هەرگیز تاقی ناکەنەوه. بە کە خۆ دەگرێ، هۆگرییەکی زۆر باوە لخۆ بەستوویی ە ب

ژنانی ە کە هاوسەرگیری بکەن. حاڵەتگەلێک بووە بۆ مانەوە مەگەر ئەوەی کە بنەماڵە، ئەوان چارەیەکیان نیی



ئەوەی  بۆە ئەشکەنجبەر ە و کەوتوونەتە الیەن خزم و کەسی خۆیان ڕفتاری خراپیان لەگەڵ کراوە لزباین ل

واتای کۆتایی هاتنی دەرفەتی ە بە هاوسەرگیری هەمیشە هاوسەرگیری بن. بۆ ئەم ئافرەتانە ب« ڕازی»

 پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەزه.

ئێران، پێکهاتەی مەرگهێنی یاسا هاوڕەگەزخوازدژەکانی واڵتەکەیان و ئارستەی ئاشکرای ە بۆ لزباینەکان ل

ئاسایشییەکاندا ژیانی زۆر ئەستەم کردووه. ئەم ئاراستەی ە ڕێکخراوە ۆرێک لناو زە ناهاوسانان لە دژ ب

انان دەدا دژی ناهاوسە لتوندوتیژی ڕفتاری خراپی خێزانی و کۆمەاڵیەتی و ە ئاسایشییەکان پەرە بە ڕێکخراو

 کوالێتی/  یداتای زانستە ن. پێویستقەڵەم دەدرێە تاوانبار یان نەخۆش لە خۆیان بی یسێکس هۆگرییهۆی ە بە ک

ەتەکان هەتا ئەو کاتەی زەینییە کە هەیە تاڵە ئێران بەرهەم بهێنرێت. ئەم ڕاستییە مەڕ لزباینەکان لە زێدەتر ل

ێکی ژیانە سەر کە یدا ژیان دەبەنپشێوە ژنانی لزباینی موسڵمان هەر وا لە ئێران نەگۆڕدرێن، زۆرێک لە ل

 ی ڕاگرتنی بنەماڵەیە. زئامانجەکەیان ڕاە تاکە کە وێتەودووانەی لێ دەکە

 

 شاراوهە شووناسی خۆیان ئاشکرا ناکەن؛ ژیان لە ئەو ناهاوسانانەی ک

 

ە ێناسڕوونی پە بە ییەوئایینالیەن دەوڵەتی ئێران و زانایانی ە لهاوڕەگەزخوازی  هەمبەرە هەڵوێستی ئێران ل

 هۆگرییو ئەوان ناتوانن ە ردەربڕینی شووناسی ڕەگەزیی بۆ ناهاوسانان دژواە و ڕوون کراوەتەوه؛ کەوات

شووناسی  ەو لەو واڵتانەشی کە ڕاستەقینەی خۆیان بدرکێنن. ئەم مەسەلە تەنیا مەسەلەی ئێران نییی یسێکس

باوه. لەم واڵتانەدا پەیوەندیی نێوان دوو ڕەگەزی بەرامبەر ە یان قەدەغەیە سەرە ڕەخنەی لە هاوڕەگەزخوازان

ە پیاو دەکرێ کە وەها کۆمەڵگاگەلێکدا چاوەڕوانی لە سرێت. لفەرمی دەناە بە کە پەیوەندییەک اکەت

جێ دێنێ، کۆمەڵگا شۆفاری چاالکییەکانی ە بخستنەوە منداڵ هاوسەرگیری بکا و هەتا ئەو کاتەی ئەرکی

هاوسەرگیری لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەریان دەکەن، وایان پێ ە پیاوانی ئێرانی کە . هەندێ لتدیکەیان ناکا

ە ەوان بئداوێنپیسی. دیتران پەنامەکێتی ە نی پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەزی خۆیان ڕوو بکەبۆ هەبوونە باش

 بژاردەی مومکین دەزانن. ە تاک

 یان شووناسیسێکسی  هۆگرییتێیدا کەسی ناهاوسان ە کە دەربڕینی شووناسی ڕەگەزیی پرۆسەیەک

کردنی قبووڵتەنیا پرۆسەی ە نە شووناسی گشتی خۆی قبووڵ دەکات. ئەمە ی خۆی وەک بەشێک لیڕەگەزێت

کانی واڵتی ئێران، لێکەوتەە دیتران دەکات. لالی  بەر باسی شووناسی خۆیان لەە خستنە بە بەڵکوو ئاماژ خۆ

ی قەمچە راوەدوونانی دەزگای داد، ئازاراندن، سەد دانە بە لە بریتییە پەیوەندیی ئاشکرای هاوڕەگەزخوازان

تەنیا ە کە ی سەر ئاوەاڵ و دەربڕینی ڕێگەیەکی دژوارە و کارێکڕازێکهاوڕەگەزخوازی  هەتا سێدارە.

ە ل ەگەورەکانی وەکوو تاران پێی هەڵدەستن. زۆرێک لەم کەسانە شارە ڕێژەیەکی کەمی تاکەکان تەنانەت ل

 بارودۆخیان و دەرکران دژەین. ئاشکرابوونی  ناو ترسی هەمیشەیی

ژیانی ە هیچ چەشنێک ژیانێکی ئایدیال نییە، ل ەهەڵبەت بە تڕەنس، ک کەسیبەرامبەردا، ژیانی ە ل

ی یسێکس هۆگرییڕاگەیاندنی ە بیر لە هاوڕەگەزخوازان ئاسوودەتره. هاوڕەگەزخوازان تەنانەت بۆیان نیی

ر یاساگەلی ئاسوودەتە واڵتی ئێراندا بە پێچەوانەی هاوڕەگەزخوازان، کەسانی تڕەنس لە خۆیان بکەنەوه. ب

ـی 1981ی داراییان لێ دەکات. فتوای ساڵی یی گۆڕینی ڕەگەزیان پشتیوانگەرنەشتەردەژین و دەوڵەت بۆ 

ۆڕینی ی گنەشتەرگەرە ڕوونی ڕایدەگەیێنێ کە ئایەتواڵ خومەینی، دامەزرێنەری کۆماری ئیسالمی ئێران، ب



ە ئیزنی ب ەییەوئایینڕێگەی ئەم فتوا ە بۆ کێشەی شووناسی ڕەگەزێتی. ناوبراو لە ـ«ڕێگە چارەیەک»ڕەگەز 

  GSCناوی ە زیاتر بە ییاننەشتەرگەرە بکات. ئەم چەشنە ییاننەشتەرگەرچاودێری ئەم ە دەوڵەت دا ک

 دەناسرێن.

ۆ نەهێشتن و بە ڕاستیدا ئامرازێکی دیکەیە ی گۆڕینی ڕەگەز لنەشتەرگەربەاڵم هەڵوێستی دەوڵەتی ئێران بۆ 

و دەوڵەتیش  ەییدا هەیئایینناو زانایانی ە ەڕێک لواڵتی ئێران. باوە و لزباینەکان لگەی  یاساییدواداچوونی ە ب

ر خۆیان بەە لەشی ڕەگەزێکی هەڵەدا گیری کردووه. هاوڕەگەزخوازانی ئێرانی لە پشتیوانی لێ دەکات: تاک ل

ەکرێت. د ناهاوسانانژیانێکی ئازاد و ئاشتییانەی ە ی گۆڕینی ڕەگەز هان دەدرێن و ڕێگری لنەشتەرگەربۆ 

 ژنان و پیاوانیکردنی ی گۆڕینی ڕەگەز سیاسەتی فەرمی دەوڵەت بۆ ناچارەرگەرنەشتسەرباری ئەوەی 

ئەم ە ئەوەی کە سەره. ئەنجامەکەی دەبێتە زەختێکی زۆریان لە نییە. هەمیشە ناهاوسان بۆ ئەنجامدانی ئەم کار

ە کە نییە ێشکە ئەم بابەتکردنی دەرد و برینی سۆزداریین. وێناە ژیانێکی تێکەڵ بە ئێستا ناچار بە کەسان

ەخۆش نە کە ڕفتاری خراپدا هەیە ی بکەن. حاڵەتگەلێک لنەشتەرگەرە ڕاستی پێیان خۆش نییە زۆریان ب

شکی بۆ پێشنیاری پزیە دەتوانن خۆیان لە خراپانە خەواندنە. ئەم مژاری ڕفتارە پێویستی بی نەشتەرگەرپاش 

پێی ڕاپۆڕتی هەواڵێکی ە شان بدەن. بی گۆڕینی ڕەگەز و هۆرمۆن دەرمانیدا پینەشتەرگەرئەنجامدانی 

ی گۆڕانی ڕەگەز نەشتەرگەر 361ڕێژەی هەزار و  2111هەتا  2116ە چوار ساڵ لە کەمتر لە خۆجێیی ل

ەندێ هە کێشەی جەستەیی جیدی، خەمۆکی و لە ییاننەشتەرگەردەتوانین بڵێین ئەم  1ئێران ئەنجام دراوه.ە ل

 حاڵەتدا خۆکوژی لێ دەکەوێتەوه. 

ناهاوسانیان دادەنن، جیاکاریی دەنوێنن و ە بە دژی ئەو کەسانەی کە ئاشکرا لە زۆر خاوەن کار ب هەروەها

و ە ئابووریی الوازەودۆخی ە وەک تڕەنس سەیر دەکرێن، بکەونە ئەو کەسانەی کە هۆی ئەوەی کە دەبن

یریی هاوسەرگ ژێر چەمکیە لسێکسی  واڵتی ئێران ئیشیە ی و هەژاری ببنەوه. بەو پێیەی لتووشی نەدار

یی ەرگەرنەشتە باوه. بۆ کەسێکی تڕەنس کسێکسی  مەزهەبی شێعەدا یاساییە، ئەنجامدانی ئیشیە لکاتی 

 ڕێگە ی یەک کاتژمێرییڕادەیەک هاوسەرگیرتا هەهاوسەرگیریی کاتی  زی ئەنجام داوه،گۆڕینی ڕەگە

ی وەک باڵی هیچ بەرپرسایەتییەکئۆنیگەرانێتی ە و کەسەکە بوونی نییدەرفەتی دووگیانە پێدراوه؛ چوونک

 ئەستۆی. ە باوکی داهاتوو ناکەوێت

 

 ڕوانگەی یاسایی ئێران بۆ ناهاوسانان

 

ـی یاسای بنەڕەتی کۆماری ئیسالمی ئێران واڵتێکی ئیسالمی بووه. 2ژێر مادەی ە ، ئێران ل1979ساڵی ە ل

اوه. بنیات نرە مەتی فەڕەنسگوێرەی حکومەتی یاسای مەدەنی هاوشێوەی حکوە یاسایی ئێران ب سیستەمی

 وەلی فەقێ و هێزی جێبەجێکار، یاسادانەر و داد. ە لە دەوڵەت بریتیی

ییەک سەر شیکارە نایاساییە. ڕیشەی یاسای سزای ئێران دەچێتەوهاوڕەگەزخوازی  گوێرەی یاسای ئێران،ە ب

ە یی قبووڵ ناکات. بهۆگریی بۆ پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز وەک دۆخێکی هەمیشەە ی ئیسالم کە ئایینل

ی هەتا و سزای سەد قەمچ ەنایاساییهاوڕەگەزخوازی  پێی شەریعەتی ئیسالمن،ە بە گوێرەی یاساکانی ئێران ک

ە قەمچی ب 71سزای سی و یەک هەتا « دانپێدانان»نەبوونی بەڵگەکانی دیکە، ە سێدارەی لێ دەکەوێتەوه. ل
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 سەد قەمچیهۆکاری ە وەک بەڵگەی تاوان ک« ببێتەوه چوار جار دووپات»ە دواوەیە؛ بەاڵم دانپێدانانێک ک

. کەسەکان وەربگرێتە ل« دانپێدانان»ە ژێر ئەشکەنجە ، بەسە. دەزگای دادی ئێران دەتوانێ لێدارەیەیان س

پێداچوونەوەی بۆ کرا، یاساکانی پەیوەست  2113هەتا  2112سااڵنی ە لە گوێرەی یاسای سزای ئێران کە ب

هەموو ە بەشداربووی چاالک )پیاو( ل»گوێرەی نموونەی کۆنتر ە دران. بگۆڕهاوڕەگەزخوازی ە ب

« نیاتە»بەاڵم سنووردارێتی « حاڵەتەکاندا ئەگەر ژێر تەمەنی یاسایی نەبێ وەبەر سزای مەرگ دەکەوێت.

 سڕدراوتەوه. ە نوێیە قەمچی بۆ کەسانی ژێر تەمەنی نموونەی کۆنتر لەم نموون 74هەتا 

پەیوەندیی هاوڕەگەزخوازانەدا دەوری ە کی هەمیشەییە. ئەگەر پیاوێک لحەڕەشەیەە سزای سێدار

ە هۆی هەندێ بارودۆخەوە ب« بکەر»ڕووبەڕووی سزای مەرگ دەبێتەوه. ە ی هەبێ، هەمیش«بەرکار»

یی لەگەڵ پیاوان پەیوەندە پیاوانی ئێرانی کە سەد قەمچی حوکم دەدرێت. کەواتبە مەرگ دەبێ یان ە مەحکوم ب

( WSWپەیوەندیی سێکسی ساز دەکەن )ە لەگەڵ ژنانی دیکە ( یان ئەو ژنانەی کMSM)ە ەیسێکسییان ه

 قەمچی.ە و ژن بە سێدارە هۆی ڕفتاری خۆیان مەحکووم دەبن؛ پیاوان بە ب

کەسانی ناهاوسان لەگەڵ هی کەسانی تڕەنس جیاوازه. گوتاری ە ب پەیوەستواڵتی ئێران، یاسا و ڕێساکانی ە ل

وایان  ایینئشوێنکەوتووانی ە و زۆرێک لە ییئایینجیاوازەکانی گوتاری ە ە پیشاندەری جۆرمێژوویی لەم بوار

، 1967اڵی سە ی ئیسالم وەک نۆڕمێک سەیر بکەن. لئایینچوارچێوەی ە شووناسی تڕەنسیان لە کە پێ باشتر

تحریر تێبی ەدات. کپێی ئەزموونی مێژوویی پێشنیاری ڕێنوێنی دە بە کرد کە فیقە ئیمام خومەینی وەها باسی ل

سەرەتادا ئامانجەکەی تەنیا شوێنکەوتووانی ە لە خومەینی بەڵگەیەکی فەلسەفی گرنگ بوو ک الوسیلەی

. فیقهی ناو سیاسەتە نیشتمانییەکانیشە وەلی فەقێی ئێران، ڕێی بردە بوو بە خومەینی لەو کاتدا بوو و دواتر ک

تووی فەرمی دەناسی. فیقهی پێشکەوە ۆڕینی ڕەگەز بی گنەشتەرگەرخومەینی مافەکانی کەسانی تڕەنسی بۆ 

« ە.ی گۆڕینی ڕەگەزێتیینەشتەرگەرە ریر یان نیگای یەکەم دژی ڕێگری لەئەلزۆه»ە ئەو ئیدعای دەکرد ک

 دەتوانێ زۆر توند بێت. ە وەک پێشتریش وترا، زەخت بۆ ئەنجامدانی ئەم کار

ر ئاستە سەە زیاتر لە ەوری سەرەکی دەبینێ و ئەمتڕەنسەکان دکردنی قوربانیە سیستەمی ئیداری ئێران ل

 ەتوێژینەوە زۆرێک لە لە جیاوازەکانی دەسەاڵتدارێتی، کۆمەاڵیەتی و بنەماڵەییدا ڕوو دەدات. ئەم پرس

و هۆگریی ە : تڕەنسێکسوالیتالساکەرەوەکان خۆ»نەجم ئابادی ە ژینەوەی ئەفسانوەکوو توێ یەکانیئیتنۆگڕافی

ە چۆن کەمینە دەریدەخا کە ( باسی کراوه. ئەم توێژینەو2113« )ێرانی هاوچەرخئە لە هاوڕەگەزخوازان

بەر سیستەمی  ەپەنا ببەن ەوەـ«خواست»نیگای ە گۆشە واڵتی ئێراندا تێکۆشاون لە و ڕەگەزێتییەکان لسێکسی 

ی رکەسانی تڕەنس سیستەمی ئیداە دەگەیێنێ کە ئەوە ـەوه. ئەم«حەق»نیگای ە گۆشە ئیداری ئێران تا ل

نە تەنیا  ەبۆ ئەوەی جۆرەکانی یاسا و ڕێسا بێچم بدەن کە بەرژەوەندیی خۆیان دەقۆزنەوە نایەکدەستی ئێران ل

سەرچاوەی پزیشکی بەڵکوو پانتایەک بۆ مانۆڕی ڕێژەیی بۆ ژیانێکی شیاوی تابشت بۆ ە دەست پێگەیشتن ب

ەمان، ڕێگەی پەڕلە لە یاساکان، بۆ وێن بری هەوڵ بۆ گۆڕینیە ئەوان مومکین بکەن. وەک نەجم ئابادی دەڵێ ل

بەشە  و دیکەی)چاکژیانەوە( ئێران لەگەڵ ڕێکخراوی بێهزیستی ە و ڕەگەزێتییەکانی ل سێکسیە کەمین

 پێیەتی، ئیش دەکەن.  انئیدارییەکانی دەسەاڵت بۆ هێنانە دی ئەو گۆڕانکارییانەی وا پێویستی

ەکانی ڕێکخراوی بێهزیستی واڵمی لۆبیگەری و ، نووسینگەی خەسارەتە کۆمەاڵیەتیی2111ساڵی ە ل

ە ی سەربازی لخزمەتە و پۆلێنبەندیی هۆکاری لێخۆۆشبوونیان لە ئەکتیڤایەتی ستراتیژی تڕەنسەکانی دایەو

 ەکێش"ئەم ە ئێستا ک«. هۆرمۆنییەکانە بڕگەی کێش»ی گۆڕی بۆ ـ«دەروونییەکانە بڕگەی کێش»

 ،شێوەی تیۆریە ر دەکرێ، النیکەم بسەر کارتەکەیان تۆماە وەک هۆکاری لێخۆشبوون لە یانـ"هۆرمۆنی



پیاوەکانی هەڵوەدای کار ئەنجام دەدرێ، کەمتر دەکاتەوه. نەجم ە دژی تڕەنسە لە ئەو ڕێژە هەاڵواردنەی ک

شێوەی  ەی گۆڕینی ڕەگەز بنەشتەرگەربۆ بەرپرسانی پزیشکی و یاسایی، »ە کە ئابادی ڕوونی دەکاتەو

ی و یاسایی بەو ئایینو هەندێ جار بژاردەی قبووڵ کراوی ە ئاساینانۆڕمی نەخۆشدیاریکراو چارەسەری 

ارانەشیان ڕفتە لەگەڵ هاوڕەگەز یان ئەم چەشنسێکسی  خواست بۆ پەیوەندییە ڕەگەزخوازانە دەناسێنن کدیتر

 «      هەیە.

ه؛ ڕێزی هێنەرەر و بێبنەما، ئازاردپەیوەندیی لەگەڵ کەسانی ناهاوسان، بێە سیستەمی یاسایی ئێران ل

 هۆگرییفەرمی نایناسێت. دەزگای دادی ئێران هیچ چەمکێکی ە قبووڵ ناکا و بهاوڕەگەزخوازی ە چوونک

 ەڕووانگەی یاساییەوە لە فەرمی ناناسێت کەواتە هۆگریی بۆ ڕەگەزی بەرامبەر بە بەدەر لسێکسی 

ڕفتاری ە دەست دەدەنە ەسانێکن کتەنیا کە و ئەمانە ڕەگەزخواز مانای نییهاوڕەگەزخواز یان دوو

ایبەتی ت سێکسیسەر ڕفتاری ە لە بەرباڵو و ڕووخێنەری ئەم یاسا و سزایان یهاوڕەگەزخوازانە. کاریگەری

سەر ئاستی ە و چ لە سەر ئاستی شرۆڤە ڕازیین، چ لە بەم ڕفتارە ساڵ کە دوو کەسی هاوڕەگەزی گەور

 کردەوە پێکەنینییە.

 ەڕاپۆڕتی دووهەمی خۆیدا سەبارەت بە وی نەتەوەکان، عەسما جەهانگیر، لهەواڵنێری تایبەتی ڕێکخرا

یەکەمی مانگی ژانڤییە هەتا سی و یەکی مانگی زەمەنیی لە مەودای ە ئێران کە بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ ل

ە کارناسان و سەرچاوەی کۆمەڵگەی مەدەنی بۆ وێنە کۆمەڵێ لە خۆ دەگرت، هەندێ زانیاری لە جوون ل

ە رۆڤئێراندا شە ل« جیدییەکانە کێشە مافە مرۆیی»بۆ ئەوەی ە عەبدولڕەحمانی بروومەند کۆ کردەو بنیاتی

دەزگای دادی ئێران گرت و ڕێژەی ڕۆژ لە ڕۆژ ە ڕاپۆڕتی خۆیدا ڕەخنەی لە بکات. خاتوو جەهانگیر ل

د. کرە می دەدا، ئیدانقەڵەە نایاسایی لە واڵتی ئێران بە تاوانی هاوڕەگەزخوازی کە دان بە سێدارە زیادی ل

مبەر هەە ئێراندا پیشان دا. هەڵوێستی ئەو لە دۆخی دژواری ناهاوسانانی لناوبراو کاریگەرەکانی ە بۆچوون

ە نێتی بێبۆ ئەوەی ئاشتی و ئارامە پرۆسەیەک بەڕێوەیە ترووسکاییەکی دروست کرد و پیشانی دا کە ئەم بابەت

 وێز خراو.ناو ژیانی ناهاوسانانی پەرا

هاتنی یاسای شەریعەت ە ـی هەتاوی دەزگای دادی ئێرانی گۆڕی. بەشێک لەم گۆڕانکارییان1357ی شۆڕش

حەزرەتی محەمەدی )د.خ( ە دەقی قوڕئانی پیرۆزدا بە خودا لە بوو. شەریعەت هەر هەموو ئەو فەرمانانەی ک

سای واڵتی ئێران، یا ەخۆ دەگرێت. لە لە کەالم و کردەوە گوێرەی تێگەیشتنی پێغەمبەر لە ڕاگەیاندووه، ب

ە سەر پرۆس ەکاریگەرییەکی زۆری لە کە ییئایینی یدەسەاڵتدار یژێر کاریگەریە توندی لە شەریعەت زۆر ب

گوێرەی ئەم  ەیاسا و ڕێساکانی یاسای ئیسالم پێشێل نەکەن. بە دروست دەکا کە و ئەو دڵنیاییە یاساییەکان هەی

وەکوو هاوسەرگیری، تەاڵق، ە سەر هات و یاساکانی بنەماڵە یاسایە، یاسای تاوان و مەدەنی گۆڕانیان ب

 سەر هات. ە یاساکانی ژنان گۆڕانکارییەکی زۆریان بە سەرپەرشتی مندااڵن و زۆرێک ل

 

 ڕوانگەی ئیسالمی ؛ئایین

 

 سەر ئاستیە لە هاوڕەگەزخوازان هەمیشە کە ییەکان، هیچ سەیر نییە ئاییندەمارگرژییە لە ئاوڕدانەوە ب

ی دژ بەم ئایینکۆمەڵگا موسڵمانەکاندا وەک پرسێکی نەرێنی لێیان دەڕوانرێت. بەرهەڵستی ە تی لکۆمەاڵیە

دەقی پیرۆزی ئیسالم )قوڕئان(، یاسای ئیسالم )شەریعەت( و گێڕانەوەی ڕەپاڵ دراوی ە دەتوانین لە پرس



ە بەرامبەر ب هەر هەموویان ڕوانگەیەکی زۆر نەرێنیانە کبکەین حەزرەتی محەمەد )فەرمووده( بەدی 

 هەیە. هاوڕەگەزخوازی 

هۆی ڕووخانی بەرباڵوی هاوڕەگەزخوازانی واڵت. وەک تایلۆر و هاوکاران ە ئێران بوو 1357شۆڕشی 

م دراون؛ بەاڵە سێدارە دیترڕەگەزخواز پاش شۆڕشی ئیسالمی لچەند کەسی ناە ڕوون نیی»( وتیان: 2115)

       1«تۆمار کراوه.ە ارسێد 117، ڕێژەی 1991و  1979نێوان سااڵنی ە ل

 ەتاراندنی ناهاوسانانی کۆمەڵگای ئیسالمی دەوری سەرەکی دەبینێ و ئاراستەی بیرکردنەوە زۆر جار ل ئایین

ە شووناسی موسڵمانان ل« کیناو»زۆر جار لەگەڵ  ئایین. پەروەرەئایینو ئاکاری ملیۆنان کەسی 

زۆر گرنگە. ئەم هەڵوێست و کردەوە هاوڕەگەزخوازی  هەمبەرە هەڵوێستی ئیسالمی لە هاوئاهەنگیدایە کەوات

ە ەم دەسەاڵتئە بنەمایەکی سیاسییە؛ چوونکە گەوهەری سەرەکی ل ئایینییە، بەڵکوو ئایینڕێنوێنی ە پتر ل

انی ری، ژیهاوسەرگیە سەر ڕای کۆمەاڵیەتی و ڕفتارەکان بەتایبەت لە کاریگەری لە کە ئەخالقییەی هەی

ۆی خهاوڕەگەزخوازی  هیچ شوێنێک هێندەی ڕوانگەی کۆمەڵگا بۆە لە ت. ئەم بابەتنێدابە خێزانی و پەروەرد

 ەونە. کردەوەیەکی قێزهاوڕەگەزخوازی  ،ئایینپشت چاویلکەی ە واتایەکی سادەتر، لە باشی نەنواندووه. بە ب

 و هاوڕەگەزخوازی ییکۆمەاڵیەتکردنی لە سەر ڕێگەی قبووڵکردن لە ئاستەنگ دروست یئایینباوەڕی 

 واڵتی ئێران،ە ێکی دیاریکەرەوەیە. لفاکتەرهێزێکی بەتوانا و ە هەمیشهاوسەرگیریی هاوڕەگەزان 

سەر  ەزۆر جار کاریگەری لە کۆمەاڵیەتییە تاڵە و تڕەنسێتی نەخۆشییە. ئەم ڕاستییە تاوانهاوڕەگەزخوازی 

حاڵێکدا  ەکەسانی تڕەنس ناکا، ل ەبە شێوەی دیاریکراو ئاماژە ژیانی ناهاوسانانی ئێرانی دادەنێت. قوڕئان ب

 ی گۆڕینی ڕەگەزی بۆ تڕەنسەکان کردووه. نەشتەرگەرلەو پەڕی سەرسووڕماندا، دەوڵەتی ئێران ئاسانکاری 

سەر ئاستی هەموو واڵتانی جیهان، ە ل»کاری نەجم ئابادی، تایلۆر و هاوکاران کە دەڵێن ە لە ئاوڕدانەوە ب

 «ەدات.ساڵدا ئەنجام دە ی گۆڕینی ڕەگەز لنەشتەرگەرزیاترین ڕێژەی پاش تایلەند، کۆماری ئیسالمی ئێران 

 یاسای سزایە سەردا هات. مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی پێداچوونەوەی بە یاسای سزای ئێرانیش گۆڕانی ب

ڕێکخراوێکی سەرتر ە ، شۆڕای نیگابان ک2113مانگی مەی ساڵی ە کرد و ل 2119ساڵی ە ئیسالمی نوێی ل

شێوەی فەرمی پێی دەوترێ یاسای سزای ئیسالمی. ە بە نە، ئەم یاسا نوێیەی پەسند کرد کمەجلیسی ئێراە ل

گوێرەی یاسای ئیسالمی، سزاکانی حەد ئەو ە خۆ دەگرێت. بە جیاوازەکانی سزا لە یاسای سزای نوێ جۆر

ۆی و دادگا بە کراو سزایانەدا، فەرمان دیاریە وه. لەم چەشن«مافی یاسایی خودا»ە پەیوەستن بە سزایانەن ک

سزا تەمبێییەکاندا، بوار بۆ لێکدانەوەی دادوەر هەیە. یاسای سزای ە نییە لێکدانەوەی دیکەی بۆ بکات. ل

بڕگەگەلی لێکدژ و پاڕادۆکسی وەکوو یاسای قیساس یان تۆڵە کردنەوەی قەتڵ، ە لە ئیسالمی نوێ بریتیی

ی تاوانی دزێتی و هەندێ تاوانی ئاسایشی نیشتمانە بۆ کردەوەی زینا، قرتاندنی ئەندامی لەش بکردن بەردباران

 تاوانەکان. ە و قەمچی بۆ بازنەیەکی بەرباڵو ل

شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ژیانی ە لەگەڵ سەرهەڵدانی شۆڕشی ئیسالمی، یاسای سزای ئیسالمی نوێ ب

وونی پەیوەندیی پێ باشب 241هەتا  232، مادەکانی 2بەشی ە شێوەی تایبەت، لە ناهاوسانانی گۆڕی. ب

تەواوەتی دیاری دەکەن. ناهاوسانان قبووڵ کراو نین و پشتیوانیان ە سیستەمی یاسایی بە لە هاوڕەگەزخوازان

ناهاوسانان ئەنجام ە یەک بەرامبەر بتوندوتیژیە گوێرەی یاسای سزای نوێ هەموو چەشنە لێ ناکرێت. ب

 دەدرێت. 

                                                           
1 - Taylor, Yvette, Ria Snowdon. Queering Religion, Religious Queers Volume 38 of Routledge Studies in 

Religion. Page 45. 



ۆمی شوێنی خەتەنە بۆ ناو کبارتەقای امی زا و زێی پیاوان تێخزانی ئەندە لە بریتیی نێربازی – 233مادەی 

 مرۆڤێکی نێر )دخوول(. 

زۆرداریی یان ە بە دخوول ئەنجام دەدا ئەگەر ئەم کارە ی بۆ کەسێک کسزای حەدی نێرباز – 234مادەی 

ەدەر لەم ب بدرێت؛ە سێدارە پێکهێنانی ژیانی هاوبەش بێ، دەبێ لە زۆرەملێیەتی ئەنجام درا یان لە دۆخێکدا ک

هەر حاڵەتێکدا )چ حاڵەتی پێکهێنانی ژیانی ە سەد قەمچی سزا بدرێت. سزای حەد بۆ بەرکار لە دەبێ بە حاڵەت

هاوبەش بێ و چ نەبێ( سێدارەیە. ئەگەر بکەر ناموسڵمان بێ و بەرکار موسڵمان، سزای حەد بۆ بکەر 

 سێدارەیە. 

 نێوان ڕان یان قوونی مرۆڤێکی پیاو. ە و زێی پیاو لدانان ئەندامی زا ە لە تەفخیز بریتیی – 235مادەی 

نێوان ە و لەم حاڵەتەدا هیچ جیاوازییەک لە تەفخیز، حەدی بکەر و بەرکار سەد قەمچییە ل – 236مادەی 

 ژن و زۆرداریی و نازۆرداریی نییە. ژندار و بێ

امووسان و دەست لێدانی نێربازی و تەفخیز وەکوو ڕە مرۆڤی نێر بەدەر لهاوڕەگەزخوازی  – 237مادەی 

 بە هەوەس، سزای سی و یەک هەتا هەفتا و چوار قەمچی تەمبێی دەرەجە شەشی لێ دەکەوێتەوە. 

 مرۆڤی مێینەش دەگرێتەوه. ە حوکمی ئەم ماد – 1تێبینی 

 سزای بۆ دەبڕێتەوه. ە ڕووی شەرعییەوە وا لە ناگرێتەوە ئەو حاڵەتانە حوکمی ئەم ماد – 2تێبینی 

سەر ئەندامی زا و ە ئەندامی زا و زێی خۆی لە مرۆڤێکی مێینە لەوەی کە مووساحەقە بریتیی – 238مادەی 

 زێی هاوڕەگەزی خۆی دابنێت.  

 سەد قەمچییە. ە حەدی مووساحەق – 239مادەی 

نێوان بکەر و بەرکار و موسڵمان و ناموسڵمان و ە حەدی مووساحەقە، هیچ جیاوازییەک لە ل – 241مادەی 

 و سەڵت و زۆرەملێیەتی و نازۆرەملێیەتی نییە. هاوسەردار 

 پاکداوێنی وە سەر ڕوودانی تاوانی دژ بە نەبوونی بەڵگەی سەلماندنی یاسایی لئەگەری ە ل – 241مادەی 

و نەبینراو  ەو لێپرسینەوەیەک بۆ دۆزینەوەی کاروباری شاراوە لێکۆڵینەوە تۆمەتبار هەرچەشنکردنی نکۆڵی

لێوەشانەوەی ناچارکردن، نەخوازراوی، ئازاراندن، ڕفاندنی یان هەڵفریواندن یان ئەو قەدەغەیە. حاڵەتەکانی 

 نایگرێتەوه. ە ە ئەم حوکمهاتوو ناچارکردنتووشی تاوانی ە پێی ئەم یاسایە بە حاڵەتانەی ک

انێ ەزتاوان دە بە یاسای سزای نوێ پەیوەندیی هاوڕەگەزخوازانە لەو حاڵەتانەی سەرەوە دەتوانین تێبگەین ک

نێوان دوو ئافرەت )مادەی ە لە ی ڕێککەوتووانیقەمچی بۆ پەیوەندیی سێکس 111ە سزاکان لە و الیەنێک ل

( دەگرێتەوه. 234پێی ڕەزامەندیی نێوان هەر دوو پیاو )مادەی ە بۆ دخوولی سێکسی بە ( هەتا سێدار239

 ەبکردن کوو دەست لێدان و ماچدیکەی ڕفتارەکانی هاوشێوەی نێوان دوو هاوڕەگەز وەە هەروەها ئەم یاسای

 سزای مەرگ 233و  232دەکانی قەمچی وەک سزا بۆیان ڕەچاو کردووه. ما 74تاوان دەزانێ و نزیکەی 

« بکەر»حاڵێکدا یاسا ە ی ڕەزامەندانەی نێوان دوو پیاو ڕەچاو دەکەن، لیی پەیوەندییەکی سێکس«بەرکار»بۆ 

ە لە ا دەدات. پیاوانی ناموسڵمان و هاوسەردار کقەمچی )ئەگەر موسڵمان و سەڵت بێت( سز 111بۆ 

 مەرگ حوکم دەدرێن. ە ڕەزامەندانەدا بەشداری دەکەن، بی یسێکس پەیوەندییەکی

 هەموو چەشنەکانی تاوانیە دووهەمین کتێبی بەشی چوارەمی یاسای سزای ئیسالمی کە کە سەیر لەوەدای

بێدەنگی هەڵبژاردووه. دەستدرێژی ن و مێردی ژبابەتی دەستدرێژی ە خۆ دەگرێت، بەرامبەر بە لسێکسی 

دەرەوەی بازنەی پەیوەندیی قبووڵ کراوی ە باو کەوتووه، مەگەر ئەوەی کە کردەوەی سێکسی لە تاوانێکی ل

کسیدان پەیوەندییەکی سێە لە ساڵ کە دوو پیاوی گەورە دەگەیێنێ کە ئەوە ڕوو بدات. ئەم لۆژیکە نەخۆش ئایین



ناوی هاوسەرگیرییەوە ە بە و مەترسی مەرگ بۆ خۆیان دەکڕنەوه؛ بەاڵم کەسێک ک ەتاوانیان لێ وەشاوەتەو

 تاوانی لێ نەوەشاوەتەوه. ئەوە سااڵندا دەسەپێنێ، ە سەر کچۆڵەیەکی تەمەن دە پەیوەندیی سێکسی ب

زۆر لێک نزیکن. ئێستا دەتوانین تێبگەین ە و سزای سێدارهاوڕەگەزخوازی  گوێرەی سزای یاسای نوێ،ە ب

 ەنیگەرانی و ترسێکی هەمیشەییدا دەژین؛ چوونکە بارودۆخی پڕ لە ناهاوسانان لە بۆچی زۆرێک ل ەک

 قەرەباڵغدا سزا و سێدارەکان جێبەجێ دەکەن. ە بەرپرسانی ئێرانی ل

 

  یاسای نێودەوڵەتی

 

تاری ڕفە هەر چەشنە ڕاشکاوانە کە و ئامرازی مافە مرۆییە جۆراوجۆرەکانی واژۆ کردووە ئێران جاڕنام

رەی ئەم گوێە ، زەینی یان جەستەیی لەگەڵ کەسەکان و بەتایبەت مندااڵنی قەدەغە کردووه. بسێکسیخراپی 

بواری  ەگوێرەی یاسای نێودەڵەوتی دەبێ مافەکانی ژنان لە و بە بەڵگانە، دەوڵەتی ئێران هەندێ پابەندێتی هەی

 ەزانی و ڕفتاری خراپی ئەندامانی بنەماڵخێی یتوندوتیژە بوون لهەاڵواردن، دەربازیەکسانی و نەبوونی 

ی نێودەوڵەتی و ئیسالمییەکان بابەتێکە داڕدننێوان ستاە لیەکگرتوویی دەستەبەر بکات؛ بەاڵم نەبوونی 

خۆ دەگرێ، ە بەردباران کردن، بڕینی ئەندامانی لەش و قەمچی لە ئاشکرایە. یاسای سزای ئێران ک

ە لە و ڕفتاری نامرۆڤانە ئەشکەنجە. قەدەغەی ئەشکەنجلە ی پێناسەی یاسای نێودەوڵەتلە  ەکەنموونەی

 سەر کراوەتەوه. ە ئامرازەکانی مافە مرۆییە گشتی و ناوچەییەکاندا جەختی ل

، وردترین و سووککەرانەیان ڤانە بێبەزەیی، نامرۆ یو ڕفتار یان سزاە جاڕنامەی قەدەغەی ئەشکەنج

 بەم شێوەیە:ە ڕوو کە ای نێودەوڵەتی دەخاتپێی یاسە ئەشکەنجە بە بەڵگەمەندترین پێناسە ل

 دژیە جەستەیی یان دەروونی ل زۆریئێش یان ئازارێکی ە هۆیەوە بە ئەنقەست کە هەر کردەوەیەکی ب»

 ەمەبەستی وەدەست هێنانی زانیاری یان دانپێدانان لەو یان کەسی سێیەم بسەپێنرێ، ئەوە کەسێک ب

 ەئەو یان کەسی سێیەم ئەنجامی داوە یەک کەەسێک وەک کردەوئەشکەنجەی پێ دەڵێن. )هەروەها( سزادانی ک

هەر چەشن ە سەر بنەمای هەاڵواردن لە حەڕەشە و زۆرەملێی و لە ئەنجامی بدا، بە کە هەیە یان ئەگەری ئەو

ڕەزامەندیی و بەرهەڵستی نەکردنی ە گەیاندنی ئێش و ئازار یان هاندان و بزواندن یان بە و کاتێک ب

 لێی دەڕوانرێت. ئێش وە ئەنجام بدرێ، وەک ئەشکەنجە ەتی یان هەر خاوەن پلەیەکی دیککاربەدەستی دەوڵ

ە ۆن(ـپێویستیی سزای یاساییە، وەبەر ئەم )کۆنوانسیە شێوەی الساییانە شێوەی سرووشتی یان بە بە ڕەنجێک ک

 «ناکەوێت.

بوون؛ بەاڵم ئێران هێشتا ە م، سەد و شەست و دوو واڵت ئەندامی ئەم پەیماننا2117مانگی ئاگێستی ساڵی ە ل

 واژۆی نەکردووه. 

 ـی7گوێرەی مادەی ە مەدەنی و سیاسییەکانە. بە سەرەڕای ئەمە، ئێران ئەندامی پەیماننامەی نێودەوڵەتی ماف

ێزی بە ڕو بێە تیژ، نامرۆڤانرێ یان ڕفتار یان سزای توندوبدە هیچ کەس نابێ ئەشکەنج»ننامە: ئەم پەیما

   «ێت.رسەرددا بسەپێن

مانگی  24ە ل خۆبواردنبێ مافی ە واژۆ و ب 1968چواری مانگی ئاپڕیلی ساڵی ە ئێران ئەم پەیماننامەی ل

 37کرد. هەروەها ئێران پەیماننامەی مافەکانی منداڵی واژۆ کردووه. مادەی  یپەسند 1975جوونی ساڵی 



 18انرێ بۆ مندااڵنی ژێر تەمەنی بێ هەلی بەخشین ناتوە یان زیندان بە سزای سێدار»دەڵێ: ە ئەم پەیماننام

 «کار بهێنرێت.ە ساڵ ب

یقهی دژی ف»ە پەیماننامە هەندێ مژاردا کە لە دەکا کە بۆ ڕەچاو نەکردنی ئەم مژارانە پاکانە ئێران بەو ئیدعای

 مافی فەرمانێکی نوێ بۆ خۆی بە پارێزراو دەزانێت. « ئیسالمییە

 

  ڕێژەی کارەساتبار ئامار و

 

جێبەجێ دەکات. هاوڕەگەزخوازی  هێشتا سزای مەرگ بۆە جیهان کەی هەوت واڵت ەول ەئێران یەکێک

 گوێرەیە کۆی واڵتانی دیکەدا هەیە. بە چاو حەشیمەتی خۆی زیاترین ئاماری سێدارەی لە هەروەها ئێران ل

ئێران ، 2119ساڵی ە چاو ئێران ئەنجام داوه. لە ژمارەی ڕەها، تەنیا واڵتی چین ڕێژەی زیاتری سێدارەی ل

ە بینیوە خۆوە ، ڕێژەی سێدارەکان هەڵکشانی ب2114و  2111نێوان سااڵنی ە داوه. لە سێدارە کەسی ل 388

 حاڵەت.  242النیکەم سێ هەزار و ە گشتی گەیشتووەتە و ب

ە سێدارەلە بە هەموو جۆرەکانی پەیماننامەکانی مافەکانی مرۆڤ، هێشتا درێژە پێچەوانەی ئەندامێتی لە ئێران ب

، 2119و  2118ساڵەکانی ە دا. لە سێدارە ، ئێران هەشت مێرمنداڵی ل2117ساڵی ە ی مندااڵن دەدات. لدان

ە سێدارە ل ەپێچەوانەی پابەندییەکانی بڕیارنامەی مافەکانی مرۆڤ درێژە بە هێشتا بە واڵتێک بوو کە ئێران تاک

ە دانی مندااڵنی هەبووە سێدارە اڵەتی لحە ئێران النیکەم یانز 2114و  2113سااڵنی ە دانی مندااڵن دەدات. ل

ز هەرگیە شک ڕێژەیەکی یەکجار زۆری ئەم سێدارانن. بێووب ئاشکراە حاڵەتگەلێکن کە تاکە و ئەمان

 ڕاناگەیێنرێن. 

ە ناوەکانی عەبدواڵ قەوامی چاهزەن جیری و سەلمان قەنبەری چاهزەن جیری لە ، دوو پیاو ب2114ساڵی ە ل

ێت. ی بوو باوانەکەیان ڕەنگە کردەوەی نێربازدران و تە سێدارە اشووری ئێران لبە ئاگێست ل 6ڕێکەوتی 

گێڕانەوەی لێکدژ و لێکنەچوو ە دران یان نا؛ چوونکە سێدارە بوون لگەی هۆیە ئایا ئەوان بە کە ڕوون نیی

ـی «تاوان»ڕ مەە لە بوون و سەرچاویەکی دیک گەی ئەوانە کوتی ئێران ە هەیە: سەرچاوەیەک لە بارەیانەوە ل

، سێ پیاوی 2111ساڵی ە ناوزەد کرد. ل« تاوانبارانی نائەخالقی»ئەوان ڕوون نەبوو بەاڵم ئەوانی وەک 

می پیتی یەکەە تەنیا بە دران. ئەم کەسانە سێدارە لهاوڕەگەزخوازی  تاوانیە بوون بئێرانی پاش مەحکووم

دران. ە سێدارە پارێزگای خووزستان ل شاری ئەهواز، ناوەندیە باشووری ئێران لە ناویان ناسران، ل

یسالم شەریعەتی ئە هۆی ئاکاری دژ بە بە ئەم سێ تۆمەتبارە ناو ئاپۆرەی خەڵکدا وتی کە بەرپرسێکی داد ل

 تاوانی ئەمە نەرویج وتوویەتی کە مەرگ حوکم دران. ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ لە ب« کردەوەی گاڵو»و 

ە ەم پیاوانئایا ئە کە نێوان دوو پیاو( بووه. دیار نییسێکسی  ن دخوولی)تێکەلبوونی یا« نێربازان»ە پیاوان

ە بیست تاوانبار بە کێنرا ڕایگەی 2117ساڵی ە هاوڕەگەزخواز بوون یان وەک هاوڕەگەزخواز ناسێنران. ل

دران. وردەکاری زیاتر سەبارەت بەم ە سێدارە تاران لە ل راوجۆری وەک دەستدرێژی و نێربازیتاوانی جۆ

 خەڵک نەدرا. ە بە داوڕوو

ناوەکانی مەحموود عەسکەری و ئەیاز مەرهوونی ە دانی دوو کوڕی مێرمنداڵ بە سێدارە ، ل2115ساڵی ە ل

و  بازیکردەوەی نێرە وانی بەشداری لتاە ئاپۆڕەی خەڵکدا بە میدیایی کرا. ئەوان لبە ئاستێکی بەرباڵودا ە ل

 ابەتیبەرامبەر بە ڕوانگەی ئێران بتوندوتیژی کراوی و ئەمە پێشبینی نەدران و ە سێدارە دەستدرێژیی ل



ە شێوەی بەرباڵو لە سێدارەدانی ئەوان بە پیشان دا. وێنەی دڵتەزێن و هەژێنەری لهاوڕەگەزخوازی 

ە یەکیان تەنانەت لە کاتی تاواندا، منداڵ بوون و دەوترێ کە لە ئەم کەسهەر دوو ئەنتەرنێت باڵو کرایەوه. 

ە ێدارئایا ئەم دوو لە سە کە دان هێشتاش منداڵ بووه. هێشتا ڕوون نییە سێدارە فەرمانی ل کردنیکاتی جێبەجێ

 پێی ئەوان وەکە بە هۆی هاوڕەگەزخوازبوونیان بوو یان نا. ئەو ڕاستییانەی کە شێوەی تایبەت بە دانە ب

 . ی ماوەتەوەناڕوونبە هەتا ئەوڕۆ هێشتا ە تاوان ناسراو

و دەستدرێژی بۆ سەر سێ کوڕی  تاوانی نێربازیە بە وی مولوودزادناە منداڵ بهەر بەم شێوه، کوڕێکی مێر

ااڵکانی سکە هەموو شایەتحاڵەکان لە حاڵێکدا بوو کە لە درا. ئەوە سێدارە سااڵندا لە تەمەنی سیانزە مێرمنداڵ ل

ە ل ن ناگرێتەوه.مندااڵە و مولەوودزادەش دانپێدانانی خۆی وەرگرتەوه. سزای سێدارە خۆیان پاشگەز ببوونەو

 ەدژی سەرۆکی دەزگای دادی ئێران تۆمار کرا. ئەم لە سکااڵ لجیدی شێوەی ە سەر ئاستی نێودەوڵەتی ب

دوو پەیماننامەی نێودەوڵەتی جاڕنامەی مافەکانی منداڵ و پەیماننامەی کردنی ڕوونی پێشێلە بە سێدارەدان

ە دارگوێرەی ئەوان سزای سێە انی واژۆ کردبوو و بئێران ئەوە نێودەوڵەتی مافە مەدەنی و سیاسییەکان بوو ک

و ە بێ ئاگاداری بنەماڵە بە ه. سەرەڕای ئەم وەسفانە، مەولوودزاداوبۆ مندااڵنی تاوانبار قەدەغە کر

درا. مۆدالنا مەقرەبی، جێگری بەڕێوەبەری بەرنامەی خۆرهەاڵتی ناڤین و باکووری ە سێدارە پارێزەرەکەی ل

ە سێدارە ۆ لبە ئاسایانتامەزرۆیەتی نەخۆشە لە کە ێران پیشانی داونێودەوڵەتی وتی ئئەفریقا لە لێبووردنی 

 و سنوورێک ناناسێت. ە یاسای نێودەوڵەتی هیچ ڕادکردنی دانی مندااڵن و پێشێل

 ەیان نۆڕمهۆگریی سێکسیوا دەزانرێ ە ئامانج کە یاسای سزای ئیسالمی نوێ ئەو کەسانەی کردۆت

ەوی زڕووی سەر ە ل« سەرپێچیکاران»بۆ دەسەاڵت بۆ ئەوەی ە پاساوێکە دەدا و ئەم کۆمەاڵیەتییەکان تێک

اکانی یاسا سزاییەکان، یاسە پێکهاتەی زۆرێک لە سەر زەینی گشتی نەکرا، النیکەم لە بسڕێتەوه. ئەگەر ل

 ییسێکس چەوساندنەوەی، پەالماری سێکسی، زینا و کەڵکاوەژووییتاوانی چەپەڵی وەکوو ە ی بنێرباز

 ەبەم شێوە کە سەرلێشێواوی و توڕەیی گشتی خەڵکی لێ دەکەوێتەوە گرێ بدا و ئەمە مندااڵن پێکەو

و  ی مندااڵنیئازاری سێکس .سێکسیتوندوتیژی ڕیزی تاوانی ترسناکی وەکوو ە دەخەنهاوڕەگەزخوازی 

 شەکانی ڕابردوودابەە وا نییە. وەک لهاوڕەگەزخوازی  دەستدرێژی تاوانی شەرمەزارهێن و تۆقێنەرن؛ بەاڵم

الیەن ە لە سێکسی کداوێنپیسی و  ڕیزی منداڵبازیە دەخرێتە هەمیشهاوڕەگەزخوازی  وترا، مەخابن

ێران ئە لهاوڕەگەزخوازی ە ب پەیوەست ا و سێدارە دەزانرێن. یاسای سزایشیاوی تاراندن، سزە کۆمەڵگاوە ب

، 2117ەری ئاکتەوبە ڕێکخراوی نەتەوەکان لگوێرەی ڕاپۆڕتی ە کۆمەڵێ مافی مرۆیی بنیاتی پێشێل دەکات. ب

تەمی ئێران، وتی سیسە دکتۆر ئەحمەد شەهید، هەواڵنێری تایبەتی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەوەتەکان ل

نێودەوڵەتییەکانی مافەکانی مرۆڤ الوازە؛ ە ڕەچاو گرتنی ستانداڕدڕووی ە سزایی کۆماری ئیسالمی ل

 «. تاوانی شیاوی مەرگ»ڕیزی ە تدەخاهاوڕەگەزخوازی ە بۆ وێنە چوونک

سەر بارودۆخی هاوڕەگەزخوازان و دیکەی ە ل 2111ساڵی ە چاودێری مافەکانی مرۆڤ ڕاپۆڕتێکی تەواوی ل

 پەیوەستی دادگاکانە ەیاند لەو ڕووەوەی کڕایگە ان باڵو کردەوه. ئەم ڕاپۆڕتواڵتی ئێرە کان لسێکسییەە کەمین

ەز هۆی پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگە چەند کەس بە لێکدانەوەی ئەوەی کگشتیی نین، « پرسە ئەخالقییەکان»ە ب

هەزار کەس  5، نزیکەی 1979ساڵی ە لە دەکا کە دراون، دژواره. لێبووردنی نێودەوڵەتی مەزەندە سێدارە ل

 دراون. ە سێدارە هۆی پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز لە ب

جار  چەندینە ەگەڵ کومیتەی مافەکانی مرۆڤ بکۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان لە کەلتووری، کومیتەی ماف

وەندیی پەیە کە هەڵبووەشێننەوە بۆ ئەوەی ئەو یاسایانە ئێران کردووبۆ وێنە هەموو واڵتانی ئەندام ە داوایان ل



ـە. مەرج و پابەندییەکانی  ICCPRو   ICESCRتاوان دەزانێت. دەوڵەتی ئێران ئەندامی ە لەگەڵ هاوڕەگەز ب

کار هێنانی یاسای سزای ە ڕوونن. سەرەڕای ئەمە، واڵمی دەزگای دادی ئێران بە ڵەتییاننێودەوە ئەم بەڵگ

ە انەکان لناهاوسە گرووپە و گرفتانەی کە تاوان زانینی پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەزه. ئەو کێشە ئێستا بۆ ب

افەکان، مکردنی ان پشێلئەگەری زیان یە یاساییان هەیە. لناوەڕۆکی بنەڕەتدا ە ئێراندا ڕووبەڕووی دەبنەوه، ل

شێوەی  ەیاسایی سنوورداریان پێ دەگات؛ یاساکان ب ئارادا نییە، یارمەتیە کارییەک لئەگەر نەڵێین هیچ هار

بەرامبەر  یشێوەی سرووشتە ەکرێن. یاساکان بجێبەجێ دە پێناو پێشێلکردنی مافەکانی ئەم کەسانە کردەیی ل

ییەکانی نێودەوڵەتە دژی پابەندێتییو دەمارگرژانەن و زۆر ە ییانجیاکاربەشە خەسارهەڵگرەکانی کۆمەڵگا، ە ب

 ئێرانن. 

هەندێ حاڵەتدا ە و ل و دەمارگرژی بۆ ئەوهاوڕەگەزخوازی  و ناتۆرەی لەقەمە تەواوەتی لە موسڵمانان خۆیان ب

نانەی اشووناسی ڕەگەزیی کە سزایەکی زەخت چاوڕێیانە، ئاگادارن. بۆ ئەو ناهاوسئاشکرابوونی  ئەگەریە ل

وێنەیەکی ە سەر دەبەن، ئەمە ژیان ب کانواڵتی ئێران سەرەڕای هەموو هەاڵواردن و نەبوونی مداراە لە ک

 ڕەشە. 

ەکی ڕوانگەی واڵتانی دراوسێ دەتوانێ پتانسێڵیە ان لڕەگەزخوازبارودۆخی هاوڕەگەزخوازان و دوو تاوتوێی

ە ل ەکانیکۆمەاڵیەتیچالنجە ەرەنگاربوونەوەی بۆ بە چارە بەرباڵوتری بۆ چاکسازی یاسایی مومکین و ڕێگ

سڕینەوە کرا پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز تاوان 1858ساڵی ە واڵتی تورکیا لە ئێران دابین بکات. بۆ وێنە، ل

، ناهاوسانان جڤاکیگەورەترین دەستکەوتەکانی ە و هەاڵواردنی یاسایی سنووردارتر بوونەوه. یەکێک ل

ە ڵ بوو کئەستەنبۆە واڵتی تورکیا ڕێژەی شانازیی ناهاوسانان لە لۆکان ئجیئێن چاالکڤانانی کۆمەاڵیەتی و

 ەچوو. ناهاوسانانی ئێرانی لە ئەم ڕووداوەی تێدا بەڕێوە ڕیزی یەکەمین واڵتی موسڵمان کە تورکیای خست

 واند. بەشدارییان ن 2116و  2115سااڵنی ە ئەستەنبۆڵ، ئامستردام و ستۆکهۆڵم لە لە هەندێ لەم ڕێژان

زۆر مژدەبەخش و ڕوونە، کۆمەڵگای تورکیا هێشتا ڕوانگەیەکی نەرێنی ە گشتییە سەرەڕای ئەم هەڵوێست

ساڵی  ەالیەن ناوەندی توێژینەوەکانی پیو لە لە پێی توێژینەوەیەک کە کەسانی ناهاوسان هەیە. بە بەرامبەر ب

ە لهاوڕەگەزخوازی کردنی قبووڵە وەڕیان بواڵتی تورکیا باە سەدی تاکەکان لە ل 9ئەنجام درا، تەنیا  2113

ەم بوون. ئ سەر ئاستی کۆمەڵگاە لزۆر دژی قبووڵکرانی هاوڕەگەزخوازی کۆمەڵگا هەبوو. خەڵکی تورکیا 

واڵتانی ڕووسیا و لوبنانیش بەدی کراوه. پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز تاوان نییە؛ بەاڵم ە لە بەرهەڵستی نواندن

هاوڕەگەزخوازی  کۆمەڵگا نابێە پێیان وا بوو کە سەدی تاکەکانی ئەم واڵتانە ل 74سەد و ە ل 81ڕیز ە ب

یەکان ملمالنێ کۆمەاڵیەتیچالنج و گومان هەنگاوێکی مەزنە، بێە قبووڵ بکات. سەرەڕای چاکسازیی یاسایی ک

 . کۆسپی بەر دەم نەهێشتنی ئەو ملمالنێیانەن وا بەردەوام ڕووبەڕووی ناهاوسانان دەبێتەوهە هەمیش

 

 ناهاوسانانی ئێرانی و پەنابەرێتی

 

 ەئێران مەرگە. ڕوانگەی نەرێنی کۆمەڵگا، ئازاردانی ناهاوسانان لە سزای پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز ل

ناهاوسانان  ەهۆی ئەوەی زۆرێک لە دەبێتە کە گیر و گرفتگەلێکی لێ دەبێتەوە الیەن دەوڵەت و زەختی بنەماڵ

یاریای کۆمیسە باشتره. زۆریان دەچن بۆ تورکیا و للەوێ کە بارودۆخی ژیان  ەبەر واڵتانی دیکە پەنا ببەن

بەر  ەبااڵی پەنابەران داوای پەنابەرێتی بۆ ئوستڕالیا، کەنەدا یان ئەمریکا دەکەن. ئەگەر ئەوان پەنا ببەن



نووردار س دەست گەیشتنیە لە تورکیا مافێکی سنووردارتر وەدەست دێنن )بریتیی 187ژێر یاسای ە تورکیا، ل

ژیانی  بژێویکردنی ( و لە هیچ ئامراز یان سەرچاوەی ماڵیی بۆ دابینیئیش و خزمەتگوزاری تەندروستیە ب

 خۆیان سوودمەند نابن. 

ە بەر چاو ەواڵتەکەی خۆیدا لە ناهاوسان ل جڤاکیە داوای پەنابەرێتی دەکا دەبێ پیشانی بدا کە ناهاوسانێک ک

انان ناهاوسە ، دەزگای داد قۆڵبەستی دەکات. زۆرێک لەکەیناهاوسانبوونهۆی ئاشکرابوونی شووناسی ە و ب

ە ن کمافەکانی ناهاوساناکردنی بەر مژارگەلێکی وەکوو: پێشێلە کاتی داواکاری پەنابەرێتی پەنا دەبەنە ل

گرتن و ڕاوەدوونران لە الیەن ە ترس لە ڕەگەزخوازان بپێشێلی مافەکانی مرۆڤە؛ هاوڕەگەزخوازان و دوو

 ەو سزا دەبنەوه؛ کەواتکردن واڵتی ئێران دەژین و ڕووبەڕووی مەترسی قۆڵبەستە دەزگای داد و ئازار ل

ە ێوو بەم شجێگیر ببن ڕاوەدوونران لە الیەن دەزگای داد  ە پێناسەی یاسایی ترسی پاساودار ل دەتوانن لە

 وەبەر پەنابەرێتی بکەون. 

هاوڕەگەزخواز و ە درۆ خۆیان بە و بە خراپی دەقۆزنەو ەبە ئەم بارودۆخە کەسانێک هەن کە داخەوە ب

 ەخراپ بە کارهێنانە بوون دەکەن. ئەم چەشناوای پەنابەرێتی و دواتر نیشتەجێڕەگەزخواز دەردەخەن، ددوو

الیەن ە زۆربەیان لە بوون ک NGOماوەی دوو دەیەی ڕابردوو، کۆمەڵێ ە کەسەکاندا سنووردار نابێتەوه. لە ل

ی هاوکارییەکی نزیکیان لەگەڵ کۆمیساریاە اهاوسانانی ڕابردوو بنیات نرا بوون. ئەم ڕێکخراوانپەنابەرانی ن

واڵتێکی پارێزراو هاریکاری پەناخوازانی ە وەرگرتنی پەنابەرێتی و گەیشتن بە و لە بااڵی پەنابەران هەی

کیان هەندێە کرا؛ چوونکە ستناهاوسانی ئێرانیان دەکرد؛ بەاڵم لەم سااڵنەی دواییدا کۆمەڵێ ڕەخنەشیان ئارا

یارمەتی پشتیوانانی داراییشی دەگرتەوه( تۆمەتبار ە گەندەڵی و خراپ بەڕێوەبەردنی سەرچاوەی دارایی )کە ب

 کراون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1بەشی 

 

 خوێندنەوەی لێکۆڵینەوەیی

 

 بابەتەکان:

 خوێندنەوەی توێژینەوەیی   -قەدەغەکان ە شار 

 پێشینەی لێکۆڵینەوه 

 لێکۆڵینەوەکانی ڕابردوو ە کارهێنراو لە شێوازی ب 

  شێوازناسی 

 ە حەشیمەت و شوێنی جوگرافیایی لێکۆڵینەو 

  تاران 

  مەشهەد 

   ئیسفەهان 

  و نموونە گیری ە بواری توێژینەو 

   شێوازی لێکۆڵینەوە 

   کۆ کردنەوەی داتا و ئیشی مەیدانی 

 ئەخالقییەکان ە تێبینی و سنوورداریی 

  مەڕ ناهاوسانانە ئەنجامی توێژینەوە لە لکێشەکانی شێوازی کار 

 ە ڕوونکردنەوەی گێڕانەوەی توێژینەو 

 توێژینەوەیی  ە ئەنجامی چۆنایەتی خوێندنەو –ە ئەنجامەکانی توێژینەو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1بەشی 

 

 گەاڵڵەی توێژینەوەیی –قەدەغەکان ە شار

 

 پێشەکی: 

ەسانی ناو کە گرتنی چەندایەتی لە ەبیات، ئەندازخۆ دەگرێ: پێداچوونەوەی ئەدە سێ بەش لە ئەم لێکۆڵینەو

 توێژی چۆنایەتی.سەر ئاستی هەر سێ شاری ئێران و حاڵەتە ناهاوسان ل

مەڕ ە گوتاری نووسراو لە پێداچوونەوەی ئەدەبیات، زانیاری گەیاندنی گشتی لە ئامانجی سەرەکی ل

ەگەزخواز و فاکتەرە هاوڕە پیشاندەری ئاراستەی هەمە جۆری سەبارەت بە کە ناهاوسانان

ڕوانگەی ە لهاوڕەگەزخوازی ە کاریگەرەکانیەتی. ئەم بەشە هەروەها ڕا و بۆچوونی جیاواز سەبارەت ب

. ڕووە تا سەردەمی مۆدێڕن دەخاتە بگرە یۆنانی کۆنەوە یی لوچیرۆکیی، زانستی، کۆمەاڵیەتی و مێژو

 وتاریە کار دەهێنرا کە ی زانیاری بجۆرەکانی سەرچاوەە کەڵک وەرگرتن لە پێداچوونەوەی ئەدەبیات ب

ە بە خۆ دەگرت. ئەو ماوە زەمەنییەی کە توێژینەوەیی، ڕۆمانە قەدەغە کراو و بەڵگە دەوڵەتییەکانی ل

ە ئەم گەاڵڵ بوونی گشتێتیبیات تەرخان کرا، هاریکاری بەهێزلێکۆڵینەوەی کتێبخانەیی و پێداچوونەوەی ئەدە

کرد.  ەیتوێژینەوەیی

 
 

نی چەندایەتی بناغەی سەرەکی هەموو گەاڵڵە توێژینەوییەکان پیشان دەدات. شێوازی دروست و گرتە ئەنداز

پێویستی  بتوانێ بایەخ و درێژخایەنیە پڕکوالێتی بنەما و پێشەکی گەاڵڵەی توێژینەوەیین بۆ ئەوەی ئەو گەاڵڵ

و  ەەکانی توێژینەولە سەر بایەخی ئەنجامکردن نەبوونی شێوازی چۆنایەتی دروست، داکۆکیە هەبێت. ل

کانی پیشان بدات، دژوارە. شێوازەجڤاکی ناهاوسانان ڕاستەقینەکانی ە شێوەی دروست خواستە ئایا بە ئەوەی ک



داتای  کردنیدابینە هەن دەبێ بەراورد بکرێن بۆ ئەوەی دیاری ببێ ئایا لە بۆ خوێندنەوەی هاوشێوە دیکە ک

ەران گوژمەی بڕیاردکردنی سیاسەتی ئاڵۆز و دابینکردنی ەپێویست بۆ لێکۆڵینەوەکانی داهاتوو و ئاماد

جە دابینکەرانی شاراوەی بوودە هۆیەوە بە کە بەسوودن یان نا. شێوازی لێکۆڵینەوەی دروست دەستەبەرییەک

 1جیدی بگرن.بە ە توێژینەو

ەیی وانێ چەواشکردنەوەی داتای الواز و ناڕوون دەت زۆر گونجاو یان کۆە کارهێنانی شێوازی نە لێکەوتەی ب

 دادەنێت.جڤاکی ناهاوسانان سەر ە کاریگەری لە هۆی شرۆڤەی هەڵەی ئەو پرسانەی کە دەبێتە بێت. ئەم

 زۆر هۆکاری زانستی و بنەماییلە بەر ڕوانگەی ئەخالقیشەوە ە شەفافێتی و چۆنایەتی ڕاپۆڕتدان لە کەوات

هاوتایان و هەڵسەنگاندنی ڕەخنەیی  داوەری ،کارهێنراوەکانە بە گرنگە. ڕاپۆڕتدانی دروستی شێواز

کا، ئاسان دەە ئەنجامەکانی توێژینەوکردنی و زۆرە هەمان کاتدا بەرهەمهێنانەوە مومکین دەکا و لە توێژینەو

دووپاتەی ناپێویست دەکا و ئاستی متمانەی گشتی بۆ لێکۆڵینەوەی ە فیڕۆچوون کەم دەکاتەوه، ڕێگری لە ب

کارهێنراوەکان و پرسەکانی هەر کام لەوان، تێبینی ئەخالقی، ە بە ە شێواززانستی بەرز دەکاتەوه. ئەم بەش

ی، شێوازناسە ڕوون دەکاتەوه. الیەنەکانی پەیوەست بە ئەنجامدا شرۆڤەی توێژینەوە سنووردارییەکان و ل

نموونەگیری، شێوازە چۆنایەتی و چەندایەتییەکان، ڕاوێژ لەگەڵ کۆمەڵگای خۆجێیی و سنووردارێتییە 

 خۆ دەگرن. ە قی لئەخال

 

 :پێشینەی توێژینەوه

 

مەڕ ە ـی هەتاوی پاش باڵو بوونەوەی پڕۆژەیەک ل1395ساڵی ە لە لێکۆڵینەوەییە ئایدیای ئەم گەاڵڵ

 ەب پەیوەستبەدی هات. کتێبی  2هەر دوو زمانی فارسی و ئینگلیزیە ی پێشوەختەی مندااڵن بیهاوسەرگیر

واڵتی  ەکتێبخانەی نیشتمانی تاران لە ڕدی شاری ئاکسفۆڕد و لزانکۆی ئاکسفۆە لهاوسەرگیریی مندااڵن 

 ەبارەی ناهاوسانان، زۆربەی بابەتە دڵخوازەکانی من پەیوەستن بە لێکۆڵینەوە لە ئێرانی ڕوونوێنی کرا. بەر ل

خەساربەخشەکانی وەکوو خەتەنەی کچان یان ە پرسەکانی کۆتایی منداڵی / تافی مێرمنداڵی هاوشێوەی نەریت

 3ی نامووسی.قەتڵ

جڤاکی تا بۆ ئەوەی ئیشی خۆی هەە ئیلهامبەخشی توێژەر بۆ ئەنجامی ئەم توێژینەوە بوون بە گرنگانە ئەم بابەت

ی یپەرە پێ بدات. سەرەڕای جیاوازی و جۆراوجۆری ڕەواڵەتییانە، خەتەنەی کچان و هاوسەرگیرناهاوسانان 

ە کەر و ئەویش بسەرکوتچوارچێوەیەکی  سەرە پێشوەختەی مندااڵن هەر دووکیان ڕیشەیان دەچێتەو

ە تا دەگاتە ربگە زنجیرەی بینراوی کۆیلەدارییەوە کردنی مرۆڤە. کۆیالیەتی بێچمی جۆراوجۆری هەیە: لەکۆیل
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کۆمەاڵیەتی. لەم پرۆسەدا، هەندێ لە کەسەکان هەتا ئاستی کردنی زنجیرەی نەبینراوی تاراندن و ناشیرین

ە ل ەدەکرێن. ئەم ژێر گرووپانە فەرمی ناناسرێن و سەرکۆنە پ دەکرێ، بهیچ کەم دەکرێنەوه، دەنگیان ک

ەکانی وەکوو کۆمەاڵیەتییە الیەن پێکهاتە الیەن کۆمەڵگای مەدەنی پشتگوێ دەخرێن، بەڵکوو لە تەنیا لە ئێران ن

ونیان وگریمانەی بە دەبێ پشتیوانی لە بنەڕەتەوە لە ناز دەکەون کسیستەمی یاسایی، پۆلیس و دادگاش بێ

 پشتگوێ دەخەن، بەڵکوو کۆمەڵگاشە سەر کورسی دەسەاڵتن ئەم کەسانە تەنیا ئەو کەسانەی وا لە بکرێت. ن

اون قوربانی وێنای پێشتر دروست کرە شێوەی گشتی سەرنجێکی ئەوتۆیان پێ نادات. زۆرێک لەم کەسانە ب

ژێر ە دار دەزانرێن. زۆریان لمەترسیە بە ڕووی سرووشتییەوە خۆ الدەر، نانۆڕم و لە شێوەی خۆ بە و ب

چاکژیانەوەی ناهاوسانان لە ژێر کاریگەری ئەم ە سەر. دیارە ژیان دەبەنە ڕێزییانباری ناو و نیتکەی بێ

ی ینایەکسان وە بوونی پەیامە نەرێنییە کۆمەاڵیەتییەکان، ناو و نیتکئەنجامی بەهێزە لە و ئەم کەسانپرسانەیە 

 یاسای ئیسالمی پەیوەندییە دەژین؛ چوونککران قۆڵبەست یترسلەگەڵ ە بەرباڵو زەرەرمەند دەبن و هەمیش

انی کۆمەاڵیەتییەکە و کێشە زیاتری ئەم بابەتکردنی تاوان دەزانێت. ئایدیای تاوتوێە لەگەڵ هاوڕەگەز ب

 بێچمی گرت. ە چوارچێوەی ئەم لێکۆڵینەوە لە وردە واڵتی ئێران وردە ناهاوسانان ل

ە ئێران پیشان دەدا و ئیشی مەیدانی لە ناسی کەسانی ناهاوسان لچاالکە ەکی گشتی لڕوانگەیە ئەم توێژینەو

ە دەمارگرژی و بێچمە گێڕانەوەی تایبەتی ل 511ە لە بریتییە ناوەندێتی ئەم تاوتوێکردنانەیە. ئەم توێژینەو

ئێران سەر ئاستی هەر سێ گەورە شاری ە بەشداربووانی ناهاوسان لە جۆراوجۆرەکانی هەاڵواردن ک

ترس  هۆکار و هۆی ڕیشەییە پێچەوانەی توێژینەوەکانی دیکەی ئەم بواره، ئەم لێکۆڵینەوە ئاماژەیان پێداوه. ب

 ئێران تاوتوێ دەکات.ە لجڤاکی ناهاوسانان ی سەرکوتو 

ناسینەوەیان، نزیک بوونەوە لەوان ە کە ئێران سنووری نەناسراویان هەیە شاراوەکانی ناهاوسانان لە گرووپ

ەبوونی ، ننامتمانەییەهۆکارەکانی ئەم ە ئەنجامدا وەدەست هێنانی متمانەی ئەوان ئەستەم دەکات. یەکێک لە و ل

ەبارەت مەڕ ڕوانگەی سە ڕاستیدا توێژینەوەی چەندایەتی لە یە. لهۆگریی سێکسیبارەی ە زانست و وشیاری ل

لە ئەنجامی ە ئەو کێشانەن ک ناو موسڵمانان ئەنجام دراون و هۆکاری سەرەکیشە لهاوڕەگەزخوازی ە ب

کۆمەڵگا موسڵمانەکاندا ە ل 1( دەڵێ1997بارەی بابەتێکی تابۆ دێنە دی. هەروەها، وەک مووری )ە لە لێکۆڵینەو

ە یازنە بە گرنگتر، ئەم توێژینەوە هەموو ئەمانە نکۆڵی گشتی هاوڕەگەزخوازان بوونی هەیە. ل یکەلتوور

بۆشاییەکی  ەئێران بدا کە ناهاوسانان لە تیکی داتاکانی پەیوەست بی سیستمایو شیکارکردنەوە یارمەتی کۆ

 و خواستێکی پێویستە. ە گەور

 شیپەرۆناهاوسانان زۆر تایبەتە. یەکەمایەتی یەکەم و گەورەترین کردنی ڕووی شێوەی سەیرە لە ئەم دەق

زا مەاڵیەتی و مەترسی سکۆکردنی و هەاڵواردنەکان، ناشیرین تێبگەین چۆن دەمارگرژیە کە بووە ئەوە ئێم

ەرباڵودا پێوەرێکی بە لە هەموو ڕۆژێ بوونیان هەیە. ئەنجامەکانی ئەم توێژینەوە یاساییەکان تاوتوێ بکەین ک

تە. بۆ ناهاوسانان پێویسە واڵتی ئێران گۆڕانێکی گەورە لە سەر ئەوەی کە لە پەیامێکی ڕوونیان هەڵگرتوو

ە ی لبتوانێ بۆشایی زانیاری و توێژینەوەیە ئەم توێژینەوە کە نانەیسەر چاوەڕوانییەکی خۆش بیە لە ئەم پەیام

ئەم ە گو ڕەنە پڕ بکاتەوە دەستە یەکی شیاوی متمانتازە و کۆ کردەنەوی داتای ە بواری ناهاوسانانی ئێران ب

ە بەڵگ پێی ەسیاسەتگەلێکیشە کە بکردنی ەهەمان کاتدا کلیلی ئامادە . بەاڵم لتزۆری لەگەڵ بێ چالنجیە بابەت

                                                           
1 - Murray, S.O (1997).The will not to know: Islamic accommodations of male homosexuality. 

In S.O. Murray & W. Roscoe (eds.), Islamic homosexualities: Culture, history and literature 

(pp.14-54). New York, NY: New York University Press.  



دەتوانێ هاوکاری ە هەموو کەسەکانە. هەروەها ئەم توێژینەو ڕاهێنانیئابووری، و بەهێزکردنی ڕەهەندی 

ە ەکان بخاتهەست پێکراوە ڕاستییە جیاوازەکان بێ و گێڕانەوەیەکی گشتگیر لە بوارە بوونی کارناسان لەئاماد

 ڕوو. 

 

 شێوازناسی توێژینەوەکانی ڕابردوو

 

شێوازی باوەکانی وەکوو تەکنیکی چەندایەتی و چۆنایەتی هەتا دەگاتە ە دەتوانین بە ەوشێوازی ئەم توێژین

 هۆی زیاترینە بە گرتنی نیشتمانی و هتد بەراورد بکەین. هەر کام لەم شێوازانە کاری مەیدانی، ئەنداز

ە ن. ئەم بابەتهێنرێکار دەە بە پێی تایبەتمەندی و پانتای توێژینەوە دەستنیشان کراون و زۆر جار بە کارکردەو

ە واڵتێکی وەکوو ئێران کە ناو بنەماڵەکان وەک نهێنییەکی شاراوەیە. لە و زۆر جار تەنانەت لە زۆر هەستیار

داناوه،  نس و پارانۆیاییەکی شیاوی تێگەیشتکۆمەاڵیەتییەکان و سزای یاسایی سەخت پانتایەکیان بۆ ترە نۆڕم

ەبێ یەکەمایەتیدان، بەڵکوو دە لە و کۆمەڵناسانەیە بدرێ کە ناسانڵکخەە دەبێ ئاوڕ لەو شێوازە تەنیا هەمیشە ن

 ت.   کار دەهێنرێن، ڕەچاو بکرێە بە چوارچێوەی ئەواندا ئەم شێوازانە لە سرووشتییەکان کە ئەخالقییە سنوور

 
 وێنە: کامیل ئەحمەدی ئێراندا.ە توێژینەوەی خەتەنەی ژنان ل

 

واڵتی ئێران کاریان هەم بۆ توێژەران و هەمیش بۆ بەشداربووانی ە چاالکەکان لە سیاسییە هەروەها، هێز

 ەترس لە کاتی ئەنجامدانی ئەرکە مەیدانییەکان، هەمیشە ناهاوسان زۆر مەترسیدار کردووه. بۆ وێنە، ل

یدا ڕاستە ل کەسێک سیخوڕ بێ، بوونی هەبوو.ە پۆلیس یان ترس لەوەی ککردنی و قۆڵبەستە ناسینەو

پارک  ەهەموومان ترسا بووین. کاتێک بەشداربووان وایان پێ باش بوو دیمانە لە ک هەبووساتەوەختگەلێک 

ئەزموون دەکرا. ئەم حەڕەشە بە جاران ە ئەنجام بدرێ، پرسی ترس پتر لە یان شوێنێکی گشتی دیک



ە و کوبە هەر ئەو شوێنە ئەوە سەر ڕەهەندی ڕەخنەیی کارەکە دادەنا. کەواتە کاریگەرییان ل پڕپتانسێالنە

نی بوایە. پارێزی ناهاوسانان قوربابەکار هێنانی شێوازێکی پەتی دەبا بە مەبەستی پاراستنی ئاسایش و نهێنی

. بەشداربووان گەیاندووه، هیچ بایەخێکی نییەە بەاڵم زیانی بە شێوەی تەواو ئەنجام دراوە بە توێژینەوەیەک ک

 ەەوەی ڕەگەزێتی و مافەکانی مرۆڤ ئەنجام دراون کچوارچێوەی لێکۆڵینە لە ڕابردوودا هەندێ توێژینەوە ل

ەکەم یە جیاوازن. لە ی خۆیان بەرامبەر بە بەشداربووان، تەواو لەگەڵ ئەم لێکۆڵینەویئاراستەی سەرەکە ل

سەر ئاستی چوار ە لە بواری خەتەنەی ژنان، لێکۆڵینەوە لە ئیشی توێژینەوەیی نووسەری ئەم بەرهەم

ناوەی گشتی ئەم ە پاش مەزەندەی ناو 1ئەنجام درا.ە زیانبەخشە ارەت بەم نەریتپارێزگای سەرەکی ئێران سەب

سەر ئاستی هەر چوار پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا، ە لە گەیشت کە بەم ئەنجامە ڕفتاره، تیمی لێکۆڵینەو

ا چوار باوه؛ ئینجە ڕۆژاوا و باشووری واڵت، ئەم نەریتە کرماشان، کوردستان و هورمزگان، هەڵکەوتوو ل

ی گەڕەکێکە هەر کامیان کەوتبوونە ی وەک هێشووی یەکەم دەستنیشان کران کیالی جوگرافیای سەرەک

 ناهەر شار یان شارۆچکەیەک، کۆمەڵێ گوند وەک هێشووی دووهەم بۆ هەڵسەنگاندنی زیاتریە شارییەوه. ل

ە کرا؛ چوونکە ایەک ئاماددەستنیشان کران. هەندێ دیمانە لەگەڵ شارەزایان و کەسانی گرنگی هەر کۆمەڵگ

یارمەتیدەر بوو. ئەنجامی ە یەکەمەکانی توێژینەوە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری زۆر بۆ هەنگاوە ئەم کار

 ئینگلیزی باڵو کرانەوه. ە فارسی و هەمیش بە دەستکەوتەکان هەم ب

اری بوە ڕێخۆشکەری گەاڵڵەی توێژینەوەی دواتر لە گەاڵڵەی توێژینەوەیی خەتەنەی ژنان بوو ب

 هاوشێوەی کوالێتی توێژینەوەیە و ناهاوسانان کهاوسەرگیریی کاتی  شوەختەی مندااڵن،ی پێیهاوسەرگیر

ەکان گوندییە زۆربەی ناوچە لە کۆمەاڵیەتییانە لۆژیک و هەنگاوی جیاوازەوه. ئەم گێڕانەوە یەکەمە هەڵبەت ب

ارێزگای توێژەران بۆ هەوت پە یەکی وردتر لکۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکاندا باون. بەم شێوه، پێکهاتەە چینە و ل

ەرزدا بوو. ئاستێکی بە مندااڵن لهاوسەرگیریی پێشوەختەی  تێیاندا ڕێژە و نۆرەییە گرنگی ئێران ناردران ک

. هەروەها توێژینەوەی یەکەم، بەرە گیرای گیریە بە مەبەستی نموونە شێوازی سیستماتیک لەم ناوچان

  2ن هەیە.ئینگلیزی بوونیاە ارسی و هەمیش بفە ەم بئەنجامەکانی ئەم لێکۆڵینەوە ه

 

  شێوازناسی توێژینەوەی ئێستا

 

ر چوارچێوەی توێژینەوەی ڕەگەزێتی زۆە لە شێوهابابەتی کردنی کاتی تاوتوێە للەم شێوە زۆربەی گەاڵڵەی 

ە یرین. بگە وونچاوپۆشی لێنەکراوی نم هەڵگری الوازیکار نابەن و دەتوانین بڵێین ە جار شێوازی گونجاو ب

ە کە حاشاهەڵنەگرانە لەو هەڵە چکۆڵە دوو توێژینەوەی پێشووی نووسەر، ئەم توێژینەوە لە ئاوڕدانەو

ە نج خستنسەرە . برێتی خۆیان، چاپۆشی بکیژێر کاریگەرە شێوازەکە بخەن پەنگراوشێوەی ە دەیانتوانی ب

ڕاستییەکان وەدوا ە اهاوسانی، تیۆری لنپەنگراوی سەر بابەتی زۆر هەستیاری ناهاوسانان و گێڕانەوەی 

  هەوڵێکی یەکجار زۆر بوو.ە ناهاوسانان پێویستی بە لە بۆ هەرچی نزیکتر بوونەوە کەوت. ئەم توێژینەو
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ە لەگەڵ ناهاوسانان لە پێکهاتەمەندن کە دیمانەی قووڵی نیو 181دواتر دەیبینن ئەنجامی ە ئەو داتایانەی ک

دیمانە لەگەڵکراون، شێوازی لێکۆڵینەوه، زانیاری سێکسی  هۆگریی ئێران ئەنجام دراون. وردەکاری

 بەر تیشکی لێکدانەوه. ە دەخرێنە ی داتاکانی ژێرەویو شیکارە ناسی نموونحەشیمەت

 

 :   دیمانە لەگەڵکراوان ڕاهێنانی

  

ە نەوه، گرنگیبابەتی ناهاوسانان، ڕەگەز و ڕەگەزێتی دەکەە بیر لکردن باشترین شێواز بۆ تاوتوێبە کاتێک 

کار  ەو پۆلێنبەندیی جۆراوجۆریان بە بۆ وەسفی ئەم کەسانە باش بزانین زمان و ئەو پێناسانەی کە ئەو

رەت سەباە دادەنێت. پێداچوونەوە سەر بەشداربووان و هەمیش لە سەر توێژینەوە دەهێنرێن، کاریگەری هەم ل

 ەی و هەم توێژینەوەی چۆنایەتی پێویستی بهەم توێژینەوەی چەندایەتە نکوگرنگە؛ چوە پرسانە بەم چەشن

 ەبۆ شرۆڤەی وردی داتا ئامارییەکانیش گرنگە. هەر لە بەر ئەوه، پێناسە و پۆلێنبەندیی ورده. ئەم پرسە پێناس

هاریکاری بێچم ە و بەم شێوه، ئەم پرسان 1تایبەتی کەسەکان. پاڵ گرووپیە ندیی جۆراوجۆر دەخرێتو پۆلێنبە

 دەکەن. ە ی گەاڵڵەکگرتنی شێواز و بایەخ

پێشتر ە ر، کچاو لێکۆڵینەوەکانی پێشووتە لە کەیە ئەوە گرنگترین تایبەتمەندییەکانی ئەم توێژینەوە یەکێک ل

سەرنجی بەپەلەیە. پێگەی کۆمەاڵیەتی و ە پێویستی بە کە بۆو چالنجکران، ڕووبەڕووی زۆر ە شرۆڤ

ەیەکی نوێ ئاراستە تیمی توێژینەوە بوو کە یستی بەوواڵتی ئێران پێوە هەلومەرجی ژیانی کەسانی ناهاوسان ل

 بەر. ە بگرێت

و ە ارگکە بن. چەند دانە بۆ ئەم مەبەستە، کۆمەڵێ دیمانەکار ڕاهێنانیان بینی بوو بۆ ئەوەی ئامادەی ئەم کار

 8 ەچوون. تیمێکی پێکهاتوو لە ئەندامانی تیم بەڕێوکردنی ەو ئامادکردن سەردانی مەیدانی بۆ دەست نیشان

ژێر  ەناسی و یاریدەدەری لکۆمەڵناسی، خەڵکە و پسپۆڕی جیاواز لە پێشینە خوێندکاری خوێندنی بااڵ ب

 ەچاودێری نووسەری توێژینە و یاریدەدەرەکەی بۆ ماوەی شەش مانگ ڕاهێنانیان بینی. ڕاهێنانی ئەوان ل

( ڕاهێنانی ئیش لەگەڵ 2تایبەت و ) بابەتی هەستیار وکردنی ( ڕاهێنانی تاوتوێ1دوو قۆناغدا ئەنجام درا: )

بێ هیچ الگرییەک. گرووپی ە ڕێژەیەکی زۆر کەمی بەشداربوو بە خەسارهەڵگرەکانی کۆمەڵگا بە گرووپ

 گەیەکان ەلزباین و هەمیش بە ی ژن و پیاو پێک هاتبوو بۆ ئەوەی دەستیان هەم بیڕێژەی یەکسانە دیمانەکار ل

مەڕ ە ک لپرسیارگەلێ خستنە ڕوویارانی بۆ تەکنیکی پێویست بۆ سەرەتاییە دیمانەکە بگات. ئەم الگریی

ەم هەمان کاتدا، بۆچییەتی پرسیارەکانیش لە و لێکدانەوەی پرسە هەستیارەکان تەیار کرد. لسێکسی  هۆگریی

ە زیش بپارێو پرسی نهێنیە هەند وەرگیران، پۆلێنبەندییە جیاوازەکانی واڵمەکان ڕوون کرانەوە راهێنانەدا ب

دروستی بەرنامەیان بۆ داڕێژرا بۆ ئەوەی بەشداربووانی ئەم ە یەکی هەنگاوەکان بە د وەرگیرا. یەک بهەن

تەنانەت ە ئاگادار بوون کە کیس نەچن. ڕاهێنراوان لەم بابەتە دەست پێڕاگەیشتنیان زۆڕر ئەستەمە، لە ، کپالنە

 وه.ڕووخێنەری جیدییان لێ بکەوێتەلێکەوتەی  پەنگراوشێوەی ە نائەنقەستەکانیش دەتوانن بە هەڵە بچووک
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 ە حەشیمەت و شوێنی جوگرافیایی توێژینەو

 

الیەن  ەشێوەی گشتی لە ڕەگەزخواز و تڕەنسەکان بدووگەی، دەیەیەک لەمەوبەر، بوونی لزباین، ە کەمتر ل

ا بوونیان دسەرتاسەری ئێرانە ئێستادا، کەسانی ناهاوسان لە سەرۆک کۆماری کاتی ئێران نکۆڵیان لێ دەکرا. ل

شێوەی دیاریکراو تەنیا بۆ گەڕەکێکی شار یان گوندێکی تایبەت تەسک نابنەوه. سەرەڕای ئەمە، ە و بە هەی

ە ل ەسەر ئاستی شارە گەورەکانی ئێراندا ئەنجام درا؛ چوونکە لە گوێرەی بڕیارێکی ناوخۆیی، توێژینەوە ب

ی گوندییەکان دەیانتوانە کەسانی خۆجێی ناوچە بەر دەست بوو و نە زانیاریی لە نە دەڤەر و ناوچەکانی دیک

کۆ کردنەوەی زانیاری هاریکاری بنوێنن. بۆ گەیشتن بەم ئامانجە، ە لە هۆی ڕوانگەی مەحافزەکارانەوە ب

ناهاوسانان ڕووناکبیرتر بوون و ئازادییەکی زێدەتریان هەبوو، ە بەرامبەر بە سێ شاری گەورەی ئێران ک

قبووڵیان  ڵ کردبوو، بەڵکووان قبووناهاوسانیئەوان گوتاری ە کی بەو واتا نەبوو ن کران. ڕووناکبیردەستنیشا

تاران، مەشهەد، ئیسفەهان. لەم شارانەدا ە بوون ل بریتیە اویاندا هەیە. ئەم سێ شارنە ناهاوسانی لە بوو ککرد

یان بۆ  ەکۆ دەبنەو دەور یەکترە گرووپی بچووکدا لە نهێنی لە ناهاوسانان بە پاتۆق و پارکی ناسراو هەن ک

ەمووان شاری تاران بۆ هە بەتایبەت لە یەکتر دەکەوێت. هەندێ لەم پارک و کافانە یەکترناسین لەوێ چاویان ب

کردنی تاوتوێە ڕەواڵەتیاندا دەناسرێنەوه. بە ناهاوسانان لەم شوێنانەدا بە زۆرێک لە ناسراون؛ چوونک

 ەجیاوازەکانی کردەییدا ئیش دەکەن و بە سەر ئاستە ان لدژی کەسانی ناهاوسە لە میکانیزمی پێکهاتەیی ک

 ەی کۆمەاڵیەتی و چەندین دەیە دەسەاڵتداری نەریت، ئەم سێ شارداڕشتەکەلتووری، جیاوازی ە لە ئاوڕدانەو

تۆڕی کۆمەاڵیەتی ە کەڵک لە ناهاوسانەکان لەم شێ شارە گرووپە بژاردەی دروست بوون. زۆرێک لە گەور

ڕاگەیاندنی کۆمەاڵیەتی، چەندین تۆڕی کۆمەاڵیەتی و پەیوەندییە ە ام دەستیان بوەردەگرن و بەردەو

 ڕوو. ە دەخرێنە سەر هەر کام لەم شارانە شرۆڤەیەک لە درێژەدا کورتە دیجیتاڵییەکان دەگات. ل

 

 
 تاران



 

ازیی و سی پیشەیی چاالکیی ئێران و ناوەندی سەرەککەلتووری و پێتەخت و ناوەندی ئیداری، ئابوورتاران 

هەر دوو توخمی مێژوویی و پێشکەوتوو. ئەم ە لە ناوچەکەیە. تاران پێکهاتەیەکە هەڵگرتن و گواستنەوە ل

   1باکووری واڵت.ە خۆ دەگرێت و دەکەوێتە ملیۆن حەشیمەت ل 15ڕێژەی ە پڕجموجۆڵە شار

ی بینا دەوڵەتی و زۆربە 2مەتر. 211بەرزایی هەزار و ە بناری چیاکانی ئەلبورز لە دەکەوێتە ئەم شار

دەگرێت؛ بەهار و پاییزی خۆ ە ناوەندی ئەم شارەدان. دەڤەری تاران وەرزی جۆراوجۆر لە بازرگانییەکان ل

و زستانی سارد و هاوینی وشک و گەرم لێک جیا دەکاتەوه. زۆرینەی دانیشتووانی فارس زمانن  کورت ماوە

دەکەن؛ بەاڵم حەشیمەتی ە گەن و ئاخافتنی پێوزمانی فارسی تێدەە سەدی حەشیمەتەکەی لە ل 99و نزیکەی 

زمانی فارسی زمانی ە ئێتنیکەکانی دیکەی وەکوو ئازەری، ئەرمەنی، لوڕ و کوردەکانن کە زۆریش ل

 دووهەمیانە. 

هەڵبژێردراوه. یەکەم لەم سااڵنەی دواییدا ە پیشانی دەدەن بۆچی تاران بۆ ئەم توێژینەوە هۆکاری پتەو هەن ک

شەودا، پارکی ە دەوروبەری تاران دەست پێ کردووه. لە ناهاوسانان ژیانیان لە ک لگرووپگەلی بچوو

بۆ  ی. ئەوانەبۆ پیاوانی گە ناسراوی نزیک شانۆی شار و زانکۆی تاران شوێنێکی زیندوو و پڕهاتوچۆی

لە  ەکپارک و هەندێ جار بۆ ماوەی چەند خوولە تاریکیدا دێنە لە گەڕان، خۆ دەرخستن و ڕوانینی نهێنییان

   3.وەندیدا بنلە پەیە شوێنی سێیەم بۆ ئەوەی زیاتر پێکەوە دیدار دەکەن یان دەچنە پێکەوشوێنە گشتییەکاندا 

ناهاوسانان ە ئەگەرچی کۆمەڵێ گرووپ ل 4شاری تاران نۆڕمە.ە ناهاوسان بوون لە کە بەو مانا نییە ئەم

مدارایەک بۆ هاوڕەگەزخوازان بوونی نییە. دەست ژیانی شەوانەیان هەیە، دەتوانین بڵێین هیچ نەرمی نوێنی و 

 ەبۆ یەکتر ڕفتارگەلێکی نائاسایی نین؛ بەاڵم هەتا ئەو کاتە ناو دەست یەک خستن و ڕوانینی خۆشەویستانە ل

 کەمێک پانتایە کە وای کردووە تیشکی سەرنجەکان بەرەو الی خۆیان ڕانەکێشن. ئەمە ڕێگەپێدراون ک

 گوندییەکان( دابین ببێت. بۆ وێنە، پیاوانیە چاو دیکەی شار و ناوچە تارانی )ل دان بۆ ناهاوسانانیە هەناس

ە بەر ل ندەگمەن دەتوانە زۆره، بە ناو و نیتکە گوندییەکان، ئەو ناوچانەی کە نزمەکان و ناوچە چینگەی 

 شترین و خۆشگوزەرانترین کۆمەڵگاکانیمۆدێڕنە دەرەوه. تەنانەت لە بێنە ماڵەوە هاوسەرگیری ل

ئێرانیانی چین مامناوەند و بەرز دەرەتانێک بۆ ە نییە؛ بەاڵم هەندێ لکراو زۆر پەسندهاوڕەگەزخوازی 

ناهاوسانان ە چاوی خزم و کەس و هاوڕێیان دەدۆزنەوه. دووهەم، زۆرێک لە دوور لە ژیانێکی هاوتەریب، ب

گریی جیازەوه، پانتایەکی هۆە و دەتوانن بە شارێکی لیبرالترە نکوبەرەو شاری تاران کۆچ دەکەن؛ چو

ێوەرێکی کۆتاییدا پە دەستنیشان کرا. لە باس کرا، تاران بۆ ئەم توێژینەوە . بەو هۆکارانەی کبێتهە ئازادیان

ان بچووکترەکە گوندیی و شارییە چاو ناوچە تاران لە ناهاوسانان لە دیکەش هەبوو: دەست پێڕاگەیشتن ب

 ئاسانتره. 
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 مەشهەد

 
 

یی وناسی، گەشتیاری، بینای مێژوڕووی کۆنینەە کاریگەرەکان لە ناوچە لە هەد یەکێکشاری مێژوویی مەش

ە سێ ملیۆن حەشیمەتەوە کیلۆمەتری دوو جایە. مەشهەد ب 328نزیکەی ە ی. ڕووبەری ئەم شارئایینو 

ە دەبێتە سااڵنە ئەم شار 1گەورەکانی جیهانی ئیسالم.ە شارە لە و یەکێکە دووهەمین شاری گەورەی پاش تاران

واڵتانی شێعە. ە ملیۆن گەشتیاری بیانی ل 2سەرتاسەری واڵت و ە ملیۆن گەشتیار ل 21میوانداری نزیکەی 

ی ئیسالمی و زانستە قوتابخانەی شێعە بۆ بیرمەندان و توێژەران کە شاری مەشهەد پێشەنگ و شوێنێکی گرنگ

ەکان، مەشهەد ناوەندی ڕووداوی گرنگی جۆراوجۆرە و تاقم ئایینژیانی ە باڵو دەکەنەوه. وەک شوێنی پێکەو

هۆی بوونی مەزاری ئیمامی هەشتەمی شێعەکان، ئیمام ڕەزا ە بە بووه. ئەم شارە مێژوویی و شۆڕشگێڕان

ێژووییدا ئەزموونی مە ڕیشەی لە تایبەتمەندییە ڕەزەوییەکان، کە بە کەواتە )س.خ( گرنگییەکی تایبەتی هەی

 هەیە، ڕازێنراوەتەوه. 

ڕووی گوتار و پەرە ە لە ۆژهەاڵتی ئێرانە و ناوەندی پارێزگای خوراسانی ڕەزەوییە. ئەم شارمەشهەد لە ڕ

ێکی ناو گەشتیاراندا الیەنگرە لە ک ییکەلتووری خاوەن گرنگییەکی زۆره. وەک ناوەندی ێتسەندنی ناهاوسان

ە لە ژین. بۆ وێنلەم شارەدا بە ناهاوسانان نادا ئەو چەشنەی پێیان خۆشە بە زۆری هەیە، مەشهەد ڕێگ

 ەسێدارە شاری مەشهەد لە بەر چاو خەڵک لە تاوانی نێربازیی لە ، دوو مێرمنداڵ ب2114ناوەڕاستەکانی ساڵی 

                                                           
1 - Razavi Khorasan (Iran): Counties & Cities - Population Statistics in Maps and Charts". 

www.citypopulation.de. 



وازی خڕەگەزوتنێکی دیکە، دیترە ڕەگەزخواز بژین. بئێران هەمووان دەبێ وەک کەسێکی دیترە ل 1دران.

ە وێژینەوکاتی ئەنجامدانی تە شێوەی تایبەت لە بە بابەتو ئەم ە ئێرانە زۆرەملێ بۆ هەمووان لی یسێکس هۆگریی

جیاوازەوە دەبا جۆرێ هەڵسووکەوتیان  یکەسەکان بە هۆگریی سێکسیشاری مەشهەد هەستی پێ کرا. ە ل

انان تەنیا تێدەکۆشان ڕێژەی ناهاوسە لەم بەشەی توێژینەوه، توێژەران نبکردایە کە دیترڕەگەزخواز بنوێنن. 

ئەم  ەن شێوازی ژیانی ئەوان کابکەن، بەڵکوو تێکۆشە مەشهەد مەزەندە ساڵ لە وانی گەورناو ژنان و پیاە ل

 ڕوو. ە بخەنەی ڕەواڵەتبازییە ڕێژە زۆر

 

 ئیسفەهان

 
ە ارگرنگترین شە گومان یەکێک لو بێە ئێرانە ئیسفەهان شاری مەحافزەکار و بەناوبانگی گەشتیاری ل

شوێنی ە ناوەندی ئێران کە کەوتۆتە ئەم شار 2تاسەری مێژووی ئێرانە.سەرییەکانی شار ەمێژووییەکان و ناوەند

وسێکانی پارێزگا دراە ی خۆی لیکۆمەاڵیەتکەلتووری و یەکتربڕی چوار خاڵی واڵتە. ئیسفەهان تایبەتمەندی 

( کۆی حەشیمەتی ئەم 2114گوێرەی دوایین سەرژمێری )ە سنوورییەکان وەرگرتووه. بە بەتایبەت شار

و زۆربەی ە گرووپی ئێتنیکی زۆرینەی شاری ئیسفەهان فارس 3کەس بووه. 7111ملیۆن و  5پاێرزگایە 

زاری ئیسفەهانی ئاخافتن دەکەن. زۆربەی حەشیمەتەکەی موسڵمان و شێعەن. ەشێوە بو فارسی ە کەسەکانی ب

                                                           
ی لە پارێزگای ەدوو مێرمنداڵی گ  .http://abcnews.go.com/US/story?id=36426 ی و غەدرکردن لە ئافرەتان بوونی نییە.ەلە ئێران گ -1 

  راسان کە لە ئاپۆرەی خەڵکدا لە سێدارە دران.ۆخ

https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Asgari_and_Ayaz_Marhoni 

2 - Michael Dumper, Bruce E. Stanley. Cities of the Middle East and North Africa: A Historical Encyclopaedia 

  2014کردنی ناو، ڕێکخراوی تۆمار -3 

https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/salnameh93.pdf   

http://abcnews.go.com/US/story?id=36426


اڕشتەی دە ل نەریتەکانە بە و ئەم وەفاداربوونە بەشێکی گەورەی حەشیمەتەکەی باوەڕی نەریتخوازانەیان هەی

اری و شقایی، لوڕی بەختیەئێتنیکەکانی وەکوو تورکی قە پارێزگادا هەستی پێ دەکرێت. هەمەجۆری گرووپ

، ماوەی جەنگی ئێران و عێراقە ەکانی ئەم پارێزگایە. لکەلتوورفارسەکان بۆتە هۆی بێچم گرتنی نۆڕم و 

 ەپارێزگای خوزستان و دیکەی ناوچ ەلە بینی کە خۆوە پارێزگای ئیسفەهان هاتنی هەزاران کۆچبەری ب

خۆیدا  ەو ئەرمەنییە خۆی لە ئەم پارێزگایە. ئەم پێکهاتەی فارس، لوڕ، بەختیاری، جوولەکە سنورییەکان هاتن

ەڕ ش ەبێچمدانی ڕەواڵەتی حەشیمەتناسی پارێزگادا هەیە. ئیسفەهان شوێنێکی پارێزراو لە دەورێکی گرنگی ل

 سەرنجڕاکێشییەک بۆ کۆچبەرانی بێکار و النەواز. ە بۆت شبوو. زۆریی کارخانەی پیشەسازی

ئیسفەهان بکرێت. نەوەی نوێی ە بوونی ڕێژەیەکی زۆری ناهاوسانان لە گومان، ناتوانرێ نکۆڵی لبێ

 1نێت.نوێکانی ژیان سستی نانوێە هەمبەر ئەزموونی ئایدیا و شێوازە هەرگیز لئازاد و ئازادئەندێشە ئیسفەهان 

شاره.  ەپیشاندەری چاالکبوونی ئەوان لە شاری ئیسفەهان بەدی دەکرێ کە ل گەیەکانی گرتنی حاڵەتە زۆرەکان

دەستنیشان کرا بۆ ئەوەی پیشانی بدا چۆن نەوەی نوێی ناهاوسان لەم ە بەم پێیە، ئیسفەهان بۆ ئەم توێژینەو

 ییەکانی ماوەتەوه.کەلتووری و ئایینوێڕای هەموو پێشینەی مێژوویی، ە شار

 

 کانی لێکۆڵینەوهشێوازە

 

 شێوازی لێکۆڵینەوەی پێکهاتەیی

 

 شێوازەکان و تەنانەت ئەم شێوازانەش دەیانتوانیە هۆی هەڵبژاردنی الیەنێک لە بوو ەکاندوور و درێژ ڕاوێژە

هەموو ە نا ککار هێە شێوازی لێکۆڵینەوەی پێکهاتەیی بە شارێکەوە بۆ شارێکی جیاواز بن. ئەم لێکۆڵینەو لە

توێژینەوەیەکی یەکدەستدا ڕەچاو گرتووه. کەڵک ە چەندایەتی و چۆنایەتییەکانی لە و زمان تەکنیک، چەمک

بەری هەر تەکنیکێک الیەنگر و دژە دەوڵەمەندتر دەکا؛ چوونکە شێوازی پێکهاتەیی لێکۆڵینەوەکە وەرگرتن ل

ی تایبەت ێکوازبۆ شێ ناتوانێ بڵێ بۆچی پرسیارێکی تایبەتیە بۆ ئەم بابەتە، ئەگەرچی توێژینەو 2خۆی هەیە.

 کەسانێکی زیاتر بگات. ە کار هێناوه، توانیویەتی دەستی بە ب

هەموو کارێکی لێکۆڵینەوەییەدا کەڵکیان لێ ە شێوەی باو لە بە دوو شێوازی زاڵ لەم لێکۆڵینەوەدا هەن ک

کار ە ب ەێوازەکتایبەتە، هەر دوو شە توێژینەوەی چۆنایەتی و چەندایەتی. بۆ ئەم توێژینەوە وەردەگیرێ، وات

ە پێچەوانەی خوێندنەوە بەشداربووان وەدەست بهێنرێت. بە هێنراون بۆ ئەوەی کۆمەڵێ زانیاری ل

ێنراون کار هە هاوشێوه، دوو شێواز لەم لێکۆڵینەوەدا ب ناوەڕۆکیە لێکۆڵینەوەییەکانی ڕابردووی نووسەر ب

 ەبەشی دواییدا، شێواز و ئاراستە وون. لدروست بە ڕووی ئەخالقییەوە ڕووی تەکنیکی و هەمیش لە هەم لە ک

 ارییا هەڵێنجاندنی زانیە ی، شرۆڤیلەگەڵ بەشداربووان و سییانەمەند کارهێنراوەکان بۆ ناسین و دیمانەە ب

 شی دەکەینەوه. 

 

                                                           
1 - Khorashad, Behzad S., et al. "Sexual orientation and medical history among Iranian people with Complete 

Androgen Insensitivity Syndrome and Congenital Adrenal Hyperplasia." Journal of psychosomatic research 92 

(2017): 55-62. 
2 - Johnson, B., & Christensen L. (2012). Educational Reseach: Quantitative, Qualitative, and Mixed 

Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. 



 :تۆپەڵە بەفری یگیریەشێوازی نموون

 

ە یەکانە ککۆمەاڵیەتی ەوەک پێشتریش وترا، نموونەگیری زنجیرەیی تەکنیکێکی باوی بیرمەندانی زانست

ە ەدا کر کاتێک ڕوو دزیاتە ناسین یان دۆزینەوەیان ئەستەمە. ئەمە لەگەڵ ئەو گرووپانەن ککردن خولیای کار

ە یان ل ەپێشینەی زیندانیان هەیە ماڵ و حاڵن یان کەسانێکن کجۆرێک پەراوێز خراوانە، بێە بئەم گرووپە 

ە ش باوە ککەسانەئەو بۆ ە گیرییەکارهێنانی ئەم تەکنیکی نموونە ی نایاساییدا بەشدارییان بووه. بیچاالک

 دژواری دەناسرێتەوه، وەکوو ناهاوسانانی ئێرانی. ە وپێکی تایبەت بوگرە تیان لەئەندام

ە کرا ک ەگەاڵڵ شێوەی شێوازێکی چەمکیە ئێران، نموونەگیری بە ناهاوسانان لە لە لێکۆڵینەوە سەبارەت ب

گرووپە دەست پێڕانەگەیشتووەکان ئامادەبوونی ە زۆرانەی ک چالنجەسەر ئەو ە ب بوونڕێگەیەک بوو بۆ زاڵ

بنەمای ڕەهەندی گەشەسەندن هەتا کاریگەربوونی بە  یپەرەە . ئەم ئاراستئەستەم دەکاتتوێژینەوەیەکدا ە ل

نوێ  یبۆ ناساندنی گرووپە شاراوە دەست پێڕانەگەیشتووەکان دا و شووناسی کۆمەڵگاە ستراتیژی توێژینەو

 1ەجێیە.گرووپێکی شاراوەی تێدا نیشتە گرووپی گشتی بکا ک یبۆ ئەوەی باشتر نوێنەرایەتیە بەرز دەکاتەو

ناو ە ل ەکە متمانەی سرووشتییکەلتووری و پتانسییەلی تۆپەڵە بەفری  یقازانجەکانی نموونەگیریە یەکێک ل

ە کئەگەری ناسینی ئەو کەسانەی ە کە وووای کردە پەرە دەستنێتێت. ئەمپەنگراو شێوەی ە بەشداربوواندا ب

 لەگەڵ تیمی توێژینەوەن، بەرز ببێتەوه. کردن ەئامادەی قس

 

 توێژینەوەی چەندایەتی:

 

گرتنی چەندایەتییە. ئامانجی ەیەکەمین هەنگاو بۆ کۆکردنەوەی داتا لەم توێژینەوەدا ئەنجامی ئەنداز

ن، ئاراستە، باوەڕ، بەها، وەرگرتن، کەسایەتی و مەڕ بیر و بۆچووە گرتن کۆکردنەوەی زانیاری لەئەنداز

 ەبارەی کۆمەڵگای ئەو ناهاوسانانە لە یەکەمین توێژینەوە ڕفتارییەکانی بەشداربووان بوو. ئەمە سەرچەشن

گرتن  ەکاتی ئەنجامدانی ئەندازە کارهێنانی پانتای گشتی لە ناوخۆی واڵتدا نیشتەجێن. هەروەها، بە لە بوو ک

 ەبووە و ئەمە ئاسوودەیی واڵمی پرسیارەکان بدەنەوە بەشداربووان زۆر بە زۆرێک لە کهۆی ئەوەی ە بوو

ڕێگەی ە داهاتوودا ئەنجام بدرێت. بەشداربووان لە لە بناغەی خوێندنەوەی لێکۆڵینەوەیەکی ورد ک

باڵو نەوە ژیتوێناوچە تایبەتەکانی ە پێشدا لە گرتن لە و ئەندازە شوێنیان دۆزراو تۆپەڵە بەفرینموونەگیری 

اوسانان جڤاکی ناهئەندامی ە بۆ هاوڕێیانی خۆیان، پیاو و ئافرەت، کە و ئینجا کەسەکان گواستیانەوە کرایەو

هەمان گەڕەکیشدا دەژیان. دیمانەی قووڵی تاکەکەسی لەگەڵ ئەم کاراکتەرە گرنگانە داتای ە بوون و ل

ڕانسی ۆنفە گرووپییەکان یان دوو کەسی و کسەرەکیان دابین کرد. هەندێ جار دیمانەی سەرەکی لەگەڵ دیمان

مەودای کاتی نێوان مانگەکانی سێپتێمبەر و دیسەمبەری ساڵی ە تەواو دەبوون. ئیشی مەیدانی ل تەلەفۆنی

ە مکچەە پێی ڕێکاری بابەتێک بوو کە و بپەیوەندییانە ئەنجام درا. هەموو دیمانەکان شرۆڤەیی و  2117

 ەنوێن بوون بۆ ئەوەی بتوانرێ سەرنج بخرێتبوو. دیمانەکان نەرمیدخوازراوەکانی پێڕست کرە سەرەکیی

 بەشداربووان.ە ب پەیوەستسەر پرسیاری وردی هەموو بابەتەکانی 

                                                           
1 - Magnani R, et al. Review of sampling hard-to-reach and hidden populations for HIV surveillance. Aids. 

2005;19 (Suppl 2):S67 – 72. 



 بوو. پرسیارنامەکان یژێر کاریگەریە ڕێگەی مەزەندەی سیستماتیک لە هەروەها، بەشی چەندایەتی ل

بوو  ەواتای ناوهێنانی ئەو کەسانە بنەڕەتدا بە ێنرا؛ لکار هە بۆ هەموو ناهاوسانان ب تۆپەڵە بەفریشێوازی 

رگرتن لەم کەڵک وەە )ناهاوسان(. بە کام ڕیزبەندیی ئەم توێژینەوە ییەکەی دەکەوێتسێکسە دەزانێ هۆگرییە ک

ان ناهاوسانیە بە هاوڕێ ناهاوسانەکانی خۆیان یان کەسانێک کرد کە ستراتیژه، بەشداربووان ئاماژەیان ب

 مەزەندەی تاکەکەسی و ڕاستگۆییگرێدراو بە کردنەوەی داتا چەندایەتییەکان بەشێک لە کۆە اتدەزانی. کەو

 خۆیان ئەندامی گرووپی ناهاوسانان بوون. ە تاکەکان هەبوو ک

 

  :توێژینەوەی چۆنایەتی

 

هاوشێوەکانی پرسیاری ە جۆرکردنی بۆ تاوتوێشێوازگەلێکی کاریگەر ە هەمیششێوازی چۆنایەتی 

 ەتاکەکان ڕاستییە کە سەر ئەم گریمانە ڕیشەی دەچێتەو»وەیی بوون. توێژینەوەی چۆنایەتی توێژینە

توێژینەوەیەکی چۆنایەتی توێژینەوەیەکی  1«چوارچێوەی واتا و شرۆڤەکاندا چێ دەکەن.ە کۆمەاڵیەتییەکان ل

ر بێنن. بۆ وێنە، کاە ب پێویتوێژەران ستانداڕدی بااڵی چۆنایەتی و تەکنیکی بایەخە کە گرنگزۆر و ە شیکاریی

هەتا ە واتە لەم لێکۆڵینەوەدا، ئەم 2توێژەران کاتێکی زۆر بۆ کۆکردنەوەی داتا مەیدانییەکان تەرخان دەکەن.

هیچ  و چیترە دەکرێ دیمانەگەلێک ئەنجام بدرێ بۆ ئەوەی هەموو ڕیزبەندییەکان پڕ بکاتەو گایەیئەو جێ

 ڕوو. ە بابەتێکی نوێ نەخرێت

و  جیاوازەکانە دەنگە لێکۆڵەران دەدا کە ئیزن بە شێوازی چۆنایەتی گونجاوه؛ چوونکەوە بۆ ئەم توێژین

 ەببیسن و یادداشتی بکەن. ڕەهەندی چۆنایەتی ئەم توێژینەوە پەراوێز خراوە وپوئاڵۆزەکانی ئەم گرە ڕوانگ

ی و ی کۆمەاڵیەتژیانی ناهاوسانان، پێکهاتەە ب پەیوەست یبینرا: چوارچێوەی باسی سیاسیە سێ دیوەوە ل

ەی خوێندنەوە الیەنێکی ئاڵۆز بە ی شیکاری. ئەم هۆکارانداڕشتەنۆڕمەکانی جوگرافیای بەشداربووان و 

هاوکاری لێکۆڵینەوەیەکی کوالێتی ورد، شرۆڤەیەکی دروست و دەوڵەمەند ە توێژینەوەیی زیاد دەکەن؛ بەاڵم ب

 . خراوەتە ڕووە ئاڵۆزە لەم دیارد

وازی جۆراوجۆر لێکۆڵینەوەیەک ئەنجام بدرێت؛ بەاڵم دەبێ کاریگەری و سوودی ئەم شێە دەتوانرێ بە دیار

دروستی  دابەزاندنیە کۆمەاڵیەتییەکان ڕەچاو بکرێت. بەو پێیەی کە لەگەڵ ڕاستییپەیوەندیی ە لە خوێندنەو

ەتی یشێوازی چۆناە شێوەی سرووشتی وای کرد بۆ ئەوەی ئێمە بە گرنگە، ئەمە ئەنجامەکانی لێکۆڵینەو

ە ان لپێکهاتەییەکە شێوازە ( بقۆزینەوه. وەک پێشتریش ئاماژەی پێ درا، ئەم توێژینەوGTی داتابنیات )یتیۆر

 وەدەستتیۆریی داتابنیات  شێوازیلە ە بنەڕەتەوە شیکاری و ئەنجامی کۆمەاڵیەتی لە خۆ دەگرێ، وات

 ەخۆ دەگرت، شرۆڤە و بە اوسانان لژیانی ناهە ڕەهەندێکی بەرباڵو لە ئەو دیمانەی کە . کەواتدەهێنرێن

 ی داتابنیات تۆمار کران. یکۆدینگی شێوازی تیۆر

و ڕوون لەو ە بینانسەرەڕای هەلومەرجی زەخت و هەستی ترس، ئەوەی دەرکەوت وێنەیەکی زۆر خۆش

ەرز ب ناهاوسانان ئاستی بەرگە گرتنیانە ژیانی ناهاوساناندا ڕوو دەدات. زۆرێک لە ئێستادا لە لە بوو کە شت
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 ەبۆ ئەوەی ناهاوسانانی دیمانە لەگەڵکراو بخرابوونە ڕوو ئەنقەست ە بە بوو. کۆمەڵێ پرسیاری کراو

ە یکو لەگەڵ کەسانی دە تێر و تەسەلی شی بکەنەوە بۆچوونی خۆیان دەرببڕن، پرسەکانی ب ەوەدەییوئاسو

 ا، بیر و بۆچوون و ڕوانگەیزۆربەیان تامەزرۆ بوون ڕە بوو کە . ئەوەی دەست بەجێ بینرا ئەوگشتێننبی

ی تاڵی گوتارە تەواو دیار بوو کە بەر باس. هەروەها بۆ تیمی لێکۆڵینەوە مەڕ پرسە مادییەکان بخەنە خۆیان ل

 ببیسترێت.      جڤاکی ناهاوسانان  زمانیە ناهاوسانی دەبێ ل

ان ارەکان دەستنیشپرسیە هەر بەشێک لە سەرەکی بۆ دیمانە لکی کۆمەڵێ پرسیاری خۆماڵیکراو وەک ناو

 و دووڕەگەزخوازان جیاواز بوو. گەی  نێوان لزباین،ە لە کران و ئاقاری دیمان

ی و بینراو و بۆچوونە ئەنجام دەدرا، توێژەران یادداشتیان هەڵدەگرتەو چاو بە چاودیمانەکان ە کاتێکدا کە ل

ە بوو ەراوەکان کۆ دەکرانەوه. ئەمشرۆڤە کە کەسانی ناهاوسانیان تۆمار دەکرد. پاش هەر دیمانەیەک، یادداشت

ە . بناهاوسانانە سازی داتا و پێشینەیەک بۆ وێنەیەکی تەواو لەهۆی دروستبوونی سەرچاوەیەک بۆ سییان

و  ەدیکەی ڕەهەندەکانی هێزی کەسانی ناهاوسان دڵنیا ببێتەوە ئەنجام دانی ئەم کاره، لێکۆڵەر دەیتوانی ل

و شێوازەکان بۆ پشتڕاست ە جۆراوجۆرەکانی داتا، سەرچاوە چمبێە کەڵک وەرگرتن لە زانیارییەکان ب

 سازی بکات. ە وەدەست هاتووەکان سییانە کردنەوەی بەڵگ

 

 داتا بنیات یتیۆری

 

داتا بنیات، لەگەڵ ئەوەی داتاکان کۆ کرانەوه، پرۆسەی شیکاریی دەست پێ دەکا و هەتا  یشێوازی تیۆریە ل

و  ەاتووه، درێژە دەکێشێت. کاتێک داتا پێویستەکان کۆ کرانەوکۆتایی پێ نەهە ئەو کاتەی لێکۆڵینەو

ئەو جۆرەی  ،تیۆریی داتابنیاتدانانی پێوەر بۆ داتاکان. شێوازی  –قۆناغی دواتر ە دابەزێنران، دەتوانین بچین

ەی شێوە بە کهەڵدەجێندرێ ە داتایەکەوە لە کە تیۆرییەک»( وەسفیان کردووە، 1998ستراوس و کۆبێرن )ە ک

   1«و شیکاری بۆ دەکرێت.ە ڕێگەی پرۆسەی توێژینەوە کۆ دەکرێتەوە تماتیک لسیس

بۆ ە نەرمی نوێنییەکی زۆری هەیە یەکەم، ئەم تیۆریی 2دەست نیشان کراوه.تیۆریی داتابنیات  هۆکارزۆر ە ب

هەم، وناسراوەکان هەندێ ئەزموون وەدەست بێنن. دوە ڕێگەی بابەتە لە بەشداربووان بدا کە ئەوەی ئیزن ب

ەکانی پرۆسە توێژەر لە ئێراندا نییە، پێویستە بارەی بوونی ناهاوسانان لە زانیاری زۆر لە بەو پێیەی ک

هاوکات ڕوو دەدەن و هەر کامیان ئەوی دیکەی لێ دەکەوێتەوه، نەرمی نوێن و ە و شیکاریی، ککردنەوە کۆ

 بێت.ە کراو

اکان کار دەبات. هەموو داتە ، تەوەریی و بژاردەیی باوکۆدینگ کرە نیات ئاراستەیەکی ببەرهەم هێنانی داتاب

 دەرفەتی یادداشتە دابەزێنراون، توێژەر ڕاست پاش کۆتایی هەر دیمانەیەک کۆدینگیان دەکات. ئەم کار

بین پێشکەوتنی پرۆسەی کۆ کردنەوەی داتا داە بە و گۆڕینی ئاراستەی توێژینەوە کێشانەو چارتهەڵگرتنەوه، 

ە اتتا دەگە بگرە دیجیتاڵەکانەوە بابەتە تۆمار کراوە ەزاندنەکان توێژەر ئەنجامی دەدا و لدەکات. هەموو داب

پێداچوونەوەی تەواوی ئەدەبیات کۆ کرانەوە ە خۆ دەگرێت. لەم تیۆرییەدا، داتاکان بەر لە دەقی دابەزێنراو ل
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ە ، نتووەهابەدی ە استەقینگوێرەی داتاکانی دنیای ڕە ب« تیۆریی داتابنیات»ە کەواتە و ئینجا شی کرانەو

توێژەران  «الیەنیبێ»سەر ە کاریگەری لە لەوانەیە پێشووییەکان کە پێی توێژینەوە چەمکی گریمانەیی ب

 1دابنێت.

 

 کردنەوەی داتا و کاری مەیدانیکۆ

 

ڕێگەی گرووپی ە جۆری یەکەم، لە ، دوو چەشن کاری مەیدانی دەستی پێکرد. ل2116سەرەتاکانی ساڵی ە ل

واڵتی ئێران، کۆمەڵگای ناهاوسان ە لەگەڵ کەسانی ناهاوسان ساز کرا. ل کۆمەاڵیەتییەکان پەیوەندی ەتۆڕ

ە انو سازدانی گفتوگۆیەکی ئاگادار ، پەیوەندیدۆزیشوێنە تەنانەت لە لێکۆڵینەونەناسراو و ناسکە. تیمی 

 ەڕێگەی ئەندازە اهاوسانان لمەڕ نە داتاکان لە جۆری دووهەم، قەبارەیەکی زۆر لە تووشی گرفت دەبوو. ل

 کۆ کراوه. ە گرتنەکانەو

کۆتاییدا ە لە پێشنیار دەکرا بەو هیوایەی کە کەسەکە توێژینەوەییە. دابەزاندن و ئامانجەکەی بە ئەم خوێندنەو

سەرەتادا، بە هۆی ئەزموونی ناخۆشی ڕابردوو، ە و گفتوگۆ کۆتایی پێ بێت. ل چاو بە چاودانیشتنی ە ب

ە بە ئارادا بوو، وەدەست هێنانی متمانەیان و پیشاندانی ئەم متمانە زۆر ل ەکیمتمانەییێبینی و بڕەش

ووهەم بەسوود دەبێت. هەر کەسێکی شێوازی دە کە دژوار بوو. لێرەدایلێکۆڵینەوه، کارێکی ئەستەم و 

. کردناهاوسان هاوڕێکەی خۆی دەناساند یان دانیشتنێکی لەگەڵ گرووپێکی دیکەی هاوڕێکانی ساز دە

 ەڵلەگتۆپەڵە بەفری گیری ە شێوازی نموونە و درێژەدان بە ئامانجی وتووێژکار پاراستنی ئەم زنجیر

 بوو.  شێوازەکانی دیکەی وەکوو تۆڕسازی

 

 تێبینی و سنووردارییە ئەخالقییەکان  

 

 :سنووردارییەکان

 

کاتی ە ەبێ لدە ئەم تایبەتمەندییانگرنگە.  ەداتوێژینەوەییە لەم خوێندنەوە رداریی زەمەن و گوژمووناسینی سنو

 . بکرێنناهاوسانان ڕەچاو ە ب پەیوەستداتاکانی کردنی تاوتوێ

جامەکان چۆن ئەنە بوو کە هەستیاره، بیری سەرەتایی من ڕاکێشی ئەم خاڵە کاتی ئەنجامدانی ئەم توێژینەوە ل

و توێژینەوەکانی داهاتوە ارین کسیاسەت، دەستێوەردان و بەرنامەی نوێ بۆ ناهاوسانان. هیوادە دەتوانن ببن

گشتی، کەسانی  ەسەر ئاستی نیشتمانی و گشتگیر ئەنجام بدرێت. ئەگەرچی بە لە حەشیمەتی زێدەتر و ڕەنگە ب

هەمبەر  ەواڵتی ئێران لە ئێران تۆختریشە. زۆر ناهاوسان لە لە ناهاوسان کۆمەڵگایەکی گۆشەگیرن. ئەم بابەت

شووناسی ڕەگەزیی خۆیان دەکەن. ئاستەنگی ە بەرگری لە و ڕەتکردنەوی و یاسایی ئایینڕوانگەی نەرێنی 

انە پەنامەکهێنەر و ەژیانی ئەشکەنجە لە ئاوڕدانەوە دەروونی و کۆمەاڵیەتی سەر ڕێگەی ناهاوسانان زۆره. ب
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د ئیدعای سەداسەە ناتوانێ لە ناو کەسانی ناهاوسان، ئەم لێکۆڵینەوە دەربڕینی شووناسی ڕەگەزیی لە و ترس ل

 ئەم نموونە نوێنەرایەتی کۆمەڵگای گشتی ناهاوسان دەکات. ە بکا کە ئەو

ان ی دروستی زانیارییەکیبۆ دەستەبەرە ، تیمی توێژینەووەسۆنگەی ڕیوایی و وردبینی لێکۆڵینەوەە ل

 هۆیە د. بهیچ هەوڵێک درێغیان نەنوانە دەقەکانی بەر دەستی ئێمەدا وەدەست کەوتن، لە لە )ناوەڕۆک(، ک

 ەو هەروەها ڕوانگەی کۆمەاڵیەتی بۆ کەمینئامانج جڤاکی ی زۆری بابەتەکە، ڕەهەندی یاسایی یهەستیار

 داڕشتە ینییە، ئیدعای تەواوبوون و دروستیە ئەم گرووپانکردنی ئامادەی قبووڵە ییەکانی کۆمەڵگا کسێکس

تاقمی ە تێگەیشتنی کەسانی ناهاوسان لپەڕی  ئەو ینییە. بۆ دەستەبەریە ئامانجەکانی ئەم توێژینەوە بەشێک ل

کار ە ببە وردییەکی زۆرەوە تیۆریی داتابنیات  شێوازیئەوان پەسند ناکا، ە کۆمەڵگایەکدا کە جیاواز و ل

ی زانیارییەکان بەراورد یشێوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ سەرچاوەی سەرەکە ناوەڕۆک دەبێ ب یهێنرا. دروستی

 بکرێت. 

 

 ن:تێبینییە ئەخالقییەکا

 

( 1999ستراتیژی نموونەگیری )و کۆکردنەوەی داتا( زۆر گرنگن. موور و میلێر )ە ئەخالقییەکان لە تێبینیی

ە لەوانەیە کە دەڵێن ئەندامانی کۆمەڵگا خەسارهەڵگرەکان زۆر جار ڕیسکی جۆراوجۆر تاقی دەکەنەو

 سێ قات و زیاتر( خەسارهەڵگرترە ئەنجامدا ئەوان دوو قات )یان ڕەنگە ژێر پرسیار و لە سەربەخۆییان ببات

بە خەسارهەڵگر دەزانرێن ە لەگەڵ ئەو کەسانەی ککردن ئیشە لە توێژەران لەوانەیە واتە ئەم بابەت 1دەکات.

و ە توێژینەوه، بواری کردەوپەرۆشییەکانی ئەنجامدا خواست و ە و ل 2، خۆ ببوێرنتاقمەوەئەم ە یان دەکەون

ە ئەخالقییە زۆرانەی کە ی و هێڵ و سنوورەڕای ئەو سنووردارێتنادرێتەوه. سەرسیاسەت ئاوڕیان لێ 

تەنیا ە پرسیارەکانی لێکۆڵینەوە هەندێ لە کە ، ڕوونڕووبەڕووی دەبێتەوەبۆ بابەتە هەستیارەکان ە لێکۆڵینەو

پێناو ئامانجەکانی لێکۆڵینەوه، ئەم ە لەگەڵ کەسانی خەسارهەڵگر واڵم دەدرێتەوه. لکردن ڕێگەی ئیشە ل

 بەر. ە پارێزراوی گرتە کۆمەڵێ تەکنیکی بۆ دڵنیابوون لە ڵینەولێکۆ

ە گەنجان بە بکا کە کار هێنران بۆ ئەوەی دەستەبەری ئەوە ئەخالقییەکان بە هەمان کاتدا شێوازە ل

 تووشی زیان نابن. ە لەم لێکۆڵینەوکردن بەشداری

دانەوەی لێژنەی لێکە خستنی مۆڵەت لمرۆییەکان بوو، دەستە هەڵگری بابەتە ئەم لێکۆڵینەوە بەو پێیەی ک

کەسانی گەنج ە پێویست بوو. زۆر سەرنجی ئەم خاڵەش درا ک Institutional Review Boardناوەندیی 

ناوبوونی داتا و ێبە ئاگادار بوون و لێی تێدەگەیشتن. بنەمای نهێنییەتی بە شووناسی لێکۆڵینەوە تەواوەتی لە ب

ربووان، ڕێکخراو و شوێنەکانیان پارێزرا. هەم دیمانەکە ئەنجام درا و نازناو بۆ بەشداە کەڵک وەرگرتن ل

ئاگادار  ەشوێنی دڵخوازی خۆیان بەشداربووان دیمانەیان لەگەڵ کرا. بە هەمیش داتا بینراوەکان کۆ کرانەوه. ل

انی ەکمافە وەک خۆبەخشی بەشداربوو لەم لێکۆڵینەوە لە کردنەوەی بەشداربووان، ئەوان داکۆکییان کرد ک

 کار بێنێت. ە کراوەکان بداتا کۆە توێژەر دا کە ئیزنیان بە خۆیان ئاگادارن کەوات
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م دەدران شێوەی گفتگۆیەکی ئاسایی ئەنجاە بزیاتر پانتایەکی ئاوەاڵ و گشتی ە دیمانە لە لەوەی کە ئاوڕدانەوە ب

دوور و درێژدا بەشداری  دیمانەی قووڵ وە باش زانی لە تا وەک دیمانەیەکی فەرمی، بەشداربووان وایان ب

تاڵ( ئامێری تۆماری دیجیە کەڵک وەرگرتن لە شێوەی دەنگیی تۆمار دەکران )بە بکەن و زۆربەی دیمانەکان ب

ان ناو دەبران و هەموو ناو و زانیارییەکە دەنگییەکان پاش دابەزاندن لە و دواتر بۆ شیکاری دادەبەزێنران. فایل

نی بمێنێتەوه، دەسڕانەوە. لەو شوێنانەی وا ێنهە ووناسی بەشداربووان بناسرانەوه، گۆڕدران یان بۆ ئەوەی ش

گیان تاکەکان دەوری گرنکردنی کۆمەاڵیەتیە شێوازی بە نەریتییەکانی کۆمەڵگا بااڵدەست بوون و لە نۆڕم

لەگەڵ کەسانی کردنی سەر بۆچوونی ئەوان دادەنا، ئیشە مەڕ ڕاهێنانی سێکسی کاریگەری لە هەبوو و ل

ەش الیەن دۆستێکی هاوبە شاری ئیسفەهان، تەنانەت کاتێک کەسەکان لە لە وسان ئەستەم دەکرد. بۆ وێنناها

 ریزۆهەستیاری و خەسارهەڵگری کردنی ڕەچاوە پرسیارەکانیان نەدەداوه. بە ناسێنرا بوون، واڵمی هەندێ ل

ئەوەی  ەم قەزاوەتی ئەخالقی. بۆکۆسپی بەر دە بوو ببێتە تایبەتی و ڕۆژانەکانیان لەوانە بەشداربووان، پرس

ناسی خۆی فیدا تامەزرۆیی و کونجکۆڵی خەڵکە زیان بە بەشداربووان نەگا، هەندێ جار نووسەر دەبوای

 بەرامبەردا تیمی پڕۆفیشناڵی ڕاهێنراوی بپارێزیبایە. ە و لە بکردای

 

 مەڕ ناهاوسانانە لە ئەنجامدانی توێژینەوە ملمالنێ شێوازناسییەکان ل

 

 واڵتێکی هاوشێوەی ئێران زۆرە. ئەمە شێوازناسییەکان لەگەڵ توێژینەوەی سەبارەت بە ناهاوسانان ل جەچالن

ە لە القییەکان کئەخە وردی بەشداربووان و تێبینیی یگرتن و نموونەگیریەپێناسە، ئەندازە بریتیین لە کێشان

ان یەکەم توێژەرە انە و ئەوەی کلنجچائەم ە درا. بەشی دوایی بە وردەکارییەوە دەڕوانێتپێسەرنجی ە سەرەو

 ەرییەکانجەوهە کێشە بکەن و دووهەم دەڕوانێت ییان پۆلێنبەند کەسانی ناهاوسان پێناسە، ڕیزبەندیە لەوانەی

کاتی ە ل ەئەخالقییەکان ڕەچاو ناکا کە تێبینییە ئەم کۆمەڵگایەن و سێیەم ئەوەی ک ینموونەگیریلەگەڵ ە ک

 ڕوو. ە ەخرێنناهاوسانان دسەر  ئیشکردن لە

ژێرکۆمەڵێک لەو ە بەر دەمە؛ چوونکە لزۆر  ئاستەنگیمەڕ کەسانی ناهاوسان ە لە ڕاپەڕاندنی توێژینەو

نین. ە نەوڕاستیدا شیاوی ناسیە و لە سەبارەت بەوان پێناسەی ستانداڕدی باوبوونی نییە تاوتوێ دەکا کە کەسان

ەست دە گرووپێکی کۆمەاڵیەتیین کە ره؛ چوونکواڵتی ئێران دژواە لجڤاکی ناهاوسانان ە نموونەگیری ل

کۆمەڵگای ە کەسەکان لە زۆرێک لە دژوارتریش دەبن؛ چوونکچالنجانە پێڕاگەیشتنیان ئەستەمە. ئەم 

 لێکۆڵینەوەییەکان نییە. ە خوێندنەوە ناهاوسان متمانەیان ب

ڕێژەی  ەندەیەکی دروست لبتوانێ مەزەە بوو کە ڕێژەی کەمی بەڵگە کۆسپی سەرەکی بەر دەم ئەم لێکۆڵینەو

 ەڕەهەندی بچووکدا بەدی دەکرێن کە لە کۆمەڵێ توێژینەوە کاتێکدا کە دەست. لە ئێران بداتە ناهاوسانان ل

ەندازەی ئە وردەکارییەوە بە ژیانی گشتیدا تاوتوێ دەکەن، بەڵگەی زۆر کەمن کە ئەزموونەکانی ناهاوسانان ل

ومڕن. جیاواز و جێی مشتە دەن. هۆکارەکانی نەبوونی ئەم بەڵگانڕاستەقینەی کۆمەڵگای مەبەستیان پیشان دە

)یان ڕەگەزێتی( ی یسێکس هۆگرییکەسەکان دەکرێ بۆ ئەوەی ە ( وتی کاتێک داوا ل2118بەتز )ە بۆ وێن

ۆلێنبەندیی و پە لەگەڵ پێناسە لەوانەیە ببنرێن کانە وردەکاریئەو گشتی ناتوانرێ ە بکەن، بە خۆیان پێناس

ڕاستی چ شتێک یان چ کەسێک ە بە ەکان بن. کەواتە، سەبارەت بەوەی کسێکسییە ەمینی کیجیاواز



حاڵی خۆیان ە بەش بە کە ئاراوە زیاتریش دێنچالنجی پرسیارەکان ە ب 1هەڵدەسەنگێنرێ، سەرشێوێنەرە.

 مومکینەکانیان لێ دەکەوێتەوه. ە ناو و نیتکە الیەنێک ل

 ستانداڕدیبۆ پاراستنی ە کە کات و هەوڵی زێدەترە ەبنەولێکۆڵەران ڕووبەڕووی دە کە دیکچالنجێکی 

اتاکان دکردنی کات و تۆمارێک کە بە شێوازەکانی دیمانەیەکی قووڵ پێویست بوون. سەرەڕای هەوڵ و سەرنج

 ، دیمانەکان زۆر جار دوور و درێژ بوون و هاوئاهەنگ کردنیان زۆر ئەستەم بوو. دراکاتی ڕاهێنانی تیم ە ل

 کۆمەڵگا، سیاسەتەکانی دەوڵەت، ڕێبەرانیە هۆی گۆڕانکاری لە ببێتە ەنجامەکانی ئەم توێژینەوهیوادارین ئ

جەسارەتیان هەبوو و بەسەرهات و ئەزموونی ە نەریتی و دیکەی کاراکتەرەکان. دەوری ئەو ناهاوسانانەی ک

 بەر باس، زۆر پڕبایەخ بووه. ە خۆیان خست

 

 ێژینەوهبارەی گێڕانەوەی توە ڕوونکردنەوەیەک ل

 

ئەستۆی ژنان و ە جۆراوجۆرەکان دەخاتە ڕۆڵ و شووناسە چەمکی ڕەگەزێتی چێکراوی کۆمەاڵیەتییە ک

ەرە زۆری بەشی هە ڕاستیدا لە کاریگەر نین. لزۆربەی حاڵەتەکاندا، جیاوازییە ڕەگەزێتییەکان بێە پیاوان. ل

ە بێچمە ێک لککۆمەاڵیەتی و ڕەگەزییە. یەتوێژبەندیی ە کۆمەڵگا، ڕەگەزێتی پیشاندەری بێچمێکی دیاریکراو ل

زۆر جار بۆ تاکەکان و گرووپە جۆرەکانی دەرفەت و چانسی ە کە شووناسی ڕەگەزێتیی گرنگ و هەستیارەکان

ە ماڵەوبنەە ل –کراو دیاریی یسەر دەوری کۆمەاڵیەتە بەرچاوی ڕەگەزێتی ل یژیان دیاری دەکات. کاریگەری

 ابێ پشتگوێ بخرێت. ن -تا سیاسەتەکانی دەوڵەت ە بگر

ئەزموونی  وجڤاکی ی یواڵتی ئێران، ڕەنجی کۆمەاڵیەتە لسێکسییەکان ە کەمین بارەیە هەر گفتوگۆیەک ل

ە ۆمەاڵیەتییکە ی کۆمەاڵیەتی و نائاکامییداڕشتەە ڕوانگەیەکی گشتگیر سەبارەت بتەنیا ە نڕۆژانەی ئەوان، 

ی شێوەە دەست، بەڵکوو بە و زۆر جار ترساوە دەداتە الیەن ئەم کۆمەڵگا بێدەنگە ئەزموون کراوەکان لە ب

 زۆر ەی ئێران تاوتوێ دەکا کساالرکۆمەاڵیەتییەکانی باوکئابووری و تۆڕێکی تێهەڵکێشراوی ژێربنەما 

ە ی ئێران بۆتواڵتە لسێکسی  هۆگرییفێرکارییەکان دادەنێت. پرسی ە ، یاسا و ناوەندئایینسەر ە کاریگەری ل

ە نکەمیە زۆرێک ل یبێگومان ژیانی کۆمەاڵیەتیە دژواری و نەناسراوەکان کە ۆز لپێچەاڵوپێچێکی ئاڵ

 ەخۆی. ئەگەرچی زۆربەی کۆمەڵگا نێودەوڵەتییەکان الیەنێک ل یژێر کاریگەریە سێکسییەکانی خستۆت

ە رییکۆمەڵگای ئێران، هۆگە ، لسەرترەپێناسەی بایۆلۆژی ە لە فەرمی دەناسێ کە بهۆگرییە سێکسییەکان 

هیچ وتووێژێک، هیچ »ە دروستی وتراوە جیاوازەکان وەک نانۆڕمی لێیان دەڕوانرێت. وەک ب کسییەسێ

ە لسێکسییەکان ە کەمین هۆی قبووڵ نەکرانیە بە ئەم 2«ناوترێت.ە یان ژیانی ئێمە بارەی ئێمە قسەیەک ل

ە خۆڕاگرەکان و لە قبووڵ کراوەکان، نەریت نۆڕمە چەندین سەدەسەر ە ڕیشەکەی دەچێتەوە کە واڵتی ئێران

ێک بۆ ڕوون داپەڕهەر ە کە وای کردووە . ئەمئایینی یدەوری تۆخ و پڕڕەنگ و تەوەرە هەموو گرنگتر ل

 دژوارتریش ببێت.ە کردنەوەی ئەم بابەت

 گێڕانەوەی باوی ڕۆژاوایین. چیرۆکی ڕاستەقینەە ئێران پتر لە ڕاستییەکانی کۆمەڵگای ناهاوسان لە چیرۆک

هەڵگری داهێنەرایەتی، شێعر، تابشتهێنان، عەشق و بنەماڵەیە. ە کە وڵەمەند و چاالکگێڕانەوەیەکی دە

                                                           
1 - Betts, P. (2008). Developing survey questions on sexual identity: UK experiences of administering questions 

on sexual identity/orientation. ONS (Office for National Statistics) Page. 4 
2 - Growing up gay in Iran, WWW, the guardian.com 



ەیان ی ئیسالمیش درێژئایینتەنانەت پاش ە کە بارەی عەشقی نێوان هاوڕەگەزان هەیە قەسیدەگەلێکی کۆن ل

ز بۆ یەکتر سۆ شێوازگەلی تایبەت دەیانتوانیە و پاش سەردەمی کلۆنیاڵ فەرامۆش کران. ژنان و پیاوان بە بوو

شاراوەدا بە بەردەوامی ە فەرمی ناناسرێ و قسەی لێ ناکرێ، لە بە ئیزن بدەن ژیانیان، کە دەرببڕن ک

ی ساکارانە، عەشق بۆ هاوڕەگەز تێهەڵکێشە پشت ئەم گێڕانەوە هەن. لە بمێنێتەوە. ئەوان بێدەنگن بەاڵم هەمیش

ی دەسەاڵت و سەرکوتسەرەڕای بوونی ە بووه. دیارئێران ە لە ژیانی ڕۆژانەی ئەم کەسانە هەقایەتی زۆر ل

ە ل ەدەکرێن بۆ ئەوەی خۆیان بپارێزن، زۆرن ئەو ناهاوسانانەی کە ناچار بەو کارانە سازانی پەیتا پەیتا ک

بەهێزترین » 1ناو خۆیاندا بەهێز بکەن.ە ل پەیوەندییژیانی خۆیان بدەن و هەستی هاوە ئێراندا دەتوانن درێژە ب

چاوە کان سەرداڕشتەوردەکاریی یان ە واڵتی ئێران لە لجڤاکی ناهاوسانان مەڕ ە لە ئەم چیرۆکانڕەهەندەکانی 

کارێکی  ەدەبیسترێن کە الیەن توێژەرانەوە لە دێن کە دەنگی کۆمەڵێ بگێڕەوە بەرامبەردا، ئەوان لە ناگرن. ل

ناهاوسانان ڕووبەڕووی ە لزۆرێک ە پیشان بدا کە جەرگبڕەکانیان هەموو ئەو پرسانە وا دەکەن بەسەرهات

ە رئێران ملمالنێ لەگەڵ پارامەتە و بایەخی بیستنی هەیە. ناهاوسانان لە سەرنجڕاکێشە دەبنەوه. ئەم خوێندنەو

و  یایینئپێکهاتەی ئەم کۆمەڵگا ە تەوبنەڕەە دەکەن و لەم ئاراستەدا، لە ڕەق و تەقەکانی ڕەگەزێتی و بنەماڵ

 دەگۆڕن.ە باوک ساالر

 ەتاوتوێ بکات. دیمانەکان لەگەڵ گرووپسێکسی ئەزموونی ژیاوی سێ گرووپی ە نیازە بە وئەم توێژینە

ەنجام ئە پرسیارنامە کەڵک وەرگرتن لە و ناسراوی ئێران بە سەر ئاستی سێ شاری گەورە ناهاوسانەکان ل

ی و کان، هۆگریباشبوونەکرا بوون. لەم خوێندنەوەدا، پێە ئامادە شێوەی تایبەت بۆ ئەم مەبەستە بە دران ک

ئێتنۆگڕافی، چیرۆکەکان و ە پشت بەستن بە وردی ڕەچاو کران. بە بهاوڕەگەزخوازی  ڕەهەندەکانی دیکەی

نەوە. و دەرەنجامەکان شی دەکەە و بەشی دواترەکەی پرۆسە توێژینەوەییە یەکەکانی ئەم خوێندنەوە دیمانە دەست

سەر ڕێژەی دەمامک ە رییەکی یەکالکەرەوەی لکاریگەهاوڕەگەزخوازی  هەمبەرە ئێران لە ئاراستەکان ل

و شاراوەکانی ئەە هەست و ترسە یان داناوه. ئەم گێڕانەوهۆگریی سێکسیلێدانی کەسەکان بۆ شاردنەوەی 

ان بۆ ژیە پێکراوی دەبێ کهەستێکی هەستە ئەنجامدا، کەسەکە ڕوو. لە ئێران دەژین، دەخاتە لە کەسانەی ک

 ەچ بێچمێکی دەبێت. چیرۆکگەلێک ئەوڕۆ دەگێڕدرێنەوە کراوە ئیدانر زۆهۆگرییە سێکسییەی ە کەسێک ک

ی هاوڕەگەزخوازە لە ئێراندا ڕوو دەدەن، ئەو شوێنەی کە هەرگیز نەبیسراون و نەنووسراون. ئەم چیرۆکانە ک

 نایاساییە. 

 

ە ییەکانن کپێکهاتەە ی شێوازیکارهێنراوەکان بۆ شیکارە بە وەک پێشتریش وترا، شێواز ی داتاکان:یشیکار

ە شێوازەکان بریتیین ل 2کار دەهێنرێن.ە بە و هەستیاریی ناوەڕۆکتوێژینەوەی هەڵگری ئەم ە زۆر جار ل

ە ئەم شێوازان ەحاڵێکدا کە . دەبێ بزانین لتۆپەڵەبەفریو تیۆریی داتابنیات  شێوازی چۆنایەتی، چەندایەتی و

 استیدا ئەگەر زنجیرایەتییان بووه، دەگمەن بووه.ڕە ڕیزبەندییەکی تایبەت هێنراون، پرۆسەکان لە لێرەدا ب

وەی داتا گیری و کۆ کردنەە ، نموونشیکاریی داتاە یەکسان لە شێوازێکی هەمیشە کارهێنانی پێکهاتەیی لە ب

هەر کام  ەشیکاری لە پێویستی بە بوو. ئەم کارە وابەستە شێوەی بەردەوام ئەنجام درا و هەر کام بەوی دیکە ب

                                                           
1 - Iran's persecution of gay community revealed | World news ... www.theguardian.com › World › Iran 
2 - ones, Susan R, Vasti Torres, and Jan Arminio. Negotiating the Complexities of Qualitative Research in Higher 

Education: Fundamental Elements and Issues. Routledge, 2013. Whitaker, Brian. Unspeakable Love: Gay and 

Lesbian Life in the Middle East. Saqi, 2011. 



سەرتاسەری پرۆسەی دیمانە ە لە بەشداربووان، کە بوو. پاش کۆ کردنەوەی داتا لە توێژینەولە قۆناغەکان 

( پێنج ئامانجیان بۆ 1998ئەنجام درا، دەستبەجێ شرۆڤەی داتا دەستی پێ کرد. ستراوس و کۆربۆن )

شرۆڤە  ڕووی ئامرازیە ( خستن2( دانانی تیۆری هەتا تاقیکردنەوەی؛ )1ڕەوتەکانی کۆدینگ دیاری کرد: )

ە ( یارمەتیدانی شرۆڤەکاران ب3داتا سەرەتاییەکان؛ )ە بردنی قەبارەیەک لە مەبەستی بەڕێوە بۆ تۆێژەران ب

( ناسینەوه، بەرهەم 5( سیستماتیک و هاوکات داهێنەر بوون و )4دیاردەیەک؛ ) تریواتای کردنی ڕەچاو

و کردنەوە ۆکە بنەڕەتەوە لە کاتێکدا کە . لبەشە سازێنەرەکانی تیۆرییەکنە هێنان و لکاندنی ئەو چەمکانەی ک

هەڵگری هەنگاوی دیاریکراو دەبێت. یەکەمین هەنگاو کۆدینگی کراوەیە ە شرۆڤەییە، ئەم پرۆس شیکاریی داتا

سەرەتاییەکان ئەنجام دەدرێ و ژێرگرووپ، تایبەتمەندی و ە دیمانە درێژەیدا پۆلێنبەندیی زانیارییەکان لە لە ک

کۆدینگی کراوه، داتاکان بۆ سەر بەشە ە هەر چینێکدا(. لە ۆ دەگرن )پانتا و جیاوازی لخە ڕەهەندگەلێک ل

وردی تاوتوێ و بۆ دۆزینەوەی لێکچوون و لێکنەچوونەکان بەراورد ە دیاریکراوەکان دابەش دەبن، ب

ری ە، ڕەهەندەکان پیشاندێکنڕیزدیاریکراوی  پێناسەین یان هەر کات تایبەتمەندییەکان گشتی 1دەکرێن.

و ڕەهەندەکانی ە ئەم تایبەتمەندییاندەتوانین لەم خوێندنەوەدا،  2الیەن یان پانتایەکن.ە لە شوێنی ئەو تایبەتمەندیی

 دەرەوەی کۆ کردنەوەی داتا پێناسە بکەین.ە ل

ە ب لکانی ژێرگرووپەکانە پێکەودووبارە ە تەوەرییە، پرۆسەیەک ل یکۆدینگ شیکارییە هەنگاوی دووهەم ل

جیاواز بۆ دۆزینەوەی پەیوەندییەکانی نێوان تایبەتمەندی و ە ڕووی واتاییەوە شێوەیەکی نوێ و ل ەیەکتر ب

واڵمدانەوەی »شێوەی تەوەریی ئەنجام دەدرێ، توێژەر خوازیاری ە ڕەهەندەکان. کاتێک کۆدینگ ب

ارودۆخەکان لەم قۆناغەدا ب 3«چ ئەنجامێک.ە وەکوو بۆچی یان چۆن، کوێ، چۆناوچۆن یان بە پرسیارگەلێک

 بوون. ە جیاوازەکان( ئامادە ڕووی پەیوەندییەکان )گریمانە تاوتوێ کران و خستن

 ێکیڕیزیان دانانی « یتیۆریپااڵوتنی و کردن پرۆسەی تێکەڵ»و  4کۆدینگ هەڵبژاردەی هەنگاوی دواییە

اییدا کۆتە لە ک ەی چیرۆکیهێڵی سەرەکە ترەوه. ئەم ەکانیڕیزهەموو ە ە بپەیوەستە ککی یان ناوەندی ناو

سەرەکی بزانرێ دەبێ توانای تاقمی ێک، وەک تاقمدەداتەوه. بۆ ئەوەی ە واڵمی پرسیارەکانی توێژینەو

تێتییەکی پاڵ یەکتر بۆ دانانی گشە لە بۆ کۆ کردنەوەی ڕیزبەندییەکانی دیکئەو توانای »ە لە هەبێ ک شیکاریی

ینی بۆ جیاوازیی شیاوی تێبڕوونکردنەوەیەکی وانێ هەمان کاتدا ڕیزێکی سەرەکی دەبێ بتە . لەوە دێتڕوون

ڕوونی ە بە بەدی بێ ک« هێڵی گێڕانەوەیی»دانانی ڕیزێکی سەرەکی وای کرد  5«ناو ڕیزەکان هەبێت.

نی کردلەم بارەوه، ئەزموونی کەسانی ناهاوسان و دروستە ک ردەوەڕوون دەک یحاڵی بێچم گرتنە دیاردەی ل

 ی ئێراندا بوو. داڕشتەە ەوان لهەستی کارامەیی و سازگاریی ل

 

 

                                                           
1 - (Strauss & Corbin, p. 102). 
2 - Corbin, J. and Strauss, A., 2008. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 

grounded theory. Thousand Oaks.Page. 116 
3 - Corbin, J. and Strauss, A., 2008. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 

grounded theory. Thousand Oaks.Page. 116 
4  - Corbin, J. and Strauss, A., 2008. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 

grounded theory. Thousand Oaks. Page. 143 
5  Corbin, J. and Strauss, A., 2008. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 

grounded theory. Thousand Oaks. Page 146 



 ئەنجامەکانی توێژینەوە

 

سییانەسازی کران بۆ ئەوەی   GTهاوکاری تیۆریە کۆ کرانەوه، تاوتوێ کران و بە ئەنجامەکانی توێژینەو

ڕێگەی هێڵکاری و گێڕانەوەی ڕاستەوخۆ دیاری ببێت. ە بۆ زۆرینەی خوێنەران لە بارودۆخێکی ڕاستەقین

گشتگیر  ەیلێکۆڵینەوڕێگەی پرۆسەی ە لە توێژینەوە اندەری شرۆڤەیەکی تەواو لەو شتەن کپیشە ئەم ئەنجامان

 و گرنگی ئێران وەدەستی هێناوه. ە سەر ئاستی هەر سێ شاری گەورە ل

و هاوئاهەنگی ئەنجامەکان هەر دوو شێوازی ە وەک پێشتریش باس کرا، بۆ وەدەست هێنانی داتای ڕاستەقین

هەست پێکراوەکانی ژیانی ناهاوسانان بدۆزینەوه. ە کار هێنران بۆ ئەوەی ڕاستییە بچەندایەتی و چۆنایەتی 

وەدەست  GTهاوکاری ە بە کۆدکراوە ئاڵۆزەکان پیشان دەدا کە دوو بەشدا دێت، ئەنجامە لە کە ئەم توێژینەو

   ژمارەییەکان وەدەست دێت.ە شێوازی چەندایەتی ئەنجامە لە حاڵێکدا کە هاتوون، ل

 

 (1396 - 69چەمکی ئەزموونی ژیاوی کەمینە سێکسییەکان لە شارە گەورەکانی ئێران ) مۆدێلی

 



ناو کارناسان و ە ویلیامز ل –چاو کاس یان ساڤین ە لە ئیشەکەی ڕەنگە ( ک1998ڕاس فاسینجێر )

ی ئەگەرچ / لزباین داهێنا.گەی  پێکهاتنی شووناسیە خوێندکاراندا کەمتر ناسراوه، مۆدێلێکی گشتگیری ل

 سەر ئاستی شووناسی تاکایەتیە و الیەنی دووانەی گەشە هەم لە قۆناغە، فرەڕەهەندییە قۆناغ بە ئەم مۆدێل

کۆی چوار قۆناغی فاسینجێر ە سەر ئاستی شووناسی کۆمەڵ پیشان دەدات. یەکەمین قۆناغ لە و هەمیش ل

 ڕوانگەیەکیە ەزخوازەکان، لڕەگدیترە )ڕووانگەی تاکایەتی، جیاوازی لەگەڵ هاوتەمەنە ئاگاداربوون ل

 ـە.ناو کەسەکان(ە جیاواز لی یسێکس هۆگریی، بوونی جڤاکی

سەر ئاستی تاکایەتی سۆز و تامەزرۆیی سێکسی بۆ کەسانی هاوڕەگەز، ە قۆناغی دووهەم دۆزینەوەیە؛ ل

دا وەک چینێکی کۆمەاڵیەتی جێی گەیەکانڕیزی ە سەر ئاستی گرووپی ئەوەی کە چۆن کەسێک لە ل

گۆڕاندایە. ە کە بەردەوام لە شووناسەیە پیشاندەری پابەندێتییەکی قووڵ بۆ ئەم چەمک دواترتەوه. ئاستی دەبێ

سەر  ەو لە مەڕ شووناسی هاوڕەگەزخوازانە سەر ئاستی تاکایەتی بێچم گرتنی زانست و باوەڕەکان لە ل

ستەم و  ەتێگەیشتن لە ڕەگەزخواز بدیترگرووپی سەرچاوەی ناە ئاستی تاکایەتی بەشداری تایبەتی ل

 دیترڕەگەزخوازەکان. ناە گرووپە لکردن و بەشداریکردن ەلێکەوتەکانی قس

گشتی  شووناسی لەگەڵە قۆناغی کۆتایی دروونیی سازی / سەنتز، تێکەڵبوونی شووناسی هاوڕەگەزخوازان

 شتەداڕهەموو ە لە ڕوانگەی کۆمەڵەوه، شووناسی تاک وەک شووناسی ئەندامێکی گرووپی کەمینە خۆیە. ل

 کۆمەاڵیەتییەکان. 

 

 

 چۆنایەتییەکانی خوێندنەوەی توێژینەوەییە ئەنجام

 

 هۆگریی سێکسیکردنی شووناس و قبووڵکردنی : ئاشکرا1 – 1

و کردن ، ئەوەی گرنگ دەبێ کاردانەوەی تاک و شێوازی تێکەڵهۆگریی سێکسیپاش دۆزینەوەی 

ەی، گپێکهاتنی شووناسی لزباین / ە ۆدێلی فاسینجێر لگوێرەی مە ئەم ڕاستییەیە. بکردنی قبووڵ

( 1چوار قۆناغدا پێک دێنن: )ە پێی دوو ئاستی تاکایەتی و گرووپی لە هاوڕەگەزخوازان شووناسی خۆیان ب

پرۆسەیەکی هێڵی شیاوی پێشبینی ە ئەم چوار قۆناغ 1( سەنتێز.4سازی ) ( دەروونی3)ە ( دۆزینەو2شیاریی )و

ئەمە،  پێشەوه. سەرەڕایە هەر ڕیزایەتییەک بێنە دەتوانن بە چوار قۆناغی باو کە ەیەکن لنین، بەڵکوو کۆمەڵ

تاکایەتییەکان تێپەڕ ە جیاوازییە هەندێ ل بەە دەتوانین بڵێین هەر هەموو هاوڕەگەزخوازان ئەم چوار قۆناغ

زۆرێک لەو ە بوو کە ایبەو واتگەی  بێچم گرتنی شووناسی لزباین /ە بەری مۆدێلی فاسینجێر لە دەکەن. گرتن

قۆناغی وشیاریی و ە گەیشتبوونە مەشهەد دەژیان سەرەڕای ئەوەی کە لە هاوڕەگەزخواز و تڕەنسانەی ک

 زۆر ئازاربەخش بوو. ە الوە شووناسی ڕەگەزیی خۆیان، گەیشتن بەم قۆناغەیان بکردنی قبووڵ

وڵ قۆناغی قبوە تا ئەو کاتەی دەگاتشووناسی ڕەگەزیی خۆی دەبا هەە کەسی ناهاوسان پەی بە لەو کاتەی ک

کاتێک  چە وردی بڵێن کە تاقی بکاتەوه. زۆریان نەیاندەتوانی بە هەوراز و نشێوێکی زۆر بە کردن، لەوانەی

هۆی هەستی ئازاربەخشی بەردەوام ە بە لەوانەیە خۆیان کردووه. ئەمی یسێکس هۆگرییە هەستیان ب

                                                           
1 - Fassinger, Ruth E. "Lesbian, Gay, and Bisexual Identity and Student Development Theory." Working with 

lesbian, gay, bisexual, and transgender college students: A handbook for faculty and administrators (1998): 13- 



هۆگرییان بۆ کەسانی هاوڕەگەزی خۆیان بووه. ە منداڵییەوە ن لئەواە جیاوازبوون لەگەڵ دیتران بێت؛ چوونک

هۆرمۆنی و فیزیۆلۆجی و ە بەرچاوەی مێرمنداڵی و هەموو گۆڕانکارییزەقێتییە ئەم ە بۆ زۆرێک لەم کەسان

هۆگرییان  ەڕاهاتن کە بێدەنگیدا لەگەڵ ئەم دۆزینەوە کەسەکان لە باڵقبوونی ڕەگەزییان لەگەڵ بوو. زۆرێک ل

خۆیان بگۆڕن ی یسێکس هۆگرییتێدەکۆشان ە ڕێگەی نکۆڵی و هەوڵەوە ڕەگەزی خۆیان ببێ و لبۆ هاو

ڕەگەزخواز و هۆگریی بۆ ڕەگەزی بەرامبەر لەواندا گەورەساڵێکی دیتردەرکەوتەی ە زۆریان دەیانزانی ک

 نییە. 

 
 

ایەتی گەشەی وشیاریی تاک یارمەتیگەی  شووناسی لزباین /کردنی چەتوونەی قبووڵ بەرامبەردا، ئەم ڕێگەە ل

یتران و ی بەختەوەری دایەتجیاوازەکان، گرنگە ڕووانگە توانای ئەوانی بۆ تێگەیشتن لە ئەوەی کە دا، بۆ وێن

ا ناو ناهاوسانانی مەشهەدیدا ئەوە بینرە بابەتە ئەستەمەکانی بەرز کردەوه. لە هۆگریی بۆ وتووێژ سەبارەت ب

بارەی بابەتە تابۆکانی وەکوو ڕەگەزێتی بۆیان ە لە وێژی ئازادانوتودژواری ئەوان  یسێکسی هۆگرییە ک

بارەی ئەوەی ە بەرگە گرتن و لێبڕاوەیی لەواندا لە هەستێک لە ئاسان کردووه. هەروەها ئەم خۆوشیاریی

ە ب ەدیتران بکەن کە داوا لە و ئەوەی هەڵە نییە، دروست کردووه. سەفەری تاکەکەسییان وای کردووە هەڵەی

 ەرییەوە لەگەڵیان مامەڵە بکەن. دادپەرو

ڕێگەی ە جیهان لە کە لەگەڵ تەکنەلۆژیا گەشەیان کردووه، ئێستا نەوەیەکە نەوەی خۆشبینی ناهاوسانانێک ک

ێکسی س هۆگرییوەک درگایەک بەرەو ڕووی بەدی هاتنی ە لێنزی دیجیتاڵ دەبینێت. ئێستا چ ئەم کرانەو

ی الیەنگری ناهاوسانانناو ە ل سێکسیڕۆشنبیرانی ە یەکی نوێ لهۆی دەرکەوتنی نەوەە بکرێ یان ببێتە شرۆڤ

ە ان و گرووپکۆمەاڵیەتییەکە پانتای تۆڕ یکاریگەریە کە ئەوەیە تەکنەلۆژیا، جێی گفتوگۆیە. ئەوەی ئاشکرای

ە ل داناوه. میدیاکانە سەر ئەم گرووپە ل انکۆمەاڵیەتییەکان کاریگەرییەکی هەمیشەییە جیاوازەکانی تۆڕ

ەکنەلۆژیای دوایین تە کەڵک وەرگرتن لە خەڵک لە کە کەناڵی تەلەڤیزیۆنی و ئەنتەرنێت و ئەم ڕاستییڕێگەی 

کردنی ئاشکراە ئاستێکی شیاودا شارەزای زمانی ئینگلیزین، هەر هەموویان لە پەیوەندییەکان بەڕۆژن و ل

 شووناسی ڕەگەزیی کەسەکان دەوری گرنگ دەبینن. 



 
 

ە ب ەنەجم ئابادی ئاماژە ئەفسان« ڕەگەزییەکانە ئاراستە ل گەلێکگۆڕانکاری» ژێر ناویە وتارێکدا لە ل

تەکنەلۆژیای  ەییەکانی گۆڕینی ڕەگەز و دەست پێڕاگەیشتن بنەشتەرگەرمۆدێڕنبوونی ئێران دەکات. ناوبراو 

و بەشدار ودەزانێت. دەتوانین بڵێین هەمە بۆ قۆناغێکی دیکە قۆناغێکەوە لە تایبەتمەندییەکانی گواستنەوە ل

ەیوەندیی سازدانی پۆ ب یانو نەرمامێری تایبەتە میدیا کۆمەاڵیەتییەکان، هەندێ بەرنامە بووانی ئەم توێژینەو

انێکی دەیتوانی شوێنی جوگرافیایی کەسی ناهاوسە سوود وەرگرتن لەم ئەپلیکێیشنانە، کەسەکە کار دەهێنا. بە ب

ەی موبایلەکە کەڵک وەرگرتن لە نزیک خۆی بە ەریتە لخە دیکە چاالک بکات یان دیکەی هاوڕەگەزخوازان ل

یلتێرشکێن فە کەڵک وەرگرتن لە وەها بەرنامەگەلێک فیلتێر دەکرێن بەاڵم بە کە بدۆزێتەوه. شایەنی ئاماژەی

 شیاوی دەست پێڕاگەیشتنن. 

ەپات ق رامییەکان زۆر جار چاودێری وتلگە شی چوارەم( بەو پێیەی گرووپبەە وەک پێشتریش وترا )بڕوان

نییە.  تەنانەت ئەنتەرنێتیش پارێزراوە دەکرێن، کەسەکان پەیتا پەیتا گرووپی نوێ دادەمەزرێنن. سەرەڕای ئەم

وەکوو فەیسبووک و توویتەر   Hornetو   Grindr  ،Scruffکۆنەکانیش وەکوو ە ئەگەرچی ئەپلیکێشەن

یەتییەکان کۆمەاڵە پۆلیسی پانتای تۆڕە ک کۆمەڵگا ناهاوسانەکان هێشتا لەو باوەڕەدانە فیلتێر نین، هەندێ ل

ئەوەیە  ەهەڵکەوت و نەناسە. ئەوەی ئاشکرایە بەر یەککەوتنی بە )فتا( چاودێرییان دەکات. باشترین ڕێگە چار

ری و و سەرت لووتبەرزیە سەرسامهێنەر هەستێک لشێوەی ە واڵتی ئێران، بە ناو کەسانی ناهاوسان لە لە ک

ەڵگایەکی کۆمە لگەی  خۆیان وەک کەسێکیکردنی بۆ پەسندە زۆرێک لەم کەسان تابشت هێنان بەدی دەکرێت.



ەنانەت هێز و تابشت هێنانی ئەوانیان تە بەر. تیمی توێژینەوە ڕێگەیەکی سەختیان گرتۆت اوهاوڕەگەزخوازتۆق

ە ەمئشێوەی تایبەتی خەسارهەڵگریان دەکات. ە بە کۆمەاڵیەتی بینی ککەلتووری و سەروبەندی بایکۆتی ە ل

 الیەن کۆمەڵگاوه. ە تاوان زانینیان لە بۆ بەتوانابوونی ئەوان سەرەڕای بە گومان بەڵگەیەکبێ

ە لە دیمانە لەگەڵکراوان پیشان دا کە شێوەی سەیر و سەمەر ژمارەیەکی لە شرۆڤەی قووڵی دیمانەکان ب

کۆمەڵگا  ەبەر لەوە کە ییئاگا بوون. ئەم ڕاستشیان بێسێکسییەکەە بوونی ناوێک بۆ هۆگرییە سەرەتادا ل

ە ڕەنگو  ەنەدەهێشتەوە هیچ شوێنێکی بۆ ڕەهەندێکی دیکە بۆ ژن و پیاو سنووردار دەکردەوسێکسی  هۆگریی

ە ک ەلەگەڵ ئەو پێوەرە کۆمەڵناسی و زانستییانسێکسی  هۆگرییبێ. الیەنەکانی  ئاگاییهۆکاری بێە هەر ئەم

سەر ە تر بپرژێنرێتسەرنجێکی زیاە کە ر نین. زۆر پێویستزاڵن، سازگاهاوڕەگەزخوازی  سەر جۆرەکانیە ب

 و ئەو پرسانەی کە لەگەڵیانن.  ەکانیسێکسیە شووناسی کەمین

. تافی مێرمنداڵیدا کۆتایی پێ نایەتە ئاسا لە شێوەیەکی موجیزە بسێکسیی خۆی  هۆگرییکردنی قبووڵ

 هۆگرییڕوو دەدات. کەسەکان لەگەڵ  درێژەی زەمەنداە ڕەگەزێتی لکردنی و قبووڵە پرۆسەی خۆدۆزینەو

 ەئاشنا دەبن. وەک پێشتریش وترا، هەستی جیاوازبوون ل داپانتایەکی سنووردارە خۆیان لی یسێکس

سازدانی پەیوەندیی لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر، ە وزەیی لهۆگریی یان بێهێماگەلی وەکوو بێە هاوتەمەنەکان ب

سەر پەیوەندیی سازکردن لەگەڵ کەسانی ە ڕەزامەندیی ل ی چاوەڕوانکراو،ینەبوونی تامەزرۆیی سێکس

یانەی سێکسیە هاوتەمەنەکان و و هۆگریی بۆ ئەو ڕفتارە قوتابخانە، هەبوونی هۆگریی جیاواز لە هاوڕەگەز ل

 دەردەخات.  ناکرێ، خۆیە انی کۆمەڵگا پێتناسییەکسێکسە کلیسە بە ک

ەت ڕوو گرووپێکی کەمینەی تایبە ناسینەوەی ئەندامێک لقۆناغی دواییدا مۆدێلی فاسینجێر، تێکەڵبوون و ە ل

ە ب ەفەرمی بناسرێن و قبووڵ بکرێن و ئەم کارە بە الیەن کۆمەڵگاوە دەدات. ناهاوسانانی ئێرانی تێدەکۆشن ل

 قەدەغەهاوڕەگەزخوازی ە سیستەمێکدا ئەنجام دەدەن کە وەدەست هێنانی جەسارەتی دەربڕینی شووناس ل

بەشی  ەژیانی ئەوان )بۆ وردەکاری زێدەتر بڕوانە لە ڕاستییەکی کۆمەاڵیەتی و بەشێک دەکات. ترسی ئەوان

ە ەیسبووک لفە خۆیان لە ناهاوسانان ڤیدیۆگەلێک لە گرووپێک لە دوو(. توێژینەویەکی ناوخۆیی پیشانی دا ک

و شوێنەی دەن، ئەئێران پیشان بە لسێکسییەکان ە کەمین دژیە ڕوو بۆ ئەوەی هەاڵواردن لە کەمپەینێکدا خست

    1مەرگ مەحکووم دەکرێن.ە هاوڕەگەزخوازان بە ک

 

دایکم دەگێڕێتەوە کە بە منداڵی حەزم لێ بوو کوڕ بوایەم. تەنانەت بۆ منیش سەیره. پێیانم دەوت بە فەڕشاد 

 بانگم لێ بکەن. جل و بەرگم لە بەر نەدەکرد. زۆرێک لە کچان وێنەیەکیان لە ڕۆژی بووکێنی و ئەم چەشنە

شتانە هەیە، ئەو کات من بیرم لەوە دەکردەوە کە لەگەڵ بووکێک هاوسەرگیری دەکەم. هاوڕێ کچەکانمم 

خۆش دەویست؛ عاشقی کچی دراوسێکەمان بووم. دواتر شەیدای کچە مامەکەم بووم. چوونکە نۆڕمە 

اری یرم دەکردەوە کڕەگەزخوازی ئاساییە، پێم وا بوو کەواتە هەر وایە. بکۆمەاڵیەتییەکان پێت دەڵێن دیتر

 دروست هاوسەرگیری لەگەڵ پیاوێکە. 

    ڕەگەزخواز، تارانسااڵن، دوو 28لووا تەمەن 

 

                                                           
1 - We are everywhere: gay and lesbian Iranians come out on Facebook. 

https://www.theguardian.com/world/2011/sep/11/gay-iranians-facebook-defiance. Accessed December 12, 

2017 



 درێژەدا دێن: ە لە ورردەکارییەوە بە چۆنایەتییەکانی ئەم توێژینەوە ئەنجام
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رێنەوه. لێک بدە هۆگرییانە ەی ئەم چەشنپەیوەندیی هاوڕەگەزخوازانە، دەبێ ڕیشە مەبەستی تێگەیشتن لە ب

ابەتێکی بهۆگرییە سێکسییەکان کردنی و تاوتوێهاوڕەگەزخوازی  ناسیڕیشەە باسی زانستی پەیوەست ب

لێکۆڵینەوەییەیە. وەک پێشتریش وترا، دەتوانین پانتایەکی بەرباڵو ە دەرەوەی چوارچێوەی ئەم گەاڵڵە ئاڵۆز و ل

ە بە (. زۆرێک لەم تیۆرییان2بەشی ە )بڕوانە ی هزری لەم بوارەدا بدۆزینەوتیۆری و چەندین قوتابخانەە ل

 دروستی درک و قبووڵ نەکراون. 

 

 بارەی هۆکارەکانی هۆگریی بۆ هاوڕەگەز هەیە؛ە ی سەرەکی لیدوو تیۆر

 

ی فاکتەرە ژنێتیکی و یژێر کاریگەرە لە بنەڕەتەوە هۆگریی بۆ هاوڕەگەز لە یەکیان ئەوەی ک

ەیە، و بایەخی لێکدانەوەی زیاتری هە شێوەی بەرباڵو پەسند کراوە بە کە یەکاندایە. و ئەوەی دیکبایۆلۆجیکی

دایک دەبن. ە ل« یەگ»کەسەکان ە واتایەکی ساناتر بەم پێیە زگماکییە. بهاوڕەگەزخوازی ە کە ئەوەی

 رییە دەروونی وئەنجامی کاریگەە لە بنەڕەتەوە ەکان لییهاوڕەگەزخوازە دەڵێ هۆگرییە رییەکی دیکتیۆ

و ەکتر پاڵ یدێنە ە چەند فاکتەر هەبن کە کۆتاییدا، ڕەنگە سەرەتاییەکان بەدی دێن. لە ژینگەیی و ئەزموون

 . هۆی هاوڕەگەزخوازیە دەبن

 ەئایا بەشداربووان لەو باوەڕەدان کە بوو کە ئەوەوی سەرنجی وتووێژکارانی بەرەو الی خۆی ڕاکێشا، ئەو

ە شووناس یمێژوویەکە یان و چ ئاراستە یان کورتهۆگریی سێکسیهۆی ە ایبەت بۆتڕووداو یان فاکتەرێکی ت

 ەکەمین هەندێ لەە سەر وێنەیان لە خۆیان کاریگەری دادەنێت. شرۆڤەی دیمانەکان ئەوەی پیشان دا کە ل

ەم بێ، ئ دایک بوون. ئەگەر واە لەگەڵی لە خۆیان تەنیا بە هەستێک دەزانن کی یسێکس هۆگرییسێکسییەکان 

 فاکتەرە ژنێتیکی و بایۆلۆجیکییەکان کاریگەرن. زۆریانە کە پشتڕاست دەکاتەوە ئەم تیۆرییە ڕوونکردنەو

ەم ئە دەزانی؛ چوونکهۆگرییە سێکسییەکان ە پارامەترە هاوڕەگەزی خۆیان وەک دیاردەیەکی سرووشتی ل

ەم پێناوەدا، جێی دەبێتەوه. لییەکندا گوورانە بایۆلۆجیکییە مرۆییەکان و ڕفتارە چەمکە ئاسانی لە زۆر بە بابەت

شێعر و فۆلکلۆری ئێران، ئیدعا دەکەن ە لهاوڕەگەزخوازی  مێژووی دوور و درێژیە بە ئەوان وێڕای ئاماژ

شاعیران ە بە وێنەکانی ڕۆمای کۆن ڕەچاو دەکەن و هەندێکیش ئاماژە هەمیشە بووه. هەندێ لە ئەم پرسە ک

 کەن. کۆنەکان دەە ئەدەبییە و کەسایەتیی

ی وەک پێوەری ژنێتیکی و زگماکە منداڵییەکان کە مەڕ یاری و حاڵەتە گوێرەی کاردانەوەی بەشداربووان لە ب

هۆگریی و ە تەمەنی کەمەوە چۆن فێر بوون لە شرۆڤە دەکرێن، هەندێکیان وتیان کسێکسی  هۆگریی

، کانیانپەیوەندییەواتایەکی تر، ە ب. داوەهاوتەمەنانی خۆیان پیشان ەگەڵ لئاساییان بە بەراورد تامەزرۆیی نا

 ەگەزیپێی ڕە چاوەڕوانکراوەکان بە نۆڕمە هاوڕێکانیان، هۆگریی تایبەتی و تایبەتمەندیی کەسایەتیان ل

 فیزیایی ئەوان جیاواز بوو. 

ی زانکۆە سەر. جی. مایکڵ بیلی، دەروونناس لە پێشینەی هۆگریی بۆ هاوڕەگەز پێشتر سەرنجی خرای

رەکانی سەر فاکتەرە کاریگەە توێژی کەنەدی، کۆنت زاکێر وتارێکی کاریگەرییان لەرووننێرتۆسترۆن و د



گۆڤاری ە ڕەخنەیەکی کێشەسازیان ل 1995ساڵی ە و لە مندااڵن باڵو کردەوە لهاوڕەگەزخوازی  سەر

 هاوڕەگەزخوازان سەرچەشنێکیە کخستە ڕوو دەروونناسی گەشە چاپ کرد. بیلی و زاکێر ئەم گریمانەیان 

ە ن باشترپێیاە مەن ککوڕانی کەم تە –خۆیان دەنوێنن. ە تافی منداڵیدا لە ڕەگەزییەکان لە ڕفتارە لە پێچەوان

ەیەکی شێوە بە هاویاری خۆیان و زۆر خولیای کەرەسەی ئارایشتی دایکیانن و ئەو کچۆاڵنەی ک کچان بکەنە

ە لە ئەنجامەکانی ئەم توێژینەو 1.پڕۆفیشناڵ دەبنزۆرانبازی هۆکی یان وەرزشی سەیر و سەمەر ڕاکێشی 

ئەم ە ک ەدرێژەی چەند خوێندنەوە بیرمەندان پیشانیان داوە زیاتر تاوتوێ کراون. لە الیەن خوێندنەوەکانی دیک

پشت  ەئەم بابەتە هەن کە هەمبەر فێربوون خۆڕاگرن و زۆر توێژینەوە لزۆر بە زەقی ە انڕەگەزییە جیاوازیی

ە ن لو پەیوەندییەکی توند و تۆڵیاە گشتییەیان پیشان داوە ئەم سەرچەشنە ژینەوچەندین توێ 2ڕاست دەکەنەوه.

دووه. ساڵیدا ئاشکرا کرە گەورە یان لهۆگریی سێکسیمنداڵی و ە ڕەگەزێتییە باوەکان لە دەورە نێوان الدان ل

ڕبایەخترین ردی پئامانجی تێپەڕاندنی کلیشەکان و ناساندنی وە لەم ماوەی دواییدا بیرمەندانی زانستی گەشە ب

 ەسااڵنی دواتر خوێندنەوەیەکی کۆنتڕۆڵ کراویان ئەنجام داوه، ئەو شتەی کە لهاوڕەگەزخوازی  هێماکانی

سااڵنەی ە تافی منداڵی ئەو گەورە چاو لێکردنێکی ورد لە ب 3«.یپێش هاوڕەگەزخواز»ران پێی دەڵێن توێژە

ە کە دۆزیوەتەو سەرەتاییەکانە یبەتمەندییەکانی ڕفتارتاە ـن، لێکۆڵەران کۆمەڵێکی ئاڵۆزیان ل«یەگ»ئێستا ە ک

 ناو هەموو هاوڕەگەزخوازان هاوبەش بێت. ە وێدەچێ ل

ە ااڵنەی کمندە زۆربەیان پێشینەیەکی ڕفتاری عاشقانەی ئەفالتوونیان هەبووه: ئەو کوڕ گەیەکانلزباین و 

ان دەدەن. پیشە ی بۆ وەرزشی پیاوانهۆگریە هۆگری کەرەسەی ئارایشتی دایکەکانیان دەبن؛ ئەو کچۆاڵنەی ک

ەر سە میانەی وتووێژدا، پێداگرییان لە ناڕاستەوخۆ و لە الیەکی دیکەوه، هەندێ بەشداربوو هەبوون کە ل

زیاتر ە ک بوونە ڕەگەزانە یان قەڵەمڕەوی ئاشنای پیاوانژینگەیەکی تەکە لە فاکتەرە ژینگەییەکان دەکرد ک

سەر ئاستی ە . لەم قۆناغەدا، پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەزان لەڕەگەزهەڵسووکەوتیان لەگەڵ کەسێکی هاو

و  ەئەو کات هەستمان نەدەکرد جیاوازین. قوتابخانەی کوڕانە ئێم». وەک کەسێک ئاماژەی پێ دا ەئەفالتوونی

ەتییان دۆستایە بوونی پێ بەخشین. هەموو کوڕان تا ڕادەیەک پێکەوناو کوڕان هەستی ئاساییە بوون لە گەور

ان پێ بوون ئێمەیە کۆتایی الیەنەکە سەر یەک الیەنێکی بووین؛ بەاڵم تەنانەت ئەوانەی وا لە لە هەبوو. ئێم

( یان ی)وەکوو سەربازە ژینگەیەکی تەواو پیاوانە پاش ئەوەی کەسێک لە واتە ئەم 4«نائاسایی نەبوو.

کسیی سێ هۆگرییە ن( بێت، ل)خەوتنگەی کچان یان قوتابخانەی شەو و ڕۆژی کچاە ژینگەیەکی تەواو ژنان

 ەڕەگەزی بەرامبەر بێ کە دەتوانێ دەستڕاگەیشتن بە بۆ کەسی هاوڕەگەز ئاگاداره. هۆکارێکی گەورخۆی 

 ێت. ییەکان پێش دئاییننەریتیی ە بنەماڵە هۆی سنووردارێتی کۆمەاڵیەتی لە تا ڕادەیەک ب

ی ژینگەی یهەیە. کاریگەر پەیوەندییانپێکەوە ژینگەییەکان ە فاکتەرە بایۆلۆجی بۆماوەییەکان لەگەڵ ئەزموون

اری و سەر گرنگی فاکتەرە ڕفتە کان دەگەڕێتەوسێکسییەە ، هۆگریی و ڕفتارلە سەر هۆگرییەکان دەوروبەر

 ەڕەگەزێتییەکان و پێکهاتەی ڕۆڵ و دەورە وەدەست هێنراوەکان، کە کلیشە واتایەکی دیکە کۆمەاڵیەتییەکان. ب

دژی ژن ەکۆتاییدا بە دەروونیی دەبن. پلەی جیاواز و ورد لە بۆ تاک دەگوازرێنەوه، لدرێژەی گەورەبووندا ە ل

                                                           
1 - Kelley D. Drummond, Susan J. Bradley, Michele Peterson-Badali and Kenneth J. Zucker in Developmental 

Psychology, Vol. 44, No. 1, pages: 34–45; 2008. 
2 - How to Find Out If Your Kid Is A Pre-Homosexual / Queerty. www.queerty.com/how-to-find-out-if-your-

kid-is-a 
3 - Is Your Child Gay? : Article : Scientific American Mind, www.nature.com 
4 - Growing up gay in Iran As told to a Tehran Bureau correspondent, Copyright © 2013 Tehran Bureau 



هاوڕەگەزخوازان یان ە قبووڵ دەکرێت. هەندێ ل یمنداڵە هان دەدرێ و وەک بەشێکی سرووشتی ل

 ەو ئازاری سێکسی خست چەساندنەوە، توندوتیژیڕەگەزخوازان ئەزموونەکانی خۆیان وەک قوربانی دوو

هۆی خەسارەتێکی بەردەوام. ە بیرەوەری هەمیشەیی، بوونە بوونە دڵهەژێنانە ئەم بیرەوەریی ڕوو و

شێوازی هاوشێوازگەلی لێکچوو و لێکنەچوو زیانیان پێ دەگەییێنێ؛ بەاڵم ئەم ە سێکسی بچەوساندنەوەی 

وەک ئامرازی هاوڕەگەزخوازی  خەسارتەبخشن. ئەوانە بیرەوەرییانەش هەر بەم ئەندازە چەشن

 بەخشی خۆیان سەری دەکەن. سوکنایی

 ەلەم توێژینەوەدا بەشدارییان کردبوو، گرووپێکی سێیەم هەبوون کە ناو ئەو هاوڕەگەزخوازانەی کە ل

ن یاە ژنانە گژینە تەوەری بایۆلۆجیکی دەزانی و ننێوەک دیاردەیەکی ژە خۆیان نی یسێکس هۆگریی

ە ەکسانیسێکسی  عەشق دەژین. الی ئەوان هۆگرییە لەکی پڕ ژینگەیە لە ناهاوسانانە . ئەم گرووپپیاوانەکان

ا زانست هێشتە کە وەدەستهێنراوه، بەڵکوو دیاردەیەکی سرووشتییە نە ژنێتیکییە لەگەڵ عەشق و عەشق ن

م دەستکردییەکان بەراورد بکرێت. نموونەگەلی لەە چوارچێوە بیناسێت. ناتوانرێ چەمکی عەشق بە نەیتوانیو

وو. ڕێگەی عیرفانی نوێ هەبە باوەڕیان بە کە وتەی ئەو کەسانەدا بدۆزینەوە دەتوانین لە شیکارییانە چەشن

ڕەگەز، ڕۆڵ یان هۆگرییەکی ە ناتوانێ لە هەموو ڕووبەری خۆیەوە عەشق بە ئەوان باوەڕیان وا بوو ک

بێ هیچ لەوێ ق نەعەشە دنیایەکی ڕۆمانسیدا دژەین کە وتنێکی دیکە، ئەوان لە تایبەتدا سنووردار بکرێتەوه. ب

 گرنگ نییە. 

 

 پەیوەندییە هاوڕەگەزخوازییەکان چۆن دەست پێ دەکەن؟ – 3 -1

 

گوێرەی ئەو ە بە لەم بەشەدا، شرۆڤەی پەیوەندییە هاوڕەگەزخوازییەکان دەست پێ دەکەین و ئەم شرۆڤ

اوتوێ تە ەیوەندییانماوەی دیمانەکاندا وەدەست هاتوون و ئینجا وردەکاریی هەر کام لەم پە لە کە زانیارییانەی

 دەکەین. 

مەندا هەندێ حاڵەتی دەگە ل مادەییدا ڕوو دەدا، سەرەڕای ئەوەقۆناغی خوێندنی ئاە یەکەمین پەیوەندیی سێکسی ل

لێ دەبێتەوه.  سێکسی جیدیتریان پەیوەندییقۆناغی خوێندنی سەرەتاییشدا بەدی کراوه. وەها پەیوەندییگەلێک ە ل

 منداڵییان هەر هەیە.  ا پاکێتیەم تەمەنەدا، کەسەکان هێشتل

 –. باڵقبوونی هزری، گەشەی دەروونی یەبوارە جیاوازەکانداە قووڵەکان لە گۆڕانکارییلەگەڵ مێرمنداڵی 

ڕەنگدانەوەی پروسەی عەسەبی و هۆرمۆنین، هەر ە فیزیاییەکان کە گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵێک ل

ەوترێ باڵقبوون )پێگەیشتن(. پرۆسەی باڵقبوون لەگەڵ پێیان دە هەموویان تێهەڵکێشی پرۆسەیەکن ک

وەی هۆی ئەە دەبنە ماوەی باڵقبوون، کۆمەڵێ هۆرمۆن دەدڵێن کە کانە. لسێسکییەە هەڵکشانی ڕێژەی هۆرمۆن

بوون ماوەی باڵقلە هێلکەدانەکان هۆرمۆنی ئافرەتانەی سترۆژن بەرهەم بێنن. دیارترین گۆڕانکارییەکانی 

ی )دروستبوونی ا دووهەمییەکانی گۆڕانکاری ڕەگەز. هێمپیشان دەدەن ۆرمۆنەکانی زۆری هیکاریگەر

و تووکی ئەندامی زاوزێ(، گۆڕانکارییەکان ە وزێی پیاوانگونەکان و ئەندامی زاە جووتکردنی مەمک، گەشە

 1.ەبینرێنتەواوەتی دە پێکهاتەی فیزیایی و زک و زادا بە ل

                                                           
1 - Puberty stages for boys and girls, WWW; emedicine.com  



 ەکە هەمان ساتەوەختێکە ی باڵقبووندا خۆی دەنوێنێ و ئەمتافە لسێکسی  هۆگرییە ئاگادار بوون ل

دەستپێکی قۆناغی باڵقبووندا دەست پێ ە چاالکی. گۆڕانکاری هۆرمۆنی لە هۆرمۆنەکان دەست دەکەن ب

نێوان ە و هۆگریی و ورووژانی سێکسی. ئەگەرچی جیاوازییەکی زۆر لزۆر هۆی هەستی ە دەکەن، دەبن

دژی پەیامی  ەسرووشتییانسێکسییە ە انی مێرمنداڵی ئێرانی کونجکۆڵی ئەم هەستتاکەکاندا هەیە، بۆ ناهاوسان

وو ڕە و لە لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر قەدەغەی ندییەیوەپدەڵێ هۆگریی و ە کە وشک و ڕەق و تەقی کۆمەڵگای

 حەرامە. ە شەرعیشەو

 

 پەیوەندییەکانی نێوان لزباینەکانبوونی بەردەوام

 

ئێران دەتوانین  1کۆمەڵگای هاوچەرخی ئێرانە.ە ئاڵۆزترین بابەتەکان لە یەکێک لپرسی ڕۆڵە ڕەگەزێتییەکان 

ۆڕانە، هێشتا حاڵی گە ساالرییانە. ئەگەرچی دۆخەکە کەمێک لنەنوێنی باوکپێکهاتەی نەرمیە بە بڵێین واڵتێک

ی یکسسێ هۆگرییسیستەمی باوک ساالریدا دەژین. ە ی ڕێز لێگیراو لسەرکوتسایەی سەدەیەک ە زۆر ژن ل

هاوڕەگەزخوازانی پیاو تاوتوێ ە کە سەر گوتارێک چڕ بۆتەوە واڵتی ئێران زیاتر لە لە هاوڕەگەزخوازان

 بابەتی دیمانە. ە هاوڕەگەزخوازەکان کەمتر بوونەتدەکا و لزباین و دوو

ە لە یەویکاتی شۆڕشی ئیسالمە لزباینەکان یەکەم وەک ژن و ئینجا وەک لزباین وەبەر هەاڵواردن کەوتوون. ل

ە مافەکانی ئافرەتان سنووردار کراون یان پشتگوێ خراون. جیا لە هەتاوی، هەندێ ل 1357ساڵی 

ە ک ەواڵتی ئێران ڕووبەڕووی سنووردارییگەلێک دەبنەوە سنووردارییەکانی مافەکانی ژن، لزباینەکان ل

 دو ەکۆمەڵگایە. ئەم هەاڵواردنبەرباڵوی  نامداراییتاوان زانینی پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز و ە بەرهەمی ب

     2ڕووبەڕووی دەبنەوه.ە دەدا کە خراپانە پەرە بەو ڕفتارقاتە زۆر 

هەند وەرناگرن، پەیوەندیی لزباینەکان هەندێ جار ە مێژووییەکان لزباینەکان بە ئەگەرچی زۆربەی بەڵگ

 ەستپەیوپرسەکانی ە رێک لگومان، زۆبوونی هەبووه. بێە ڕەگەزخوازانهاوتەریب لەگەڵ پەیوەندیی دیتر

وەندییەکانی پەیە لە پەیوەندییەکانی  لزباینەکان، پیشاندەری هەوراز و نشێوەکانی پەیوەندیی دۆستانەن کە ب

لزباینەکان نییە. پەیوەندییەکانی نێوان لزباینەکان ە و تایبەت بە ڕەگەزخوازیشدا بوونی هەیکەسانی دیتر

و پیاوان چاە و لە پێگەیاندنی دەوریان هەیە پیاوان لە ژنان زیاتر لە بەو وێنا کلیشەییانەی کە هۆشدارییەک

ناو ە بێنە کە ئافرەتان هەیە خێرا هەستی خۆیان دەردەبڕن. هەروەها، کۆمەڵگا چاوەڕوانی ئەوەی ل

ۆی خە خۆشبەختیدا بژین. ئەمە لە و هەتا هەتایە پەیوەندییەک، هۆگری پیاوێک بن، کۆمەڵێ منداڵ بخەنەو

بەرامبەردا، لزباینەکان چەندین ئافرەت ە گوێی هەموو ژناندا دەخوێنرێت. لە بە کە یەکی عاشقانەیئەفسانە

ژنان بۆ ئەوەی هاوسەرگیری بکەن لەگەڵ نەبوونی ە و عاشقی دەبن. چاوەڕوانی کۆمەڵگا لە دەدۆزنەو

ە کە و واتایەیبەە سەدی هێزی کار پێک دێنن.( ئەمە ل 16یاسایی )ژنان تەنیا ئابووری و سەربەخۆیی 

ە ئەم 3بۆیان دەردەکەن.ە پیاوانی بنەماڵە بن کە لزباینەکان وەک ژن زۆر جار دەبێ ملکەجی ئەو بڕیاران
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ە هاوژینییەکدا بە تێیاندا لزباینەکان هەر هەموو ژیانی خۆیان لە کە ئاراوە دەتوانێ هەندێ هەلومەرج بێنێت

 سەردا دەسەپێنرێت.ە بەرامبەریان بتێیدا پەیوەندیی سێکسی لەگەڵ ڕەگەزی ە سەر ببەن ک

گوێرەی یاسای سزای ئێران، سزای موساحەقە یان پێدا ماڵینی ئەندامی ە لزباینێتی کۆمەڵێ مەترسی لەگەڵە. ب

 سنووردارێتیە زاو و زێی دوو ئافرەت سەد قەمچییە. عەشقی دوو ژن ڕاستەوخۆ دژی یاسای سزایە. بەدەر ل

زانینی  تاوانە هۆی بە بە کە ی ئێران ڕووبەڕووی کۆمەڵێ بەربەست دەبنەوواڵتە مافەکانی ژن، لزباینەکان ل

یدا شوێنی گشتە دوو ژن لکردنی بەرباڵوی کۆمەڵگایە. یەکتر ماچمدارایی پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەز و نا

 قبووڵ ناکرێ و ئەگەر قۆڵبەست بکرێن سزای قەمچییان بۆ دەبڕدرێتەوه. 

یاوساالردا نوێنی پکۆمەڵگایەکی نانەرمیە تەنیا لە کۆماری ئیسالمی ئێراندا ن ەئەندامانی کۆمەڵگای لزباین ل

رێت. بایەخ و تاوان سەیر دەکبێە ئەوان بی یسێکس هۆگرییە کۆمەڵگایەکدا دەژین کە بوون، بەڵکوو لە گەور

خێزانی  وتیژیتوندهەاڵواردنی یاسایی، ئازاری کۆمەاڵیەتی، ە لەگەڵ ئاوێتەیەک لە دەست و پەنجە ئەم کەسان

حاڵێکدا ە هەم شارۆمەندان و هەمیش دەسەاڵت تێیدا دەور دەبینن. لە نەرم دەکەن کە و کردەوەی تونداژۆیان

ی ەداڕشتە بنەڕەتییەکان لە دژی جیاوازییە لزباین و هاوڕەگەزخوازان ئایدیالی هاوبەشی وەکوو خەبات ل

وەک هاوڕەگەزخوازی ە کە هەیناتۆرانەیان و  ناوئەو ی و ئایینی ئێران، ئامۆژەی سەختی یکۆمەاڵیەت

بێ ڕەچاو سەر لزباینەکان دەە ی زاڵ بیگوناحێکی نەبەخشراو سەیر دەکەن، پێکهاتەی ئایدۆلۆژیایی پیاوساالر

 بکرێت. 

هەندێ ە و ل ەزیاتر پیاوپەیوەندیی نێوان دو ە چارسەرکراوەکان، ماوەی پەیوەندیی لزباینەکان لە کێشە بەدەر ل

 ە ینسی بۆی دەرکەوت کک، 1948ساڵی ە پێکەوەبوون و پابەندێتی لێ دەکەوێتەوه. لە م پەیوەندییانحاڵەتدا ئە

شێوەی ئاشکرا کەم بوو؛ بەاڵم ئێستاش پەیوەندیی ە نێوان هاوڕەگەزخوازان بە پەیوەندیی درێژخایەن ل

ە بە نەونەبوو. ئەم توێژیئەوان تەنیا هاوبەشێکیان ە باوتره، ئەوەی ڕاستی بێ ک گەیەکاندرێژخایەنی نێوان 

  The Male Coupleە ل 1984ساڵی ە لە دوای توێژینەوەی کالسیکی مەک وێرتێر و ماتیسۆن دێت ک

   1ێننەوه.پێنج ساڵ وەفادار بمە تەنانەت کاپڵێکی پیاویش ناتوانن بۆ پتر لە و بۆی دەرکەوت کە ڕوونی کردەو

 ەوئکردنی سەرکوتسەر بناغەی ە ئێران لە لزخوازی هاوڕەگەە زۆربەی ڕاپۆڕتەکانی میدیاکان سەبارەت ب

ئێران دەتانهەوێ جیاواز بن، دەبێ ە ئەگەر لە واڵت ڕایان کردووه. هەندێ وتوویانە وا لە و لزباینانەیگەی 

ەس بیکەن یان هەتا ئەو کاتەی کە پێتان خۆشە و پاشان سەربەستن هەر کارێک کە بشارنەوە ئەم جیاواز بوون

 2نییە، دەتوانن سەربەست و ئازاد بن.ە و شێوازی ژیانی ئێو ەئێوە هەواڵی ل

واڵت ڕا بکەن تا ڕادەیەک هاوشێوەی ئەزموونەکانی ە توانیان لە ئەزموونی ئەو کەسانەی کە حاڵێکدا کە ل

ە مانەوە لە زۆر جیاوازن لەگەڵ ئەزموونی ئەو کەسانەی کە هاوڕەگەزخوازانی ئێرانییە، ئەم ئەزموونان

ە ئەوەیە نەوەییتوێژیە نیشان کرد یان دەرفەتیان بۆ ڕۆشتن نەبووه. فاکتەرێکی گرنگ لەم گەاڵڵ واڵتیان دەست

ان تاران، زۆربەیە لە ناو بەشداربووانی ئەم توێژینەوە دیمانە لەگەڵکراوان خۆجێیی نەبوون. لە هەندێ لە ک

تاران نەبوون. شێوازی  ڕەچەڵەک خەڵکیە کەسانی خوێندکار یان پیشەدارانی گەنج بوون و هەندێکیان ب

تی و زەخپەرۆشی و ە دوور کردۆتەوە چاوی کونجوکۆڵی بنەماڵە جۆرێ ئەوانی لە ژیانی سەربەخۆی ئەوان ب

ەنجی نەریتیی گە کۆمەڵگای نیمچە پێکەوەبوون بژاردەیەکی باشتری بۆیان چێ کردووه. هەروەها ل یئابوور
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ۆر کۆمەڵگا ڕۆژاواییەکانیش زە )وەک لە قبووڵ کراوزانکۆیی پانتای نیشتەجێبوونی هاوبەشانە ئاسایی و 

 ەڕووی یاسایی و عوڕفەوە دوو ڕەگەزی بەرامبەر لە دوو کەس لە کاتێکدا کە لە جار بەدی دەکرێت(. کەوات

انیان، شاردنەوەی هۆگرییە سێکسییەکە ژیانی دوو پیاو یان دوو ئافرەت بە بوون هان نادرێن، پێکەوە بۆ پێکەو

 انۆڕم لێی ناڕوانرێت. وەک بابەتێکی ن

هاوتەریبەکان ە ژیانە بە چاوی هاوڕێ و خزم و کەس درێژە دوور لە بە کە بەر دەستە هەندێ ئەم هەلەیان ل

کەسەکان ە بوو کە بەشی گرنگی ئەو بۆچوونانسێکسییەکان ە کەمین و سۆزدارییەکانیسێکسی ە بدەن. دیو

 ئامادەی ئاشکرا کردنین. 

 

زانکۆ بوو ە هەموو ژیانمی گۆڕی. کەسێک لە کە هاتە پێشەودژوار ونی زۆر سەردەمی زانکۆ ئەزموە ل

زۆر هۆگری یەکتر بووین. من هۆگریی خۆمم بۆ ئەو دەربڕی و ئەویش وێدەچوو کێشەی نەبوو. ە و ئێم

 ەساڵ و نیوێک زۆر بە پەیوەندیدا بووین کە دوو ساڵ لە هەر حاڵ ئێمە ڕەگەزخواز بوو. ببەاڵم ئەو دیتر

. تێیدا گۆرانیم دەچڕیە دەست چوو. ستۆدیۆیەکم هەبوو کە بووم. ژیانم لە دژوار بوو. پێی وابەستە المەو

خواردنەوەی شەراب، زیاتر ە هەڵگرت و دەستم کرد بە شێعر هۆنینەوە هەموو شتێک هێنا. دەستم لە وازم ل

 بەر ئەوەی پەیوەندییەکی هەڵەم دەست پێ کرد بوو.  ە ل

 

یەکان سێکسیە کەمین شیکاریی بارودۆخیە لە بوو کە انە کۆ کراوەکاندا گرنگ بوو ئەوهەموو دیمە ئەوەی ل

جێبوونی شوێنی نیشتەکەلتووری و ی کۆمەاڵیەتی و داڕشتەسەر ە واڵتی ئێران سەرنجێکی تایبەتی خرایە ل

ر ی هەسەر ئاستە ل سێکسییەکانسۆزداریی و ە جۆری ئەزموونە ناهاوسانان. لەم خوێندنەوەدا دەرکەوت ک

ن جیاوازییەکاە هەبوو و ئەوەی کە یی ڕەگەزیی شارەکەوداڕشتەجۆرێک ە سێ شاری مەبەست بەستەگی ب

سفەهان چاو ناهاوسانانی ئیە شاری تاران لە هەر گەڕەکێکدا. ناهاوسانان لە کلتوری تایبەتی زاڵ لە بە پەیوەست

هەندێ پاتۆق و ە پێڕاگەیشتن ب پارک یان دەستە و مەشهەد ئازادییەکی زیاتریان بۆ وادەی دیدار ل

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

ئیزنی پیشاندانی خێرای سۆزەکانیان پێ دەدا، ە تا ڕادەیەک ئارامان و دەگمەنە دابنێن. ئەگەرچی ئەم شوێن

  1ەره.سە حەڕەشەی ئەم مەترسییەیان لە اندا کێشاوه. ئەوان هەمیشسەریە باڵی بە بەرپرسان هەمیشە ترس ل

ارەکانی شە واڵتی ئێران و هاوشێوەی زۆرێک لە لە شارییەوه، ئیسفەهان شارێکی نەریتیی یداڕشتەڕووی ە ل

بوونی  ەدانیشتووانەکەی تەنانەت لە جۆرێک کە بە زۆر تابۆیسێکسییەکان ە کەمین ئێران، لەوێ بابەتی

 هاوڕەگەزخوازییش ئاگادار نین. دیاردەی 

وونی ناهاوسانان بە ئاگایی کۆمەڵگا لی و بێئایینئایدۆلۆژیای ە لە کە شووناسی تابۆی ئەم بابەتە لە ئاوڕدانەوە ب

وو. مەترسیدار ب ،توێژینەوەییەە دۆزیی کەسانی تامەزرۆ بۆ بەشداری لەم خوێندنەوشاردراوەتەوه، شوێنی

ئاستی بەرزی  ەهۆکارەکانی دەرکەوتنی ئەم کێشە و ئەستەم بوو. یەکێک ل بزوێنلنجچائاستەنگێکی ە ئەم بابەت

ە ل وازوازیی دەکا و یهەڵبژاردنی هاوبەشی سێکسیە ئەوان لە الیەکەوە لە متمانەیی بوو. ئەم نامتمانەییبێ

 شێوەیەکی حاشاهەڵنەگر ماوەی پەیوەندییان کەم دەکاتەوه. ە بە الیەکی تریشەو

                                                           
1 - What it's like to be gay in Iran, Sune Engel Rasmussen, The Week theweek.com/articles/532005/what-like-

gay-iran 



ە الیەن دەسەاڵتەوە الیەن شارۆمەندانی ئێرانی و هەمیش لە بوون هەم لێر چاودێریژە هەستی ل

خێرا ئەم چاو بە چاو ماوەی دیمانەی تەلەفۆنی و ە لە کە چەرمەسەرییەکی گەورەیە. شایەنی ئاماژەی

هاوڕەگەزخوازانی دیکەش ناکەن. ە بە ناهاوسانان تەنانەت متمانە زۆرێک لە ئەنجامەمان دەست خست ک

او بە چئاسانکاری بۆ دیمانەیەکی لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دیمانە لەگەڵکراوان کرا بۆ ئەوەی ە داوا ل

 پەیوەندیی لەگەڵ دۆست و هاوڕێکانیان ئاسانتر بووەوه. چاو بە چاو بکەن. پاش دیمانەی چاو 

لەگەڵ ە ندیماە وەیان دەرخست کئەە تی پەیوەندییەکان، ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوتەمەنی کورە لە ئاوڕدانەوە ب

دۆزینەوەی هاوبەشێکی هەمیشەیی باری چالنجی بوونی دۆزینەوەی هاوبەش دەکرد. ئەستەمە کراوان باسیان ل

 هاوبەشەکانیانە حاڵەتەکاندا، ئەوان لەگەڵ دۆستە هەندێ لە ئێرانییەکان بوو. لگەیە  قورسی سەر شانی

 وەیەکی کورتی پەیوەندیی سێکسی، پەیوەندییەکەیان کۆتایی پێپەیوەندییەکیان دەست پێ کردبوو و پاش ما

 هاتبوو. 

ە تەنیا لە هەیە. ن بوونیسێکسییەکان ە کەمین پەیوەندییەکانی نێوانە لە ناپاکی و نەبوونی پابەندێتی دوو الیەن

ۆی هە ناو هاوڕەگەزخوازان خۆیان، بەڵکوو پەیوەندییەکی ماناداری درێژخایەنیش کەمە. هەندێ جار ب

 ەهۆی زیان و ئازاری قەرەبوو نەکراو دەناڵێنن کە پەیوەندیی نەخوازراو لەگەڵ ناهاوڕەگەزخوازان، ئەوان ب

 درێژەی ژیانیان لەگەڵیان بمێنێتەوه. ە لە لەوانەی

زخواز ڕەگەزۆرن. پەیوەندیی نێوان دوو دیترە بنچینەییەکانی ئەم پەیوەندییە زۆرە کورت خایەنانە هۆکار

او پاش دامرکاندنی ورووژانی نهاوسەری تاک پێی یاسا، ە بە ێکدا بێ کئایینو  ە کەلتوورەی لدەتوانێ ڕیش

ژووری خەو  بەهێز دەکات. کاپڵەکان ناچارن دامرکاندنی خێرای هۆگریی سێکسی تێپەڕێنن و هەڵوەدای 

ە بە ک نی شتێکلکەرێهاوڕەگەزەکان، پێشە هاوژینە پێچەوانەوە ی بن. بچێژ و ڕزگارە ادار لبێچمێکی مان

یەک »ەندیی پەیو بێ، شانۆی بێزاریە هاوسەرانتاک نەریتییەکان دەبێ پەیوەندییەکیە پێی زۆربەی ستانداڕد

هەمبەر هەمان نۆڕم و ە ل ەزەکانهاوڕەگە کاپڵە ـن. داکۆکیکارانی ئەم ستانداڕدان«ژن -یەک  –پیاو  –

 . نواڵمدەر نازانە نن، ببنیاتی بنەماڵەی مۆدێڕە کۆمەاڵیەتییەکان کە چاوەڕوانیی

ڕکابەری لەگەڵ نەبوونی پەسندێتی ە هاوسەری لمێژووییەکانی تاکە سەر چێکراوە لە زەختی دوو الیەن

ە نیگەرانی و پەرێشانی لە لە و هاوڕەگەز زۆر جار الیەنێکی دیکوی پەیوەندییەکانی دیکۆمەاڵیەت

کەسەکان  ەهۆی سنووردارێتی. لەو ڕووەوەی کە دەبێت پەیوەندییە ئازادەکانداە لە پەیوەندییەکاندا ساز دەکا ک

پەیوەندییەکی ە زۆر جار لە پارێزراو نین و ناتوانن هەستی وابەستەیی کە پەیوەندییەکی درێژماوە ل

حاڵەتەکاندا خۆی ە هەندێ لە لە پەیوەندیی کەم خایەن کە ڕوو دەکەن وە درێژەماوەدا ساز دەبێ تاقی بکەنەو

 بەڕەاڵیی سێکسی پیشان دەدات. و  داوێنپیسیوەک جۆرێک 
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ازی هاوڕەگەزخو و چخوازی ڕەگەز، چ دیترهۆگریی سێکسیە کە نییە سەر ئەوە هیچ بەڵگەیەکی زانستی ل

ۆ، خە ۆ بشێوەی خە دایک بوون بە . پاش لەڕووی ئیرادەی ئازادە ل ، هەڵبژاردەیەکیو چ هەر شتێکی دیکە

ێت. دەدرە ئێمە بە الیەن دایک و باوک و کۆمەڵگا و بنەماڵە بێدەنگیدا لە لەهاکان چاوەڕوانی و بە کۆمەڵێ ل

ە. بوونی هەیە و ئابڕوو و ناوبانگی بنەماڵە ، وەفاداریی بۆ بنەماڵکەلتوورکۆمەاڵیەتییانەدا، ە لەم یەک



سەر ئاکاری تاک دابنێت. واتا ە کاریگەری لزەقی ە ب دەتوانێە بەراورد یان ڕای ئەندامانی بنەماڵە هەرچەشن

ی یەرەکی سێکتاکیش ساز دەکەن، چاالکن و بەش یکۆمەاڵیەتیکەلتووری و پێگەی ە کە و دەسەاڵتی بنەماڵ

ەدا بۆ سەر بوارەکانی دیکە دە ی خۆی لیکاریگەرە ئەوەندەی بتوانێ پەرە بە شووناسی تاک پێک دێنن. بنەماڵ

واڵتی ئێران مندااڵن پاش ئەوەی ە سەر شووناس و شێوازی ژیان دابنێت. ل ەئەوەی کاریگەری ل

کەن پێکەوە ساز دە پەیوەندییەکتێکەڵ دەبن و ماف و هاوە شێوەی کردەیی دو بنەماڵە هاوسەرگیری دەکەن، ب

 1ی نزیکە.پیرۆزە دەتوانین بڵێن لە ک

 ەکۆتاییدا بە ڕوانین، بینین و ل ەژیان، تاک بە گرتنی شووناس لماوەی سااڵنی هەستیاری بێچمە ل

، یەکەمین مامۆستایەە بنەماڵە چاوەڕوانی و بەها باشەکان چیین. بەو پێیەی کە فێر دەبێ ککردن دەروونی

 ەچ بنەماڵەیەکدا لە کوێ یان لە هەڵکەوت تاک لە بە ڕۆڵی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ دەبینێت. ئەوەی ک

ی کارە بکردن بۆ پەیوەندیی سازە شووناسی ئەو، ئەو زمانەی ک ەدایک دەبێ، دەورێکی دیاریکەرەوەی ل

ەسێک شووناسی کە بەشێکی بەرچاو لە و هەموو ئەم فاکتەرانە ئەو هەی ییئاییندەبا، پێگەی کۆمەاڵیەتی و 

 پێک دێنن. 

بێچم  ەکراوەکانی سەرەوەچوارچێوەی فاکتەرە ناوبردە لە کە لەم لێکۆڵینەوەدا، شووناس دیاردەیەکی تەوەریی

ە ل ەمادی و مەعنەوییەکانی مرۆڤ. شووناس ئاوێتەیەکە وابەستەییە لە دەگرێت. شووناس کۆمەڵەیەکی ئاڵۆز

ر ی دیاریکراو چێ دەبێ و هەیچوارچێوەی پێگەی کۆمەاڵیەتە لە و ئایدۆلۆژییەکان ک کۆمەاڵیەتیە چێکراو

هەر ە لە بایۆلۆجییانەی کە ازییهەیانە، ئەو جیاوە گوێرەی دەورێک کە دوو ڕەگەزی پیاو و ئافرەت ب

سەر هەر دوو ڕەگەزدا دەسەپێنرێت، وەدەست ە بە یاسایی و پابەندێتییەی ک ناوەڕۆکەیان ئەو ە ڕەگەزێکدا هەی

ن دەبیە وتنێکی دیکە، فێری ئەم ئایدیایە ب 2شووناسی ڕەگەزییمان دووشەقە.ە هەروەها فێر دەبین کە دێن. ئێم

دا فێرمان هەمان کاتە و پانتایەکی بۆر لەم نێوەندەدا بوونی نییە. لە یان پیاوان ەڕەگەزێتی یان ئافرەتانەیە ک

 ڕووی ئەخالقییەوه، گەندەڵە.ە بەشی بۆری الیەنی ڕەگەزیی مرۆڤ لە دەکەن ک

ە بساڵی، ەسەرتاسەری قۆناغەکانی منداڵی، مێرمنداڵ و گەورە دایک بوون و لە یەکەم ساتەوەختی لە هەر ل

 ەڕێکار و قەدەغەکان. پێکهاتەی بنەماڵە کۆمەڵێکی جیاواز لە لە پرۆسەیەکی بەردەوامبوون کۆمەاڵیەتی

سەر شووناس و هەڵسووکەوتی ە و پەیوەندییە خزمایەتییەکان باڵیان بە دەورێکی گرنگی لەم دیاردەدا هەی

 . کێشاوەتاکایەتیدا 

ە ماڵئەندامانی بنەە سەر هەر کام لە و بزانراو یان نەزانراە زەختێک کە بە بەستراوەتەوە هەمیشە ڕۆڵی بنەماڵ

 هۆی ڕۆڵی گریمانەیی، بارودۆخی کۆمەاڵیەتی، دەروونی و سیاسی دەوری گریمانەیی دەسەپێنێت.ە ب

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

دەرەوەی ە لسێکسی  هۆگریی 3تایبەتمەندی پیاوانەیان هەیە. ەئەزموونە کۆمەاڵیەتییانەدا دروست دەبێ ک

ەدات. کەر تێک دسەرکوتپیاوانەی باوکساالر و  –ە بەردەوامیی پەیوەندییەکی ژنانە ژنان –ە دووانەی پیاوان

کردنی لەگەڵ قبووڵە دابنێ کە سەر ئەو بنەمااڵنە بوون دەتوانێ کاریگەرییەکی جیدی لیەگە هەر هێمایەک ل

واڵتی ئێران نییە. هەموو ساڵێ، هەزاران ە تایبەت بە منداڵەکەیان کێشەیان هەیە. ئەم کێشانگەزخوازی هاوڕە
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سەر ە دەردەکرێن و یەک لە ماڵەوە شووناسی خۆیان ئاشکرا کردووه، لە منداڵی ناهاوسانی ئەمریکی ک

 ، ناهاوسانن. ئینگلتەراواڵتی ە ماڵەکان لچواری بێ

)و  ەنەکردنی بنەماڵکردن یان قبووڵرێن، ڕوانین و قبووڵاسناهاوسان دەنوەک ە بۆ زۆربەی ئەو کەسانەی ک

ان پێک دێنێ یهۆگریی سێکسیفەرمی ناسینی ە کۆمەڵگا( کێشەیەک گەورەتره. سااڵنی یەکەمی ژیان بناغەی ب

 نشووناسی ڕەگەزیی خۆی وەک ناهاوسانە. بۆچوونی کەسەکاە دەست پێکردن و پەی بردن بە و ئەم قۆناغ

ی هۆگریی جیاوازە کاتی پەی بردن بە ئەوان لە پیشاندەری دەرد و ئازارێک بوو کە درێژەی لێکۆڵینەوە ل

کردۆتەوه. کەسانی ناهاوسان سااڵنێکی زۆریان لە  یانتاقی ان بۆ شاردنەوەی ئەم هۆگرییانەخۆیان و بڕیارد

ی تەرخانە باشترە کە ن کاتێکهەماە و ئەوە فیڕۆ داوە بسێکسی  هۆگرییشەڕی نابەرابەری شاردنەوەی 

 گەشەی تاکایەتی و کەسایەتی بکرێت. 

ە س لکانە. ترسێکسییەە دژوارترین کاری کەمینە بنەماڵە ل یبوونی شووناسی ڕەگەزئاشکراە ڕێگری ل

سۆزداریی، دەروونی و مەعنەوی تێهەڵکێشی ژیانی زەختی کێشەی بنەماڵەیی هاوشێوە زیانی  دروستبوونی

ئازاربەخشترین ئەزموونی ە کرد کە کاردانەوەکانی بنەماڵە نە. بەشداربووان ئاماژەیان بهەموو ناهاوسانا

 گەورەی بەر دەمیان بوو. چالنجی ژیانی ئەوان و 

ی شووناسی ڕەگەزیئاشکرابوونی  سەر هەموو ناهاوسانان دادەنێ،ە بڕگەیەکدا کاریگەری لە لە بابەتێک ک

بەشی  ەدژوار بێت )بۆ شرۆڤەی زیاتر بڕوان شێوەی تایبەتە نان بدەتوانێ بۆ موسڵماە الی بنەماڵەیە. ئەم

ە ەماڵهۆکاری شەرمەزاربوونی بنە بوونە کۆمەاڵیەتییەکان زۆرن: بنەماڵە، ترس لە (. پێچەاڵوپێچی ئاستەنگ2

وازی. بۆ هاوڕەگەزخە کۆمەڵگا، ناو و نیتکەی سێکسی و ڕوانگەی کۆنسێرڤاتیوانە دەستچوونی ڕێز لە و ل

ە ئەمانە کە ساالری ئێرانی سات لەگەڵ سات وەبیرهێنەرەوەی ئەم خاڵەیی باوککەلتوورو نەریت 

ۆ ئەوەی بە هەڵبگرێت. زۆر بنەماڵە تەنیایی باری قورسی ئەوانە تاک دەبێ بە پێکهاتەگەلێکی بەهێزن ک

ا ڕابگرن، اوسەنگیدهە عەشقی خۆیان بۆ منداڵە ناهاوسانەکانیان ل لەگەڵیەکان یئایینتاکایەتی و ەها بتوانن ب

 دەن. دەزۆر هەوڵ 

گەورەترین و دڵتەزێنترین ە بنەماڵە لسێکسی  هۆگرییی و شاردنەوەی ێتکاری کوشندەی ڕەواڵەتباز

ە ەمینسەر کە هەر لەو پانتا پارێزراوەی بنەماڵەدا بە کانە. دەرد و ڕەنجێک کسێکسییەە ئەشکەنجەی کەمین

دەکەن.  ئەزموونیبە ە شوێنەکانی دیکەی وەکوو قوتابخانە لە کە کاندا دێ زۆر گەورەتر لەو شتەیسێکسییە

قووڵی ە بە کە بنیاتی زۆرێک لەو گێڕانەوانەیە بنەماڵە بۆ زۆرینەی ناهاوسانان، پەیوەندیی پیرۆزی خوێنی ل

هەرگیز بۆ ە هەمبەر خزم و کەسانێکدا دایاندەنێ کە و ئێستا ڕاستەوخۆ لە ژیانی ئەوان داوە بێچمی ب

ە وەها بابەتێک دژی هەموو ئامۆژە و وانە ؛ چوونکنبشووناسی ڕەگەزییان ئامادە نادنی کرقبووڵ

 .بووهزۆر سەرچاوەی بەردەوامی ڕەنج و خەسارەتی ە فێربووەکانیانە. بۆ رۆرینەی ناهاوسانان ئەم بابەت

ەوان ی ئبۆ ملکەجێتە هۆکارێکی دیکەیکردن سزای بەردبارانە ترس لە توێژینەوەکەمان پێشانی دەدا ک

ونی وبرنگگزۆر  سەبارەت بە تەواوتاکی فێر دەکات. دیسانیش بەڵگەی ە کۆمەڵگا بە بەرامبەر بەو وانانەی ک

 داکۆکی کۆمەاڵیەتی و بنەماڵەیی لەم بوارەدا هەیە. 

 هۆی شەرمەزاریە دەبێتە شتێک سەیر دەکرێ کە بنەماڵەییەکاندا، هاوڕەگەزخواز بە کۆمەڵگا و گرووپە ل

و هاوڕێیان هەیە. ە و ئاسەوار و دەرهاویشتەی ناخۆشی بۆ هەموو ئەندامانی بنەماڵە بنەماڵ تاک و کۆی

نی خوازبێنی هۆی نەبووە بە ئەندامانی مێینە کە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان ئەوەیە باوترین لێکەوتە یەکێک ل



شتی گە یش دەربکرێن و بسەر ئە لە نێرینەکانیش لەوانەیە تامەزرۆ ناتوانن هاوسەرگیری بکەن و ئەندام

 ژێر پرسیار. ە بچێتە ی بنەماڵیپێگەی کۆمەاڵیەت

اکتیکێک تە بەر هەر چەشنە پەنا دەبەنە هوودبێە ئاگادارن، بە کەسەکی یسێکس هۆگرییە لە ئەو بنەمااڵنەی ک

بارودۆخێکی شیاوی گۆڕانە و سێکسی  هۆگرییە کە بگۆڕن و باوەڕی قووڵیان هەیە بۆ ئەوەی کەسەک

زۆربەی دیمانە لەگەڵکراوان ئەم کاردانەوەی بنەماڵەیان ە کە غێکی تیژتێپەڕه. ئەم توێژینەوە پیشانی داوقۆنا

 کێپەنجەکانی دەستە ئەزموونی جیاوازیان هەبوو کەمتر لە تاقی کردۆتەوه؛ ڕێژەی ئەو بەشداربووانەی ک

ی دۆخەکە هۆی ئەوەە اڵمەکەی دەبێتتەنیا وە ە، نئاگادار بووە کەسەکسێکسی  هۆگرییە لە بوو. کاتێک بنەماڵ

سەر  ەبووە و کۆنتڕۆڵێکی زیاتری ب ترکەرسەرکوتە زۆربەی حاڵەتەکاندا بنەماڵە نەگۆڕێت، بەڵکوو ل

وەک ە دەتوانن تاک بکەنە ئەو کەسەی کە کە هەیبەوە کەسەکەدا سەپاندووه. ئەوان باوەڕێکی قووڵیان 

نوێنتر نەرمی ە. تەنانەت لەو بنەمااڵنەی کپەسندکراوی یسێکس هۆگرییببێتە خاوەن ە ئەندامێکی ئاسایی بنەماڵ

هەتا ئەو کاتەی ئەم ە نییە. کەواتهاوڕەگەزخوازی ە گەرم لکردنی و کراوەترن، ئامادەییان بۆ پێشوازی

ە دانخۆ ناگرێ، ئیە پیاوان و ژنان لە ، کهۆگریی سێکسیزەختانە بەردەوام ە بوونی نەبێ، بنەماڵە ئامادەیی

 دژی بەرهەڵستی دەنوێنن. ە و لدەکەن 

ئەم ی کردنپەسندە باوەڕیان بە بنەماڵەکان هاوخەمییەکی زۆریان بۆ دیتران هەیە. ئەو بنەمااڵنەی کە هەندێ ل

 زۆر جارە خزم و کەس، دراوسێ و هەڵسەنگاندنی نەرێنی ئاشنا و ناسیاوەکان دەترسن کە هەیە، لە کەسان

کۆمەڵگا دوو لە الیەن  هانیان دەدەن. سەرزەنشت و پەسند نەکرانە و سەرنجی بنەماڵە شاراوە بۆ ژیان ل

 ییسەر تەندروستە بە بارێکە کە لەمپەری گەورەن. بەدەر لەم ترسانە، ئایدیای ئابڕو و وەجی بنەماڵەش هەی

و ە دوایین هێمای سووکبوونی بنەماڵسێکسی  هۆگرییدەروونی و جەستەی هەموو ئەندامانی بنەماڵە. 

ە ب ەپەیوەستچەمکی ئابڕووی تاک ە بەو مانا دێ کە ئەم«. ئابڕووی بنەماڵە»بۆ سەر ە جیدیی حەڕەشەیەکی

ەم ڕەگەزێتییەکان هەیە، بەڵکوو ئە دەور و ڕۆڵە پەیوەندییان بە کۆمەاڵیەتییەکان کە چوارچێوە ڕێزگرتن ل

 و کەس و کاریش کۆنتڕۆڵ دەکەن. ە ئابڕووی بنەماڵ سێکسیانەە هۆگریی

ەر هەموو سدەخاتە شەرم ە سێبەرێک لتاراندن کۆتاییدا ە و لکردن ، گاڵتە پێبوون، بەدناوی ڕیسواە ترس ل

ژێر ە لە نەماڵناو پێکهاتەی بە ل یانەئاشکرا ئەم کاردانەوە. سێکسییەکانە کەمین کۆمەاڵیەتییەکانیپەیوەندییە 

رگرژیی اخوێندن، دەم)ئاستی یی دایک و باوکەکاندایە کەلتووری و پێگەی کۆمەاڵیەتی، ئابووری یکاریگەر

ە ێنێ کدەگەیە ئەوە یەک پێوەردان. ئەمە ییەکان(؛ بەاڵم هەموویان کەم تا کورتێک لە ئایینباوەڕکەلتووری و 

لەم بابەتەیە. بنەماڵەکان زۆر ناڕەحەتبوون کراوەن، یەکەم کاردانەوە زۆر جار ە تەنانەت لەو بنەمااڵنەشی ک

گۆڕینی شووناسی ڕاستەقینەی ە ییەکان دەگرن و هیوادارن دەرمان لدەرمانە جار سۆراغی دەستێوەردان

 یارمەتیدەر بێت. ە کەسەک

مامەڵەی جیدیتر و تونداژۆتری بنەماڵە ە ئاماژەیان بسێکسییەکان ە کەمین و درک نەکردن،تاراندن ە بەدەر ل

ی و سەرکۆنەە ڕۆڵداڵ و منمیرات وەک ە حاڵەتەکاندا تاراندنی کتوپڕ، بێبەش بوون لە هەندێ لە کردووه. ل

 لێ کەوتووەتەوه. 

کۆڵ  –بوونی ئاشکرا بۆ کەسی هاوڕەگەز پێچەوانەی ڕاکێشە ب –وڕەگەزخواز حاڵەتەکانی تردا، کەسی هاە ل

ن. و هاوڕێیان لێی ڕازی بە بۆ ئەوەی بنەماڵتەنیا بۆ پەیوەندییەکی ئاڵۆز لەگەڵ کەس ڕەگەز بەرامبەر دەدا 

و  ەناڕەزایەتی خۆیان دژ بەم پەیوەندییە ڕاگەیاندووزەختی ە بەشدار بووان وتیان ب حاڵەتەکاندا،ە هەندێ لە ل

ەها وە ناو ئەو کەسانەی کە هیچ کات لەگەڵ کەسی ڕەگەز بەرامبەری خۆیان پەیوەندییان ساز نەکردووه، ل



پەیوەندییە  مئەە و هەر لە یەکەم دەستپێکی نگریسەوە پەیوەندیی سێکسییان نەبوو پەیوەندییەکیان هەبووه،

واڵمی دیمانەکان سەرچەشنێکی دڵهەژێنی  یهەست. شیکاریە لەمپەری سۆزدارییەکی بێبەری لە گەیشتبوو

داواکارییەکانی هاوڕێ و بنەماڵەی خۆیان نوقم دەبوون ە حاڵەتەکاندا، بەشدار بووان لە هەندێ لە پیشان دا: ل

بەتی بۆ کەسی هاوڕەگەز، هاوسەرگیرییان خۆیان و هۆگریی تایی یسێکس هۆگرییکردنی بێ ڕەچاوە و ب

لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر کرد. ئەگەرچی مەخابن لێکەوتەکانی وەها هاوسەرگیرییگەلێک شیاوی پێشبینییە، 

 ەکەسەک ناسکیشووناسی ە لە کە ی زۆرەملێ زەبرێکی دیکەییهۆی هاوسەرگیرە ڕەنج و ناڕەزایەتی ب

 قووڵەکانیان زیاد دەکات. ە برینە زیانی دەروونی بە لە دەدرێ و توێژێکی دیک

 

ئەگەر دیسان لە دایک ببمەوە حەزم نەدەکرد هاوڕەگەزخواز بوایەم. ئەوەی پێویست بوو کردم؛ پەیوەندییم 

لەگەڵ ماڵە پارێزراوەکان گرت بۆ ئەوەی درگام لێ بکەنەوە و ئەوان دەستیان کرد بە وتاردان. پێیان وتم 

 با تێهەڵدان نەخۆیت.  دیارە کچێکی باش نیت. کچی چاک بە

  ساڵە، مەشهەد 27نێرگیز، 

 

ە ک ەو کۆمەڵگا وای کردووە ئەم کاردانەوانەی بنەماڵزەختێتی لزباینەکان،  سێکسییەە کەمینە سەبارەت ب

ایەکسانی، نو ببێتە هۆی چەند قاتبوونی بەر حەڕەشە ە پێگەی پێشتر سست و لەقیان لەوەش زیاتر بکەوێت

اینەکان بەر دەم لزب کۆمەاڵیەتییەکانیچالنجە ئەوان. پێچەاڵوپێچی ی یسێکسیی و زەختی دەروونی، جەستە

یاوازیی جە کە ئیسالمیدا زاڵگوتاری باوکساالر ە نەناسین لرمیفەە بوونی کۆمەاڵیەتی و بلەگەڵ بێبەش

 وه. ەکەرەوە ڕەگەزێتییەکان بۆ ژنان پشتڕاست دەکاتبەرتەسکە ڕەگەزێتی، سووکایەتی ڕەگەزێتی و سنوور

 

 سااڵن، تاران 35ئەکبەر، 

دەزانی چۆنە ئەم چەشنە هۆگرییانەم پێ خۆش نەبوو و هەر لە بەر ئەوەشە کە بیرم کردەوە لەگەڵ کەسێکی 

ڕەگەز بەرامبەری خۆم هاوسەرگیری بکەم. پێم وا بوو ئەم هۆگرییانەم کز دەکاتەوه. سەرەتاکان خراپ نەبوو 

 ی ناتوانم.  بەاڵم دواتر بۆم دەرکەوت کە بە ڕاست

 

ە کلیشە تەنیا خۆی لە کەر نسەرکوتتاقی دەکەنەوه، هەاڵواردنی ڕەگەزێتی بە توندوتیژی لزباینەکان زیاتر 

ناو ە نانەت لساالر و تەسەرسەختی ئێرانی باوکە و ئافرەتانەدا پیشان دەدا، بەڵکوو لە ڕەگەزێتییەکانی پیاوان

 رێژیددەستڕووبەڕووی ە ڕووی جەستەییەوە ت. هەندێ لییەکانیشدا خۆی دەنوێنێسێکسە کۆمەڵگای کەمین

د الیەک و پەسنە لە ساالرانباوک یڕووبەڕوو بوونەوەی زەختی دوو قاتی هەاڵواردنی ڕەگەزێتیە دەبنەوه. ل

ە ل« نەخوازراو»لەگەڵ خۆـی ە ناخەوە ئێستا لە الیەکەوه، ئەو لزباینانەی کە کۆمەڵگا لان لە الیەن نەکر

ەشنێک هیچ چە بە کە حاڵێکدایە لە گۆڕەپانی بەربەرەکانێی گەورەتردا بەدی دەکەن و ئەمە ن لتەقەالدان، خۆیا

بەر  ەییە. تەنانەت ئەگەر تاک پەنا بباتنە دژی پێکهاتەی جیاکارانە زانست و پتانسییەلێکیان بۆ خەبات ل

گوێرەی  ەەبووه. بئەوتۆیان ن انی مافەکانی ژنان سوودێکیکۆمەاڵیەتی، ڕێکخراو و بزاڤەک ێکیئەکتیڤ

ە ەڕێوبچاکژیانەوە الیەن ڕێکخراوی ە ەکان ل«ماڵی پارێزراو»تایبەتەکانی بەشداربووان، زۆربەی ە گێڕانەو

هۆی ە ب ەگومان هەندێ لەم کچانخێزانین، ڕاو ناوه. بێتوندوتیژی قوربانی ە دەبرێن و هەندێ لەو کچانەیان ک



پرسی ە ل« ماڵە پارێزراوەکان». زۆربەی سێنراونچەوە ڕووی جەستەییەوە خۆیان لی یسێکس هۆگریی

 توندوتیژی فیزیایی ناسەرکەوتوو بوون. 

 هۆگریی ەو ئاگاداری زیاتر ل یەکانسێکسی یەدەستپێکی بەشی ئاسایی گەشە و کونجکۆڵیە لە ئاوڕدانەوە ب

ە ین. لنخۆیان، حاڵەتی هیچ دوو کەسێک بۆ پەیوەندیی و دۆزینەوەی سێکسی هاوشێوەی یەکتر  یسێکسی

ە یو هەستی شەرم لەوانە ەکانگێژکەرە دەروونییە دەستپێکی ناسینی هۆگریی هاوڕەگەزخوازانە، لێکدژیی

و هەڵە وەکوو سازدانی کردنەوە دەرەکییەکان بێت. خەڵک زۆر جار بە قۆناغێکی تاقیە واڵمێک بۆ زەخت

ە ب ە. ئەم پەیوەندییە لەوانەیی یان سێکسی لەگەڵ کەسی بەرامبەر دەست پێ دەکەنارپەیوەندییەکی سۆزد

ئاڵۆزتر  خۆ کردنین؛ شیکاریی سەختی قبووڵناڕوون بکەە ڕاستیەقینەکانی کەسەکە شێوەی کاتیی هۆگریی

زیاتر ە کە ی لێ دەکەوێتەوگەلێکپەیوەندیی زۆرەملێ، دەزگیراندارێتی نەخوازراو و یدەبێ و هاوسەرگیری

ێ جە بە سەر حاڵەت و کەسایەتی کەسەکە ی هەمیشەیی لجێ شوێنێکە تا هەست کەوات مەسڵەحەتەهێمای 

 دێڵێت. 
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ەی کاردانەوە وێنەی زەینی هاوبەش لە کۆمەڵ ئاماژەیان بە بەشداربووان بە کە گرنگە لەم ڕاستییە بێجگ

 ایی بوونەوەیگەشەی ئاسە ڕەوتی بەردەوامی پرۆسەی ڕوو لە بنەماڵەکانیان دەکرد، ئەوەی گرنگ

هاوشێوەی پرۆسەی ە ـیە. ئەم پرۆس«خۆ»ە پێناسەیەکی نوێ لە خۆ بکردنی و قبووڵهاوڕەگەزخوازی 

شێوەی  ەب« خۆ»ە کە بەر باس. شوێنێکە ژێر ناوی کاردانەوەی ستراتیژی دەخرێتە لە کە کردنەوەیئاسایی

ەتوانێ ئاراوه، دە دروستی بێتە ئەگەر ب ەئەم قۆناغ«. ئەوەی دەبێ ببمە ن»و ە دەکرێتەوە پێناس« ئەوەی هەم»

 سەقامگیری بێ ئەگینا دەتوانێ نکۆڵی شووناسی ڕەگەزیی لێ بکەوێتەوه. ە یەکەم هەنگاو ل

 ەماوەی ئەم چەند دەیەی ڕابردوو ڕووی لە و لزباین لگەی  ئەگەرچی ئاراستە ئەرێنییەکان بۆ پیاوانی

واز ئەگەر لێکدژ و لێکنەچوو نەبن، تا ڕادەیەک ڕەگەزخهەڵکشان بووه، ئاراستەکان بۆ کەسانی دوو

زەینی  پەرێشانیخوازی ڕەگەزیان لزباین، دووگەی  پێچەوانەی دڵخوازێتی دەروونی وێنەیە کاریگەرن. ببێ

بەرەکانی پێشەوەی خەباتی ە درێژایی مێژوودا لە لە ڕەگەزخواز کی لەگەڵە. کەسانی دووێتزۆر و ئاڵۆز

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

زخوازان ڕەگەبارەی کۆمەڵگای دووە لە کە لێکۆڵینەوەیەک بووە تاکە واڵتی ئێران ئەم توێژینەوە ئاگاین، ل

ە ارادایئە جێی پرسیاره؛ باوەڕێک لخوازی ڕەگەزی دووێتدروستە ی دیار ئەنجام دراوه. هەمیشێکوەک گرووپ

وان و قۆناغی تێپەڕیندان. پیاە خۆیان سەرلێشێواو یان لی یسێکس هۆگرییە ڕەگەزخوازان بەرامبەر بدووە ک

 ئاسێتکیە ڕەگەزخواز یان هاوڕەگەزخوازن بتەنیا دیترە بە چاو ئەو کەسانەی کە ڕەگەزخواز لژنانی دوو

 1ه.یاکارییەکانی بواری تەندروستی دەبنەوبەرزتر ڕووبەڕووی نایەکسانێتی جەستەیی و دەروونی و دیکەی ج

کراودا دابنێ، دەبێ هەوڵ بدا و پاش ە چوارچێوەیەکی پێناسە ل ڕەگەزخواز بۆ ئەوەی خۆیێکی دووکەس

هەڵە( خۆی ە بە گەڕانی دەروونی دێنێ و زۆر جار )ئەگەر نە کۆمەڵێ هەوڵی سەرشۆڕانە، کەسەکە واز ل

دەتوانێ  ەپێی هۆگریی و کۆمەڵە ئەزموونی ڕابردووی کەسەکە بە ک چوارچێوەیەکی دیارتردا دەگوونجێنێە ل
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زۆر جار تەنیا دەبێتە هۆی دابڕانی ە ڕەگەزخواز بێت. ئەم ناو و نیتکانیان دیترهاوڕەگەزخوازی  چوارچێوەی

 کرانی تەواوتر دەکات. کۆتاییدا ڕێگری لە قبووڵە زیاتر و ل

ئەوەی خاڵی هاوبەشی هەموویانە، دژایەتی  سێکسیالیەنێکی  ەلە پێگەی ئەم کەسانە بە هەر حاڵ، بەدەر ل

 ەژیانی ڕۆژانەی ئەوان ترس لە کۆمەڵگایە. گرنگترین هۆکار لتوندوتیژی و کاردانەوەی ە دوژمنکاران

ە ک ەژیانیان یان ئەو کەسانەیە یان دیکەی کەسانی گرنگ لە الیەن ئەندامێکی بنەماڵە ئاشکرا بوون ل

دەکەن و دەتوانن کاردانەوەگەلی وەکوو خۆ بە دوورگرتن، قبووڵ نەکردن یان  هەڵسووکەوتیان لەگەڵ

و ە اڵبنەمە خۆیان پیشان بدەن. گەورەترین نیگەرانی ئەوان دابڕانی شاراوەی ئازاربەخش لە دوژمنایەتی ل

. ئەم نئەگەری دەربڕینی شووناسی ڕەگەزیی خۆیان، قبوڵیان ناکەە خۆشیان دەوێن؛ بەاڵم لە کە ئەو کەسانەی

نەماڵەی بە کە حاڵەتێکدایە بەتایبەت لکردن دەڤەرێکی بە تایبەت چەتوون و نەخوازراو بۆ تاوتوێە دەڤەر

 ی هەبوونی ئەو پێک دێنن.ییان دایک و باوکی توخمی سەرەکە کەسەک

موو ەر هەسە شەرم دەخاتە سێبەرێک لتاراندن کۆتاییدا ە و لکردن ڕیسوابوون، بەدناویی، گاڵتە پێە ترس ل

ی یهۆی کاریگەرە کان. هەروەها کاردانەوەی ئاشکرا بسێکسییەە کۆمەاڵیەتییەکانی کەمینە هەڵسووکەوت

ووری و کەلتدایک و باوکەکانە )ئاستی خوێندن، دەمارگرژیی  ییکەلتوورو  یپێگەی کۆمەاڵیەتی، ئابوور

نەشی تەنانەت لەو بنەمااڵە یێنێ کدەگەە ئەوە ییەکان( بەاڵم هەموویان کەم تا کورتێک یەکن. ئەمە ئایینباوەڕ

هەوڵێکی سەرشۆڕانەدا بۆ ە لە ناچار دەکەن کە کراوەن سۆراغی چارەسەر دەگرن و زۆر جار کەسەکە ک

 چارەسەر بگەڕێ بۆ ئەوەی شووناسی ڕاستەقینەی خۆی بگۆڕێت. 

ازی اوڕەگەزخوه دوو وشەی جیا بۆە لە کە سرووشتی زمانی فارسییهاوڕەگەزخوازی ە ناو و نیتکە بەشێک ل

ان یهاوڕەگەزخوازی  سەر پێناسەیە لسێکسییەکانی ە کەمین ناو گرووپیلە زۆر کێشەی ە ئەم 1پێک هاتووه.

ە رنگەی لگە بنەڕەتییەکانی نێوان ئەم دوو گێڕانەوە جیاوازییە هاوڕەگەزبازی لێ کەوتۆتەوه. ئەم توێژینەو

تاکدا ە ل قبووڵکراوی یسێکس هۆگرییوڕەگەزخوازی ها دۆزیوەتەوه.ە پەیوەندیی لەگەڵ بابەتی ئەم توێژینەو

ئاماژە بە دۆست و خزم و ە بێچمێکی نەخوازراوی پەیوەندییە ک حاڵێکدا هاوڕەگەزبازیە دەکرێ، ل بەدی

هۆی نەبوونی پێناسەی ڕوون هەست پێنەکراو و ناڕوونن. ە بە کەسی بەشداربوو دەکات. هەر دوو چەمکەک

هاوڕەگەز( کەڵک ە واتای وشەیی هۆگر بوون بە )بڕەگەزخوازی هاو وشەیە لجڤاکی ناهاوسانان 

 واتایەکیە کار دەبەن کە حاڵێکدا دەوڵەت و ڕاگەیاندنە دەوڵەتییەکان وشەی هاوڕەگەزباز بە وەردەگرن. ل

 دەکات.« سێکس»لەگەڵ کەسانی هاوڕەگەزی خۆی ە کەسێک دەکا کە بە و ئاماژە نەرێنی هەی
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ە شتێکە وبەم گرووپەە پەیوەستە ک ەیکەسئەو لەگەڵ ئایدۆلۆژیای لێکدژ بۆ « کەمینەی سێکسی»شووناسی 

ونجێنێت. چوارچێوەیەکدا بیگە و لە هەموو کەسێک تێدەکۆشێ ئاسانکاری بۆ بکا، بۆ ئەوەی ئاسایی بکاتەوە ک

 ەهاوڕەگەزخوازان ستراتیژی جیاواز دەگرنگەڕان بۆ شووناس و شێوازی ژیانێکی تایبەت، ە بە بۆ واڵمدانەو

ێکسی سو بتوانن لەگەڵ پاراستنی سەقامگیری زەینی و ە بەر بۆ ئەوەی بۆشایی پەیوەندییەکانیان پڕ بکەنەو

ە ـی خۆیە. هەندێ ل«ئاسایی کردنەوه»هەوڵ بۆ ە ژیانی خۆیان بدەن. یەکێک لەم ستراتیژانە درێژە ب
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هۆگریی ە ب تپەیوەسخۆیان، ناشتنی بیر و خەیاڵی ی یسێکس هۆگرییە لکردن نکۆڵیە نموونەکان بریتیین ل

پەیوەندیی لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر. ە خۆ بکردنی ، هەوڵ بۆ گۆڕینی شووناسی ڕەگەزیی و ناچارسێکسی

شیاوی  ەڕووی کۆمەاڵیەتییەوە بۆ ئەوەی تەنیا لە ڕەگەزخوازانەوناو پەیوەندیی دیترە کەسەکان دێنە زۆرێک ل

ی پاشماوەکانی شووناسی ڕەگەزییان تەنیا ڕێکارێکە سەر بنەمای وازهێنان لە لە کران بن. ئەم ستراتیژانوڵقبو

ەقینەی ئەوان ڕاستی یسێکس هۆگرییهۆشییەکی نەخوازراوه. لەو دیوی ئەم جەسارەتە، کۆتاییدا بێە و لە کاتیی

 هەر دەمێنێتەوه. 

سەر کراوه. هەوڵ لە پێناوی درک و ە ری مەیدانی پێداگری لکاە و لە الیەن تیمی لێکۆڵینەوە ل زۆرئەوەی 

کاتێ  «ناو و ناتۆرەی نەشیاو»کارهێنانی ە هۆی بە ی بپشێو. شیکارییەیەبۆ ئەم  وەگۆڕینی ئەزموونی ژیا

مێژووی پەیوەندییەکەیان ە ئێستادا ڕفتار و کورتە بزانێ، ل« هاوڕەگەزخواز»ە تاک خۆی بە دەردەکەوێ ک

 بۆ ئەو. ە ڕەگەزخواز پێناسەیەکی شیاوترناو و نیتکەی دووە پیشان دەدا کە وڕاستیدا ئەە ل

لەم شووناسی ڕەگەزییەیان ە وتیان ک« ڕەگەزخوازدوو» سێکسییەە هۆگریی تاقمەزۆربەی واڵمدەرانی ئەم 

پەیوەندیدا بوون و زۆر کەسی تر وەک ە ڕابردوودا لەگەڵ هەر دوو ڕەگەزەکە لە ئاگان. زۆر کەس لبێ

وون ڕەگەزخواز بڕاستییەکانی ژیانیان دادپۆشی. وەک پێشتریش وترا، دوو« ڕەگەزخوازدیتر»کەسێکی 

ڕەگەزخواز ڕەگەزخوازبوون بوونی نییە. دوودووە دەکرێ و زۆر کەس لەو باوەڕەدان کە هێشتا سەرکۆن

 هزرئاڵۆز وە پشتگوێ دەخرێ و بخەستی ە تابۆکانی کۆمەڵگایە. ئەم تاقمە هێشتا بە بوون یەکێک ل

ە سەر بە ڕەگەزخواز هەست ناکەن ککەسانی دووە ژاراویی کراوه. بەو پێیەی کە دەمارگرژیی و کلیش

ن خۆیان دەبەخشە سووکنایی بگەی  هەڵبژاردنی ناویە ڕەگەزخوازانن، بگرووپی هاوڕەگەزخوازان یان دیتر

ڕیار ژێر زەخت بە ڕەگەزخوازەکان لدووە یچوارچێوەیەکی پێناسەکراودا دەگوونجێنرێن. لەوانەە لە و بەم شێو

گەی ئاسانی لێیان تێناگا، ڕێە هەر وا بە ێکدا کە کەلتووربری ئەوەی لە هاوڕەگەزخواز بزانن لە بدەن خۆیان ب

« یوازڕەگەزخبوونی دووە ی لئاگایبێ»دوو هۆکار بۆ ئەم حاڵەتە بوونی هەیە:  بەر.ە سەغڵەتی میانەڕۆ بگرن

 «.ڕەگەزخوازیهەتا دووخوازی ڕەگەزیان دیترگەی  ژەیی گریمانەییڕێکردنی پەسند»و 

نگتر هەموو گرە شێوەی گشتی توانا، خواست و لە ناهاوسانان بە ب پەیوەستکۆمەڵگای ئێرانی و کۆمەڵگای 

اڵیەتییەکانن. کۆمەە نۆڕمە شێوەی دیاریکراو دژ بە بە کە نییە ییانسێکسە مەیلیان بۆ تێگەیشتن لەم هۆگۆیی

ەستی خە دەرەوەی دووانەی پێناسەکراوی پەیوەندیی ژن و پیاو ئیش بکا بە لە کهۆگرییەکی سێکسی  رهە

ە هەندێ لە ی لێی دەڕوانرێ و ناو و نیتکەی لێ دروست دەبێ کێتوەک کێشە، شەرم، نەخۆشی یان نانۆڕم

زەبری  ەوخشاندنێک بڕێبەرانی ئەفریقایی بەردەوام بۆ پێناسەی کەسانی ناهاوسان کەڵکی لێ وەردەگرن. چا

پیشان دەدا: فاکتەری پەرۆشیهێنی دەرەکی و ئەگەری ە پەیتا پەیتای گیر و گرفتی ناهاوسانان ئەم حاڵەتان

ە، ڕەگەزخوازانەینۆڕم و بەهاکانی دیترە دنیایەک کە بوون لە و دۆستان، گەورە الیەن بنەماڵە لتارێنراوی 

ەری سێب یبەردەوام یاسا و بوونیخوازی، دژی هاوڕەگەزە و هەڵوێستە توندەکەی ل ئایینخۆڕاگری بەهێزی 

ئەم ە کە جێی سەرسووڕمان نییخوازی، ی هاوڕەگەزیی نەرێنی ناو و نتیکەی کۆمەاڵیەتیمەرگ و کاریگەر

 دەروونی بکرێن. ە ببینرێن و بە قورسانە لێکەوت

  ەناهاوسان بۆی دەردەکەوێ ک کەسیە ێگەی قوتابخانە، هاوڕێ و بنەماڵڕە بوون لە کۆمەاڵیەتیمیانەی بە ل

 یگەریبۆتەوه. کاریە الیەن کۆمەڵگا تووشی ناو و ناتۆرەی ناسرووشتی و کێشە کەی لهۆگرییە سێکسییە

ۆی خ خۆی و لێکەوتە ڕفتارییەکانیداە لە وێنای کەسەکە تەنیا لە نەنووسراو ن یی کەلتووریاسای عوڕفی و 

، کردنی خۆیسەرکوتە ناسرووشتی و هەندێ جار مەترسیدار لکاردانەوەی ە الیەنێک لە ، بەڵکوو لادەردەخ



ی یهەر هەموویان کاریگەرە خۆی دەنوێنێ کربوون ڕفتاری مەترسیداتووشی خۆی و ە نکۆڵی ل

 ی دەروونی ئەوان هەیە. یسەر تەندروستە ڕووخێنەریان ل
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ارایەکی مدسەرتاسەری جیهان لەم ماوەی دواییدا ە لجڤاکی ناهاوسانان ە ەرامبەر بئاراستەکان بە کاتێکدا کە ل

ە ل هەندێە هەمبەر گۆڕان خۆڕاگری دەنوێنێت. لە لە لەو واڵتانەی کە ، ئێران هێشتا یەکێکبووە زێدەتری

وپەکانی گرو ئەنجامداە و لە وەک بابەتی گفتوگۆ ڕەت دەکرێتەوهاوڕەگەزخوازی  ناوچەکانی ئێراندا، تەنانەت

ێران واڵتی ئە ی لئایینکایەوه. ژێربنەمای ە دۆزی ناهاوسانان پێک نایەت و هیچ گۆڕانێک نایەتپشتیوان

رێت. ئەم دەکە پێناسە پێی فیقهی نەریتیی شێعە بە ـی یاسایی و سیاسی دروست دەکا ک«پێکهاتەسەروو»

ببیسترێن و شرۆڤە ڕەق و تەقە ە دا کدەە دەنگەکانی دیکە بە دەگمەن ڕێگە بە حکومەتە ئایدۆلۆژیکیی

       1ییەکان دەپارێزێت.ئایین

نۆڕم و بەها ڕفتارییەکان ە )و مۆعجیزه( ل ئایینسەر ە ل خواز، ئێران پێداگریایەکی نەریتوەک کۆمەڵگ

ە ل ئایین 2یان گریمانەیی دەدات.ە ڕابردوویەکی ڕاستەقین ـیقووڵەکان(پەیوەندییە ی )ێتدەکا و هانی بەردەوام

سەبارەت ر ییەکانن و زیاتئایینئامۆژە پێی ە بە واڵتی ئێران دەوری تەوەریی هەیە. زۆربەی پێکهاتەکانی بنەماڵ

کان سەر شووناس و شێوازی ژیانی تاکەە ل ئایینتوندی  ی. کاریگەریە )س.خ(وانەکانی پێغەمبەری ئیسالمبە 

ە ەوبنەڕەتە باوەڕە ئیسالمییەکان لە وونکبەاڵم بۆ ناهاوسانان لەوەش زیاتره؛ چە ئێستاش سەرسامهێنەر

ر تاک. سەە تر و دەمارگرژتر بێ، زەختێکی زیاتر دەخرێتیئایین. هەرچی بنەماڵەیەک اونهاوڕەگەزخوازتۆق

خۆ دەگرێت. ە ۆی گەل لکە تەنیا بابەتی باوەڕ و نوێژی تایبەتی نییە، بەڵکوو بوارێکی گشتی پێک دێنێ ک ئایین

ەهێز بۆ نێڵێکی زەختی ب ئایین، کەمینە سێکسییەکانی کۆمەاڵیەتی و بایۆلۆژیکی پێگەە لە ئاوڕدانەوە ب

 دابین دەکات.  سێکسیکۆنتڕۆڵی 

، یاسای ە ئایینبگەین کە بەر گفتوگۆ، تەنیا دەتوانین بەم ئەنجامە گوێرەی ئەوەی تاوتوێ کرا و خرایە ب

ژیانی ە لە تەرگەلێکی گرنگن کی نەرەتیی کۆمەڵگا هەر هەموویان فاکداڕشتەپەسندکراوی واڵت و 

دا کۆتاییە ی دەروونی و لێتپەیوەندیی ناهاوسەنگ، نانۆڕمە سنوورداری هاوڕەگەزخوازاندا ڕۆڵیان هەیە. ئەم

ە بە خۆ دەگرێ کە هەندێ هێما لە دۆزی جیاوازی لێ دەکەوێتەوه. ئەم شووناسشێوازی ژیان و شووناس

ە رتووبێچم گە ئەم شووناسە تازە بوون. دیارفوکووس ەتی گوێرەی داتا کۆکراوەکانی ئیشی مەیدانی باب

 ستراتیژییەکان شی کرانەوه.  داپەڕەبەشی ە لە خۆ دەگرێ کە ستراتیژ و کارکردی ڕفتاری تایبەت ل

 ەسەر شاری مەشهەد و شووناسی تابۆی ئەم بابەتە، ئەم دوو هێزە ب ئایین یڕەچاو گرتنی کاریگەریە ب

سەر ە یی بداڕشتەی یکاریگەرە بەدەر ل 3و شێوازی ژیانی تاکیان ڕوون کردەوه.، شووناس ئایینی یکاریگەر

ە ان لکسێکسییەکەمینە ە شاری مەشهەدیش زاڵن و ئەم بابەتە ییەکان لئایین، باوڕە دۆزیو شووناسە بنەماڵ

ئاست ە ل نتەنیا ئەواە نسێکسییەکان ە کەمین یئایینجیا دەکاتەوه. باوەڕی ە شارەکانی دیکە شاری مەشهەد ل

                                                           
1 - Denied Identity: Human Rights Abuses Against Iran's LGBT ... 

www.iranhrdc.org/english/publications/reports/1000000398... 
2 - Difference between Traditional and Modern Society, www.yourarticlelibrary.com › Society 
3 - Between Religion and Desire: Being Muslim and Gay in Indonesia, 

ww.sjsu.edu/.../courses/soci172/s0/10GayMuslim.pdf 



شاردنەوەی شووناسی خۆیان سەر ە هۆی ئەوەی لە خواستەکانیان خۆڕاگر دەکا، بەڵکوو دەبێتکردنی قبووڵ

 ەکۆمەڵگا ئیسالمییەکان دەتوانێ کاریگەرییەکی زۆر لە لهاوڕەگەزخوازی  لەگەڵە سوور بن. ناو و نیتک

الم بنەمای ئیسچەمکەکانی زۆربەی خەڵک واڵتی ئێران، ە دەزانن. لە گەی خۆیان بە سەر موسڵمانان دابنێ ک

کار دەبەن و پەیوەندییە سێکسییەکانیش هەتا ئەو جێی دژی نۆڕمە کۆمەاڵیەتییە قبووڵ ە ژیانی خۆیان بە ل

 یقبووڵ ناکرێ چ بگا بەوەی نۆڕمێکی کۆمەاڵیەتیهاوڕەگەزخوازی  شیاو سەیر دەکرێت.ە کراوەکان نەبێ، ب

 کراو بێت. قبووڵ

ییەکان ئاییندا وترا باوەڕە 1بەشی ە ی ئێرانییە. وەک لناهاوسانانکۆمەڵگای دیکەی زەختی سەر دیوێکی  ئایین

ۆناغی پێشەنگ و ق یخاڵی یەکتربڕی چاکسازی کۆمەاڵیەتیە لە بوون ک فاکتەر و هۆکاری سەرەکیە هەمیش

 ەێکی زۆر بدەنێنەوه. کۆمەڵگای ئێرانی بایەخە کێشهاوڕەگەزخوازی  قبووڵکردنیە تێپەڕیندان و ل

یاوان دەوری پێناسەکراو بۆ پە دەکرێت؛ بە عوڕف و باو دەدا و تێیدا دەربڕینی تاکایەتی سەرکۆنکردنی ڕەچاو

 کۆمەاڵیەتییەکان دەکرێت.« ەمنۆڕ»سەر پاراستنی ە پانتایەکی دوو جەمسەریدا پێداگری لە و ژنان ل

 ییەدا دەکات. بۆ ملیۆنان کەسی شوێنکەوتەیبەربەرەکانێ لەگەڵ ئەم دیسیپلینی کۆمەاڵیەتهاوڕەگەزخوازی 

وناحێکی گهاوڕەگەزخوازی دەڵێ ە پێداگرییەوە بە نوێنی کمدارا و نەرمیە ێکی بێبەری لئایینانەی کوێرکوێر

ە ووڵ کراوقبە چێوەی پارامەترچوارە پیرۆزەکان لە کۆمەاڵیەتییە نەبەخشراوه، بابەتێکی گرنگە. کاتێ نۆڕم

ئامراز و یەکەیەکی هاوسەنگکەرەوە بۆ ڕێکخستن و ە دەبێت ئایینن لێ دەکرێ، المییەکان حەڕەشەیائیس

داد: الدان )ارتە ئایینە هاوشێوەی وازهێنان لهاوڕەگەزخوازی  کۆمەاڵیەتییەکان. بۆ بنەماڵە،ە کۆنتڕۆڵی ڕفتار

 (. ە ئایینل

تی، تاکایەە ڕیارسەر بە تاک دەتوانێ گووشارێک بێ لسەر ی زەینی بۆ پشێوکردنی دروستە ب ئایین

ی ئیسالمدا ە ئایینبوون لگەی  ئایاە کە گوتاردا بوونی هەیە . شرۆڤەی زۆر لی تاککۆمەاڵیەتی و ڕەگەزییەکان

هەنگ خۆیان هاوئای یسێکس هۆگرییهەوڵدان بۆ ئەوەی مەعنەوییەت و ە و زۆرێک لنا یان ە قبووڵ کراو

خۆیان وەک کردەوەیەکی نائەخالقی یان هەڵە ی یسێکس هۆگرییە کە موسڵمانانگەیە  بکەن. ئەو کۆمەڵە

 شێوەیەکیە ڕەچاو بکەن و بە خۆبوونن. بۆ وێنە، ئەم ڕوانگە بە هەڵوەدای متمانە چەمکسازی دەکەن هەمیش

 ڵیبێ دوودە و بە ئیسالم پێداگران ئایینگوناحە. هاوڕەگەزخوازی ە و پێی وایە بەرباڵویش پەسند کراو

ێکسی س هۆگرییدەزانێت. بۆ کەسانی ناهاوسان، دەستپێکی ناسینی ە دەرانڕفتارێکی الە بهاوڕەگەزخوازی 

ە ک گومانن لەوەیدەبێت. زۆر کەس بێ سەرکوتئێگزیستانسیال  ییئایینو  هیواییەکی مەعنەویبێە ب

ە ک یینئاکراوی یسازا دەمێنێتەوه. هەستی دەروونیی ئێرانییدە کەلتوورلە هێزەوە بێنی هاوڕەگەزخوازتۆق

ک تەنیا هاوڕەگەز وەو پەیوەندیی لەگەڵ ناە و پیاوانە ی ژنانئایینیبوونی تاکە، چەمکی کۆمەاڵیەتی و توخمی 

 جاڕنامەیە هۆی ئەوەی تاک لە چوارچێوەی ئیسالمی دەبنە کراو لی قبووڵپەیوەندییەکی کۆمەاڵیەتی

ناو و  ەقەزاوەت. دیاربەر ە هەستی سرووشتی خۆی بخات یئایینەیی و پێکهاتهاوڕەگەزخوازی  بوونیەئیدان

 ەکۆمەڵگا ئیسالمییەکان کاریگەرییەکی قووڵی لە سەر ئەو موسڵمانانە لهاوڕەگەزخوازی  لەگەڵ ەینیتک

 یە. ەخۆیان پێ گە کە داناو

ە ێتدەتوانێ ببهاوڕەگەزخوازی  ڕەتکردنەوەیە ی لئایینچۆن باوەڕی ە ڕاحەتی ببینین کە دەتوانین زۆر ب

. خۆیاندا پێبگەیێننە دەروونیکراو لبە  ەکیموسڵمانەکان هاوڕەگەزخوازدژییەیە گ ەهەندێ لە هۆی ئەوەی ک

هەندێ ە ک ناچارییانهاوڕەگەزخوازدژان، هەوڵی دەروونی  دەبنە ئامانجی بێزاریە ی کبۆ ئەو ناهاوسانانە



ە بدیاریکراوەکان دەگۆڕێت، بەش  سێکسییەە لەگەڵ هۆگرییە جار تەنیا پاش سااڵنێک ڕووبەڕوو بوونەو

 ییەکان.      ئایینسزا ە باوەڕبوون بو بێ ئایینهۆی نکۆڵی لە ە حاڵی خۆی دەبێت

پێی کات، زەمەن و ە بە لەوانەیە مرۆییەکانن و ئەم شرۆڤانە بابەتی شرۆڤە کەسانی ناهاوسان هەمیش

 ەیۆڤشر یسەردا بێت. لەم پێناوەدا، زۆربەی واڵمدەران پشتیوانیە هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی گۆڕانیان ب

زۆرینەیی و جیاوازییەکانی نێوان خولقێنراوەکانی خودا دەگرن ە ڕێز لە ییەکانن کە ئایینتەوەرتری دەقئەخالق

پەنای بۆ دەبەن، هاوڕەگەزخوازی کردنی ەبیرمەندان بۆ ئیدانە هەمبەر شرۆڤە زاڵەکانی قوڕئان کە و ل

نجیل( ئیە قوڕئان )وەکوو بەسەرهاتی الت لە بەر بەسەرهاتی لووت لە خۆڕاگری دەکەن. موسڵمانان پەنا دەبەن

ییان شرۆڤەی جیاواز ی زۆرڵمانسومگەی  ەکا وا هۆگری پیاوانن.دە ئیدانە بۆ ئەوەی بڵێن ئیسالم ئەو پیاوان

هەوڵ بۆ ئاشتکردنەوەی ە ل 1ی تایبەت.یکردەوەیەکی سێکسە دەکا و نە ئیدانتوندوتیژی ە لێی هەیە: ئەم چیرۆک

شووناسی »و « ئاکاری هاوڕەگەزخوازانە»نێوان ە خۆیان، ئەوان لی یسسێک هۆگرییئیمان و 

 خودایی گەاڵڵەیپێی ە بە کە پشتڕاست بکەنەوە فەرق دادەنن بۆ ئەوەی ئەم ڕاستیی« هاوڕەگەزخوازانە

ە و نە ئەوان دەربڕینی خواستی خوداییهاوڕەگەزخوازی  دایک بوون. کەواتە،ە نادیترڕەگەزخواز ل

چەپەڵ. هەروەها ڕێژەیەکی کەمی بیرمەندانی پڵیت و یبەتی پەتی هەوەس یان خواستێکی هەڵبژاردەیەکی تا

مەڕ پەیوەندیی سێکسی دوو ە ئیسالمییەکان لە وانە ڕۆژاوا، پێداچوونەوەیەکیان بە ئیسالمی، زیاتر ل

   2.ەتەنیای شرۆڤەیی زۆر هەڵەیکردنی ەئیدانە گەیشتوون کە و بەو ئەنجامە هاوڕەگەز دەست پێ کردوو
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من هیچ کارێکی وا ناکەم کە کاریگەری لە سەر خودا دابنێم، نە نوێژ دەکەم و نە قوڕئان دەخوێنمەوه. »

  «ڕۆژوو ناگرم. سوێند بە خودا دەخۆم و سێکسیی کۆمی دەکەم.

 

 ەن وەفادار بن، خۆتان بن چوونکسەر بڕواکانتاە سەرەڕای ئەمانە، زۆر کەس هەڵبژاردەیان سنوورداره؛ ل

 سەر هۆگریی هاوڕەگەزخوازیتان بەردەوام بن. ە لکردن دەمامک لێدان یان نکۆڵیە ناتوانن ب

ە و کەسەکە نیی بەخشیش سووکناییئایینو ە و دەوروبەرییەکانی بێبەشە بنەماڵ یپشتیوانیە کاتێک کەسێک ل

ە سەرچاو یییەکانی لە دەست دەدا و چاوەڕوێی پشتیوانیە ئایینباوەڕە کەسەکە کە دەتارێنێ، هیچ سەیر نیی

 سکۆالرەکانە. 

ان دەدا. کەسانی ه ەترانبەرەو ئایدۆلۆژیایەکی کۆنسێرڤاتیڤهەندێ جار تاکەکان  ئایینبەرامبەردا، فاکتەری ە ل

 وبنوێنن  دەترسن، تێدەکۆشن سازگاریە نەماڵو قەزاوەتی نەرێنی بە کاردانەوە لە هەمیشە ناهاوسان ک

ه. وڕەگەزخوازەکان بکەنەدیترکردنی بەرە وبەرگ لئەوەندەی دەکرێ السایی ڕفتار، گوتار و شێوازی جل

 کورتخایەنی لێ بکەوێتەوه.  دەتوانێ پەیوەندییە ئەم مەحافزەکارییان

و سەرەڕای ئەمەش ناهاوسانان هیچ ە نییە نوێنی و تێگەیشتن نەبێ هیچی دیکڕۆحی ئیسالم هاودڵی، نەرمی

ەگەزخوازی هاوڕ ئیسالم نییە. پەسندکردن یان داکۆکیە ی ئەرێنیان بۆ پشتبەستن بئایینارچێوەیەکی چو

ە گرووپە ێک کئایینی ئیسالم سەیر دەکرێت. سەرەڕای ئەمە، خواست بۆ ئایینهاوشێوەی هەژاندنی بنەماکانی 

                                                           
1 - Muslim attitudes about LGBT are complex, far from universally ... www.usatoday.com/.../muslim-lgbt-gay-

views/86046404  
2 - Islam and Homosexuality: What does the Koran say ... www.haaretz.com/middle-east-news/1.724908  
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ە نرێت. ئەمنابیە بڕگە زەمەنییسکۆالر بن، لەم ە پێیان باشە فەرمی بناسێ و قبووڵی بکا کە ناهاوسانەکان ب

بەرەو هێزێکی مەتافیزیایی و ئایدۆلۆژیای مەعنەوی ڕێگەیەکی نوێ کەسەکان ە زۆرێک لە کە وای کردوو

 ەی زاڵ و دەسەاڵتداری ئیسالم بدەن. ئەم چەمکانە ئایینبە بەر بۆ ئەوەی درێژە ژیانی خۆیاندا بگرنە بەدیل ل

ە نوێیان ەیان هۆگریی بۆ ئەو عیڕفانە ی ڕاستەقینئایینەتی مرۆیی وەک کەرامە مرۆڤایەتی، باوەڕ بە لن بریتی

یی، ئاوێتەە ل بێ بتوانێ گێڕانەوەیەکی مێژووییە ئەم سەدە . ڕەنگسێکسییەمەلەوەری ە باوەڕیان بە ک

 سەرتر چوو بێ. وەک پەیوەستی ڕووکەشی و هاشتاگی هاویپشتیوانە لە ژیان کە نوێنی و پێکەونەرمی

 ەپیشانی دەدەن سەفەر بەرەو قبووڵ کران سەفەرێکی دژواره. لە تنیشانکراوەکانی خوارەودەسە چیرۆک

 کاری مەیدانیدا بەدی دەکەن:ە لجڤاکی ناهاوسانان غەمبارەکانی ە دەنگە کۆمەڵێ لە ژێرەو

 مەشهەدە سااڵن، ل 31لزباین، 

ە وت؛ بەاڵم پاش ئەم پرس و کێشانە، لتافی منداڵیدا لەگەڵ دایک و باوکم دەچووم بۆ مزگەە لە کە بیرە باشم ل

م. ژێر گووشاردا بووە ڕاستی لە بە خودا هەبوو چوونکە قۆناغی یەکەمدا حاڵەتی بەرگریکارانەم بەرامبەر ب

خودا دەیتوانی منیش هاوشێوەی دیکەی کەسانی هاوڕەگەزم بخولقاندبوایە، دەمتوانی ژیانێکی ئاساییم هەبوایە، 

ودەیی بژیم. من هێشتاش هەمان هەستم هەیە. ئەو وئاسە بخستایەتەوه؛ دەمتوانی بهاوسەرگیری بکەم؛ منداڵم 

ە بوو ەهەندێ جار وا دەکا باوەڕەکانمان پشتگوێ بخەین بەاڵم ئەم کێشە ڕووبەڕووی بووینەتەوە پرسەی ئێم

چی. خودا بپرسم بۆە ڕۆژێ بمرم و تەنیا لە دەست بدەم. پێم خۆشە باوەڕەکانم لە هۆی ئەوەی زۆرێک ل

تی ڕاسە پەیوەندیدام و هەندێکیش وەکوو من هەر ئەم کێشەیان هەیە. من بە من لەگەڵیان لە کەسانێک هەن ک

 ماندوو بووم. 

 ئیسفەهانە سااڵن، ل 23تەمەن گەی، 

خودا ە ب باوەڕمانە موسڵمانین. ئێمە گومان ئێمواڵتێکی موسڵماندا دەژین و بێە لە ئێمە تاوانبارین، ئێمە دیار

خۆدا ناکەم. سەرەڕای ە بەاڵم ئەم باوەڕە الوازه. بەاڵم من ئیمان و بڕوام هەیە. من نکۆڵی لە ی قەیامەتو ڕۆژ

یەکتر جیا بکەمەوه. بۆ من، ە لە ئەم دوو ڕەهەندە هەوڵم داوە م هەیە، سێکس دەکەم و هەمیشپەیوەندیئەمە، 

نییە. من ە و ڕۆژی دواییەو ئایین، خوداە ڕەگەزخواز یان هاوڕەگەزخواز بوون هیچ پەیوەندییەکی بدیتر

ابەتەم ییەکانم الوازن؛ بەاڵم من ئەم بئایین. من هەست ناکەم گوناحێکم کردبێت. باوەڕە گرێ نادەمە ئەوان پێکەو

 و کێشەم نییە. ە ئاسوودەیی قبوڵ کردووە ب

 

 هاوڕەگەزخوازان لەگەڵ یاسا پەیوەندیی

ئەوان  دژی ئەوانن؛ە سەریان. یاساکان لە یێنرێ و هێرش دەکرێتواڵتی ئێران ئازاریان پێ دەگەە اهاوسانان لن

و کۆمەڵگا خەسارهەڵگرن. پەیوەندیی هەتا هەتایی و ە بنەماڵتوندوتیژی و چەوسانەوە هەمبەر ئازار، ە ل

ئێران و سیستەمی یاسایی و کۆمەڵە یاسایەکی توند و تیژدا ە کان لسێکسییەە و نۆڕم ئاییندانەبڕاوی نێوان 

الیەن  ەڕەچاو ناکەن. سزا یاساییەکان لنۆڕمە سێکسییەکان و  ە ئایینئەو کەسانە سزا دەدا کە کە هەیبوونی 

داد و هەڵسووڕاوانی نادەوڵەتی وەکوو قوتابخانەکان، کۆمەڵگاکان و بنەماڵەکان دەسەپێنرێن. دەزگای دەوڵەت، 

یان شووناسی ڕەگەزێتی هیچ ی سێکس هۆگرییهۆی ە هەمبەر هەاڵواردن یان ئازار بە یاساکانی ئێران ل

ە نێ کئەم هەلەیان بۆ بڕەخسێە بێبەشن کە یاساییە ناکەن. کەسانی ناهاوسان لەم مافە پشتیوانییەک ئاراست

 خۆیان بن. 



قوڕئان( و چیرۆکی ە ناوی حەزرەتی لووت )لووت لە بە گەڕانەوە یاسای سزای ئێران وشەی نێرباز ب

جێی مشتومڕه؛ بەاڵم هەر هاوڕەگەزخوازی  لەگەڵە ی ئەم بەسەرهاتکار دەبات. پەیوەندیە نێربازەکان ب

 بەر. ە بگرن شرۆڤەیەکوەها ە واڵتی ئێران بڕیاریان داوە ی لئایینبەرپرسانی ە بەسە کە ئەوەند

ا، تێر و تەسەلی باسی لێ کرە بەشی یەکی کتێبەکانی پێشووی نووسەر بە لە یاسای سزای ئێران کە ل

جێبەجێکارییەکاندا بوونی هەیە. ە سزایی و ڕاستییە نێوان پەسندکراوە ەگر لهەڵنبۆشاییەکی نکۆڵی

(، 5 بەشیە )بڕوانە ازانسزاکان بۆ پەیوەندیی هاوڕەگەزخوە پیشانیان دا کە توێژینەوەکانی ئەم دوواییان

 بوونەوەیە ئەگەری دووبارە سزای جەستەیی وەکوو قەمچی. لە ی و لزباین بوون ئاوێتەیەکن لمنداڵباز

سزا دەدرێت، ئەگەرچی کردن مەرگ یان بەردبارانە و بوونی بەڵگە، کەسی هاوڕەگەزخواز بە ئاکارەک

ڕێژەیەکی زۆردا کۆ ە داد و پۆلیس هەتا ئەو جێی لدەزگای و وێدەچێ ە وەها حوکمێک دەرنەچووە سااڵنێک

 قبووڵ دەکەن. جڤاکی ناهاوسانان شاراوەیی بمێننەوه، ە و بە نەبنەو

ە. انانناهاوسجڤاکی واڵتی ئێرانی ئەوڕۆیی هێشتا باری قورسی سەر ە ان بۆ سەر یاساکان لسەرنجی ئێر

وەک پێشێلکەری مافەکانی مرۆڤ لێیان دەڕوانرێ، ڕێکەوت و پێشینەی جێبەجێ ە ئەگەرچی ئەم یاسایان

ە ک ەنشان دەدلەگەڵ کراوان پیە . کاردانەوەی دیمان2115بۆ ساڵی ە کۆمەڵگای ئێرانی دەگەڕێتەوە کردنیان ل

 مومکین نازانن. ە ئەوان هەڵوەشانەوەی وەها سزاگەلێک ب

 ەکرا، زۆریان سەبارەت بسێکسییەکان ە کەمینە زانیاری یاسایی ئەوان پرسیار لە کاتێک سەبارەت ب

ڵکیان بەشداربووان کەە ، ئەگەرچی هەندێ لو بوونیاساکان سەریان لێ شێواکردنی وردەکارییەکانی جێبەجێ

ە ەمینکە زۆرێک لە کاتێکدا کە یان بەردباران یان قەمچی وەرگرت. وەک بینرا لە ەلی وەک سێداروشەگە ل

خەمیش کەمتەرە ژێر کۆنتڕۆڵدان، حاڵەتێک لە لە هەستیان دەکرد کخەستی ە بەشداربووەکان ب سێکسییە 

و زۆریان ە دا نەبووئاراە یان بەردباران لە لەم ماوەی دواییدا هیچ حاڵەتێکی سێدارە بەدی دەکرا؛ چوونک

زۆریان ە بازنەیەکی پارێزراو وای کردووە دران لە کەم دەزانی. دەورە ئەگەری وەها سزاگەلێکیان زۆر ب

ۆیان پانتای تایبەتی خە هۆی ئەوەی زۆرێک وا بزانن لە هەڵە دەبێتە بە دۆخێکی بەرگرییانەدا بژین و ئەمە ل

سەر ە ل ەخۆیان بپارێزن. سەرەڕای ئەوەی ک یندیی سێکسیپەیوەە شێوەی نهێنییانە پارێزراون و دەتوانن ب

ناو گرووپی بچووکی ە مەڕ یاساکان نیگەرانی زۆر هەیە، زۆریان خۆیان خزاندووەتە ئاستی تاکایەتی ل

ە ڕەنگ دەکەن. ائەندامی نەبینراوی کۆمەڵگبوونە بوون و ە سەر شاراوە تەنیا پێداگری لە کە کۆمەاڵیەتییەو

ەم دەکەن؛ بەاڵم تەنانەت هەر ئ گەیەکانکۆمەاڵیەتییەکانی ە ڕووداوە زۆر جار چاوپۆشی ل بەرپرسانی ئێرانی

 نەرمی نوێنییەش دەتوانێ مەترسیدار بێت. مدارا و سنووری ڕێککەوتنی 

 

 تاران  ە ساڵە، ل 27لزباین، 

ا دەگەڕم بۆ ووپەکاندگرە و بۆ بەیانی دیسان لە گرام( دەسڕمەویلیتە ئێستا گرووپەکانم )گرووپی ناهاوسانان ل

 ەئەوەی شتێکی باشتر بدۆزمەوه، گرووپەکانم دەسڕمەوه، تەلەفوونەکەم دەکووژێنمەوه. پێموا هەتا هەنووک

وڕئان مەکە. قە خۆم دەڵێم وازی لێ بێنە؛ چیتر ئەم کارە و هەموویانم سووتاندووه. بە سیم کارتم کڕیوە دان 21

ەتا شوێن یەکێکی باشدا دەگەڕم. پێموا هە ان بسەکانمدا دەگەڕم. دیشوێن گرووپە دەکەمەوه؛ بۆ بەیانی دیسان ب

ناو موبایلدایە. دایکم دەڵێ ە هەتا شەو سەرم لە سەرەتای ڕۆژەوە باتری مووبایلم گۆڕیوه. من هەر لە ئێستا د

 سەر کار. ە کارێک دەست بخەی، بچیتە بگەڕیتەوه. ڕەنگە ڕەنگیتەوە ئەگەر الی خودا بپاڕ



 

 –کەسەکاندا دەسەپێنن ی یسێکس هۆگرییسەر ە کۆنتڕۆڵ، دەسەاڵت و چاودێری بە خۆشانەی کناە ئەو هێز

هێزێکی ە زۆر جار دەبن –هاوشێوەی یاسا و پۆلیس هێزی دەرەکی و زۆرەملی بن ە ئەگەرچی لەوانەی

گێژاوی خۆسەنسۆڕیی و ە لە ناخیدا دروستی دەکات. ئێستا کەسەکە خۆی لە کەسەکە کە بێدارکەرەو

ارادایە، ئە لە الیەن پۆلیس و سزای سێدارە ترسی قۆڵبەستکران لئەوەی سەرەڕای ە اریدایە. سەیر ئەوەیبێز

ڵەهای ساڵ سا ەشووناسی ڕەگەزییانئاشکرابوونی  یانە ئابڕوویی بنەماڵبێە هۆی نیگەرانیان لە بە ئەم ترس

 شاردرابووەوه. ە وردییەوە ب

تاک  سەر ژیانیە یاسا ل یکاریگەریە انین وێنەیەکی ڕوونترمان لپرسەکانی سەرەوه، دەتوە لە ئاوڕدانەوە ب

 نەوەیدژی کۆبووە داپەڕەکانی پۆلیس تەنیا لە سەر ئەوەی کە ئارادان لە لە بەر دەست بێت. کۆمەڵێ بەڵگە ل

سەرنجی  ەگشتییەکانی وەکوو پارک و کافەکانی ناوەندی شاره، ئەو شوێنانەی کە شوێنە لسێکسییەکان ە کەمین

 ەپاتۆقی ناسراوی کۆمەڵگای ناهاوسانەکانە. لە گەورەتر ڕادەکێشێت. ئەم پارکان ئاپۆرەیلیس بەرەو الی پۆ

ە تن لبۆ دیدار و چاو پێکەو پەویوەندییانئاستی ە دەکرد کە درێژەی لێدوانەکاندا، بەشداربووان ئاماژەیان بەو

 ەوه. وو تاران، مەشهەد و ئیسفەهان کەم بووەتشارەکانی وەکنتایبەتەکانی کەاڵە شوێنە ناسراوەکانی وەکوو پارک

خواز و بۆ سازدانی پانتایەکی هاوسەنگ و ڕادیکاڵی نەریتە شێوازێکی کالسیکەمنییانە ئە واڵمە ئەم چەشن

هۆکاری وەکوو هۆگریی کۆمەاڵیەتی یان چاودێری ە قۆناغە جیاوازەکاندا بە کۆنتڕڵی کۆمەڵگا مرۆییەکان ل

ێکردنی ڕێگەی تاوتوە نوێ و کۆن ل بۆ ئاڵۆزی و تێهەڵکێشراوییە ئەم واڵمە، واڵمێک. پەیوەندییەکانسەر ە ب

ورەکان گەکۆبوونەوە کردنی پێە . بەاڵم ئامانجی سەرەکی گرتن یان سزادان نییە، بەڵکوو باڵوحەڕەشەکان

 هۆکاری ئاسایشییە. ە گشتییە ناسراوەکان بە شوێنە ل

 رێ، شیکارییەکی قووڵترئەنجام دەدواڵتی ئێران ە ل گەیەکاندژی ە لە سەرباری هەموو ئەو جینایەتانەی ک

ە لهاوڕەگەزخوازی ە ڕەگەزخوازان لڕاستیدا وشیاریی گشتی دیترە لە کاردانەوەیەکدا پیشان دەدا ک ەمل

دەتوانرێ ە ن سێکسییەکانە کەمین ڕوو. حەقیقەتی بوونیە چ لۆژیکێک بخرێتە ئاستێکی نزمدایە. گرنگ نیی

ناو  ەلە کە ئەوەیە ئەوەی لێرەدا گرنگە دەتوانرێ پشتگوێ بخرێت. سەرەڕای ئەمە بکرێ و ننکۆڵی لێ 

ستراتیژ  ەواتای حەشاردان یان داپۆشاندنی بوونی ئەوان نییە. لەوانەیە بسێکسییەکان ە کەمینڕەواڵەتی  بردنی

ە ی ڕاگەیاندنهێنانی پێگەی یاسایی و سەرنجبوونی ئەوان و وەدەستکردنی پڕڕەنگە خۆ بواردن ل

هەموو ە کە ووپرسەر ڕاکێشانی سەرنج بۆ سەر ئەم گە لبااڵدەست سیستەمی ئەمنییەتی نێودەوڵەتییەکان بێت. 

کانی وەال ناوه، سوور نییە. وەک سەرۆک کۆماری پێشووی ئێران، سێکسییەە ڕفتارە کراوقبووڵە نۆڕم

ئەم  1«هاوڕەگەزخوازمان نییە.ە اڵتی ئێوئێران هاوشێوەی وە ل»مەحموود ئەحمەدی نەژاد، جارێکیان وتی: 

و ە نایاساییهاوڕەگەزخوازی ە سەداسەد هەڵە نەبێت. لەو ڕووەوەی کە لە ڕەنگە سەرسووڕهێنەرە بۆچوون

واڵتی ئێراندا بژیێت، ئەستەمە. ە یەک لەوەک گە کەسێک سەربەستانە دواوەیە، وێنای ئەوەی کە سزای ب

 ەشاراوەدا دەژین. خاڵ تەنیا ئەوەیە ل ئێرانیگەی  زۆرە بوو. چوونکهەڵە ە وتەی ئەحمەدی نەژاد ڕاشکاوان

  2بەر.ە هەند نەگرتنیانی گرتۆتە دەوڵەت هەتا ئێستا بڕیاری بە ک

                                                           
1 - A Rare Glimpse Into Iran’s Underground Gay Community. www.towleroad.com/2114/12/when-

thenpresidentmahmoud.. 
2 - We don't have any gays in Iran,' Iranian president tells Ivy. www.dailymail.co.uk/news/article-483746/We-

dontgays. 

http://www.towleroad.com/2114/12/when-thenpresidentmahmoud
http://www.towleroad.com/2114/12/when-thenpresidentmahmoud
http://www.dailymail.co.uk/news/article-483746/We-dontgays
http://www.dailymail.co.uk/news/article-483746/We-dontgays


ۆنەگەلی بە گشتییەکان لە شوێنە کۆبوونەوەیان لە هاوڕەگەزخوازەکان و ڕێگری لە گرووپکردنی باڵوە پێ

ا لگرامی و هتد پیشان دەدیدامەرزاندنی کەناڵی تە ڵیادی بۆ وێندایک بوون، سەیران، ساە وەکوو ئاهەنگی ل

نەوەی بۆ ئارامکردە هەتا کوێ دەڕوات. ئەم داپەڕانسێکسییەکان ە کەمین کۆمەڵگای ئێرانی بۆ شاردنەوەیە ک

 دەترسێ و لێی بێزاره.هاوڕەگەزخوازی ە لە زۆرینەیەک ئەنجام دەدرێ ک

تی . پۆلیس و هێزەکانی گەشبوو ەی هەمیشەیی پۆلیسی ئاسایشتیمی لێکۆڵینەوەکەمان شایەتحاڵی حەڕەش

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

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

ەی کێشە گەڕەکە جۆراوجۆرەکانی شارێکیشدا بوونی هەبوو. بەدەر لە لە تەنانەت ئەم جیاوازییان بوون و

ای پۆلیسییەی هێرش و ڕاکردن وە بوو، ئەم شێوازە دیمانە حەزیان لە ئاسایشی بەشدار بووان ککردنی دابین

 بە دەستێوەردانی پۆلیس دژوار بێت. ە کرد کاری دیمان

 

 دەربڕی:ە مەشهەد هەستی خۆی بەم شێوە لگەی  کیکاتی دیمانە، پیاوێە ل

نن. دەورووژێ ییو جۆریان خەسارهەڵگری ئێستا داڕشتەگوێرەی ە بسێکسییەکان ە کەمین کۆبوونەوەی»

ئارایشتیان  ەئەگەری بوونی کەسانی تڕەنس یان کەسانێک کە دایکبوون یا ساڵیاد لە بۆ ئاهەنگی لە کۆبوونەو

شاری  ەلە بەره، کاردانەوەی جیاوازی پۆلیسی لێ دەکەوێتەوه. بەتایبەت لساییان نائایان جلوبەرگێکی ە کردوو

تاران بیستوومە ڕووداوی باش بۆ هاوڕەگەزخوازەکان ڕووی داوە، وەکوو میوانی یان شتی تر مەشهەد و 

 ییەکانن و هەر بەو هۆیەشە ئایینگرنگە هەر دوو شارەکان شوێنی مەزارگەی کەسایەتییبەاڵم مەشهەد و 

 « نازانم بۆچی.بەاڵم تۆقێنەرن. 

 هۆی ئەزموونی جەرگبڕیە بسێکسییەکان ە کەمینە لە هەستی متمانە وەک پێشبینی دەکرێ، دەرکەوت ک

ەی ناو چووه. بۆ دڵنیا کردنەوە گشتییەکان لە سەر میوانی یان شوێنە الیەن پۆلیس و هێرش کردنە گرتن ل

ا پێویست بوو تیمی لێکۆڵینەوەی مەیدانی زەمەن و وزەیەکی دچاو بە چاوگفتوگۆی ە دیمانە لەگەڵکراوان ل

خت دواهەمین ساتەوەە کەسەکان ژوانی خۆیانیان لە درێژەی لێکۆڵینەوەدا، زۆرێک لە زیاتر تەرخان بکات. ل

ەبوو متمانەیان نە دیدار و چاو پێکەوتن هەڵوەشاندەوه؛ چوونککردنی تەنانەت پاش هەوڵێکی زۆر بۆ جێبەجێ

 ەئیسفەهان چەندین جار لە شێوەی تایبەت، ئەنداماین تیمی کاری مەیدانی لە دەترسان. بە نەوناسیە و ل

هەڵبژاردنی نموونەی ە توێژەران لە دەبوونەوه. کەواتە دا ڕووبەڕووی هەڵوەشاندنەوەکاندوایی ساتەوەختە

 گەورەتری هاوڕەگەزخوازان هەوڵێکی زۆرتریان دا. 

ە تەنیا بۆ هێزسێکسییەکان ە کەمیننیگەرانی و  پەرۆشیە کیمانەکان ئەوەی دەرخست شرۆڤەی د

ڵە، دۆستان ئەوان الی بنەما یسێکسی هۆگرییو درکاندنی شاراوەی ە ئاسایشییەکانی پۆلیس سنووردار نەبۆتەو

 ئەوان جۆرێک نیگەرانییە. بۆ و خزم و کەسیش 
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سەغڵەتەوه. هەر ئاواش ە دەخات ستیخەە بوون دۆخی ژیانی تاک بە گەی را، ڕاشکاوانوەک پێشتریش وت

دروست دەکا چ جای ئەوەی شووناسی ڕەگەزیی خۆی بدرکێنێت.  دەردەسەرە بێچمی ڕەواڵەتی ئافرەتان



ە دواوەیە؛ چوونکە واڵتی ئێران کۆمەڵێ ئاسەواری بە لگەی  درکاندنی شووناسی ڕەگەزیی وەک پیاوێکی

ەم گەورەترین تابۆکانە. بەاڵم، ئە سەر ئاستی یاسایی لە سەر ئاستی کۆمەاڵیەتی و چ لە چ لڕەگەزخوازی هاو

 پیشان دەدا.  داپرسی خزمەتی سەربازیە بێچمی پاڕادۆکسێک سەبارەت بە خۆی لە تابۆی

موو پیاوانی ناچاریی دوو ساڵە. هە ساڵ(، دەبێ بچێ بۆ سەربازی 18ی )تەمەنی یاسایە کاتێک پیاوێک دەگات

رنەچن نکۆ دەخوێندن دێنن، ئەگەر بۆ زاە قوتابخانەی ئامادەیی دەردەچن یان واز لە لە تەندروست و بەتوانا ک

شێوەی ە بە کارتێک دەردەکرێت. ئەم کارە دوو سااڵنەیە کۆتایی هاتنی ئەم خوولە . بدەبێ بچن بۆ سەربازی

ڕین و شێوەی فەرمی کە ارتە، پیاوی ئێرانی ناتوانێ ببێ ئەم کە دەتوانێ ژیان ساناتر بکاتەوه. بپەنگراو 

اسپۆڕت دابمەزرێ یان پە الیەن دەوڵەتەوە گشتیی بەشداری بکا، ل کەرتی یفەرمی یچاالکیە فرۆشتن بکا، ل

ان سەربازییە دابمەزرێنن کە نین ئەو کەسانە کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت ئامادە وەربگرێت. هەندێ ل

  1نەکردووه.

سااڵنە.  18ی هەڵکەوتەی جوگرافیایی، دۆخی هاوژینی یان خوێندن هەندێ جار ژێر تەمەنی گوێرەە ب

تاکەکان دەبێ تەنیا ە ی کهۆی دوور و درێژ بوونی، ئەوەە هەندێ جار ب خزمەتی زۆرەملێی سەربازی

 ندەکۆشن بۆ خۆ بوواردسنوردارکەرەوەکەی، دڵخواز نییە. هەندێ کەس تێە بکەن و هەموو دۆخ سەربازی

ەموو ی هەندترەکان بۆ دەور لێدانی سەربازخوداپێداو و دەوڵەمە ڕێ دەرەتانێک بدۆزنەوه. بنەماڵ سەربازیە ل

بۆ دەرەوەی واڵت یان ە قاچاغی کەسەکە ڕێگەی ناردنی بە ڕێگەی بەرتیل بێ چ لە درگایەک دەکوتن چ ل

 ەئەو یاسا و ڕێسا تایبەتان سەربازیە لێخۆشبوون ل 2سەربازی.ە لە بۆ خۆدزینەوە نوێنی و ڕێگەی دیکنەخۆش

یاسایەک دەتوانرێ ە لە ک یان دوو وشەگۆڕانی یە بە هەندێ جار هەموار دەکرێنەوه. کەواتە کە دەگرێتەو

ێکسییەکان سە کەمین ییشیکار یبابەتێکی ئاڵۆز یکردنسەربازەڵێکی زۆری خەڵک بگۆڕدرێت. ژیانی کۆم

سەربازی دەتوانێ هۆگریی  یدوو ساڵ خزمەتی ناچاریو ە سوپایە. ژینگەی داخراوی سەربازخانە ل

 ببزوێنێت. ە هاوڕەگەزخوازان

ێتی یان تڕەنسە ب پەیوەستبەڵگەی کردنی ەئامادە و پێویستی بە پرۆسەی وەرگرتنی لێخۆشبوون کاتگر

دەبێ پشکنینی پزیشکی و ە دووسااڵنە دەستپێکی ئەم ئەزموونە بەر لە هاوڕەگەزخوازبوونە. کەسەک

دەور یان دۆخی ە گاندنی دەروونی ئەنجام بدات. هەندێ جار کەسی هاوڕەگەزخواز سەبارەت بهەڵسەن

یان ئارایشت و پۆشاکێکی ە ی مێینەییهاوبەشی سێکسە ڕەگەزیی خۆی درۆ دەکا و وا خۆی پیشان دەدا ک

 ا،وەها حاڵەتگەلێکدە بۆ ئەوەی لە دادگا براوە بێ و لێخۆشبوونی بۆ دەربکرێت. لە تایبەتی هەی

ەک وە کە دەرەکی شتێک ڕەواڵەتبازیبایۆلۆژیک نییە، بەڵکوو  هۆگرییەکی سێکسی هاوڕەگەزخوازی

کەسێک هێمایەکی  ئەندازەیئارایشت، جل و بەرگ و ڕەواڵەت، ە سەیر دەکرێت. بەدەر لە ڕەواڵەتی ژنان

 ەبردنەوەیان ل کەمتر چانسیە لەشی پیاوانەی درشتەوە ڕوونی دیاریکەرەوەیە: کەسانی هاوڕەگەزخواز ب

 دادگادا هەیە.    

ی بەدی بکەن، سەرباز« هاوڕەگەزخوازبوون»ە ئەگەر کارناسان یان پزیشکان کۆمەڵێ بەڵگەی پەیوەست ب

ڕاست تاک پشت هاوڕەگەزخوازبوونی ەوه. ئەگەر لێکدانەوەی فیزیۆلۆجیننێردەداهاتوو بۆ بەراوردی زیاتر 

ەکی تاقیکردنەوەیە هەمیشە ن دەردەکرێت. زۆر جار وە کەسەکی هەمیشەیی بۆ یبکاتەوه، لێخۆشبوونی فەرم

پاش هەڵسەنگاندنی دەروونی ئەنجام دەدرێ. ئەگەر بینینی کەرانە تەواو پڕئیسترێس و تەواو سووک کۆمی
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فەرمی  شێوەیە بە ڕوودانی دخوولی نێوان دوو هاوڕەگەز پیشان بدا، ئەم بابەتە ب پەیوەستپزیشک بەڵگەی 

هەندێ حاڵەتدا، پشکینی وردتریش ئەنجام دەدەن بۆ ئەوەی بڕیاردەران ە ردرێ بۆ سوپا. لدەنووسرێ و دەنێ

ە لکردن ڕاو بۆ ە ڕاستهاوڕەگەزخوازی  ئیدعایە دەست بخەن ک داواکار دڵنیا بن و ئەم متمانە دۆخیە ل

 1.نەبووە خزمەتی سەربازی

وەک باجی  ەئەزموونگەلێک کرد کە ەیان بئاماژە سووکایەتی و پەستی بێبەزەییانە بەشداربووان سەبارەت ب

بیست  خولی ناچارییە لکردن بەشداریە وەرگرتنی کارتی لێخۆشبوون تاقییان کردبووەوه. ئەوان باسیان ل

نی ئایدۆلۆژیای دژە ناچارییەکان پلەتفۆڕمێکن بۆ دەربڕیە ڕاستیدا خوولە کەسی یان زیاتر دەکرد. ل

هۆگریی ە و شەرم. ڕاوێژکار هەوڵ دەدا ڕازییان بکا ککردن پێڕێگەی سووکایەتی ە ل هاوڕەگەزخوای

ییە. هۆگرییان بۆ هاوڕەگەز نەخۆشە ی. پێیان دەوترێ کڕەگەزخوازسەر دیترە و بگەڕێنەو یان بگۆڕنسێکسی

 ەی ئایدیا و قسە جۆراوجۆرەکانیان وەک ئەزموونێکی دووپاتسەرکوتبەشداربووان سووکایەتی، تۆمەت و 

خولی ە بەشداری لە گوێرەی کاردانەوەی بەشداربووان، بەدەر لە بیر دەهێنایەوه. بلەم خووالنەدا وە

وەرگرتنی کارتی ە بەر لە و زۆریان دەبوایە پشکنینی دیکەشیان ئەنجام داوە دەروونناسی، ئەم کەسان

 لێخۆشبوون، پشکنینی هۆرمۆنیشیان ئەنجام بدابوایە. 

جیاوازه. بۆ  زۆرڕەگەزخواز اوڕەگەزخواز و دیتروەرگرتنی لێخۆشبوونی سەربازیی بۆ پیاوانی ه

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

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

وای ئەم دە سەریان. لە هێرش بکەنە لەوانەیە ناو کەسانێکە کە هۆی ژیان ل ەبە نیگەرانییەک کە خێرا دەبێت

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

ستا ێلێخۆشبوونیان ئە کە کەسانی خولیای هەلی کاری خاوەن کارت هەستی پێ دەکەن، ئەوەیە پێکراوانەی ک

بازاڕدا کڕیاری ە لە هۆی ئەوەی کەسەکە دەبێتە تئاستەنگی بەردەم دۆزینەوەی هەلی کار. ئەم کارە بۆت

 نەبێت. 

سەر کارت دەنووسرێن. کێشەی کەسایەتی ە لە ی یان کێشەی کەسایەتی هۆکارگەلێکن کنەخۆشی دەروون

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

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

دامەزراندنی پیاوانی هاوڕەگەزخواز ە خاوەن کارەکان بە لێخۆشبوون زۆر ئاسانە. بەو پێیەی زۆرێک ل

وەکان زۆر چەتوونە. دۆزینەوەی هەلی لێخۆشبوگەیە  ئاسوودەیی ناکەن، وەدەست هێنانی ئیش بۆە هەست ب

ە ەتئەستەمە. ئەم بابگەی  کەرتی دەوڵەتی یان هەر کۆمپانیا و ڕێکخراوێکی دەوڵەتیدا بۆ پیاوانیە کار ل

ە تەوبنەڕەە لە کسێکسی  هۆگرییهۆی ە دواەویە. ناو و نیتکە و هەاڵواردن بە ئاسەواری ئابووریی ڕوونی ب

 هۆی داهاتی کەم و هەلی کاری سنووردارتر بۆ کەسانی ناهاوسان. ە نێ ببێتسەر کارت تۆمار دەکرێ، دەتواە ل

 ئێران بێدەنگیە لهاوڕەگەزخوازی  بۆ پەرە سەندنیە بەرپرسانی ئێرانی وایان پێ باش بێ کە لەوانەی

 کاتێ نۆرەی سەربازیی دێت، هەموو شتێک ئاشکرا دەبێت. ە هەڵبژێرن؛ بەاڵم دەتوانین بڵێین ک
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 ڕاوێژکارییەکان و یارمەتییەکانی دیکەە مەتگوزارییخز – 1 – 1

 

از کۆمەڵێ نیە چڕ و پڕی شرۆڤە کرا، سەردانی پزیشک یان دەروونناس بە بەشەکانی ڕابردوودا بە وەک ل

سەردانی پزیشک دەکا، هەڵوەدای ێک کاتێک کەسە کە لەوەدایە و ئامانج ئەنجام دەدرێت. جیاوازییەکی گەور

 دانی ێپە کاریگەرییە پزیشکییەکان لە و هیوادارە دەرکەوتەی فیزیایی نائاسایی چارەسەر و دامرکاندنی

ی هاوکاری بکەن. کاتێک کەسێک سەردانی دەروونپزیشکێک دەکا، نەشتەرگەرە تا دەگاتە بگرە دەرمانەو

ئارادایە. کاتێ ناهاوسانێک سەردانی دەروونپزیشک دەکا بۆ ئەوەی بابەتی ە زیانێکی دەروونی لە ئەو

ۆشێ بەڵکوو تێدەکە خولیای چارەسەر یان گۆڕان نییە ڕوو، ئەوە بخاتسێکسیی خۆی  هۆگرییە ب ەیوەستپ

 ببێتەوە و هەڵوەدای جۆرێک ئاشتییە. سێکسیی خۆی  هۆگرییبەرەنگاری 

ڕەنگدانەوەی ترسەکانی کۆمەڵگان، چارەسەر پیشاندەری هاوڕەگەزخوازی  «هۆکارەکانی» یوەک ئەنجام

پێشدا ە ل ەفێر بوون کە ەڵە گریمانەییەکانی ئەوان. کەسانی ناهاوسان ئازار دەچێژن؛ چوونکبۆ هە سزای شیاو

ی وەک نەخۆشییەکی دەروونهاوڕەگەزخوازی ە هۆی کۆمەڵگا و پاشان کۆمەڵگای زانستی بناڵێنن کە زیاتر ب

گۆڕینی ڕەگەز،  توێژان و دەروونپزیشکان بۆقەڵەم دەدا. لە ژێر چەتری هەموو ئەم هەواڵنەی دەروونە ل

 نوێنە. ەرمین پەنگراوشێوەی ە مرۆیی بی یسێکس هۆگرییباوەڕێکی فەلسەفی بنەڕەتی بوونی هەیە؛ ڕفتار و 

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

. ێشنیار دەداتپ کەسەکەی یسێکس هۆگرییڕینی ئامانجی گۆە ڕەگەزی بەرامبەر بە پەیوەندیی لەگەڵ کەسێک ل

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

   1دەست چوونی شووناس.ە هۆی هەستی لە و دەبێتە سێکسی و خەفەتی لێ دەکەوێتەو

ی نییە، نەخۆشییەکی دەروونهاوڕەگەزخوازی ە کە سەر ئەم بابەتە سەرەڕای هاودەنگی گشتی ل

ن و قەڵەم دەدەە ل نەخۆشیە بهاوڕەگەزخوازی ە واڵتی ئێراندا هەن کە ل« پڕۆفیشناڵ»دەروونپزیشکانێکی 

ی ئەنجامی و کەمایەسڕەگەزییەکان. بێە ناو چوارچێوەیەکی پێناسە کراوی دەورە بخەنە تێدەکۆشن کەسەک

 ەقۆناغی پەیتا پەیتای یەک لە دەروونپزیشکان لە کە ۆشەکان وای کردووبۆ نەخە ڕاوێژکارییە ئەم چەشن

ئەنجامی ئەگەریی ە لەوانەیە بناسێنن. ئەگەرچی ئەم شێوازە دوای یەکی بەشداربووانی ناهاوسان پێکەو

نەرێنی حاشاهەڵنەگریشی لێ دەکەوێتەوه. هەر کام لەم  یکورتخایەن و ئەرێنی هەبێت، کاریگەری

. ەیەه و بنەماڵەکانیانە بەم کەسانەیان بەرامبەر جیا کاردانەوە شێوەی جۆراوجۆر و بە ب ەدەروونپزیشکان

 ەجێ بێڵێ؛ چوونکە هۆی ئەوەی کەسی ناهاوسان کۆبوونەوەی ڕاوێژکاری بە بێگومان دەبنە ئەم ئاراستان

ە جامنەبێت. ئەنباشتربوونی بارودۆخ و هەستی ئەو هیچ دەورێکیان ە سوود بن و لبێە وێدەچێ ئەم دیداران

ناهاوسانان چ ە ناو ناهاوسانانی مەشهەد و ئیسفەهان ئەنجام درا، پیشانی دا کە لە گیراوەکان کە ئەنداز

 چارەسەری دەروونپزیشکی هەیە. ە هەستێکیان بەرامبەر ب

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

الی یارمەتیدەرێکی ە تەنانەت لە ژیانی ناهاوساناندا هەیە لە هەمیشە وریایی و مەحافزەکاری بەردەوام ک
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دا و قەڵغانەکەی فڕێ بە نادا کە کەسەکە بە متمانەیی ڕێگکۆمەاڵیەتی یان دەروونتوێژێکیش بەردەوامە. بێ

 ات. ژکاری و پێشنیارێکی بەسوود بکڕوو. ئەو ناتوانێ داوای پشتیوانی یان ڕاوێە گیر و گرفتەکانی بخات

ناو ە لە پیشانی دا کە دووانەی ڕەگەزێتی لەم دیدار و چاو پێکەوتنانەیە. ئەم توێژینەوە بابەتی گرنگی دیک

پیشاندەری الوازیی بوو. پیاوان هۆگرییەکی کەمتر بۆ ە بەشداربووانی پیاو، داوای هاوکارییەکی شارەزایان

 بۆ هاریکاری و وەرگرتنیالیەکی تریشەوه، بەشداربووانی ئافرەت ە دن. لپیشان دە« الوازیی»دەربڕینی 

پرسێکی نوێیە،  دای گشتیە کەلتووردەروونناسی لە لەوەی کە ئاوڕدانەوە ی تامەزرۆترن. بڕاوێژکار

ناو نووسینگەی ڕاوێژکار ە کاتی چوونە لە سەردانی دەروونپزیشک هێشتا شوورەییە. نەخۆش پێی باش

 الوازە. دانایهەوێ وەک کەسێک لێی بڕوانرێت کە لە چارەسەری کێشەکانیە کنەبینرێ؛ چوون

واڵتی ئێران ە ی سەردانی ڕاوێژکار لیکەلتوورو  ژینگەی دەروونیە سەبارەت بە دنەوکەمێک ڕوونکر

ە ماوەی دەیەکانی ڕابردوودا، دەروونناسی الی هەمووان ناسراوه؛ چوونکە دەتوانێ لێرەدا بەسوود بێت. ل

ی ڕووبەڕوو ئەگەریە لە کەسەکە کە ناوەندی شیاوی دەستپێڕاگەیشتن وەک شوێنی سەردان بوونیان هەی ئێستا

 . اتلەگەڵ گیر و گرفتی تایبەتی یان بنەماڵەیی، دەروونی و سۆزداریی سەردانیان دەکە بوونەو

یە: زانستی هە پیشەیەکیبواری دەروونناسی وەک ە ئێران دوو سەرچاوەی دەرکردنی مۆڵەت لە ئێستادا لە ل

ئەم دوو کردنی ڕەچاوە ئێران. بچاکژیانەوەی ( ڕێکخراوی 2( سیستەمی پزیشکی کۆماری ئیسالمی و 1

: کارناسان لەم بوارەدا بوونیان هەیەە ل جیاواز یدوو جۆرە ، تێگەیشتین کپیشەیەکوەک  بوارەی ڕاوێژکاری

وانەی نۆرینگەی تایبەتیان هەیە. ئیش بۆ دەوڵەت دەکەن و ئەە ئەو دەروونناس و ڕاوێژکارانەی ک

 رییهۆگە پرسەکانی پەیوەست بە دەروونناسانی تاقمی یەکەم زانست و زانیارییەکی کەمیان سەبارەت ب

ەر سە کۆتاییدا دەسەاڵت و کۆنتڕۆڵێکی ئەوتۆیان لە و لە کۆبوونەوەی کاریی خۆیان هەیە لسێکسی 

 ئایدیاکانی خۆیان نییە. کردنی جێبەجێ

 ەپارەی تێچووی ڕاوێژکاری تایبەتیان نییە، دەروونناسانی دەوڵەتی هەڵدەبژێرن. ئەم کەسانە کهەندێ کەس 

ی کۆبوونەوەی ڕاوێژکارە دەناسێنرێن بۆ ئەوەی لچاکژیانەوە ڕێکخراوی ە دەروونناسانێک لە بوەک نەخۆش 

ری ورداریان بۆ چارسەچارەی سنوە بێبەرامبەر سوودمەند بن. لەم کۆبوونەوانەدا، کارناسان ستراتیژ و ڕێگ

ی تێک هاوڕەگەزخواززۆریان کارمەندی دەوڵەتن. کاە هەیە. ئەم دەروونناسان« نەخۆشانی هاوڕەگەزخواز»

ە لەگەڵ دەروونناسێکی دەوڵەتی شیاوی تێگەیشتن نییە. ل هیچ شوێنێکی بۆ نییە، ڕاوێژ یاساکانی ئێرانداە ل

 ەوەک ڕووداوێکی سرووشتی لسێکسیی خۆی  رییهۆگکردنی تەنانەت قبووڵە ڕاستیدا دەروونناسێک ک

یەن خاوەن الە کراو لە دژی بنمایەکی پێناسە بنەڕەتدا هەڵوێستێک لە الیەنێکی ڕەگەزیدا پێشنیار دەکات، ل

هەڵوەشانەوەی مۆڵەتی کاری دەروونناسیشی ە تەنانەت لەوانەیە ەگرێت. ئەمددەوڵەت ە کارەکەی خۆی وات

 لێ بکەوتەوه. 

ەت سەردانی دەروونناسی تایبە باری ماڵییەوە دەتوانن لە خوداپێداون کە بنەماڵە کی لێم کەسانگرووپی دووهە

م دەوڵەت نییە. ئەە و هیچ وابەستەییەکیان بە ناوەندەکانی شاردا نۆرینگەی تایبەتیان هەیە لە بکەن ک

کەمتر ە و ڕەنگە یپرسەکانی شووناسی ڕەگەزیی هەە تێگەیشتنێکی تا ڕادەیەک باشتریان لە دەروونناسان

ێز هە ئەوان دەتوانن بە بن؛ کەواتهاوڕەگەزخوازی  سەر چارەسەری فوکووس کردنەنیگەرانی ئۆتۆلۆژی و 

 ڕاوێژ بدەن. ە و دسەاڵتێکی زێدەترەو
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ناو ناهاوسانان و دیترڕەگەزخوازان پیشان دەدا ە شێوازەکانی وابەستەیی لکردنی توێژینەوەیەک بۆ بەراورد

نێوان شێوازەکانی سۆزداریی هاوڕەگەزخوازان ە ئاستی ئیسترێس، جیاوازییەکی دیار لە لە ئاوڕدانەوە بە ک

ش دەکەن باوەە پشتی یەکتر دەدەن یان یەکتر لە ی ڕۆژاوایی، پیاوان لە کەلتوورڕەگەزخوازاندا هەیە. لو دیتر

امبەردا، بەرە قبووڵ کراوه. لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە لە کە مای خۆشەویستییەکی دوو الیەنەیتەنیا هێە و ئەم

 شوێنی گشتیدا ئەم خۆشەویستییە پیشان نادەن. ە ناهاوسانان لە ئێران زۆرێک لە ل

 ئەزموونیە ب پەیوەستبە مێرمنداڵی کۆتایی پێ نایەت. بۆ وێنە، توێژینەوەی ە ناسینەوە پەنامەکی و ترس ل

و  1باوهسێکسی  هۆگرییهەاڵواردن و شاردنەوەی ە ترس لە شوێنی ئیش پیشان دەدا کە ناهاوسانان ل

ە دەدەن ک پیشانە دەرکەوتەی پیشەیی، تەندروستیی و دەروونیی ڕووخێنەری لێ دەبێتەوه. ئەم لێکۆڵینەوان

ە والیەکی ترەە ەتی لیەکپارچەیی کەسایزەروورەتی الیەک و ە ناهاوسانان بۆ بەرەنگاربوونەوەی ترس ل

 2بەر.ە و درکاندنی شووناس دەگرنە ستراتیژی شاردنەو

خۆیان ئاستی قبووڵ کردنیان کەمتره، ئاستی ئیسترێسیان ی یسێکس هۆگرییە بەرامبەر بە ئەو کەسانەی ک

و  انێوان ئاراستەی نەرێنی کۆمەڵگە پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆ لە دەریدەخات کە زیاتره. ئەنجامی توێژینەوەک

ستەقینەی سەر شووناسی ڕاە ئاستی ئیسترێسی تاکەکان بەدی دەکرێت. پێویستیی هەمیشەیی دەمامک لێدان ل

دەتوانێ کێشەی زەختتری دەروونی لێ ە ی کۆمەڵگاوکەلتوورالیەن ە ناهاوسانی ل لەقەمیخۆ لەگەڵ 

ە ل ەاڵیەتی و سەرکۆنکۆمە لەقەمیگومان ڕاهاتن لەگەڵ سیستەمی وشکی ئێران و بێە بکەوێتەوه. ژیان ل

زخواز ڕەگەکەسانی دووناو ە شێوەی تایبەت لە دژواره. ڕێژەی کێشەی دەروونی ب خوازکۆمەڵگایەکی نەریت

ەدرکێنن، خۆیان نی یسێکس هۆگرییشووناسی ڕەگەزێتی یان ە دەترسن یان بڕیار دەدەن کە و ئەو کەسانەی ک

دژی هەاڵواردن ە تەنیا لە نازانن زۆر جار دەبێ بە ؛ بەاڵم ئەوان خۆیان وەک بەشێک لەم کۆمەڵگایزۆرە

ی سۆزداری و دەروونی تاک یو تەندروست هۆکاری گۆشەگیرییەزۆر جار ە خەبات بکەن، ئەزموونێک ک

، هەاڵواردن ی دەروونیدەڕووشێنێت. ئەگەرچی هەر هەموو ناهاوسانان ڕووبەڕووی ملمالنێی تەندروستی

 دەروونی کردووه. یتەندروستیە یان لنابنەوه، زۆر کەس باستوندوتیژی یان 

 لزباینەکان

ە توێژینەوە و داتاکان لە ناو لزباینەکان ڕوون نییە ێژەی ڕاستەقینەی خەمۆکی و دڵەڕاوکێ لڕ

ە ێشکە لزباینەکان ڕێژەیەکی زۆر لە گشتی دەقەکان پیشانی دەدەن کە جۆراوجۆرەکاندا، جیاوازه؛ بەاڵم ب

تەوەرەکان باشترین داتاکان پیشان دەدەن. لێکۆڵینەوەی حەشیمەتە لێکۆڵینەو .لە خۆ دەگرندەروونییەکانیان 

زباینەکان پتر ناو لە ڕێژەی کێشەی دڵەڕاوکێ لە کە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پیشانی داوە ویالیەتە نیشتمانی ل
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بەراورد  ەناو لزباینەکان بە ەکی زۆری خەمۆکی لواڵتی هۆڵندا ڕێژەیە لە بەرامبەردا توێژینەوەیەکی دیکە ل

ە هەر ئەم توێژینەو 1ڕێژەی سەرتری دڵەڕاوکێ و نیگەرانی.ە ڕەگەزخواز پیشان دا و نلەگەڵ ژنانی دیتر

دەروونی  یژیاندا تووشی کێشەی تەندروستیە لزباینەکان دوو قاتی دیتران النیکەم دوو جار لە پیشان دەدا ک

ناو ە ل ی،خۆکوژیدەروونی، وەکوو بیر و خەیاڵی  یکی و کێشەی دیکەی تەندروستیدەبنەوه. ڕیسکی خەمۆ

ئەزموونی ڕووبەڕوو ە و ئەوانەی ک 2شووناسی ڕەگەزیی خۆیان ئاشکرا نەکردووهە لزباینانەی کە ئەو ئافرەت

 بوونەوەیان لەگەڵ ملهووڕی و هەاڵواردنیان هەیە، زیاتره. 

 
ینەکان، پەیوەندیی لزباە بدات. تەنانەت لە پیاوێکەوە موو ژنێک دەبێ پاڵ بکۆتاییدا هەە من وا هەست دەکەم ل

 بدات.  ە ێوبۆ ئەوەی پاڵی پە کەسێکی بەهێزترە پێویستی بە دەوری بەهێزتر دەگێڕێ، هەمیشە ئەو کەسەی ک

 سااڵن، لزباین 18مێهرشاد، تەمەن 

 

، وەکوو ئەزموونی دەکەنە بە ڕۆژانسییەکان سێکە کەمین زۆربەیە درێژخایەنەکان کە کۆتاییدا، کۆی کێشە ل

شەقام، مەترسی زۆری قۆڵبەست کردن، ە و شوێنی ئیش و تەنانەت لە ماڵ، قوتابخانە پێکران لە گاڵت

نەهێنی و تابشتە دۆخێکی نادادپەروەرانە، نامرۆڤان دەبێتە هۆیسێکسی توندوتیژی ، ملهووڕیی و چەوسانەوه

ە ی کۆمەاڵیەتی و دەوڵەتی دەژین. کاتێک وەها هەلومەرجێک بتسەرکوزۆریان لە ژێر زەختی . ژیان
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شەی ، کێتوندوتیژیبۆ خەساری کۆمەاڵیەتی زیاتری وەکوو ئێچ ئای ڤی، ە نەگۆڕاوی دەمێنێتەوه، ڕێگ

 زیاتر خۆش دەبێت.  خۆکوژیدەروونی، خەمۆکی و 

ی ناکا بەدە درێژخایەنە تارێنەروەرنەگر و ە هیچ ڕێدەرەتانێک لەم ژینگە حاڵەتەکاندا، کەسەکە زۆرێک لە ل

 زۆرێکە بوو کە ئەوە درێژەی ئەم لێکۆڵینەوەدا ڕوون بۆوە . ئەوەی لخۆکوژیبەر ە و زۆر جار پەنا دەبات

هەوڵی سەرنەکەوتوویان بۆ ە ی. زۆریان بەسەرهاتگەلێکیان لخۆکوژە بەشداربووان دەستیان دابووەوە ل

 ژیانیان گێڕایەوه. ە کۆتایی هێنان ب

. خۆکوژیە قۆناغێکی ژیانیاندا دەستیان داوەتە کەس ل 21گەی،  31کۆی هەر ە ( ل2116ەی عابید )وتە ب

 – فاکتەرە ئیسترێسبەخشە دەروونیە ن بپەیوەستخەستی ە بە توێژینەوەکانی پێشوو دەڵێن ئەم هەنگاوان

ونەوه. قوربانی بوبوون و ە گەی کۆمەاڵیەتییەکانی وەکوو ناسازگاریی ڕەگەزێتی، ئاگاداریی سەرەتایی ل

 ەگاز یان بڕینی دەماری دەست بوون. زۆرێک لە ی خواردنی حەب، خنکان بخۆکوژ یباوترین شێوازەکان

کاڵ  ەپیشان دا. ئەگەرچی هەندێ لەم برینانە تیمی توێژینەوە یان بخۆکوژیهۆی کردەوەی ە کەسەکان برینی ب

 ک هێشتا هەر قووڵ بوون. بێ هیچ سووکناییەە دڵ و زەینیاندا بە لبەاڵم ببوونەوه، 

 ەگشتیەکاندا بەدی دەکرێن لە سەر شەقام و شوێنە کە لسووکایەتیبەخشانە ئەو کاردانەوە توند و تیژ و 

ی و ێزاربە ەڵسەنگاندن و قەزاوەت و ببەر تیشکی هە ڕەگەزێتی دەکەوێتە واندا، ئەو شوێنەی کەکۆمەڵگای ئ

 کەسەکان بەشێکیە ک شوێنی کاریشدا دەبینرێنە لە کاردانەوانئەم  1لێی دەڕوانرێ، خۆی دەنوێنێت.ە نفرەتەو

 سەرتاسەریە واڵتی ئێران نییە. لە تەنیا تایبەت بە سەر دەبەن. ئەمە هەرە زۆریان کاتی خۆیان لەوێ ب

ە کە و دیسان ئاشکرا دەبێتەوە شوێنی کار دەبنەوە جیهان، ناهاوسانان ڕووبەڕووی هەاڵواردنی بەرباڵو ل

دروستی چاودێری تەنە بەدەر نییە. کۆسپ و تەگەرەکانی بەر دەم ناهاوسانان بۆ دەست گەیشتن ب واڵتی ئێران

ی وەک هاوڕەگەزخوازتۆقێنە ئەم تاقمە دەروون ک یتەندروستیە ب پەیوەستو پرسەکانی توندوتیژی لەگەڵ 

 ەم بکاتەوه. ئیش بکەن، ک نناهاوسانان دەتوانە دەکەن، دەتوانێ ماوەی ئەو سااڵنەی کبە ئەزموونی 

اردا شوێنی کە و سەرکۆنەیان لسووکایەتی  ،ڕێزی، دەستدرێژییلەگەڵکراوان زۆر بەسەرهاتی بێە دیمان

وێژێکی و تە ی ئەوان بوویحەڕەشەیەکی خێرا و ڕاستەقینە بۆ سەر ئاسایشی دەروونی و ئابوورە کە گێڕایەو

ڕفتاری ناشیرینی هاوکاران، ە جیا لە ێنا. دیارجیهانی ناهاوساناندا بەدی هە هیوایی للەمپەری بێە دیکەی ل

استەقینەی ناتوانن شووناسی ڕە ، ککەمینە سێکسییەکانو پێشکەوتن بۆ ە ئەگەری بەرزبوونەوەی ئاستی پیش

 ی بکەن، زۆر کەمە. شوێنی کاردا ڕەواڵەتبازە و لە ەوخۆیان بشارن

ە ان لقبووڵ کراوەکسێکسییە ە هۆگرییەی الساییکردنەوە یان ماندوو بوون ل ڕەواڵەتبازیە سەرنەکەوتن ل

ە لە بۆ هەبوونی هەلی کار کەم دەکاتەوه. ئەو بەڕێوەبەرانەی کسێکسییەکان ە کەمین کۆمەڵگا چانسی

 یهۆگریکردنی دابمەزرێنن. ئاشکراسێکسییەکان ە کەمین نینە دامەزراندندا بڕیار دەدەن، زۆریان ئاماد

ە ب دەرکەوتەی ڕووخێنەری وەکوو بەراوردی کارکردی نەرێنی، دەستدانی هەلی کار وە مەترسی لسێکسی 

بەرزکردنەوەی پلەی لێ دەکەوێتەوه. وەدەست هێنانی پۆستێکی بۆ پشتگوێ خران  قەڵەم دران یانە لە ناکارام

 حەقیقەتدا زۆر چەتوونە. ە ڕاستیدا نامومکین و لە دەوڵەتی یان سیاسی ل
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بەاڵم  ؛ی پێدراوەڕەگەزخوازەکاندا سەرنجی پەیوەندییە دیتراڕشتەدە الیەن هاوژین لە خێزانی لتوندوتیژی 

ندێ ڕەگەزخوازان هەدیترزیاترە. بۆ  یشداپەیوەندیی هاوڕەگەزخوازانە خێزانی لتوندوتیژی ڕێژەی ڕوودانی 

ەیوندیی پە خێزانی لتوندوتیژی ڕێگەی یاسایی بۆ پشتیوانی وەکوو فەرمانی گرتن بوونی هەیە. هۆکاری 

وربانیانی قە و بەم شێودەچەوسێنێتەوە شێوەی فیزیایی یان لەبزی ژنێک ە بە کە ەگەزخوازان پیاوێکڕدیتر

ژیان بۆ زۆر کەس ە پەیوەندیی دوو هاوڕەگەز پشتگوێ دەخرێن. بەو پێیەی کە خێزانی لتوندوتیژی 

 هەمبەرە لە انو دژایەتی خێزانی و کۆمەاڵیەتی بووه، ئەم کەس سەرکوتخۆداگری، ە دان بە ئاوێتەیەک ل

نەریتییەکانی  ەکلیشە لسێکسییەکان ە کەمین تونداژۆکان خەسارهەڵگرترن.ە ئەزموونی پەیوەندییە سێکسیی

تایبەت ئەو کەسانەی ڕۆڵی ژنانەیان ە خێزانی جێیان نابێتەوه. هاوڕەگەزخوازان و بتوندوتیژی قوربانی 

یگەرانی نپەیوەندیی تونداژۆیانەی ناهاوسانان، ە لقبووڵ دەکەن. توندوتیژی و زەینی پەنگراو شێوەی ە هەیە، ب

ەوە چەوساندنسەر پرسی ە دەتوانێ کاریگەری لە کە پەیوەندیی هاوڕەگەزخوازانەیئاشکرابوونی  سەرەکی

ە ێک لو زۆرە گشتی نەبێتەوە بۆ ئەوەی پرسەکە نییە دەربڕینی ئەم حاڵەتانە دابنێت. زۆر کەس حەزیان ل

و  ەدەنیمە مافە ناتوانن لسێکسییەکان ە کەمین واڵتی ئێران،ە دەکەن. للەقەمی و شەرم ە پاشماوەکان هەست ب

 ۆیان بکەن.خە ل تونداژۆ بەرگری ییەکی ناتەندروستیڕەوتی پەیوەندیە یاساییەکان سوودمەند بن و ناتوانن ل

ایی بێبەشن. یاس یمافی پشتیوانیە هەر چەشنە بەرباڵو و سیستماتیک، ناهاوسانان ل ەکیشێوەیە ڕاستیدا بە ل

 ەدژی نۆڕمە واڵتی ئێران هەر ئێستاش پەیوەندیی ئەوان وەک بەرهەڵستی ڕەها لە لەو ڕووەوەی یاساکان ل

اسیان دەتۆقن، شوونئاشکرابوونی  ەلە کسێکسییەکان ە کەمین .اتسەیر دەک یییەکان و جۆرێک سەرکێشئایین

 هێزەکانی ئاسایش )ئینتزامی( نییە.  دەیان لەگەڵ سیستەمی یاسایی، پۆلیس ووپەیوەندییەکی ئاسو

ە منداڵی و نۆڕمە لبەدڕفتاری پەیوەندیی تونداژۆیانەی هاوڕەگەزخوازان زۆر فاکتەری وەکوو ە ل

 ەساڵیدا دەبێتەگەورە ییەکاندا هەیە. هەندێ جار ئیسترێسی هەمیشەیی ڕووداوی تاڵی منداڵی لکەلتوور

پەالماری سێکسی  1دا ئیسترێسی زێدەتری لێ بکەوێتەوه.گەیەکانپەیوەندیی ە لە لەوانەیە شەرمێکی بەردەوام ک

 ەپەیوەندییەکانی خۆیاندا ئەم دەستدرێژییە لەم جۆرانەدا زۆرن و کەسەکان زۆر جار دواتر ل کەڵکاوەژووییو 

ە ەمخایەن و ڕووکەشین و ئکەمە ئەزموون دەکەن. وەک پێشتریش وترا، ئەم پەیوەندییانە زۆر بە سێکسییان

 و شێوەی سۆزداریە ـیان هەیە، ب«انەدەوری پیاو»ە کەسەکان بەتایبەت ئەوانەی کە کۆسپێک کە دەبێت

 ژینی خۆیان بکەن. بەش و هاوسەر هاوە تەندروست سەرمایەگوزاریی ل

و ە ساڵەی خۆش قس 25یەکی تەمەن ەالیەن تیمی توێژینەوه، وتەی گە کۆکراوەکان لە زۆرە ناو بەڵگە ل

ی تاقی کردبووەوه، البە ە کاریگەرەی کە ەهان شایەنی ئاماژەیە. ناوبراو ئەو کاردانەوشاری ئیسفە خاکەڕا ل

 ڕوو. ە خستییە ئێم

 یلەبزی توندوتیژیناو هاوڕەگەزخوازاندا زۆر باوه. ە لە کە )یان ملهووڕی لەبزی( بابەتێک بێژەییتوندوتیژی 

ە ەبزی للچەساندنەوەی بێت. ە سیاوی کەسەکالیەن کەسانی نەناسیاو یان کەسانی ناوە ناهاوسانان دەتوانێ ل

گرووپ و هاوتەمەنان و ئازار و ە جنێو لە و هاوژینەکانەوە دەست پێ دەکا و دەگاتە ناو بنەماڵە سەرەتادا ل

ە ، لیانەتوندوتیژیە بەر ئامانجی ئەم چەشنە شوێنی کار. ئەو کەسانەی وا دەکەونە سووکایەتی لەبزی ل

ە ڕەگەزێتی و دەورە وڕەگەزخوازنۆڕمی بەدی دەکرێن و پرۆتۆکۆلیاساکانی هاکردنی سەرپێچی
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سێکسی  پەالماریە خراپترین سناریۆکاندا، بەشداربووان ئاماژەیان بە هەندێ لە ڕەگەزییەکان پێشێل دەکەن. ل

 کرد.  یو سێکسی زۆرەملێی کەڵکاوەژووییهێرشی فیزیایی، ە و حەڕەشە ب

سییەکان سێکە شێوەی یارییە سەریان دێ، زۆر جار بە ێتییان بهۆی ڕەگەزە کەسەکان بە توندوتیژییەک ک

کردنی شووناسەکان خۆ و هێرشکردنی ئەستەمە: دیاریتوندوتیژی ئەنگێزەی کردنی یاریخۆی دەنوێنێت. د

 هەستی الوازیە ڕەگەزێتیان هەستێکی ناخۆشیان پێ دەدا: پیاوانێک بە ڕاست بۆ سەر ئەو کەسانەی ک

ی خوارتر پێگەیەکە وه؛ هێرش بۆ سەر ناهاوسانان بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەستی خۆیان لشووناسی تاکایەتییە

ئەگەر  ەلەم پەیوەندییە سێکسییانە، ناڕاست نییتوندوتیژی ڕێژەی ە لە ئاوڕدانەوە یان ئاراستەی سادیستی. ب

خۆیان شاراوەی  یدەروونی سێکسی /و نەخۆشی ە ڕەگەزخوازان هەستی هاوڕەگەزخوازانبڵێین دیتر

 و بۆ هاوڕەگەزخوازانی گەنجتری دەگوازنەوه.  سەرکوت

 

 منداڵبازی

 

ێدراوه، یسالمی لی ئکەلتوورمۆری ە پیاوانەییەکان، کە پەیوەندییە بەهێزە نەریتێک لە لخوازی ڕەگەزدیتر

ەمەنتر تپەیوەندیی نێوان پیاوانی بەسااڵچوو لەگەڵ کوڕانی کەم ە ی بەیە. منداڵبازفەرقی ه لەگەڵ منداڵبازی

ی نێوان قووڵەکانە ، ئازاراندن و هەڵخڵەتاندنە. لێکدانەوەی ئاڵۆزییتوندوتیژیە زۆر جار تێکەڵ بە کدەوترێ 

 گوتاری گشتگیرتر و جیاوازتری لێ دەکەوێتەوه. کەم تەنمەن پیاوانی بەسااڵچوو و کوڕانی 

رێژییە. ەوساندنەوەی سێکسی و دەستدمنداڵی، چە تێهەڵکێشی ئازاراندن لە سێکسییە ئەم پەیوەندییە یەک الیەن

کاتێک کوڕانی کەم تەمەن )وەک هاوبەشی مێینە( هۆگری کەسێکی بەتەمەن دەبن و لەم پەیوەندییە ئاگادارن، 

ەجێ دەکا، سەر قوربانی جێبە ل یتەمەنتر خواستەکانە مافی هەڵبژاردن و ئازادییان بۆ نییە. کاتێک کەسێکی ب

الیەن  ەشێوەی تەوساوی لە ڵخوازی خۆیدا ڕێنوێنی دەکات. ئەم پەیوەندییە بئاقاری دە فێری ناکا بەڵکوو ل

ە ەوەوڕێگەی ئە لە شێوازێک پیشان دەدا کە درێژخایەنە ئەم پڕۆژ«. پڕۆژەی درێژخایەن»پیاو پێی دەوترێ 

 پەیوەندییە سێکسییەکانی نێوان پیاوانی هاوڕەگەزخواز و کوڕان بێچم دەگرێت. 

ی تۆڕی دەرەوەە لە کە ماڵی جیا و شوێنێکیان بۆ پەیوەندیی سێکسی هەیە ئەم کەسان وتەی بەشداربووان،ە ب

پیشەسازییەکان، کۆگای کۆمپانیاکان، ڕیستوڕانتەکان، کافە، ماڵی دووهەم یان ە بنەماڵەدا ڕوو دەدات. شوێن

 بن. ە نووسینگەی کار و هتد دەتوانن شوێنێک بۆ ئەم کار

 

 هانسااڵن، لە ئیسفە 25گەی، تەمەن 

من هاوڕەگەزخوازم؛ کەسێکی دڵناسکم، لەگەڵ کەسێک کە بە المەوە باش و ڕاستگۆ بوو، بوومە دۆست. 

پاش ماوەیەک داوای لێ کردم لەگەڵی بچمە ماڵەکەی. هەستێکی گەرم و بەتینی پێ نیشان دام و وتی ئێمە دوو 

ام. لە کۆتاییدا چووم و بۆم کاپڵی ڕاستەقینەن و باشترین هاوژینین. ئەمە زۆری کاریگەری لە سەر دان

دەرکەوت دوو سێ کەسی دیکەش هەن. ئەوان تا توانیان لێیان دام، دەست و قاچیان بەستمەوە و ئەوەی 

 ویستیان بە سەریان هێنام. ئێستا من خوێنڕێژیم هەیە، لە ناو چووم و زەینم زۆر ئاڵۆزاوه.

 



 ییسێکس هاوبەشیە . ئەو پیاوانەی کپرسی زمانیش هەیەە چوارچێوەی ئەم پەیوەندییە یەک الیەنە ل

و بۆ ە ڕێزییانەیپێناسەیەکی بێە ک« کوونی»وەک سووکایەتی پێیان دەوترێ ە هاوڕەگەزیان هەی

اتای وە کار دەهێنرێت. وەرگر، چ پیاو بێ چ ئافرەت، پێی دەوترێ کوونی کە ئەویتری بکردنی سووک

 دەدات. ەزخوازی هاوڕەگە نەرێنی وشەکە بەهێز دەکا و واتای نەرێنیش ب

 

ساڵ لەگەڵی هاوڕێ بووم. زۆر بە هەڵکەوت بوو. تەنیا لە هەوڵی  8 – 7خوێندکاری زانکۆ بووم کچێکم بینی 

زەینی و بیر و خەیاڵی خۆکوژی ڕزگار ببووم. نازانم دروستە یان هەڵە. جارێکیان دەستم دایە خۆکوژی و 

ست خۆم بکووژم چوونکە کەس لێم تێنەدەگەیشت. بۆ دەتوانم بڵێم مردم. دیسان زیندوویان کردمەوه. دەموی

وێنە خوشکەکانم دەیانوت ئێمە مێردمان هەیە و ئەگەر مێردەکانمان لە بارەی تۆ بزانن، ئەوە بەڕەاڵمان دەکەن. 

 ئابڕوو و وەجمان لە مەترسیدایە. خەڵک قسە دەکەن و منیش دەستم دایە خۆکوژی.

 سااڵن، لە تاران 32لزباین، 

 

ی ڕێزێکە هۆی ئەوەی کۆمەڵگا بە ڕەگەزییەکان دەبێتە چوارچێوەی دەورە لە زمانییانە ئەم وشباوبوونی 

بڕوانێت. پەرە سەندنی وەها زمانێکی ئاراستەداری ە ـیان هەی«نێرینە»دەوری ە لەو پیاوانەی کە پترەو

اوانەکان، پیاوانی و پیە ژنانە کلیشە کۆمەڵگا لکردنی سەر تێگەیشتن و قبووڵە ی ئەو لیو کاریگەرە ڕەگەزێتیان

اڵت و کۆنتڕۆڵی پەیوەندیی دەسەخاوەن ە پێگەیەکی ڕێزدارەوه. ئەوان هەر ئەو کەسانەن کە بکەر دەخات

وبەشی هاە پێچەوانەوە توانای دخوولیان هەیە. بە . ئەم پیاواننکردنی یاسا و هەلومەرجەکانبۆ دیاری سێکسی

و زمانی  جنێوە ەیر دەکرێ و دەوری سێکسی ئەو تێکەڵ بنرخ و بێ بایەخ سوەک کەسایەتییەکی بێە مێین

 بێڕێزییە. 

 

نا پێم خۆش نییە. دوو کەرەسەی سێکسم لە ماڵەوە هەیە. کەسێک کە لەگەڵی بووم دووانی پێدام بۆ ئەوەی 

 بیانبەمە ماڵەوه. وتم نامهەوێ. وتی هەڵیگرە و کاتێک هاتم خۆم بە کاری دێنم. زۆر حەزم لێی نییە. ئەم کارە

 بە پاچە پالستیکێک ئەنجام دان هیچ چێژێکی نییە.  

 سااڵن، تاران 62محەمەد، 

 

 هەڵبژاردەمنداڵی و هاوسەرگیری  – 11 – 1

 

ڕەگەزخوازی بۆ هاوڕەگەزخوازان و دووە دیمانەکاندا وترا، پرسی درێژخایەنی دیکە وەک چەندین جار ل

ە ڕەنگ ەفەرمی ناناسرێت. بۆ ناهاوسانان ئەمە سایی بشێوەی یاە پەیوەندیی نێوان ئەوان بە کە ئێرانی ئەوەی

هەمبەر  ەتەندروستییەکان، باجی دەوڵەتی، پشتیوانی لە گەاڵڵئیمتیازەکانی ە واتای دەست پێڕانەگەیشتن بە ب

ە کاپڵەکان )ژن و مێردەکان( لێی سوودمەندن. ئەوان بە یاساییەکان بێ کە هەاڵواردن یان دیکەی ماف

اڵتی خۆیان دەدەن. وسێکسیی پەیوەندیی کردنی فەرمیە خۆیان هەوڵ بۆ هاوسەرگیری و ببێدەسەاڵتی ڕەهای 

ئارادا  ەکاتێک چانس بۆ پەیوەندیی فەرمی لە نییە. دیارهاوسەرگیریی هاوڕەگەزان  ئێران واڵتی الیەنگری



انی ئەنجامدا زی ەلە کە باو کەوتووە حاڵەتەکاندا ڕووکەشی و لە زۆرێک لە و لە ینییە، پەیوەندیی نافەرمی

 لێ دەکەوێتەوه. وڕەگەزخوازانها بۆ یسۆزداریی زیاتر

ە یەوڕووی دەروونی، جەستەیی و ماڵیە لە ئێستادا ئەو کەسانەی کە پێی یاساکانی ڕێکخراوی چاکژیانەوه، لە ب

ە یاهەوڵ بدەن. کەسانی گەنج و سەڵتیش ئەم یاسهەڵبژێردراو مەرجەکان دەیانگرێتەوه، دەتوانن بۆ منداڵی 

واڵتی ئێران هیچ چانسێکیان بۆ هاوسەرگیری ە لسێکسییەکان ە کەمینە دەیانگرێتەوه؛ بەاڵم لەو ڕوەوەی ک

وەبەر هەڵبژێردراو منداڵی کردنی خۆ بۆ داواە شێوەی خۆ بە لەگەڵ کەسی هاوڕەگەزی خۆیان نییە، ب

 مەرجەکان ناکەون. 

 

 یەکان: نەبوونی ڕاهێنانی پرسە تەندروستیی و سێکسی12 – 1

 

ناو  ەیان پەیوەندیی زۆر دەتوانێ کێشەی تەندروستی لێ بکەوێتەوه. ئەوەی لبێژومار ی یهاوبەشی سێکس

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

 یکارهێنانی کاندۆم و حەبی دژە دووگیانە ب ەپرسە تەندروستییەکان لە و بۆچوونەکانی ئەوان، گرنگیدان ب

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

 زۆر نەبوو. ە دەکرد؛ بەاڵم ڕێژەی ئەم حاڵەتان

تایبەت ە کە ویستی پێیکەلتوورپێشگری گونجاوی  یواڵتی ئێران چاودێری تەندروستیی و خزمەتگوزاریە ل

نجی چال؛ بەاڵم هاوڕەگەزخوازدژیی هێشتا لەمپەرێکی گەورەیە. ناهاوسانان ڕووبەڕووی بێتە بەم کۆمەڵگای

لەقەم  یان هەاڵواردن دەبنەوه.لەقەم مافەکانی مرۆڤ، کردنی ، پێشێلتوندوتیژیو ئاستەنگی تایبەتی وەکوو 

یوەندیی تاوانزانینی پەە تەندروستی لێ بکەوێتەوه. ب دەتوانێ جۆرە جیاوازەکانی کێشەی درێژخایەنیلێدان 

ساختەکاری »شێوەی ڕەگەزی بەرامبەر و ە بکردن بەرە وبەرگ ل، جللەگەڵ هاوڕەگەز، نێربازی

ە لە و ڕۆژەینموونەیەکی هەموە بەهێز دەکا کە ـی«هاوڕەگەزخوازتۆقێنی کۆمەاڵیەتی»ئەم « ڕەگەزێتی

ری، پشکنین و یپێشگە هۆی ئەوەی کەسانی ناهاوسان دەستیان بە بن. و هەر دوو هۆکارەکە دەهەاڵواردن

دەژین  ەڤایرۆسی ئێچ ئای ڤییەوە بە ناهاوسانان نەزانانە ئەنجامدا، هەندێ لە ل چارەسەری ئێچ ئای ڤی نەگات.

 چارەسەر ئەستەمتر دەبێ، نەخۆشییەکەیان ئاشکرا دەبێت. ە قۆناغەکانی دواتردا کە یان ل

ز زۆربەی ئەوانەی وا تووشی ئایدە کە ئایدز هەیە. زۆربەیان ڕایانگەیاندووە ا ترسێکی زۆر لدگەیەکانناو ە ل

(، 2117ڕۆژی جیهانی ئایدز )یەکەمی دیسەمبەری ساڵی ە بوون. هۆشداریی پێویستە. لگەی  هاتوون،

 ەڕوو ل سەندنیپەرەبەر دەم ە واڵتی ئێران لە وەزیری تەندروستی ئێران، حەسەن هاشمی، ڕایگەیاند ک

تی وەزارەە ئایدز لە ل ئاگادار بوونە کۆنفڕاسێک سەبارەت بە لە یە. ناوبراو کدازیادبووی ئێچ ئای ڤی

بەرز  نۆ قاتئایدز حاڵەتەکانی ساڵی ڕابردوو ە ماوەی یانزە لە کە تەندروستی قسەی دەکرد، وەبیری هێنایەو

ە ب تپەیوەسی یسێکسی و تابۆی کۆمەاڵیەتنەبوونی ڕاهێنانی ە . ناوبراو هەروەها هۆشداریشی دا کۆتەوەب

هەیە.  زیادبوونەدا دەوریانە لەم ڕەوتی ڕوو لە کۆمەڵگای ئێراندا لەو فاکتەرانەن کە نزیکییەکان لە نەخۆشیی

ە بە پەیوەستە لێ دروست دەبێ کبزوێنی چالنجواڵتی ئێران پاڕادۆکسێکی ە بارودۆخی ئێچ ئای ڤی ل

 حاڵەتەستی.( بواری تەندروپەیوەستە بە ە )کە یەتی و جیۆپۆلۆتیکییەکانەوتێهەڵکێشراوە کۆمەاڵە کاریگەریی

 ەهەمبەر ڕەوتی پێشووی تووشبوون لە لسێکسیی ناتەندروست هۆی پەیوەندیی ە نوێکانی ئێچ ئای ڤی ب



ری گوتاە ب پەیوەستییەکانی کەلتوورهەڵکشانە؛ بەاڵم تابۆ ە ڕوویان لە ڕێگەی دەرزی مادەی هۆشبەرەو

  1بێدەنگییان هەڵبژاردووه.ە دیی سێکسی هێشتا بۆ ئەم کارەساتپەیوەن

زۆر دەکەن.  ەتەندروستییەکان ڕیسکی ئەم نەخۆشییە تێبینییە ی و گرنگینەدان بسێکسی کۆمی، سێکسی دەم

 ناوە ان لەکپەیوەستو پرسە سێکسی  ییتەندروستە ئایدز، ڕێژەی ئاگاداریی لە سەرەڕای ترسێکی زۆر ل

یاوان لەگەڵ پە ی کەپیاوانئەو ، دووڕەگەزخواز و دیکەی گەیەکانزۆر کەمە. بۆ وێنە، کان سێکسییەە کەمین

هۆی هەستی  ەنزیکییەکان پشکنینان بۆ بکرێ، یان بە پەیوەندیی سێکسییان هەیە، دەبێ بەردەوام بۆ نەخۆشیی

ی ردەوام و پشکنینبەرپرسان، پیاوانی هاوڕەگەزخواز هەوڵ بۆ چێکاپی بەە ڕاپۆڕتدان بە شەرم یان ترس ل

 ون. ئاگا بوبوونی کاندۆم بێە تەواوەتی لە بەرامبەردا، لزباینەکان بە نزیکییەکان نادەن. لە نەخۆشیی

 

ێنمەوه. پێدام بۆ ئەوەی بیخو« کۆمەڵە وتارێک سەبارەت بە ڕەگەزێتی»هاوڕێیەکم کتێبێکی فڕۆیدی بە ناو 

 ەیشتم.نی تێنەگەیشتم بەاڵم ئەوەی دەبا لێی تێگەیشتایەم، تێگدانیشتم و کتێبەکەم خوێندەوه. لە هەندێ لە بەشەکا

 ساڵە، لە تاران 25سەجاد، تەمەن 

 

ڕەگەزخوازان باوه. هاوڕەگەزخوازان و دیتر ناوە کار هێنانی کەرەسەی سێکسی لەبە هەروەها دەرکەوت ک

چاو ە ن لئایا هاوڕەگەزخوازاە نزیکییەکان. ئەوەی کە بۆ نەخۆشییە خۆی هۆکارێکی ترە ئەم

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

دەتوانێ هۆکاری سێکسی ڕفتاری ە ل یجیاوازی 2کارهێنانی کەرەسەی سێکسی وەکوو ویبراتۆر یان دیلدۆ باوه.

ە بازاڕی ڕەشدا دەکڕدرێن نەک لە اسایی لشێوەی نایە بێت. ئەم کەرەسانە زیاتر بناکۆکیاینە بەشێک لەم 

ۆی هە سەرچاوەیەکی دڵنیا و هەر لە بەر ئەوەش زۆریان ستریل نین. کەرەسە سێکسییەکان دەتوانن ببن

 خوێنی(.  کردنی )هەوە ڕێگەی خوێنەوە هەوکردنی نزیکی ل

یەکن.  ڕەگەزخوازرکانی لزباینەکان لەگەڵ پرسەکانی ژنانی دیتییەتەندروستیی و ژنانەە پرسە زۆرێک ل

 ەسێکسییەکانی لزباینەکان هەموو ئەو شتانەی کە ڕفتارە بەاڵم هەندێ فاکتەری تایبەت هەن. یەکەم ئەوەی ک

بۆ  ەخۆ دەگرێت. ئەم بابەتە بۆ ناو واژەن لە دخوولی ئەندامی پیاوانە بەدەر لە ڕەگەزخواز هەیانژنانی دیتر

دەست  دایک، دەبێ بۆە کە، ئەگەر ئافرەتێک بیهەوێ ببێت ڕیسکی ئێچ ئای ڤی زۆر گرنگە. دووهەم ئەوەی

پرسە  ەقۆناغێکی سەغڵەت تێپەڕ بکات. سێیەم ئەوەی کە، جیا لە بژاردەکانی ئەم ئامانجە پێڕاگەیشتن ب

 یندروستیسەر تەە ژنانەکان، بابەتی گشتیتری وەکوو نەخۆشی درێژخایەن یان دەروونی دەتوانن کاریگەری ل

ن. پانتایەکی کۆمەاڵیەتی، دەروونی و ئابووری تایبەتدا دەژیە کۆتاییدا لزباینەکان لە بنێن. لجەستەیی و هتد دا

گوێی یەوه، پشتهۆگریی سێکسیهۆی ە ، تەنیا بیناوەندێکی تەندروستیە هەر کەس لە کە هەیە ئەگەری ئەو

 دەستە ێ ئەوهاوبەشی خۆی سوودمەند بئیمتیازەکانی ە بخرێ یان دژایەتی بکرێت؛ ئەگەر نەتوانێ ل

ە چاودێرییە سەرچاوە سنووردار ببێتەوه؛ لەوانەیە لەوانەیە تەندروستیی و بیمە پێڕاگەیشتنی ئەو ب

کان نەکەن لزباینەە پێشوازی لە جۆرێک پێشکەش بکەن کە تەندروستییەکان خزمەتگوزارییەکانی خۆیان ب
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لزباینەکان قۆناغەکانی ژیانی زک و زا ڕەگەزخواز، چاو ژنانی دیترە لە یان بۆیان کاریگەر نەبێت؛ و ڕەنگ

          1ت.ری کاریگەری دابنێیسەر هەڵبژاردەکانی ئەوان بۆ پێشگە دەتوانێ لە سەیر بکەن کە جۆرێکی دیکە ب

ڕیسکی  2واژەنییە. –کردنی دوو کەسی و سێکسی دەمی ین چاالکی بۆ لزباینەکان خۆڕەحەتزیاترە وا دیار

ینەی پەیوەندیی سێکسییان هەیە، پێشە لەگەڵ ژنانی دیکە نانەدا بەدی دەکرێ کزۆری باکتریای واژینۆز لەو ژ

یان هاوبەشە سێکسییەکانیان هەڵگری باکتریای واژینۆز ە سەی سێکسی هاوبەشیان هەیەکارهێنانی کەرە ب

لەگەڵ کەرەسەی سێکسی هاوبەش و زاوزێ  لێککەوتنی پێست لەگەڵ پێست یان دەم و ئەندامی 3بوون.

 هۆی ئەوەی ژنانیە ڕێگەی بزواندنی دەستی دەبنە لە ی شلەی واژینال یان خوێنی سووڕی مانگانئاڵوگۆڕ

ڕەگەزخواز مەترسیی نزیکی خەسارهەڵگرتر بن. ژنانی دووکردنی هەمبەر هەوە لزباین و دووڕەگەزخواز ل

ە هەیە؛ چوونک سێکسییانتەنیا لەگەڵ ژنان پەیوەندیی ە کە ئێچ ئای ڤی زیاتر لەو ئافرەتانەیە تووشبوونیان ب

اریگەری لە ێکی کڤایرۆسە ک ئ هەیەشلەی شاوەتەکەیان پڕۆتینێکە پەیوەندیدان کە ئەوان لەگەڵ پیاوانیش ل

 . خۆدا هەڵگرتووە

افەکانی نموونەکانی مە نێودەوڵەتییەکان وەک یەکێک لە ڕێگەی ڕێکخراوە ی سێکسی لیڕاهێنانی تەندروست

 یواڵتی ئێران ڕاهێنانی تەندروستیە ل 4ەرە پێدانی یەکسانی دەناسرێت.مرۆڤ، پێویستییەک بۆ گەشە و پ

ەدەغەی قە دەکرێ و هۆکارەکەشی چەندین سەدە سەرکۆنە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە سێکسی بۆ کەسانی سەڵت ل

 سێکسییەکانە. ە پرسلەقەمی هاوسەرگیری و ە ی بەر لیی پەیوەندیی سێکسیکەلتووری و ئایین

الوه.  ەو زانیارییە هەڵەکان بخاتە و ئەفسانە وانێ زانیارییە دروستەکان بگوازێتەوسێکسی دەتڕاهێنانی 

ئاشنا ە ەتبەم بابە کۆمەاڵیەتییەکانەوە ڕێگەی تۆڕە هەر ئێستا لە ئەو گەنجانەی کە کە ئارادایە لە ئەگەری ئەو

ە استەقیننێ ڕوانگەیەکی ڕدەتواە قوتابخانە دەکرێن زانیاریی هەڵە وەدەست بێنن. ئەگەرچی ڕاهێنانی سێکسی ل

، مخابن پڕۆگرامی خوێندنی واڵتی کۆماری ئیسالمی بخاتە ڕووسێکسی  پەیوەندییە ب سەبارەت و تەندروست

 ڕێگەپێدراوی نازانێت. ە ئێران لەم بوارەدا هیچ وانەیەک پێشکەش ناکا و ب

شتنی تێگەیدەبێتە هۆی ۆن چ نەبوونی ڕاهێنانی سێکسیە سەر ئەوەی کە وەها چەواشەگەلێک هێمای تەواون ل

چۆن  ەپیشان دەدا کە هەروەها ئەوە پرسە سێکسییەکان. ئەمە تێگەیشتنێک لە الواز یان نەبوونی هەر چەشن

 ا.تەنیا بۆ تاکەکان بەڵکوو بۆ کۆی کۆمەڵگە جیدی ن یتەندروستیکێشەی هۆی ە دەتوانێ ببێتە ئەم نەزانین

گەی ڕێە زانیارییەکانیان لە سێکسی بێبەشن و کەم ڕاهێنانێکیە هەر چەشنە لسێکسییەکان ە کەمین

 خوێندنەوەی لێکباڵو یان گفتوگۆ و لێکۆڵینەوەکانی خۆیان وەدەست هاتووه. 

، زیاترین گرنگی هەیە داانههەموو جیە ی تاکەکان لیخۆشگوزەرانی و تەندروستە ل چاکژیانەوەڕێکخراوی 

د دایکبوون، مەرگ، هاوسەرگیری و هتە تی وەکوو لپێی ئاماری تایبەە بسێکسییەکان ە کەمینە جۆێک کە ب

 ەهەر ئێستاش بوونی هەیە، زۆر بە کە ناسییئەم ئاماری حەشیمتەە لەم ڕێکخراوەدا تۆمار دەکرێن. کەوات

و دیکەی  زانستە دەست پێڕاگەیشتن بە ئاسانی دەوڵەت یان ئێن جی ئۆکان کەڵکی لێ وەردەگرن بۆ ئەوەی ل

راندا واڵتی ئێە لە ڕەگەزخواز بکەن. بەو پێیەی کاریکاری هاوڕەگەزخوازان و دووپێویستەکان هە هاوکاریی

یچ هە قەڵەم دەدرێ و ڕەت دەکرێتەوە و نکۆڵی لێ دەکرێت، ناهاوسانان بە لنگریس و پڵیت ە ناهاوسانی ب
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زەرانی ویاسا و سیاسەتەکانی بواری خۆشگە هیچ کام لە و لە ئاماری حەشیمەتناسی بوونیان نییە چەشنێک ل

ەتوانێ دسێکسییەکان ە کەمین نزیکی و دژوارەکانیە بەدی ناکرێن. ئامار و ڕێژەی سەرسامهێنەری نەخۆشیی

 ەکەم ببێتەوه. ڕەوادان بە کەمینەکان و سەرنج پرژاندنە لەم گرووپان چاکژیانەوەڕێکخراوی  یپشتیوانیە ب

 بۆ باشتربوونی بارودۆخی ئەوانە.  هەر کردەوەیەکداە تایبەتەکان یەکەمین هەنگاو لە سەر ئاڵۆزیی

 

 ستراتیژییەکانە : کاردانەو13 – 1

 

وون بەرکار و ملکەج بە هەمیشسێکسییەکان ە کەمین ،بە ئەزموونکراوەکانە و کەمایەسیی سەرکوتواڵمی ە ل

خۆیان دەنوێنن؛ ە خوازراو یان نەخوازراو ل سیستماتیکییان نا سیستماتیکو هەندێ جار کاردانەوەی 

 ئایینبنەماڵە،  ەخۆیان بشارنەوه؛ چوونک یسێکسی هۆگرییە کە وایان پێ باشترسێکسییەکان ە کەمین یزۆربە

ی ڕاستیدا بوونیان نییە. شاردنەوە یەکەمین میکانیزمە لە ئاسایشییەکان سەرچاوەی پشتیوانی الوازن کە و هێز

بەر.  ەەخت و گووشار دەیگرنهەمبەر زە بۆ خۆڕاگری لسێکسییەکان ە کەمینە کە ستراتیژانەی سازگاریی

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

 وەردەگرت. ە کۆمەڵ کەڵکیان لەم ستراتیژە شێوەی بە ڕازی بوون و بە شاردنەو

 

 ی ساختەکارانەی: هاوسەرگیر14.1

 

پەروەری ایینئجیاوازەکانی ە جیاوازەکان و ئاستە چینە رن و تاکەکان لیاساکان تێیدا مەلەوەە کە ئێران واڵتێک

 یدەکەن. هاوسەرگیریە خۆیانەوە سیستەمی ئیسالمی شانازی بناو ە لگەی خۆقوتاردان بۆ دۆزینەوەی ڕێ

سەیرترین و گەورەترین ڕێگەکانی خۆقوتاردان و ڕا کردنە. ناهاوسانان ناچارن بۆ ە ساختەکاری یەکێک ل

 ان پیاویملیۆنە بە کە بدۆزنەوه. ڕاستییەکی تاڵ« داهێنەرانە»خۆشیان دەوێ، ڕێگەی ە ەگەڵ کەسێک کبوون ل

کردنەوەی ئەندامانی وەک ڕێگەیەک بۆ ئارام« هاوسەرگیریی ساختەکارانە»جیهان ە و ژنی لزباین لگەی 

بۆ  ەاشترین شێوازبهاوسەرگیریی ساختەکاری  و کۆمەڵگای گەورەتری خۆیان دەستنیشان دەکەن.ە بنەماڵ

بسڕنەوه. گەورەترین ئەنگێزەی هاوڕەگەزخوازی  مەڕە گومانێک لە ئەوەی هەمووان ڕازی بن و هەر چەشن

بوونی ئاشکراە بە ساختەکاریی ئارام کردنەوەی دایک و باوکە. زۆر کەس دەترسن ک یهاوسەرگیری

ە ەمگومان ئکرێن. بێبدەرە ماڵەوالیەن بنەە یان تڕەنسێتیان لخوازی ڕەگەزدووگەی، شووناسی لزباین، 

 ناکاو تێک بچێت.ە دەتوانێ لە کە ژیانێکی ساختەکارانەیە ئاراوه؛ چوونکە دۆخێکی ئاڵۆز دێنێت



 
 

کۆمەاڵیەتییەکان و میدیا کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەدا چاالکن یان ە تۆڕە لە هاوڕەگەزخوازانەی کە ئەو تاقم 

یری بۆ هاوسەرگە کۆمەڵ ڕووبەڕووی زەختی بنەماڵە شێوەی بە ن، بپەیوەندیداە هاوڕێیان لە لەگەڵ تۆڕێک ل

بۆ ە بۆ هاوسەرگیری کاریگەرن. یەکەم، زۆریان مل بۆ زەختی بنەماڵکردن زەختە دەبنەوه. دوو کەس ل

شێوەی پەنامەکی پەیوەندیی خۆیان لەگەڵ کەسی ە هاوسەرگیری لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر دادەنەوێنن بەاڵم ب

هەر لەگەڵ یەکەم ە ئەم هاوسەرگیرییانە پێ دەدەن. وەک پێشتریش ڕوون کراوە ۆیان درێژهاوڕەگەزی خ

ە ی کهەستە. دووهەم ئەوەە لەمپەرێکی بێبەری لە یەوڕووی سۆزداریە لە پێکی نگریسییەوساتەوەختی دەست

شاری زەخت و گووە براو –ە بارودۆخێکی براوە هاوسەرگیری دەبن بۆ ئەوەی بتوانن لە ئەوان ڕازی ب

پەیوەندیی شاراوەیان لەگەڵ کەسی دڵخوازی خۆیان بدەن. ە بە ناو ببەن و بەردەوام درێژە لە زۆری بنەماڵ

ە ییساختەکارە هەمان کاتدا ئەم هاوسەرگیرییە و لە ڕۆڵەکەیان هاوسەرگیری کردووە ڕازییە؛ چوونکە بنەماڵ

ڵ ڕەگەزی دڵخوازی خۆیان ساز بکەن. بۆ دەرەوەی هاوسەرگیری پەیوەندیی لەگەە کاپڵەکان دەدا لە بە ڕێگ

 لێکۆڵینەوەی پتره. ە ب کەوتنی وەها ستراتیژگەلێک پێویستمانسەر

کەسێک لەگەڵ دیترڕەگەزخوازێک هاوسەرگیری دەکا نەک لەگەڵ ە کە جۆرێکی دیکەی هاوسەرگیری کاتێک

وەها ە بەر. لە ، دەگرنو کۆمەڵگایەە زەختی بنەماڵە ڕزگار بوون لە هاوڕەگەزخوازێک و هەمان ئامانج ک

ی سێکسیی خۆ هۆگرییلەگەڵ ە بۆ ئەو کەسەی کە چارە، ڕێگە چارەیەکی خێرایە هەلومەرجێکدا، ئەم ڕێگ

رفتەکە شێوەی کاتی گە بە یان تێدەکۆشێ شووناسی ڕەگەزیی خۆی ئاشکرا بکات. ئەم هاوسەرگیرییە ڕاهاتوو

هاوبەشی  یو دەروونی ڵی، سۆزدارییی مالە پشتیوانە کەسەکە حاڵێکدا کە چارەسەر دەکا، ل

لەگەڵ بەشداربووان ئاشکرا بوو، ئەو کردن ەدیمانە لە . ئەم بابەتێتخۆیان سوودمەند دەب یڕەگەزخوازیدیتر



خۆیان لەگەڵ هاوبەشە سێکسیی بوون پەیوەندیی پێچەوانەی هاوسەردارە بە بەشداربووانەی ک

خوازی ڕەگەزدەموچاودانی دەمامکی دیترە و لە دووان. هەبوونی ژیانی بووهاوڕەگەزخوازەکانیان پاراست

 هۆی هەوڵێکی دڵتەزێن بۆ شاردنەوەی ژیان.ە دەبێت

ڕێگەی ئیشی مەیدانی دەرکەوت هۆگریی بەشداربووان بۆ بە جێهێشتنی واڵت و ە لە چارەی سێیەم کە ڕێگ

ن وەک ئەوەی لەوێ بتوان کەر بوو بۆسەرکوتکۆمەڵگایەکی کەمتر ە هیوای ژیانێکی ئازادتر لە بکردن کۆچ

سەرەکییە مرۆییەکان بگەن. ئەوان پرۆسەی ە مافە بدواداچوونی یاسایی ە بێ هیچ ترسێک لە ناهاوسانێک ب

تەمەنی کەمتردا کۆچ بکەن و ە ن لاو. هەندێ تێدەکۆشکردبووو داخوازی پەنابەرێتی دەست پێ کردن کۆچ

ەک وە ژیانی ئاسایی ئەوان بووه. ئەم بابەتە بەشێک لە دەڵێی هەمیشە کدراوە وەها هەوڵێک ە بۆ ئەم پرۆس

 بەرەو ئەمریکا، هەر وا ئاسان نییە. کردن کۆچە دەبینرێ بەتایبەت سەبارەت ب

ان و ڕاوەدوونە لە کە نەتەوەکانی دیکە کەسانی سەر بە هەندێ لە بە ڕێگە کە کۆچ کردنچاکی پەنابەرێتی 

ەی یەکگرتووەکان بمێننەوه. ئەو کەسانە ویالیەتە لە ایی بۆ هەمیششێوەی یاسە بە چاودێری داد دەترسن، دەدا ک

 کارتی سەوز( پاش ساڵێکە بوونی هەمیشەیی یاسایی )بتەجێپەنابەرێتی وەردەگرن دەتوانن بۆ نیشە ک

ە هەندێ حاڵەتی تایبەت، داوای پەنابەرێتی دەبێ لە پەنابەرێتی دەتوانن دەست بە کار بن. بەدەر ل قبووڵکرانی

    1دوایین هاتنی داواکار بۆ ئەمریکا بکرێت.پاش ی ساڵێ ماوە

ڕوو ە تیان دەخرێهۆگریی سێکسیهۆی ە ناو ناهاوسانان بە لە ڕاوەدوونان کە پێی ترس لە داوای پەنابەرێتی ب

قۆناغی داوا کردن، چ دانووستان و چ برانەوەدا تەنانەت سەرەڕای بوونی بەڵگەی ە شێوەی تایبەت چ لە ب

وندی تە ئەمریکا بە ەدڕفتاری و ڕاوەدوونانی یاسایی ئەستەمە. ڕەوتی پەنابەرێتی ناهاوسانان لبە تەواو ل

لەگەڵ  ەو لزباینەکان. ئەم دۆخە گەی ب پەیوەستپانتای ناوخۆی سیاسی، کۆمەاڵیەتی و یاسایی ە بە گرێدراو

ی وای پەنابەرێتشێوەی تایبەت داە بسێکسی  هۆگرییهۆی ە کێشەی سەلماندنی شووناسی ناهاوسانی ب

  2دەکات. چالنجدار

کردنی کۆچ سیاسەتیە کە تر بووبوونی دەوڵەتی ئێستای ئەمریکا چەتوونە شێوەی تایبەت بە بە ئەم ملمالنێی

بەر. ە شارۆمەندێتی یاسایی گرتووەتە یاساییەکانی گەیشتن بە ڕێگکردنی سەختگرانەتری وەکوو سنووردار

ۆ ڕێگەی بە کە ـ«کارهێنانە و خراپ ب ساختەکاری»ە پڕ لکردن کۆچستەمی سیراوە وتاردانێکیدا وتە ل

الیکاری ئ« پارێزەرانی پیسی کۆچ»و ە ناو واڵتەوە شێوەی نایاسایی بێنە بە ملیۆنان کۆچبەر کردۆتەوە ک

ۆخی بارودە ب پەیوەستهەڵببەستن بۆ ئەوەی داپەڕی « ئیدعای درۆ»سەردانکەرانی خۆیان دەکەن بۆ ئەوەی 

   3ئەمریکا بمێننەوه.ە دەست پێ بکەن و ئەوان بتوانن ل« واپێکراوترسی بڕ»

و خزمەتی زۆرەملێی  ندژە هاوڕەگەزخوازیخەستی ە یاسای سزای ئیسالمی و یاساکانی کۆمەڵگا ب

کارتر تێیدا یاسا کۆمەاڵیەتییەکان ساناتر و داکۆکیە کۆچ بۆ واڵتێکی تر دەکا کە ناهاوسانان ناچار ب ،سەربازیی

واڵتانێکی ە ب ەبۆ کۆچ الیەنگرییان زیاتره، دەتوانین ئاماژە ناو ئەو واڵتانەی کە ر پەسندکراوی گشتییە. لو زیات

ئەمریکا یان کەنەدا ە باشتریان هەبێ ئەوستان بکەین. ئەوانەی توانای دارایی وەکوو تورکیا و گورج

 دەستنیشان دەکەن. 

                                                           
1 - Applying for Asylum - Immigration Equality,www.immigrationequality.org/.../applying-for-asylum  
2 - The Difficulties of U.S. Asylum Claims Based on Sexual. www.migrationpolicy.org › Migration Information 

Source. 
3 - Sessions’s claim that ‘dirty immigration lawyers’ encourage. 

www.washingtonpost.com/news/factchecker/wp/2017/...  

http://www.washingtonpost.com/news/factchecker/wp/2017/


ە دوووای کر و بێزاری سەرکوتن و ژیانی پەنامەکی، واڵتی ئێراە گشتی هەلومەرجی نەخوازراوی ژیان لە ب

شتریش بۆ کوێ بچن. وەک پێە بۆشیان گرنگ نییو جێ بێڵن ە کەن ئێران بببەشداربووان حەز ە زۆرێک لە ک

گوێرەی پێشینەی ترسێکی ە واڵتی ئێران بە لهاوڕەگەزخوازی  ( ڕاپۆڕتەکانی4بەشی ە وترا )بڕوان

تێکی واڵە پەنابەر، ئێستا لە دەتوانن ببنە کە ی و ستەمن. ئەم ناهاوسانانڕاوەدوونانی یاسایە جێکەوتوو ل

ی سەر بکەون، ڕێژەیەکە کە بەرامبەردا ئەوانەی وا بەخت یاریانە واڵتی ئێران ناژین. لە ئارامترن و چیتر ل

 جێهێشتنی واڵتیان نییە. ە ب یئابوور توانایدەرفەتی یان ە هەن ک یشزۆری کەسانێک

داری کۆمەاڵیەتییەکان، بەشە هەمبەر زەختە لسێکسییەکان ە کەمین کاردانەوەی ستراتیژیە لە جۆرێکی دیک

 رییهۆگە قووڵی باوەڕیان بە بە کە الیەن کەسانێکە لە ی کۆمەاڵیەتییە. ئەم کاردانەوانیچاالکە نواندن ل

ەواو قبووڵ کردندا تە لە دێن و ئەگەرچی ڕەنگە بنەماڵەی کراوەتر و پاڵپشتترەوە و لە خۆیان هەیی یسێکس

 نەبن، سەختگیر و تونداژۆ نین. 

ە ەگرێ کخۆ دە لە زانکۆییانە گەنجە ئەو خوێندکارە چیتر شووناسی خۆیان ناشارنەوه. ئەم گرووپە ئەم کەسان

ە ەمینک شووناسی ڕاستەقینەی ژیانیە بۆ ئەوەی لەم ڕێگەوە بزوتنەوەیەکی سەربەخۆیان دەست پێ کردوو

ە ک« ردنەوهئاسایی ک»دەڵێن ە تلیگرامییەکان بەم بزوتنەوە گرووپە وان پیشان بدەن. لهەموە بسێکسییەکان 

کۆمەڵێ چاالکی وەکوو گفتوگۆ لەگەڵ هاوپۆل، دراوسێ و خزم و کەس و کار بۆ گۆڕینی ڕوانگەی ە لە بریتیی

 نەک زانکۆیزانکۆکان )ە لە ڕێژەیەکی کەمیش بێت. ئەوان بانگەواز دەکەن کە ، هەر چەند بدەکەن ئەوان

ە دەدوێنن و لەگەڵ ئەو کەسانەی کە شوێنی خوێندنی خۆیان( هەندێ بابەت پێشکەش دەکەن، بنەماڵەکانی دیک

 گفتگۆ دەکەن. « ئاسایی کردنەوه»پەرەپێدانی هاشتاگ ە بناهاوسانان دەچەسێننەوە شەقام ە ل

یی زانین هەمبەر لێنزی بە نائاساە لناهاوسانان ە کە پێی پێناسەیەکە بە ستراتیژی بزووتنەوەی ئاساییکردنەو

ە قبووڵکراوە پارامەترە لە نیازن پیشان بدەن کە خۆیانیان هەیە. ناهاوسانان بە لوە الیەن کۆمەڵگاە ل

بۆ مافی  گەیەکانهەوڵی زیاتری لزباین و ە بە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکاندا بوونیان هەیە. ئەم ئاساییکردنەو

 ە.سەر ئاستی یەک کەسییە ی خۆی دەدات. ئامانج گۆڕینی کۆمەڵگا تەنانەت لکاردانەوەکانە زیاتر، درێژە ب

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

کۆمەاڵیەتییەکانی ئێرانە. ە دژی هاوڕەگەزخوازدژیی و زەختە لە کۆمەڵەی هاوتەریب بۆ بەرەنگاربوونەو

هەڵسەنگاندنی نەرێنی و تاراندن وەڕەز بوون لەگەڵ یەکتر هاودڵییەکی زێدەتریان ە لە کجڤاتانە ندامانی ئەم ئە

ە تایبەتی هاوبەشیان هەیە. ناهاوسانانی چاالک لەم وردنیگەرانی ژیانیاندا ە هەموویان لە هەیە؛ چوونک

ە بێتهاوڕێیان دەە سێک بۆ کۆمەڵێ لکەە کۆمەڵەی بچووکی نەبینراو، شوێنێک کە انەدا دەتوانن لکەلتوور

ی دەرفەتەکان بۆ تۆڕسازیە کەسایەتی دایک یان پوور، بژین. کۆمەڵە هاوتەریبەکان الیەنێکی بەرباڵو ل

یانی و ژە بنەماڵە ناهاوسانان لە زۆرێک لە ئامانجی قەرەبووکردنەوەی ئەو کەمایەسییانەی کە کۆمەاڵیەتی ب

دەروەستی کەشی ئەندامان دەکەن. لەم کۆڕانەدا، کەسەکان هەستی ئەزموون دەکەن، پێشە کۆمەاڵیەتی ب

 خۆبوونی زیاتر بۆ پاراستنیە بە و متمان یەکانیاسایی و شارۆمەندیە مافە زیاتر ل ئاگاداریکۆمەاڵیەتی، 

 ڕێگەی ئەم کۆمەڵە بچووکانەوه،ە دەکەنەوه. ئەوان لبە ئەزموون ی خۆیان یتەندروستی و خۆشگوزەران

ە لە بانهاوتەریە ساز دەکەن و سیستەمی پاڵپشتی بۆ خۆیان دەدۆزنەوه. زۆرێک لەم کۆمەڵ ەلێکگپەیوەندیی

شێوەی ژێرزەوینی ئیش دەکەن. پانتا ئارام و پارێزراوەکەیان زۆر شکێنەر و ناسکە. شایەنی ە واڵتی ئێران ب

اری بن و هەر کامیان ڕێکوە کۆبوونەکۆمەاڵیەتییەکان یان  یتۆڕبە شێوەی دەتوانن جڤاتانە ئەم ە کە ئاماژەی



 ەدەرفەتی تۆڕسازیی کۆمەاڵیەتی ئۆنالین، هەڵبەت بە خۆیانیان هەبێت. هەروەها الیەنێکی بەرباڵو ل

 خۆپارێزییەوه، بوونیان هەیە. 

جێ ە ت بواڵە پێچەوانەی ئەو پەنابەرانەی کە بە کە هی ئەو کەسانەیە کۆتاییدا داپەڕی ستراتیژانەی دیکە ل

ی هۆە جێ هێشتنی زێدی خۆیانیان هەیە. کەسانی ناهاوسان زۆر جار بە یان بواری ماڵیی ب دەرفەتدێڵن، 

ە شارە گەورەکانی وەکوو تاران هەست بە جێ دێڵن. زۆر جار ئەوان لە خوێندن یان ئیش زێدی خۆیان ب

ڕیار ە، بشووناسی ڕەگەزییان الی بنەماڵئاشکرابوونی  ەهۆی ترس لە ئازادییەکی زێدەتر دەکەن. هەندێ ب

ارمەتییەکی بێ هیچ یە تێچووی قورسی ژیانی سەربەخۆ بکردنی نیشتەجێ بن. بۆ دابینە شارێکی دیکە دەدەن ل

ی یتیوانپشە لە ەن و ڕەنگبببەڕێوە شوێنێکدا دەژین بۆ ئەوەی تێچووی ژیان ە لە دەرەکی، هەندێ جار پێکەو

یان ە وەک بژاردە کەسەکان نە کە ئەوەیە ژیانانە پێکەوە سۆزداریش سوودمەند بن. کێشەی ئەم چەشن

ئەم شێوازی ژیانە. ئەگەر کەسێک دەرفەت یان بواری ە ڕوو دەکەنە چارە ڕێگە پێباشبوون بەڵکوو وەک تاک

 ارشووناسی ڕەگەزیی پەنامەکی و هەستیە شوێنێکدا بژی کە دەبێ لە ڕووی ئابوورییەوە ماڵی ئەوتۆی نەبێ ل

 پێشێل دەکرێت. ە الیەن ژێدەرێکی تونداژۆوە نییە، لە ەوبنەڕەتە و مافی کە لە شاراوەی و

گومان بۆ کۆمەڵگا لێکەوتەی دەبێت. هەندێ و بێە بۆشاییدا بەدی نایە لهاوڕەگەزخوازی ە کە شایەنی ئاماژەی

ە یان پەروەرد ئایینوەکوو دەسەاڵت، ناوەندگەلێکی بەرژەوەندی ە هیچ چەشنێک لە جار دەرهاویشتەکان ب

 دژیە ل ەو یاسایە. یاسای سزای ئێران کە گۆڕینی ئاراستە رمی ناسرانی ناهاوسانان پێویستی بفەە نییە. ب

دەکا و یاساکانی هێشتا ناهاوسانان ناشیرین پیشان ە ئاراستەی دوژمنکارانەی کۆمەڵگا تۆکمهاوڕەگەزخوازی 

ە انی ئەم کەسفەرمی نەناسرە دەرهاویشتەی نەخوازراو دەدات. بێدەنگی و بە دەدەن، خۆی پەرە ب

 هێشتا بەردەوامە، ڕاستییەکی دڵتەزێن و ناخهەژێنە. ە کە خەسارهەڵگران

 

 لەگەڵکراوانە دیمان

 

 ەشارەکانی تاران، مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدات. بەم پێیە، تاران بە لجڤاکی ناهاوسانان  1ە ژمار یچارت

دوو هەزار ە و دواتر شاری مەشهەد ب ەخۆ گرتووە هاوڕەگەزخواز زیاترین ڕێژەی ل 274چوار هەزار و 

 136ە سەر ئاستی هەر سێ شارەکە گشتی لە کەس دێن. ب 171دوو هەزار و ە و ئیسفەهان ب 466و 

ە لە شان دەدەن کیپە هاوڕەگەزخوازمان دواند. هەر شارێک پانتا و گرنگیی خۆی هەبوو. ئەنجامەکان ئەو

واڵتێکی وەکوو ئێران ە دەتوانن لە جۆرێک کە ەکران بهەڵبژێردراوەکاندا ناهاوسانێکی زۆر بەدی دە شار

ە ب سەبارەتە دەکەن و سەربەستانە هاوبیرەکانی خۆیاندا ئەم کارە کۆڕە شووناسی خۆیان ئاشکرا بکەن، ل

 دەکەن. ە ان قسییسێکس هۆگریی

 

 ئەنجامی چەندایەتی توێژینەوه .1

نی نامەکی ناهاوسانان و ترسی شیاوی تێگیشتژیانی پەە لە ئاوڕدانەوە سەر کرا بە وەک پێشتریش پێداگری ل

ە نحەشیمەتی نمووە سەدا سەد ئیدعا بکا کە ناتوانێ لە ئاشکرابوونی شووناسی ڕەگەزیی، ئەم توێژینەو

ت بۆ وەدەسە نوێنەری حەشیمەتی گشتی ناهاوسانانە. سەرەڕای ئەمە، هەندێ شت دەرکەوت. ئەم توێژینەوان

شاری کەاڵنسەر سێ ە لە چڕبوونەوە واڵتی ئێران بە ەگەزخوازان لڕێژەی هاوڕە هێنانی مەزەندەیەک ل



ە ژێرەو ەئەنجامەکانی لە کە کار هێناوە تاران، مەشهەد و ئیسفەهان، تەکنیکی مەیدانی و دیمانەی ئامانجداری ب

 ڕوو:ە دەخرێت

ە تا ڕادەیەک ب وەک پێشتریش وتراە شاری تاراندا دەژین کە هەزار کەسی ناهاوسان تەنیا ل 4ە ڕێژەی پتر ل

یان بۆ دەتوانن لەوێ پانتایەکە هۆگریی تایبەتەوە و کەسەکان بە تاران کەمێک لیبرالترە کە هۆی ئەم باوەڕەی

ە ک ەپێدانە شارەکانی مەشهەد و ئیسفەهانن. شایەنی ئاماژە لە بەرامبەردا، نیوەی ئەم ڕێژە خۆیان هەبێت. ل

بۆ ە جۆرێک ئەم شووناسە و بە خۆیان ئاشکرا کردووشووناسی ە کە دەگرێتەوە ئەو کەسانە ئەم ژمار

ە اراوشە کە وایان پێ باشترە کەسەکان هەن کە ژومار لگومان، ڕێژەیەکی بێکۆمەڵگای ئەوان ناسراوه. بێ

 بن. 

ە سێکیان ل هەرە و عوڕف ک ئایینیاسا، ە دەکەن بیریتین لە ڕفتاری تاک ئاراستە واڵتی ئێران، سێ هێز کە ل

هاوڕەگەزخوازان ە کۆمەڵ و هاوکات ئیش دەکەن. کەواتە شێوەی جیا، بە زخوازیین. ئەوان بدژی هاوڕەگە

شووناسی خۆیان ئاشکرا بکەن. سەرەڕای ە واڵتی دیکە واڵتی ئێراندا ناتوانن هاوشێوەی ناهاوسانان لە ل

وازی ئەم شێە کپیشان دەدەن؛ ئەوەی هاوڕەگەزخوازی کردنی قبووڵە پێوشوێنێک لە ئەمە، هێماگەلێک هەن ک

ەی هەتا ئەم ماوە گەشە کردنە. ئەم بابەتە جاران ڕووی لە پتر ل ڕەچاو گرتنی خۆپارێزیە بە تایبەتە ژیان

هۆی ە ئەنجام نەدرا بوو؛ بە دواییش بۆ کۆمەڵگای ئێرانی نەناسراو بوو و هیچ لێکۆڵینەوەیەکی ورد لەم بارەو

ە وانن کەواتە دەڕبابەتەکە تەنانەت پرسێکی کۆمەاڵیەتی لئەوەی بەرپرسان وەک دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی یان 

 یهاوسەرداریبەر دەست نییە. ڕوانگەیەکی وردتر بۆ بارودۆخی ە داتایەک لە ئەم پرس پەرەیە سەبارەت ب

نین.  ەڕەواڵەتدا هۆگری هاوسەرگیری و پێکهێنانی بنەماڵە لە هەموویان سەڵتن؛ چوونکە ئەوان پیشان دەدا ک

ە سااڵن ئەم ڕێژ 31تەمەنی ە لەگەڵ نزیک بوونەوەیان لە ساڵەن ک 31بۆ  21یاتر گەنجانی زە ئەم کەسان

ە کەسەکان بە لەوەی کە واڵتی ئێران گوزارشتە دادەبەزێت. هەر بەم شێوه، ئاستی خوێندنی ناهاوسانان ل

ئاستی بااڵن،  ەندن لکەتر خولیای خوێە حاڵێکدا ئەم ڕێژە ئاستی خوێندنی بااڵتر هۆگرییەکی کەمتریان هەیە، ل

و ە زدایئاستێکی بەرە ئیسفەهان لە ناو کەسانی خاوەن بڕوانامەی دیپڵۆم بەتایبەت لە لە حاڵێکدا ئەم ڕێژە ل

 هەموو چینەکاندا بوونیان هەیە.ە ، ناهاوسانان لنخوێندە بەدەر لە سەد. هەروەها دەردەکەوێ کە ل 41ە دەگات

 –ەتی تەوه. پێگەی کۆمەاڵیئێرانیشدا شی دەکاە ی ناهاوسانان لییەتکۆمەاڵ – یپێگەی ئابوورە ئەم توێژینەو

و چینی ە گپێە تەنیا داهات بەڵکوو سەرکەوتنی خوێندن، ئاسایشی ماڵی و تێگەیشتنی زەینی لە ن یئابوور

 داهاتیە کە خۆ دەگرێت. ئەنجامەکان پیشاندەری هۆگریی بۆ ناهاوسانی لەو بنەمااڵنەدایە کۆمەاڵیەتی ل

سەدی  ەئیسفەهان چاالک بوون. نزیکەی سەد لە نزمەکان تەنیا لە چینە حاڵێکدایە ەند و زۆریان هەیە، لمامناو

کردنی قبووڵ ەکاتێکدا کە کاتی باڵقبووندا هۆگریی خۆیانیان قبووڵ کردبوو، لە لە تاکەکان دانیان پێدا نا ک

ەیوەندییەکانی خۆیاندا بنەمای تایبەت ڕەچاو پە لەم شارانەدا زۆر کەمە. زۆربەی ناهاوسانانی ئێرانی لە بنەماڵ

 ەمەشهەد و تاران زۆر بەدی دەکرێت. بەاڵم کەسانێکیش هەن کە ئیسفەهان و دواتر لە لە ئەم بابەتە دەکەن ک

 ژوماریان هەیە.  پەیوەندیی ناسەقامگیر یان پەیوەندیی بێ

 ەژومار پەنجا پەنجایە. ئەم توێژینەو شاری مەشهەد بەراوردی پەیوەندیی سەقامگیر لەگەڵ پەیوەندیی بێە ل

 و چالنجەبۆ ە دەگەڕێتەوە ی ناهاوسانانی بۆ دەرکەوت کخۆکوژیی ئاسەوارەکانی خەمۆکی و بووندروست



بەراورد لەگەڵ ژنانی ە ناو لزباینەکان بە ئەزموونی نیگەرانی دەروونی لئەگەری دەروونییەکان. ە کێش

ە ل 41ئیسفەهان ە سەد، لە ل 51و نزیکەی ە ئاستێکی بەرزدایە د لمەشهەە لە دیترڕەگەزخواز زۆره. ئەم ڕێژ

 سەد بوو. ە ل 35تاران ە سەد و ل

 

 سێکسی  هۆگریی 2.1

حەشیمەتە نموونەکانی تاران، ە ڕەگەزخواز لو دووگەی  سەندنی لزباینەکان،پیشاندەری پەرە 1ە چارتی ژمار

سەد و ە ل 37.5 گەیەکانسەد، ە ل 35لزباینەکان تاران باوبوون بەم شێوەیە: ە . لەمەشهەد و ئیسفەهان

ە ل 45.5 گەیەکانسەد، ە ل 22.7شاری مەشهەد بەم شێوەیە: ە لە سەد. ئەم ڕێژانە ل 27.5دووڕەگەزخوازان 

سەد ە ل 55 گەیەکانسەد، ە ل 21لە: لزباینەکان ە ئیسفەهان بریتییە سەد و لە ل 31.9ڕەگەزخوازان سەد و دوو

 گەیەکانڕێژەی ە سەر ئاستی هە سێ شارەکە لە پیشان دەدەن کە انچارتسەد. ئەم ە ل 25 ڕەگەزخوازانو دوو

تاران پیشاندەری ئاستی ئازادیی ە سەدی لزباینەکان لە ل 35ڕەگەزخوازەکان زیاتره. ڕێژەی لزباین و دووە ل

 مەشهەد و ئیسفەهانە. ە ڕێژەیی ئەوان ل

  ە حەشیمەتی نموونە لن هۆگرییە سێکسییەکا: باوبوونی 1ە چارتی ژمار

 

 دۆخی هاوسەردارێتی 2.2

سەر ئاستی هەر سێ شاری تاران، مەشهەد و ە دۆخی هاوسەردارێتی حەشیمەتی ئامانج ل 2ە چارتی ژمار

زۆر هۆکار، ژنان و پیاوانی ە سەڵتن. بە سەدی حەشیمەتی نموونە ئیسفەهان پیشان دەدات. سەد ل

ە هۆکارە گەڵ ڕەگەزی بەرامبەر دەست پێ بکەن. یەکێک لپەیوەندیی لەە هاوڕەگەزخواز لەوانەی

ە هیچ ە، هەر ئەم حەشیمەتچارتگوێرەی ئەم ە سەرەکییەکان پێکهێنانی بنەماڵە بایەخی نەریتییەکەیەتی. ب

ک ی و یاسایی شئایینشێوەی نەریتیی، ە ناو پرۆسەی هاوسەرگیری و ژیانی خێزانی بە هۆیەک بۆ چوون

بە هۆی زەختی سێکسی و و کۆمەڵگا، ە ەرباری ملکەجێتی بۆ داخوازی بنەماڵنابات. سەرەڕای ئەمە، س

 تەنیاشوناسی کە دەکرێتە سەر هاوبەشی هاوڕەگەزخواز هەر هاوسەرگیرییەک بەم شوناسە تێک دەدات. 

 بەردەوامن. ە ڕێژەیەکی زۆر کەمی ئەم هاوسەرگیرییان



 تەمەن 2.1

 

 حەشیمەتی نموونەە ل تەمەنییەکانە : ڕێژەی گرووپ3ە چارتی ژمار

 

 بارودۆخی هاوسەردارێتی 2.3

 

 حەشیمەتی نموونەە : ڕێژەی هاوسەردارێتی ل2ە چارتی ژمار

گوێرەی ە تاران، مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدات. بە الیەنی تەمەنیی هاوڕەگەزخوازان ل 3ە چارتی ژمار

 31بۆ  21سەدی ئەوان نێوان ە ل 61و  ساڵ 21سەد هاوڕەگەزخواز ژێر تەمەنی ە ل 31تاران ە لە چارتئەم 

ە ل 54.5ساڵ،  21سەد ژێر تەمەنی ە ل 27.4مەشهەد ە ساڵ بوون. ل 31سەد ژوور تەمەنی ە ل 11ساڵ و 

ڕیز ە بە شاری ئیسفەهان ئەم ڕێژە سااڵنن. ل 31سەد ژوور تەمەنی ە ل 18.1ساڵ و  31بۆ  21سەد نێوان 

ە هاوڕەگەزخوازان لەم حەشیمەتە پیشان دەدەن کە امەکان ئەوسەدن. ئەنجە ل 7سەد و ە ل 51سەد، ە ل 31

گرووپی سی سااڵنەکاندا ە سااڵنن. دەتوانین کەم بوونەوەی بەرچاو ل 31بۆ  21تەمەنی ە نموونەییەدا پتر ل

 بەدی بکەین. 



 ئاستی خوێندەواری 2.4

 

 حەشیمەتی نموونەە : ڕێژەی ئاستی خوێندەواری ل4ە چارتی ژمار

تاران ە تاران، مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدات. لە ئاستی خوێندەواری هاوڕەگەزخوازان ل 4 ەچارتی ژمار

گاهیان تەواو کردبوو سەدیان پیش دانیشە ل 7.5ەبوو. سەد هاوڕەگەزخوازان دیپڵۆمیان نە ل 12.5

ی بااڵ بوون. سەدیان هەڵگری بڕوانامەە ل 7.5سەد بڕوانامەی بکالۆریۆسیان هەبوو و ە ل 31(، )دواناوەندی

سەد ە ل 45ئیسفەهان ە و لە سەدە ل 18سەد و ە ل 36.5سەد، ە ل 9سەد، ە ل 36.5ڕیز ە بە مەشهەد ئەم ڕێژە ل

گوێرەی ە سەد خوێندنی زانکۆیان هەیە. بە ل 15سەد هەڵگری بڕوانامەی دیپڵۆمن و ە ل 41دیپڵۆمیان نییە. 

تی ئاسە نزمەکانی کۆمەڵگا بە نێوان چینە ن لڕووی کارکردیی، دەتوانیە ەکان لکەلتوورتیۆریی وردە 

 هۆگریی وێدەچێە پێی هیڵکاریی، دەتوانین بڵێین کە ناهاوئاهەنگی بەدی بکەین. بەاڵم بە خوێندەواری کەمەو

ە ەسێک بکەسانی نەخوێندەوار، کە نییە. دەتوانین لە ئاستی خوێندەواریی ئەوەوە کەسێک بەستەگی بسێکسی 

 چارتبەدی بکەین. هاوڕەگەزخوازی ە بڕوانامەی بااڵی خوێندەوە و کەسێک بئاستی خوێندەواری کەم 

 ەخاوەن بڕوانامەی دیپڵۆم و بڕوانامەی بکالۆریۆسن، بەتایبەت لە زۆربەی ئەو کەسانەی کە پیشان دەدا ک

 ئیسفەهان، هۆگریی هاوڕەگەزخوازانەیان هەیە.  

 

 

 

  



 یکۆمەاڵیەتی و ئابوورپێگەی  2.1

 

 حەشیمەتی نموونەە پێگەی کۆمەاڵیەتی و ئابووری ل: ئاستی 5ە چارتی ژمار

تاران، مەشهەد و ە ئابووریی هاوڕەگەزخوازان ل –پێگەی کۆمەاڵیەتی ە بە پەیوەست 5ە چارتی ژمار

. وداپێداودانچینی خە سەد لە ل 21چینی مامناوەند و ە سەدی هاوڕەگەزخوازان لە ل 81تاران ە ئیسفەهان. ل

 . وداپێداونچینی خە سەدیان لە ل 51چینی مامناوەند و ە سەدیان لە ل 51مەشهەد ە ل

ە سەد لە ل 55ئابووریی نزمتر،   الیەنی پێگەی کۆمەاڵیەتیە سەدی هاوڕەگەزخوازان لە ل 21ئیسفەهان، ە ل

کوڕانی »ژێر ناوی ە کتێبەکەی خۆیدا لە گرووپی بەرزتردان. کۆهێن لە سەد لە ل 25چینی مامناوەند و 

هیوان. ئەوان ناڕازی و بێە پێگەی کۆمەاڵیەتی ئابووری نزمترەوە ( دەڵێ کوڕان ب1995« )رتاوانبا

هاوشێوە زۆر جار گرووپگەلێک پێک دێنن بۆ ئەوەی  یپێشینەی ئابووریکەسانی خاوەن لەگەڵ ە هاوئاراست

 زۆر جار دژی ئەومامناوەند و سەرترەکانە. ڕفتاریان ە دژی نۆڕمی چینە ەکان بدەن کە کەلتووروردە بە پەر

هێن پێچەوانەی ئەوەی کۆە سەیریان دەکات؛ بەاڵم بکردن کۆمەڵگا وەک ڕفتارێکی شیاوی قبووڵە کە شتەی

ە ێ، لئاراستەی ڕفتاری گشتی نەبە پەیوەندیی سێکسی ئەگەر لە دەیڵێ، ئەنجامی توێژینەوەکان دەریدەخا ک

 چوارچێوەی چینی مامناوەند و سەرتردا بەدی دەکرێت.

 



 ئاراستەی کۆمەڵگا  2.2

 

 حەشیمەتی نموونەمنداڵی لە کەڵکاوەژوویی : ڕێژەی 6ە چارتی ژمار

ە ێمئە بنەڕەتەوە پیشان دەدات. لە حەشیمەتی نموونە تافی منداڵی ل کەڵکاوەژووییڕێژەی  6ە چارتی ژمار 

ڵی و لەوەی تافی مندا ەکاتی منداڵی بەتایبەت دەستدرێژیی لە ل کەڵکاوەژوویی یکاریگەریە نیاز بووین لە ب

ا یان نا، دڵنیە بوونی هەی هاوڕەگەزخوازیداە یان نا و یان لهاوڕەگەزخوازی  هۆیە دەبێتە ئایا ئەم بابەتە ک

 ببینەوه. 

هەڕەتی منداڵیدا ە مەشهەد لە سەدیان لە ل 16.6تاران و ە سەدی هاوڕەگەزخوازان لە ل 7.5، چارتپێی ە ب

 ەو ژینگەی منداڵی چڕ ببوونەوە سەر دەوری بنەماڵە لە لێکۆڵینەوانەی ک دەستدرێژی کراوەتە سەریان. ئەو

 1پیشان بدەن. گوورانسۆز و قۆناغەکانی گەشە و ە وەک دیاردەیەکی گرێدراو بهاوڕەگەزخوازی  هەوڵیان دا

ەک شێوەیە بە سەرە زەختی گشتی ڕابێڕت ئێگنیۆ ئەوانەی زەخت و گووشاریان ل یگوێرەی تیۆریە ب

نەرێنی ێکسیی سبۆ نۆڕم و یاساکانی کۆمەڵگا قبووڵکراو نییە. ئێگنیۆ دەڵێ پەیوەندیی ە وت دەکەن کهەڵسووکە

نەرێنی  ییسێکسڕفتاری خراپ و الدان. پەیوەندیی ە نەرێنی ئینجا دەگات یهۆی سۆزداریە تاکدا دەبێتە ل

وەردەگرێ یان ە کەسەکە ی لپاکبەها پیرۆزەکانی وەکوو پاکی و داوێنە ی کانەە سێکسییپەیوەندیی لەوە بریتیی

دیاردەی نەرێنی وەکوو  ئەزموونی 2سەردا دەسەپێنێت.ە شتێکی ئازاربەخشی وەکوو دەستدرێژیی ب

 تی،بەرەو الدانی کۆمەاڵیەە هۆی ئەوەی کەسەکە دەبێتە کە تافی منداڵی یەکێک لەو هۆکارانەیە ل دەستدرێژی

ە ربڕینی توندوتیژی خۆی مل بنێت. کەواتو دەستدرێژیی وەک ئامرازێک بۆ دەهاوڕەگەزخوازی 

دەتوانێ هۆگریی هاوڕەگەزخوازانەی ە کاتی منداڵی چ هۆکارێکی دەروونی بێ یان نەبێ، کە لکەڵکاوەژوویی 

توانێ خۆی دەە پیشان دەدا کە مێرمنداڵیدا لێ بکەوێتەوه، دەبێ زیاتر تاوتوێ بکرێت؛ بەاڵم ئەم توێژینەوە ل

 فاکتەرێک بێت. 

                                                           
1 - Agnew, Robert, and Helene Raskin White. 1992. “An Empirical Test of General Strain Theory.” 

Criminology 

30(4): 475-499. 
2 - Agnew, Robert, and Helene Raskin White. 1992. “An Empirical Test of General Strain Theory.” 

Criminology 

30(4): 475-499. 



 یدی ئەخالقیی هاوڕەگەزخوازڕەهەن 2.1

 

 ڕەهەندی ئەخالقیی هاوڕەگەزخوازی بەراورد لەگەڵە لەگەڵکراوان بە : ڕێژەی بۆچوونی دیمان7ە چارتی ژمار

بەراورد لەگەڵ ڕەهەندی ئەخالقیی ە پیشاندەری ڕا و بۆچوونی حەشیمەتی ئامانج ب 7ە چارتی ژمار

سەدی حەشیمەت لەو بۆچوونەدا ە ل 71.5مەشهەد و ە سەد لە ل 66تاران، ە سەد لە ل 82.8هاوڕەگەزخوازییە. 

ڕن، و یاسایی پێشمۆدێ سیستەمی ئەخالقیە و سرووشتییە. لدیاردەیەکی ئاسایی هاوڕەگەزخوازی ە بوون ک

کردەوەی سێکسی زۆر جار تەنیا وەک ئامرازی زک و زا و وەک گرنگترین کارکردەکەی سەیر دەکرا. هەر 

، نائەخالقی لێی دەڕوانرا. بۆ وێنەە زک و زای لێ نەکەوێتەوه، بە کسێکسی  کردەوەیە چەشن

ێکسی س کارهێنانی کەرەسەی بەرگیری و پەیوەندییە لەگەڵ ئافرەتان، ب و پەیوەندیی کۆمیکردن خۆڕەحەت

 ڕێژەیە هەژمار. کەواتە گوناح دەهاتە بە ییەوئایینڕوانگەی ە ی و لنائەخالقە گەڵ کەسانی هاوڕەگەز بلە

کۆمەڵگا و ئابووریی هۆزەکان پێویست بوو. ئەم ە زک و زا بۆ مانەوەی حەشیمەت، بەرگری لزۆرتری 

سیی سێک کردەوەیە شێوەی سزادان و سەرکۆنەی هەر چەشنە سیستەمی نۆڕمیی کۆمەڵگا بە لە پێویستیی

 زک و زای لێ نەدەکەوتەوه.ە دەنواند کخۆی 

ژیان بەرز ە حەشیمەتی مرۆییە. مامناوەندی هیوا ب بەرامبەردا، سەردەمی مۆدێڕن سەردەمی تەقینەوەیە ل

کاڵ بۆتەوه. ڕێژەی زۆر  سەربازی و ئابووری کاروباریە و دەوری هێزی فیزیایی مرۆڤ لە بووەو

و ئامانجی کۆتایی پەیوەندیی  ئەوڕۆ زک و زا چیتر چاکیە ڕێژەی مردن زیاتره. کەواتە خستنەوەش لمنداڵ

ە انسەردا هاتووه. ئەم گۆڕە کردن گۆڕانی ببەرەو چێژبردن و نزیکیە زایو ئەم ئامانجی زک و ە سێکسی نیی

خستنەوە منداڵ بێە پەیوەندیی سێکسی بە سیستەمی نۆڕمیی دنیای مۆدێڕن، شوێنێک پیشان دەدا کە خۆی ل

 زۆرە ل هاوڕەگەزخوازی ئێستا جێی گومانە. کەواتە، ئێستاە هیچ کێشەیەکی تێدا نییە؛ النیکەم ئەم ئاراست

ە خرایە بەر باس، لە الیەن فەیلەسووفانەوە لە ئەخالقییە قەڵەم دەدرێت. ئەم ڕوانگە سرووشتی لە بە ڕووەو

ە نوێی ەاوه. بەاڵم، ئەم ڕوانگبەدی نەکرهاوڕەگەزخوازی  حاڵێکدا لێکەوتەی تەندروستی و ناکارامەییەکانی

عەشقی ڕۆمانسی و چێژ گەوهەری ە ن وایپێیاە پێشوازیی لێ دەکرێ کزۆر ە الیەن ئەو هاوڕەگەزخوازانەوە ل

 یزهاوڕەگەزخواە پەیوەندییەکانی جیهانی مۆدێڕنن. لەم سااڵنەی دواییدا، ڕوانگەکان سەبارەت ب یسەرەکی

کۆمەاڵیەتییەکان و ە ڕۆژنامەکان، تۆڕە و وێنەی ئەرێنی لەو لە واڵتانی ڕۆژاوایی هەموار کراوەتەوە ل

 میدیاکاندا زیاتر پەرەی سەندووه. 



 کردن . شووناس و قبووڵ2.2

 

 الیەن تاک و بنەماڵەە لهاوڕەگەزخوازی کردنی : ئاستی ئاگاداریی و قبووڵ8ە چارتی ژمار

بۆ ە گرنگ چالنجێکیخۆیان  ییان شووناسی ڕەگەزێتیسێکسی  هۆگرییە کەسانی ناهاوسان ل خۆتێگەیشتنی

ماوەی باڵق ە لە زخوازانێک پیشان دەدا کڕێژەی هاوڕەگە 8ە چارتی ژمارئەوان و بۆ کۆمەڵگای ئێرانی. 

و وەک شووناسی ڕەگەزیی خۆیان قبووڵیان کردووه؛ هەروەها ە یان بردووهۆگریی سێکسیە بووندا پەیان ب

هاوڕەگەزخوازی ە سەر ئاستی هەر سێ شاری تاران، مەشهەد و ئیسفەهان لە بنەماڵەکان لە پیشان دەدا ک

ئیسفەهان ە سەد و لە ل 66.6شاری مەشهەد ە سەد، لە ل 78.6ری تاران شاە ئاگادار بوون و قبووڵیان کرد. ل

ون. خۆیان ئاگادار بوسێکسی  هۆگرییە ماوەی باڵق بوونیاندا لە لە سەدی واڵمدەران دانیان پێدا نا کە ل 111

ە سەدیان لە ل 111تاران و ە سەدی واڵمدەران لە ل 92.8خۆیان، سێکسی  هۆگرییکردنی ڕووی قبووڵە ل

ە خۆیان قبووڵ کردووه. بسێکسی  هۆگرییری مەشهەد و ئیسفەهان وتیان هاوڕەگەزخوازییان وەک شا

سەدی تاکەکان ە ل 41ئیسفەهان ە سەد و لە ل 51مەشهەد ە سەد، لە ل 42.9تاران ە سەرەوه، ل یچارتگوێرەی 

ە سەدیان لە ل 16.6ان و تارە سەدیان لە ل 14.28یان ئاگادار بوون و هۆگریی سێکسیە وتیان بنەماڵەکانیان ل

 ئیسفەهان شووناسی ڕەگەزیی ڕۆڵەکانی خۆیانیان قبووڵ کردووه.          

 

 

 



 

 : ڕۆڵی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە دۆستایەتی و پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕەگەزخوازان9ژمارە  وینە ی

 

 ەکرا. وەک لە ت پێناسگرفە الیەن زۆربەی واڵمدەران بە لەگەڵ دایک و باوکەکان ل پەیوەندییسازدانی 

ئاگادار کردنەوەی دایک و ە سەدی کەسەکان باسیان لە ل 51سەد هەتا ە ل 41نێوان ە دا دەرکەوت، لچارت

 14ان نێوە تا ڕادەیەک کەم و لکردن خۆیان کرد. سەرەڕای ئەمە، ڕێژەی قبووڵسێکسی  هۆگرییە باوکیان ل

نزیکەی سیفر بوو. زۆرینەی ە ئیسفەهان ئەم ڕێژە و لشاری تاران و مەشهەد بوو ە سەد لە ل 16سەد بۆ ە ل

وەفادار بن.  ەبەم باوەڕە اتیڤن و ئەستەممەحافزەکار و کۆنسێرڤە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە ن لئێرانییەکاە بنەماڵ

 ەداوایان لێ دەکەن بەشێک لە ئاگا بن، هەمیشە منداڵەکەیان بسێکسی  هۆگرییە ئەوان تەنانەت ئەگەر ل

 بەر باس. ە و ئەندامانی کۆمەڵگا نەخەنە لەگەڵ ئەندامانی دیکەی بنەماڵ شووناسی خۆیان

 

 

 



 . تۆڕسازی کۆمەاڵیەتی 2.1 

ییەکانی وەکوو کەلتوورفاکتەرە ە ( پیشان دەدا ک2115چوارچێوەی گەشەی شووناسی ناهاوسانان هماک )

چارتی  1ک کاریگەری دادەنێت.سەر بوارە گرینگەکانی وەکوو دەروونناسی خۆوازانینی تاە لە میدیا لەوانەی

 ەکۆمەاڵیەتییەکان پێکەوە ڕێگەی ئاڵوگۆڕی تۆڕە لە پیشان دەدا کە پەرە سەندنی هاوڕەگەزخوازان 8ە ژمار

ئیسفەهان ە سەدیان لە ل 61تاران و ە سەدی کەسەکان لە ل 64.3گوێرەی خشتەکەی سەرەوه، ە ئاشنا بوون. ب

ۆیان شووناسی خە کۆمەاڵیەتییەکان پەیان بە تۆڕە ی وتووێژ لکاتە کۆمەاڵیەتییەکان و لە ڕێگەی تۆڕە ل

سەدیان ە ل 111مەشهەد و ە سەدیان لە ل 33.3تاران، ە لە سەدی حەشیمەتی نموونە ل 71.4بردووه. هەروەها 

هاوڕێ. ە ن ببووە هاوشێوسێکسی  هۆگرییە کۆمەاڵیەتییەکان لەگەڵ کەسانێک بە ڕێگەی تۆڕە ئیسفەهان لە ل

ئیسفەهان ڕازی ە سەدیان لە ل 61ئیسفەهان و مەشهەد و ە ل 83.3تاران، ە ەدی هاوڕەگەزخوازان لسە ل 35.7

ندیی گەشەی کۆمەاڵیەتی و پەیوەە کۆمەاڵیەتییەکان لە دا دەبینرا، تۆڕچارتە بوون. وەک لە بەم دۆستایەتییان

 ڕووی دەروونیە نگیان هەیە. لتاران، مەشهەد و ئیسفەهان دەورێکی گرە نێوان هاوڕەگەزخوازان لە پتەوتر ل

 ەهاوڕەگەزخوازان پانتایەکی وەکوو تۆڕە و کۆمەاڵیەتییەوه، گرنگترین ئامرازەکانی پشتیوانی ل

کۆمەاڵیەتییەکان پەیوەندیی نێوان هاوڕەگەزخوازان ە کۆمەاڵیەتییەکان و دۆستانی هاوڕەگەزخوازه. تۆڕ

ە ان لترین ڕفتارەکەنی دابڕان دەڵێ نائاساییئەنجوم تیۆرییە ئاسان و خێرا دەکەنەوه. ئێدڤین ساترلەند ل

لەم ئاستی ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتییە، ساترلەند  2سەرەتاییەکانی وەکوو بازنەی دۆستان فێر دەکرێن.ە گرووپ

ڕێگەی  ەنائاسایی بن. تاکەکان ڕفتاری نائاسایی لە دەڵێ وەک چۆن تاکەکان ملکەجی یاساکانن، فێر دەبن ک

گوێرەی بۆچوونی ساترلەند، ە و هەڵسووکەوت لەگەڵ دیتران فێر دەبن. بکردن یی سازپرۆسەی پەیوەند

چم دەگرن بێە کۆمەاڵیەتییەکانەوە ڕێگەی تۆڕە نێوان هاوڕەگەزخوازان لە لە و گرووپی کە پەیوەندیی دۆستان

ه، سەبارەت هاوڕەگەزخوازەکانەوە گرووپ ناوە کەسەکان دەچنهەڵکشانە، شیاوی فێر بوونن. ە و ڕوویان ل

 دەکەنەوه.     فێر دەبن و دەروونیهاوڕەگەزخوازی  شووناسیە ب

 

 

 

 

 

         

                                                           
1 - Hammack, P. L. 2005. The life course development of human sexual orientation: An integrative paradigm. 

Human Development, 48: 267–290. 
2 - Sutherland, E.H., Cressey, D.R. and Luckenbill, D., 1995. The theory of differential association. Deviance: a 

symbolic interactionist approach. General Hall, Lanham, pp.64-68. 



 پەیوەندییەکان  2.10

 

 حەشیمەتی نموونەە لە : ڕێژە جیاوازەکانی پەیوەندیی هاوڕەگەزخوازان11ە چارتی ژمار

هەد تاران، مەشە ناهاوسانان لناو ە لکاتی یان هەمیشەیی پەرە سەندنی پەیوەندییە دیارەکان،  11ە چارتی ژمار

سەدیان ە ل 51تاران، ە سەدی هاوڕەگەزخوازان لە ل 14.3ە، چارتگوێرەی ئەم ە و ئیسفەهان پیشان دەدا و ب

سەدیان ە ل 42.85ئیسفەهان پەیوەندیی سێکسی ناڕوونی زۆریان هەیە. بەاڵم ە سەدیان لە ل 41مەشهەد و ە ل

هەبوو. هەروەها  هەمیشەییانئیسفەهانیش پەیوەندیی ە سەدیان لە ل 41مەشهەد و ە سەدیان لە ل 51تاران، ە ل

ە سەر هەندێ لە سەدیان لە ل 81مەشهەد و ە سەدی ئەوان لە ل 66.6تاران، ە سەدی ئەوان لە ل 51

 پەیوەندییەکانی خۆیان سوور بوون. 

 



اوڕەگەزخوازی ه :ی مۆدێڕنی ڕۆژاوایی دەکاە کەلتوورلهاوڕەگەزخوازی  چوار جۆرە پالمر باس ل

 تاک پێک ناهێنێ وسێکسی  و زیاتر پێکهاتەی ژیانیە ڕووبەڕوو بوونەوەیەکی کەمخایەنە جار کەجارن

ە بە ئاماژە کە چاالکییەکانی پێگەیەکهاوڕەگەزخوازی  جۆرێکی دیکەی 1وەکوو عەشقی کوڕانی قوتابخانەیە.

 اشیپێبە خوازانە ئەنجام دەدرێ بەاڵم نابنشێوەی بەردەوام تێیدا کردەوەی هاوڕەگەزە بە هەلومەرجێک دەکا ک

ێک بێ ژن دەژین، وەها ڕفتارگەلە پیاوان بە شوێنگەلێکی وەکوو کەمپەکانی سوپا کە ی کەسەکە. لیسەرەک

پێ ە الوە ب انی هاوڕەگەزخوازانەییچاالکە دەکا کە بەو کەسانە کراو ئاماژنهێنیی یهاوڕەگەزخواز باوه.

 قبووڵ کراوه. لێرەدا،ە الیانەوە ڕاحەتی بە زۆر بە پەرێزن وا ئەم کارە وردوە بەاڵم لەو گرووپانە باشتر

وەک هاوڕەگەزخوازی  هاوڕێ و هاوکاران دەشاردرێتەوه.ە لە کە کردەوەیەکی پەنامەکییهاوڕەگەزخوازی 

و بۆ ئەوان پەیوەندیی لەگەڵ کەسانێک ە شووناسی خۆیان درکاندووکە ە شێوازی ژیان کەسانێک دەگرێتەو

ە لە دەکەین، دەبینین ک 11ە چارتی ژماربەشی گرنگی ژیانە. کاتێک سەیری ە هاوشێوسێکسی  هۆگرییە ب

تاران، مەشهەد و ە پالمێر، زۆرینەی هاوڕەگەزخوازان ل یهاوڕەگەزخوازی چوارچێوەی چوار جۆر

 وەکوو ڕێگەی ژیاندان. هاوڕەگەزخوازی  ونهێنی  یهاوڕەگەزخوازی ڕیزیە ئیسفەهان ل

 و هەاڵواردنندوتیژی تو. 2.11

 

 دژی هاوڕەگەزخوازانە و هەاڵواردن لتوندوتیژی . ڕێژەی 11ە چارتی ژمار

ە هاوڕەگەزخوازان لسەر ە ، هەاڵواردن و سووکایەتی داسەپێنراو بتوندوتیژیڕێژەی  11ە چارتی ژمار

ن و هەاڵواردتیژی توندوە، زیاترین ڕێژەی چارتگوێرەی ئەم ە تاران، مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدات. ب

چاو ە سەد( ڕوو دەدات. لە ل 7.1سەد( و تاران )ە ل 66.6ئیسفەهان )ە سەد( و ئینجا لە ل 81ئیسفەهان )ە ل

ی الدان و نانۆڕمە بهاوڕەگەزخوازی ە ترن؛ کەواتیئایینخوازتر و تاران، مەشهەد و ئیسفەهان نەریتی

                                                           
1 - Plummer, K. ed., 2002. Modern homosexualities: fragments of lesbian and gay experiences. Routledge 



دژی هاوڕەگەزخوازان پیشان ە لتوندوتیژی ە ر لڕێژەیەکی زۆە ئەم دوو شارە کە دەزانن. هیچ سەیر نیی

 دەدەن. 

ن. قەڵەم دەدەە یان بابەتێکی ناسرووشتی ل ەندەڵی ئەخالقیگە بە ئەوخوازی، بەرهەڵستکارانی هاوڕەگەز

ە و هەاڵواردنن. لتوندوتیژی سەرەکییەکانی ە هاوڕەگەزخوازدژیی و ناولێنان لەم کۆمەڵگایانەدا هۆکار

ڕەهەندی ە و قەمچییە. لە پێی یاسا شیاوی سزاگەلی وەکوو سێدارە بڕەگەزخوازی هاو کۆمەڵگای ئێران،

وەک خوازی هاوڕەگەزە و ڕفتارێکی نانۆڕمییە. بەو پێیەی کە نییکردن شیاوی قبووڵە ییەوه، ئەم بابەتئایین

زان هاوڕەگەزخواە سەیر دەکرێ، زۆر کەس لەو بڕوایەدان کلەقەمێک ناهاوئاهەنگی کۆمەاڵیەتی و وەک 

 و هەاڵواردنن. توندوتیژی شایەنی 

نن. کۆمەاڵیەتی دەزا ییی ئەخالقیتەندروست حەڕەشەیەک بۆ سەرە بهاوڕەگەزخوازی  گشتی، کۆی خەڵکە ب

سەر ە ناهاوسانان هێرش کردنە دژی هاوڕەگەزخوازان و کوشتن بەردەوامن و زۆرێک لە هێرشی توند ل

 هۆی بێزارییەوه. ە وانی بڕیزی تاە پێی یاسا دەخەنە هاوڕەگەزخوازان ب

 ییەکانئایین. باوەڕە 2.12

 

 ە حەشیمەتی نموونە ییەکان لە ئایین: ڕێژەی باوەڕ12ە چارتی ژمار

ەهانە. تاران، مەشهەد و ئیسفە لە ناو ئەم حەشیمەتە ییەکان لئایینپیشاندەری باوبوونی باوەڕە  12ە چارتی ژمار

ە ل 21مەشهەد و ە سەدیان لە ل 33.3تاران، ە ان لگەزخوازسەدی هاوڕەە ل 14.28ە، چارتگوێرەی ئەم ە ب

ان پیشە ی وەکوو خودا و نوێژ و ڕۆژوو هەبوو. ئەم داتایانئایینچەمکگەلی ە ئیسفەهان باوەڕیان بە سەد ل

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

ی لەواندا یینئالەم شارەدا باوتره. ئیسفەهان و تاران مۆدێڕنترن و باوەڕی  ئایینسایەی ە ان لکۆمەاڵیەتی بوونی

 کاڵتره. 



 یخۆکوژی. خەمۆکی و 2.13

 

 حەشیمەتی نموونەە ی لخۆکوژی: ڕێژەی خەمۆکی و 13ە چارتی ژمار

شهەد و ئیسفەهانە. تاران، مەە ناو هاوڕەگەزخوازان لە ی لخۆکوژیپیشاندەری خەمۆکی و  13ە چارتی ژمار

ی پیشان خۆکوژیسەدی حاڵەتەکانی ە ل 51ە سەد و مەشهەد بە ل 41ە سەد، ئیسفەهان بە ل 35.7ە تاران ب

ەنجامدا ئە مەشهەد و لە بوونی بەها نەریتییەکان و زەختەکان لهۆی باوە بە پێمان دەڵێن کە دەدرێن. ئەم ژماران

 زیاتره.ە ناو هاوڕەگەزخوازانی ئەم شارە ل خۆکوژیو هەاڵواردن، توندوتیژی ڕێژەی سەرتری 

 تەندروستییەکانە تێبینیی 2.14

 

 حەشیمەتی نموونەدا ڕەچاو دەکەن.ە سێکسییەکان لە تەندروستییە تێبینییە : ڕێژەی هاوڕەگەزخوازانێک ک14ە چارتی ژمار



انی  پەیوەندییەکە لپەیوەندیی سێکسی پارێزراو ە کڕێژەی هاوڕەگەزخوازانێک پیشان دەدا  14ە چارتی ژمار

هەمبەر ە راستنی خۆ لاتاران، مەشهەد و ئیسفەهان زۆر کەس ئامادە کاریی بۆ پە خۆیاندا ڕەچاو دەکەن. ل

 61ئیسفەهان ە سەد و لە ل 71.4تاران ە سەد، لە ل 83.3مەشهەد ە تەندروستییەکان ڕەچاو ناکەن. لە مەترسیی

حەشیمەتی نموونەی هەر سێ ە لە ڕەچاو ناکەن. ئەم ڕێژ تەندروستییەکانە سەدی هاوڕەگەزخوازان بابەتە ل

ڕەگەزخوازان لزباین و دووگەی، ناو ە پیشاندەری ناوشیارییەکی زۆر لە کە سەدە ل 51شارەکەدا ژوور 

 سەبارەت بەم بابەتەیە. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2بەشی 

 حاڵی گۆڕانە جیهانییەکان و ڕێگەی داهاتووە لە پاڕادایم

 

 ەکان:پێڕستی بابەت

  جیهانییەکان و ڕێگەی داهاتووە گۆڕانی پاڕادایم 

  ناهاوسانییەکانە گۆڕانی پاڕادایم 

  واڵتانی ئیسالمیدا چ ڕوو دەدا؟ە ل 

   داهاتوو بۆڕوانینێک 

  ئەنجام گرتن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حاڵی گۆڕانە جیهانییەکان و ڕێگەی داهاتوو ە لە پاڕادایم

ە مێژوو ئەم بابەتە ڕوو دەدات. چاوخشاندنێک لە وردە و وردە خۆی هەی دژواریە هەر گۆڕانێکی گەور

درێژەی کێشا بۆ ئەوەی ڕێکاری ئاماری و لێکدانەوەی ە بکەن کە ری ئەو سااڵنیپشتڕاست دەکاتەوه. سە

وەک خوازی، هاوڕەگەزە ( توانی هەڵوێستی خۆی بەرامبەر بDSMەنی دەروونناسانی ئەمریکا )ئەنجوم

ەرێمی سرووشتییەکانی هە درێژەی کێشا هەتا دیوانی بااڵ بوارە وونی، بگۆڕێ، سااڵنێک کنەخۆشییەکی دەر

( یان ڕاگەیێندراوی 4بەشی ە الرێنس ل باسی بابەتیە فەرمی بناسێ )بڕوانە ب سێکسییەکانە پرسە تایبەتی ل

افی مە اییەکان کپلەی یاسایی ئەمریکا و بڕیارە جیاوازەکانی دادگا ئەورووپە زنجیرە بااڵترین دادگا ل

کەسانی هاوڕەگەز دەدا. ئەم بڕیارەی دادگا خاڵی ئەو پەڕی مافی ناهاوسانان بوو. پاش ە هاوسەرگیرییان ب

 هەڵکشانە. ە ڕووی لهاوڕەگەزخوازی  گشتیکردنی دواکەوتن، قبووڵە چەندین دەی

اسایی بۆ ی یو پشتیوانی مافەکانی مرۆڤە سەر ئەوەی کە هەڵوێستی خۆی لە لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی هەمیش

پشتیوانەکان، ە بڕیاری دادگاکان، دەوڵەتە لە ناهاوسانانیشەوه، ڕوون و یەکدەنگ بووه. ئەمە بە هەمووان

اسایی ئەم فەرمی ناساندنی یە جیاوازەکان، گۆڕانی یاسا و ڕێساکان، داخوازی بۆ ڕفتاری باشتر، بە ئەکتیڤیی

ە و ب ەبوێرانە ی ئەم گرووپەدا خۆی نواندووه؛ بەاڵم ئەم ڕفتارزیاترکردنی و قبووڵە خەسارهەڵگرە کەمین

 یاره. ئێران بابەتێکی شکێنەر و هەستە خۆرهەاڵتی ناڤین، بۆ وێنە لە فەرمی ناساندنی ژیانی ناهاوسانان هەمیش

ە ەنیا لتە اوسانان نناهە چەشنی خۆیدا کە لە گشتگیرترین توێژینەوەکانە یەکێک لە لێکۆڵینەوەییە ئەم توێژینەو

یاسایی  خشسووکناییبەنەبوونی ە لە خۆ دەگرێ، کەسانێک کە پانتای ئێرانیشدا لە ی جیهانی بەڵکوو لداڕشتە

نێوان ە رتن لگە گوێرەی ئەندازە بە دەکەن. ئەم توێژینەوە و مانەوە پەلەقاژێ بۆ گەشکۆمەاڵیەتی و پشتیوانییە 

ە لە کە و بۆ خوێنەرانی ڕوون دەکاتەوە نجام دراوئەە سەر ئاستی هەر سێ شاری گەورە بەشدار بوو ل 511

هێشتا بابەتێکی ە کۆمەڵگا ڕۆژاواییەکان زۆر قبووڵ کراوە زۆرێک لە لهاوڕەگەزخوازی ە حاڵێکدا ک

ە کۆمەڵگا ئیسالمییەکاندا مەرگهێنە. ئەم بەشە پاژە و لە حاڵەتەکاندا قەدەغە زۆرێک لە شوورەیی و ل

اڵ ئەو پە دەخاتە سەرتاسەری دنیا ڕووبەڕووی دەبنەوە ناهاوسانان لە کی کجیاوازەکانی گیر و گرفتی سەرە

جیهانی  ەپێویستەکان لە سەر ئاستی هەموو دنیا و گۆڕانکارییە وا خەریکی دەرکەوتن و گۆڕان ل پاڕادایمانە

 ئیسالمن.        

 حاڵە گۆڕانەکانی ناهاوسانیە لە پاڕادایم

ژیانێکی پەنامەکییان هەبێ، الی دۆست و ە شێوەی گۆشەگیرانە بپێشتر، کەسانی ناهاوسان ناچار بوون 

درۆ بکەن و دیوێکی گرنگی شووناسی خۆیان بشارنەوه. ئەوان زۆر جار ڕووبەڕووی کێشەی زۆر ە بنەماڵ

ە ووڵ کراوقبسێکسی  هۆگرییتەنیا خوازی تێیدا دیترڕەگەزە کۆمەڵگایەک کە بوون لە هۆی گەورە بە دەبنەو

ە رنەوشووناسی خۆیان دەشاە کاتێکدا کە زۆر ناهاوسان ل 1وەک الدانێک سەیر دەکرێت.ی هاوڕەگەزخواز و

بۆ ئەوەی  ەپارێزراوەکاندا کۆ دەبنەوە شوێنە کۆمەڵگا نەبنەوه، هێشتا لخەستی  بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی بێزاری

ە ۆیۆرک بنیە لبارێک بوو ە دژیان نەسەپێنرێت. وەک پێشتریش وترا، یەکێک لەو شوێنانە جیاکارییەک ل

                                                           
1-Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: 

www.ijims.com/uploads/cae8049d138e24ed7f5azppd_597.pdf 



بەشی یەک، گێڕانەوەی مێژوویی بۆ ە دەکرد )بڕوان گەیەکانکۆمەڵگای ە خزمەتی بە ناوی ستۆن وال ک

هەر هەبوون، هێرش بۆ گەی  ڕابردووشدا گرووپی پشتیوانی کەسانیە شرۆڤەی ستۆن واڵ(. ئەگەرچی ل

 1ئەمریکا. ەهاوڕەگەزخوازان ل یپێناو یەکسانیە لە دەستپێکی بزووتنەوەی ڕاستەقینە سەر ستۆن وال بوو ب

 وبەدی دەکرێ دا گەیەکانکۆمەڵگای ە لە سەر هەاڵواردنێک کە هۆی سەرنج خستنە میراتی ستۆن واڵ بوو

 شاردنەوەی شووناسی خۆیان دێنن.ە هاوڕەگەزخوازان تا دێت واز ل

LGBT ئێستادا، ە . لکەمینەکان یو ڕەگەزێتیسێکسی  هۆگرییدێڕی بچووک کراوی باو بۆ پێناسەی ە بۆت

کۆمەڵگا زۆرینە دیترڕەگەزخوازەکاندا دەژین و بۆ ە واڵتانی ڕۆژاوایی، کەسانی ناهاوسان لە زۆرێک لە ل

 ەپەڵپ و بیانوو دەهێننەوه. کۆمەڵگای ڕۆژاوایی بە دەترسن و نە شووناسی ڕەگەزیی خۆیان نکردنی ئاشکرا

ژیانی ڕۆژانەدا، بزووتنەوەی تاکایەتی و ە لڕێگەی میدیاکان و ە زیاتر لە رییەوولتوەی کیهۆی چاالک

ی و حەشیمەتێکە بوو وەرگرترهاوڕەگەزخوازی  کۆمەاڵیەتی، وتووێژ و گۆڕینی پاڕادایمی ڕوانگەکان بۆ

ئاوێتەی ژیانی ئەوان بووه. دەوڵەتی ئەمریکا ە دەبن کە ی ناهاوسانی گەورە کەلتوورچەمکێک لە نوێ ب

دژی ە کەمایەسی و یاسا جیاکارییەکانی لە و ئارامانە داوەتەو واڵمی ئەم گۆڕانی ڕوانگەی گشتییەی

قێزەونن،  ەوەجیاوازسێکسی هۆی پێ باشتربوونی ە تەنیا بە ، کەسانێک کناهاوسانان کۆمەڵگەی

مژدەبەخشانە، کۆمەڵگای ە سەرەڕای ئەمە، سەرباری بوونی هەموو ئەم ڕاستیی 2هەڵوەشاندووەتەوه.

  3وون.هەوڵدا بە لێک تێگەیشتن لەگەڵ کەسانی دەوروبەری خۆیان لە یشتن بناهاوسان ماوەیەکی زۆر بۆ گە

مافەکانی هاوڕەگەزخوازان ە پەرە پێدان و گەشەی هەرچی پتری پشتیوانییەکان لە فاکتەری کاریگەر ل

ڕێگەی  ەڕێگەی پەیوەندیی تایبەتی و چ لە پیشاندانی کۆمەڵگای هاوڕەگەزخوازان بووه. ئەمریکییەکان چ ل

 ەپێشتر وێنایان دەکرد و ئەمە کە زۆر بەرباڵوتر لەو شتەیهاوڕەگەزخوازی ە تێدەگەن کە یاکانەومید

پێی ئەنجامەکان ە ی ناهاوسانی لێ دەکەوێتەوه. بکەلتوورزیاتری قبووڵکردنی و کردن قبووڵ

ە ل 41قبووڵ بکرێ و ە الیەن کۆمەڵگاوە دەبێ لهاوڕەگەزخوازی  سەد وتیانە ل PEW  «49توێژینەوەی

  4«سەد وتیان دەبێ ڕەت بکرێتەوه.

 یاساییە ی دوو ڕەگەز بیدادگا ویالیەتییەکان بڕیاریان دا قەدەغەبوونی هاوسەرگیرە کاتێک هەندێ ل

ەوەی دیوانی بااڵ دەکرا بۆ ئە قەڵەم دەدا، چاوەڕوانی لە نایاسایی لە و دیتران ئەم قەدەغە بوونەیان بڕابگەیێنن 

ڕای  5هاوڕەگەزخوازان یاسایی یان نایاسایی بێت. یتێیدا هاوسەرگیریە یێنێ کیاسایەکی نیشتمانی ڕابگە

سەر ئاستی پێنج ویالیەتی ە هاوڕەگەزخوازان ل یبوونی هاوسەرگیریمەڕ قەدەغەە دیوانی بااڵی ئەمریکا ل
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ەمریکا بوو. ئدیوانی بااڵی ە )ئۆتاهـ، ئێکالهاما، ویرجینیا، ئیندیانا و ویسکانسین( خاڵی ئەو پەڕی بڕیاردان ل

ە بەر ک ەبڕیاری یاسایی ئەم ئاقارەیان گرتە ویالیەتەکانی دیکەش بە لە دادگا خۆجێییەکان و پێداچوونەو

 ییەکسانیە سەبارەت بە گوێرەی ئەم بڕیارانەی ئەم دواییە ئاراستەی دیوانی بااڵن. بە هەمووان ل

ڕووی داوه، هیچ ە وڵ کرانی ئەم بابەتڕۆژاوا و ئەورووپا بۆ قبوە لە ک زۆرهاوڕەگەزخوازان و گۆڕانی 

 یهاوسەرگیریە ـی دیوانی بااڵیی ئەمریکا سەبارەت بەوەی ک2115بڕیاری ساڵی ە کە سەیر نیی

 یکۆلۆمبیا هاوسەرگیریە ویالیەت لەوان 37ئێستادا ە تاوانە، دژی یاسای بنەڕەتییە. لە هاوڕەگەزخوازان

قەڵەم ە یاسایی لە ی هاوڕەگەزخوازان بیدیکەش هاوسەرگیر واڵتی 21و  1یاسایی ڕاگەیاندوهە یان بگەیەکان

لزباین  ەکاپڵ یپێی ئەو هاوسەرگیریە بە ، دیوانی بااڵی مەکسیک فەرمانێکی دەرکرد ک2115ساڵی ە دەدەن. ل

یاسایی  ەسەرتاسەری واڵت بە شێوەی تەکنیکی ئەم پەیوندییەی لە ئاسانتر بوو. ئەگەرچی دادگا ب گەیەکانو 

ناوی ە ، ویالیەتی باشووری مەکسیک ب2111ساڵی ە نگاوێکی مەزنی لەم پێناوەدا هاویشت. لنەکرد، هە

، کۆنگرەی ویالیەتی 2114ساڵی ە ڕێگە پێدراو ناوزەد کرد. لە ی بگەیەکانی یکووینتانارۆ هاوسەرگیر

، 2115ساڵی ە و لە ی هاوڕەگەزخوازان کردەویباکووری کۆهۆیال داکۆکی لە سەر پەیوەندیی هاوسەرگیر

دراوسێتی مەکسیک هەر ئەم کارەی ئەنجام دا. پاش سااڵنێک مشتومڕی سیاسی و باسی ە چیهۆ ئاهۆ ئا ل

ە ا. لدهاوسەرگیریی هاوڕەگەزخوازان  بوونییاساییە گشتی سەرنجڕاکێش، پەڕلەمانی ئوستڕالیا دەنگی ب

ئەم  تایبەتەکانیە ا دەهات خواستناهاوسانان، هەندێ واڵتی وەکوو بڕازیل ت یواڵمی بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی

 2ماوەی دوو دەیەی ڕابردوودا، هۆکاری کوژرانی، ە گرووپەیان ڕەچاو دەکرد. هاوڕەگەزخوازدژیی ل

، دەوڵەت بەرنامەیەکی 2113کۆتایی ساڵی ە لزباین و دووڕەگەزخواز بووه. لگەی، کەسی  413هەزار و 

« هاوڕەگەزخوازدژییە رنامەی بڕازیلی بێبەری لبە»هەڵگری سیاسەتەکانی بواری تەندروستی وەکوو ە ک

ی تەندروستیی ناهاوسانانی یشتگیری نیشتمان، نموونەی یەکەمی بەرنامەی گ2111ساڵی ە برد و لە بەڕێو

 بوو. ە ئاماد

پێچەوانەی ە ب 2مرۆییەکانی هاوڕەگەزخوازان ساتەوەختێکی مێژوویی بوو.ە کەوتنی مافشبۆ پێە ئەم ساتەوەخت

ە ەیشتن بکەسانی ناهاوسان بۆ گە ئاردایە، هێشتا گیر و گرفتگەلێک پەیڕەو دەکەین کە لە نەی کئەو پێشکەوت

 ەو ئەم هەڵسوکەوتانە ڕووبەڕووی دەبنەوە هۆی دەمارگرژیی و ڕفتاری جیاکارانە سیستەمی تەندروستی ب

 بەشی تەندروستیی ئیش دەکەن.ە لە کە الیەن کەسانێکە زیاتر ل

ژاپۆن وای ە لە حاڵی وەرچەرخان و ڕکابەری بۆ بەهرە تەی ئاراستەی کۆمەاڵیەتی لبەرامبەردا، پێکهاە ل

لەم  گەیەکانە ژاپۆنییە بارودۆخ بۆ کرێکاردنیای بازرگانی نەرمی بنوێنێت. سەرەڕای ئەمە، ە کە کردوو

ە ڵەت کهەرگیز دەرینابڕدرێ، هێشتا نۆڕمە. دەوە تاک، کە لە و چاوەڕوانی شاردنەوە گۆڕاوماوەی دوایدا 

ات هیچ کهاوسەرگیریی گەیەکان  نادات.ە قەرەی ئەم بابەتە ژێر دەسەاڵتی مەحافزەکارەکاندایە، خۆی لە ل
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ژێر گووشاری گرووپێکی ئەکتیڤ، شاری ە ، ل2116ساڵی ە بابەتی گفتوگۆی جیدی سیاسی نەبووه. ل

هاوڕەگەزەکان ە هاوژینژیانی بۆ ەواڵتی ژاپۆن مۆڵەتی پێکەوە باکووریی ساپۆرۆ وەک یەکەمین شار ل

دامەزرا.  2115ساڵی ە تۆکیۆ لە بەشی شیبۆیا لە لە دوای ئەم جووڵەیە، سیستەمێکی هاوشێوە دەرکرد. دوا ب

 دەوڵەتی ییاسای هاوسەرگیریە چوونکە پۆن هیچ ڕوویەکی سیاسی نییاژە لە ئەگەرچی ئەم مۆڵەتنامەی

ە زتاخوازی فەرمی بۆ بزووتنەوەی یەکسانی داکۆکە دیاری دەکا، مۆڵەتنامەکان ئاستێک ل ینیشتمان

ۆ و ساپۆرە قازانجیان لەگەڵە. بۆ وێنە، بەرپرسانی خانوبەرەی گشتی ل خۆ دەگرن و هەندێە دەرکەوتوو ل

  1بدەن. یقەڵەمە فەرمی لە وەها مۆڵەتنامەیەکی پێیە، وەک کرێچی بە شیبۆیا دەبێ هەر کەسێک ک

ە کە نەوزۆر پانتا و شوێنی کۆبوە کاتێکدا کە بینیوه، لە خۆوە بوەی ەئەکتیڤیی ئەنتەرنێتیش بەرز بوون

کانی مۆسیقای ژنان( ەڵدەکرد )بارەکان، کتێبفرۆشییەکان و فێستیڤاە سەردەمانێک ئەکتیڤی ناهاوسانیان پێناس

 2لزباین. بەدیلی وشەیە ئەکتیڤانی گەنجی ئافرەت بۆتە بۆ زۆرێک ل« کووییر»ی ەو وشە ناوچوونە حاڵی لە ل

 ئەمریکا چڕ بۆتەوه، دەستکەوتەکان لەگەڵە سەر ئەکتیڤی جیهانی لە سەرنجەکان لە کاتێکدا کە لە داخەوە ب

ە نایاسایی لە بهاوڕەگەزخوازی  هێشتاە کە واڵتی دیک 75سەر ئاستی ە لە یاساکانی یەکسانخوازی هاوشێو

واڵتی  11سەر ئاستی ە انی هێشتا ل، ئەکتیڤی و دەربڕینی ناهاوس2116ساڵی ە قەڵەم دەدەن، یەکسان نییە. ل

موسڵمان وەکوو ئێران، عێراق، مووریتانی، نەیجەرییا، قەتەر، عەرەبستانی سعوودی، سۆمالی، سوودان، 

   3دواوەیە.ە ئۆگاندا و یەمەن سزای مەرگی ب

 واڵتانی ئیسالمی چ ڕوو دەدا؟ە ل

و ە ەڵلەگ لەقەمیاتر قبوڵ کراوه، هێشتا واڵتانی ڕۆژاوایی زیە زۆرێک لە لهاوڕەگەزخوازی ە کاتێکدا کە ل

ە هاوشێوەی هەموو جیهان، لجڤاکی ناهاوسانان ئاراستەکان بۆ  4واڵتانی ئیسالمی قەدەغەیە.ە زۆرێک لە ل

 ەوپەڕیئە سەردا نەهاتووه. خۆرهەاڵتی ناڤین هێشتا بەرامبەر بەم گۆڕانە خۆرهەاڵتی ناڤین هیچ گۆڕانێکی ب

ە سەرکۆنهاوڕەگەزخوازی  سەرە لکردن دەڤەرەکانی ئەم ناوچەدا قسەە ک لزۆرێە خۆڕاگری دەنوێنێت. ل

ەبارەت توێژینەوەیەکدا سە پشتیواندۆزە ناهاوسانەکان ئەستەم دەکات. لە گۆڕانکاریی بۆ گرووپە دەکرێ و ئەم

هەمبەر ە لە ک 5الیەن ناوەندی لێکۆڵینەوەکانی پیو دەرکەوتە لهاوڕەگەزخوازی  جیهانییەکان بۆە ئاراستە ب

واڵتانی ە سەر کراو لە لە سەدی کەسانی توێژینەوە ل 5ە ییەکان، کەمتر لئینگلتەراو  سەدی کەنەدیە ل 81

ە کۆمەڵگا دەبێ دان بە کە میسر، ئەندۆنسیا، ئۆردن، پاکستان، فەڵەستین و توونس باوەڕیان وای

 9سەد(، تورکیا )ە ل 9ند، مالێزی )نوا مداراییزیاتر ە دا بنێت. تەنیا واڵتانێکی موسڵمان کهاوڕەگەزخوازی

رێکی ی ئەواندا دەویژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتە ی ئیسالم لە ئاییندیارە سەد( بوون کە ل 18سەد( و لوبنان )ە ل
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ە زۆرێک لەو واڵتانە دەزانن و لە قەدەغە بهاوڕەگەزخوازی  زۆربەی واڵتانی ئیسالمی 1کەمتری هەیە.

داد گیراوەتە بەر ۆمەڵگا ئیسالمییەکان، هەر دوو ئامادەکاریی داد و بانکە مەرگە. لهاوڕەگەزخوازی  سزای

هەڵە، نائەخالقی و هاوڕەگەزخوازی ە کە پەیامێکی ڕوون بۆ کۆمەڵگا دەگوازێتەوهاوڕەگەزخوازی  دژیە ل

، ەژێر دەسەاڵتی یاسای شەریعەتە لە . کۆماری ئیسالمی ئێران کلەگەڵەبەر ئەمەش سزای ە و هەر لە نایاسایی

اکانی قەمچی و سێداره. یاسە لە بریتییە کە هەیهاوڕەگەزخوازی ە بەرامبەر بتوندوتیژی ڕوانگەیەکی یاسایی 

قەمچی  61سەر جێیەک بخەون، بۆ ە لە خوێنیان لەگەڵ یەکتر نیی پەیوەندییە ئێران دەڵێن ئەگەر دوو پیاو ک

قەمچییە. هەر بەم پێیە،  111لێدانی  میبێ دخوولی کۆە ڕەگەزخوازانە بسزای هاوە سزا دەدرێن و ئەوەی ک

ە پێی یاسای شەریعەت، کەسەکان تەنیا کاتێک بە ب 2دخوولی کۆمیی سزای سێدارەی لێ دەکەوێتەوه.

تی شایە« خۆپارێز»چوار جار دانیان پێدا بنێن یان چوار پیاوی موسڵمانی ە سزا دەدرێن کهاوڕەگەزخوازی 

 وه. پەیوەندیی سێکسی ئەوانیان بینیە بدەن ک

واڵتانی ئیسالمی ژینگەیەکی کۆمەاڵیەتی یان یاسایی پشتیوانی بۆ ناهاوسانان ە هیچ کام لە ناتوانین بڵێین ک

ەاڵیەتییەکان یان کۆمە پشتیوانییە ئێستادا بوونی نییە. بۆشایی میکانزیمە لە دابین دەکەن؛ النیکەم ئەم بابەت

ی ناهاوسانان زۆر هەستی پێ یونی و کۆمەاڵیەتئیسالمییەکان بۆ ئاسوودەیی دەروە پشتیوانە ڕێکخراو

اعشیش بوونی د پێشە سووریایەک کە ساڵی ڕابردوو نمایشی گشتی بەدڕفتارییەکانی داعش لە دەکرێت. ل

ڕاستیدا ە ل 3دۆخێکی مەترسیداری هەبوو، سەرنجی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بەرەو الی خۆی ڕاکێشا بوو.

ە ڕووی ل 2113ساڵی ە ێراقی پاش ڕووخانی سەدام حسێن لی عناهاوسانان کۆمەڵگایهەلومەرج بۆ 

ئامانجی ە نکردە ی سیاسییەدا سەریان هەڵدا و دەستیان کرد بپشێوئیسالمییەکان لەم ە نا. گرووپە کزبوونەو

دژی داعش هاوکاری ە لە ناهاوسانیان کوشت. ئەوڕۆکە، ئەم گرووپان 211، 2112ساڵی ە و تەنیا ل گەیەکان

 یان پێ دراوه. کەمینە سێکسییەکانکوشتنی ە ل یانەوامدەکەن و ئازادی بەرددەوڵەتی عێراق 

گۆڕینی پێگەی ە گۆڕان لە داهاتوویەکی نزیکدا ئاسەوارێک لە هەوڵی سنوورداری خۆجێیی، لە لە جگ

واڵتی لوبنان، دەرکەوتنی ڕێکخراوەکانی ە کۆمەاڵیەتی یان یاسایی ناهاوسانانی میسردا بەدی ناکرێت. ل

ە ل وهەنگاوێکی گرنگ بووە کۆمەاڵیەتی و یاساییەکان ە پێناو مافە خەبات لە ی ناهاوسانان لیانپشتیو

 –وەک بەرهەمی فاکتەرگەلی کۆمەاڵیەتی ە ڕوانگەکاندا هەندێ گۆڕانکاری لێ کەوتۆتەوه. ئەم گۆڕانکاریی

 لوبنان کردووه. ە ل ینوێ یهاریکاری دەرکەوتنی الگیریە دەکرێ کە سیاسی پێناس

 .لە خۆ دەگرێتزۆرینەی واڵتانی ئیسالمی قەدەغەیە، هەندێ حاڵەتی ناوازەش ە ەگەرچی ناهاوسانبوون لئ

یاسایی بە موسڵمانی وەکوو ئۆردن هاوڕەگەزخوازییان ە تەنیا ڕێژەیەکی کەمی واڵتانی خاوەن زۆرین
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سزایان  ەن دەکرێ و لەوانەیکەسانی ناهاوساە یاسایی کەم ل یکردووه؛ بەاڵم تەنانەت لەم واڵتانەشدا پشتیوانی

 بۆ ببڕدرێتەوه. 

ە هەی پڕ جموجۆڵیخوازی ڕەگەزو نەریتی دوو ە کەلتوورکە دۆنسیاینگەورەترین واڵتی موسڵمانی جیهان، ئە

هاوڕەگەزخوازی  1هەڵسوکەوتیان لەگەڵ دەکرێت.ە موداراوە بە الیەن خەڵکەوە شێوەیەکی بەرباڵو لە بە ک

ە ەنس لپیاوان و ئافرەتانی تڕە کە ئەندۆنسیا نایاسایی نییە. سەیر ئەوەیە ل گەیەکانپەیوەندیی سێکسی  و

رەتێک ڕاستیدا ئایدیای پیاو یان ئافە سەرتاسەری جیهان قبووڵ کراوه. لە ئیسالمییەکان لە کەلتوورە زۆرێک ل

ێکسی س ۆگرییهوا ە خۆی وەک ئەندامێکی ڕەگەزی بەرامبەر دەزانێ، قبووڵکراوتر لەو پیاو یان ئافرەتەیە ک

 بۆ کەسێکی هاوڕەگەزی هەبێت. 

واڵتانی میسر و ئێران ە ژیانی تڕەنسەکان لە تەواوەتی هیوادار بین بەاڵم هەندێ هەنگاو لە بە ئەوەی کە ن

ن میسر، کۆنتریە الیەن بیرمەندانی ئەلئەزهەر لە ی گۆڕینی ڕەگەز لنەشتەرگەر 1988ساڵی ە هاوێژراوه. ل

، 1987ساڵی ە ئێران لە قبووڵ کراو ڕاگەیێنرا. لە گوێرەی یاسای شەریعەت بە زانکۆی ئیسالمی جیهان، ب

ە ەم باوەڕەیئقبووڵکردنانە ە ڕێگە پێدراو ڕاگەیاند. بنەمای ئەم ئاراستە ئایەتواڵ خومەینی گۆڕانی ڕەگەزی ب

وەک ی هاوڕەگەزخوازە بژاردەیە؛ کەواتهاوڕەگەزخوازی  دایک دەبێ بەاڵمە تڕەنسێتی لە بە کەسەکە ک

 ەی گۆڕینی ڕەگەز لنەشتەرگەرقەڵەم دەدرێت. بەم حاڵەوه، زۆر موسڵمانی تڕەنس هێشتا پاش ە گوناح ل

اسرێنەوه. بۆ ئەوەی نەنە پێگەی پێشووی خۆیاندا دەبینرێن. زۆریان ناتوانن ڕا بکەن و بچن بۆ واڵتێکی دیک

ەن کی گۆڕینی ڕەگەز بنەشتەرگەرن ئامادەە هۆی گووشار و زەختەوە زۆریان بە کە گومان زۆر مومکینبێ

 (.3بەشی ە ی گۆڕینی ڕەگەز بڕواننەشتەرگەرە )بۆ وردەکاریی زیاتر سەبارەت ب

گرووپی ە ( بۆتHELEMلوبنان دامەزرانی ڕێکخراوگەلێکی وەکوو هێلێم )ە ی بۆ ناهاوسانان لایەتئەکتیڤ

 ەسانان دابین دەکات. ئەم ناوخزمەتگوزاری تەندروستی و یاسایی بۆ ناهاوە پێشڕەوی دنیای عەرەب ک

 ەڕەگەزخوازان تڕەنسەکانی لوبنانە. لوبنان واڵتێکدووگەی، لزباین، ە کورتکراوەی ڕێکخراوی پشتیوانی ل

خۆی پیشان دەدات. هێلێم هێندەی ە شێوازی ژیانی ناهاوسانان للەگەڵ  مودارا نناوچەکەدا زیاتریە لە ک

ە ب پەیوەستبەردەوام میوانداریی ڕووداوەکانی ە دەستی دەڕوا ک لوبنانە لە و ئەوەندە پێویست قبووڵ کراو

ە لجڤاکی ناهاوسانان ە بەرامبەر بتوندوتیژی دژی ە شەقامەکاندا خۆپیشاندان لە و تەنانەت لە ناهاواسانان

چاو واڵتان و شارەکانی دراوسێی خۆی لیبرالتره، ە بەیرووت لە کاتێکدا کە لوبنان دەکات. سەرەڕای ئەمە، ل

خۆی دەنوێنێت. ە نوێنی و مودارایەکی کەمتر لچاو کۆمەڵگا ڕۆژاواییەکان نەرمیە ەروەها له

یان کەسانی زۆرە کە ی ڕێژەیەکی کەمی تاکەکاندا بەسوود بوویپشتیوانە خزمەتگوزارییەکانی هێلێم تەنیا ل

و ە وتگوێ خستوگرووپی پەراوێزخراو و بێەبشن، پشە سەر بە دەوڵەمەندتری کۆمەڵگان و ئەو کەسانەی ک

ئەم ە ەو باوەڕەدان کوێنە، بیرمەندانێکی وەکوو ماساد لبۆ  2حاڵەتەکاندا زیانی پێ گەیاندوون.ە هەندێ لە ل

پەرە ە بە پاڵپشتی دارایی دەکرێن ک  HELEMو  ILGAالیەن بیانیگەلی وەکوو ە یان ل نبیانیە ڕێکخراوان

نانن. لوبە لگەی  هەوڵی دامەزرانی کۆمەڵگایە ی لسەندنی ڕیزەکانی شووناسی ڕەگەزیی کۆمەڵگای ڕۆژاوای

                                                           
1 - The sudden intensity of Indonesia's anti-gay onslaught. http://www.bbc.com/news/world-asia-35657114. 

[Accessed December 27th, 2017]. 
2 - Leave or be killed,” The Sydney Morning Herald, July 6, 2111 



هۆی ە ئەنجامدا دەبێتە کێشەیەک دەزانێ و لە بە ڕفتاری ناهاوسانانە گوێرەی بۆچوونی نووسەر، ئەم بابەتە ب

عێراقی و عەرەبییەکانی ە سەرنجی ڕاگەیاندنە ئەم بابەت 1ی لەم کۆمەڵگایانە.یدەستێوەردانی زیاتر بۆ پشتیوان

دا هەڵوێستێکی گشتیە موقتەدا سەدر، لە ی شێعئایینبەغدا، زانای ە خۆی ڕاکێشاوه. بۆ وێنە، لبەرەو الی 

ان لەگەڵ یتوندوتیژینابێ ە ناهاوسانان کرد و وتی ئەم کەسانە بەرامبەر بە ئاراستەی مرۆیی لە پشتیوانی ل

انی وردەکارییەکە ومەت و لهەموو کاروباری حکە ی بۆ دەستێوەردان لئایینزانایانی ە بەو پێیەی ک 2بکرێت.

ە راق لواڵتی عێە ی لئایینزانایانی ە کە ی خەڵکدا خاوەن مافی ئەخالقین، شایەنی ئاماژەییژیانی کۆمەاڵیەت

بەخشترین بوون. ڕاگەیێنراوی ئایەتواڵ سەدر ڕای گشتی گرنگترین و کاریگەرترین و ڕۆڵکردنی دیاری

رمەندانی ییەکانی وەکوو بیە ئایینی و ناوەندئایینزانایانی ی ەلەگەڵ هەڵوێستی دیکە کێشەساز بوو؛ چوونک

 هەر دوو واڵت بانگەشەیان بۆە ی لئایینحاڵێکدا زانایانی ە ئێران یەکی نەدەگرتەوه. لە عێڕاق و لە لە شێع

 بابەتەکەیە. کردنی شێوازی تاوتوێە ئیسالم دەکرد، جیاوازیی لە لهاوڕەگەزخوازی  قەدەغەی

دژی ئەم ە لتوندوتیژی یەنگری دەکەن؛ بەاڵم الهاوڕەگەزخوازی  ێراق سەرکۆنەیزۆربەی حەشیمەتی ع

 .دژ بە هاوڕەگەزخوازان نەکراوەسەر هیچ سزایەک ە یاسادا جەخت لە عێراق و لووبنان لە کەسانەش نین. ل

ی یخواززهاوڕەگە پێی شەریعەتی ئێرانە و دۆخەکە تەواو جیاوازه. یاسای بنەڕەتی بە نییە ئێران بەم شێوە ل

 111گوێرەی یاسای بنەڕەتی ئێران، لزباینەکان بۆ ە قەڵەم دەدا و بە لە تاوانێکی شیاوی سێدارە پیاوان ب

       3قەمچی سزا دەدرێن.

 

 ڕوانینێک بۆ داهاتوو

و ئاستە  ەجیاوازە بۆ واڵتێکی دیکە واڵتێکەوە ناهاوسانان بەرەو ڕووی دەبنەوه، لە ی کۆمەاڵیەتی کسەرکوت

ەمان هە ی خۆجێیی زاڵە. لداڕشتەڕەنگدانەوەی لە خۆ دەگرێ کە لەقەم ، هەاڵواردن و توندوتیژیکانی جیا جیا

ی اراستەکاندەتوانن بەها، نۆڕم، نەریت، زمان، وەرگرتن و ئهەمبەر ملمالنێی گەشە ە لکاتدا، کۆمەڵگاکان 

ان وونەوەی پرسی ناهاوساندەتوانن هاوکاری تێگەیشتنی باشترین شێوازی ڕووبەڕوو بە هەبێ کخۆیانیان 

 یهۆگریهەمەچەشنی و ە کە بەرهەمی ئەم گوتارەیە، ئەوەیە بکەن. شێوازێکی جیهانی گرنگ و ئەرێنی ک

 شووناس، بزووتنەوە وە سەرتاسەری جیهاندا سەرنجی پێ دەدرێت. سەرنجدانی زیاتر بە و ل زۆرەسێکسی 

توندوتیژی ە کە اساییە نێودەوڵەتییەکانی لێ کەوتۆتەودامەزرانی ڕێکخراوەکانی مافە یەکان ییناهاوسانگوتارە 

 ژێر تیشکی سەرنج وە سەر ئاستی هەموو جیهان دەخەنە و شووناسی ڕەگەزێتی لسێکسی  هۆگرییهۆی ە ب

 دیکۆمێنتی دەکەن. ە ب

                                                           
1 - Massad, J. (2015) Islam in Liberalism, Chicago: University of Chicago Press 
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ەکانی شووناس ەئەرێنییەکان سەبارەت بە کۆمەاڵیەتییەکان پانتایەکیان بۆ ئاڵۆگۆڕی زانیارییە ئەنتەرنێت و تۆڕ

سەر  ەالنیکەم ل – یبۆ پەرە پێدانە هەمان کاتدا، ئەنتەرنێت شوێنێکی لەبارە ناهاوسانان دابین کردووه. ل

 .کەمینە سێکسییەکانمافەکانی ە ی یاسایی لیپشتیوان –کاغەز 

ان اندیکەی ناهاوسە ڕێگەی ئەنتەرنێتەوە ڕەگەزخواز بوون زۆره، کەسەکان لدیترنا لەقەمیە لەو واڵتانەی ک

ۆڕ و بۆ ئاڵوگە هێشتا کەناڵێکە ، سەرەڕای ئەمخواپێداوترەدەدۆزنەوه. ئەنتەرنێت ئامرازی دەستی کەسانی 

رن و تێیدا کۆمەڵگاکان بێچم دەگە هاوپەیوەندێتی. شووناسی ئاڵوگۆڕی ئەنتەرنێت پانتایەک دروست دەکا ک

شتیوانی، کەسەکان، پ پەیوەندییبۆ الین دەرفەتگەلێک گفتوگۆ دەست پێ دەکات. دنیاکانی ئۆنالین و ئاف

ە ئێران، دەوڵەت ئەو وێبگایانەی کە دابین دەکەن. لە و تەکنیکەکانی ئاڵوگۆڕی زانیاری بۆ مانەوە بزووتنەو

ران ئێە مەترسیداریان دەزانێ، دایدەخات؛ بەاڵم زۆر کەس لە بە ی یان ئەخالقییەوئایینڕووی سیاسی، ە ل

 1لێ بدەنەوه. ردەوە ن پێ دەدا ئەم سەنسۆڕانڕێگەیاە کە ێری فیلتەرشکێن هەینەرم ئامە دەست پێڕاگەیشتنیان ب

یشتنێکی تێگەە پەرە بجڤاکی ناهاوسانان بۆ پەراوێز خستنی ە دەوڵەتەکانی ئاسیا و ئوقیانووسییە هەندێ ل

مە تا کۆمەڵگا هەدەکەن سەر کۆمەڵگا یەکدەستەکان ە لپێداگری ە ک 2«بەها ئاسیاییەکان»ە سنووردار ل

ەرهەڵستی بسێکسی  هۆگرییهەمبەر ئایدیای ە واتایەکی گشتیتر، واڵتانی ئیسالمی بەردەوام لە ب 3چەشنەکان.

ییەکان یاسا نێودەوڵەتییەکان و دژی ئامۆژە ئیسالمە بنیاتی یاسایی لە بێبەری لە بە ئەم بابەتە دەنوێنن؛ چوونک

 ەناڕەزایەتییانە ی هاوئاهەنگی ئەم چەشنیکانی سەرەڕێکخراوی هاوکاری ئیسالمی گۆڕەپ 4لێی دەڕوانن.

 بووه. 

 ەو لە بەر دەم ئازار دان. یاساکانی دژ بەوان وشک و نامودارایانەیە لە ئێران، کەسانی ناهاوسان هەمیشە ل

و کۆمەڵگا ئەوان خەسارهەڵگرتر دەکات. فیلم، دیکۆمێنت، ە بنەماڵە لتوندوتیژی و چەوسانەوە هەمبەر ئازار، 

ەدی ئێران بە هیوایەکی بۆ ناهاوسانان لە سااڵنی دواییدا ترووسکە هونەرییەکان لە کەی بێچممۆسیقا و دی

، 2111ساڵی ە لە هۆی گۆڕانی ئاراستە. بۆ وێنە دەتوانێ ببێتە ڕوو کە ڕوانگەیەکی نوێ دەخاتە کە هێناو

ەسانی ناو کە لە هێورانهای روبرو( هەلی گۆڕانکاری ئاراستەی )آینە« ئاوێنەکانی ڕووبەڕوو»فیلمی ئێرانی 

ە ک ەپیشان دەدات. فیلمی چیرۆکی ئێدی، پیاوێکی گەنجی تڕەنسسێکسییەکان ە کەمین پەروەر بۆئایین

رێزرێت. بپاە کەن بۆ ئەوەی حەیا و وەجی بنەماڵدەهاوسەرگیری ە ناچار بە بنەماڵەیەک ڕا بکا کە تێدەکۆشێ ل

 ەژنانی تڕەنس بێزار و وەڕەزە. پاش کەمێک، بە ێشدا زۆر لپە پەروەری نەریتخواز لئایینلەم فیلمەدا، ژنی 

ە دەگا ک ەکۆتاییدا بەم ئەنجامە لە ییەکە ئایینباوکی، ژنتوندوتیژی هۆی ە بینینی ئازاری ژنێکی تڕسن ب

« بەڕووئاوێنەکانی ڕوو»ییە. ئایینواتای ە ل« شەڕ»کردنی سەر دیتران وێناە سەپاندنی وەها دەرد و ئازارێک ب

ە ەم گۆشلە ڕوانینێکی مرۆڤانە ڕێگە چارەیەکی بۆ کێشەکە دۆزیوەتەوه؛ بەاڵم تێدەکۆشێ بە ناکا ک ئیدعا

ە ڕێگە نهەند وەرنەگرتنی ئەم کەساە یان بکردن نکۆڵی لێ»ە بکا کە تاریکەی کۆمەڵگا پشتیوانی لەم ئایدیای

 «  نییە.ە چارەی کێش

                                                           
1 - (LGBT Rights in Iran by Shima Houshyar, published October 21, 2015). 
2 - (LGBT Rights in Iran by Shima Houshyar, published October 21, 2015). 
3 - Oslo Conference Report, supra n 6 at 20; cf. the Asian values debate, supra n 274 
4 - See Baderin, International Human Rights and Islamic Law (2003) at 117. 



دا، ئەفریقای باشووری و ئێکوادۆر یەکەمین واڵتانێک بەراورد لەگەڵ واڵتی ئێران، لەم سااڵنەی دواییە ل

. ناو یاساکانی خۆیانە کۆمەڵێ ژێر بنەمایان هێنایسێکسییەکان ە کەمین دژیە هەاڵواردن لە دژ بە بوون ک

« هاوسەرگیریی گەیەکان»سوپا دوودڵییەک بوونی هەبێ یان ە مەڕ بوونی پێرسۆنێلی ناهاوسان لە هەرچی ل

   1وه.فەرمی ناسیە هاوڕەگەزەکانیان بە ژیانی مەدەنییانەی هاوژینە چەندین واڵت پێکەودژوار بێ، دیسانیش 

ە ی هاوسەرگیرییان پەسند کرد. لییاسای یەکسان 2114ساڵی ە لە بۆ وێنە، سێ واڵتی ئەورووپی هەن ک

تی بریتانیا، واڵە ل 2دا.هاوسەرگیریی هاوڕەگەزخوازان  ەدەنگی ئەرێنی بە هێزەوە لۆگزامبۆرگ، پەرلەمانی ب

ی یو یەکسانە و وێڵزەو ئینگلتەراپاڵ ە هاودەنگ چوون شێوەیە یاسادانەرانی ناوچەی سکۆتلەند ب

ڕیفڕاندۆمێکی گشتیدا ە لە ، ئیرلەند یەکەم واڵتێک بوو ک2115ساڵی ە ل 3یاسایی کرد.ە ان بیهاوسەرگیری

فەرمی ناسینی ە یاسای بە لەند پڕۆژهەمان ساڵدا، ئیرە فەرمی ناساند. هەر لە ی هاوسەرگیری بییەکسان

ە ەزێتییڕەگە تڕەنسەکان دا ئاسەوارە ڕێگەی بە ک پێنجەمین واڵتە بوو بە بەم شێو ڕەگەزێتی پەسند کرد و

زیشکی. دەستێوەردانی پە ببوونیان پێویستنەک بە پێی شاراوەکانی بگۆڕن ە یاساییەکانی خۆیان تەنیا ب

ە وڤییەتنام و مەکسیکیش بۆ گۆڕانکاریی هاوشێە وایین، ئەکتیڤەکان لزۆرینەیان ڕۆژاە ئەگەرچی ئەم واڵتان

  4دانووستان دەکەن.

 هەوڵەکانی خۆیان بۆ پەرە پێدانی بەرنامەکانی مافەکانی مرۆڤ توانیان هێدی هێدیە هەروەها ئەکتیڤەکان ل

ی یراوی سەرەک، ڕێکخ1991ساڵی ە خۆ بگرن. لە جۆراوجۆرەکانی بەر دەم ناهاوسانانیش لتوندوتیژییە 

سەر ئازار و ڕاوەدوونانی ناهاوسانان. بۆ وێنە، پەیڕەوی کاری لێبووردنی ە مرۆییەکان سەرنجی پرژاندە ماف

اودێری خۆ دەگرێت. چە یان ئەوانیش لهۆگریی سێکسیهۆی ە کەسانی ڕاوەدوونراو بە نێودەوڵەتی پشتیوانی ل

سەر ە کار لە کە نێودەوڵەتی و نادەوڵەتییدامەزرا، ڕێکخراوێکی  1978ساڵی ە لە مافەکانی مرۆڤ ک

   5بواری مافەکانی مڕۆڤدا دەکا و ئێستا بۆ ناهاوسانان بەرنامەیەکی چاالکی هەیە.ە و پشتیواندۆزیی لە توێژینەو

ە سەر دەبەن، دەستیان کردووە موسڵمانەکاندا ژیان بداڕشتە ە زیاتر لە کسان لەم ماوەی دواییدا، کەسانی ناهاو

بۆ ناهاوسانان بۆ ئەوەی ە ئامرازێککردن ەناو کۆمەڵدا قسە لە ەوەی خۆیان. سەربەستانڕێکخستنە ب

ی و کۆمەاڵیەتە کۆمەڵگا سەرکوتکەرە لە بەتایبەت بۆ ئەوانەی کە بەسەرهاتی خۆیان بگێڕنەوه. ئەم کار

ە ەبێتدە کە رایئاشکە سیاسییەکاندا دەژین کەمێک کات دەبات. هەندێ جار ئەم هەاڵواردنە هاوڕەگەزخوازدژیی

وردی  هەڵسەنگاندنیە تەنیا بە هۆی خۆڕاگری. بەاڵم، ستراتیژی وەرگرتنەوەی پانتای گشتی پێویستی ن

ی «المبدا»بکرێت. بۆ وێنە، ئەگەرچی ە درێژەی کاتدا تۆکمە لە کە وێرییەکوبە مەترسی بەڵکوو پێویستی ب
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پێتەختی تورکیا پاش یەک دەیە ە ی خۆی لچاالک بووه، یەکەمین ڕێژەی شانازی 1993ساڵی ە ئەستەنبۆڵ ل

 1پاڵ ئەوانی هەبوو.ە پێشەنگ بوێری چوون 51برد و لەو کاتەدا تەنیا ە بەڕێو

بەر چاوی ناهاوسانان زۆر جار باجی قورسی زیانی دەروونی و ئەشکەنجەی جەستەیی لەگەڵە. ە کەوتن

 ئەم جادەن.کردنی خەریکی خۆش ئەکتیڤی لزباینەکان تەنانەت ملمالنێیەکی گەورەتره؛ بەاڵم هەندێ

ەگەزخوازەکان، تڕەنسەکان و ڕبۆ لزباینەکان، دووە ، ڕێکخراوێک ک2ـە«ئەسەوات»نموونەیەکیان 

پێک هات. ئەسەوات ماڵێکی بۆ ژنانی ناهاوسانی فەڵەستینی  2112ساڵی ە فەڵەستینییەکان لە ڕەگەزیینێوان

نەی ن بۆ ئەوەی بتوانن وەک گرووپێکی کەمیداناکەری پێشوێنێکی ئارام، پشتیوانگەر و بەتواە بینا کرد ک

ەن؛ تاکایەتی، کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی خۆیان تاوتوێ بکە خۆماڵی دانیشتووی واڵتی ئیسڕائیل کێشمەکێش

   3ەر.تەو –ڕەگەزخواز ێکی بەرباڵوی دیترە کەلتوورکۆمەڵگای پیاوساالر و ژنانی ناهاوسان لە ژنانێک ل

شێوەی  ەۆ کردندان، ئەگەرچی هێشتا هەندێکیان ناتوانن بچرە پشتیوانەکان لە ەکان، گرووپیسەرەڕای مەترسی

جیا جیاکانی وەکوو ە ناوچە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا، ناهاوسانانی موسڵمان لە ل 4ئاشکرا چاالکی بکەن.

ەڵەستین، ری، نەیجەریا، فمەراکیش، ئەندۆنسیا، تورکیا، مالێزی، ئۆردن، لوبنان، ئورشەلیم، ئەفریقای باشوو

 ەانی خۆجێیی وەکوو هێند، لمڵواڵتی خاوەن حەشیمەتی گەورەی موسە دوبەی و عەرەبستانی سعوودی و ل

 . بوونەتەوەدەور یەکتر کۆ 

ڕینی دەربە بە پەیوەستشێوەی ناچاریی و ئەوەندەی ە کەرترین ڕژیمەکانیش بسەرکوتە کە سەیر لەوەدای

واڵتانی ئێران و ئۆردن دەتوانن دووانەی ە تڕەنسەکان لە اپترین نین. دیارشووناسی ڕەگەزێتیانەوه، خر

بۆ ە وی بناژۆخوازەئایینالیەن زانایانی ە ڕاستی لە بەرژەوەندی خۆیان بگۆڕن و هەندێ کەس بە ڕەگەزێتی ل

ە میشهەە داخەوە ی( دەکرێن. بیی ماڵی گۆڕینی ڕەگەز پشتیوانی ) بۆ وێنە پشتیواننەشتەرگەرئەنجامدانی 

 ی گۆڕینی ڕەگەز و چارەسەری پزیشکی بوونی هەیە. نەشتەرگەربۆ ئەنجامدانی ە گووشارێکی ڕاستەقین
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 ەدەناسرێن، لە الیەن کۆمەڵگا و دەوڵەتەکانەوە ئارامی لە سانان بگەرچی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ناهاوئە

سەرتاسەری خۆرهەاڵتی ە ە. لو دڵهەژێن مەندهێشتا جڤاکی ناهاوسانان خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بارودۆخی 

شێوەی بەرباڵوتر ە کۆمەاڵیەتی ب لەقەمیهۆی هەم یاسای دژ بەوان و هەمیش ە ناڤین، ناهاوسانان ب

ئیسڕائیل، زۆربەی واڵتانی خۆرهەاڵتی ناڤین ە دەبنەوه. بەدەر ل سەرکوتڕووبەڕووی ئاستی جۆراوجۆری 

 ەخۆرهەڵتی ناوەڕاست بە لجڤاکی ناهاوسانان امدا، ئەنجە دەکەن. لجڤاکی ناهاوسانان ئیدانەی ە ڕاشکاوان

چەند حاڵەتی دەگمەن لە ئاشکرا بوون دەژین. جیا ە ترس لە و زۆریان لە شێوەی ژێرزەوینی بوونیان هەی

 توندی کوشندەیە.ە خۆرهەاڵتی ناڤین تاریک و لێڵ و تەنانەت بە نەبێ، پڕەسپێکتیڤی ناهاوسانان ل

 هەوڵەکانیانە و زۆرێک لە نەی خۆیاندا ڕووبەڕووی کێشمەکێش دەبنەواڕۆژژیانی ە ناهاوسانانێکی زۆر ل

ماڵ ە لکردن ماڵەوه، یان هۆگری بۆ ڕاە ل یقوتابخانە، دەرکران، تێهەڵدان و دەستدرێژە وەکوو ئازار ل

ی کانیەکگرتووەە ویالیەتە زۆربەی ناوچەکانی جیهان لەوانە لە ی کۆمەاڵیەتییان هەیە. ئەم دیاردێکشووناس

ڕوون  ەالیەن بەرپرسانەوە زیاتر لتوندوتیژی هۆی مەترسی ە بە ئەمریکا ناسراوه. زۆرێک لەم بەدڕفتارییان

سەر میوانی و کۆبوونەوەکانی دیکەی ناهاوسانانی ئێرانی ە ناکرێتەوه. پۆلیسی ئاسایش زۆر جار هێرش دەکات

  1گرتن و زیندانی لێ دەکەوێتەوه.ە و هەندێ جار ئەم هێرشان

ی دیکەی دراوسێ موسڵمانەکانی خۆە ی مافەکانی ژن بوویەتی، لییەکسانە لە هۆی پێشکەوتنێک کە ب کورد

ەر ئەگە داعش بووه. بەاڵم جارێ زۆر زووە خەباتی دژ بە جیایە. ئەوان شانازی یەکەی تەواو ئافرەتانەیان ل

ە، ۆ ناهاوسانان. سەرەڕای ئەمداڵدەیەکی ڕێژەیی بە ڕۆژان دەتوانن ببنە کوردنشینەکان ڕۆژێ لە بڵێین ناوچ

شەپۆلی گۆڕانکارییەکان بکەین. پارتی پێشڕەوی کورد ە جیهانی ئیسالمدا هەست بە ل 2115ساڵی ە دەتوانین ل

ۆ پەرلەمانی تورکیا بوو. بەڕێز خەباتی سۆلە لگەی  تورکیا بۆ یەکەم جار خاوەن پاڵێوراوێکی )ئاشکرا(یە ل

سەر پێگەی ە ساڵ بوو و ل 17تورکیا بۆ ماوەی ە ل گەیەکانیەکسان بۆ  سەر بنەمای مافیە پێی پەیامێک لە ب

 پەرە پێدانی مافەکانی ناهاوسانان وەستا. 
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زیاتر  ەهۆزایەتییەکانی کلتوری کوردیی، کە تا ڕادەیەک سکۆالرەکان، بنیاتە ناو بنەماڵە هەروەها تەنانەت ل

فتاری کۆمەاڵیەتی سنووردار بکەنەوه. هۆزەکان ڕ خەستیە گوندییەکاندا بەدی دەکرێ، دەتوانن بە ناوچە ل

ە ێک لیەک ئاییناتیڤەکانی خۆیان پاراستووه، تەنانەت ئەگەر نامووسییە کۆنسێرڤە ا بەها و نۆڕمهێشت

 بێت.  مداراییەفاکتەرەکانی پشت ئەم نا

ساڵەی  خولێکی پێنجە ل 2113ساڵی لە شۆڕای نگابان ە واڵتی ئێران، ڕەواڵی نوێی سزای ئیسالمی کە ل

ە لە گوێرەی بەڵگەیەک کە جێبەجێ ببێت. بە بڕیار 2114ئاکتەوبەری ساڵی ە تاقیکاری پەسندی کرد، ل

ستەمی سی« ئیسالمی کردنە ب»پێی سیاسەتی دەسەاڵت بۆ ە پێشەکیدا ئاماژەی پێ درا، ڕەوتی سزاکان ب

شتیوانی پە ەو چاکسازییانەی کلە ڕۆژ کراوەتەوه. سەرەڕای ئەمە، یاسای سزای نوێ بریتییە یاسایی ئێران ب

پێی یاسای سزای ئێران، ە ب 1کراون.ە ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە تۆمەتبار بە کەسانێکی باشتر دەکا کە ل

دەکات. هەر بۆیە، هاوڕەگەزخوازی ە کەسانی تۆمەتبار بە مەترسی جیدی وەکوو سزای سێداره، حەڕەشە ل

کەسانی  ەیاسای نوێدا دەبینرێ بۆ پشتیوانی لە لە ک اوەکانپەنگرە پارێزەران دەبێ لەم چاکسازیی و دەرفەت

تاوانی هاوڕەگەزخوازبوون ە گرتن یان مەحکووم بوونیان بە ناهاوسان ئاگادار بن بۆ ئەوەی ڕێگری ل

  2بکرێت.

و ییەکان، ژنان و ئەە ئایینڕاوەدوونانی کەمینە دەستی کرد بە ڕووی دادەوە کاتی دەرکەوتنیەوه، لە داعش ل

 ەهاوئاراستە شووناس یا شێوازی ژیانیان لەگەڵ باوەڕە وشک و دەمارگرژییەکانی ئەم تاقمە نەی ککەسا

ت ئەنقەسە کۆمەاڵیەتی بلەقەمی وتیژی، گۆشەگیری زۆر و توند یهەر ئێستاش ڕێژەی جیاوازی 3نەبوو.

ناوچەکانی ژێر ە الی ڕووخێنەریدا شکاوه. لە چەمکی دەوڵەتی ئیسالمی، دۆخەکە بە وێرانکەرن؛ بەاڵم ل

و مۆدێلی قژی ئااڵو وااڵ ە دژی ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە کۆنتڕۆڵی دەوڵەتی ئیسالمی، جیهادیستەکان ل

 ەکاتی کردەوەی نێربازیدا بگرتبایە، سزای مەرگ بوو. تەنیا لە کۆمەڵێ فەرمانیان دەرکرد و هەر کەسیان ل

هۆی هاوڕەگەزخواز ە سااڵنی ب 15ێکی تەمەن پیاو و کوڕ 9ڕۆژێکی مانگی سێپتێمبەر، دەوڵەتی ئیسالمی 

تاوانی شیاوی ە ی بگەیەکانشارێکی سووریا کوشت. دادگا فۆرمالیتەکانی داعش پەیوەندیی سێکسی ە لە بوونەو

لەگەڵ خوێندنەوەی توندڕەوانەی شەریعەتیان بۆ ئەم ە سزای مەرگ ڕاگەیاند، سزای دڕندانەی هاوئاراست

 دیاری کرد. ە کار

ە یە کیئاییندەمارگرژی کۆمەاڵیەتی و ە کارهێنانەکانی داعش لە خراپ بە تەنیا یەکێک لە نموون ەئەم نموون

هەتا  ەبوونی هەبوو و ئێستا بۆ پاساوی کردەوەی سوودیان لێ دەبینێت. ئەم ڕەواڵگەی  مەڕ کەسانیە پێشتر ل

و ماەوڕای ە انیشیسەرەڕای چەندین پاشەکشێ درێژەی هەبوو. سزاکان تونداژۆیانە، وەح 2117ساڵی 

بوو. ئەو  سەر بینای بااڵخانەکانە خوارەوەی کەسێک لە باوترین سزاکان خستنە تێگەیشتنی مرۆڤن. یەکێک ل

ناویاندا ە لە بەردباران دەکران کە الیەن کۆمەڵێ کەسەوە نەمردایەن لە لەم کەوتنە خوارەوە کەسانەی ک

حوکم ە شاری پالمیرای سووریا بەم چارەنووسە و پیاو ل، دو2115مانگی ژانڤییەی ساڵی ە منداڵیش دەبینرا. ل
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 ەژێر کۆنتڕۆڵی دەوڵەتی ئیسالمی بوو. ئەوان پاش ئەوەی بەرپرسێک لە دران. شاری پالمیرا ئەو کات ل

بانی ە سەر هەورە سێدارە دانیان دەردەکرد، لە فەرمانی لهاوڕەگەزخوازی  تاوانیە دەوڵەتی ئیسالمی ب

      1خوارەوه.ە انمیوانخانەیەک فڕێ دەدر

سەر ە فڕێدانی لە مووسڵی عێراق بە سااڵنی ل 17، داعش کوڕێکی تەمەن 2117مانگی ژانڤییەی ساڵی ە ل

بانی بینایەک خرایە ە سەر هەورە مانگی ماڕس لە لە بینایەک کوشت. پیاوێکی گەنجی نەناسراوی دیک

ەکەیان بەردباران کرد و کوشتیان. بۆ پەرە پیاوە خوارەوەی بیناکە کۆمەڵێ کەسی چاوەڕێ لە خوارەوه. دیار

 ەخۆی لە ڕێگەی هەژماری بەکارهێنەری وابەستە بە پێدانی ترس، داعش وێنەی هەر دوو کوشتنەکەی ل

 ە، گرووپێکی ڕادیکاڵ وێنەگەلێکی باڵو کردەو2115ژانڤییەی ساڵی ە کۆمەاڵیەتییەکان باڵو کردەوه. لە تۆڕ

عێراق  ەشاری مووسڵ لە بینایەک لە لهاوڕەگەزخوازی ە اوانی تۆمەتبار بپیە شەڕکەرانێکی پیشان دەدا کە ک

 دەخەنە خوارەوه. 

، هەرێمی کوردستانی 2112ساڵی ە . لدێندرێژەی چەندین دەیەی درێژخایەن بەدی ە تۆڤی بچووکی گۆڕان ل

ایی نی یاستوندی مافی بەرپرسانی بۆ گرتە بە کە عێراق یاساکانی سەردەمی سەدام حسێنی هەڵوەشاندەو

، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی 2117ساڵی ە نامووسیان دەکرد، سنووردار کردەوه. لتوندوتیژی ە کەسانێک ک

و پێ  نەوەبەرەنگاربوویاسایەک بۆ کردنی ئامانجی جێبەجێە کوردستان، بارزانی، کۆمسیۆنێکی تایبەتی ب

پیاوماقوواڵنی گوند بۆ بڕیاردان  ەدژی ژنان پێک هێنا و ڕێگری لە نامووسی لتوندوتیژی ە ڕاگەیشتن ب

 ەبەرەو خەبات لە یەکەمین هەنگاوە ڕاستیدا ئەمە سەبارەت بەم بابەتانەی دەرەوەی سیستەمی دادگا کرد. ل

ماوەی سااڵنی ڕابردوودا، ە بوارەکانی وەکوو ناهاوسانان. لە زۆرێک لە مافەکانی مرۆڤ لکردنی دژی پێشێل

پۆلیسی  ەتەواوەتی لە پارێزگا باکوورییەکانی عێراق( بە تی سەربەخۆ لدەوڵەتی هەرێمی کوردستان )دەسەاڵ

بەرامبەردا، ئیسڕائیل ە ل 2سزا دەدات، گۆڕدرا و کەمتر لەم بابەتانەدا دەستێوەردان دەکات. گەیەکانە نەفام ک

اهاوسانان ن پێشکەوتووترین واڵتانی خۆرهەاڵتی ناڤینە. لەم واڵتەدا، مافیە مافی ناهاوسانان لە بەرگری لە ل

تا  ەپەیوەندیی مەدەنییان هەبێ کە پێکەوە و ئەندامانی کۆمەڵگای ناهاوسان بۆیان هەیە فەرمی قبووڵ کراوە ب

 ەڕەگەزخوازەکانە. واڵتان یان دیکەی ناوچەکانی شایەنی ئاماژدیترە وەندیی هاوژینەیڕادەیەک هاوشێوەی پ

واڵتی ە ل 3نایاسایی نازانن.ە سێکسی لەگەڵ هاوڕەگەز ب پەیوەندییە عێراق، ئۆردن و فەڵەستین کە لە بریتیی

گەشەی ناهاوسانان لەم ە هێشتا نایاساییە، کۆمەڵگای ڕوو لهاوڕەگەزخوازی ە لوبنان سەرەڕای ئەوەی ک

بیرووت، ناهاوسانان کۆمەڵگایەکی تەندروست ە شێوەی تایبەت لە بەر چاو و بە تا دێت زۆرتر دەکەوێتە واڵت

    4ینییان پێک هێناوه.و هەڵبەت ژێرزەو
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 ئەنجام گرتن

ە شێوازە بۆ هاوکاری توێژەران و ئەکتیڤان بۆ پێداچوونەوەیەکی زیاتر سەبارەت بە هەوڵێکە ئەم توێژینەو

واڵتی ئێران باشتر بکەن. ملمالنێ سەرەکییەکانی ناهاوسانان ە بتوانن ژیانی ناهاوسانان لە لەوانەیە مانەوەییەکان ک

، هەاڵواردن و ڕاوەدوونانی یاساییە. نامداراییتوندی ە بە کە بردنی ڕوانینی نەرێنی کۆمەاڵیەتییناو ە ئێران لە ل

ان یاسا و ڕێساکانی ئێران نکۆڵی لێبڕاوەی مافەکانی ناهاوسانە کاتێ پەیوەندیی جیدیتر دەبێ کە نەرێنییە ئەم ڕوانگ

ی یی ئەکتیڤانی کۆمەاڵیەتیی ئامانجی سەرەکدژی بێزاریە و خەبات لە پشتڕاست و بەهێز دەکات. ئاگادارکردنەو

ە تۆڕە بوونێکی چاالکتر لە کۆمەڵگای ئێران و ئامادە بردنی خەباتی ناهاوسانی لە . بەڕێوئۆکانەجیئێن

پرسەکانی  ەزۆرێک لکردنی چارەسەرە دەست و لە ناهاوسانان دەداتە کۆمەاڵیەتییەکان تێگەشتنێکی گشتی باشتر ل

  ئەوان دەور دەبینێت.

 ەپێشتر ئاماژەیان پێ کرا، دەبێ ڕەچاو بکرێن. هەر بەم شێوه، ملمالنێکانی ژیان، پرسە کۆمەڵێ لەو پرسانەی ک

بەر تیشکی  ەکارهێنراو بۆ وەسفی ناهاوسانان دەبێ بخرێنە و پۆلێنبەندیی بکرێت و زمانی بە کێشە سازەکان پێناس

ێوەی شە تی ناڤین، ناهاوسانان هێشتا باڵتانی خۆرهەاڵزەختترین وە سەرنج. سەرەڕای هەموو کێشەکان تەنانەت ل

کایەتیان هێشتا سووە ییەکان کە ئایینڕێکخراوکەلتووری و هەمبەر باوەڕی گشتی، بەها ە و لە ژێرزەوینی کۆ دەبنەو

 دەدەن. کردن گەشە و بااڵە مافەکانیان نادا، درێژە بە پێ دەکەن و ڕێگەی دەست پێڕاگەیشتنیان ب

الیەن  ەمافی ناهاوسانانی خۆرهەاڵتی ناڤین لکردنی سەدەی بیست و یەکەمداین، زەخت بۆ ڕەچاوە ل ەبەو پێیەی ک

وڵەتە بیانییەکان و کۆمەڵگای ناهاوسانی ەژێدەری بیانی وەکوو گرووپەکانی مافی مرۆڤی نێونەتەوەیی، د

خۆرهەاڵتی ە لە ی ڕفتارێک کهۆە هاواری سەرکۆنەی نێودەوڵەتی ب 1نێونەتەوەیی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر دەبێت.

 دژی ناهاوسانان دەکرێت، چیتر کپ ناکرێت. ە ناڤین ل

دوایە، میکانیزمی بەرباڵوی ە و ناو و نیتکەی للەقەم گرووپێک هێشتا ە ئەوەی ڕوونە، بەتایبەت سەبارەت ب

ی جیهان دەورێکواڵتانی ە جۆراوجۆرەکانی هەاڵواردن لە تێگەیشتنی جیاوازییەکانی ئاستە لە کە کۆمەاڵیەتیی

ە ژینەوزۆر توێە کە کۆمەاڵیەتی پێوەرێکی گرنگکردنی قبووڵە دەگا کە بەم ئەنجامە گرنگی هەیە. ئەم توێژینەو

اکانی جیا جیە دەستبەجێ بۆ ڕوونکردنەوەی ئاستە هەوڵی تێگەیشتنی ڕۆڵی ئەویان هەیە. تێگەیشتن لەم دیارد

کردنی بواری قبووڵە کەڵک دێت. لێکۆڵینەوەی زۆر لە ب ناو ناهاوسانانە ئەزموون کراو لە هەاڵواردنی ب

 ی ئەم هێمایە بەسوود دەبێت. یکۆمەاڵیەتی بۆ ڕوونکردنەوەی پانتا و کاریگەر

هەوڵی تیۆری و شێوازێکی زیاتر بۆ گۆڕانکاری و  ۆب زۆرپێویستییەکی ە دواوتە ئەوەی کە، ئەم توێژینەو

اهاوسانان سەر کراوه، نە کرا دەکات. وەک لەم توێژینەوە دا پێداگری لئاشە کۆمەاڵیەتییە گرنگە تێگەیشتن لەم پرس

ی یسەر تەندروستە توندی کاریگەری لە بە کە و هەاڵواردنی زۆر دەبنەوە ناو و نیتکلەقەم و بەردەوام ڕووبەڕووی 

کەم ە نو هەاڵواردە چۆن دەتوانرێ ئەم ناو و نیتکە جەستەیی و دەروونی ئەوان دادەنێت. زانینی ئەوەی ک

گرنگایەتی تاوتوێی قبووڵکرانی ە بوونی ژیانی ناهاوسانانە. ئەم توێژینەوبکرێتەوه، پاژەی گرنگی باشتر

ە تەوەر بۆ ڕوونکردنەوەی ئاستو بایەخی ئاراستەیی سەرتاسەری و تیۆرییهاوڕەگەزخوازی  ییکۆمەاڵیەت

 شان دەدات. سەر ئاستی هەموو واڵتان یپە جیاجیاکانی هەاڵواردنی ئەزموونکراو ل
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 ەان، سیاسەتمەداران و بلیمەتەرسیاسەتدان لەگەڵچوارچێوەی پانتایەکی لەبار ە بەاڵم، کردەوەی مانادار دەتوانێ ل

خۆ ە ش لسەختگیرانەکانیە سیاسییە ڕۆشنبیرەکان ئەنجان بدرێت. ئەم کارە گۆڕینی ئایدۆلۆژیای نەریتیی و نۆڕم

دواوەیە، ە هێشتا وەک تاوان سەیر دەکرێ و سزای مەرگی بزی هاوڕەگەزخواە ئێران، شوێنێک کە دەگرێت. ل

ەری و هەمیش ئەگە هەم ئەستەمسێکسییەکان ە کەمین ییکۆمەاڵیەتئابووری و هەڵگرتنی ە پڕۆژەی پشتیوانی ل

بێبەشی ناهاوسانان ە سەر ئەوەی کە پێداگری نواندن لە بتوانین بە کاریگەری ئەوتۆی نییە. هیوادارین ک

 ەهێنان بکۆتاییە بە یارمەتی واڵتان بدەین کە سەر هەمووان دادەنێ، بۆ تێگەیشتن لەم بابەت ەکاریگەری ل

 سوودمەند بن.  ئیمتیاززۆر ە هەاڵواردن دەتوانن ل

بوونی بێبەش 1و کۆسپی بەر دەم پێشکەوتنە. ی هەژارییهۆکاری سەرەکجڤاکی ناهاوسانان کردنی بێبەش

 هۆیە سەر ژیانی تاکەکان و هەژاری کۆی گرووپ بەڵکوو بە امەکانی دواتر لهۆی ئەنجە تەنیا بە ناهاوسانان ن

 ەڕەهەندی بەرباڵوتر بابەتێکی پێشکەوتنییە. گەیشتن بە کۆمەڵگا لئابووری و سەر ە نەرێنی ل یکاریگەری

ن و اپرۆسەکان، سیاسەتەکە بوونی زیاتری پرسەکانی ناهاوسانان لتێکەڵە پێویستی بە پێشکەوتنی هەمە الیەن

ربووانی فێە ناویاندا پەنجەرەی دەرفەتی نوێ دەکرێنەوه؛ لەم ئاراستەدا دەتوانین کەڵک لە لە کە داڕشتانەیە بەرنام

سەدی ە ل 31ە پتر ل 2دەست پێ دەکات.ە تەندروستییەوە ئابووری و بە کارەکانی پێشووی ئەم بوارە وەربگرین ک

بۆ گۆڕان، ە دەرفەتێکە زۆر گەنجە و ئەم حەشیمەتە سااڵن 21بۆ  11نێوان ە حەشیمەتی هەشتا ملیۆنی تەمەنیان ل

ە گبردنی ئەم ڕوانە و پێشەوڕوانگەیەکی نوێ بۆ ڕەگەزێتی. بەرە پەنگراوشێوەی ە ی نوێی سیاسی و بیچاالک

بوونی ەڵتێکە سەبارەت ب بەرنامەیەکی فێرکاریکردنی ەو فرمۆلیتگشتاندن کۆکردنەوه، ە پێویستی ب نەوەیەک

جڤاکی ی بنەڕەتییەکانە پێویستییکردنی تاوتوێە پێشکەوتن لە ئاستەکانی ژیانە. هەر چەشنهەموو ە نان لناهاوسا

ە لە نەوکۆڵیلێخێراتر دەبێت؛ پڕ کردنەوەی بۆشایی زانیارییەکان، ە هاوکاری ئەم هێمایانە ئێران بە لناهاوسانان 

ە و بەرنام ەن، تاقیکردنەوەی ئایدیای نوێ و داهێنەرانتوێژینەوەکاە داتاکان و کۆکردنەوەی داتای پتەو، پشتیوانی ل

شتی ە گشێوەی ڕوون و شەفاف بە پێی هەڵسەنگاندنی ورد. هەر کات ئەنجامەکانی وەها تێکۆشانێک بە داڕشتن ب

ە سەرکەوتووەکان بدات و خۆی لە بژاردە لەم بوارەدا ئیش دەکەن، پەرە بە گەشە کە ، کۆمەڵگای ڕوو لبکرێن

 دوور دەگرێت.  ە هەڵەکان بی کردندووپات

ازه. ڕەگەزخوگشتی دژی کەسانی نادیترە و بە هەمبەر حەشیمەتی ناهاوسان تێبینی سەخت هەیە سەرەڕای ئەمە، ل

ڵی ئێران بەتایبەتی، ئیشێک بکات. گووشاری نکۆە گشتی و لە خۆرهەاڵتی ناڤین بە پێویست ناکا دەوڵەت، لە کەوات

دەوڵەت ە وای کردووە دەسەپێنرێ کە بنەماڵ بنیاتیمەدەنی و ە ۆمەڵگا، ڕێکخراوالیەن کە لێکردن و دژایەتی ل

بزووتنەوەکانی سەرتاسەری خۆرهەاڵتی ە تەواوەتی لە بە وەرنەگرێت. ئەم بابەت هەندیە زەحمەت نەکێشێ و ب

دا، م سیناریۆیەنوێنییەکیان نییە. لەهەمبەر ناهاوسانان هیچ مودارا و نەرمیە کەسەکان لە ناڤین بەدی دەکرێ ک

و مافی  ەگۆڕانە . ئەم دۆخەی ئێستا پێویستی بنپێگەی دڵنیا و سەقامگیر دەبینە دەوڵەتییەکان چێژ لە ناوەند

 فەرمی بناسرێت. ە کۆمەاڵیەتییەکاندا بە هەموو بەستێنە سەلمێنراوی ناهاوسانان دەبێ ل
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 سەبارەت به نووسەر

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

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

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

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

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

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

 چاپ کراوە؛

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

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

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

 وەشانخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ 

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

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

کە خەری االن لە ئێرانجۆرەکانی کاری مندو  خەتەنەی پیاواندوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە -
 چاپ دەکرێت. 

  www.kameelahmady.com   توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 
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کردن لە دیوە بێ ژوومار و لە ئێران بە چاوناسانە، بواری نەبینراوی ڕەگەزێتی ئەم توێژینەوە خەڵک

ئاڵۆزەکانی شووناسی ڕەگەزێتی و وردەکارییەکانی لە جڤاکی ناهاوسانان، لە سەر بەستێنی ڕوو لە هەڵکشانی 

هۆگرییە سێکسییەکان تاوتوێ دەکات. لە هەمان کاتدا، ئەم توێژینەوە هزرئاڵۆزییە باوە لە مەڕ ناهاوسانان و 

بە چالنج دەکێشێ و ئەو ئەفسانە و گێڕانەوانەی کە زۆر جار ناسینی نادروست لە ڕەگەزێتی لە ئێران 

کردنی سیاسەت و شێوازی هەڵەیان لێ کەوتۆتەوه، دەخاتە بەر ڕەخنە بۆ ئەوەی ببێتە ڕەگەزێتی و ئامادە

 ڕێخۆشکەری ئاراستەیەکی هەمەگیرتر. 

تی سادە بۆ هۆگریی سێکسی و بیر و خەیاڵی ئەم لێکۆڵینەوە زۆر ئاڵۆزه؛ چوونکە ماوەڕای ڕوانگەیەکی گش

پەیوەست بە ڕەگەزێتی لە بواری ژیانی تایبەتی و گشتی تاکە. بۆ یەکەمین جار، ئەم لێکۆڵینەوە لە سەر 

لە سەد ئافرەت( لە سەر ئاستی سێ کەاڵنشاری  41لە سەد پیاو و  61کەس ) 311دیمانەی قووڵ بە پتر لە 

هەڵقوواڵوی گۆڕانەکانی ئەم سەردەمە  ن( چڕ بۆتەوه. لەم کارەدا، ملمالنێیئێران )تاران، مەشهەد و ئیسفەها

ی ئەم یلە پەیوەندییە ڕەگەزێتییەکان و چۆنیەتی ئەم هەڵسووکەوتانە لە ئێران تاوتوێ کرا. ئامانجی سەرەک

انە رلێکۆڵینەوە تێگەیشتن لە هەست و باوەڕی گرێدراو بە ناهاوسانان لە ئێران لە ڕێگەی شرۆڤەی ڕەخنەگ

لە ڕوانگەی ئەم کەسانە و لێکدانەوەی ئەو چالنجانەیە کە ئەوان بە هۆی ژیان لە کۆمەڵگایەکی ئایینیی، 

ساالر، کە ناهاوسانی وەک شووناسێک ڕەت دەکاتەوه، بە ئەزموون دەکەن. تەوەر، نەریتخواز و باوکچین

سەر جڤاکی ناهاوسانان و  پرسینی ئەم توێژینەوە لێرەوە دەست پێ دەکات. پێویستیی سەرنج خستنە

خەسارهەڵگریی ئەم کەسە سەرکوتکراو و بە بێدەنگی ناچارکراوانە بوو بە ئەنگێزەیەک بۆ ڕوونکردنەوەی 

 بارودۆخی ئەم کەسانە کە بە ئەنقەست پشتگوێ خراون و لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە پەراوێز خراون.

اسانە، هێرمۆنۆتیکی و دەرووناسانە وەردەگرێ بۆ ئەم توێژینەوە کەڵک لە ئاوێتەیەک لە ئاراستەی دیاردە ن

ئەوەی شێوازێکی تیۆریی بەدی بێنێ کە بۆ توێژینەوە لە مەڕ ئەزموونی ناهاوسانی شیاو بێ و لە هەمان کاتدا 

  .لە خۆ بگرێت« ئۆبژەیی»بینین و هەستی توێژەر خۆی لە پێوەری پشتڕاستکردنەوەی لێکۆڵینەوە بۆ پاراستنی 
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