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 کامیل ئەحمەدی 1

 پوختە 

بۆ    خەتەنە  ی توێژەران سەرچاوەی جوگرافی و  دەگەڕێننەوە  میسری کۆن  لە  نیل  پێشینەدەورووبەری ڕووباری  وایە  ی  پێیان 

دا ڕۆڵێکی لە باڵوبوونەوەی خەتەنەری سەرەکی  . جگە لە بیروباوەڕی ئایینی کە وەک فاکتەڵەزیاتر لە دوو هەزار ساخەتەنە  

بنهرهسه و  نابدەگێڕێ تی  ڕهکی  لە    ێ،  نێودەوڵەتییەکان  پەیوەندییە  و  ناوچەییەکان  و  جوگرافی  و چەسپاندن  تایبەتمەندییە 

 ژن   کە  ئاسەوارێکمان نییە  هیچ  ئێراندا  دێرینەکانی  بەرهەمە  و  بەڵگەنامە  و   دەق  لەن.  ەیی ئەم پرسەدا پشتگوێ بخباڵوکردنەوە

  نەریتە  خەتەنە بوونی نەبووە و ئەم  لە ئێراندا  ئیسالم  هاتنی  دەبێتەوە کە پێش  بۆیە لەم بەڵگانەدا ڕوون   ،کرابێتن  خەتەنە  پیاو  و

  ۆ ب ڵمندا ێیاوک ڵەڕ د ەیو ەکردنم ەک  یستەبەم ەب کانداەخواز یتر ەن  ەگەڵمۆ ک ەل . پەرەی سەندووە ئێران بۆ ئیسالم هاتنی لەگەڵ

  م ەڵ ب  ێ در ەد   نجامەئ  ە و ەتەبیتا یکێسمڕەو ڕێ  ە ب  ڵمندالەش ی    ییتەبیتا  یکێندامەئکردنی خەتەنە   ڵی ساەور ەگ   ی ناغ ۆ ناو ق  ەچوون

سەر   ەل  ی انکار ۆڕ گ   ەشنەچ  رەو ه  ێ در ەد  مەڵەق  ەل  ڵمندا  ەب  ڵسا  ۱٨  نەمەخوار ت  یکێتاک   رەه  رخداەهاوچ  یگاەڵمۆ ک  ەل

ئ  ردانەو ێستەد  ێب  ەب  ڵەمندا  وەئ  یش ەل   یندامەئ   اینەت  ەن  کردنەنەتەخ  ینگەئاه  یبردنەو ەڕێببە  و    ۆی خ  ە ک ڵەمندا  یزنیو 

   .ەیەه  یش ەییردەرو ەپەدژ   یامەیپ  کوو ەڵب  ڵەمندا  یکانەماف  یکرانلێش ێپ

و نەریتە    فەرهەنگاستەوخۆ پەیوەندی بە  ڕ   بە منداڵن و مافەکانی منداڵن  دارپەیوەندی  یوەک پرسێککوڕان  خەتەنەکردنی  

هەیەکۆ  زیانبەخشەکانەوە  و   مەڵیەتییە  ئایینی  جۆراوجۆری  هۆکاری  بە  کارە ۆشنبیریڕ کەم  کە  ڕیزی  ناو  دەچێتە  یەوە 

ئاراستەیەکی    وە گرنگییەکی کەمی پێدراوە. ئەم بابەتە بەییەکانەزانستی و توێژینەوە  لە الیەن بوارە  ، هەر بۆیەەوەەکانزیانبەخش 

 پیاوەکان ش ی   /  ی کوڕانخەتەنەەکانی  نەریتی، ئایینی و تەندروستییمێژوویی،  بەستەرە  هەوڵی داوە  بەخش ی  زانیاری و    انەچاکساز 

مافەکانی منداڵ، ئاگادارمان  چڕبوونەوە لە سەر  بە    ئەم دیاردە  زۆرەکانی  ڕەهەندەبە پیشاندانی    بیناس ێ بۆ ئەوەیبکاتەوە و  

ی  سازانمرۆییەکان و داهاتوو   ۆ ئەوەی سەرمایەلە لێکەوتەکانی ئەم نەریتە وشیار بکاتەوە ببکاتەوە و نەوەی ئێستا و داهاتوو  

مافیای ساختەکارانەی  و پڕوپاگەندەی  فەرهەنگییەکان    او داوی پێچەڵوپێچی نەریتە وشکەبە ئاسانی نەکەونە نهەر وا  کۆمەڵگا  

هەژموونی و  ئه.  ئایین  یئابووری  مهبۆ  کتێبخانەش  سته بهم  و  دۆکیۆمێنتاری  توێژینەوەی  لە  کەڵک  ییجگە  لە و  وەرگرتن 

خەتەنەکراو کە   انیییژمارەیەک لە ئێران  گەڵئامانجدار لە  دیمانەیچۆنایەتی بە پشتبەستن بە  شێوازی  توێژینەوەی مەیدانی بە  

 یانی زانستی ڕاخاوەنلەگەڵ هەندێک لە کەسانی پسپۆڕ و    بە دیمانەکردن هەروەها    و   دەژین ئێراندا    یرەوەی وڵتلە ناوخۆ و دە

لەدەر   . [2]هەڵسەنگێندرا ئەزموونی بەشداربووان   کە  ئەوەیە  دوو   ەنجامی ئەمەش  و    هەر  ئیسالم  هوودیدا  یهئایینی 

لەگەڵ کاری  خەتەنەکردنی پیاو  ییەوە  مێژوو ڕووی  . هەروەها لە  هەیەو پەیڕەوانیدا  اتەنەکردن پێگەیەکی فەرز و شەرعی لە نخە
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نەوە هەیە،  خەتەنییەکان کە پەیوەندییان بە ئەنجامدانی  یشارە ئای گو جگە لە  دا بووە.  دا لە پەیوەندینەتەوەییشوناس ی  ئایینی و  

وەک کارەن،  ئەم  بەردەوامبوونی  هاندەری  دیکەش  جوان  کاردا:  وو هۆکاری  و  پزیشکی  و    کاردا،  ناسییەکانیتەندروستی 

 .ئابوورییەکان  کارداکۆمەڵیەتییەکان و  

/ پیاوانخەتەنەکردنی    : کلیلییەکانوشەی   ی کۆمەڵناس ی، ئێران و ئاراستە  و ئایین،  فەرهەنگی کۆمەڵیەتی،  کاردا،  کوڕان 

 .جیهان

 

 یکشهێ.پ 1

واتە   ،یسام ینییدوو ئاهەر  ەڕی روباو یب ەل ەیش ڕیو  گڕە ە ک  ێ نر ەداد ینییئا یکێکار  ەب اویپ یکردنەن ەتەخ دایگشت ۆی نگەد ەل

  ئایینییەکان   پانتای خەتەنە سنوورە  کە  وای کردووە   تەندروستی  پاساوی   هەندێک  بەڵم  ،ەیەهدا  سالمی و ئ  ەک ەجوول  ی نییئا

نزیکەی  کە  دەریدەخەن  ئامارەکان  لە  هەندێک.  بگرێتەوەسکۆالریش    کۆمەڵگەی  هەندێک  و  تێپەڕێنێ  جیهاندا  وڵتی  ٩٠  لە 

هەر .  نین  شجوولەکە  یان  موسڵمان  زۆربەیان  کە  (،2016کاران،  او موریس و هدەکرێن )  خەتەنە  کوڕان  یلە سەد  ٣٠  النیکەم

سوودبوونی بە  یان  دروستی   مانای  ئەوە بە  بەڵم  دەدەن،  نیشان  جیاوازەکاندا  کۆمەڵگا  کارە لە  ئەم  گرینگیی   ئامارانە  ئەم  چەندە

نییە کوڕان،خەتەنە .  خەتەنە  بە   بەرفراوانەکەی،  باڵوبوونەوە   سەرەڕای  کردنی  ئاماژە  دەتوانین  کە  زۆرە  لێکەوتەی 

 خستنی مافەکانی منداڵ، ئاسەواری خراپی دەروونی و کۆمەڵێ لێکەوتەی پزیشکیی خەتەنە بکەین.گوێ پشت

ان و هاوکاریی بۆ ئامادەکردنی بەرنامە و سیاسەتی کاریگەر زانستییانە پرس ی خەتەنەی کوڕ ئەم وتارە ناسینی    کیی رهسه  ئامانجی 

کەم کۆمەڵگایە.  بۆ  ناو  لە  خەتەنە  نەرێنییەکانی  لێکەوتە  ڕەواندنەوەی  و  مهئه  ۆبکردنەوە  و   ینگرههفهکاردا    ستهبه م 

بۆ ئەوەی   وههتێر ک ده  ی ش ە  و ه یی ناسڵمهۆ ک  یوانگهڕ ە  ل  رانداێو ئ   هانیجسەر ئاستی  ە  لکوڕان    یردنک نهتهخه  یاردهیدئایینییەکانی  

و    ەنەتەخبەردەوامیی    یانکارهکۆ و ه  کارداکانو    انکنهییئائاراستەی   ،خەتەنە  یی جوگراف  ووری سن  و   ییژوو ێم  یەش یڕ بە زانینی  

و   نڵ مندا یکانەمافخەتەنە بە قازانجی  یکانەوتەکێل ەیو ەمکردنەک  وەر ەب کێنگاو ەه شداربووان،ەب یزموونەئ یرتکردنۆ اپڕ بە

 کۆمەڵیەتییەکان بهاوێژرێت.   ەۆییمر   یەرماەس  یکانییەسەک ەو تاک   ینەدەم  ەماف

   

 پرسیار   داڕشتنی  -2

  انناسەڵمۆ ک  یەکانیەیو ەنیژ ێتو   ەتەباب  نینگتر یگر   ەل  ، اکەد  ێ ل  انەیشەڕەه  ەک   ەیانییترسەم  و ەو ئ  نڵ مندا  ەبدار  یندەو ەیپ  یپرس 

 ی و داهاتوو   ستاێئ  ن کەیتیەەڵ م ۆ ک  یەیرماەس  نڵ مندا   ،ەکان ەوتوو ەشکێپ  گاەڵمۆ کیاساناسانی  و    انروونناس ەو د  انناسۆڤو مر 

ئاسا  ندروست ەتژیانی    ەب  گرێدراوه   کانۆییەمر   گاەڵمۆ ک دادپ  ییو  ب  ەو ەانەیرانەرو ەو   ە ل  رچاو ەب  یکێشەبکە    ێیەیپ  وەو 

لە   ان یکانەش ێک   ی رکردنەسەو چار   یرانەشگوز ۆ خ  ەب  دانی نگیگر   کهاتوون،ێپ  نڵ مندا  ەل  ەو ەش یرانێئ  ەب  هانیج  یانو شتو یدان

م  یفەرهەنگو    یتیەەڵ مۆ ک  یندنەسەشەگ هێماکانی   بێتنر ەداد  ییاسایو    ینەدەو  ناو  ەب  ەو ەداخە.  لە    ە نامەگەڵب  گەڕان 



ە تانیر ەن  وەئ  ، ەو ەنەک ەد  است ڕ پشت  نڵ مندا   ی دژ   خشەانبیز   یتیر ەن  کێندەه  ە ک   ەو ەتەزراونۆ د  ەگەڵبهەندێ    کان،ییەژوو ێم

ۆیی  مر   یئازاد  یحڕۆ دژی  و  ن  ەانیینەمەت  ەپو گرو   مەئ  یروونەو د  ەییستەج  یو ئازاردان  دانەنجەشکەو ئ  ی ژ یتوندوتپەرەپێدەری  

هەڕەتی    ەلنەشتەرگەرییە    مەئ  ینجامدان ەو ئ  ەنەتەخ  .ەکانەۆڤمر جەستەیی    ەییکپارچیەو    نڵ مندا  یکانەماف  یلکردنێش ێو پ

  یکانساڵەە ور ەگ کردنی  دژایەتی و   اردانڕیب  ەی رادیو ئ   ز ێه  ەک  ک ۆڤێمر   ک ەو   ڵ مندا  یە.ەتانیر ەن  و ەل  کێک یە  داڵیمندا   ی ار یستەه

 دایروونەو د  شکێم  ەل  ەش یمەه  ۆب  ەردانانەو ێستەد  ەر ۆ ج  مەئ  یکانییەر ەگیو کار   ەناسک  داەفتارانڕە  ەر ۆ ج  مەئ  رەرامبە بەل  ؛ییەن

ل  رانەیق  نیندەچ  خۆشکەری ڕێ  ەێتبەد  دایبوونیتیەەڵ مۆ کبە  ەیسۆ پر   ەلو    ەو ەێت نێمەد و   یترس ەم  نی ندەچ  رەرامبەب  ەو 

 . کاتەددەرەتان و الوازی  خەسارەتدا بێ

و   ە گرتوو   ەیرچاو ەسلە درێژەی ژیانییانەوە    کەڵخ  ەڕی روباو ی ب  ە ل  ن یر ێو دسیمبۆلی    نەشتەرگەرییەکی   ک ەو   ەنەتەخ  ەیاردید

  ە نامەگەڵو ببینین    لە.  اون یژ   داییەو ە ز گۆی    مەئ  رەسەل  شترێ پخەڵکانەیە کە    و ەئ  ی ژوو ێو مفەرهەنگ    ە ل  کێشەب  ری وهگێڕه

  ە ب   مەڵ ب   ،ەیەه  ادایتامۆ پۆزیو م  ن ۆ ک  ی سر یم   ەل  ەیش ڕیو    گڕە  ەنەتەخدیاردەی    ەندەچ  رەه  ەک   ێ  و ەک ەردەد  داکانییەژوو ێم

ن  داۆیخ  یبوونێجەشتین  ینێشو   ەل  اینەت  ژوو ێم  ییژاێدر  بۆ  و    ەبوو ە سنووردار  خۆرهەڵتی و    هانیج  ەیکید  یکانەناوچپەلی 

ی لێ دراوەتەوە. هەر ڕ ئاو   مترەک   ەکەیر ۆ ز   ییەنگیگر   یاەڕ ر ەسکە    ە کێپرس  ەنەتەخ  یکانەشاراو . لێکەوتە  هاویشتووە  ناڤینیش

ئ  ۆیەب گوشاری    ەل  مانتر دروست  یکێشتنەیگێت  ە اردی د  مەتاوتوێی  و  زەخت  گر   ت یر ەنو دابسەر   ڕۆڵی و    ڕێوڕەسم   ی ینگیو 

 یارانەیو ن اننگر یەال  ،ئامانج  ی وپو گر ی ۆ وخەاستڕ   دەنگی  ێتوان ەد  یکانەنجامەو ئپێ نیشان دەدا   کانییەنییئا ڕێسا  و    فەرهەنگ

لە پاڵ بە نیازە  و کو ەڵب ،ییەن ەنەتەخ ەیو ەکردناستڕ پشت  انی  ەو ەکردنتڕەئەم وتارە  ی. ئامانجبێت ەانییتیەەڵ مۆ ک ەاردید مەئ

هەندێ ڕێکاری کردەیی بخاتە ڕوو کە تر ئاوڕی لێ دراوەتەوە  مەک بووە و    وا و ناڕه انەی وتەزایەک کە تابۆناسەڵمۆ ک  لێکدانەوەی

بە جەختێ  بگونج   گاداەڵمۆ ک  یستاێئ  یخۆ دو    نداڵ مندا  یکانەمافلەگەڵ   شیاوی بەستێنکردنە سەر  و  فەرهەنگی  سازیی 

ف  ینییئا   یکاردا  نیندەچ  رەس  لە   ەو انەناسەڵمۆ ک  ی کەیەبناغ  ەب  ە از ین  ەب  ۆیەبکردن بێت. هەر  جێبەجێ  ەی اردید  یینگەرهەو 

ج  رانێئ   ی ژوو ێم  ییژاێدر   ەب  ەنەتەخ ببێتەوە  هانیو  ڕێگەوە  تا    ،چڕ  بەستێنی   یشاندانی ن  ەبلەم  خەتەنە،  زۆرەکانی  لێکەوتە 

 ەیەو ەئ  ەک ییەتەڕەبن  ە ار یپرس( ئامادە بکات.  ۆ ڕ و ماک   ۆ کر یمان )ورد و کەڵێ  یئاستسەر    ەل  ی ر ەشنگڕۆ و    ی ار یشبەخش ی، و ی ار یزان

شێوازی  توێژینەوەی مەیدانی بە    ەیگڕێ  ەل  یکانەو لق  ەار یپرس  مەئ  یمەڵ و گەلێکی لێ دەکەوێتەوە؟  کارداچ    اویپ  ەینەتە: خکە

ئێراندا   یخەتەنەکراو کە لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵت  انیییژمارەیەک لە ئێران  گەڵ ئامانجدار لە  دیمانەیچۆنایەتی بە پشتبەستن بە  

یانی زانستی و هەروەها بە پشبەستن بە بەڵگە  ڕاخاوەنلەگەڵ هەندێک لە کەسانی پسپۆڕ و    بە دیمانەکردنهەروەها    و  دەژین

 و ژێدەری کتێبخانەیی دەدرێتەوە. 

. نەدەد  نجامەئ  انڕ کو   یلە سەد  ٣٠  مەکیالن  رەس  ەل  ەنەتە خ  هانیج  یتڵو   ٩٠  ەیکینز   ەک   نەک ە د  ەو ەب  ەئاماژ   کانییەهانیج  ەئامار 

 ی کار ۆ هو    ئەنگێزە  نینگتر یو گر   مەک یە  ،یەکانینگەرهەو ف  یتیەەڵ مۆ ک  ەرمۆ و ن  کانییەنییئا  ەرمانەف  ەب  ندبوونەپاب  رانێئ  ەل

  تێکەڵبوونی   پەرەسەندنی ئەم ئایینە و  ،یەکەفراوانبوون  ییراێو خ  رانێئ  ۆب  سالمیئ  یهاتن  ۆی ه  ە. بەبوو   ەنەت ەخ  ییوامەردەب

ئەش ێ و  و دیاردە بەم هەر بۆیە ئاشنابوون .بوو  خێراتر بەرچاو شێوەیەکی  بە ئیسالمی بیر و باوەڕی  و بنەما بە ئێران کۆمەڵگای

 دەکات.  مێژوویی ئاسان  ڕووداوی  هەندێک  لە  تێگەیشتن  ئایینی ئیسالمدا  ناشێکانی لە



 

 توێژینەوە   پرسیارەکانی  -3

 : ئەم پرسیارانە تاوتوێ دەکرێن  توێژینەوەدا  لەم

 چین؟و جیهان    ئێران  لە  پیاوکوڕان /  خەتەنەی    فەرهەنگییەکانی  -کۆمەڵیەتی   ڕیشە  -1  

 ؟ و جیهان چییەڕیشە ئایینییەکانی خەتەنەی کوڕان / پیاوان لە ئێران    -2

 لە خۆ گرتووە؟  گەلێکیچ ڕەهەندتوێژینەوە    ئەم  بەشداربووانیبینراوی    ئەزموونی  -3

ڕێکارگەلێکی کردەیی   چپێشنیاری  توانین  ده لێکەوتە تاکایەتی و کۆمەڵیەتییەکانی خەتەنەی کوڕان / پیاوان    کەمکردنەوەی  بۆ  -4

 دەین؟ب

 راندا ێو ئ   هانیج ە ل  او یپ  یەن ەتەخ  ەکانیییژوو ێو م  ینگە رهەف   -  ی تیەەاڵ مۆ ک  ەشڕی  -4

هەیە. ئەم نەشتەرگەرییە یەکێک لە کۆنترین نەشتەرگەرییەکانە کە لە سەر  منداڵن  بوونی  نزیکەی پازدە هەزار ساڵە خەتەنە  

لە تەرمە مۆمیاکراوەکان کە هی میسرییە کۆنەکانە سەملاندووە. لە کتێبە    یاننەشتەرگەرییەئەنجام دەدرێت. توێژەران ئەم  

کراوە. هه بابەتە  ئەم  بۆ  پێشنیار  و  ئاماژە  یەهوودی  ئایینی  و  ئیسالم  ئایینی  دوو  پەیڕەوانی هەر  ئهروهئایینییەکانی  م کارە ها 

یی گیرۆدهبێ  دا )بهندێ هۆزی دیکهسترالیا و ههۆ ئ  کانیهۆزهفریقییەکان و  ئه  پێستهشندێک لە ڕهساڵنێکی زۆرە لە ناو هه

 .وامهردهکانی جیهان بهئایینی( باو بووە و هەتا ئێستا لە ناوچە جیاوازه

وەرگیراوە کە بە واتای بڕین لە دەوری شتێک دێت. لە ڕووی ماناییەوە   Circumcidereهاوتای ئینگلیزیی خەتەنە لە وشەی التینی  

بڕینی پێست یان غەالفی ئەندامی زاوزێی ژن یان پیاو دەکات. خەتەنە وشەیەکی عەرەبییە    ەبەبییە و ئاماژە  خەتەنە وشەیەکی عەر 

ن" و بە واتای بڕین و قرتاندن دێ، بەڵم دەکرێ پەیوەندی بە "ختم"ـەوە هەبێ چونکە پیتی "م" لە زمانە -ت-لە ڕیشەی "خ

ێک لە ژێرلقەکانی زمانە سامییەکانە. خەتم واتە دانانی نیشانەی ناساندن سامییەکاندا دەبێتە پیتی "ن"، کە زمانی عەرەبی یەک 

لە سەر عەبد عەباق )کۆیلەیەکی هەڵهاتوو(، ئیبن قەیوومی جوزییە لە کتێبی "تحفە املعود باحکام املولود"دا بە ئاماژە بەم 

(. لە فەرهەنگۆکی  ٧٠:  ٢٠١٠زانێت.) سعیدی،  وەک نیشانەیەک لە بەندایەتی و کۆیالیەتیی پیاو لە ئاست خودا دە  خاڵە، خەتەنە 

موعین و عەمیددا یەکێک لە واتاکانی وشەی "ختم" مۆرکردنە، و "خەتەنە" ڕەگ و ڕیشەی دەچێتەوە سەر "ختن" و بە واتای 

او بڕین یان بڕینی غەالف/غۆڵفە/قڵێف )پێستی پۆشەنی نووکی ئەندامی زاوزێی پیاو(، هەر لەبەر ئەوە بە پیاوی خەتەنەنەکر 



دەڵێن ئاغالف )داپۆشراو( /ئەقلەف/ئەغەرال/ئەرغال. بە پێی فەرهەنگۆکی دێهخۆدا، پیاوێک یان ژنێک کە کۆئەندامی زاوزێی  

دەوترێ خەتەنەنەکراو. چەمکی وردی خەتەنە پێی  نەکرابێ  دەقە فیقهییەکان  خەتەنە  بنەمای فەرموودە و  لە سەر  پیاو  ی 

کردنی ژنان بریتییە لە ئەو پێستەی کە نووکی ئەندامی زاوزێی پیاو دادەپۆش ێ، خەتەنەبریتییە لە البردنی هەموو یان بەشێکی  

  ی 1362جلس ی،  ه، بی تا؛ مزجاح(بڕینی بەشێک لە پێستی ئەندامی زاوزێی ژن لە سەرووی ئەو شوێنەی کە میز لێی دەردەچێت.  

 هەتاوی(  

دیکەش ی هەیە، لەوانە کەسانێک کە لە الیەن ژنەوە خزمایەتییان  لە زمانی عەرەبیدا "خەتەنە" لە ڕیشەی "خەتەن" مانای  

. هەروەها [3]  برا، زاوا )مێردی کچ( و زاوا )مێردی خوشک(لەگەڵ مێرد هەیە وەکوو: خەسوو )دایکی ژن(، خەزوور )باوکی ژن(، ژن 

زمانی عەرەبیدا بڕین و قرتاندنی تەواو لە زاراوەی گشتیدا "خەتەنەکردن" ئاماژە بۆ هەر دوو ڕەگەزی ژن و پیاو دەکا، بەڵم لە 

یان بەشێک لە کۆئەندامی زاوزێی پیاو پێی دەوترێ خەتەنە و بڕینی تەواو یان بەشێک لە کلیتۆریس ی ژن )میتکە( پێی دەوترێ 

"خافز" )خفض(. خەفز واتە کەمکردنەوە. خێتانە واتە خەتەنەچی، ئەو کەسەی کاری خەتەنەکردن ئەنجام دەدات. "خێتان" 

 زمان و تورکەکانیش "خاتوون"نە" بە واتای هاوسەرگیری دێت. هەروەها فارسو ە واتای شوێنی خەتەنەی نێر و مێیە، "خوتو ب

وجاغ  [4] و  ژنانی شەرەفمەند  یبۆ  و  )پارسا  دەهێنن  کار  بە  پو زادە  جار وشەی  43هەتاوی:    ی1391ناه،  هوسف  هەندێ   .)

ر" دێن، لە بری وشەی خەتەنەکردن یان خەتان بە کار   - ه    –ە لە چاوگەی "ط  "سونەت" یان وشەگەلی وەکوو "طهور" )پاکی( ک 

دێ تا ئەو ڕادەی کە یەکێک لە ماناکانی خەتەنەکردن "پاکی" بووە. هەروەها "خەتەنەکردن" لە ئایینی ئیسالم و هەندێک دەقی 

رەیرە بەم شێوە قسەی و ئەبووح  نموونەوخاوێنی دەدات. بۆ  ئایینیدا وەک شتێکی سروشتی ئاماژەی پێ کراوە کە واتای پاک

 پێغەمبەری ئیسالم دەگێڕێتەوە: 

باغەڵ و ن تووکی خوار ناوک، بڕینی نینۆکەکان، هەڵکەندنی مووی ب ی"پێنج ڕەفتار بەشێک لە سروشتن: خەتەنەکردن، تاشین

 (. ١٤١٢وری،  و یشابهشیری نهلقئهکردنەوەی سمێڵ" )کورت

 نەکراوەکان بە کەسانێک ناسراون کە لە ڕووی ئاینییەوە پاک نین. لە تەوراتدا خەتەنە  



گەڕان بە دوای شوێنی خەتەنە لە جیهاندا چ بۆ ژن و چ بۆ پیاو، بەرەو میسری کۆن دنەمان دەدا بەڵم خەتەنە لە درێژایی مێژوو، 

ناوەڕاستد ڕۆژهەڵتی  و  جیهان  دیکەی  پارچەکانی  لە  و  نەبووە  سنووردار  میسر  لە  گشتی تەنیا  بە  توێژەران  کراوە.  بەدی  ا 

سەرچاوەی جوگرافیی خەتەنەی مێینە دەبەنەوە بۆ دەوروبەری ڕووباری نیل لە میسری کۆن و سەردەمی زیاتر لە دوو هەزار  

ونەریتە لە ناوەندە ئاماژەپێکراوەکەوە بۆ ناوچەکانی دەوروبەری باڵو بووبێتەوە. مێژوونووسان ساڵ لەمەوبەر. پێدەچێ ئەم داب

عای ئەوە دەکەن کە خەتەنەکردنی کچان لە سەردەمی فیرعەونەکاندا ئەنجام دراوە و هەر لەبەر ئەم هۆکارەش دەبێ ڕەگ هئید

لەم  کە  دەردەخەن  ئەوە  بەڵگەکان  بگرین. هەروەها  میسر سۆراغی  لە  زایین  پێش  پێنجەمی  لە سەدەی  و ڕیشەی خەتەنە 

کە بە دۆزینەوەی مۆمیا و هەندێک نووسراوە لە سەر کێلی گۆڕەکان   ڵداوەخەتەنەکردنی پیاوان سەری هەناوچەدا نەریتی  

کردنی ژن و پیاو بەر لە هاتنی مووسا لە نیوەی سێیەمی هەزارەی پێش  پشتڕاست کراوەتەوە و هەروەها دەریدەخا کە خەتەنە

دەزانین (. ئەوەندەی ئێمە  هەتاوی   ی١٣٤٨زایین باو بووە، وەکوو چۆن ئەم کارە بە "پاکیی فیرعەونی"یش ناوزەد کراوە )فرۆید،  

ونەریتەیان پەیڕەو نەکردووە. هێرۆدۆت لە دەوروبەری ساڵی تری ڕۆژهەڵتی دەریای مەدیتەرانە ئەم داب هیچ کام لە هۆزەکانی 

وەی پێش زایین سەردانی میسری کردووە و لە ڕاپۆرتی سەفەرەکەیدا بابەتێک کە بۆ پیشاندانی تایبەتمەندییەکانی نەتە  ی٤٥٠

لە قۆناغەکانی دواتردا لێکچوونی هەیە دەخاتە   تمەندییەکانی ئایینی جوولەکایەتیمیسر گونجاوە و لەگەڵ هەندێک لە تایبە

 ڕوو و ئەو دەڵێ: 

ترن و بە هۆی هەندێک خووەوە لەوان سەرترن. وەک چۆن خەتەنە  "ئەوان لە هەموو ڕوویەکەوە لەوانی دیکە خواپەرست  

  ی ١٣٤٨وخاوێنییەوە، یەکەم کەس بوون کە برەویان بەم کارە دا. جگە لەوەش لە بەراز بێزارن." )فرۆید،  دەکەن و بە هۆی پاک

 (.هەتاوی 

 گێڕێتەوە: دەوترێت کۆڵمان ئەسکەندەرانی دە

"پیتاگۆڕاس کە دەچێتە میسر، بە ناچاری خەتەنەیان دەکەن بۆ ئەوەی بتوانێ لە گەورەکانەوە فێری نهێنییە ئایینییەکان بێ،  

 هەتاوی(.   ی١٣٢٥، ۆ ژ هکەسێکیش دەبوو بە زانای ئایینی کە خەتەنە کرابایە". )دانش پ

ی خەتەنە و پەرەپێدانی لە ناوچە جوگرافییەکانی دیکەدا یەکێک لەو گریمانانەی کە سەبارەت بە چۆنیەتیی تەشەنەسەندن

ڕێگەی   لە  کە  ئەوەیە  ڕوو  داگیر  شەڕدەخرێتە  فەرهەنگی و  باڵوکردنەوەی  بۆ  هەوڵدان  و  دێرینەکان  کردنی شارستانییەتە 



ب کۆمەڵگەی  کە  کاریگەرییانەی  ئەو  دیکەدا  حاڵەتی  هەندێک  لە  و  سەرکەوتووانی  باڵدەست  سەر  بە    داجەنگندەست 

میسر وەک خاڵی وێک پەرەی سەندووە.  دیاردە  ئەم  ئەوروپا، سەپاندوویانە،  و  ئاسیا  و  ئەفریقا  کیشوەری  کەوتنی هەر س ێ 

پێش زایین کامبۆجیای کوڕی کۆرش    ی٥٢٥هەمیشە بابەتی ناکۆکیی نێوان داگیرکەرە گەورەکان بووە. دەگێڕنەوە کە لە ساڵی  

پێتەختی  بە هەڵمەت  مەمفیس ی  پاشان بردندە سەر  لکاندووە،  ئیمپراتۆریەتی هەخامەنیەکانەوە  بە  ئەم وڵتەی  میسر  وڵتی 

ونەریت و ڕێوڕەسمی ئەم وڵتە تاجی لە سەر ناوە. دوای  بڕیاری دا لە نێوان میسر و ئێران یەکێتی ساز بکا، هەر بۆیە بە پێی داب

مەتی هەخامەنی بەردەوام بوون  و کردنی حکو انکامبۆجیا داریۆش ی یەکەمی جێنشینی و پاشان زەرخەس )خەشایارشا( لە فراو 

کردنەوە لە کۆرش، ڕێگەی بە میسرییەکان دا کە لە ژیانی تایبەتی و ئایینییاندا بە ئازادی بژین. هەژموونیی  و داریۆش بە السایی

ماوەی   میسردا  بە سەر وڵتی  لە    ٢٠٣ئێران  باس  بەڵگە شوێنەوارناس ی و هەڵکۆڵینەکان  بووە،  بەردەوام  پێکەوەژیانی ساڵ 

ئاشتییانە و پەیوەندیی مرۆیی نێوان هەر دوو شارستانییەتی ئێران و میسر لە سەردەمی هەخامەنیەکاندا دەکەن ، ئەگەر ئەمە  

ر لە  ک هه نەبوایە، دەسەڵتیان تا ئەم ڕادە بەردەوام نەدەبوو. هەر دوو وڵتی ئێران و میسر لە ماوەی دوو سەدە پەیوەندی، نه

ڵکوو ئێرانییەکان  ، بهکانی ئێران و میسردا دروست کردته شییەکی زۆری لە نێوان شارستانییهگی و زمانییەوە هاوبهنرهه ڕووی فه

هەتاوی(. بە پێی   ی1385یری،  سهوە فێر بوون )نکانه، لە میسریهەوتوو بوو زانستی پزیشکی کە لە میسری کۆندا زۆر پێشکه

کۆنتر  مێژوو،  گێڕانەوەکانی  و  بزماری  ڕوواڵەت  هێڵی  بە  و  خشت  سەر  لە  کە  بەردەنووسێکە  هی  پزیشکی  بەڵگەنامەی  ین 

هەڵکەندراوە و لە دۆڵەکانی میزۆپۆتامیا )دوواوان( دۆزراوەتەوە و بە ڕای شوێنەوارناسەکان مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ س ێ 

 هەتاوی(.ی  1397النی،  سئه بوونی مەسیح، )دایکهەزار ساڵ پێش لە

کە خەتەنە لە   یهلەوەڕاپۆرت ونەوە و باوەڕداربوون بە ئەنجامدانی خەتەنە لە ناو گەالن و ئایینە باوەکاندا جوگرافیای باڵوبو 

بنەڕەتەوە کردەوەیەکی ئایینییە. بە پێی ئەو ئامارانەی کە لە الیەن هەندێ سەرچاوەی وەکوو ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی و 

نەخۆشیی   بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  )ئانووسینگەی  تەن٢٠٠٨یدز  کراونەتەوە،  باڵو  نزیکەی  ی(  سەرجەم    ٣٠ا  سەدی  لە 

نزیکەی   کە  دەریدەخەن  ئامارانە  ئەم  هەروەها  بوون.  نائایینی  جیهاندا  لە  ئەو    ٧٠خەتەنەکردنەکان  هەموو  سەدی  لە 

کردنی پیاو خەتەنەکردنانەی کە لە جیهاندا ئەنجام دراون لە ناو پەیڕەوانی ئیسالم و ئایینی جوولەکەدا ڕوویان داوە. خەتەنە 

نائیبراهیمییەکاندا کارێکی نەناسراو و لە هەندێک حاڵەتدا پێچەوانەی بنەماکانیانە. بۆ نموونە لە کتێبە پیرۆزەکانی لە ئایینە  

الیەنیان سەبارەت بە خەتەنە  هیندۆسیدا باس لە خەتەنە نەکراوە و پێدەچێ هەر دوو ئایینی هیندۆس ی و بوودا هەڵوێستێکی بێ



کە کە هیچ پاساوێکی پزیشکی نەبێ، چونکە بە پێی ئامۆژەکانی ئەم ئایینە جەستە لە  هەبێت. ئایینی هیندۆس ی دژی خەتەنەیە

الیەن خودای گەورەوە دروست کراوە و کەس مافی ئەوەی نییە بە بێ ئیزنی ئەو کەسەی کە ئەم جەستەی پێی دراوە بیگۆڕێت. 

گرو  لە  خو هەندێک  خیلقەتی  و  دژی سروشت  بە  ڕاستەوخۆ  خەتەنە  هیندۆسییەکانی  سیکەکان پە  هەروەها  دەزانن.  ودا 

 [5]  کردنی نێر و مێ بە ناچاری نازانن و ڕەخنە لەم کارە دەگرن.کۆرپەکانیان خەتەنە ناکەن چونکە ئایینی سیکەکان خەتەنە

 [6]  کردنی پیاو زیاترە. ( لەو وڵتانەی کە بە ڕەنگی سوور نیشانە کراون، خەتەنە ١وێنەی )
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 خەتەنە لە جیهان 

 

 ی هانیج ییندروستەت ی کخراو ڕێ ێیپ ەب هاندایج یئاست ر ەس ەل ەنەتەخ ی(1) یچارت

بەیەنەتەخ  ی دژ   شیتییەحیسەم  هاەرو ەه و    کرانەنەتەخ  حدایسەم  ی نییئا  ە"ل  ز ۆ ری پ  یس ۆڵۆ پ  یتیر ەن  ێی پ  ەب  ەنێو   ۆ. 

 ەپاپا ل نیە ال  ەل ینییزا ی١٤٤٢ ڵیسا ەل  ەک  کداێرمانەف ە(. ل٦: ٥ انیالتیهدروست ناکات" )غ  کییەاواز یج چیه کرانەن ەنەتەخ

  موو ەه  ەب  یرمانەف  یتوند  ەب  ۆیەب  ،ییەن  ستیو ێپ  اویپ  یکردنە نەتەخ  ەک  ەکراو  ەو ەباس ل رچوو،ەد  کیلۆ کاس  یمانڕۆ   ەیس ینەک 

(.  ینییزا  ی١٤٤٢  م،ەچوار   یس یۆ نیوگ ی" )پاپا  نەک ەن  ەنەتەخ   تیەعمودەم  یدوا  انی  تیەعمودەم  شێپ  ە"ن  ەداو   کانییەحیسەم

 ەک   ایوپیسەئ ەل کانەکس ۆ دۆ رتۆ ئ ییەحیسەو م سر یم ەل کان ییەبتیق ییەحیسەم اینەت دا،یحیسەم یکانەاواز یج زانییناو ئا ەل

ل لق  ز ٢٠٠٣  ،یرن ی)ت  ەو ەتەماون  ەک   تنییەحیسەم  یکانەرمۆ ف  نینتر ۆ ک  ەدوو  و    ی تییەحیسەم  یکانیەندەتمەبیتا  ەل  کێر ۆ ( 

ت  یت ەمیشەح  ییر ێرژژمە)س  نەنەتەخ  ینجامدانەئ  ەب  ندەپاب  شتاێه  ،ەپاراستوو   انییتاەر ەس (.  ی نییزا  ی٢٠٠٦  ،یندروستەو 

  نڕی)  زاننەد  ەیرستانەپبت  یکێکار   ەو ب  نەک ەد  ەنەتەخ  ی تیەدژا  ی باشوور   یقایفر ەئ  ەل  کانییەحیسەم  سایڵێک  ەل  کێندەه

  یرجەم  ەب  ەنەتەخ  ا،ینیک   یتڵو   ەل Noumea ایمۆ ن  یساڵێ ک  شەوانەل  ،ەکید  یکێندەه  کداێکات  ە(، ل2003  ،یرس ئالجارد  ێت

و   ی ماالو   ەل ڕچ  یی پو گرو وتووێژی    یشداربووانەب  هاەرو ەه(.  2005ل و هاوکاران،  ئێ  ین س ۆ . )ماتس زاننەد  ساڵێک  ەل  ییتێندامەئ

  مەئ  ی ر ێف  ز ۆ ر یپ   یبێو کت  ە کراو   ەنەتەخ  سا یع  ەچونک  ن،ێبکر   ەنەتەخ  ێبەد  کانییەحیسەم  ە ک   ەیەه  ان ەڕیو باو   ر یب  مانەه  ایزامب

 .(2007کاران،  او و ه یس ر ئان گاالند  ئێ؛  2007،  ئێم  ۆبۆ کۆ )ل  کاتە د  انەیکار 

 ە قەو د ستا ڤێئا ە. لتنێکراب ەنەتەخ اوی ژن و پ ەک  ییەن کمانێوار ەئاس چیه رانداێئ یکانەنیر ێد ەم ەرهەو ب ەنامەگەڵو ب قەد ەل

  ی ندامەئۆ ک  ی نڕیب   انی   واندنێش  کوو ەو   ەیکی د  یکێکردار   چیو ه   ەنەتەخ  ر ەس  ەل  ک ێباس  چ یه  نداۆ ک  یرانێئ  ەیکید  یکانییەو ەهلەپ

  یکردنەنەتەخ  یتیر ەو ن  ەبوو ەن  یبوون  ەنەتەخ  رانداێئ  ەل  سالمیئ  ی هاتن  شێپ  ەک   ەو ەتێبەد  وون ڕ   داەگانەڵب  مەل  ۆیە. بەکراو ەن  ێزاوز 

 ە و ەباس ل داییژوو ێم ەی رچاو ەس ێندەه ەل تەنانە. تەندوو ەس ەیر ەپ ران ێئ  ۆب سالمی ئ ی هاتن ەڵ گ ەل او ی پ یکردنەنەتەژن و خ

  ەنێو  ۆ. بەکردوو ەن انەینەتەبوون خ مانڵموس ەک  کانییەرانێئ ەل کێشەب ران،ێئ ۆب سالمیئ ینییئا  یهاتن یتاەر ەس ەل ەک   ەکراو 

 ە و ەل  ی باس   وادەد  یبەئ  ڕیکو   یدەحمە. ئەبوو   کراەن  ەنەتەخ  میسەملوعتەو ئ  ئموونەم  یشکۆ ک  ەل  یرانێ ئ  ڵیاەڕ نەژ   ن،یفش ەئ



  ، یدیوحە)ت  ەکردوو ەن  ەنەتەخ  ۆی خ  ،یندروستەت  رەس  ەل  ەنەت ەخ  یکانییەنێر ەن  ییەر ەگیکار   ۆی ه  ەب  نیفشەئ  ەک   ەکردوو 

١٩٦٤). 

  ی کانەنییئا  ەوات  ،ی کەر ەس  ەیدوو ئاوارت  ەل  ەهاتوون، جگ  ست ەدەب  ەو ەکانەو ەنۆڵیکێل  ەل  ک ێر ۆ ز   ەل  ەک   ەینجامانەئ  وەئ  ێیپ  ەب

  ش ەوانەل  کان،ەنییئا  ەل  ک ێر ۆ ز   ێ چەد  ێو پ  ییەن  اوانیپ  یکردنەنەتەخ  یکردنی ار ید  ییک ەر ەس  ی ر ەفاکت  نییئا  ،ەک ەو جوول  سالمیئ

 ە ک   ێ بکر   ەو ەب  ەئاماژ   ەستیو ێپ  مەڵ ب  ،ێ بەه  ەن ەتەخ  ەب  رەرامب ەب  انیر ەدژب  انیو    نهیەال ێ ب  ی کەیەگێو بوودا، پ  یس ۆ ندیه  ینییئا

 کان ەکراو ەنەتەخ  ەاو یپ  موو ەه  یدەس  ەل  70  ەیکیو نز   ندنەپاب  ەنەتەخ  ەب  ەک ەو جوول  مانڵموس  یاوانیپ  یدەس  ەل  100  ەیکینز 

 .نەک ەناجوول  انی مانڵناموس  کراون ەنەتەخ  یدەس ەل  30  اینەو ت  ماننڵموس  ەیگەڵمۆ ک ەب  رەس  هاندایج  ەل

  - ینگەرهەف یکێکار  کەو  انداەیک ەنییئا   ە ل  ەنەتەو خ  ییەن  ەکار  مەئ ۆب  ک ێلیدەب چیه  یەوا  انێیپ ەنەتەخ  یکانە نگر یەال   ەک ەجوول

 .نەمانەئ  انینینگتر یگر  ەک   رن ۆ ز   ەنیر ێد  ەتیر ەن  مەئ  ییوامەردەب  یکانەکار ۆ . هتێ نر ەداد  ینییئا

 .یەخودا  ەڵگ ەل کانەاو یپ  یمانەیپ  ۆب  نگیگر   ەییستەج  ی کەیەشانین ✓

 ە ب  ەک   کەیەلکیچ  ک ەو   ،یەوا  ەو یم  ی ستیو ێناپ  یش  ەب  کوو ەو   ەنەتەخ  ی نێ. شو یەوا  ڵ د  یمانەیپ  ک ەو   شتۆ گ  یمانەیپ ✓

 .ییەن  ەو یم  وەل  کێشەدواجار ب  مەڵ ب  ، ەبوو   نگیگر   داینەمەز   ی کێناغۆ ق  ەل  ەک  ەو ەتەستراو ەب  ەو ەو ێس

 .ە داو   یکردنە نەتەخ  یرمانەف  شیو ەو ئ  ەیەستەج  ینەخودا خاو  ✓

 .ۆڤەمر   یرانیباب و باپ  ۆب  ڵ قوو   ی کییەفادار ە و   ەر ۆ ج ✓

 .ەو ەتێستەبەد  ەو ەانیکانەن ەمەو هاوت   رانیباب و باپ ەب  کانەکراو ەنەتەخ  ە او یپ  ەک   ییەژوو ێم  یکەڕێداپ ✓

 .تێ نر ەداد  ل ۆ مبیس ەب  ەک   ییەکیز یو ف  ینگەرهەف  ی کەیەشانین ✓

 [ 7]   .کاتە دروست دیی  گیرۆده  یستەه ✓

 یکردنێجەبێج  رەس  ەل  کانەک ەجوول  ەک   نیبزان  ش ەو ەئ  ەستیو ێپ  ،ەنەتەخ  ەل  ییوانیپشت  یانهکراو ێپەئاماژ   ەتڵەحا  وەل  ەجگ

  تەبیتاە. بنەبک  کانەک ە( جووللێ)مووه  ەچاکساز   یتیەدژا  ەک   ێکردب  یوا  شەمەئ  ەیەوانەو ل  داگرن ێپ  رۆ ز   انیکانە کاروبار 

  ەینەتەخ ل،یسرائیئ ەل ەو ەنۆڵیکێل کێندەه ێیپ ەو ب ێب ە ک ەجوول یکێسەک  رەک ەن ەتەخ  ەستیو ێپ کردنەنەتەخ ەب تەبار ەس

و واجب   ستیو ێناپ ەب ەنەتەخ  ەک   ەیو ەب گومان،ێ (. ب٤٤٢: ٢٠٠٦ گان، ی) ەکانەک ەجوول  [8] ەلێوهو م یی ک ەر ەس ی کار  یتیر ەن

  .ەو ەشار گو  رێژ   ەانخاتیو ب  ێدابن  وانەئ  ییئابوور   ی خۆ بارود  رەس  ەل  ی ر ەگیکار  ەنگڕە  ،ێ کر ەن  رەیس

  ، ەیەغەدەق  ۆڤمر   ەیستەج  یکردنی ستکار ەد   انی  نۆڕیگ وراتەت  یوونڕ   ی قەد  ێی پ  ەب یەوا  انێیپ  ەنەتەخ  یگرانەخنڕە  هاەرو ەه

و   نڕیب  ەل  ییەتیبر   کردنەنەتەخ  ەک   یەعاه دیئ  مەئ  ،ێیەپ  مەب  رە. هتێبکر   ەنەتەخ  ی ر ەیس  ەو ەگومان  ەب  ەستیو ێپ  ۆیەب  رەه

 .ییەن  ەک ەجوول  یاساکانیو   هاەب  ی و ه   ییەیەژوو ێم  ەتیر ەن  مەئ  ی دژ   ،ێزاوز   یندامەئ  یکردنی ار ید

  ،ییەن  ی و ەبر   رۆ ز   ەنەتەخ  اندایناو   ەل  ەک   ەیمانەک   ەگرووپ  ندەچ  وەل  کنێک یە  کانییەحیسەم  کانداییەمیبراهیئ  ەنییناو ئا  ەل

و   ێ ر یبگ  رچاوەب  ەل  کڵێخا  ەستیو ێپ  ن،ەنەتەخ  ەب  فادارەو   ەک   ەیانیحیسەم  وەئ  مانەه  ەیژمار   ەیو ەکدانێل  ەل  هاەرو ەه



 ەنەتەخ یندروستەت یستەبەم ۆ ب کوو ەڵب ی نییئا ەڕی و باو  ر ی ب رەب ەل  کەجار ن رۆ ز  ەک  ەکردنەنەتەخ ەل وانەئ ی ئامانج  شیو ەئ

 .نەدەد  نجامەئ

  ێی نو   یکێمەردەس  ی ر ەکێپستەو د  ۆڤەو مر   رەنێئافر   وانێن  ەل  کێستەبێ" گر ێ نو   یمانەی"پ  یبێکت  کانییەحیسەم  یواڕ ب  ەب

 ە ب  ەمووساو   یگه ڕێ  ەل  ەک   ەیتەعیر ەو شئه  ەور گه  یخوا  ەوتنککه ڕێم  ئه  ێیپ  ە. بەکانەنراو ێو ئافر   رەنێئافر   وانێن  ییندەو ەیپ

 ۆ. بیزگاربوونڕ و    ۆڤمر   یکانهحگونا  یشبوونۆ خێل  ۆب  کێرجمه  ەکرد   یح یسمه  ەب  ڕ و باوه ەو ە کرد یمووسا  ۆڵ ک  دابوو له  ۆڤیمر 

له  ێینو   یمانیپه  یوهئه پبکاته  واڵ ب  دایکانندهبه  ڵگهخودا  بانگ  ست یو ێوه  جوول  ێ بکر   ەک ەنییئا   ۆب  ەشەبوو  و   ەک ەو 

لیح یسەم  ەببن  کانەک ەناجوول ئا  ۆب  ێ نو   یسانەک   یچوون  ەڵگ ە.    ەببوون  ەک   ەیسانەک   وەئ  وانێن  ەل  تییەحیسەم  ینییناو 

  ەیو ەئ رەس ەبوون، ل کراوەنەنەتەو خ ەک ەناجوول ەک  یح ی سەم   ێینو  یوتووانەنک ێشو  ەیکیکرابوون و د ەنەتەو خ یح یسەم

  ی مەڵ و   ە ل  حیسەم  ، ەنووسراو   ماسداۆ ت  ێینو   ی لینجیئ  ەل  کە ساز بوو.  و   یکۆ نا؟" ناک   انی   ەبوونیح یسەم  یرجەم  ەنەتەخ  ا ی"ئا  ەک 

وتوو   ێل  انیار یپرس  ەن ەتەخ  یسوود  ەڕم  ەل  ەک ی  فێرخوازانه  وەئ   یە داێت  یسوود   ەک   ەنیقەاستڕ   یکردنە نەتەخ  یتیەکرد، 

ز ەحڕۆ   یکردنە نەتەخ  سیۆ ن  ی ستە. جە کردوو   کردنەنەتەخ  ۆب  ان ییلۆ مبیس  ی کەیە و ەکدانێل  ی ح یسەم  ینییئا   یانیزانا  ەیربۆ . 

  مان ەه  ەک   ێ نر ێدابه  ێ نو   یکێکردنەنەتەخ  ێبەد  ێیەنو   ەمانەی پ  مەئ  ێیپ  ەو ب  ێیەو ن  یکێمانەیپ  ی ر ەن ێه  حیسەم  یەوا  ێیپ  [9]  دیهەش

 .ەدراو   ڵد  یکردنەنەتەخ  ەب  رمانەدا ف١٠:١٦(  یە)تثن  یتیەدوو   ورات،ەت  ەل  کەو   ،ڵەد  یکردنە نەتەخ

 هان ی ج یئاست رەس ە ل کراوەنەتەخ یاوانی پ ی رچاو ەب ی کەیەژ ڕێ ەک ەجوول ک ەو  ەیکید یکانەنییئا یوانەیڕەپ ە ل ەجگ ستاداێئ ەل

 ەپتر ل  ،ەسالمیئ  ینییت ئاڵ و   ییرمەف  ینییئا  ەک   رانێئ   کوو ەو   یکێتانڵو   ەل  ەک   نەخەدیر ەد  کانەئامار   ەک   کێر ۆ ج  ەب  مانن،ڵموس

  .(2016و هاوکاران،    سی)مور   کراون ەنەتەخ  مانڵموس  یاوانیپ  یدەس  ەل  ٩٩

 ەو ەنیژ ێتو   مەئ  یداتاکان  ییک ەر ەس  یش ەب  ەیو ەبوونڕ و چ  کیەال   ەل  ،هاندایج  یئاست  رەس  ەل  سالمیئ  یوانەیڕەپ  یتەمیشەح  ییفراوان

  ەکید  یکانەنییچاو ئا  ەل  سالمدایئ  ەل  ەتەباب  مەئ  ەک  ەکردوو   یوا  ،ەو ەکید  ی کیەال   ەل  ران،ێئ  یتڵو   ەل  کردنەنەتەخ  یپرس   رەس  ەل

  ەب  ۆوخەاستڕ   یکەیەئاماژ   چ یه  ەمانانڵموس  ی ز ۆ ریپ   یبێکت  ەقورئان ک   ە ل  تەبیتاەب  ێ بکر   ر ەس  ەل  ی اتر ی ز   ییکار ەو ورد   ۆڤەشر 

  یکێرمانەف  یبوونەن  ۆی ه  ەب  ەیەه  سالمدایئ  ینییئا  ەل  ەنەتەخ   ەب  تەبار ەس  ەک   ییەیوونڕ نا  وەئ  یاەڕ ر ەس  مەڵ ب  ،ەکراو ەن  ەنەتەخ

 ک ێر ۆ ج  ەب  ،ەر ۆ ز   اندایانیناو   ەل  ەنەتەخ  یو پشک  داگرن ێپ ەنەتەخ  ینجامدانەئ  رەس  ەل  مانانڵموس  ،ەو ەقورئان  ەل  ۆوخەاستڕ 

   .(20و هاوکاران،    سی)مور   کاننەمانڵموس  ەاو یپ  هان،یج ی کراو ەنەتەخ  یاوانیپ  یدەس  ەل  69  ەیکینز   کانەراوردەب ێیپ  ەب  ەک 

گ  ەرموودەف  ەیو ەکدانێل  ەل ه  کان ەو ەانێڕ و  د  ێ در ەد  ەو ەرانەبڕێ  نیەال   ەل  ەک   ەیان یفتوا  و ەئ  ها ەرو ەو   ە ک   ێ و ەک ەردەوا 

 یتەر و سو  ی١٦١ یتیەو ئا هل ەن یتەر و سو  ی١٢٣ یتیەدوو ئا ر ەه ەب دانەئاماژ  ەب سالم،یئ ەیو سونن ەعیش یوتووانەنکێشو 

د  مەڵ ب  زاننەدپێویست    ەب  ێ گر ە د  ۆخ   ەل  شەنەتەخ   ەک   میبراهیئ  یکانەتیر ەن  یوکردنەیڕەپ  نعام،ەئ   ییە نییئا  ەرمانەف  ەار یوا 

حوکم  ەرموودەف  ەیو ەانێڕ گ   ەب  ەنەتەخ  ەب  تەبار ەس   یکانییەسالمیئ بووب  کانییەقهیف  ەو  و   گڕە  شەوانەئ  ەک   ،ێدروست 

باشتر   ۆ. بسالمدایئ  ی ر ەمب ە غێپ  یم ەردەس  ەل   ەنیدەم  یکانەک ەجوول  یکانەباو   ەتیر ەو ن  انیژ   ی واز ێش  رەس  ەو ەتێچەد  انەیش ڕی

کات  ینێشو   ەیگێپ  ەستیو ێپ  ەتەباب  مەل  شتنەیگێت  ە ک   ەیخۆ بارود  وەئ  ؛ەو ەتێبکر   یش   سالمدایئ  یتاەر ەس  ەل  رەمب ەغێپ  ییو 

  ی زراندنە"دام  یر ۆ دوو ج  ەل  داەم ەردەس  وەل  کانییەسالمی ئ  اسا ی. تێ گر ەد   چمیب  وانەئ  ێیپ  ەب  کانییەنییئا  اسای  یکردنێجە بێج



  ە ل   سالمیئ  ی ر ە مبەغێپ  ەک   نەانیاسای  وەئ  کانەییەزراو ەدام  اسایهاتبوون.    کێ" پەو ەکردناستڕ پشت  –  ۆیی" و "واژ ەییکهاتێپ  -

 ەک   نەوانەئ  کانۆییەواژ   اسای  رداەرامبەب  ەل  مەڵ . بنێبکر   ێجەبێج  ەستیو ێو پ  زراندوون ەمیقورئان دا  یکانەرمانەف  یماەبن  رەس

  موو ەه نڵێیب نیتوان ەکردوون. د  یندەسەپ ی انکار ۆڕ و گ ی چاکساز  ینجامدانەئ یدوا رەمبەغێو پ بوونەه شیر ەمب ەغێپ شێپ

 یکانەبەر ەو ع  سالمیئ  شێپ  یتیر ەن  ە ژنان ل  ەب  ندیدارەو ەیپ  یسزادان   ی اسای   رۆ و ز   جەو ح  ژووڕۆ و    ژ ێنو   تەنانەت  سالم،یئ  ی اساکانی

و   ەو ەکرد  تڕە   یکێندەه  ،ەداو   نجامەئ  یردانەو ێستەو د  ی انکار ۆڕ گ  ێندەه   داەتانڵەحا  مەل  سالمی. ئەبوو ەه  انیبوون  جازدایح

)ەکردوو   ندەسەپ  ی وونکار ڕ و    موارکردنەه  ەب  انی  ی واو ەت  ەب  ەیکید  یکێندەه و  ی تاو ەه   ی1397  ،ی ر و شکو ئه  یسفو و ی.   )

 .ەسالمیئ  یکانۆییەواژ   اسای  ەل  شیکردنەنەتەخ

 

 راندا ێئ  ینگە رهەو ف  ژوو ێم  ەل   کردنەن ەت ەخ   -1-5

  یکڕۆڵێ  رانداێئ  ەل  ەنەتەخ  ەیو ەوبووناڵ ب  ەل  ی کەر ەس  یکێر ەفاکت  ک ەو   ەک   سالمیئ  یکانییەنییئا  ەڕەو باو   ر یب  ەل  رەدەب  هاەرو ەه

 رانێ . ئنێبخر   ێ پشتگو   کانییەتڵەو ەودێن  ییەندەو ەیو پ  ەییو ناوچ  ی جوگراف  ییەندەتمەبیتا   داەتەباب  مەل  ێناب  ،ێڕێ گ ەد  یتەڕەبن

 یی ک ەر ەس ەیزگ ێئاخ ەک  سردایم ەڵگ ەل ینیر ێد ی کییەندەو ەی پ ەش یمەه ژوو ێم ییژاێدر  ەو ب نڤینا یتەڵژهڕۆ  ەیناوچ ەتێو ەک ەد

 ی تیر ەن  ەک   ە کردوو   ی وا  سالمیئ  ی نییو ئا  سر یم  ەڵ گ ەل  یندەو ەیپ  ، یجوگراف  ەیناوچ  ە وات  ، ەکار ۆ ه  ێ س   مەئ  ۆیە . بەبوو ەه  ەیەنەتەخ

کاران،  او و ه  سیر و )مو   کانەندناڵ مەخ  نییدوا  ێیپ  ەب  کێر ۆ ج  ەب  ،ێنێبست  ەر ەپ  رانداێ ئ  ی ژوو ێم  یکانەاواز یج   ەناغۆ ق  ەل  ەنەتەخ

جگ  ەنەت ەخ  یرانێئ  یاوانیپ  یدەس  ەل  99.7(،  2016   ەڵگ ەل  داۆیخ  ییتێگشت  ەل  رانێئ  ەل  ەنەتەخ  یپرس   ش،ەو ەل  ەکراون. 

 .ەدژوار   ی شتنەیگێت  ێیژنان فامکردن و ل   یکردنە نەتەخ   یپرس   یچاوگرتن  رەب  ەل ێب  ەو ب ەکچان و ژنان باس کراو   یە نەتەخ

  ک ەو   ەنەتەخ  ەک   ،ێ و ەک ەردەد ۆب  دایرانێئ  ینگەرهەف  ەل  ی او یپ  یە نەتەخ  یینگیگر   کانییەژوو ێم  ەبێکت  ەل  ەو ەنۆڵی کێل  ەب  ۆڤمر 

  یکردنەنەتەخ  یی نگیگر   ش ەکار ۆ ه  مەئ  ر ەب  ە ل  رە. هتێنر ە داد  واوەت  یمانڵموس  ی کێاو یپ  ە ب  او یپ  ی کردن  ۆب  نگ یگر   یکێر ەفاکت

 ە و ەدانڕ ئاو   ە. بەگر ەنەڵحاشاه  کانداییەرانێئ ییر یرگ ەهاوس ەل  یرانێئ   یمانڵموس  یکێ او ی پ  کەیەو ەانێڕ گ  ێی پ  ەو ب  مانڵموس  یکێاو یپ

  کراوەنەنەتەخ  یمانڵموس  یکێاو یپ  ەڵگ ەل  مانڵموس  یکێژن  ییر یرگ ەهاوس  ەندەچ   رەه  ەک   ێ و ەک ەردەد  مانۆ ب  کانییەاپرسڕ   ەل

  کان ییەرانێئ  ەمانڵموس  ڵەماەژنان و بن  مەڵ ب  ،ەکراو   ندەسەپ  ەو ەکانییەسالمیئ  نزاییئا  موو ەه  نیەال   ەو ل  ەمووان ەه  ەیمتمان  ێیج

 .ەو ەنەک ە د  انیکانەردێم  یکراوبوونەنەتەخ  رەس  ەل  ختەج

تار   ییها)گوشه  یبێکت  ەل پشترانی ا  یاجتماع   خیاز  "گحرم  یهاپرده:  ئرانێئ   ییتیەەڵ مۆ ک  ی ژوو ێم  ەل  کەیەشۆ سرا(   و یودە: 

 :ەنووسراو   شکۆ ک یکارانەرز ەه  ەل  کێک یە  یکردنەنەتەخ  ەب  تەبار ە" سروون ەندەئ

.  ڵەسا  ١٨-١٧  ینەم ەت  ڕەکو   مە. ئنەو ێش  مەب  یکانییەکار ە(ـه و وردمەدووه  ی جاکیلە)م   تانڵزولسو یز ەع  یکردنە نەتەخ  ڕۆ م ەئ"

 ێ بەد  ەبوو ک   انەی و ەئ  ەیو گازند  ەییگل ی و باوک  کیدا  کێکات  رەه  ،ەکراو ەن  ەنەتەخت  قه  ،ەکردوو   ێپ  ی حم ڕەشا    ەیو ەئ  ۆی ه  ەب

 ە ک   ا، یووسڕ   یر ۆ مپراتیئ  رموو ەانفەید  ،ێ نادر   مەڵەق  ەل  فی نەح  ەیر ەب  ەل  ێ کر ەن  ەنەتەخ  رەگ ەو ئ  مانڵموس  ەتێبب  مانەک ڕەکو 

پاشا   ۆب  ی کیەداوا  تانڵزولسو یز ە ع  رەوبەمەل  کەیەماو   ەک  ەیو ەئ  تاە! ه؟ییەن  ای ووسڕ   یتڵەو ەد  یپاشا  ایئا  ،ەکراو ەن  ەنەتەخ



 ماوندەز   داڵەو ەئعول یبڕە  یمانگ  ەل  ەدرا ک   ارڕیب  ؟ەیناد  ێکچتم پ  ەیولەردەخت ەئ  یچۆ ب  مەو ێئ  یمن زاوا   رەگ ەئ  ەک   بوو ینووس

. تەیبک  ەن ەتەخ  تۆ خ  تاەر ەس  ێبەمن، د  یزاوا   ەتیبب  ی از ین  ەب  رەگ ەئ  ەناردبوو ک   یکێامەیپ  ،ەک ەکچ  یکی. خاتوو سوغرا، دانەبک

خ  تەڵ سەد  ۆب  ییستیو ەشۆ خ ک   یتانڵزولسو یز ەع  کهەکچ  یستنیشو ۆ و  کرد  )تێب  ەن ەتەخ  یتیر ەن  یچەملک  ەناچار    د،زائا". 

١٣٥٧). 

 :ە(دا هاتوو ینییزا  ی٢٠١٠)فلور،    رانێ ئ  ەل  کانییەکس ێس  ییەندەو ەیپ  ییتیەەڵ مۆ ک  ی ژوو ێم  یبێکت  ەل

. رەبەگرت  ی تر ئاسان  ی کیەگاڕێ  ،ەو ەتڵێب  ینس ەڕەف  ەیوان  نو نو لفەدار   ەل  ەیو ەئ  ۆب  رانێئ  ەهات  ینییزا  ی١٨٤٨  ڵیسا  ەل  ەک   شارڕیم  "

  ەیک ەر ەک ۆ ن  وتگەد  یمووان ەه  ەکرد. ب  رەبەل  ۆب  ەیانڕ کو   یو جل  ەو ڕییەک   یکورد  یکێر ەک ەکار   ،یکات  ییر یرگ ەهاوس  یاتیج  ەل

بڕە"کو  ل  ەب  ەوانەش  مەڵ "،  کاتش یوهبا  ەچوو ەد  ە ک ەکچ  ،ەکید  ی سانەک   ی چاو   ەدوور   مەئ  یکانە تکار ەخزم  ەل  ک ێک یە  ک ێ. 

  یزان شار ڕی ک ێناو. کات داەک ییەندەو ەیپ  ەب یدان کەیەماو  یدوا مەڵ ب ،ەیەر ەک ۆ ن وەئ  یژن ەکچ  یوت  وەدا، ئ قاوەل ییەیندەو ەیپ

 ۆ ب کاەد ەنەتەخ ۆی خ  کەیەماو  ی. دواتێش ینەادباست د  میز ەبدولعەشا ع ەیناو ئارامگ ەتێچەد ، ەبوو  ان یدووگ  ەک ەکچ ەک 

 ".یتەیەک ەر ەهاوس  ەنج ەگ   ەژن  وەئ  ەک   ێنەیەگ ە دیاڕ و   مانڵموس  ەتۆ ب  ەک  ێنێملەس یب  ەیو ەئ

  ەنەتەخ  دا یر یرگ ەهاوس  ی کات  ەل  کانییەرانێ ئ  ەنگیگر   ەندەچ  ەک   ێ و ەک ەردەد   مانۆ ب  ، ەو ەر ەس  ەیانیی ژوو ێم  ە و ەانێڕ گ  و ەئ  ێی پ  ەب

  ۆب  مەڵ ب  ، ەهاتوو ەن  شێپ  کەیەش ێک   چ یه  دایر یرگەهاوس  ەل  ەو ەتەعیر ەش  ەیوانگڕ   ەل  ە ندەچ  رەه  نڵێیب  نیتوان ەو د  تنێکراب

  ت ەنانەت ییەنگیگر  مە. ئییەتەڕەبن یکێرج ەم کداەڵخ ینەڵمۆ ناو ک ەل کردنەنەتەخ نێر دابن مانڵموس ەب  یرانێئ  یاوانیپ ەیو ەئ

  دایو ەهلەپ  یمەردەس  ەل  ، ێ کر ەد  یدەب  کانداەکراو ەنەنەتەخ  ە او یپ  ەڵگ ەل  کانییەرانێئ  ەشۆ شفر ەل  ەژن  یوتەسوک ەڵه  ی واز ێش  ەل

 :ەو ەنێڕ گ ەد  وا

  ی نرخ  یداوا  بوونەه  انیکێندەه  مەڵ ب  وتن،ەخەدەن  کراوداەنەنەتەخ  یاوانیپ  ەڵگ ەل  کانەمانڵموس  ەمارگرژ ەد  ەتەئافر "

 ە ک  بوو ەه ڵیتایئ ی کییەزانۆ س مەڵ . بانیکانەحگونا یتەفار ەک  ەتێبب ەی و ەئ ۆب الەم ەب نەبد  ەیو ین ەیو ەئ ۆب کردە د انی دووقات

 یە مانا  ەمەئ  ا یئا  ؛ەو ە اندڕ سو ەد  ەک ەوار ید  و ەر ەب  ەی ز یپاک   ی م یەر ەم  ی ر ەکەیپ  کداەمشتەریی  ەڵگ ەل  ێیرجەس  یکات  ەل  ەش یمەه

 .(٢٠١٠دوورن؟!" )فلور،   کتر یە ەل  ەندەو ەئ  تەڵ ژهڕۆ و    ژاواڕۆ   ەک   ێنەیێگ ەد

 ی کار ۆ و هر  پاڵنه  نینگتر یو گر   نیمە ک یە  کانییەنگەرهەو ف  یت یەەڵ مۆ ک  ەرم ۆ و ن  کانییەنییئا  ەرمانەف  ەب  ندبوونەگوترا، پاب  کەو 

  ی گاەڵمۆ ک  یبوونەڵکێو ت  ەنییئا  مەئ  یندنەسەر ەپ  یی راێو خ  رانێئ   ۆب  سالمی ئ  ی هاتن  ۆی ه  ە . بەبوو   ران ێئ  ەل  ەنەتەخ  ییوامەردەب

 یکانێو ناش ێ ش ەو ئ ە اردید مەئاشنابوون ب  ۆیەب رەبوو. ه  راتر ێخ رچاو ەب ی کەیەو ێش ەب یسالمیئ  ەڕی او و ب  ر یو ب ماەبن  ەب رانێئ

 .کاتەئاسان د ییژوو ێم  ی ووداو ڕ   کێندەه  ەل  شتنەیگێت  سالمدای ئ  ینییئا  ەل

 یشکیپز   ،ییژوو ێم  ،ییاسای  ،ی ئابوور   ،ینگەرهەف  ، ینییئا  ی رکەئ  ێندەه  ەنەتەخ  یتیر ەن  ،ەو ەنیژ ێتو   مەئ  ییر یۆ ت  ەیو ێچوارچ  ێیپ  ەب

  ەیی کهاتێپ  یبوونەڵکێت  ی وو ڕ   ەل  رانداێ ئ  ی ژوو ێم  ەیسۆ پر   ەل  ەنەتەخ  ەیاردید  ەیو ەکدانێل  ۆیەب  رەه  ،ێ گر ەد  ۆخ  ەل  ی ندروستەو ت

 ن یخش ەبشوناس  ،ەییو ەتەو ن  ی نییئا  یکردنڵ قبو   ،ەنەتەخ  یکانییەتیەەڵ مۆ کاردا ک  ەیو ەوونکردنڕ   ە. لەنگیگر   ەو ەییەزراو ەو دام

باوک  اوانیپ  ی ز ەگ ڕە  ەب ب  ی ساالر و  ل  ەباس  ێیج  اوانی پ  ییندەو ە رژ ەو  ئابوور   ەو  و   ەش یپ  کەو   ەنەتەخ  شدایکانییەکاردا 



  ی گاەڵمۆ ک  ەل  کانییەنییئا  ەو شوناس  ینگەرهەف  ەشوناس  یبوونەڵکێ. تتێبەد  وامەردەب  ەو ییەبازرگان  ی کار ۆ ه  ەب  کۆڕییەپسپ

بە کردوو   ز ڵۆ ئا  یناس ۆڤمر   یزاەوت  ک ێندەه  ێیتاوتو   ران،ێئ ل  کانەاواز یج  ە لتوور ەک   ە ل  یکی نز   ەک   ێیەیپ  وە.    نجامداەئ  ەو 

شوناس و   ەی و ەکدانێل  رەس  ە ل  مەکاردکرد و ه  ر ەس  ەل  مە ه  ی گر ەنەڵحاشاه  ییر ەگیکار   ی لتوور ەو ک   ینگەرهەف  ەی و ەوبووناڵ ب

  .کاتەدووقات د  ی کار یو ش ەو ەوونکردنڕ   ییختەس  ەمەئ  ن،ێنەداد  کانییەنییئا  ەئاکار 

 ە شوناس"ـه. ب یی"ئابوور  ،ێب رەدیتەارمی ێتوانەد کانداییەران ێئ یانیژ  ەل ەنەتەخ ڕۆڵی ەیو ەکدانێل ۆب ەک  ەیتانەباب وەل کێک یە

 ان ی  بژاردنەڵه  رەس  ەل  ی ر ەگیکار   ەک   ەیپرسان  و ەل  کێک یەو    ەبژاردنەڵه  ی زانست  ی ئابوور   ناسان،یئابوور   ەل  کێندەه  یواڕ ب

  سالمدایئ ەل رازەب  یشتۆ گ یخواردن ەنێو   ۆ. بسپاون ەچ روونمانداەد ەل  ەک  نەانەڕ و باو  ر یو ب ەئ ؛،ێنەداد کانمانەندکردنەسەپ

 ەی براو   رالف،ەئاک   رجۆ ج  ها ەرو ە. هنەناد  رازەب  یشتۆ گ  ینڕیک   ەل  ۆخ  یروونەد  ەیو ێش  ەب  کانەمانڵموس  ۆیەب  رەه   ،ەرام ەح

 ە ک   یەوا انێیشوناسن، پ  ییئابوور  یکانەنگەش ێپ  ەل  ە ک   کێ ناسانیئابوور   ن،ۆ کرانت  ەڵ چڕەو    ٢٠٠١  ڵی سا  یی ئابوور   ڵیبۆ ن  یتەڵخ

  کانداەاواز یج  ەخۆ بارود  ەل  کانۆڤەمر   ێبەد  ەک   ەیو ەب  تەبار ەس  ەمێئ  ەک   راون یرگەو   ەو ەکانەرمۆ ن  ەل  کانەندکردنەسەو پ  یباش ێپ

جار   کێندەو ه  وون ڕ جار    کێندەه  ەانیاسای  مە. ئنەیک ەد  انەیناسێپ  یتیەەڵ مۆ ک  ی کیەاسا ی  کەو   نەبکوت  ڵسوکههه  ن ۆ چ

"پی باش ێ"پ  وەو ئ  ەراو یگ  ێ ل  انی ز ڕێ  ڵیقوو   ەب  شیجار   ر ۆ و ز   بنەد  یروونەدەب  ەییئاماژ   ە و ەرمانۆ ن  مەل  ە" ک یانهندکردنەسە" و 

 .(هەتاوی   ی1395،  ئاکرالف)   نێملمالن  یتەباب  ەر ۆ ن ەب  راون یرگەو 

 ە ک   ەیادڕ   و ەتا ئ  ەیەه  ی ر ۆ ز   یکێز ێه  کانییەنییئا  ەشن ەرچەس   یکردنوەیڕەو پ  سم ڕەو ڕێ  ینجامدانەئپێویستیی    رەس  ەل  ی داگر ێپ

 تەنانەت  ان،ۆیخ  یابردووانڕ   ی باز ڕێ  یکردنوەیڕەپ  ەل  ەجگ  ییە ن  انەیکید  ی کەیەگڕێ  چیه  ەک  ێنەیێگ ەد   ەڕەباو   مەب  سەک   کێندەه

زانست و  ەک  یەکداێکات ەل ەمە. ئتێبە دروست د ەو ەشنانە رچەس مەئ  ۆی ه ەب ەک  ژن ێبچ  ەینجڕەئازار و  وەناچار بن ئ رەگ ەئ

 رەگ ەئ  ە نگڕەو   نین  واوەت  یوامبوونەردەو ب  دانەڵ رهەس  یکان ەر ەو فاکت  کار ۆ و ه  ەنەتەخ  ەیش ڕی  رەس  ەل یگشت  یکەڵخ  ییار یزان

 ۆب  انۆیخ  یابردووانڕ   یگاڕێ  ەل  ەجگ  ی کیەگاڕێ  ێ و ەانهیب  ەک  بنەو باوک ه  کیدا  رۆ ز   ێ بکر   ی وونکار ڕ و    ی ار یشۆ ه  داەبوار   مەل

 کێراتیم  کەو   ژوو ێم  ییژاێدر   ەب  ەکار ڕێ  مە ئ  خشدا،ەبی ار یو زان  واوەت  ییار یزان  یداتا  یبوونەن  ەل   ەل  مەڵ ب  رن،ێبژ ەڵه  انیکانڵەمندا 

ئ  ەکید  ی کەیەو ەن  ۆب  ەو ەتێگوازر ەد  ەو ەک ەیەو ەن  ەل و    ژانڕۆ   ەل  ێ ژ ڕۆ   ەک  ەیباوکان  وەو   انیکردنەنەتەخ  ۆی ه  ەب  ینج ڕەئازار 

 ی توانا و ئامانج  تەنانەت  کوو ەڵب  ،ییەن  کانەتیر ەن  یکردنیتیەدژا  ەب  تەبار ەس  انیک یەنا ێو   چیه  رەه  کەن  ە کردوو   زموونەئەب

  ێ ب  کەیەو ێش  رەه  ەب  انیکانڵەمندا  یاکردنینڵد  ەب  نەدەد  ڵ و ەه  اینەو ت  ێ نر یناب  انداەیک ەار ڕیب  ەل  شەتیر ەن  مەدژ ب  ییاگر ۆڕ خ

 .ەو ەنەبک  ژ ڕێسا  انیکانەنیر بتوانن ب

 ە ل  یتەواو ەت  ەب  ەنیەکال یە   ەیو ێش  ە ب  ەنەتەخ  ەب  تەبار ەس  ییار یزان  ە ک   ەیە و ەئ  ە نگیگر   رانداێئ   یگاەڵمۆ ک  ەل  یتەبیتا  ە ب  ەیو ەئ

 یکەڵخ  ەک   کەیەو ێش  ەب  کانییەار یزان  ەیئازادان  یانەڕ و گ   ەیە ن ەتەخ  یکانییەنێر ەئ  ەنجامەو ئ  ەنەتەخ  یکردنند ەسەپ  ەیئاراست

 ی ار یزان  ەو ەکرد  مەئ  یکانەانیو ز   ەوتەکێل  ی ر ەگ ەئ  ەیبار ەل   ەنەتەخ  یکانییەنێر ەئ  ڵەخا  ەل  گاداربوونئا  ەڵ گ ەهاوکات ل  ،یگشت

و  ەو ەن ۆڵیکێل ینجامەئ ێبەد رانێئ ەل کانییەزانست ەزراو ەو دام یحکوم یرپرسانەب ەک  یەو ئاشکرا ییەئارادا ن ەل ننێب ست ەدەو 

و ننەیێابگڕ   کەڵخ  ەب  کانییەهانیج  ەو ەنیژ ێتو   ەیوانگڕ   ەل  ،ەانخستوو یر ەد  ە و ەنیژ ێتو   مەئ  یکانەنجامەر ەد  ەک   ن ۆ چ   کوو ە . 

  ی کانییەنێر ەئ  ڵەخا  ەل  ەجگ  ەک   ەکەڵخ  یماف  ەمەو ئ  ەیەه  یبوون  ەنەتەخ  ەب  تەبار ەس  کۆ و ناک  اوازیج  یچوونۆ دوو ب   ،ەو ییەشکیپز 



 ەنجامەر ەد   کوو ەو   ەن ەتەخ  یکانییەنێر ەن  ڵەخا  ەڕمەل  ،یوکردنەه  ییشۆ خەن  ێندەه  ەلرگری  بهو    پاراستنۆ خ  کوو ەو   ەنەتەخ

  .ننێب  ستەدەو   ی ار یزان  شیکس ێس  ی زوو ەئار   ەیو ەمبوونەو ک   کانییەروونەد

ئەو کەمە لێکۆڵینەوانەش کە له ڕوانگەی زانستی پزیشکییەوه خەتەنەیان لێک داوەتەوه؛ زۆربەی ئەم توێژینەوانه   بەداخەوە

له ئاراستەی ئەنجامه ئەرێنییەکانی ئەم کاره و پتەوکردنی شەرعییەتی خەتەنە بووه و ئەمه له حاڵێکدایه که ڕوانگه و ئاراستەی 

کۆمەڵگەی ئەوڕۆیی له ئاست خەتەنە هەمەجۆره. ئەم کاره که به ڕێژە و فرەیی زۆرەوه له کۆمەڵگه موسڵمان و جوولەکەکاندا  

الیەنە له ئێران بۆته هۆی بەردەوامه له هەندێ له ناوچەکانی جیهاندا باو نییه بەڵم نەبوونی زانیاریی گشتگیر و ڕیکالمی یەک

یەتیی ئەم کاره بکەنەوه چونکه ئەم وێنایه هەیه که ئەم کاره له هەموو جیهاندا ئەنجام دەدرێت. ئەوەی خەڵک کەمتر بیر له بۆچ

نەبوونی زانیاریی پێویست و گشتگیر لەمەڕ خەتەنە، باڵدەستیی کەلتوور، نەریت و ئایین له هۆکاره گرینگەکانی بەردەوامیی 

پاڵ  له  بەڵم  ئێرانه.  وەکوو  کۆمەڵگاکانی  هەندێ  له  سەر   خەتەنە  له  کۆمەڵیەتییەکان  زەخته  دەوری  نابێ  ئەمانه  هەموو 

دەرکران دێ و شوورەییه و بەردەوامبوونی ئەم کاره به هەند وەرنەگرین؛ له کۆمەڵگایەکدا که خەتەنەنەکران به واتای له ئایین

ئەم بابەتە کردبێتەوه، دیسان   کوڕانی خەتەنەنەکراو گاڵتەیان پێدەکرێ، دایک و باوکەکان تەنانەت ئەگەر بیریان له بۆچیەتیی

لەوانەیه بۆ ڕاکردن لەم زەخته کۆمەڵیەتییه منداڵەکەیان خەتەنە بکەن بەتایبەت ئەوەی که زانیاریی گشتگیر و تەواو لەمەڕ  

زیان و ئەنجامەکانی خەتەنەشیان نەبێ و به شێوەی یەکالیەنە ڕووبەڕووی شەپۆلێک له ڕیکالمی پزیشکی و دەرمانی دەبنەوه 

[ بەڵم ئەوەی ڕاستی بێ قازانجی زۆری بازرگانیی خەتەنە له پیشەسازیی پزیشکیدا وای 10داکۆکی له سەر خەتەنە دەکات. ]که  

کردووه خەسارەت و دەرهاویشته ئەگەرییەکانی خەتەنە له الیەن هەندێ له پزیشکانەوه چاوپۆش ی لێ بکرێت. بەتایبەت ئەوەی 

ل ئێران  دەوڵەتییەکانی  ڕێسا  و  یاسا  داکۆکی که  ئاراستەی  مۆری ه  و  دەردەکرێ  پێویستیش  مۆڵەتی  و  خەتەنەیه  له  کردن 

کردنی ڕێکخراوه دەوڵەتییەکان له سەر ئەم کاره له نۆرینگه پڕجیازەکانەوه بگره تا دەگاته ئەو کەرەستانەی که ڕۆژ له قبووڵ

ه ڕازاوه و جوانەکاندا منداڵن خەتەنە  دوای ڕۆژ پێشکەوتووتر دەبن، بەدی دەکرێت. ئێستا ئەو پسپۆڕانەی که له نۆرینگ

دەکەن بوونەتە جێگرەوەی خەتەنەچییە کۆنەکان. ئەم کاره له چوارچێوەی نەخۆشخانەکاندا له کاتی لەدایکبوون بەدەروونی 

کراوه و تێچووی خەتەنەی کوڕان له سەر پسوولەی لەدایکبوون تۆمار دەکرێ و دیاره نه تەنیا سوودی بەالش ی ئەنجامدانی  

الیەنگریی  خە به  دەتوانێ  بەڵکوو  خەتەنە  ئەگرییەکانی  خەسارەتە  له  پزیشکان  کۆمەڵگەی  چاوپۆشیی  هۆی  دەبێته  تەنە 

ڕەوادارییە ئایینی، فەرهەنگی و نەریتی و ڕێکاره یاساییەکان پەرە به ئامانجه بازرگانییەکانی خەتەنە و بەرگریی هەمەالیەنە و 

                            بانگەشە و برەودانی خەتەنە بدات.       

ئەوەی گرینگه و نابێ پێشێل بکرێ ڕێزگرتن له مافەکانی منداڵن و حەقی ئەو منداڵنه له سەر لەش و تەندروستییانه و  بەڵم 

دەستبردن بۆ تایبەتیترین ئەندامی لەش ی منداڵێک وەک کارێک که دژی مافەکانی منداڵنه ئایا دەتوانێ پاساوی هەبێ و ئایا ئێمه 

یترین ئەندامی منداڵێک بدەین و بیشێوێنین و ئەگەر له تافی گەورەساڵیدا ڕووبەڕووی ئەم ئەم مافەمان هەیه دەست له تایبەت

پرسیارەی منداڵ ببینەوه که به فەرمانی کێ تایبەتیترین ئەندامی لەشیمان قرتاندووه؛ چ وڵمێکمان دەبێت؟ بە ئاوڕدانەوە لە 

ئێمه وەک دایک و باوک، ئەو مافەمان هەیه که به ناوی   پرس ی حەقداربوون له سەر لەش و مافەکانی منداڵ و ئەوەی که ئایا

نەریت یان به هۆی زەختی کۆمەڵیەتی یان فەرمانی ئایینییەوە تایبەتیترین ئەندامی لەش ی منداڵەکەمان بقرتێنین یان باشتر وایه 

   ؟خۆی بڕیار بداتساڵن    18و تەمەنی  یشتوویی  پێگهمنداڵەکە بۆ ئەم کاره سەرپشک بکەین که پاش گەیشتن به تافی  



ئەوەی ڕەهەنده جیاوازەکانی پرس ی خەتەنەی کوڕان گرینگتر دەکا، ئەو کەسانەن که ئەم کارەیان له سەر ئەنجام دەدرێ چونکه  

چ کوڕان و چ کچان، له تافی ساوایەتی و منداڵیدا خەتەنە دەکرێن. به واتایەکی دیکه ئەوان له تەمەنێکدا خەتەنە دەکرێن که 

ای بڕیاردانیان نییه بەڵکوو هیچ تێگەیشتنێکیشیان لەم کاره نییه و هەر ئەمه بۆته هۆی ڕخنەگیرانی زۆر. نابێ نه تەنیا توان

ئەوەمان له بیر بچێ که چەمکی منداڵی له کۆمەڵگا جیاوازەکاندا پێناسەی جۆراوجۆری هەیه، پێناسەگەلێک که سەرەڕای بوونی  

نی پێگەیشتوویی له ڕەهەنده جیاوازەکانی تافی منداڵی و ئاشنانەبوونی منداڵ  لێکدژی خاڵێکی هاوبەشیان هەیه و ئەویش نەبوو 

به مافەکانیەتی و ڕەنگه هەر ئەمەش وای کردبێ که مرۆڤ له درێژایی مێژووی ژیانی کۆمەڵیەتیی خۆیدا وەک کەسانێکی ناتەواو 

بێبەری له کەماڵی عەقڵی و زەینی )وەکوو   و شیاوی چاودێری و له ئەنجامدا بێبەش له مافه کۆمەڵیەتییەکان سەیری مرۆڤی

منداڵ و شێت(ـیان کردووه. به جۆرێک که ئەم بابەته بۆ وێنه هەستی خاوەنداری له ئاست منداڵ و ئەوەی که منداڵ له هەر 

ر حاڵەتێکدا هی دایک و باوکی خۆیەتی له هۆکاره سەرەکییەکانی کەمتەرخەمی و خەمساردیی له ئاست مافەکانی منداڵن سەی

منداڵندا   سەر  به  که  بگرێتەوه  ڕووداوانه  ئەو  بەرباڵوی  الیەنێکی  دەتوانێ  خەمساردییه  و  کەمتەرخەمی  ئەم  دەکرێت. 

دەسەپێنرێ که له خراپترین حاڵەتەکانی توندوتیژی دژی منداڵن و هەندێ جار خەتەنەی کچان قەدەغەن و به تاوان دانراون. 

ەستەیی و ڕۆحییەکان که لەوانەیه به هۆی کەمتەرخەمی و خەمساردیی دایک و  نابێ ئەوەشمان له بیر بچێ که خەسارەتە ج

پ و ناوەندگەلی و باوک یان کۆمەڵگا به سەر منداڵدا بسەپێنرێ تەنیا بەرۆکی منداڵن ناگرێتەوە و له درێژماوەدا دەتوانێ گرو 

ر کاریگەریی خۆی و لێکەوتەی نەرێنیی زۆری لێ وەکوو هاوڕێیان، بنەماڵه، قوتابخانه و ... که تاک دەبێته ئەندامیان بخاته ژێ

 بکەوێتەوه. 

  ڕی وکو مەک   ێبەب  مانۆڤمر   ەمێئ  ەک   ەهاتوو   ئاندار قو   ەل  ەیو ەئ  یاەڕ ر ەس  ندا،ییو ئا  ژوو ێم  ەل  ەنەتەخ  ڵیقوو   ەیش ڕیو    گڕە

و   کارانەنەتەخ  ینگەئاه  ،یشکی پز   ی ایو ماف  ی ساز ەش یپ  ەل  ەنەتەخ  یی بازرگان  ت،یر ەو ن  نگەرهەف  یی ستەدڵ با   ، ەدروست کردوو 

 ک ەو   ە ک   نەتانڵەحا  و ەل  کانییەاسای   ییەشاۆ و ب  ی نییئا  ییداگر ێپ  ، ەئاراو   ەتێد  ەنگەئاه  مەئ  ینجامدانەئ  ە ل  ەک   ەیداهات  وەئ

 .ەیەه  انیبوون  کییەو چاکساز   ی انکار ۆڕ گ  رەه  ۆب  کێستەربەب

 

 ەو ەنیژ ێتو   یدانەیم  یداتاکان  ێیپ  ەب  ەنەتەخ  ییوامەردەب  یکانییەنگەرهەفستێنه  به  -5-2

ه  ەل  ە ک   خا ەردەد  ە و ەئ  هانیج  یاکانیاجیج  ە ناوچ  ەل  ەنەتەخ  یوامبوونەردەب  ی کانەکار ۆ ه  ەیو ەکدانێل  یوپو گر   ک ێندەناو 

ل  کانییەنیئا  ەرمانەف  یجوگراف  ەیناوچ  کێندەه  ەل  کان،ڵییەماۆ خ  ەتیر ەن  داەییو ەتەن  ە ار یشنێ پ  شدایتڵو   ک ێندەه  ەو 

  تاەه ەنەتەخ یو فراوانبوون یوامەردەب یکانەر ەگیکار  ەکار ۆ ه ەل ەک ە ر ێبژ  ێس  رەه یبوونەڵکێت تدا،ڵەحا ر ۆ ز  ەو ل کانییەشکیپز 

  مەئ  یکردنەز یکتێبژ ۆ ئ  ەو ب  ەنەتەخ  ەیاردید  رەس  ەل  کانییە نییو ئا  یتیر ەو ن  یشکیپز   ەگوتار   یبوونڵزا  ەتانڵەحا  مە. ئنڕۆ مەئ

  ە گوتاران  مە ئ  یبوونڵزا   داینەمەز   یمەردە س  ێندەه  ەل  ێچەدێ پ  تەب ەڵه   ەک   ن،ەدەد  شانیپ  ەگوتاران  مەکام ل  رەه  ەیگڕێ  ەل  ەاردید

  ەی گڕێ ەل  تەڵ سەد یکانەزمیکانیو م ەکهاتێپ ەڵگ ەل ەنەتە خ  ییندەو ەیو پ ەنەتەخ  ەب تدانییەرعەو هاوکات بوون. ش وەڵ کێت

ت  ەو ەندنێخو   ی او یش  ەو ەگوتاران  مەئ بەامانێڕ و  و   یناس ۆڤمر و    ییاسا یو    ییژوو ێم  ەیوانگڕ   ەل  ەتەباب  مە ئ  ەیو ەکدانێل  ۆیە. 

  .ەستیو ێپ  ەو ییەناسەڵ مۆ ک



 

 کان ییەتیەەڵ مۆ ک  ەرمۆ و ن  یتیر ەن  ؛ەییو ەت ەنستێنه  به   -5-2-1

ه  کان ەاواز یج  ەناوچ  ە ل  اوانیپ  یەنەتەخ  ی ئامار   ەیخشت  ەل  ک ەو   ی کخراو ڕێ  ەنەتەخ  ەیو ەوبووناڵ ب  ەیتیر ەخ  ها ەرو ەو 

  ان ینەسڕە  ەیشتڕ دا  ەک   داەانیگاەڵمۆ ک وەناو ئ  ەل  یدانێپەژ ێو در   ەنەتەخ  ینجامدانەئ  ەییفر   ،داەد  شان ین  یهانیج  ییندروستەت

 رە. هەباو  قادایفر ەو ئ نڤینا   یتەڵژهڕۆ   ە ل  اتر یز   شەمەو ئ ە اتر ی ز   نێکر ە د  و ەیڕەپ  یدج  ەب  کانییەنییئا  ەرمانەو ف تیر ەو ن  ەیەه

 کردنەنەتەخ  ی نگر یەال   یکانەکار ۆ ه  مەڵ ب  ، ەر ۆ ز   انیکردنەنەتەخ  ەی ژ ڕێ  ەک   دانەتانڵو   و ەناو ئ  ەل  کا یمر ەئ  کوو ەو   یکێتانڵو   ەندەچ

 ێ ل  ی شواز ێپ  ەو ییەشکیپز   یرتۆ اپڕ   کێندەه  ۆی ه  ەب  کوو ەڵب   ،ەڕو و با   ریب  یماەبن  رەس  ەل  کە ن  ەچونک  ،ەنگیگر   شداەتڵو   مەل

  ە نەتەخ  ەیاردید  ۆب  یگشت  ی کەیەئاراست  یبوون  تەبیتا  ی کەیەئاراست  ییستیو ێپ  یقاەبارت  ەتەباب  مە. ئە خراو   ێ و پشتگو   ەکراو 

کیج  ەل  ەنەتەخ  یی گشت  ی گرتنچمیب  مەه  ،ەنەتەخ  ەیاردی د  یکردنێ تاوتو   ە ل  ەک   کێر ۆ ج  ەب  ت؛ێنێملەسەد و    گاەڵمۆ هان 

  خاەردەد  ەاردید  مە ب  رەرامبەب  داەو ە و کرد  ەوانگڕ   ەل  گاکانەڵ مۆ ک  وانێن  یکانییەشەهاوب  ەک   نێبکر   ۆڤەو شر   ێ تاوتو   کانەاواز یج

 ەیسۆ پر   ەل  ەوتڕە  مەئ  یندنەسەر ەو پ  ی انکار ۆڕ گ  کهاتن،ێپ   ەیسۆ و پر   ێ بکر   ی ر ێچاود  ەیک ییەتەبیتا  ەگرتنچمیب  ەستیو ێپ  مەه

و   انۆڕ گ ستێندر ێنگەس ەڵه  تەبیتا  ەیو ێش  ەب  کدایەگاەڵمۆ ک  رەه  یرخانەرچەو    وەل  ەنەتەخ  یباوبوون  ەب  تەبار ە. 

 یی"ئابوور   ی بێکت  ێڕی رگەو و  ناسیئابوور   ،ی ز ەیف  یهدێم  ر ۆ دکت   ،ەیەه  انی ر ۆ ز   ی کییەنگیگر   کانەرمۆ و ن  تیر ەن  ەک   ەیانیگاەڵمۆ ک

 :ەڵێشوناس" د 

 ەب نڤینا یتەڵژهڕۆ  یتانڵو و  یگشت ەب کانییەتەڵژهڕۆ  گاەڵ مۆ ک کەو  ەک  ەو ەبنەد کیەگاەڵمۆ ک ی وو ەڕ ووبڕ  ەو ێجار ئ کێندەه

  م ەئ ۆت کان؛ەو ەتەن ەنموون ۆهاتوون ب یتیەەڵ م ۆ ک ییندەبنێل ۆ و پ یشنەچەفر  یتووش  واڵ ربەب ر ۆ ز  ییژوو ێم  ی کار ۆ ه ەب ،یتەبیتا

. تینیبیتردا نای تڵو   رۆ ز   ەل  ینیبەید  دایقیفر ەئ  یز ۆ ه  کێندەناو ه  ەل  انی   رانێو ئ  غانستانەڤئ  ەل  ەک   ەییەیو ەتەن  ڕەچ  ەیژ ڕێ

و  ەیەه یکێ شوناس کێپو گرو  رە. هەاتر یز  ییەاواز یو ج یر ۆ راوجۆ ج مەئ گاداەڵمۆ ک ێندەه ەل ەک  نەیبک  ڵ قبو   ەو ەئ ێبەد ۆیەب

  مووان ەه  ە ک   ێ بەدگرینگ    کێکات  ەشوناس  ێی ملمالن  انی   سشونا   یبوونەپارچەپارچ  مەئ  ، ەشوناس  یبوونەپارچەپارچ  م ەئ  ە ار یوا د

 .ەو ەنەبک قەز   اتریز   انەیک ەشوناس  نەبد  ڵ و ەه

 شوناسدا ەفر  ەیگەڵمۆ ک ێندەه ەل تیر ەن ەک   خاەدیر ەد هانیج یکانەاواز یج ەتڵو  ی ئاست رەس ەل کراوەنەتەخ یاوانیپ ی ئامار 

  یتڵو   ەب  ەئاماژ   نیتوانەد  ەنێو   ۆبن ب  کانەنۆ ک  ەتیر ەونداب   ینووقم   کانۆڤەمر   ەک   ییەوا ن  شداەکید  یکێندەه  ەل  ،ەنگیگر   رۆ ز 

  یهدێم  ر ۆ دکت  ییکار ی کراون. ش  ەنەتەخ  ەتڵو   مەئ  یاوانیپ  یدەس  ەل  31.9  اینەت  ، یشوناس   ییرفراوانەب  یاەڕ ر ەس  ەک   نەینادا بکاک

 :ەڵێو د  ە و ەکاتەد  کانییەژاواڕۆ و    یتەڵژهڕۆ   گاەڵمۆ ک  وانێن  ییاواز یج  رەس  ەل  ختەج  داییەندەو ێپ  مەل  ی ز ەیف

راورد  به   ەم دووانو ئه  ێیەو نو   ەتاز   یەهه   ژاواداڕۆ   ەل  یوهو ئه  ەو گووراو   دارن ەمەو ز   ییژوو ێم  ێ کر ەد  یدەب  تداڵژهه ڕۆ   ەل  یوهئه

 کێکات  ،ڵەکێتو   اینەت  مەڵ ب  ،ەیەه (multi-culturality) ی لتوور ەک ەفر   یکڵێکێتو   ە ر ۆ ج  ژاواڕۆ   ە. لەر ۆ ز   کجار یە  انییاواز ی. جنێناکر 

 ی شوناس   ۆکانادا، ت  یگاەڵمۆ ک  ەل  ەنموون  ۆ. بییەن  ەو ێش  مەب  تەڵ ژهڕۆ   ەل  مەڵ ب  ن،ەو ێهاوش  رۆ ز   ینیبە د  ەو ەتیبەد   ۆڕ دا شیناو   ەب

 ن ەناد  ەییو ەتەن  ی شوناس   ە ب  ینگیگر   انی   ەنگیگر   رۆ ز   ی ز ەگڕە  ی شوناس   داتەڵژهڕۆ   ەل  کداێکات  ە ل  ،ی رناگر ەو   ندەه  ەب  ی ز ەگ ڕە



  دا یەگاەڵمۆ ک  وەل  ێ و ەبت  رەگ ەئ  دا،ییتاۆ ک  ەل   مەڵ ب  نەبک  عاهدیئ  هاەو   ەیەوانە. لییەجد  رۆ ز   تداەڵژهڕۆ   ەل  ەتەباب  مە ئ  مڵ ەب

  ۆیەب  ،یب  ریگێج  داەستەدڵ با   ەلتوور ەو ک   گاەڵمۆ ک  وەل  ێبەد  ەوات  بوونەڵکێت .integrate تیب  انەڵیکێت  ێبەد  ،یب  وتوو ەرک ەس

 ە ر ەفاکتبیرکردنی  له  ژاواڕۆ   ەل  ەو ەمان  یرجەم  ەک   ەنگیگر   ڵەخا  مەئ  ێ و ەلت  نانهته.  نێبن  الەو   کانتانییەاواز یج  موو ەه  ێبەد

 ی خۆ و ت  ی ر یربگەو   ندەه  ەب  رۆ ز   کانییەشوناس  ەر ەفاکت  ێبەو د  ەاستڕ   ەیک ەوانەچێپ  واو ەت  شدایتەڵژهڕۆ   ەو ل  ەکانییەشوناس

 .ەو ەتەیبک

گوشاران  خت ەز   و ەب  ەئاماژ   دەشهەم  یی وسە ردێف  ۆی زانک   ییئابوور   ەیژنێل  یندامەئ  ی ز ەیف  یهدێم  ر ۆ دکت  ر ەگ ەئ  ەک   کاە د  ەو 

و  یتیەەڵ م ۆ ک ییاکار یج ەیگڕێ ەل ییەزار ەرمەش مە. ئتێنر ێ پەسەد کەڵخ رەس ەب دایزار ەرمەش ەیو ێش ەل نێکر ەن ێل  ی و ەیڕەپ

  م ەئ   ەنەتەخ   ەڕم  ە. لیەگاەڵمۆ ک  ی نراو اتیسازکراو و بن  یک ێستەه  دایاستڕ   ەو ل  ێبەدروست د  گاەڵمۆ ک  ەییدووان  ییندەنبێلۆ پ

خ  کانەکراو ەنەتەخ  ەییدووان  یکردنش ەداب   ەیگ ڕێ  ەل  ییەتیەەڵ مۆ ک  ییەاکار یج . تێنر ێپەسەد  کانەکراو ەنەنەتەو 

ب  نێنر ێتار ەد  کانەکراو ەن ەنەتەخ لنێخر ەد  زێراو ەپ  گاەڵمۆ ک  وەئ  مانە ه  یکانەرمۆ ن  ەو  و   یتیەەڵ مۆ ک  یتاراندن  ییر یۆ ت  داەر ێ. 

 :ەڵێد  وە. ئنەو ەر ەوونکڕ   ییر یۆ دوو ت  یتیەەڵ مۆ ک  یاتنانیبن

 ە و ەاک ڤج  وەب  یندەو ەیپ  ەک   ینییئا  ی کیەاسای  انی  یتیر ەن  یکێسمڕەو ڕێ  انی  یتیەەڵ م ۆ ک  یکێسمڕەو ڕێ  ێ و ەه یب  کێسەک   رەگ ەئ"

 ی ز ڕێ  ەسەک   و ەئ  ەک   ە و ەوو ڕ   مە. لتێبەد  یتیەەڵ مۆ ک  یکێشار گو  یتووش   واەئ  دا،ەن  نجامەئ  ەکید  یسانەک  ڵپا  ەنەخەید  ەک   ێبەه

 وە. بتێ گر ەد  رداەس  ەب  یستەد  یتیەەڵ مۆ ک  ییزار ەرمەو ش  رمەش  نەڵێید  ەتانڵەحا  مەب  ،ەگرتوو ەن  کانییەتیەەڵ مۆ ک  ەرمۆ ن  ەل

 ەو ەبکات  مەک   یروونەد  یچوو ێت  ڕی ب  ەک   ێچەد  ک ێئاقار   وەر ەب  ەیک ییەروونناسەدواتر د  کداێتڵەحا  ە. لخاتەردەد  ۆی خ  ەو ێش

(Psychological cost)ەڵ گ ەل  ،ەو ەبکات  مەک   ە چوو ێت  ڕە ب  و ەئ  ەیو ەئ  ۆ ب  ەو ەبکات  مەک   ەیک ەنانێکارهەب  ەی ژ ڕێ  ەکید  یکیەواتا  ە، ب 

 ".ەخراپ  انی   ەباش  ە کار  وەئ  ەک   ە و ەبکات  ە و ەل  ر یب   ەیو ەئ  ێب  ەب ێبەد  نگەاهئ هاو   رەماو ەج

 :ڵێشەد  ،ادەد  ەتانیر ەو ن  سمڕەو ڕێ  مەمل ب  گاداەڵمۆ ناو ک ەپ لو کام گرو   ەک   ەی و ەب  تەبار ەو س  داەژ ێدر   ەل  وەئ

 ی ترس  ەیەنیمەک  یندامەئ ەک   کێسەک   ەچونک دا،ەد وو ڕ  کان ەنیمەناو ک  ەل اتر یز  کانەتیر ەو ن سم ڕەو ڕێ ە دان بمل ، یگشت ەب"

 ە سمانڕەو ڕێ  مەئ  یجەملک  رەگ ەو ئ  ێب  ەسمانڕەو ڕێ  مەئ  یجەملک  ێ بەد  اتر ی ز   ر ۆ ز   ەستیو ێپ  ۆیە. بەیەه  ە و ەو دوورخستن  نرانێتار   ەل

 رەه  انی   ێب  زەگ ڕە   ،ێب  ستێپ  ینگڕە  ،ێب  کیتنێئ  ێتوانەد  ەنیمەک   مەئ  تر ی. جا ئتێکر ە د  ڵ قبوو   مترەک   رۆ ز   دایاستڕ   ەل  ،ێبەن

 ".تێب  ەکید  یکێشت

حاڵه  ەنەتەخ زۆر  ب  ایژ ۆ لۆ دیئا  یش ێکەڵهێت  هاەو تدا  له  باو   ر یو  ک  یکانەتاک   ەڕی و    ەیربۆ ز   ەک   ەبوو   کانییەت یر ەن  ەگەڵمۆ ناو 

و   ەاوبوونیپ  کوو ە و   یکێتەباب  ییستیو ێپ  ەنەت ەخ  وانداەئ  ەڕی باو   ە. لواننەڕ د  ێی ل  یسروشت  یکێشت  ک ەو   ەاک ڤج  وەناو ئ  یندامانەئ

 ەک  ەنەتەخ ەی و کرد ێ نر ەداد یتەاو یو پ  اوبوونیپ یماێه  ەب ەنەتەخ دا ەر ێ. لاو یپ ەتێبب ێناتوان کردنەنەتەخ ێب  ەب س ەک  چیه

دروست  یتیەەڵ مۆ ک  یکێتەباب د   یسروشت  یکێشت  کەو   یەگاەڵمۆ ک  ی کراو و  پتێ کر ەفام    یکانییەر یۆ تدا  بواره  مەل  ێ چەدێ. 

 ی کێاو یبوو پ  شدارەب  داەو ەنیژ ێتو   مەل  ەیاوانیپ  و ەل  کێک یە .  ت ێب  ە و ەر ەوونکڕ (  ییە ناسەڵمۆ ک  ی رلقێژ   ە)ک   ی ز ەگ ڕە  یناس ەڵ مۆ ک

 :یوت  ە و ەبار   مەل   ،ی ژ ەکانادا د ەبوو و ل  مۆ پلید  ەیوانامڕ ب  ینە و خاو   ڵەسا  ٦٥  نە مەت



  ک ێمەک   کا، یب  ک ێسەک   موو ەبوو ه  ست یو ێپ  ە بوو ک   کێکار   ە و ەئ  ەوات  ،ێ بکر   ەنەتەخ  کێسەک   موو ەه  ەستیو ێپ  ە من وا بوو ک   ەل"

 ی کراو   ەنەتەخ  ۆجا ت  ،ەنێو   ۆب  بوو، ەد  ێل   مانێجاران گو   ەوات   ن،ەیبک  داەتەباب  مەئ  ەڵگ ەل  ەڵەئاسانتر مام  ەمێئ  ەیو ەئ  رەبەل

  ک ییەتیەسا ەک   ەر ۆ ج  ان ی  او،یپ  ەتیەبوو ەن  دایاستڕ   ەل  ەک   ەیەو ەئ  یمانا  ە و ەئ  یب  کراوانەنەنەتەخ  ەل  ۆت  رەگ ەئ  ەنموون  ۆنا، ب  انی

و   ەنڕیب  ەک   یمانزانەد  ەک   ەیو ەئ  یاەڕ ر ە. سورووژاندەد  ی کیەهاەب  نداەیز   ەل  ەبوو وات  اویپ  یبوونەور ەگ   یماێه  ەشت  وەبوو، ئ

  دا ەنەمەت  و ەل  ەک   شەمێبوو. ئ  ە و ێش  مەب  ەلەرپۆ ک  ی ه   ەوات  ،ییەن  کراو ڵقبوو   یتەیەه  ەک   ەی ادیز   ەستێپ  و ەو ب  ەیەه  ی ر ۆ ز   یکێئازار 

 ەبوو ک   شۆ خ  مان ێپ  او یپ  ەنیببوو ەن  شتاێ ه  نەڵێد  ک ەو   ەمێ ئ  کرد ەد  ان یکێچووزانم شت  ان ی  یە بایاندیب  ر ەگ ەئ  ەنموون  ۆو ب  نیبوو 

  ".تێبدر  نجامەئ  ێبەد  ەک   ەکێشت ەو ەئ  ەک  یمانزانەد  بوو،ەه  کمانەیەنیش ێپ  تر یئ  مەڵ ب  ەو ەرگ ەج  مەناو ئ  ەنیێب

 کوو ەو  یکێلەگاگ ەڵمۆ ک  ە ل  اوانیپ ەک  ەکانەکار ۆ کاردا و ه  نی نگتر یگر   ە ل  ک ێک یەبوون  نه  ئابڕوو بێو    ر ەماو ەج  ەڵ گ ەل  ی نگەاهئهاو 

بێبابه.  نەڕێگ ەد  دایدوا  ەب  ەنەتەخ  ینجامدانەئ  ەب  رانێئ د  ەل  ەک ئابڕوویی  تی  ن  تیر ەن  ڵیناو  ک  یکانەرمۆ و   ە گاو ەڵمۆ ناو 

 ە بوو  نگ یگر   یکێپرس ەش یمەه ،ەیەه ەیی ر ۆ ئاپ ی کیەگاەڵمۆ ک ییندەتمەبیتا ەک   رانێ ئ کوو ەو  یگاەڵمۆ ک ێندەه ەل ،ڵێقو ەدەڵه

د  دانەڵرهەس  ۆ ب  ی بوار   ەک  ئ   کانییەتیەەڵ مۆ ک  ییەاواز یج  ی وتنەرک ەو    ییەاواز یج  ەیشتی رهاو ەد  ە ک   ەی کانێکارل  وەو 

  ەییر ۆ ئاپ  ەیگەڵم ۆ ک  ییر یۆ و ت  یتیەەڵ مۆ ک  ییندەزامڕە  ییر یۆ ت داەر ێل  ە ار ی. وا دەو سنووردار کردوو   سکەرتەب  کاننییەتیەەڵ مۆ ک

 .بن ەو ەر ەوونکڕ   یتیەەڵ مۆ ک یینگەاهئهاو   ییر یۆ و ت

 :بوو   ەو ێش  مەب ەو ە وو ڕ   مەل  ۆنتێر ۆ ت  ی شار   یشتوو یدان  یرانێ ئ  ڵیسا  ٦٥  نەمەت  یکێاو یپ  یکانەدوانێل

ن  یچوونۆ ب  ەمەئ  ەیەو ەئ  ستمەب ەم" واتەیەه  مەچوونۆ ب  وەئ  رەه  ستاشێئ  ەوات  ،ەبوو ەمن  ن  ێپ  مانەنەت ەخ  ە.    بوو ەخراپ 

ئ  ەنەتەخ  ەو ەش یندروستەت  ەیوانگڕ   ەل  تەنانەت و  بوو  د  رۆ ز   یکێشت  ە و ەباشتر  بوو،    ەی شتڕ دا  ەل  ەک   نڵێیب   نیتوانەباش 

چونک  یینائاسا  واوەت  یکێشت  یەکراەن  ەنەتەخ  کێسەک   رەگ ەئ  مانداەگاک ەڵمۆ ک د  ەبوو،  و   ۆڵی کونجک  رەب  ەوتەک ەدواتر 

 تریئ  داەن  شانیپ  ەتڵەحا  مەئ  یباش   ەب  رۆ ز   بوونۆتابل  ەیوش  ەنگڕە  م،ڵێب  ن ۆ و چ   ێب  ییئاسا  ەیو ەئ  رەبەل  ەوات  ،ەو ەار یپرس

 ".تیەبکرا  با ەد   ەبوو ک   انیز ێب  یکێشت  مانێچووزانم پ

  ێب  ەب  سەک   رۆ ز   ەو ەانۆیه   ەب  ەک   نەک ەد  کانییەتیەەڵ مۆ ک   ەرمۆ و ن  تیر ەن  یلیدەبێب  یتەڵسەد  ەباس ل  ەشانانین  مە ئ  موو ەه

 ابردووانڕ   ێینپێو شو   بنەد  کانییەتیەەڵ مۆ ک  ەرمۆ ن  یجەملک   ،ەو ەزنۆ بد   انیکانەکردار   ۆب  کراویار ی و د  وون ڕ   یکێکار ۆ ه  ەیو ەئ

  ەو ەدران  ەو ەنیژ ێتو   مەئ  یکانییەگشت  ەارنامیپرس  ۆب  ەک   ەیمانڵ و   وەئ  نیتوانەد  ەتەباب  مەباشتر ل  یشتنەیگێت  ۆ. بەو ەگرنەدەڵه

 ان ی  انۆیخ  یکردنە نەتەخ  ی کار ۆ ه  ەیو ەوونکردنڕ   ەل  ەو ەتەداو   انەیەیارنامیپرس  مەئ  یمەڵ و   ەیوانەئ  ەیربۆ ز   ت؛ێ بکر   ێ تاوتو 

  یزگاێپار   ەب  رەس  ڕۆ جوان  یکەڵخ  ڵسا  ٣٥  نەمەت  یکێ: ژنەکردوو   یتیەەڵ مۆ ک  یتیر ەونو داب  رمۆ ن  ەل  انیباس  اندایکانڵەمندا 

 :ەڵێکرماشان د

  دا ەن ەمە ت  مەل  رەه  مەک ە و کار   سەخزم و ک   ەیربۆ ز   ،ەکردوو   ەنەتەدوو مانگان خ  ین ەمەت  شێپ  انمیدووک   رەو ه  ەیەه  مڕ دوو کو "

ئ  مەنەتەخ  یچۆ ب  ەی و ەب  تەبار ە. سنەک ەد  ەنەتەخ  انیکانڕەکو  ب  شم یدابن  ەک   بوو ەن  ە و ەئ  ێب  یاستڕ   ەیو ەکردن؛   ێ ل   ی ر یو 

 س ەک   ەک   ییەو ئاسا  کراوڵقبوو   ەندەو ەئ  داەمێئ  یگاەڵمۆ ک  یو عورف  رعەش  ەل   ەپرس  مەئ  م،ەبک  انەینەتەو دواتر بچم خ  ەو ەمەبک



  ەک   ییەیر ی پشتگ  وەئ  ۆی ه  ەب  ت؟ۆیخەنان د  وچکەک   ەب  ۆب   تیبپرس  کێسەک   ەل  یەوا  ەو ەئ  کەو   ،ەو ەناکات  ەیک ییەتیەچۆ ب  ەل  ریب

 ە و ییەندروستەت  ی وو ڕ   ەل  نەڵێد  ەک   ەیانیینێر ەئ  ڵەخا  وەئ ۆی ه   ەو ب ەکردوو   ەینەتەخ  ەل  ستا ێئ  تا ەه  تیر ەونو داب  تە عیر ەش

 ."ەکراو ڵو قبوو   ییئاسا  واوەت  داەمێئ  یگاەڵمۆ ک  ەل  ەتەباب  مەئ  ،ەباش

 ەک  ەز ێهەب  ە ندەو ەئ  نەدەید  ەک   ەیارانڕیب  وەو ئ  کانۆڤەمر   یانیژ   ی واز ێش  ەل  تیر ەونو داب   نگەرهەو ف  اسایو    سمڕە  یتەڵسەد

  یی السا  ،ەو ەنەبک  ەنەتەخ  ییتیەچۆ ب  ەل  ریب  ەک   ەیو ەئ  ێب  ەب  سەک   کێندەه  اواندایپ  یکردنە نەتەخ  کوو ەو   یکانەتڵەحا  ەل

 ە ل  ییئاسا  یخۆ د  ەک   ەیەرانەو ێپ  وەالدان ل  کێر ۆ ج  تیر ەو ن  گاەڵمۆ ک  یکانەرمۆ ن  ەل  کردنیچ ێرپە. سەو ەنەک ەد  انۆیخ  یابردووانڕ 

 کوو ەو   یکێلەگاگ ەڵمۆ ک  ەڕی باو   ەل  ییئاسا   ی بار   یکانەنموون  ەل  کێک یە  شی" کرانەنەتە"خ  ێچەدێو پ  نەک ەد  ی ار ید  گاداەڵمۆ ک

ل  یشتوو یدان  ڵەیسا  ٤٣  نەمەت  ی کێاو یپ  ەک   کێر ۆ ج  ەب  ،ێب  رانێئ  یگاەڵمۆ ک  ە و ەنیژ ێتو   مەئ  ەیارنامیپرس  یمەڵ و   ەتاران 

 :ەڵێد  ە کردوو   ەنەتەخ  ەیک ڕە کو   ای ئا ەک   ەیو ەب  تەبار ەس

 ".بکات  ە کار   مەئ  کێژ ڕۆ   ێبەد  کێسەک   موو ەه  دایەگاەڵمۆ ک  مەل  ەیو ەئ  رەبەل  اتریز   مەڵ کرد، ب  مەنەتەخ  کێکار ۆ ه  چیه  ێب"

  ەشنەچ  رەه  ی ورووژاندن  ەیگڕێ  ن،ەک ەد   اساکانی  یکردنێجەبێج  ەب  ندەپاب  کەڵخ  ەک   ەیو ەل  ەجگ  کانەتیر ەن  دایاستڕ   ەل

  نیتیەەڵ مۆ ک یتەباب ەک  ەیاردانید و ەئ ینواندنییئاسا ەیگڕێ ەل کانەتیر ە. ننەک ە د پاتەق  ەو ەانیاسای مەئ ەی بار ەل کێار یپرس

  ەنەیز   یگرتنەخنڕەو    ارکردنیپرس  یگاڕێ  ،ەیەاردانید  وەل  کێ ک یە  ەنەتەخ  داەر ێو ل  نەک ەد  یدروست  یکانەرج ەلوم ەو ه  گاەڵمۆ و ک

 ۆ . بتێڵێناه  ەاردانید  مەئ  ەیبار   ەل  یتیەەڵ مۆ ک  ەیخنڕەو    تەڵ سەو د  یئازاد  ۆب  کییەستی و ێپ  چیو ه  نەخەداد  کانەچاالک 

  یکردنە نەتەخ ی کار ۆ ه ەب تەبار ەجام س تەربۆ ت یکەڵخ ڵەی سا ٦٥ نەمەت یکێاو یپ یمەڵ و  ن،ەیبگێت ەپرس مەباشتر ل ەیو ەئ

 :ەامانێڕ ت  ینیەشا  ەیک ڵەمندا 

 ".تێبدر   نجامەئ نیتڕۆ  ێیپ  ەب بوو ەد  ەبوو ک  ییئاسا  یکێکار   ەم ەئ"

  ەب  ێچەدێو   ؟ییەن  ستیو ێپ  انی  ەگر ەنەڵحاشاه  ی کییەستیو ێپ  ابردووانڕ و    رانیباوباپ   یوتنەنکێو شو   ەو ەکردنییالسا  ایئا  مەڵ ب 

 انۆی خ  یانیژ   ی ئاقار   تییەناڵ قەو ع  کیژ ۆ ل  ە ب  ێبەد  کانەتاک   موو ەه  ڕۆو ەئ  یهانیج  ییر ەبەو ەڕێبۆ و خ  شتن ەیگێپ  رەس  ەل  ییداگر ێپ

 :ەڵێددا  بواره  مەل  نڵ مندا  یبەدەئ  ی ر ەو نووس  گر ەخنڕەو    ێڕرگ ەو   ،ەزادڵقبای. شارام ئرن ێببژ ەڵه

 مەئ  ەتەشتوو ەیزووتر گ   رۆ ز   ژاواڕۆ   ەیو ەئ  ەڵگ ەل  ،ەیەه  انیر ۆ ز   یکێکچوونێل  ەانییانکار ۆڕ گ  ەر ۆ ج  مەئ  دا،یگشت  یکێوتڕە  ەل"

  ی کەیەاردید  ەتێبەد  ی دار یەرماەس  ،ەبوو   ەو ییەدار یەرماەس  ۆی ه  ەب  ەک   ەیرفراوانەب  ییەندەو ەیپ  وەئ  ۆی ه  ەب  ەنێو   ۆب  ،ەناغۆ ق

بکا،   ەناردەه  ۆی خ  یکانڵو کا  ەادیز   ینانیمهە رهەب  ێبەد  ەچونک  ێبەد  ەڕپێت  ی ناچار   ەب  ە و ییەشتمانین  یئاست  رەس  ەل  ەوات  ،یهانیج

  ،ییەن  دا یئابوور   ی ئاست  ەل اینەت  ەندنەسەر ەپ  م ە. ئبنەد  رفراوانەب  ر ۆ ز   کانییەندەو ەیپ  ۆیە ب  رەبکا، ه  نیداب  ی کانەخاو   ە ماد  ێبەد

و   یەرماەس ەیو ەبوونڕ چ شتاێه ەک  کاندا،ییەتاەر ەس ەناغۆ ق ە. لداتەد ووڕ  شدایتەاسیو س نگەرهەف یئاست رەس ەل کوو ەڵب

  ۆی ه  ەتێبەد  یەرماەس  ەیئازادان  ەیو ەانڕ سوو پێویستیی    ،ەهاتوو ەن  کێپ  کانداییەاسیس  ڵەبا  وانێن  ەل  ی رخکار ۆ ق  یتەڵسەد

  ی ردانەو ێستەد   ەل  کردن ی گر ڕێ  تەنانەو ت  کانییەنییئا   ەسمڕە و ڕێ  ە ل  ێندەه  ەل ەو ەنڕیسیتێز ۆ ری و پ  ینگەرهەو ف  ی اس یس  ییئازاد

 ەب  کان ەز ۆ ر یپ  ەمچیو ن  ی ز ەگ ڕە   ەش یکل  ەل  ک ێر ۆ ز   ەش ێندەئ   ییئازاد  ی هاتن  ەو ب  کانییەای ژ ۆ لۆ دیو ئا  ینگەرهەف  ەپرس  ەل  سا ڵێک



و   ەییو ەتەن  ەرکردەو س  کانییەاسیو س  ینییئا  ەزراو ەو دام  ینییئا  یتدارانەڵسە . دەو ە ار یپرس  رێژ   ەنێخر ەو د  نێشر ێک ەنج دێله چ

  ەل  ،ەیەه  انیکانییەکس ێس ۆو تاب  کانییەمەحر ەم  ەیو ەکدانێو ل ەو ەدکردنۆ ک  یتەڵسەد  ەک   کان،ییەسمڕەو ڕێو    ی نییو ئا  یز ۆ ه

 ەک   ەمانەحر ەو م  ز ۆ ریپ   ەمچی ن  مەئ  ەیو ەکدانێو ل  ەو ەدکردنۆ ک  یتەڵسەد  مەه  دا،ییژوو ێم  ی کەیەسۆ پر   ەی ژ ێدر   ەل  نجامداەئ

  ان ۆیخ  ۆب  انیتەبیتا  یکێلەگخاڵو    ی از ەڤیه  مەو ه  ەناو ێه   ستەد  ەب  ،ینگەرهەو ف  یاس یو س  یتیەەڵ م ۆ ک  ی کەیەگێپ  ەتەبوون

 ی نیچ  ەل  کێشەب  ست، ەدڵ با  یکێنیچ  ەتەبوون  وانەئ  ەوات  ز، ێهەب  یکێکاست  ان ی  نیچ  ەتەبوون  ان،ەیناو   ەناو   ەل  ا یو ج  ە داناو 

  ە گڕێ وانە. ئییەنییئا ییر ەدێژ  یتەڵسەد انەیکید ی و ەو ئ ییە اسیس یتەڵسەد انیک یە ،ەیەه  ەیک ۆڵەدوو ک ەک  تدار،ەڵسەد

ک  ە و ەکدانێل  ەر ۆ ج  چیه  ەب ئ  ەچونک  ن،ەناد  ەو ەدکردنۆ و  متمان  ێبشک  کێت  انیتەڵسەد  رەگ ەدواجار  د  ەو   ی تەڵسەو 

ه  تەڵ سەد  ، ێبچ   ستەدەل  انییو ەعن ەم ئ  ەو ەار یپرس  رێژ   ەتێخر ەد   انییاسیس  ییژموونەو   ۆ ب  انیرانەیق  ێتوانەد  شەمەو 

 ".دروست بکات

 چووانڵ سا ەو ب  ریپ  دایتیر ەن  یگاەڵمۆ ک  ە. لەیەنەتەخ  ەب  انەڕیباو   ەک   ەیەسانەک   و ەئ  یکیژ ۆ ل  ە ل  کێشەب  شیرساالر یو پ  یتیەخاێش

  ٣٠  نەمەت  یکێژن  ە و ەنیژ ێتو   مەئ  یشداربووانەب  ەل  کێک یە.  ەیەه  گاداەڵمۆ ک  یندامانەناو ئ  ەل  ان یڵ با   یتەڵسە و د  ەنەمەیه

 یی تیەچۆ ب  ەب  ت ەبار ەناوبراو س  دایکانەقس   یکێشەب  ە. لی ژ ەد  هانەسفەئ  ی زگاێپار   ەر بەس  ی شار نیشاه   ی شار   ەو ل  ەنڵ سا

 :یوت  ەیک ڕە کو   یکردنە نەتەخ  ەب  یبوونی از ڕ 

 ".ەکردوو  مانەکار   مەئ  کانەور ەگ   یچوونۆ ب  ێیپ  ەب"

 وەئ  ۆب ی ر ێو بو   یتەاو یپ کوو ەو   یکێلەمکگەچ  یخستنڵپاڕەو   ەو ەکردنەناسێپ  ەدووبار   ەک   نێیبن  داەو ەدان ب  ەستیو ێپ  ەو ەوو ڕ   مەل

ش  ەنەتەخ  ەک   ەیانڕ کو  و    یتیەو یتوان  کراوداەنەنەتەخ  ی سانەک   ەڵ گ ەل  ستەبەم  ەی گەڵمۆ ک  یکردنەڵە مام  ی واز ێکراون 

ئ  اوانی پ  یکردنە نەتەخ  ەب  رەرامبەب  ینێر ەئ  یکێتڵیەقەع بکات.   ر ەس  ەو ەتەڕێگ ە د  ە ک   گاەڵمۆ ک  ییەیک ەر ەدووب  مەدروست 

  ەمەو ئ  ە کراو ەنەنەتەخ  یسانەک   ییتیەەڵ مۆ ک  ی تاراندن  ۆ ب  کێر ەفاکت  ۆی کرا، خ  ی باس   ش یشتر ێ و پ  کراو نه ەنەتەخو    کراوەنەتەخ

  ەر ۆ ج  مەئ  ەکید  ی کیەواتا  ەبن. بەد  ەن ەتەخ  یچەملک   ،یتیەەڵ مۆ ک  ییک ۆ داک  ینانێستهەدەب  یئامانج   ەب  کانەسەک   نجامداەئ  ەل

 ندبوونەو پاب  رز ەب  ی کیەهاەو ب  تیر ەن  ەت ێبب  ەنەتەخ  گاداەڵمۆ ک  کێندەه  ەل  ندا،یەژخاێدر   ەل  ەک   ەیو ەئ  ۆی ه  ەتەبوون  ەفتارانڕە

  ٦٥  نەمەت  یرانێ ئ  یکێاو ی. پنەبک  ڵ قبو   ەکار   مەئ  ەو ییەگر ۆ و ه  ۆییزر ەتام  ەب   نڵ مندا  ەو ێش  مەو ب  ێ بکر   شیستا  کانەتیر ەن  ەب

 ی کێکار  ە داو  ی ار ڕی ب ی چۆ ب ەک   ەیار یپرس  وەئ یمەڵ و  ە ل ی و ەز ڕە یخوراسان یزگاێ پار  ەب ر ەس ی ز یشاند ی شار   یشتوو یو دان  ڵسا

 ؛یوت  ،ێنێپەبس   دایکانڵەمندا  رەس  ەب  ەو ێش  وەل

 ".کردەد  ژمانێنو   داەنەمەت  وە ل  شەمێئ  کرد، ەد  ی ژ ێ باوکمان نو   ەچونک  ،یەوا  ژکردنێنو   ک ەو   تریئ"

  ەک   کانۆڤەمر   یتەڵسەو د  بژاردنەڵه  رەس  ەل  ی ر ەگیکار   ن، یژ ەد  داێیت  کانۆڤەمر   ەک   یەیایو جوگراف  ەنگیژ   وەئ  ەک   یەئاشکرا

ک   رێکو  ئ  ەر ە گیکار   نەبک  ێجەب ێج  کانەتیر ەن  ەو ییەژ یرتیب  ەب  انیبن    کانەت یر ەن  ی ر ەدێپەژ ێدر   ەانەڕ و    ەل  ەنگیگر   ەتەباب  مەو 

  نیژ ەد  ەکید  یکێتڵو   ەل  ستاداێئ  ەل  مەڵ ب  ەکردوو   ەنەتەخ   رانێئ  ەل  انیکانڵەمندا  ەک   کانەر ەمدەڵ و   ەل  کێندەه  ەیو ەانێڕ گ 



  ەی ک ڵەمندا یکردنە نەت ەخ ی کار ۆ ه ەب تەبار ەس ،ی ژ ەد ۆنت ێر ۆ ت ی شار  ەل ەک  ڵسا ٥٦ نە مەت یرانێئ یکێژن ەنموون ۆب ؛ێ نر یبەد

 :یوت

 ."کرد  مەکار   مەئ  ک ێکار ۆ ه  چیه  ێ ب  ەو ب ەباو بوو   رانێئ  ەل  ەچونک"

 ێ ل  ی وا  تیر ونهداب  ەیرانێکو   ەی و ەکردنییالسا  یوت  ا،یژ ده ا یمانڵئه  ینۆڵک   ی شار   ەل ەک   ڵ سا  70ن  مهته  یرانێئ   یکێاو یها پروههه  

ب  ەنتهخه  یکههڕ کو   ەک   ەکردوو  د  ەسانەک   مەئ  ەکید  یکیەواتا  ەبکات.  ک  ەنگیژ   ەل  رچوونەپاش    ر ەس  ەل  ەک   کیەگاەڵمۆ و 

 ە ب  تەبار ەس  تر ەژانیرتیو ب   وونترڕ   یکێنیوانڕ   ەب  کێکار   ینجامدانەئ  ەل  رەب  ەک   ێخس ەڕەد  ۆب  انەیلەه  مەسوورن، ئ  کانەتیر ەن

  ە ک   دایەگاەڵمۆ ک  وەل  ەیو ەئ  ۆب   نەک ەد  ەنەتەخ   انیکانڵەمندا  سەک   رۆ ز   ەار یوا د  دایاستڕ   ە. لوهەنبکه  ریب  ەکار   وەئ  یکانەکار ۆ ه

 ی نەیز   ەیکهاتێپ  رەس  ەل  گاەڵمۆ ک  یتەڵسەد  ەاوانیژ   ەزموونەئ  مەبن. ئ  ر ەماو ەج  ینگڕە هاو   نڵێیبا ب  ان ی  ن،ێبکر   ڵ قبو   نیژ ەد  داێیت

ن  ی کیەگاەڵمۆ ک  ەل  یتیەەڵ مۆ ک  یانانڤچاالک  و  خ  تخوازیر ەداخراو   ی کردنەونەیڕەپ  ەک   کێر ۆ ج  ەب  دا،ەد  شانیپ  دایک ێڵەو 

  ی نەڕیاپڕ   یزنیئ  ۆیەب   رەه  ،یتیەەڵ م ۆ ک  یتاراندن  ۆی ه  ەتێبەو د  ێ در ەد مەڵەق  ەل  ینگەهئاو ناهاو   ییباەنات  ەب  گاەڵمۆ ک  یکانەرمۆ ن

 گاەڵمۆ ک  یکانەرمۆ ن  ەیوانەچێپ  ی فتار هڕ کوژران و تاراندن ناتوانن    یترس   ەل  کانەو تاک   ێ کر ەد  وتەتاک ز   ەل  ەران ەنێچاالک و داه

ج لرەب  ەبگرن  ەنیر ۆ ز   ەل  اوازیو  ل  داەر ێ.  نام  بوونی تر ی و ەئ  ەترس  ل  بوونۆ و    ۆی ه  ەتێبەد  یتیەەڵ مۆ ک  ەیتکینەناو   ینانێو 

پاب  کسانبوونیە ک  ە ل  ستەدڵ با  یکێرمۆ ن  ک ەو   ەنەتەخ  ینجامدانەئ  ەب  ندبوونەو   ەی ر ۆ ناونات  ییر یۆ ت  ێچەدێ. پگاداەڵمۆ ناو 

 راەنگلتیئ  ەل  ەک   ۆزانک  ی ندکار ێخو   ینڵسا  ٣٦  نەمەت  یکێ. کچەو ەبکات  یش   ەخۆ د  مەئ  یتیەەڵ مۆ ک  یتاراندن  ییر یۆ و ت  یتیەەڵ مۆ ک

  ێیل  شەل  یواندنێش  کەو و   ییەن  ەنەتەخ   ەب  یواڕ ب  ەیو ەئ  یا ەڕ ر ەس  ،ەکوردستان  یزگاێپار   یندەناو   ەیسن  ی شار   یکەڵو خ  ی ژ ەد

 ەڕە و باو   ریب  مەب  ندبوونەپاب  یکانییەختەس  ەباس ل  خواز،ت یر ەن  یگاەڵمۆ ک  یکانەرمۆ ن  ەب  دانەئاماژ   ەب  یراێو   مەڵ ب  ،ێوانەڕ د

 :ەڵێ د  وە. ئکاتەد

  ەی نەتەخ  کێشنەچ  چیه  ەب  ێبەه  مڕ کو   یکڵێمندا  رەگ ەو ئ  ێیەزاوز   یندامەئۆ ک  یواندنێش  ەل  کێر ۆ ج  کردنەنەتەمن خ  یاڕ   ەب" 

 ەو ەکانییەندروستەت  ەو پرس  ن ییئا  ت،یر ەن  ۆی ه  ە ب  ەبم ک   دایتیر ەو ن  ی نییئا  یکێ زانێخ  ەل  رەگ ەئ  زانم ەد  ش ە و ەئ  مەڵ ب  م،ەناک 

و   گرن ەد  ستێو ەڵ ه  مە ک ڵەمندا   ی دژ   تەنانەت  انی  ەداوم  ەک  ەیار ڕیب  وەو ئ  مۆ خ  ی دژ   ەل  ەو ییەاینڵ د  ەب  ن،ەدەد  نجامەئ  ەنەتەخ

د  ەک ەتەباب  شەمەئ   ی واندنێش  ەکردنەنەتەخ  مەئ  ەک   نمێب  ێپ  انیتەناعەق  م ەدەد  ڵ و ەه  ەو ییەاینڵد  ەب  مەڵ ب  کا،ەقورس 

 ".ێیەزاوز   یندامەئۆ ک

ل  شداربووانداەب  ەل  کێندەه  یزموونەئ  ەل  داەیژانڕۆ   یانیژ   ەل  کراوەنەتەخ  یکێاو یپ  ەک   ە کراو   نگەئاست   کێندەه  ەباس 

 ڵی قوو   ی کییەندەو ەیپ  ،ێ بر ە " ناو دی"پاک  ەب  داینییئا  یاتیبەدە ئ  ەل  ەک   ەیو ەو ئ ینێپاک و خاو   ی پرس   ە ار ی. وا دەو ەتێبەد  ی وو ەڕ ووبڕ 

 ی کێاو یپ  ەنموون  ۆ. بەبوو   رەگیکار   رۆ ز   ەنەتەخ  ەیکرد  ینجامدانەئ  ۆب  انیهاندان  ەو ل  ێبەه   داینییئا  یتڵیەقەع   ەل  ەنەتەخ  ەڵگ ەل

 :ەڵێد   ەو ە بار   مەل  هوازەئ  ی شار   یشتوو یو دان  ەعیش  س،یۆ ر ۆ کالەب  ەیوانامڕ ب نەخاو   ،ڵسا  ٣٤  نەمەت  یمانڵموس

ل چوو   ەڵگ ەل  ەر ی ب  ە"باشم  ماممدا  و  ب  انیندار یبر   سالمیئ  ی غیت  ەب  ن،یباوکم  بووم  و   شێپ  ن،ێخاو   یکێمانڵموس  ەکردم 

هیس یپ  ،ی کراو ەن  ەنەتەخ  ەچونک  ،ڕی بب  شکیمر   ی ر ەس  یناتوان  وتمەد  انێیپ  کردنەنەتەخ   شیکردنەن ەتەخ  یدوا   تەب ەڵ. 



خ  ێپ  ان ییار ید  ەڵێمۆ ک  ،ڕی بەن  شکمیمر   ی ر ەس و  خ  ڵ شحاۆ دام  پاش  و   نامێه  ۆب  انیر ەماک   یقولەرسەت  شەنەتەبووم. 

       کردبووم." انیپا  ەوا ل   ەی سوور   ەنوور ەت  وەب نەبد  ێپ  مەڵدووک   ەیو ەئ ۆب  انیسووتاندن

 

 ئایینییەکان ستێنه  به  -5-2-2

 بە درێژایی  کە  بە جۆرێک   بووە،   خەتەنە یەکالکەرەوە   کردەوەی  بەردەوامیی  لە  ئایین   ڕۆڵی   مێژووییەکان دەیسەملێنن،  بەڵگە  وەک

  ئایینییەکان   کردنی فەرمانەپەیڕەو  لە  ئەوەی جگەبە بێ    دەدەن،  ئەنجام   کارە   ئەم  کە  هەن  و  هەبوون  کەسانێک  هەمیشە  مێژوو 

  پرسیارنامەی   بۆ  باوکان   و   دایکان  لە وەڵمەکانی  هەندێک  هەروەها .  دیاریکراو و ڕوونیان بۆ ئەم کارە هەبێت  نەبێ هۆکارێکی

  ٦٥  تەمەن  پیاوێکی.  دەکەنەوە  پشتڕاست  بابەتە  ئەم  کردووە  خەتەنە  ەکانیانمنداڵ  بۆچی   بەوەی  سەبارەتتوێژینەوە    ئەم  گشتیی

 لەم بارەوە دەڵێ:   دەژی،  کانادا  دیپلۆمە و لە  بڕوانامەی  خاوەنی  کە ساڵ

کە باو بوو. ئاخر ئێمە لە کۆمەڵگەیەکی ئایینیدا بووین، ئەمەش پەیوەندی بە ئایینەوە هەبوو. ئەوسا گوێمان   ئەوە شتێک بوو "   

ئێمە   ئایینەکەیان لەگەڵ ئایینی  بوو، ئێستا باوەڕم پێی نییە، ئەوسا ئێمە وەک شیعەیەک،  جیاوازی  لەو کەسانە دەبوو کە 

 ." پێدانێکە، بۆ نموونە دەمانزانی کە مەسیحییەکان ئەمە ناکەنایەتیجۆرە کەس  انی کە دەبێ خەتەنە بکرێ و ئەمەدەمانز 

 هۆکاری   بە   سەبارەت  داوەتەوە  کورتیان   وەڵمیتوێژینەوە    ئەم  پرسیارنامەی  پرسیارەکانی  بۆ   کە   دایکانەی  و   باوک   ئەو

 هیچ بە بێ  کە    خۆیانی دەزانن  شانیئەرکی سەر    بە  و   ئایین دەکرد  سازی چارەنووس  ۆڵی ڕ   لە  باسیان  کردنی منداڵەکەیان،خەتەنە 

  خوراسانی   پارێزگای  بە  سەر  بیرجەند  خەڵکی  ساڵ  ٣٠  تەمەن  ژنێکی  نموونە  بۆ.  بکەن  جێبەجێ  ئاینییەکان  فەرمانە  گومانێک

 خەڵکی  ساڵ  ٢٩  تەمەن  پیاوێکی.  کردنی منداڵەکەی دەزانێتکەرەوەی خەتەنەدیاری   هۆکاری   بە  کردنی شەریعەتپەیڕەو  ڕەزەوی 

. بووە کردنی کوڕەکەی خەتەنە هۆکاری  بنەماڵە و  ئایین  بۆ گوێڕایەڵیی دەڵێ  ڕەزەوی  خوراسانی  پارێزگای بە  سەر تایبادی  شاری 

 بە هۆکاری  ندروستیته  و   ئیسالم  ویش ئاینی زهڕه  خوراسانی بە پارێزگای  رسه  ری کاشمه  ڵکیخه  ساڵ   59  نمه ته ژنێکی  هاروههه 

 دەڵێ:   تاران  خەڵکی  ساڵ  ٣٦  تەمەن  ژنێکی  نموونە  بۆ.  خەتەنە دەزانێت

من کوڕەکەم خەتەنە کرد و دڵنیام دەبوایە ئەم کارەم بکردایە، چونکە خەتەنەکردن سوننەتی پێغەمبەرە و ئێمە ئەرکی سەر " 

ە پێی دەڵێم شانمانە کە منداڵەکانمان خەتەنە بکەین. ئەگەر ڕۆژێک کوڕەکەم لێم بپرس ێ کە بۆچی خەتەنەت کردم، بەدڵنیاییەو 

 ". نەتدەتوانی ببیتە زاوا و نوێژەکەت قبوڵ نەدەبوو   بایخەتەنە نەکراچونکە تۆ موسڵمانیت و ئەگەر  

 دکتۆر  کە فاکتەرگەلێکن نەزانیدا، لەگەڵ هاوکات مرۆڤ و  ژیانیلە سەر  ئایین کاریگەریی هۆی  بە خەتەنە بوونەوەی  ئاسایی

پێ   ئاماژەیان  مێژوو   درێژایی  بە  خەتەنە  بەردەوامبوونی  هۆکاری   گرینگترین  وەک  منداڵن،بواری    کۆمەڵناس ی  کرمانی،  عەلیڕەزا

 : دەکا

ئێمە لە ژینگەیەکدا گەورە بووین و ژیاوین کە نەک هەر هیچمان لەبارەی لێکەوتەکان و کاریگەرییە نەرێنییەکانی خەتەنە  " 

ئەرێنییەکانی خە ئەوەندە بانگەشە بۆ کاردا  پێمان وا بوو کارێکی سروشتییە و پێویستە نەبیستووە، بەڵکوو  کە  تەنە دەکرا 



ئەنجام بدرێت. ئەگەر بمهەوێ نمرە بە هەر یەکێک لەو هۆکارانەی کە بە درێژایی مێژوو بوونەتە هۆی درێژەپێدان و بەردەوامیی 

ەکانی ڕابردوو و دواجاریش ڕەنگە خەتەنە بدەم، پێم وایە ناوشیاری و زاڵبوونی ئایین و ئایینزا لە سەر ژیانی مرۆڤ لە ماوەی سەد

 ." شتێک بە ناوی بازرگانیی پزیشکی لە سەردەمی هاوچەرخدا دەتوانێ هۆکاری فراوانبوون و بەردەوامبوونی خەتەنە بێت

تایبەتەکانیانەوە ئەزموونە    لە  کە  خەتەنەکراو  و   خەتەنەنەکراو  سێکس ی پیاوانی   بە  سەبارەت   تاکەکان  جیا لە ڕا و بۆچوونی 

و  دەسەڵتی  ناتوانین  دەگرێ،  سەرچاوە . بخەین  پشتگوێ   تاکەکان  هەڵبژاردەکانیلە سەر    کاریگەرییان  نۆرمە شەرعییەکان 

 بۆ  خەتەنەکراو  پیاوێکی   دەبێ  کۆمەڵیەتییەوە،  ونەریتیداب   و   جوگرافی  هەڵکەوتەیبە هۆی    کە  ژنانەی  ئەو  بۆ  ئاماژەیە  ئەمەش

 قسەی  بە  ئاماژە   دەتوانین   نموونە  بۆ  کردنی چاکی نییە؛توانای سێکس  ئەو پیاوە  بزانن  ئەگەر  تەنانەت  ن،هەڵبژێر   هاوسەرگیری 

 :بکەین کرماشان پارێزگای  جوانڕۆ لە  خەڵکی  ساڵنانی  ٣٥  تەمەن  ژنێکی

کۆمەڵگا وەک کەسێکی  لە کۆمەڵگای ئێمەدا کەم پیاو هەیە کە گەیشتبێتە تەمەنی گەورەساڵی و خەتەنە نەکرا بێ، بەڵم  "   

نا،  یان  بکرێن  خەتەنە  و  دەکرێن  خەتەنە  منداڵن  کاتێک  پیاوان  زۆربەی  ناکات.  خەتەنەنەکراو  پیاوێکی  سەیری  ئاسایی 

ونەریتی هەیە کە خۆ بە خۆ کاریگەری لە  هەڵبژاردەی ئەوان نەبووە، لەگەڵ ئەوەشدا ئەم بابەتە ئەوەندە پاساوی ئایینی و داب

ەڵگا بۆ پیاوێکی خەتەنەنەکراو دادەنێت. بۆ ئافرەت بە تایبەت ئەگەر ئەو ئافرەتە پابەند بە شەریعەت و سەر تێڕوانینی کۆم

 . " سوننەت بێ زۆر گرینگە مێردەکەی خەتەنە کرابێت. تەنانەت لەوانەیە خەتەنەنەکران بە نوقسانی سەیر بکات 

چەندە  ئێرلەندە،  خەڵکی  میکانیک  ئەندازیاری   جۆزێف، و   ئاگاداری   بەڵم  نییە،  خەتەنەکردن  بە  باوەڕی   خۆی   هەر  زەخت 

 پێی وایە:  ئەو.  خەتەنە هەیە  ئایینی بۆ ئەنجامدانی  شاری گو 

کردنی پیاوین. گریمانەیەکی ئایینی هەیە و پێویستە ڕێوڕەسمێکی بۆ ئێمە جوولەکەین و خۆ دەزانن چەندە پابەند بە خەتەنە" 

پەروەریش نیم، بۆچوونێکی جیاوازم لە سەر لەدایک نەبووم و گەورە نەبووم و ئایینوەربگیرێت. بەڵم منێک کە لە ئیسرائیل 

ئەم بابەتە هەیە. ژنەکەم ئێرلەندییە و جوولەکە نییە و بێدەنگانە بڕیارمان دا دوو کوڕەکەمان خەتەنە نەکەین. هەر کات خێزان 

انەیە درۆکردن کاریك چاک نەبێ، بەڵم ناتوانن لەم  وکارمان پرسیار دەکەن دەڵێین خەتەنەمان کردن. من دەزانم لەو و کەس

ا موسڵمانان و جوولەکەکانن ینە چارەسەر بکات. لە ئێستادا تەنبابەتە تێبگەن و فامی بکەن، ئێمەش دامانناوە کە کات ئەما

لە یەک پرسدا ئەوە وایە جوولەکە و موسڵمانان  وەک  لە سەر شێوازەکەی دەکەن.  پێداگری  و  یەک   کە خەتەنە دەکەن 

 ".بۆچوونیان هەبێت

  هەیە،   باڵیان  خوێندنی  یان  هەیە  ڕۆژاوایان  ژیانی  ئەزموونی  ئەوانەی  تایبەت  بە  توێژینەوە،  ئەم  بەشداربووانی  لە  زۆرێک  بۆ

  دکتۆر   وەک  خۆ،  سەردەمی  منداڵی  بوونە  بۆ.  ملکەچبوونی تەواو لە هەمبەر ئەوان نییە  مانای  بە  ئایینییەکان  نۆرمە  لە  ڕێزگرتن

  کە   کۆمەڵیەتییەکان  نۆرمە  و  نەریت  لە  ڕەخنەگرتن  بیرۆکەیەک ساز بێ کە  کۆمەڵگادا  لە  پێویستە  پێ دەکا،  ئاماژەی  کەرەمی

ئایین  بە  هەیە،  مێژوودا  و  نەریت  لە  ڕیشەیان  و  ڕەگ لە  دەرچوون  بنەماکانیپێشێل  و   واتای  لە    کۆمەڵگا  کردنی  ئەوە  نەبێ 

بە   وایان  دەسەڵتێکی  خۆیانەوە  مێژووی   و  ئایینی  شەرعییەتیبە هۆی    خەتەنەکردن  وو وەک  حاڵێکدایە کە نۆرمە نەریتییەکانی

 کردەی   بە  شەرعییەتدان  واتای  بە  ئەمە  ڕاستیدا  لە.  گونجاوهنه ڕووبەڕووبوونەوەیان جار  هەندێک  تەنانەت  کە دەست هێناوە



  پێوەندی   لە  کە  کۆمەڵیەتیانەیە  نۆرمە  بەو  شەرعیەتداندیکە    واتایەکی   بە  یان  ئایینییەوە  گوتاری   ڕێگەی  لە  خەتەنەکردن

 بە دەست   کۆمەڵیەتییان  پێدانەوە دەسەڵتیشەرعیەت   ئەم  ڕێگەی  لە   بیچمیان گرتووە و   کۆمەڵیەتییانەدا  دیاردە  ئەم  لەگەڵ

  کردنی ئەم خەتەنەیە تابۆپەیڕەونەسروشتی پیشان بدەن کە    و بابەتێکی  کۆمەڵیەتی  بابەتێکی  بۆ ئەوەی خەتەنە وەک  هێناوە،

 پێتەختی  کۆڵنی  شاری   لە   ناس یبواری ڕۆژهەڵت  لە  دکتۆرا  خوێندکاری   سوێسن ڕەزایی،.  ئایینییەکانە  فەرمانە  لە  الدان  و  گوناح  و

ئەوەیە کە ئاستی   خەتەنە  بە  بەرامبەر  جوولەکە  و   موسڵمان  کۆمەڵگەی  هەڵوێستی  گۆڕینی  ڕێگاکانی  لە  یەکێک  پێی وایە  ئەڵمانیا،

 کاردا کۆمەڵیەتییەکانی خەتەنە زیاد بکەین:    بە  سەبارەت  ئایینانە  ئەو   وشیاریی پەیڕەوانی

دەتوانین لە هەنگاوی داهاتوودا دایک و باوک و کۆمەڵگا ڕازی بکەین کە    ئەوسادەی ئەگەر بەم شێوە سەیری خەتەنە بکەین  " 

دەتوانن فیزیاکەی نەرمتر بکەنەوە. واتە لە بری کەواتە  ئەنجام دەدەی،  دەی باشە، تۆ خەتەنە بۆ مەبەستێکی کۆمەڵیەتی  

ئازاری   ئەوەندە  ئەوەی  جیاتی  لە  یان  بیڕووشێنە  حاڵ  بە  ڕەمزی  بە شێوەیەکی  الببەی،  مرۆڤێک  پێستی  لە  بەشێک  ئەوەی 

ۆ بگێڕیت. بەڵم ئەمە شتێکە  منداڵەکەت بدەی، بە ئاهەنگێک کۆتایی بە باسەکە بێنی و ئاهەنگی چوونە ناو قۆناغێکی نوێی ب

 . " لە پڕێکدا جێبەجێ نابێ، هەنگاو بە هەنگاو بەدەست دێت 

 ە کخراو ڕێ  ەل  ک ێر ۆ ز   ە کردوو ی  وا  ەخۆ د  مەئ  یەوا  انێیپ  کێندەه  ەک   نگرینگ  ەندەو ەئ  ەن ەتەخ  ییەکانینییئا  ەنیمەز 

ئامادەکردنی  گێڕ کۆنسێرڤاتیڤانە    ئاراستەیەکی   ی ر ە بەگرتن  ەب  کانییەتڵەو ەودێن لە  ە  نەتەخ   ی دژ   ییتڵەو ەودێن  یتەاسیسری 

بدەکەن کردنی  ەنیتیەدژا  یکانەکار ۆ ه  ەب  تەبار ەس  دا،اناک  ەل  نڵ مندا  یشکیپز   ۆڕیپسپ  ،ییایحیە  زاڕە  ر ۆ دکتوێنە    ۆ. 

 : ەڵێد  نەوەکاییەتڵەو ەودێو ن  ینەدەم  ەزراو ەدامی لە الیەن  نگەدێو ب  اوانیپکردنی  ە نەتەخ

 ە ل یشکیپز  یزانستلقی ر ەس ەچونک ،ەوونزۆر ڕ  ییەن ە بوونینەتەخ ی دژ  کراویار ید یکێستێو ەڵه چ یهبۆچی  ەک   ەیو ەئ ی کار ۆ ه" 

  یتیەدژا  کەیەو ێش  چیه  ەب  ەبێه  ەو ەک ەجوول  ینییئا  ەب  یندەو ەیپ  ەک   کێشت  ەرهە سەرچاوە دەگرێ دەی  و جوولەکە  ینییئا

ئاکرێتن   وەب  ،ەنەتەخ  ەب  تەبار ە. سەو ەتێگر ەد  شەکید  یکانەو پرسابێتەوە  سنووردار ن  کردنداەنەتەخ  ەل  اینەت  ەتەباب  مە. 

دژی ئەمە    کێسەک   رەه  ن،ێبکر   ەنەتەخدەبێ    مداە شتەه ی ژ ڕۆ   ەل  نڵ مندا  ەک  ەیەو ەئ  کانجوولەکە  ی نییئا  ی بیر و باوەڕ   ێیەیپ

 . " ەک ەجوولەدژ بووەستێتەوە دەبێتە  

  ەی ستەجتەواوبوونی    ۆب  ینییئا  یکێرمانەف کەو   داەیک ەوتار   ەل  ،ەسوننڕێبەرانی ئایینزای    ەل  ،ڵیسوو ڕە  دەمەمح  حمانڕەبدولەع

 .ە دەکاتەوەنەتەلە سەر خ  ختەج  ۆڤمر 

 مانان ڵموس  ە چاو  ل  کراون ەن  ەنەتەخ  ەک   ەیمانانڵموسنا  وەئ  دەبا   واەئ  کا،ە د  اتریز   یکس ێس  ی ژ ێچ  ەنەتەخنەدانی  ئەنجام  رەگ ەئ" 

چێژی   ییمەک   ەب  انیستەه  ەو ەکردنەنەتەبە هۆی خ  مانانڵموس  ەکام ل  چیه  کداێکات  ەل  ربگرن،ەو   انەیک ەکس ێس  ەل  ژێ چ  اتریز 

 ۆی ه  ەتێبەد   شەو ەل  ەجگ  .کاتە د  ادی ز   یکس ێس  ی ز ێه  کردنەنەتە: خەانی وتوو   رعەش  ێیانیقەفت  نانهته.  ەکردوو ەنسێکس ی  

  ی ٢٢٢  یتیەئا   ەل  ە ور ەگ   یو خودا  نەخۆشییەکاندا دەیانپارێزێ ەمبەر  لە ئەنجامدا لە ه  ۆڤ ومر   یی و پاک  ینێوخاو پاک  زۆربوونی

 [11" ].تێ و ەد  شۆ خ  یو پاک  کارەوبەخودا ت  گومانێ: بوێرمو ەفەد  داەر ەقەب  یتەر و سو 

 ە: ک   کا ەد  ەم خاڵەب  ەئاماژ   دایکانەقس   ەی ژ ێدر   ەلناوبراو  



و ئەمە یاسایەکی خوداییە کە هەرچی کەماڵی   کرانایک بوون، یان دواتر خەتەنە  ی لەدو هەموو پێغەمبەران یان بە خەتەنەکرا"   

کردنی سێکس ی لە پیاودا بە نوقسانییەکی ناخۆش دادەنرێ کە تێدا بێ، خودا بۆ پێغەمبەرەکانی دەوێ؛ و بێگومان نوقسان

نی شک کاریگەری لە سەر هیچ پێغەمبەرێک دانانێ چونکە پێغەمبەرانی خودا لە هەر چەشنە عەیبێکی جەستەیی و دەروو بێ

بەدوور بوون. لە هەموو فەرزێکی ئیالهیدا بەرژەوەندی و حیکمەتێک هەیە سەرباری ئەوەی ئێمە لێی ئاگاداریش نەبین؛ بۆیە  

 " .ڕای زانایانی شەرع ڕاستە و بۆچوونی دژ بەوان ڕەت دەکرێتەوە

و  نییئا ێیەیپ وەب ێت.خش ەبەدپێ  یش یتیەەڵ مۆ ک یتیەرعە ش  ،ەنەتەخ ییەکانینییئا ەش ڕیو  گوێڕای پیشاندانی ڕە ەقسان مەئ

  ی ر ۆ ز   یکێکات  ،ێ نر ێملەبس   انیش یکانەخش ەانبیز   ەنیەال   رەگەئ  تەنانەت  انینۆڕیگ  ،ەیەه  ان یژ ێدوور و در   ی کیەژوو ێم  کانەتیر ەن

  موو ەھ  ێبەدکە    ەکێپرس  ،ەگرتوو یر ەو   ەو ەنییئا  ەل  ەک   ەیت ییەرع ەش  وەو ئ  ڵەسا  زارانەھ   ینەم ەت  ۆی ھە  بەش  نەتە. ختێو ەد

بکرێت ئاشکرادیوەکانی ڕەچاو   ەی کراو ەانیج  یکێشەب  ک ەو   ەیاننەتەخ  وو کەو   یکێ پرس  ەک ڕوانگەی خەڵکانێک    ی نۆڕیگ  یە . 

و   یگشت  ەیردەرو ەو پ  ی ار یشو و  ڕوونکردنەوە    مەڵ ب  پڕێکدا نایەتە دی  ەو ل  ییەئاسان نهەر وا    ە کردوو   ڵ قبو   نییو ئا  تیر ەن

 . ت بێ  یەگاڕێ  مەئ  یلیکل  ێتوانەد  ینەدەم

 دۆ و م  یجوان  -3-2-5

  ان یکانڵەمندا  ی ندروستەو ت  ی شکی پز   ی کار ۆ ه  ەب  ەک   نەه  ک ێسانەک   رانێئ   تەبیتا  ە ب  هانیج  ەیکید  یکانەو ناوچ  کا یمر ەئ  ەل

 ەی و ەئ  ۆی ه  ەتەبوو   وتوو ەشکێو پ  رن ێدۆ م  ێ وتر ەد  انێیپ  ەک   ەیتانڵو   وەو ل  ینیینائا   ی کار ۆ ه  ەب  ەنەتەخ  اوبوونی. بنەک ەد  ەنەتەخ

 کا یمر ەئ  وو کەو   یوتوو ەشکێپ  ی تانڵو   ە لکردنەوە  بە السایی  ەنەتەخ  یکانییەنێر ەن  ان ی  ی نێر ئە  ەنجامە ر ەد  ەدانێگو   بێ بە  کەس    رۆ ز 

پتانسێلی بوونە   کانداەوتوو ەشکێپ  گاەڵمۆ کسەەر ئاستی    ەل  ەنەتەخ  ەیو ەوبووناڵ ب  ە ار ی. وا دنەبک  ەنەتەخ  انیکانەر ێن  ڵەمندا 

بۆ   کە  بوو   ارید  داەک ەو ەنیژ ێتو   یشداربووانەب  ەل  کێشەب یدوانێل  ەل  ەنەتەخ  یدوا  شەمە. ئەکردوو   ادیز   یت یەەڵ مۆ ک  یکێدۆ م

 ت ەبار ەسبکەین کە    ە و ەنیژ ێتو   مەئ  ییگشت  ەیارنامیپرس  یمەڵ و نموونە دەتوانین ئاماژە بە بۆچوونی شارۆمەندانی ئێرانی کە لە  

 ەک ەڵگایەکە  مۆ کی کارتێکراوی ئاراستەی  تیەەڵ مۆ ک  یکێدۆ م   کەو   ەنەتەخ  داەر ێ. لبوو   انیکانڵەمندا   ەکردنینەتەخیەتیی  چۆ بە  ب

  ٣٤  نەمەت  یرانێئ   یکێ. ژنداتەد   وتووترەشکێپ  یتانڵو   ەل  کردنەنەتەخشەرعێتی بە    ست،ەدڵ با  یی شکیپز ئاراستەی    ە پاڵ ل

 هەر لەم بارەوە وتی:   ی ژ ەد  ا یتورک   ەل  ەک   ڵنسا

نییە کە دەڵێن فەرمانێکی ئایینییە یان لە  "  باو بووە و ئەمانە، بەڵم بیستوومە لە ڕووی وه  مێژهمن حەقم بە سەر ئەمەوە 

ئەورو  وڵتانی  لە  ئێستا  دەکا،  دەستەبەر  کوڕان  تەندروستیی  خەتەنەکردن  کە  سەملێنراوە  ئەمریکایی و پزیشکییەوە  و  پایی 

 "دن زۆر باشە ئەگەر خراپ بایە لە ئەمریکا منداڵنیان خەتەنە نەدەکرد.خەریکن پشتڕاستی دەکەنەوە کە خەتەنەکر 

 ەڕە باو   م ەئو    کا ەجوانتر د  او یپزاوزێی    یندامەئ  ە کار   مەئ  یەوا   انێیپ  ەنەتەخ  یدارانەڕ باو   ە ل  کێندەه  ،ەنەتەخبوونی  دۆ م  ەل  ەجگ

  ی ایدون  ەل  ەیو ەئ  رەبە  ل  ،داکەڵخجەماوەری    ناوە  ل  ەنەتەخکردنی  ندەسەپ  یکانەکار ۆ ه  ەل  کێک یە  ەتەبوو   یداگشت  یاڕ   لە

  ر ەیس یتیەەڵ مۆ کێکی دۆ م کەو ەگەڵ ئەوەی ل ەنەتەخ ،لێک جیا ناکرێنەوەو تێهەڵکێش ی یەک کراون  دۆ و م یجوان دا،ڕۆ مەئ



  ندەسەپ ەو ییەتیەەڵ مۆ ک  یانانڤلە الیەن چاالک  ەو ێش مەو بزاوزێ پەرەی بە خەتەنە داوە  یندامەکردنی ئجوان ک ەو   ،ێ کر ەد

 :نەیبکبارەوە    ملە  شداربوو ەب یدوو ژن  ەیقس   ەب  ە ئاماژ   نیتوان ەد  ەنموون  ۆ. بە کراو 

  ٣٥  نە مەت  یکێ". )ژن  کاتەد  خەتەنە ئەندامی زاوزێی پیاو جوانتر دەکا و ڕێگری لە تووشبوون بە نەخۆشییە هەوکردنییەکان" 

 کرماشان(  یزگاێپار   یکەڵخ  ڵسا

ڕ "ل بچاکترە    انزاوزێی  یندامەئتەندروستیی  و    یجوان  ی وو ە  )ژنە باشتر   انی کس ێس  یگشتە  و   ،ڵسا  ٣٦  نەمەت  یرانێئ  یکێ". 

 ( ایمانەڵئ  ینۆڵک  ی شار   ەل  ندکارێخو 

  ەیمتمانن،  ر ەسەچار شیاوی    یکانەوتەکێلو ئەوەی کە    ەنەتەخ  ەی کرد  ەیو ەوونکردنکە لە ڕێگەی ڕ   داەد ڵ  و ەه  یشکیپز زانستی  

  ە ب  ەتدانییەرعە ش  مەئ  ەیگڕێ  ەل  ،بانگەشەدا  یداهاتوو   یکان ەناغۆ ق  ەل  ێبتوان  ەیو ەئ  ۆب  بکای  ز ێهەو ب  ێنێورووژ زەینی گشتی ب

 ی سروشت  یکەیەو ە کرد  کەو   ە کار   مەئ  ینجامدانەئ  ۆبکاریگەریی کۆمەڵیەتیی زیاتر چاالکڤانانی کۆمەڵیەتی    ەب  ، یشکیپز   یانوو یب

پ بدات.    ست یو ێو  هان  نییە  کۆمەڵگا  سازکراوی  الیەن    ی کەر ەس  ی کەیەو ێش  ەب  کانییەشکیپز   ەرتۆ اپڕ   ەندەچ  رەهکە  لە 

  ێندەهدیاریکراوی وەکوو    دەرچەی  ەلییانە  شکیپز   ەرتۆ اپئەم ڕ و    ینزانست  ەیوانامڕ ب  نەخاو   ەک   ەو ەنێکر ە د  واڵ ب  ەو ەکێسانەک 

ەی ئەو  رچاو ەس  نەبەد  ی کەر ەس  ی کەیەو ێش  ەب  ەرتانۆ اپڕ   مەئبەڵم    ەو ەنێکر ەد  واڵ ب  گاداەڵمۆ ک  ەل  ەییو ەنیژ ێو تو   یزانستوتاری  

پسپۆڕییەکانیکینیکل  وو کەو ناوەندەکانی    یکانییەبازرگان  ەئامانج  داەدڵ  و ەه  ەک   انەیشەبانگ ئەو ەتێبشار   ە نەت ەخ  ە   مە. 

ئازار، ێبکردنی  ە نەت ەخ  ،ەنەتەخپسپۆڕیی    یندە"ناو   وو کەو   ییزانست  ەیو زاراو   رتۆ اپڕ   ینانێکارهەب  ەب  نەدەد  ڵ و ەه  ەندانە ناو 

"  کینیکل  ەل  ەنەتەخ   یچوو ێت  ن،ڵ منداکردنی  ە ن ەتەتاران، خ  ەلساوایان  کردنی  ە ن ەتەخ  یکینیکل  ،ە نەتەخپسپۆڕیی    یکینیکل

  ەیوش  یدواە  ب  انەڕ گ   ەب  ەک بانگەشەییانە    ەواژ ەستەد  مەئبکەن.    ەنەتەخ  انیکانەر ێن  ڵەمندائەوەی    ۆب  نەبک  ی از ڕ   کەڵخ

ە توند ییەر ەڕکاب و باس لە ،ە دەکەنکار  مەئ داربوونیداهاتبە  ە ئاماژ  ەیو ەل ەجگ ن،ێنر ێهەد  ستەدە ب  داڵگووگ ە" لەنەتە"خ

ە تایبەتەکانی پزیشکان و ئەو نۆرینگانەی کە باس کرا هەندێ بابەت لە مەڕ  ە ناو الپەڕ ل  بوونی هەیە.  داەبوار   مەل  ەک   دەکەن

سەبارەت   مەڵ بزاوزێ هەیە  یندام ەئکۆ  ەینجەرپێو ش دزی ئاکردن لە تووشبوون بە ی رگر خەتەنە وەکوو به  یکانییەن ێر خاڵە ئە

 ی ایمافلەگەڵ    یشکیپز   ییندەو ێپ  شەمە. ئتێکر ەدێ  ل  انی باس  مترەک   انو ناکرێتەوە یان و لێکەوتە خراپەکان زانیاری باڵ بە زی

/    ییساز ەش یپ  رەس  ینڵەکازا  ەو گوتار بانگەشە    ییئابوور  دەکاتەوە  و    داەد  شانین  کانییەنییئافەرهەنگی   ەک ئەوە پشتڕاست 

  ک پەیوەندی لەگەڵ ئەوان کارداکانی ڕێو    ی هاوکار   ەو ب  ەتەڵسەد  یکانییەژ ۆ لیۆ دیئا  ەکهاتێپ  ییر ەگیکار   رێژ   ەل  یشکیپز   ی گوتار 

 .خاتەد

 

 سالمدایئئایینی  لە    ۆی خ  یجەستە  ڵلەگە  ۆڤمر   ییندوەی پە   -6

ج  ۆڤمر   وانێن  ییندەو ەیپ  ینیپشکن  ۆب  ی ئاسانکار   ێتوانەد  ەک   ەیتانەباب  وەل  کێک یە   اتریز   ،ەنبک  سالمدایئ  ەل  ەیستەو 

  ە کە لە ڕیزی فەرمانە و ەوانگڕ   مەلەش  نەتەخکەواتە بابەتی  ؛  ـه" قواعد تسلط و الضرر" لەگەڵ  ئاشنابوون  

 پێداچوونەوەی پێدا بکەین. ە، دەتوانین لەم ڕووەوە لێکی بدەینەوە و  سالمیئۆییەکانی  واژ 



، ئەندامانی  انیو ژ  سامان و گیان رەسە ب ۆڤمر  ۆڵینترۆ لە سەر ک ختەج یوونڕ  ەب ەک  نەه ساڕێو هەندێ یاسا  قهدا،یف ەل

بە  هەتاوی(.    ی1393ق داماد،  یقهحو مفا  مسته و   باس یهد عو حمو ه م یال؛ههو فایی، سسه و ئاکارەکانیدا دەکات )  کڵمو لەش و  

 ،ئازادن  انداۆیخ  ڵیو ما  کڵمو   ڕۆڵینتۆ ک  ە: لمەک یە  ەک   کێر ۆ ج  ەب  ،دا زاڵنانۆیخ  ڵیو ما  کڵمو بە سەر    کانۆڤەمر   یەاسای  مەپێی ئ

ک مەدوو  مو ئەوان    ۆڵی نترۆ ک  ییەن  ەیو ەئ  ی ماف  سە:  ما  کڵبە سەر  ب  داۆیانخ  ڵیو  بکات.   یە وا  انێیپ  ک ێندەه  مەڵ سنووردار 

  یە سەر ماف و خودب  ،ەو ەوتنەککڕێ  یمکەو چیەکەمایەتی  بەڵکوو بە هۆی    ،ییەن  داۆڤمر   یکڵمو   ەل اینەت  یتیەپاشا  یی انڕ حوکم

گرتن دەست ،دەلوێ  ەیک ەنەخاو  ییندەزامڕە ەب اینەت ۆڤمر  ڵیو ما کڵمو گرتن بە سەر دەست کێکات ەوات ،دا سەپاوەش یو ەئ

بورهان لە پێناو  ر ۆ . ز ەیەو ەم ەک یە ەیگڕێ ەل وەئ ییندەزامڕەو  تۆڵەم یماەلە سەر بننەفس ی ئەو کەسە و  کانەمافبە سەر 

بورهانەکانی ئەم یاسایە   نیناوبانگتر ەب ەل کێک یە:  لە درێژەدا تاوتوێ دەکرێن انیکێندەه ەک   ەو ەتەکراو  وون ڕ  بوونڵزا ی حوکم 

 ە ب  انیش یکێندە" و هالناس مسّلطون علی أموالهم و انفسهم"   ییەناڵ قەعهەمان یاسای  

 ی ستەدڵ با   ی حوکم   ەب  ەئاماژ   ەک دیکەدا    ەیتانیەئا  و ە. لە ناو ئەداو   انیکێل"  انفسهمالناس مسلطون علی  " 

 ەتیەئا  مەئ  ە ندەچ  رەه  [ 12]  ".ان ۆیخ  بە  دارانەڕ باو   ە ل  ە کتر ینز   رەمبەغێ: "پەحزابەئ  یتەسور   یمەشەش  یتیەئا  ن،ەک ەد

باڵدەستی   ماندارانیئبەوە دەکا    ەگومان ئاماژ ێ ب   مەڵ ب  مانداراندا،یئکە باڵدەستیی    ەسەک   مەک یە  رەمبەغێپ  ەک   ێنێملەس ەید

  سالم یئ  ی ر ەمب ەغێ(. پهەتاوی   ی1391کاران،  فایی و هاو سه)  لە سەرووی هەمووانە  رەمبەغێپباڵدەستیی    ە ندەچ  رەه  ،خۆیانن

 ەیو ەئکردنی  ەمانیگر  ەو ب  یلەع  ییواڕەرمانەفداڕشتنی    ۆب  کییەک ەش ێپ  کەو   ەتیەئابە پشتبەستن بەم    ردایدەغ  ەیرموودەف  ەل

تردا انەیتیەئائەو  و ان  ە. لتێزانەو توند د واوەت کداەڵخ ی حڕۆ بە سەر  ەیک ییەانڕ حوکم  ، نانۆیخ یحباڵدەستی ڕۆ  کەڵخ ەک 

 ۆی خ  یانیژ   ەیەه  کێسەک   کداەڵخ  وان   ە: "لەیەر ەقەب  یتەر و سو   ی٢٠٧  یتیەئا  ،ەو ەنەبک  است ڕ پشت  بوونڵزا  ی حوکم   تواننەد  ەک 

  یی ندەزامڕە  ینانێستهەدەب  ۆب  -  داەتیەئا  مەل  "حڕۆ "   یشتنۆ فر   [13]  " تەڕێخودادا بگ  ییندەزامڕە  یدواەب  ەیو ەئ  ۆب  ێش ۆ فر ەد

 (.هەتاوی   ی1395رگاهی،  هد)  ۆیەتیخ  ی حسەروەری ڕۆ   ۆڤمر بابەتە دەکا کە    مەئ  ۆب ەئاماژ   -خودا  

 موو ەهخاوەندار الی    ن یەال ە  ل  کڵمو بە سەر    ی تێندار ەخاو   ی مافواتە  .  ئاراستەی زانایانە  یەاسای  م ەئەکانی  کار ۆ هیەکێکی دیکە لە  

گومان  ە کراو ڵ  قبو زانایان   شی  یمەردەس  ەلئاراستەیەک    هاەو   ەک   ییەن  داێت  یو  بووە  ئیمامانی  بوونی  هۆکاری  و  عەشدا 

 .ئاراستەیە  مەب  تەبار ەس  ز ۆ ریپزانی  شەریعەت   نیکردۆ واژ لە  ڕاپۆرت    ە کار   مەئ  یکردنەغەدەو ق  ەو ەکردنەتنڕە

 مەئ  مەڵ ب  ،ەندامانی جەستەی خۆی هەیەئ  ی واو ەت  ۆڵی نترۆ ک  ۆڤ: مر ەست بخەیند  ەنجامە ر ەد  مەئ  نیتوان ەد  گادا ین  مەک یە  ەل

  ی پاراستن یماەبنو  ۆییمر  یتەرام ەک  یماەبندەسەڵتە هەتا ئەو ڕادەیە کە  مەئ یو پانتاکراوە  سنووردار کێر ۆ ج ەب ڕۆڵەنتۆ ک

زاڵبوون بە سەر    انیز ێ ب  یماەبن   داەتڵەحا  مە. لێتخر ەن  ێ و پشتگ  شـی" انیز ێ ب  یماە "بن(  الضرراصل  )  تەنانەو ت  انیژ 

 ن ۆ چ وو کە و  رەبکات، هپەست و  لیلە ز  ۆی خکە نادا  مانداریئ ەب ەگڕێ. خودا ی بۆ دەداتتشایە شڵیقەو عخود پیشان دەدا 

. تێنەیەبگدیتران  و    ۆی خ  ەب  انیز   ییەن  ۆی ب  ۆڤمر   شدایسالمیئ  ییقهیف  یمەستیس  ەوا نادا و ل  یکێشت  ەب  ەگتەندروست ڕێ  ڵیقەع

خواوێرمو ەفەد  کانەعیش  یمەشەش  یمامیئ  داەو ێچوارچ  مەل   مەڵ ب  ، ەسپاردوو   ۆی خ   ەب  ی ماندار یئ  ەکانیکاروبار   موو ەه  : 

  ەر ەقەب یتەر و سو  ی١٩٥ یتیەئا داییتاۆ ک ە(. و ل٢٠١٣ ،یەر و کو بکات. )ج ل یلەز پەست و   ۆی خ ەک  ە داو ەن ێپ ەیو ەئ یتەڵسەد

 ناوبردن ە  ل  نڵێیب  ێ کر ەد  مەڵ ب  ،فەوتاندنی نەفسەو    ناوبردنە  ل  ەب  سەبارەت  [14]  " نەبەم  ناوەل  تانۆ خ  تانۆ خ  یستەد  ە"ب

   (.هەتاوی   ی1394فایی،  سه)  نەفسە  ەب اندنەیانگیو ز   دانیڕۆفە  ب  مانەه



گ  تیەئا   ر ۆ ز ین  توانەد  انیز بێ  یماەبنکانی  پێویسته   ەگەڵب  ەب  تەبار ەس  ی حوکم بوونی  سنووردارو    ەینبکشرۆڤە    ە و ەانێڕ و 

 وو کەو  شەکید یتەباب کێندەبەڵکوو ه ،ابێتەوەسنووردار ن اندایز بێ  یماە بن ەل اینەت)زاڵبوون بە سەر خود(  کردنڕۆڵنتۆ کۆ خ

گێڕانەوانەی  و ەتێگر ەد  کوشتن ۆ خ  ە ل  کردنیگر ڕێ لە حەرامکردنی  ڕاپۆرت  کە    ە. بە بۆچوونی زانایان و هەم لە ڕوواڵەتی ئەو 

  ر ەگ ەئ  مەڵ ب  ،ییە نبەرچاو    یکێانیز   اینەت  ستەبەم  ەک   ێ و ەکدەر ەد  ەو ەئگەیاندن بە خۆ دەکەن،  گەیاندن بە دیتران یان زیانزیان

زیان  وەئ داەر ێلمەبەست لە زیان . ەو ینەو ەدوور بکلێی  ەستیو ێپ، اویش بنگومان  ەل مترەک  تەنانەو تاوی بن گومانانە انیز  ئەم

 ە لبەرتر و دواترەکان    ێ قەف  ها ەرو ە. هییەن  ۆڤمر دژی بەرژەوەندیی    ەک   ەیەتانڵەحا  و هی ئەو  ڕاکێشە  سەرنج  ە ک   ەیە ر ەر ەز و  

  ی ر ەگ ەئ  کێشت  رە: "هەڵێدڕاشکاوانە    ە( ک المکوهرال)ج  یبێکت  ی ر ەنووس  ەوانەل  ،ەکردوو  ەتەباب  مەل  انیباس  تداڵەحا  کێندەه

 ان چ زانستی لە سەر هەبێ ی جا    ،ەیەغەدەبێ ق  داێت  ی رچاو ەب  یکێ انیز   ەک   کێشت  کداێتڵەحا  ر ەه  ە". لەرامەبێ ح  داێت  یانیز 

بگشتێنین. پێویستیی ڕەواندنەوەی زیان لە خۆ بە مانا   ەنەتەخ  ش ەوانەل  ی نییئا  ی کاروبار   ۆب  ە گرینگبابەتە    مەئ  ینتوانەگومان. د

وات  کەن  ە حوکمیاساییەکەی   نییە  ەماف،  هەڵوەشانەوە  و  گۆڕین  دەک   و   شیاوی   ۆی خەب  انیز   ییەن  ەیو ەئ  یتەڵسەس 

و   ڵقەو ع ەی نییەش ێبێ ک  مەک ەرەر کە و ز  انیز  هاەرو ەه  و گرینگتر یو ئامانج یناڵقەع  یستەبەم ۆب اندنەیگ انیز  .تێنەیەبگ

ئاست  تابشت  تە عیر ەش لە   ان ی  رکردنەسەچار کە    کێکات  وو کەو   ن،ەناک   ەغەدەق  خەسارەتانە  وزەرەر    ەر ۆ ج  وەئهێنان 

قورس  اتریز   یکانەانیز   ەک   کییەشۆ خەن  ەل  کردنیگر ڕێ لە هەمبەر    ە،تر و  تابشتهێنان    ەبببێتەوە.    سنووردار  مترەک   یانیز بە 

و   ەتەباب  مەلە بەر چاوگرتنی ئ  ە. ببڕەوێنینەوەبچووکتر    یانیز بە بەرگەگرتن لە هەمبەر    تر ە ور ەگ   ی انیز   ەستیو ێتر، پ  ی کیەواتا

 ەک سەرنجی ئەوەش بدەین    ەستیو ێپ  ،ەراو ی گ ەنوەر   اوانیپکردنی  ەنەتەخ  ۆب  کراویار ید  یکێستێو ەڵه  چیه  ستاێتا ئەی کە هەو ەئ

 یسانەک  ۆی ستەئ  ەل اوان یپکردنی ەنەتەخ یکانەو سنوور   ان یز  ەی ادڕ کردنی ی ار یو د کردن شانیستنەد  دایشکیپز  ی کاروبار  ەل

ە و لێکۆڵینەوە سەبارەت  رعەش  یکانییەگشت  ەحوکمهەڵێنجاندنی    ەو ە وو ڕ   مەل  کانێقەف  ی رکەئۆڕی ئەم بوارەیە و  پسپشارەزا و  

 .(254؛1424، ئاسف ئەملوحسێنیبابەتەکەیە )  یانیزاەشار   ۆی ستەئ  ەل  ەکانهییەقیف ەحوکم  بە بابەتی

و  ل درێژەدا  عَلی  "   ییناڵ قەع  یاسای  ەب  ە ئاماژ   ەستیو ێپ  ەنەتەخ  یپرس   ەب  تەبار ەسە  ُمسَلَّطوَن  َالناسُ 

نُفِسِهم
َ
مواِلهم و أ

َ
ێتە  د  داەتەباب  مەل  ەکید  یکڵێخا  ەنەتەخ  یکانەسوود  یادبوونیز کردنی  ەمانیگر بە .  تێ" بکر أ

ئئاراوە   ب  تە بیتا  یتڵەحا  ەل جگە    ێ بکر   چارنا  ۆڤێکمر ت  قه  ێناب  ەک   ەیەو ەئ  شیو ەو  نەبێ  لەپەو   ەب  اندنەیانگیز   وو کە)و ە 

وەپێش   انیز ێ ب  یماەبنەدا  تڵەحا  ەملبکەین کە    و دەرمان  رەسەچار بە  (  ۆی خ  ی انیگ   یستدانەدەل  ەترس ل  ان یدیکە    یسانەک 

  مەک یە:  ەیەو ێش  مەبئاوارتەیە    ەر ۆ دوو ج  مەئ  ی نڕیربە. ددەکەن  رەسەچار   بە ناچار    ەک ەشۆ خەو نبنەمای زاڵبوون دەکەوێ  

  ن ای  تەبیتا  ی ار یرشت ەرپەس  یزنیئ  ەب   داەتڵەحا  مەل  ە،کید  یکێسەک   یستدانەدەل  انی  انیز   ۆی ه  ەتێ بب  ەیک ییەشۆ خەن  رەگ ەئ

 ەل  ۆڵی نک  ی م و حوک ەرەر  و ز   ان یز   ەل  ۆڵی نک  ی حوکم   ەب  ێملە ر ۆ ز   حەرامییو  دەکەن    ی ر ەسەچار بە  ناچار    یگشت  ی ار یرشت ەرپەس

و   دوو تێچەد  ناوە  ل  یختەس  ەل  ۆڵینکتەنگانە  ترس مهە.  ڕوونکردن  ەیەه  شۆ خەن  یستدانەدەل  ی:   ە ک   ەیەو ەئ  یش ەک ەو ەو 

  مەلو ناچاری    ێملەر ۆ ز   ەب  ەک ەسەک   یرکردنەسەچار   ییستیو ێپ  ەل  کێو گومان  مردن  چیه  -1:  قۆناغی هەیە  ێس   ەک ەستدانەدەل

 ، یکانەو ێو هاوش  ەنجەرپێو ش  دزیئا  وو کەو  یکانەگرینگ ییەشۆ خە. ن2. بوونی نییە رەسەچار  ملنەدان نە یتڵەحاە ل دا،ەتڵەحا

 ی گر ڕێ  ێبەد  ەیک ەار یرشتەرپەس  اخودکەس ی پێگەیشتوو ی  ەک   ییەن  داەو ە. گومان لستەقاچ و د  ی نڕیب  ان یچاو    یستدانەدەل  انی

ئ  ەووداوانڕ   وەل و  ی   رەگ ەبکا  پێگەیشتوو  بە    ەک ەشۆ خەن  انکەس ی  بۆی هەیە    تەعیر ەش  یواڕەرمانەف  ،نەدا  رەسە چار ملی 



  ،ێکی دیکەسەک بۆ پێویستیی ملنەدانی کەس ی پێگەیشتوو بوونی نییە چ بگا بە    کێکار ۆ ه  چی: همەک   یانی ز   -3.  زۆرداری بگرێتە بەر

  ەیمانیگر   ەلهەڵبەت    ،ەو ەتێنێمەد  ۆی خ   کەو   رەسەچار   ینجامدانەئ  ۆب  وەئ  یناچارکردن  ییتاەر ەس  حەرامیی  ۆیەبهەر  

 مە(. لشترێ)پ  ەستیو ێپشیاو  ی  انیز   نیمتر ەک بە    نجامەئ  نیباشتر   ینانێه  ستەدە  ب  ەل  رەسەچار   یوتنەرک ەس  دا،یاچار ن  ی ر ەسەچار 

 ە: انیوتوو   انێکقەف  ەل  کێندەه  داییەندەو ێپ

حوکمە چارەسەری زۆرەملێی هیچ کەس دروست نییە بە هۆی کەرامەتی مرۆڤ و ڕێزگرتن لە ئیرادەکەی و هەروەها بە هۆی " 

عەقاڵنییە ئاماژە پێکراوەکان کە بە بێ قەدەغەکردن لە الیەن شەریعەتەوە واژۆی لە سەر کراوە و هەروەها بە هۆی ئەوەی 

 ،یفه جه " )ندەستگرتن بە سەر لەش و سامانی کەسێک و بە بێ ئیزنی ئەو دەستدرێژییە و ئەوە بە پێی شەریعەت دروست نییە

١٩٨١ .) 

ناچاری    سالمدایئ  ەل و  ڕوونی  نەکراوە نەتەخ  ۆ بەشە  بانگبە  ئ  ە  وەها ر ەگ ەو  دەبا  ل  ی کییەناچار   یش  بووایە  ئارادا   لە  ە بە 

 ان ی   ەو یهباشاەو ەڵهلە سەردەمی هەنووکەدا    ەاردید  مەئگۆڕانکارییەکانی دنیای ئەوڕۆی ماف و ئازادییەکانی تاک،    چاوگرتنیبەر

 ەو ەکانییەنیو ئا  یتیەەڵ مۆ ک  ەزراو ەدام  نیەال   ەلپێزە  و    زێهەب   ەپرس  مەئ  ەو ەداخەب  مەڵ . ببسپێردرابایەخۆیان    کانەتاک   ەی رادیئبە  

 نەسڕە  یکێتیر ەن  ر ەه  نەڵێ. دلە پاش خۆی بە جێ هێشتووە  نڵ مندا  ن و رو ەو د  ەستەجلە سەر    ی نیبر   نیندەو چ  ە دراو ێ  پ  ەیژ ێدر 

  ، فەرهەنگەکانەوە خۆی لەگەڵ ڕەوتە یەکگرتووە فەرهەنگییەکان بگوونجێنێ و تێهەڵکێشیان بێوتووێژی    ەیگڕێ  ەل  ە نەتوانێک 

 ی کات ایئا ؟ەهاتوو ەنە نەتەخ ەیو ەتکردنڕەو  زخستنێراو ەپ یکات  ایئاێ و بدر  ڕێ ف لەباوکەوتوو  انی ن ۆ ک یکێتیر ەن کەو  ەستیو ێپ

زانا  کانەدیهەموجت  ە ک   ە هاتوو ەن  ەو ەئ سەر    ی نییئا  یانیو  ی لە  سازگاربوونی  بۆ  خواست   ەڵ گ ەل  نییئا  یاساکانبنەمای 

و فەرمان و   ەی یاسا و ڕێوڕەسمەکانژانیو ناتوندوت  ەستانۆ دۆڤو مر   ێ نو   ەیو ەکدانێو ل  ەو ەندن ێخو پێویستییەکانی سەردەم،  

 ؟  ماندارانیئبە    نەبد ڕێگرییەکانی ئایین  

 

 ە ستەج  یماف  ەب  تەبار ە س  کان ییەناسەڵمۆ ک  ئاراستە  -7

 ی نییئا  ەتەباب  ەل  تەبیتا  ەب  ،ەکراو  ەو ێل  یباس   ر ۆ راوجۆ ج  ەیو ێش  ەب  رنداێدۆ مشێپئەندێشەکانی    ەلکە    ەکێتەباب  ەستەج  یتەباب

ردن و ک حگونا  یتوانا  ە ک   ێ نر یبەد   ینێر ەن  یکێتوخم  کە" و ەستەزۆر جار "جئەندێشانەدا    مە. لییەکانداحیسەم  ییەا یژ ۆ لیۆ و ت

  ی بردنەو ەڕێب  دا،یستیرنێدۆ ستمۆ پ  ۆکەیری ب  ە. لتێکر ەد  رەیس  حداڕۆ   ەیو ەرزبوونەب  مەردە بە  ل  کێستەربەب  کەو و   ەیەه  یالدان

ییەکان  تەڕەبن  ەتەباب  وەک  ەستەج  یانیژ   ەبخۆخوازراوانە    ینانێهییتاۆ و ک  ەستەجبە سەر    یتێندار ەخاو   یماف  ،یتیەتاکا  ،ەستەج

و   ی نییو ئا  ی خالقەئنجە  ێلچه  ەب  ستەو ەیپ  ەش یمەه  ۆی خ  ەیستەج  بە سەر    ۆڤمر   ییتێندار ە خاو   ی. باس لە قەڵەم دەدرێن

و   یایی ز ی فئاراستەی    ە ار یوا د  نە ه  داەستەج  ییناسەڵمۆ کزانستی    ەل ەک   ەیناوانگ ڕ   و ە. لە ناو ئەو بو ییەکان  شکی و پز فەرهنگییە  

  ەب  ستەو ی پەیکەیەاردید  انەیناسەڵمۆ ک  یشتنەیگێت  ۆب  یر یۆ تئاراستەی    نیگونجاوتر   کانەو ەڵ ک ێتئاراستە  و  پێکهاتەخوازی  

 . ووە ڕ تێخر لە ئاراستەکان دە  ێندەهتێک سەبارەت بە  ەڕاپۆر کورتە درێژەدا  . لە بننەتەخ  وو کەو ی  ژ ۆ لیۆ با



 انی و دواتر لە الیەن برا ۆکۆ ف لێش یلە الیەن م یدج ە ب ەو ە١٩٨٠ ڵیسا یمهەدوو  ەیو ین ە ل ەک  ەکێبوار  ەستەج ییناسەڵ مۆ ک

مکرا  اریشنێپ  ەو ەر ەرنۆ ت ل  دواداچوونەب  ەبوار   مەل  ستەبە.  ک  ەستەج  یکانییەر ەگیکار   ەل  ەو ەنۆڵیکێو  سەر  و   گاەڵمۆ لە 

 هاەبوێڕای پیشاندانەوەی  ەک   ێزانەدفەرهەنگی    یکێقەد  ەب  ەستەج  گالسۆ د  ی . مار ەیەستەلە سەر ج  گاەڵم ۆ ک  یکانییەر ەگیکار 

 ە ک   ە و ەکاتە د  یوونڕ   وە. ئتێخش ەبەد ێ  پئۆبژەیی    یکێوتنەرکەد  دڵەڕاوکێکانی فەرهەنگێکی تایبەت،و    ەش یو پفەرهەنگییەکان  

چدەنوێندرێتەوە    کراودایار ید  یکێفەرهەنگ  ەل  ەستەج  چۆن  کردار   ییەکانفتار ڕە  ەواز ێش  ۆب  کێنێشو   ەتێبەد  ن ۆ و   ە و 

 ەوە کاتەسنووردار د یاییز یف ەیستەج ەل شتنەیگێت شێوازی  یتیەەڵ م ۆ ک ەیستەج یەوا  ێیپ گالسۆ . دگاەڵمۆ ک یکانە ر ەشاندین

ئ   ی کیەایدیم  کەو   داەست ەج  ەل  ێد  ستەدەب  دایکیز یف  ەیستەج   ەڵگ ەل  یتیەەڵ م ۆ ک  پەیکەری   یکێکارل  ەیگڕێ  ەل  ەیو ەو 

 دەکرێ و بیچم دەگرێت   سنووردار  وەگاەڵمۆ ک  یاساکانلە الیەن ی  مانیسروشت  ەیستەج  و،ەئ  ەیوت  ە. بتێو ەک ەردەسنووردار د

لهەتاوی   ی1387  ،ەرزانه )ف  ی هاەب  ەستەج  یکانەاواز یج  ەشەب  .ەیەه  یکی ز یف  یکێوتنەرک ەد  ۆڤمر   ی بوون  تاداەر ەس  ە(. 

ە دەکەنە  ست ەج یکانەاواز یج ەشەب انەیک یە رەه ییەکانتیەەڵ مۆ و ک ینییو ئا یفەرهەنگ ەرمۆ و ن ییەن انیکسانیە ییفەرهەنگ

و    یتیەەڵ مۆ کمە  نۆر   ەیوانگڕ   ەل  اتریز   ەکید  یکێشەب  موو ەه  ەلو دەموچاو    ووخسارڕ   ەنموون  ۆب  ان،ۆیخ  یئامانج بەستێنی  

 ان ی.  تێ و ەک ەردەد  دایووخسار ڕ   ەل  اتریز   کێسەک ناسنامەی    بە  کردنستەه  ،ەهاکانەبشوێنی چڕبوونەوەی    ەو ییەکانەنییئا

  ەل  ە( ک هەتاوی   ی١٣٧٦  ،ینێحس و )م  ییەکانەاسایو    یتیەەڵ مۆ و ک  ینییئا  ەرمۆ و ن  هاەبفووکوس ی    یندەناو زاوزێ    یندامەئکۆ 

چەقی   ەل  کانەرمۆ نمرۆڤی پابەند بە  و    ەکانەزراو ەدام  ە ل  کێر ۆ ز   ێی ملمالن  ڵی خا  ێزاوز   یندامەئۆ ک  ە ل  کێشەب  ک ەو ە  نەتەخ  اندای و ان

 .ەکانەار ڕیب وملمالنێ  

مارگر   د ڕەی  نیل یڤئ  وو کەو   ێکیناسانۆڤمر  پ  ن ۆ کۆ ف  لێش یم  د یمی  اڕ هاو   تەی و  وتەزایەکی    اینەت  ۆڤمر   ەیستەج  یەوا  ان ێیو 

ناو بەستێنی پەیوەندی و ژیانی بەکۆمەڵدایە و دێتە ناو گۆڕەپانی کۆمەڵگا  ەل کێبەڵکوو کات ،ییەن یشکیپز  انزیندەوەرناس ی و ی

ڕەهەندە   ڕووی  هتد   زەگ ڕە  ،یتیەنایچ  ،ینگەره ەف  ،ی رباز ەس  ،ییاسای   ،یاس یس  ،ی ر ەهون  ،ینییئا  ،ی ئابوور لە  و 

 ییەوە اسای و    ی اس یس  ەیوانگڕ   ەل  ،یتیەنایو چنژادی    ،ی ز ەگڕە   ییاکار یج  یداتیەەڵ مۆ ک  یندەهڕە  ەل  بۆ وێنە  ،ێ ندر ێنگەسەدەڵه

لدانەدار ێس  ەل  ،ەنجەشکەئ  ،یتیەزاڕەنابەستێنی    ، ڕ ...  ن  اژیماک بەستێنی    ی ر ەهون  ەیوانگە  نیگار  خشەو   ە و ەازاندنڕ و    و 

ن  ن یپشکنەستێنی  ب  ە ل  ییەوە شکیپز   ەیوانگڕ   ەل  ،ییەکانسمڕەو ڕێ  ەل  ست،یو ێناپ  ان ی   ست یو ێپ  یی جوانکار   ییر ەرگ ەشتەو 

کار و کەوتنە بەر    ەو ییەئابوور   ەیوانگڕ   ەل  کردن،ختەبۆ و خ  ەڕەنگێزی ش  ی  ز ێو هڕ  شهەستێنی  ب  ەل  ییەوەرباز ەس  ەیوانگڕ 

فەرمان بۆ کاری چاک و و   ینییئا   ی سم ڕەو ڕێ  ینجامدانەو ئ بووندیهەو شبەندایەتی    یدانەیم  ،ەو ییەنییئا   ەیوانگڕ   ەل  ،ی ر اگێب

 . ەو هتد  انیژ   ی واز ێونەریت و بیر و باوەڕ و شداب  ەیشانیو ن  ماێه  ەو ییەفەرهەنگ  ەیوانگڕ   ەل...  

بەر چاوگرتنی   ەب  ،ەو ەر ەس  ەیانییر یۆ ت  ییەاستڕ   وەئ  یاەڕ ر ەس   یکانییەکیز یف بژێرە    ک ەو   ،و زمان  ی ار یشۆ ه  ییتەڕەبن  ڕۆڵی  لە 

ب  ییکار یش  ،یتیەەڵ مۆ ک  ۆڵی نترۆ ک کردنی فراوان  ەیسۆ پر   ەل  ،ەکینەم  ۆب  کار ێ کر   ینیچ  ەیستەج  یچبوونەملک  ۆمارکس 

ین ئەوەی لە توان ەد  ،یکراس ۆریبسازیی جەستە لە سیستەمی  یی عەقاڵنیتێ نۆ و چ  ی دار یەرماە س  ەب  داریندەو ەیپ  یایژ ۆ لەکنەت

 ی کیکالسکردنی ەز یر یۆ ت ەل ەست ەج ەب ۆوخەاستڕ نا یدانیگرینگ  یکانەنموون ەل ک ێک یە ەبشیکارییەکانی ماکس وێبێردا هاتووە 

بدەین  یناس ەڵ مۆ ک للە قەڵەم  کە  ێلئەو چه   ەڵگ ە. هاوکات  بەرەو ڕووی  و ییەناسەڵ مۆ کزانستی    نیەال   ەلنجانەی   ەیک ۆر یبە 

  ەڵ گ ەل  یندەو ێپ  ەل   انەیستەج  ەو ەک یەال   ەل  ییەکانتیەەڵ مۆ کییەنە  س یر یۆ ت  ،دەبێتەوە  " گاەڵمۆ سروشت و ک  ەیو ەاکردنی"ج



لۆییمر چاالکڤانی  "  و  کردووە چەمک   " کانییەناسەڵمۆ ک  ەکار ڕێ"  ەڵ گ ەل  یندەو ێپ  ەل  ، ەو ەشەکید  ی کیەال   ە"  و   یح)فات  سازی 

 (. هەتاوی   ی1389،  خالس یئه

گرێ   ەو ۆڤەمر   یزانستبە    ەستەجسازیی  ی ناڵقەع،  راکۆ خ  ی زانستڕژیمی خواردن و    وانێن  ییندەو ەیو پ  مەهەزدۆ ن  ەیدەس  یدوا

بە پێی   ەستیو ێپ  ەک   لە قەڵەم دەدرێ   " ی ز ەگ ڕە   ڵی "قو   ی کەیەاردیدوەک    ەستەج  ،دارن ێدۆ مسازیی بە شێوەی  یناڵقەع  ە. لدرا

ستێبخر   کڕێ  ێ نو   یتیەەڵ مۆ ک  یم ەستیس  مەییکارا یە  وانساالر ید  یمەستی.   ی کانەر ەگیکار   ە کار ۆ ه  ەل  کێک )بیرۆکراس ی( 

ج  چەندایەتیی  ان ی  چۆنایەتیکردنی  ی ار ید  یستەبەم  ەب  ،ەستەجکردنی  ۆڵنترۆ ک سەر  لە  گو   ،ەستەکارکردن  بێ   ەدانێبە 

ز   ەیست ەج  ،کانییەکراسۆری ب  ەکخراو ڕێ.  نندان ەکارم  یکانەییەست ەج  ییەستیداو ێپ ڕۆڵ نتۆ ک  اوانیپ  ەیستەج  ەل  اتریژنان 

کە  ەچونکدەکەن؛   دەکرێ  ژنان  لە  دووگ   ەمانگان  وڕی سو ی  بردنەو ەڕێب  ەب  خۆیان  داوا  بیانشارنەوەلەزکو    یانیو  . وێستان 

لە    دا،ەت یرنێدۆ م  ییتاۆ ک  ەل  ییەکانهانی ج  ەمەستیس بەردەم  ییتیەەڵ مۆ ک  یخۆ د  ەیو ەر ەدتاکەکان    ییە ترسەم   ئەوان دەخەنە 

  .(Turner,1987: 123ەڕەخسێنن )" دەستەج  یبوونیهانی"جلی ههەییە ڕۆژ لە ڕۆژ زیادەکان و  نگیو ژ   یژ ۆ لەکنەت

. نراون ێو داهکراون  سنووردار    ەگاو ەڵمۆ ک  نیەال   ەل  ەک   ەو ەتێگر ەد  ییانەتیەەڵ مۆ مانا کئەو    ،ەست ەج  ییتیەەڵ مۆ کپێکهاتەخوازیی  

  یواڕ ب  ە. بزیندەوەرناس ی  ی کەیەاردید  کەو   ەستەج  ەیو ەکردنیشی  کردنیتیەدژا  ەل  ییەتیبر کان  راەگ ەکهاتێپدیارییە    یش ەهاوب  ڵیخا

 ک ێو ل  ن ێکر ە د  شینما   کانییەکیز یف  ە ش ینما  داێیت  ەک   نەک ە د  نی" داب ی روشتس  کیۆیە"شان  کانییەتیەەڵ مۆ ک  ەخۆ بارود  ن،ەفماگ

"، ۆ"پشت شان  ی بە پێیتیەەڵ مۆ کدووالیەنەی    یکێکارلتاوتوێی  " و  ۆدەرخستن"خ  ەیزاراو   خستنە ڕووی   ەب  نەفما. گەو ەنێدر ەد

 ، ەو ە و ەئ  ەیوانگڕ   ە. لەو ەتۆڵێک ەد  جەستایەتی" " خشت لەگەڵ ئەوان لە  هاو   ە" ک یگشتپانتای  " و " تەبیتا پانتای  "، " ۆشان  رە"س

بەرەو الی خۆیان دیتران    یرنج ەس  ،یتیەەڵ مۆ ک  نیشانەکردنی  یکانەواز ێشەر  ب  نابردنەپ  ەب  نەدەدڵ  و ەه  کانییەکیز یف  ەر ەبک

  ەو ەنێدر ەد  کێلڕاپەڕێنەرانی دیکەوە  لە الیەن    ەک   تنەرامەو ک پێگە    ی" کراوەست ەرجە"ب  ی ر ەنێنو   ەانییکیز یف  ەر ەبک  مە. ئشنێابکڕ 

(Turner, 1987: 123ب بێلکانجۆرە  "  تەڵ سەد  یکانییەندەو ەی"پ  ،ۆکۆ ف  یواڕ ب  ە(.  لەگەڵ  ێکی    ە ب  ،ەیەه  ەستەجمەودایان 

دەم    ەش یمەه  ەستەج  ەک   کێر ۆ ج " سەرمایەدانان" لەبەر  " کردندیاری "،  و  "،  رکەئڕاپەڕاندنی  " بۆ  و  دایە  " نانێاهڕ " 

 ەکانیژ یها "ستراتروه. ههیەشارداگو   ر ێژ   ە " لکەیەشانین  ە ر ۆ ج  موو ەهپیشاندانەوەی  "و    "کردن لە ڕێوڕەسمەکانی شدار ە"ب

  انۆیخ یسته ر جهسه کار له یندزامههڕ  یستبە هه شتنی گهی ئەوەوە بۆ گهڕێ له تاکەکانکا کە دهوازانە ێو شخود" ئاماژە به

ەخەنە ژێر کاریگەریی د  انی خۆیستهجه  کانە ییو فەرهەنگ  ی اس یو س  یتهیڵ مه ۆ کزاڵە  گوتارە    ییر گهیکار   ر ێژ   تاکەکان لەن و  کهده

 بەندی،نێلۆ پ  ی کانەواز ێش  ەیگڕێ  ەل  ەک   ن" ەکراوست ەجبەر " و "ەکراوستەجە"بن  گاەڵمۆ کسازکراوی    ە ک   ەیانی " ۆ"خ  وە. ئئەوان

تانێنر ێهەد  ستەدەبتەکووزکردنی جەستە  و    ەستەج  یبردنەو ەڕێب   ەببازی  نههێزی چه   ەستەج  یکانییەکیز یف  ییەندەتمەبی. 

خ  خشنەبەدتاکەکان   بەڵو  ج124:  1386کایی،  زۆ)  ننێهەدی  کار ەب  نانێرهەبەو   ۆک   یوتڕە  ەل  ەست ە(. 

ەی گڕێ  ەل  ە ک بنیات دەنێ    کەیەسۆ " پر ز ێه  - ست  . "زانبەدەروونی دەبێتو    ە و ەتێنر ێهەد  مەرهەگوتاردا ب  ەیو ێش  ە"دا لتەڵ سە"د

  انێکیندامەئ کە" و سووژەکان"   داێیت  ەک   ەک ەیەسۆ " پر کردنی ر ێچاودخۆ . " ەو ەتێناسە" دکەیەبژ ۆ "ئ  ک ەو   ۆی خ  ەستەج  ەوە و ئە

  دا ەتڵەحا  مە. لنەدەد  کانییەشکی پز   ە و ەکردنیتاقبە    " ملی گشت  یی ندروستە"ت  وو کەو   یمکەچلەگەڵ هەندێ  چاالک و ئاگادار،  

گشت  تەبیتا  یمکەچ  وانێن  ی سنوور  تەو ەتێبە د  ڵ کا  ی و  پرس  ییەنتاکەکەس ی    یکێ پرس  ۆڤمر   ییندروستە.   یکێبەڵکوو 



 رەه  کەن  ، یەڵاێڕ گو   ان ی  ینەدەم  ی کییەتڵهاو   ک ەو   کانۆڤە. مر ی بکەنر ێ چاوددەبێ    کانەزراو ەمدا  ەل  ک ێر ۆ ز   ەک   ییەتیەەڵ مۆ ک

کردنی ی ر ێ"چاود  ەب  ەنڵ و ەه  مەئ  یئامانج   ۆکۆ . فبنەد  انییچەملکییەوە  ئاگادار   ە، بەڵکوو بەوەنابن  ەانییر ێچاود  وەئ  ی نگار ەر ەب

 (.netelton,1998:78. )تێزانە" دەستەج

پفەرهەنگییەکان    هاەبانەوەی  نگدڕە  ەک   ێزان ەد  یفەرهەنگ  یکێقەد  ەب  ەست ەج  گالسۆ د  ی مار  ت  ەش یو    ەکانی کچوونێو 

ئ تێخش ەبەدێ  پئۆبژەیی    یکێوتنەرک ەد  کراو،یار ید  یکێفەرهەنگ   ی کێفەرهەنگ  ەل  ەستەج  ن ۆ چ  ەک   ەو ەکاتەد  یوونڕ   وە. 

کردار   ی فتار ڕە  ەواز ێش  ۆب  کێنێشو   ەتێبەد  ن ۆ و چدەنوێندرێتەوە    کراودایار ید دگاەڵمۆ ک  یکانەر ەشاند ین  ەو   یەوا  ێیپ  گالسۆ . 

  ی تیەەڵ مۆ ک  ەیستەج  ی کێکارلنێوان  ەل  ەی و ەو ئ  کاەسنووردار د  یکیز یف  ەیستەج  ەل  شتنەیگێتشێوازی    یتیەەڵ مۆ ک  ەیستەج

د  ی کیەایدیم  کەو   داەستەج  ە ل  ێد  ستەدە  ب  یکیز یف  ەیستەج  ەڵگ ەل بتێ و ەک ەردەسنووردار    ەی ستەج  و،ەئ  ڕای  ە . 

بیچم دەگرێت  سنووردار  گاەڵمۆ ک  ی ساکانڕێ   ەب  مانیسروشت و  )فدەبێ   ە سەر ل  خت ەجناوبراو  (  هەتاوی   ی١٣٨٧  ،ەرزانه. 

بە    بە  کانەزراو ەدامبوونی  پەیوەست"   یەتیینۆ چ شووبهێنراو  کاردا    ەکانستەجپێکهاتە  و    ی کانییەتیەەڵ مۆ کدەکاتەوە 

دووبار ەستەج  یی خالقەئ  یبردنەو ەڕێ"بلەگەڵ    یندەو ەیپ  لە  کانەزراو ەدام خاڵە    یاەڕ ر ە. ستێزانەد  ەیو ەنانێ مهەرهەب  ە " و 

ه  یتیەەڵ مۆ ک  ی خۆ بارود  ،ۆڤەکانمر   ەییەکانیستەج  ەشەهاوب بە    ماێو    ە زموونەئ  ی نڕیربەد  ۆب  ەک   ،ەکانستەجپشتبەستوو 

  یاێڕ و ناوبراو  .  تێزانەد  گاەڵمۆ ک  ی ماێه  ەب  ەستەج  گالسۆ . داوازن یجلێک    ن، ێنر ێهەد  کار ە  ب  کانەر ۆ راوجۆ ج  ییەتیەەڵ مۆ ک

 وانێن  یکانەکچوونێلپێداگری لە سەر بوونی    ،ییەتیەەڵ مۆ ک  یمەستیس  ەینێو ترین  بەردەست  ەستەج  ەک   ا کەد  ە و ەباس ل  ەیو ەئ

 گاەڵمۆ کناو    یکانەاواز یج  ەوپو . گر ەکاتد  گاەڵمۆ ک  ەب  تەبار ەسو باوەڕە باوەکان    ری و ب  ەستەج  ەب  تەبار ەس  یکانەباو   ەک ۆ ریب

ئاراستە   )ە و ەتێگر ەد  کیە  انداەیک ییەتیەەڵ مۆ ک  پێگە  ەڵ گ ەل  ەک   نەک ە د  ڵ قبو   ەستەج  ەب  تەبار ەسهەندێ  فاتحی،  . 

  ی کێخۆ د  ەل  ەیستەدوو ج  کۆڤێمر   موو ە"ه  ەواتکە(  1389براهیم، خالسی، ئی ئه لقاسم، بوئه 

د  ەییست ە)ج  یس ەک ەتاک   ەیست ەج  ؛ەیە هسیمبۆلیدا   ک یروونەو  د  کبووندایداەل  یکات  ەل  ە(  ئ  ێبەدروست    ە ستەج  وەو 

گ   انیژ   یکات  ەل  ەک   ییەیتیەەڵ مۆ ک فەرهەنگ  اگەڵمۆ کناو    ەل  کردنداەشەو  )داتەدەڵ ه  رەستایبەتدا    یکێو  ن،  ه هلم" 

وێنای(.  2007 ب  ییەن  یبوون  گاداەڵمۆ ک  ەیو ە ر ەد  ەل  ەستەج  کەواتە  ناسیاریی    یماەبن  ێیەیپ  و ەو  و   ەل  ۆڤمر مەعریفە 

  .دەگۆڕێت  داکانییەتیەەڵ مۆ ک  ییەانکار ۆڕ گ  ەڵگ ەل  ەشستەجوێنای    ؛ۆڕێگەدیکە د  یکەیەو ەن  ۆب ەو ەک ەیەو ەن

 

 ەستە ج  یمافوتەزای    ۆ ب  ییاسائاراستەی ی   -8

  یکانەمافجیهانیی    ەینامڕ جا  ک ەو   یکانەکۆنوانسیۆن  ەیو ەوکردن اڵ ب  ی دوا  ەک   ێیەنو   کەیەادڕ   تا ئاراستەیەکی    یی اسایئاراستەی  

 ییشناۆ ڕ   رێژ   ە. لتدابین دەبێ  سەبارەت بەو    ۆکردنگفتوگهەلی    نڵ مندا  یکانەمافجیهانیی    یکۆنوانسیۆن  تەبیتا  ەو ب  ۆڤمر 

وەکوو  ک ۆ ریب  ەک   یەداەناکۆنوانسیۆن  ەر ۆ ج  مەئ مانادار  ەستەج  ی اف"مەگەلێکی   ۆ بپێوەرگەلێک    ەبنەدخۆیان  و  دەبن  " 

 ی نییئا یو شوناس  کانییەکس ێس ەندامەئ وانێن ییندەو ەیپ  ەک  یەداەر ێو ل تانڵو  یکانۆییەناوخ اسای ەیگرانەخنەڕ لێکدانەوەی 

 ە ل کێشەب ی نڕیب ەوەتەڕەبن ەل ،ەو ەنڵ مندا یو ماف خالقەئ ەیفەلس ەف ەیوانگڕ  ەل .تێنێو ێشەد ی مافی جەستەمکەچ ،[ 15]

لە   ی ار ڕی بەساڵیدا  ور ەگ تاک لە هەڕەتی    ەستیو ێپ  واەبێ، ئ ستیو ێپ  یکێ کار   ەنەتەخ  رەگ ەو ئ  ڵەمندا  یمافدژی    ڵمندا  ەیستەج



  م ە. لنەبک  داەیستەج  ەل  ەییش ڕی   ی کییەانکار ۆڕ گو وەها    نە بد   ەو ێش  وەل  یکێار ڕیبنییە کە    انەی و ەئ  ی و باوک ماف  ک یسەر بدا و دا

جەستە  ماف  ەیگێپ  داەشەب ن  رانێ ئ  ییسالمیئ  ی مار ۆ ک  ی اساکانی  ەلی  کۆنوانسیۆن   ێ تاوتو ەکاندا  دار یندەو ێپ  ییەتڵەو ەودێو 

 . دەکرێت

 ەیکینز   ەکردوو ی  وا  ،ەبوو   ەیو خوداک   میبراهیئ  وانێن  یمانەیپ  وراتەبە پێی ت  ەک   کێتیر ەونداب  دا،ێپ  مانەئاماژ   شترێپ  کەو 

بزانن   ەیک ە کار ۆ ه  ەیو ەبە بێ ئ  ن،ەبد   ستەدە  ل  زاوزێیان  یندام ەئ  ەل  کێشەب  هانی ج  ڕۆیمەئ  یاوانیپ  ی کێیەسیەک چوارەم یان  

  ن ڵ مندا رەس ەکردنیژ ێستدر ەو د ەستەجبە شێواندنی  ەکردنەنەتەخ مەئ ای ئا .تێبەه انییشدار ەب نیمتر ەک ڕیارەدا  ب مەل انی

 ت؟ ێنازانر 

و   ی س ەک ەتاک   ییەئازاد  ینانێستهەدە  ب  ەیتەو ە. لنەبد  انۆیخ  ەیستەلە سەر ج  ار ڕیب  ەیەه  ان ەیو ەئ  یماف  کانۆڤەمر   موو ەه

 ،ەو ۆڤەمر   یماف  یکانییەتڵەو ەودێو ن  ی شتمانین  اسایو    تەمو حکو   یتەاسیناو س  ەتۆ هات  ەو ییەر یۆ ت  ی بوار   ەل  کانییەتیەەڵ مۆ ک

 یمافنەریتانە لە    ی شتنەیگێت  ە. لە و ەش ییاسای  ی اتیبەدەناو ئ  ەهات  ەستەج  بە سەر   ی تێندار ەو خاو   بوونڵزا  یمکەچ  ە ورد  ەورد

 . تێ نازانر   ڵیو ما  کڵمو   ەب  ۆڤمر   ەیستەج  ەچونکنەبوو  گونجاو    داۆیخ  ەییست ەج  ەییکپارچیەبە سەر    ۆڤمر   یهاڕە  ۆڵینترۆ ک

  ۆڤ مر   ییندەو ەیپ   ،هەیەجیاوازی  لەگەڵ خاوەندارێتی بە سەر کەلوپەل    ەست ەبە سەر ج  یتێندار ەخاو   یمافکە    ێیەیپ  وەب  مەڵ ب

ب  ستیو ێپ  کەواتە  ؛ییە ن  داەیک ەکڵمو   ەڵگ ەل  ۆڤمر   ییندەو ەیپ  ەیو ێهاوش  ۆی خ  ەیستەج  ەڵگ ەل   ی کێکڵمو   یدواەناکا 

. تێب  ەکردنناسێپشیاوی    ۆڤمر لەگەڵ خودی    ۆڤمر   ەیستەج  وانێن  یتێندار ە خاو   ییندەو ەیپ  ەیو ەئ  ۆب  نەڕێیبگ  ئۆبژەییدا

ەی بار  ەل ۆڤمر  یکانەار ڕیو ب  ۆڤمر  ەیستەو ج ێ ناکر  ەناسێپ ەیستەبە بێ ج ۆڤمر  ن ڵێیب ێ کر دە ش ەکار ۆ ه مەئ رەبەل رەه

کەواتە .  ناکرێتفام    داۆیخ  ەیستەبە سەر ج  ۆڤمر   ۆڵینتر ۆ ک  ێب  ە ب  یشتاک   ییئازاد  یماف  ؛ەو ێنەناکر   ایج  کتر یە  ەلجەستەی  

سەر    یتێندار ەخاو   یماف بەو ەتێدر ەد   کێل  یس ەک تاکە  ی ش یئاساو    یئازاد  یمافوەک    ەستەجبە   ماەبن  مەئکردنی  ڵ قبو   ە. 

  ی ت یەال ۆیک ەل ەو ەک یەال  ەلمرۆڤ  ەک  کاەوا د ەماف مە ئ ،ییەسەک تاکە یش یو ئاسا یئازاد یمافخاوەن  ۆڤمر  ەک  ەگر ەنەڵحاشاه

کە   ێخش ەبە دێ  پ  ەیو ەئ یتوانا  ە و ەشەکید  ی کیەال  ەبێ و لپارێزراو   ەانۆڤنامر   یو سزا  ەنجەشکەو ئ  ەرانەرو ەنادادپ  ییاکار یو ج

 ، یی خۆی روونەو د  ەییستەج  ەییکپارچیەبە سەر    ۆڤمر   ۆڵی نترۆ . بە بێ کتێبەه  ۆیداخ  ی نووس ەچار بە سەر    ی واو ەت  ۆڵی نترۆ ک

 (. هەتاوی   ی1396س ی،  ییره)  ت ێناب رەگ ۆ مس   یی ئەوسەک تاکە  یش یو ئاسا   یئازاد  یماف

د   بوونڵزا  ێ نو   یایدن  یکانەنرخەبناوەندە    ەل  کێک یە سەر  و   انمامیئ  ی ناو ە  ب  ەک   ەیەانیۆ تاب  وەئ  یشکاندن  ێیاوک ڵەڕ بە 

بزانن  ییەن انەی و ەئ یتوانا دارانەڕ باو  ەل کێندە. هکانەفما  ەب شتنەیگ لە پێناو   ەوەماندارانیئخراوەتە میشکی  ەو ەران ەمبەغێپ

پێویستی و نادروست و  استئەنجامی ڕ ماف  ەک  نەک ەد ەمان ی وا گر  ەچونک ؟نا انڕەچاو دەکرێ ی  ەک ڵەمندا یماف داەر ێلکە ئایا 

منداڵ ئەمە    یکانەماف و ماف  ەچونک  ،ڵەمندا  ییند ەو ەرژ ەب  ەل  ڵمنداکردنی  ە نەتەخ  ەک   نەگ ە د  یەواڕ ب  وبەو  پێویسته  و  وا  ڕه

ئەو ەنەک دە ماف    ەل  ریب   مترەک   ۆخەربەس  ی کیەمانا   ەبپەروەرەکان  نییئادەڵێێ  .  دەخوازێت کردنی لێش ێپ  ەفتارانڕە   ەر ۆ ج  مە. 

 ڵ مندا  یروونەو د  ەستەجسەر    ەل  ست یو ێناپ  ی کییەانکار ۆڕ گ   ە ر ۆ ج  رەه  انی کچان    ێیکردنی گو . کون ەنڵ مندا  ەکانیمافڕاشکاوی  

بکات.   وت ەز   ێ ل  ان یاواز یج  ەیبژاردەڵه  هەلیو    ۆڕێبگ  انیداهاتوو   ستەبەبە بێ م  ە نگڕە  ەک   ەانیکانییەتاەر ەس  ەمافکردنی  لێش ێپ

  ؛ ێ نر ێهەد  ستەدەب  کردنداەشەگ   ەیسۆ پر   ەل  ەک   نڵ مندایی  سەک ەتاک   یماف و شوناس   ۆب  تەبیتا  یکێنێشو   کانداەنییئا  ەل



 ان ەیک ە بە پێی بیر و باوەڕ   ەچونک  نەبک  ە نەتەخ  انۆیخ  ەانۆی خ  یماف  کانەندار ید  ۆڤەمر   دیاری نەکراوە. بە گوێرەی مافی جەستە،

 . انیکانڵەمندا  ۆب  ەنکە گەورەساڵن   انۆیخ  ۆب  اینەت  مەڵ ب  زانن،ەد  ی ستیو ێپە  ب  ەو ییەنیئا  ی وو ە ڕ ل  ەک   ەکێت یر ەنخەتەنە  

 ێ بنر   اندایکانەماف  ەدان ب  دا ۆڤمر   یماف  ییجیهان  ەینامڕ جا ی ئاستسەر   ەل  مەکیالن ەستیو ێو پ  ن" ڵن"مندا ی کەر ەس  ی پرس   ستاێئ

ەدا تەسک بکرێتەوە و قبووڵی ئەوەی بکرێ کە منداڵن بەر لەوەی بگەنە تەمەنی  مافان  مداوەرییەکان لەبیر و باوەڕ و    موو ەو ه

نابێ بە هۆی دەمارگرژیی ئێتنیکی و ئایینی، بە ئازاری ئایین داخ بکرێن یان شوناسێکی ئایینیی دیاریکراویان بۆ دیاری یشتن  پێگه

  ە ل  ێناتوانت  قه  ڵو مندا  ەیەاو ەڕ گ ەن  ی کەیەو ەکرد  کردنەنەت ەخکە    ێیەیپ  وەب  هاەرو ە(. ههەتاوی   ی1397  ،یمهر ه)ک بکرێت  

دەستەبەرکردنی  توانەد  ،ەو ەتێنەڕێبگ  کانەاو ڕ پچەوەرە  ستەه  ی ر ەرگ ەشتەن  ەبیشتندا  پێگه  ین ەمەت بە    ۆڤمر   ی کانەمافین 

بە  نایاسایی  ۆبهەوڵدان    ەبو    ەو ینەببخەتەنە    ی نگار ەر ەب گەیشتن  منداڵ هەتا  نەهێڵین  منداڵن،    ینەمەتکردنی خەتەنەی 

 م ەب  شتنەیگ   ەو ەتیر ەو ن  نییئا  ییژموونەبە هۆی ه  گومانێبخەتەنە بکرێت.    اردانڕیو ب  بژاردنەڵه  یتەڵسەو دێشتوویی  پێگه

  .گر دەبێتبزوێن و وەختنجێلچه  ەناغۆ ق

 

 راندا ێئ  ییسالمیئ   ی مار ۆ ک  یاساکانی لە  یندروستته  یماف  -1-8

 بوونیییاساینا  انی   ییاسای   تداەڕەبن  ەو لکوڕان  ی  ە نەتەخ  ەیو ەکرد  ەب  کەیەئاماژ   چیه  راندا ێئ  ییسالمیئ  ی مار ۆ ک  یاساکانی  ەل

  یسزادان  یاسای  ی(٢٦٩)  ەیماد  مەڵ . بینبکردنی  موارەه  خوازیاری و  تاوتوێی بکەین    اسادا چوارچێوەی ی  ە لین  و ناتوانەکراوە  ن

 ، ەکراو   ندەس ەپشۆڕای ئیسالمی  مانی  ڕلهپه  ییاسای  ی و کاروبار   ی ر ەدادو   ەیستەلە الیەن دهەتاوی    ی١٣٧٠  ڵیسا  ەل  ەک   یسالمیئ

 ەک ەتاوان  ەک   ەیسەک ئەو    ،ەک یەسۆ و بە پێی د قیساس ی لێ دەکەوێتەوە    ستەنقەئ  ەبکردنی  نداریبر   انی  کێندامەئ  ی نڕی: بەهاتوو 

داوای قیساس   ێتوانەد  ەدراو   نجامەئ  ی دژ   ەل ئەمر  وەلی  ئیزنی  بکات.    یلە سەر    یکێکار   ەنەتەخکە    ێیەیپ  وەب  مەڵ بتاوانبار 

ل  ییەرعەش یەو    زاننەدپێویست    ەب  انڕ کو   ۆبخەتەنە    کێر ۆ ز   ،ەراو یرگەو   هەوەقیف  ەو  و    سالمیئ  یکانەرجەم  ەل  کێک وەک 

دەڕوانن  مانانڵموس ڕه  یک ێکار   ەب  کان ێقەف  ە ل  کێندەه  ها ەرو ەه  ،لێی  )مستحب(ی  پێویستی  لە   ینجامدانەئ  ەک   زانن ەدوا 

بەم .  ە باشەکار   مەئ  ەک   دانەڕەباو   وەل  اساناسانی  ەیربۆ ز کچان،  کردنی  ە نەت ەخهەڵبەت سەبارەت بە  .  ەباشتر نەدانی  ئەنجام

 ،ەانی اسای   مەئ  یماەو لە سەر بنییان هەیە  رعەش  ەیش ڕی و    گ ڕە  یسالمیئ  ی مار ۆ ک  یاساکانی   ەک   ەیو ەلە بەر چاوگرتنی ئ  ە و بپێیە  

  وەئ  ،ڵدا مندای  کوشتن  یتڵەحا  ەل  تەنانەت  ەک   ەیەه  انینڵ مندا  یو سامان  ڵو ما   انیژ   ۆڵی نترۆ ک  ەندە و ەئ  ی باوک  ی ر یباوک و باپ

د  ۆب  کانداییەتاوانکار   اسا ی  ەل  ەک   یەیسزا قیساسە،  ە کراو   ی ار یکوشتن  دەردەکرێ ێل  کە  بۆ   نیتوان ەد  ن ۆ چ  ،خۆشبوونیان 

 ی وو ە ڕ باوک ل  ن؟ەیباوک بک  بوونیتاوانکار  ەباس ل  ەیک ڵەمندا  ۆب  ی روونەو د  ەییستەج  یو ئازاردان  کردنەنەتەخ  ەب  تەبار ەس

 (. 2018ند،  ه راکهپ)  بکات  ە نەتەخی  کانڕەکو   داۆیخ  یکات  ەو لبکا    ێجەبێج  ێتیمانانڵموسدەبێ ڕێوڕەسمی    ەو ییەاسای

ئ  ەب چاوگرتنی  بەر  ڕیزی    رانێئ  ەک   ەی و ەلە  ک  ی ئابوور   ە ماف  وو کەو   یکانییەتڵەو ەودێنە  کۆنوانسیۆنچووەتە  و   یتیەەڵ مۆ و 

 ڵمندا ەکانیماف یو کۆنوانسیۆن ی ز ەگ ە ڕ  ی کییەاکار یج ەر ۆ ج  موو ەه یشتنێهەن ۆ ب ییتڵەو ەودێن یکۆنوانسیۆنی کانییەنگەرهەف

 ۆییەکانداناوخ  سا ڕێ و    اسالە ی  شە و ەل  ەو جگبە فەرمی ناسیوە    ی ندروستەت  یماف  ەتڵو   مەئ  ە ک   نەیبگ  ەنجامەئ  و ەبدەتوانین  



 ی ندروستەت  ی لە سەر مافپێی پێداگری    ە. بەیەهبوونی    کەڵخ  ۆ ب  کردنباشترداپەڕی  و    ی ندروستەت  ەب  تەبار ەسبابەت    نیندەچ

 ی اساکانی  دان،ێپەشەگ   یم ەچوار   یپالن  یمەوتەح  یش ەب  ،ڵەسا  ٢٠  ەیوانگڕ   ەینام ەگەڵب  راندا،ێئبنەڕەتیی    ی ستوور ەد  ەل

 ە ل  ی ندروستەت  یماف  ەیگێپ  داەشەب  مەل  دان،ێپەشەگ بەرنامەی    یمەنجێپ  ی اسای   ی٣٥تا  هە  ٣٢  یکانو مادە   ەمی ب  ەب  داریندەو ێپ

 . ەکان تاوتوێ دەکرێنستەو ەیپبنەڕەتیی ئێران و بابەتە    ی ستوور ەد

دەبێ بۆ گەیشتن بە ئامانجە ئاماژەپێکراوەکانی یاسای   رانێ ئ  ییسالمیئ  ی مار ۆ ک  یتەمو : "حکو مەهێسمادەی    یمەهەدوازد  ەیگ ڕ ب   -

  مدا ەهەدوازد  ەیگ ڕ ب ە ئاماژەپێکراوەکانی  تەباب  ەل  کێک یە  ە. لتواناکانی خۆی بۆ ئەم کارە وەگەڕ بخات  موو ەهدووهەم، هەر  

" ەهاتوو  و خۆشگوزەرانی  کردنی  دروست  یستەب ەم  ەب  یسالمیئیاسای  بە پێی    ەرانەرو ەدروست و دادپ  بناغەدانانی ئابووریی: 

 .ەمی ب  یو گشتاندن  ، یندروستەتو    کار  ،ەر ەخانووب  راک،ۆ خ  یکانەبوار   ەل  کییەشەبێب  ەر ۆ ج  رەه  یشتنێهەو ن  ی ژار ەه  یشتنێهەن

  یکانەماف  کانییەسالمیئ  ەر ەو ێپ یچاوکردنەڕ   ەب  ە و ەک یەڕوو   موو ەه  ە لدەبێ    تەمو : "حکو مەک یەو    ست ی بیاسای    یدوو   ەیگ ڕ _ ب

  ەب  کان،یداکردنی  ی وانی"پشت  ەل  ییەتیبر   ییەندروستەت  یماف مەئ  ەی". نموونهەموو کاروبارەکان ئەنجام بداتو  ڕەچاو بکا  ژنان  

 ".وی تەه  ینڵمنداکردنی  ی ر یو پشتگ  ڵمنداکردنی  یرشتەرپەسو    یانیدووگ   یکات  ەل  تەبیتا

ن  ستیب  مادەی  - بمۆیەو    ،الکەوتەیی  ،ی ر یپ  ،ی کار ێب  ،ینینش ەخان  ی وو ڕ   ەل  یتیەەڵ مۆ ککردنی  دابین  ەل  ندبوونەمەهر ە: 

 ییەر ێو چاود  رەسەو چار   کانییەندروستەت  ییەتگوزار ەخزم  ەب  یستیو ێپ  ،پێشهاتو    ووداوڕ   گا،ڕێلە سەر    ەو ەمان  ،سەرپەرشتیبێ

 ەل  ەیداهاتان  وەئلە شوێنی داهاتی گشتی و    تەمو حکو   اساکان،ی. بە پێی  ی گشتییەکێهتد، ماف  ،ەمیب  ەیو ێش  بە  ییەکانشکیپز 

 . پێشکەش بە یەک بە یەکی تاکەکانی کۆمەڵگا بکات  ییدارای و پاڵپشتیی  تگوزار ەخزم ێ، دەبێ  نێهەد  یستەدەب  کەڵخ   ییشدار ەب

ب سمادەی    یمەک یە  ەیگ ڕ _  و  "بمێیە چل  بنب  گاەڵمۆ ک  ییئابوور   ۆییخ ەربەسکردنی  ابیند  ۆ:  ب  ی ژار ەه  یکردنڕ و  و    یش ەبێو 

لە  ران ێئیی  سالمیئ ی مار ۆ ک یی ئابوور  ،ەیک ییەئازاد یپاراستنوێڕای  کردن،ەشەگ   یوتڕە  ەل ۆڤمر  یکانییەستی داو ێپ یکردننیداب

ئ ژێرەوەران ەو ێپ  مەسەر  ک ێتزر ەمدەدا  ەی  "دابەنووسراو   مداەک یە  ەیگ ڕ ب  ەل  ە"  : کانییەتاەر ەس  ییەستیداو ێپکردنی  نی: 

 ". مووانە ه  ۆبماڵه  بنهپێکهێنانی    ۆب ستیو ێپ ییو ئاسانکار   ەردەرو ەپ  ر،ەسەچار   ،یندروستەت  رگ،ەجلوب  راک،ۆ خ  ،ەر ەخانووب

  ی ماە لە سەر بن  ەک   ێبەه  یکێلەاساگ ی  رانێئ  ێچەدێباسمان کرد، پ  ەک   ییانەیندروستەت  ەماف  ە سەر ئەوختکردنەج  ێیپ  ەب

  ی تڵەحاسەبارەت بە    مەڵ . بتێبدر   ییاسا ی  یو سزابە شێوەی یاسایی بەدواداچوونی بۆ بکرێ    ەستەجێ بڕینی  توانر ەدئەوانە  

 ێ تاوان ناناسر   ەب  رەه  کەن  ،ێ نر ەداد  کانییەنگەرهەو ف  ی نییئا  ییەستیداو ێپ  ەل  ک ێک یە  کەو   ێیەیپ  وەب  کە  اویپی  ە نەتەخ

 . تێکر ەد  یش ی ر یبەڵکوو پشتگ

بنەڕەتیی  ی ستوور ەد ی١٦٩، ١٦٧، ١٦٦، ٣٧، ٣٦مادەکانی  یگشتەتاوان و سزاکان و ب یبوونییاسای مادەیسزادا،  یاسای ەل

ماد  رانێئ د  ،یسالمیئ  یسزادان  یاسای  ی١١و    ٢  یکانە و  ناچار  د   نێوشو ێڕ   یماەبن  ەنەبک  اسا ی   ەک   اکە دادگاکان  کردنی رەو 

عورف کردنی کارێک یان   یماە[ لە سەر بن ینەدەم  ی کار ێڕ   یاسای   کە]و   ێناتوان  ی ر ەدادو   و  اسای  یتەڵسەدکەواتە    کان؛ەار ڕیب

 ەی شانێک   وەئ  رەگ ەدیکە ئ  ی کیەواتا  ە. بسزا بۆ تاوانێک ببڕنەوە  ونەریتبە پێی داب نەکردنی کارێک بە تاوان لە قەڵەم بدەن یان  

 ەب  خەتەنەی  کانەنیەژخاێو در خایەن  ەخرێنە ڕوو لە پرۆسەی خەتەنە و یان خەسارەتە کورتد  کردنداەنەتەخ  ەیسۆ پر   ەلکە  



 ەک چێتەوە  ب  ریبە  ل  ەشمانو ەئ  ێناب  مەڵ بدا؛ ب  ەتەباب  وەلە سەر ئ  ارڕیو ب  دواداچوونەببۆی نییە    رەاسادانی  ن،ێناسر ەتاوان ن

  تەمو حکو  رەگ ەئ  کانەماف ن ەخاو  ەوات ،ێبەه ان یکردنڵسکا  یبێ دەبێ توانا ر ەگیو کار  ێ بکر  ێجەبێج ۆڤمر  ی ماف ەی و ەئ ۆب

بک ەن  ێجەبێج  انیکانەرک ەئ  کانەدار یندەو ەیپ  ە کخراو ڕێ  انی دادگا    تواننەن  داوا  نەبک  مارۆ ت  ڵ و سکابچنە  و   بوو ەر ەق  یو 

 . نەبکغەرامەت  

 ەبدەبێ    رانێئییەکان،  نگەرهەو ف  یتیەەڵ مۆ ک  ،ی ئابوور چووەتە ڕیزی پەیماننامەی مافە    1976  ڵی سا  ە ل  رانێ ئئەوەی    ێی پ  ەب

 . بکات  نیداب  ەیگاک ەڵم ۆ ک  یندامانەئ  ۆب  نامەمانەیپ  مەئ  یکانەماف  کییەاواز یج  چیو بە بێ ه  کانییەئاسانکار   موو ە ه  ینانێکارهەب

لە سەر    ڵسکا  داەساڵیور ەگ   ینەمەت  ەل  کێسەک   ێ کر ەد  انی  ،ییەاسای   ەو ەو باوک   کیلە الیەن دا  ڵنمنداکردنی  ەنەتەخ  ایئا

 بکات؟دییە    یبکا و داوا مارۆ ت  ی و باوک  کیدا

  ینجامدانەئ  ، ەکراو ێپ  انەی ئاماژ   شوودا ێپ  یکانەماد  ەل  ەیتانڵەحا  و ەل  ە: "جگەهاتوو   دایسالمیئ  یسزادان  یاسای  ی158  ەیماد  ەل

: ەدا نووسراو ـج ەیگ ڕ بدرێژەدا و لە  ەل ە" ک ت ێسزا نادر  داە و ەخوار  ەیتانڵەحا مەل ێ نر ەتاوان داد ەب اسا ی بە پێی  ەک  کێفتار ڕە

 انی ی و باوک کیدا انی ەک ەسەک  ییندەزام ڕە ەب ەک  یی ڕەوادار شکیپز  ی ر ەرگ ەشتەن انی ییاسای ی کییەر ە رگ ەشتەن چەشنە  رە"ه

ئەنجام    کانییەحکوم  ەستمیو س  یو زانست  یکیکنەت  ەستانداردڕەچاوگرتنی    ەو ب  یکانییەاسای  ەر ەنێنو   انی  یکانەار یرشت ەرپەس

 " .ناکات  یندەزامبە وەرگرتنی ڕە  ستیو ێپ  کانداەلەپ ەب  ەتڵەحا  ەل  ،دەدرێ 

 ە لیان  کێندەه  ەک   خوازەکانەچییە نەریتنەتەخ  نڵێیبەتوانین  د  ،یسالمیئ  یسزادان  ی اسای  ی١٥٨  ەی ماد  ەب  ستنەپشتب  ەب

 ربگرن ەو   یمو حکو   یمەستیو س  کانییەو زانست یکیکنەت  ەستاندارد ەسوود ل  ەی و ەبە بێ ئ  کانداە وتوو ەک ەستنەدوور و د  ەناوچ

 . نایانگرێتەوە و وەبەر سزا دەکەون ئەم ئاوارتە    ن،ەک ەکار د

  ی انۆڕ لە الیەن پسپ  ەک   ٦٦٢  ەیماد  ەل   ەجگ  ،ەیەه  ەو ەنییئا  ی بوار   ەب  یندەو ەیپ  ەک  ،ەکراو ێپ  ەیئاماژ   ەک   یەیسزا  وەب  تەبار ەس

 : کاتەپرس د  مانەه  ەباس ل  شیسالمیئ  یسزادان  یاسای  ەل  ٦٦٣  ەی ماد  ،بوو   کراێپ ەیئاماژ   ە و ییەاسای

دەکەوێ و ئەگەر   واوەتوەبەر دییەی    اتر،یز   اناو و ی کر ەنەت ەخشوێنی  تا  پیاو هە  ێیزاوز   یندامەئ  یناوبردنەو ل  نڕیب  -٦٦٢  ەیماد

 . دییە دەکەوێت  مانەه  وەبەرو    ێ کر او مەزەندە دەکر ەنەتەخاو بێ بە بەراورد لەگەڵ شوێنی  کر ەنەتەخشوێنی    ەل  مترەک 

 ە ک   ەیسەک   و ەو ئ  ک ۆ ز ەن  ر،ی پ  نج،ەگ   ،ڵمنداجەستەی    یکانەندامەئ  انو ێلە ن  کییەاواز یج  چیه  داەحوکم  مەل  -1  یینیبێت

 . گونە، بوونی نییەبێ  اننوقسان ی  انی  ندروست ەتخاوەن گونی  

 ەک   ەیشەب  و ەدیکە ئ  یکێسەک   ان ی  رەنجامدەو دواتر ئ  ێ بچ هەتا شوێنی خەتەنەکراو لە ناو    ێکدانێل  ەب  رەگ ەئ  -٢  یینیبێت

  ی ار ی د  ۆب  ی واو ەت  ەی پار   ەک ەکردنەنەتەخبە بەراورد لەگەڵ شوێنی    وا ەببا ئ  ناو ە  ل  ێزاوز   یندامەئ  ی تر   یکێشەب  انی   ە و ەتەماو 

 . بەهاکەی نەگۆڕە لە ئەندازەی زیاترداو    ێ کر ەد

 ە و ەتر  یکێسەلە الیەن ک اوەکە کر ەنەتەخشوێنی  ی تر  ەیک ەشەو باو  کر ەنەتەخشوێنی  ە ل کێشەب ک ێسەک  ر ەگ ەئ -3 یینیبێت

و    رەه  ،ێ در ڕ بب دەستەبەرن  کردووە  خەتەنەیان  کە  ڕووبەرەی  ئەو  پێێ  بە   ی نێشو   ەل  کێشەب  شیکێسەک   ر ەگ ەئکامیان 



 ێزاوز   یندامەئ  ەل  کێشەب  ان ی  ی واو ەت  بە  ە و ەتەو ما  ەک ەکردنەنەتەخ  ەل  ەک   ەیشەب  و ەئ  ێکی دیکەسەک ببڕی و    ەک ەکردنەنەتەخ

 ڕی بدییە و    ،مەدوو   یتاوان  ە ب  راوردەو بدییە بە قەت ئەو ڕووبەرەی کە لە خەتەنەدا قرتاوە   م،ەک یە  ی تاوان  ە ب  راوردەب ەب  ،ڕێ بب

 .نەگۆڕە  ێزاوز   یندامەئ  ی نڕیب  ەیادیز 

دوو لە سەر   ندروست ەت  یکێندامەئکردنی  جیفلیو ئ  دییەی تەواو   ێی لە سەر س  کیە  ج یفلیئ  ێیزاوز   یندامەئ  ینڕی ب  -٦٦٣  ەی ماد  -

 نەگۆڕە.   واوەتدییەی    ێیلە سەر س  کیە  داێزاوز   یندامەئ  ینڕیب  یتڵەحا  ەل  مەڵ ب  ،ەواو ەتدییەی    ێیس

بێ    ەنەتەخشوێنی    ەاو ڕ ب  ەیشەب  وەجا ئ  ،ێزاوز   یندامەئ  ی واو ەت  ەڵگ ەلبە بەراورد    جیفلیئ  یندامەئ  ەل  کێشەب  ینڕیب  -  ینیبێت

 نا.   انی

ی الفقه املنهجی علی مذهب االمام  بێکت  ێیپ  ە. بەسالمیئ  ی ر ەوهەجدژی    یوونڕ   ەا، بدبتێک    یکس ێستێربوونی    ەک   کارێک  رەه

 :یسالمیئ  یقهیف  ی بوار   ەل  ەکێبێکت  ەک شافعی 

خودا بەخشیویەتی. ئەم توانایە یەکێک لە کە  دیارییەکە    و چێژی لێ وەربگرن   یان هەبێژن و پیاو توانای سێکس ئەوەی کە  " 

غەریزە ئاژەڵەکاندا  کان بەهێزترین  یاسا  یەلە  پێی  بە  ئامانجە یئیسالم.  لە  یەکێک  سێکس  لە  چێژوەرگرتن  توانای  یەکان، 

 (. .مک  ١٤١٣خن،  لئه" )ە؛ بۆیە ئەم توانایە یەکێک لە مافە سەرەتاییەکانی هەموو مرۆڤەکانەگرینگەکان

 ی تەباب ە لوێنە   ۆب ، بێ رای گ  رچاو ەبە ل راندا ێئ ییسالمیئ ی مار ۆ ک  یاساکانی ە ل ەگرینگ ەتەباب مەئ ە ک  ییەنهەر بۆیە هیچ بە دوور 

  ی ندامەئقرتێنراوبوونی  ،  ١١٢٢  ەیماد  یم ێیەس  ەیگ ڕ ب  ەل   ی ر یرگ ەهاوس  ەیو ەشاندنەو ەڵه  یش ەب  ەل  قدا،ەڵو ت  ی ر یرگ ەهاوس

 هاوسەرگیرییەکە بۆ ئافرەت هەڵدەوەشێنێتەوە.   تا ڕادەیەک کە نەتوانێ سێکس بکا زاوزێی پیاو

 ڕەی بڕ ب ی: "شکاندنەنووسراو  ەو ێش مە )ب(دا ب ەیگ ڕ ب ەل ە ک  کراوەتەوەش ی پشت  ڕەیبڕ ب یشکاندندییەی ، ٦٤٧ یمادە بە پێی

  ەک ییەقوربان  ەی و ەئ  وو کەو   ،یکانەسوود  ە ل  کێک یە  یستدانەدەل  ۆی ه  ەتێبب  مەڵ بچارەسەر بکرێ    ڕیموکو ەک   ێب  ە پشت، ک 

 ."دییەی تەواوی دەکەوێت  ەو ەئ  ،ابد  ستەدە  لکردنی  زیم  ۆڵی نترۆ ک  انی  یکس ێس  یتواناێ بە ڕێگاوە بڕوا یان دابنیش ێ یان  توانەن

ژن    یی کس ێس  یجووتبوون  ی ژ ێچ  یناوبردنەل  انی ژن    ییانیدووگ   انی اویپ  ێیزاوز   انبوون یڕەحەت  ی ز ێه  یناوبردنە  ل  -٧٠٦  ەیماد  -

 . وەبەر دییە دەکەوێت  او یپ  انی

 . کردن وەبەر دییەی تەواو دەکەوێتتوانای سێکس  وی واەت  یناوبردنەل  -٧٠٧  ەیماد  -

بە پێی  ،ی لێ کەوتۆتەوەنیبر  مەڵ بئەنجام درابێ  کانییەمو حکو  ەستمیو س یو زانست یکیکنەت ەستاندارد ێیپ ەب ەنەتەخ رەگ ەئ  

 :یسالمیئ  یسزادان  یاسای  ٤٩٥  ەیماد

ە هۆی زیان یان خەسارەتی جەستەیی، ئەوە دەبێ دییە بدا مەگەر  بێتهەر کاتێک پزیشک لەو چارەسەرەی کە ئەنجامی دەدا ب" 

بوونی بۆ دەرکرابێ خۆشئەوەی کارەکەی بە پێی ڕێسا پزیشکی و ستانداردە تەکنیکییەکان بێ، یان ئەوەی پێش چارەسەرکردن لێ

بوونی ئەو خۆشبوون لە نەخۆش بە هۆی پێنەگەیشتوویی یان شێتیێتەوە و ئەگەر وەرگرتنی لێابو هیچ هەڵەیەکیش ی لێ نەوەش 



بوون خۆشنەبێ، لێگونجاو کردن و هاوشێوەکانی  بوون لەو کەسە بە هۆی بێهۆش ێخۆشمنداڵە بایەخی نەبێ یان وەرگرتنی ل

 "لە سەرپەرشتیاری نەخۆشەکە وەردەگیرێت. 

 ە ل  شک یپز ەڵەی  ه  انی  یم ەرخ ەمتەک لە نەبوونی    ەک   کاەد  ە و ەئ  ەیشەبانگ  ەک   گی نێوان تێبینیی یەکەم ئەم مادەیەگرین  ڵیخا

 خۆشبوونیش ی وەرنەگرتبێت. لێ رەگ ەئ  تەنانەتزانست و کردەوەدا هیچ دەستەبەرییەک نایگرێتەوە 

 

 ڵمندا  یکانەماف  ییتڵەو ەودێن  کۆنوانسیۆنی  -8-2

 کێندەه  فامکردنیو    انۆیخ  ەل  کردنیرگر ەب  ی، تواناخەسارهەڵگرن   یکێوپو گر   ێیەیپ  وەب  نڵ مندا  یکانەماف  ەب  دانیسەرنج

  یماف  ەل  ڵمندا  یندبوونەمەهر ەب  ەک   ێ بکر   ریبە  ل  ەو ەئ  ێ. نابییە یەکجار گرینگەن  انەیئاگاداران  ییندەزامڕە  ینڕی ربەو د  ی چاالک

  ە ل  کێسەک   رەگ ە. ئتێکراویشیەتیکار   مەو ه  دادەنێدیکە    یکانەماف  ەل  ندبوونەم ەهر ەلە سەر ب  ی ر ەگیکار   مەه  یندروستەت

  ندنێخو   ەل  کەیەماو   ۆ ب  ەیەوانەبگا ل  ەیستەج  ییندروستەت  ەب  ان یو ز   ێ و ەبک  ەییستەجو گێچەڵی    ییژ ێستدر ەد  رەبوە  داڵیمندا 

ڕەچاو نەکرێ،   ی ژ یتوندوت  ەل  زگاربوونڕ   وو کەو   ڵمندا  یکانەمافدیکەی    رەگ ەئ  ەو ێش  مانە ه  ەب  ،ێب  شەبێب  ندنێخو   یو ماف

 ەنیبر   مەئ  یکانەووداو ڕ   ەک   ێ بکر   ەو ەب  ەئاماژ   ەستیو ێپ  مەڵ . بدادەنێت  ەک ڵەمندا  ییندروستەت  یلە سەر ماف  ی ر ەگ یکار   ۆوخەاستڕ 

 ،دابنێ  شیر ەوروبەد  یگاەڵمۆ لە سەر ک  ی ر ەگیکار   تێتوانەو د ابێتەوە  دار نسنوور   داڵمندا  ەل  ا ینەت  ەانییروونە و د  ەییستەج

 بکەین.   ئاماژه...  و   کانەر ەو هاوس  نڵ مندا   ی دژ   ی ژ یتوندوت   ،یکس ێس  یتاوان  ەل  کردنیشدار ەب  ،ەو ڵەما  ەل  اکردنڕ   ەوانەل

  ،ەنڵ مندا  یکانەماف  ی بوار داکۆکیکارەکانی    ەنامەگەڵب  نی گرینگتر   ە ل  کێک یە  ەک   نڵ مندا  ەکانی مافکۆنوانسیۆنی    ەو ەداخەب

ت  ەناسێپ  ی ژ یتوندوت و  نموون٩  یمادە  ەل  اینەناکا  ی کانەگرینگ  ییەک ەر ەس  ەوش  ەل  کێک یە  ی گشتە  ب  مەڵ ب  ، ەهاتوو   یکانەدا 

لە الیەن ئەو کەسانەی کە   ەک   ەیانییر ەو ەادی   وەبە هۆی ئ  داەو ەنۆڵیک ێلی، سەپاندنی زەبرە بابەتێک کە لەم  ژ یتوندوت  ەیناسێپ

ئەوەی  بۆ  گرتوون  قاچیان  یان  و  کەوتوون  دوایان  بە  دیکەوە  کەسانی  الیەن  لە  کە  بووە  ئەوە  کردن  لەگەڵ  دیمانەمان 

 یسزاڕادەی    یش ێاک ڕ رنجەسشرۆڤەیەکی    راەنگلتیئ  ەل  ٢٠٠٤  ڵی سا  ینڵمندا  یاسای  ی٥٨  ەی ماد  ەل  هاەرو ەه  خەتەنەیان بکەن.

  ت ەبیتا ەو ب نڵ مندا بە سەر  کانەساڵەور ەگ  ەک  ەیانانیز  وەئۆ ب تریگشت ی کەیەو ێش ەبین توانەد ەک  وو،ڕ  ەخاتەد دراوێپەگڕێ

 کێسەک   انی و باوک    ک یلە الیەن دا  ەک زیانێک    رەه  ،ییەاسای مادە    مەبە پێی ئدەیسەپێنن سوودی لێ ببینین.    کردنەنەتەخپرس ی  

  ینداربوونیبر لە  اتر یز  ی کانەانیز  انی  و  بێ اتر ی ز  ستێپ ەیو ەسووربوونزەختەکەی لە و ەیێنرێ بگڵ بە مندا اریرشتەرپەک سەو 

 کردنێکی ڕێگەپێنەدراو لە قەڵەم دەدرێت. بێ وەک تەمبێ  ختەو سخایەن  کەم

 ە واز ێش  یشتنێهەن  لە پێناو  ئەم کۆنوانسیۆنەن  ی نگر یەال   ەک  ەیتانڵو   وەئ  ،کۆنوانسیۆنە  مەئ  ی٢٤  ەیماد  یمێیەس  ەیگ ڕ ب   بە پێی

 ەی . مادرەبەگرنەو گونجاو د  ستیو ێپ  یکێڕ داپە  موو ەه  نڵ مندا  ییندروستەت  ەب  تەبار ەس  ییەکانخورافاتنەریتی و    ییەر ەسەچار 

  موو ەه نەک ەکۆنوانسیۆن  ی نگر یەال کە   ەیتانڵو  وەئ ە ک  ەو ەکاتە دە گرینگئەم بابەتە  لە سەر  ختەج ەکۆنوانسیۆن مەئ ی٣٩

 ان ڵنەیمندا  وەئ  ییتیەەڵ مۆ کخۆگونجاندنی  و    یروونەو د  ەییستەج  ەیو ەچاکبوونکردنی  راێخ  ۆب  ستیو ێپ  یکێنێوشو ێڕ داپەڕ و  

بەر کەڵکاوەژۆیی  ن،راخێپشتگو   ییقوربان  ەتەبوون  ەک   گرتۆتە  و اژۆ  توندئاکارە    ەیکید  انی  ەنجەشکەئ  ،چەوساندنەوە، 



 کداەیەنگیژ   ەلدەبێ    یەگاەڵمۆ ک  ەب  ستبوونەو ەیو پ  ەو ەچاکبوون  ەیسۆ پر   مەئو نائارامییەکان.    ەڕش  انی  رەسواک ڕیو    ەانۆڤنامر 

 . ڵی لێ بکەوێتەوەمنداکەرامەتی  و    بوونۆ خەببڕواو   ی ندروستەت  ەک   ێ بدر   نجامەئ

  کردنەنەتەخ  ی دژ   ەل  ک ێتەاسیدەبێ چ س  ەک   ەیە و ەئ  ە ئاراو   ەتێد  ەک   ەیار یپرس  وەئ  ، اوەکانی سەرەوەندکر ەسەپپڕۆژە یاسا    بە پێی 

  ن یندەچ  ،ەکار   مە ئ  ینجامدانەئ  یکانلێکەوتە  انیسوود    ەدانێگو بە بێ   ەک   ەیەو ەئ  ەنەتەخ  ی سەبارەت بەگرینگخاڵی    ر؟ەبە  تێر یبگ

چ ئاقارێک   دەبێ  ەکار   وەب   رەرامبەب  ەک   ییەن  وون ڕ   مەڵ ب  ،ەملاندوو ەس  انەینیر ێد  ەکار   مەئ  ییروونەو د  ەییستەج  یانیز   ەو ەنۆڵیکێل

ئارەبە  تێر یبگ کە    شکان یپز   ەیو ەکردناستڕ پشت   ەب  ا ی .  ئەوەی  سەر   ێ کر ەد   ەاتر یز لێکەوتەکانی    ەل  ەنەتەخ  ی کانەسوودلە 

  ؟نەڕوانینکوڕ لێی    ینڵمندا  ەب  رەرامبەب ی ژ یتوندوت  وەک و  ەین  بک  ەنەتەخ  یکانییەروونەو د  ەییستەج  ەانی ز   ەل  یش ۆ چاوپ

  ەی ماد  ؛ە کانییەت ڵەو ەودێن  ەنام ەگەڵو ب  ەناسێپ  یماەلە سەر بن  ڵیمنداتافی    یمکەچەین  بخ  ێیپشتگو   ەو ەوو ڕ   مەل  ێناب  ەک   کڵێخا

و   ،ی ژ ەد ێ کو  ەل ەیو ەئ ەدانێگو بە بێ ڵن سا ١٨خوار  ینە م ەت ەک  کێسەک  رەه  ،ڵمندا یکانەماف ییجیهان یکۆنوانسیۆن ی کیە

  ۆڤ مر ەکانی  مافکۆنوانسیۆنەکانی    ەکانیر ەک ۆ واژ   ەتەمو حکو   ە بە منداڵ لە قەڵەم دەدرێ وک ەیەو ەتەو ننژاد  و   نییچ ئاسەر بە  

ەموو ئەو خەسارەتانە ببنەوە ه  ی نگار ەر ەب  دەستەبەر بکەن و  نڵ مندا  ییروونەو د  ەییستەج  یی ندروستەتکە    نبوو   ندەپاببەوە  

 ییژ یتوندوت   ەینموون  ،ۆڤمر   ەکانیماف  ی تر ی کانەنام ەگەڵب هەروەها  و    ەوتنەککێڕ   مەبە پێی ئکە بە سەر منداڵندا دەسەپێ،  

ئاماژەیان بە  ە نموونان مەل ک ێک یە ک ەو   شینڵ مندا یماف یانان ڤچاالک و  کن یە ک ەو   داهانیج یکێنێشو  موو ەه ەل نڵ مندا ی دژ 

 . ەکردوو خەتەنە  

:  2003گاتارد،  )  وو ڕ   ە خاتەد  ە و ەخوار   ەیانییاسای  ە گ ڕ ب   مەئانەدا،  تڵەحا  ەم چەشنەل  ۆڤمر   ەکانیماف  ی اسای
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 . تەمبێ و سووکایەتی پێ بکرێت  ،ەنجەشکەئ  کۆڤێمر   چ یه  ێ: نابەنجەشکەئکردنی  ەغەدە: ق3  ەیماد

ماف8ەی  ماد هییاسایو    یس ەک تاکە  یانیژ   ەل  زگرتنڕێ  ی:  خ  یتەبیتا  یانیژ   ەل  زڕێ  ەیەه  ەیو ەئ  یماف  کۆڤێمر   موو ە:  و   یزانێو 

  تەبیتامەگەر بە پێی بارودۆخی    ێبەه  کێردانەو ێستەد  چیه  ەو ەکانییەمو حکو   زگاەودلە الیەن دام  ێ. نابتێر یبگ  یکانییەندەو ەیپ

 تر.   یسانەک   ییئازاد  انیماف   یخالق و پاراستنەو ئ  ی ندروستەت  ی پاراستن  ناو ێپ  ە... ل

 ە ماف  مەئ  ،ەیەه  ان ینییئایی ئەندێشە، وشیاری و  ئازاد  یماف  کانۆڤەمر   موو ە: هنییو ئا   یی ئەندێشە، وشیاری : ئازاد9  ەیماد

  ینجامدانەئ  ،ۆی خ  ی بیر و باوەڕ   انی   نییئا  یپاراستن  ەل  بوونو ئازاد  ۆڤمر   ی بیر و باوەڕ   انی  نییئا  ینۆڕیگ  ییئازادبریتییە لە  

سەر ئاستی  ەچ ل  ،ەکید  ی سانەک   ەڵگ ەل  گاداەڵمۆ کناو    ەل ان ی  ا ینەت  ەبڕاهێنان و ڕەچاوگرتن چ    ،وانەبێژی   ،کاروباری بەندایەتی

 . خەڵوەت  ەل انی  ی گشت

  یرمانەد  ینانێهنەکار ەببە هۆی    ەک   کێ)ئازار   بێ  داەڵگ ەل  ی ئازار   ەک ەکردنەنەتەخ  ەک وای دانێن    مێیەس  ەی ماد  ەب  تەبار ەس

و   لبێ  گونجاو سڕکەرەوە  و  مندا  ش ەو ە(  بکرێ     ان ی  ە کردوو ەن  یداوا  ەک ڵەگرینگتر    ە ک ڵەمندا  ەچونکنەیویستووە خەتەنە 

  ییندەزامڕەبە بێ  ،ەترسادواتایەکی  ەب کا؛ە د یس ەک تاکە یان یژ  ی ماف ەلداکۆکی  ەک  مەشتەه ەیماد ەب تەبار ە. سکۆرپەلە بووە



بە شێوەی پەنگراو ئازادییان پێشێل   ییەن  یئاشکرا  ینیەکورتخاڵەکە خۆی، خەتەنە کراوە کە ئێش ی پێ دەگەیێنێ و قازانجی  مندا 

لە الیەن ڵ  مندا  ەیو ەکردنتڕە  انی   کردنڵو و قب  ەبکراو  شێوەی دیاری   ەب  شیزانێخ  یانیژ   یپاراستندەکات. بە دوای ئەمەدا  

ک   چاو  رەبە  ل  مۆیەن  ەیماد   یسفەو   ەلەش  و ێهاوشکاردای  .  ەکراو   رجدارەمنژادیی تایبەت    انی   ینییئا  ی کەیەگ ەڵمۆ ک  ەبگرن 

ە سەر ب  ەک بێ  و جوولەکە(    مانڵموس  وو کە)و   ەکانگەڵمۆ ک   کێندەه  ەل  یتێندامەئ  ۆب  ەختەشو ێپ  یکێرجەم  ەنگڕە  کردنەنەتەخ

چەشنە    ر ەه  ێچەدێ. پکاتەن  ڵو و قبنژادی    انی   ی نییئا  ی کەیەگەڵمۆ ک  ەل  یی خۆی تێندامەئ  ەک ڵەمندا  ە نگڕە  ...ڵدا دەسەپێنرێ  مندا 

نەداو ی  وو ڕ   ەک   ەیکات  و ەئ  ۆب  ەو ەتەڕێبگهەڵە    یکێمانەیپ ناو کانەرمۆ ن  ای نەت  ە.  پتایبەت    ی کایەگەڵمۆ ک  ی   یی ستیو ێبەڵکوو 

 .تادەنێد  زانێلە سەر خ  ی ر ەگیکار لە ناو ئەو کۆمەڵگایەدا    کێسەک کردنی ڵو و قب

پێی هۆڤمر   ەکانیماف  ییجیهان  ەینام ڕ جا  یمەنجێپ  ەیماد  بە   اخودیسزا    انی  ەنجەشکەئ  رەب  ەتێبخر بێ  نا  کێسەک   چی: 

 . تێب  ەرانەرشبێه  انی  ۆییمر دژی شان و شکۆی  و    نەاۆڤمر نا  انی  ەندانڕ د  ەک   کێوتەسوک ەڵه

ئازار و  ی تووش بێ نا س ەک   چیه ە ک  ە و ەکاتەد ە و ەل ختەج  کانییەاسی و س ینەدەم ەماف ییتڵەو ەودێن  یمانەیپ یمەوتەح ەیماد

کە  تە بیتاە. بەوەتێبب  ەانۆڤو نامر   ەندانڕ د  ی کەڵەیەمام  انئەشکەنجە ی لە سەر   یزانست  انی   یشکیپز   ەی و ەکردنیتاق  ئەوەی 

 . ەیەغەدەقانەی خۆی  ئازاد  ییندەزامڕەبە بێ    کێسەک 

ێش ئکردنی  ۆڵنترۆ ک  یکانەکیکنەتسەرەڕای بەکارهێنانی    تداەڕەبن  ەل  ەنەتەخکە    ێیەیپ  و ەب  ەک   ەکردوو   ە و ەب  ان ەیئاماژ   کێندەه

  ە . لەدانە نجەشکەئ  کێر ۆ ج  ە، کەواتەخش ەئازارب  یکێکار   کردنسڕ   ی م ێکر زاوزێ و    یندامەئکۆ   ەکانیمار ەدکردنی  قەپات  وو کەو 

  ،ییەن  انیئازار دەرد و    ینڕیربەدهەڵگرن و توانای  چینێکی خەسارەت   ەکانرپ ۆ ککە    ێیەیپ  وەب  ،ەو ەگرانەخنتاقمە ڕە  مەئ  ەیوانگڕ 

 قورس ی  ی ئازار دەرد یان    ست ەنقەئ  ەب  ەک نەشتەرگەرییەک    رەه  ک ەو   ، ێ کر ە د  رەیس  ەنجەشکەئ  ە ل  کێر ۆ ج  کەو   ەنەتەخ

 (. ٢٠١١  ،یردا)س  ت ابێکر   ێجەبێج  ەو ییەاکار یج  ۆی بە هۆی ه  انبە سەر کەسێکدا سەپێنرابێ ی  ،یروونەد  انی  ەییستەج

  م ەئ ؛ەیەهەوە شکیپز ژیانی  ەب ییندەو ەیپ ەبوو ک  وتوو ەرک ە س داکێکۆنوانسیۆن یشتنڕ دا ەل وروپاەئ ینەنجومەئ ١٩٩٧ ڵیسا ەل

 ی انیژ داکۆکی لە    ،یندروست ەت  ییر ێچاود  ۆب  شۆ خەن  ییندەزامڕە  ەب  ان ییندەو ەیپ  ەک   ەیانی ساڕێ  و کردنی ئەکۆنوانسیۆنە لە تاوتوێ 

  ی شدار ەبداکۆکی لەو کەسانەی کە    ،هەڵواردن  ،ۆڤمر بە سەر    ەییماو ۆ بکاریگەریی    ،ی ار یزان  ەب  شتن ەیاگ ڕ ست ەد  یماف  ،یتەبیتا

  مەک یە  .تێبەد  وامەردەبۆڤ،  مر   ەیستەج  یندامەئبەخشینی  و    کانییەژ ۆ لیۆ با  ە و شان  ندامەئ  یالبردن  ،نکانییەزانست  ەو ەنیژ ێتو 

کردنی دروست  ڵیو ەه  ەک   کێردانەو ێستەدچەشنە    رە"هکردنی  ەغەدەق  یماەکۆنوانسیۆن لە سەر بن  ەب  کراوادیز   ۆڵیکۆ تۆ پر 

لە بەر چاوگرتنی   ە. ببێت   مردوو"  ان یبێ    ندوو یز چ  بێ، جا    ەکید  ی کۆڤێمر   ەیو ێهاوشژنێتیکییەوە    ی وو ە ڕ ل  ە ک   داب  کۆڤێمر 

 ەیاژ ئام  و خودا  میبراهی ئ  وانێن  ێک لەمانەیپ  انی  رەمبەغێپلە    کێتیر ەن  کەو   اینەو ت  ەکراو ەن  یقورئاندا باس   ەل  ەنەتەخ  ەک   ەیو ەئ

کراوەپ  و ەئڕێبازی    انی  تیر ەنکردنی  وەیڕەپ  ەل  کێر ۆ ج  مەڵ ب  ،ێ نازانر   ەیی ماو ۆ ب  ی کییەانکار ۆڕ گ  ەب  ەنەتەخ  ەندەچ  رەه  ،ێ 

زیاتر ئەو کاتە ڕوو دەدا  ە کردنەشانی نکەوتن و شوێن مەئ  ەک  تەبیتا ەب ماون نە اندا یژ  ە ل کەڕۆ مەئ ەک   ەیەمامانیو ئ رەمبەغێپ

 .ییەن  یانانۆیخیی  ندەزامڕە  و   چوونۆ ب  ی نڕیربەدتوانای    کەڵخ  ەک 

 :ۆڤمر   یماف  ییجیهان  ەینامڕ جا  ی١٨  ەیبە پێی ماد



گۆڕینی ئایین یان هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە کەڵک لە ئازادیی بیر و باوەڕ و ویژدان و ئایین وەربگرێ، ئەم مافە ئازادیی " 

کردنی ڕێوڕەسمە ئایینییەکانیش  بۆچوون و هەروەها ئازادیی دەربڕینی بۆچوون و ئیمان و هەروەها وانە ئایینییەکان و جێبەجێ

 . " دەگرێتەوە. هەموو کەسێک دەتوانێ بە تەنیا یان بە کۆمەڵ بە شێوەی تایبەت یان گشتی ئەم مافەی هەبێت

  ەیشانین کردنەن ەتە)خ ەیەه ەو جوولەکە ەیناسنام ەب ییندەو ەیپان او یپکردنی ە نەتەخکە  بێ وا انێیپ کانجوولەکە رەگ ەئ

 ۆی خ  ە ک   ، جوولەکە  ەیرپۆ ککردنی  ەنەتەخ  ی مافکەواتە دەبێ  جوولەکە(،    ەکاتەیو د  یەخودا  ەڵ گ ەجوولەکە ل  یکێ او ی پ  یمانەیپ

ڕێجێبەجێ  و   ن ییئا  ییئازاد  ی مافکردنی  لێش ێپ  داۆیخ  ەل بکرێت.  سمڕەو کردنی  قەدەغە  ئایینییەکانە،  دیکە   یکیەواتا  ەبە 

 ن ییئازیاتر هەوڵی سەپاندنی    ،ییەن  یکێتەڵسەد  چیه  ڵمندا  ەک   هەڕەتێکدا  ەل  زایینییئا   – ی  نییئا  ی کەیەشانین  کەو   کردنەنەتەخ

  ییندەزامڕە  ینڕیربەد  یتوانا  نڵ منداکە    ێیەیپ  وە. بی ئەو ئایین و بیر و باوەڕانەکردنوڵقبو   تایبەت دەدەن تا   یکێبیر و باوەڕ   انی

  م ەئهەڵگر وا دەخوازێ دژایەتیی  خەسارەت  ێکیسانەک   کەو   وانەئ  ەیگ ێپ  ییەن  ەنەتەخ  وو کە و   یکانە و ەکرد  ۆب  انەیئاگاداران

 . تێبکر ە  و ەکرد

لە سەر    ڵمندا  یمافکردنی  ل ێش ێپ  ەب  انەیک ڵەمندا کردنی  ە نەت ەلە سەر خ  اردانڕیب  ەو باوک ل  کیدا  کاردایکەس    کێندەه

لەو یزان  ۆی خ  ەیستەج ئەوەی    ەیەه  کێچوونۆ ب  دا،ەخنڕە  مەئ  یمەڵ و   ە.  سەر    ەب  کردنەنەتەخ  ێ و هەبمان  ر ەگ ەئ  ەک لە 

  ی کەیەش ێک   انیکانڵەمنداکردنی  یرشتەرپەس  ۆو باوک ب  کی اد  یماف  ەل  ن،یبزان  ەی خۆی ستەجبە سەر    ڵمندا  یمافکردنی  لێش ێپ

  ە ل ەمێئ ،ەیەستەج ە سەرب ڵمندا ی مافکردنی لێش ێپ کردنەنەتەخ ەک بۆچوونە  وەئکردنی ڵ قبو   ە. بت دروست دەبێ یتەڕەبن

  ێ توانەد  ەتەببا  مەئ  تەنانە. تقەپات دەکەین  نڵ مندا  ی  کییەر ەرگ ەشتەنچەشنە    رەهبۆ    و باوک  کیدادانی  ار ڕیبڕێگای    دایاستڕ 

  ی نەمەت ەب شتنەیگ  یدوا ەک ڵەمندا  ەیەوانەل تەشەنە بستێنێت.ە  ردەرو ەپ کەو ە ک ڵەمندا ەب ستەو ەیپ ەیکید یکانەتەباب ۆب

  و ەئ کداێکات ە. لبوومەن داەمەئ ەڵگ ەمن ل ؟ەقوتابخان ۆمنتان نارد ب یچۆ ب ،ڕێ رببەد یەتیزاڕەنای و باوک کیدابە  دژیشتن پێگه

سەبارەت بە    ەست ەج  ە سەرب  ڵمندا  یمافگشتاندنی    نڵێیب  ێ کر ەد  ۆیەب  ؛ەبوو ەن  داەبوار   مەل  یاردانڕیب  یتوانا  داە نەمەت  وەل

  مەلزەوت بکات.    انیکانڵەو باوک بە سەر مندا  کیدا  ییگشت   یتەڵسەد  ێتوانەد  ۆوخەاستڕ نا  ی کەیەو ێش  ەب  ەنەتەخ  یتەباب

 ە ل  زڕێ   ەو ێش  نیباشتر   ەب  ەیو ەئ  ۆ. بییەوەترسەمیش ی دەکەوێتە  ندروستەت  ەواتڵ  مندا  یکانییەستی داو ێپ  نیتر ییتاەر ە س  داەتڵەحا

  یکێئاست  ەتێشتبەیگ ئەو منداڵە    ەک ەین  بد  نجامەئ  کداێنەمەت  ەلکارە    مەئەتوانین  د  ،ێ ر یبگ  ۆی خ  ەیستەج  ە سەرب  ڵمندا  یماف

 ە ب مەڵ ب ەینبد  نجامەئ  ییاسای ەیو ێش ە ب کارە  مەئەتوانین بکات. د داەک ە ار ڕیب ەل ی شدار ەب  ێبتوان ۆش یخ ەک  تییەناڵ قەعلە 

. ەوە بێتو کچ  ڕ کو بە    ان،یکانڵەو باوک بە سەر مندا  کیداالبەری زۆرێک لە دەسەڵتەکانی    ێتوانەد  ەلێدۆ م  مەکردنی ئ  ییاسای

وڵ قبو   ڵمندا  یماف  ینیۆ نوانس ۆ و ک  ۆڤمر   ەکانیماف  یکانماننامه یک لە پهوههەڵبەت    ندا،ڵ ر منداسه  و باوک به  کیدا  یتڵسهده

ادق زاده س)  تێنهیبگه  کانه ڵمندا  یبە خود  ان یز   ێتوانده  دامکههی  یە پلهل  ار، یپرسبخرێتە ژێر  ر  گهکە ئهکە  ێشت  ، کراوه

 (. هەتاوی   ی1397میالنی،  

 یتاەپ ەیو ەنگاربوونەر ەب  ۆب  کێر ەسە چار   کەو   ەنەتەخ  ینانێکارهەلە سەر ب ختەج  ی ندروستەت  یی هانیج  ی کخراو ڕێ  یتەاسیس

 ی ر یرگ ەهاوس شێژنان پ ۆ بی پێویستیی کوتانی ڤاکسەنی دژەزکەڕەقە اسایبە پێی  ها ەرو ەه ە و و ەکاتەد ٢٠٣٠ ڵی تا ساهە دزیئا

 : کرا  ندەسەپ  ٢٠١٧  یسانین  ی٢٣  ەل  ەک 



وەزارەتی تەندروستی و   کە ، پێویستە ئافرەتان پێش هاوسەرگیری لەو ناوچانەیبە هۆی زکەڕەقە بۆ ڕێگری لە مردنی منداڵن" 

هاوسەرگیری نووسینگەکانی . ی زکەڕەقە ڤاکسەن لە خۆیان بدەنبۆ نەخۆشی چارەسەر و پەروەردەی پزیشکی ڕایانگەیاندووە

هاوسەرگیری   پێش  دژە  مۆڵەتی  پێویستە  کوتانی  وەربگرن  زکەڕەقە  دروستی  ژنەکە  بە  و  لە  ئاماژەدان  بە  تۆمارکردن،  دوای 

 ".ی بۆ تۆمار بکەنهاوسەرگیرییەکە  ەکەمۆڵەتوردەکارییەکانی  

ج  یش ۆ خەن  یماف پێی    ی چوو ێت  ،ەک ەبوونێجەشتین  ینێشو   ییندروستەت  یئاست  ،ەتاک ەپ  ەیادڕ   ،ەک ییەشۆ خەن  یر ۆ بە 

  ە نەتەخ کارداکانی    بە پێی  ەیەوانەل  نجامدا،ەئ  ەلدەبێت.    سنووردارلێی بکەوێتەوە    ەیەوانەل  ەک   لێکەوتانەی  وەو ئ  رکردنەسەچار 

 وو کە و   یکانەندوو ەسەشەگ   مەک   ەناوچ  ەل  دزیئا  وو کەو گەڵێکی  تاەپ   تەبیتاەب  یش ۆ خەن  کێندەه  یوودانڕ   ەل  کردنی گر ڕێ  ەل

 ەیو ەوبووناڵ بە پێی ب  داەناوچ  کێندەه   ەلئەگەرچی بۆ ئەم پەتایانە دەرمانیش هەن کە    رەبە  تێر یگب  اوازیج  ی کەیەگڕێ  قایفر ەئ

 بکات.   ادی ز لەوانەیە ئەم دەوا و دەرمانانە    یش ۆ خەن  کێندەه

 مەیدانی  لێکۆڵینەوەی دەسکەوتەکانی لە کۆمەڵێک.9

پێی ]ک ەو ەنیژ ێتو   یکانەنجامەر ەد  بە  ک هەتاوی   ی١٤٠٠)  [16ە  ب  یتیەناۆ چ  ی واز ێش  ەب  ە(  دیمانەی  پ  ەو  لێی  او ن  ەئامانجدار 

 و ەئ  یلە سەد  ٦٠  ەیکینز   ،ەدراو   نجامەئ  ،نیژ ەد   ی ئێراندات ڵو   ەیو ەر ەد  ان ی  ۆناوخ  ەل  ەک   ەکان کراو ەنەتەخ  ییەرانێئ  ەل  کەیەژمار 

فرەیی کردنی  شەداب ە و ەخوار چارتی  . ونبو  کرا  ەنەتەخ مترداەک   انی  ڵ سا ٥ ینەمەت  ەل ە لە سەر کراو   انەی و ەنیژ ێتو  ەیسانەک 

  .داتەد  شانین  کردنەن ەتەخ  ینەمەبە پێی ت  ە لە سەر کراو   انەیو ەنۆڵیکێ ل  ەک   ەیسانەک   وەئ

 

 هەتاوی  ی١٤٠٠ ڵیسا ەل ەو ە نیژ ێتو  ەی گەڵمۆ لە ناو ک کردنە نە تە خ یکات ەل  یرانێئ  یاوانیپ ین ەمە( ت2چارتی )



  ، ەشخانۆ خەن ەل انیلە سەد 36 ەک  دەکەوێ ر ە؟" داون کر  ەنەتەخ ێ کو  ە"ل ی ار یپرس ۆبی تاکەکان مەڵ و  یکانەنجامەر ەدپێی  ەب

بنکەی   ەل  انیلە سەد  4  کان،ەکینیکل  ەل  ان یلە سەد  8  شک،ی پز   یتەبیتا  نۆرینگەی  ەل  انیلە سەد  20  ، ەو ڵەما  ەل  ان یلە سەد  24

 .ونبو کراە  نەتەخ  ناڕوونەکان  ەنێشو   ەل  ان یلە سەد  8  ەیکینز   ،تەندروستی

 

 هەتاوی  ی ١٤٠٠ ڵیسا بەرتوێژینەوەی   یسانەککردنی  ەنە تە خ ینەمە( ت3) ەچارتی ژمار 

پێی    ینڵمنداکردنی  ە نەتەخ  ین ەمەت بە  بب  ە و ەنیژ ێتو   یکانەنجامە ر ەدکوڕ  نز ەم چەشنە   و ەئ  موو ەه  یلە سەد  50  ەیکیوو: 

  ان یکانڵەمندا  ۆب  انییەیر ەرگ ەشتەن  مەئ  مترداەک   انی مانگ    شەش  ینەمەت  ە کردبوو، ل  ەنەتەخ  انیکانڵەمندا  ەک   ەیسانەک 

 .بوو دا  نجامەئ

 

 هەتاوی  ی ١٤٠٠ ڵیسابەرتوێژینەوەی   ەیگەڵمۆ لە ناو ک  نییبە پێی ئا اویپکردنی  ەنە تەخ فرەیی( 4) یچارت



 

 هەتاوی  ی1400ەی ساڵی و ەنۆڵیکێلبەر  ەی گەڵمۆ لە ناو ک نییبە پێی ئا پیاوان کردنی  ەنە تەخ ی( فرەی5چارتی )

 

لە   80 ەیکینز  کانەنجامەبە پێی ئ . " ت؟یکردنداەنەتەخ ەڵگ ەل ا ی"ئا کە  کرا  ە و ەنیژ ێتو بەر  یسانەک  ەل  اری توێژینەوەدا پرس مەل

 بوون.ە  نەتەخالیەنگری    شداربووانەب  یسەد

 

 ١٤٠٠ ڵیسا ەلبەرتوێژینەوە    کۆمەڵگەیناو  لە   اویپکردنی ەن ەتە خبەری و دژ الیەنگر   یسانەک ەیژ ڕێ( 6) ەژمار  یچارت



ئ پێی  ب  مەلکە    ەینجامانەئ  وەبە  ت  ستەدەتوێژینەوەدا  سەد  50  اینەهاتوون،   ەک   وو باندەیانگیاڕ   شداربووانەب  یلە 

لە    55  ەیکینز   مەڵ . ببوو داەن  نجامەئ  انیکانڵەمندا  ۆب  انییەی ر ەرگ ەشتەن  مەئ  انەیو ین  ەیکیو نز   ەکردوو   ەنەت ەخ  انیکانڵەمندا 

بوو بەکەیان  مەڵ و   ەی؟بک  ەنەت ەخ  تە ک ڵەمندا بەنیازی    ای ئا  ەک   کراێل  انیار یپرس  کێکات  ،ەسانەک   وەئ  مانە ه  یسەد و    ەڵێ 

 . بووەوەدا  انیر ێخەن  یمەڵ و   انیلە سەد  45  ەیکینز 

 

 هەتاوی  ی1400 ڵیسا ەلبەر توێژینەوە  ەیگەڵمۆ لە ناو ک رە وروبەدکەسانی کردنی  ەنە نە تەخ ی( فرەی7) یچارت

 . ەکراو ەن  ەنەتەخ  ەک  ێناس ەد  کێسەک   ەک  ەاندوو ەیگیاڕ   س ەک   کیە  ا ینەت  ،ەو ەنیژ ێتو   مەئکراوانی  دیمانە لەگەڵ  موو ەهلە ناو  

 

 نجام رهده  -10

 ەڵ گ ەو ل ن ۆ ک  ی سر یمدەگەڕێتەوە بۆ    ەیش ڕیو    گڕە  ەک   ەک ێتیر ە ن  هان،یج  یکانییەر ەرگ ەشتەن  نینتر ۆ ک  ەل  کێک یە  کەو   ەنەتەخ

 ی نییناو ئا  ەچوون  ەیشانین  ە ب  انەی کار   مەجوولەکە ئئایینی    یوانەیڕە. پەوەنییئاهاتە ناو    کانییەمیبراهیئ  ەنییئا  یدانەڵرهەس

  ەنەتەخ  ۆی بۆوخەڕاست  یکەیەئاماژ   چ یئاندا هر قو   ەل  ەیو ەئ  یاەڕ ر ەس  شیسالمیئ  ی نییئا  شوێنکەوتووانیو    یزانەد  ەک ەجوول

 ڵیخابەڵم    ە.داو   ەتیر ەن  مەب  ان ەیژ ێجوولەکە در   ی نییئا  ەینموونکردنی  وەیڕە پ  ەب  ،ەرموودەو ف  تیر ەن  ەبپشتبەستن    ەب  ،ییەن

  ەیربۆ نازانن و ز پێویست    ەب  کردنەنەتەجوولەکە خ  ینییئا  یانو وتو ەنکێشو   ەل  کێندەه  ەک   ەیەو ەئڕاکێش  سەرنجگرینگ و  

تاک    ەب  ەنەتەخ   شیسالمیئ  یینییئاڕێبەرانی   تایبەتی  ڕاپرسییە    کەن  زاننەدئەرکێکی  لە  لەوە  جیا  باوکی.  و  دایک 

  ی نەم ەتا تلە سەر ئەوە دەکەنەوە کە دەتوانرێ خەتەنە هە  ختەجدراوەکانیشدا باش دەزانین کە زۆرێک لە ڕێبەران  ئەنجام

 کیدا  ەیو ەو ئاگادارکردن  ەگرینگان  ەپرس  ەر ۆ ج  مەب  ستنە. پشتب ئەنجام بدرێت  کێسەک   یانیژ   ییتاۆ تا کهە  یگشتەو بیشتن  پێگه

سەرپشک بکەن کە لە   انەیک ڵەمندا  تواننەو د  ییەن  انەیک ڵەمنداکردنی  ەنەتەخ  ەب  انیستیو ێپکە    پەروەرەکاننییئا   ەو باوک 

بدەن،  ور ەگ تافی   بڕیار      بە   کانییەتڵەو ەودێن  اسا یو    ۆڤمر   یکانەماف  ەل  زگرتنڕێ  یگرینگ  یکێنگاو ەه  ێتوانەد ەساڵیدا خۆیان 

کۆئەندامی    هەڵبژاردنی ئایین بۆ ئەو منداڵە لە قەڵەم دەدرێت.ناسینی ماف ئازادی و  و بەفەرمی   ێب  کانییەنیئا  ماەبنکردنی  چاوڕە

  ی ١٦ یمادە ەیوانەچێپ و،ەئ یتەڵسەو د بژاردنەڵبە بێ ه ڵمنداکردنی ە نەتەو خ منداڵەیە وەئ یه  ڵمندا ەیستەجزاوزێی 



  ە نامەگ ەڵب  ەب  ستنەپشتب.  بنی  ندەپاب  ەداو   انین ەڵێب  ەو ەش یرانێئ  ەب  هانی ج  یتانڵو   ەک   ڵەمندا   ەکانیماف  یکۆنوانسیۆن

 ک ەو   یکانۆییەناوخ  اسای   ەل  ەک   ەیانیتوانا  وەئ  ینانێکارهەو ب   ڵمندا  یکانەماف  ییجیهان  یکۆنوانسیۆن  وو کەو   یکانییەتڵەو ەودێن

هەمواری    انی  ەینبب  ال  ەکار   مەئ  مەردەب  یکانییەنییو ئا  یتیر ە ن  ەست ەربەبین  توانەد  ،مێرمنداڵندا هەیەو    نڵ مندا  ڵپشتییپا  یاسای

 . بخەنە بەر تیشکی سەرنج  دافراوانتر   یکێندههە ڕهل  انیاندنیگهپێانیو ز   نڵ ر بە مندارامبه به  ییژ یتوندوت   ی و سنوور   بکەینەوە

مانەوەی ئەم  هۆکاری دیکەش هەن کە درێژە بە    وە هەیەبە ئەنجامدانی خەتەنە ان  ییپەیوەندانەی کە  کاردا ئایینیی  وجیا لە

  ۆمەڵیەتی و کاردا ئابوورییەکان. ناسیی خەتەنە، کاردا کتەندروستی و پزیشکی و جوانی  یکاردانەشتەرگەرییە دەدەن، وەکوو:  

وەکوو ئایدز،  هەمبەر نەخۆشیگەلێکیی لە تەندروستی و پزیشکییەکانی خەتەنە ڕۆڵی ئەم کارەیان لە پارێزراولە بواری کاردا 

کاردا کۆمەڵیەتیەکاندا دەتوانین ئاماژە بە . لە ڕوونکردنەوە  تاوتوێ کردووەکردنی میزدا  شێرپەنجەی کۆئەندامی زاوزێ و هەو

شوناس نەتەوەیی،  و  ئایینی  و  بەخش یقبوڵکرانی  بکەین  پیاوان  بەرژەوەندییەکانی  پاراستنی  و  پیاوان  بە  لە   جێندەری 

بوونی  خەتەنە وەک پیشە و هەروەها هۆکارە بازرگانییەکانی بەردەوامدەتوانین    ی خەتەنەداکردنەوەی ئاراستە ئابوورییەکانڕوون 

لە سەر کۆئەندامی زاوزێ  نەشتەرگەریی جوانکاری پەرەسەندنی لە حاڵەتەکانی وەکوو  سوودمەند یو مافیای پزیشکیخەتەنە 

 .لە قەڵەم بدەین

سەرباری  خەسارەتانە، هەنگاوێکی ڕوو لە پێشە.    کردنەوەی ئەمهەر چەشنە گۆڕان و چاکسازیی یاساکانی ئێران بە ئامانجی کەم

کاریگەریی دڵخوازی  سازەکەی دەتوانێ لە درێژماوەدا  فەرهەنگئەوەی یاسا بە تەنیا ناتوانێ کاریگەر بێ بەڵم لەبەر سروشتە  

 هەبێ و کۆمەڵگا بخاتە سەر ڕێچکەیەکی مرۆڤانەترەوە. 

 انکەتیر ەنەم  ه  ەک   ەوامەردەب  داەانیگاەڵمۆ ک  وەل  ەنەتەخ ئەنجامدانی    ن،ەک ەد ێ  پ  ەی ئاماژ   ە و ەنیژ ێتو   یکانەنجامەر ەد  ک ەو 

  ی نیداب  ەن ەتەخ  یندانەسوودم ۆب  تیر ەو نبەستێنەی کە ئایین    وەئ  ،ڵەزا  اندایبە سەر   ن ییئاهەم  و  بەدیلیان هەیە  بێ  یتەڵسەد

 تاهە  دایاستە ڕ . لتەبێئاشکرا ن  یکانییەک ە الو لێکەوتە  و    نجامەر ەو د  ە و ەتێبەن  و اڵ ب  ە و ە بار   و ەل  ی شتگ  ییار یشو  ە کردوو ی  وا  کاەد

ن  ی ار یزانانەی  ئازاد  یوتڕە  ستاێئ ک  ەبوو ەدروست  ڕ ن ەتەخ  یکان ییەنێر ەئ  ڵەخا  اینەت  مەڕ لە    گاەڵمۆ و   یکێ لۆ پەش  ی وو ەڕ ووبە 

 ە لڕوانگە  لە  گۆڕین و چاکسازیی  .  باڵو دەکرێتەوە   یکانییەنێر ەن  ڵەلە سەر خا  متر ەک   یی ار یزان  مەڵ ب  بۆتەوە  رفراوانەب  یکالمڕی

خایەنە. ژ ێدر   و  ئەستەم  ر ۆ ز   ،ەرزتر ەب  ی خەتەنەارانەین  ەل  رۆ ز   یکانەندەو سودم  ەنەتەخ  ینگرانیەال   ینگەد  ەئاوادا ک   ی کیەگاەڵمۆ ک

ئاراستەدا   ئێنلەم  چاالکڤانان،  پشکی  و  هەیە.جیدەور  زۆری  گرینگییەکی  مەدەنی  کۆمەڵگەی  و  بۆ    ئۆکان  هەوڵ  ئەوان 

ئامانج،   کردۆتە  منداڵنی  مافەکانی  کە  دەدەن  تابۆیانە  ئەو    ،کانەرپرسەب  ەزراو ەدام  ەل  داخوازییەکانیانتێکشکاندنی 

ید و  منداڵ  اسایکردنی  ندەسەپ  ۆی ه  ەتێبب  ێتوانەد  رانەاسادانەسەڵتداران  مافەکانی  بۆ  داکۆکیکارانە  هی   ها ەرو ەو 

  .گاداەڵمۆ کناو    ەل  کانییەار یزان  انەیئازاد  ەیو ەانڕ سوو 
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  کانهییندهمهکخراوە  ێڕ ین بۆ کوڕانیش بە کار بێنین و  توانده  نه ێیم  یکردننه تهخه  یوهنگاربوونهرهبه  یوتوو رکهسه   یزموونئه  -1

 یکردننهتهخهکچان    یکردننهتهخه  یوهنگاربوونهرهبهلە پاڵ  توانن  ده  یتهیڵ مه ۆ ک  انیان ڤژنان و چاالک   ەکانیماف  یکارانیک ۆ و داک

  موو ەه)فێبریوێری(    یشوبات  یمانگ  یمە شەش  ێتوانەد  مەک یە  ی نگاو ەه.  و فەکووس بخەنە سەری   بکەنەوەکوڕانیش ڕوون  

 توانن ەژنان د  ەکانیو ماف  ینەدەم  یانڤانو چاالک کراوە    دەناوز ژنان  ی  ەنەتەخ  ەیو ەنگاربوونەر ەب  ییهانیج  ی ژ ڕۆ   ەب  ەبێ ک   کڵێسا

کردنی  ەنەتەخ  ەر ۆ ج  رەه  ی نگار ەر ەب  شداەو ەئ  ەڵگ ەل  بیر ەو هاوتن  ۆڕ بگ  ەنەتەخ  ەیو ەنگاربوونەر ەب  ییهانیج  ی ژ ڕۆ   ۆب  ەژ ڕۆ   مەئ

 .نەکێ بپ  ست ەد  ە کار   مەئ  ەیو ەنگاربوونەر ەب  ۆب  کانەت ەمەڵهکەمپەین و   انبنەوە ی بکوڕان و کچان  

دەبێ هەتا ئەو کاتەی کە کە ید یتانڵو  هاوشێوەی ئێرانلە  دەرمانو  ی ندروستته ییرمفه یزگاک دهوه  یندروستته یتزارهوه -2

  م ەئکردنی  ەنەغەدەق  انیکردن  غهدهت بە قهبارهسهئێران    ییر دادوه  یتڵسهده  نیتر ڵو با  کانه ییتهڵو ودهێزراوە ندامه لە الیەن  

ە لبە الیەنگر و نەیارەوە    کانەاواز یجڕوانگە    ەنەتەخ  ەب  ستەو ەیپ  یکانییەنماپەیڕەونامە و ڕێ  ەلهەڵوێستێک نەگیراوە    ەکار 

 ۆب  ەک   ەیتانۆڵەم  وەو ئبە شێوەی فەرمی بەم کارەی داوە    ی ندروستەت  یتەزار ەو   ەک شکۆ و مەزنایەتییەی    وەئێت.  بگر   رچاوەب

 یتەاسیس  ەستیو ێ. پلە ئارادا نییە  ی ار یزانباڵوکردنەوەی ئازادانەی    چ یه  ەک   داەد  شان دەیدا پی  یکانەکینیو کل  ندە ناو   یزراندن ەدام

 ە انۆیاستگڕ دروست و    یی شکی پز   ییار یزان  ەب  یان ر یو گشتگ  واوەت  یکێشتنەیاگ ڕ ست ەد  کەڵخەدا بڕوا کە  ئاراست  و ەب  خانەییتەزار ەو 

بن  هەبێ لە سەر    ینیۆ س یمۆ ک  هاەرو ە. هنەبد  انیکانڵەمنداکردنی  ە نەتەخ  ەیبار ە  ل  کێار ڕیب  ەر یگشتگ  ییەار یزان  مەئ  یماە و 

 بکات.  ییەداواکار   مەئ  ۆب  یدواداچوونەب  یندروستەت  یتەزار ەو   ەل  ێتوانەد  یسالمیئشۆڕای  مانی  ڕلهپه ییشکی و پز   یندروستەت

ڕەچاگرتنی  ەدەبێ بئێران  ەل نڵ مندا یەکانمافداکۆکی لە  ییک ەر ەس ی ار یرشتەرپەس کەو   چاکژیانەوە )بێهزیستی( ڕێکخراوی  -3

ج  یروونەد  ییندروستەتهەڵگری    ەک   کانییەهانیج  ییەندروستەت  ەستاندارد کردنی  شەشکێپ  ەل  ەجگ  ،ەیینستەو 

ەکەوە تەناو باب  ەتێبچ  نڵ مندا  یکانەمافڕێگەی بەرگری لە    ەل  ەستیو ێو باوک، پ  کیدا  ۆب  ی ندروستەو ت  ی ژکار ێاو خزمەتگوزاریی ڕ 

ب پێی  بە  ڕێکارێک  و    انۆڕ پسپ  ی چوونۆ و  دەتوانین نەتەخلێکەوتەکانی  و    انی ز   ەیو ەمکردنەک   ۆبشارەزایان  ڕوو.  بخەنە  ە 

وەک   یگشت  ڕوونکردنەوەی  ۆب  ڵدانو ەو ه  نڵ مندا  یکانەو ماف   ەنەتەخ  ەب  ت ەبار ەس  ر یو گشتگ  ێ نو   ییار یزان  ەیو ەوکردناڵ ب

 . ەینبک  ەناسێپ  ەزراو ەدام   مەئ  یکانەرک ەئ

  یهێیو پن، بهبکهرۆڤە و تاوتوێی  شوە  اوازهیجدیوی  ن و لە  تە بدهم بابهبه  یگرینگدەبێ    کانهییمیکاداو ئ   ی زانست  ئەنجومەنە  -4

ئەنجامە   به  کانوهنهیژ ێتو کە  تو   یزانستە  گڵلە  ده  راناسادانهی  ، راوهیرگوه  کانەییەو نهیژ ێو  ک وهن  توانده  تدارانسەڵو 

ر سه  له  زێ و توە  نه ۆڵیکێوتار و ل  یوهکردنهۆ و ک  یزانست  ینفرانس  ۆ و ک  ناریمیسبەڕێوەبردنی  .  یقۆزنەوەب  ێڕی کارگ پەیڕەونامەی  

و   ربهتهێر یبگ  ێ توانر کە ده  نکارانهێڕ داپەڕ و  و  لهوە  هییاسایو    یتهیڵ مهۆ و ک ناس یروونو ده  یشکیپز   یلە ڕوانگه  نهته خه  یتبابه

 چەشنە دەمارگرژییەک ئامادە بکات. ر  دوور لە هه   بەتە  م بابهئهبۆ    انەزانستیی  یوهووبوونهڕ ڕووبه  ۆب  گاڵمه ۆ ک

وە لە ئاگادارکردنه  انۆیخ  ی ر گهیکار   ۆڵیبە ڕ   تبهیتا  یکێخهیبادەبێ    نڵ مندا  ەکانیماف  یانانڤ و چاالک   یتهیڵ مه ۆ ک  یانانڤ چاالک   -5

  ، انگڵمهۆ کدوای ، لە ڕێگر بوونر گهئه اساکانی جار  کێند ههبە زانینی ئەوەی کە ن و بده یگشت یگه ڵمهۆ ک یرکردنیشنبۆ و ڕ 

 لە سەر ئەم بابەتە خۆش بکەن. وتووێژ   ۆب  کون و قوژبنەکان، بوار ەل  ەتەباب  مەئ  ینانێهدەر  و بهوە  شهێپنە  ێبستە  یو ێپ
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Social functions of male/boy circumcision in the world and Iran 

Sociological exploration of circumcision from a cultural and religious point of 

view 

Kameel Ahmady 

Abstract 

Researchers consider the geographical origin of circumcision to be around the Nile 

River in ancient Egypt and its time more than two thousand years ago. In addition to 

religious beliefs, which, as the main factor, plays an essential role in the prevalence 

of circumcision, geographical and regional characteristics and international relations 

should not be ignored in the stabilization and expansion of this issue. In the texts, 

documents and ancient works of Iran, there is a sign that women and men are 

circumcised; Does not exist. Therefore, it is clear from the available evidence that 

before the advent of Islam, circumcision was not performed in Iran and this tradition 

became popular with the arrival of Islam in Iran. In traditional societies, performing 

an operation on a private part of a child’s body is performed along with a special 

ritual to enter the adult stage, but in contemporary society, every person under the 

age of 18 is considered a child, and any change in his body without the involvement 

and permission of the child is not only a violation of rights. It is a child, but it is also 

anti-educational in nature. Male circumcision, as an issue related to children and 

children’s rights, is directly related to harmful social culture and traditions, which 

for various religious and cultural reasons is considered less harmful, therefore it has 

received little attention from scientific and research fields. This article tried to 

analyze and understand the historical, traditional, religious and health contexts of 

circumcision of boys/men with a corrective and awareness-raising approach in order 

to enlighten the present and future generations by showing the many dimensions of 

this phenomenon focusing on the rights of the child. This action should inform so 

that human capitals and future makers of the society do not get caught in the maze 

of blind cultural traditions and false propaganda of the economic mafia and the 

hegemony of religion. For this purpose, apart from documentary and library studies 

and using field research with a qualitative approach to evaluate the experiences of 

participants based on targeted interviews among a number of circumcised Iranians 

living inside and outside the country, as well as interviews with some experts and 

scientific experts. paid . The result of this is that in Islam and Judaism, circumcision 

has found an obligatory and shari’a position among its followers. Historically, male 



circumcision has also been associated with religious practices and ethnic identity. 

Apart from the religious pressures associated with performing circumcision, there 

are other reasons that encourage the continuation of this practice, such as: health and 

medical and aesthetic functions, social functions and economic functions. 

Keywords: male/boy circumcision, social function, culture and religion, sociological 

approach, Iran and the world 
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[2]  ( توێژینەوەیەکی دیاردەناسانە سەبارەت بە خەتەنەی  (، تیغی نەریت بە ناوی ئایین،  2022ئەحمەدی، کامیل و هاوکاران 

 کوڕان / پیاوان لە ئێران. دانیمارک: چاپخانەی ئاڤای بووف. 

ُن رسول   [3]
َ
ت
َ
ی پێغەمبەر بووە( یان   – اوا  ز   – هللا علیه و سلم" )حەزرەتی عەلی مێردی کچ  هللا صلیبۆ وێنە وتوویانە: "علیٌّ خ

َتنا رسول 
َ
هللا علیه و سلم" ئەبووبەکر و عومەر ڕەزای خوایان لێ بێ، خەزووری هللا صلیدەڵێن " أبوبکر و عمر رض ی هللا عنهما خ

 بوون.ڕەسوولەڵ  

ژێر    [4] لە  ژنانە  ژێردەستەیی  و  پیاوساالری  سەردەمی  پاشماوەی  ژن  بۆ  خاتوون  وشەی  پێکهاتە  بەکارهێنانی  هەژموونی 

 .پیاوانەکاندا
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کردن کارێکە کە لەگەڵ شوناس ی شوێنکەوتووانی ئەم  هەرچەندە بە بڕوای زۆرێک لە باوەڕدارانی ئایینی هیندۆس ی، خەتەنە   [5]

بوون بە قارچک و باکتریا کردنەوەی مەترسیی تووشئایینەدا ناکۆکە، بەڵم هەندێکیان بە هۆی هۆکاری پزیشکی وەک کەم

تووش  هەوڵی ئەگەری  دەوترێ  هەروەها  دەدەن.  خەتەنە  لە سێکس ئەنجامدانی  منداڵدان  ملی  شێرپەنجەی  بە  کردن بوون 

دامەزراوەی   و  هیندستان  پزیشکیی  توێژینەوەی  ئەنجومەنی  سیاسەتی  داڕێژەرانی  کەمترە.  خەتەنەکراودا  پیاوانی  لەگەڵ 

کردنی پیاوان وەک بەشێک لە پاکێجێکی گشتگیر بۆ ووە کە خەتەنە نیشتمانیی توێژینەوەی ئایدز لە هیندستان پێشنیاریان کرد

کەم کۆندۆم،  لە؛  بریتییە  مژارەکانی  کە  بکرێ  پێشکەش  ئایدز  لە  سێکسییەکان،  خۆپاراستن  هاوبەشە  ڕێژەی  کردنەوەی 

   کردنی سێکس، چاودێریی نەخۆشییە نزیکییەکان و پشکنینی ئایدز و راوێژکاری.پێخستنی دەستدوا

 BBCسەرچاوە:    [6]

   30/3/1399گەیشتن  ڕا کردن، بەرواری دەستڕێوڕەسمی خەتەنە   [7]

   https://www.bbc.co.uk/religion/religions/judaism/jewish     

موهێلەکان ئەو کەسانەن کە لە الیەن جولەکەکانەوە بۆ ئەنجامدانی خەتەنە ڕاهێنانیان پێدەکرێ و هەندێ جاریش لە   [8]

  هەمان ئەو پیشانەی کە پەیوەندییان بە ڕێوڕەسمی ئایینیەوە هەیە کار دەکەن.

[9]    Justin Martyr 

کردن له سەر خەتەنە له الیەن کۆمەڵگەی پزیشکانەوە له بەش ی دووهەمی کتێبی  لە مەڕ هۆکارەکانی ڕەزامەندی و داکۆکی   [10]

 "خەتەنەی پیاوان" به چڕوپڕی قسەی له سەر کراوه. 

 ِإنَّ اَّللََّ ُیحِبُّ التَّوَّاِبیَن َوُیحِبُّ اْلُمتَطَهِّرِیَن.    [ 11]

مََّهاُتُهْم     [ 12]
ُ
أ ْزَواجُُه 

َ
َوأ ْنُفِسِهْم  

َ
أ مِْن  ِباْلُمْؤِمِنیَن  ْوَلى 

َ
أ النَّبِيُّ 

اْلُمْؤِمِنیَن   ِمَن  اَّللَِّ  ِكتَابِ  ِفي  ِبَبْعٍض  ْوَلى 
َ
أ َبْعضُُهْم  اْلَْرحَاِم  وُلو 

ُ
َوأ

ذَ  َكاَن  َمْعُروًفا  ْوِلَیاِئُكْم 
َ
ِإَلىأ َتْفَعُلوا  ْن 

َ
أ ِإالَّ  ِفي  َواْلُمَهاجِرِیَن  ِلكَ 

 اْلِكَتابِ َمسْطُوًرا 

َرُءوفٌ    [ 13] َواَّللَُّ  اَّللَِّ   َمْرضَاتِ  اْبِتَغاَء  َنْفسَُه  َیشْرِي  َمْن  النَّاسِ  َومَِن 

 ِباْلِعَبادِ 

التَّْهُلكَة    [ 14] ِإَلى  ْیِدیُكْم 
َ
ِبأ ُتْلُقوا  َوال  اَّللَِّ  سَبِیِل  ِفي  ْنِفُقوا 

َ
َوأ

حِْسُنوا ِإنَّ اَّللََّ 
َ
 ُیحِبُّ اْلُمحِْسِنینَ َوأ

عە هەندێ گێڕانەوە هەیە کە بۆ دروستیی ئەنجامدانی زنجیرەیەک ڕێوڕەسمی حەج یبۆ نموونە لە فیقهـ و ڕوانگەی ش  [15]

 ئەوە تەوافی نیساکەی لە کاتی حەجدا ئەنجام دەدرێ بەتاڵ و حەرامە.    خەتەنە بکرێ، ئەگەر خەتەنە نەکرێ دەبێ کەسێک  
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