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  تی پیاو و سه ی ده که نگه خوناویه ڕهئایا 
  ه؟سکس-هر جووتبوون ان و کچان له سهکوشتنی ژن

  
  ) پیاو( نر کهن ریته ر و داب نه و پوه نیی ئه قوربا)ژنان و کچان(مینه

  ر بۆ ک بگرته به یه موو ڕگه شه هه  و ئامادهنی بۆ داناو بنچینه
  .تی یه ی که هه هایه  ڕه ته سه و ده  دۆگم کردنی ئه

  
   سود2007هاری  یی به رهئاسۆبیا:   ر  نووسه

  سوید/زانکۆی خڤده/ 3سای /تی یه روونناسی کۆمه کۆلژی ده
  وه پارزراوه پی یاساکانی بوکردنه  به م باسه  ئهی وه مافی بوکردنه

  
com.yahoo@assobyari  

Abstracکورته ،   
 
. گی داکوتیووه ها ساه ڕه ده سه honor  killing ر ناموس ی کوشتنی ژنان و کچان له سه له سه مه
وشتنی مینه ک بوون که ک یه گه  کۆمهب ره ی عه له دوورگه) الجاهلیة(زانی می نه رده کانی سه گه ۆمهک

ی تر له  یه هنده و کشه وه ئه به ره ن عه الیه هۆی داگیرکردنی کوردستانیش له به. زۆر ئاسایی بووه الیان
).20-05-2007.ئۆرگوکپدیا(وه ته نگی داوه ی کوردیدا ڕه گه کۆمه
تی  سه دهیاسی، تی س سه  ده بایۆلۆژی،،  ئاینی ری ر فاکته مه سه وم داوه ڕوناکی بخه دا هه م ڕاپۆرته له

ژنان (ست کردنی مینه بینن بۆ ژر ده  کاری خۆیان دهو خۆ ه ڕاست و ناڕاسته تی، ک یه ئابوری و کۆمه
و  ناخوازت ئه)  پیاو(زی نر گه دا ڕه واته لره  که .کانی سزادانیان دا وشوازه گه له کۆمه) و آچان

 بۆ پارزگاری و ی خۆی بخاته کار موو ووزه شه هه امادهست بدات و ئ یه له ده ته مژینه سه ده
. ته سه و ده ی ئه وه هشتنه

 
  ست و ئامانج به مه .1

که ژنان و ) نر(تی پیاو سه ی ده رباره یشتنکی کورته ده کی زانستی و تگه یه وه م ڕاپۆرته خوندنه ئامانجی ئه
 .زانت ی خۆی ده سته به ژرده) مینه(کچان

 
  کردنی پرسیار لیزهفۆرما .2

  ؟وه ن پیاوه الیه ، لهسکسه- ر جووتبوونه سه ئایا کوشتنی ژنان و کچان له
  متود .3
ی ئاینی و  رچاوه تی، سه یه روونناسی کۆمه  زانستی دهلک بۆچونی ر ڕۆشنایی کۆمه ه بهم ل م ڕاپۆرته ئه
  .کشم کردوون اوساالری کوردیدا ت ههی پی گه ریتی کۆمه ڵ داب و نه راوردکردنیان، دارشتووه و له گه به
  کان و بۆچونه ی دیمانه روازه ده .4
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 توور و ئاین  زیندانی که-تور تی  و که یه ی کۆمه وه خوندنه 

  
رگ  بت و نزیک مه کردنی ل ده شه کانی گه موو بواره نت که مرۆڤ هه گه و ده بوون به کتوور ئه ند پابه
کات و  ند ده کانیدا به یه که مرۆڤ له نو چوارچوه بایه و هزه می ئه رهه وشت له به همۆراڵ یان ڕ. وه بته ده

و هیچ شوازکی گونجاو نیه بۆ  به بۆ چۆنی ئه). 2001نیتشه، سۆشیال سایکۆلۆژی(کات ود ده ئازادی زه
ی   له ڕگه گه مهوشتک نیه، کۆ هاو ڕه نی هیچ به بت خاوه مرۆڤ که له دایک ده. کردنی مۆراڵ پناسه

کاندا بگونجت، جا چ  ر و نۆرمه ڵ پوه گه کات که له وه مرۆڤ له قابکدا دروست ده تیه یه ی کۆمه رده وه ره په
نگ  دا ڕه تیه یه رده کۆمه روه یه، له و په گه و کۆمه وتنی ئه  ی پشکه ریت یان ئاین بت، ڕاده ری داب و نه  پوه
تی و  سایه وه و که یه گه و کۆمه کانی ئه بت به ئاستی نۆرمه ست ده و تاکه، پوه ی ئه وه بیرکردنهئاستی . وه داته ده

راییوه بۆ  ی تاآگه گه تی له کۆمه الیه ی کۆمه رده وه ره ی په دیمانه. کات سه دروست ده و که تی ئه یه ی کۆمه ناسنامه
  . گۆڕدرت کتیڤ ده ی کۆله گه کۆمه

  
تی  سه  به دهکان  تیه یه  کۆمه  ندیه نی به پوهندی لکا  ڕگه سکس و جووتبوون له :ت دهمۆن فرۆید م ئد به

رامدا  ی تابو و حه گه کان له کۆمه مرۆڤه. )23  ڕه ، الپه2001سۆشیال سایکۆلۆژی(   ،کرت تابو ده  وه هدیکتاتۆر
کانی  ره ی له قابی پوه وه هکرن بۆ ئ  ده رده وه ره  په،وه ته سه هن د رزاری له الیه ست به گوناه و قه میشه به هه هه

کردنی  شه نگه له گه ناسنت، که ئاسته ها ده تی ڕه سه کی ده یه رچاوه ک سه فرۆید ئاین وه. چن   رنه  دهخۆیدا
   دانراوه ی بۆ توور بناغه هی ک یه پکھاته و شوه  ئا به ).25  ڕه ، الپه2001سۆشیال سایکۆلۆژی( وتنی مرۆڤ و پشکه
خۆشانه که  و نه بۆ نموونه ئه. وه کانی کتوردا بدۆزته ره نسک له نوان جووتبوون و پوه بت به و مرۆڤ ده

کانی کتوری  ره کرد و زابوونی پوه ستیان به گوناحی خۆیان ده یان هه  زۆربه فرۆیدچوون بۆ الی ده
ت، به  کانی ڕۆژهه ئاینه. یان ناند کانی خۆیان ده زووه کردنی ئاره وان له ترنه ئه. ووڤکتۆریانزمیان پوه دیارب

  .کردنی شه نگ دروستکردن له گه  له ئاسته گه بینن له کۆتکردنی تاک و کۆمه مان ڕۆل ده وه هه  یانه و بچوک وره گه
گه   ساڵ له کۆمه1400  زیاتر لهمۆ پاش ئه ه که تاک یه ووته) وقد عاقب اهللا على الزنا الزاني والزانية( ی   ڕسته

   ).20-05-2007.وکپدیائۆرگ(کرت کاندا کاری پ ده موسمانه
  وانـهکـات لـه  ل ده رانه که کوشتنی ژنان و کچان حه  بزونه ککه له و هزه ی کوردیدا  یه گه ئاینی ئیسالم له کۆمه

ر  ناکـه نـا و زه  خوا دژوارتـرین سـزای بـۆ  زه،سزای تاک: یه م جۆره  که به،ر جووتبوون دانانی سزا بۆ تاک له سهله 
سـت بـه ئـازار بکـات ،  هـهرامی تیا بینیووه  که چژی حهیدا  سته موو جه  تاکو مردن تاکو له هه بارانه رده داناوه که به

 وقد عاقب اهللا على الزنا الزاني والزانيـة         :عقوبات فردية ( کدا بـت،  م خه رده به بت له ش ده کردنه باران ده ره و به ئه

بأشنع العقوبات، فجعل المحصن منهما عقوبته أشنع قتلة، رجماً بالحجارة حتى يموت، حتى يجد األلم في جميع الجسد الذي                   

  . )com.avislam.www ،تلذذ بالحرام، يجعل أمام الناس يرجمونه بالحجارة حتى يموت
  
  
 
  

  ) ژنان و کچان(  مینهکردنی هزی ئابوری کۆیله 
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رکی  مھنه رهه ج  دنت و به کان به رکه ئابوریه رچی له پیاو زۆرتر ئه گه ئه) مینه(ند رچه وه، هه له باری ئابورییه
پی  به. ی که مه رهه ت له قازانجی بهب ری ده  و ب به ی پیاوه زنه چته خه ی ده که نوێ داهاته رله م سه یه، به شاراوه

ی له  نھا ڕژه رت و پیاوان ته ده نجام ده وه ئه ن ژنانه  نجامی گشتی کار له جھیاندا له الیه ئه% 66ڕاپۆرتی یوئن له 
بۆ پیاوان % 99وت و له  که ر ژنان ده به% 1نھا له  کو موچه ته دا وه و کاره می داهاتی ئه رجه له سه%.  34
  وه به موک سامانیشه) Wahl, Holgersson, Höök & Linghag,2001)بت ده
 

  وه ی بایلۆژییه پیاو له دیمانه)  نرینه(زابوونی 
بت له  های هه تی ڕه سه کات که خۆی ده زوو ده یان، ئاره وه کانی خۆی و بوکردنه پیاو بۆ زیندووڕاگرتنی ژینه

ر  هه).  )Stevens,1998گرن، له دایک ببن کانی خۆی هه وه، که ژینه ک نه دا، که کۆمه ڵ مینه جووتبوونی له گه
ش له  و بۆچونه بایلۆژیه  ئه . کی و ناکۆکی ره نجامی دووبه بته ئه می، ده رده نگی بخاته به نریکی دیش ئاسته

  .  مینه ر به رامبه یه به کانی نر هه ره ر پوه ری له سه وه و کاریگه داته نگ ده مۆ ڕه فتاری نیر تاکو ئه ڕه
ی  رده  روه فتـار و پـه  و پیـاودا ڕهژنـان و کچـان وه له نوان لۆژییه هۆی جیاوازی بایه وه ، به تای ڕۆژانی ژیانه ره له سه
تـی جیـاواز بـۆ  یـه کـی کۆمـه یـه رده روه ئمه په. نرت یه  داده و بنچینه ر ئه له سه)  و پیاوژنان،کچان(ز گه ردوو ڕه هه
ــاری ده گــه ردوو ڕه ههــ ــه یــن و هــه کــه ز، نــر و مــ دی ــه  ری ــوکچکــه ل ــهژن ــاو ڕۆــی خــۆی ب ی  کــه زه گــه پــی ڕه  و پی

ینـه  ده مانچـه و ئۆتـۆمبلیش ده ینـه کچـان و ده ده رگی سـوور و گوـدار، یـاری بـووک ده بۆنموونه به. خشین به پده
  Giddens sociologi p 113کوڕان تاکو جیابن له کچان 

  
  ی گلۆبالیزم ڕژنهکو 

ن یتر وره ته گوندکی بچووک، گه کۆژیاوه بووه کنه ندی ته سه شه مۆدا، که گیتی به هۆی گه له جیھانی گلوبای ئه
یه، له  ویان هه ندکی پته کان پوه کانی جیھان و گۆڕانکاریه گه کردنی کۆمه ر فۆرمالیزه یه له سه خۆی ههری  کاریگه

وه،  رنته ینتههۆی ئ وه به زانیاری گۆڕینه.  وی تریان توانی کاری کردنی الوازه یان ب ئهالندا، که هچ نوان گه
بۆ نموونه . الندا دروست کردووه کاندا له نو گه موو بواره ندی له هه زمه، که تۆڕکی پوهیباۆشکی گرنگی گل به
ی کوشتنی دوعا، که له شونکی بچوک   نموونهوای هه. موو شونک گاته هه ک ده یه ند چرکه واکی نوێ به چه هه

   )Giddens,2003(وه ر شانۆی مافی مینه دانا و بوبووه سه ری خۆی له ی، کاریگه وه ستنهاهۆی خرایی گو ڕویدا، به
  

  کان مینیسته بۆچونی فه 
ر داهاتنی ووشه سه منینستانه له بۆچونی ف ر و ممه :ی نمان وی نیر  خۆمان ووشه ئبه هۆی داڕشتنی زمان،  م 

هۆی  به .وه ئاسان نییه نده تکدانه رچه هه) Johansson 2001 ،64  ل ڕه الپه( داڕشتووه و  قابکمان بۆ داناوه
یه،  گه ی داهاتووی کۆمه وه کی گرنگی نه یه رچاوه ناڵ و سه  که که ،Socialisation وه تیه یه ی کۆمه رده ره په

ی زانیاری  وه بت بۆ ئه  ده رده روه نگاو  په نگاو هه کات، که به هه ڕی ده ی و ب توانیدا تپهنی مندا مه مرۆڤ له ته
 ). Giddens,2003(یدا بگونجت  که توره هریتی ک ڵ داب و نه  گه جۆرک که له زمون فرببت، به وئه

  
ی به  وه ستنه رکی ئازاده و به به هدات که مرۆڤ گیان ل  ده وه ی ئه جووت بوون، یان سیکس، له خۆیدا نیشانه

ودانی مرۆڤ بۆ  هه. )38-37ڕه   الپه2001سۆشیال سایکۆلۆژی( خته کجار سه ریت کارکی یه ک داب و نه کۆمه
و خۆ  ش ئه پی کۆنتیكس و ژینگه به. بت بکرت دهکان   جۆریک له جۆره که سروشتیه، به و ڕمه خۆتیرکردن له

ک یاسای نووسراو و  کۆمه م دیسان به به..کاندا مرۆڤ ئازادتره راییه گه تاکگه ترکردنه دته گۆڕان، له کۆمه
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 و کان که خۆیان له داب ووتووخوازه کان، هزه پاشکه وتووه  پاشکه گه له کۆمه. گیرت ی ل ده نووسراو ڕگه نه
ن سیکس و جووت بوو  ده وده سنن و هه خه ترین شوه ده وه، مرۆڤ به دڕنده بیینه کاندا ده ریت و هزه ئاینیه نه

   .تابو بناسننبه 
  

می  و سیسته پ ئه تیڤ هان بدرت به تیڤ یا پۆزه گه کی نه یه شوه توانرت به شکردنی ڕۆی کچ و کوڕ ده دابه
وه منداڵ  تای مندایه ره مه له سه م سیسته ئه. کات  دیاری دهاندان و سزادانو ه) مارۆدان گه(ئیمبارگۆ 

    . کو کچ یان کوڕ کات که کامه شت گونجاوه  وه رده روه په
  
  
 تاوتۆ و گفتوگۆکردن .5
  
و  ناکی ئه، له ژر ڕو)نر(ستی پیاو   ده بهی کوردیدا  گه ژنان و کچان له کۆمه) مینه(ری کوشتنی واته فاکته که

پدان و پارزگاری  ره  وه بۆ په ژییهۆپیاوانی کورد له ڕوی بایۆل. کتربوون ی یه دا زۆرن و ئاویته وه ره ی سه دیمانانه
التی  سه ی ده وه ره ڵ پیاوانی تردا جووت ببن که له ده کانیان له گه خته که دایک و خوشه کانی خۆیان الیان سه ژینه

بوون کردنی ژنان و کچان   بۆ زه ککی کوشنده کو چه ته، ئاین وه سه و ده ی ئه وه پیاوان بۆ هشتنه.  خۆیاندا بن
ر گۆڕانکاری   له سهیه و خۆی هه ری ڕاسته ی هزی گلۆبایزم کاریگه وه ر ئه پیاوانی کورد له به .ن به کارده به

ی  گه کانی کۆمه ره کۆنه ۆرم و پیوهن ن ده وڵ ده تی ژنان و کچان بۆ ناسینی خۆیان، هه  تایبه ی کوردی، به گه کۆمه
نگ و کوشتنی ژنان و  بر و زه ئاین، هزی ئابوری، زه. وانه  ها ڕگه، له نده وه به چه ر بھننه به میشه وه کوردی هه

      .کچان
و  رمی ئهر نۆ نه نوان کچان و کوڕان له سه خه وه جیاوازی ده تای منداییه ره  که له سه پیاونکانی ره که واته پوه

 ت خودی ژنانیش له  نانه ر ته خاته سه خۆی دهری  تی و کاریگه یه مان هه که گه وه که کۆمه تییه یه  کۆمه رده روه په
کان  ی دایک و باوکه کی زۆر ساده، زۆربه یه نموونه. کو کوڕ کو کچ و کوڕ وه تی کچ وه سایه دروستکردنی که

ر  رامبه من به  مان کاتدا ئاسته ن، له هه که زووی ده ر کام کچ ئاره نه سه هست بخ کانیان ده ن کۆڕه که شانازی ده
واته  که. ب به کورکی ناسراو بدرن به شوو مل ده وروپا به زۆره ندک کچی کورد له ئه کو هه کانیان، به کچه
و باوک و  کرت چونکه ئه زیه دهاجیاوو    ئه.یه ی نرینه سته ر دایناوه، مینه ژر دهریته که ن و داب و نه هۆی ئه به

ندێ جاریش بۆ  ن، هه وتوو و پیاو ساالری خۆیان ڕزگار بکه ی پاشکه گه دایکه ناتوانن له کۆی و زنجیری کۆمه
  . له و دوعاکانی تر  فاتیمه و په کوژن، بۆ نموونه کانیان ده کان کچه خزانه) ف ره شه(ی ناموس وه شتنه

کوژرن،  ی ناموس ده ر کشه ر له سود کردووه که له سه نابه ر کچانی په کی له سه یه وه ئۆسا ئلدن که توژینه
ریته  و داب و نه لتوور و درژه پدانی ئه ی که وه رهنانه به  هۆی وه بته گیربوون ده کات  که گۆشه  ده وه ئاماژه به

ئۆسا ئلدین (  و براکانیان باشترین نموونه،ستی باوک له به ده نگال و په کوشتنی کچه کورد فاتیمه شه. کۆنه
2003 (   
شه   و ئاماده التی خۆی داناوه سه ی ده وه بن، که پیاو خۆی یاسای بۆ هشتنه ریب ده کان هاوته دا بۆچونه لره

 ڵ هزی ئایندا ریت له گه له کوردستاندا داب و نه.  کردنی ژنان و کچان باشترین هزی خۆی بخاته کار بۆ کۆیله
 له انی کوردی گه وه  و کۆمه هننه ر ده به وتووی کۆن وه  و یاسا پاشکه ر ها ساه پوه نده کتربوون و چه ی یه ئاوته
  .کردنی ل گرتووه شه کانی گه ج کردووه و بوارهکی داخراودا ئیفلی یه بازنیه
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 رزگارکردن له ه بۆ خۆیخت دا کی سه یه  کشهوه، له یزمهلۆژیا و گۆبال کنه ری ته  به هۆی کاریگهی تاک وه ر ئه به له
، کچان و ر، پیاو یاساکانی بۆ داناوون وبه دان ساڵ له مه کانی ئاین، که پش سه ره کۆنه ریت و پیوه وری داب و نه جه

 .تی خۆی نابت سه رداری ده ستبه م، چونکه پیاو ده که  قوربانی یه بنه ژنان ده
  
 یش)و کوڕ پیا( کان کوژرن، نیره ی ناموس ده   کشهر  سه له) آچ و ژن( ی که مینه انهگ و کۆمه  له م دیسان به

شی   بهدا ستی لکردوون، لره ککی ب هه کو چه  ه وت کردوون و ن که هوشیاری ل زه ریته و داب و نه قوربانین ئه
و  پدانی ئه ه وانن له درژ  ئهم که  یهسیرپر بهیه،  وه ماه ه بنرۆک خل و ست سه ده گه که به ستی کۆمه رده سه

تی مافی  گانه دژایه و جۆره کۆمه ش له مان کاتدا خودی منه له هه. کرت  ژنان و کچان ده ر رامبه  به کهی تاوانانه
و  شکه پ گهل  پیاو له کۆمه  .ی بۆ داناوه که وه، که پیاو بناغه کردنکی پیاو ساالرانه رده روه ی په کات له ڕگه خۆی ده

) ژن و کچ(وان ت و ئهدات که خۆی ساالر ب وڵ ده  ژنان و کچان ، هه بهتی کردنی هۆی سووکایه کانیشدا به تووه
  ).2003نجان، سۆشیال سایکۆژی  سکسی گه(،بنتس بنده

ی  وه  بۆ دیتنهیخاته کار  که پیاو دهکی تره یه ری رکیفی پیاودا، پرۆسه یگه مینه له ژر کاریی سته  جهپاسیڤکردنی
ڕه  په   ال2003سۆشیال سایکۆژی     (دا ی مینه سته له جه) کانی سکسیه( کانی جوتبوون زووه ی ئاره رچاوه سه

کانی ترد باوه،  گه ی کوردی و کۆمه گه شک له کۆمه کردنی کچان له به نه ته  بۆ نموونه تا ئستاش خه).163
زووی جوتبوونی کچان و ژنان،  ی ئاره وه مکردنه نگ کردن و که  بۆ ئاسته اوهتی پی سه ی ده وه نگدانه ش ڕه وه ئه
  .وه هنته مای پاک و خاونی، که پیاو بیانوی بۆ ده ر بنه ک له سه نه
نده هیچ ئامارکی  رچه هه. رناچن تیدا ده سه ی پیاو و له ده بنه کویله وه دیسان ژنان و کچان ده ڕوی ئابوریشه له

لگه  م دیسان پیاو له کۆمه ی کوردیدا، به  گه  له کۆمهستدا نیه ر ده به ی ژنان و کچان له ڕ مووچه  مهزانستی له
رمی  تی فه سه  خۆی دهواته پیاو که. یه ها تکی ڕه سه نی ده  خاوهی کوردی، گه کو کۆمه کاندا، وه وتووه پاشکه

و   ئهی وه ره  له دهیشنگک ر ده  هه.ون ی ئه بۆ خۆی دروستکردووه و ژنان و کچان کۆیله
  . وه زانت که کپی بکاته  ڕاست ده رام و تابۆیه و پیاو خۆی به وه، حه رزبته  بهدا  ته سه ده
  
  : وه می بداته و پویسته پیاوی کورد وه ه ئاراوهکه دتی   و پرسیاره ئه

، که بت  وون دهۆسی ژنان و کچان که له جووتبووندائایا  بوونی کوردستانکی ئازاد بۆ پیاوی کورد گرنگه یان نام
کانی خۆی زیاتر   سکسیه زووه یان پیاو ئاره کوژت؟ ر ده ندان ساه ژن و کچی له سه پیاوی کورد چه

 رسته؟ نرخنت و خۆپه رزده به
  : م ڕاپۆرته زانستیه کانی ئه  الوازه خاه

  . کاتبوونی نه 
ی خۆیان  سته کو ژرده ی که ژن و کچ وه و پیاوانه ڵ ئه گه وتن له و پکهبوونی توانا بۆ دیمانه یان چا نه 

 .وستیان بزانرت ی که ژن و کچانی خۆیان کوشتووه، که پویسته هه و پیاوانه ندک له و هه. بینن ده
 .وه له کوردستان ی کوشتنی ژنان و کچانه  زانستی له بارهیی کورد رچاوه بوونی سه نه 
بوونی ئاماری  ر نه له بهش  وه  ئهناکات، کی قوڵ  یه  شیوه  بهتی ئابوری پیاوان  سه باسی دهاپۆرته م ڕ ئه 

 .که رفراوانکردنی ڕاپۆرته کردن و به ئابوری له کوردستان و ئاۆزنه
  

  :کان رچاوه سه
رتووک په  
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وقد عاقب اهللا على الزنا الزاني والزانية بأشنع العقوبات، فجعل المحصن منهما عقوبته أشنع قتلة، رجماً بالحجارة حتى يموت، 

  ..حتى يجد األلم في جميع الجسد الذي تلذذ بالحرام، يجعل أمام الناس يرجمونه بالحجارة حتى يموت
نڕاپۆرتی ي   وئ

Enlig FN s beräkning i sin rapport 66 % av allt arbetet utförs av kvinnor medan männen står bara 
för 34 %  av arbetet . Av detta arbete får kvinnor mindre av 1 % av inkomster och män får 99% av 
samlade förmögenheter(Wahl, Holgersson, Höök & Linghag,2001). Här tydliggörs att män jobbar 
bara 34 % och de äger 99% av världens förmögenhet vilken betyder att kvinnor är mycket 
underdominerad av män på grund av deras kön.  

  


