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یاسایكی ھیچ ل ،زاراوەی ئو ك ((بازرگانیكردن))
سزاكان جگلوەی مئ بكارنھاتووە، ئستا تا سوریا

كردن. بند ساڵ ١٥ رادەی تا كراون، توند
یاسای ل ك دەكات، لوە باس زانكۆ، مامۆستایی ئو
ھربۆیش نكراوە، بازرگانیكردن ل باس سوریا پشووی
ئو بپی خزمتگوزار، یا  لشفرۆش  ئافرەتی میشھ
برزەكی وەكو  پیاویش و  دانراوە تاوانبار  ب  یاسایان
كولكی ل دەستی ئوەی وەكو  دەرچووە، لی بانان
ك كردووە، دەییكشی كاری ئوەی ندابت. تڕیش
زۆر سزایكی ((گواد)) دەن پی گشتی شوەزاری ب

بۆ دانراوە. سووكی
یاسای ئو ((ئستا دەت  و دەدوت  زیاتر دەراجی
لشفرۆشی بازرگانیكردنی قوربانییانی لگڵ مام ،ینو
ب تاوانبار، نك چشنی دەكات تماشا  قوربانی وەكو
ھبوو، تدا بازرگانیكردنی روكنكانی گشت ئگر جۆرك
پرۆژە لو ئامانج چونك دەكرت. تماشا قوربانی مینا
ئگر تنانت قوربانییكانی، ل زگاریكردنپار یاسایی
چونك بت، دا ئنجام كارەیان ئو خۆشیان رەزامندی ب
بنچینیی مافی كۆمك لشفرۆشی بازرگانیكردنی ل

بكرت)). پ مامی ناشت ك دەكرت، پشل
ئنجومنی لالین یاسای ئم كوا دەترسا لوە دەراجی
ئوەی بھۆی خاسمت، نكرند نسپ سوریایی، گلی
ناكرت)) كقوربانیی رەزامندی بۆ حیساب )) بگی كوا
لكدەدایوە، وایان ھندك چونك ھبوو، یاساكدا ل

لشفرۆشی. كاری بۆ كھاندەر یگب ئو كوا
ئیستغالل ،شت س بارزگانیكردنی لشفرۆشی ئركانكانی
كرداری ل روكن و سئ و فكردن، ئگر بزۆری و
وەكو كماشای ئافرەتت ئوا بازرگانیكردنوە وەدیھات،
خۆشی رەزامندی  ب ئگر تنانت دەكرت،  قوربانی
ئو ھرچندە  ئاخر دابت، ئنجام سكسییكی كارە 
بم دەكات، خۆی رەزامندی ب كارەش ئو ئافرەت
ئیستغالل، یاخود یا لناچاری لی بت فكردن بھۆی

دەدات. ئنجام كارە ئم
بوپڕی كئافرەت ككار ئوا ،شفرۆشیشل ھرچی
بازرگانیكردنی روكنكانی دەدات و ئنجامی خۆی ئارەزووی
رووبڕووی ئنجامدەرەكی  و نیی تدا  سكسی
ب بازرگانیكردن ھرچی دەبت. یاسایی لپچینوەی
لی فكردن یا كئافرەت ئیغراكردنی ل بریتیی ،ئافرەت
بۆ پاسپۆرتكی پاشان شاردنوەی كاركردن، بیانووی ب

سكسی. كاری ب ئنجامدانی كردنی ناچار و نمون

لشفرۆشی ب تایبت ناوەندەكانی داخستنی
،ئیسالمیی پرلمانكی ئندام ك حبش محمد د.
كیاسایی پۆژە  بۆ ك كارانی بو بوو خۆشحاڵ  زۆر
سروشتیی كاركی ئوە ك بوو، وا پی و ئنجامدراوە
و بپچتوە دیاردەی لو تو وئ ناوەخۆی وەزارەتی
دابنت، منداڵ و ئافرەت  ب بازرگانیكردن  بۆ سنوورك
 ببوون ك گشتیاری، ناوەندی  ٣٦ داخستنی خاسمن

بۆی. ركمكردن كاری لشفرۆشی و بۆ ھاندەرك
تپڕبوونی شونك سوریا دەت:((پشتر ئو
بم تر، وتانی بۆ بووە بیانییكان خزمتگوزارە
ل وتی بشومار بشوەیكی تگوزارانخزم ئستا ئو
لشفرۆشی كاری بۆ زۆربشیان و دەگیرسنوە مئ
كوا وەیب پویستیان ئوانش ك بكاردەھنرن،
ناینكانیان بۆ سنوورك و بكرت ل پارزگارییان

دابنرت)).
دەكرن بند عراقی لشفرۆشی پنجا فتانھ

ركخراوە  ك كرا، بوە ئاماژە  پشتر ھروەكچۆن 
بازرگانیكردن ئو لسر مترسییان زەنگی مرۆییكان
ھمان خست روو، سكسی كاری بۆ و مندا ئافرەت ب
بوونی ئاوارە دوای ك دەكن لوە باس ركخراوانش ئو
زەقتتر كشكان سوریا، بۆ عراقی نیو ملیۆنك ل زیاتر

بوونتوە. گورەتر و
یكگرتووەكان، نتوە ر بس ھوای (ئرین)ی تۆڕی
١٠٠ ئاژانسی  نزیكی سوریا ژ نوك ك روو، دەخات ئوە
ئو ل رگای بۆی ھن. بیانی كچی خزمتگوزاری ھنانی
ئو وتنرانھ بناچاری ئافرەت سدان ب ئاژانسانوە
برانبر و دەكرت پ ئیستغاللییان ئاشكرا   ب و تو

.یمیان ھكی كوەش مافئ
لپناوی بازرگانیكردن ك دەكات بوە ئاماژە ئاژانس ئو
دەگوترت بوبۆتوە، برفرە بشوەیكی سكس
ندەخر عراقی لشفرۆشی پنجا نزیكی فتانھ
ك سكسییانی  چاالكیی ئو بھۆی زیندانكانوە،
نخۆشی سدان  ئوەش دەرەنجامی دەدەن، ئنجامی 
ئو دەكرت، پشبنینی ك بوونتوە، بو نادیار

بویان كردبتوە. شفرۆشانل


