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 :بةريزان
 ئةم كاتةتان باش سةرةتا 

 هاورمي هةاللة رافع يسوثاس
ك دةكةم بؤ ماندووبونَي

ئةم كؤنفرانسةو  لةسازداين
مة  فرسةتَيك بة ئَيداين

كةوة كؤببينةوة تابتوانني ثَي
 ذنان ي بزوتنةوةيولةبارة

ومةسةلةكانيانةوة قسةوباس 
  .. بكةين

 عَيراق وةك كوردستاين.. .  ذناني ناموس كوشتيني ودياردةصئَيرةو ئةو "يناو
 شةرةف وناموس ي ناوةراست بةبةهانة رؤذهةاليتلة والتاين ذنان راية كوشتين
لةمبارةوة هةموومان ئاشناين بةم مةسةلةية ،  بةهةمووذنان طرتوةيوة وبةرؤك

 وةك  منيش لةسةر ئةم مةسةلةيةية و بةتايبةيتيباس.. ةزينةكانيمان بيستووة
  ..  عرياقستاين

 9000ستا زياتر لة  ذنان تائَي رَيكخراوةكاين راطةياندينصي ذنان بةث كوشتينين
 خؤياندا و كؤالن ومالةكاينةمانة ياخؤيان كوشتووة وةيا لةسةر شةقام ولةنَي

ئةم .. اوة والشةيان ثارضةثارضةكراوة كرريؤركروان وةياخود طيانيان قةسايب
 ذنان لةسةر كؤمةلة مةسةلةيةك ي كوشنت وتريؤر حالةتةكاينيكردووة كةزوربة
 يةكايني وئينسانيية شةخسي ئازاد و سةرةتايترين ماف ناينصر ثةسةملاندن وذَي

 ي رةفزييان بةهؤ..  باوزان ودابونةرييت خَيي لةدةرةوة خؤشةويسيتي ثةيوةند
 تةنانةت ئةم روداوانة حالةيت، ت داوايان كردبَي ئةطةر ئةو ذنانةبةتايبةيت، الق

  خؤشةويسيتيكة ثةيوةند، نَيكك وةيا ذ كضَيشكَيك بةس بووة بؤ كوشتين 
 يو ئارةزوو  باوي جلوبةرط ثؤشينيك كةلةطةل فةرهةنطر خؤ ئارايشت كردن و

كة وةيا ذنةكة ةكض ك بة تةا بةس بوون بؤئةوة كاربةوة بطاتةيان سةفةركردنَي
 كة وةك ي ذنان و ئةو مةسةالنة كوشتينلةمةش زياتر رووداوةكاين.. . يكوذر

ئةوة دةسةملينن ، مةلطاوة بةدةستةوة طرياوةوزان ودةسةالت وكبراوباوك و خَي
 ي وبةيةكجاريلةبةرضاوناطري،  خؤيان هةيةي شةخص كة ماف وحورمةيتمةاليةيت

" ي ناموسي بةبةهانة ذنانكوشتين"بةالم . يلةطةلدا بكر  مامةلةيان بةجمؤرةير
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 من ئةمرؤ لة ذَير يباس
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ئ،  كردؤتة قورباينذين
 خةلكةوة تيضاوربةبة

رووداونةش ئاشكرايان 
وةنديان بةنيبووة كةثة

لةوانةش. ذنانةوة بووة
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 ي تر خؤ ذنان لةوالتاين كوشتين لةرووداوةكايني عرياقدا بةضةند تايبةمتةند كوردستاينيلةمنونة
  : بؤ رادةكيشمي ئيوةيجيادةكاتةوة كةلريةدا سةرجن

ؤمةل  بةكيلةجينؤسايد ورةشةكوذ ك عرياق منونةيةلةكوردستاين  ذنان كوشتينكاينةتاوان: يةكةم
 عرياق  ئةمتاوانة لةكوردستاين كة منونةكاينية من هةلةيبةبروا. تر يهةر حالةتَيكنيشان ئةدةن تا 

 يمنونة.  ئينسان كوذية ئةمة يةك تريؤريزم ويةك كةمثيينبةتايبةيت، ناوببةين" ي ناموسكوشتين"بة
ت رت ماوةدا دووثا لةكوهةوالةكاينو نةداوة رة شةثؤيل رؤذ هةالت بةم جؤئاوا لةهيض يةك لةوالتاين

ر لةذَي "ناموس"ي ذنان بةبةهانة كوشتينبؤمنونة ئةطةر سةرنج لةرووداوةكاين. وضةندثات نةبؤتةوة
 ئةوة دةبينينةوة كةتاوانةكاين،  لة ئةفغانستان وئريان بدةيني ئيسالم رةشترين دةسةاليتيساية

 بةشوين يطا دادي ياسا و بةبرياريك روالةتيش بوبيت مةسةلة ذنان لةم ووالتانة هةرضونَيكوشتين
تةنانةت . بةريوةضوون" بةردةباران "ي ذنان بةشيوة كوشتينيمةراسيمناوةتة كايةوة وئةوكاتة خويدا هَي

  كوشنت هةرطيز وانةبووة رؤذانةو هةفتانةو مانطانة وساالنة لةضةند حالةيت حالةتةكاينيلةم والتانة
 بؤسةرةوة 91  لةسالةكاينتايبةيت ذنان بة عرياق كؤشتينبةالم لةكوردستاين. او تيثةربيترتؤمارك

  سةدانيةبووة بة ريذة وادا ه لةمانط وسايل نيشان ئةدات كةئامارةكاينيوةك شةثؤليك خؤ
 بةلكو كوشتين، شةوة عرياق هيض ياسا ودادطايةك ناهينيتة ثَي كوردستاينثاشان منونةكاين. طةيشتووة

و  لةسةر جادةو لةنَيي كارةكةر شويينلةسة،  هةية وذنان لةخةوداي تريؤر ورةشةكوذذنان حالةيت
ئةمة ..  نزيكترين كةسان بةخؤياني كوللةو ضةقوي ئاسايدا دةكةونة بةردةستريذزان وذياينخَي

  كويرانةية و زؤرتر نزيكايةيتيئةمة يةك تريؤريزم،  ذنانة بةكؤمةيل وكوشتينيجينوسايد ورةشةكوذ
 سادة و يكَينتا كؤشت، نداوة كةلةجةزائري رووياريؤريزميك هةيةجبةو رةوةندا وتة هةلبةتاوانةكاين

  .  وكؤمةاليةيتي فةرهةنط نيو نيزاعايتروتيين
 "كخراوة رَييكتاوان وكوشتنَي" عرياق نيشان دةدةن كة ذنان لة كوردستاين كوشتينتاوانةكاين: دووةم

 ئاوةهاش ييةكدياردة.  صالحيةتدار تيابةشدارنيوئةفراد، زانخَي، ضةكدار،  قانوني سياسوئةحزايب
  عرياق سايلكوردستاين. ية" خؤمايلدةسةاليت "يو هاتنة كايةوة"ي نةتةوةييرزطار "ي سةردةميدياردة

 وتاوانيك  نةتةوايةيتي لةستةمي كوردستان بؤ رزطاري هاتة ئاراوة خةلكي جةماوةر راثةريين91
 ئةم بةشداربوونةيان يهةم بةعس بةسةر خةلكدا دايسةثاند بةشداريان لةراثةرينداكرد وبةريمكةرذَي

 يثياوان بةرزطار. بكةن  بةعس ذيانيةكايني بةدور لةتاوانة بةكؤمةل كوذيكبةوةطةيشت كةلةذيانَي
ك كة بةالم يةكةم كارَي،  بةعس هاتةدةرةوةخؤيان طةيشنت وكوردستان بةكردةوة لةذير دةسةاليت

ئةم ،  ئةخالق وشةرةف وناموسيهانة ذنان بوو بةبةيان خست كوشتيني ذنان بةري لةدذي كوردئةحزايب
.  ذنان هانبدرينيزان لةدذحيزبانة خويان دةستيان ثيكردو ثاشان فرسةتياندا هةموو كؤمةلطا وخَي

 ي راثةرين و رزطار سةردةمايني عرياق بةرهةم ذنان لةكوردستاين كوشتينبةجمؤرة تاوانةكاين
 واتة ي خؤيك كةدةسةاليتسةردةمانَي. ويان دابن موستةبد وئاسايدا ر لةذير دةسةاليتيتائةوة، نةتةوةية
  دةسةاليتحوكم دةكات وئيتر هيض بيانويةك بؤ ئةوة ناهيليتةوة كةلةذير دةسيت" يكورد "يدةسةالتَيك

  .  ترةي دابو نةريتَيكي كاريطةريبيطانةداين و ئةم تاوانةنانةش بةر هةم
 خؤيان ولةاليةن  ئازيزايناقدا بةدةسيت عري كوردستايني ذنان لةمنونة كوشتينرووداوةكاين: سيهةم

ش  زؤريي خةلكةوةروويانداوة وتارادةيةكيزانةوة بةئاشكراو بةبةرضاو خَيردو ئةنداماينبراو باوك ومَي
 يطا بؤ بةرثةضدانةوة و راوةستانةوة لةدذ ئاواش كةمترين رَييحالةت ومنونةيةك،  كردوةؤمةلطا قبويلك
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 عرياقدا يةك مؤدة و بؤتة مؤد كوردستاينلة  ذنانم كة كوشتينمن بلَيلةيةك وتةدا ئةتوا. ليتةوةدةهَي
  . تردا دةطمةنن  لةوالتاينبةثلةيةك كةحالةتةكاين،  ثياوان وكؤمةلطا كردينيومؤديليك بؤشاناز

  : ئةوةيةي سةرةكي مندا ثرسياري ئةم قسانةيبةالم بةدوا
 و  نائينساينير ئةوثةيو لةتراذيديايةكوةيةية وادةكات ذنان و كضان بةم شَيي ئةوةضئايابةراسيت
جةستةيان   خؤيانةوة خةلكةوة و لةاليةن ئازيزاينيؤربكرين و بةئاشكراو بةبةرضاوتري، وةحشيطةريدا

 دةخاتة روو كة ئاماذة ثيدان و ي تر خؤي ئةم ثرسيارةدا ضةند ثرسياريلةوةالم.. ؟ي خوين بكرشةاليل
  :كةواية،  منييذةدان بةباسةكة دريتة بنامةيان ئةبَيي ثيوةالمدانةوة

  ثيكردو هةلومةرجةكاينكدا و لةاليةن كَيوة دةسيتية؟ ئةم دياردةية لةض كاتَيي ضي خؤي ناموسكوشتين
 بوو لةم دياردةية لةسةرةتادا ي ذنان ض ريكخراوةكاينهةلويسيت  عرياق ضني؟ لةكوردستاينثةرةطرتين

  لةوالتايني ئةم دياردةيةو دوو ثاتبوونةوةية طواستنةوي طةيشت؟ هؤكاريضونبوو وة دواتر بةض
 ي ئةم خوين لةبةر رؤيشتنةيةوةئ ضيبكةين بؤية ودةيبيية؟ ولةئاخريشدا رَيطا ضارة ضيئةوروثاض

 ئةوروثا؟ بةالم سةرةتا هةم لة كوردستان وهةم لة والتاين، راوةخي كؤمةلطادا بةريكةلةبةرامبةر نيوة
  ان بؤ هةية؟ ية وض ثيناسةيةكمي ضي ناموسكوشتين
كوشتنيك . ي كةدةرهةق بةذنان دةكري تيذو جياوازة لة تونديفؤرمَيك" ناموس "ي ذنان بةبةهانةكوشتين

وهةندجار ذنيش واتة دايك خوشك بةشدار دةبن لةم .. ) مام، مَيرد، برا، باوك (كةلةاليةن ثياوةوة
ة ذنان نةك وةك ئينسان و تةنانةت  ئةو تريوانينة سَيكسيزمةية لة كؤمةلطادا كيبةرئةجنام، ثيالنةدا

ثياوان و خَيزان و ترية ي بةلكو وةك بةشَيك لة شةرةف وناموس، يةك تةماشاناكاتيوةك هاوالت
  .  ونةتةوايةتيدايةي ئيسالمي ئةمةش لة فةرهةنطيريشة. ونةتةوة سةير دةكات

يةكانيش يوانة ئةخالقفةرهةنط وثَي، تدةسةالت لةهةر كؤمةلطايةكدا بةدةست ض طروث وتاقميكةوة بَي
 شةوة وهةرئةوة زال دةيب هةرئةو طروث وتاقمانة دةضيتة ثَيوانةكاين وثَيي بةرذةوةندييبةث

 كوردستان بةبؤضوون ي كؤمةلطائالودةبووين.  ئةواندايةيةكايني وئايديؤلؤذيية سياسيكةلةبةرذةوةند
تةا بةم ، ي خةلكي زؤربةيةروةك باو  ونيشانداين و مةزهةيبياوساالر ثييوئةخالقيات وفةرهةنط

بةلكو ذنان خؤيان دةبنة ،  ذنان ناسةملَيندريتية فةرديةكايني نةك ئازاديئةوة. هؤيةوةية
 ي بةناويلةم بؤ ضونةوة ماف بةثياو دةدر..  سيكسيزمانةيسةرضاوةيةك بؤ شةرم هَينان و تريوانينَيك

  و ذيايني بؤبكات ذنان كؤنترؤل بكرية ثيناسكة هيض كةس ناتواين" زان خَيي لة ناموسيثاريزطار"
 وةيا بيين وهةركاتيش ئةم كةسانة كردةوةيةكيان لَي خؤيةيتيت بةكةسانيك كةلةدةرةوةبسثريدرَي
 هةية ئةوا مافيان يي فةرهةنطيكةوة بوو كة ئةوان باوةريان ثي ئةوان نةبوو وةيا بةثَيضةوانةبةخواسيت

 ئاوا ذنان دةكاتة كااليةك يضوارضيوةيةك. تةنانةت كوشتينلوتربين وئةتككردن و  هةية دةست بةرن بؤ
تةنانةت وةك ،  لةطةلدابكاي كةضون دةيةويت مامةلة دةدايتي ئةوة ثياو لةخيزاندا و مايفبؤمولكيةيت

  . يدا برياربداو بيكوذيتي وجودي كةلةتيابردن وسرينةوةيئةوة
 "ناموس"ي ذنان بةبةهانة كوشتيني ئةطةرض عرياق طرت؟؟ لة كوردستاينيبةالم ئةم دياردةية ضؤن ثةرة

تة تاكار بةوة دةطات دةبَي  بةدواوة ثةرة دةستَيين1991  هةية بةالم ئةم دياردةية لة سالةكاينيشينةثَي
،  هةموو خةلك ضةكداربني فرسةت بؤ ئةوةيوكرانةوة  ئازار راثةريينيبةدوا.  رؤذيمؤد ودياردةيةك

 لةطةل طروثة ي بة هاوكار ويةكييت كورد لةوانة ثاريتناليسيت ناسيو ئةحزايبيهاوكات لةطةل ئةوة
 يلة تةوازن قوايةك، خؤيان رَيكخستبوو"  كوردستاينيبةرة "يكةثيشتر لة بةرةيةكدا بةناو ئيسالميةكاندا
  شارةكاين بةعسدا كؤنترؤيلي ئةمريكاو رذميي كيشمةكيشي بةعسدا و لة ضوارضيوةيمخةلك و رذَي
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 ي ذنان بوو بة شَيوةيةككوشتين، ك كة برياريان لةسةردا دةست و يةكةمني كارَيكوردستانيان كةوتة
 يلةشفرؤشي ئةوذنانةيان بةدةستةوةطرت كةبةكار  ئةم بريارةش سةرةتا كوشتينييبةث. سستماتيك

.  بةعس بوون وهاوكاريانكردووةي طرتةوة كةطواية سةربةرذَيمييةوة ناوزةندبووبون و ثاشان ذنانيك
 يئةفواج"و"ضاش" سةرؤك ذمارةيةك لةثياواين،  هةر ئةو ثارتانةداياتَيكدا بوو كة لةريزئةمة لةك
 بةعس لةريزةكانياندا كؤببوونةوة و هةموودالدة دران وبطرة ي سةر بةرذميي ناسراووثياواين"خةفيفة

 ذنان  دةستيان داية كوشتيني كوردبةالم كارةساتةكان وابوو كاتيك ئةحزايب. دراصمسئوليةتيشيان ث
 يك و هةموو شوينَيزان وكؤضةو بةريوةبةرايةيتثياوان هةموويان ضةكداربوون وئةم دياردةيةش خَي

 ذنان  بؤ كوشتيني ئيسالم و ئةحزايب وثاريت يةكييتي طرتةوة وبةجمورةش هةرئةو بةهانانةيكؤمةلطا
وباوك ومريد  ثيكهينا كة براي ئةوةو خةلك و حالةيتطويزرايانةوة بؤ نَي، بةدةستيانةوةبوو

 ي بةرن وشانازيزانةكانياندا بةكارو خَي نَي ذناينيةوة بطرن ولةكوشتينيوخيزان بةدةست نَييكوهةرثياوَي
بةالم ئةمة هيشتا .  خويان كوشتبيتيسةبةق" يئةخالق"يككاتيك ذنةكانيان لةسةر حالةتَي بةوةوة بكةن

  لة ذياينييض بةرنامةيةكيان بؤ ئالوطؤر كورد كة نةك ه ناسيوناليسيتئةحزايب. يةيهةموو حالةتةكة ن
 خةلك وة ئامادةش نةبوون ياسايةك لة كوردستاندا دابنني كةماف وئازاديةكاين،  نةبووصخةلكدا ث

 انونةكاينبةلكو ديسانةوة طةرانةوة بؤ ق! !وة ببةن ذنان بةرَي ومةدةنيةكاينيية فةرديلةوانة ماف وئازاد
ياسايةك بة ئاشكرا لةسةر ، عرياقيان بةدةستةوةطرت ي شةخصايل ئةحويياسا،  بةعسيرذمي

 لةمانةش زياتر دةسةالتداراين.  رةمسيةت ثيدةدا ذنايني ناموس دامةزراوة وكوشتيني جنسيئةثارتايد
 ذنانيان كردة ي خؤيان مةسةلةي سياس توازين دةسةالت وراطرتين كابينةكاينكورد بؤ تةواوكردين

 دواكةوتوانة و ي ودابونةريتيكي ئيسالمان لةطةل كؤنةثةرستاينيي سياسكارتيك بؤسازان وثيكهاتين
 كوردستان وةك لةقةلةم داين.  ليكراييةوة تةعبريي نةتةوةي موقةدةسايتيدا كةبة ناويخيلةك

بدةن  ثَي ذنايني بةهؤيةوة ثةالماري بةهانةيةك بوو بؤ ئةوة ومةزهةيبيز وتةقليد خؤثارَييكؤمةلطايةك
لةم نَيوةشدا ئيسالميةكان باالدةست بوون ..  ثيبكةن ئةواين ومةدةنيةكاينو مافة تايبةيتي ئازادودذايةيت

 يتةقاندنةوة،  بةزؤرحجايب،  ذنانكوشتين.  كؤمةلطا كرديني خؤيان وبة ئيسالم سياسيتبؤ ضةسثاندين
.. ي مةدةنيان ئةثؤشيهةرةشة لةكضانيك كة جلوبةرط،  كضاني تيزاب بةقاضرشتين،  قذبرينصالؤين

 ذنان ثَيك  وبةكةم سةيركردين وناموس ثةرسيتي ثياوساالري كردةوة كة جةوي دةرطايئةمانة هةموو
 باوك وبراو مَيرد ي ئةوةيتارادة،  ذنان كوشتين كؤنةثةرستان ئاوةالبكات بؤ شةثؤيلبَيت ودةسيت

 تراذدياية قبول  كؤمةلطا ئةمي ئةوةي ذنان وة تارادة خةلكةوة بكةونة كوشتيني وبةبةرضاويبةشاناز
  . بكات

 تةنانةت ذنانيك كةلةثال حزيب،  خواز وكؤمؤنيستةكاني راديكال و ئازادهةر ئةوكاتة زؤر لة كةساين
 دةسةالتدارو  حزيبي ئةم كردةوةيةيان كرد بةالم هةر زوو كةوتنة بةر هةرةشةيدةسةالتداردابوون ئيدانة

 ي خؤيان تاوانباركرد بةوة خؤيان وذناينخراوةكاين و تةنانةت رَيكيئةخالقص كردن لةبي داكؤكبةتؤمةيت
  .  كيشايذة ذنان درَي كوشتينحالةتةكاين،  لة فساد ئةكةنيداكؤك

  ثيبدةن بةتايبةيتيوةزعة بةو بةهانانةوة كةهةيانة دريذة  ئةم نةيان توايني كوردبةالم ئةحزايب
 طةورةتر هاتنة مةيدان ي بةهَيزَيكةين راديكال ومةدي جبهة ذنان ورابةرايني ئةوةدا كةبزوتنةوةيبةدوا

 ي كةباالنسي سةرةكيكووة فاكتؤرَيب"  ئافرةتاني سةربةخؤيرَيكخراو" ولةونيوةشدا سةرهةلداين
 ودةسةالتدارانيش خباتة ذير فشارةوة و يتردا بطؤري بةاليةك كؤمةلطا وثيكهاتووةكاينوةزعةكةو تريواين

  لَيهات رَيكخراوةكاينيتاوا. هةرضةندة روالةتيش بيت،  هةلويستةكانيانبكات بةطؤريين ناضاريان
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  ريكخراوةكايني هاوبةشي ذنان قسةبكةن ولةناوةندي ناموس كوشتينيدذ، سةربة ثارتة دةسةالتدارةكان
  نارةزايةيت وسازدايني رؤشنطةرييةكي زجنرية ضالكيذناندا كؤببنةوة وسةرةجناميش لةئةجنام

 ئةم بزوتنةوة راديكالة ي كةسونبل1999  ماريت8 ي هةزاران كةساينلةوانة خؤثيشاند، وخؤثيشاندانةوة
 ي ناموس كوشتينيدا كة قةراريك بةدذ2000  لةسايليدةسةالتداران ناضاربوون بةوة، بوو لةكوردستان

  .  ناسراوة59 يكةئةويش بةقةرار.. دةركةن
ذنان ي بزوتنةوةةزايةيت ضةندسال خةبات وناري وةك دةستكةوتيك لةئاكاميقةرارة كة خؤ بةالم ئةم
. يبطر ذنان  كوشتين بةربةكارةساتةكاينواينتنةي،  و كؤمؤنيستةكانةوة بةدةستهاتي خوازويةكساين

  تاوانةكاين لةخولقانديني دةسةالت وئةوكاراكتةرانةيوة و ياسا و شَي كؤمةاليةيتيوةضونكة ضوارضَي
  .  مابوونةوة ذناندا دةوريان هةبوو بةدةست لينةدراو وةك خؤيانكوشتين

 ي ضونكة ئةم قةرارة تةا بؤ كل كردنة ضاوص بيني ناموس بةكوشتيني توانيوة كؤتاييئةم قةرارة نة
 ي قانونَيكي قةراريك لة ضوارضَيوة يةكةم ئةوةبوو كةدةركرديني بةثلةيهؤكةش،  تريخةلك بوو هيض
ضونكة بؤ رَيطرتن ..  شك نةخَيرص ب؟صن ذناندا بَيي بةوةزعي ض ئالطؤر دةسةالتدا ئةتواينيكؤنةثةرستانة
 ي ذنان لةهةموو ئاستيكدا بةرةمسيةكايني وسةرةتاي مافة ئينساين سةرةتا دةيبي ناموسبة كوشتين

 يبةهؤ"ي ناموسكوشتين "بةتايبةيت. يوةستبكري وكؤمةلطاش بةم ياسا وبريارانةوة ثةيبةياسا بناسر
، سةفةركردن وتَيكةالوبوون،  بةزواج وجيابونةوةيند ئازادو يةكسان بؤ ذنان لةثةيوة مايفنةسةملاندين

تا ئةم مافانة بةرةمسي بؤ ..  تر زؤر بابةيتي مندالدارمايف، مريات، شهادةت، تةنانت جلوبةرط ثؤشني
بؤية . ! وفاشيستيدا؟ مةزهةيبي قانونَيكيلة ضوارضَيوة  دةطؤريتي وا ضي قةرارَيكداناين ذنان نةناسرين

 ي ثَينةكرا وةهةر لةدةميكار.  كردي قةرارةكة ئةوقاف نارةزايةيتينونةكة وةزير قا دةركردينيهةردوا
 هيض ي ناموس كوشتيني ذنان خؤيانةوة هةميشة تاكيد لةوةكراوة كةلةسةر كةيسرَيكخراوةكاين

  ..  لةدايك بوو لة باريشضوويواتة هةرئةم قةرارة هةر ئةوكاتة.. ئيقداميك نةكراوة
  ئةحزايب دةسةاليتي ذنان زادة كوشتيني دياردةثةرةطرتين: ت بكةمةوة كورة ئةطةر قسةكامنرجؤ بةم

 وياسايةكة كةئةمانة ثاريزةرين ي ثياوساالري و فةرهةنطيكي سياسي كورد وئيسالمناسيوناليسيت
  .  خؤيةوة دةمينيتةوة ذنانيش بةحالةيت كوشتينينوةتا ئةمانة مبَي. لةكوردستاندا

و لةم ضوارضيوةيةدا " ي ناموسي ذنان بةبةهانةكوشتين "يردستان دياردة لةكو ياينصبةالم ئةطةر لةو
  ئةوروثا روورة لةوالتاينئةم دياردةية بؤ لَي. ص وئيستاش دريذةيان ببص ئةم هؤكارانةوة روياندابيبةهؤ

    بؤ ئةم ووالتانة؟دةداتةوة وضؤن دةطويزريتةوة
 ياين،  ئةوروثالن وروبكةنة ووالتاينبهَيي كوردستان بةجي كوردستان ئةرةخس فرسةت بؤ ذناينكايت

 قانونيةوة لةطةل ي خةلكةوة تارادةيةك ضةسثاوة وذنان لة بار خةبايتي بةهؤيك كةئازادووالتانَي
 ي تراذيديا لريةش دةبيينيكةض،  ناسراوةي لةزؤر بواردا بةرةمسثياواندا مافةكانيان بةيةكساين

  ناو خَيزايني باويك كوشنت دةبيتة سونةتَيي وهةرةشةصر كوردستان دةط يةخة بةذنايني ناموسكوشتين
  خؤيان بكةن لةووالتاين مافة مةدةنيةكايني ممارةسةي كة ذنان بيانةوة كايتبةتايبةيت، كورد

  ية؟؟ي ئةمة ضيبةالم هؤكار. ئةوروثادا
  دووبارة دةكاتةوةي خؤماليدا خؤي خؤيلةشةرايتَيك"  ذناني ناموسكوشتين "يدووبارةبونةوة
 دةريا يئةطةر دلؤثَيك لةئاو. ي ئةوروثايينةك كؤمةلطا" يةي كوردي كؤمينتيخَيزاين "يكةناوةندةكة

 يخؤ  شك هةموو كاراكتةر و ثيكهاتن و رةوشتةكاينبةيب،  تريكزينةوة بؤ هةر شوينَيوةربطرين و بيطوَي
 كة كوردستان ي ئةو ئاوةيثكدين دةبنةوة هةمان دلؤكدا ثَيكةلةخيزانَي  كوردستانيشذناين. دةطويزيتةوة
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بةالم .  هاتووةيوةية كةلَيي ومةزهةبي ميللي هةمان ثَيوةري هةربؤية هةلطر دةرياكةيةيتوخاسيةتةكاين
  كوشتينك ضاالك دةبنةوة و رووداوةكاين مةسةلةكةية ئةم خاسيةت وثيوةرانة وةختَييئةمة تةا اليةك

 ييةكان ولةسةر بناغةي وئينسانوانة جيهاينن بةثَي ئةوروثا ذناكةلةوالتاين، دةكةويتةوة لَيذناين
 ي كةمثسازبةلكو سياسةيت، يمافةكانيان رةضاوناكر،  هاوبةش ويةكسان كؤمةاليةيتهةويةيت

 ئةوروثا لةبةرانبةر ثةنابةراندا دايدةنني تر كة دةولةتاين يطر ثةنابةران وهةزارويةك رَييوجياكردنةوة
يان ي ثةنابةريتةنني و دواتريش كة مايف دي تيكةالوبون دايؤسة ثريرا خَييطاوبةربةست لةسةر رَي

  نسبيةيت بة بؤضوونةكاين كة ثشيتصسةتانة مامةلة لةطةل ذناندا دةكر ئةو سياصيدةدةن بةثثَي
ئةمةش .  خؤيان دةدات فةرهةنط ومةزهةيبي كؤميونيةتةكان بؤ ممارةسةيةوة داوةو هانداينيفةرهةنط
  كؤمةاليةيتي ثيشكةوتووي فةرهةنطيةكان ودابرانيان لةرةويتي كؤمينت بة ئيزؤلةكردينيئاكامةكة

 ي كوردزاين ئاواش خَييكحالةتَي.  دةطات كؤمةاليةيتوسةرةجنام راطرتنيان بةيةك بنبةسيت
ك  ذنان دةكاتة وةالمَي وعاتفيدا كوشتيني شةخسيكتةوة ولةطةل هةرقةيرانَي دةطةرَيي خؤكهاتةكاينبؤثَي

ة مامةلة ة جياوازةكان كيتطةيان داوة بة كؤميون وةك سويدا رَييوالتَيكنج بدةين لة وئةطةر سةر. صيث
ئةمة وادةكات ئةو خَيزانانة تَيكةالو نةبن ،  خؤيان بكةن وواليت رةسم وقانوينصيلةطةل كضان وذناندا بةث
.  نةطؤرايب خؤماليدا مبَيننةوة هةروةك هيض شتَيك فةرهةنط و دابونةرييتيوة تةا لةضوارضَيوة

 ي خؤماليدا توشي و فةرهةنطي ئةوروثاييوان فةرهةنط ئةم خَيزانانة طةورةدةبن لة نَيكيش منداالينكاتَي
 ي طةورةم كارةسايتا وسةرةجنيكدادانيك دةبن كةلةاليةن دايك وباوك و طةورةساالنةوة ثةسةند ناكرثَي

 ي كضان و رَيطا لَيطرتنيان لة ممارةسة كردين بةزؤرو زينداينيزواج" ي ناموسكوشتين":. تةوةلَيدةبَي
 كورد  ئةو واقعيةتةية كة ذناينيهةموو ئةمانةش بةرهةم.. تر و ضةندين حالةيت.. ئارةزوةكانيان

  ..  بةرةو روونلةئةوروثاش لةطةيل
 هةم لرية و هةم لةكوردستان ص؟ دةبص ضيبكرصي دةبصيان بةم تراذيديايةو بةرطرتن ث هَينيبةالم بؤ كؤتاي

   كوردستان هةلطرين؟  لةسةر ذناينوة و ئاكامة مةرطيهنةكاينبكةين تا ئةم دياردة دزَييض
 بريتانيادا دةزطا بةرثرسةكاين بة ثالتفؤرميك دةخةمةروو كةزؤرجار لةثةيوةندلةمبارةوة من سةرخةيت

ن ة بيلَييةكتان هةييوة ئةطةر هةر سةرنج وتيبينةهيوادارم ئيوةش لةمبار.. باسم كردووة خستومةتةروو
  : ئةم دياردةية بطةيني بؤضارةسةر عةمةيليتا بةهةموو مان بةئةجناميك

 لةكوردستان  دةيبياين،  بؤبدريت بنربكردين ئةم دياردةية لةسةر ضاوةكةيةوة هةويلدةيب: يةكةم
  :  كةم كةمبكرينةوة بؤئةمةشينيةالن لني يا ذنان نةهَي كوشتينك بكةين كةهؤكارةكاينكارَي

  هاوالتيايني لةسةر بناغةي ناقةوم نادييني سكوالريكدةولةتَي، ردستان بيتية دةولةت كو دةيب-1
  .  رةطةز وئاين و نةتةوة دامةزرايبي جياوازيةكسان بةيب

 ئةفراد  تايبةيتي لةدةسةالت لة ياسا لة ثةروةردةو فَيركردن جيابكريتةوة ووةك ئةمر دين دةيب-2 
 ماف ي ياساو ثيناسة داناينيك ئاين بكريتة سةرضاوةرَي بةهيض جؤ ونايبي لةطةل بكريمامةلة
  .  ئةفراديةكاينيوئازاد

 يية شةخسي ذن وثياو دامبةزريت وماف وئازاد يةكسايني ياسا دةيب كةسايةيتي ياساي لةجَيطة-3
  . طريبكريت لةو ياسايةدا جَي جيهاينيوانةيةك ذنان بةثَييةكاينيوكؤمةاليةت

 بؤ ئةم ي هيض بةهانةيةك قبول نةكري دابنري ناموس كوشتينبة تاوانباراين سزا لةبةرامي ياساصدةب-4 
  . تاوانة
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 ئةوروثا  والت ووالتايني ذنان لةدةرةوة كوشتين تاوانةكاينيهاوكات بؤ بةرطرتن لةدووثات نةبوونةوة
 لة ناوةندة برياردةرة ي نيونةتةوةيي ئةم الئيحةية تيبكؤشني و وةك ياسايةكي لةدةوردةيب
   : بكةينييةكاندا جيطرييانجيه

 كوشنت يهيض بةهانةيةك قبول نةكريت بؤ ئةو كةسانة،  هةمووان لةبةرامبةر ياسادايةكسان بووين-1
 ي وثياوساالري وقةوم دييني فةرهةنطيوهيض تةبريريك.  ذنان ومناالن ئةجنام دةدةني لةدذيوتوند وتيذ

ية ي بريتانيا يةكسانن لةماف و ئازادموو ذناين ثةنابةر وةك هةذناين. صبؤ ئةم تاوانانة قبول نةكر
 طةورة حساب  ئةم مافة لةاليةن براو باوك ومريدةوة بةتاواينوذَير ثَيناين، يةكانياني و مةدةنيفةرد

  . بكريت
  .  مناالن قةدةغةية وةدةبيت بةياسايةك رابطةيةندريتي سال و خةتةنة16 خوار  كضاينحيجايب-2
 ي بؤ دامةزراوةيةك دةولةيتي هةرجؤرة ئيمكاناتَيكيةكان وراطرتينينة ئاين قوتاخبايهةلوةشاندنةوة-3

  .  ذنان ومناالنيةكايني ومافة شةخسييان هةية لةطةل ئازادي كة ناكؤكي وقةومئايين
 ثةنابةران ي كةمثساز سياسةيتييةكان وهةلوةشاندنةوةي كةمايةتي هَينان بة جياكردنةوةيكؤتاي-4

 ي ثةنابةر و ثةروةردةكردنيان بة فةرهةنط ذنان ومناالينالك بؤ تيكةالوبووين ضاي بةرنامةيةكوداناين
  .  وهاوضةرغثيشكةوتوو ئينساين

 ثياوساالر وناموسثةرستانة ودذة ذن بوون ي هةرجؤرة فةرهةنطيكي كة لة دذدةولةت ئةركيةيت-5
 لةنَيو ثةنابةراندا يطةر هؤشياركردنةوة ورؤشني راطةياندنةوة بةرنامة دةزطاكايني ولةرَيطارابوةسيت
  .  بةريتة ثيشةوةبةفراواين

 ثةناثةراندا يةك كةلةنَيوان خيزايني ذنان و توند وتيذ كوشتين دةولةت بةهةرةشةكاينحساس بووين-6
 ي فرياطوزاري لةذنان وناوةندي شيلتةر بؤ ثارَيزطاري ذنان دةبيتةوة لةمبارةوة كردنةوةيبةرةو روو

  .  كوشنت وزةبروزةنطيان لةسةرةيو ذنانةوة كة مةترس ئةي خَيراوبةهانا ضووين
 يكوردستان بؤ هةلوةشاندنةوةي رؤذهةالت لةوانةش بؤ دةسةالتدارانفشار هينان بؤ دةولةتاين-7

 قةوميةوة داوة و لةجَيطةيدا  ئيسالم وموقةدةسايت وسزا كةثشتيان بة شةريعةيت كةسييتي باريياسا
  .. َيينمل ذياندا بسةي ذن وثياو لةهةموو بوارةكاندةكساين يكردن لة ياسايةك كةمايفيثةيرةو

  هيوادارم ..  ذناندا كوشتينيلةبةرامبةر دياردة.. بوو  مني ريطاضارة و وليكدانةوةيلةكؤتايدا ئةمة باس
 طةورة ي ئةم تاوانة هةنطاوي و هةمووبتوانني لةدذ ئيوة كرديبيةكاينيئيزافةيةكم بؤ سةر زانيار

 .. سوثاستان دةكةم وهةربذينئيتر .. هةلطرين
19-2-2005 

 ذنان مافةكاين(ي كؤنفرانس -*
كة ،  ستؤكهؤمليلة شار  مارت19 و 18لة ) لة نَيوان ثَيوانة يونيظرسالةكان وكؤت وبةندة لؤكليةكاندا

  سازدراسويد -ي عرياق ديفاع لة ذناينياق وة كؤميتة ذن لة عريي ئازاديلةاليةن رَيكخراو
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