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 ييادؤووتةيةك ب  ئيمةيةي ذنان كاري ناموس كوشتين هينان بة تاوانةكاينيكؤتاي
  سةوسةن سةليم ...  عبداهللا هيشوو كوشتينيدووهةمني سالة
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 يدا هيشوو كضةالو12/10/2002 يدووسال لةمةوبةر لةرؤذ

 و ي باوك ناموسثةريتي سال دلرةقانة دةكةويتةبةر رق16تةمةن 
 يباوك. ي لةتوثةت دةكردا بةضةقو طياينان مالةكةييلةحةمام

  نيشتماين يةكييتي ناسراويهيشو خولة كؤمةلة كة ئةنداميك
 ي سيهةمي لة ؤمي تاوانةكةبؤ تةبريركردين كوردستانة

 دةخاتة خوارةوة و دواتريش لةاليةن يمالةكةيانةوة خؤ
 ئةوة بالودةكةنةوة يثروثاطةندةكةسوكار و حيزبةكةيةوة 
âïÜó@çóìó@

Sawsan.s@ukonline.co.uk 
 
 ŽïèŽïq@Lí“óº†bÐ@Lþ  

 و  راسيسيتييةكيدريذ دةست يلةئةجنامرووداوة كةطؤاية ئةم 
بةالم دواتر كة خولة كؤمةلة لةبةردةم . ية كة نةيارن بةخيزان و حيزبةكة بووةوةناحةزانيك

 و دان يبثؤش ي تاوانةكة دةبينيتةوة ناتوايني ثؤليسدا خؤ دةزطاكاينيليثرسينةوة
 ي ئةوة بووة كة لةدةرةوةنةيةدا تةا تاواين لةم رووداوة نامرؤظا قورباينيهيشوو. بةتاوانةكةيدا ديين

 ي ئازادة ثةيوةندي وةك هةرئنسانيكويستويةيتي،  باوك و خيزانةكةي و دواكةوتوانة كؤنةثةرسيتيفةرهةنط
 خيزان و ي عادات و تةقاليدو شةرةف و ناموسبةالم ئةم مافة بةسنورشكاندين. ي هةلبذيري خؤ وذياينيبطر

 يفةرهةنطيك.  درةوة ناسيندراوةي بةدنيا" خؤواليتيفةرهةنط"يوانة طرياوة كةبةثتريةو نةتةوة و ئاينيك 
 براوباوك و مريد ةوة دةسيت" و الدانوعارخيانةت " ووشةكاين لةثشيت وناموسثةرستانة كةدةتواينيثياوساالر

 الو يضيكذن و ك  هةريضارةنوسسةربةرزانة  خيزان و نةتةوة ي شةرةف و ناموسيئاوةالبكات كةبؤطريانةوة
  :دةنوسآ ي لةنامةيةكدا بؤ باوكيهيشوو بةرلةمةرط. ي دلتةزين بسثرييبةكارةساتيك

بةالم ، من و تؤ لةوانةية هةرطيز لةيةكتر تينةطةين. . ببورة من طريوطرفتم دروستكردبوو. . خوا حافيز بابة"
من ريطايةك دةبينمةوة . . يؤرية تؤ بتوانيت بيطيئةمة شتيك ن، بةداخةوةم كةمن ئةوة نةبووم واتؤ دةت ويست

  ". .  خؤم بةرمةسةريةوة ذياينيكةبةسةربةخؤي
 كوردستان و سةرجةم  ذناين ئينساينكةلةنيوان مايفخاتة روو ية دةي ئةوراستي خؤ بةذياينبةم جؤرة هيشوو

 بريوباوةرو  و ئاكار و كةسايةيتيةوة دةسةالت و ياساكاينيا كةلةثشتد باوي رؤذهةالت و فةرهةنط والتاينذناين
لةطةل ماف و كةراستةوخؤ ثيضةوانةية هةية   ئاشكراييةكيدذايةت،  ئيسالم و ناسيوناليزم راوةستاوةسونةتةكاين

 دةكاو داوادةكات ي مالئاوايييةوة لةباوكيبةميهرةبان هيشوو يئةوة.  ذناندايةكايني ومةدةنيية فةرديئازاد
بة ليدان و  تيناطةن ويلةم داواية ي و خيزانةكةي باوكيةوةش و ئي هةلبذيري سةربةخؤ بؤخؤيطةريت ذيانيكيليي

دةكات كة ذنان  طوزارشت لةكؤمةلطايةك، ةنةوة دةدي وةالمي جةستة كردين كردن و ثاشان قةسايبشةقو زينداين
 بؤ خيزان و لكةداركدين"عار "ي بةلكو بةسةرضاوةي ناناسيندريبؤ بةرةمس يةكانيانيتيدا نةك ماف و ئازاد

  ئةحزايب دةسةالت طرتيني ذن كوشتنة كةلةدواي شةثؤليكي هيشوو دريذكراوةكوشتين. يدادةنرشةرةف 
 عرياقدا دةسةالتيك كةلةكوردستاينكاربةدةستان و .  عرياق بؤتة موديك لةكوردستاين ةوةكورد ناسيوناليسيت

 ي كؤنةثةرستانةيرهةنطيةوة داوة وفةيثياوساالرو  ي ئيسالمبةشةريعةيت يانثشت، دةسةالتيان بةدةستةوةية
 بةعسيان  وسزايي شةخس ئةحوايلقانوينهاوكات   لةكؤمةلطادا بةثريؤز راطرتووة وياني وقةومعةشريةيت

نةك هيض ماف ذنان بةم جؤرةش  كوردستان و ذناين مافةكاين ثيوانةكان وسةملاندينيكردؤتة بناغة
 و اوة شةرةفةوة لةقانوندا تةبريركريهانة ذنان بةبةبةلكو كوشتيني، رناسا نييةكيان بؤ بةرةمسيوئازاد
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 دةولةتةوة ثةخشاندةكرينةوة ووةختيكيش رؤذانةش ئةم ياساو بريارانة لةمزطةوتةكان و قوتاخبانةو دةزطاكاين
كؤمةلطايان وا بةبار هيناوة ودةدةن تاوانباران ئازاد دةكرين ولةم ريطايةشةوة  رو ناموسثةرسيتتاوانةكاين

 ذنان  كوشتينرووداوةكاين. نةترين كارةسات دةرهةق بة ذنان و كضان قبول بكاتكةسةخترين ونامرؤظا
  و ثاريت نيشتماين يةكييت ذير دةسةاليتي رابوردوو سايل12 ي عرياق لةماوة شةرةف لة كوردستاينيبةبةهانة
 هةموو ئةم. ةبآهةزار ذن و رؤذانةش بؤ ئةم ذمارةية زياد د 9 كوردستاندا تا ئيستا طة يشتووة بة دميوكرايت

  بؤ جيابوونةوة و هةلبذارديني ثةيوةندطرتن وةيا داواكاري ذنانيك بوون كة بةهؤيةكاينيروداوانةش قورباني
 كةبراو باوكيان ي نةبوونيانةوة بووة بةوةي خؤيان وةيا رازي دخلوازي ثؤشاك هاوسةرو لةبةركردينيئازادانة

 ي كؤمةلطايةكة كة ثياوساالر واقعيةتةكاينيو دريذكراوة هيشو كوشتينكارةسايت. . بةزور بةشويان بدةن
  . .  خةلكةوة داسةثيندراوة تيا بةسةر ذيايني وئيسالمي قةوميوفةرهةنط

 كةم كةالين، روثا وةك بريتانيا و ئةوموتةمةديين ئازاد و يتر لةكؤمةلطايةكي ذن كة هيشوو دةياني ئةوةبةالم
 بةئةكيد دةسةالتداراين، بةرةو روودةكاتةوة كوشنت ةكاينكارةساتل لةطة ذنان بةياسا تيا ضةسثاوة افةكاينم

  .  راستةخؤدا دادةيني يةك لةبةردةم بةرثرسيارييتئةم ووالتةش
 ي وميللي ئيسالمي بؤ فةرهةنطئيحترام دادةين" كةلضةراليزميمولت" سياسةيتيي لةاليةك بةث كة بريتانيادةولةيت

 ساالنة بةزؤر لةاليةن 16 ذير  كةمنداالن وكضايني داوة بةوةهاتون فرسةيتثةنابةرانيك كة لة رؤذهةالتةوة نيو 
يةكانةوة ي خؤيان خبرينة نيو قوتاخبانة ئايينيكرين وبةبآ ئيختيار بدايك وباوكيانةوة حجاب وةيان خةتةنة

  تريشةوة سياسةيتيلةاليةك.  و خؤماليدا لة قالب بدريني وئيسالمي نةتةوةي داب ونةرييتيولةضوارضيوة
 هاواليت  بةشكردنيان لةمايف و يب شارستاينيي شاري لةدةرةوةثةنابةران  ذياينوراطرتيندةولةت  يجياكار
 و ي ثياوساالري هةمان فةرهةنطي ثةنابةر لةضوارضيوة ذنان وكضاينبةثيويست ذياين،  يةكسانبووين

يةوة ي ناموس كوشتينةوان بةديار تاوانةكاين و ئييدا رادةطر خيزانيتوندوتيذ ي وهةلومةرجناموسثةرسيت
  وشةريعةيتي نةتةوةييفةرهةنط"ي  ثريؤزيبةبةهانةتاوانة خولقا دةولةت هةر كاتيكيش ئةم  و يرادةطر
ضونيةك ، دا سزاتر لةبةردةم ياساكاينييةكيثاساو بؤ تاوانباران دةهينيتةوة ووةك هةر هاووالت، ةوة"يئيسالم
 سال 14 بؤ زينداين، يةوةيد ئةبةيلةسزا"  فةرهةنطيكاريطةر "ي هيشوو بةثاساويباوك يئةوتا سزا. ينادر سزا

  . .  ذنانن  كوشتين تاوانةكاين رووداين بةرثرسيارييتيتري روويةكبةجمؤرة دةولةت وسياسةتةكاين. داشكيندرا
 ي ئةوة بؤي بكري ضدةيب:  دينتةوة ثيشةوة كةدةليتي هيشوودا ئةوثرسيارة خؤ كوشتينيدووسالة يلةيادبةالم 

  دةيب؟ي ناموسيداية رزطاربكركوشتين  كةذيانيان لةبةردةم تاوانةكايني تر و هةموو ئةو ذنانةكةهيشوةكاين
   كؤتابكريت؟ ي كوردي كؤمةلطا لةسةر ذيايندةكاين و كاركري ثياوساالري ثيسيهةنط فةردةسيتي  بؤئةوةيبكريض

  هيشوو ثيمان دةيل كوشتيني دووسالةيياد. .  ئيمةيةي ذنان كاري ناموس كوشتين هينان بة تاوانةكاينيكؤتاي
 ريزمة دةتواين سكوالي ئازادخيواز بزوتنةوةي ئازادةو ريكخراوةكامنان وهةموو خةلككةئةوة تةا ئيمة ذناين

  مليؤنةها كضان ئةم ثةلة رةشةبيت لةذيايني كؤمةالطاو سرينةوةي ئينساين بؤ نيوة حورمةيتي طريانةوةيهيز
  كؤمةاليةيتي هيز هينانة مةيدايني ئيمة دةتوانني لةريطابةيل. خؤشبةختني و ي ئازاديو ذنانيكدا كة تينو
  ذياينيريطايةشةوة هةموو ئةو دةسةالتانة  داواكامنان ولةمي كؤمةالطا بؤثالتفؤرمي سةرجنخؤمان و راكيشاين

ذير فشارةوة و ناضاريان كةين بة  خبةينة،  و ذيردةستةيدا رادةطرنذنان بةهةر بةهانةيةكةوة لةكويلةيةيت
  .  كؤمةاليةيتي طةورةيئالوطؤر

 رووداوةكةمان بةكؤمةلطا راطةياند و هةموو ئةو راسيت هيشوودا  كوشتينيئيمة هةروةك ضون لةرووداو
لةسةر  راطةياندندا ثةردة كةدةيانويست تاوانةكة ثةردةثؤشكةن بةدروخبةينةوة و لةنيو دةزطاكاينيثروثاطةندانة

 مبةر ذناينا دةولةت لةبةري فرةكةلتور ناسيوناليزم و ئيسالم و سياسةيت دةسةالتداراين دذة ذينيكارنامة
 تر يوةك هةر تاوانيك تاوانبار يسزا دةيب كةيكوردستاندا هةلدةينةوة و ثؤليس و دةزطاكانيان ناضاربكةين بةوة

 ي هينان بةدياردةي خؤمان بؤ كؤتايييانةدا بةرنامة ئةم هةلسوران و ضاالكيئيستاش دةتوانني لةدريذةي، بدر
  . لةتدا تيبكؤشنو بةسةر دة ذنان بةدةستةوة بطرين و تا داسةثاندينكوشتين
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 ذنان و  و هةموو ريكخراوةكاين طشيتي ئةم الئيحةية بؤبةردةم راي هيشوودا بةخستنةروويئيمة لةسالياد
 لةكةنار ئيمةو ن كة بؤ ضةسثانديني و داوة لةهةمووان دةكة خومان بةريندةكةينةوةدةسةالتداران هةنطاوةكاين

  .  ئةو ذنانةدا رابووةسنت كة كوشنت هةرةشةيان ليدةكاتذياين
   :ي ناموسي ذنان بةبةهانة داواكامنان لةثيناو بةرطرتن بةكوشتينيالئيحة

 كوشنت وتوند يةسانةهيض بةهانةيةك قبول نةكريت بؤ ئةو ك،  هةمووان لةبةرامبةر ياسادايةكسان بووين-1
 بؤ ئةم تاوانانة ي وثياوساالري وقةوم دييني فةرهةنطيوهيض تةبريريك.  ذنان ومناالن ئةجنام دةدةني لةدذيوتيذ

، يةكانياني و مةدةنيية فةردي يةكسانن لةماف و ئازادبريتانيا  ثةنابةر وةك هةموو ذناينذناين. قبول نةكرآ
  .  طةورة حساب بكريتو باوك ومريدةوة بةتاواين ئةم مافة لةاليةن براوذير ثيناين

  .  مناالن قةدةغةية وةدةبيت بةياسايةك رابطةيةندريتي سال و خةتةنة16 خوار  كضاينحيجايب-2
  ئاييني بؤ دامةزراوةيةك دةولةيتي هةرجؤرة ئيمكاناتيكيةكان وراطرتيني قوتاخبانة ئاينيهةلوةشاندنةوة-3

  .  ذنان ومناالنيةكايني ومافة شةخسيطةل ئازاديان هةية لةي كة ناكؤكيوقةوم
  ثةنابةران ودانايني كةمثساز سياسةيتييةكان وهةلوةشاندنةوةي كةمايةتي هينان بة جياكردنةوةيكؤتاي-4

 ثيشكةوتوو ي ثةنابةر و ثةروةردةكردنيان بة فةرهةنط ذنان ومناالين ضاالك بؤ تيكةالوبووينيبةرنامةيةك
  .  وهاوضةرغئينساين

  ثياوساالر وناموسثةرستانة ودذة ذن بوون رابوةسيتي هةرجؤرة فةرهةنطيكي كة لة دذدةولةت ئةركيةيت-5
 بةريتة  لةنيو ثةنابةراندا بةفراوايني هؤشياركردنةوة ورؤشنطةري راطةياندنةوة بةرنامة دةزطاكاينيولةريطا
  . ثيشةوة

 ثةناثةراندا بةرةو يةك كةلةنيوان خيزاينيوتيذ ذنان و توند  كوشتين دةولةت بةهةرةشةكاينحساس بووين-6
  وبةهانا ضوويني فرياطوزاري لةذنان وناوةندي شيلتةر بؤ ثاريزطاري ذنان دةبيتةوة لةمبارةوة كردنةوةيروو
  .  كوشنت وزةبروزةنطيان لةسةرةي ئةو ذنانةوة كة مةترسيخيرا

 ي باري ياسايكوردستان بؤ هةلوةشاندنةوةيداران رؤذهةالت لةوانةش بؤ دةسةالتفشار هينان بؤ دةولةتاين-7
كردن لة ي قةوميةوة داوة و لةجيطةيدا ثةيرةو ئيسالم وموقةدةسايت وسزا كةثشتيان بة شةريعةيتكةسييت

  . .  ذياندا بسةمييني ذن وثياو لةهةموو بوارةكاند يةكساينياسايةك كةمايف
  سةوسةن سةليم

   ذناني ناموسنان بة كوشتين بؤ كؤتايهي جيهاين كةمثيينيبةرثرس
8/10/2004  
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