
  لھ باشوری کوردستان یاسا و ناموس و  شھرەف ژنکوژیی،

  ژنان) یی مارس رۆژی جیھانی٨(بھ بۆنھی 

  د، کامران ئھمین ئاوە                                                                         

                  

ی لھگھڵ ئاستی یپ�وەند و+ت�ک ھھریھکانی  ئھرزشھ ئھخالقی و  خھ#ک ھھ#سوکھوتی ش�وەی
بھ پ�ی  ڤو پاراستنی ماڤی مرۆیاسا  ی، سھروەریکۆمھ#گاشھسھندنی فھرھھنگی گھ

 کھ قانوون لھوێ سھروەر ب> و ھھر ک لگایھ لھ کۆمھھھیھ. جیھانیی  کانی ھی پرنسیپھ گشتیی

یھ.  کراب> تاوان نی نھو تاوان�کی بۆ دیاری   کراب> نع نھ مھ  وه ن قانوونھ یھکردار�ک کھ لھ ال
فھرھھنگ  .لھ قھ#ھم دراب>باح  ھرام یان م ، حھوه تھ ریعھ ئۆلی و شھ ن لھ الیھ یشند رچھ ھھ

ی ھھر و+ت�کھ. بھ پ�ی ئھم یو مھعنھو یدەستکھوتھکانی ماددی دوایینبۆخۆی ئاکامی 
و   نامووس، خۆشھویستیی و ەفسھ#ھی بۆچوونی خھ#ک لھگھڵ چھمکی شھرپ�ناسھیھ مھ

و  داب فھرھھنگ،  یچوارچ�وە لھو بھ تایبھت کچھکان   انی و+تی گھنجیو د#دار ئھوین
ی دژ بھ یلھ و+ت�کی پ�شکھوتوودا ھھرچھشنھ تووندوتیژدەداتھوە.  ەنگڕ  کۆمھ#گا نھریتی
گیانی ئھو لھ  و مکانیسمی پ�ویست بۆ بھرگریی و مندا+ن بھ پ�ی یاسا سزا دەدرێ ژنان 

یاخود گیانیان لھ مھترسی کوشتن یاخود ھھرچھشنھ  دەستر�ژیان ل�کراوەژنانھی کھ 
ی دایھ، لھبھر چاو گیراوە. ئھم کھسانھ نھ تھنیا لھ یی و ڕووحی و ئازاری جھستھیدەستر�ژی

ڕ�کخراوە جوراوجۆرەکانی  ی و پۆلیسی و+ت بھلکوو لھ الیھن یسیست�می دادوەر+یھن 
و وەدواکھوتوو   و نھریتی کۆن ھ و+ت�کدا کھ دابش پشتیوانی دەکر�ن. بھ+م لمھدەنی

 یییاسا بھ ھۆی با+دەست نھبوونی لھ کۆمھ#گادا لھبھرامبھر توندوتیژدەکا و  ئاخھرین قسھ
یھکان لھ مزگھوت و ھتد ...  و بھش�کی بھرچاو لھ عا#مھ  ئایینی دەنگی پ�شھ دەکا ژنان ب>بھ 

ی دژی ژنان دەور�کی سھرەکی دەگ�رن، لھ ورووژاندنی پیاوان بۆ ئھنجامی توندوتیژی
 لھ ژ�ر مھترسیی کوشتن دایھ و زۆرترگیانی ژنان بھ ھۆی پاراستنی شھرەفی بنھما#ھ 

زۆرجار  زیادە دایھ.ژ ڕوو لھ و کچان بھ پاساوی شھرەف ڕۆژ بھ رۆڕادەی کوشتنی ژنان 
کۆمھ#گا و ن�و ھ فھرھھنگی زا#ی کات دەبنت�پھرینی  یھکان بھ  بھش�ک لھ دیاردە نھریینیی

و و+تانھیھ و ژن لھ ، یھک لھوان کوشتنی کچلھبھر چاو دەگیر�ن ئاسایی وەکو دیاردەیھکی
و  ڕخنھی لھ پ�ستو پیاوسا+ر ھھیشتا باوە و   یئایینی - ی یکھ جارێ فھرھھنگی خ�Wھک

پشتیوانی  ە. لھم و+تانھداو خو�نی بھش�کی زۆر لھ ئھندامھکانی کۆمھ#گا کردو گۆشت
دەنگی ئھوان سھبارەت بھم چھشنھ  و دەستھ+ت یاخود ب> ی و قانوونی دادوەری تشھریعھ

دەبیندرێ. ڕەنگدانھوەی بھش�کی زۆر لھم جھنایھتانھ لھ دەزگای انیی وبھ جوجھنایھتانھ 
و گۆڤاری حیزبھ سکو+رەکانیش زۆرتر لھ چوارچ�وەی بXوکردنھوەی   ڕاگھیاندنی گشتیی

و راستیی دایھ تا ل�کدانھوە و  د#سۆزییھکی بھ تاڵ لھ ناوەرۆکو جاروبار دەڕبرینی   خھبھر



بھین بردن یان پ�شگیری  ست بۆ لھپ�دانی پ�شنیار�کی دروخھسارناسیی ئھم دیاردەیھ یاخود 
  ؟یانھ! لھ سھرھھ#دانی ئھم ئاکارە نائینسانیکردن 

، ھاتووەکورد پ�ک دەیھیھ حکومھتی نیوە سھربھخۆی  ٢کھ پتر لھ لھ باشوری کوردستان 
بھ ھۆی پاراستنی و کور�کی الو  یھ کھ خھبھری دیتنھوەی تھرمی ژن�ک یاخود کچ رۆژ نی
سایتی وزارەتی الیھن لھ  کھبھ پ�ی ئھو ئامارانھی  بXو نھب�تھوە.و ناموسی بنھما#ھ  شھرەف

1ناوخۆی کوردستان
بXو بوونھوە ن و  ھتد ... او بھریھوبھرایھتیی توندوتیژی دژی ژن 

لھ +یھن  و ناموس کوشتن بھ بۆنھی پاراستنی شھرەف ی و ژنیتوندوتیژکا+کان و سڕادەی 
و لھ ماوەی چوار سا#ی رابردوودا ڕ�ژەی  ساڵ بھ ساڵ زیاد دەکائھندامھکانی بنھما#ھ 

بھ ھۆی ک�شھی ی، کوشتن، خۆکوشتن و ئھشکھنجھی ژنان یس�کس –توندوتیژیی جھستھیی 
ئھمانھ تھنیا  ھھزار حالھتھ. پ�نجھھر�می کوردستان پتر لھ پانتایی و خۆشھویستیی لھ  ناموس

بھش�ک لھو ئامارانھن کھ لھسھر تۆری ئینت�رن�ت بXو بوونھتھوە، دەنا ڕەھھندی 
لھ و+ت�کی ئاوا چۆن دەکرێ  یبھ ڕاستیکارەساتھکھ زۆر لھمھ زۆرترە کھ باسی دەکرێ. 

 داسوکھوتانھ لھ کۆمھ#گام چھشنھ ھھ#خھبات لھگھڵ ئھلھ چھشنی باشوری کوردستان 

بۆ بھ  ،خۆی ھھیھحکومھت و یاسای  لھم بھشھی کوردستانداێ؟ ئ�ستا کھ کورد دربکر
ی ێ و بھشی سھرەکیدرھم کارەساتانھ ناکربۆ پ�شگیریی لەکانی چھشن�کی جیددی بھڕبھڕ

بۆچی لھ  دەرباز دەبھن؟ یکسزاھھر چھشنھ ب>  یپھرەست بھ ڕاحھتی بکوژانی ناموس
دەنگی و ب> عھمھلیی  و ب>  دی لھ یاساڕەخنھیھکی جید بXوکردنھوەکانی گشتییدەزگای 

رناسیی ناکردرێ و بایھخ�ک بھ خھسا ییدادوەردەزگای پۆلیس و حکومھت و پارلھمان و 
و فھرھھنگی بھ ڕاستیی چۆن دەکرێ لھ و+ت�ک کھ بیرفھرھھنگی کۆمھ#گا نادرێ؟ 

 خولق�نھری ئھم چھشنھ جھنایھتانھیھ و یھکان یھک�ک لھ ھۆیھ سھرکیی و ئیسXمیی عھشیرەیی

 ؟ پ�شگیری لھم چھشنھ کارەساتانھ بکردرێ

فھرھھنگی  یھکھم گیرێ،خا#ی گرینگ دەب> لھبھرچاو بچھند بھ باوەری من ل�رەدا 
لھ الیھن   بھ کار�کی در�ژخایھن ییھکانی پ�ویستی کۆمھ#گایھ کھ گۆڕینی خاڵ نھرینیی

 . پوڕانی کۆمھ#ناس ھھیھو دەزگای ڕاگھیاندنی گشتیی و پس ت، سیست�می پھروەردەدەو#ھ

ندوتیژیی، ھھر چھشنھ تو و ئینسانیی دژ بھ کردنی قانوون�کی ئھورۆییپھسھنددووھھم 
یی لھ زای ئیسXمو س جیاکردنھوەی قانوونی شھریعھت ، ھھروەھا  ، ژنکوژیی در�ژییتدەس

یھکھم نیازی بھ  ھھر وەک پ�شتر کوترا خا#ی. مرۆڤھ بھ پ�ی ماڤییی وەرقانوونی داد
تھوە سھر ش�وەی بارھ�نانی وچھی نوێ لھ �ھھیھ و ئھوەش دەگھر �کی زۆرکات

. بۆ وەدی لھ کۆمھ#گادا ئھورۆیی یو فھرھھنگ پھرەپ�دانی زانست ھھروەھا مھدرەسھکان،
و  و شھریعھت و داب ئایین یست�می پھروەدە لھ ژ�ر کاریگھرییھ�نانی ئھم ئامانجھ دەب> س

ب�تھ دەرێ. لھم ڕەوتھدا ب> گوومان دەزگای  نھریتی کۆن و فھرھھنگی خ�Wھکیی
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دانی  ب> و بھ پیشان ی تلھویزیۆن دەتوان> ڕۆل�کی گھورەیتایبھتی بXوکردنھوەی گشتیی و بھ
ڕ�پۆرتاژو بھرنامھی بھ کھ#ک دەور�کی باش لھ بارھ�نان و پھرەسھندنی بیری نوێ و 

  گ�رێ.ب ئھمرۆیی

ھ کھ لھ کوردستان کردنی یاسا بھ پ�ی ماڤی مرۆڤ و ج�بھج> خا#ی دووھھم یانی پھسھندکردن
ئھرکی ڕوناکبیران، حیزبھ سکو+رەکانی  پ�ویستی بھ ھھنگاوی خ�را ھھیھ.

  و بھ تایبھتی ژنان ماڤی مرۆڤلھ  ییڕ�کخراوە جوراوجۆرەکانی بھرگرپ�شکھووتوخواز، 

بۆ گوشار ھ�نان  بھ دەو#ھت و  یو مندا+نھ کھ لھ ھھر چھشنھ ش�وە و ڕ�گایھکی مھدەنی
و  پار#ھمانی کوردستان بۆ جیاکردنھوەی قانوونی شھریعھت لھ سیست�می پھروەردە

ی لھ یو ڕووح ی بھدەنیییو سزادانی سھختی ئھوانھی بکردرێ کھ دەستدر�ژ یدادوەری
و ناموس ئاوا ب> بھزەیانھ  و مندا+ن دەکھن و بھ بیانووی پاراستنی شھرەف و کچان ژنان

بۆ ئھوەی کھ و+ت�کی پ�شکھوتوومان ب> پ�ویستھ ژن وەک ئھندام�ک  دەگرن. ئھوانگیانی 
بھ ماڤی بھرامبھرەوە نھ تھنیا لھ ژیانی ما#> بھلكوو لھ ڕەوتی گھشھسھندنی تھواوی 

، ئھمھ پ�داویستیی بھ پ�کھ�نانی و+ت�ک ھھیھ کھ بوارەکانی کۆمھ#گادا نھخش بگ�رێ
قانوون�کی سکو+ر و ئھورۆیی بھ پ�ی ماڤی مرۆڤ لھو�دا سھروەر ب> و ر�گا بھ 

ی و یو سووکایھتی کردن بھ ھیچ تاک�کی کۆمھ#گا نھدا و  ژنان بتوانن بھ ئازاد یتوندوتیژی
ھ�نانی ئھم  کھ#ک لھ ژیانی خۆیان وەرگرن. بھ ج> یبھ دور لھ ھ�رشی جھستھیی و ڕووحی

خھ#کی کورد ب> الدانی یھ.   یھ بھ+م کار�کی پ�ویست و ئینسانی ئھرکھ کار�کی ھاسان نی
و نھریتھ وەداوکھوتووە ناتوان> ڕ�گای خۆی بۆ گھیشتن بھ ژیان�کی مود�رن و  ئھم داب

لھ کۆمھ#گای ئ�مھدا ج> ئھمرۆیی وەکو دیاردەیھکی یھ پ�ویستھ  ئھم ڕاستییئھمرۆیی ببرێ. 
، ژن نھ  ناوەندی گوناھھ و نھ  یھ و نھ کلفھتی ما#> تھی جینسیبکھوێ کھ ژن نھ کھرەس

یھ.  و خۆشھویستیی بھلکوو ژن سھرچاوەی ژیان، ھ�منی ،ھۆی ب> کھرامھت کردنی بنھما#ھ
پ> نیشان  و ڕ�گای ژیانی �مھی لھ باوەشی خۆیدا گھورە کردوەژن ھھر ئھو دایکھیھ کھ ئ

و سXمھتی ئ�مھی پاراستووە. ژن سھرچاوەی  ھھستی خۆی گیانداوین و بھ تھواوی 
 د#سۆزیی و خۆشھویستیییھ کھ لھ ژیانی ڕۆژانھی ئ�مھدا لھ  انترین ھھستی ئینسانیوجو

   کچھکانمان ڕەنگ دەداتھوە. یک و خوشک و ئھوینی ھاوسھر و ھھست و نازی دا

  

  


