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پێشەکیی رێکخراوی گەشەپێدانی مەدەنییەت

لــە کۆمەڵگــە تەندروســتەکاندا مافــی ژیــان بــۆ ڕەگــەزەکان سازشــی لەســەر ناکرێــت، 

بــۆ مافەکانــی تــر زۆر فاکتــەر هــەن هــۆکارن بــۆ دەســتەبەربوون یــان نەبوونیــان، لــە 

کۆمەڵگــەی کوردیــدا )شــەرەف( هەڕەشــەیەکی لــە مێژینەیــە بۆســەر ژیانــی کچــان و 

ــەاڵتی  ــن و دەس ــت و ئای ــە نەری ــک ک ــی چەمکێ ــە قوربان ــەدەها ژن بونەت ــان و س ژن

ــداوە ــان پێ ــە کۆمەڵگــەدا چەســپاندویانە و برەوی ــاوازەکان ل ــە جی سیاســی و قەیران

بــاوی  کــە عەقلیەتــی  ژنــە  پێنــج  بەســەرهاتی  لەبــەر دەســتدایە  کتێبــەی  ئــەم 

کۆمەڵگــە ڕۆحــی لــێ ســەندونەتەوە. چیرۆکــی ئــەم ژنانــە بەشــێکن لــە واقیعــی تاڵــی 

کۆمەڵگەیــەک کــە ســەدەهای لــە تاکەکانــی بــە منــداڵ و پیاو و ژنــەوە کردۆتــە قوربانی 

ــەم کتێبــەی  ــادات بەڵکــو هانــی کوشــن دەدات، ئ ــان ن ــە ژی عەقلیەتێــک کــە ڕێگــە ب

لەبــەر دەســتدایە بەشــێکە لــە پــڕۆژەی بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیــژی و کوشــن 
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ــڕ  ــە پ ــەو چیرۆک ــینەوە و خســتنە بەرچــاوی ئ ــی نوس ــج لێ ــاوی شــەرەف ئامان ــە بین ب

ئازارانەیــە کــە بــاس لــە کوشــتنی ژنــان دەکات و بەشــێوەیەکی جیــاواز بۆتــۆی خوێنــەر 

ئامادەکــراوە، ئامانجیــش لێــی کــە تــۆی خوێنــەر دوای خوێندنــەوەی چیرۆکــەکان بــە 

ــە  ــی و ب ــکاری کۆمەاڵیەت ــە گۆڕان ــرس بەشــداربیت ل ــی خــۆت وەک تاکێکــی بەرپ ڕۆڵ

شــێوەیەک کــە هەمــووان بەیەکــەوە بەرپرســیارانە ڕوبــەڕوی کوشــتنی ژنــان بــە بیانــوی 

ــوی شــەرەف  ــە بیان ــەوەی کوشــن ب ــەوە ب ــاوەڕی جیاوازمان ــە ب ــەوە و ل شــەرەف ببین

ــە دا  ــەم پڕۆژەی ــی ئ ــە جێبەجێکردن ــت، ل ــت ڕابگیرێ ــە وە دەبێ ــی لەمێژینەی نەریتێک

بەشــداربووین بــۆ ئامانجەکەمــان میکانیزمــی جیــاوازی دیراســەکراوی وەاڵمدەرەوەمــان 

بڕیارلێــدا یەکێــک لــەو میکانیزمانــە هۆشــیاری کۆمەاڵیەتــی یــە، بــۆ هۆشــیاریش 

بــوارەدا  لــەم  لــە هەنگاوەکامنــان  یەکێــک  پەرەپێدەدەیــن و  میکانیزمــی جیــاواز 

نوســینەوەی چیرۆکــی قوربانیەکانــە، ئامانــج لێــی هاوســۆزی و پشــتگیری کۆمەڵگەیــە 

ــی.  ــکاری کۆمەاڵیەت ــۆ گۆڕان ب
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پێشەکیی نووسەر

ــان بــە بیانــووی شــەرەف، بــەاڵم  ــە پێنــج چیرۆكــی كوشــتنی ژن ئــەم كتێبــە، بریتییــە ل

ئــەم چیرۆكانــە، بــە مانــا ئەدەبییەكــەی، چیــرۆك نیــن، واتــە لێــرەدا خوێنــەر چیرۆكــی 

هونــەری ناخوێنێتــەوە، بەڵكــو كۆمەڵــێ رووداوی راســتەقینە دەخوێنێتــەوە كــە لەســەر 

زەویــی واقیــع و لــە كۆمەڵگــەی ئێمــەدا روویــان داوە، ئێمــە بــە شــێوازێكی ئەدەبــی و 

بــە زمانێكــی روون دامانڕشــتوونەتەوە، لەالیــەك هەوڵــامن داوە رەگــەز و تەكنیكەكانــی 

ــان  ــەك مــۆرك و شــێوازی توێژینەوەم ــا ئەندازەی ــر ت ــی ت ــن، لەالیەك ــرۆك بەكاربێنی چی

ــەرێكی  ــاوە و لەس ــان بەكارهێن ــی گێڕانەوەم ــەرێك هونەرەكان ــە لەس ــیوە، وات پێبەخش

تــر شــێوازی توێژینــەوە، بێئــەوەی پەراوێــزی بــۆ دابنێیــن و ســەرچاوەكان دەستنیشــان 

بكەیــن. 
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دەتوانیــن بڵێیــن، ژانــری ئــەم كتێبــە بریتییــە لــە توێژینــەوەی چیرۆكئامێــز، یــان بریتییــە 

لــە چیرۆكــی شــیكردنەوەیی كــە تیایــدا تیشــكامن خســتۆتە ســەر هــۆكار و دەرئەنجام و 

چارەســەر. لــە ســەرجەم چیرۆكەكانیشــدا جەختــامن كردۆتــە ســەر چەمكــی “شــەرەف” 

و ماناكانــی “شــەرەف” لــە كۆمەڵگــە جیاجیاكانــدا، هەوڵامنــداوە ماناكانــی تــری 

چەمكــی “شــەرەف” بخەینــەڕوو، رەهەندەكانــی دیكــەی “شــەرەف” پیشــان بدەیــن، 

نــەك تەنهــا ئــەو مانایــەی لــە كۆمەڵگــە دواكەوتووەكانــدا هەیــە و تەنهــا دەبەســرێتەوە 

بــە جەســتەی ژنــەوە.

داوە،  روویــان  واقیعــدا  لــە  ئــەوەی  وەك  كتومــت  چیرۆكانــە،  ئــەم  ســەرلەبەری 

ــد  ــوون، چەن ــتامن كەوت ــەی دەس ــەو دۆكیومێنتان ــی ئ ــو، بەپێ ــەوە، بەڵك نەنورساونەت

بەشــێكی ســەرەكیامن لــە رووداوە راســتەقینەكە وەرگرتــووە، پاشــان بــە خەیاڵــی خۆمان 

دامانڕشــتوونەتەوە، واتــە رووداوی راســتەقینە و رووداوی خەیاڵــی، بــە یەكســانی، 

بەشــیان لــەم چیرۆكانــەدا هەیــە، چونكــە هــەم نــاوی كارەكتەرەكامنــان گۆڕیــوە، هــەم 

شــوێنەكان. ئــەم كارەشــامن بــۆ ئــەوە كــردووە تــا هەرچــی زیاتــر بتوانیــن شــێوازێكی 

دیكــە لــە گێڕانــەوەی رووداوەكانــی كوشــتنی ژنــان دابهێنیــن كــە ببێتــە مایــەی 

ــەلەیە.  ــەم مەس ــۆ ئ ــان ب ــەرنجی گەنج ــانی س راكێش

ــە  ــان ل ــیاریی گەنج ــتی هۆش ــەوەی ئاس ــە بەرزكردن ــە ل ــە بریتیی ــەم كتێب ــی ئ  ئامانج

بەرامبــەر كێشــەیەكی گــەورەی وەكــو تاوانــی ژنكوشــن بــە بیانــووی شــەرەف، 

ــرێ،  ــەوە كاریگــەری لەســەر گەنجــان داب ــەم رێگەی ــرێ ل ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــە ب هەوڵێك

ــی ژنكوشــن  ــە دژی تاوان ــت و ل ــدا هەبێ ــر هاوســۆزییان لەگــەڵ مەســەلەی ژنان ــا پ ت

ــت. ــەك بێ ــەر بیانووی ــە ه ــتنە ب ــەو كوش ــا ئ ــتنەوە، س بووەس

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

سلێامنی ٢٥/4/٢٠٢١
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پێچەوانەی تەوژم
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دیمەنی یەكەم:

پیشــاندانی گرتەیەكــی ڤیدیۆیــی كــە بریتییــە لــە خســتنەڕووى هەنــدێ الیەىن كوشــتنی “باخان 

عەلــی”، لــە یەكێــك لــە كەناڵــە ئاســامنییەكانەوە تۆمــار كــراوە. فیلمەكــە هەشــت خولەكــە و 

ــە داتاشــۆ، پیشــان  ــدا، ب ــی مرۆڤ ــە هۆڵێكــی گــەورەی رێكخــراوی كاری هاوبەشــی مافەكان ل

ــییەكانی  ــەر كورس ــی، لەس ــوە بازنەی ــێوەی نی ــچ، بەش ــوڕ و ك ــی ك ــێ گەنج ــت. كۆمەڵ دەدرێ

ــە  ــە دۆكیومێنتارییەك ــای فیلم ــی تەماش ــە بێدەنگ ــتوون و ب ــە دانیش ــزە بازنەییەك دەوری مێ

دەكــەن. لــە پێشــەوە و لــەالی راســتی الپتۆپەكــە و لــە نزیكــی داتاشــۆكەوە، ســەردار حەمــە 

ــرۆڤ،  ــی م ــواری مافەكان ــە ب ــە و شــارەزایە ل ــی رێكخراوەك ــە ئەندامان ــە ل ــە یەكێك ســاڵح، ك

دانیشــتووە و ئەویــش ســەیری فیلمەكــە دەكات.

ســەرەتای دیمەنەكــە بریتییــە لــە پیشــاندانی پرســەی باخــان عەلــی لــە مزگەوتێكــدا، باخــان 

ــتەیەك  ــن و دەس ــتەیەك دێ ــە، دەس ــەكە زۆر قەرەباڵغ ــوژراوە، پرس ــەی ك ــتی مێردەك بەدەس

دەڕۆن، لــە ســەرووی مزگەوتەكەیشــەوە دەنگــی گریــان و ناڵــەی ژنــان لــە ماڵێكــەوە دێــت، 

ماڵــی باوكــی باخــان، خەڵكــی هەمــوو بــۆ كوشــتنی باخــان عەلــی خەمبــار بــوون .

ــم،  ــەعید ئیرباهی ــەزا س ــاوی ج ــك بەن ــێ پیاوێ ــوارەی دوێن ــێ: ئێ ــە دەڵ ــری كەناڵەك پەیامنێ

ــوە  ــەكی پێ ــێ فیش ــتووە و س ــۆی كوش ــەی خ ــە ژنەك ــە دەمانچ ــدا ب ــەی خۆی ــو ماڵەك لەنێ

ــۆ  ــە قســەی ب ــردووە، پیاوەك ــان دەســتگیر ك ــوون و پیاوەكەی ــس هات ــاوە، دەســتبەجێ پۆلی ن

پۆلیــس كــردووە و گوتوویەتــی بــە ئەنقەســت نەمكوشــتووە و لەكاتــی تووڕەبوونــدا لەدەســتم 

دەرچــووە، تەنهــا ویســتوومە بیرســێنم. هێشــتا وردەكارییەكانــی كوشــتنەكە دیــار نییــە 

ــی  ــاوی باخــان عەل ــە ن ــە كوژراوەك ــە. ژن ــە رووداوەك ــەوەن ل و پۆلیســیش خەریكــی لێكۆڵین

مەحەمــەدە و تەمەنــی ٢9 ســاڵە، دوو منداڵــی هەیــە، دە ســاڵ لەمەوبــەر شــووی بــە جــەزا 

ــی. ــی خۆیەت ــە خزم ــردووە ك ــم ك ســەعید ئیرباهی
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ــوڵ و  ــە ك ــە زۆر ب ــان ك ــی باخ ــەر دایك ــە س ــەكەوە و دەیخات ــو پرس ــە نێ ــە دەچێت  كامێراك

ــەوە.  ــی دەالوێنێت ــی كچ ــۆ باخان ــری و ب ــۆزەوە دەگ س

 لــە بەشــێكی تــردا، ژنــان لــە پرســەكەدا دەوری دایكــی باخانیــان داوە كــە بــۆ كوژرانــی كچــە 

گەنجەكــەی دەگــرى، بــەدەم گریانــەوە باســی ناڕەحەتیــی ژیانــی باخانــی بــۆ ژنــەكان دەكــرد 

كــە بــە چ نەهامەتییــەك ژیــاوە، چەنــد دەردی ســەریی بەدەســت ئــەو پیــاوەوە چەشــتووە، 

دەڵــێ: “ئــەو كچــە دامــاوەم لەوەتــەی شــووی كــردووە خێــری لەخــۆی نەدیــوە، پیاوەكــەی 

زۆر بــۆی خــراپ بــوو، كــە تــووڕە دەبــوو پەنــای دەبــردە بــەر لێــدان، چەندیــن جــار لێیــداوە، 

چەندیــن جــار هەڕەشــەی كوشــتنی لێكــردووە، زۆر دڵپیــس بــوو، هــەر لەخۆیــەوە تۆمەتــی 

ــری  ــەك ك ــان ی ــوو، جارێكی ــكار ب ــووڕە و گومان ــەم هەڵدەبەســت، پیاوێكــی زۆر ت ــۆ كچەك ب

ئــاوی گەرمــی پیــا كــردووە و پێــی وتــووە نابــێ تــۆ بەرپەرچــی قســەكانم بدەیتــەوە، جارێكــی 

تــر هێلكــە و رۆنەكــەی بــە گەرمــی بــە ســەروچاویدا كــردووە و بــە بەرچــاوی منداڵەكانــەوە 

لێیــداوە، گوایــە باخانیــش بــە تووڕەییــەوە قســەی لەگەڵــدا كــردووە و وتوویەتــی تــۆ بۆچــی 

ئیشــێك ناكەیــت و هــەر لــە چایخانەكانــدا لەگــەڵ رەفیقەكانــت خەریكــی دۆمینــە و 

ــن رۆژ  ــەوە، چەندی ــۆ ماڵ ــەوە ب ــۆراوە و هاتۆت ــار ت ــن ج ــەم چەندی ــانیت. كچەك جگەرەكێش

ــووە  ــەوە، كچەكەیشــم ناچــار ب ــا بیبات ــووە بەشــوێنیا ت ــەو نەهات ــەوە، كەچــی ئ ــەالم ماوەت ل

لەبــەر منداڵەكانــی دان بەخۆیــدا بگرێــت و بگەڕێتــەوە بــۆ الی، بەشــكو ئــەو پیــاوە بێتــەوە 

هــۆش خــۆی و تۆزێــك بەتەنــگ خێزانەكەیــەوە بێــت”.

دایكــی باخــان، بــەدەم الواندنــەوەی كچەكەیــەوە لەســەر قســەكانی بەردەوامــە و دەڵــێ: “ئای 

ــروون  ــە هەپ ــروون ب ــت هەپ ــە شــیرینەكەم، ناخــی من ــان، ئێســتا چــی بكــەم رۆڵ باخــان گی

ــوو  ــە هەم ــاگام ل ــن، ئ ــەوە دووری ــی كچەكەم ــە ماڵ ــۆاڵن ل ــە دوو ك ــڕا. ئێم ــتم لێب ــرد. بڕس ك

شــتێكی بــوو، مێردەكــەی زۆر خــراپ بــوو بــۆی، لەســەر بچووكریــن شــت لێیــدەدا، تەنانــەت 

ــەوە  ــاوی ئێم ــە بەرچ ــوو، ب ــەڕیان ب ــەوان ش ــان ئ ــە ماڵی ــم چووین ــن و كچێك ــان م جارێكی

ــت  ــووت دایكت ــدەدا و دەی ــوی پێ ــا، جنێ ــتی دەرمانهێن ــر دەس ــەزۆر لەژێ ــە ب ــدەدا و ئێم لێی

ــەم  ــۆ كچەك ــی ب ــی بێئەخالقی ــەردەوام تۆمەت ــارە ب ــەو تاوانب ــت. ئ ــار بووی ــر ه ــوە زیات بینی
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هەڵدەبەســت، هەمــوو كەســێك دەزانێــت كچەكــەی مــن چەنــدە ســەنگین و بــە ئەخالقــە، 

بــەس ئەوەنــدەی هەیــە وەكــو ئــەو مێشــك پووتــە نەبــوو، حــەزی لــە پێكەنیــن و تێكەڵبــوون 

دەكــرد، دەیویســت لــە دەرەوەی ماڵــەوە كارێــك بــكات و داهاتێكــی هەبێــت، حــەزی دەكــرد 

ئابوورییەكــی ســەربەخۆی هەبێــت و خــۆی مەرسەفــی منداڵەكانــی بــكات، هــەردەم چــاوی 

لــە دەســتی مێــردە قرچۆكەكــەی نەبێــت كــە بــە بێــكار دەســوڕایەوە، خــۆ ئەگــەر پارەیەكــی 

ــۆ  ــی ب ــرد و تۆمەت ــارە درۆی دەك ــەو تاوانب ــدەدا. ئ ــو پێی ــە جنێ ــەوا ب ــە، ئ ــان بدای ــە باخ ب

ــوژم،  ــەو بێشــەرەفییەت دەتك ــك لەســەر ئ ــووە رۆژێ ــەم هەڵدەبەســت، زوو زوو پێیوت كچەك

یانــی پێشــوەخت پالنــی هەبــووە كــە بــە بیانــووی شــەرەف بیكوژێــت. بۆیــە دوێنــێ ئێــوارە 

ــە دەســتی دەرنەچــووە،  ــەوە، درۆ دەكات ل ــە كچەكەم ــاوە ب ــەی ن ــارە ســێ گوللـ ــەو تاوانب ئ

گوللـــەی بــە دڵــی كچەكەمــەوە نــاوە، هــەی دڵــی لەتوپــەت و هەالهــەال بێــت. تــا دراوســێكان 

ــم.  ــۆش ناب ــی خ ــز لێ ــوا هەرگی ــوو. بەخ ــی دەرچووب ــەو گیان ــخانە، ئ ــە نەخۆش گەیاندبوویان

ــارە  ــەو تاوانب ــاوی ئ ــەم ن ــەی كچەك ــت. نەمهێشــت لەســەر الفیت ــدا دابڕزێ ــە زیندان ــێ ل دەب

ــت”. بنوورسێ

داوە، چەنــد جارێــك  ئیســكان رووی  لــە گەڕەكــی  “ئــەو رووداوە  پەیامنێرەكــە دەڵــێ: 

پەیوەندیــامن بــە گوتەبێژی پۆلیســەوە كردووە، بەاڵم وەاڵمــی پەیوەندییەكەیــان نەداوینەتەوە. 

تەنهــا لــە راگەیەنــدراوی پۆلیســدا هاتــووە: ژنێــك بەنــاوی )ب.ع.م( لــە گەڕەكــی ئیســكان لــە 

ماڵەكــەی خۆیــدا بەدەســتی مێردەكــەی كــوژراوە. خاوەنــی دوو منداڵــە. پۆلیــس بەردەوامــە 

ــە  ــتنەكە ب ــە، كوش ــردی ژنەك ــەرەتایی مێ ــەی س ــی وت ــەوە. بەپێ ــوون و لێكۆڵین ــە بەدواداچ ل

ئەنقەســت نەبــووە، بەڵكــو لەدەســتی دەرچــووە، ســێ فیشــەكی تەقانــدووە و بــەری كەوتــووە 

و بــە ســەختی برینــداری كــردووە، دواتــر لــە نەخۆشــخانە گیانــی لەدەســتداوە. پاش گەیشــتنی 

هێزەكانــی پۆلیــس بــۆ شــوێنی رووداوكــە، لێكۆڵینــەوە ســەرەتاییەكان دەســتیان پێكــردووە، بــە 

مەبەســتی لێكۆڵینــەوەی زیاتــر دۆســییەكە رەوانــەی بنكــەی پۆلیــس كــراوە ، دواتــر دەبرێتــە 

دادگا”.
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لــە گرتەیەكــی دیكــەدا، پەیامنێرەكــە لەبــەردەم ماڵــی باخــان عەلــی و جــەزا ســەعید 

ئیرباهیــم وەســتاوە و دەڵــێ ئــەو ژن و مێــردە بــە كــرێ لــەم خانــووەدا دادەنیشــن و “بەپێــی 

زانیارییەكانــی ئێمــە، جگــە لــە مێردەكــەی، ژن و پیاوێكیــش لەكاتــی كوشــتنەكەدا لــەوێ بــوون 

كــە خزمــی نزیكــی پیاوەكــەن و لــە شــارێكی تــرەوە هاتبــوون، ئــەو ئێوارەیــە میوانــی ماڵــی 

ــە خۆمــان ئامــادە  ــاوە میوانەكــە وتوویان ــوون، ئەوانیــش دەســتگیر كــراون، ژن و پی ئەمــان ب

ــرای جــەزا ســەعید  ــە ب ــەوت میوانەك ــدا دەرك ــی وەنەوشــە. لەدوایی ــۆ پارك ــن ب ــوو بچی كردب

ــە”. ئیرباهیم

دیمەنی دووەم:

ــە  ــێكە ل ــە بەش ــتیدا ئەم ــی: “لەڕاس ــەكان و گووت ــردە گەنج ــاڵح رووی ك ــە س ــەردار حەم س

وردەكارییەكانــی كوشــتنی باخــان عەلــی بەدەســتی مێردەكــەی، ئــەم گرتــە ڤیدیۆییــە چەنــد 

الیەنێكــی تاوانــی كوشــتنی باخــان عەلــی بــە بیانــووی شــەرەف دەگێڕێتــەوە، هەنــدێ الیەنــی 

ــەڕوو، ئینجــا دوای  ــەی دیكــە بخەین ــەو الیەنان ــەوێ ئ ــە ئێســتا دەمان شــاراوەی دیكــەی هەی

ئــەوە بەگشــتی لــە هۆكارەكانــی كوشــتنی ژنــان بەبیانــووی شــەرەف دەكۆڵینــەوە و گفتوگــۆی 

ــە  ــت ب ــە دەبێ ــەدا خەریك ــەی ئێم ــە كۆمەڵگ ــە ل ــەم حاڵەتان ــن، بەداخــەوە ئ ــەر دەكەی لەس

ــەرەف و  ــووی ش ــە بیان ــە، ب ــنە تاوان ــەو چەش ــی ئ ــن ئەنجامدان ــە وەك دەبین ــاردە، چونك دی

پاراســتنی نامــوس، بەردەوامــە، وەختــە بڵێــم هەمــوو رۆژێــك هەواڵــی كوشــتنی كچێــك یــان 

ژنێــك بــە دەســتی مێردەكــەی یاخــود براكــەی یــان باوكــی یــان مامــی یــان ئامۆزاكــەی و كەســە 

ــزەری شــەرەفی  ــە پارێ ــان ب ــە خۆی ــی قوربانییەك ــەوە دەبیســتین، كەســە نزیكەكان نزیكەكانی

ژنــان دەزانــن و رێگــە و هــەق بەخۆیــان دەدەن تــاوان ئەنجــام بــدەن. رۆژێــك لــەم شــارۆچكە 

ــەرەف  ــووی ش ــك بەبیان ــتنی ژنێ ــی كوش ــار، هەواڵ ــەو ش ــار و ئ ــەم ش ــك ل ــد و رۆژێ و گون

ــۆ  ــەم مەســەالنە دەخەینــەڕوو، كــۆڕ و ســیمیناری ب بــاڵو دەبێتــەوە. ئێمــە چەندیــن ســاڵە ئ
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رێكدەخەیــن و لــە كەناڵەكانــدا باســی دەكەیــن و هەوڵــی بەرزكردنــەوەی ئاســتی وشــیاریی 

گەنجــان دەدەیــن، كەچــی ئــەو دیاردەیــە هــەر بەردەوامــە. ئاخــۆ هــۆكارە بنەڕەتییەكانــی ئەم 

ــاردە نێگەتیــڤ و ناشــیرینە و  ــەم دی ــی ئ ــە بەردەوامبوون ــارە ل ــە؟ كــێ تاوانب ــە لەكوێدای تاوان

ئــەم تاوانــە گەورەیــە، تــاك یــان كۆمەڵگــە؟ دادگــە و یاســاكانی؟ یــان حكومــەت و بڕیارەكانــی؟ 

ئاییــن و دابونەریتــی كۆمەاڵیەتــی؟ یــان ناهۆشــیاریی تاكــەكان؟

پێــش ئــەوەی ئــەم الیەنانــە یــەكااڵ و شــیبكەینەوە و گفتوگــۆی لەســەر بكەیــن، بــا هەنــدێ 

ــەكانی  ــی قس ــەی، بەپێ ــتی مێردەك ــە دەس ــان ب ــان عەلی(ت ــتنی )باخ ــەی كوش ــی دیك الیەن

ــدا  ــامن لەدوایی ــەوە. خۆیش ــۆ روون بكەم ــەدا، ب ــە دۆكیومێنتاریی ــەو فیلم ــان ل ــی باخ دایك

ــان  ــەوەی )باخ ــە ل ــەوە، جگ ــان كۆكردۆت ــیلی زیاترم ــردووە و تەفاس ــۆ ك ــان ب بەدواداچوومن

ــردووە. ــی ك ــی رێكخراوەكەمان ــەردانیی ئۆفیس ــك س ــد جارێ ــی و چەن ــان دەناس عەلی(م

ــرت و  ــەی دەگ ــن، دەســتی كچــە بچكۆلەك ــك ســەردانیی كردووی ــد جارێ ــی چەن باخــان عەل

ــرد و  ــە دەك ــی رێكخراوەك ــە كارمەندان ــەوە ســاڵوی ل ــە زەردەخەن ــە ڕوویەكــی شــیرین و ب ب

ــی  ــرد، بەتایبەت ــەوە دەب ــۆ خوێندن ــی ب ــدێ كتێب ــار هەن ــردن، جاروب ــدا دەك ــۆی لەگەڵ گفتوگ

ــۆ  ــەی ب ــەو كتێب ــار ئ ــوو، دوو ج ــوان( ب ــی ج ــازا و ژنان ــی ئ ــی )پیاوان ــە كتێب ــەز ل زۆری ح

ــدەر  ــوە، باســی مەســەلەی جێن ــان بینی ــان كتێبەكەت ــم زۆربەت ــەوە خواســتبوو، وابزان خوێندن

ــە  ــی نوســیویەتی ك ــدا دەكات، ژنێكــی ئەڵامن ــە كۆمەڵگــەی كوردی ــی ل ــی هێامی و توندوتیژی

ــەوە،  ــا فیشــەرە، حــەز دەكــەم بیخوێنن ــاوی ئەندری ــاوە، ن ــە كوردســتاندا ژی ماوەیەكــی زۆر ل

ــتە. ــەدا بەردەس ــەی ئێم ــە كتێبخانەك ــەوە ل ــەی نەیانخوێندۆت ئەوان

 هەمــوو جــارێ باخــان، وەك خــۆی دیگــوت، بــە پــاس دەچــوو ســەردانیی رێكخــراوە 

ــای  ــی دونی ــت و ئەحواڵ ــوارەدا هەبێ ــەو ب ــارەزایی ل ــت ش ــرد، دەیویس ــی دەك ناحكومییەكان

ــەوێ،  ــت بك ــی دەس ــوارەدا كارێك ــەو ب ــی دەدا ل ــان هەوڵ ــت، دیس ــۆی بزانێ ــەری خ دەوروب

هەنــدێ جــار ســكااڵی لــە مێردەكەیشــی هەبــوو، بــە ئاشــكرا دەیگــوت: “مێردەكــەم رێگریــم 

بــۆ دروســت دەكات و ناهێڵێــت بچمــە دەرەوە، یــان رێگــە نــادات لــە شــوێنێكدا كار بكــەم، 

ــان  ــی ژن ــەی لەســەر رێكخراوەكان ــەدا، بۆچوونێكــی خــراپ و هەڵ ــەم رێكخراوان ــی ل بەتایبەت
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ــوو،  ــەرزی هەب ــیاریی ب ــتێكی هۆش ــان ئاس ــی باخ ــە”. یان ــتی هەی ــە گش ــراوەكان ب و رێكخ

گرفتــی ئــەم ژن و مێــردە ئەوەبــوو ئاســتی هۆشــیاریی ژنەكــە زۆر لــە پێــش ئاســتی 

هۆشــیاریی پیاوەكــە بــوو. ئێــوە لــەو گرتــە ڤیدیۆییــەدا گوێتــان لــە قســەكانی دایكــی باخــان 

بــوو، ئەگــەر جــوان دیقەتتــان دابێــت، باســی ئــەوە دەكات مێردەكــەی هــەر لــە ئەوەڵــەوە 

خــراپ هەڵســوكەگووتی لەگەڵــدا كــردووە، چەندیــن جــار لێیــداوە، تۆمەتــی نائەخالقیــی بــۆ 

هەڵبەســتووە، نەیویســتووە باخــان لــە دەرەوەی ماڵــەوە كار بــكات، گومانــی لــە رەفتارەكانــی 

هەبــووە و تۆمەتــی بــۆ هەڵبەســتووە، واتــە هەمــوو جوواڵنــەوە و قســەیەكی باخــان لەالیــەن 

مێردەكەیــەوە لێكدانــەوەی خراپــی بــۆ كــراوە، بۆچــی؟ چونكــە پێشــوەخت گومانــكار بــووە 

و بــە خەیاڵــی خــۆی باخــان كاری ناشایســتە دەكات، لــە مێشــكی خۆیــدا ســیناریۆی ناڕاســتی 

ــوو. ــە ژنەكــەی دەب ــری ل ــی زیات دروســت دەكــرد و گومان

رق و كینــەی مێــردی باخــان گەیشــتۆتە ئاســتێك كــە تەنانــەت لەبەردەمــی منداڵەكەیانــدا لێــی 

بــدات، ئــاوی گەرمــی پیــادا بــكات و هێلكــەو رۆنەكــە بــە گەرمــی بــە ســەروچاویدا بــكات، 

ــە بیــر لــەوە بكەنــەوە ئــەم پیــاوە پێشــوەخت چ بیركردنــەوە و چ هەســت  مەبەســتم ئەوەی

ــت، رق و  ــی ناڕاس ــدان و تۆمەت ــان و لێ ــووە، گوم ــان هەڵگرت ــە باخ ــەر ب ــی بەرامب و ناخێك

ــردووە.  ــی كوشــتنیان ب ــەرەو بڕیاردان ــە وردە وردە ب ــی راســتەوخۆ، ئەمان توندوتیژی

ــەكان، مێردەكــەی قەڵــس  ــۆ رێكخــراوە مەدەنیی ــە دەرەوەی باخــان و ســەردانیكردنی ب چوون

ــر گومــان و فشــاری خســتۆتە ســەر، باخانیــش هەمیشــە تەحــەدای كــردووە  كــردووە و زیات

ــەردانیكردنەی  ــە دەرەوە و س ــەم چوون ــان ل ــم. باخ ــۆ نی ــەی ت ــن كۆیل ــۆ م ــی خ و وتوویەت

رێكخراوەكانــدا، بــە تەبیعەتــی حــاڵ كۆمەڵــێ هــاوڕێ پەیــدا دەكات، چەندیــن هاوڕێــی كــوڕ 

و كچــی هەبــوو، هەوڵیــان دەدا كارێكــی بــۆ بدۆزنــەوە، ببــوو بــە هاوڕێــی هەنــدێ لــە كچــان 

ــە. ــی رێكخراوەك و كوڕان

جارێكیــان یەكێــك لــە كارمەندەكانــی ئێمــە ویســتوویەتی بــە ئۆتۆمبێلەكــەی، باخــان و 

كچەكــەی بگەیەنێتــەوە بــۆ ماڵــەوە، پێــی وتــووە مــن دەتانگەیەمنــەوە و زۆر ئاســاییە، 

ــە  ــا زۆر ئاســاییە، دواجــار باخــان ب ــی ن ــش وتوویەت ــە و ئەوی ــی ئاخــر عەزیەت ــەم وتوویەت ئ
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شــەرمێكەوە ســەردەكەوێت. بــەاڵم كــە ئۆتۆمبێلەكــە گەیشــتۆتە نزیــك ماڵی باخان لە ئیســكان، 

مێردەكــەی بینیویەتــی باخــان لــە ئۆتۆمبێلــی كەســێكی غەریــب دادەبەزێــت و بــە سوپاســەوە 

ماڵئاوایــی لێــدەكات. ئیــر هــەر كــە چۆتــە ماڵــەوە، مێردەكــەی یەكســەر بەدوایــدا خــۆی بــە 

ماڵەكــەدا كــردووە و بــە تووڕەییــەوە پرســیاری ئــەو ئۆتۆمبێلــە و شــۆفێرەكەی كــردووە، باخــان 

هەرچییەكــی وتــووە، ئــەو بــاوەڕی نەكــردووە، چونكــە مێردەكــەی لــە بنەڕەتــدا گاڵتــەی بــە 

رێكخراوەكانــی مافــی مــرۆڤ دەهــات و نەیدەویســت باخــان ســەردانیی ئــەو شــوێنانە بــكات، 

ئەمــە جگــە لــەوەی بینیویەتــی باخــان بــە ئۆتۆمبێلــی رێكخراوێــك دەگەڕێتــەوە بــۆ ماڵــەوە، 

خۆیشــی پێشــر گومانــی هەبــووە و گوێــی لــە چەندیــن قســە و قســەڵۆك و پــالری خزمــان و 

دراوســێكان بــووە، ئیــر نەیتوانیــوە كۆنرۆڵــی خــۆی بــكات و بــە توندتریــن شــێوە لێیــداوە، 

ــر  ــەزۆر لەژێ ــوون، ب ــای كەوت ــووە و فری ــان ب ــاواری باخ ــژە و ه ــە قی ــان ل ــێكان گوێی دراوس

دەســتی دەریانهێنــاوە و بــە پەلــە گەیاندوویانەتــە ماڵــی باوكــی كــە دوو كــۆاڵن لەوالتــر بــووە. 

باخــان خــۆی دواتــر ئــەو شــتانەی بــۆ گێڕاوینەتــەوە، ئێمــە زۆرمــان هەوڵــدا پەیوەنــدی بــە 

مێردەكەیــەوە بكەیــن و قســەی لەگەڵــدا بكەیــن، ســوودی نەبــوو، دەمانویســت ئــەو هەمــوو 

وەهــم و گومانــە لــە مێشــكیدا بســڕینەوە و بــە جۆرێكــی تــر بڕوانێتــە ژیــان و رێكخــراوەكان 

و پەیوەندییەكانــی نێــوان ژنــان و پیــاوان، بــەاڵم بــە هیــچ جۆرێــك قایــل نەدەبــوو دیدەنیــامن 

بــكات. باســی ئــەوەش دەكــرێ گوایــە براكانــی جــەزا ســەعید ئیرباهیــم، هەڕەشــەیان لــە جــەزا 

ــە، ئەگــەر نەیكوژیــت  كــردووە و وتوویانــە ژنەكــەت خەریكــی كاری ناشایســتە و بێئەخالقیی

ــە گومــان و رق، پاشــان  ــڕ كــردووە ل ــان پ ــەوان پــر جەزای ــە ئ ــن، وات ــۆ دەكوژی ــەوا ئێمــە ت ئ

هاندانــی تاوانــی كوشــن. ئــەو شــەوەی كــە تاوانــی كوشــتنەكەی تیــادا ئەنجــام درا، یەكێــك 

لــە براكانــی مێردەكــەی لــەوێ بــوو، گوایــە ئەویــش بــۆ ئــەو كارە هاتــووە و یارمەتیــی داوەـ 

ئەویــش دەستبەســەرە و لەژێــر لێكۆڵینەوەدایــە.

ئێســتا بــا رێســتێك وەربگریــن، فەرمــوون چایــی و قــاوەی لێیــە، دوای دە خولــەك دەگەڕێینەوە 

بــۆ هۆڵەكــە و گفتوگــۆ دەكەیــن لەســەر ئــەم كەیســە و هۆكارەكانــی تاوانــی كوشــتنی ژنــان 

بــە بیانــووی شــەرەف.
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دیمەنی سێیەم:

ــە راشــكاوی لەســەر  ــی: “ئێســتا ب ســەردار حەمــە ســاڵح، دەرگای گفتوگــۆی كــردەوە و گووت

ــە  ئــەم بابەتــە هەســتیارە قســە دەكەیــن، بیــروڕا ئاڵوگــۆڕ دەكەیــن و حــەز دەكــەم گوێــم ل

ــن هەمــوو پرســیارێكیش بكــەن”. ــان دەتوان ــت، بێگوم ــوەش بێ ــی ئێ بۆچوون

یەكێــك لــەو كــوڕە گەنجانــەی لــەو مێزگــردەدا ئامــادە ببــوو، ســەرەتای گفتوگۆكــەی كــردەوە، 

دەستپێشــخەریی كــرد و گووتــی: “مامۆســتا ســەردار، تــۆ لــە قســەكانتدا باســی شــتێكت كــرد، 

بــووە مایــەی بیركردنــەوەی مــن، شــتێكی ســەرنجڕاكێش بــوو، تــۆ وتــت گرفتــی باخــان عەلــی 

و مێردەكــەی ئەوەبــوو كــە ئاســتی هۆشــیاریی باخــان عەلــی زۆر لەپێــش ئاســتی هۆشــیاریی 

ــان  ــی باخ ــی كوژران ــە هۆكارەكان ــك ل ــۆ یەكێ ــی ت ــە بۆچوون ــەش ب ــوو، ئەم ــەوە ب مێردەكەی

عەلــی بــوو”.

سەردار حەمە ساڵح بەم شێوەیە وەاڵمی دایەوە:

ــەش  ــەم حاڵەت ــەی ئ ــان پێچەوان ــە، بێگوم ــەم نیی ــنە ك ــەو چەش ــەی ل ــتە و منوون ــە راس “ئەم

ــەم  ــە، ل ــنبیریی ژنەكەوەی ــتی رۆش ــش ئاس ــە پێ ــە ل ــنبیریی پیاوەك ــتی رۆش ــە ئاس ــە، وات هەی

ــان.  ــازادی و مافــی ژن ــۆ ئ ــك ب ــەوەی بوارێ ــە كردن ــاش دەبێــت ل ــاو زۆر ب ــی پی ــەدا رۆڵ حاڵەت

واتــە پیــاوان دەتوانــن كاربكەنــە ســەر هۆشــیاركردنەوەی ژنــان و رۆڵێكــی پۆزەتیــڤ بگێــڕن، 

بێگومــان دەبــێ ژنــان خۆیشــیان رۆڵــە ســەرەكییەكە ببینــن. بــەاڵم لــە حاڵەتــی باخــان عەلیــدا، 

كارەســات دەخوڵقــێ، چونكــە پیــاو لــە كۆمەڵگــەی نێرســاالری و دواكەوتــوودا، هەرگیــز 

گــوێ لــە ئامــۆژگاری و داواكاری و دانایــی ژن ناگــرێ، چونكــە هــەزاران ســاڵە بــەو شــێوەیە 

ــەوەی  ــە بیركردن ــەوە راســتە، ل ــكات، هــەر ئ ــێ و بی ــاو بیڵ ــەروەردە كــراوە كــە هەرچــی پی پ

ــی  ــە پەیوەندی ــی گرفتەك ــە. ئەزان ــوار پیاوەوەی ــە خ ــە دووە و ل ــەدا ژن پل ــۆرە پیاوان ــەو ج ئ
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ــش هۆشــیاریی كۆمەڵگــە و  ــان پێ ــی ژن ــێ ئازادی ــی وەردی دەڵ ــە وەك عەل ــە ك ــەوەوە هەی ب

قبوڵكردنــی پیاوانــەوە هاتــە دی، عەلــی وەردی باســی پەنجــاكان و شەســتەكانی كۆمەڵگــەی 

عێراقــی دەكات كــە ژنــان بــە هــۆی پێشــكەوتن و مۆدێرنــەوە، جلــی ســفوریان لەبــەر دەكــرد 

و ئازادییەكــی زیاتریــان بــۆ دەســتەبەر بــوو، بــەاڵم هێشــتا بونیــادی كۆمەڵگەكــە بونیادێكــی 

خێڵەكییانــەی كۆنەپەرســتانە بــوو، هێشــتا زۆربــەی پیــاوان نەیاندەتوانــی ئــەو ئازادییــەی ژنــان 

ــاتی  ــار كارەس ــە زۆر ج ــێ، بۆی ــدەوار نەب ــتەبژێرێكی خوێن ــەالی دەس ــا ل ــەن، تەنه ــوڵ بك قب

ــەدوادا دەهــات”. ب

كوڕێكــی دیكــە گووتــی: “مامۆســتا، لــەوە دەچــێ مێردەكەیشــی كەمێــك ئــاگای لــە ســزادانی 

تاوانــی كوشــن بەبیانــووی شــەرەف بووبێــت، بۆیــە وتوویەتــی بــە ئەنقەســت نەمكوشــتووە و 

لەدەســتم دەرچــووە”.

ســەردار حەمــە ســاڵح بــەم جــۆرە وەاڵمــی دایــەوە: “لەوانەیــە، نازانــم، بــەاڵم ئەمــەش دادی 

نــادات، كوشــن هــەر كوشــتنە، ئیــر بــە ئەنقەســت بێــت یــان بیانــوو بهێنێتــەوە، هەمــووی 

ــانازییەوە  ــە ش ــووی شــەرەفەوەیە، ئاخــر كەســانی وا هــەن ب ــە بیان ــوون و ب ــی تووڕەب لەكات

دەڵێــن بەڵــێ لەســەر شــەرەف كوشــتوومە، هەیــە لــە دادگادا و لەبەردەمــی دادوەرەكەشــدا 

نكوڵــی لــە تاوانەكــەی نــاكات و بگــرە شــانازی بــە دەســەاڵت و توانــا و پیاوبوونــی خۆیــەوە 

دەكات.”.

كچێــك كــە لــە پێشــەوە دانیشــتبوو، دەســتی بــەرز كــردەوە و گووتــی: “مامۆســتا، دەمــەوێ 

لــەوە تێبگــەم كــە وشــەی “شــەرەف” چییــە و ماناكانــی چیــن، ئێمــە هــەر وا چۆتــە 

ــە”. ــەوە هەی ــەزی مێین ــە رەگ ــدی ب ــا پەیوەن ــەرەف تەنه ــە ش ــكامنەوە ك مێش

ــە  ــە ل ــد ك ــرد، بابەتێكــی گرنگــت ورووژان ــن پرســیارێكی باشــت ك ــی: “ئافەری ســەردار گووت

ڕاســتیدا كرۆكــی هەمــوو مەســەلەكانە. وشــەی “شــەرەف” لەتــەك چەندیــن وشــەی دیكــەی 

هاومانــادا دەبرێــت، وەكــو وشــەی “نامــوس” و “حەیــا” و “ئەخــالق” و “ئابــڕوو”. ئەمانــە تــا 

ئەندازەیەكــی زۆر ماناكانیــان نزیكــن لــە یەكــرەوە. واتــە شــەرەف مانایەك هەڵدەگرێــت، یانی 

شــەرەف لــەالی ئێمــە تەنهــا یــەك مانــای هەیــە، كــە دەڵێیــن شــەرەف یەكســەر لــە زەینــی 
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ئێمــەدا مانایــەك دروســت دەبێــت تەنیــا مانــای شــەرەفی ژن و زایەنــدی ژن و سێكســی ژن 

دەگرێتــەوە. لەكاتێكــدا چەمكــی شــەرەف چەندیــن مانــای دیكــە هەڵدەگرێــت، ئــەو مانایــەی 

ســەرەوە تەنهــا لــە كۆمەڵگــە دواكەوتووەكانــدا هەیــە، لــە كۆمەڵگــەی پێشــكەوتوودا شــەرەف 

مانــای تــر و رەهەنــدی دیكــەی هەیــە، كــە نابەســرێتەوە بــە ژنــەوە، بەڵكــو دەبەســرێتەوە بە 

بەهاكانــی مرۆڤایەتییــەوە. كەواتــە شــەرەفیش رێژەییــە و مانــای جیاجیــای هەیــە. هەروەكــو 

چــۆن جوانــی رێژەییــە، ناشــیرینی رێژەییــە، شــەرەفیش رێژەییــە. چەمكــی شــەرەف لــە 

كۆمەڵگــەی كوردیــدا وەك ســیفەتێكی جوانیــی ژن ســەیركراوە، هەروەهــا شــەرەف بەپیــرۆزی 

ــە خــودی  ــە ك ــە و پێویســتییەكی كۆمەاڵیەتیی ــای )جوانی(ی ــەوە، شــەرەف هاومان لێكدەدرێت

ــە  ــتە ب ــەاڵم پێویس ــدەكات، ب ــی لێ ــت و پارێزگاری ــی دەزانێ ــە خاوەن ــۆی ب ــر خ ــەزی نێ ڕەگ

ئاشــكرا رایبگەیەنیــن كــە كوشــتنی ژن بەبیانــووی شــەرەف ڕەفتارێكــی دڕندانەیــە بەرامبــەر 

بــە ژن دەكرێــت، هەروەهــا كوشــتنی ڕەگــەزی مــێ پەیوەندیــی نییــە بەشــەرەفەوە، بەڵكــو 

بریتییــە لــە وێناكردنــی توندوتیــژی نێرانــە و بااڵدەســتیی نێــر .

لێــرەدا لەوانەیــە بپرســن، ئەگــەر ژن ببێتــە شــەرەفی پیــاو، ئــەی پیــاو خــۆی دەبێتــە شــەرەفی 

كــێ؟ ئــەم پرســیارە ڕەنگــە زۆر جــار كرابێــت، بــەاڵم بــێ وەاڵم ماوەتــەوە، وەكــو ئــەو تاوانانەی 

بەنــاوی شــەرەفەوە ئەنجامدەدرێــت و هەمیشــە بــێ وەاڵم دەمێننــەوە، یاخــود ڕەنگــە 

ــە بــە ســوڵحی عەشــایەری و دەســتێوەردانی  ــەكار بربێــت، بۆمنوون ــدا ب ئەوپــەڕی نەرمیــی تێ

ڕیــش ســپی و پیــاو ماقواڵنــی ناوچەكــە چارەســەر بكرێــت و بەڕێكەوتــن لەســەر بڕێــك پــارە 

ــەكە  ــاییە كێش ــێوە نایاس ــەم ش ــت، ب ــار وەردەگیرێ ــان تاوانب ــتدرێژیكار ی ــی دەس ــە ماڵ ــە ل ك

ــان  ــە ژن ی ــت، بكوژەك ــی لێدەكرێ ــەلەیە چاوپۆش ــەو مەس ــت و ئ ــەر دەكرێ ــاو( چارەس )بەن

ــڕە  ــەو ب ــك یاخــود كچــی خــۆی كــە بەشــەرەفی خــۆی پێناســەی دەكات، ب ــان دای خوشــك ی

پارەیــە دەگۆڕێتــەوە، ئەگــەر مەســەلەی پــارەش نەیەتــە ئــاراوە لەبریــی خوێنــی كوژراوەكــە، 

ــردن  ــا م ــەو كچــە ت ــە، ئ ــی كوژراوەك ــە ماڵ ــی و دەدرێت ــە قوربان ــە دەبێت ــەوا كچێكــی دیك ئ

ــەدا وەك خزمەتكارێــك بژێــت. ــەو ماڵ ــازارو ئەشــكەنجەوە ل ــە ئ ــێ ب دەب

كچەكــە دیســان گووتــی: “ئــێ باشــە شــەرەف خــۆی چییــە؟ مەبەســتم لــەڕووی زانســتییەوە، 
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ــە  ــا ل ــە تەنه ــەرج نیی ــە، م ــەرەف چیی ــە ش ــتامن ل ــە مەبەس ــە ك ــتا روون نیی ــە هێش چونك

كۆمەڵگــەی ئێمــە، بەڵكــو دەمانــەوێ ئــەو ئەزموونــە لــە كۆمەڵگــە پێشــكەوتووەكاندا بزانیــن”.

ســەردار گووتــی: “زەحەمەتــە پێناســەیەكی دیاریكــراو بــۆ شــەرەف دابرێــت، چونكــە شــەرەف 

ــاوازە،  ــە جی ــی دیك ــۆ كۆمەڵگەیەك ــەوە ب ــە كۆمەڵگەیەك ــە، ل ــاوازی هەی ــاواز جی ــای جی مان

ــی  ــەن تاكەكان ــی تاكەكەســی لەالی ــە لەهەڵســەنگاندنی ڕەوشــتی كۆمەاڵیەتی شــەرەف بریتیی

ــری كۆمەڵگــەوە، ئەمــە پێناســێكی گشــتییە. ت

ــەم  ــرێتەوە، ل ــەوە دەبەس ــە ئافرەت ــا ب ــەدا تەنه ــی ئێم ــە كۆمەڵگەكان ــەرەف ل ــتیدا ش لەڕاس

حاڵەتەشــدا شــەرەف پێوەرێكــە بــە شــێوەیەكی ســەرەكی بــە ژنــان وكچانــەوە دەلكێندرێــت، 

لەالیــەن پیــاوی خێــزان بــە ڕەزامەندیــی كۆمەڵگــە، كــە گوایــە كۆمەڵگــە بــۆ پاراســتنی ســومعە 

ــەو كارە دەكات. ــاكاری خــۆی، ئ و ئ

شــەرەف چەمكێكــی ڕێژەییــە، لــە كۆمەڵگەیەكەوە بــۆ كۆمەڵگەیەكی تــر گۆڕانكاریی بەســەردا 

دێــت و تــا ڕادەیەكــی زۆر بەســراوە بــە بارودۆخــی مــادی و پلــەو پایــەی كۆمەاڵیەتییــەوە، 

واتــە مــەرج نییــە چەنــد پرەنســیپێكی بنەڕەتــی بێــت، گەرچــی زۆر جــار واش دەردەكەوێــت 

ــە هــۆی  ــای وەهــای پێدەبەخرشێــت كــە دەبێت ــرو نەگــۆڕ بێــت. زۆر جاریــش مان كــە جێگی

ــا،  ــڕوو، حەی ــری، هەروەهــا ئاب ــی رۆح، جوامێ ــا ئەســڵییەكەی، وەك خانەدانی حەشــاردانی مان

ئەمانیــش دیســان ماناكانیــان جیڕییــان هەیــەو دەشــێت بكشــێرین. لــە هەندێــك كۆمەڵگــەی 

دواكەوتــوودا مانــای ســەرەكیی شــەرەف لــە ســنورداركردنی ژیانــی سێكســیدا كــورت دەبێتەوە، 

وەك پاكیزەیــی و داوێنپاكــی و ...هتــد. واتــە لێــرەدا مانــای شــەرەف بەرتەســك دەكرێتــەوە و 

ــە روانگــەی سێكســییەوە تەماشــا  ــا ل ــە ئەخالقــەوە، ئەخالقیــش تەنه ــا دەبەســرێتەوە ب تەنه

ــدا  ــی كۆمەڵگــە دواكەوتووەكان ــی كۆمەاڵیەتی ــە نەریت ــە شــەرەف و ئەخــالق ل ــت، وات دەكرێ

تەنهــا لــە روانگــەی سێكســەوە تەماشــا دەكرێــن، لێــرەدا پاكــی، راســتگۆیی، دڵســۆزی، 

ــی  ــاكار و ســیفەتی جوان ــدی و زۆر ئ ــی ئەوانی ــن، مرۆڤدۆســتی، یارمەتیدان ــوردن، رێزگرت لێكب

دیكــە، لــەڕووی ئەخالقییــەوە وەكــو شــەرەف حیســابیان بــۆ ناكرێــت. 

یەكێكــی دیكــە لــە گەنجــەكان گووتــی: “مامۆســتا ســەردار، ئایــا دەتوانــی نــاوی كتێبێكــم پــێ 
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بڵێیــت كــە لــەرووی زانســتییەوە بــە زمانــی كــوردی باســی چەمكــی شــەرەف بــكات؟”.

ــەم بــوارەدا  ــە كوردیــدا هەنــدێ كتێــب ل ســەردار حەمــە ســاڵح گووتــی: “بەڵــێ بێگومــان، ل

هــەن، بــۆ منوونــە ســەرنجتان بــۆ دوو كتێــب رادەكێشــم كــە لێــرە لــە كتێبخانەكــەی خۆمانــدا 

هەیــە، دەتوانــن داوای بكــەن و بیخوێننــەوە، ئــەو دوو كتێبەیــش ئەمانــەن:

ــینەوەی  ــتیاری نووس ــە ژن. سەرپەرش ــەر ب ــژی بەرامب ــك، توندوتی ــاوان، چەم ــەرەف: ت ١- ش

ــد  ــڕاوە، نەزەن ــد كەســێك وەریانگێ ــراوە و چەن ــن وێڵشــامن و ســارا حســێنەوە ك ــەن لی لەالی

بەگیخانــی سەرپەرشــتیی كــردووە، وەك بەشــێك لــە سیاســەتی حكومەتــی هەرێــم بــۆ 

كەمكردنــەوە و نەهێشــتنی تاوانــی كوشــن بــە بیانــووی شــەرەف، لەســەر ئەركــی حكومەتــی 

ــراوە. ــاپ ك ــاڵی ٢٠١١ دا چ ــاراس لەس ــە دەزگای ئ ــڕدراوەو ل ــم وەرگێ هەرێ

ــی،  ــاد قەرەداغ ــینی مەهاب ــە نووس ــی ژن. ل ــۆ كۆیلەكردن ــە ب ــەرەف كۆدێك ــەرەفنامە: ش ٢-ش

ــراوە. ــاپ ك ــەردەم چ ــی س ــاپ و پەخش ــە دەزگای چ ــاڵی ٢٠٠4 ل لەس

ئــەو كتێبانــە و چەندیــن كتێبــی دیكــەش، هۆشــیاریامن فراوانــر دەكەنــەوە و لــەوە ئاگادارمــان 

دەكەنــەوە كــە هەتــا چەمكــی شــەرەف و نامــووس، ئــەو پێناســە ســامناكەی هەبێت كە ئێســتا 

ــەوە،  ــدا كۆكرابێت ــە جەســتەی ژن ــەم چەمكــە ل ــا ئ ــاوە، هەت ــدا ب ــە كۆمەڵگــە نەریتخوازەكان ل

ــە  جەســتەی ژن و بــە تایبەتــی ئەندامــی سێكســیی ژن پێــوەری بــن، دۆخــی كارەســاتئامێز ل

ئــارادا دەبێــت، ئەوســا تاوانــی ژنكوشــن بەبیانــووی شــەرەف بــەردەوام دەبێــت، لــەو دۆخــەدا 

جەســتەی ژن بەهــای رسوشــتیی خــۆی لــە دەســت دەدات و دەبێتــە وەهمــی شــوێنێك 

ــەوە  ــا رسوشــتییەكەی خــۆی دوور دەكەوێت ــە مان ــاو، شــەرەفیش ل ــۆ پاراســتنی شــەرەفی پی ب

ــتپاكی،  ــتگۆیی، دەس ــو: ڕاس ــت، وەك ــرۆڤ بێ ــی م ــیفەتە گرنگەكان ــوەری س ــت پێ ــە دەبێ ك

ــتی...هتد. مرۆڤدۆس

ــازادی و  ــەڕی ئ ــە ئەوپ ــوون(، وات ــای )مرۆڤب ــە بەه ــز(، وات ــە )ڕێ ــەرەف( وات ــی )ش  چەمك

ســەربەخۆبوونی مــرۆڤ، گەورەیــی و شــكۆداری، خاوەنــی خودێكــی ڕێزلێگیراو، بەشــێوەیەكی 

ــی  ــە خاوەن ــەوە ك ــەوەدا دەبینێت ــك ســەربەرزی و شــكۆی خــۆی ل ــوو مرۆڤێ رسوشــتی هەم

جەســتەیەك و دەروونێكــی ســەربەخۆ بێــت، هیــچ كەســێك دەســتدرێژی نەكاتــە ســەر 
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مافەكانــی، بــە ئیــزن و ڕێگەپێدانــی خــۆی نەبێــت، كەواتــە شــەرەف و نامــووس و حەیــا ئــەو 

بەهــا هــەرە بەهێــزەن كەمــرۆڤ خــۆی بەخاوەنــی دەزانێت، بــەاڵم بە مانــا مرۆڤدۆســتییەكەی 

نــەك بــە مانــا تەســكە ئەخالقییــە نەریتییەكــەی، ئاییــن و بیــرو ئایدیۆلۆژیــا و كەلتورەكانیــش 

بەهــای شــەرەفیان لــە پلەیەكــی بــەرزی بەهاكانیانــدا دانــاوە، بۆیــە مرۆڤــەكان بــە هەمــوو 

هێــز و توانایانــەوە بەرگــری لــەو بەهایــە دەكــەن، واتــە بەرگــری لــە ئەخالقــی مرۆڤدۆســتانەی 

خۆیــان دەكــەن بــۆ خۆشــگوزەرانیی كۆمەاڵیەتــی و بــۆ زیاتــر جوانكردنــی ژیــان. 

ــان بــە بەهــای مرۆڤایەتــی  ــا و نامــووس پەیوەندیی كەواتــە دەتوانیــن بڵێیــن شــەرەف و حەی

ــە  ــەرەف وات ــییەوە، ش ــێ(و سێكس ــەزی )م ــی ڕەگ ــەوەك بەپاكیزەی ــە ن ــەوە هەی و مرۆڤبوون

بەهــای خــودی هەرمرۆڤێــك جــا نێــر بێــت یــان مــێ، بــەاڵم لــە كولتــوری كۆمەڵگــە نەریتــی 

ــا  ــەرەفیش تەنه ــەوە، ش ــەرەفدا كۆكراوەت ــە ش ــا ل ــالق تەنه ــوو ئەخ ــدا هەم و دواكەوتووەكان

ــە تاوانــی ژنكوشــن بەبیانــووی  ــە ســێكس و ئەندامــی مێینــەی ئافرەتــدا كۆكراوەتــەوە. بۆی ل

ــووە. ــی پێنەهات ــدا كۆتای ــە عەشــایەری و دواكەوتووەكان ــە كۆمەڵگ شــەرەف ل

كچێكــی تــر پرســیاری كــرد و گووتــی: “كەواتــە مامۆســتا گیــان، ئێمــە لــەدوای چەنــد نــەوەی 

تــر ئینجــا لــە ماناكانــی شــەرەف تێدەگەیــن؟ ئێمــە كــەی شــەرەف دەبەســتینەوە بــە بەهاكانی 

مرۆڤایەتییــەوە، نــەك بــە سێكســی ژنــەوە؟ كــەی تاوانــی كوشــن بەبیانــووی شــەرەف كۆتایــی 

پێدێت؟”.

ــە  ــەو پرســیارەی ئێم ــە ئ ــك ئەمەی ــە پرســیارەكە، رێ ــی: “”ئەمەی ــە ســاڵح گووت ســەردار حەم

بەدوایەوەیــن و هەوڵــی بنەبڕكردنــی ئــەو دیــاردە خێڵەكییــە دەدەیــن، تــا كۆمەڵگــەی ئێمــەش 

وەكــو كۆمەڵگــە پێشــكەوتووەكان بچێتــە ســەر رێچكــەی زانســت و مۆدێرنــە و پێشــكەوتنی 

كۆمەاڵیەتــی و خۆشــگوزەرانیی كۆمەاڵیەتییــەوە، بــۆ ئــەوەی تاكەكانــی كۆمەڵگــەی ئێمــەش 

بیــر لــە زانســت و داهێنــان و ئازادیــی تــاك و بەهاكانــی مرۆڤبــوون بكەنــەوە، نــەك خەیاڵیــان 

هــەر الی شــەرەفی ژن و تاوانــی كوشــن بێــت، بــۆ ئــەوەی كاری زانســتی و داهێنــان ئەنجــام 

بــدەن و خزمەتــی كۆمەڵگــە بكــەن، نــەك تاوانــی كوشــن بــە بیانــووی شــەرەف ئەنجــام بدەن. 

ــە ســەردەمی بەعســدا مەســەلەی كوشــن لەســەر “شــەرەف” بەئاشــكرا  ــن و ل ــش راپەڕی پێ
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ــتان  ــی كوردس ــەاڵم دوای ئازادبوون ــرا، ب ــۆش دەك ــرە پەردەپ ــرا و بگ ــەی لەســەر نەدەك قس

و دامەزراندنــی حكومەتــی هەرێــم، گــرووپ و رێكخراوەكانــی ژنــان دەســتیان كــرد بــە 

ــەم هۆشــیارییە  ــوو، ئ ــت ب ــیاری درووس ــە هۆش ــك ل ــەلەیە و جۆرێ ــی ئــەم مەس وروژاندن

لەبــواری گشــتی و فەرمیــدا پەیوەنــدی بەوەشــەوە هەبــوو كــە لەوكاتــەدا توندوتیــژی لەســەر 

بنەمــای “شــەرەف” بــە تایبەتــی تاوانــی كوشــن بەبیانــووی شــەرەف بــە شــێوەیەكی بەرچــاو 

لــە زیادبوونــدا بــوو، تاوانــی پەیوەســت بــە شــەرەف دەشــێ هــەر كردەیەكــی ئەنجامــدراو یــا 

هەڕەشــەئامێزی توندوتیــژی و پێشــێلكاری بێــت لــە دژی ژن لەالیــەن ئەندامانــی نێرینــەی نــاو 

خێــزان و كۆمەڵگــەوە، هەرچەنــدە بەشــێوەیەكی منوونەیــی پیــاوان ئەنجامــدەری ســەرەكیی 

ــان،  ــتنی كچ ــەركوتكردن و كوش ــە س ــن ل ــش بەدەرنی ــەاڵم ژنانی ــەرەف”ن، ب ــی “ش تاوانەكان

بەپێــی لێكۆڵینەوەیەكــی ســەنتەری رووناكبیریــی ژنــان، چەندیــن ژنــی ناهۆشــیار هــەن نــەك 

ــدا  ــی تاوانەكەش ــە ئەنجامدان ــداری ل ــرە بەش ــەرەف، بگ ــەر ش ــن لەس ــە كوش ــن ب ــەر ڕازی ه

ــی  ــە تاوان ــان ل ــان خۆی ــە بەشــداریكردنی ژن ــە ل ــرەدا رۆڵێكــی شــاراوە هەی ــە لێ دەكــەن. وات

كوشــن بــە بیانــووی شــەرەف. كارەســاتەكە لێرەدایــە، ئەمــە ئەوپــەڕی ناهۆشــیارییە. منوونــەی 

لــەو چەشــنە لــە كۆمەڵگەكانــی ئێمــەدا هــەن، كــە رقیــان لــە یەكدییــە، یــان ناوبانگــی یەكــدی 

ــان. ــە ناهۆشــیاریی ژن دەزڕێنــن، ئەمــەش بەشــێكی تــرە ل

ــووە و  ــدا ب ــی باخــان عەلی ــە ماڵ ــەی ل ــەو ئافرەت ــە ئ ــۆ منوون ــی: “ب ــە و گووت ــك هەڵیدای كچێ

ــووە”. ــدا هەب ــتی تێ ــش دەس ــتنەكەدا ئەوی ــی كوش ــردەوەی تاوان ــی ك لەكات

ســەردار حەمــە ســاڵح گووتــی: “بەڵــێ وایــە، گوایــە ئــەو ئافرەتــە زۆری رق لــە باخــان بــووە 

ــە  ــەوە ك ــاگادار كردۆت ــێ ئ ــۆی ل ــەی خ ــەوە و مێردەك ــەر كۆكردۆت ــتی لەس ــی ناڕاس و زانیاری

بــرای جــەزا ســەعید بــوو، یانــی هەرچییەكــی لەســەر باخــان بیســتووە و هەرچییەكــی بینیــوە، 

بــە زیــادەوە و بــە پێوەنانێكــی زۆرەوە گێڕاویەتییــەوە. ئەمــە جیــا لــەوەی ژنانێكــی زۆریــش 

ــە بێئەخالقــی  ــە كــە دەبــێ ژن لەســەر ئــەو شــتەی ب ــان بــەوە هەی هــەن قەناعەتــی تەواوی

ــی و  ــەی خێڵەك ــە روانگ ــان ل ــت ی ــەوە بێ ــەی ئاینیی ــە روانگ ــا ل ــت. س ــت، بكوژرێ ناودەبرێ

ــت”. ــایەرییەوە بێ عەش
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ــە  ــی ئیســالمدا یەكســەر ژن ب ــە ئایین ــا مامۆســتا، ل ــی: “ن ــە كــوڕە گەنجــەكان گووت ــك ل یەكێ

بیانــووی شــەرەف ناكوژرێــت، تەنهــا دەبــێ بســەملێرێت كــە ئەمــە زینایــە، واتــە دەبــێ چــوار 

كــەس شــایەتی لەســەر بــدەن، واتــە دەبــێ چــوار كــەس بــە بەڵگــەوە پیاوێــك لەگــەڵ ژنێكــدا 

ــا  ــرێ، ئینج ــۆ دەك ــابی ب ــا حیس ــە زین ــن، ب ــر نەب ــردی یەك ــە ژن و مێ ــن ك ــی ببین ــە ڕووت ب

ــە و هــەم پیاوەكــە حوكمــی ئیســالمیان بەســەردا دەســەپێنن، خــۆ  ــان هــەم ژنەك هەردووكی

ئەگــەر ژنەكــە مێــردی هەبووبــێ و لــە ژیانــدا مابێــت، ئــەوا حوكمەكــەی قورســر دەبێــت. جــا 

مامۆســتا گیــان قــەت شــتی وابــووە چــوار كــەس ئــەو كارە ببینــن و چــوار كــەس بــە بەڵگــەوە 

بــن بــە شــایەت؟ زۆر بــە دەگمــەن”.

ــەڵ  ــە لەگ ــر مامەڵ ــن نەرم ــتا ئایی ــە هێش ــن، كەوات ــی: “ئافەری ــاڵح گووت ــە س ــەردار حەم س

ــەواوی  ــەر بەت ــت ئەگ ــاری كوشــتنی بەســەردا نادرێ ــەم مەســەلەیەدا دەكات، یەكســەر بڕی ئ

نەســەملێندرێت. بــۆ منوونــە لــە قورئانــی پیــرۆزدا هاتــووە: )وعارشوهــن باملعــروف( واتــە بــە 

باشــی مامەڵــە لەگــەڵ ئافرەتــدا بكــەن، یــان لــە فەرموودەیەكــی پێغەمبــەردا هاتــووە و دەڵــێ: 

“مــا اكــرم النســاء اال كریــم، و ال اهانهــن اال لئیــم” واتــە تەنها كەســی رێزدار رێــزی ژن دەگرێت 

و تەنهــا كەســی بــەدكار ســووكایەتی بــە ژن دەكات. یــان هــەر لــە فەرموودەیەكــی دیكــەی 

ــێ  ــان ل ــەدەن و نەفرەتی ــان م ــە لێی ــووە: “ال ترضبوهــن و ال تلعنوهــن”، وات ــەردا هات پێغەمب

مەكــەن. ئــەم خاڵــە تــا رادەیــەك نەرمــرە لــە حوكمــی خێــڵ و عەشــایەر كــە پیــاوی خێڵەكــی 

لەســەر بنەمــای گومــان یەكســەر مێشــكی قفــڵ دەبێــت و دەســت بــۆ چەكەكــەی دەبــات، 

ــش  ــاوی ژنكوژی ــات. پی ــۆ چــەك و كوشــن دەب ــا ب ــش پەن ــەت هــەر بەگومانكردنی ــان تەنان ی

ســوود لــە مامەڵــەی نەرمــی یاســا وەردەگرێــت و ســڵ لــە كوشــتنی ژن ناكاتــەوە. لەراســتیدا 

ئــەم باســە زۆر دوورو درێــژە و دەیــان دەرگای ترمــان بــۆ دەكاتــەوە، تــۆ بابەتێكــی هەســتیارت 

ورووژانــد كــە بابەتێكــی ئاینییــە، ئەگەرچــی پێویســتە خــاڵ لەســەر پیتــەكان دابنێیــن و رەخنــە 

لــە هەمــوو ئــەو بیروبــاوەڕ و عەقیــدە و ئاییــن و ئایدیۆلۆژیایانەیــش بگریــن كــە مافەكانــی 

مــرۆڤ پێشــێل دەكــەن، ســا ئــەو مرۆڤــە ژن بێــت یــان پیــاو”.

بــا لــە كۆتاییــدا، ســەبارەت بــە چەمــك و ماناكانــی شــەرەف، قســەیەكی دكتــۆر عەلــی 
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وەردیتــان بــۆ بهێنمــەوە كــە بەســەر خۆیــدا هاتــووە، دواجــار گەیشــتۆتە ئــەو دەرئەنجامــەی 

كــە گۆڕانــكاری بەســەر بیركردنەوەیــدا بێــت، تێبــگات مانــای شــەرەف زۆر لــەوە گەورەتــر و 

ــرێ دراوە. ــەوە گ ــە جەســتەی ژن و سێكســی ئافرەت ــە ب ــەالی ئێم ــە ل ــرە ك فراوان

ــە  ــووم ل ــۆرا ب ــدكاری دكت ــدا خوێن ــە ســەرەتای پەنجاكان ــەی ل ــەو كات ــێ: ئ ــی وەردی دەڵ عەل

ئەمریــكا، مــن و چەنــد خوێندكارێكــی تــری عێراقــی لــە ماڵــی ژنێكــی بــە تەمەنــدا دەژیایــن، 

رۆژێكیــان لــە دەوام دەگەڕامــەوە و گەیشــتمە نزیكــی ماڵەكــە، ســاڵوم لــە ژنێكــی دراوســێ 

ــادا  ــەی ئێمــەی تی ــەو ماڵ ــی خــاوەن ئ ــدا وەســتابوو، ژن ــە لەبەردەمــی دەرگای خۆیان ــرد ك ك

ــە ژوورەوە ســەركۆنەی  ــەم، ل ــە دراوســێكەیان دەك ــە مــن ســاڵو ل ــوو ك ــن، چــاوی لێب دەژیای

كــردم و گووتــی: نابێــت ســاڵو لــەو ژنــە بێئابــڕووە بكەیــت، منیــش گووتــم بۆچــی؟ گووتــی: 

ــە  ــا.. كەوات ــم: ئەه ــەك گرمتــی و گووت ــش بزەی ــە بێئەخــالق و بێشــەرەفە. منی ــەو ژن ئاخــر ئ

بێشــەرەفە و كاری بێڕەوشــتی دەكات. ژنــە ئەمریكییەكــە یەكســەر لــە جــۆری تێگەیشــتنەكەم 

حاڵیبــوو و دەیزانــی مــن وەكــو خۆرهەاڵتییــەك چــۆن بیــر لــە شــەرەف و ئەخــالق دەكەمــەوە، 

بۆیــە دەمودەســت گووتــی: ئەزانــی بۆچــی بێئەخــالق و بێشــەرەفە؟ منیــش پێكەنیــم و 

ــە  ــە هەڵ ــۆ ب ــا ت ــا ن ــی: ن ــە گووت ــە ئەمریكییەك ــم، ژن ــەی چــۆن نازان ــێ ئ ــێ بەڵ ــم: بەڵ گووت

ــە لــە شــەرەف و ئەخــالق تێگەیشــتوویت، شــەرەف و ئەخــالق  تێگەیشــتوویت، تــۆ بــە هەڵ

مانایەكــی تــر و پێــوەری دیكەیــان هەیــە، ئــەو ژنــە بۆیــە بێئەخالقــە چونكــە لەكاتــی جەنگــی 

ــی دوچــاری مەترســیی  ــدەوە و هەموومان ــی نەدەكوژان ــدا شــەوان گڵۆپەكان دووەمــی جیهانی

بۆردومانــی فڕۆكەكانــی دوژمــن كردبــوو، عەلــی وەردی دەڵــێ: تێگەیشــتم شــەرەف و ئەخــالق 

مانایەكــی گەورەتریــان هەیــە، ژنــە ئەمریكییەكــە گووتــی مــن هەقــم نییــە بەســەر ئــەوەی 

ــە، الی مــن شــەرەف  ــدا هەی ــی لەگــەڵ كێ ــە چــۆن دەژی و چــی دەكات و پەیوەندی ــەو ژن ئ

ئەوەیــە كــە ژیانــی مــن نەخاتــە مەترســییەوە، شــەرەف ئەوەیــە مــن راســتگۆ بــم و خزمەتــی 

كۆمەڵگەكــەم بكــەم و پەیڕەویــی یاســاكان بكــەم و یارمەتیــی كەســانی دیكــە بــدەم. 

• ناو و شوێنی کەسایەتیەکانی ئەم چیرۆکە خوازراوە
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خونچەیەك زوو سیس بوو
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ــۆاڵن  ــە ك ــوو و ل ــداڵ ب ــن، من ــی خــۆی دراوســێ بووی مــن “دەشــنێ ســامی”م دەناســی، كات

یاریــی دەكــرد، تەمەنــی لــە دەوروبــەری حــەوت ســااڵن دەبــوو كــە دەمبینــی لەگــەڵ 

ــلكێن و  ــی ش ــۆاڵن یاری ــە ك ــەدا ل ــوڕی دیك ــچ و ك ــی ك ــێ منداڵ ــن و كۆمەڵ ــی م منداڵەكان

بازبازێــن و چەندیــن یاریــی دیكــەی مندااڵنەیــان دەكــرد، كچێكــی جــوان و هێمــن و شــەرمن 

بــوو، كــە دەمگــووت چۆنــی دەشــنێ؟، ســەری بــەرز دەكــردەوەو بــە پەنجــە بچووكەكانــی قژە 

ــكات دەیگــووت: باشــم. كاك  ــەوەی تەماشــام ب ــرد و بێئ ــەی لەســەر چــاوی الدەب خورماییەك

ســامی باوكــی دەشــنێ كرێكاریــی دەكــرد و دایكیشــی ژنــی ماڵــەوە بــوو، جاروبــار خەیاتیــی 

دەكــرد، بــەاڵم كەمجــار ئیشــی دەســت دەكــەوت، دەشــنێ خوشــكێكی گــەورەی هەبــوو زوو 

دابوویــان بــە شــوو، برایەكــی لەخــۆی گەورەتــری هەبــوو، دەشــنێ هــەر لەگــەڵ منداڵەكانــی 

ــە. ــە قوتابخان ــی دیكــەی كۆاڵنەكــەدا، پێكــەوە دەچوون ــدێ منداڵ مــن و هەن

لەنێــو منداڵەكانــدا وابــاو بــوو هــەر یەكەیــان پاســكیلێكی هەبــوو، تەنهــا دەشــنێ پاســكیلی 

نەبــوو، خەفەتــی دەخــوارد، كاتێــك بــە دایكیــم گــووت: “بۆچــی پاســكیلێك بــۆ دەشــنێ ناكــڕن، 

ــا لەنێــو منداڵەكانــدا هەســت بــە كەمــی نــەكات”، دایكــی دەشــنێ لــە ســەرەتادا  گوناحــە ب

وەاڵمێكــی وەهــای دامــەوە كــە بەهــۆی دەســتكورتییەوە ناتوانــن پاســكیلی بــۆ بكــڕن، 

كاتێكیــش پێــم وت ئامــادەم یارمەتیــی كڕینــی پاســكیلەكە بــدەم، كەچــی دایكــی ڕاشــكاوانە 

گووتــی: “پاســكیل بــۆ كــچ نابێــت، بــۆ دوارۆژی بــاش نییــە”، وەهمــی وا لــە مێشــكی دایكیــدا 

هەبــوو كــە نابێــت كــچ لــە منداڵییــەوە ئارەزووەكانــی جێبەجــێ بكرێــن. وابزانــم ئەمــە یەكــەم 

حــەرسەت و یەكەمیــن بێبەشــبوونی دەشــنێ بــوو لــە حــەز و خواســتەكانی.

دەشــنێ جگــە لــەوەی لەنێــو خێزانێكــی هــەژاردا گــەورە ببــوو، بــەاڵم ئــەو خێزانــە بــەردەوام 

لەنێــو شــەڕ و ئــاژاوەدا ژیانیــان بەڕێدەكــرد، دایــك و باوكــی هەمیشــە دەنگــە دەنگیــان بــوو 

و بــەردەوام لــە شــەڕ و ناكۆكیــدا بــوون، باوكێكــی تــووڕە و دایكێكــی لــەو تووڕەتــر، دەشــنێ 
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ــەرم  ــم خەب ــك و باوك ــی دای ــەڕ و دەنگەدەنگ ــە ش ــوو ب ــووت: “رۆژ نەب ــوو دەی ــە گەورەب ك

نەبێتــەوە، دراوســێكان گوێیــان لێدەبــوو و بەزەییــان پێمــدا دەهاتــەوە، كاتێــك شــەڕیان دەكــرد 

ئەوەنــدە جنێــوی پیســیان بــە یەكــدی دەدا دەترســام یەكێكیــان ئەویدیكەیــان بكوژێــت، رقــم 

لــە هەردووكیــان هەڵگــرت، حــەزم نەدەكــرد لــەو ماڵــەدا بژیــم. هــەژاری كێشــە نییــە ئەگــەر 

دایــك و بــاوك گونجــاو بــن و پێكــەوە بــە تەبایــی هــەوڵ بــدەن”. بــەاڵم ســەرباری هــەژاری، 

ئەمانــە بــەردەوام لــە شــەڕو ناكۆكیــدا بــوون، لەوانەیــە ســەرچاوەی شەڕەكانیشــیان بەهــۆی 

كەمدەرامەتــی و هەژارییــەوە بووبێــت.

هێشــتا دەشــنێ تەمەنــی نەگەیشــتبووە ١٢ ســاڵی، دایكــی پەلــی گــرت و لــە یاریــی نێــو كــۆاڵن 

و هاوڕێیەتــی لەگــەڵ مندااڵنــی دیكــەدا، دووری خســتەوە. ئــەو هێشــتا حــەزی لــە لێخوڕینــی 

پاســكیل و گەمــەی نێــو كــۆاڵن و ماڵەباجێنــە و یاریــی چاوشــاركێ و راوڕاوێــن بــوو كــە دایكــی 

هــات و پەلــی گــرت و بــە گریانــەوە بردیــەوە بــۆ ماڵــەوە، پێشــریش هەڕەشــەی لێكردبــوو و 

پێــی وتبــوو تــۆ ئیــر گــەورە بوویــت و نابــێ چیــر لــە كــۆاڵن لەگــەڵ كوڕانــدا یــاری بكەیــت. 

هاوڕێكانــی دەشــنێ ســەریان ســوڕما و نەیانزانــی بۆچــی دایكــی دەشــنێ ناهێڵێــت دەشــنێ 

ــە بــەردەرگای ماڵــی دەشــنێ بۆئــەوەی  ــدا بــكات، بۆیــە چوون ــان لەگەڵ بێتــە دەرێ و گەمەی

دەشــنێ بانــگ بكەنــە دەرەوە، كەچــی دایكــی پێــی وتبــوون: “دەشــنێ گــەورە بــووە و نابــێ 

ــان  ــەوە ســەیری یەكری ــە تێڕامان ــاری كــردن”، كچــەكان هەمــوو ب ــۆ ی ــە كــۆاڵن ب ــر بچێت چی

كــرد و وتیــان: “خــۆ ئێمــەش هــاوڕێ و هاوتەمەنــی دەشــنێین، ئەگــەر وابێــت ئێمــەش نابــێ 

یــاری بكەیــن؟”، دایكــی دەشــنێ پێــی وتبــوون: “بەڵــێ ئێــوەش گــەورە بــوون و ئیــر نابــێ لــە 

كــۆاڵن یاریــی منااڵنــە بكــەن”.

دوای ســێ ســاڵ، دەشــنێ بــۆ كوڕێكــی زۆر لەخــۆی گەورەتــر، مــارە كــرا، كوڕەكــە ناوی ســۆران 

ــان  ــەی دەزگیرانداریی ــوو، ئەڵق ــی ب ــۆفێری تەكس ــوو، ش ــاڵ ب ــی ٢٥ س ــوو و تەمەن ــد ب حەمی

خســتە پەنجــەی دەشــنێوە، بێئــەوەی بزانــێ ئەڵقــەی دەزگیرانــداری یانــی چــی. ئــەو هێشــتا 

منداڵێــك بــوو حــەز و خولیــای مندااڵنــەی تیــادا مابــوو، هێشــتا پەنجەكانــی ئــارەزووی گرتنــی 

ــتی  ــەی دەس ــتە پەنج ــان خس ــەی دەزگیرانیی ــی ئەڵق ــوو، كەچ ــان ب ــە و ماڵەباجێنەی بووكەڵ
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راســتی و لــە قوتابخانــەش دەریانهێنــا. دەشــنێ رۆژ لــەدوای رۆژ پــر دەگریــا و پــر ئــارەزووی 

چووونــە دەرەوەو گەمــەی نێــو هاوڕێكانــی بــوو، هێشــتا لــە حەزەكانــی منداڵیــی تێــر نەببــوو، 

كەچــی دوچــاری شــووكردن و دروســتكردنی خێزانیــان كــرد. 

ــە تەمەنــی ١٥ ســاڵیدا ببــوو بــە ژن، مــن حەپەســابووم لــەوەی چــۆن كاك ســامی  دەشــنێ ل

و نەزیــرە خــان ئــەو تاوانــە گەورەیەیــان كــردووە، چــۆن دڵیــان هاتــووە ئــەو منداڵــە 

ــە  ــك ل ــیاریی بارودۆخێ ــەرگیری و بەرپرس ــی هاوس ــاو ژیان ــە ن ــڕێ بدەن ــە ف ــك و بێئاگای ناس

ــزە  ــەن پان ــنێی تەم ــی دەش ــە دەمبین ــە. ك ــنێدا نیی ــەڵەی دەش ــن و حەوس ــا و تێگەیش توان

ســاڵ روخســاری مكیــاج كــردووە و دەیــەوێ وەكــو گەورەیــەك دەربكەوێــت و وەكــو ژنێــك 

ــە  ــوو، چونك ــایی هەب ــن و نائاس ــی نارشی ــات و دیمەنێك ــی نەدەه ــدات، لێ ــان ب ــۆی پیش خ

ــە  ــە دەشــنێ ل ــوو. كەوات ــار ب ــە روخســار و جەســتەیەوە دی ــی ب هێشــتا رەنگــوڕووی منداڵی

تەمەنێكــدا چــووە نێــو بەرپرســیارێتیی هاوســەرگیرییەوە، هێشــتا لــە ماناكانــی هاوســەرگیری 

ــەرك و  ــەو ئ ــی ئ ــن و نەیدەتوان ــەرگیری چی ــی هاوس ــی ئەركەكان ــت و نەیدەزان تێنەدەگەیش

ــكات. ــێ ب ــیارێتییە جێبەج بەرپرس

)٢(

رۆژێكیــان، لــە نــاكاو، هەواڵێكــی ناخــۆش و جەرگبــڕ لــە كۆاڵنەكــەدا باڵوبــووەوە، هەواڵێــك 

ــە  ــر ك ــەوە، دوات ــن و گوێچكەكامن ــووە زەی ــك نەدەچ ــرد، هەواڵێ ــاوەڕم نەدەك ــەرەتادا ب لەس

ــە  هەواڵەكــە پشتڕاســت كرایــەوە، دوچــاری حەپەســان و واقوڕمــان بــووم: دەشــنێ ســامی ب

دەســتی مێردەكــەی كــوژرا. هێشــتا بەتــەواوی وردەكارییەكانــی كوشــتنەكەی نەدەزانــرا، روون 

ــاڵێك  ــتا س ــە هێش ــنێوە ك ــتنی دەش ــە كوش ــتی چووەت ــۆران دەس ــك س ــە چ هۆكارێ ــوو ب نەب

بەســەر هاوســەرگیرییاندا تێنەپەڕیــوە. تــا ئــەو كاتــەی ســۆران خــۆی رادەســتی پۆلیــس كردبوو، 
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دواتــر لــە دادگادا، لەكاتــی دادگاییكردنیــدا بــە تۆمەتــی كوشــتنی هاوســەرەكەی بــە بیانــووی 

ــی  ــدێ خەڵك ــزەر و هەن ــی دادوەر و پارێ ــوو، لەبەردەم ــدا ناب ــە تاوانەكەی ــی ب ــەرەف، دان ش

ــتنەكەی  ــی كوش ــوون، وردەكارییەكان ــادە بب ــەوێ ئام ــە ل ــەردووالدا ك ــوكاری ه ــەی كەس دیك

ــووەوە. گێڕاب

كەواتــە دوو جــار تــاوان بەرامبــەر بــە دەشــنێ ســامی كــراوە، جــاری یەكــەم لەالیــەن دایــك 

ــەرگیریی  ــی هاوس ــە تاوان ــوو، وات ــە ش ــە ب ــەوە داویان ــی منداڵیی ــە تەمەن ــە ل ــەوە ك و باوكیی

ــەوە. ــەن مێردەكەی ــووی شــەرەف، لەالی ــە بیان ــی كوشــن ب پێشــوەخت، جــاری دووەم تاوان

)3(

ســۆران حەمیــد، مێــردی دەشــنێ ســامی، لــە دادگادا دانــی بــە تاوانەكەیــدا نابــوو، مــن خــۆم 

یەكێــك بــووم لەوانــەی لــە كاتــی دادگاییكردنەكــەدا دانیشــتبووم، گوێــم لێبــوو ســۆران بــەم 

شــێوەیە تاوانــی كوشــتنەكەی گێڕایــەوە:

دەكــرد  هەســتم  ببــوو،  دروســت  لــەالدا  دەشــنێ  لەســەر  گومانێكــم  بــوو  “ماوەیــەك 

ــە  ــر دەچێت ــاكات، زیات ــێ ن ــەوە جێبەج ــوكارەكانی ماڵ ــن، ئیش ــایی نی ــوكەوتەكانی ئاس هەڵس

كــۆاڵن و لەبــەر دەرگا دەوەســتێت و ســەیری كــوڕان دەكات، خــۆی لــە ئەركــی ژن و مێردایەتی 

دەدزییــەوە و مەیلــی بــۆ مــن نەبــوو، گومانــم لــەال دروســت ببــوو كــە لەوانەیــە پەیوەندیــی 

لەگــەڵ كەســێكی دیكــەدا هەبێــت، چاودێریــم دەكــرد. چاودێریكردنــی دەشــنێ زەیــن 

ــەدا  ــێكی دیك ــەڵ كەس ــی لەگ ــە پەیوەندی ــرد ك ــەوەم دەك ــی ئ ــووم، خەیاڵ ــكی داگرتب و مێش

ــی  ــێ و چاوبازی ــۆی پێدەكەن ــنێ ب ــت، دەش ــدا دەبێ ــە پەی ــەو كەس ــر ئ ــی ت ــە و كەمێك هەی

ــا بزانــێ  ــە كوڕەكــە ســەیری ئەمــالو ئــەوال دەكات ت ــە دوورەوە چــاوم لێی ــدا دەكات، ل لەگەڵ

كــەس دیــار نییــە، لــە دەشــنێ نزیــك دەبێتــەوە، دەشــنێش تەماشــای ئەمــالو ئــەوال دەكات و 

ئامــاژە بــۆ كوڕەكــە دەكات كــە بێتــە ژوورەوە، هەردووكیــان دەچنــە ژوورەوە، دەشــنێ ئــەو 
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كــوڕە دەباتــە ژووری نووســتنەكە، هەمــوو كارێكــی ناشایســتە دەكــەن، مــن بــە پەلــە خــۆم 

ــە  ــەاڵم بەتەنهای ــاوە، ب ــتنەكەدا راكش ــە ژووری نووس ــنێ ل ــم دەش ــەوە، دەبین ــە ماڵ دەگەیەمن

ــر سیســەمەكە  ــم، ســەیری ژێ ــە، هەمــوو ســوچێكی ژوورەكــە دەگەڕێ ــدا نیی و كەســی لەگەڵ

دەكــەم و نــاو كەنتۆرەكــە دەپشــكنم، كەســی تیــا نابینــم، دەشــنێ بــە حەپەســان و ترســەوە 

تەماشــام دەكات...”.

دادوەرەكە دەپرسێت: كەواتە دان بەوەدا دەنێیت كە تەنها گومان بووە.

سۆران حەمید: نەخێر قوربان، هەر گومان نەبوو...

دادوەر: چۆن؟ بەڵگەت چییە كە ناپاكیی لەگەڵدا كردوویت؟

ســۆران حەمیــد: گــەورەم، كــە مــن لێــی چوومــە ژوورەوە ئــەو تۆقیبــوو، لــە ترســاندا خەریــك 

بــوو هەڵبــێ، هــەر دەیــووت: بەخــوا هیچــم نەكــردووە، خەتــای مــن نییــە...

دادوەر: بەپێــی قســەكانی تــۆ، تەنهــا گومانــە و هیــچ بەڵگەیەكــت نییــە كــە كەســێكی تــر لــە 

ژووری نووســتنەكەدا لەگەڵــی بووبێــت..

ســۆران: نــا گــەورەم، هــەر گومــان نییــە، ئاخــر مــن چەندیــن جــاری دیكــە چاودێریــم كــردووە 

و بــەردەوام چاودێریــم دەكــرد، هەمــان شــت دووبــارە بۆتــەوە..

دادوەر: چی دووبارە دەبووەوە؟

سۆران: هەموو جارێ ئەو كەسە دەهاتە ژوورەوە بۆ الی دەشنێ..

دادوەر: ئەو كەسە كێ بوو؟ دەیناسیتەوە؟ 

سۆران: نا نەخێر..هەر جارەی كەسێك دەهات بۆ الی...

دادوەر: شتی وەها روو نادات، ئەمە وەهمە، ئەمە دروستكراوی خەیاڵی خۆت بووە..

ــوو،  ــپرزە دەب ــنێ ش ــە ژوورەوە، دەش ــی دەهامت ــە لێ ــارێ ك ــوو ج ــان، هەم ــا قورب ــۆران: ن س

بەجۆرێــك دەشــڵەژا كــە تاوانــی كــردووە.. هەســتم بــەوە دەكــرد خەڵكــی گــەڕەك بــە چاوێكــی 

ــە منــی دەشــارنەوە، بگــرە  ــزم ســەیرم دەكــەن، هەســتم دەكــرد ئــەوان شــتێك دەزانــن و ل ن

پالریــان دەهاویشــت و دەمزانــی مەبەســتیان منــە، باســی ژنــی كەســێكیان دەكــرد كــە كاری 

ــە  ــە هــەر دەبوای ــق دەبوومــەوە و بەخۆمــدا دەشــكامەوە، بۆی ــش تەری نەشــیاو دەكات، منی
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ئــەم مەســەلەیە چارەســەر بكــەم..

ــاڵ و  ــردن خەی ــوو، گومانك ــر كردب ــی داگی ــن و بیركردنەوەت ــان زەی ــۆ گوم ــۆران ت دادوەر: س

ــەال  ــەو رووداوە ناواقعییانــەت ل ــدووە، ئ ــە مێشــكتدا خوڵقان ســیناریۆ و رووداوی ناواقعیــی ل

ــتەقینە... ــە رووداوی راس ــووە ب ب

ســۆران: نــا گــەورەم، هەســتم دەكــرد ئــەو كارانــە دەكات، زۆر دەترســا، كــە پرســیار و 

بەســەرمدا.. دەیقیژانــد  دەكــرد،  لەگەڵــدا  لێكۆڵینــەوەم 

ــە دنیایــەك گومانــی پێشــوەخت و  ــە چ شــێوەیەك پرســیارت لێدەكــرد؟ بێگومــان ب دادوەر: ب

ــە تووڕەبوونــەوە.. ب

ســۆران: بەڵــێ بێگومــان، ئــەی چــۆن ئەعســاب نەمگــرێ و تــووڕە نەبــم كــە ژنەكــەم لەگــەڵ 

كەســێكی دیكــەدا پەیوەندیــی هەبێــت.

دادوەر: كەواتە دەشنێت بە بیانووی نامووس و پاراستنی شەرەف كوشتووە.

سۆران: بەڵێ بێگومان، بە شانازییەوە..

دادوەر: قســەكانت هیــچ بەڵگــە و بنەمایەكیــان نییە..ئایــا دەزانیــت كوشــن بەبیانــووی 

شــەرەف توندتریــن ســزای لەســەرە؟

ســۆران: نــەوەاڵ نازانم..بۆچــی ســزای تونــدی لەســەرە، مــن پیــاوم و هەقــی خۆمــە شــەرەفی 

ژنەكــەم بپارێــزم كــە شــەرەفی منیشــە، بۆچــی لەســەر شــەرەف توندتریــن ســزا بدرێــم..

دادوەر: بەڵــێ كوشــن بەبیانــووی نامــووس و پاراســتنی شــەرەف ســزای قورســی بەدواوەیــە، 

تــا رادەی لــە ســێدارەدان..

ســۆران: هەڵــاڵ هەڵــاڵ... گــەورەم ئــەوە ژنــی خۆمە..لەســەر شــەرەف ژنــی خــۆم بكــوژم و لــە 

ســێدارەش بدرێــم...

دادوەر: رێــزی خــۆت بگــرە و بزانــە چــۆن دەدوێیــت، تــۆ لــە دادگادایــت، جــوان بووەســتە، 

دەســت لــە گیرفانــت دەربێنــە..

ســۆران: گــەورەم نەریتــی كۆمەڵگــە بــەو جۆرەیــە، ئەگــەر نەیكــوژم، دایمــە سەرشــۆڕ و ریســوا 

دەردەكــەوم لــەالی خزمــان و دراوســێكان..
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دادوەر: ژنیــش مرۆڤــە، ناتوانیــت چۆنــت بــوێ بیكوژیــت، كوشــتنی ژنــان بــە هــەر بیانوویــەك 

بێــت ســزای تونــدی لەســەرە، لــەم واڵتــەدا دادگا هەیــە و رێگــە نــادات پیــاوان وەكــو 

ــان  ــادات بەهــەر بیانوویــەك بێــت ژن ــدا بكــەن... رێگــە ن ــە لەگــەڵ ژنان كەرەســتەیەك مامەڵ

بكوژرێــن. ئەگــەر پێكــەوە ناگونجێــن ئــەوا جیــا دەبنــەوە، نــەك كاری كوشــن ئەنجــام بدرێــت، 

ــو  ــەوە، نەوەك ــا ببن ــی جی ــان، دەتانتوان ــەوە نەدەگونج ــامی پێك ــنێ س ــەڵ دەش ــە لەگ ــۆ ك ت

ــت... بیكوژی

سۆران: ............

دادوەر: ئێستا پێامن بڵێ چۆن كوشتت؟

ــوو،  ــەو پــر دەترســا و تــووڕە دەب ــدا دەكــرد، ئ ســۆران: گــەورەم، كاتێــك لێپێچینــەوەم لەگەڵ

لەگــەڵ تووڕەبــوون و ئەعســابی منــدا ئەویــش تــووڕە دەبــوو و دەیقیژانــد بەســەرمدا، جنێــوی 

پێــدام، منیــش بــە پارچــە ئاســنێك كــە پێشــر ئامــادەم كردبــوو، زۆرم لێــدا، كێشــام بــە ســەر 

ــە پەلوپــۆم خســت، وامزانــی مــرد، خســتمە نــاو گۆنییەكــەوە  و مــل و شــان و قۆڵەكانیــدا، ل

ــدا  ــەڵ خۆم ــم لەگ ــییەكەمەوە، دەمانچەكەش ــنووقی تاكس ــاو س ــتمە ن ــی خس ــە بێدەنگ و ب

ــۆڵ  ــە چ ــوو، چەمەك ــك بب ــا تاری ــوو و دنی ــوارە ب ــە، ئێ ــی رۆخان ــۆ چەم ــردم ب ــرت و ب هەڵگ

ــەیارەكەم  ــنووقی س ــرت، س ــە راگ ــاری رۆخان ــە كەن ــییەكەم ل ــوو، تاكس ــی لێنەب ــوو و كەس ب

هەڵدایــەوە، گوێــم لــە نــووزە نــووزی دەشــنێ بــوو، زانیــم نەمــردووە، گۆنییەكــەم دەرهێنــا و 

فڕێمدایــە ســەر ئەرزەكــە، ســەری گۆنییەكــەم كــردەوە و دەشــنێ بــە روخســاری خوێنــاوی و 

دوو چــاوی ئەبڵــەق و ترســاوەوە، دەگریــا و دەپاڕایــەوە و دەیــووت بەســە مەمكــوژە، منیــش 

دەمانچەكــەم دەرهێنــا و چــوار فیشــەكم پێوەنــا. لەگــەڵ تەقەكردنــدا هــاوارم دەكــرد: چــۆن 

ناتكــوژم كــە تــۆ حەیــا و شــەرەفم ببەیــت...

دادوەر: كەواتە تۆ بە هۆشیاری و بڕیاری پێشوەختەوە كوشتووتە..

سۆران: بەڵێ گەورەم، هەقی خۆمە و پەشیامنیش نیم.......”.
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ئەمــە بەشــێك بــوو لــە دادگاییكردنــی ســۆران حەمیــد، خــۆم لــەوێ بــووم، ئەمــە ئــەو بەشــە 

بــوو كــە ســۆران حەمیــد بە ڕاشــكاوی دانــی بــە تاوانەكەیدا نابــوو، بێئــەوەی هیــچ بەڵگەیەكی 

لەســەر ناپاكیــی دەشــنێ هەبووبێــت، تەنهــا گومانــی هەبــوو، گومــان هەمــوو زەینــی ســۆرانی 

ــەی  ــووە جێگ ــنێ بب ــوكەوتێكی دەش ــار و هەڵس ــوو رەفت ــك هەم ــە جۆرێ ــوو، ب ــر كردب داگی

گومانــی ســۆرانی مێــردی، هەرچییەكــی بكردایــە، بــۆ هــەر شــوێنێك بڕۆیشــتایە، لەگــەڵ هــەر 

ــیناریۆ و  ــان س ــان، دەی ــە گوم ــوو ب ــردی دەب ــۆرانی مێ ــەالی س ــە، ل ــەی بكردای ــێكدا قس كەس

چیرۆكــی ناواقعیــی لــە مێشــكی خۆیــدا دروســت دەكــرد.

گرفتەكــە ئەوەیــە هەمــوو شــتێك لەســەر گومــان هەڵچرابــوو، گومــان دەشــنێی بــە كوشــت 

ــی  ــان ئەقڵییەت ــە بەهەم ــردی، ك ــۆرانی مێ ــوی س ــە و رزی ــی دواكەوتووان ــەرباری ئەقڵ دا، س

ــردەوە. ــری دەك ــی بی ــەردەمی دەرەبەگایەت ــتانەی س ــە و كۆنەپەرس دواكەوتووان

منداڵیــی  قۆناغــی  هێشــتا  پێشــوەخت،  هاوســەرگیریی  ســەرباری  ســامی،  دەشــنێ 

ــادا  ــەی تی ــوو، خواســتی مندااڵن ــۆاڵن ب ــو ك ــەی نێ ــە گەم بەجێنەهێشــتبوو، هێشــتا حــەزی ل

مابــوو، بۆیــە بــە چوونــە بــەردەرگا و چوونەكــۆاڵن، دەروونــی دەكرایــەوە، هێشــتا تامــەزرۆی 

گەمەكانــی ســەردەمی منداڵیــی بــوو، هــەر بــەو بیركردنــەوە منداڵییانەشــەوە رەفتــاری دەكــرد 

ــوكەوتەكانی  ــەی هەڵس ــتا زۆرب ــرد، هێش ــدا دەك ــی گەڕەك ــوڕان و كچان ــەڵ ك ــەی لەگ و قس

ســەردەمی منداڵیــی تیــادا مابــوو، ئەمانــەش ببــوون بــە مایــەی گومــان و ســیناریۆی ناڕاســت 

ــتەكەی. ــەزان و كۆنەپەرس ــردە ن ــەالی مێ ل

شــوێنی  ژن  دواكەوتووەكانــدا،  و  نەریتــی  كۆمەڵگــە  لــە  گومانــە.  جێــی  هەمیشــە  ژن 

گەورەیــە. گومانكردنێكــی 

لــە كۆمەڵگــەی ئێمــەدا هەمــوو ژنێــك گومانی لەســەرە. ئەمــە بەشــێكی گــەورەی بیركردنەوەی 

پیاوانــە. ئەمــە دیاردەیەكی بەرچــاوی كۆمەڵگەی نێرســاالرییە.
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ــەوە دەكات،  ــە پەشــیامن بوون ــەدا هەســت ب ــە بەندیخان ــە ســۆران ل ــامن ك ــدا زانی ــە دوایی ل

هەســت بــەوە دەكات بــە ناهــەق دەشــنێی كوشــتووە، لــەالی هاوڕێیەكــی زیندانیــی، دانــی 

ــاح  ــنێ زۆر گون ــی: دەش ــنێ، وتوویەت ــتنی دەش ــە كوش ــردووە ل ــەی ك ــە پەل ــاوە ك ــەوەدا ن ب

بــوو، مــن غــەدرم لێكــرد. هەروەهــا وتوویەتــی: ئەگــەر مبزانیبایــە كوشــتنی ژنــان بــە بیانــووی 

شــەرەف، ســزای قورســی لەســەرە، هەرگیــز ئــەو كارەم نەدەكــرد، پیــاو ئەگــەر بزانێت كوشــتنی 

ژنــان ســزای ســێدارەی لەســەرە، ئاقاڵنەتــر بیــر دەكاتــەوە و دەســتی ناچێتــە كوشــتنی ژنەكەی. 

ســۆران لــە بەندیخانــەدا، دوای ئــەوەی ســزای ١٠ ســاڵ زیندانیــی بــۆ بڕایــەوە، دانــی بــەوەدا 

ــەی  ــەالی رەفیقەك ــە ئاشــكرا ل ــردووە، ب ــەی ك ــە كوشــتنی دەشــنێ ســامیدا هەڵ ــە ل ــوو ك ناب

وتوویەتــی: “ئامۆژگارییەكانــی دادوەرەكــە زۆر راســت بــوون، دادوەرەكــە پێــی گووتــم: مــادام 

دەشــنێت بــە دڵ نەبــووە، دەبوایــە جیــا ببنــەوە، نــەك پەنــا ببەیتــە بــەر كوشــن”.

)6(

لــە ســەرەتادا دەیانگــووت ســزایەكی زۆر توونــد بەســەر ســۆران حەمیــددا دەســەپێرێت، كــە 

لەوانەیــە بگاتــە ســزای هەتــا هەتایــی یــان لەســێدارەدان، كەســوكارەكەی ســۆران كەوتنەخــۆ 

بــۆ چارەســەر و رێگەچــارەی دیكــە، واتــە بــەر لــەوەی دادگا ســزای یاســایی بەســەردا 

ــایەری  ــوڵحی عەش ــەر و س ــە چارەس ــان ل ــە بیری ــە پەل ــە ب ــوكاری بكوژەك ــەپێنێت، كەس بس

ــنێوە. ــوكاری دەش ــە كەس ــردن ب ــەوە و پەیوەندیك ــە جوواڵن ــرد ب ــتیان ك ــردەوە و دەس ك

دواجــار بیســتم كــە هەوڵــی چارەســەری عەشــایەری ســەری گرتــووە، لەبــری ســزایەكی 

ــان لەرێگــەی  ــراوە، بێگوم ــی پێهێ ــی كێشــەكە كۆتای ــە دە ســاڵ زیندان ــورس، كەچــی ب زۆر ق

ــەاڵم چــۆن؟ چ جــۆرە چارەســەرێكی عەشــایەری؟ ئەمــە الی مــن  ســوڵحی عەشــایەرییەوە. ب
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ــەو  ــان ئ ــدا، ی ــە كۆمەڵگــەی پێــش مۆدێرن ــوو، چونكــە هەمیشــە ل جێگــەی سەرســوڕمان نەب

كۆمەڵگەیانــەی لــە ســەرەتاكانی مەدەنیــەت و مۆدێرنــدان، چەندیــن كەســایەتی و خێزانــی وا 

هــەن، بــۆ چارەســەری كێشــەكانیان، پەنــا دەبەنــە بــەر چارەســەری عەشــایەری، بڕوایــان بــە 

ــە. ــەت نیی یاســا و رێســا و دادگا و حكوم

ــان چوومــە الی كاك كامــەران حســێن،  ــەم مەســەلەیە، رۆژێكی ــر لەســەر ئ ــی زیات ــۆ زانیاری ب

كامــەران كوڕێكــی ناســیاوی خۆمانــە و بەڕێوەبــەری رێكخــراوی مافەكانــی منداڵــە، كەســێكە 

جێگــەی متامنەیــە، رێكخراوەكــەش بــەدوای ئــەو كەیســانەوەیە كــە تایبەتــن بــە پێشــێلكردنی 

ــی  ــی بەندەكان ــایی و بەپێ ــەی یاس ــە رێگ ــەوڵ دەدات ل ــە ه ــداڵ، رێكخراوەك ــی من مافەكان

ــی  ــداڵ” و “ماف ــی من ــرەت” و “ماف ــی ئاف ــرۆڤ” و “ماف ــی م ــی مافەكان ــاڕی گەردوونی “ج

ــووەكان  ــەوە یەكگرت ــی نەت ــكات كــە رێكخــراوی جیهانی ــەت” كار ب خــاوەن پێداویســتیی تایب

دایمەزرانــدوون، ســەرجەم واڵتانــی پێشــكەوتوو ئەندامــن لــەو رێكخــراوەدا و ئیمزایان لەســەر 

بەندەكانــی مافــی مــرۆڤ كــردووە، بــەو پێیــە هــەوڵ دەدات رێ لــە پێشــێلكارییەكان بگرێــت. 

كاك كامــەران كەیســی كوشــتنی دەشــنێ ســامیی لەالبــوو، هــەر لەســەرەتاوە بەدواداچوونــی 

بــۆ كردبــوو و داتاكانــی كۆكردبــووەوە. پرســیاری ئــەوەم لێكــرد كــە لــە مەســەلەی كوشــتنی 

دەشــنێ ســامیدا بــە چ شــێوەیەك چارەســەری عەشــایەری كــراوە؟ چونكــە مــن دەشــنێ ســامی 

و خێزانەكەیانــم دەناســی و ئــاگاداری زۆر الیەنــی ژیانــی ئــەو خێزانــە دامــاوە بــووم، بەزەییــم 

بــە دەشــنێدا دەهاتــەوە و زۆریشــم خەفــەت بــۆ خــوارد، حــەزم دەكــرد بزانــم لــە مەســەلەی 

ــی  ــی خوێن ــراوە، یان ــایەری ك ــەری عەش ــۆن چارەس ــنێدا چ ــی دەش ــتنی خوێن ــەق رش بەناه

بەناهــەق رژاوی دەشــنێ بــە چەنــد فــرۆرشاوە. كامــەران حســێن لــە هەمــوو وردەكارییەكانــی 

ئــەو چارەســەرە عەشــایەرییە ئــاگاداری كردمــەوە، لەگەڵیــدا رەخنــەی لــە دابونەریتــی 

كۆمەاڵیەتــی و خێڵەکــی دەگــرت كــە بكــوژان داڵــدە دەدەن و چاوپۆشــی لــەو تاوانانــە 

دەكــەن، بــە وردی باســی هۆكارەكانــی هاوســەرگیریی پێشــوەخت و لێكەوتەكانــی بــۆ كــردم.
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كامــەران حســێن وایدەبینــی یەكێــك لــە هۆكارەكانــی ئــەو دەرەنجامــە تراژیدییــەی دەشــنێ 

ســامیی تێكــەوت، ئەوەیــە كــە لــە تەمەنێكــی زوودا و هێشــتا مناڵ بــووە داویانە بە شــوو، كاك 

كامــەران لەوەیــش ئــاگاداری كردمــەوە كــە مەســەلەی هاوســەرگیریی پێشــوەخت لــە ئاســتی 

جیهانــدا رەتكراوەتــەوە، تەنانــەت لــە ســاڵی ١994دا لــە رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا، 

كۆنفرانســی تایبەتیــی لەبــارەوە كــراوە، داوا كــراوە ئــەو پرۆســە نامرۆڤانەیــە قەدەغــە بكرێــت. 

پێویســتە وەك بەشــێك لــە دابینكردنــی مافەكانــی منــداڵ، هاوســەرگیریی منــداڵ لــە هەمــوو 

جیهانــدا قەدەغــە بكرێــت. لــە بەرامبــەر ئــەوەدا داوایــان كــرد تەمەنــی هاوســەرگیری بــەرز 

ــۆ كــوڕ ٢٢  ــە بەندەكانــی مافــی مرۆڤــدا تەمەنــی هاوســەرگیری ب ــەوە، كــە پێشــر و ل بكرێت

ســاڵ و بــۆ كــچ ١8 ســاڵ دانــراوە، بەپێــی ئــەو پێــوەرەش هــەر كەســێك تەمەنــی نەگەیشــتبێتە 

هــەژدە ســاڵی، ئــەوە بــە منــداڵ دادەنرێــت و نابــێ هاوســەرگیری بــكات. لــە بەنــدی 

یەكەمــی رێكەوتننامــەی مافەكانــی منداڵــدا كــە لــە ســاڵی ١989 لەالیــەن رێكخــراوی نەتــەوە 

یەكگرتووەكانــەوە دەرچــووە، دەڵــێ منــداڵ مرۆڤێكــە تەمەنــی لەخــوار ١8 ســاڵییەوە بێــت، 

واتــە لــەرووی یاســایی و بایۆلــۆژی و كۆمەاڵیەتییــەوە بــە ناتــەواو و ناكامــڵ دەژمێردرێــت.

ــتاندا  ــی كوردس ــە هەرێم ــە ل ــا ك ــگ راكێش ــایەكی گرن ــۆ یاس ــی ب ــەرنجی من ــەران س كاك كام

ــی  ــەوەی توندوتیژی ــۆ رووبەڕووبوون ــە ب دەرچــووە، ئەویــش یاســای ژمــارە 8ی ســاڵی ٢٠١١ی

خێزانــی، بەتایبەتــی ئــەو توندوتیژییانــەی رووبــەڕووی ژنــان و منــدااڵن دەبنــەوە. ئــەم یاســایە 

ــارەكانی  ــە ش ــەوە ل ــت، بەداخ ــووە و كاری پێدەكرێ ــتاندا دەرچ ــی كوردس ــە هەرێم ــا ل تەنی

ــژووی  ــار لەمێ ــۆ یەكەمج ــی ٢٠١١/6/٢١دا ب ــە رێكەوت ــت. ل ــدا كاری پێناكرێ ــەی عێراق دیك

هەرێمــی كوردســتان و عێراقــدا، یاســایەك لەالیــەن پەرلەمانــەوە دەرچــوو بــە نــاوی “یاســای 

ــە ژمــارە ١3٢ی رۆژنامــەی  ــەم یاســایە ل ــی”، دەقــی ئ ــی خێزان ــەوەی توندوتیژی بەرەنگاربوون

ــەم  ــت، پاشــان ئ ــی داد دەردەچێ ــەن وەزارەت ــە لەالی ــەوە ك ــاڵو كرای وەقائعــی كوردســتاندا ب
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ــەوە. ــواری جێبەجێكردن یاســایە چــووە ب

ئــەم یاســایە مامەڵــە لەگــەڵ پرســە تایبەتەكانــی مــرۆڤ و خێــزان و كۆمەڵگــە و داب و نەریــت 

و ئاییــن و چەندیــن پرســی دیكــە دەكات كــە ســەدان ســاڵە و بگــرە هــەزاران ســاڵە سیســتمی 

“پیاوســاالری” ریشــەیەكی قووڵــی لــە كۆمەڵگەكانــی ئێمــەدا هەیــە و پارێــزگاری لــە نەریتــە 

كۆنــەكان دەكات، بۆیــە جێبەجێكردنــی یاســای ژمــارە 8ی ســاڵی ٢٠١١ رووبــەڕووی چەندیــن 

ــی  ــی خێزان ــی توندوتیژی ــایەدا جۆرەكان ــەم یاس ــەوە. ل ــەورە دەبێت ــی گ ــتەنگ و ملمالنێ ئاس

ــغار”،  ــە ژن “ش ــەرگیریی ژن ب ــەزۆر، هاوس ــەرگیریی ب ــراوە: )هاوس ــاری ك ــەدا دی ــەم خااڵن ل

ــی  ــەزۆر، خەتەنەكردن ــەوەی ب ــن، لێكجوداكردن ــداڵ بەشــوودان، بەشــوودان لەجیاتــی خوێ من

مێینــە، ناچاركردنــی منــداڵ بــۆ كاركــردن و ســواڵكردن و بەجێهێشــتنی خوێنــدن، لەباربــردن لــە 

ئەنجامــی توندوتیژیــی خێزانــی، لێدانــی ژن و منــداڵ و تاكەكانــی خێــزان بــە هــەر بیانوویــەك 

بێــت.. و زۆری تریــش(.

بەپێــی قســەكانی كاك كامــەران، یەكێــك لــە هــۆكارە بەهێزەكانــی ئــەو كارە نەشــیاوە، 

بریتییــە لــە دابونەریتــی كۆمەاڵیەتــی كــە ریشــەیەكی مێژوویــی دوور و درێــژی هەیــە، واتــە 

ــە نێــو زەیــن و بیركردنــەوەی  ــەو نەریتــە كۆنانــە چەقیونەت ــە، ئ ــە بــێ ئاگــر نیی ئــەو دووكەڵ

ــچ  ــەوە هی ــەڕووی كولتووریی ــن ل ــە دەبینی ــەر بۆی ــە، ه ــەی ئێم ــی كۆمەڵگ ــەی تاكەكان زۆرب

ــە  ــە زۆری ل ــەش ب ــەم دیاردەی ــوەخت. ئ ــەرگیریی پێش ــەی هاوس ــۆ پرۆس ــە ب ــەك نیی رێگریی

الدێــكان و لەناوچــە دوورەكانــدا بوونــی هەیــە، لــە شــارە قەرەباڵغەكانــدا بــە دەگمــەن كاری 

ــە  ــەم دیاردەی ــكەوتووەكاندا ئ ــارە پێش ــە ش ــم ل ــە بڵێ ــە، وەخت ــی هەی ــا بوون ــیاوی وەه نەش

ــی شــارەكان و  ــری ئینســانی و فراوانبوون ــی و بی ــووری و كۆمەاڵیەت بەهــۆی پێشــكەوتنی ئاب

ــی دەشــنێ ســامی، وەكــو  ــەوە. خێزان ــەوە، كــەم بۆت ــەوەی هۆشــیاریی كۆمەاڵیەتیی بەرزبوون

خێزانێكــی كۆنەپارێــز، لەترســی ئابڕووچــوون و پاراســتنی شــەرەف و بەهەڵــە تێگەیشــن لــە 

شــەرەف و نامــووس، هــەر زوو دەشــنێ لــە خوێندنگــە بێبــەش دەكــەن، هــەر كــە یــەك تــۆز 

ســینەی بڵنــد دەبێتــەوە، ئەمــان ترســی شــەرەف و ئابڕوچوونیــان لــەال گــەورە دەبێــت، بۆیــە 

هــەر لــە منداڵییــەوە كچەكەیــان دەدەن بــە شــوو، بــە ئەقڵییەتــی خۆیــان، خۆیانــی لــێ رزگار 
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دەكــەن.

ــە،  ــد كــە شــوێنی قســە لەســەر كــردن و گفتوگۆی كاك كامــەران هۆكارێكــی دیكــەی ورووژان

ــەی  ــەو كات ــان راســتر ئ ــرد، ی ــدێ هــۆكاری دیكــەش ك ــۆ هەن ــاژەی ب ــە ڕاشــكاوی ئام ــەو ب ئ

ــوود  ــەوێ س ــت دەی ــۆن نەری ــن، چ ــی یەكــدی دەب ــەكان ئاوێزان ــی و ئاینیی ــۆكارە نەریت ه

لــە هەنــدێ الیەنــی رێگەپێــدراوی ئایینــی وەربگرێــت و رێســاكانی خــۆی بســەپێنێت، 

ــەزۆر بەشــوودانی كچــان و  ــاردەی وەكــو ب ــر دی ــن، ئی ــن تێكــەڵ دەب كــە دابونەریــت و ئایی

بەشــوودانی پێشــوەخت و خەتەنەكردنــی كچــان و ژن بــە ژن و گــەورە بــە بچــووك و كوشــن 

لەســەر شــەرەف و زۆر منوونــەی دیكــەش رەوایــی پێدەدرێــت. چونكــە ئــەو جــۆرە كەســانە لــە 

بەرژەوەندیــی خۆیــان و بەهەڵــە ســوود لــە ئاییــن وەردەگــرن، پێیــان وایــە نــە لــە قورئــان و نە 

لــە فەرموودەكانــی پێغەمبــەردا شــتێك نییــە راســتەوخۆ رێگــری لــەو دیاردانــە بــكات، لەوالتــر 

چەندیــن فەقیهــو فەتــوای ئایینــی هــەن رێگــە نــادەن منــداڵ شــوو بــكات. پیاوانــی ئایینــی 

منــەوەر و رۆشــنگەر هــەن بەهیــچ شــێوەیەك رێگــە نــادەن كچــی خــوار هــەژدە ســاڵی مــارە 

بكرێــت، تەنانــەت لــە هەرێمــی كوردســتاندا لیژنــەی بــااڵی فەتــوای كوردســتان لــە رێكەوتــی 

١999/٥/٢٠دا زۆر ئازایانــە بڕیاریــان داوە مارەكردنــی كچــی منــداڵ قەدەغــە بكرێــت، هــەر 

مەالیەكیــش ئــەو كارە بــكات لێپێچینــەوەی لەگەڵــدا دەكرێــت، دەقــی فەتواكــەش لــە هەمــان 

ســاڵدا لــە گۆڤــاری “دەنگــی زانــا”دا بــاڵو كراوەتــەوە”.

پێــم وت: “باشــە كاك كامــەران، ئــەی كــێ مــارەی دەشــنێ ســامیی بــۆ ســۆران حەمیــد بڕیــوە، 

ــاش كوشــتنی دەشــنێ ســامی،  ــێ لەپ ــت، دەب ــە بێ ــەو فەتوای ــی ئ ــوو؟ بەپێ ــە كێب ــەو مەالی ئ

مەالكــە دەســتگیر كرابێــت”.

كاك كامــەران گووتــی: “بەڵــێ ئێســتا حاڵــی حــازر دەســتگیر كــراوە، ئەویــش لــە ژێــر 

لێكۆڵینەوەدایــە. بــەاڵم درەنــگ دۆزییانــەوە و بــە زەحەمــەت ئاشــكرا بــوو”.

كامــەران حســێن لــە درێــژەی قســەكانیدا گووتــی: بەداخــەوە هــۆكاری ئابــووری یەكێكــی تــر 

بــوو لــەو هۆكارانــەی چارەنووســی دەشــنێیان گەیانــدە ئــەو ئاســتەی بــە دەســتی مێردەكــەی 

بكوژرێــت. ســەرباری دواكەوتوویــی و نەریتــە رزیوەكانــی كۆمەڵگــە، هەژارییــش رۆڵــی 
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ــەی  ــە لەســەر زۆرب ــەدا زۆرە، چونكــە هەژاریــی كاریگەرییەكــی زۆری هەی ــەو دەرئەنجامان ل

ئــەو كێشــە و دیاردانــەی رووبــەڕووی ژیانــی خەڵكــی دەبنــەوە، بۆیــە دەڵێــم کــەم و کورتــی 

دەسەاڵتیشــی تێدایــە، ئەگــەر چاودێــری لەســەر گەندەڵــی و گەندەڵــكاران هەبێــت و ســزای 

ــن  ــەوە، م ــەم دەبێت ــەژاری ك ــی زۆر ه ــا رادەیەك ــت، ت ــەروەری هەبێ ــن و دادپ ــد بدرێ توون

لەخۆمــەوە ئــەم قســانە ناكــەم، بڕوانــە واڵتانــی پێشــكەوتوو و دەوڵەمەنــد، كــە سیســتمێكی 

رێــك و پێكــی ئابــووری بەڕێــوە دەبــەن، تــا ئەندازەیەكــی گــەورە هەژارییــان بنەبــڕ كــردووە.

توندوتیژیــی نێــو خێــزان هۆكارێكــی تــری ئــەو دیــاردە كۆمەاڵیەتییــە نەرێنییانەیــە، بــۆ منوونــە 

ــە شــەڕی بەردەوامــی نێــوان دایــك و  دەشــنێ لەدەســتی توندوتیژیــی نێــو خێزانەكەیــان و ل

باوكیــدا، وەڕس و بێــزار بــووە، كــە دەیبینــی چــۆن رۆژانــە شــەڕ دەكــەن و باوكــی پەنــا دەباتــە 

ــەردەوام  ــاژاوە ب ــوو. شــەڕ و ئ ــك دەب ــەال تاری ــی ل ــر ژیان ــدەی ت ــی دایكــی، ئەوەن ــەر لێدان ب

لەنێــو ماڵــی دەشــنێ ســامیدا ئامــادە بــووە.

مەســەلەی مانــەوەی دیــاردەی هاوســەرگیریی پێشــوەخت لــەم جــۆرە كۆمەڵگەیانــەدا، 

پەیوەندیــی بــە الوازیــی جێبەجێكردنــی یاســاكانەوە هەیــە لەالیــەن دادگاكانــەوە، بەتایبەتــی 

لەالیەنــی بەرگریكــردن لــە مافەكانــی ژنــان و منــدااڵن، زۆربــەی ئــەو كەســانەی كوشــتنیان بــە 

ــارە و ســوڵحی  ــە پ ــان ب ــاز بــوون، ی ــە ســزای ســووك دەرب بیانــووی شــەرەف ئەنجــام داوە، ب

ــان  ــە هەم ــدا ب ــنێ سامیش ــەلەی دەش ــە مەس ــەوە. ل ــەكال كردۆت ــەكەیان ی ــایەری، كێش عەش

شــێوە، بــە ســوڵحی عەشــایەری كۆتایــی پێهێــراوە، واتــە هێشــتا دادگا مەســەلەكانی یەكالیــی 

ــە خوێنــی  ــارە، خێزانــی دەشــنێ ســامی رازی كــراون كــە ل ــە بڕێــك پ نەكردۆتــەوە، كەچــی ب

كچەكەیــان خــۆش بــن و داوا لەســەر ســۆران حەمیــد پێشــكەش نەكــەن. واتــە تەنازولیــان كــرد 

و دادگاش تەنهــا بــە ١٠ ســاڵ زیندانــی بــۆ ســۆران حەمیــد كۆتایــی بــە مەســەلەكە هێنــاوە، 

ــازاد  ــد ئ ــۆران حەمی ــار س ــە دواج ــاوە و لەوانەیش ــش م ــتی تری ــە و ش ــز و تان ــتا تەمیی هێش

بكرێــت.

• ناو و شوێنی کەسایەتیەکانی ئەم چیرۆکە خوازراوە
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كانییەك، كەس ئاوی لێ نەخواردۆتەوە
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فەرەیدوونــی رۆژنامەنــووس، ئــاگاداری هەمــوو وردەكارییەكانــی رووداوەكەیــە، كنــە و 

پشــكنینی بــۆ هەمــوو الیەنەكانــی ئــەو رووداوە تراژیدییــە كــردووە، بە گــەڕان و پرســیارەكانی، 

هەمــوو ئــەو كەســانەی هێنابــووە قســەكردن كــە رۆڵــی ســەرەكی و الوەكییــان لــە كوشــتنی 

ــتنی  ــەق كوش ــەدوای رووداوی بەناه ــەرەتاوە ب ــە س ــەر ل ــوو، ه ــەدا هەب ــە بێگوناه ــەو ژن ئ

“كانــی ســەعید رەســووڵ”ەوە بــوو.  ئەمــە یەكــەم دۆســییە و یەكــەم كەیــس نییــە فەرەیدوونی 

ــەو وەك  ــكات، ئاخــر ئ ــكات و وردەكارییەكانــی تۆمــار ب ــۆ ب ــی ب رۆژنامەنــووس بەدواداچوون

ئەركــی رۆژنامەنووســی و وەك رۆشــنبیرێك، رووداوەكانــی ژنكوشــن لــە كۆمەڵگەكانــی ئێمــەدا 

كۆدەكاتــەوەو لــە چەندیــن ریپۆرتــاژدا دەیانخاتــەڕوو، پــر لــە بیســت كەیســی كوشــتنی ژنانــی 

كۆكردۆتــەوە، هەموویــان بەشــێوەیەكی جەرگبــڕ كــوژران، بگــرە هەندێكیــان القــەش كــراون. 

بــەاڵم لــە دووتوێــی الپــەڕە پەرشــوباڵوەكانیدا و لەنێــو ئــەو كەیســانەدا، كوشــتنی كانی ســەعید 

ــوو،  ــتی كەوتب ــوو دەس ــی زۆر نەب ــە ماوەیەك ــە، ك ــەو ژن ــتنی ئ ــوو، رووداوی كوش ــاواز ب جی

وەســتان و هەڵوێســتەیەكی زۆری پێكــرد، چیرۆكــی كوژرانــی كانــی ســەعید بــە دەســتی بــاوك 

و براكانییــەوە، دوچــاری شــۆكی كردبــوو. 

لــەدوای كوشــتنی كانــی، كۆمەڵــێ راســتی ئاشــكرا دەبــن، ئــەو راســتییانەی نــەك تەنیــا خەڵكــی 

دوچــاری شــۆك و سەرســوڕمان كــرد، بەڵكــو بكوژانیشــی خســتە نێــو دۆخێكــی پــڕ لــە شــڵەژان 

و نائارامیــی دەروونــی و پەشــیامنبوونەوە. ئــەو راســتییانەی لــەدوای كوشــتنی كانــی ئاشــكرا 

ــن.  ــناكدا دەژی ــی ترس ــاو چ وەهمێك ــە، لەن ــەی ئێم ــی كۆمەڵگ ــت ژنكوژان ــوون، دەریانخس ب

ــان دەكــەن، بگــرە گــوێ  ــە هەمــوو جوواڵنەوەیەكــی ژن ــی كۆمەڵگــەی ئێمــە گومــان ل پیاوان
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بــۆ هەناسەكانیشــیان هەڵدەخــەن، دەریانخســت چــۆن كۆمەڵگــەی پیاوســاالریی ئێمــە، 

بــەردەوام بــە چــاوی گومانــەوە تەماشــای ئافــرەت دەكات، ئافــرەت هەمیشــە بوونەوەرێكــی 

گومانلێكــراوە تــا ئەگــەر هیچیشــی نەكردبــێ.

)٢(

مامۆســتا نەجیــب، لەالیەكــی دیكــە و بــە شــێوازێكی جیــاواز، دەیویســت رووداوی كوشــتنی 

“كانــی ســەعید” بەبیانــووی شــەرەف، بنووســێتەوە. ئاخــر ئــەو بــۆ تێــزی دكتۆراكــەی، 

ــكات، بەپێــی ناونیشــانی تێزەكــەی،  ــد كەیســێك ب ــە چەن ــەوە ل ــوو لێكۆڵین ــەوە ب پێویســتی ب

دەبوایــە لــەرووی دەروونــی و كۆمەاڵیەتییــەوە، لــە دیــاردەی ژنكوشــن بكۆڵێتــەوە، مامۆســتا 

نەجیــب دەیویســت لەرێگــەی تێــزی دكتۆراكەیــەوە رەخنــە لــە كۆمەڵگەیــەك بگــرێ، بەشــێک 

لــە پیاوەكانــی هەمــوو جوانییــەك دەكــوژن. وەهمێــك زەینــی پیاوەكانــی داگیركــردووە، پــڕە 

لــە توندوتیــژی. ئەمــەش وایلێكردبــوو بــە شــێوازێكی دیكــە و بــە رێگەیەكــی جیاوازتــر بەدوای 

هۆكارەكانــی كوشــتنی كانــی ســەعیدەوە بچێــت، كۆششــێكی زیاتــر بــكات تــا بــەدوای هــۆكارە 

دەروونــی و كۆمەاڵیەتییەكانــی ئــەو كوشــتنەوە بێــت. ئاخــر كوشــتنی كانــی ســەعید بەبیانووی 

شــەرەف مۆرێكــی رەشــە بــە نێوچەوانــی كۆمەڵگــەی پاشــكەوتوو و تاكــی نــەزان و دواکەوتوو. 

كوشــتنی كانــی دەرەنجامــی كۆمەڵــێ دیــاردەی ترســناكە كــە كۆمەڵگــەی ئێمــە بەدەســتیەوە 

دەناڵێنــێ، مامۆســتا نەجیبیــش نیــازی وایــە لــە تێزەكەیــدا بــەدوای چارەســەرەكاندا بگەڕێــت.

لێــرەدا ئامانجــی فەرەیدوونــی رۆژنامەنــووس، لەتــەك ئامانجــی مامۆســتا نەجیبــدا، یەكانگیــر 

و  ســەعید  كانــی  كوشــتنی  نووســینەوەی چیرۆكــی  لــە  ئامانجــی هەردووكیــان  دەبــن، 

ــاواز. ــێوازی جی ــە ش ــەاڵم ب ــەوە، ب ــۆكئامێزەكەدا، یەكدەگرن ــە ش ــكراكردنی نهێنیی ئاش
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مامۆســتا نەجیــب زانیبــووی فەرەیــدوون هەمــوو وردەكارییەكانــی كوژرانــی “كانی ســەعید”ی 

ــە  ــە نهێنیی ــازی وای ــۆ كــردووەو نی ــی وردی ب ــدوون بەدواداچوون ــە، بیســتبوویەوە فەرەی لەالی

شــاراوەكەی دوای كوشــتنی كانــی ســەعید ئاشــكرا بــكات، ئەمــە بــۆ مامۆســتا نەجیــب گرنــگ 

ــۆ رەگوڕیشــەی  ــە و شــۆڕبێتەوە ب ــی رووداوەك ــە قوواڵی ــەو دەیویســت بچێت ــوو، چونكــە ئ ب

ــیكردنەوەیەكی  ــێ ش ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــا ب ــەوە. ج ــە بێگوناه ــەو ژن ــتنی ئ ــی كوش هۆكارەكان

دەروونــی و كۆمەاڵیەتیــی بــۆ بــكات، دەیویســت ســەرەداوەكانی دەســت بكەوێــت تــا بگاتــە 

ــتبكەوێت و  ــەرەداوانەی دەس ــەو س ــەوەی ئ ــۆ ئ ــا ب ــت. ج ــە دەیخوازێ ــك تێزەك دەرەنجامێ

وردەكاریــی زیاتــر لــە رووداوەكــە هەڵبهێنجێنێــت، پێویســتیی بــەوە بــوو فەرەیــدوون ببینێــت، 

تــا بیدوێنێــت و زانیارییەكانــی لێوەربگرێــت. دوای ئــەوەی ژمارەكــەی لەرێگــەی هاوڕێیەكــی 

رۆژنامەنووســیەوە دەســتكەوت، تەلەفۆنــی بــۆ كــرد. فەرەیــدوون مامۆســتا نەجیبــی دەناســی 

و دەیزانــی ســەرقاڵی خوێندنــی دكتۆرایــە و بابەتەكەیشــی دەربــارەی هــۆكارە دەروونــی 

و كۆمەاڵیەتییەكانــی ژنكوشــتنە لــە كۆمەڵگــەی نەریتپارێزیــدا، بۆیــە تەلەفۆنكردنەكــەی 

ــوە دەكات.  ــی پێ ــۆ چ مەبەســتێك پەیوەندی ــی ب ــوو، دەیزان ــۆ نەب ــێ نام ــی پ ــتا نەجیب مامۆس

ــان  ــەوە و پاش ــەك بخۆن ــەوە قاوەی ــا پێك ــرد ت ــۆ ك ــی ب ــب تەلەفۆن ــتا نەجی ــش مامۆس كاتێكی

مەبەســت و داواكارییەكــەی بــۆ خســتەڕوو، فەرەیــدوون بــێ دوو دڵــی رەزامەندیــی دەربــڕی، 

ــەوێ یەكــر ببینــن. ــا ل كات و شــوێنێكیان دیاریكــرد ت

ــای )شــەن( یەكــر ببینیــن، شــوێنێكی هێمــن و  ــە كافیری  فەرەیــدوون وتــی: “پێــم خۆشــە ل

ــدا بــە ئیرساحــەت قســە بكەیــن. دواتریــش پێــت دەڵێــم بۆچــی  بێدەنگــە و دەتوانیــن لەوێ

ــڕی. ــب خۆشــحاڵیی دەرب ــژاردووە”. مامۆســتا نەجی ــەم هەڵب ــەو كافیریای ئ
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فەرەیــدوون كۆمەڵێــك رۆژنامــە و چەندیــن الپــەڕەی نــوورساوی لەســەر مێزەكــەی بەردەمیاندا 

دانابــوو، مامۆســتا نەجیبیــش هەنــدێ كتێبــی لەســەر مێزەكــە دانابــوو، دەفتەرێكیشــی 

ــۆ  ــی ســەعیدی ب ــدوون رووداوی كوشــتنی كان ــی دەكــرد فەرەی ــوو، چاوەڕێ بەدەســتەوە گرتب

بگێڕێتــەوە و ئــەو نهێنییەیشــی بــۆ ئاشــكرا بــكات كــە هەمووانــی دوچــاری شــۆك كــردووە.

ــاگاداری  ــوێ ئ ــا ك ــەاڵم ت ــە، ب ــۆ چیی ــەی ت ــی بابەتەك ــم ناوەرۆك ــی: “دەزان ــدوون وت فەرەی

كوژرانــی كانیــت؟ یانــی لەكوێــوە دەســت پێبكەیــن؟”.

مامۆســتا نەجیــب وەاڵمــی دایــەوە: “مــن كوژرانــی كانــی ســەعیدم لــە رۆژنامەكانــەوە 

ــن  ــەوەی م ــەرە، ئ ــی زۆر كاریگ ــووە، رووداوێك ــم لێب ــەوە گوێ ــەوە، لــە كەناڵەكان خوێندۆت

دەیزانــم هەمــوو چیرۆكەكــە نییــە، وا هەســتدەكەم تــۆ وردەكاریــی دیكــەت لەالیــە، چونكــە 

ــەدوای  ــە ل ــم ك ــە بزان ــەو نهێنیی ــەوێ ئ ــن دەم ــا م ــردووە. ئینج ــۆ ك ــی وردت ب بەدواداچوون

ــت”. ــكرا دەبێ ــەعیدەوە ئاش ــی س ــی كان كوژران

فەرەیدوون وتی: 

 ئێســتا زانیارییەكانــی خۆمــت ســەبارەت بــە كوژرانــی كانــی ســەعید بــۆ دەخەمــە بەردەســت، 

ئەگەرچــی بەپێــی پەڕاوەكانــی دادگا، گێڕانــەوەی جیاجیــای لەســەرە، بــەاڵم مــن رووداوەكانــم 

رێكخستوونەتەوە.

 كانــی لــە تەمەنــی بیســت و چــوار ســاڵیدا، بــە بیانــووی “شــەرەفپارێزی” كــوژرا. ئــەو، وەكــو 

زۆربــەی كچانــی كۆمەڵگەكــەی ئێمــە، لــە خێزانێكــی نەریتپارێــزدا پــەروەردە بــووە، بــەاڵم هەر 

ــووە، هەمیشــە  ــە شــوێنێكدا ئۆقــرەی نەگرت ــووە، ل ــە و چــاالک ب ــە جووڵ ــڕ ل ــە ســەرەتاوە پ ل

حــەزی كــردووە كارێــك بــكات و جێدەســتی دیــار بێــت، كەچــی وەك زۆربــەی هەرزەكارانــی 
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ــەی  ــەرم و عەیب ــت و ش ــی نەری ــاواز، كۆت ــێوازی جی ــت و بەش ــی لێدەگیرێ ــە، رێ ــی ئێم واڵت

بــۆ دادەنرێــت، كــە گــەورە دەبێــت و دەســت دەكات بــە خوێندنــەوە، فێــری ئــەوە دەبێــت 

ــی  ــی ژیان ــەوە، خۆبەخــۆ ناتەواوییەكان ــەكان بكات ــاردە كۆمەاڵیەتیی ــەكان و دی ــە نەریت ــر ل بی

ــارە  ــەی رەفت ــت، زۆرب ــە دەگرێ ــۆی رەخن ــێوازی خ ــت و بەش ــۆ دەردەكەوێ ــەی ب كۆمەڵگەك

كۆمەاڵیەتییەكانــی بــەدڵ نابێــت و رەخنەیــان لێدەگرێــت، دەبینــێ بــە ئاشــكرا كچــان پەراوێــز 

دەخرێــن و رێگــەی چوونــە دەرەوەیــان لێدەگیرێــت، كوڕانیــش بــە ئــارەزووی خۆیــان دەچنــە 

ــرە. ــان زیات دەرەوە و ســنووری ئازادییەكانی

 هەســتی بێــزاری و ناڕازیبــوون لــەالی كانــی ســەعید گەورەتــر دەبێت، لــە رەفتار و قســەكانیدا 

دەردەكەوێــت كــە ئەویــش دەیــەوێ وەكــو كــوڕان ئــازاد بێــت، ئــەم هەســتەی كانــی ســەعید 

ســەرەتای یاخیبوونــی لــەالدا دەڕســكێنێت، بەتایبەتــی كــە دەبینێــت مەســەلەی “شــەرەف” و 

“حەیاچــوون” و عەیــب و شــەرم و شــوورەیی و ئــەم شــتانە، دەكرێــن بەبیانــووی كۆتكردنــی 

ئــەو و هەزارانــی وەك ئــەو، بێئــەوەی كارێكــی ناشایســتەش ئەنجــام بــدەن، كەچــی لەوالتــر 

چڵێســیی پیاوانــی دەبینــی چــۆن دەڕواننــە ســینە و ســمتی كچــە هــەرزەكار و ژنــە جوانــەكان، 

ــك  ــە یەكێ ــۆ منوون ــت، ب ــان دەبیس ــی كچ ــارەی القەكردن ــەمەرەی دەرب ــەیر و س ــی س چیرۆك

ــاو پاســدا  ــدا، لەن ــە ســەرەتای هەرزەكاریی ــە چــۆن ل ــردووە ك ــەوەی ك ــە كچــەكان باســی ئ ل

پیاوێــك لــە تەنیشــتی دادەنیشــێت، وردە وردە رانــی لــە رانــی ئــەو نزیــك دەكاتــەوەو پێــوەی 

دەنووســێنێت، ئینجــا دەســتی كچــە هەرزەكارەكــە دەگرێــت و دەیخاتــە نێوگەڵــی خۆیــەوە، 

ــە  ــەو چیرۆكان ــوو، ئ ــی تۆقاندب ــەوە، هەموویان ــەی دەگێڕای ــك رووداوەك ــە بەجۆرێ ــەو كچ ئ

گرێیەكــی دەروونیــی وایــان لــەالی كانــی ســەعید خوڵقاندبــوو كــە لەپیــاو برســێت و ســڵ لــە 

هاوســەرگیری بكاتــەوە.

پیــاو و هاوســەرگیری و ســێكس، خوێــن و پــەردەی كچێنــی، چیرۆكەكانــی القەكردنــی كچــان 

ــی  ــەالی كان ــان ل ــی خراپی ــی دەروونی ــەریەكەوە حاڵەتێك ــە بەس ــەوە، ئەمان ــەن پیاوان لەالی

ســەعید دروســت كردبــوو. لــە بەرامبــەر ئــەو حاڵەتــەی كانــی ســەعیددا، خێزانەكــەی بیریــان 

لــەوە دەكــردەوە چــۆن بیــدەن بەشــوو، دەیانبینــی كانــی وردە وردە گــەورە دەبێــت و رەفتاری 
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رەتكردنــەوە و یاخیبوونــی تیــادا ســەرهەڵدەدات، باســی یەكســانی دەكات و كاریگەریــی 

ــەی تــرس،  ــە مای ــی، دەبێت ــاوك و براكان ــەالی ب ــی تریــش جێدەهێڵێــت، ئەمــە ل لەســەر كچان

تــرس لــەوەی كانــی گــەورە بــووە، ئەگــەر زوو نــەدرێ بەشــوو، ئــەوا لەوانەیــە ئــەو خێزانــە 

ــا و  ــە حەی ــان وای ــدا پێی ــە نەریتییەكان ــە کۆمەڵگ ــاوە ل ــكات، وەك ب ــاتێك ب ــاری كارەس دوچ

ــەوە دەچێــت”. ــان ب ئابڕووی

فەرەیــدوون لەســەر قســەكانی بــەردەوام بــوو، گووتــی: “مامۆســتا نەجیــب گیــان، تــۆ بڕوانــە 

ئــەو دوو حاڵەتــە دژ بەیەكــە لەنێــو ئــەو خێزانــەدا كــە منوونــەی ســەدان و هــەزاران خێزانــی 

ــی  ــن دوچــاری چەشــنەها گرێ ــەروەردە دەب ــدا پ ــە ژینگەیەك ــی ئێمــە ل ــە كچان ــە، وات دیكەی

ــی  ــی دەروونی ــووە، دۆخێك ــە دواكەوت ــە كۆمەاڵیەتیی ــەو ژینگ ــەك ئ ــن، لەالی ــی دەب دەروون

ــە هاوســەرگیری  ــاو و ل ــە پی ــۆ كانــی ســەعید دەخوڵقێنــێ، بــە رادەیــەك ترســی ل نائاســایی ب

دەبێــت، لەالیەكــی تــر بــاوك و مــام و بــراكان بیــر لــەوە دەكەنــەوە زوو بیدەنــە شــوو، پێــش 

ئــەوەی كار لــەكار بــرازێ. كــە تەمەنــی دەگاتــە هــەژدە ســاڵ، دەیــدەن بــە كوڕێكــی خزمــی 

خۆیــان نــاوی ســۆران عەبدوڵاڵیــە، چــوار ســاڵ لــە خــۆی گەورەتــرە، كانــی بــە نابەدڵــی ئــەو 

ــت، زوو زوو لەدەســت مێردەكــەی  ــوڵ دەكات، بێگومــان ســەركەوتوو نابێ هاوســەرگیرییە قب

رادەكات و دەگەڕێتــەوە بــۆ ماڵــی باوكــی.

 دوای چــوار مانــگ، ســۆران كانــی تــەاڵق دەدات و دەیهێنێتــەوە بــۆ ماڵــە باوانــی، بێئــەوەی 

نهێنییــە راســتەقینەكەیان بــۆ بدركێنێــت، بــاوك و مامیــش لــەو بــاوەڕەی گوایــە كانــی ســەرەڕۆ 

ــە پیاوێكــی غەریــب،  ــە شــارێكی دیكــە بیــدەن ب ــەوە ل ــەوە دەكەن ــر ل و ســەربەگۆبەندە، بی

بــەو پێیــەی كانــی بــەردەوام لەدەســتی ماڵــەوە و خزمــان هەڵدەهــات، دواجــار لــە شــارێكی 

دیكــە لەگــەڵ پیاوێكــدا هاوســەرگیریی كــرد نــاوی ســەركەوت ئیســامعیل بــوو، بــەاڵم زۆر لــە 

كانــی گەورەتــر بــوو، ئەگەرچــی بــۆ مــاوەی پێنــج ســاڵ بەرگــەی یاخیبــوون و هەاڵتنەكانــی 

گــرت و تــا رادەیــەك نەرمــر بــوو لەگەڵیــدا، بــەاڵم دواجــار ئەویــش تەاڵقیــدا.

كانــی لەگــەڵ سەركەوتیشــدا بێئــارام و ناڕەحــەت بــوو، خــۆی بەدەســتەوە نــەدەدا، زوو زوو 

ــە  ــدا كێش ــی، زۆری هەوڵ ــی كان ــی دایك ــی، نەرسین ــە باوان ــەوە ماڵ ــات و دەگەڕای هەڵدەه
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ســەرەكییەكەی كچەكــەی بزانێــت، بــە شــێوازی خــۆی كــە هەندێجــار نــەرم و هەندێجــار تونــد 

ــە  ــی ل ــك و كچــەوە، هــۆكاری ســەرەكیی راكردن ــەی قســەی دای ــوو، ویســتی لەرێگ و رەق ب

دەســت مێردەكــەی بزانێــت، ســوودی نەبــوو، تەنیــا لــە یــەك شــت حاڵــی بــوو، ئەویــش كانــی 

دەیویســت بگەڕێتــەوە بــۆ شــارەكەی خــۆی و لــە نزیكــی ماڵــی باوكی بژیــن. دایكــی كانی ئەو 

خواســتەی گەیانــدە مێــرد و بــاوك و براكانــی، پــاش هەوڵێكــی زۆر، ماڵــی كانــی گواســرایەوە 

ــان بەكــرێ گــرت، كەچــی كانــی  ــی باوكییــەوە خانوویەكی ــە نزیكــی ماڵ ــۆ زێــدی خــۆی و ل ب

لەوێشــدا ئۆقــرەی نەدەگــرت و زوو زوو دەگەڕایــەوە بــۆ ماڵــی باوكــی، ســەركەوت ئیســامعیل 

چیــر بەرگــەی یاخیبوونەكانــی كانیــی نەگــرت و دواجــار ئەویــش تەاڵقیــدا.

)٥(

مامۆســتا نەجیــب رۆچووبــووە نێــو قوواڵیــی قســەكانی فەرەیدوونــەوە و لەگەڵیــدا تێبینیــی 

دەنووســییەوە، ســەیرێكی فەرەیدوونــی كــرد و وتــی: “كەواتــە كانــی ســەعید بــەر لــە كوژرانی، 

دوو شــووی كــردووە، بــەاڵم دواجــار لەدەســت هــەردوو پیاوەكــەی هەاڵتــووە”.

فەرەیــدوون كــە بــە حەماســەوە رووداوەكــەی بــۆ دەگێڕایــەوە، قومێكــی تــری لــە قاوەكــەی دا 

و وتــی: “تــۆ بووەســتە، رووداوی ســەیرتر مــاوە”.

 مامۆســتا نەجیــب جــۆری دانیشــتنەكەی خــۆی گــۆڕی و وتــی: “ئاخــر منیــش بــە پەرۆشــەوە 

چاوەڕێــم چیرۆكــی رووداوەكــەم بــۆ تــەواو بكەیــت، دەمــەوێ گوێــم لــەو نهێنییــە شــاراوەیە 

بێــت كــە هەمووانــی دوچــاری شــۆك كــردووە و تــا ئێســتاش بــۆت نەدركانــدووم”.

فەرەیــدوون وتــی: “ئێســتا نهێنییەكــەت بــۆ ئاشــكرا دەكــەم، بــەاڵم پێویســتە لەپێشــدا 

ــە هەڵگــرت  ــی لەســەر مێزەك ــەوە”. رۆژنامەیەك ــۆ بگێڕم ــووی ب ــتنەكەت هەم رووداوی كوش

و وێنــەی كانــی ســەعیدی بــە كــوژراوی پیشــان دا، كــە هــەر خــۆی لــەو رۆژنامەیــەدا بــاڵوی 

كردبــووەوە، بــە مانشــێتێكی گــەورە نوورسابــوو: )كانــی ســەعید بــە ناهــەق كــوژرا(، لەژێــر 
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ــەی كۆمەڵگــە و  ــی دواكەوتووان ــوو: )نەریت ــە خەتێكــی ســوور نوورساب ــەو ناونیشانەشــدا، ب ئ

ــدراو(.  ــی قفڵ عەقڵ

مامۆســتا نەجیــب ســەرنجی رۆژنامەكــەی دا، وێنــەی كوژرانــی كانــی دوچــاری خــەم و 

نیگەرانیــی كــرد، ئینجــا وتــی: “مــن رەخنــەم لــە وشــەی -بەناهــەق كــوژرا- هەیــە، نەدەبوایــە 

ــدا هــەق و ناهــەق  ــە كوشــتنی ژنان ــە ل ــت. چونك ــی دابنێ ــە زەق ــەم وشــەیە ب ــە ئ رۆژنامەك

ــە”.  ــەرەف ناهەق ــەر ش ــتنێك لەس ــۆرە كوش ــوو ج ــە. هەم نیی

فەرەیدوون وتی: “چۆن؟”. 

ــارێ  ــۆ ج ــن، ت ــەر دەكەی ــۆی لەس ــژی گفتوگ ــر بەدرێ ــەوە دوات ــی: “ئ ــب وت ــتا نەجی مامۆس

ــە”. ــەواو بك ــۆ ت ــەم ب ــی رووداوەك چیرۆك

ــەو كەیســە دەكــەم  ــی: “بەهەرحــاڵ مــن وەكــو رۆژنامەنووســێك ســەیری ئ ــدوون وت  فەرەی

ــی  ــی كان ــۆ كوژران ــامن ب ــد و دوو تێڕوانین ــاییە دوو دی ــە ئاس ــك، وات ــو توێژەرێ ــش وەك و تۆی

ــت”. ســەعید هەبێ

ــی  ــەوە لێ ــە دیدێك ــاد ل ــە زی ــە ب ــەیەك نیی ــچ كێش ــان، هی ــی: “بێگوم ــب وت ــتا نەجی مامۆس

نەڕوانرێــت، بــەاڵم لــەم كێشــەیەدا ئێمــە جیــاواز نییــن لــەوەی كــە لەژێــر هــەر ناونیشــانێكدا 

ــە”.  ــەوا ژنكوشــن تاوان ــە هــەر بیانوویەكــەوە بێــت، ئ بێــت و ب

فەرەیــدوون وتــی: “زۆر راســتە”. ئینجــا بــە هەمــان حەماســی پێشــوویەوە لەســەر گێڕانــەوەی 

كوژرانــی كانــی ســەعید بــەردەوام بــوو:

“دوای ئــەوەی لــە مێــردی دووەمیشــی جیابــووەوە، نەیتوانــی لەنێــو چواردیــواری ماڵێكــی پــڕ 

لــە قســە و پالرهاویشــن و بەســووك تەماشــاكردنی بــاوك و براكانــی مبێنێتــەوە، هەســتی بــە 

ــوو،  ــی دواكەوت ــان و گەڕەكێكــی میللی بێزارییەكــی زۆر كــرد بەهــۆی قســەو قســەڵۆكی خزم

ئەمێــك كــە هەســتێكی ناســكی هەبــوو، ژیاندۆســت بــوو، گیانێكــی رۆمانســییانەی هەبــوو، 

حەزیدەكــرد دوو باڵــی هەبێــت و هەمیشــە بفڕێــت، كەچــی لــە ژیانــی واقعیی خۆیــدا هەموو 

شــتێكی لــێ قەدەغەكرابــوو، بــەو پێیــەی ژنــی جیابــووەوە لــە كۆمەڵگــەی دواكەوتــوودا بــە 

چاوێكــی ســووك و پــڕ لــە گومانــەوە ســەیر دەكرێــت، چیــر نەیتوانــی بەرگــەی ئــەو هەمــوو 
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ئــازارە بگرێــت. بــەردەوام بیــری لــە فڕیــن دەكــردەوە، زوو زوو بڕیــاری فڕیــن و جێهێشــتنی 

ــان بڕیارەكــەی جێبەجــێ كــرد و رۆیشــت.  ــا رۆژێكی ــزان و كۆمەڵگــەی دەدا، ت كۆتەكانــی خێ

هــەاڵت و دووركەوتــەوە لــەو نەهامەتییــەی تیایــدا دەژیــا، لــەو ژینگەیــە دووركەوتــەوە كــە 

ــازاد  ــی ئ ــە ژن ــەو كەشــوهەوایەی گومــان ل ــووەوە دەكات، ل ــی جیاب ــە ســووك تەماشــای ژن ب

دەكات. ئیــر هــەاڵت و ونبــوو، كــەس نەیزانــی بــۆ كــوێ چــووە، بــۆ مــاوەی پــر لــە ســاڵێك 

كــەس هیــچ هەواڵێكــی نەدەزانــی”.

مامۆســتا نەجیــب زیاتــر لــە فەرەیــدوون نزیــك بــووەوە و پــر گوێــی بۆ هەڵخســت، قســەكەی 

پێبــڕی و وتــی: “باشــە بــۆ كــوێ هەاڵتــووە، ئاخــۆ بــۆ چ ســەرزەمینێكی خەیاڵیــی رایكــردووە، 

ــە و  ــەی كۆمەڵگ ــی دواكەوتووان ــی نەریت ــە چنگ ــۆی و ل ــە خ ــی بیگرێت ــك توانیویەت چ خاكێ

لــە چەكمــەی پیاوســاالری بیپارێزێــت، بــاوەڕ ناكــەم گەیشــتبێتە واڵتێكــی ئەوروپــی، ئەگینــا 

نەدەكــوژرا”. 

فەرەیــدوون وتــی: “نــا، ئــەو دامــاوە دۆخێكــی وای بــۆ نەڕەخســابوو بتوانــێ بگاتــە واڵتێكــی 

ــرەدا  ــان، لێ ــارەی خۆم ــەم ش ــۆ ئ ــردووە ب ــو رایك ــكات. بەڵك ــەری ب ــی و داوای پەناب ئەوروپ

ــە ئارامــی كــردووە”. ــك هەســتی ب كەمێ

 مامۆســتا نەجیــب وتــی: “ئاخــر ئــەم شــارەی ئێمــەش لەشــارەكەی ئــەوەوە ئەوەنــدە دوور 

ــك  ــە كەمێ ــە، ب ــی هەی ــان ئەقڵییەت ــت و هەم ــان نەری ــە و هەم ــان ژینگ ــا هەم ــە، ئینج نیی

ــەوە”.  جیاوازیی

فەرەیدوون وتی: “ئاخر بۆیە دوای ساڵێك، لەم شارەدا دۆزیویانەتەوە و كوشتوویانە”. 

مامۆســتا نەجیــب پەڕاوەكانــی خســتە ســەر مێزەكــە و تەماشــایەكی فەرەیدوونــی كــرد و وتــی: 

“ئــەرێ تــۆ هــەر پێــت نەووتــم، ئــەو نهێنییــە چییــە كــە هەمووانــی تووشــی شــۆك كــردووە؟”.

 فەرەیدوون زەردەخەنەیەكی بۆ كرد و وتی: “پەلە مەكە مامۆستا گیان”. 

پەرداخێــك ئــاوی خــواردەوە و ئینجــا وتــی: “كانــی ســەعید، بــەر لــە ئاشــكرابوونی، بــۆ مــاوەی 

ســاڵێك لــەم شــارەدا كاری دەكــرد، لــە رێگــەی هاوڕێیەكــی دێرینیــەوە توانیبــووی هــەم كارێــك 

بدۆزێتــەوە و هــەم شــوێنی نیشــتەجێبوون”.



50

کوشتنی  ژنان بەبیانووی شەرەف HONOUR KILLING

 مامۆستا نەجیب ملی بۆ خوار كردەوە و وتی: “كاری چۆن و لەكوێ؟”.

ــوێنی  ــۆ ش ــاژەی ب ــا ئام ــرد، ئینج ــی ك ــتا نەجیب ــەیری مامۆس ــەك س ــۆ ماوەی ــدوون ب  فەرەی

دانیشــتنەكەی خۆیــان كــرد و وتــی: “لــەم كافتیریایــەدا كاری دەكــرد. كافتیریــای شــەن. هــەر 

ــۆ بگێڕمــەوە.  بۆیــە حەزمكــرد لێــرەدا یەكــر ببینیــن و رووداوی كوژرانــی كانــی ســەعیدت ب

ــوون، كــە شــووی  ــەدا پێكــەوە ب ــە قوتابخان ــوو ل ــی ب هــاوڕێ دێرینەكەیشــی كچێكــی هاوڕێ

كردبــوو ماڵیــان گواســتبووەوە بــۆ ئــەم شــارە، ئــاگاداری بارودۆخــی كانــی بــوو، بۆیــە هەوڵیــدا 

یارمەتیــی بــدات”.

 مامۆســتا نەجیــب ســەری هەڵبــڕی و تەماشــایەكی چــواردەوری خــۆی كــرد، بــە حەپەســانەوە 

ــۆ  ــی ب ــوو و هیچ ــەڕ ب ــاوی ت ــرد، چ ــی ك ــی و مێزەكان ــێر و كورس ــد و كاش ــەیرێكی كارمەن س

ــی:  ــی، وت ــك بێدەنگ ــاش كەمێ ــییەكەوە، پ ــە كورس ــتی دای ــا و پش ــەی دان ــرا. قەڵەمەك نەوت

ــە”.  ــەردەوام ب ــە ب ــان تكای ــدوون گی “فەرەی

فەرەیــدوون كەوتــە ژێــر كاریگەریــی كاریگەربوونەكــەی مامۆســتا نەجیبــەوە و كەمێك ســەری 

داخســت، ئینجــا ســەری بــەرز كــردەوەو دەســتیكردەوە بــە گێڕانــەوەی رووداوەكە:

“كانــی ســەعید بــۆ مــاوەی ســاڵێك لــەم كافتیریایــەدا كاری دەكــرد، لەرێگــەی خاوەنــی 

كافتیریاكــەوە شــوێنی خەوتنیشــی بــۆ دابینكــرا، خاوەنــی كافتیریاكــە ژنێكــی تەمــەن پەنجــا 

ــن. هاتنــی كانــی  ــە ماڵێكــدا دەژی ــی. تەنهــا خــۆی و كچێكــی ل ــاوی زەینــەب عەل ســاڵە، بەن

ســەعید بــۆ نێــو ئــەو خێزانۆچكەیــە، زەینــەب عەلیشــی خۆشــحاڵ كردبــوو، بۆیــە بــە هەمــوو 

شــێوەیەك یارمەتیــی دەدا، بەتایبەتــی پــاش ئــەوەی كانــی هەنــدێ الیەنــی ژیانــی خــۆی بــۆ 

ــە”. ــراوەو بەڕەحم ــت و ئەقڵك ــی مرۆڤدۆس ــەب ژنێك ــووەوە. زەین گێڕاب

ــە؟  ــە ئێســتا لێرەی ــەو ژن ــا ئ ــی: “ئای ــرد و وت ــب ســەیرێكی الی كاشــێرەكەی ك مامۆســتا نەجی

ــدا بكــەم؟” ــم و قســەی لەگەڵ ــدا بیبین ــم لەدوایی دەتوان

فەرەیدوونیــش تەماشــایەكی الی كاشــێرەكەی كــرد و وتــی: “نــا ئێســتا لێــرە نییــە، پرســیارم كــرد 

وتیــان ســەفەری كــردووە. هــەر كاتێــك هاتــەوە دەتوانــی بیبینیــت. بــەاڵم بۆچی؟”.

 مامۆســتا نەجیــب وتــی: “حــەز دەكــەم هەنــدێ پرســیاری ســەبارەت بــە ژیانــی كانــی ســەعید 
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لێبكــەم، هەنــدێ الیەنــی ژیانــی لــەم شــارەدا بزانــم”.

ــردووە.  ــان ك ــەب خ ــەڵ زەین ــەم لەگ ــر قس ــن پێش ــاییە، م ــم ئاس ــی: “وابزان ــدوون وت  فەرەی

ــك  ــۆ یەكێ ــت ب ــی ناچی ــت، بۆچ ــا نی ــۆت دڵنی ــی خ ــە ژیان ــەر ل ــووە ئەگ ــم وت ــە كانی ــی ب وت

لــە شــێڵتەرەكان، كانــی وتویەتــی شــێڵتەر چییــە؟ زەینــەب خانیــش بــۆی روونكردۆتــەوە كــە 

ــەم  ــەی هەڕەشــەی كوشــتنیان لەســەرە، ئ ــەو ژنان ــی ئ ــەی داڵدەدان ــە خان ــە ل شــێڵتەر بریتیی

شــارە زیــاد لــە ســەنتەرێكی تیایــە بــۆ شــێڵتەر. كانــی وتوویەتــی نــا پێویســتیم بــە شــوێنی وا 

ــوو: ــەردەوام ب ــە ب ــەوەی رووداوەك ــە”. ئینجــا لەســەر گێڕان نیی

ــوو،  ــحاڵ ب ــەدا، خۆش ــەو ژن ــەڵ ئ ــە و هــەم لەگ ــەم كافتیریای ــدا ل ــە كاركردنی ــی هــەم ل “كان

ــكات،  ــازادی ب ــە ئ ــك ل ــە جۆرێ ــەوە و هەســت ب ــارام بكات ــی ئ ــووی دەروون ــەك توانیب تارادەی

بــۆ یەكەمجــار كەمێــك هــەوای ئازادیــی هەڵمــژێ. وابزانــم پەیوەندیــی لەگــەڵ كوڕێكیشــدا 

هەبــوو نــاوی ئــاراس مســتەفاە، ئەمەیــان زەینــەب خــان بــۆی گێڕامــەوە. ئەگەرچــی تەمەنــی 

ئــاراس مســتەفا لەســەرووی ســی و پێنــج ســاڵییەوە بــوو، بــەاڵم ژنــی نەهێنابــوو، زەینــەب خان 

ــار لەگــەڵ كانــی  ــۆ كافتیریاكــە و جاروب دەیــووت: مــن ئاراســم بینیــوە و زوو زوو دەهــات ب

قســەی دەكــرد، رۆژێكیــان كانــی باســی ئــەو كــوڕەی بــۆ كــردم و وتــی كەســێكی زۆر رۆشــنبیر 

و هێمــن و راســتگۆیە، وا هەســتدەكەم دەیــەوێ لــە نزیكــەوە مبناســێ، بــە نیــگا و قســەكانیدا 

دیــارە مەیلــی بــۆم هەیــە، كانــی پێــی گووتــم ئەگــەر ســەردار داوای هاوســەرگیریم لێبــكات 

باوەڕناكــەم رەتیبكەمــەوە، منیــش بــە زەردەخەنــەوە پێمــووت لــەوە دەچــێ خۆشــتبوێ 

عەیــار، ئەویــش بــە شــەرمێكی پــڕ لــە گەشــانەوەوە وتــی نازانــم”. فەرەیــدوون ئــەو قســانەی 

بــۆ مامۆســتا نەجیــب دەگێڕایــەوە و ئەویــش لــە دەفتەرەكەیــدا دەینووســییەوە. فەرەیــدوون 

ــراوەو  ــێكی زۆر ك ــەدا كەس ــەم دوایی ــی ل ــم كان ــی گووت ــان پێ ــەب خ ــوو: “زەین ــەردەوام ب ب

ــی  ــی ســەردارەوە، دڵ ــی قســەو رەفتارەكان ــر كاریگەری ــووە ژێ ــوو كەوتب ــوو، دیارب گەشــبین ب

بــە ژیــان خۆشــبوو، بیــری لــە ئایندەیەكــی گــەش دەكــردەوە، بگــرە بیــری لــەوەش دەكــردەوە 

رۆژێــك بێــت بتوانــێ بگەڕێتــەوە بــۆ ماڵــەوە، تــا ئەگــەر ئــاراس داوای هاوســەرگیریی لێكــرد، 

بــە رەســمی شــووی پێبــكات”.



52

کوشتنی  ژنان بەبیانووی شەرەف HONOUR KILLING

مامۆستا نەجیب وتی: “ئایا ئەو ئاراسە دێت بۆ ئەم كافتیریایە؟”.

ــا یەكجــار ئاراســم  ــی، تەنه ــی كان ــەدوای كوژران ــێ ل ــەب خــان دەڵ ــی: “زەین ــدوون وت فەرەی

بینیــوە، ئەویــش زۆر شكســت و خەمبــار بــوو، بــە قوڕگــی پــڕ لــە گریانــەوە وتوویەتــی ئــەو 

ــی كــردووم”. كارەســاتە وێران

فەرەیــدوون هەناســەیەكی خەمئامێــزی دایــەوە و بــەردەوام بــوو: “بــەاڵم هێشــتا كانــی 

بەتــەواوی دەروونــی ئــارام نەبــوو، هێشــتا هەســتی بــە ناڕەحەتــی دەكــرد، لەالیــەك ســۆزی 

بــۆ ماڵەوەیــان دەجــوواڵ و حــەزی دەكــرد ســەر لــە دایكــی بــدات، لەالیەكــی دیكــە ترســێك 

ــەال  ــان ل ــەقامگیر و خەمهێنەری ــتێكی ناس ــرس( هەس ــۆز( و )ت ــوو، )س ــر بب ــدا جێگی ــە ناخی ل

دروســت كردبــوو. بۆیــە كاتێــك زانــا حەمیــدی لــە كافتیریاكــەدا بینــی، دڵــی پێــی كرایــەوە”. 

مامۆستا نەجیب وتی: “زانا حەمید كێیە؟”.

 فەرەیــدوون وەاڵمــی دایــەوە: “زانــا حەمیــد كــوڕی خاڵێتــی، لەگــەڵ هاوڕێكانیــدا هاتبــوون 

بــۆ ئــەو كافریایــە، كاتێــك كانیــی بینــی لێــرەدا كار دەكات، ئەبڵــەق بــوو. لەراســتیدا یەكەمجار 

ــك  ــی، كەمێ ــەی بین ــوڕە خاڵەك ــك ك ــی و چــووە الی، كاتێ ــییەوە، ســۆز گرت ــەوی ناس ــی ئ كان

گەشــایەوە، نەیزانــی ئــەم دیــدارە دەبێتــە ســەرەتای كۆتایــی ژیانــی”. 

مامۆســتا نەجیــب ســەرێكی بــۆ راوەشــاند و وتــی: “تێگەیشــتم. لــەوە ئەچــێ كــوڕە خاڵەكــەی 

تووشــی كێشــەیەكی گــەورەی كردبــێ“.

ــوو،  ــی لێنەداب ــەری ماڵەوەیان ــە دەمودەســت خەب ــا، وات ــا، یەكســەر ن ــی: “ن ــدوون وت  فەرەی

بەڵكــو بەپێــی گێڕانەوەیەكــی دیكــە، زانــا حەمیــد لەســەرەتادا لەگــەڵ كانــی ســەعید میهرەبــان 

ــی  ــۆ براكان ــد تەلەفــۆن ب ــا حەمی ــەاڵم دواجــار، رۆژێــك زان ــووە و بگــرە یارمەتیشــی داوە. ب ب

كانــی ســەعید دەكات. كانــی دوو بــرای هەیــە: هەڵــۆ و شــێركۆ، هەردووكیشــیان ژن و منداڵیان 

ــە ســەرەتای  ــە دەبێت ــەم تەلەفۆنكردن ــی ئ ــزت دەڵێ ــرن. وەك بەرێ ــی گەورەت ــە كان ــە و ل هەی

كۆتاییهاتنــی ژیانــی كانــی”.

مامۆستا نەجیب بە خەمبارییەوە وتی: “چۆن؟”.

ــەرەتادا  ــە س ــی دەكات، ل ــۆ براكان ــۆن ب ــا تەلەف ــە زان ــر ك ــوو: “ئاخ ــەردەوام ب ــدوون ب فەرەی
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ــی و  ــی كان ــا ویســتوویەتی یارمەتی ــە، زان ــی دیك ــی گێڕانەوەیەك ــووە، بەپێ ــازی خــراپ نەب نی

ــە  ــۆ الی كەســوكاری. گوای ــەوە ب ــێ كێشــە بگەڕێت ــا بەســەالمەتی و بەب ــدات، ت خێزانەكــەی ب

پێشــریش زەمینــەی بــۆ ئــەوە خۆشــكردووە تــا كانــی بــە ســەالمەتی بگەڕێتــەوە، یانــی قســەی 

لەگــەڵ بــاوك و براكانیــدا كــردووە، دوای ئــەوە پێــی وتــوون مــن شــوێنەكەی دەزانــم”.

ــی داخــراو،  ــوو و ئەقڵ ــی دواكەوت ــی: “جــا دابونەریت ــە كەســەرێكەوە وت ــب ب مامۆســتا نەجی

ــەوەی چەقبەســتوو  ــەوە، چــۆن بیركردن ــەرم دەبن ــا ن ــو زان ــە قســەی گەنجێكــی وەك چــۆن ب

ــە  ــتیی ب ــە پێویس ــت؟ ئەم ــی پێدێ ــەو كۆتای ــەم و ئ ــی ئ ــە ئامۆژگاری ــە ژن، ب ــردن ل و گومانك

ــۆڕدرێ“. ــەوە بگ ــە بناغ ــە ل ــێ كۆمەڵگ ــە، دەب ــی ریشــەیی هەی گۆڕانكاری

ــە  ــە ب ــا ك ــەی زان ــەو بەڵێنان ــوو. ئ ــەر واش ب ــان ه ــتا گی ــر مامۆس ــی: “ئاخ ــدوون وت فەرەی

ــا ژیانــی پارێــزراو بێــت، بەڵێنــی پــووچ بــوون. قســەكەی تــۆ راســتە، گیانــی  كانیــی دابــوو ت

ــاوی  ــە ناخــی پی ــدە ل ــان، ئەوەن ــە هەمــوو جوواڵنەوەیەكــی ژن كۆنەپەرســتی و گومانكــردن ل

كۆمەڵگــەی ئێمــەدا ریشــەی داكوتــاوە، هــەروا بــە ئاســانی لەنێــو ناچێــت. زانــاش بــە هەڵــەدا 

چــووە كــە وایزانیــوە بــە قســەو وەعــد و بەڵێنــی زارەكــی، گیانــی تۆڵەســەندنەوەو نەریتــی 

كوشــن لەســەر شــەرەف، كاڵدەبێتــەوە. زانــا ویزانیــوە بــەم كارەی، كانــی لــە كوشــن دەربــاز 

دەكات. بــەاڵم بەداخــەوە ئەمــە دەبێتــە ســەرەتای دانانــی پیالنێــك بــۆ كوشــتنی كانــی. ئاخــر 

لەالیەكــی دیكــەوە كانیــش ســاویلكە بــوو كــە بــاوەڕی بــە وەعــد و بەڵێنــی زارەكــی كردبــوو. 

ــوون،  ــدا كردب ــەی لەگەڵ ــۆن قس ــە تەلەف ــر ب ــتیان. پێش ــووە بەردەس ــانی چ ــە ئاس ــە ب بۆی

ــزراو دەبێــت”. ــی پارێ ــە ژیان ــوو ك ــادا چاندب ــان تی ــی ئەوەی براكانیشــی دڵنیای

مامۆســتا نەجیــب قســەكانی پێبــڕی و وتــی: “فەرەیــدوون گیــان مــن داوای چاییــەك دەكــەم، 

تــۆ چییــر دەخۆیتــەوە؟”. 

فەرەیدوون وتی: “منیش حەزم لە چاییە”.

 ئیر دوو چاییان داواكرد و فەرەیدوون بەردەوام بوو: 

“بەمجــۆرە پیالنێكیــان بــۆ گەڕاندنــەوەی كانــی ســەعید دانــا، پیالنەكــە گێڕانــەوەی جیاجیــای 

ــە گشــتییەكانی  ــاو وردەكاریــی گێڕانــەوە جیاوازەكانــەوە، بەڵكــو هێڵ لەســەرە، مــن ناچمــە ن
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رووداوەكــەت بــۆ دەگێڕمــەوە”.

مامۆســتا نەجیــب كەمێــك بێتاقــەت بــوو، كتێبەكانــی كۆكــردەوە و وتــی: “فەرەیــدوون گیــان 

هەســتە بــا بڕۆیــن، بــا بچینــە شــوێنێكی تــر”. 

ــب نەیهێشــت، خــۆی  ــدات، مامۆســتا نەجی ــاوەكان ب ــی و ق ــارەی چای ــدوون ویســتی پ فەرەی

ــن. ــەی دا و رۆیش ــكەوت و پارەك پێش

)6(

بــە شــەقامی ئەوبــەری كافتیریاكــەدا پەڕینــەوە و چوونــە ســەر شۆســتەكە، بــە پیاســە بــەرەو 

پاركــی نــەورۆز رۆیشــن. ئەگەرچــی كەشــی نێــو پاركەكــە خــۆش و ســەرنجڕاكێش بــوو، بۆنــی 

ــر ســەرقاڵی  ــان زیات ــەاڵم ئەم ــی هەمەچەشــن ئاســوودەییەكی پێبەخشــین، ب درەخــت و گوڵ

كەیســی كوژرانــی كانــی ســەعید بــوون، ئــەو بابەتــە پــر زەینــی داگیــر كردبــوون. فەرەیــدوون 

گێڕانــەوە جیاوازەكانــی پیالنــی كوشــتنی كانــی ســەعیدی كــورت كــردەوە و وتــی:

ــوێنی  ــە ش ــی ســەعید دەكات و ل ــی كان ــۆ براكان ــۆن ب ــا حەمیــد تەلەف ــەوەی زان  “دوای ئ

ــی  ــۆن كان ــەوە چ ــەوە دەكەن ــر ل ــی بی ــاوك و براكان ــەوە. ب ــان دەكات ــەی ئاگاداری كاركردنەك

ــاری  ــەوان، دوچ ــی ئ ــی ئەقڵیەت ــە، بەپێ ــەوەی خێزانەك ــان، بێئ ــو خێزانەكەی ــەوە نێ بگەڕێنن

ریســوایی ببێــت. كەچــی لــە گێڕانەوەیەكــی دیكــەدا، بــاوك و بــراكان هەر لــە ســەرەتاوە پیالنی 

كوشــتنی كانییــان داڕشــتووە. بەپێــی گێڕانــەوەی یەكــەم، خێزانەكــە داوا لــە زانــا دەكــەن، بــە 

شــێنەیی و بێدەنگــی قســە لەگــەڵ كانیــدا بــكات و قەناعەتــی پێبهێنێــت بگەڕێتــەوە بــۆ نێــو 

خێزانەكــەی و واز لــە یاخیبــوون بهێنێــت، گەرەنتیــی ئەوەیشــی دەدەنــێ كــە ژیانــی پارێــزراو 

دەبێــت. زانــا ئــەو داواكارییــە جێبەجــێ دەكات و قەناعــەت بــە كانــی دەكات، كانیــش كەمێــك 

نــەرم ببــوو، ســۆزی گەڕانــەوەی بــۆ منداڵــی و بــۆ الی دایكــی و گەڕانــەوە بــۆ نێــو باوەشــی 

ــی  ــت، بەتایبەت ــدی دەرببڕێ ــاراس مســتەفا، وایانلێكــرد رەزامەن ــە ئ ــەوەی ل ــزان و بیركردن خێ
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دوای ئــەوەی براكانــی بــە تەلەفــۆن قســەی لەگەڵــدا دەكــەن و دڵنیایــی پێدەبەخشــن. بــەو 

ــاوك  ــۆ الی ب ــەوە ب ــەعید دەبات ــی س ــۆی كان ــەی خ ــە ئۆتۆمبێلەك ــا ب ــەك زان ــنە ئێوارەی چەش

و براكانــی، ئەوانیــش هــاوكات لــە دەرەوەی شــار و لــە شــوێنێكی سەرشــەقامەكەدا، لــە 

ئۆتۆمبێلەكــە هاتبوونــە دەرێ و چاوەڕێیــان دەكــرد، تــا زانــا لەوێــدا كانییــان رادەســت بــكات 

و خــۆی بگەڕێتــەوە. كاتێــك كانــی بــاوك و براكانــی دەبینێــت، بــە پێكەنیــن و بەشــێوەیەكی 

ــش  ــان، ئەوانی ــە نیازپاكیی ــەوە ل ــەی دڵنیاكراوەت ــەو پێی ــت، ب ــان دەچێ ــەرەو رووی ــایی ب ئاس

باوەشــی پیــادا دەكــەن و دەیخەنــە نــاو ئۆتۆمبێلەكــەی خۆیانــەوە. لــە رێــگادا زۆر پرســیاری 

ــدا  ــەڵ كێ ــاوە، لەگ ــۆن ژی ــاوە و چ ــدا ژی ــەدا لەكوێ ــەو ماوەی ــن ل ــەوێ بزان ــەن، دەیان لێدەك

پەیوەندیــی هەبــووە. لــەو گێڕانەوەیــەدا هاتــووە، ئــەوان كانییــان خســتۆتە ناوەڕاســتی 

خۆیانــەوە، بــە پرســیار و تووڕەبــوون و هەڕەشــە، گەمارۆیــان داوە، ئەمــە ترســێكی راســتەقینە 

دەخاتــە دڵــی كانییــەوە و واهەســت دەكات دەیانــەوێ بیكــوژن، دەیــەوێ بقیژێنــێ، هــاوار 

دەكات و دەیــەوێ هەڵبێــت، ئەمانیــش دەمــی دەگــرن و بــە پەڕۆیــەك دەمــی دەبەســتنەوە و 

بــە شــێوەیەكی تەمومــژاوی كاری كوشــتنەكە ئەنجــام دەدرێ. بــەاڵم لــە گێڕانــەوەی دووەمــدا، 

ئــەو خێزانــە هــەر لــە ســەرەتاوە بــە نیــازی كوشــتنی كانــی بــوون بــە بیانــووی “بەرگریكــردن 

لــە شــەرەف”، پیالنیــان بــۆ كوشــتنی داڕشــتووە، بەپێــی لێكۆڵینــەوەی پۆلیــس لــە رووداوەكــە، 

هــەر ئــەو ئێوارەیــەی زانــا كانیــی رادەســت كردوونەتــەوە، لــە رێــگادا دەســت و قاچــی كانییان 

ــە،  ــار و خنكاندوویان ــوێنێكی دەرەوەی ش ــە ش ــتۆتەوە و بردوویانەت ــەر بەس ــەت و وای ــە پ ب

ــوانێك  ــی ش ــۆ رۆژی دوای ــتووە. ب ــەوە و بەجێیانهێش ــە ئاوێك ــو جۆگ ــە نێ ــان فڕێیانداوەت پاش

الشــەكەی دەبینێــت و پۆلیســی لێئــاگادار دەكاتــەوە. پــاش لێكۆڵینــەوەی وردی پۆلیــس و دادگا، 

هەروەهــا بەپێــی ئاســەواری كەرەســتەكانی كوشــن و دۆكیومێنتــەكان، دادگا بەپێــی رووداوە 

ــی ســەعیددا ســەپاندووە”.  ــی كان ــەوەی دووەم، ســزای بەســەر بكوژان راســتەقینەكانی گێڕان

ــر كاریگەریــی جــۆری كوشــتنەكەوە،  ــە ژێ فەرەیــدوون هەســتیكرد مامۆســتا نەجیــب كەوتۆت

بــۆ ماوەیــەك بێدەنــگ بــوو. هــەر بــەو بێدەنگییــە لــە پیاســەكردن بــەردەوام بــوون و 

ــوو. ــەعید ب ــی س ــتنی كان ــەالی كوش ــان ل ــان خەیاڵی هەردووكی
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مامۆســتا نەجیــب كەمێــك وەســتا و ســەیرێكی فەرەیدوونــی كــرد، بێدەنگییەكــەی شــكاند و 

ــە كــە هەمووانــی  ــم تەقــی، هــەر پێــت نەوگووتــم ئــەو نهێنییــە چیی وتــی: “فەرەیــدوون دڵ

ــەك ئاشــكرا  ــی ســەعید، چ نهێنیی ــێ دوای كوشــتنی كان ــم بڵ تووشــی شــۆك كــردووە، دەی پێ

بــوو؟”.

 فەرەیــدوون وتــی: “مامۆســتا نەجیــب، ئەگــەر حەقیقەتەكــەت بــۆ ئاشــكرا بكــەم، لەوانەیــە 

بــاوەڕ نەكەیــت، یــان لەوانەیــە تۆیــش دوچــاری شــۆك بیــت”.

 مامۆســتا نەجیــب چیــر خــۆی نەگــرت و بــە نیمچــە تووڕەبوونێكــەوە وتــی: “فەرەیــدوون، 

تــەواو تەحەمــومل نەمــا. دەی نهێنییەكــەم بــۆ ئاشــكرا بكــە”.

ــردەوە  ــزی هەڵكێشــا، ســەری بەرزك ــدوون ســەری داخســت و هەناســەیەكی خەمئامێ فەرەی

و وتــی: 

“دوای كوژرانــی كانــی ســەعید بەبیانــووی شــەرەف، كەچی...لــە توبعەدلــی و دوای پشــكنینی 

پزیشــكیی....دەركەوت كە.....كانــی..... ژن نییە.....بەڵكــو كچە.....بەڵــێ هێشــتا كچــە...”.

ــوو، هــەر  ــەم رســتەیە مامۆســتا نەجیبــی دوچــاری حەپەســان و واقوڕمــان كــرد، ئەبڵــەق ب ئ

ــە  ــاوەڕی ب ــی، ب ــدا چەق ــوێنی خۆی ــێ، لەش ــەیەك بڵ ــەوەی وش ــدوون، بێئ ــە فەرەی دەیڕوانیی

گوێیەكانــی خــۆی نەدەكــرد. چــی دەبیســتێت؟ فەرەیــدوون چیدەڵێــت؟ بــە دەنگێكــی كــز و 

ــی:  نیمچــە نووســاوەوە وت

“ئــەوە تــۆ دەڵێــی چــی فەرەیــدوون؟ یانــی چــی كــچ بــوو؟ چــۆن كانــی ســەعید بەبیانــووی 

ــی  ــت هێشــتا كچە؟...یان ــدا دەردەكەوێ ــوژراوەو كەچــی لەكۆتایی “شــەرەف” و “نامــووس” ك

چــی لــەدوای دووجــار شــووكردن و جیابوونــەوەی، هــەر بــە كچــی ماوەتــەوە؟”.

فەرەیــدوون وتــی: “بەڵــێ، ئــەوە حەقیقەتــی كانــی ســەعید بــوو. چونكــە بەپێــی رۆژنامــەكان 



کوشتنی  ژنان بەبیانووی شەرەف HONOUR KILLING

57

و دۆكیومێنتــەكان، لــەدوای كوشــتنەكەی و ئاشــكرابوونی ئــەوەی كــە كانــی هێشــتا كچــە، بــۆ 

ــردووە،  ــەوە ك ــردی دووەم ــەم و مێ ــردی یەك ــە مێ ــان ب ــتییە، پەیوەندیی ــەو راس ــەملاندنی ئ س

ــاوە  ــەوەدا ن ــان ب ــان دانی ــەملاندووە، هەردووكی ــان س ــەو حەقیقەتەی ــتیی ئ ــان راس هەردووكی

ــە  ــی: ل ــە ئاشــكرا وتوویەت ــردی دووەمــی ب ــووە، مێ ــچ ب ــی، هــەر ك ــا ســاتی تەاڵقدان ــی ت كان

ــك ببمــەوە”. ــی نزی مــاوەی هاوســەرگیریامندا نەیهێشــتووە لێ

فەرەیــدوون الپەڕەكانــی یەكێــك لــە رۆژنامەكانــی دەســتی كــردەوەو لەســەر الپــەڕەی 

ریپۆرتــاژدا وەســتا، ئــەو بەشــەی بــۆ مامۆســتا نەجیــب خوێنــدەوە كــە نــوورساوە: كانی ســەعید 

ــردا  ــچ پیاوێكــی ت ــە لەگــەڵ هی ــردی دووەم و ن ــە لەگــەڵ مێ ــەم و ن ــردی یەك ــە لەگــەڵ مێ ن

ــردووە.  ــی نەك سێكس

ــە  ــرد ك ــەی ك ــرێ دەروونییان ــەو گ ــەو راســتییە، باســی ئ ــۆ ســەملاندنی ئ ــب ب مامۆســتا نەجی

لــە كۆمەڵگــەی نەریتپارێــزی و دواكەوتــوودا دوچــاری كچــان دەبێــت، بــەو پێیــە بەشــێك لــە 

كچــان، لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ پیــاوان و ســێكس دەترســن، ســڵ لــە هاوســەرگیری دەكەنــەوە، 

ــدا  ــان تیایان ــی ژی ــا كۆتای ــدا ت ــی و لەهەندێكیان ــە نەخۆش ــت ب ــە دەبێ ــرێ دەروونیی ــەو گ ئ

دەمێنێتــەوە، تەنانــەت شــووش بكــەن، هــەر ناتوانــن لەگــەڵ مێردەكانیانــدا ســەرجێیی بکــەن. 

دەشــێت كانــی ســەعید بــە هەمــان دۆخــدا تێپەڕیبێــت.

ــی  ــدی دووەم ــە بەن ــی: “ل ــەرزەوە وت ــڕ و ب ــی گ ــە دەنگێك ــارە ب ــب ئەمج ــتا نەجی مامۆس

جــاڕی گەردوونیــی مافەكانــی مرۆڤــدا هاتــووە: “هەمــوو خەڵكــی لــە كەرامــەت و مافەكانــدا 

یەكســانن، هەمــوو مرۆڤێــك، بەبــێ جیــاوازی، مافــی ژیــان و ئازادییەكانــی هەیــە”. هەمــوو 

چەشــنەكانی كوشــتنی ژنــان تاوانــە. كوشــن بەبیانــووی شــەرەف، یــان بــە هــەر بیانوویەكــی 

ــە. كانــی ســەعید بــۆ خۆپاراســن، شــەڕێكی ســەختی لەگــەڵ كۆمەڵگــەدا كــردووە.  ــر، تاوان ت

ــە چ  ــت. ئەم ــدراو دەكوژرێ ــی قفڵ ــڵ و ئەقڵ ــی خێ ــن و نەریت ــە دەســتی نەزانی بەداخــەوە ب

ــت؟”.  ــانی ژن دەكوژێ ــە وا بەئاس كۆمەڵگەیەك
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بەشــێكی  بــوو،  بــەردەوام  دكتۆراكــەی  تێــزی  نووســینەوەی  لەســەر  نەجیــب  مامۆســتا 

تەرخانكردبــوو بــۆ كۆمەڵگــەی ژنكــوژ، یــان ئــەو ژنانــەی بــە بیانــووی شــەرەف دەكوژرێــن. 

بــە پێــی هــەردوو میتــۆدی كۆمەڵناســی و دەروونناســی، شــیكردنەوەیەكی زانســتیی بــۆ 

ــە كۆمەڵگــە  ــی و ل ــەڕووی زانســتی مێژووی ــوو، چەمكــی “شــەرەف”ی ل ــە كردب ــەو دیاردەی ئ

جیاجیاكانــدا شــیكردبووەوە. گەیشــتبووە كۆمەڵــێ دەرەنجامــی زانســتیی گرنــگ. 

لــە یەكێــك لــە خاڵەكانــی ئــەو دەرئەنجامــەدا دەڵــێ: شــەرەف پەیوەســت نییــە بــە جەســتەی 

ــۆ جەســتەی ژن و رەوشــت. جەســتەی ژن و شــەرەف  ــوەر ب ــە پێ ــت ب ــەوە، رەوشــت نابێ ژن

ــە  ــەو دوو چەمك ــدەدات ئ ــە هەوڵ ــی كۆمەاڵیەتیی ــەوە نەریت ــاوازن، ئ ــی زۆر جی دوو چەمك

ــەرەف” و  ــی ژن. “ش ــۆ كۆیلەكردن ــك ب ــە كۆدێ ــەرەف دەبێت ــرەدا ش ــدات. لێ ــرێ ب ــەوە گ پێك

“شــوورەیی” و “حەیاچــوون” نیشــتەجێی جەســتەی ژنــان نیــن. كاتێــك بەهای ئینســان پێشــێل 

دەكرێــت و ئازادییــەكان دەكوژرێــن، نەریتــە كۆنەكانــی پیاوســاالری زاڵدەبــن و ژن دەبێــت بــە 

ــاو. ئەمــە  ــە شــەرەفی پی ــرەدا جەســتەی ژن دەبێــت ب بوونەوەرێكــی الواز و گومانلێكــراو، لێ

ــنە  ــچ چەش ــەدا هی ــنە نەریتان ــەو چەش ــات. ل ــەورە دەب ــی گ ــەرەو نەهامەتییەك ــە ب كۆمەڵگ

ــی  ــەرجەم ئازادییەكان ــای س ــە بنەم ــەس ك ــی تاكەك ــی ئازادی ــە دی، بەتایبەت ــەك نایەت ئازادیی

تــرە، لەوانــە ئازادیــی ژنــان.

ــی  ــە گیان ــە ل ــاكاری ئینســان خــۆی، رەوشــت بریتیی ــە كار و ئ ــن ل شــەرەف و رەوشــت بریتی

مرۆڤدۆســتی و یارمەتیدانــی ئەوانیــدی و هەوڵــدان بــۆ پێشخســتنی كۆمەڵگــە، لەپێنــاو 

بەدیهێنانــی كۆمەڵگەیەكــی خۆشــگوزەراندا كــە دوا ئامانجــی پێشــكەوتنی كۆمەاڵیەتییــە. 

ــە؟ ــنە كۆمەڵگەیانەدای ــەم چەش ــی ئ ــن لەكوێ ــەاڵم ژنكوش ب

 پێشــكەوتنە خێراكانــی كۆمەڵگــە و دنیــای مۆدێــرن، تێگەیشــتنی شــەرەف و رەوشــتیان 

گۆڕیــوە، ئەمــڕۆ دنیــا باســی ئــازادی و مافــەكان دەكات، نــەك شــەرەف و رەوشــت بــە مانــا 



کوشتنی  ژنان بەبیانووی شەرەف HONOUR KILLING

59

خێڵەكییەكــەی، ئەمــڕۆ كۆمەڵگــەكان هەوڵــی پێشــكەوتنی ژیــان و پەروەردەیەكــی مۆدێرنانەی 

ــەك ژنكوشــن.  ــەوەكان دەدەن، ن ن

ــا  ــك. ت ــردار و پراكتی ــۆ ك ــن ب ــوورساوەوە بگۆڕدرێ ــمی ن ــە دروش ــە ل ــەم چەمكان ــتە ئ پێویس

ــی  ــن، كۆتكردن ــدا بنجداكوت ــە هۆشــیاریی كۆمەاڵیەتی ــژاردن ل ــی هەڵب ــان و ئازادی ــی ژی ئازادی

ژنــان و بەزۆربەشــوودان و هاوســەرگیریی پێشــوەخت و هەمــوو جۆرەكانــی توندوتیــژی بنەبــڕ 

بكرێــن، تــا ئاییــن و نەریــت نەبــن بــە بیانوویــەك بــۆ خۆدزینــەوە لــە تاوانــی كوشــتنی ژنــان. 

تــا ژنكوشــن وەك تاوانێكــی گــەورە تەماشــا بكرێــت و بكوژەكــە توندتریــن ســزا بدرێــت. تــا 

چیــر كانــی ســەعیدەكان نەكوژرێــن.

ناو و شوێنی کەسایەتیەکانی ئەم چیرۆکە خوازراوە  •
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خاتــوو شــاناز، كــە پارێــزەری كەیســی كوشــتنی “نیــان رەمــەزان غەفور” بــوو، پەڕاوەكانی ســەر 

مێزەكــەی پێچایــەوە و دەســتی “ئازیــز مەحەمــەد”ی گــرت و گووتــی: “بابچینــە ژوورەكــەی 

خــۆم”.  ئازیــز مەحەمــەد، خوێندكارێكــی چاالكــی دوا قۆناغــی زانكۆ بــوو، لــە دادگادا راهێنانی 

ــەكاندا  ــەڵ كەیس ــردن لەگ ــی مامەڵەك ــەر چۆنێتی ــر لەس ــارەزایی زیات ــت ش ــوو، دەیویس هەب

ــاری و  ــدا زانی ــپۆرییەكەی خۆی ــواری پس ــوو لەب ــەوەی هەب ــتی ئ ــەو خواس ــكات، ئ ــدا ب پەی

ــی  ــەوەی بەكارهێنان ــەی كەمكردن ــێ لەرێگ ــر بتوان ــی زیات ــا هەرچ ــەوە، ت ــوون كۆبكات ئەزم

توندوتیــژی، لەالیــەك خزمەتــی كۆمەڵگەكــەی بــكات، لەالیەكــی تــر ئەمــە ئامانجــی هەمــوو 

ــدێ ســەرچاوەی لەســەر  ــز هەن ــەن. ئازی ــەڵ كەیســدا دەك ــە لەگ ــە مامەڵ ــانەیە ك ــەو كەس ئ

ــاش  ــی ب ــا ئەندازەیەك ــووەوە، ت ــژی خوێندب ــری توندوتی ــی و شــێوەكانی ت ــی خێزان توندوتیژی

دەیزانــی ســەرچاوە دەروونــی و كۆمەاڵیەتییەكانــی بەكارهێنانــی توندوتیــژی لــە كۆمەڵگــەی 

ئێمــەدا چیــن. توێژینــەوەی دەرچوونــی لــە زانكــۆدا، كــە هێشــتا ســەرقاڵی نووســینەوەی بــوو، 

لەســەر هەمــان بابــەت بــوو: بنەمــا دەروونــی و كۆمەاڵیەتییەكانــی توندوتیــژی لــە كۆمەڵگــەی 

ئێمــەدا. بــەاڵم ئــەم كەیســە، دوچــاری حەپەســان و سەرســوڕمانی كردبــوو.

ــان رەمــەزان كــە ئازیــزی خوێنــدكار  ئەمــە یەكــەم دانیشــتنی دادگا بــوو لەســەر كوشــتنی نی

ــوو، وتــەی تاوانبارەكــە و كەســوكاری  ــن دانیشــتنی دیكــە كراب ــوو، پێشــر چەندی ئامــادەی بب

كوژراوەكــە وەرگیرابــوو. ئازیــز ســەری لــەوە ســوڕمابوو، چــۆن دەشــێت شــتێكی لــەو چەشــنە 

رووبــدات، چــۆن ئەقــڵ دەیگرێــت مرۆڤێــك تاوانێكــی لــەو شــێوەیە ئەنجــام بــدات، ئاخــر زۆر 

ــە ســەر خوشــكەكەی،  ــتدرێژیی سێكســی بكات ــكات دەس ــەوە ب ــی ئ ــك جورئەت ســەیرە كوڕێ
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چــۆن توانیویەتــی كارێكــی قێزەونــی لــەو چەشــنە ئەنجــام بــدات، دواجاریــش تەنهــا 

ــی. ــە قوربان ــت ب خوشــكەكەی دەبێ

ئازیــز بــەو ئەزموونــە كەمــەی ژیانییــەوە، بــە حەپەســانەوە ســەیری شــانازی دەكــرد و هێشــتا 

شــۆكی رووداوی نێــو كەیســەكەی كوشــتنی نیــان رەمــەزان بــەری نەدابــوو، پەلــەی بــوو لەوەی 

ــی  ــپرزەییەوە پرســی: “ئەزان ــە ش ــە ب ــت، بۆی ــو كەیســەكە بزانێ ــی رووداوی نێ وردەكارییەكان

خاتــوو شــاناز، ســەرم ســوڕماوە چــۆن دەبــێ شــتی وا رووبــدات، لــە چ زەمــان و زەمینێكــدا 

تاوانــی وا گــەورە ئەنجــام دراوە، لــە كام كۆمەڵگــە و لــە چ ژینگــەو شارســتانیەتێكدا ئــارەزووی 

ــەو  ــش ئ ــە ســەر، دوایی ــەك دەســتدرێژیی سێكســیی بكات ــۆ خوشــك جــوواڵوە، بەڕادەی ــرا ب ب

كچــە غەدرلێكــراوە بەدەســتی برایەكــی دیكــەی، لەســەر هەمــان رووداو، بكوژرێــت؟”.

ــەك  ــا ســەرو چایی ــز، ب ــە مەكــە ئازی ــی: “پەل ــە كارەباییەكــەی داگیرســاند و گووت شــاناز كریی

ــتا و  ــەوە”. هەس ــۆ دەگێڕم ــت ب ــان رەمەزان ــتنی نی ــی كوش ــتا وردەكارییەكان ــەوە، ئێس بخۆین

ــا، بۆكــس فایلەكــەی كــردەوە و تەماشــای  بۆكــس فایلێكــی گــەورەی لــە جامخانەكــە دەرهێن

دۆســییەكانی دەكــرد، دۆســییەكی تــری دەرهێنــا كــە دەربــارەی هەمــان بابەتــی كوشــتنی ژنــان 

بــوو بەبیانــووی نامــووس و شــەرەف، بــۆ ئــەوەی لــە ماڵــەوە لەگــەڵ كەیســی كوشــتنی نیــان 

رەمەزانــدا لێكۆڵینەوەیــان لەســەر بــكات. رووی كــردە ئازیــز و گووتــی: “ئەزانــی ئازیــز، ئــەم 

بۆكــس فایلــە پــڕە لــە كەیســی جۆراوجــۆری كوشــتنی ژنــان بــە بیانــووی شــەرەف؟ ســااڵنێكی 

دوورودرێــژە ســەرقاڵی ئــەم جــۆرە كەیســانەم و رووداوی ســەیر و ســەمەرە و سەڕســوڕهێنەری 

تیادایــە”.

ــەو چەشــنە،  ــی ل ــە تاوان ــڕە ل ــم كۆمەڵگــەی ئێمــە پ ــان، دەزان ــی: “شــانازخان گی ــز گووت ئازی

ــن،  ــان دەكوژرێ ــاواز ژن ــاواز جی ــە هــۆكاری جی ــە كۆمەڵگــەی ئێمــەدا ب ــەوەی ل ــم ل ــاگا نی بێئ

ــان، چــۆن  ــە ئافرەت ــم چــۆن دەڕوانن ــاگاداری ئاســتی هۆشــیاریی بەشــی هــەرە زۆری پیاوان ئ

بــە چاوێكــی نزمــەوە ســەیری خــودی ئافرەتــان و جەســتەی ژن دەكــەن، وەكــو كااڵیــەك بــۆ 

ــاری  ــوڕهێنەرە، دوچ ــە سەرس ــەم كەیس ــەاڵم ئ ــەن، ب ــدا دەك ــەی لەگەڵ ــان مامەڵ ــژی خۆی چێ

شــۆكی كــردووم”.
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ــادا  ــەری ب ــك س ــا و كەمێ ــی هەڵكێش ــەوە، ئاهێك ــووپ چایی ــی دوو ك ــەدەم تێكردن ــاناز ب ش

ــی  ــە كەیس ــڕە ل ــەرەتادایت، دادگا پ ــارێ لەس ــوە، ج ــت بینی ــۆ چی ــان ت ــز گی ــی: “ئازی و گووت

ــە  ــڕە ل ــتنیان، پ ــان كوش ــان و پاش ــی ژن ــوڕهێنەری القەكردن ــی سەرس ــە تاوان ــۆر و ل هەمەج

كەیســی سێكســی مەحــرەم، كاری تــۆ ئەوەیــە ئەزمــوون و شــارەزاییەكانی خــۆت لــەو بــوارەدا 

ــەاڵم  ــر ئامــادە بكــە، ب ــۆ كەیســی ســەیرتر و شــۆكی زیات ــد بكەیــت، ئیــر خــۆت ب دەوڵەمەن

گرنــگ ئەوەیــە ئــەو رووداوانــە لــەڕووی دەروونییــەوە بەشــێوەیەكی خــراپ كارت تێنەكــەن، 

ــان  ــی بیری ــێوەیەكی ئەقاڵن ــا بەش ــە، ت ــەكاندا بك ــەڵ كەیس ــە لەگ ــی مامەڵ ــە هێمن ــو ب بەڵك

لێبكەیتــەوە، لەدواییــدا خۆیشــت لەگــەڵ رووداوە شــۆكئامێزەكانی نــاو كەیســەكان ڕادێیــت”.

ــوو  ــەیر ئەوەب ــی: “س ــە دا و گووت ــە چاییەك ــی ل ــارەوە قومێك ــی خەمب ــە دەروونێك ــز ب ئازی

تاوانبارەكــە بــە ئەعســابێكی ســاردەوە قســەی دەكــرد، بەجۆرێــك دەدوا وەك ئــەوەی تاوانــی 

ــوو”.  ــار نەب ــوە دی ــت، پەشــیامنبوونەوەی پێ ئەنجــام نەدابێ

ــە  ــە هێشــتا ب ــە ك ــی ئێمەی ــە پیاوان ــی: “ئەمــە هەســت و هۆشــیاریی بەشــێك ل شــاناز گووت

ــتەی ژن  ــێكس و جەس ــرەت و س ــای ئاف ــە تەماش ــە و زۆر دواكەوتووان ــە هەڵ ــڕ ل ــی پ دیدێك

دەكــەن، بــە مێشــكێكی چەقبەســتوو، بــە شــانازی و قەناعەتــەوە ئــەو جــۆرە تاوانانــە ئەنجــام 

دەدەن”. 

ــازییەكی  ــە چاكس ــتیی ب ــە پێویس ــەاڵم ئەم ــی: “ب ــەملاند و گووت ــانازی س ــەكەی ش ــز قس ئازی

ــراو و  ــە، رێكخ ــە و مەدەنییەتدای ــەرەتای مۆدێرن ــە لەس ــەی ئێم ــە، كۆمەڵگ ــتەقینە هەی راس

ــیاركردنەوەی  ــازی و هۆش ــۆ چاكس ــەن، ب ــن ه ــێوازی هەمەچەش ــدن و ش ــی راگەیان هۆیەكان



64

کوشتنی  ژنان بەبیانووی شەرەف HONOUR KILLING

ــان”. ــی ژن ــاك و ماف ــی ت ــێكس و ئازادییەكان ــەلەكانی س ــتی مەس ــە ئاس ــان ل گەنج

ئازیــز كتێبێكــی بەدەســتەوە بــوو، پیشــانی خاتــوو شــانازی دا، كتێبی )شــەرەف: تــاوان، چەمك، 

ــژی دژی  ــارەی توندوتی ــەت دەرب ــێ باب ــە كۆمەڵ ــە ل ــە بریتیی ــە ژن( ك ــەر ب ــژی بەرانب توندوتی

ژنــان و تاوانەكانــی شــەرەف، لەالیــەن چەندیــن نووســەرەوە ئامــادە كــراوە و وەرگێڕدراوەتــە 

ســەر زمانــی كــوردی. شــاناز ســەیرێكی كتێبەكــەی كــرد، گووتــی: “وەختــی خــۆی ئــەم 

ــا  ــێ ت ــدا مبدەیت ــردی، كتێبێكــی گرنگــە، حــەز دەكــەم لەدوایی ــم كــێ ب ــوو، نازان ــەم هەب كتێب

جارێكــی دیكــە بیخوێنمــەوە”، ئازیــز بــە خۆشــحاڵییەوە گووتــی: “بەچــاوان، بــەاڵم ئێســتا ئــەم 

كتێبــەم وەك ســەرچاوەی توێژینەوەكــەم پێویســتە، دوای تەواوكردنــی توێژینەوەكــە، بێگومــان 

دەتدەمــێ. ئــەم كتێبــە ســارا حســێن و لین وێڵشــامن سەرپەرشــتییان كــردووە، پاشــان گرووپێك 

ــتكردنی  ــۆ دروس ــم ب ــی هەرێ ــەتی حكومەت ــە سیاس ــێكە ل ــە بەش ــەم كتێب ــڕاوە، ئ وەریانگێ

هۆشــیاریی گشــتی لەبــارەی ئــەو كوشــن و تاوانانــەی بەنــاوی شــەرەفەوە ئەنجــام دراون. بــۆ 

توێژینەوەكــەم زۆرم ســوود لێبینیــوە و هانــی هاوڕێكانیشــم دەدەم بیخوێننــەوە. حــەز دەكــەم 

هەمــوو كەســێك ئــەم كتێبــە بخوێنێتــەوە، بەتایبەتــی گەنجانــی ئێمــە. چونكــە لێكۆڵینــەوەی 

زانســتیی تێدایــە لەســەر تاوانەكانــی كوشــتنی ژنــان بەبیانــووی پاراســتنی شــەرەف لــە 

ــی  ــەی واڵتان ــوردن و زۆرب ــرس و ئ ــتان و می ــتان و ئەفغانس ــتان و هیندس ــتان و پاكس كوردس

عەرەبــی، هەروەهــا بابەتــی تیادایــە لەســەر چاكســازی و هۆشــیاریی كۆمەاڵیەتــی، پێشــنیازی 

چارەســەرەكانیش كــراوە”.

شــاناز دەســتی ئازیــزی گــرت و گووتــی: “ئافەریــن ئازیــز، دڵخۆشــم بــەوەی كەســانی وەكــو 

ئێــوە هــەن و لــە خەمــی ئــەم مەســەلە گرنــگ و چارەنوسســازەدان، دڵــم خۆشــە كــە دەبینــم 

كەســانی وەكــو تــۆ بــە جــدی هــەوڵ بــۆ بنەبڕكردنــی توندوتیــژی دژی ژنــان و كوشــن 

ــی  ــاوان و گەنجان ــە پی ــی زۆر ل ــە ژمارەیەك ــاگام لێی ــم و ئ ــووی شــەرەف دەدەن، دەزان بەبیان

ئێمــە بــە هۆشــیارییەوە كار بــۆ ئــەم مەســەلەیە دەكــەن، بەشــێكی زۆر لــە گەنجانــی ئێمــە 

هۆشــمەندن و دەخوێننــەوە و ئاســتێكی رۆشــنبیریی بەرزیــان هەیــە، تێدەگــەن مافــی مــرۆڤ 

و مافــی ژن و مافــی منــداڵ چییــە، ئازیــز گیــان ئــەم گەنجانــە هــەر لەنــاو زانكۆكانــدا نیــن، 
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ــی  ــە دژی تاوان ــانی وا زۆرن ك ــدا كەس ــوو ناوەندێك ــە هەم ــوێنێك و ل ــوو ش ــە هەم ــو ل بەڵك

ــبینم  ــە گەش ــت، بۆی ــەك بێ ــەر بیانووی ــتنە بەه ــەو كوش ــا ئ ــتنەوە، س ــان دەوەس ــتنی ژن كوش

و دەزانــم كۆمەڵگــەی ئێمــە هەنــگاوی ســەركەوتووانە دەنێــت بــەرەو كۆمەڵگەیەكــی 

ــی”. ــرن و مەدەن ــكەوتوو، مۆدێ پێش

ــبینم  ــش زۆر گەش ــی: “منی ــرد و گووت ــانازی ك ــەوە ســەیری ش ــاوی گەش ئازیــز بــە دوو چ

ــاد دەكات كــە  ــەو كەســانە زی ــەدوای رۆژ ژمــارەی ئ ــە رۆژ ل ــاگام لێی ــە ئاینــدەی خۆمــان، ئ ب

ــاس بكــە، بەســەرهاتی كوشــتنی  ــۆم ب ــان ئێســتا ب ــەم مەســەلەیەن. شــانازخان گی پاڵپشــتی ئ

ــووە؟”. ــەزان چــۆن ب ــان رەم نی

ــرد،  ــی ك ــردەوە، ســەیرێكی الپەڕەكان ــی ك ــان رەمەزان ــی كەیســەكەی كوشــتنی نی ــاناز فایل ش

گووتــی: “باشــە ئازیــز، گــوێ بگــرە، بــا ئــەم بەســەرهاتەت بــۆ بگێڕمــەوە، بــەاڵم بیــرت نەچــێ 

ئــەم كەیســە نهێنییــە و دەبــێ جــارێ لــەالی تــۆ بــە نهێنــی مبێنێتــەوە”. 

ئازیــز زیاتــر لێــی نزیــك بــووەوە و بــە دڵنیاییــەوە گووتــی: “بێگومانبــە خاتــوو شــاناز گیــان، 

ــە  ــامن هەی ــۆدا وانەیەك ــە زانك ــە ل ــەوە. ئێم ــی دەمێنێت ــە نهێن ــە ب ــەم كەیس ــۆگەری ئ بەمس

ــتنی  ــە پاراس ــتاكامنان ل ــە مامۆس ــس، هەمیش ــەڵ كەی ــردن لەگ ــی مامەڵەك ــارەی چۆنێتی دەرب

نهێنیــی كەیســەكان ئاگاداریــان كردووینەتــەوە، بەتایبەتــی لــە كاتــی راهێنانــدا نابێــت 

ــم مەرجەكانــی چۆنێتیــی مامەڵەكــردن  ــە دەزان ــە دەرەوە، مەبەســتم ئەوەی ــەكان ببەین نهێنیی

ــە”.  ــەكەدا چیی ــاوەن كەیس ــەڵ خ ــوكەوتكردن لەگ ــی هەڵس ــس و چۆنێتی ــەڵ كەی لەگ

)3(

شاناز جۆری دانیشتنەكەی رێك كردەوەو رووی لە ئازیز كرد و گووتی:

ــاری دا و  ــۆ پەالم ــە چەق ــرای ب ــی ب ــك هۆزان ــوو كاتێ ــااڵن ب ــەزان ١٥ س ــان رەم ــی نی تەمەن

كوشــتی، ئەمــە پــاش ئــەوەی زانــای بــرای، دەســتدرێژیی سێكســیی كردبــووە ســەری و 



66

کوشتنی  ژنان بەبیانووی شەرەف HONOUR KILLING

گوایــە هۆزانیــش بەهــۆی ئــەو كردەوەیــەوە قینێكــی زۆری لەدڵــدا هەڵگرتــووە، هەســتی بــە 

شــەرمەزاری كــردووە، لەبــری ئامــۆژگاری و پیشــاندانی رێگــەی راســت، كەچــی چەندیــن جــار 

بەشــێوەیەكی زۆر خــراپ لــە خوشــكەكەی داوە، تــا دواجــار كوشــتوویەتی، مەســەلەكە كەمێك 

ــوون،  ــە، هێشــتا هــەر هەمــوو ســەرەداوەكان ئاشــكرا نەب ــە لێكۆڵینەوەدای ــۆزە و جــارێ ل ئاڵ

بــەاڵم ئێســتا هــەردوو براكــە دەســتگیر كــراون و لەژێــر لێكۆڵینــەوەدان. واتــە برایەكــی 

ــە  دەســتدرێژیی سێكســیی كردۆتــە ســەری و براكــەی دیكــەی كوشــتوویەتی، هەردووكیــان ل

زیندانــدان، ســەیر ئەوەیــە بكوژەكــە خــۆی بــە تاوانبــار نازانێــت. تــۆ لەدواییــدا لــەو هۆكارانــە 

بكۆڵــەرەوە كــە بۆچــی ئــەو گەنجــە، لــەدوای ئەنجامدانــی تاوانێكــی قێــزەون و گــەورە، كەچی 

ــە  ــار نازانێــت، ئــەو مێشــكە چییــە و ئــەو ئەقڵــە چــۆن بیــر دەكاتــەوە، بزان ــە تاوانب خــۆی ب

ئــەوە چــۆن مێشــكێكە كــە بەباوەڕێكــی تــەواوەوە بــە بیانــووی پاراســتنی شــەرەف، دەســتی 

ــە كوشــتنی خوشــكەكەی. دەچێت

خێزانەكــەی نیــان رەمــەزان هەشــت كــەس بــوون، دایــك و بــاوك و ســێ بــرا و ســێ خوشــك، 

ــان بچووكــە و  ــە، براكانیشــی یەكێكی خوشــكە گەورەكــەی شــووی كــردووە و لەماڵــی خۆیدای

دوانەكــەی دیكــە گــەورەن، بــەاڵم هاوســەرگیرییان نەكــردووە، ئــەم خێزانــە لەنێــو خانوویەكــی 

ــان  ــووی خۆی ــە خان ــووەدا نیشــتەجێن، وات ــەو خان ــن، بەكــرێ ل ــدا دەژی بچووكــی دوو ژووری

ــەك ژووردا دەنووســن، بەهــۆی  ــان لەی ــەكان هەمووی ــوو، منداڵ ــاش نەب ــان ب ــە، دەرامەتی نیی

ــەواو نەكــردووە، خەریكــی كاســبیی  ــان ت ــە قوتابخانەی كەمدەرامەتیشــەوە دووكــوڕە گەورەك

نــاو بــازاڕن.

كێشــەكەی نیــان لــەو كاتــەوە دەســتی پێكــرد كــە یەكێــك لــە بــرا گەورەكانــی، بەنــاوی زانــا، 

ــوو،  ــدا ب ــی هەرزەكاری ــش لەســەرەتای تەمەن ــە ســەری، نیانی دەســتدرێژیی سێكســیی كردۆت

ــیۆلۆجی  ــایی و فس ــەرووی یاس ــا ل ــە زان ــوو، وات ــاڵ ب ــت و دوو س ــی بیس ــا تەمەن ــەاڵم زان ب

ــت  ــی دەكات، دەزانێ ــێ چ ــە و دەزان ــە ئاگای ــیار و ب ــێكی هۆش ــەوە، كەس ــك و ئەقڵ و مێش

ــە  ــی دەرهــەق ب ــاوان و قەدەغــە و حەرامــن، كەچــی تاوانێكــی قێزەون ــە ت ــەو جــۆرە كاران ئ

خوشــكەكەی ئەنجــام داوە، بۆیــە هەمــوو ســزایەك دەیگرێتــەوە، بــرا بكوژەكەیشــی، هــۆزان، 
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ــا ســزای لەســێدارەدان. ــەوە، ت ــوو ســزایەك دەیگرێت ــان شــێوە هەم ــش بەهەم ئەوی

ــای برایــەوە،  ــان لەالیــەن زان ــۆ ســەر نی دوای ئاشــكرابوونی تاوانــی دەســتدرێژیی سێكســی ب

نیــان كەوتۆتــە مەترســییەوە، لەترســی كوشــن لەماڵــەوە هەاڵتــووە، لەرێگــەی  ژیانــی 

ناســیاوێكیانەوە خــۆی گەیاندۆتــە یەكێــك لــە ســەنتەرەكانی داڵدەدانــی ژنانی هەڕەشــەلێكراو، 

بــۆ ماوەیــەك لــە شــێڵتەردا ماوەتــەوە، بــەاڵم لەدواییــدا، لەســەر قســەو بەڵێنی كەســوكارەكەی، 

ــەری  ــەوە، بەڕێوەب ــۆ ماڵ ــەوە ب ــا بگەڕێت ــاوە و ب ــەیەكی نەم ــچ كێش ــان هی ــان نی ــە وتبووی ك

ــەدوای  ــی ل ــەوە، كەچ ــەوەی دەكات ــەی ماڵ ــی رەوان ــی فەرم ــە بەڵێننامەیەك ــێڵتەرەكەش ب ش

ــژ،  ــۆ نوێ ــە و چــووە ب ــەوە نیی ــە ماڵ ــی ل ــی باوك ــە زانیویەت ــرای ك ــی ب ــك، هۆزان ــد رۆژێ چەن

دەرفەتــی هێنــاوە و بەچەقــۆ پەالمــاری داوە، بەپێــی پشــكنینی پزیشــكی و دانپیانانــی 

تاوانبارەكــە، دەركەوتــووە هــۆزان بــە دوو جــۆر چەقــۆ نیانــی كوشــتووە، یەكێــك لــە چەقــۆكان 

ــری  ــی گەورەت ــاوەو چەقۆیەك ــۆزان وازی نەهێن ــی ه ــكاوە، كەچ ــدا ش ــی نیان ــان و مل ــە ش ل

ــە كوشــتوویەتی. ــە بەشــێوەیەكی دڕندان ــی دیك ــە چــوار لێدان ــاوە و ب هێن

ــە  ــراوە، ب ــان وەرگی ــی نی ــی باوك ــام رەمەزان ــە دانیشــتنەكانی دادگادا، قســەی م ــك ل ــە یەكێ ل

ــەوت  ــە مزگ ــوەڕۆ ل ــژی نی ــۆ نوێ ــی: “ب ــردووە، وتوویەت ــتنەكەی ك ــی كوش ــەوە باس خەمباریی

بــووم، دواتــر زانیــم هــۆزان بــە چەقــۆ نیانــی كوشــتووە، درەنگریــش هــۆكاری كوشــتنەكەم 

زانــی، مــن لەهەموویــان داماوتــر و وێرانــرم، چونكــە مــن باوكــم، بكوژەكــە و كوژراوەكــەش 

هەردووكیــان رۆڵــەی منــن، منداڵەكانــم بــۆ وا دەكــەن؟ بۆچــی ئابــڕووم دەبەن؟”، ئیر دەســتی 

كــردووە بەگریــان، بــە فرمێســك و هەناســەبڕكێوە خــەم و ناســۆرەكانی خــۆی دەردەبــڕی.

ــتنەكە  ــی كوش ــە رووداوی تاوان ــری ل ــێكی ت ــدا، بەش ــی نیان ــەی دایك ــی قس ــی وەرگرتن لەكات

ــە  ــن ل ــی دا، م ــاری نیان ــۆ پەالم ــە چەق ــۆزان ب ــك ه ــی: “كاتێ ــەو وتویەت ــردووە، ئ ــكرا ك ئاش

ــۆم  ــەداوان خ ــە هەڵ ــوو، ب ــان ب ــژەی نی ــۆزان و قی ــی ه ــە دەمەقاڵێ ــم ل ــووم، گوێ ــەوە ب ماڵ

گەیانــدە الیــان، بینیــم هــۆزان چەقۆیەكــی بەدەســتەوەیە و دەیــەوێ پەالمــاری نیــان بــدات، 

خەریكبــوو هەنــاوم بێتــە دەرێ، قیژانــدم و یەكســەر باوەشــم بــە كوڕەكەمــدا كــرد و گووتــم 

ــەدە، چــۆن  ــام م ــە ئەنج ــەم تاوان ــە و ئ ــری خــوا وازی لێبێن ــە خات ــە ب ــت، بیك ــە نەكەی ئامان
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دەســتت دەچێتــە كوشــتنی خوشــكەكەت، مــن لــەم قســانەدا بــووم و هۆزانــم گرتبــوو، 

ــەوێ هــاواری  ــە ماڵێكــی دراوســێامندا، ل ــرد ب ــی و هــەاڵت، خــۆی ك ــی زان ــە دەرفەت ــان ب نی

فریاكەوتنــی كردبــوو، بــەاڵم هــۆزان خــۆی راپســكاندو دوای نیــان كــەوت، زانــی خــۆی كــردووە 

بــەو ماڵــەدا، ئیــر چۆتــە ژوورەوە و دیســان پەالمــاری نیانــی داوەتــەوە، هــەر لەوێــدا چەنــد 

چەقۆیەكــی پیــا كێشــاوە، ژنــی ماڵەكــە هەرچەنــد ویســتوویەتی رێگریــی لێبــكات، نەیتوانیــوە، 

نیــان بــە خەســتی برینــدار بــووە، دراوســێكان بــە پەلــە گەیاندوویانەتــە خەســتەخانە، بــەاڵم 

ــی لەدەســتدا”. ــەوێ گیان بەداخــەوە، ل

كاتێكیــش لــە دادگادا قســەی بكوژەكــە وەرگیــرا، ئــەو زۆر بــە راشــكاوی دانــی بــە تاوانەكەیــدا 

نابــوو، بــە هێمنــی و بــە ئەعســابێكی ســاردەوە تەفاســیلی كوشــتنەكەی دەگێڕایــەوە، بــەاڵم 

ــوەختی  ــی پێش ــە پالن ــت، وات ــتووە بیكوژێ ــەرەتادا نەیویس ــە س ــە ل ــاوە ك ــدا ن ــی بەوەش دان

ــاوە، بــەاڵم وردە وردە و لەدواییــدا گەیشــتۆتە ئــەو قەناعەتــەی پێویســتە  بــۆ كوشــتنی دانەن

ــەو  ــی قس ــر كاریگەری ــە لەژێ ــی، وات ــۆكاری دەرەك ــە ه ــان ب ــت. بێگوم ــكەكەی بكوژێ خوش

قســەڵۆكی خەڵكــی، تانەوتەشــەر و پــالری ئــەم و ئــەو، تێڕوانینــی خەڵكــی بــۆ ئــەو 

ــوكار  ــو كەس ــەلەیە لەنێ ــەم مەس ــكردنی ئ ــكەكەی، باس ــەر خوش ــە س ــتدرێژییەی كراوەت دەس

و دراوســێ و خەڵكیــدا بــە ڕادەیەكــی زۆر و شــەرمهێن وەك خــۆی دەڵــێ، ئیــر ئــەم قســانە 

لــە دەرووونیــدا جێهێشــتووە، جــا لەبەرئــەوەی خۆیشــی  كاریگەرییەكــی زۆر خراپیــان 

ــە،  ــەی لەســەر چەمكــی “شــەرەف” هەی ــە و تێگەیشــتنێكی هەڵ ــی هەی هۆشــیارییەكی نزم

ــە  ــە ك ــەی كۆمەڵگــە هەی ــی دواكەوتووان ــێ نەریت ــە كۆمەڵ ــڕوو و ب ــە شــتنەوەی ئاب ــڕوای ب ب

پێــی وایــە بــە كوشــن ئابڕووچوونەكــەی نامێنێــت، ئیــر گەیشــتۆتە ئــەو قەناعەتــەی تاوانەكــە 

ئەنجــام بــدات. بۆیــە دەڵێــم بــە قەناعەتــەوە تاوانەكــەی ئەنجــام داوە، چونكــە بــە ئاشــكرا 

ــردووە.  ــەم جێبەجــێ ك ــی كۆمەڵگ ــم، دابونەریت ــار نازان ــە تاوانب ــی خــۆم ب وتوویەت

ئازیــز گیــان، ئــەم جــۆرە كەســانە مێشــكیان قفڵــدراوە، دابونەریتــی دواكەوتووانــەی كۆمەڵگــە 

مێشــكی قفــڵ داون، بــە جۆرێــك پێیــان وایــە تاكــە چارەســەر بریتییــە لــە كوشــتنی ژنــان، ئــەو 

مێشــكە داخراوانــە وادەزانــن “شــەرەف” لــە رێگــەی ژنانــەوە لەكــەدار دەبێــت، بۆیــە دەبێــت 
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ئــەو “شــەرەفە” بپارێزرێــت، ســا ئەگــەر “لەكــەدار بــوو”، ئــەوا دەبێــت تاوانــی كوشــن ئەنجام 

ــە  ــەرەف” دەبێت ــا “ش ــن، تەنی ــۆش دەكرێ ــت فەرام ــی رەوش ــە گرنگەكان ــە الیەن ــت، وات بدرێ

ــە رەوشــت،  ــری پەیوەســت ب ــی بایەخــی كۆمەڵگــەی نێرســاالریی ئێمــە. مەســەلەكانی ت جێ

گرنــگ نیــن، وەكــو درۆ و فێڵكــردن و قۆڵبڕیــن و چەوســاندنەوە، یــان دووفاقــی و دووڕوویــی 

و دوو زمانــی، خۆدزینــەوە لــە یارمەتیدانــی ئەوانیــدی، ئــەم شــتانە بــەالی بەشــێك لــە پیاوانــی 

ــڵ و  ــد فێ ــەوە چەن ــاوی ئایین ــە بەن ــە ك ــگ نیی ــەوە گرن ــن، ئ ــگ نی نەریتخــوازی ئێمــەوە گرن

بێڕەوشــتی ئەنجــام دەدات، تەنهــا بیــری لــەالی پاكیزەیــی ئافــرەت و “شــەرەف”ی ژنانــە. ئاخــر 

ــە، ئەمــە هۆكارێكــی راســتەوخۆی  ــی ئێمەی ــگ و ســەرەكیی نەهامەتی ئەمــە هۆكارێكــی گرن

دواكەوتنــی ئینســان و كۆمەڵگــەی ئێمەیــە. 

ــان  ــی نی ــەن كەســە نزیكەكان ــچ ســكااڵیەك لەالی ــەم ســاتەوەختەش، هی ــا ئ ــز، ت ــی ئازی دەزان

ــی  ــیان، باوك ــك و باوكیش ــەت دای ــە دادگا، تەنان ــە نەدراوەت ــە دژی تاوانبارەك ــەوە ل رەمەزان

ــەم.  ــار بك ــەم تۆم ــەدژی كوڕەك ــم ســكااڵ ل ــن و ناتوان ــی من ــان جەرگ ــێ هەردووكی ــان دەڵ نی

واتــە بــە ســۆز بیــر دەكاتــەوە، لەوانەیشــە لەژێــر فشــاری قســەو قســەڵۆك و نەریتــی 

ــچ  ــۆ ك ــاوك ب ــتیدا ســۆزی ب ــا لەڕاس ــێ، دەن ــەو قســانەی كردب ــەدا ئ ــەی كۆمەڵگ دواكەوتووان

ــەی  ــە بۆچوونەك ــەرج نیی ــە. م ــەروا نیی ــارد و بێپ ــە س ــەو ئەندازەی ــتەقینەیە، ب ــۆزێكی راس س

منیــش بــە ڕەهایــی راســت بێــت، ئەمانــە هەمــووی بابەتــی توێژینــەوەن، بابەتــی توێژینــەوەی 

ــەم  ــەوە لەســەر ئ ــە رەهەندێكــەوە، توێژین ــاد ل ــە زی ــن، پێویســتە ب هەمەجــۆر و هەمەالیەن

ــت. ــتیارانەدا بكرێ ــە هەس ــۆرە كەیس ج

ــە  ــرد، ســەبارەت ب ــۆڕ ك ــان ئاڵوگ ــروڕای جیاجی ــژەی قســەكانیاندا، بی ــە درێ ــز، ل شــاناز و ئازی

ــدا،  ــەك خێزان ــی ی ــو ئەندامان ــیی لەنێ ــتدرێژیی سێكس ــەرام و دەس ــی ح ــی سێكس هۆكارەكان

ــتیی  ــن راس ــزی: Incest ، چەندی ــە ئینگلی ــارم”، ب ــا املح ــت: “زن ــدا پێیدەوترێ ــە عەرەبی ــە ل ك

مێژووییــان خســتەڕوو، ئازیــز هەوڵــی دەدا لــە هــۆكارە دەروونــی و كۆمەاڵیەتییەكانــی ئــەو 

ــگات. ــە تێب ــیرین و قێزەون رووداوە ناش

شــاناز، بەپێــی زانیارییەكانــی خــۆی ســەبارەت بــە دەســتدرێژی بــۆ ســەر كەســانی پلــە یــەك، 
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ــی  ــە سێكس ــزی ل ــەر زەوی دەژی، قێ ــرۆڤ لەس ــەی م ــی: “لەوەت ــز و گووت ــردە ئازی رووی ك

حــەرام، واتــە سێكســكردن لەگــەڵ كەســانی نێــو هەمــان خێــزان، بۆتــەوە، ئینســان هــەر لــە 

منداڵییــەوە فێــر دەبێــت و بــەو شــێوەیە پــەروەردە دەكرێــت و ســایكۆلۆجیای لەســەر ئــەو 

حاڵەتــە رادەهێرێــت كــە سێكســی نێــو ئەندامانــی یــەك خێــزان قێــزەون و حەرامــە. ســەرجەم 

ــن  ــەوە رادەهێن ــرۆڤ لەســەر ئ ــا، م ــی دونی ــا، رەوت، فەلســەفە، حیكمــەت و ئایینەكان ئایدی

ــا و  ــی ئەفریقی ــو هــۆزە دێرینەكان ــەت لەنێ ــە، تەنان ــە و قێزەون ــە سێكســی حــەرام قەدەغ ك

ئاســیای دوور و لەكاتــی ئاهەنــگ و كەرنەڤاڵــە پیرۆزەكانیانــدا، كــە ســااڵنە ئەنجامیــان دەدا و 

نێــر و مــێ تێكــەڵ دەبــوون، سێكســی نێــو هەمــان خێــزان، قێزەونریــن جــۆری سێكســكردن 

ــامنییەكان،  ــە ئاس ــوو كتێب ــەكان و هەم ــەفەو ئایین ــوو فەلس ــراوە، هەم ــەی لێگی ــووە و رێگ ب

ــە ســێ  ــەر ل ــە ســەرەتاییەكانی ب ــەت ئایین ــردووە، تەنان ــنە سێكســە ك ــەم چەش ــان ل نەفرەتی

ئایینــە ســەرەكییە یەكتاپەرســتییەكانیش نەفرەتیــان لێكــردووە و بــە تێكدانــی رەوشــت 

ژماردوویانــە. تەنانــەت هــۆزی )هیبــارد( كــە وەكــو مرۆڤــی ســەرەتایی دەژیــان، سێكســی نێــو 

یــەك خێزانیــان حــەرام كردبــوو. 

كاریگەریــی ئــەم تاوانــە لەســەر قوربانییەكانــدا گەلێــك گەورەیــە، شــوێنەواری تاوانەكــە 

ــی  ــەكان هەوڵ ــە قوربانیی ــدێ ل ــەوە، هەن ــەدا دەمێنێت ــەر قوربانییەك ــان بەس ــی ژی بەدرێژای

ــن،  ــی دەب ــەرم و نائارام ــی و ش ــی و ناڕەحەت ــاری خەمۆك ــەردەوام دوچ ــن دەدەن، ب خۆكوش

ــۆش  ــان فەرام ــتەی خۆی ــن و جەس ــەو دەب ــایی قەڵ ــێوەیەكی نائاس ــەون، بەش ــۆش دەك نەخ

دەكــەن، بگــرە رقیــان لــە جەســتەی خۆیــان دەبێتــەوە، نایانــەوێ چیــر جەســتەیەكی 

ــە  ــەی ب ــەو ژنان ــكات. ئ ــایان ب ــك تەماش ــچ پیاوێ ــت هی ــت، نایانەوێ ــیان هەبێ سەرنجڕاكێش

ــە  ــە ب ــن ك ــی دەب ــری دەروون ــی دەســتدرێژیی سێكســییان كراوەتەســەر، دوچــاری زەب منداڵ

ــە برینێكــی  “تراومــای سێكســی” ناودەبرێــت، دوچــاری شــۆكێكی قــووڵ دەبــن و هەســت ب

دەروونیــی ســەخت دەكــەن، ئەمــەش بــە “ســتیگامتیزە” نــاو دەبرێــت و هەمیشــە هەســت 

ــی  ــە دەرئەنجام ــەم جــۆرە تاوانان ــەن. لەراســتیدا ئ ــی دەك ــی و مەلوول ــە دڵتەنگــی و نامۆی ب

ترســناكیان لێكەوتۆتــەوە، وەك: خەمبــاری، خەونــی ناخــۆش، شــەرمی بــەردەوام، گۆشــەگیری، 
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ــۆ  ــی، خ ــە كەم ــتكردن ب ــەوە، هەس ــن، جیابوون ــی خۆكوش ــزان، هەوڵ ــیرازەی خێ ــی ش پچڕان

ــە.  ــی دیك ــیی دەروونی ــن نەخۆش ــن و چەندی ــار زانی بەتاوانب

لــە شارســتانیەتی نوێــدا و لــە ئەنجامــی تێكەڵبوونــی كولتــوور و رۆشــنبیریی گــەالن و نەتــەوە 

ــد  ــوە. چەن ــەوە بینی ــری بەخۆی ــی گەورەت ــێ كرانەوەیەك ــر و م ــی نێ ــدا، پەیوەندی جیاجیاكان

ــیاو  ــەرام و نەش ــدا ح ــی تیای ــی سێكس ــە پەیوەندی ــەن ك ــی ه ــی خێزان ــی پەیوەندی پلەیەك

ــەرگیری  ــدا هاوس ــەی چوارەم ــە پل ــە، ل ــوار پل ــە چ ــە ل ــی بریتیی ــەی خێزان ــە، پل و قەدەغەی

رێگەپێــدراوە، بــەاڵم لــە پلــەی یەكــەم و دووەمــدا و هەروەهــا لــە سێیەمیشــدا بەهیــچ جۆرێك 

ــراون: ــەم شــێوەیەی خــوارەوە دەستنیشــان ك ــش ب ــت. پلەكانی ــت هاوســەرگیری بكرێ نابێ

پلەی یەك لە خێزاندا: دایك، باوك، داپیرە، باپیرە، كوڕ، كچ، خوشك و برا.

پلــەی دوو لــە خێزانــدا: دایــك و باوكــی مێــرد، كــوڕ و كچــی كــوڕ، دایــك و باوكــی ژن، كــوڕ 

و كچــی كــچ، كــوڕی كچــی كــچ، كچــی كچــی كــچ، براكانــی ژن و پیــاو، داپیــرە و باپیــرەی ژن 

و مێــرد.

پلــەی ســێ: پــوور و مــام و خــاڵ، خاڵــۆژن و ئامــۆژن، كوڕەكانــی بــرا، مــام و ئامۆژنــی ژن و 

مێــرد، خــاڵ و خاڵۆژنــی ژن و مێــرد، كــوڕی براكانــی ژن و مێــرد، باپیــرە و داپیــرەی دایــك و 

باوكــی ژن و مێــرد.

پلــەی چــوار: كــوڕ و كوڕەزاكانــی بــرا، كــوڕ و كچــی مــام، كــوڕ و كچــی خــاڵ، كــوڕ و كچــی 

ــووری ژن و  ــام و پ ــی م ــك و باوك،كوڕەكان ــووری دای ــاڵ و پ ــاوك، خ ــك و ب ــی دای ــوور، مام پ

مێــرد، كــوڕی كــوڕی بــرای ژن و مێــرد، مــام و پــوور و خــاڵ و خاڵــۆژن و ئامۆژنــی مێــرد، باپیــر 

و داپیــری ژن و مێــرد.

ــووردا  ــام و خــاڵ و پ ــی م ــوڕان و كچان ــوان ك ــدا هاوســەرگیری لەنێ ــەی چوارەم ــە پل ــەاڵم ل ب

ــدراوە”. رێگەپێ

ــرد،  ــر ك ــییەكەوە گی ــە كورس ــتی ب ــایە دواوە، پش ــك كش ــرد و كەمێ ــتەیەکی ک ــز هەڵوەس ئازی

ــەوە  ــە ماڵ ــان ل ــتنی ژن ــی كوش ــەی تاوانەكان ــی: “زۆرب ــۆڕی و گووت ــەی گ ــتەی بابەتەك ئاراس

لەنــاو خێــزان، یــان لــە دەرەوە لەشــوێنێكی چــۆڵ و دوور، ئەنجــام دراون، لــە زۆربــەی 
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حاڵەتەكانیشــدا ئــەو پاســاوەی لەالیــەن ئەنجامدەرانــی تاوانەكــەوە دەهێرێتــەوە، پەیوەندیــی 

ــە”.  ــەرگیرییەوە هەی ــە دەرەوەی هاوس ــكردن ل ــە سێكس ب

شــاناز ســەری لــە ئازیــز نزیــك كــردەوە و گووتــی: “دەزانــی ئازیــز، تەنانــەت زۆربــەی ئــەو 

ــەرگیری،  ــە دەرەوەی هاوس ــان ل ــوژن، خۆی ــەرەف ژن دەك ــتنی ش ــووی پاراس ــەی بەبیان پیاوان

ــە”. ــان هەی ــی دیكەی پەیوەندی

بــە  پەیوەندیــی  كــە  بابەتێــك  باســكردنی  ســەر  هاتــە  دواوە،  كشــایە  كەمێــك  شــاناز 

توێژینەوەكــەی ئازیــزەوە هەیــە: “بــەاڵم ئایــا هــۆكاری دەروونــی و كۆمەاڵیەتــی ئــەو چەشــنە 

پەیوەندییــە لــە كۆمەڵگــەی داخــراودا چییــە كــە دەگاتــە ئاســتێك بــرا جورئەتــی ئــەوە بــكات 

و ئــارەزووی بــۆ خوشــكەكەی بجوڵێــت و سێكســی لەگەڵــدا بــكات. ئاخــۆ هۆكارەكــەی تەنهــا 

ئەوەیــە ئــەو كۆمەڵگەیــە كۆمەڵگەیەكــی داخــراوە؟ پەیوەندیــی هــەردوو رەگــەز لــە ئاســتێكی 

نزمدایــە و تێكەڵبوونیــان لــێ قەدەغــە كــراوە؟ ئاخــۆ لەبــەر ئەوەیــە كچــان و كــوڕان تێكــەڵ 

ــدا  ــە دەرەوەی خێزان ــە هەمــوو چەشــنەكانی تێكەڵبــوون؟ ئەگــەر ل نابــن و بێبــەش كــراون ل

ــە  ــە پێچەوان ــەوا ئاراســتەی ئارەزووەك ــەوە، ئ ــاڵ بكرێت ــارەزووی سێكســی بەت ــت ئ ــوار نەبێ ب

ــی خێزانەكــە؟”. ــو ئەندامان ــۆ نێ ــەوە ب ــەوەو دەگەڕێت دەبێت

شــاناز گووتــی ئــەم پرســیارانە پرســیاری جدیــن، بەتایبەتــی بــۆ كۆمەڵگــەی ئێمــە، پێویســتە 

ــی  ــە ئەزموون ــاو ل ــتە چ ــت، پێویس ــەر بكرێ ــتیی لەس ــەوەی زانس ــەوەی ورد و توێژین لێكۆڵین

ــن. ــەوان وەربگری ــی ئ ــە ئەزموونەكان ــن و ســوود ل ــی پێشــكەوتوو بكەی گەالن

)4(

شــاناز دەیویســت مەســەلەی كوشــتنی ژنــان بەبیانــووی شــەرەف، گــرێ بداتــەوە بــە هەنــدێ 

ــر  ــز پ ــۆ ئازی ــە ب ــەم تاوان ــەكانی ئ ــەرچاوە و رەگوڕیش ــت س ــان دەیویس ــە، ی ــۆكاری دیك ه

روون بكاتــەوە. بەحوكمــی ئــەوەی شــاناز وەكــو پارێزەرێــك، ئەزمــوون و شــارەزاییەكی 
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ــووی شــەرەف  ــە بیان ــان ب ــتنی ژن ــی كوش ــاگاداری تاوان ــە و ئ ــەو مەســەالنەدا هەی ــری ل زیات

ــە واڵتانــی دیكــەی خۆرهەاڵتیشــدا هەبــوو، گووتــی: “بەداخــەوە بەشــی هــەرە زۆری ئــەو  ل

چەشــنە تاوانــە، لــە واڵتانــی عەرەبی-ئیســالمیدا، ئەنجــام دراون، بــەو پێیــەی تاوانــی شــەرەف 

ــی كاری  ــرد، لەســەر ئەنجامدان ــان مێ ــرا، ی ــان ب ــاوك ی ــەن ب ــان لەالی ــە كوشــتنی ژن ــە ل بریتیی

ــەدەرەوەی  ــان ل ــووكردن، ی ــش ش ــی پێ ــی كاری سێكس ــی ئەنجامدان ــود گومان ــی، یاخ سێكس

هاوســەرگیریدا. ســەیر ئەوەیــە ئــەو كەســانەی تاوانــی كوشــتنی ژنانیــان بــە بیانــووی شــەرەف 

ــە دەبــێ  ــوون، بۆی ــج ب ــە گەن ــووە، وات ــۆ ٢٥ ســاڵیدا ب ــوان ١8 ب ــان لەنێ ئەنجــام داوە، تەمەنی

ــەكان و حكومەتیــش كار  ــر و دەســتەبژێری رۆشــنگەر و رێكخــراوە مەدەنیی كەســانی روناكبی

ــۆ ئــەوە بكــەن گەنجــان هۆشــیار بكەنــەوە. ب

ــا  ــە ژن دراوە، تەنه ــییەی ب ــە سێكس ــەو رۆڵ ــە ل ــەدا بریتیی ــۆرە كۆمەڵگەیان ــەو ج ــەرەف ل ش

ژن، نــەك پیــاو، واتــە پیــاو لــەوەدا ئــازادە كــە لــەدەرەوەی هاوســەرگیری، یــان پێــش 

هاوســەرگیری، ســێكس بــكات، بــەاڵم ئــەم كارە بــۆ ژن، بەپێــی نەریتــی كۆمەاڵیەتــی، ســزای 

كوشــتنی لەســەرە. واتــە تەنهــا ســێكس دەبێتــە هــۆی شــكاندنی شــەرەف لەالیــەن مێینــەوە، 

نــەك رەفتــار و رەوشــت و بەهاكانــی دیكــە، ســا سێكســی فیعلــی، یــان گومــان لــەوەی كــە 

سێكســی كردبــێ. لێــرەوە بــە ئاشــكرا دەردەكەوێــت كــە لــەو جــۆرە كۆمەڵگــە دواكەوتووانــەدا 

“شــەرەف” بەكارهێــراوە بــۆ تووندكردنــی دەســەاڵتی پیــاو بەســەر ژنــەوە. ئەمــە چەمكێكــی 

ــە  ــە، وات ــووی ئێم ــواز و دواكەوت ــانی نەریتخ ــەالی كەس ــەرەفە ل ــت و ش ــراوی رەوش دیاریك

ــەوە”. ــان دەگرێت ــا سێكســی ژن ــەالی ئێمــە تەنه رەوشــت و شــەرەف ل

ئازیــز قســەكەی بــە شــاناز بــڕی و گووتــی: “باشــە خاتــوو شــاناز گیــان، ئــەی ســەبارەت بــەو 

كەســانە دەڵێــی چــی كــە لــە ئەوروپاشــدا دەژیــن و كەچــی لەوێشــدا لەســەر شــەرەف ژنیــان 

ــان كــردووەو  ــا كۆچی ــەرەو ئەوروپ ــەی ب ــە، ئەوان ــەم چەشــنە كــەم نیی ــەی ل كوشــتووە، منوون

ســااڵنێكی زۆرە لەوێــدا دەژیــن، كەچــی ئــەو تاوانانەیــان ئەنجــام داوە”.

شــاناز جدیــر درێــژەی بــە قســەكانی دا و گووتــی: “ئازیــز گیــان ئاخــر ئــەو كەســانە بــە هەمان 

ئەقڵییــەت و بــە پەیڕەوكردنــی هەمــان نەریتــی كۆمەاڵیەتــی چوونەتــە ئــەو واڵتانــە، كولتووری 
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كــراوەی واڵتانــی پێشــكەوتوو كاری تێنەكــردوون، ئەزانــی بەپێچەوانــەی ئــەو حاڵەتانەشــەوە، 

ژمارەیەكــی ئێجــگار زۆری پیاوانــی خۆرهــەاڵت كــە كۆچیــان كــردووە و تێكــەڵ بــە كولتــووری 

كۆمەڵگەكانــی تــر بــوون، گۆڕانكارییەكــی پۆزەتیڤیــان بەســەردا هاتــووە، مێشــكیان بەرامبــەر 

ــەرەف و  ــە ش ــەوەش بزان ــا ئ ــەوە. ئینج ــان كراوەت ــی ژن ــاك و ئازادییەكان ــی ت ــە ئازادییەكان ب

رەوشــت لــە هەمــوو كۆمەڵگەكانــدا هەمــان مانــا هەڵناگــرن، الی ئێمــە شــەرەف و رەوشــت 

مانایەكیــان هەیــە و لــە كۆمەڵگــەی پێشــكەوتوو و كــراوەدا مانــای دیكەیــان هەیــە”.

ئازیز گووتی: “چۆن؟”

شــاناز وەاڵمــی دایــەوە: “شــەرەف بــە چەمكــە كۆنەكــەی و لــە كۆمەڵگەكانــی خۆرهەاڵتــدا، 

واتــە پیاوەتــی و نێرســاالری، ئــەو پیاوەتییــەش لــە جەســتەی ژنــدا پارێــزراوە، بۆیــە بەشــێكی 

ــی  ــی بەزاندن ــتەیە، لەكات ــەو جەس ــت ئ ــۆی دەزانێ ــی خ ــە ماف ــی ب ــاوی خۆرهەاڵت زۆری پی

نەریتەكانــدا، لەناوبەرێــت. بــەاڵم شــەرەف لــە كۆمەڵگــەی مۆدێــرن و پێشــكەوتوودا، واتــە كار 

و چاالكــی و راســتگۆیی، شــەرەف بریتییــە لــە متامنــەی خەڵكــی بــە تاكەكــەس لــەرووی كار 

و كردەوەكانیــەوە، شــەرەف ئەوەیــە تــۆ لــەڕووی كۆمەاڵیەتییــەوە خانــەدان بیــت، خانــەدان 

واتــە پاڵپشــتی خەڵكــی هــەژار و لێقەمــاو بكەیــت و یارمەتیــی كەســانی الواز و بێدەســەاڵت 

ــە  ــت و ل ــۆ راســتگۆ بی ــە ت ــە شــەرەف. شــەرەف ئەوەی ــت، ئەمەی ــت و مرۆڤدۆســت بی بدەی

ــوراوان  ــی مافخ ــە ماف ــی ل ــەوە داكۆك ــاری و رەگەزیی ــی و رامی ــووری و كۆمەاڵیەت رووی ئاب

بكەیــت، ئەوەیــە تــۆ خەبــات بــۆ ژیانێكــی ئــازاد و دادپەروەرانــە بكەیــت، لەپێنــاوی یەكســانی 

ــرۆڤ  ــی م ــیپەكانی ماف ــە پرەنس ــاوەڕت ب ــە ب ــەرەف ئەوەی ــیت. ش ــدا تێبكۆش و ئازادییەكان

هەبێــت. لــە مــادەی ١ی بەندەكانــی جــاڕی گەردوونیــی مافەكانــی مرۆڤــدا هاتــووەو دەڵــێ: 

ــدا  ــە كەرامــەت و مافەكان ــك دەبێــت، هەمــوو مرۆڤــەكان ل ــە لەدای ــك ئازادان هەمــوو مرۆڤێ

یەكســانن.

كەواتــە شــەرەف بەپێــی كۆمەڵگــەكان و ژینگــە جیــاوازەكان، مانــای جیــاوازی هەیــە، 

كۆمەڵگــەی پێشــكەوتوو مانایەكــی مرۆڤدۆســتانە بــۆ چەمكــی شــەرەف و ئەخــالق بەرهــەم 

دەهێنێــت كــە تیایــدا رێــز لــە مــاف و ئازادییەكانــی ژنــان دەگرێــت، كۆمەڵگــەی دواكەوتــووش 
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مانایەكــی مەرگدۆســتانە بــۆ شــەرەف و ئەخــالق بەرهــەم دەهێنێــت، بۆیــە بەبیانــووی 

ــت. ــەرەف ژن دەكوژێ ش

ــە بــۆ  ــدا نوێنــەری تایبەتــی هەی ــە رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكان ــا دەزانیــت ل ــز، ئای ئازی

توندوتیــژی دژی ژنــان و بــۆ كوشــتنی ژنــان بــە بیانــووی شــەرەف؟ ســااڵنە راپۆرتــی كوشــن 

ــەوڵ  ــا ه ــەڕوو، ئینج ــە دەخات ــەو تاوان ــی ئ ــەوە و هۆكارەكان ــاڵو دەكات ــەرەف ب ــەر ش لەس

دەدات ئــەو كۆمەڵگەیانــە هۆشــیار بكاتــەوە كــە بەبیانــووی شــەرەف ژن دەكــوژن، بودجــەی 

تایبەتییــان تەرخــان كــردووە بــۆ هۆشــیاركردنەوەی گەنجــان، بــەو پێیــەی هــەم دەبێــت رەخنە 

لــە كۆمەڵگــە و تاكــەكان بگیرێــت، هــەم رەخنــە لــە حكومــەت و یاســای دادگاكانیــش بگیرێت 

كــە مــادەی ســووك بــۆ تاوانــی كوشــن بــە بیانــووی شــەرەف پەیــڕەو دەكــەن، واتــە تاوانبارانــی 

ــە هەڵوێســتی نەرمــی  ــن و ســوود ل ــاز دەب ــدا دەرب ــە دادگاكان ــە ئاســانی ل ــان، ب كوشــتنی ژن

ــە كــە لەڕاســتیدا  ــەو جــۆرە تاوانانەی ــی ئ ــری هاندان یاســا وەردەگــرن. ئەمــەش هۆكارێكــی ت

حكومەتیــش بەشــدارە لــەو تاوانــەدا.

نەتــەوە یەكگرتــووەكان بڕیارنامــەی تایبەتیــی دەركــردووە بــۆ كۆتایــی هێنــان بــەو تاوانانــەی 

ــزای  ــت و س ــد دەربكرێ ــای تون ــن، داوا دەكات یاس ــان دەكرێ ــە ژن ــەرەفەوە دژ ب ــاوی ش بەن

ــۆ  ــدان ب ــەك هەوڵ ــام دەدەن، لەت ــە ئەنج ــەو تاوان ــە ئ ــت ك ــانەیش بدرێ ــەو كەس ــدی ئ تون

بەرزكردنــەوەی هۆشــیاریی دانیشــتوان، ئینجــا دانانــی كاریگــەری لەســەر كەســایەتییە 

ــاكان. ــۆز و میدی ــەرۆك ه ــن و س ــی ئایی ــتایان و پیاوان ــو مامۆس ــی وەك كۆمەاڵیەتییەكان

دەزانــی ئازیــز وەك چــۆن لــە ریفۆرمــی ئایینیــدا پێویســتە پیاوانــی ئاییــن هۆشــیار بكرێنــەوە، 

رۆڵــی گرنــگ بدرێــت بــە كەســانی رۆشــنگەری نێــو ئایینــەكان، لــە مەســەلەی تێگەیشــن لــە 

ــو  ــی نێ ــووی شەرەفیشــدا پێویســتە كەســایەتییە دیارەكان چەمكــی شــەرەف و كوشــن بەبیان

ئــەو چەشــنە كۆمەڵگەیانــە وریــا بكرێنــەوە و رۆڵیــان بدرێتــێ.

• ناو و شوێنی کەسایەتیەکانی ئەم چیرۆکە خوازراوە
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تــا ئــەم ســاتەوەختەیش، مەســەلەی كوشــتنی “نازەنیــن موحســین عەبدوڵــاڵ”، تەمومژاوییــە، 

هێشــتا دیــار نییــە بــە چ شــێوازێك نازەنیــن بردراوەتــە دەرەوەی ماڵــەوە و پاشــان كــوژراوە، 

ــانەی  ــەو كەس ــی ئ ــد وتەیەك ــس و دادگادا و چەن ــەالی پۆلی ــان ل ــدێ دانپیان ــەرباری هەن س

ــتنی  ــە كوش ــە ل ــەوە ك ــار ماوەت ــی نادی ــتا زۆر الیەن ــتنەكە، هێش ــی كوش ــە تاوان ــن ب پەیوەس

تاوانــی  كارەكتەرەكانــی  ژمــارەی  ئــەوەی  لەبــەر  ئەمــە  نەبوونەتــەوە،  یــەكال  نازەنینــدا 

ــەو  ــتەوخۆ ل ــان ناڕاس ــتەوخۆ ی ــێوەیەكی راس ــە ش ــەی ب ــن زۆرن، زۆرن ئەوان ــتنی نازەنی كوش

ــارە ســەرەكییەكە دەســتگیر نەكــراوە  ــەوەی تاوانب ــوەگالون. ســەرباری ئ ــی كوشــتنەدا تێ تاوان

و هەاڵتــووە، ئەوانیدیكــە نكوڵــی لــەوە دەكــەن تاوانەكەیــان ئەنجــام دابێــت. بەپێــی 

ــەلەیەدا،  ــەم مەس ــەرەكی ل ــاری س ــی تاوانب ــی، هەاڵتن ــەوەی دادگای ــی لێكۆڵین لێكدانەوەكان

ــووی شــەرەف،  ــە بیان ــتنە ب ــی كوش ــەم تاوان ــان ل ــا خۆی ــە ت ــۆ ئەوانیدیك ــاوێك ب ــە پاس بووەت

ــەن. ــەری بك بێب

ــە  ــەم تاوان ــەرەف، ئ ــووی ش ــە بیان ــە ب ــتنی ژنان ــری كوش ــی ت ــەش چیرۆكێك ــەوە ئەم بەداخ

كــە  گەورەیــە  شــوورەییەكی  مایــەی  بەردەوامــە،  ئێمــەدا  كۆمەڵگــەی  لــە  نائینســانییە 

لەســەردەمی پێشــكەوتنە گەورەكانــی دنیــادا، هێشــتا ئــەم دیاردەیــە لــە كۆمەڵگــەی ئێمــەدا 

بەردەوامــە، لەكاتێكــدا لــە كۆمەڵگەكانــی تــری دنیــای پێشــكەوتوودا، تــاك ئازادییەكــی پــری 

هەیــە، زیاتــر ســەرقاڵی كاری داهێنــان و خزمەتكردنــی كۆمەڵگــە و ژیانێكــی خۆشــگوزەرانە، 
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نــەك چاودێریكردنــی ژنــان و خــۆ بــە پاســەوان دانانــی شــەرەفی ژنــان، كــە ئــەو كەســانە لــە 

ــی شــەرەفن. ــی چەمك ــە و خراپ ــی هەڵ ــری مانایەك ــدا هەڵگ بنەڕەت

ــۆ دەگێڕمــەوە، ئەگەرچــی ســەرە  ــی گشــتیی رووداوی كوشــتنەكەتان ب ــدێ الیەن  ئێســتا هەن

داوەكان كەشــف نەكــراون و هێشــتا لێكۆڵینــەوە لــە وردەكارییەكانــی ئــەم مەســەلەیەدا 

دۆكیومێنتــی  هەنــدێ  كــردووە،  بــۆ  بەدواداچوونــم  پێیــەی  بــەو  بــەاڵم  بەردەوامــە، 

ــەوە،  ــرم كۆكردۆت ــی پ ــدا زانیاری ــە دادگاش ــووە، ل ــت كەوت ــم دەس ــی پۆلیس بەڕێوەبەرایەتی

ــەو  ــەوەی ئ ــەوە گێڕان ــا دوای ئ ــەوە، ئینج ــۆ بگێڕم ــان ب ــەرەتایەكی رووداوەكەت ــم س دەتوان

كەســانەتان بــۆ دەخەمــەڕوو كــە لــەم مەســەلەیەدا تێــوەگالون و لــە دادگادا وتەیــان 

تاوانــە  چەشــنە  ئــەم  هۆكارەكانــی  و  دەكــەم  بــۆ  شــیكردنەوەی  پاشــان  لێوەرگیــراوە. 

دەخەمــەڕوو، بۆئــەوەی تــۆی خوێنەریــش لەگــەڵ منــدا بچیتــە قوواڵیــی ئــەم مەســەلەیەوە 

ــی لەســەر  ــۆی بەردەوام ــە گفتوگ ــەوە، وات ــێوازی چارەســەرەكان بكەین ــە ش ــر ل ــەوە بی و پێك

ــەم  ــی ئ ــە هــۆی بنەبڕكردن ــە دەشــێت ببن ــن ك ــە دەشتنیشــان بكەی ــەو رێگەچاران ــن، ئ بكەی

تاوانــە قێزەونــە، یــان النیكــەم ببنــە هــۆی كەمكردنــەوە و پاشــان نەهێشــتنی ئــەم دیاردەیــە.

)٢(

تەمەنــی نازەنیــن موحســین لەكاتــی كوشــتنەكەیدا ٢3 ســاڵ بــوو، ژنێكــی خوێنــدەوار و 

چاوكــراوە بــوو، ئەگەرچــی لەنێــو خێزانێكــی تەقلیــدی و كۆنەپارێــزدا پــەروەردە ببــوو، بــەاڵم 

كەســێكی شــەرمن و ترســنۆك نەبــوو، پەیوەندییەكــی كۆمەاڵیەتیــی باشــی هەبــوو، پەیوەندیــی 

نێــوان كــوڕان و كچانــی بــەالوە تەندروســت بــوو، هەوڵــی دەدا پشــتگیریی لــەو كچانــە بــكات 

كــە بەهــۆی پەیوەندییــەوە، لەماڵــەوە ئەشــكەنجە دەدران، یــان لــە قوتابخانــە دەردەهێــران 

دەمــاری  نازەنیــن،  هەڵســوكەوتانەی  و  هەڵوێســت  ئــەم  شــوو،  بــە  دەدران  زۆر  بــە  و 
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ــەوە، دوو  ــەی نازەنین ــەوان بەپێچەوان ــد، ئ ــرا گەورەكــەی ورووژان كۆنەپەرســتانەی هــەردوو ب

كەســی تونــدڕەو و هەمیشــە تــووڕە بــوون، بۆچوونــی خراپیــان لەســەر ئازادیــی ژن هەبــوو و 

ــردەوە. ــان دەك ــە بیری بەشــێوەیەكی خێڵەكییان

ــە  ــۆ یاخــود ل ــە زانك ــرد ل ــی، حــەزی دەك ــی ئامادەی ــی قۆناغ ــەواو كردن ــەدوای ت ــن ل  نازەنی

پەیامنگــەدا بەردەوامــی بــە خوێنــدن بــدات، نەیدەویســت لــە تەمەنێكــی زوودا شــوو بــكات 

و بچێتــە نێــو پرۆســەی هاوســەرگیرییەوە، بــەاڵم لەژێــر فشــاری قســە و زۆرلێكردنــی براكانیــدا، 

وازیــان لــە خوێنــدن پێهێنــا و دایــان بــە شــوو، شــووی بــە كەســێك كــرد كــە ١٢ ســاڵ لەخــۆی 

گەورەتــرە، نــاوی فەریــق عەبدوڵاڵیــە و ئــەو ئێســتا بــە تاوانــی كوشــتنی یەكێكــی دیكــە لــە 

ــی  ــە تاوان ــتە ب ــەر پەیوەس ــن، ه ــردی نازەنی ــاڵی مێ ــق عەبدوڵ ــەی فەری ــە، تاوانەك زینداندای

ــوو و  ــی هەب ــەردەوام ئیش ــوو، ب ــی ب ــتای كاش ــاڵ وەس ــق عەبدوڵ ــەوە. فەری ــتنی نازەنین كوش

بارودۆخــی داراییــان خــراپ نەبــوو، بــەاڵم پیاوێكــی كەللـــە رەق بــوو، هەڵســوكەگووتی لەگەڵ 

ــان  ــردەوە، هەم ــری دەك ــایەری بی ــان عەش ــی ژن ــە ئازادی ــەبارەت ب ــوو، س ــاش نەب ــن ب نازەنی

ــش  ــەوە ئی ــە دەرەوەی ماڵ ــێ ژن ل ــە ناب ــوو ك ــی هەب ــەی نازەنین ــرا گەورەك ــی دوو ب بۆچوون

بــكات، پیــاو لــە دەرەوە كار دەكات، دەبــێ ژنیــش لــە ماڵــەوە خەریكــی خزمەتكردنــی 

مێــرد و منداڵەكانــی بێــت، خوێندەوارییەكــی كەمــی هەبێــت بەســیەتی. واتــە نازەنیــن 

ــوو  ــی هەم ــوو، چاودێری ــت دەورە دراب ــاوی كۆنەپەرس ــێ پی ــە س ــەوە، ب ــووە ناوەندێك كەوتب

جوواڵنەوەیەكــی نازەنینیــان دەكــرد، جوواڵنــەوە و هاتوچــۆی ئەویــان زۆر ســنووردار كردبــوو، 

بیركردنــەوە و حــەز و خواســتی نازەنینیــش بەتــەواوی پێچەوانــەی ئــەو ســێ پیــاوە بــوو، ئەمــە 

ســەرەتای كێشــەكە بــوو، ســەرەتای زنجیرەیــەك فشــار بــۆ ســەر نازەنیــن، ئــەو فشــارانە هەندێ 

جــار دەگەیشــتنە ئاســتی لێــدان و ئەشــكەنجەدان، نــەك تەنهــا بــە دەســتی مێردەكــەی، بەڵكــو 

بــە دەســتی براكانیشــیەوە، تــا گەیشــتە رادەی ئەنجامدانــی تاوانــی كوشــن.

ــی  ــەی، هۆكارێك ــن و مێردەك ــەوەی نازەنی ــنبیری و بیركردن ــتی رۆش ــی ئاس ــێ جیاوازی پێدەچ

ــدی. ــە كارەســاتی تراژی ــدا دەگات ــە كۆتایی ــە ل ــت، ك ــان بووبێ راســتەوخۆی كێشــەكانی نێوانی
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ــۆ  ــەوە ب ــدا، دەگەڕای ــەڵ نازەنین ــق لەگ ــتا فەری ــتەی وەس ــوكەوتی ناشایس ــەرچاوەی هەڵس س

ئــەوەی كــە پیاوێكــی زۆر گومانــكار بــوو، پێیوابــوو تاڵــە موویــەك ژن و شــەیتان لەیەكــر جیــا 

ــوی  ــە ئاســانی فری ــێ ب ــەوە، دەتوان ــە ژن ــدە نزیكــە ل ــوو شــەیتان ئەوەن ــی واب ــەوە، پێ دەكات

ــوو  ــۆ هەم ــەی ب ــیری هەڵ ــن و تەفس ــەر نازەنی ــتە س ــی دەخس ــەردەوام گومانەكان ــدات، ب ب

رەفتارێكــی دەكــرد، بــەم گومانكردنانــە مێشــكی خــۆی مانــدوو كردبــوو، تەنانــەت لــە كاتــی 

كاركردنــدا كاتێــك كاشــییەكانی لــە تەنیشــتی یەكــرەوە دادەنــا و بــە چەكوشــە پالســتیكییەكە 

پیایــدا دەكێشــان، بــە هــۆی بیركردنــەوەی گوماناویــی لــە نازەنیــن، هەڵــەی دەكــرد و ئیــر لــە 

ــوو. كرێكارەكــەی بەردەســتی تــووڕە دەب

جارێكیــان، هــەر بەهــۆی بیركردنــەوەی گومانــاوی لــە نازەنیــن كــە ئاخــۆ ئێســتا بــە تەنهــا لــە 

ماڵــەوە چــی دەكات و لەگــەڵ كێدایــە، زۆر بــە تونــدی چەكوشــێك دەكێشــێت بــە پەنجــەی 

خۆیــدا، دوو نینۆكــی خــۆی شــین و مــۆر دەكاتــەوە. جارێكیــان گومــان وای لێكردبــوو خەیاڵــی 

ــی  ــەڵ پیاوێك ــەوە لەگ ــە ماڵ ــتا ل ــن ئێس ــی نازەنی ــات و وایدەزان ــكیدا دەه ــە مێش ــۆش ب ناخ

ــا و ســلفێكی  ــە كارەكــە هێن ــووەوە، وازی ل ــوو وەاڵمــی نەداب ــۆ كردب ــی ب ــە، تەلەفۆن دیكەدای

ــتبووە  ــەی خس ــی كلیلەك ــە هێواش ــەوە، ب ــووە ماڵ ــی گەڕاب ــە بێدەنگ ــەی دا و ب ــە پیكابەك ل

كونــی دەگاكــەوە و بەبــێ خوســت دەرگای كردبــووەوە، دڵــی بــە خێرایــی لێیــدەدا و وێنــای 

ــوو ژوورەكان  ــەاڵم هەم ــت، ب ــەوە دەگرێ ــن بەســەر ناپاكیی ــە ئێســتا نازەنی ــرد ك ــەوەی دەك ئ

گــەڕا كەســی نەدیتــەوە، تەنانــەت نازەنینیــش لــە ماڵــەوە نەبــوو، بــە تووڕەییــەوە تەلەفۆنــی 

بــۆ ماڵــی نازەنیــن كــردووە و وتوویەتــی: “ئــەو كچــەی ئێــوە لەكوێیــە و بــۆ چ بێئەخالقییــەك 

رۆیشــتووە، بۆچــی بــە بــێ ئیزنــی مــن ماڵــەوەی بەجێهێشــتووە”، دایكیشــی لێــی تــووڕە بــووە 
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ــە و  ــی ئێمەی ــا نازەنیــن لەماڵ ــدە پیاوێكــی گومانكاریــت، ئەوەت ــۆ ئەوەن ــۆ ب و وتوویەتــی: “ت

خــۆم هێناومــە، گووتــم بۆچــی بەتەنهــا لــە ماڵــەوە بێــت و بــا نیــوەڕۆ لــە ماڵــی ئێمــە نــان 

بخــوات، رۆڵــە گیــان تۆیــش كــە ئیشــەكەت تــەواو بــوو وەرەوە بــۆ ماڵــی ئێمــە، نــان بخــۆ و 

نازەنینیــش بــەرەوە”. زۆر جــار وەســتا فەریــق ئــەو گومانە بەتــاڵ و پووچانەی دەگواســتەوە بۆ 

براكانــی نازەنیــن، ئەمــەش كاریگەرییەكــی نەرێنیــی زۆری الی دوو براكــەی نازەنیــن، )عەباس( 

و )ســەاڵح(، دروســت كردبــوو، تەنانــەت كــە ســەاڵح لەگــەڵ خێزانەكەیــدا بــە رێگــەی قاچــاغ 

خۆیــان دەگەیەننــە ئەوروپــا و لــە ئەڵامنیــادا وەك پەنابــەر وەردەگیرێــن، لەوێــوە تەلەفــۆن بــۆ 

ماڵەوەیــان دەكات و نازەنینیــش ئــاگادار دەكاتــەوە كــە ســنووری خــۆی بزانێــت. 

)4(

وەســتا فەریــق، گومانــی لــە كوڕێــك هەبــوو، گوایــە پەیوەندییەكــی نائاســایی لەگــەڵ نازەنینــدا 

ــە  ــت، رۆژ ل ــی هەبێ ــچ بەڵگەیەك ــەوەی هی ــوو، بێئ ــادر ب ــاوی دالوەر ق ــوڕە ن ــەو ك ــە، ئ هەی

ــتبووەوە  ــۆی گواس ــێواوەی خ ــتە ش ــەم هەس ــەوە، ئ ــر دەبوون ــی گەورەت دوای رۆژ گومانەكان

ــگ  ــەوە، دالوەری بان ــا دەگەڕێت ــە ئەوروپ ــە ل ــان ســەاڵح، ك ــا جارێكی ــن، ت ــی نازەنی ــۆ براكان ب

كردبــووە ماڵــەوە و ئــاگاداری كردبــووەوە كــە لــە نازەنیــن نزیــك نەبێتــەوە، بگرە هەڕەشەیشــی 

لێكردبــوو، دالوەریــش نكوڵیــی لــەوە كردبوو هیــچ پەیوەندییەكی ناشایســتەی لەگــەڵ نازەنیندا 

ــە  ــق بەم ــتا فەری ــوو. وەس ــف كردب ــەرز وەس ــت ب ــی رەوش ــە ئافرەتێك ــی ب ــت، نازەنین هەبێ

دەزانێــت و خــۆی دەگەیەنێتــە ماڵــی ســەاڵح، ئیــر وەســتا فەریــق لــەوێ بــە مێشــكێكی پــڕ لــە 

گومانــەوە قســە دەكات و تــووڕە دەبێــت، دالوەریــش بەرەنگاریــی دەبێتــەوە و جنێوەكانــی 

لــێ قبــوڵ نــاكات، دەبێــت بــە دەمەقاڵییــان، وەســتا فەریــق بــە ئەعســابێكی زۆر توونــدەوە 

دەمانچەكــەی دەردەهێنێــت، گوایــە ســەاڵح هەوڵیــداوە هێــوری بكاتــەوە و نەهێڵێــت تەقــە 

بــكات، بــەاڵم وەســتا فەریــق مێشــكی قفــڵ دەبێــت و دوو فیشــەك بــە دالوەرەوە دەنێــت، 
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هــەر لەوێــدا دەیكوژێــت، ئینجــا بیــر لــەوە دەكاتــەوە نازەنینیــش بكوژێــت، بــەاڵم نازەنیــن 

ــی  ــزانێ براكان ــت و دەش ــەلەیە دەزانێ ــەم مەس ــن ب ــش نازەنی ــت، كاتێكی ــتدا نابێ لەبەردەس

چەنــدە كەللـــە رەقــن و الیەنــی زاواكەیــان دەگــرن، ناچــار دەبێــت لــە ماڵــەوە هەڵبێــت، بــە 

هــەر شــێوەیەك بــووە خــۆی گەیاندۆتــە یەكێــك لــە ســەنتەرەكانی داڵدەدانــی ژنــان.

واتــە وەســتا فەریــق بــە گومانــی پەیوەنــدی لەنێــوان نازەنیــن و دالوەر، لــە كاتــی تووڕەبونــدا 

ئــەو تاوانــەی ئەنجــام داوە، نازەنینیــش ناچــار بــووە پەنــا بباتــە بــەر یەكێــك لــە شــێڵتەرەكان 

ــتنەوە  ــی كوش ــۆی تاوان ــق بەه ــتا فەری ــەوە. وەس ــەوێ ماوەت ــگ ل ــاوەی دوو مان ــۆ م ــە ب ك

زیندانــی كــراوە، بــەاڵم خــۆی و براكانــی هەمیشــە هەڕەشــەی تۆڵەســەندنەوەیان لــە نازەنیــن 

و ماڵــی باوكــی نازەنیــن دەكــرد، كــە ئەگــەر ئــەوان نازەنیــن نەكــوژن، ئــەوا دەبێــت بــە شــەڕی 

دوژمنایەتــی و عەشــایەری و هەموویــان لەژێــر مەترســیی كوشــتندا دەبــن.

ــراوە،  ــار ك ــدا تۆم ــی پۆلیس ــە بەڕێوەبەرایەتی ــە ل ــەوەی ك ــتییەكان، ئ ــەوە گش ــی گێڕان بەپێ

ــكەكەی  ــووە خوش ــەوە ب ــۆ ئ ــەوە، ب ــاوە گەڕاوەت ــە ئەوروپ ــاری دووەم ل ــۆ ج ــە ب ــەاڵح ك س

ــان  ــە پۆلیســە، تاوانەكەی ــرای، ك ــی عەباســی ب ــە هاوكاری ــۆ داڕشــتووە و ب ــی ب ــت. پالن بكوژێ

ــن  ــت نازەنی ــن بچێ ــان بهێن ــە باوكی ــەت ب ــووە قەناع ــەو جــۆرە ب ــەش ب ــام داوە، پالنەك ئەنج

ــەالمەتیی  ــن و س ــی پاراس ــە گەرەنتی ــەوە ب ــۆ ماڵ ــەوە ب ــت و بیهێنێت ــێڵتەر دەربهێنێ ــە ش ل

ــە شــێڵتەر  ــەوە ل ــە گەرەنتیی ــن ب ــان دەكات، نازەنی ــە بەڵێنەكانی ــاوەڕ ب ــن، باوكیشــیان ب نازەنی

دەردەهێنێــت، دوای دوو رۆژ، تاوانەكــە ئەنجــام دەدرێــت.

ــەكال  ــتا ی ــداوە، هێش ــێوەیەی رووی ــەو ش ــە ب ــتیی رووداوەك ــر و راس ــی زیات ــەاڵم وردەكاری ب

نەبۆتــەوە، وەرگرتنــی وتــەی تاوانبــارەكان بەردەوامــە، نازەنینیــش لــە ژیانــدا نەمــاوە تا راســتیی 

ــووە  ــی تاوانەكــە، هەاڵت ــەوە، ســەاڵحی برایشــیان، دوای ئەنجامدان ــۆ بگێڕێت ــان ب رووداوەكەی

ــەوە و  ــاگادار كراوەت ــۆل ئ ــەی دادگاوە ئینتەرپ ــە رێگ ــەاڵم ل ــدەران. ب ــۆ هەن ــەوە ب و گەڕاوەت

داوایــان لــە پۆلیســی نێودەوڵەتــی كــردووە ســەاڵح موحســین محەمــەد لــە هــەر شــوێنێكدا 

ــەی  ــەو دۆكیومێنتان ــی ئ ــەی دادگای بكــەن. وام پێباشــە، بەپێ ــت دەســتگیر بكــەن و رەوان بێ

دەســتم كەوتــوون، هەنــدێ الیەنــی ئــەو تاوانەتــان، لــە زاری ئــەو كەســانەی لــە رووداوەكــەوە 
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نزیكــن، بــۆ بگوازمــەوە، بێگومــان رووداوەكــەش لــە دادگادا وەك تاوانــی كوشــن بــە بیانــووی 

شــەرەف ناســێراوە.

)٥(

وتەی باوكی نازەنین:

ــە شــێڵتەر  ــم ل ــەو رۆژەی نازەنین ــە، چونكــە ئ ــچ ســكااڵیەكم لەســەر عەباســی كــوڕم نیی  هی

هێنایــەوە، بــۆ شــەوەكەی، خــۆی و ژنەكــەی هاتــن بــۆ ماڵــامن بــۆ بەخێرهێنانــەوەی نازەنیــن، 

بــۆ بەیانــی رۆیشــتنەوە بــۆ ماڵــی خۆیــان، مــن بێئــاگام لــە هەمــوو پالنێــك كــە بــۆ نازەنیــن 

ــتوویەتی،  ــێ كوش ــم ك ــر نازان ــوژراوە، ئی ــن ك ــان نازەنی ــی وتی ــدەم زان ــەر ئەوەن ــراوە، ه دان

بــەاڵم گومانــم لــە ســەاڵحی كــوڕم هەیــە، چونكــە لــە كاتــی گەڕانــەوەی ئــەو لــە ئەوروپــا، ئــەو 

تاوانــە ئەنجــام درا. ســەاڵح و لەیــالی ژنــی، تاوانەكەیــان ئەنجــام داوە، لەیــال تەحســین ژنــی 

ســەاڵح بەشــدارە لــە تاوانەكــە. مــن لــە شــەوی رووداوەكــە و لەكاتــی ئەنجامدانــی تاوانەكــەدا، 

ــۆ مــاوەی دوو  ــن ب ــم نازەنی ــدە دەزان ــوو. ئەوەن ــاگام لەخــۆم نەب ــاوا بوورابوومــەوە و ئ ــە ت ل

مانــگ لــە ســەنتەری داڵدەدانــی ژنــان مایــەوە، وەســتا فەریقــی مێــردی كچەكــەم كەســێكی 

ــەاڵحی  ــووە، س ــدا هەب ــەڵ نازەنین ــی لەگ ــە پەیوەندی ــادر، گوای ــاوی دالوەر ق ــتووە بەن كوش

ــن كاری وا  ــم نازەنی ــن دەزان ــن، م ــتنی نازەنی ــۆ كوش ــەوە ب ــاوە گەڕاوەت ــە ئەوروپ كوڕیشــم ل

نــاكات، ســەاڵح زۆری لێدەكــردم كــە نازەنیــن بهێنمــەوە. مــن نازەنینــم بــە رەزامەندیــی خــۆی 

لــە ســەنتەرەوە هێنایــەوە بــۆ ماڵــەوە، شــەوی یەكــەم هیــچ كێشــەیەك نەبــوو، بــەاڵم شــەوی 

دووەم، دوای نانــی ئێــوارە، ســەاڵح و عەبــاس بــە هاوكاریــی شــێرزادی ئامۆزایــان، بەفرتوفێــڵ 

ــن  ــە نازەنی ــق زانیویان ــتا فەری ــی وەس ــەوەی براكان ــووی ئ ــە بیان ــردە دەرەوە، ب ــان ب نازەنینی

گەڕاوەتــەوە بــۆ ماڵــەوە و لەوانەیــە رومانەیــەك فڕێبدەنــە ماڵــەوە، بــەاڵم دواتــر هێنایانــەوە، 

ــەی لەســەر داخســتم،  ــی خســتە ژوورێكــەوە و دەرگاك ــی بەســتەوە و من ســەاڵح دەمــی من
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ژنەكــەم و هێمنــی كوڕمیــان خســتە ژوورێكــی تــرەوە و دەرگایــان لەســەر ئەوانیــش داخســت، 

ــووت:  ــا و دەی ــوو دەگری ــن ب ــە نازەنی ــم ل ــە گوێ ــوژن، چونك ــەم دەك ــی كچەك ــن دەمزان م

ــر بوورامــەوەو و لەهــۆش خــۆم چــووم.  ــم. ئی ــۆ دەمكــوژن مــن هیچــم نەكــردووە بێتاوان ب

كاتێكیــش هۆشــم هاتــەوە، دەرگای ژوورەكــە كرابــووەوە، هامتــە دەرەوە و دەرگای ژوورەكــەی 

تریشــم كــردەوە، ژنەكــەم و هێمنــی كــوڕم هاتنــە دەرەوە و كــەس لــە ماڵــەوە نەمابــوو، دواتــر 

بۆمــان دەركــەوت كچەكەمیــان كوشــتووە و لــە دەرەوەی شــار فڕێیــان داوە. مــن بێتاوانــم و 

بەشــدار نەبــووم لــەو تاوانــە. نازەنینیــش بــە رەزامەندیــی خــۆی لــە ســەنتەر هاتــە دەرەوە و 

گەڕایــەوە بــۆ ماڵــەوە.

وتەی دایكی نازەنین:

ئــەو شــەوە مەرگــی خۆمــم بــە چــاوی خــۆم بینــی، كــە بینیــم نازەنیــن خنكێــراوە و رۆحــی 

بــە بــەردا نەمــاوە، مــردم و ئــاگام لــە خــۆم نەمــا. ئــەو شــەوە هــەردوو كوڕەكــەم، ســەاڵح و 

ــش  ــتا ئەوی ــە ئێس ــەوە، ك ــە مای ــیان الی ئێم ــێرزادی ئامۆزاش ــامن، ش ــۆ ماڵ ــن ب ــاس، هات عەب

دەســت بەســەرە، شــەو درەنــگ لــە دەنگــە دەنــگ و هــاوارو قیــژەی نازەنیــن گیــان 

ــەداوان  ــە هەڵ ــك ب ــم. كاتێ ــرد توخــوا مەمكــوژن مــن بێتاوان ــووەوە، هــاواری دەك ــەرم ب خەب

ــوو،  ــن راكشــابوو، بەتانییەكــی بەســەرەوە ب ــم نازەنی ــە خــوارەوە، بینی ــدا هاتین ــە قادرمەكان ب

وامزانــی خەوتــووە، كاتێــك هێمنــی كــوڕم بەتانییەكــەی لەســەر البــرد، بینیــم گەردنــی ســوور 

ــان و  ــە گری ــرد ب ــی ســپاردبوو، دەســتم ك ــوو، گیان ــۆر هەڵگەڕاب ــووەوە و دەموچاویشــی م بب

ــەوە  ــە پۆلیس ــی ب ــن پەیوەندی ــەوە و هێم ــن بوورام ــدووە. م ــان خنكان ــە كچەكەمی ــم ك زانی

كردبــوو، دوو كــوڕە گەورەكەشــم لەماڵــەوە نەمابــوون. تاوانبــاری ســەرەكی، ســەاڵحی كــوڕم و 

ــوون. ــان هەاڵت ــە ئێســتا هەردووكی ــی ك ــالی ژنێت لەی

وتەی عەباسی برای نازەنین:

مــن لــەو رووداوەدا بێتاوانــم، ئــەو شــەوەی كە زانیــم نازەنینیان لــە ســەنتەرەوە هێناوەتەوە بۆ 
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ماڵــەوە، لەگــەڵ شــەهالی خێزانــم و مناڵەكانــم رۆشــتین بــۆ ماڵــی باوكــم بــۆ بەخێرهێنانــەوەی 

ــە  ــە ل ــوو ك ــەڵ ب ــان، ســەاڵحی برایشــم لەگ ــی خۆم ــۆ ماڵ ــەوە ب ــی هاتین ــۆ بەیان ــن، ب نازەنی

ئەوروپــاوە گەڕابــووەوە، بــەاڵم ســەاڵح بــۆ رۆژی دوایــی داوای ئۆتۆمبێلەكــەی لێكــردم، منیــش 

دام پێــی و ئــەو رۆیشــتەوە بــۆ ماڵــی باوكــم، پــاش ماوەیــەك كــە مــن چــووم بــۆ دەوام، لــەوێ 

پێیــان راگەیانــدم كــە خوشــكەكەم كــوژراوە و ئیــر دەســت بەســەر كــرام، مــن بێتاوانــم.

وتــەی شــەهال تاهیــری هاوســەری عەبــاس موحســینیش وەرگیــراوە، بــەاڵم مــن ئــەو 

ــەری  ــینی هاوس ــال تەحس ــۆ لەی ــاژەی ب ــەهال ئام ــە ش ــەوت، گوای ــت نەك ــەم دەس دۆكیومێنت

ــە  ــی ل ــە دەورێكــی زۆر خراپ ــردووە ك ــار ك ــەوە تاوانب ــەوی ب ــردووە و ئ ســەاڵح موحســین ك

ــەی  ــووەوە و قس ــن دەب ــە نازەنی ــال زۆری رق ل ــە لەی ــووە، گوای ــدا هەب ــی نازەنین ناوزڕاندن

ناجــۆری لــەالی مێردەكــەی، كــە بــرای نازەنینــە، گێڕاوەتــەوە و براكــەی لــە دژی نازەنیــن هــان 

ــە،  ــەدا هەی ــەو تاوان ــان ل ــان خۆیشــیان رۆڵی ــەوە دەردەخــات هەندێجــار ژن داوە. ئەمــەش ئ

واتــە لــە كۆمەڵگــە تەقلیدییــە پیاوســاالرەكاندا تەنیــا پیــاوان تاوانبــاری “شــەرەف” نیــن، بگــرە 

ئافرەتیــش تیایــدا بەشــدارە، بــەوەی چاودێــری دەخاتــە ســەر ئافرەتانــی دیكــە و لەدواییــدا بــە 

قســەی ناڕاســت و بێبنەمــا ناویــان دەزڕێنێــت، كــە زۆر جــار بەبــێ بنەمــا ژنێــك دەكوژرێــت. 

ــدووە و  ــان گەیان ــە ئافرەت ــەدا زیانێكــی زۆری ب ــەو كۆمەڵگــە دواكەوتووان قســەو قســەڵۆك ل

ــا. ــان ن هانــی كوشــتنی داون، ســا ئــەو قســە و قســەڵۆكانە راســت بــن ی

)6(

ئەمانــە بەشــێك بــوون لــە وتــەی وەرگیــراوی كەســوكاری نازەنیــن لەالیەن پۆلیســەوە، كەســانی 

دیكــەش هــەن كــە دەستبەســەرن و وتەیــان وەرگیــراوە و گومانیــان لەســەرە، وەكــو )شــێرزاد 

وەلــی محەمــەد(ی ئامــۆزای نازەنیــن، )شــەهال تاهیــر(ی ژنــی عەبــاس. بــەاڵم هەمــوو وتــەكان 
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لــە دەوروبــەری ئــەو بابــەت و قســانە دەخولێنــەوە.

ئێســتا تــۆی خوێنــەر، دوای ئاگاداربــوون لــە رووداوێكــی دیكــەی تاوانــی كوشــن بــە بیانــووی 

شــەرەف، لەگــەڵ منــدا بیــر بكــەرەوە، هــۆكاری ســەرەكیی ئــەم جــۆرە تاوانانــە دەگەڕێنــەوە 

بــۆ چ هۆكارێــك؟ كۆمەاڵیەتــی یــان سیاســی؟ ئەقڵــی عەشــایەری یــان ئاییــن؟ دەســەاڵت یــان 

ــی؟  ــی و گەمژەی ــان نەزان ــری كۆنەپەرســتانە ی ــدارەکان؟ بی ــە پەیوەندی ــاری الیەن ــی بڕی نەرمی

تێنەگەیشــن لــە مۆدێرنــە و قبوڵنەكردنــی ئازادیــی تــاك و ئازادیــی ژنــان؟ یــان هەمــوو ئــەو 

هۆكارانــە پێكــەوە؟

 وای بــۆ دەچــم هەمــوو ئــەم هۆكارانــە و چەندیــن هــۆكاری دیكــە، پێكــەوە و بــە كۆكراوەیــی، 

زەمینەیەكــی گونجــاو بــۆ تاوانــی كوشــتنی ژنــان بــە بیانــووی شــەرەف، دەخوڵقێنــن. كەواتــە 

بــۆ چارەســەری ئــەم كێشــەیە و بــۆ بنەبڕكردنــی ئــەم دیاردەیــە، پێویســتە لــە زیــاد لــە بوارێــك 

و لــە زیــاد لــە كەناڵێكــەوە كاری بــۆ بكرێــت.

كێشــەكە ئەوەیــە ژمارەیــەك پیــاوی خۆرهەاڵتــی و كۆمەڵگــەی ئێمــە بــە گشــتی، بــە هەڵــە لــە 

چەمكــی “شــەرەف” تێگەیشــتوون، بــە چاوێكــی نــزم تەماشــای ئافــرەت دەكــەن، تــۆ بڕوانــە 

زۆربــەی پیــاوی كــورد، بــە هاوســەر و هاوژینــی خۆیــان دەڵێــن )ماڵــەوە( و نــاوی ناهێنــن، 

یــان لــە هەنــدێ ناوچــەدا دەڵێــن )منداڵــەكان( كــە مەبەســتیان هاوســەرەكەیانە، ئــەوان پێیــان 

شــەرمە پیــاوی غەیــرە نــاوی ژنەكانیــان بزانێــت، گوێــت لــێ بــووە دەڵێــن: ماڵــەوەم لــە گــەڵ 

نییــە، ســەالم بكــە لــە ماڵــەوە، ماڵەوەمــان نەخۆشــە....تاد. بــەو جــۆرە ناولێنانــەدا پیــاوی كــورد 

لــە كۆنــەوە تاكــو ئێســتایش كونجــی ماڵــی بــە شــوێنی شــیاو بــۆ هاوســەری خــۆی دانــاوە.

ــێك  ــەوێ كەس ــك بیان ــەدا، كاتێ ــەی ئێم ــە كۆمەڵگ ــی ل ــووە خەڵك ــت لێب ــار گوێ ــان زۆرج ی

بشــكێننەوە، دەڵێــن: حەیــا و ناموســیم بــرد، شــەرەفیم شــكاند، یــان حەیــا و نامووســم چــوو. 

یــان جنێــو بــە كەســێك بــدەن دەڵێــن: شــەرەف و ئەخالقــی نییــە. جــا ئــەو كەســە هەرچەنــدە 

ــاك و مرۆڤدۆســتیش بێــت. كەســێكی دڵپ

ــە  ــەی ئێم ــە، كۆمەڵگ ــوو مرۆڤێك ــی هەم ــازادی ماف ــازادە، ئ ــێ، ئ ــان م ــت ی ــر بێ ــرۆڤ نێ م

ــۆ  ــە ب ــەدا هێامی ــەو چەشــنە كۆمەڵگەیان ــرەت ل كۆمەڵگەیەكــی پاشــكەوتوو و نێرســاالرە. ئاف
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جەســتە، بــۆ ئەخــالق، بــۆ شــەرەف، نــەك بــۆ ئەقــڵ و ڕۆح و مــاف و مرۆڤبــوون، كۆمەڵگــەی 

ــە  ــش ب ــتەی ئافرەتی ــا جەس ــەوە. ئەوج ــورت كردۆت ــتەدا ك ــە جەس ــی ل ــای ئافرەت ــە بەه ئێم

ــت  ــتەی دەبینێ ــە جەس ــژ ل ــا چێ ــر تەنه ــە نێ ــدراوە. چونك ــەوە گرێ ــژو لەزەت ــەرچاوەی چێ س

ــا و  ــە ڕەنــج و توان ــاس ل ــاوەزی. ب ــە رۆح و جوانــی و ســۆز و میهرەبانــی و ئەقــڵ و ئ نــەك ل

ژیــری و داهێنــان و ئەقڵــی ژن ناكرێــت، بەڵكــو یەكســەر باســی جوانیــی روخســار و جوانیــی 

ــار. ــاكار و رەفت ــی ئ ــەوەك جوانی ــت، ن جەســتەی دەكرێ

)7(

كۆمەڵگــەی كــوردی، وەك هــەر كۆمەڵگەیەكــی تــری نەریتخــواز، پشــتی بــە كۆمەڵێــك داب و 

نەریــت بەســتووە، بۆیــە تاكەكانــی پێیــان وایــە شــەرەف چەمكێكــە دەبێــت پارێــزگاری لــێ 

بكرێــت، ئــەم چەمكــە پەیوەســت كــراوە بــە ژنــەوە، ڕەگــەزی نێریــش كــە پیاوەكەیــە خــۆی 

بــە خاوەنــی ژنەكــەی و خوشــكەكەی و كچەكــەی دەزانێــت و مامەڵەیــان پێــوە دەكات، لێــرەدا 

ــش كەســێكی  ــت، ژنی ــا دەزانێ ــە توان ــر و خــاوەن دەســەاڵت و ب ــاو خــۆی بەكەســێكی ژی پی

نــەزان و ئەقــڵ نوقســتانە و زوو هەڵدەخەڵەتێــت، بۆیــە ئــەو پیــاوە خــۆی كــردووە بــە چاودێر 

بەســەریانەوە و پارێــزگاری لــە شــەرەفیان دەكات، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا پیاو خۆی شــەرەفی 

خــۆی ناپارێزێــت كــە خــۆی ئــەو كارانــە لەگــەڵ ژنــدا دەكات، خــۆ ئەگــەر مەســەلەی شــەرەف 

ــەكان، بۆچــی هــەم  ــە پیرۆزیی ــزگاری بێــت ل ــی بێــت و پارێ ــوری و نەریت مەســەلەیەكی كولت

ژن و هــەم پیــاو لــە ســزادا هاوبــەش نابــن، تەنیــا ژن بــە تاوانبــار ســەیردەكرێت و دەكرێتــە 

ــە كۆتاییشــدا ســزای كوشــن بەســەر  قوربانــی، كــە خــودی پیاوەكــەش لەگەڵیــدا بەشــدارە، ل

ــەوە  ــی و نارشینیی ــە جوان ــتیدا ب ــە پەیوەس ــەش ل ــاوی شــەرەفەوە دەســەپێرێت، ئەم ژن بەن

ڕەفتارێكــی نارشیــن و قێزەونــە كــە بەرامبــەر بــە ژن دەكرێــت.

لــە زەینــی خێڵــدا، شــەرەف، غیــرەت، پاكیزەیــی، داوێنپاكــی و پیاوەتــی، زنجیرەیــەك بنەمــای 

ــر  ــان داگی ــی ئێمەی ــە كوڕان ــی بەشــێك ل ــدوون، هەمیشــە بەســەرزارەوەن و زەین ــەرز و زین ب
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كــردووە و ئاڕاســتەی دەكــەن. ئــەم بنەمایانــە تــەواوی ئــاكار و مۆراڵــەكان بــۆ پیــاوی نەریتخواز 

دیــاری دەكــەن، لــە كولتــووری خێڵــدا بەشــی هــەرەزۆری ژن بــۆ مەبەســتی ســێكس و وەچــە 

ــە مســتدایە. ژن  ــی ل ــەواوی دەســەاڵتی خاوەنداری ــاو ت ــاوە. پی ــی پی خســتنەوە و خزمەتكردن

لــە كۆمەڵگــەی خێڵەكیــدا خاوەنــی هیــچ داراییــەك نییــە، بۆیــە پیــاو بــۆی هەیــە چەنــد دڵــی 

دەخوازێــت ژن بهێنێــت، لــەم حاڵەتــەدا ئاینیشــی لــە پشــتە، یــان بابڵێیــن ســوود لــە ئاییــن 

وەردەگرێــت، كەچــی لــە مەســەلە مرۆڤایەتییەكانــدا پشــت لــە ئاییــن دەكات. پیــاو خــۆی بــە 

خاوەنــی جەســتەی ژن دەزانێــت، لــەو جەســتەیەدا هــەر لــە قژیەوە هەتــا دەگاتــە پەنجەكانی 

پێــی، بــە عــەورەت بــۆی حیســاب كــردووە، چەمكــی شــەرەف الی پیاوانــی بنەماڵــە و خێــڵ 

چــڕ بۆوەتــەوە، چونكــە جەســتەی ژن موڵكــی پیــاوە و دەبێــت ئــەو پارێزگاریــی لــێ بــكات، 

الی خێــڵ شــەرەف تەنكــە، وەك باڵــی مێــش و لــە پــەردەی كچێنیــدا چڕبۆتــەوە، خێــڵ ئــەو 

پــەردە تەنكــەی لــێ بووەتــە شــوورەی چیــن و لەوێــوە كوڕانــی خێــڵ ســەنگەرەكانی پاراســتنی 

شــەرەفیان قایــم كــردووە و بەرگــری لــێ دەكــەن، بۆیــە دەبێــت ئــەو پەردەیــە هــەردەم ســەر 

مــۆر و پارێــزراو بێــت و تەنیــا بەفەرمــی، واتــە بەحەاڵڵــی، لــە بەیــن بچێــت، چونكــە مێینــە 

تووشــی هــەر گوناهێــك ببێــت، ئــەوا نێرینەكانــی پــێ دوچــاری عەیــب و شــوورەیی دەبــن.

كـوشـــن بــە بیانــووی شـــەرەف، ئـاكـــارێكی دزێــو و نـاشـــرینە لــە الیــەن ڕەگــەزی نێــرەوە 

پیــادە دەكرێــت، كـۆمـــەڵگەی كوردیــش مێژوویەكــی دوور و درێــژی هەیــە، كــە بەداخــەوە تــا 

ئەمڕۆیــش بــەدی دەكرێــت و هــەر مــاوە.

)8(

بــەاڵم، لێــرەدا بــا راســتییەكی پێچەوانــەی ئــەم قســانە و پێچەوانــەی ئــەو دیاردانــەش 

بخەینــەڕوو، بــەو مانایــەی هەمــوو كــوڕان و كچانــی كۆمەڵگــەی ئێمــە، بــەو شــێوە نەرێنییــە 

ــەدا  ــەی ئێم ــە كۆمەڵگ ــش ل ــی زۆری ــە گەنجانێك ــەوە، وات ــر ناكەن ــەرەف بی ــی ش ــە چەمك ل

هــەن، كەســانی ئازادیخــواز و كــراوەن و باوەڕیــان بــە ئازادیــی تــاك و ئازادیــی ژن و مافەكانــی 
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مــرۆڤ هەیــە، كــەم نیــن ئــەو كەســانەی بــە هەمــوو شــێوازێك لەپێنــاوی پەرەپێدانــی ئــەو 

ــات دەكــەن، هــەوڵ دەدەن ســنووری ئازادییــەكان بەرینــر بكەنــەوە، لەنێــو  ئازادییــەدا خەب

ژیانــی كۆمەاڵیەتیامنــدا پراكتیــزەی بكــەن، دژی هەمــوو جــۆرە پێشــێلكردنێكی مافــی ژنانــن، 

كەســانی وامــان زۆرن بــە هەمــوو رێگەیــەك ئازادیــی ژنــان دەســتەبەر دەكــەن و دەیپارێــزن، 

ــە  ــەو ئەندازەی ــە كۆمەڵگــەی ئێمــە ب ــەك بێــت. وات دژی كوشــتنی ژنانــن ســا بەهــەر بیانووی

ــۆ ژن مــەاڵس دابێــت،  ــە خــۆی ب ــاوی كــورد هەی ــە كــە هەرچــی پی تاریــك و پاشــكەوتوو نیی

بــە پێچەوانــەوە پیــاو دەوری زۆرە لــە فراوانكــردن و گەورەكردنــەوەی پەراوێزەكانــی ئازادیــی 

ژنــان.

جــاران لــە كۆمەڵگــەی نەریتخــواز و كۆنــدا، هەمــوو كەســێك بــۆی هەبــوو بەبیانووی شــەرەف 

ژن بكوژێــت، واتــە نــەك تەنهــا بــاوك یــان بــرا، بەڵكــو مــام و خــاڵ و ئامــۆزا و خزمــی دووریش 

بــە مافــی خۆیــان دەزانــی، بــەو تێگەیشــتنە ســەقەتەوە لەســەر “شــەرەف”، ژن بكــوژن، ئەمڕۆ 

ئــەو رووبــەرەی پیــاو زۆر كەمــر بۆتــەوە، ئێســتا ئامــۆزا و خاڵــۆزا و پــوورزا، تەنانــەت مــام و 

خاڵیــش هەقیــان بەســەر ئــەو مەســەالنەوە نییــە و پڕكێشــی ئــەوە ناكــەن بەبیانــووی شــەرەف 

ژنــان بكــوژن، ئەمــڕۆ تەنانــەت بەشــێكی زۆری بــاوك و براكانیــش پەنــا بــۆ چــەك و كوشــن 

ــە  ــر ل ــر بی ــەن، پ ــۆ ئامــۆژگاری و پیشــاندانی رێگــەی راســت دەب ــا ب ــر پەن ــەن، بەڵكــو پ ناب

هــۆكار و چارەســەرەكان دەكەنــەوە.

ــی  ــە قازانجــی ئازادی ــی خۆرهەاڵتیشــدا، گۆڕانكارییەكــی گــەورە ب ــەی واڵتان ــە ئاســتی زۆرب ل

ژنــان روویــداوە، بــۆ منوونــە واڵتــی میــرس، یەكــەم دەوڵەتــی عەرەبییــە كــە لــە ســاڵی ١98١ەوە 

رێككەوتننامــەی بنەبڕكردنــی هەمــوو شــێوازەكانی جیاكاریــی دژی ژنانــی پەســەند كــردووە، 

بگــرە كوشــتنی ژنــان بــە بیانــووی شــەرەف بــە تاوانێكــی گــەورە هەژمــار دەكرێــت و توندترین 

ــدا  ــتان و ئەفغانستانیش ــكەوتووی پاكس ــی پاش ــەردوو واڵت ــە ه ــەت ل ــەرە، تەنان ــزای لەس س

هەنــدێ گۆڕانــكاری لــە یاســاكاندا بــە قازانجــی ژنــان كــراوە، تەنانــەت خەریكە هاوســەرگیریی 

پێشــوەخت و بــە شــوودانی منــداڵ قەدەغــە دەكــەن، كــە پێشــر بــە ئاشــكرا دادگا هاوســۆزیی 

ــە  ــەدا پاراســتنی “شــەرەف” ل ــەو دوو واڵت ــە یاســای ئ ــوو، ل ــاری ژنكــوژدا هەب ــەڵ تاوانب لەگ
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ئەســتۆی پیاودایــە، لێــرەدا شــەرەف تەنهــا مانــای سێكســی ژن دەگرێتــەوە، نــەك بەهــا 

مرۆڤایەتییــە گرنگەكانــی وەكــو: راســتگۆیی و لێكبــوردن و قبوڵكردنــی جیــاوازی و باوەڕهێنــان 

بــە بەندەكانــی مافــی مــرۆڤ.

 ســەیر ئەوەیــە ســەرەڕای ئــەو هەمــوو پێشــكەوتنە گەورانــەی بــواری زانســتی و تێكنۆلۆجی و 

ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و ئەقڵــی، كەچــی هێشــتا نەتوانــراوە نەریتــی كۆنــی پیاوســاالری لــەو 

چەشــنە كۆمەڵگەیانــەدا بنەبــڕ بكرێــت، بــەاڵم وا خەریكــە لــەو دوو واڵتەشــدا، واتــە پاكســتان 

و ئەفغانســتان، ژمــارەی كەســانی ئازادیخــواز زیــاد دەكات و لــە میدیاكانــدا باســی پێشــكەوتنی 

كۆمەاڵیەتــی و ئازادیــی ژنــان دەكــەن، هــەوڵ دەدەن لــە چەندیــن رێگــەوە گەنجــان هۆشــیار 

بكەنــەوە، بەتایبەتــی لــە رێگــەی میدیــا و بەرنامەكانــی رادیــۆ و كەناڵــە تەلەڤیزیۆنییەكانــەوە، 

ــەو شــیعرانەی  ــی ئینســانییانەی ئ ــی، ناوەرۆك ــگ و گۆران ــە رێگــەی ســیمینار و ئاهەن ــان ل ی

دەكرێــن بــە گۆرانــی لەالیــەن گۆرانیبێژانــی نــاودارەوە، وتــاری مزگەوتــەكان، خوێندنــی 

فەرمــی و پرۆگرامەكانــی خوێندنــی قوتابخانــەكان، كردنــەوەی چەندیــن یانــەی وەرزشــی بــۆ 

گەنجانــی كــچ و كــوڕ، كردنــەوەی یانــەی ســینەما و كافیتیریــا و مەلەوانگــە و پــارك و...هتــد.

 بگــرە نەتــەوە یەكگرتــووەكان ئــەو واڵتانــە دەخاتــە ژێــر چاودێرییــەوە كــە تاوانــی كوشــتنی 

ــی  ــچ كەســێك ماف ــەوە، هی ــاری یاســایی و ئەخالقیی ــە ب ــادا روو دەدات، چونكــە ل ــان تی ژنانی

ئــەوەی نییــە و مۆڵەتــی پێنــەدراوە بەنــاوی “شــەرەف”ەوە ژیــان لــە كەســێك بســێنێتەوە. نــە 

یاســا زەمینییــەكان و نــە یاســا ئاســامنییەكان و نــە هیــچ ئاینێكیــش مۆڵەتی كوشــتنیان بــە ناوی 

شــەرەفەوە بــە كــەس نــەداوە. نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــەردەوام ئــەو واڵتــە پاشــكەوتووانە 

ئــاگادار دەكاتــەوە كــە تیایانــدا كوشــن بــە نــاوی شــەرەفەوە ئەنجــام دەدرێــت. كوشــن بــە 

نــاوی شــەرەفەوە تەنیــا لەناوبردنــی ژنێــك یــان پیاوێــك نییــە، بەڵكــو ئــەو كردەیــە لــەرووی 

كۆمەاڵیەتــی و مەدەنــی و سیاســییەوە، بریتییــە لــە لەناوبردنــی چەمكــی كۆمەڵگــەی ئــازاد، 

پێشــێلكردنی مافــی مــرۆڤ و مافــی تــاك و مافــی ژیــان. 

 لێــرەدا دەســەاڵت بەرپرســی یەكەمــە لــە رووبەڕووبوونــەوەی تاوانــی شــەرەفدا، دەبــێ 

ــی  ــت و جێبەجێ ــد دابنێ ــەوە و ســزای تون ــووەكان ببێت ــۆن و دواكەوت ــە ك ــی نەریت بەرەنگاری
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ــتنی  ــە پاراس ــە ل ــەش بریتیی ــەم ئەرك ــەرە، ئ ــایی لەس ــی یاس ــەت ئەرك ــە حكوم ــكات، چونك ب

ــەر  ــووی شــەرەف، خــۆ ئەگ ــە بیان ــی كوشــن ب ــان و ســزادانی تاوانباران شــكۆی جەســتەی ژن

حكومــەت خــۆی لــەم ئەركــە بدزێتــەوە، ئــەوا رێگــە بــۆ زیادبوونــی ئــەو دیــاردە نامرۆڤانەیــە 

ــت. ــدار دەبێ ــەدا بەش ــەو تاوانان ــش ل ــا حكومەتی ــەوە، ئەوس دەكات

مەســەلەی شــەرەف لــە كۆمەڵگــە خێڵەكــی و دواكەوتووەكانــدا، ئەوەنــدەی پەیوەندیــی 

بــە قســە و قســەڵۆك و )گووتی..گووتــی( و ناوزڕاندنــەوە هەیــە، ئەوەنــدە پەیوەندیــی 

بەڕاســتییەوە نییــە، دەشــێت گومانكــردن و قســەو قســەڵۆك، ناوبانگــی كــچ لەكــەدار بــكات، 

لەوانەیــە ئــەو كچــە بــە فیعلــی هیــچ شــتێكی نەكردبێــت، بــەاڵم هــەر بــە قســە بۆهەڵبەســن 

و گومــان و ناوزڕانــدن، دوچــاری فشــاری كۆمەاڵیەتــی و خێزانیــی گــەورە بووبێتــەوە، چەندین 

ئافــرەت هــەر بــە قســە و قســەڵۆك ســیفەتی بێشــەرەفییان دراوەتــە پــاڵ و دواجــار پیاوانــی 

نەزانیــش كوشــتوویانن، بــۆ منوونــە كوشــتنی نازەنیــن موحســین محەمــەد.

***

ــز  ــە ئامێ ــدەكان ل ــوو ئومێ ــە، هەم ــز هەی ــناییەىك بەهێ ــەدا رۆش ــە تاریکەك ــی تونێل ــە كۆتای ل

ــەوە. تەماشــای ئاســۆ  ــن دەبێت ــەوە و هــەروا بەری ــەك كراوەت ــە ئاســۆدا دەالقەی ــت، ل دەگرێ

ــی  ــراوە و بەرین ــی ك ــو رۆح ــە نێ ــناییە دەچێت ــەو رۆش ــە، ئ ــناییەك هەی ــدا رۆش ــە، لەوێ بك

تــۆوە، دڵنیایــی و ئاســوودەییت پێدەبەخشــێت. هەمیشــە بــەو هیوایــەوە بیــر بكــەرەوە كــە: 

خەونێــك دێتــە دی، دەشــێت ئەمــڕۆ بێــت، یــان ســبەی. خەونــی كرانــەوە و گەیشــتنی ئێمــە 

ــە. ــە خۆشــگوزەرانەكانی دیك ــە كۆمەڵگ ب

 دەتوانیــن بڵێیــن، خەریكــە لــە كۆمەڵگــەی ئێمــەدا ژمــارەی ئــەو گەنجانــەی دان بــە 

ئازادییەكانــدا دەنێــن و باوەڕیــان پێــی هەیــە و كاری بــۆ دەكــەن، زۆر زیاتــرە لــە ژمــارەی ئــەو 

كەســانەی لــە نەزانیــن و دواكەوتووییــەوە، پەنــا دەبەنــە بــەر بــۆ كوشــتنی ژنــان بــە بیانــووی 

ــی  ــنبیرییەكان، دەزگاكان ــدە رۆش ــەكان، ناوەن ــۆكان، پەیامنگ ــارەی زانك ــڕۆ ژم ــەرەف. ئەم ش

چاپەمەنــی، خوێنــدەواران، رۆشــنبیران، كەناڵــە ئاســامنییە پێشــكەوتووەكان و رێكخراوەكانــی 

ــان رۆڵێكــی چاالكــی  ــان كــردووە و ژن ــە ئەندازەیەكــی گــەورە زیادی ــی، ب كۆمەڵگــەی مەدەن
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تیــادا دەبینــن. ئەمانــە بەســەریەكەوە رۆڵێكــی ئەرێنیــی گەورەیــان هەیــە لــە گۆڕینــی 

ــەدا. ــی ئێم ــەوەی گەنجان ــن و بیركردن ــە زەی ــی “شــەرەف” ل چەمك

شــەرەف، واتــە: كاركــردن، تێكۆشــان لەپێنــاوی ئازادیــدا، جێبەجێكردنــی یاســا، دادپــەروەری، 

دەســتپاكی، پابەندبــوون بــە بەهــا مرۆییــەكان، رێزگرتــن و یارمەتیدانــی ئەوانیــدی، قبوڵكردنــی 

جیــاوازی و رێزگرتــن لــە ئەویدیكــەی جیــاواز. 

بێشــەرەفی، واتــە: گەندەڵــی، فرتوفێــڵ، كوشــن، درۆكــردن، زوڵــم وســتەمكاری، ناهەقــی، دزی، 

شــەڕەنگێزی، دووفاقــی، بەرتیل.

• ناو و شوێنی کەسایەتیەکانی ئەم چیرۆکە خوازراوە




