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مةسةلةي رزطاري ذنان و مافة مةددةنية كانيان هةروةها دةوري شةريعةيت ئيسالم لة ياسادا  يةكيك لة طرنطتـرين         

ة جياجياكاين جملسي حوكمة لـة عـرياق كـة تـةواوي     و حةساس ترين كيشةو باسةكاين ئيستاي ئةندامان و اليةن     
جملسةكةو ئةوانةي بةنيازي بةريوةبردن و ئايندةي عرياقن بة خودي ئةمريكاشةوة دةرطريي كيشةو ئالؤزي بـوون               

ريك نةكةوتن لةسةر ئةو مةسةالنة ريطري تةواوي بؤ جملسي حوكم ثيكهيناوة لةبةردةم برياردان             .  لةم ثةيوةندةدا 
 . ياساو دةسةالت و تةنانةت بريار دان لةسةر دةستووري موئةقةتلةسةر جؤري

اليةنةكاين جملسي حوكم هةريةك بةبةلطةي جياجيا لةثةيوةند بةبةرذةوةندي سياسي تايبةتيانةوة ريك ناكـةون        
و لةسةر ئةو بابةتانة ، لةاليةكي تريش فشاري نارةزايةيت  خةلكي ئازادخيوازويةكسانيخوازي عرياق سةبارةت بة             

خؤثيشـاندان و راوةسـتانةوةي     .  مةسةالنة ئةوةندةي تر بريارةكاين جملس و كارةكاين تووشـي شـةلةل كـردوة            
دا و داوا كـردين دةورو حصـةي        137خةلكي مةددةين و راديكال لة بةغداو شارةكاين كوردستان لةبةرانبةر بريـاري            

وتنـةوةي ذنانـةوة لةكوردسـتان لـةم ضـةند          زياتر بؤ ذنان لةبةريوة بردين سياسي عرياق دا بةتةجربةكاين بزو         
سالةي دوايي داو رازي نةبووين سةراسةري بالةكاين بزووتنةوةي ذنـان بـةو بريـارة كاريطـةري دانـان لةسـةر                    

 لة اليةن جملسةكةوة    137سةراين ئةحزايب كوردي بةرازي نةبوون بةوبريارة و سةرئةجنام هةلوةشانةوةي برياري         
ةواو بوو بؤ ئةوان ، لةهةمان كاتيشدا دةستكةوتيكي طرنط بوو بؤ بزووتنةوةي ذنان و              ئةمانة مايةي نائاراميةكي ت   

 .  ثشتشكينيكي قورسي  ئيسالم بوو لة عرياقدا
 خودي ئةمريكا لة مانطي مارسـي ثـارةوة كـة بريـاري داطريكـردين عرياقـي داو هريشـي سـةربازي كردةسـةرو                       

يةوة ضاوةريي بزووتنةوةيةكي مؤديرين لةم ضةشنةنةبوون      ئةجنومةين حوكميش لةوةخيت هةول ودةست بةكاربون     
ئةمـة لـةكاتيك دا كـة بزووتنـةوةي سوسياليسـيت           . كة ديفاع لة مافةكاين ذنان بكات لة ووالتيكي وةك عرياقـدا          

وبزووتنةوةي رزطارخيوازي ذنانيش لةثاليدا لة ئاسيت دونيادا تووشي ثاشةكشةي جـددي بـوة لةضـةند دةيـةي                 
مايةداري بةردةوام لة هةويل شكل وشيوازداين جؤراوجؤرداية بة بزووتنةوةي واقعي ذنان كة ذنـاين           سةر.  دوايي دا 

رابةران و سؤسيالست لةدةورانيكدا جيطرييانكرد ئةمكارةشي بةجؤريك بردوةتة ثيشـةوة كـة بـةرطي ليربالتـرين                
ـ           كؤمةاليةتيـةكاين بـةناوي     ةثةيوةندي سيكسي و ئازاديةكاين لةشفرؤشي و لةبةريةك هةلوةشانةوةي ثةيوةندي

لةعرياقيشدا ئةوان خؤيان   . ئازاديةوة كردوة بةبةري بزووتنةوةي واقعي ئازادخيوازي و رزطارخيوازي ئينسانةكاندا        
دةيابيين لةدةوراين شةرو داطريكردين عرياقدا ذنان تووشي هةلومةرجي تةواو ناهـةموار بونـةوة بةتايبـةيت لـة             

 ئةيانبيين ذنان توشي هةلومةرجيكي نائارام و تؤقينةر بوونةوة تريؤرو رفاندين بةغداو شارةكاين خواروي عرياق   
ذنان بةشيوةيةك ثةرةي سةند كـة دايكـان و باوكـان ناضـاربن خؤيـان كضـةكانيان بطةيةننـة قوتاخبانـةكان و                      

يغتصاب كردن  هةر لةو هةلومةرجةدا ذمارةيةك لة ذناين شاري ناصرية تووشي درندانةترين هريشي ئ           . بيانطريننةوة
لةاليةكي تر بةدةركةوتين مششريي شيعةو عاشوراضيةكان ئةوةنـدةي تـر          .  دةبن لةاليةن سةربازاين ئةمريكيةوة   

حيجاب سةثا بةسةر ذناندا، بؤية لةراستيدا ئةم بزووتنةوةي دذي شةريعةت و ياسـاكاين ئيسـالم و دذي بريـاري                   
 .خوودي ئةمريكاوة ضاوةروان نةكراو بوو وديفاع لةمافةكاين ذنان لةاليةن جملسي حوكم و 137

 سياسي خؤيانةوة كيشةو ملمالنيانة لةسةر مةسةلةي       لة ثةيوةند بةبةرذةوةندي  بةيل بالةكاين نيو جملسي حوكم      
 ديفاع كةرنةبوون لة مافـةكاين ذنـان، هةولـدان بـؤ            كوردايةيت هيض كات  سةراين بزووتنةوةي   .  ذنان و شةريعةت  
مياو كةيسي تري لةو بابةتة ةوة سةدان ش )ي ن ك  (خيزانةكةي لةاليةن كاربةدةستاين خودي     مياء  ةئيغتصابكردين ش 

ئةوان طةر بة نيازيكي راستةقينة ديفاع لة مافةكاين ذنان    .  باشترين تةعبرية لة ناوةرؤكي دذي ذن و ئازاديةكانيانة       
ؤية ناوةرؤكي رازي نـةبووين ئـةوان       ب.  دةكةن ئةوا ثيش هةرشيت ال لة خوو رةوشيت كاربةدةستةكانيان دةكةنةوة         

و مةسةلةي دةوري شةريعةت لة دةستوري دةولةت دا كيشةي دةسةالت و ملمالنيي سياسـية              137بة برياريكي وةك    
شيعةش كة لة ئيستادا نوينةرايـةيت بـايل تونـدرةوي ئيسـالم دةكـات  وةك ثايـةو ثيشـةي هةميشـةييان لـة                        .

يان لة مةسةلةي ذنةوة دةستثيدةكةن ئةوةتا يةكةم هةنطاويان لـة دةورةي           هةردةورانيكياندا بؤ بنياتناين دةسةالت   



ئـةوةتا ئيسـتاش كيشـةكانيان     . بوو كةسةرتاثا دذ بة مافةكاين ذنانة      137بةريوةبردين جملسةكةدا داناين ياساي     
بؤيـة  . وانةسةبارةت بة كةمكردنةوةي دةوري ذنانة لة كؤمةلطادا هةر بةردةوامةو يةكيك لة كيشة سةرةكيةكاين ئة             

لةق بوون وهةلوةشانةوةي ناوبةناوي بريريارة كؤنةثةرستانةكاين جملسي حوكم بةرهةمي خةبات و نارةزايـةيت             
 .    خةلكي ئازادخيوازي عرياقة نةك فالن وفيسار اليةين ناكؤك بةبريارةكان

نـاريكخراوو الوازةو   بةالم سةرباري ئةم هةنطاوانة هيشتا بزووتنـةوةي رزطـاري خـوازي ذنـان بزووتنةوةيـةكي                
ي مارس دا طرنطترين هـةوليك ثيداطرتنـة لةسـةر سـرينةوةي            8لة بةرةو ثريي    .  ثيويسيت بةسةرخؤخسنت هةية  

ي مـارس دةبيـت     8. تةواوي دين وشةريعةيت ئيسالم لة ياساكاين دةولةت و جيايي دين لةدةولةت لـة ياسـاكاندا              
نداو ئةم رؤذة وةك رؤذي خةبات و هاتنـة مةيـداين ذنـان     توندكردنةوةي نارةزايةيت بيت بةدذي ضةوسانةوةي ذنا     

 .جيطري بكريتةوةو ضيتر كؤنةثةرستان لة عرياقدا نةتوانن بة ناوي رؤذة مةزهةبيةكانيانةوة جيطةي بطرنةوة
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