
 انــؤ تيـرؤري ذنــبةهانةيةكة ب  ″  زينـــا″
 مي صك بة تةلةفزيوين يةكطرتووي ئيسالوةآلم

        
 تةلةفزيوين يةكطرتووي ئيسالمي لة تةقةاليةكي بص ئاكامدا بؤ قةرةبووكردنةوةي  ئةو دةردةي لة 1998 / 11 / 16شةوي       

كةوتة هةألشتين داخي دل بةرامبةر , دا هات  )  كؤأي أؤشنبريي كورد (ي  1998 / 11 / 8مصزطةردة تةلةفزيؤين يةكةي أؤذي  
هةرضةندة أؤذي دواتر أاديؤي حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري عصراق  . دةقيقةيي دا  كردم  ) 3( بةو قسانةي كة من لة مداخةلةيةكي 

 .مةوة بةآلم خؤشم بة ثصويستم زاين  وةآلمصك بدة, وةآلمي تةلةفزيؤين يةكطرتووي دايةوة 
لةو كؤأةدا  ئةوة بوو ,  قسةي ئةسلي من وةكو كةسصكي كؤمؤنيست و اليةنطر لة مافةكاين ذنان و يةكساين ذن و ثيــاو         

 أمي ثياوساالري  و دذي   ذن  مي يةكان هةميشة نووكي ئيسالم و ئيسال, وومت , ؤر بكرصن كة نابص بة هيض بةهانةيةك ذنان تري
هةركاتص ئصمة لة دذي سةنطةساري ذنان بة .دةكةنة بةهانةو بيانوويةك بؤ تريؤر و سةنطةساري ذنان  ) زينا ( تيذ دةكةنةوة و 

دةلصن ئاخر ئةمة دةبصتة , دةنط دصني ئيسالمي يةكان تووشي هستريا دةبن و لةطةل هةلوةراندين فرمصسكي تيمساحي بؤ ذنان 
بةم جؤرة ئيسالمي يةكان نيشاين  !دةكةن ؟ ″ زينا ″ ضي بكةين لةوانةي كة ئةي ,  ″ بةرةاليي و فةساد  ″مايةي بالوبوونةوةي 

بؤية  أصكا بة خؤيان دةدةن هةر ذنصك لة قانون و شةريعةيت . دةدةن كة قةدةغةكردين تريؤري ذنان بة موسيبةيت دةزانن 
وي لة سووننةيت دواكةوتوانةي ئةوان كؤنةثةرستانةي ئةوان البدات لة ثةيوةندي شةخسي و عاتيفي خؤيدا لةطةل ثياو و ثةيأة

أةمزي بةأبةأيةت و , زينا  قسةيةكي ثووضة .  بة زينا تاوانباري دةكةن و حوكمي تريؤر و شةالقكاري بة سةردا دةدةن , نةكرد 
ؤر و أؤذين ية بةم بةهانة ثيس و أةزيالنةية ذنانصكي بص ماف و ستةمديدة نةكةونة بةر زةبري تري. بةهانةي تريؤري ذنانة 

كة أةواج هةربؤية ئيسالمي يةكان و شةريعةيت يان . سةنطةسار و مششصري سةلةفيةيت ضةقؤكصشاين ستةمكار و ثياوساالر 
بةرامبةر بة ذنان ) زينا كردن ( مةسئولن لة هةموو ئةو جةرميانةي  كة بةتؤمةيت , ثصدةري ئةم ئةفكارة دذي ئينساين يةن 

 .ئةجنام دةدرص 
ئةطةر ذنان , يةك ثياو  كةسي بدرصنة ) 4 , 3 , 2( طةي كؤنةثةرستانةي ئةوانةوة ئةطةر ذنان بة فشار و بة كؤمةيل لة أوان         

وة ) سيغة ( ئةطةر بة ناوي , كاآليةكي تر  ئالوطؤأيان  ثص كرا  ئةطةر هةروةك , بة ناوي شريبايي و مارةيي يةوة بكرصنة كاآل 
بةآلم ئةطةر ذنان و ثياوان ئةم سوننةتة . كارصكي ثريؤز و أةوا و مايةي سةربةرزي ية  , بكرصنة مادةي لةزةيت كؤنةثةرستان 

( بة بةرةلآليي و , فريوكارانةي ئةوان توأ هةلدةن و ئازادانة و لةسةر بناغةي  ئينساين ثصكةوة ثةيوةندي بطرن و زةواج  بكةن  
 ي  ثص ″ غريةيت ثياوساالرانة″رةفةية كة ئينساين ثص طصذ دةكةن وئةمة ئةو هةموو ناموس و تةآلق و شة. ناوي دةبةن )  فةساد

ئصمة دةلصني هةزارجار  نةفرةت . تاخوشك و دايك و كض و ذين خؤيان  بة خةجنةري ذةنطاوي شةآللـي خوصن بكةن دةجولصنن 
  .لةم ناموس و ئةخالقي يةتة ثأوثووضة و هةزارجاريش دووثايت دةكةينةوة 

ئةوةية كة ئةوان هةموو , كة دةكرصت هةر ئينسانصكي زؤر سادة لةم جةنابةي فتوادةري تريؤري ذنان بيكات ثرسيارصك        
,  دةزانن ″ كفر و زينا ″ثةيوةنديةكي ئازادانةي ذن و ثياو  لة دةرةوةي سوننةت و ئةحكامي دواكةوتووانةي ئيسالمي دا  بة 

كاري تايبةيت هةموو كةسصكدا بكةن ؟ ئةوان ضؤن و بة ثصي ض قانوونصك أصطا بةآلم كص  أصطاي بةم جةنابة داوة كة دةخالةت لة 
بة خؤيان دةدةن هةركةس لة قانوون و شةريعةيت دواكةوتووانةي ئةوان البـدات و ثةيأةوي لـص نةكرد حوكمي مةرطي بةسةردا 

ي شارستان و ثصشكةوتووي كوردستان    أوو بة خةلك″ زينا ″ لة أوويان بصت ئةمة لة شاشةي تةلةفزيؤنةوة بة ناوي بدةن 
ئةو ئةسلة ئينساين ية  سةرةتايةدا كة دةلص هةركةس ئازادة ضؤن بري  أابطةيةنن ؟ ئايا ئةمة دوذمنايةيت كوصرانة ين ية لةطةل

ةدا دةكاتةوة و ضؤن أةفتار و هةلس و كةويت ذياين شةخسي خؤي دياري دةكا ؟ وةآلمي ئةم ثرسيارة سادةية سادةية نيشاين د
بؤية ئيتر , كة لةهةر جصطايةك قانووين ئةمانة حوكم بكات  ض  و بةربةأيةتصك بؤ ئينسان و كوشتارطايةك بؤ ذنان دةخولقصنن 

 .ت كاركردي وةحشيطةري قةساخبانةكاين ئصران و ئةفغانستان و جةزائري بة منوونة صنينةوة ثصويست ناكا
ئةم كؤمؤنيستانة ( وانة دةيويست دلـي خؤي بةوة خؤش بكات كة بلصت قسةكةري يةكطرتووي ئيسالمي سةرلصشصوا       

يةكطرتووي ئيسالمي ئةم قسةية بؤ دل  ئةطةر) !! كةسانصكي بةتاك و تةريك كةوتوون و هيض كةسصك طوص بة قسةيان نادات 
  هةركةس ئةو مصزطةردةي بينيبص .بةآلم ناتوانص بةم تةقةال بص ئاكامة هيض كةس قانع بكا , نةوايي  خؤي دةكات كةيفي خؤيةيت 

تةنانةت ئصمة  دوا كةس بووين كة لةو مصزطةردةدا  ثةردةمان لةسةر ناوةرؤكي دذي , دةزانص واقعيةتةكة بة ثصضةوانةوة بوو  
ثصش ئصمة ضةند ذين يةكساين خواز  بة نوصنةرايةيت ضةند أصكخراوةي ذنان قسةيان كرد . ذنـي شةريعةيت ئيسالمي هةلدايةوة 



و  أةخنةيان لة شةريعةت و ئةحكامةكاين ئيسالم طرت و بة دروست دةستيان خستة سةر ناوةرؤكي ثياوساالري و دذة ذين  ئةو 
لةو مصزطةردةدا يةكطرتووي ئيسالمي . ةواندا كرد ئمنيش قسةكاين خؤمم لة درصذة و ثشتيواين  قسةكاين . ئةحكام و شةريعةتة 

هةر . كةيان  بة ثوولصك نةكأي  ″س و زينا و  نامو″ دادأي و شيوةين ئةواين بؤبة تاك و تةريك مايةوة و كةس سنط
 ″بطةيةنص و  ئةوةندةي كة ئةوان ذنصكيان بة جل و بةرطي  ئةسارةت و عبوديةيت ذنانةوة هصنا بوو تا ثةيامةكةيان بة ذنان

 أةمزي ستةكصشي و ئةسارةت و تريؤري ذنان  بةس بوو بؤ ئةوةي  وةكو, بووين ذنان الي ئيسالم أوون بكاتةوة  ″ميهرةباين 
 .تاوانبار بكرصن و بؤ كؤتايي هصنان بةم بةربةأيةتة لةاليةن بزووتنةوةي ئازادخيوازي ذنانةوة بريصكيان بؤ بكرصتةوة 

 
 !بذي يةكساين هةمة اليةنةي ذنان و ثياوان  

   !ريزم  و كؤنةثةرسيت ئيسالميمةرط بؤ تريؤ
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