ژمارە٥٤:
خەرمانانی ١٤٠٠

پێرست
ل٥-٤.
ل٨-٦.
ل١٤-٩.

ئەرکەکانمان پاش شەهیدبوونی دوو ژنی ڕێبەڕ
ژنانی شۆرشگێر و شۆڕشگێریی ژنانە
دیمانە

ل١٥.

پەروەردەی درووست بۆچی پێویستە؟

ل١٦ .

ژنێک لە ڕەگەزی پەپوولە

ل١٧ .

پەیامی ناوەندی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە بۆنەی تاوانەکانی ١٧ی خەرمانان

ل١٨ .

هاوین ،سوتانی ژینگە و ژنان

ل٢٠ .

بەرتەسک کردنی مافی ژن ،بەرتەسک کردنی مافی کۆمەڵگەیە

ل٢٢ .

ژنی کورد و پێناسەی نەتەوەیی

ل٢٤ .

بێ ئاسۆیی ژنانی ئەفغانستان

ل٢٦ .

کورتەیەک لە ژیانی ئەدەبی هەاڵڵە سۆهرابی

ل٢٨.

چیرۆک

ل٣٢ .

دەستدرێژی سێکسی چییە؟

ل٣٣.

بیرۆکەکانی ڕۆژانەی ژنێکی ئێرانی

ل٣٤.

بەشێک لە هەواڵ و کار و چاالکی

ل٤٦ .

ڕاپۆرتێکی سێمانگە لە بارودۆخی زندانیانی سیاسی ژن لە ئێران

دەستەی بەڕێوەبەریی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
ژمارە ٥٤ی گۆڤاری ژنان
ئۆرگانی یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستان

بۆ پەیوەندی کردن
بە یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستان:
y.jnan.dk.@gmail.com
009647518770093

دیزاینی گۆڤار:
نەرسین یوسفزادە
بەرگ:
ئەیوب شەهابیڕاد

3

4
No: 54
Womens, december 2021

موژگان عەلیپوور

ئەرکەکانمان پاش
شەهید بوونی دوو ژنی ڕێبەر

٣ســاڵ بەسەرکارەســاتی مووشــەکبارانی قــەاڵی دێموکــرات لــە ١٧ی
خەرمانانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی ،لەالیــەن کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە،
تێدەپــەڕی کــە لەوێــدا ١٦کــەس لــە ڕێبەرانــی حیــزب دێموکــرات و
کادر و پێشــمەرگە شــەهیدبوون وزیاتــر لــە ٤٠کــەس برینــدار بــوون.
لەنــاو ڕیــزی شــەهیدانی ئــەو کارەســاتە دوو ژنــی ڕێبــەر و دوو لــە
دیارتریــن و بــە ئەزموونتریــن ژنــان لــە نــاو بزوتنــەوەی نەتەوایەتــی و
یەکســانیخوازی و دوو ســکرتێری ڕێکخــراوەی یەکیەتیــی ژنــان ،شــەهید
«نەســرین حــەداد» و شــەهید «ســۆهەیال قــادری» هەبــوون کــە نەمانیــان
بۆشــایی خســتە نێــو مەیدانــی کارو چاالکییــان بــەاڵم ڕێبوارانــی ڕێگایــان
وئەندامانی ڕێکخراوەیەیان سوورتر لەسەر ڕێچکە و ڕێبازیان بەردەوامن.
ئامانجــی بــە نیشــانەگرتنی حیزبــی دێموکــرات بــە شــێوازگەلی جیــاواز
لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتای بەدەســەاڵت
گەیشــتنی کۆمــاری ئیســامی کــە لەگــەڵ حاشــاکردن لــە مافەکانــی گەلــی
کــورد ،حیزبــی دێموکــرات بەرەنــگاری بــووەوە و ئــەو دەســەاڵتەی بــە
تــەواوی ڕەت کــردەوە و تــا ئێســتاش بــە درێژایــی زیاتــر لــە  ٤دەیــە
لــە بەرابــەر پێشــێلکارییەکانی ئــەو ڕێژیمــە و هەوڵــدان بــۆ ســڕینەوەی
شوناســی نەتەوەی کورد وەســتاوەتەوە .بەاڵم نەتەوەی کورد بە خەبات
لــە بــوارە جیــاوازەکان نــەک هەوڵــی پاراســتنی نەتەوەکــەی خۆیــداوە،
بەڵکــوو توانیویــە لەومەیدانــە بــێ دەرەتــان و تەســکەی کــە هەیــە لەبــواری
پاراســتنی زمــان و کەلتــوور و ..بــەرەو پێــش بــڕۆن کــە لــەو شــێوازە
خەباتــە هەمەالیەنانــە ژنــی کــورد بــێ هەڵویســت و بــێ کاریگــەر نەبــووە.
کۆماری ئیســامی ســااڵنێکە لەگەڵ ناڕەزایەتیی خەڵکەکەی بە نیســبەت
دۆخــی خراپــی ژیانــی سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــی بەرەوڕوویــە و وێــڕای
ئەوانەش کارنامەی ڕەشــی لە پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤ و بە تایبەت
ژنــان و منــدااڵن ،قەیرانــی ڕەوایــی بــۆ ئــەو ڕێژیمــە درووســت کــردووە و
بەردەوامیــش بــۆ چارەســەریی ئــەو کێشــانە پەنــای بــۆ ڕێــگای توندوتیــژ
بردووە و بە ترس و تۆقاندنی خەڵکی ئێران تەمەنی خۆی دڕێژ دەکاتەوە.
لەگــەڵ پەالمــاری دڕەندانــەی ئــەو ڕێژیمــە و خەســارەکانی لــە
حیزبــی دێموکــرات ،ئــەو حیزبــە ســوورتر و پێداگرتــر لەســەر
ئامانجەکانــی بەردەوامــە و ڕێبوارانــی ئــەو ڕێگایــە ماندوویــی
نەناســانە بــە ورە و ئیمانێکــی پتــەوو ،درێــژە بــە خەباتەکەیــان دەدەن.
لەدەســتدانی شــەهیدان «نەســرین حــەداد» و «ســۆهەیال قــادری» دوو
ســکرتێری یــەک لــەدوای یەکــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان،
بــۆ دوو ڕەهەنــدی خەباتــی نەتەوەیــی و یەکســانیخوازی خەســارێکی
گــەورە بــوو کــە بــۆ ژنــی کــورد بــە گشــتی و ئەندامانــی یەکیەتیــی ژنــان،
ئــەرک دیــاری دەکات .تــا بتوانــدڕێ وێــڕای قەرەبــووی خەســارەکان
کەڵــک لــە دەرفەتــەکان وەربگیــرێ تــا پرســی ژنانیــش لــە ئێــران کــە
ئێســتا پرســێکی سیاســیی ســەردەمە لــە قــەوارەی گشــتیدا خــۆی بنوێنــێ.
بــە ئاوردانەوەیەکــی کــورت بــۆ پرســی ژنــان لــە ئێــران لــە هــەرکام
لــە حکومەتەکانــی دەســەاڵتدار بــە دارشــتنی یاســا و دانانــی بەربەســت
ژنانیــان چەوســاندۆتەوە ،بــۆ نموونــە حکومەتــی ڕەزاشــا لــە ســاڵەکانی
 ١٩٢٥تــا ســاڵی ١٩٤١ی زایینــی بڕیــاری البردنــی حیجابــی ژنانیــان
بــە زۆرەملــێ داوە ،پــاش هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامی بــە
پێچەوانــەی دەســەاڵتی پێشــوو بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە ئاییــن بــۆ

بەرتەســککردنەوەی مافەکانــی ژنــان حیجابیــان بــۆ ژنــان زۆرەملــێ
کــرد .کەوایــە هەاڵواردنــی ڕەگــەزی و پێشــێلکردنی مافــی ژنــان بــە
مەبەســتی جۆراوجــۆر ،مێــژووی دوورودرێــژی لــە ئێرانــدا هەیــە.
وێــڕای ئــەو بەربەســتانە هەوڵەکانــی ژنــان بــۆ بەرەنــگاری لەگــەڵ
ئــەو یاســا و ڕێســا و داب و نەریتانــە لــە ئارادابــووە .خەباتــی ژنــان
بــۆ نەهێشــتنی ئــەو جیاوازییانــە لەئێــران لەســەرەتاوە خەباتێکــی
گشــتگیری کۆمەاڵیەتیــی دەبینــرا و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە زەقــی
ئامانجــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ ســەرکوتی ژنــان و پێشــگرتنیان
لــە تێکەڵبوونیــان بــە ڕەوتەکانــی نــاو کۆمەڵگــەش دەردەکــەوێ.
ئێســتاش بزوتنــەوەی ژنــان ســەرەڕای دۆخــی خــراپ و ســەپاندنی
یاســاكان دژی ژنــانو ڕێگــری کــردن لــە کارو چاالکییەکان ،توانیویانە بە
ســەر هەمــوو ئــەو كۆســپانەدا زاڵ بــن و خەباتیــان وێــڕای بزوتنەوەکانــی
دیكــەی کۆمەڵگــە بەرنــە پێــش و بزوتنــەوەی ژنــان لــە ئێــران یەكێــك لــەو
بزوتنــەوە ئەكتیڤانــەی كۆمەڵگــەی ئێرانــە و پرســی ژن پرســێکی ڕۆژەفــە.
خەباتــی ژنــی کــورد لەگــەڵ نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران بگــرە لــە ژنانــی
جیهان و دەوروبەریان لە ڕووی مێژوویی ،سیاسیی و کۆمەاڵیەتیشەوە
جیاوازتــر بــووە و ژنــی کــورد هەمووکات هەوڵی داوە بەدوای شوناســی
تایبــەت بەخــۆی بێــت نــەک کۆپــی کاروخەباتــی ژنانــی نەتەوەکانــی
دیکــە بکا.هەربۆیــە خەباتــی ژنــی کــورد خــۆی لــە ڕەهەندێکــدا قەتیــس
نەکــردووە و لــە بوارەکانــی سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــی خــۆی دەبینێتــەوە.
لەمــاوەی یــەک دەیــەی ڕابــردوداو لــە خۆبەڕێوەبــەری خەڵــک لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و کاروچاالکی بۆ پاراستنی شوناسی نەتەوەیی و
کاریگەرییان لەسەر نەتەوەی کورد ژنان کارەکتەرێکی سەرەکیی بوون.
لەبــواری نەتەوەیــش ژنــان لــە بەرەوپێشــبردنی ڕەوتــی ڕزگاریخوازیــدا
لــە قۆناغگەلــی جیــاواز ڕۆڵیــان هەبــووە و بوونــی ژنــان لــە بزوتنــەوەی
ڕزگاریخوازیــی دەتوانــێ ســەرەنجی دونیــای دەرەوە بــۆ پاڵپشــتی
نێونەتەوەیــی بــۆ مافەکانــی کــورد ڕاکێشێ.ئێســتاش پــاش شــەهید
بوونــی دوو ژنــی تێکۆشــەر ئەرکەکانــی ئێمــە چــی دەبــن تــا بتوانیــن
دەنــگ و خواســتی ئــەوان و جینایەتەکانــی کۆمــاری ئیســامی
بەرانبــەر بــە حەقــی ڕەوای ئــەوان بگەیێنینــە دونیــای دەرەوە.
بۆناســاندنی ژنــی کــورد و خەباتەکــەی لــە ئاســتی جیهانیــی کۆمەڵێــک
کێشــە و گرفــت هەیــە کــە ســەرەکیترینیان نەبوونــی کیانێکــی ســەربەخۆیە
و دەرفەتــی دەرکەوتنیــان نییــە و بەشــێوەی فەرمیــی بانگهێشــتی کــۆڕ و
کۆبوونەوە جیهانییەکان ناکرێن تا قسەی خۆیان بکەن و بناسرێن.هەوڵ
بۆ دێکۆمینتســازی لەســەرخەباتی ژنی کورد و خواســت و ویستەکانی بە
زمانــی ئینگلیــزی بــۆ جیهانی دەوربەری دەتوانێ یارمەتیدەرێکی باش بێ.
فــرە نەتەوەیــی لــە ئێــران خــۆی بابەتێکــی دیکــەی کێشــەکەیە کــە هەرکام
لــەو نەتەوانــە بەپێــی تایبەتمەنــدی نەتەوەیــی مێــژوو و خواســت و
ئامانجەکانیان بە شــێوازی جیاواز کاروچاالکی دەکەن و ژنانی نەتەوەی
بااڵدەســت خواســتەکانی نەتەوەکانــی دیکــە لەبەرچــاو ناگــرن بابەتەکانــی
ژنــان وەک پرســی «ژنــان لــە ئێــران» دەبینــرێ ،نــەک ژنانــی فــارس و
کــورد وهتــد .ئــەو تریبــۆن و کانااڵنــەی بــۆ ژنانــی ئیرانــی و نەتــەوەی
بااڵدەســت هەیــە و لەخزمــەت گواســتنەوەی دەنگیانــە ،بــۆ ژنــی کورد نییە.
کەوایــە دەبــێ هەوڵــەکان لەپێنــاو درووســتکردنی هاوپێوەنــدی
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نێــوان ژنانــی نەتەوەکانــی ئێــران بــێ و خاڵــە هاوبەشــەکان وەک یاســا
دژە ژنییەکانــی کۆمــاری ئیســامی ،هەاڵواردنــی ڕەگــەزی و ڕوانینــی
پیاوســاالرانە و پەراوێزخســتنی پرســی ژنان،بکەینــە بەســتێنێکی بــاش بــۆ
هــاوکاری و هاوبەشــیکردن بــۆ ئامانجــە گشــتییەکان کــە ئــەوەش دەبــێ
لەڕێگــەی ناوەنــدی ژنانــی کوردســتانی ڕۆهەاڵتــەوە بــێ کــە بــە گوتارێکــی
ڕوون و هاوبــەش لــە خواســتی ژنــی کــورد بچێتــە گۆڕەپانــی ســەرەکیی
ئــەو خەباتــە و تێکــەڵ بــە ڕەوتێکــی یەکگرتوانــەی ژنانــی ئێــران بێــت.
بابابەتێــک کــە هەمــووکات مشــت و مــڕی لەســەر بــووە و ڕای جیــاواز
هەیــە لــەو بــوارەوە ،بەشــداری ژنــان لــە دوو خەباتــی هاوتەریبــی
یەکســانیخوازیی و نەتەوەییــە کــە زۆر جــار دەگوتــرێ کــە خەباتــی ژنــی
کــورد لــە بــواری نەتەوەیــی کۆســپ بــووە بۆ باشــترچوونە پێشــی خەباتی
یەکســانیخوازییەکە ،بــەاڵم بــە ڕای مــن لێکدانــەوە و هەڵســەنگاندنی باشــی
و خراپــی ئــەو بابەتــە کات بەفیڕۆدانــە و هــەردووک ســەنگەری خەبــات
بایــەخ و تایبەتمەندیــی خــۆی هەیــە .خۆدیتنــەوەی ژنــان لــە نێــو ئــەو دوو
ڕەوتــەدا دەبــێ بەچــاوی ئەرێنــی ســەیر بکــرێ و هــەردوو بــوار بکرێتــە
دەرفەتێک بۆ هەرچی باشــترپێکانی ئامانجی دواڕۆژ بۆ مەســەلەی ژنان.
کۆمەڵێــک ڕێکخــراوە ســەر بــە حیزبــە ڕۆژهەاڵتییــەکان کــە کار
بــۆ مەســەلەی ژنــان دەکــەن ،یــەک لــەوان یەکیەتییەکــەی نەســرین
و ســۆهەیالیە کــە مێژوویەکــی زێــری و پڕئەزموونــی هەیــە کــە
خزمەتێکــی زۆری بــە دۆخــی ژنــان کــردووە .بــەاڵم پێداچوونــەوەی
کاری ڕێکخــراوە ،بــە لەبەرچاوگرتنــی دۆخــی ئێســتای ژنــان لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەتوانــێ هەنــگاوی چارەســەری ئــەو کێشــەیە
خێراتــر بکا،ئەویــش بــە ســرف کار کــردن ڕێکخــراوەی یەکیەتیــی ژنــان
لــە بــواری ســینفییە .بــەو جــۆرە دەتوانــێ زوومــی تــەواوی لەســەر
کێشــەکانی ژنــان هەبــێ وزەی و هەوڵــی خــۆی بــۆ چارەســەریی
ئــەو کێشــانە خــەرج بــکا و بــەو جــۆرەش ئاســان دەکــرێ پێوەندیــی
نێــوان ئــەو ڕێکخراوەیــە لەگــەڵ ژنــان لــە ڕۆژهــەاڵت قوڵتــر بکاتــەوە و
هەزینــەی هــاوکاری ژنانــی ڕۆژهــەاڵت لەگــەڵ ئــەو ڕەوتــە کــەم بکاتــەوە.
نەخــش و ڕۆڵــی ژنــان لــە بەروپێشــبردنی خەباتــی نەتەوەیــی کــەم و
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زۆر لــە قۆناغــە جیاوازەکانــدا و بــە شــێوازگەلی جیــاواز ناتوانــدرێ
نادیــدە بگیــردرێ ،بــەاڵم بەشــداریکردنی ژنــان لــەو مەیدانــە سیاســییە
و حەودانیــان بــۆ گەیشــتنە ئاســتی بڕیــاردان لەنــاو ئەحــزاب پێویســتە و
ئــەوەش بــە خۆپێگەیانــدن وئاگایــی سیاســیی دەکــرێ تــا گەیشــتنی ژنــان
بــەو ئاســتە بــە پێــی لێهاتــووی بێــت ،دەنــا ناتوانــێ خزمەتێــک بــە پرســی
ژنــان و پڕکردنــەوەی بۆشــایی ژنــان لــە بڕیارەکانــی ئــەو حیزبــە بــکات.
ڕێگەیەکــی دیکــە بــۆ پێکانــی ئــەو ئامانجــە ڕێکخراوەکانــی ژنانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانن کــە دەبــێ هەمــوو پۆتانســییەلەکان پێکــەوە گــڕێ
بداتــەوە تــا بتوانــێ بــە ئامانــج بگا.ڕێکخســتنی ئایدییاکانیــان لەگــەڵ ژنــان
لــە ڕۆژهــەاڵت ئەرکێکــی ســەرەکییە کــە ئــەو ڕێــڕەوە فکرییــە هاوتەریــب
دەکاتــەوە وئــەو خواســتانە فۆرمۆلیــزە دەکا و لەڕێگــەی ئەندامــان
لــە واڵتانــی دەرەوە بگەیەندرێتــە کــۆر و کۆمەڵــە مڕۆڤدۆســتەکان.
بەلەبەرچاوگرتنــی هەلوومەرجــەکان و ئــەو پێویســتییانەی کــە
ئاماژەیــان پێکــرا ،بناغــەی پتەویــی خزمــەت بــە پرســی ژنــان تەکمیــل
دەبــێ و دەتوانــدرێ جیناتەتــی کارەســاتی وەک شــەهیدکردنی
ســۆهەیال و نەســرینەکان لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامی ئێرانــەوە بــە
جیهانــی بکرێ.هەرچەنــدە دوو ژنــی ســەرکردەی گۆڕەپانــی خەبــات
ئێســتا موڵکــی نەتەوەیەکــن و خزمــەت و قوربانیدانیــان ســنوورەکانی
بڕیــوە ،بــەاڵم ناســاندنی هەوڵەکانیــان بــۆ ئــازادی و یەکســانی دەبــێ بــە
نێونەتەوەیــی بکــرێ .ئــەوەش ئەرکــی ســەرەکی ڕیکخــراوەی یەکیەتیــی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانە کــە هەوڵەکانــی لــەو بــوارە چڕتــر کاتــەوە.
ئەگەرکۆمــاری ئیســامی لــە کاتــی هاتنــە ســەرکاریەوە توانــی
ســەرەتاییترین مافەکانــی ژنــان پێشــێل بــكات بزوتنەوەیەکــی ئــاگا
و ئەکتیڤــی ژنــان لــە ئارادانەبــوو بــەاڵم ئێســتا بــەو جــۆرەی کــە
پرســی ژنــان هاوتەریبــی پرســە جددییەکانــی نــاو کۆمەڵگەیــە،
بــە دڵنیاییــەوە بەهاتنــە ئــارای هــەر گۆرانكارییــەك لــە ئێــران،
ناتوانــدرێ هێــزی ژنــانو بزاڤەكەیــان لەبەرچــاو نەگیردرێــت.
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ژنانی شۆڕشگێڕ و
شەونم هەمزەیی

شۆڕشگێڕیی ژنانە

وشــەی شــۆڕش (ئینقــاب) بــە واتــای گۆڕانــی بنەڕەتییــە.
فیلســووفەکان لــەو بڕوایــەدان شــۆڕش بــە واتــای گۆڕانــی زات و
چییەتیــی شــتێکە ،بــە واتایەکــی تــر بــە بۆچوونــی ئــەوان دەبــێ ئــەم
گۆڕانــە هــەر دوو بــواری فــۆرم و نێــوەرۆک لــە خــۆ بگــرێ .هــەر
بــەم پێیــە لــە بــواری سیاســییشدا ،بــەو واتایــە دێ کــە بنەماکانــی
دەســەاڵتێک تووشــی گــۆڕان بــێ .هەتــا پێــش لــە شۆڕشــی
فەڕانســە ،لەبــەر ئــەوەی چەمکــی دەوڵەت-نەتــەوە جێگیــر نەببــوو
و هەروەهــا مەبەســت لــە خەباتــەکان تەنیــا گەیشــتن بــە دەســەاڵت
بــوو نــەک پێکهێنانــی گۆڕانــی بنەڕەتــی ،هەربۆیــە بــە دەســەاڵت
گەیشــتن و ڕووخاندنــی دەســەاڵتەکانی پێشــوو بــە ڕاپەڕیــن و
ســەرهەڵدان و  ...پێناســە دەکــرا؛ هــەر لــەم ڕووەوە شۆڕشــی
فەڕانســە بــە دایکــی شۆڕشــەکان نــاوزەد دەکــرێ .هەرچەنــدە
دواتــر هەندێــک لــە چەپــەکان و بەتایبــەت لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
شۆڕشــی ٥٧ـــی ئێــراندا لــەو بــاوەڕەدا بــوون کــە هــەر شۆڕشــێک
ئەگــەر دەســکەوتی بەرەوپێشچوونــی تــێدا بــەدی نەکــرا و
ئاکامەکــە گەڕانەوەیــەک بــوو بــۆ دواوە ،دەبــێ پێــی بڵێــن ڕاپەڕیــن
و قیــام و ڕاســان و هەســتان و  ...بــەاڵم ئــەوەی کــە هەمــوو
بیرمەندانــی بــواری زانســتی سیاســەت لــە ســەری کۆکــن ،هــەر
گۆڕانــە بنەڕەتییەکەیــە بــەدەر لــە هــەر ئاکامێکــی بەدەس ـتهاتوو.
نامــەوێ بــاس لــە شــۆڕش و شــێواز و نموونــە مێژوویییەکانــی
بکــەم ،ئــەوە وەک دەروازەیــەک بــوو بــۆ ئــەوەی ڕێنیشــاندەری
باســەکەمان بــێ و بۆمــان ڕوون بکاتــەوە کــێ شۆڕشــگێڕە .لــەم
بابەتــەی ئــەم جــارەی گۆڤــاری ژنــاندا دەمــەوێ بــاس لــە ژنانــی
شۆڕشــگێڕ بکــەم ،ئــەو ژنانــەی کــە لــە بزووتنــەوە و شۆڕشــە

جیــاوازەکاندا لــە بــەرەی پێشــەوە بــوون ،نــەک ژنانــی نێــو
شــۆڕش! ئــەم دوو چەمکــە جیاوازییــان هەیــە و ئــەم جیاوازییــەش
هــەر لــە ناوەکــەیڕا دیــارە .ژنانــی نێــو شــۆڕش چەمکێکــە بــۆ
ئــەو ژنانــە بــەکار دەبــرێ کــە هــاوڕێ و هاوخــەم بــوون لەگــەڵ
مێردەکانیــان ،کوڕەکانیــان و براکانیــان و یــا هــەر پیاوێکــی دیکــەی
ژیانیــان و زۆرتــری چاالکییەکانیشــیان ،پشــتی جەبهەیــی بــووە
و ئەرکــی وەک چێشــت لێنــان ،تەقــەڵ و دروومانــی جلوبەرگــی
دڕاوی خەباتــکاران و دەرمانــی بریندارانیــان لــە ئەســتۆ بــووە.
بــەاڵم ژنانــی شۆڕشــگێڕ هاوتەریــب لەگــەڵ ئــەم ئەرکــە پیرۆزانــە
چاالکیــی سیاســی و نیزامییشــیان کــردووە .ئێمــە هــەر نەبــێ نــاوی
چەندیــن پیــاوی ئینقالبــی و شۆڕشــگێڕمان بەرگــوێ کەوتــووە،
کــە ناوبانگــی جیهانییــان هەیــە ،بــەاڵم کەمتــر کەســێکمان هەیــە
ژنانــی شۆڕشــگێڕ بناســێ ،ئــەو ژنانــەی کــە تەمەنــی خۆیــان
تەرخانــی دژایەتــی لەگــەڵ دیکتاتــۆری و دەســەاڵتە ســەرەڕۆ
و ئیدئۆلۆگــەکان کــردووە .مــن هــۆکارە سەرەکییەکانیشــی بــۆ
دوو بابــەت دەگەڕێنمــەوە ،یەکیــان :پیاوســاالریی مێژوویــی و
دووەمیــان :ئاســتی کەمــی بەشــداریی ژنــان لــە شۆڕشــەکاندا
بــووە .لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پیاوســاالرییەکەدا دەبــێ بڵێیــن لێــرەدا
مەبەســتمان لــە پیاوســاالرییەکە کــە لــە تۆمارکردنــی مێــژوودا
ڕەنگــی داوەتــەوە و لــەوێدا پیــاوان کــە مێژوونــووس بــوون،
قارەمانەتییەکانیــان بــە نــاوی خۆیانــەوە گێڕاوەتــەوە .لــە ســەر
ئاســت و ڕێــژەی بەشــدارییان دەتوانیــن ئامــاژە بــە بــاوەڕی بــاوی
«الوازیــی فیزیکی»ـــی ژنــان بکەیــن – ئەمــە تێڕوانینــی پیــاوان
بــووە لــە بــارەی ژنانــەوە – و یەکێکــی تریــش لــە هۆکارەکانــی ئــەم

ژمارە٥٤:
خەرمانانی ١٤٠٠
بەشــدارییە کەمــە دەگەڕێتــەوە بــۆ دەقــە ئایینییــەکان ،کــە لــەواندا
جیهــاد (خەبــات) لەســەر ژنــان وەک ئــەرک ،دیــاری نەکــراوە.
بــەم حاڵەشــەوە نموونــەی زۆرمــان هەیــە لــەو ژنانــەی وا لــە
ڕیــزی پێشــەوەی خەبــاتدا یــا بــە چــەک یــا بــە قەڵــەم و کاری
ڕێکخســتن و  ...چاالکییــان کــردووە؛ نابــێ لــەم ڕاســتییەش ال بدەین
کــە هەمیشــە وێــڕای هــەوڵدان بــۆ دەســکەوتە گشــتییەکانیان،
هەوڵێکــی دیکەشــیان داوە بــۆ ئــەوەی لــە پێــشدا خۆیــان بــە
هاوســەنگەرە پیاوەکانیــان بســەلمێنن ،جــا دوایــە بــە بــەرەی
دوژمــن! لــەم بەشــەدا بەکورتــی چەنــد نموونــە لــەو کەســایەتییانە
دێنمــەوە ،کــە لەســەر ژنانێکــی زۆر کاریگەرییــان هەبــووە:
زۆر کــەس «نــادژدا کرۆپســکایا» تەنیــا وەک هاوســەری ڤالدمیر
لێنین دەناسن ،لە کاتێکدا کرۆپسکایا شۆڕشگێڕ و کەسایەتییەکی
سیاســیی بەتوانــا بــوو و پێــش لــە شۆڕشــی ئۆکتۆبری ڕووســیەش
ســەرەڕای ئــەوەی یەکێــک لــە ڕێکخــەرە ســەرەکییەکانی شۆڕشــی
بۆلشــۆڤیکی بــە ئەژمــار دەهــات ،بەرپرســایەتیی سەرنووســەریی
بالڤۆکــی «ئیســکرا»ی لــە ئەســتۆ بــوو .کرۆپســکایا پــاش
ســەرکەوتنی شــۆڕش ،وەزیــری پــەروەردە بــوو و زۆربــەی
کاتەکانــی ژیانــی خــۆی ،تەرخانــی پــەروەردەی کرێــکاران و
جووتیاران کرد و کتێبخانەی گشتیی بە مەبەستی دەسڕاگەیشتنی
هەمــوو خەڵــک بــە کتێــب و خوێندنــەوەی کتێــب دامەزرانــد.
دووەم کــەس دەمــەوێ ئامــاژە بە ناوی «کۆنســانس مارکیۆڤیچ»
بکــەم ،یەکێــک لــە ژنانــی سیاســی ،نیشــتمانپەروەر ،شۆڕشــگێڕ و
سۆسیالیســت بــوو .مارکیۆڤیچــی ئیرلەندی-ئینگلیســی خوازیــاری
جیاییــی ئیرلەنــد لــە بریتانیــا بــوو .لــە ســاڵی ١٩١٦دا ڕاپەڕینێکــی
وەڕێ خســت کــە بــە «ڕاپەڕینــی ئیســتێر» ناوبانگــی دەرکــرد .لــەم
ڕاپەڕینــەدا کــە ڕۆڵــی ڕێبەرییەکــەی دەگێــڕا ،لــە الیــەن ســەربازانی
بریتانیایییــەوە تەقــەی لــێ کــرا و برینــدار بــوو ،هــەر بــەو هۆیــە
ناچــار بــە پاشەکشــێ و تەســلیمبوون بــوو .لــە ئاکامــی ئــەم
ڕاپەڕینــەدا  ٧٠ژن دەسبەســەر کــران ،بــەاڵم تەنیــا مارکیۆڤیــچ
حوکمــی زیندانــی تاکەکەســی و ئێعدامــی بەســەردا ســەپا ،کــە دواتر
لەبــەر ژنبوونــی ئێعدامەکەیــان لەســەر البــرد .دواتــر کومیتەیــەک
بەنــاوی کومیتــەی «تەعقیــب» ،ڕایگەیانــد کــە لــە کاتــی دەسبەســەر
کردنــیدا گوتوویەتــی« :مــن ژنێکــم و ئێــوە نابــێ تەقــە لــە ژن
بکــەن!» بــەاڵم بەڵگەکانــی دادگا نیشــانیان دا ،کۆنســانس بــەو پەڕی
بوێرییــەوە گوتبــووی« :تەنیــا ئــەوەم دەویســت ســەربازەکانی ئێوە
بوێریــی تەقــە کردنیــان بووایــە ،بــەاڵم نەیانوێــرا ».ئەمــە کۆتاییــی
ژیانــی سیاســیی ئــەو نەبــوو و دواتــر لــە ســاڵەکانی  ١٩١٩بــۆ
 ١٩٢٢بــووە وەزیــری کاری ئیرلەنــد  -کــە لــە یەکەمیــن وەزیرانــی
ژن لــە جیهــاندا بــە ئەژمــار دێ – پاشــان وەک یەکەمیــن ژن بــووە
نوێنــەری مەجلیســی عەوامــی بریتانیــا ،بــەاڵم ئەم بەرپرســایەتییەی
بە هۆکارێکی سیاســی قەبووڵ نەکرد و نەچووە ئەو مەجلیســەوە.
«پێتــرا هێرێــرا» لــە شۆڕشــی مێکزیــکدا وەک ســەرباز
بەشــدار بــوو .لــەو شۆڕشــەدا ژنســەربازێکی زۆر بەشــدارییان
کــرد کــە بەداخــەوە زۆربەشــیان دەکەوتنــە بــەر دەســدرێژیی
سێکســی؛ هەربۆیــە پێتــرا ڕەگــەزی خــۆی ئاشــکرا نەکردبــوو
و نــاوی «پێــدرۆ»ی بــۆ خــۆی هەڵبژاردبــوو و وەک پیــاوان
هەڵسوکەوتــی دەکــرد .لــە یەکەمیــن ســاڵەکانی ســەدەی بیســتەمدا
هێرێــرا بــە نیشــاندانی تواناییــی نیزامیــی خــۆی و تەقاندنــەوەی
چەندیــن پــرد و ڕێبەریــی دەســتەی جۆراوجــۆر ،کاتەکــەی بــە
گونجــاو زانــی و ژنبوونــی خــۆی ئاشــکرا کــرد؛ بــەاڵم بەداخــەوە
پاشــان لــە الیــەن پیــاوە هاوســەنگەرەکانییەوە پەراوێــز خــرا.
لەیــا قاســم ژنــە شۆڕشــگێڕی کــورد و ئیلهامبەخشــی بەشــێکی
زۆر لــە هونەرمەندانــی کوردســتان و هەروەهــا ژنانــی تامــەزرۆی
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شۆڕشــی کــورد ،لــە ســاڵی  ١٩٧١دەســتی بــە چاالکیــی سیاســیی
خــۆی کــرد و بــووە ئەندامــی یەکیەتیــی قوتابییانــی کوردســتان.
لەیــا لــەو ژنــە چاالکانــە بــووە کــە کاریگەریــی زۆری لەســەر
وشــیاریی نەتەوەییــی خوێندکارانــی کــوردی بەغــدا دانــاوە.
لەیــا قاســم بــە پێویســتی زانــی شــار بەجــێ نەهێڵــێ و درێــژە
بــە چاالکیــی ڕێکخســتنەکانی بــدا ،کــە هــەر بــەم هۆیــەوە لــە
ســاڵی  ١٩٧٤دەسبەســەر کــرا .ئــەو کاتــەی کــە لــە زینــدان بــوو،
لــە الیــەن چەنــد کەســی پلەبــەرزی ڕێژیمــی بەعســەوە داوای لــێ
کــرا بــە دەربڕینــی پەژیوانــی ،گیانــی خــۆی ڕزگار بــکات ،بــەاڵم
لەیــا قاســمی شۆڕشــگێڕ و کۆڵنــەدەر مەرگــی لــە ڕێــی نیشــتمان
هەڵبــژارد هەتــا مانــەوە و خزمــەت کــردن بــە دوژمنانــی نیشــتمان؛
هــەر بۆیــە بەپەلــە حوکمــی لەســێدارەدانەکەیان جێبەجــێ کــرد
و تەنانــەت تەرمەکەشــیان ڕادەســتی بنەماڵەکــەی نەکــردەوە.
نموونــە زۆرن بــۆ ژنانــی شۆڕشــگێڕ کــە لــە ڕاســتییدا کایەیان بە
مــەرگ کــردووە ،هــەر لــە دەوروبــەری خۆمــان دەتوانیــن ئامــاژە بە
کەســانێکی وەک ســەکینە جانســز ،لەیــا زانــا ،زێنــەب جەاللیــان،
شــیرین عەلەمهۆلــی و ...بکەیــن ،بــەاڵم بــا ئــەم بابەتــە بمێنێتــەوە
بــۆ کاتێکــی تــر .ئــەم ژنــە شۆڕشــگێڕانە کــە پانتــای جوغرافیاییــی
چاالکییەکانیــان واڵتانــی ئافریقایــی و بەتایبــەت واڵتــی ئەلجەزایێــر
کــە دژبــە داگیرکاریــی دەوڵەتــی فەڕانســە خەباتیــان کــرد ،هەتــا
واڵتانــی ئاســیایی و لــەم نێــوەدا ئێــران دەگرێتــەوە .لــە ئێرانیــش
چ پێــش لــە شۆڕشــی خەڵکــی ئــەم واڵتــە و چ دواتریــش ،ژنانێکــی
زۆر چــەک یــا قەڵەمیــان هەڵگــرت و بــەدژی ڕێژیمەکانــی پەهلــەوی
و کۆمــاری ئیســامی شۆڕشــیان کــرد .ژنانــی شۆڕشــگێڕی ئێــران
لــە ســەردەمی شــادا زیاتــر ئەندامــی ڕێکخــراوە چەپــەکان و لــەم
نێــوەشدا بەتایبەتــی ســەر بــە چریکــەکان بــوون .ئــەوان ژیانــی
ئاســایی و بنەماڵەییــی خۆیــان وەال نابــوو و ژیانــی نهێنییــان لــە
ماڵــە تیمییــەکاندا هەڵبژاردبــوو ،کــە زۆر یــەک لــەوان گیانیــان
فیــدا کــرد و کەوتنــە بــەر پەالمــاری تونــدی ســاواک و هێــزە
ئەمنیەتییەکانــی تــری ڕێژیمــی شــا .بــەاڵم دواتــر و بــە گۆڕانــی
ڕێژیــم و بــە دەســەاڵت گەیشــتنی کەســانی ئایینــی ،ژنانــی
شۆڕشــگێڕ هــەم وەک ســەربەخۆ و هــەم لــە چوارچێــوەی
ئەندامەتیــی الیەنــە جۆراوجــۆرەکاندا دەرکەوتــن .لــەم بــوارەشدا
ڕۆڵــی حیزبــە کوردییــەکان ،بەتایبــەت کۆمەڵــە لــە ســازمان دان و
ڕێکخســتنی ژنانــی شۆڕشــگێڕدا زۆر بەرچــاو بــوو و ســەرنجی
ڕاگەیەنەکانــی ئــەو کاتــی جیهانــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا.
لــە ســاڵە یەکەمەکانــی دامەزرانــی کۆمــاری ئیســامی ،ژنانــی
شۆڕشــگێڕی ئێــران کــە خوازیــاری گۆڕانــی بنەڕەتــی بــوون،
چەندیــن ڕێکخــراوی ســەربەخۆ و ســەر بــە الیەنــە سیاســییەکانیان
دامەزرانــد ،هەندێــک لــەو ژنانــەش هــەر وەک پێشــتریش ئامــاژەی
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ێ کــرا بەتایبەتــی لــە کوردســتان چوونــە ڕیــزی پێشــمەرگەی
پــ 
حیزبــە سیاســییەکانەوە و بــە داســەپاندنی شــەڕ بەســەر
کوردســتاندا لــە بەرەکانــی شــەڕدا بەشــدارییان کــرد .لــەو
ڕێکخراوانــەی وا لــە کوردســتان دامــەزران ،دەتوانیــن ئامــاژە بــە
ســێ ڕێکخراویــان بکەیــن« :یەکیەتیــی ژنانــی مەریــوان» کــە لــە
ڕەشــەمەی ســاڵی ٥٧دا دامــەزرا و هەڵوێســت و چاالکییەکانــی
لــە بــواری خەبــات لــەدژی خاوەنموڵکــەکان ،پێکهێنانــی کومیتــەی
فێــرکاری و بەخوێنــدەوار کــردن (آمــوزش و ســوادآموزی) و
دامەرزاندنــی ناوەنــدی تەندروســتی لــە دێهاتــەکان بــۆ چاەســەری
نەخۆشــە هــەژار و کەمداهاتــەکان ،بــوو (ئــەم ڕێکخراوەیــە لــە کاتــی
گەمــارۆی شــاری مەریــواندا بــە هاوکاریــی شــۆڕای قوتابییانــی
ئــەو شــارە ،خواردەمەنییــان لــە نێــو خەڵــکدا بــاو دەکــردەوە).
دووەم ڕێکخــراو« ،شــۆڕای ژنانــی ســنە» بــوو کــە لــە ســاڵی
٥٨دا دامــەزرا ،هەڵوێســت و چاالکییەکانــی ئــەم ڕێکخراوەیــەش
بــەم شــێوەیە بــوو :پێکهێنانــی ڕێکخــراوی ســەربەخۆی ژنــان بــۆ
بەشــداریی چاالکانەتــر لــە بــوارە جیاوازەکانــی خەباتــی کۆمەڵگــە،
دەور و ڕۆڵــی بەرچــاو و چاالکانــە بــە مەبەســتی کۆکردنــەوەی
خەڵــک بــۆ مانگرتــن و بەشــداری لــە خەباتــی شــاری ســنە
دژبــە هێرشــی نیزامیــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ ســەر ئــەو شــارە.
ســێهەم ڕێکخــراو «کۆمەڵــەی ژنانــی خەباتــکاری ســەقز»ە کــە
لــە بانەمــەڕی ١٣٥٨دا دامــەزرا ،ئــەم ڕێکخراوەیــە بێجگــە لــە
هەڵوێســت و چاالکییەکانــی خاوەنــی ئامانــج و بەرنامــەش بــوو.
ئامانجەکــە بریتــی بــوو لــە )١ :پێکهێنانــی شــۆڕای کرێــکاری
و جووتیــاری  )٢پێویســتیی مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی
هەمــوو نەتــەوەکان .بەرنامەکانــی ئــەم ڕێکخراوەیــە :دۆزینــەوە
و چارەســەری کێشــەی ژنانــی دێهاتــی ،کرێــکار ،مــاڵدار و
کارمەنــد – بــە خوێنــدەوار کــردن و پێکهێنانــی پێوەنــدی لەگــەڵ
دیکــەی کۆمەڵــەی ژنــان – خەباتــی ســێنفی لــە پێنــاو دابینکردنــی
پێداویســتییە خۆشبژیوییــەکان (امکانــات رفاهــی) لــە کاتــی
دووگیانــی و منداڵبــووندا – دامەزراندنــی باخچــەی ســاوایان
بــۆ ژنانــی کارمەنــد و کرێــکار – دامەزراندنــی شــۆڕای ناوچەییــی
ژنــان – هــەوڵدان بــۆ پێکهێنانــی کالســی فێرگــەی نیزامــی.
بەداخــەوە هەمــوو ئــەو هەواڵنــەی لــەو ســااڵنەدا چ لــە ئاســتی
سەراســەری و چ لــە ئاســتی کوردســتاندا درا ،بــە ئاکامێکــی
بەرهەســت نەگەیشــت و ئــەوەش ڕاســتە کــە کۆمــاری ئیســامی

ئــەم هەواڵنــەی تووشــی شکســت کــرد ،بــەاڵم هــەر نەبــێ
کاریگەریــی سیاســیی خۆیــان لەســەر وەچەکانــی دوای خۆیــان
دانــا و ڕۆشــنگەرییەکیان بــە بەرەکانــی داهاتــوو بەخشــی.
لــە کۆتایــیدا پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکــەم کــە دۆخــی
سیاســیی ناوچەکەمــان ئێســتاش هــەر لــە کەفوکوڵــی گۆڕانــە
بنەڕەتییەکاندایــە و وێناچــێ بــەم قۆناغــەی ئێســتا ڕاوەســتێ،
هەتــا دیکتاتۆرێــک بمێنــێ کۆمەڵێــک شۆڕشــگێڕیش هــەر دەمێنــن؛
ک لــەدوای یەکەکانــی ژنانــی
بۆیــە ناڕەزایەتیدەربڕینــە یــە 
ئەفغانســتانی ،هانــدەر بــوو بــۆ ئــەوەی لــەم ژمارەیــەدا بمــەوێ
ئاوڕێــک لــەم بابەتــە بدەمــەوە .لــە ڕاســتییدا مــن پێــم وایــە شــۆڕش
پێــش لــە هــەر شــتێک ،چەمکێکــی ژنانەیــە و ژنــان هەر لــە بنەڕەتڕا
شۆڕشــگێڕ و ســەربزێون ،یەکــەم شۆڕشــیان دژبــە دەســەاڵت و
کــۆت و زنجیرەکانــی دەوروبەریانــە و جــا دوایــە هەنــگاو دەنێنــە
ڕێــگای دژایەتیــی دیکتاتــۆرە گــەورەکان .ژنــان هەتــا گەیشــتنیان
بــە مافەکانیــان هــەر وا درێــژە بــەو شۆڕشــە ســەدان و بگــرە
هــەزاران ســاڵەی خۆیــان دەدەن .بــە چاوخشــاندنێک دەبینیــن
ئــەوەی جێــی خۆشــحاڵییە ئەوەیــە کــە لــەم ســااڵنەی دوایــیدا،
ژنــان چ لــە ئاســتی جیهانــی و چ لــە ئاســتی ناوچەیــیدا ڕۆڵــی
بەرچاویــان لــە شــۆڕش و ناڕەزایەتیدەربڕینــەکاندا گێــڕاوە
و ئەگــەر لــە هەمــوو شۆڕشــەکاندا نەبووبێتنــە پێشــەنگ ،ئــەوە
بەدڵنیایییــەوە بوونەتــە بەشــێکی جیانەکــراوەی ئــەو خەباتانــە.
لــە شۆڕشــەکانی بەهــاری عەرەبییــەوە بگــرە کــە زۆر واڵتــی لــە
خــۆ گــرت هەتــا دەگاتــە بەرخۆدانەکانــی کۆبانــێ و عەفریــن و
شــنگال و ژنانــی دژی فاندێمێنتالیزمــی ئیســامی لــە ئەفغانســتان
و شــەقامی شــارەکانی ئێــران و دایکانــی مافویســتی وەک دایــە
شــەریفە و دایکــی شــەهیدانی دیکــەی ناڕەزایەتیدەربڕینــەکان و
دەنگــی ئــەو ژنــە عەرەبــەی ناڕەزایەتییەکانــی ئەحــواز کــە وتــی:
«بــۆ تەقــە دەکــەن ،تەزاهــورات ســەلمییە؟!» و خەباتــی تەنانــەت
نێــو زیندانــی ســپێدە قولیــان و  ...دەرخــەری ئــەوەن کــە پەیکــەرەی
بەردینــی پیاوســاالریی مێژووییــی دیکتاتــۆرەکان ،بوونەتــە
بووکەبەفرینەیــەک کــە توانەوەیانــی نزیــک و نزیکتــر کردووەتــەوە.
دەبــێ توندوتیژییــە هەوســارپچڕاوەکانی ئــەم دوایییانــەی
کۆمەڵگــەی کوردســتان و هــەر شــوێنێکی دیکــەش هــەر لــە
چوارچێوەی دوایین پەلەقاژە پیاوانەکاندا ،خوێندنەوەی بۆ بکرێ.

ژمارە٥٤:
خەرمانانی ١٤٠٠
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دیدارێک لەگەڵ بەشێک لەو ژنانەی کە ئەزموونێکی کارییان لەگەڵ
شەهیدانی ڕێبەر نەسرین حەداد و سوهەیال قادری تێپەراندووە
دیمانە :سۆما حەکیمزادە

ســێ ســاڵ لــە کارەســاتی هێرشــی مووشــەکی کۆمــاری ئیســامی تێدەپــەڕێ دیــارە زۆر
لــە زامــەکان مــاون ســاڕێژ بــن .یــەک لــەو زامانــە خەســارێکە کــە لــە نەبوونــی دوو ســەرکردەی
ژن شــەهیدان (نەســرین حــەداد و ســوهەیال قــادری) بــوو کــە وە جەســتەی حیزبــی دێموکــرات و
یەکیەتیــی ژنــان کــەوت و ئێســتاش دوای ســێ ســاڵ لەگــەڵ ئــەوەی کــە میراتگرانــی ڕێبازیــان
بــەو پــەڕی مانــدوو بــوون و تواناییــان کاریــان کــردووە ئــەو زامــە لــە داڵن دا ســاڕێژ نەبــووە.
گۆڤــاری ژنــان بــۆ ئەمەگناســی لــەو کەســانەی کــە ســاڵیانێک لەگــەڵ بەشــێک ئــەو دوو
شــەهیدە مەزنــە هــاوکار و هــاوڕی بــوون دیمانەیەکــی کــردووە و پێشــکەش بــە خوێنەرانــی دەکا.
-١سەرەتا خۆت بناسێنە وفەرموو لە دەورەی سکرتیری کام لە
سکرتێرەکانی شەهید نەسرین حەداد و سوهەیال قادری هاوکاریان
بووی؟
نــاوم «عیســمهت نهســتانی»یە ،کادری یهکیهتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتانم .مێــژووی پهیوهنــدی و هاوکاریــم لـ ه گـهڵ شـههید نهســرین
ح ـهداد ل ـه چهنــد قۆناغێکــدا بــووه .ل ـه قۆناغــی یهکهمــدا ،ســااڵنی 1358و
1359ی ههتــاوی دهگریتـهوه کاتێــک کــە بـ ه یهکـهوه لـه ڕێکخــراوی ژنــان
و الوانــی دێموکــرات ل ـ ه کۆمیت ـهی سهردهشــت ل ـ ه نێوخــۆی ڕۆژههاڵتــی
کوردســتان هــاوکاری یهکتــر بوویــن .قۆناغــی دووهم ،ئهوکات ـ ه بــوو ک ـ ه
نهســرین حـهداد بهڕێوهبـهری خوێندنگــەی "ئــازادی" بــوو و منیــش وەک
مامۆســتای گهورهســااڵن دهرســم دهگوتـهوه و لـه دواتریشــدا ئـهو کاتـهی
شــههید نهســرین حــهداد بهرپرســی کــۆڕی پــهروهرده و فێرکردنــی
حیزبــی دێموکــرات بــوو و منیــش لـ ه نێــو کهمپهکانــی حیزبــی دیموکراتــدا
بهڕێوهبــهری خویندنگــەی ئــازادی بــووم .قۆناغــی ســێیهم دهگهڕێتــهو ه
بــۆ کۆنگــرهی یهکهمــی یهکیهتیــی ژنانــی دێموکــرات ،ئ ـهوکات مــن وهک
ســکرتێری ئــهو ڕێکخــراو ه و شــههید نهســرین وهک ئهندامــی ههیئهتــی
ئیجرایــی ههڵبــژدرا بوویــن و بووینـه هــاوکاری یهکتــر لـهو ڕێکخــراوهدا.
 قۆناغــی چــوارهم ،دوای کۆنگــرهی ســێیهمی یهکیهتیــی ژنــان کــ ه
شــههید نهســرین وەک ســکرتێری یهکیهتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتان ههڵبژێــردرا ،مــن هــاوکاری شـههید نهســرین بــووم لـ ه بــواری
نووســیندا ب ـه تایب ـهت گۆڤــاری ژنــان وەک ئۆرگانــی ئ ـهو ڕێکخراوهی ـه.
ئهرکــ ه
نهســرینبهجێگهیاندنی
شــههید
بڵێــم
دهتوانــم
پێســپێردراوەکانی کهســێکی ئــهرک وهخۆگــر و جیــددی بــوو ،لــه
لــه ڕاپهڕاندنــی کاری هاوکارهکانــی جیــاوازی نهدهکــرد کــ ه هــی
ئــهو ه یــان هــی خۆیهتــی ،ئــهوهی بــه الیــهوه گرینــگ بــوو ڕاپهڕاندنــی
کارهکانــی ئــهو ئۆرگانــ ه یــان ئــەو ڕێکخراوهیــ ه بــوو بــ ه تایبــهت لــ ه
خوێندنگــهدا ههمیشــه بۆشــایی کاری مامۆســتاکانی پــڕ دهکــردهوه و
نهیدههێشــت بۆشــایی ههبێــت ،پــهروهرده لــ ه الی خۆشهویســت بــوو،
لــ ه بهرهوپێشــچوونی کاری خوێندنگــەدا ههمیشــ ه مایــهی لــه خــۆی
دادهنــا و بــۆ ســهرکهوتنی پرۆســهی پــهروهرده بــه پــهرۆش بــوو.
 پهیوهنــدی و هاوکاریــی مــن لهگ ـهڵ ش ـههید ســوههیال دهگهڕێت ـهو هبــۆ کۆنفرانســی ســێیهم و کۆنگــرهی یهکهمــی یهکیەتیــی ژنــان ک ـ ه ل ـهو
کۆنفرانــس و کۆنگــرهدا ســوههیال وەک ئهندامــی بهڕێوهبـهری و منیــش
وەک بهرپــرس و ســکرتێری یهکیهتیــی ژنــان ههڵبژێــردرام ،ههروههــا
دوای کۆنگــرهی دووهمــی یهکیهتــی ژنــان کاتێــک شـههید ســوههیال وەک

ســکرتێری یهکیهتیــی ژنــان ههڵبژیــردرا و منیــش لـ ه بــواری نووســیندا بـ ه
تایبـهت لـه گۆڤــاری ژنــان که تایبهت بــوو بهو ڕێکخراویه هاوکاری بووم.
شــههید ســوههیال کهســێکی بــ ه وز ه و ئــهرک وهخۆگــر بــوو
لــ ه ئهرکــه پێســپێردراوەکانی ســهرکهوتوو و خهمخــۆر بــوو،
کهســێکی نــهرم و نیــان و لهســهرهخۆ بــوو .دهیتوانــی بــه زمانــی
ههمــوو کــهس بــدوێ و ههوڵــی زۆری دهدا بــۆ ئــهوهی کارهکانــی
ڕێکخــراوی یهکیهتیــی ژنــان بــ ه شــێوهیهکی بــاش بهرێــو ه بچــن.
باسێک لە کەسایەتی و ئەخالقی حیزبی ئەو خۆشەویستەیکە هاوکاری بووی بۆ خوێنەران بکەن.
بێگومــان کاریگــهری ههبــووه ،چونکــ ه هــهر دوو شــههید واتــە
نهســرین حــهداد و ســوههیال قــادری لــ ه ناوخــۆی ڕۆژههاڵتــی
کوردســتان و لهنێــو حیزبــی دێموکــرات و ڕێکخــراوی یهکیهتیــی ژنانــدا
ناســراو و جێگــهو پێگ ـهی تایبهتیــان ههبــوو ،ڕاســت ه ب ـ ه خۆشــیهو ه ب ـ ه
هــهوڵ و هیممهتــی کچــان و ژنانــی شۆڕشــگێڕ و ئهندامانــی یهکیهتیــی
ژنانــی دێموکــرات ئــهو ڕێکخراوهیــه لهســهر پێــی خــۆی ڕاوهســتاوه
و درێــژهدهری ڕێــگای شــههید نهســرین و ســوههیالن ،بــهاڵم حاشــا
لــهو ه ناکــرێ کــه جێــی بەتاڵــی ئــهوان بــهو ڕێکخراوهیــهوه دیــاره.
ئیستا کە جیهان لە حالی گۆڕان دایە و پرسی ژن پرسێکیگرینگە ،پێتان وایە ئەرکی ڕێکخراوەی یەکیەتیی ژنان کە
میراتگری ڕێبازی شەهیدانی ڕێبەریانن لە بەرابەر خەڵکدا چییە؟
ئهمــرۆ پرســی ژن پرســێکی جیهانییــهو بــه و گرینگیــهوه لــهو پرســه
دهڕوانــری ،ههربۆیــ ه جێــگای خۆیهتــی کــه ڕێکخــراوی یهکیهتــی ژنــان
بـ ه شــێوهیهک کارو چاالکــی خــۆی بــکات تــا وهاڵمــدهری ئـهو پرسـه بــێ.
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سەرەتا خۆت بناسێنە وفەرموو لە دەورەی سکرتیری کاملە سکرتێرەکانی شەهید نەسرین حەداد و سوهەیال قادری
هاوکاریان بووی؟

مــن زولیخــا جەشــنی چەنــد دەورە بــە دوای یەکــدا ئەندامــی
بەڕێوەبــەری یەکیەتیــی ژنــان بــووم و شــانازی ئــەوەم
هەبــووە کــە لەگــەڵ هــەر دوو شــەهید (ســوهەیال و نەســرین)
ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنــان کار بکــەم.
لــە بەڕێوەبەریــی

باسێک لە کەسایەتی و ئەخالقی حیزبی ئەوخۆشەویستەی
کە هاوکاری بوون ،بۆ خوێنەران باس بکەن.

هــەر وەک پێشــتر باســم کــرد شــانازی ئــەوەم هەبــووە ئەندامــی
بەڕێوەبــەری بــم و لــە ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنــان لــە نزیکــەوە کاریــان
لەگــەڵ بکــەم بــەاڵم هەڵســەنگاندنی کەســایەتی ئــەو دوو شــەهیدە ڕەنگــە
بۆمــن کارێکــی ئاســان نەبــێ ،چونکــە هــەر دوو شــەهید (ســوهەیال و
نەســرین) خۆیــان پــەروەردەی قوتابخانــەی دێموکــرات بــوون و بــە
بنەماڵــەوە تێکــەڵ بــە خەباتــی مافخوازانــەی گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ببــوون و هــەر لــە منداڵییــەوە بــە بیــر و هــزری دێموکــرات
گــۆش کرابــوون ،هــەر بۆیــە لــە ســەردەمی بەرپرســایەتیان لــە ڕێکخراوی
یەکیەتیــی ژنــان هەمــوو کار و کردەوەیــان لەچوارچێــوەی ئــەو ڕێبــازەدا
بــوو .ئەوەنــدەی مــن لــە نزیکــەوە کارم لەگــەڵ هــەر دوو شــەهید کــردووە
وەک کەســایەتی خۆیــان کەســانی ڕوحســووک و دڵ گــەورە و لێبــوردوو
بــوون و ل ـه هەمــوو کاتــدا بــە دوای لێکتێگەیشــتن و تەباییــدا دەگــەڕان
و ئــەو جــۆرە هەڵســوکەوتەیان لەگــەڵ ڕێکخراوەکانــی دیکــەی بــەدەر
لــە حیزبــی دێموکراتیــش ڕەنگــی دابــۆوە و بــە چەشــنێک کــە هــەر زوو
ســەرنجی الیەنــی بەرانبەریــان بــۆ الی باســەکانی خۆیــان ڕادەکیشــا و
پێوەندیەکیــان دادەمەزرانــد کــە زەحمــەت بــوو بە ئاســانی هەڵبوەشــێتەوە.
هــەر دوو شــەهید هەمــوو هەوڵیــان ئــەوە بــوو کــە کاری ڕێکخراوەیــی
ژنــان بەرەوپێــش بچــێ و بەراســتی بوێرییــان هەبــوو و لــە کارکــردن
و بەدواداچوونــی بابەتەکانــی پێوەندیــدار بــە مافەکانــی ژنــان مانــدوو

نەدەبــوون .شــەهید بوونــی ســوهەیال قــادری و نەســرین حــەداد هــاوڕێ
لەگــەڵ پۆلێــک شــەهیدی دیکــە لــە ڕۆژی ١٧ی خەرمانــان لــە هەمــان کاتــدا
کــە زیانێکــی گــەورە بــوو لــە جەســتەی حیزبــی دێموکــرات و جوواڵنەوەی
گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،زیانێکــی بەژانیــش بــوو کــە
بــەر جەســتەی ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان کــەوت کــە تەنیــا بــە مانــدوو بــوون و یەکگرتوویــی و
هــەوڵ و تێکۆشــانی ڕێکخراوەیــی قەرەبــوو دەکرێتــەوە .بــە کورتــی
هــهردوو شــەهید (ســوهەیال قــادری و نەســرین حــەداد) لــە هەمــوو
بارێکــەوە جــێ پەنجەیــان بــە مێــژووی ڕێکخــراوەی یەکیەتیــی ژنانــی
دێموکراتــەوە دیــارە ،یادیــان پیــرۆز و ڕێــگا و ڕێبازیــان بــەردەوام بــێ.

ئیستا کە جیهان لە حالی گۆڕان دایە و پرسی ژن پرسێکیگرینگە ،پێتان وایە ئەرکی ڕێکخراوەی یەکیەتیی ژنان کە
میراتگری ڕێبازی شەهیدانی ڕێبەریانن لە بەرابەر خەڵکدا
چییە؟

هــەر وەک لــە ناوەرۆکــی پرســیارەکە دایــە کــە لــە ســەردەمی ئیســتادا
پرســی ژن و مافەکانــی و پاراســتنی کەســایەتییان لــە بازنــەی مافەکانــی
مرۆڤــدا بۆتــە پرســێکی گرینگــی جیهانــی ،ڕۆڵــی ڕێکخــراوی یەکیەتیــی
ژنــان گرینگتــر و بــە بایەختــر لــە کۆمەڵگــهدا خــۆی دەنوێنــێ و لــە
هەمانکاتــدا ئەرکــی قورســتر دەخاتــە ســەر شــانی بەڕێوەبەرانــی ئــەو
ڕێکخراوەیــە کــە زیاتــر هــەوڵ بــدەن بــۆ پەروەردەکردنــی ژنــان لــە بــوارە
جۆراوجۆرەکانــی سیاســیی و کۆمەاڵیەتــی و ئاشــناکردنی زیاتــری
ژنــان بــە مافەکانیــان و هاندانیــان بــۆ وەدســت خســتنی ئــەو مافانــە.
بەڕێوەبەریــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە
ســەریانە وەک میراتــی شــەهیدان (ســوهەیال و نەســرین) لــە هــەوڵ و
تیکۆشــان بــۆ ســەرکەوتنی خەباتــی نەتەوایەتــی و لــە هەمــان کاتــدا
خەبــات بــۆ دەســتەبەرکردنی مافەکانــی ژنــان ،ڕانەوەســتن و کار بکــەن
بــۆ بەهێزکردنــی ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنــان و بەرفــراوان کردنــی
بازنــەی کار و تێکۆشــانیان چ لــە نێوخــۆی واڵت و چ لــە دەرەوەی واڵت.

ژمارە٥٤:
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باسێک لە کەسایەتی و ئەخالقی حیزبی ئەوخۆشەویستەی
کە هاوکاری بوون ،بۆ خوێنەران باس بکەن.

سەرەتا خۆت بناسێنە وفەرموو لە دەورەی سکرتیری کاملە سکرتێرەکانی شەهید نەسرین حەداد و سوهەیال قادری
هاوکاریان بووی؟

مــن خەدیجــە پوورمەنــد کادری یەکیەتیــی ژنانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان  ٩ســاڵ ئەندامــی بەڕێوەبەریــی
یەکیەتیــی ژنــان بــووم .لــە کارکــردن لــەو ڕێکخــراوەدا لــە
نزیکــەوە مامۆســتا نەســرین حــەداد و ســوهەیال قادریــم ناســین.
بــۆ مــاوەی دەورەیــەک کــە ســوهەیال ســکرتێری یەکیەتیــی ژنــان
بــوو ،بــە یەکــەوە هــاوکار بوویــن ،مــن لــە بەشــی پــەروەردە بــووم و
ئــەو ســکرتێر بــوو .لــە کاری ئێمــەدا هیــچ کات بەرپرســی یەکــەم یــان
ئەوانــەی لــە هــەر پلەیــەک دابــان جیــاوازی نەبــوو .ســوهەیال زۆر ڕێــزی
لــە هاوکارەکانــی دەگــرت .تایبەتمەنــدی زۆر جوانــی هەبــوون .لــە کاتــی
دانیشــتنی خۆمانــدا شــۆخی لەگــەڵ هەمــووان دەکــرد ،قســەی خۆشــی
دەکــرد و مەجلیــس خــۆش بــوو .لەگــەڵ زۆربــەی ژنــەکان شــۆخی
هەبــوو .لەکاتــی کاردا کەســێک بــوو مانــدوو بوونــی نەدەزانــی چەنــد
کاری بــە یەکــەوە دەکــرد و هەموویانیشــی بەباشــی ئەنجــام دەدا.
تایبەتمەندیەکــی دیکــەی ئــەوە بــوو کــە لــە کار نەدەترســا و زۆر
کاری دەکــرد .کــەم کــەس دەیوێــرا خــۆی لــێ بــدا بەتایبەتــی کێشــەی
ژنــان ئەگــەر بۆخــۆی زەرەری زۆریشــی وێکەوتبــا و زانیبــای کەســێک
ناهەقــی لەگــەڵ دەکــرێ هەمــوو هەوڵــی خــۆی دەدا بــۆ ئــەوەی
هەقــی نەخــورێ و ئــەو کەســە بزانــێ کــە پشــت و پەنــای هەیــە .لــە
کاری ڕێکخــراودا هەمــوو هەوڵــی خــۆی دەدا بــۆ بەرەوپێشــچوونی
ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنــان .بــۆی گرینــگ نەبــوو ســەردانی هــەر
جێگایــەک بــکات تــا دەســکەوتێک بــۆ یەکیەتیــی ژنــان وەدەســت بێنــێ.
هەمیشــە دەیگــوت دەبــی یەکیەتیــی ژنــان لەنێــو ڕێکخراوەکانــی
ژنانــی کوردســتان ســەروگەردنێک لــە ســەرەوەتر بــێ .لــە
دانیشــتن لەگــەڵ هــەر الیەنێــک بایهیــن قــەت خــۆی لــەوان بەکەمتــر
نەدەزانــی ،وای دەکــرد ســکرتێری ڕێکخراوەکانــی باشــوور
ئەوانــەی لــە دەسەاڵتیشــدا بــوون ڕێــزی تایبهتــی بــۆ دابنێــن.
مــن هەمیشــە هــەم شــانازیم پێــوە دەکــرد و هــەم شــتی لــێ فێــر دەبــووم.
کــە لــە جێگایــان باســی خۆمانــی دەکــرد ئێمەمانــان بااڵمــان دەکــرد.
بــۆ کاری حیزبیــش هــەر وابــوو ،زۆر دڵگــەرم بــە بــاوەڕ و بــە بەرنامــە
بــوو ،هەمیشــە لــەوە دەگــەڕا بزانــێ کــێ بــۆ چ کارێــک دەبێــت ،بزانــێ
کــێ چ بەهرەیەکــی تێدایــە بیهێنــێ فێــری بــکا بەتایبەتــی ژنــان و کچــان
لــە مــاڵ بێنێتــە دەر کاریــان بــۆ بدۆزێتــەوە و کاریــان پــێ بســپێرێ.

ســوهەیال تایبەتمەنــدی جوانــی یەکجــار زۆر بــوو .وەک دایــک
وەک هــاوڕێ وەک ژنــی مــاڵ وەک درواســێ وەک هــاوکار و وەک
ســەرکردە .لــە هەمــوو ئــەو ســفەتە جوانانــەی لــە ســوهەیالدا هەبــوون
دەکــرا دەرســی لــێ وەرگــری .هــەزار ســاو لــە یــاد و نــاوی ،بــۆ
هەمیشــە لــە دڵمانــدا دەمێنێتــەوە و سەرمەشــقە بــۆ کار و ژیانمــان.
دەکــرێ بڵێــم بەخۆشــیەوە ئــەوان لــە دوای خۆیــان هــەم وەک
فکــرە هــەم وەک هێــزی کار دەســتپەروەردە و هێزێکــی باشــیان
بەجێهێشــتووە کــە لــەدوای ئــەوان درێــژەدەری کاری ئەوانــن.
هــەم لــە نێــو شــۆڕش هــەم لــە ڕۆژهــەاڵت ،بەخۆشــیەوە
نەیانهێشــتوە ســەنگەری خەباتیــان چــۆڵ بــێ و بــە هەمــوو
شــێوەیەک درێــژەدەری ڕێــگای شــەهید ســوهەیال و نەســرین بــوون.
ئێســتا یەکیەتیــی ژنــان بــە هیممەتــی دەســتپەروەردەکانی ســوهەیال
بــە شــێوەیەکی هەمەالیانــە کار و چاالکــی دەکا ،بــە ســەدان ئەندامــی
دڵســۆز و پێگەیشــتووی لــە ڕۆژهــەاڵت لــە تێکۆشــان دان .ئــەوە
دەســکەوتێکی گەورەیــە بــۆ یەکیەتیــی ژنــان و لــە دەرەوەی واڵتیــش
هــەر زۆر بــە بەربــاوی ژنــان هاتوونەتــە نێــو کاری یەکیەتیــی ژنــان
کــە ئــەوە مانــای ئەوەیــە کــە ڕێــگای ســوهەیال و نەســرین پــڕ ڕێبــوارە.
لــە ئاســتی جیهانیــدا هیــچ لــە ژنانــی بەشــەکانی تــری کوردســتان
لــە دواتــر نیــن ،بــە هــەوڵ و تێکۆشــانی ئەندامــان و بەرێوەبەرانــی
یەکیەتیــی ژنــان توانــراوە ئــەو ڕێکخــراوە لــە ئاســتێکی بــاش دابــێ.
دەکــرێ بڵێیــن ســوهەیال گیــان نەســرین گیــان ئــارام
بگــرن زۆر مانــدوون ڕێــگای خەباتتــان پــڕ ڕێبــوارە.
ئێســتا بــە ســەدان نەســرین و ســوهەیال لــە تێکۆشــان دان.
بــۆ مامۆســتا نەســرین ،مــن زیاتــر لــە کاری حیزبــی دا لــە نزیکــەوە
کارم دەگــەڵ کــردوە ،مــاوەی چەنــد ســاڵ بــوو لــە ئۆرگانــی
کومیســێونی پــەروەردە و فێرکــردن هــاوکار بوویــن ،کارکردنــی
زۆر لەگــەڵ خــۆش بــوو ،ڕەفیقانــە کاری دەکــرد .بەبەرنامــە بــوو
کاری بــەوە نەبــوو کــە پلــە و پایــەی چییــە ،هــەر کارێــک بایــە بــۆی
گرینــگ نەبــوو کاری ئــەو نییــە یــان کاری یەکــی دیکەیــە ،ئــەوەی بــۆی
گرینــگ بــوو دەبــوو کار بکــرێ و هەمیشــە ســەری حــاڵ بــوو .کــە
نەخۆشــیش بایــە یــان نارەحەتیەکیشــی هەبایــە هەســتت پێــی نەدەکــرد.
ئەگــەر لــە نزیکــەوە کارم لەگــەڵ دەکــرد بــاوەڕم زیاتــر بەخــۆم
دەبــوو ،ئەوەنــدە هانــدەر بــوو هەســتم دەکــرد زۆر لــەوە زیاتــرم
پێدەکــرێ .بــۆ هەمــوو هاوکارەکانــی هاوڕێیەکــی بــاش بــوو.
کەســێکی پێگەیشــتوو بــوو ،قاڵبــووی هەمــوو قۆناغەکانــی خەبــات
بــوو چونکــە بــە بنەماڵــەوە هــەم بنەماڵــەی خــۆی هــەم بنەماڵــەی
کاک محەممــەد حەســەن پــوور دەمێــک بــوو لــەو حیزبــەدا بــوون.
مامۆســتا نەســرین بــە مانــای مامۆســتا بــۆ هەموومــان مامۆســتا
بــوو ،کــە لەگەڵــی دادەنیشــتی چێــژت لــە وتــە بەنرخەکانــی وەردەگــرت.
کــە دەچوومــە الی دەمگــوت بــا ئــەو کارە بکەیــن ،ئــەو هەمــوو
بەرنامــەی هەبــوو بــەاڵم هیچیشــی بــەالوە زەحمــەت نەبــوو  .هــەر لــە
تەمەنــی منداڵییــهوە لــە هەمــوو تاڵــی و ســوێرێیەکانی ئــەو خەباتــەدا
بەشــداری کردبــوو بــەاڵم هــەر دەتگــوت تــازە ئەوەڵــی کاریەتــی.
هەزار ساڵو لە یاد و ناوی
قەت لەبەرچاوم ون نابن
هەر شوێنێک ڕووی تێدەکەم ،دەنگیان ،هەیبەتیان ،بیریان،
لە گەڵمانن ،لە فکرماندان و لەگەڵمانن .
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سەرەتا خۆتان بە خوێنەرانی گۆڤار بناسێنن وبفەرموون لەدەورەی سکرتیری کام لە سکرتێرەکانی شەهید نەسرین حەداد
و سوهەیال قادری هاوکاریان بووی؟ باسێک لە ئەزموونی کاری
خۆتمان لەگەڵ ئەو دوو شەهیدە بۆ بکەن.
لــە ســێهەمین ســاڵیادی شــەهیدبوونی شــەهیدانی ١٧ی خەرمانانــدا،
ســەری ڕێز و نەوازش بۆ ســەرجەم شــەهیدانی مووشــەکبارانی قەاڵی
دێموکرات دادەنەوێنم و پەیمان و بەڵێنیان لە گەڵ نوێ دەکەمەوە ،کە تا
وەدیهاتنی ئامانجی بەرزیان ،درێژەدەری ڕێگا و ڕێبازی پیرۆزیان بم.
و .پ  /١لەڕاســتیدا مــن وەک دەســتەی بەڕێوەبــەری لــە یەکیەتیــی
ژنــان هــاوکاری شــەهید ســۆهەیال نەبــووم ،بــەاڵم هــەم وەک هــاوڕێ و
هەمیش وەک ئەندامی ئەو ڕێکخراوە ،هەمیشــە بە ئەرکی خۆم زانیوە،
کــە هــەر کارێــک بــە مــن بکــرێ ،بەوپــەڕی دڵســۆزییەوە ئەنجامــی بدەم.
زۆر
خــۆی
ســوهەیال
شــەهید
هەمانکاتیشــدا
لــە
حیســابی لــە ســەر مــن دەکــرد ،و هــەر کات پێویســتی بــە
هاوکاریــی مــن هەبوایــە بــێ دوودڵــی ئــاگاداری دەکــردم.
دەبــێ بڵێــم مــن و شــەهید ســوهەیال جیــا لــە هاوڕێیەتــی چەنــد
ســاڵەمان ،هــەم لــە بەڕێوەبردنــی کار و ئەرکــی حیزبــی و هەمیشـه لــە
بــواری کاری ڕێکخراوەیـیدا ،زۆر هــاوکار و هاوفکــری یەکتــر بوویــن.
بــەاڵم بــۆ شــەهید نەســرین ،دەبــێ بڵێــم بــە شــانازییەوە مــن
دەورەیــەک لــە یەکیەتیــی ژنــان هــاوکاری شــەهید نەســرین بــووم.
ئــەوەش دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆنگــرەی ٣ی یەکیەتیــی ژنــان کــە
دەســتەیەکی بەڕێوەبــەری ،کــە بریتیبــوون لــە هاوڕێیــان شــەهید
نەســرین ،ڕۆژە عەزیــزی ،حەلیمــە ڕەســووڵی ،شــەهێن مورتــەزازادە و
مــن کــە بــۆ بەرێوەبردنــی کار و ئەرکــی ئــەو ڕێکخــراوە هەڵبژێردرایــن.
لــە مــاوەی کارکردنــم لــە گــەڵ شــەهید نەســرین زۆر
ئاســوودە بــووم ،مــن و مامۆســتا نەســرین ڕۆژانــە زۆرتریــن
کات پێکــەوە دەبوویــن و بــەردەوام ســەبارەت بــە کار و
بەرنامەمــان بــۆ یەکیەتیــی ژنــان ئاڵوگــۆڕی بیروڕامــان دەکــرد.
ئەگــەر مــن بــاس لــە کەســایەتی و ئەخالقــی سیاســی ئــەو دوو ژنــە
تێکۆشــەرە بکــەم ،بــە دڵنیایــی ،لــە وتــوو وێژێکــی وا کورتــدا ناتوانــم
هەقــی خۆیــان پێبــدەم و بــەو شــێوەی کــە شــیاویانە پێناســەیان بکــەم.
تەنیــا دەتوانــم بــە شــێوەیەکی گشــتی بڵێــم کــە ئــەوان نموونــەی دوو
ژنــی شۆڕشــگێڕ و خەباتــکاری نێــو ڕیزەکانــی حیزب بوون ،کە هەرچی
ســیفەت و تایبەتمەنــدی بــەرز و جــوان هەیــە لەوانــدا بــەدی دەکــرا.
ئــەوان دوو ژن بــوون کــە لــە منداڵییــەوە بــە ئەلــف و بێــی
شۆڕشــگێڕی پــەروەردە کرابــوون و گۆشــکراوی کــورەی
خەباتــی ڕۆژە ســەختەکانی ژیانــی نێــو شــۆڕش بــوون.
هــەر بۆیــەش لــە هیــچ شــتێک و لــە هیــچ ســەختتیەک نەدەپرینگانــەوە.
هــەر ئــەرک و بەرپرســیارەتیەکی حیزبــی ،لــە هــەر ئــۆرگان و

شــوێنێکیان پێســپێردرابایە ،بــەو پــەڕی دڵســۆزی و هەســتی بــەر
پرســیارەتییەوە و بــە باشــترین شــێوە جێبەجــێ و بەڕێوەیــان دەبــرد.
ئــەوان کــە دوو خەباتــکاری پارێــزەری مافــی ڕەوای
نەتەوەکەیــان بــوون ســااڵنێک خەباتیــان بــۆ کــرد ،لــە هەمــان
کاتیشــدا دوو تێکۆشــەری بــواری مافەکانــی ژنــان بــوون و لــەو
سەنگەرەشــدا داکۆکیــان لــە مافــە ڕەواو تایبەتییەکانــی ژنــان
دەکــرد و کار و چاالکیشــیان لــەو بــوارەدا دیــار و بەرچــاوە.
کەســایەتی بــەرزی ئــەو دوو ژنــە شــەهیدە ،تەنیــا لــە کار و ئەرکــی
سیاســی و ڕێکخراوەیدا خۆالســە نەببۆوە ،بەڵکوو لەنێو کۆڕی هاوڕێ
و هاوســەنگەرانیان و بنەماڵەکانیشــدا دیــار و بەرچــاو بــوون ،ئــەوان
وەک دایــک و خوشــکی پێشــمەرگەکان هەڵســوکەوتیان دەکــرد و زۆر
دڵســۆز و خەمخــۆری ئــەوان بــوون ،هــەر بۆیــەش جێگــەی خۆیان لەنێو
دڵــی ئەوانــدا کردبــۆوە و ببوونــە خۆشەویســت و جێــگای متمانەیــان.
ئــەو کەســایەتییە بــەرزەی ئــەو دوو ژنــە تێکۆشــەرە ئەوانــی
کردبــووە خۆشەویســت و جێــگای متمانــەی زۆربــەی زۆری
بنەماڵــەکان و ژنــان و کچانــی نێــو حیزبیــش ،هــەر کــەس
و لــە هــەر کاتێکــدا پێویســتیان پێیــان بوایــە ،بەبــێ دوودڵــی
ســەردانیان دەکــردن و گرێــی دڵــی خۆیانیــان بــۆ دەکردنــەوە.
و.پ/٢هــەر وەک پێشــتریش ئامــاژەم پێدابــوو ،شــەهیدان
نەســرین و ســوهەیال دوو لــە ژنــە چــاالک و دیارەکانــی ڕیــزی
حیــزب بــوون و مێژوویەکیــان لــە خەبــات و تێکۆشــان هەبــوو،
ئــەوان لــە زۆر لــه ئۆرگانەکانــی حیزبــدا کار و بەرپرســایەتیان
هەبــووە و لەگــەڵ کۆمەڵێــک کادر و پێشــمەرگە و ڕێبــەری
حیزبــدا هــاوکار و هاوســەنگەر بــوون و ڕۆژانــە پێکــەوە ئەرکــی
حیزبییــان جێبەجــێ دەکــرد کــە بــە دڵنیاییــەوە کاریگــەری و جــێ
پەنجەیــان زۆر بــە باشــی هەســتی پێدەکــرێ و دیــار و بــەر چــاوە.
هــەر وەکــو گوتــم ئــەوان دوو ڕوخســاری دیــار و کاریگــەری
نێــو حیــزب و ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنــان بــوون و لــە ڕێــگای
کار و چاالکیەکانیانــەوە ،نــەک هــەر بــۆ خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت بەڵکــوو
بــۆ زۆرێــک لــە خەڵکــی باشــوور و باقــی پارچەکانــی دیکــەی
کوردســتانش ســیمایەکی ناســراو و کاریگــەر بــوون .بــەو هۆیــەی
کــە شــەهید ســوهەیال لــە ڕاگەیاندنــی حیزبــدا کاری دەکــرد و
ڕاســتەوخۆ دەچــووە نێــو زۆربــەی زۆری ماڵــەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،هــەر بۆیــەش ببــوە ســیمایەکی خۆشەویســتی خەڵکــی
ڕۆژهــەاڵت .کەواتــە بەڵــێ بــە دڵنیاییــەوە گاریگەرییــان هەبــوو.
و.پ /٣هــەر وەک دەزانیــن یەکیەتیــی ژنــان خــاوەن مێژوویەکــی
دوورودرێــژی خەبــات و تێکۆشــانە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،هــەر
بــە پێــی ئــەو مێــژوەش خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەگشــتی
و ژنــان بــە تایبەتــی چاوەڕوانیــان لێــی هەیــە کــە لــە هەمــووکات
زیاتــر چــاالک بــێ و خــۆی بــەڕۆژ بکاتــەوە ،تــا لــە ڕەوتــی
ڕووداوەکان وەدوا نەکــەوێ و بتوانــێ کاریگەریــی خــۆی هەبــێ.
ئــەوەی کــە یەکیەتیــی ژنــان ئێســتا دەتوانــێ بیــکا ،پێویســتە گرینگــی
بــدا بــە پــەروەردە و بارهێنانــی ئەنــدام و الیەنگرانــی ،چونکــە بناغــەی
هــەر کۆمەڵگهیەکــی تەندروســت دەگەڕێتــەوە ســەر پەروەردەکــەی.
کارکــردن لــە ســەر هۆشــیارکردنەوەی گۆمەڵگــ ه ســەبارەت بــە
مافــی یەکســانی ژن و پیــاو و گۆڕینــی بیڕوبــاوەڕە دواکەوتــوو
و چــەق بەســتووەکان ئەرکێکــی دیکــەی ئــەم ڕێکخراوەیــە.
پەیوەندیگرتــن بــە ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییەکانــی بەرگــری لــە مافــی
مــرۆڤ بەگشــتی و مافــی ژنــان و منــدااڵن بــە تایبەتــی کارێکــی دیکەیــە
کــە یەکیەتیــی ژنــان پێویســتە بــە بەردەوامــی هەوڵــی بــۆ بــدات ،تــا
لــەو ڕێگــەوە پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ بــە گشــتی و بــێ مافــی
ژنــان و منــدااڵن لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە گوێــی دنیــا بگەیەنــێ.

ژمارە٥٤:

خەرمانانی 13 ١٤٠٠
سەرەتا خۆتان بە خوێنەرانی گۆڤار بناسێنن وبفەرموونلە دەورەی سکرتیری کام لە سکرتێرەکانی شەهید نەسرین
حەداد و سوهەیال قادری هاوکاریان بووی؟ باسێک لە
ئەزموونی کاری خۆتمان لەگەڵ ئەو دوو شەهیدە بۆ بکەن.

مــن عایشــ ه عیســانهژاد پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات و کادری
یەکیەتیــی ژنانــم ،ســەرەتای هــاوکاری مــن و شــەهید مامۆســتا
نەســرین دەگەڕێتــەوە بــۆ کاتــی ســکرتێری ئــەو .ســاڵ و نیوێــک
بەیەکــەوە کارمــان کــرد ،ئــهو ســکرتێری یەکیەتیــی ژنــان بــوو و
منیــش ئەندامــی دەســتەی بەڕێوەبــەری بــووم .پێوەنــدی کاری
شــەهید نەســرین لەگــەڵ هاوکارانــی تــەواو دۆســتانە و خوشــکانە
بــوو و بــەو پــەڕی ڕێــزەوە لەگــەڵ هاوکارانــی هەڵســووکەوتی دەکــرد
هانــی دەدان بــۆ باشــتر بەڕێوەبردنــی کاری ڕۆژانــەی ڕێکخــراوە.
مــن زۆر شــت لــە مامۆســتا نەســرین فێــر بــووم ،لــەوەی کــە مامۆســتا
نەســرین قاڵبــووی نێــو شــۆڕش بــوو ،مامۆســتای شــۆڕش بــوو .بەڕاســتی
ئــەو ئەزمونــەی کــە مــن لــە مامۆســتا نەســرین هــەم لــە بــارەی حیزبایەتــی
هــەم لەبــارەی ڕێکخراوەیــی فێــر بــووم بــۆ مــن بــوو بــە ڕێــگا نیشــاندەرم.
ئــەو قــەت لــە کارەکانــی مانــدوو نەدەبــوو لــە هەمانکاتــدا ڕۆژانــە
ســێ کاری بەڕێــوە دەبــرد بــەاڵم قــەت هەســتت بــە دڵســاردی و مانــدوو
بــوون لــەج ڕوخســاریدا نەدەکــرد و زۆری گرینگــە بــە کارەکانــی دەدا
و هەوڵــی دەدا باشــتر بەڕێوەیــان بــرێ و بــە ئامــۆژگاری و ڕێنوێنــی
هاوکارانــی بــۆ باشــتر بەڕێوەبدرنــی کارەکان دەکــرد .زۆری هەوڵــی
دەدا ژنــان لــە ماڵــەو ه بێنێتــه دهرێ و کاری ڕۆژانــەی ڕێکخراوەیــان
پــێ بســپێرێ .حــەزی نەدەکــرد ژنــان لــە ماڵــێ دانیشــن ،پێــی خۆشــبوو
ژنــان بێنــە نێــو کارەوە .مامۆســتا نەســرین ئینســانێکی زۆر کۆمەاڵیەتــی،
گــەورە و بــە دیســپلین ،تێگەیشــتوو و پێگەیشــتوو بــوو .ڕۆژانــە باســی
لــە حیزبایەتــی و ئەزموونەکانــی بــۆ ئێمــە دەکــرد .ئــەو ڤچەنــد ســاڵ
لەنێــو حیزبــدا خەبــات و تێکۆشــانی بەڕێــوە بــرد بــەاڵم زۆر شــتەکانی
حیزبــی بــۆ ئێمــە شــی دەکــردەوە و لــە هەمــوو بارێکــدا لــە سیاســەتەکانی
حیــزب ئێمــەی ئــاگادار دەکــردەوە ،زۆر جــار کاتێــک کــە لــە مێــژووی
یەکیەتیــی ژنانــی بــۆ ئێمــە بــاس دەکــرد دەیگــوت :یەکیەتیــی ژنــان
زۆر هــەوراز و نشــێوی بڕیــوە ،کــە ئەوانــەی بــۆ ئێمــە بــاس دەکــرد و
دەیگــوت :دەبــێ ئێمــە نەهێڵیــن ئــەو ڕێکخراوەیــە بــە هیــچ شــێوەیەک دوا
بک ـهوێ چونکــە ئــەو ڕێکخراوەیــە چەندیــن ســاڵ لەگــەڵ حیــزب هاتۆتــە
پێشــێ تــا ئێســتاش بەڕێوەمــان بــردووە ئێســتا دەبــێ جوانتــر و باشــتر
بەڕێــوەی بەریــن بــۆ ئــەوەی کــە ڕێکخراوەکەمــان ســەرکەوتوو بــێ.
بێینــە ســەر باســێک لــە شــەهید ســۆهەیال قــادری کــە نیزیــک بــە

 ٦ســاڵ لەگــەڵ شــەهید ســۆهەیال کارم کــردووە ،مــن دەســتەی
بەڕێوەبــەری یەکیەتیــی ژنــان و شــەهید ســۆهەیال ســکرتێر بــوو.
لــەو ماوەیــەدا ئەرکــی بەشــی پــەروەردەم لــە ئەســتۆ بــوو ،زۆربــەی
کاتــەکان کــە پێکــەوە دەکەوتینــە گفتوگــۆ لەســەر گرینگــی پــەروەردە
قســەی بــۆ دەکــردم و هاوفکــری دەکــردم تــا بــە هــاوکاری دەســتەی
بەڕێوەبــەری بــە جۆرێــک لــەو بەشــە کار بکەیــن کــە زۆرتریــن کاریگــەری
دابنێیــن لــە بــواری پــەروەردە و ڕاهێنانــی ئەندامانــی یەکیەتیــی ژنــان.
شــەهید ســۆهەیال ئینســانێکی رۆح ســووک و بــە بــاوەر بــوو کــە
لــە کارکــردن لــەو ئۆرگانانــەی ئەرکــی پێــی دەســپێردرا مانــدوو
نەدەبــوو .هەمیشــە ئێمــەی هــان دەدا بــۆ باشــتر کار کــردن ،ئــەو
ڕۆژانــە لــە ســێ ئــۆرگان کاری دەکــرد بــە هەرســێک کارەکانــی خــۆی
ڕادهگهیشــت بــێ ئــەوەی گلەیــی لــە ماندووبــون و کەمــی کات بــکا.
هــەر کارێکــی ڕێکخراوەیــی هاتبایــە پێشــێ شــەهید ســۆهەیال بــەو
پــەڕی توانــا هەوڵــی بــۆ دەدا دەیگــوت ڕێکخــراوەی یەکیەتیــی ژنــان
دەبــێ زۆر ســەرکەوتوو بــێ .هەمــوو هەوڵــی خــۆی دەدا ئــەو کــچ
و کوڕانــەی لەنــاو حیزبــن بــە هەمــوو شــێوەیەک ڕێنوێنــی بــکا و بــە
حــەق دەبــێ بڵێــم لەگــەڵ شــەهید نەســرین ڕۆڵــی دایکیــان بــۆ هــەر
کام لــەوان دەگێــرا و تــا بۆیــان کرابایــە هــاوکار بــوون تــا کێشــەیەک
بێتــە پیــش حەلــی بکــەن و ئەوانیــش دڵگەرمتــر دەڕۆیشــتنەوە
بنکەکانــی خۆیــان و ئۆرگانەکــەی خۆیــان ئەرکەکانیــان بەڕێــوە دەبــرد.
دەبــێ بڵێــم هــەردووک ژنــە ســەرکردەی شــەهید بــۆ مــن قوتابخانەیهکــی
گەورە بوون و من هیچ کات و ساتێک ناتوانم یاد و ناوی ئەوان لەبیر بکەم
هەمیشــە یاد و ناویان لە دڵمدا دەمێنێتەوە و درێژەدەری ڕێبازیان دەبم.
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە شــەهید ســۆهەیال و شــەهید نەســرین
پێوەندییەکــی زۆریــان لەگــەڵ خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت هەبــوو گرینگــی زۆریان
بە تەشکیالت دەدا .کاتی کۆبوونەوەکانی دەرەوەی حیزب و ڕێکخراوەش
گرینگییەکــی زۆر بــە ئــەوەن دەدرا چونکــە هەردووکیــان ڕوخســار و
کەســایەتییەکی ناســراو بــوون ئــەوان بــە جوانــی سیاســەتەکانی حیــزب
و یەکیەتیــی ژنانیــان لــە دانیشــتن و کۆبوونەوەکانــدا شــی دەکــردەوە.
ئێســتا کــە ئاڵوگۆرەکانــی جیهــان خێــران و پرســی ژن پرســێکی
گرینگــە ،یەکیەتیــی ژنــان دەبــێ زیاتــر لــە جــاران تێبکۆشــێ و
هانــدەری کــچ و کــوڕان بــێ بــۆ نــاو ڕیزەکانــی خەبــات و تێکۆشــان.
ژنــان و خوشــکان فێــر بــوون لەنێــو شۆڕشــدا بوێرانــە و
تێبکۆشــن و بــە گــژ هەمــوو نەهامەتییەکانــی ژیــان دا بچنــەوە.
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سەرەتا خۆتان بە خوێنەرانی گۆڤار بناسێنن وبفەرموون لەدەورەی سکرتیری کام لە سکرتێرەکانی شەهید نەسرین حەداد
و سوهەیال قادری هاوکاریان بووی؟ باسێک لە ئەزموونی کاری
خۆتمان لەگەڵ ئەو دوو شەهیدە بۆ بکەن.
شەھین مورتەزازادە خەڵکی شاری سەقز ،کادری یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستانم .من لە گەڵ شەھید نەسرین حەداد نزیک سێ

ساڵ زیاتر ھاوکار بووم .نەسرین حەداد کەسێکی بەراستی خۆش
مەشرف بوو و ھەمیشە بۆ من ھاندەرێکی بەھێز بوو بۆ کارەکانم.
باس کردن لە کەسایەتی نەسرین حەداد لە چەند دێڕدا ناگونجێ،
چونکە بەڕاستی دڵسۆزی ھەموو ژنان بوو چ ژنانی نێو حیزبی

ســەرەتا خۆتــان بــە خوێنەرانــی گۆڤــار بناســێنن وبفەرمــوونلــە دەورەی ســکرتیری کام لــە ســکرتێرەکانی شــەهید نەســرین
حــەداد و ســوهەیال قــادری هاوکاریــان بــووی؟ باســێک لــە
ئەزموونــی کاری خۆتمــان لەگــەڵ ئــەو دوو شــەهیدە بــۆ بکــەن.
مــن "فەریبــا وەیســی"م پێمخۆشــە بــەر لــە هەمــوو شــتێک کڕنــۆش بــە
رم بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی گەلەکەمــان ،بــە تایبەتــی دوو هــاوڕێ
و هــاوکاری شــەهیدم نەســرین حــەداد و ســۆهەیال قــادری .بــۆ مــن زۆر
هاســان نییــە لەســەر ئــەو دوو خۆشەویســتە بنووســم ،چونکــە ئــەوان
تەنیــا هــاوکار نەبــوون ،بەڵکــوو هــاوڕێ و هاوسەنگەریشــم بــوون.
من ســاڵی ١٣٦٤ی هەتاوی دەگەڵ شــەهید ســۆهەیال بووین بە ئەندامی
یەکیەتیــی ژنــان و پێکــەوە لــە یەکەمیــن کۆنفڕانــسدا بەشــدار بوویــن.
لــە کۆنفڕانســی دووهــەمدا مــن و چەنــد هــاوڕێ لە نێو ئەواندا نەســرین
حــەداد و ســوهەیال قــادری وەک ئەندامــی بەڕێوەبــەری هەڵبژێردرایــن.
ســێ ســاڵ دەگــەڵ شــەهید نەســرین و یــازدە ســاڵ دەگــەڵ شــەهید
ســۆهەیال لــە بەڕێوەبەریــی یەکیەتیــی ژنــاندا هــاوکار بــووم .دوو ســاڵ
جێگــری ســۆهەیال بــووم .بــە هــۆی ئــەوەی کــە زۆر لەمێــژ بــوو لەگــەڵ
ئــەو دوو هاوڕێیــە یەکترمــان دەناســی ،کار کــردن دەگەڵیــان زۆر ڕاحــەت

دێموکرات و چە ژنانی نیوخۆی ڕۆژھەاڵت .من کە بەرپرسی
تەشکیالتی نێوخۆ بووم ،ژنانی نێوخۆی ڕۆژھەاڵت ھەمیشە لەگەڵ
شەھید نەسرین لە پێوهندی دابوون .شەھید بوونی نەسرین حەداد
کەلێنکی گەورەیە کە قەت پڕ نابێتەوە ،ڕوحت شاد نەسرین گیان
ناوت ھەمیشە لە دڵم دایە.
بــاس کــردن لــە شــەھید ســوھەیالش زۆر زەحمەت ـ ه چونک ـ ه لەگــەڵ
ئەویــش چەنــد ســاڵ ھاوکار بــووم ،شــەھید ســوھەیال کەســێکی
زۆر کاری بــوو ھەمیشــە حــەزی دهکــرد کاری باشــتر بکهیــن بــۆ
ژنــان ،زۆر بایەخــی دهدا بــە ژنانــی نێــو حیــزب و دەرەوەی حیــزب.
ئــەو دوو ســکرتێرە ،ئــەو دوو ژنــە و ئــەو دوو ڕێبــەرە
جێگایــان زۆر زۆر دیــارە لەنێــو کــۆرێ ژنــان و لــە نێــو حیــزب و
لــە ھەمــوو جێگایــەک جــێ پهنجەیــان دیــارە .ڕوحیــان شــاد بــێ.
مــن پێــم وایــە دوای ئــەوان کار کــراوە چونکــە ئــەوان
ھەمــوو کارەکانیــان دەســت پێکردبــوو و زۆر جووبەەنــە
پێشــێ ،پێویســتە ئیمــە درێــژەدەرێ کارەکانــی ئــەوان بیــن.
ئەرکــی ڕێکخــراوەی ژنــان و بــە تایبەتی یەکیەتیــی ژنانی دێموکرات
لــە ئێســتادا زۆر قورســتر بــووه ،لــە جیهــان ئاڵوگــۆڕەکان زۆر خێــران
بۆیــە ژنــان دەبــێ بەتایبەتــی لــە بــارێ ئابــووری ســەربەخۆبن جــا
ئــەو کات دەتوانــن بــاری ژیانیــان بــاش بکــەن .ئەگــەر چــاو لــە
ژنانــی وەاڵتانــی ئورووپــا بکەیــن ژنــان هیچیــان لــە پیــاوان کەمتــر
نییــە ،وەک پیــاو کار دەکــەن و بگــرە زیاتریــش .تــا ئیمــە تــا لــە بــاری
ئابوورییــەوە ســەربهخۆ نەبیــن ناتوانیــن باســی یەکســانی بکەیــن.

بــوو .هــەر بۆیــە ڕێزێکــی تایبەتــی لــە نێوانمــاندا حاکــم بــوو .تەنانــەت لــە
دەورانێـکدا کــە شــەهید نەســرین لــە بەڕێوەبەرییــی یەکیەتیــی ژنانیـشدا
نەمابــوو ،زۆر جــاران داوای هاوکاریمــان لێدەکــرد و لــە زۆربــەی
ســەردانە تایبەتیــەکاندا لەگەڵمــان بــوو .ئــەوە و زۆر تایبەتمەنــدی دیکــەی
ئــەو دوو خۆشەویســتە بوونەتــە هــۆی ئــەوە کــە لەدەســتدانیان ببێتــە
خەمێکــی گــەورە لەســەر دڵــم .ڕەوانیــان شــاد و ڕێگایــان پــڕ ڕێبــوار بــێ.
واڵمــی پرســیاری دووهــەم :بەڵــێ بــە بێ شــک کاریگەریی ئەوان لەســەر
تێکۆشانی یەکیەتیی ژنان ماوە .وەک چۆن شەهیدان پێشەوا و قاسملوو
و شــەڕەفکەندی ئێســتاش کاریگەرییــان لەســەر حیزبــی دێمۆکــرات هەیــە
و هەمــوو کادر و پێشــمەرگەی ئــەو حیزبــە خۆیــان بــە ڕێــڕەوی ڕێبــاز و
بیــر و هــزری ئــەوان دەزانــن ،ئەندامــان و الیەنگرانــی یەکیەتیــی ژنانیــش
خۆیــان بـه ڕێــڕەوی ئــەو ئامانجانــە دەزانــن کــە کەســانی وەک نەســرین و
ســۆهەیال لــە ڕێــگای وەدیهاتنــی ئــەواندا خەبــات و تێکۆشــانیان هەبــوو.
واڵمــی پرســیاری ســێهەم :لــەو هەلومەرجــەدا بــە بــڕوای مــن
ڕێکخراوەکانــی ژنــان هــەروەک جــاران و تەنانــەت چاالکتریــش
هەوڵــی ناســاندنی پــرس و مەینەتیەکانــی خۆیــان بــە کۆمەڵگــە
نێوخۆیــی و جیهانییــەکان و خۆپێگەیانــدن و بردنەســەرێی
زانیــاری و وشــیاری خۆیــان بــدەن .خۆیــان بــە چەکــی زانیــاری
تەیــار بکــەن تــا باشــتر بتوانــن داکۆکــی لــە مافــی خۆیــان بکــەن.
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پەروەردەی درووست بۆچی پێویستە؟
براییم چووکەڵی
هەرحیزبێکــی سیاســیی هەڵقــواڵوی نێــو هەنــاوی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان ،وەک حیزبــی دێموکــرات بــۆ ڕزگاری لەژێر زۆلـــم وزۆردا
دەبــێ هەمــوو شــێوەکانی خەبــات و هێنانــی خەڵــک لــە ژن و پیــاو بــۆ
نێــو ئــەو مەیدانــە دریغــی نــەکا و هــەر لــەو کاتـەدا بــۆ پاراســتنی خــۆی
ودەســکەوتەکانی پێویســتی بــە زۆر الیەنــی پێوەندیــدار بــۆ درێژەدانــی
شــۆڕش وخەبــات و بەربەرەکانــی هەیــە .ئــەو شــێوە خەباتــەی
کــە ڕێژیــم بەســەری خەڵکــی کوردســتان و حیزبــی دێموکراتیــدا
ســەپاندوە نــەک تەنیــا حــازر نەبــووە داخــوازە بنەڕەتییەکانــی
گەلەکەمــان دابیــن بــکا بەڵکــوو لەســەرەتای هاتنــە ســەرکاریەوە
ڕێــگای زەبروکوشــتن و ســەرکوتی جوواڵنــەوی کــوردی گرتۆتــە
پێــش .ئامانجــی ســەرەکی لــەو باســە بــۆ بەرەنــگاری لــە هەلومەرجــی
ئەمــڕۆدا لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی ،ئامــووزش یــان پەروەردەیەکــی
درووســت بەپێــی ئوســوڵێک کــە لــەو هەلومەرجــەدا تەشــکیالت
دایدەمەزرێنــێ لەبەرچــاو بگریــن .ئێمــە دەبــێ ئــەو واقعییەتــە قەبــوول
بکەیــن وەک پێویســت گرینگیمــان بــە پــەروردەی شۆڕشــگێڕانە و
هەمەالیەنــە لــە نێــو شــۆڕش و رێکخراوەکانــی خۆمــاندا نــەداوە.
لەحیزبی سیاسـیدا پەروەردەوبارهێنان وەک زەرورەتێکی بنەڕەتی
لەبــەر چــاو نەگیــراوە و گرینگیــدان بەوبەشــە ،ئامــووزش و بارهێنــان
واتــا و نێوەڕۆکــی هەمەالیەنــە و گشــتی هەیــە ،بەشــێوەیەکی ســاناتر
دەتوانیــن بڵێیــن پــەروەردە وبارهێنــان بــۆ مرۆڤــەکان کەرەســەیەکی
پێویســتە بــۆ گەیشــتن بەئامانجــی دیــاری کــراو .ئێســتا کــە قۆناغێکــی
دیکــە لەخەبــات وبەربەرەکانــی لــە ئارادایــە پێویســتمان بەپــەروەردەی
شۆڕشــگێڕانە هەیــە ،مەبەســت لــە پــەروەردەی شۆڕشــگێڕانە چیــە؟
مەبەســتی ئــەو نووســراوەیە پــەروەردەی شۆڕشــگێڕانە لەنــاو
حیزبێکــی خــاوەن مێــژوو و شۆڕشــگێڕی وەک دێموکراتدایــە،
بەواتایەکــی دیکــە بارهێنــان و پــەروەردە هەســتی فیــداکاری و
لەخۆبردوویــی بــۆ خزمــەت بــە حیــزب ونەتەوەکــە ،لــە هەمــان کاتدا
بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندییەکانــی نیشــتمان ،پــەروەردە ئەزموونــی
بەکــردەوەی مرۆڤــەکان لــە کۆمــەڵدا بوونــی هەیــە فێرکــردن
وپــەروەردە بــۆ مەبەســتی دیاریکــراو لەســەر بناخــەی ئەزموونــی
ڕابــردوو بــۆ دابیــن کردنــی ئامانجەکانــە ،لەســەریەک هەمــوو
ئەزموونێــک ،چ بــراوە یــا دۆڕاو بــۆ ئێمــەی شۆڕشــگێڕ ئامــووزش
و پەروەردەیە.لەڕەوتــی خەبــاتدا ،لــە حیزبــی سیاســی هــەر کارو
هەڵســوکەوتێک بــە ســەرکەوتن وســەرنەکەوتنیەوە ،ئەزمــوون و
ئاموزشــێکی بەکەڵکــی سیاســی وکۆمەاڵیەتییــە .بۆیــە دەبــێ پێداگــری
بکەیــن لــە کەڵــک وەرگرتــن و لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئەزمــوون
وپەروەردەیــەک پێوەنــدی بــە هەلومــەرج  ،بــارودۆخ ،کات و جێــگای
بــەکار هێنانییــەوە هەیــە .هــەر بۆیــە دەبــێ کاتــی دیاریکــراوی بــەردەوام
وەک یاســایەکی گشــتی لەگــەڵ هەلومەرجــی قۆناغــی خەبــات ڕێــک
بخــرێ ویارمەتــی بــە گەشــەدانی بیــری ئینســانەکانی نێــو خەبــات دەکا.
ئامــووزش هــەر ئــەوە نیــە کــە ماوەیــەک لــە دەورەی ســەرەتایی
ژنــان و پیــاوان فێــر دەبــن بەڵکــوو ڕاســت ڕوو لــە گشــت
شۆڕشــگێرانە بــۆ پــەروەردەی درووســت لەبەرامبــەر ڕێژیمێکــی
دڕەنــدە وەکــوو کۆمــاری ئیســامی .چونکــی پــەروەردەی سیاســیی

وەک ســەرچاوەی کانــی وایــە ئەســلێکی بنەڕەتییــە بــۆ بارهێنــان
وپــەروەردەی سیاســی و ســازماندەهی لــە حیزبــی سیاســیدا.
لەحیزبــی سیاســیدا هێــز وتوانــای سیاســی و شۆڕشــگێڕی
لــە حەرەکەتــی بەکــردەوە و نــەزم و دیســیپلینیدا ،لــە ڕادەی
تێگەیشــتنی سیاســی وکۆمەاڵیەتیــی ئــەو حیزبــە ســەرچاوە دەگــرێ.
ئەگــەر وردتــر لــە پــەروەردە بڕوانیــن پلــەی پرنســیپی حیزبــی
وتەشــکیالتییە .چونکــە ڕادەی چونەســەری شــارەزای هەرکەســێک
لــە شــەڕیشدا بەپێــی شــارەزای ئەزموونــی ســەیلی ســعودی دەپێــوێ
و بۆیــە بردنــە ســەری پلــەی شــارەزایی سیاســی هەمــوو ژنــان و
پیاوانــی پێشــمەرگە بــۆ بەڕێوەبردنــی ئەرکەکانیــان کارئاســانی
بــۆ حیزبەکەیــان دەکا و لــە ئامانجیــان نزیــک دەکاتــەوە ،لەخــۆڕا
نیــە کــە دەڵێــن لــە مەیدانــی خەبــاتدا شــۆڕش وەک دیاردەیەکــی
کۆمەاڵیەتــی بەبەردەوامیــی پێویســتی بــە ئامــووزش هەیــە.
کەڵــك وەرگرتــن لــە کات وجێگــەی خــۆی بــە شــێوەیەکی
درووســت بــۆ ئامــووزش ،ئــەو کاتەیــە دەتوانیــن قامــک بــۆ ئــەو
ڕاســتییە درێــژ بکەیــن کــە بڵێیــن تیگەیشــتوو وپێگەیشــتووین و
پــەروەدەو فێرکردنمــان لــە مەیدانــی خەبــات کاری درووســت بــووە.
دەبــێ بــاوەڕ بــەوە بێنیــن کــە خۆمــان لەگــەڵ ئــەو ئەســلە
هەڵســەنگێنین و بۆمــان دەردەکــەوێ کــە تــا چ ڕادەیــەک
هەوڵمــان بــۆ داوە خۆمــان و تاکەکانمــان پــەروەردە کــردووە.
پــەروەدەو بارهێنــان بــۆ هەمــوو کات پێویســتە بەتایبەتــی بــۆ
ئەمــڕۆی حیزبەکەمــان کــە جیهــان ســەردەمێکی تکنۆلــۆژی دەپێــوێ
و ئێمــەش ڕووبــەڕووی ئــەو ڕێژیمــە بووینــەوە .لێــردا مەبەســتم
ئەوەیــە ئەوەنــدی ئێمــە پەروەدەوبارهێنانــی گشــتی بەهێــز بکەیــن
لەبەرامبــەر دوژمــن بەهێزتریــن .ئەگەرچــی ئــەو بــە ئەنواعــی
چەکوچــۆڵ وشــتی پێشــکەوتوو بــە چنــگ وددان لەگەڵمــان دەکا
کەوابــوو ئــەوەش ڕێــگای ئێمەیــە.کاری پــەروەردەو ئامــووزش دەبــێ
ببێتــە خوراکــی شــەو ورۆژی ئێمــە ،بەومانایــە کــە بــە پــەروەردەی
درووســت دەتوانیــن بــۆ هــەر پێشــهاتێک بەرەنــگاری باشــیش بکەیــن.
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ژنێک ل ه ڕهگهزی پهپووله
نەسرین یوسفزادە

هێندێــک جــار غهمــهکان ئهوهنــد ه گــهورهن کــ ه ناتوانــدرێ
ســنووریان بــۆ دیــاری بکهیــن ،ئــهو شــێو ه غهمانــ ه نــاخ
ههڵدهتهکێنــن و مــرۆڤ بــ ه کهمــی لهبهرابهریانــدا توانــای
مانــهوهی ههیــه .غهمــی لــ ه دهســتدانی خۆشهویســتی چهندیــن
ســاڵهی کســێک دهبــێ یەکێــک لــە گهورهتریــن زامــەکان بــێ کـ ه لـ ه
ڕووح و وجودی دهکهوێ و ئهو ه ل ه کاتێکدای ه ک ه ل ه جهستهشــیدا
زامــدار بــوو ه و زامــی ڕوحــی تێک ـهڵ ب ـ ه زامــی جهســتهی بــووه.
باســی خاتوونــ ه میهرهبــان و نــهرم ونیانهکــهی کتێبخانــ ه
گهورهک ـهی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان یــای خ ـهج پوورمهنــد
دهکــهم .خهدیجــ ه پوورمهنــدی بووکــی تاقانــهی مامۆســتا
محهممــهد عوســمانی و هاوســهری عوســمانی مهالمحهممــهد.
خاتوونێکــی خۆشــفکر و بــ ه تهدبیــر و بیــر و ڕا و ســێحهب
نــهزهر و بهســهرههموو ئهوانــهدا نــهرم و نیانتــر لــه پهپوولــه.
ئهوهنــدهی مــن بزانــم خاتــوو خهدیجــ ه چهنــد دهور ه لــ ه
بهڕێوهبــهری یهکیهتیــی ژنــان دابــووه و ئێســتاش یهکێــک
لــ ه کادر ه دیارهکانــی ئــهو ڕێکخراوهیــ ه و کادری حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان و بهرپرســی کتیبخانــهی حیزبــه.
ڕۆژی 17ی خهرمانانــی  1397خاتــوو خهدیجــهش وهک
ههمــوو کادر و پێشــمهرگهکان بــۆ ڕاپهڕاندنــی کاری ڕۆژانــهی
کــ ه کار لــ ه کتێبخانــ ه بــوو ،هاتبــوو بــۆ قــهاڵ و ئــهو کات کــ ه
لهگــهڵ خاتــوو گواڵڵــهی محهممهدزاده(پێشــتر لــهم گۆڤــارهدا
باســی خاتــوو گواڵڵــ ه کــراوه) لــ ه کتێبخانــ ه ســهرقاڵی کار دهبــن.
کاتژمێــر بــ ه چرکــ ه و لهســهرخۆ دهڕوا وهک خــۆی باســی
دهکا تهنیــا چهنــد خولــهک پێــش کارهســاتهک ه کاک عوســمانی
هاوســهری دهچــێ بــۆ الی و دوای چهنــد خولــهک قســ ه و گفــت
و جهفهنــگ کــه دواییــن دیداریــان دهبــێ دهڕواتــهو ه ســکرتاریا.
کاتێــک کــ ه یهکــهم گرمــ ه دێ و واڵت وێــران دهبــێ خاتــوو
خهدیجــ ه و خاتــوو گواڵڵــ ه ههردووکیــان زامــدار دهبــن بــهاڵم
زامهکانیــان ئهوهنــد ه قــورس نهبــوو کــ ه نهتوانــن لهســهر پــێ
ڕاوهســتن بۆیــ ه بــ ه پێــی خۆیــان بــ ه هــهر شــێوهیهک بــێ لــ ه
پلیکانــهکان هاتنــ ه خــوارێ و بــهر ه الی چاپهمهنــی و ئهمنیــهت
هاتــن .ههمــوو س ـهر و گوێــاک خوێنــاوی جــل دڕاو ق ـهاڵ پڕاوپــڕ
ل ـ ه تــۆز و خــۆڵ و بۆنــی خوێــن و ئــاور و بــاڕووت بــوو ،بهه ـهر
شــێوهیهک بــوو برینــدارهکان ڕاگوێــزران بــۆ نهخۆشــخانه.
کــهس ئــاگای لهکــهس نهبــوو .هــهر کهســت دهدی یــان بــۆ الی
شــوێنی ڕوداوهکــه و بــۆ یارمهتییدانــی هاوڕکانــی ڕای دهکــرد
یــان ههوڵــی دهدا ژنــان و منــدااڵن و کهســانی برینــدار لــهوێ
دوور بخاتـهو ه ئـهوهش بــا لهیــاد نهکهیــن کـ ه زۆریــش بــوون ئـهو
کهســانهی ک ـ ه زامیــان ب ـه جهســتهو ه بــوو و ب ـهاڵم زامــی قهاڵیــان
ل ـهال گرینگتــر بــوو و نهیاندهویســت قەاڵکەیــان چــۆڵ بک ـهن و ب ـ ه
سـهر و گوێالکــی خوێنــاوی و الق و دهســتی زامداریــش ئــاگاداری
قهاڵکهیــان دهکــرد و بـ ه ههمــوو وجودیــان لـ ه ناخـهو ه بـه بانگێکــی
بێدهنــگ لــ ه دڵیانــدا دهیانگــوت :کــهس نهڵــێ کــورد مــردووه.
کاتێــک خاتــوو خهدیجـ ه دهچــێ بــۆ نهخۆشــخانه و برینهکانــی کـ ه
زۆرێــش لهچــاو هاوڕێکانــی دیکـهی قــووڵ نهبــوون تیمــار دهکــرێ
ههواڵــی قووڵتریــن برینــی ژیانــی واتــه شــههیدبوونی هــاوڕێ و

هاوســهر و هاوســهنگهری ههمــوو تهمهنــی شــههید عوســمان
عوسمانی پێ دهدرێ و ئهو کاتهی ه ک ه ب ه قوواڵیی برینهکهی دهزانێ.
کارهســاتی 17ی خهرمانــان و ئــهو جهنایهتــهی کــ ه ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی بــ ه نیســبهت حیزبــی دێموکــرات کــردی
ئهوهنــد ه گــهور ه بــوو کــ ه ئهگــ ه دهیــان ســاڵی دیکــ ه باســی لــێ
بکــرێ و بــ ه دهیــان کتێــب و وتــاری لهســهر بنووســرێ ئێســتا
ناکــرێ شــهڕحی ڕاســتهقینهی ڕووداوهکــ ه بکــرێ و هــهر لــ ه
شــوێنێک و لــ ه ســووچێکی قــهاڵ برینێکــی دیکــ ه دهردهکــهوێ.
زامــی قــهاڵ تهنیــا هــی دار و بهردهکــهی و پێشــمهرگ ه و
کادرهکانــی نهبــوو ،تهنیــا لهدهســت دان و شــههیدبوونی کادر و
پێشــمهرگ ه و ڕێبهرانــی ق ـهاڵ نهبــوو بهڵکــوو کتێبخان ـه مهزنهک ـهی
خاتــوو خهدیجــهی دووجــار زامداریــش برینێکــی قووڵــی
ههڵگرتبــوو و ب ـ ه دهیــان پهرتووکــی بهنرخیــش یــان ب ـ ه یهکجــاری
ســووتان و ل ـ ه نێوچــوون یــان ئهوانیــش زامێکــی قورســیان بینــی.
چهنــد ڕۆژ دوایــ ه بــ ه هیمهتــی کادر و پێشــمهرگ ه و لــ ه
ههمــووی گرینگتــر ئهندامانــی حیــزب ،ژنــان و الوان و
تهنانــهت مندااڵنــی پــهروهردهی دێموکــرات دهســت کــرا بــ ه
خاوێــن کردنــهو ه و پــاک کردنــهوهی ئاســهواری مووشــهک و
لــ ه ماوهیهکــی کورتــدا زۆربــهی شــووێنهکان نــۆژهن کرانــهو ه
ب ـهاڵم کتێبخان ـه هێشــتا زۆری مابــوو تــا وهک خــۆی لــێ بێت ـهوه.
خاتــوو خهدیج ـ ه ل ـ ه یهک ـهم مهجالــدا و دوای ئاهــۆن بوون ـهوهی
برینــی جهســتهی بهرهوپیلــی برینــی کتێبخانـ ه هــات و نیزیــک دوو
ســاڵ ههوڵــی بــۆ دا تــا توانــی کتێبخانــ ه گهورهکــهی دێموکــرات
ســاغ کاتـهو ه و ئێســتا کتێبخانـ ه یهکێــک لـ ه خۆشــترین شــوێنهکانی
قهاڵیــه ،ڕۆژانــ ه کادر و پێشــمهرگ ه و کهســانێکی زۆر ســهری
د ههن و ه ـهر کامیــان خوازیــاری کتێبــی دڵخوازیانــن ،ب ـ ه س ـهدان
کتێبــی بــ ه نرخــی تێدایــ ه و بــ ه هــهزاران وشــ ه و ڕهســتهی پــڕ
ل ـ ه جوانــی و ن ـهرم و نیانــی ل ـهو کتێبان ـهدا ه ـهن ک ـ ه ههرکامیــان
دهڵێــن چهنــد ه ناحــهز ه زامدارکردنــی ڕووحــی پهپوولــهکان.
دیــار ه خاتوونــ ه نــهرم و نیانهکــهی کتێبخانــ ه زامــی جهســتهی
زۆر زوو چــاک بــۆوه ،توانــی ئهگهرچــی درهنــگ بــهاڵم زامــی
کتێبخانـهش تیمــار کات بـهاڵم زامــی ڕووحــی ههرگیــز تیمــار نابــێ.

ژمارە٥٤:

خەرمانانی 17 ١٤٠٠

پەیامی ناوەندی ژنانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
بەبۆنەی تاوانەكانی ١٧ی خەرمانان

خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!
ن و ئێران!
ب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستا 
حیز 
ســێ ســاڵ لەوەپێــش و لــە ڕۆژی 17ی خەرمانانــی  1397ڕێژیمــی
تیرۆریســتی كۆمــاری ئیســامی بنكـەو بارەگاكانــی حیزبــی دێموكراتیــان
لــە قواڵیــی هەرێمــی كوردســتان موشــەكباران كــرد كــە لــە ئەنجامــی
ئــەو هێرشــە دڕندانەیــەدا  16كــەس لــە ئەندامانــی ســەركردایەتی و
پێشــمەرگەكانی حیزبی دێموكرات شــەهید بوونو زیاتر لە  40كەســیش
برینداربــوون ،کــە لــە نێــو گیانبەختکروانــدا دوو هەڵســوڕاوی خەباتــکاری
ژن ،شــەهیدان نەســرین حــەداد و ســۆهیال قــادری ئەندامانــی دەســتە
ڕێبــەری ناوەنــدی ژنانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بەرچــاوو دیــارن.
لــە درێــژەی تاوانەکانــی كۆمــاری ئیســامی و هــەر لەهەمــان
ڕۆژدا ســێ بەندكــراوی سیاســی ســەر بــە كۆمەڵــە ،بــە ناوەكانــی
«ڕامیــن حوســێن پەناهــی ،لوقمــان مــورادی و زانیــار مــورادی»
لەالیــەن جەالدەكانــی كۆمــاری ئیســامی لــە زینــدان لەســێدارەدران.
كۆماری ئیســامی لەســەر بنەمای ئەو سیاســەتو ڕێبازەی كە ماوەی
زیاتــر  4دەیەیــە بــۆ ســەركوتی هــەر دەنگێكــی ئازادیخــوازی لــە ئێــرانو
بەتایبەتــی لــە كوردســتان بەڕێــوەی دەبا ،بەئەنجامدانــی تاوانەكانی ڕۆژی
17ی خەرمانــان جارێكــی دیكــە هەوڵیــدا ورەی خەباتكارانــەی خەڵكــی
كوردســتان و هێــزە سیاســیەكانی كــورد بڕوخێنــێ و چاوترســێنیان
بــكا ،بــەاڵم بزوتنــەوەی حەقخوازانــەی خەڵكــی كوردســتان لــە پــاش هــەر
تاوانێكــی دڕندانــەی كۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە هەمیشــە پێداگــری
لەســەر بەدەســتهێنانی ئــازادیو مافــە ڕەواكانــی خەڵكــی كــورد كــردوە.
دوا بــەدوای كــردەوە تیرۆریســتییەكانی ڕێژیــم ،خەڵكــی خەباتــكاری
كوردســتان لەســەر داوای حیزبــە سیاســییەكانی خۆیــان ڕۆژی ٢١ی
خەرمانانــی  ،١٣٩٧مانگرتنێكــی سەرتاســەریان لــە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان
ڕاگەیاند و بۆ جارێكی دیكە تاوانەكانی كۆماری ئیسالمییان مەحكوم كرد.
ناوەندی ژنانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت لە سێیەمین ساڵیادی تاوانەكانی
17ی خەرمانــان ،ســاو دەنێرێــت بــۆ گیانــی پاكــی گیانبەختكردووانــی
ئــەو ڕۆژە و هاوخەمیــی خــۆی لەگــەڵ بنەماڵــە و هاوســەنگەرانی ئــەو
شــەهیدانە دووپــات دەكاتــەوە .هەروەهــا پێزانینــی خۆمــان ئاراســتەی
خەڵكــی وشــیار و خەباتــكاری كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەكەیــن كــە
هەمیشــە خاوەندارێتیــی ڕۆڵەكانــی خۆیــان كــردوو ە و دژی داگیــركاری
و سیاســەتەكانی كۆمــاری ئیســامی تێكۆشــاون و قوربانییــان داوە.
ناوەندی ژنانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
پەیامی ناوەندی ژنانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت بەبۆنەی تاوانەكانی
١٧ی خەرمانان
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!
ن و ئێران!
ب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستا 
حیز 
ســێ ســاڵ لەوەپێــش و لــە ڕۆژی 17ی خەرمانانــی  1397ڕێژیمــی
تیرۆریســتی كۆمــاری ئیســامی بنكـ ە و بارەگاكانــی حیزبــی دێموكراتیــان
لــە قواڵیــی هەرێمــی كوردســتان موشــەكباران كــرد كــە لــە ئەنجامــی
ئــەو هێرشــە دڕندانەیــەدا  16كــەس لــە ئەندامانــی ســەركردایەتی و
ن و زیاتر لە  40كەســیش
پێشــمەرگەكانی حیزبی دێموكرات شــەهید بوو 
برینداربــوون ،کــە لــە نێــو گیانبەختکروانــدا دوو هەڵســوڕاوی خەباتــکاری
ژن ،شــەهیدان نەســرین حــەداد و ســۆهیال قــادری ئەندامانــی دەســتە
ڕێبــەری ناوەنــدی ژنانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بەرچــاوو دیــارن.
لــە درێــژەی تاوانەکانــی كۆمــاری ئیســامی و هــەر لەهەمــان
ڕۆژدا ســێ بەندكــراوی سیاســی ســەر بــە كۆمەڵــە ،بــە ناوەكانــی

«ڕامیــن حوســێن پەناهــی ،لوقمــان مــورادی و زانیــار مــورادی»
لەالیــەن جەالدەكانــی كۆمــاری ئیســامی لــە زینــدان لەســێدارەدران.
ت و ڕێبازەی كە ماوەی
كۆماری ئیســامی لەســەر بنەمای ئەو سیاســە 
زیاتــر  4دەیەیــە بــۆ ســەركوتی هــەر دەنگێكــی ئازادیخــوازی لــە ئێــرانو
بەتایبەتــی لــە كوردســتان بەڕێــوەی دەبا ،بەئەنجامدانــی تاوانەكانی ڕۆژی
17ی خەرمانــان جارێكــی دیكــە هەوڵیــدا ورەی خەباتكارانــەی خەڵكــی
كوردســتان و هێــزە سیاســیەكانی كــورد بڕوخێنــێ و چاوترســێنیان
بــكا ،بــەاڵم بزوتنــەوەی حەقخوازانــەی خەڵكــی كوردســتان لــە پــاش هــەر
تاوانێكــی دڕندانــەی كۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە هەمیشــە پێداگــری
لەســەر بەدەســتهێنانی ئــازادیو مافــە ڕەواكانــی خەڵكــی كــورد كــردوە.
دوا بــەدوای كــردەوە تیرۆریســتییەكانی ڕێژیــم ،خەڵكــی خەباتــكاری
كوردســتان لەســەر داوای حیزبــە سیاســییەكانی خۆیــان ڕۆژی ٢١ی
خەرمانانــی  ،١٣٩٧مانگرتنێكــی سەرتاســەریان لــە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان
ڕاگەیاند و بۆ جارێكی دیكە تاوانەكانی كۆماری ئیسالمییان مەحكوم كرد.
ناوەندی ژنانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت لە سێیەمین ساڵیادی تاوانەكانی
17ی خەرمانــان ،ســاو دەنێــرێ بــۆ گیانــی پاكــی گیانبەختكردووانــی
ئــەو ڕۆژە و هاوخەمیــی خــۆی لەگــەڵ بنەماڵــە و هاوســەنگەرانی ئــەو
شــەهیدانە دووپــات دەكاتــەوە .هەروەهــا پێزانینــی خۆمــان ئاراســتەی
خەڵكــی وشــیا ر و خەباتــكاری كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەكەیــن كــە
هەمیشــە خاوەندارێتیــی ڕۆڵەكانــی خۆیــان كــردوو ە و دژی داگیــركاری
و سیاســەتەكانی كۆمــاری ئیســامی تێكۆشــاون و قوربانییــان داوە.
ناوەندی ژنانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
17ی خەرمانانی 1400ی هەتاوی
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هاوین ،سوتانی ژینگەو و ژیان

هــەر وەک دەزانیــن ئــەم ســاڵ و چەندیــن ســاڵ لەمــەو پێــش ژینگــە و
دارســتانەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە الیــەن تــاک و گروپــە بــە
کرێگیراوەکانی کۆماری ئێسالمی بۆ بەرژەوەندی خۆیان و بەڕێوەبردنی
سیاســەتە ڕەشــەکانیان ئاگریان تێبەر دەدەن و دەیان کەن بە خەڵووس.
ئەوانــەی وا چاویــان بــە ســەوزایی کوردســتان هەڵنایــە .لــە ڕاســتی دا
مــەرگ دۆســتن و حەزیــان لــە ســووتاندن و ڕەش هەڵگەڕانــدن دایــە.
ڕەش پەرســتان بــۆ پاراســتنی بەرژەوەنــدی خۆیــان ،ئامــادەن ژیانــی
مڕۆڤــەکان و ژینگــە و نیشــتمان ڕەش پــۆش بکــەن و بــۆ بەڕێوەبردنــی
سیاســتە ڕەشــەکانیان دەســتیان داوەتــە جینۆســایدی ڕاســتەوخۆی
ئابــووری و ژینگەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان  .خەڵکــی دڵســۆز و
بــە ئەمەگــی کوردســتان کاتێــک کــە ئــەو هەمــوو دژیایەتییــە لــە الیــەن
کۆمــاری ئێســامی دژ بــە خۆیــان و ئــاو و خاکیــان دەبینــن ناتوانــن
خۆڕاگــر بــن و خۆیــان دەکەونــە بیــری چارەســەرکردن و پێشــمەرگە
ئاســا قۆڵــی یارمەتــی و دەروەســت بــوون هەڵدەماڵــن و گیــان و
ژیانــی خۆیــان دەکــەن بــە قوربانــی بســتێ خــاک ،قومێــک ئــاو ،چەپکــێ
گیــا یــا دار بەڕویــەک .ئــەو مرۆڤانــە ژیــان دۆســتی دەبێتــە باوەڕیــان
و لــە کــردەوەش دا نیشــانی دەدەن ،چۆنییەتــی ژیانیــان بــۆ گرینگــە.
چــون خۆیــان و ژیانــی خۆیــان خــۆش دەوێــت و بۆیــان گرینگــە ژیانــی
کەســانی دیکەیشــیان بــۆ گرینــگ دەبــێ و لــە بەرانبەریــدا هەســت بــە
بەرپرســایەتی دەکــەن .ژینگــە دۆســتی و ژینگەپارێــزی و سرووشــت
دەبێتــە بەشــێک لــە ژیانــی ئــەوان .خەمــی ژینگــە تێکــەڵ بــە خەمــی تاکــە
کەســی خۆیــان دەکــەن .چونکــە دەزانــن ژینگەیەکــی تەندروســت و جــوان
وپــاک ژیانیــان خۆشــتر دەکا.بۆئــەوە دەکەونــە هەوڵــی ژینگەپارێــزی
و ژینگــە دۆســتی دەبێتــە هەنــگاوی بــەرەو پێــش بردنــی ژیانیــان.
ئەمــە لــە حاڵێــک دایــە کــە کۆمــاری ئێســامی هیــچ خــۆی ئاگرەکــە
دروس دەکا و هیــچ یارمەتییەکــی ژینگەپارێــزەکان نــادا تەنانــەت
تۆمەتــی دژایەتــی ئەمنیەتــی نیشــتمانیش دەخاتــە ســەریان و بانگهێشــتی
ئێــدارەی ئێتالعــات یــا ڕەوانــەی بەندیخانــە دەکردرێــن و زۆرجــار
چاالکییەکانیــان دەخەنــە بــەر چاودێرێکــی نهێنــی .بــەس ئەمــە نابێتــە
هــۆکار کــە ژینگــە دۆســتان دەســت لــە خۆشەویســتی ئــاو و خــاک
و نیشــتمانیان هەڵگــرن و ڕێگــە بــدەن کــە دوژمنــی دڵــڕەش ژینگــە و
نیشــتمانیان لــە نــاو بــەرێ .خۆیــان بــەرەو دارســتانە ئاگــر گرتــووەکان
بــەڕێ دەکــەون و لەگــەڵ بڵێســەی ئاگــر بــە شــەڕ دێــن .زۆر جــار
پێکــەوە شکســت بــە ئاگــرو دوژمــن دێنــن و جــاری وایــش هەیــە ئاگــرو
نەیــار دەســت لــە دەســت یــەک دارســتانەکان دەکــەن بــە خەڵــووس و
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گیانــی ڕۆڵــە ژینگەپارێــز و ژینگەدۆســتەکانی کوردســتان دەســتێنن.
لــە 3ی خەرمانــای ســاڵی  1397هەتــاوی لــە مەریــوان دوو ڕۆڵــەی چــاو
نەترســی نیشــتمان پــەروەر و ژینگــە دۆســت بــە ناوەکانــی «شــەریف
باجــوەر» و «ئومیــد کۆنەپۆشــی» ئەندامــی ڕێکخــرواەی ســەوزی چیــای
مەریــوان کاتــی بەرنــگاری لــە پەرەپێســەندنی ئاگــر گیانــی ئازیزیــان
لــە ڕێگــەی پاراســتنی ژینگــەی نیشــتمان بەخــت کــرد و قەقنــەس ئاســا
خۆیــان کــرد بــە قوربانــی .ئــەوە لــە حاڵێــک دایــە کــە ئــەو شــتە بــوو
بــە ئەزمونێــک بــۆ دوژمنــی نەیــار بــۆ لــە نــاو بردنــی ژینگــە و ڕۆڵــە
دڵســۆزەکانی ڕۆژهــەاڵت و هەمــان کارەســات لــە8ی پوشــپەڕی ســاڵی
1399ی هەتــاوی لــە دارســتانەکانی پــاوە درووســت کــردو لــە ئەوێــش
 ٣،ڕۆڵــەی دیکــەی واڵت بــە ناوەکانــی «موختــار خەندانــی» و «یاســین
کەریمــی» و «بێــال ئەمینــی» ئەندامانــی ڕێکخــراوەی ژینگەپارێــزی
ژیــوای پــاوە کەوتنــە نــاو بازنــەی ئاگــر و شــەهید کــران3 .ی خەرمانــان
و 8ی پوشــپەڕ بــە دوو ڕووداوی جیــا بــەاڵم لــە ســەر ڕیچکــەی یــەک
ڕێــگا و یــەک ئامانجــن کــە ئەوانەیــش « :بیــری ســەوز»و «نیشــتمان
دۆســتی» و «ژیــان دۆســتییە» کــە وەک ئەڵقەیــەک لــە یــەک گرێــدراون
و تەواوکــەری یەکتــرن .ژینگــە پارێزانــی ڕۆژهــەاڵت خۆڵقێنــەری
دەیــان ڕووداو و داینەمــۆی دەیــان جووڵــەی مرۆڤانــە لــە بەرانبــەری
گرفتەکانــی نیشــتمان بــوون .ئــەوان بــە کــردەوە خۆیــان بــۆ کۆمەڵــگا
و بــۆ نیشــتمان تەرخــان کردبــوو و بەهێــزی خۆیــان و بەهەســت بــە
بەرپرســارەتی لــە بەرانبــەر نیشــتمان و نەتەوەکانــی داهاتــوو لــە
بەرانبــەر هــەر چەشــنە نابەرپرســیایەتی و کەمتــەر خەمــی دەوەســتان.
ئێســتا بــە یــاد کردنــەوە لــە چاالکــی شــەهیدانی ژینگــەی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان دەمانهــەوێ فیــداکاری و لــە خۆبردوویــی ئــەوان
بەرانبــەر بــە واڵتیــان وەبیــر بینیبــەوە و دەرســیان لــێ وەرگریــن.
«شــەریف باجــوەر» کــوڕی کاک بایەزیــد و خاتــوون مەنیــژە لــە ســاڵی
1350ی هەتــاوی لــە مەریــوان لەدایــک بــوو .لــە ســاڵی  1386بــوو بــە
ئەندامــی ڕێکخــراوەی ژینگــە پارێــزی ســەوزی چیــای مەریــوان .لــە
دووهەمیــن قۆناغــی هەڵبژارنــدی کۆبوونــەوەی گشــتی ئەنجومەنــی
ســەوزی چیــا وەکــوو یەکێــک لــە ئەندامانــی دەســتەی بەڕێوبەرایەتــی
هەڵبژێــردا .دوای ماوەیــەک بــوو بــە بەرپرســی کومیتــەی قەیــران .کاک
شــەریف وەک فەرماندەیەکــی دەروەســت و دڵســۆز ،هاوئاهەنگــی نێــوان
ژینگــە دۆســتان و تێکۆشــەران بــۆ کۆنترۆڵــی ئاگــری بــە باشــترین
شــێوە پێــک دەهێنــا و تەنانــەت بــۆ کۆنترۆڵــی ئاگــری شــارەکانی تــری
ڕۆژهــەاڵت وەک ئێــام و کرماشــان وســنە و تەنانــەت کوردســتانی
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باشــورهاوکار بــوو و لــەو بــوارە بــە دوای ڕیگەچــارە بــوو.
کاک شــەریف بەهــۆی ژینگــە و نیشــتمان دۆســتی و ئامانجــە بەرزەکانــی
یــار و هاوڕێــی زۆری هەبــوو لــە بــەر ئەمــەش شــۆنی داهــات دەرهێنانــی
ژیانــی واتــە چایــی خانەکــەی نــاو نابــوو «یارانکــۆ» واتــای شــوێنی
کۆبونــەوە و بەیــەک گەیشــتنی هاوڕێیــان .هــەر کەســێ کــە لــە کێشــەو
گرفتەکانــی ژیــان وەزاڵــە دەهــات ڕووی دەکــردە یارانکــۆ .باجــوەر بــە
باوەشــێکی ئاواڵــە ،دڵســۆزانە گــوێ بیســتی کێشــەکانیان بــوو و پەنــدو
نەســیحەتی خــۆی ئاراســتەیان دەکــرد .لەبــاری ناخۆشــیەکانی ژیانیــان بــۆ
ســاتێکیش ئەگــەر بــێ کەمــی دەکــردوە .بنکــە ئەمنیەتییــەکان چەندیــن جــار
بــۆ هــۆی چاالکییــە ژینگەیەکانــی لــە ســاڵەکانی  1390تــا 1395ی هەتــاوی
دەسبەســەر ولێپرســینەوەیان لێکــرد .چایخانەکــەی لــە 12ی خەزەڵــوەر
لــە حالێکــدا کــە باجــوەر لــە مانگرتــن و ڕێپێــوان بــە هــۆی توندوتیــژی
دژ بــە ئــاژەاڵن بــوو بــە شــێوەیەکی گومانــاوی ئاگــری تێبەربــوو .کاک
شــەریف چاالکییەکانــی هــەر کوژراندنــەوەی ئاگــر نەبــوو ،کاتێــک کــە
هەواڵــی کوشــتنی ســەگێک لــە سەالســی باوەجانــی پێگەیشــت بــە مانگرتــن
لــە خــواردن و ڕێپێوانــی بــێ وچــان بــە دروشــمی»خۆمان بســپێرینە
دەســتی مێهرەبانــی» لــە ســێ ڕۆژدا بــەروە ســەالس بــەڕێ کــەوت و بــە
مەحکــووم کردنــی توندوتیــژی دژ بــە ئــاژەاڵن ،هەســت و خۆشەویســتی
خــۆی بەرانبــەر بــە ئــاژەاڵن ،ژینگــە و مرۆڤایەتــی بــە گوێــی هەمــووان
گەیانــد تــا ویژدانــە خەوتــووکان لــە خــەو ڕاچڵەکێنــێ .باجــوەر دەنگــی
کۆڵبــران ،مامۆســتایان ،کرێــکاران و تــەوای چینــە چەوســاوەکان بــوو و
لــە خەرمانانــی  1396بــە دووچەرخــە و دیســان مانگرتــن لــە خــواردن بــە
دروشــمی «نەبوونــی توندوتیــژی ڕێگــەی ســەرکەوتنی مرۆڤەکانە» بەرو
تاران بەڕێکەوت و لە الیەن چاالکوانانی مەدەنی پێشوازی لێکرا وهەروا
خەاڵتــی لــە الیــەن بنکــە یاســاییەکان پێشــکەش کــرا و دوایــی ســەردانی
بنەماڵــەی ئەتنــا دائمــی و ڕەزا شــەهابی چاالکوانانــی مەدەنــی کــرد.
لــە بومەلــەرزەی 21ی خەزەڵــوەری «ئەزگڵــە» هــەر لــە یەکــەم ســاتەکانی
ڕوداوەکــە دەســتی کــرد بــە کۆکردنــەوەی یارمەتییەکانــی خەڵــک لــە
مەریــوان و شــارەکانی دیکــەی پارێــزگای کوردســتان و بــۆ ماوەیەکــی
زۆر لــە ئەزگڵــە بــێ مانــدووی یارمەتــی خەڵکــی ئــەو ناوچەیــەی دەدا.
«ئومیــد کۆنەپۆشــی» کــوڕی حاجــی ئەحمــەد و حاجیــە هەنــار لــە ســاڵی
 1361هەتــاوی لــە شــاری مەریــوان لــە دایــک بــوو .هــەر لــە کاتــی هاتنــە
دونیــای بــە هــۆی شــەڕی نێــوان عیــراق و ئێــران لەگــەڵ بنەماڵەکــەی تــا
ماوەیەکــی زۆر تامــی تاڵــی ئاوارەییــان چێشــت .لــە ســاڵی  1389بــوو
بــە ئەندامــی ڕێکخــراوەی ســەوزی چیــای مەریــوان .کاک ئومیــد لەگــەڵ
کاک شــەریف و هاوڕێیانــی دیکــەی چیــای ســەوز ڕۆڵێکــی گرینگیــان
لــە کوژرانــدەوەی ئاگــری دارســتانەکانی مەریــوان هەبــوو لــە هــەر
جێگایــەک کــە باجــوەر هەبــوو بــە دڵنیایــەوە شــەهید ئومیدیــش هەبــوو
دوســتی و خۆشەویســتی نێــوان ئــەو و کاک شــەریف هــەروا قارەمانــی و
خۆشەویســتی بەرانبــەر بــە ژینگــە وای کردبــوو کــە هاوڕێیانــی ئــەو بــە
جێگــری کاک شــەریف-ی بناســن .شــەهید ئۆمیــدی قارەمــان و کارنــاس،
لــە درووســت کردنــی کومیتــەی ئاواییەکانــی ئەنجومەنــی ســەوزی چیــا،
ڕۆڵێکــی گرینگــی هەبــوو بــە شــێوەیک کــە  120ئاوایــی مەریــوان و
ناوچــەی هەورامــان کومیتــەی تایبــەت بــە خۆیــان بــە مەبەســتی بەرنــگار
بوونــەوە بەرانبــەر هــەر جــۆرە قەیرانێکــی ژینگەیــی لــە ژێــر سەرپەرســتی
ئــەو شــەهیدە ســەرقاڵی کار و چاالکــی بوون.لــە ئاواییــەکان نەریتێکــی
جوانیــان بەڕێــوە دەبــرد ،هەمــوو ســاڵێک بــە پــاک و خاوێــن کردنــی
ئاواییــەکان بــە سرووشــتێکی پــاک و خاوێــن بــەرەو پێشــوازی نــەورۆز
دەڕۆیشــتن .کۆنــە پۆشــی هــاوکات لەگــەڵ چاالکییەکانــی لــە ئەنجومەنــی
چیــای ســەوز لــە ئەنجومەنــە مەدەنییەکانــی دیکــەی شــاری مەریــوان
بەشــداری دەکــرد وهــەر کات لــە هــەر جێگــەی نیشــتمان خەوەرێکــی
ناخۆشی دەبیست ،ڕۆحی پاکی ئازاری دەچەشت و وەک پێشمەرگەیەک
هەوڵــی دەدا و تــا بــە ئەنجامێکــی نەگەیاندبــا ،ئارامــی نەدەگــرت.

«بیــال ئەمینــی» کــوڕی کاک ئیــرەج و خاتــوون تووبــا لــە ســاڵی
1366ی هەتــاوی لــە شــاری جوانــڕۆ لــە دایــک بــوو .بیــال هۆگــری
سرووشــتی واڵتەکــەی بــە تایبــەت سرووشــتی ناوچــەی مەڕەخێــڵ
بــوو .شــەهید بیــال هۆگــری زۆری بــە کاری وێنەگــری و وێنەگرتــن
لــە دیمەنــە جوانەکانــی کوردســتان بــوو .هــەر بۆیــە لێنــزی کامێراکــەی
بــەردەوام ڕووی لــە مەڕەخێــڵ و سروشــتی جوانــی ئــەو دەڤــەرە
بــوو .خۆشەویســتی واڵت و مەڕەخێــڵ ببــوو بــە بەشــێک لــە شوناســی
ئــەو ،هــەر بۆیــە کاتێــک هەواڵــی ئاگرگرتنــی دارســتانەکانی مەڕەخێڵــی
پێگەیشــت خــۆی گەیانــدە ناوچــەی مەڕەخێــڵ و بــە گــژی ئاگــرو
نەیارانــی ژینگــە و نیشــتمانی داچــوو .خۆشەویســتی بیــال بــۆ
مەڕەخێــڵ ،چارەنووســی بیاللــی هــەر بــە مەڕەخێڵــەوە گرێدابــوو و
لــە کاتــی ملمالنــێ لەگــەڵ ئاگــری ناوچــەی مەڕەخێــڵ گیانــی بەختــی
ژینگــە و ئاوەدانــی واڵت کــرد .شــەهید بیــال ئەمینــی مڕۆڤێکــی ڕۆح
ســووک و ژینگــە دۆســت بــوو کــە مــاوەی یــەک ســاڵ پێــش لــە شــەهید
بوونــی ببــوو بــە ئەندامــی ڕێکخــراوەی ژینگــە پارێــزی ژیــوای پــاوە.
«یاسین کەریمی» کوڕی کاک ئەحمەد و خاتوو گوڵشەن لە ساڵی 1354
لە ئاوایی شمشــێر لە دایک بوو .یاســین هۆگری سرووشــت و کەشــەوانی
بــوو .خۆشەویســتییەکی تــەواوی بــۆ نیشــتمان و واڵت هەبــوو .هــەر بۆیــە
پارســتن و پارێــزگاری ژینگــە و نیشــتمانی بــە ئەرکــی خــۆی دەزانــی.
شــەهید یاســین کەریمــی مرۆڤێکــی ژینگــە دۆســت بــوو و پێــش لــەوەی
ببێتــە ئەندامــی ئەنجومەنــی ژیــوای ســەرقاڵی کار و چاالکــی ژینگەیــی بوو
و لــە چەنــد ســاڵی پێــش لــە شــەهید بوونــی ڕاســتەوخۆ بەشــداری ئاگــر
کوژاندنــەوەکان و چاالکییــە ژینگەیەکانــی دەکــرد و بــۆ مــاوەی چەنــد
ســاڵ ئەندامــی ئەنجومەنــی ژینگەپارێــزی «ژیــوای» بــوو .کاتێــک هەواڵــی
ئاگــر گرتنــی شــوێنێکی پێدەگەیشــت وەک مرۆڤێکــی دەروەســت لــە
ئاســتی ژینگــە و نیشــتمان خــۆی دەگەیانــدە شــوێنی مەبەســت .بەداخــەوە
گیانــی شیرینیشــی هــەر لــە ئــەم ڕێگەیــەدا فیــدای ژینگــە و نیشــتمانی کــرد.
«موختــار خەندانــی» کــوڕی کاک محەممــەد و خاتــوو ســەعادەت ســاڵی
1357ی هەتــاوی لــە شــاری نەوســوود لــە دایــک بــوو .بــە دەســپێکردنی
شــەڕی ئێــران و عێــراق موختــار و بنەماڵــەی شــاری خۆیــان بەجێهێشــت
و لــە شــاری پــاوە نیشــتەجێ بــوون .خاڵــی وەرچەرخــان لــە کەســایەتی
و ژیانــی موختــار چاالکــی ،بەدواداچــوون و بەرگــری لــە ویســت و
داخوازییەکانــی چیــن و توێــژە جۆراوجــۆرەکان بــوو کــە لــەم نێــوەدا
دەتوانیــن ئامــاژە بــە نەخۆشــییە تایبەتــەکان ،کۆڵبــەران ،ژنــان و
منــدااڵن و هەروەهــا ڕێکخســتن و هاوڕایــی لەگــەڵ بزاڤــە کۆمەاڵیەتــی
و فەرهەنگییەکانــی ناوچــەی هەورامــان و دەرەوەی ئــەم ناوچەیــە
بکەیــن .پارێــزگاری لــە سروشــت و گیــان لەبەرانــی بــەردەوام لــە
ســەر زار و بــەردی بناغــەی چاالکییەکانــی بــوو .بەشــداری لــە بزاڤــە
ژینگەپارێزیــەکان لــە کۆتایــی هەشــتاکاندا لەگــەڵ ئەنجومەنــی چیــای
مەریــوان و هەروەهــا بەشــداری لــە دامەزراندنــی ئەنجومەنــی ژینگــە
پارێــزی ژیــوای لــە شــاری پــاوە و ئەندامێتــی لــەم ئەنجومەنــە ســەرەتای
نەوەدەکانــدا بەشــێکی بەرچــاو لــە کارو چاالکییەکانــی موختــاری ،بــە
ژینگــە پارێــزگاری لــە ژینگــە گــرێ دا .چاالکــی و ئامادەیــی موختــار لــە
کونترۆڵــی ئاگرکەوتنەکانــی زاگــرۆس لــە درێژایــی ســاڵەکانی ڕابــردوو
نیشــاندەری ئیــرادەی ماندوویــی نەناســی شــەهید موختــار بــوو.
بــە داخــەوە لــە 8ی پوشــپەڕی ســاڵی 1399ی هەتــاوی لــە کاتــی
بەرەنــگاری لــە ئاگــر گرتنــی دارســتانەکانی «بــۆزێ» و «مەڕەخێڵــی»
ناوچــەی باینگانــی ســەر بــە شــاری پــاوە لــە گــەڵ دوو هاوڕێــی
دیکــەی «بێــال ئەمینــی و یاســین کەریمــی» کەوتنــە نــاو بازنــەی
ئاگــر و ڕۆحــی پاکیــان بەخشــی بــە ئــاوات و ئامانجــی بەرزیــان.
یادی شەهیدانی پارێزەری ژینگەی ڕۆژهەاڵت هەرمان و ڕێگەی
سەوزیان پڕ ڕێبوار
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بەرتەسککردنی مافی ژن،

بەرتەسککردنی مافی کۆمەلگەیە
زانیار حوسێنی
پێموانیــە کــە لــە ســەدەی ئێســتادا ،بــەو هەمــوو ئاڵوگــۆڕەی کــە لــە
هەمــوو بوارەکانــی زانســت ،تێکنۆلــۆژی و هتــد لــە ئارادایــە و بــە جــۆرەی
وتووێــژ لەســەر شــێوە بیرکردنــەوەکان لــە کــۆڕ و کۆبوونــەوەکان
و تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان و تەنانــەت زانکــۆ و میدیــاکان دەکــرێ ،بــە
پێویســتی دەزانــم شــیکاری لەســەر مــرۆڤ و مافەکانــی و جــۆری
هەڵســوکەوت و بوارەکانــی ژیانــی تاکەکەســی و بەکۆمەڵــی بکەیــن .هــەر
ئەوەنــدە بەســە کــە کۆمەڵگــە پێکهاتەیەکــە لــە دوو چەمکــی مــرۆڤ بــە
نێــوی ژن و پیــاو و ئــەوەش قاعیــدە و ڕەوشــتی سروشــتە کــە بــۆ هــەر
گیانلەبەرێــک دوو چەمــک و جــۆرەی دانــاوە .جگــە لــە مــرۆڤ و ئــاژەڵ و
گیــا ،ئــەو مەســەلەیە لــە زۆربــەی شــتەکانی ئــەو جیهانــەدا ســدق دەکات.
چوونکــە ئێمــە لــە جیهانێکــدا دەژیــن کــە بەشــی هــەرە زۆری شــتەکان
بــە دوو چەمــک و جــۆر جێــگای وەســف و ئامــاژە پــێ کردنــی هەیــە.
کۆمەڵگــەش کــە پێکهایەتەیەکــی ئینســانییە بــۆ بــەرەو پێشــکەوتنی
ژیانــی مــرۆڤ و دابیــن کردنــی پێداویســتیەکان ،بۆیــە بــۆ بەڕێوەبردنــی
کۆمەڵگــەش لــە بــواری کۆمەاڵیەتــی پێویســتیمان بــە نــەزم و دیســیپلینە و
بــۆ ئــەوەش نــەزم حاڵەتــی یاســا و ڕێســا بەخۆیــەوە دەگــرێ و مەســەلەی
مــاف لــە بــوار و جۆرەکانـیدا دێتــە پێــش و بەپێی پێشــکەوتووی کۆمەڵگە
و تایبەتمەندییەکانی ،مافەکان وردتر ،ڕوونتر و پێشــکەتووانەتر ،پێناســە
دەکرێــن و بــە درووســتی دادەڕێژرێــن بــۆ پتەوکردنــی ئــەو کۆمەڵگەیــە
یــان باشــتر وایــە بڵێیــن ئــەو میللەتــە کــە یاســا و ڕێســای بۆخــۆی دانــاوە
و چۆنیەتــی تەعامــوول و پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ بەڕێوەبەرایەتــی
ئــەو واڵتــە لــە چوارچێــوەی ڕەشنووســێکدا بۆخــۆی دیــاری کــردوە.
کەوایــە مــاف دیــارە و مافــەکان پێناســەکراون و پێموایــە زۆرینــەی
کەســانی جیهــان تەنانــەت کەســانی نەخوێندەواریــش کــە ڕێژەیــان لــە
ســەردەمی ئێســتادا زۆر کەمــە ،هــەر لــە ڕاگەیاندنــەکان و هەڵســوکەوتی
ڕۆژانەیــان لەگــەڵ ئــەو مافانــە ئاشــنان و بەپێــی لێکدانــەوەی خۆیــان
پێناســەیان دەکــەن و دەیانناســن .بــەاڵم ئێمــە لــەم ســەدەیەدا دەبینیــن
کــە ئێســتاش هێندێــک واڵت بــۆ مافــی مــرۆڤ لێکدانــەوەی تایبــەت
بەخــۆی یــان ئیدئۆلۆژیکانــەی هەیــە کــە بەپێــی ژیانــی ئەوڕۆیــی
مــرۆڤ و پێداویســتی و خواســتەکانی نەگوونجــاو دواکەوتووانەیــە و
خەســار و زەرەرێکــی یەکجــار زۆری بــۆ ســەر کۆمەڵگــە و نەوەکانــی
داهاتــوو هەیــە و لەباتــی ئــەوەی بێتــە هــۆی پێشــکەوتنی ئــەو واڵتــە
و ئــەو کۆمەڵگــە و ئــەو نەتەوەیــەی کــە لــەو واڵتــەدا دەژیــن ،بۆتــە
هــۆی دواکەوتوویــی ،شــکاندنی کەرامەتــی ئینســانی ،چەوســاندنەوە
و زەبــر و زۆری .هەرچەنــد کــە لــەو ســەردەمەدا کــەم و دەگمەنــن
ئــەو واڵتانــە بــەاڵم کۆمــاری ئیســامی یەکێــک لــەو دەســەاڵتانەیە
کــە لــە ئێــراندا پێشــەنگی ئــەو جــۆرە یاســا و داب و نەریتەیــە.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــە تێئــۆری ویالیەتــی فەقــی ( والیــت فقیــە
) کــە لــە یاســای بنەڕەتــی ئــەو واڵتــەدا ڕەنگــی داوەتــەوە و دواتریــش
شــۆڕی کردۆتــەوە ســەر یاســاکانی ســزادانی گشــتی و مەدەنــی هتــد.
هەڵوێســتی ئیدئۆلۆژیکانــەی خــۆی بەرامبــەر بــە ژن و مافەکانــی بــە
ڕوونــی شــی کردۆتــەوە و پێناســەیەکی جیــاواز و بــەدوور لەبۆچوونــی
ســەردەمیانە و حقووقیانــەی داوە بــەو بابەتــە .ئــەوە بۆتــە هــۆی ئــەوە
کــە ژن لــە ئێــران لــە هەمــوو بوارەکانــی ژیانـیدا تووشــی گرفــت و کێشــە
و زەبــر و زەنــگ بێتــە و چەوســاندنەوەی ژن لــە نێــو دەســەاڵتدارانی

ئــەو واڵتــە ببێتــە بــە عــورف و داب و نەریــت .تەنانــەت ئــەو ژنانــەی کــە
پــەروەردەی خۆیشــیانن زۆر جــاران تونــد و تیژتــر لــەوان ڕووبــەڕووی
مــاف و پێداویســتیەکانی ژن وەک مــرۆڤ دەبنــەوە .بــە واقعبینییەکــی
درووســت لــە ڕوانگــەی حقووقییــەوە دەبــێ بڵێیــن کــە یاســای بنەڕەتــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران نــەک شــێوە و ڕەوتێکــی یاســایی درووســت
لــە ڕووی ڕۆحــی مــاف ،بەڵکــوو لــە دەالقەیەکــی بچکۆلــە لــە رواڵــەتدا
هێندێــک بابەتــی وەک مــاف بــۆ ژنــان پێناســە کــردوە .ئەگــەر بمانهــەوێ
هێندێــک لــەو خااڵنــەی یاســای بنەڕەتــی کۆمــاری ئیســامی لــە هێڵــەک
بدەیــن ،ڕووخســاری دژە ژن و دژە ژیانــی ئــەو دەســەاڵتە بــە ڕوونــی
دەردەکــەوێ .یەکــەم دژایەتــی ئــەو دەســەاڵتە لــە خاڵــی چوارەمــی یاســای
بنەڕەتییەکەیــدا خــۆی دەنوێنــێ کــە دەڵــێ تــەواوی یاســا و ڕێســای
مەدەنیــی ،ســزایی ،ماڵــی ،ئابــووری ،ئیــداری ،کلتــووری ،ســەربازیی،
سیاســی و هتــد دەبــێ بەپێــی چوارچێــوەی ئیســامی ( موازیــن اســامی
) بــێ .لــە درێــژەی ئــەو خاڵــەدا هاتــووە کــە ئــەو خاڵــە یــان ئــەو ئەســڵە
بەســەر گشــت خاڵەکانــی یاســای بنەڕەتــی و یاســا و ڕێســاکانیتردا زاڵ
و حاکمــە و لێکدانــەوەی ئــەو بابەتــە بەئەســتۆی شــارەزاکانی ئایینیــی
شــۆرای نیگەهبانــە ( فقهــای شــورای نگهبــان) .ئــەوە دەقــی خاڵــی یاســای
بنەڕەتییــە و بــە ڕوونــی تێیــدا ئامــاژە بــەوە کــراوە کــە گرینگتریــن خــاڵ
یــان ئەســڵی ئــەو یاســایەیە .هــەر ئــەو خاڵــە بــە تــەواوی ســیمای کۆمــاری
ئیســامی ئێــران لــە هەمبــەر ژن دەردەخــات و تەنیــا ئــەو خاڵــە بەســە
کــە نیشــان بــدات دەســەاڵتی ئێــران بەرانبــەر بــە ژن و مافەکانــی چــۆن
بیــر دەکاتــەوە و ژن چــۆن دەبینــێ .چوارچێــوەی ئیســامی ( موازیــن
اســامی ) کــە ئەساســی پێکهاتــەی یاســای بنەڕەتــی کۆمــاری ئیســامی
و تەنانــەت فنداســیۆنی ئیدئۆلــۆژی ئــەو دەســەاڵتەیە ،ژن و مافــی ژن
لــە هەمــوو بوارەکانــی ژیانــیدا لــەو چوارچێوەیــەدا دەبینێــت؛ لــەو
چوارچێوەیــە بــەدەر هەمــوو بابەتــەکان و مەســەلەکانی پــێ دژی ئاییــن و
دەســەاڵتە و بــە مەترســی لەســەر خــۆی و بنەمــای فکرییەتــی و کۆمەڵگــە
دەزانــێ و بــە هەمــوو شــێوەیەک بەرپەرچــی دەداتــەوە و مۆرکــی
دژی ئاییــن و دژی ئینســانی و زۆرجارانیــش بــە هێرشــی کلتــووری
دوژمنانــی دەزانــێ .بەپێــی تەنیــا ئــەو خاڵــە ،ژنێــک لــە ئێــران دەبــێ هەمــوو
ژیانــی خــۆی بــە ئەنــدازەی ئــەو چوارچێوەیــە بچــووک کاتــەوە و لــەو
چوارچێوەیــەشدا مافەکانــی دەســتەبەر بــکات .پرســیار لــە نووســەران
و داڕێژەرانــی ئــەو خاڵــە ئەوەیــە ،کــە ئەگــەر کۆمەڵــە مافێکــی ژن لــەو
چوارچێوەیــەدا جێگیــر نەبــێ و پێناســەی پــێ نەکــرێ ،ژن دەبــێ چبــکات؟
دەبــێ ژیانــی ،خواســتەکانی ،مافەکانــی کــە هەمــوو جیهــان و
گەاڵڵــەکان و یاســاکانی مافــی مرۆڤیــش پێناســەیان کــردوە تــا
کۆتایــی ژیانــی لەبــەر بیــر و بۆچوونــی ئێــوە وەپشــت گــوێ بخــات؟
ئــەی ئەگــەر ویســتی ئــەو مافانــە دەســتەبەر بــکات و ئــەوەی
کۆمەڵــە مافــەی کــە بــۆ هــەر مرۆڤێــک هەیــە و زۆریــش ئاســاییە کــە
بــە مافــی خــۆی بزانێــت و لــە ژیانــی خــۆیدا لــە هــەر ئاســتێکدا کــە
بتوانێــت جێبەجێــی بــکات ،چۆنــی هەڵســوکەوت لەگــەڵ دەکــرێ؟
ئــەی ئەگــەر ژنێــک بیهــەوێ وەک مرۆڤێــک یاســا گشــتییەکانی
مرۆیــی خــۆی بپارێــزێ ،دەبێتــە تاوانبــار و ســزای قورســی بەســەردا
دەســەپێت؟ دنیایــەک پرســیاری دیکــە کــە لــەو خاڵــەدا هەیــە و واڵمــی
هــەر هەمووشــیان دیــارە و لــە یــەک ڕەســتەدا دەگوتــرێ .چکۆلەتریــن
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هەڵوێســت یــان هەڵســوکەوت بــۆ وەدەســت هێنانــی مافــی سرووشــتی
و مرۆیــی ژن بەرانبــەر بەخــۆی بەپێــی ئــەو چوارچێــوە ئیســامییەی
کــە لــە یاســای ســزادانی گشــتیدا دیــاری کــراوە واڵم دەدڕێتــەوە..
پرســیاری بنەڕەتــی ئەوەیــە کــە ژن بــۆ دەبــێ بەهــۆی هەڵکەوتنــی
ژینگــەی لــە ئێــران و لــە ســەدەی ئێســتادا مافەکانــی خــۆی کــە بەشــێکە لــە
مافــی مــرۆڤ و مافــی ئینســانی و ئاســایی و سرووشــتی ،دەبــێ هەوڵــی
بــۆ بــدات و لــە پێنــاو وەدەســت هێنانــی ببێتــە تاوانبــار و ســزا بــدرێ؟
لەالیەکــی دیکــەوە هــەر بەپێــی ئــەو خاڵــە یاســاییە گرینگــەی کــە خــۆی
ئامــاژەی پــێ دەکا ،لــە بــواری کلتووریــش ئــەو هــەول و تیکۆشــانەی ژن
بــۆ دەســتەبەر کردنــی مافەکانــی بــە مۆرکــی بێعــاری و بــێ ئابڕوویــی
و زۆر جارانیــش دژە ئایینــی بەرپــەرچ دەداتــەوە و هەوڵــی ســازکردنی
ڕوانگــە و بۆچوونێکــی ناحــەز و دژە یاســایی بەرانبــەر ئــەو کەســانەی
دەبنــە ڕەچەشــکێن و تێکۆشــەری مافــی ژنــان ســاز بــکا و ئــەوەش دەکاتــە
بەرنامــە و پــان لــە پــەروەردەی منــدااڵن و قوتابیــان و خوێنــدکاران.
هــەر ئــەو خاڵــە شــاهیدی ئــەو قســەیە دەدا ،چــوون پــەروەردە دەچیتــە
خانــەی کلتــوور و هتــد کــە ئامــاژەی پێکــراوە .ئــەوەی کــە لــەو خاڵــە
یــان ئەســڵەدا زۆر گرینگــە ئەوەیــە کــە وا داڕێــژراوە کــە هەمــوو بــواری
ژیانــی کۆمەڵگــەی ئێــران دەگرێتــەوە بــە پیــاو و ژن .بــە زمانێکــی ســادەتر
هیــچ ڕەوتێکــی ژیانــی نەهێشــتۆتەوە کــە لــە دەرەوەی ئــەو خاڵــە بێــت،
دیــارە لــە زۆربــەی خاڵەکانــی ئــەو یاســا بنەڕەتییــەدا هێندێــک مافــی
دیکــەی ژنــی بەپێــی ئــەو چوارچێوەیــە دیــاری کــردوە .ئەگــەر بمانهــەوێ
لــە ڕوانگەیەکــی حقووقــی و یاســاییەوە چــاو لــەو مەســەلەیە بکەیــن،
هەرچەنــد ژنانــی تێکۆشــەر و کۆڵنــەدەر لــە نێــو ئێــراندا تێدەکۆشــن بــۆ
دەســتەبەر کردنــی مــاف و داخوازییەکانیــان بــەاڵم نــە یاســای بنەڕەتــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ئیــزن دەدا کــە ئــەو یاســا سرووشــتی و
مرۆییــە جێگیــر بــن ،نــە کۆمــاری ئیســامی کــە داهێنــەر و داڕیــژەری
ئــەو یاســایەیە ڕێگــە بــەو شــتە دەدا .هــەر بۆیــە ئــەو هــەوڵ و تێکۆشــانە
پیــرۆزەی ژنانــی پێشــکەتووی ئێــران بۆتــە گوشــار لەســەر ڕێژیــم
و دەبنــە گوشــاری زیاتــر بەپێــی پەرەســەندنی تێکۆشــەرانی ژن بــۆ
وەدیهاتنــی مــاف و داخوازییەکانیــان؛ بــەاڵم کۆمــاری ئیســامی جگــە لــە
گرتــن و تۆمەتبــار کردنــی ئــەو تێکۆشــەرانە و بــە تاوانبــار ناســاندیان
لــە دادگاکانیــان و ســەپاندنی ســزا ،زۆر جارانیــش یاســا دژە مرۆیــی و

ئەوڕۆییەکانــی خــۆی پێشــیل دەکا و بــە شــێوەی ســەرکوت و هەڕەشــە
واڵمیــان دەداتــەوە .زۆربــەی ئــەو ژنانــەی کــە پێشــەنگی ژنانــی مافخــواز
لــە نێوخــۆی ئێرانــن دانیــان بــە ئەشــکەنجە جەســتەیی و ڕۆحــی و
توندوتیــژی سێکســی و زۆرجارانیــش هەڕەشــەی کوشــتینان هێنــاوە.
دەســەاڵتێک کــە لــە یــەک چواەچێــوەی دیــاری کــراوی بچووکــی
ئیدئۆلۆژیــک لــە چەشــنی ئایینــی ،ئەویــش بــە پێناســەیەکی تایبــەت بەخــۆی
لــە نێــو دڵــی بیرۆکەیــەک بــە نــاوی ویالیەتــی فەقــی ( والیــت فقیــە )
کــە تەنیــا لــە خاڵێکــی یاســای بنەڕەتــی خــۆیدا هەمــوو ژیانــی تاکەکانــی
کۆمەڵگــە و میللەتانــی نێــو قــەوارەی ئێرانــی لــە ڕەســتەیەکدا شــی
کردۆتــەوە و لــەوی بــەدەر بــە تــاوان و گونــاح بەرانبــەر بــە بــاوەڕی کــۆن
و بیرۆکــەی پاوانخــوازی خــۆی دەزانــێ ،ژنــان ســێ جار دەچەوســێنێتەوە
و زوڵمیــان لــێ دەکا؛ یەکــەم لــە مافــە ســەرەتاییەکان بــۆ مــرۆڤ ،دووهــەم
لــە مافــە ســەرەکییەکان بــۆ مــرۆڤ ،ســێهەم لــە مافــە تایبەتــە مرۆییــەکان
بــۆ ژن .بــەاڵم ئــەو دۆخــە بــۆ ژنــی کــورد قورســتر و دژوارتــرە .ژنــی
کــورد جگــە لــەو ســێ جــار چەوســانەوە و ســەرکوتە ،ژنــی کــورد جــاری
چوارمیــش بەهــۆی کوردبوونیــەوە ســەرکوت و ئەشــکەنجە دەکــرێ..
ئاســاییە دیکتاتــۆرەکان بــە تایبــەت دیکتاتــۆر و پاوانخــوازە ئایینییــەکان
زۆربــەی کاتــەکان دژی مافــی ژنــان بــوون و ئەوەشــیان وەک یاســا
و ڕێســا دانــاوە .پێناســە نەکردنــی مافــی ژنــان یــان بەشــێک لــە مافــی
ژنــان و بەدیــل گرتنــی ئــەو مافانــە .الواز کردنــی کۆمەڵگــە و داگیرکردنــی
مافــی نیــوەی کۆمەڵگەیــە کــە جگــە لــە ژنــان ،داوێنــی پیاوانیــش
دەگرێتــەوە .ئــەوە حاشــا هەڵنەگــرە کــە پێشــێل کردنــی مافــی ئینســانی
جــا چ بــە مافــی ژنــان نــاو ببــردرێ یــان هــەر ناوێکــی دیکــە ،پێشــیل
کــردن و داگیرکردنــی مافــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئــەو واڵتەیــە بــە ژن
و پیــاو و بەوجــۆرە ،دەســەاڵتدارانی دیکتاتــۆر باشــتر و ڕاحەتتــر
دەتوانــن کۆمەڵگــە و خەڵــک لــە هەمبــەر داخــوازی مافەکانیــان ســەرکوت
بکــەن؛ لــە الیەکــی دیکــەوە بــە شــێوەی کلتــووری و پەروەردەیــی بــە
داگیرکردنــی هەمــوو هێــز و پتانســییەلی مەوجــوود لــە دەســەاڵتدا جگــە
لــە ڕێگــەی یاســایی خۆیانــەوە لــە بوارەکانــی دیکەشــەوە هەوڵــی الواز
کــردن و پێشــێل کردنــی مافــە ڕەواکانــی ژن ،کــە مافــی مرۆڤــە بکــەن.
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ژنی کورد و پیناسەی نەتەوەیی
جەمیل سەرمەستی

یــەک لــەو گرینگتریــن پێوەرگەلــەی کــە پێناســەی کۆمەڵگەیەکــی
پێشکەوتوو و ئازاد و زیندوو دەکا ،پێوەری ئازادیی ژنان و یەکسانیی
مرۆڤــە ،واتــە لــە هیــچ مــاف و ئەرکێکــدا هیــچ جیاوازییــەک لــە نێــوان
ڕەگــەزی نێــر و مێــدا نەبێــت وژن و پیــاو شانبەشــانی یەکــدی و بــێ
جیــاوازی ئەرکــی کۆمەڵگــە ڕاپەڕێنــن وەکــوو یەکیــش مافیــان هەبێــت.
ســەرەڕای چەوســاندنەوە و کۆیلــە کــردن و پشــتگوێ خســتنی
مافەکانــی ژنــان لــە کۆمەڵگــە دواکەوتووەکانــدا بەهــۆی ئاییــن،
فەرهەنــگ و نەریــت و هەمــوو ئــەو هۆکارانــەی کــە دەســەاڵتدارە
توتالیتێــر و دیکتاتــۆرە کــۆن و نوێیــەکان بــۆ مانــەوەی خۆیــان لــە
دەســەاڵتدا بــەردەوام هەوڵــی هێشــتنەوەی مرۆڤەکانیــان لــە بازنەیەکــی
داخــراو و خەیاڵیــدا داوە  ،بــەاڵم کــەم نەبــوون و نییــن ئــەو ژنگەلــەی کە
لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــی هونــەری ،زانســتی ،کۆمەاڵیەتی،سیاســی
و ئابــووری وبەتایبــەت لــە بــواری پــەروەردەدا بوونەتــە
مەشــخەڵی ڕێگــەی ژیانــی مرۆڤایەتــی و هــەر وەکــوو ئەســتێرەی
پرشــنگدار لــە ئاســمانی کۆمەڵگــە تاریکەکانــدا دەدرەوشــێنەوە.
بێگومان کۆمەڵگەی کوردەواریش دوور نەبووە و نییە لەم هەاڵواردنە
ڕەگەزییــە و کــپ کردنــی دەنــگ و توانــای ژنــان وبیــری پیاوســاالرانە.
نامانــەوێ ئامــاژە بــە مێژوو و هــۆکارە مێژووییەکانی ئەم هەاڵواردنە
لــە کۆمەڵگــەی خۆمــان بکەیــن کــە خــۆی باســێکی تایبەتــی دەوێ،
هەربۆیــە دەچینەســەر دەور و نەخشــی ژنــان لــە ئەمڕۆدا،بەتایبــەت
لەمــاوی دەســەاڵتی نگریســی کۆمــاری ئیســامی بەســەر ئێرانــدا.
دوابــەدوای ڕووخانــی حکوومەتی حەمەڕەزاشــا ،خومەینی هەلەکەی
قۆســتەوە و دوای ســەرکوت و دەمکوتــی نەیارانــی ،دەســەاڵتی ئێرانــی
بەدەســتەوە گــرت و یاســای بنەڕەتیــی کۆمــاری ئیســامی کــە پڕاوپــڕە
لــە هــەاڵواردن ودواکەوتوویــی مەزهەبــی و بەهیــچ شــێوەیەک لەگــەل
مافەکانــی مرۆڤــدا ناگونجــێ ،بەســەرخەڵکی ئێرانــدا ســەپاند .یــەک لــەو
یاســاگەلە جیاوازیــی ڕەگــەزی یــان هەاڵواردنــی ڕەگەزییــە دژ بــە ژنــان.
بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ هــاوکات لەگــەڵ ســەرکوتی
گەالنــی نــاڕازی ،ســەرکوت ودەمکوتــی ژنانیــش بەشــێوەیەکی
سیســتماتیک و یاســایی و بــە تایبــەت لــە ڕوانگــەی ئاییــن و

مەزهەبــەوە بــە هەمووشــێوەیەک دەســتیپێکرد و بــەردەوام لەڕێــگای
پەروەردەوئاییــن و دەزگا حکوومەتییەکانــەوە هەوڵــی الوازکــردن و
بچووککردنــی کەســایەتیی ژن و کۆیلەکردنــی دراوە و ویســتوویانە
ژنــان کــە بەشــی کاریگــەر و نیــوەی کۆمــەڵ و تەنانــەت بزوێنــەری
کۆمەڵگەشــن بێدەنــگ بکــەن ،کــە تاڕادەیەکــی زۆریــش لــەم بــوارەدا
ســەرکەوتوو بــوون بــەاڵم بــە هــەول و ماندووبوونــی ڕووناکبیــران و
چاالکانــی بــوارە جیاجیــاکان و بەتایبــەت پــاش ئەوەیکــە تێکنۆلــۆژی و
ئینتێرنێــت جیهانــی چکۆلــە کــردەوە و تۆرەکۆمەالیەتییــەکان توانییــان
ســنوورەکان نەهێڵــن و زانســت و زانیــاری بــە شــێوەی زینــدوو و
بەربــاو تەقــە لــە دەرگای مێشــکە خوازیــارو تەنانــەت مێشــکە
خەوتووەکانیش بدا و بیرە کۆنەکان تێکبشــکێنێ و کۆمەڵگە بە گشــتیی
و ژنــان بــە تایبەتــی زۆرتــر خۆیــان ناســی و زۆرتریــش هاتنەمەیــدان و
داوای مافەکانیــان کــرد ،ڕێکخــراوی تایبــەت بــە ژنــان پەرەیــان ســەند
ودەســەاڵتی کۆنەپەرەســتان ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر کەوتــە مەترســییەوە.
دیــارە کۆمــاری ئیســامی ســەرچاوکەی زوڵــم و زۆرداری و دزی
و گەندەڵــی وشــەڕ و ئاژاوەیــە و دەســەاڵتێکی دژەمرۆیــی و خوێنمــژە
و بــۆ مانــەوەی خــۆی وەکــوو دوومارەکــۆڵ ( دووپشــک) تەنانــەت بــە
خۆیشــییەوە دەدا چ بــگا بەوەیکــە خەڵکێــک لــە بەرانبەریــدا ڕاوەســتێ
و داوای مافەکانــی خــۆی بــکا ،ســەرەڕای ئــەوەش هەمیشــە کەســانێک
هــەم بــە تــاک و هــەم بــە کۆمــەڵ نەیانتوانیــوە لــە ئاســت زڵــم و
زۆری دەســەاڵتدارە ملهوڕەکانــدا بێدەنــگ و پاســیڤ بــن وبــە هەمــوو
شــێوەیەک هەوڵیانــداوە ئــازادی بــۆ خۆیــان و کۆمەڵگەکەیان دەســتەبەر
کــەن و لــەم ڕێگەیەشــدا گیانــی خۆیانیــان کردۆتــە قوربانــی ئامانجــە
پیرۆزەکانیــان و هەوڵیانــداوە کــە کۆمەلگــە زینــدوو کەنــەوە وبــە گــژ
دیکتاتۆرەکانــدا چوونەتــەوە .نموونــەی کوردســتان و ئــەو دەیــان
هــەزار شــەهیدەی کــە لــە پێنــاو مــاف و ئــازادی نەتــەوە و خاکەکەمانــدا
بوونەتــە پێشــەنگی مافخــوازی و ئــازادی و بەدەیــان ســاڵ خۆڕاگــری
و بەرگــری لــە مافەکانیــان لــە بەرانبــەر زاڵمتریــن ودواکەوتووتریــن
حکوومەتەکانــی دونیــادا واتــە پاشــایەتی و کۆمــاری ئیســامی.
دیــارە لەمــاوەی دەســەاڵتداریی کۆمــاری ئیســامیدا زۆرجــار خەڵکــی

ژمارە٥٤:

خەرمانانی 23 ١٤٠٠
ئێــران بەگشــتی و کوردســتان بــە تایبەتــی لــە مەدەنیانەتریــن شــێواز
بــۆ داخــوازی و مافەکانییــان کەڵکیــان وەرگرتــووە و لەگــەڵ دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامیدا تێکگیــراون ،هەرچەنــد کــە ژنانــی کــورد لــە بــوارە
جیاجیاکاندا بە تایبەتی لەم سااڵنەی دەسەاڵتداریی کۆماری ئیسالمیدا
خۆیــان بــە باشــی دەرخســتووە و جێگــەی دەستیشــیان بــە ناوچاوانــی
کۆمەڵگــەوە دیــارە و خــەوی شەمشــەمە کوێرەکانیان زڕاندووە و دەور
و نەخــش و بوونــی ژنانــی ئــازا و بوێــر و مافخوازبووکــە شانبەشــانی
پیــاوان و لــە هێنــدێ شوێنیشــدا وەکــوو پێشــەنگ و شــکێنەری تــرس و
دڵەڕاوکــێ هێــز و وزەیــان بــە پیاوانیــش دەدا و بــە دەســتی بەتاڵــەوە
بــەاڵم بــە ئیــرادە و باوەڕێکــی قــووڵ بــە ئــازادی و ڕزگاری واڵتەکەیــان
لــە ژێــر چنگــی دەســەاڵتدارە ملهــوڕ و خوێنمژەکانــی جەمــاران و قومــدا
ســینگیان کردەقەڵخانــی گولـــلەی داگیرکــەران و چەندیــن کەسیشــیان
لــەو ڕێگــە پیــرۆزەدا گیانیــان بەختــی ئــازادی و سەربەســتی واڵتەکەیــان
کــرد و بوونەتــە پێناســەی ژنــی کــورد و پێناســەی نەتەوەکەشــیان.
بــەاڵم بــە پێچەوانــەوە هــەر لــەو کۆمەڵگەشــدا هــەن کەســگەلێک کــە
نــەک هــەر هیــچ خزمەتێکیــان بــە نەتــەوە و نیشــتمانەکەیان نەکــردووە
و ئامــادە نەبــوون هیــچ نرخێــک بــۆ ڕزگاریــی خۆیشــیان بــدەن ،بەڵکــوو
بــە ئــاگا و بــێ ئــاگا بوونەتــە هەوێــن و ئامیانــی ســووککردنی هێمــا
نەتەوەیــی ،فەرهەنگــی ،سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانــی گەلەکەشــیان.
ئــەوە ڕوونــە کــە ڕێژیمــە یــەک لــەدوای یەکەکانــی زاڵ بەســەر
کوردســتاندا بــە هەمــوو شــێوەیەک کــە بۆیــان کرابــێ ویســتوویانە
و دەیانهــەوێ کــە بمانتوێننــەوە و هەمــوو ڕێگایەکیشــیان تاقــی
کردۆتــەوە و دەیکەنــەوە ،بــەاڵم تەنیــا کاتێــک توانیویانــە کێشــەمان
بــۆ دروســت بکــەن و ئازارمــان بــدەن کــە کەســگەلێک لــە نەتەوەکــەی
خۆمــان بووبێتــە داردەســت و کۆیلــەی ئــەوان و بــەدژی نەتەوەکــەی

خــۆی کەڵکیــان لێوەرگرتــووە ،نموونــە زۆرن بــەاڵم تازەتریــن
نموونــە لــە شــانۆی هەڵبژاردنەکانــی ئەمجــارەی مەجلیســی ڕێژیمــدا
بــوو کــە هەرچەنــد بــازاڕی ڕێژیــم تێکشــکابوو و ساردوســڕیی و
بەشــدارینەکردنی خەڵــک نایەکــی گــەورە بــە کۆمــاری ئیســامیی
بــوو ،هەندێــک ژنــی چەوســاوەی دەســتی هــەر ئــەو یاســا مەزهەبــی
و بەرچاوتەنگــە ،ئەویــش لــە نەتــەوەی کــورد کــە چەنــد قاتــی دیکــە
لــە الیــەن ئــەو یاســاگەلەوە چەوســێندراوەتەوە بــە جلــی ڕازاوەی
کوردییــەوە خۆیــان بــۆ ئــەو شــانۆی هەڵبژاردنــە بەربژێــر کردبــوو
و وێنــەی خۆیانیــان بــە جلوبەرگــی کوردییــەوە بــاو دەکــردەوە(
هــەر ئــەو جلوبەرگــەی کــە ڕۆژانــە لــە الیــەن دەســەاڵتداری
تارانــەوە بێڕێزیــی پێدەکــرێ و هەوڵــی سڕینەوەشــی دەدرێ.
لێرەدا دەبێ بڵێین کە ئەوژنانەی کە بە کەڵک وەرگرتن لە جلوبەرگی
کــوردی بــۆ بەنــاو هەڵبژاردنــی ڕێژیــم ویســتیان قازانج بکــەن چەند قات
زیاتــر لــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بێڕێزییــان بــە خۆیــان کــردووە.
بە دڵنییاییەوە هەرچۆن جاشەکانیش جلوبەرگی کوردی لەبەردەکەن
و دەســتیان بــە خوێنــی ڕۆڵەکانــی ئــەم نیشــتمانە ســوورە و بوونەتــە
کۆیلــەی دوژمــن ،پێناســەی نەتەوەیــی ژنــی کــورد تەنیــا جلوبەرگــی
کــوردی نییــە ،بەڵکــوو پێناســەی نەتەوەیــی ژنــی کــورد ،وریایــی،
زانایــی ،نیشتماندۆســتی ،هەڵوێســت ،بوێــری ،ئازایەتــی ،گیانبازیــی لــە
پێنــاو گــەل و نیشــتمانەکەی وتێکۆشــان بــۆ مافــی یەکســانیی و هتــدە
سەرەڕای هەمووی ئەمانە جلوبەرگ و زمان بەشێکی گرینگن لە بوونی
ئێمە و ئێمەش جلوبەرگ و زمانی خۆمان خۆشدەوی و بە گیان و دل
دەیپارێزیــن و ئــەم پیالنــەش ناتوانــێ جلوبەرگەکەمــان لەبەرچــاو بخات.

 قارەمانێکى ڕۆژهەاڵتی کوردستان خەاڵتەکەی
پێشکەش بە دایکی شەهیدێکی کوردستان کرد

مــام عەلــی پیرۆتــی قارەمانــی وەرزشــی بۆکــس و خەڵکــی بۆکان،
پاش بردنەوەی خەاڵت ،سەردانی ماڵی شەهید محەممەد عەلیزادەی
کــرد و خەاڵتەکــەی پێشــکەش بــە دایکــی شــەهید محەممــەد کــرد.
محەممــەد عەلیــزادە کــە لــەم دواییانــەدا بــۆ ناڕەزایەتیــی
دەربڕیــن بــە کوژرانــی کوڕێکــی کــورد بەدەســتی یەکێــک
لــە بەکرێگیراوانــی ڕێژیــم لــە شــاری نەغــەدە بەشــداریی
خۆپیشــاندانەکانی ئــەو شــارەی کردبــوو و بــە تەقەی ڕاســتەوخۆی
هێــزە چەکدارەکانــی کۆمــاری ئیســامی گیانــی لەدەســتدا .
شــایانی باســە کــە وەرزشــوان و کەســایەتییە وەرزشــییەکانی
کــورد هەرچەنــد بــە کەمتریــن ئیمکانــات و بــە تێچــووی خۆیــان
تێدەکۆشــن و وەرزش دەکــەن بــەاڵم لــە ئاســتی ئێــران و دنیاشــدا
خــاوەن نــاو و پلــەی تایبەتــن و لــە هەمــووی گرینگتــر ئەوەیــە کە بە
هەڵوێســتی کوردانــە و نیشــتمانپەروەرانەی خۆیــان وزە و هێزێکــن
بــۆ ورووژانــدن و هەســتی نەتەوایەتیــی لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان.
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بێ ئاسۆیی ژنانی ئەفغانستان
وەنەوشە کەریمزدە
ســەرھەڵدانی ســەرلەنوێی تاڵیبــان لەئەفغانســتان بــۆ جارێکیتــر
ســەرنجی هەمــوو جیهانیــی بــۆ ئەفغانســتان ڕاکێشــا و کۆمەڵگــەی
جیهانیــی نیگەرانــە لەهەمبــەر باردۆخــی مافــی مــرۆڤ و
دێموکراســی بــۆ دانیشــتوانی ئــەو واڵتــە کــە لــەو ھەلومەرجــەدا
دۆخ و داھاتــووی ژنــان و منــدااڵن زیاتــر لــە ھەر چیــن و توێژێکــی
کۆمەڵگــە ڕووبــەڕووی مەترســیی بوەتــەوە و چاوەڕواندەکــرێ
کــە بــە ســەرھەڵدانی تاڵیبــان ژنــان زیاتــر لەڕابــردوو لەمافــی
کۆمەاڵیەتیــی و سیاســی بێبــەش بــن بــەاڵم لێــرەدا پرســیارێک
دێتــە ئــاراوە کــە ئایــا بارودۆخــی ژنــان پێــش لــە بەدەســتەوە
گرتنــی دەســەاڵت لەالیــەن تاڵیبانــەوە لــە ئەفغانســتان باشــتر بــوو؟
ئایــا ئەوەیکــە بارودۆخــی ژنــان لەو واڵتە چۆن بووە کە ئێســتاکە
بەھاتنی تاڵیبان دەبێ نیگەران بین؟ بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەبێ
بچینــەوە بــۆ ڕابــردووی ژنانــی ئەفغانســتان و شــیکردنەوەیەکمان
هەبــێ لەســەر بارودۆخــی ڕابــردوو و داهاتــووی ژنانــی ئــەو واڵتە.
بارودۆخــی مافــی ژنــان لــە ئەفغانســتان لــە دەورانــی حکوومەتــە
جۆراوجۆرەکانــدا جیــاواز بــووە ،بــۆ یەکەمینجــار بەپێــی یاســای
بنەڕەتــی ئــەو واڵتــە لــە ســاڵی ١٩٦٤ی زایینیــی مافــی ژنــان بــە
شــێوەی یاســایی و بەرامبــەر ڕاگەیێنــدرا ھەرچەنــد ئــەو مــاف و
ئازادییــە مەدەنییــە لــە دەیــەی  ١٩٩٠لــە الیــەن دەســەاڵتدارانی
کاتــی و بــە تایبــەت لــە دەورانــی دەســەاڵتداری تاڵیبــان ،ژنــان
لەهەمــوو مافێــک بێبــەری کــران .بــەم پێیــە بــە ســەرنجدان بــە ڕۆڵــی
تاڵیبانیســم بــە ســەر دۆخــی ژنــان ،دەتوانیــن بارودۆخــی ژنــان لــە
ئەفغانســتان بــە دوو دەورەی ســەرھەڵدان و داکەوتنــی تاڵیبــان
دابــەش بکەیــن .لــە دەورانــی دەســەاڵتداری تاڵیبــان ژیانــی ژنانــی
ئەفغانســتان لــە خراپتریــن دۆخــی خۆیــدا بــوو لــە ســاڵی  ١٩٩٦تــا
 ٢٠٠١مافــی دەنگــدان ،فێــرکاری و کار کــردن لەالیــەن تاڵیبانــەوە
بــۆ ژنــان قەدەغــە کرابــوو .لــە ســاڵی  ١٩٩٧تاڵیبــان بەپێی یاســایەک
رایگەیانــد کــە خوێنــدی ژنــان لــە قوتابخانــە گشــتییەکان قەدەغەیــە.
ھەروەھا کارکردنــی ژنــان لــە شــوێنە گشــتییەکان قەدەغــە کــرا.
قەدەغەبوونــی کارکردنــی ژنــان بەســەر ژیانــی ژنانــی ئەفغــان
بەتایبــەت ئەوانــەی کــە خوێندەواریــان بــوو و یــا سەرپەرەســتی
بنەماڵــە بــوون کاریگــەری نەرێنــی زۆری دانــا .لــە ســاڵی ١٩٩٨
ژنانئیزنــی دەسپێڕاگەیشــتن بــۆ نەخۆشــخانە گشــتییەکانیان
لێوەرگیردرایــەوە و ئــەو کارە لەســەر بــاری تەندروســتی ژنانــی
ئــەو واڵتــە زۆر کاریگــەری هەبــوو .تاڵیبــان حیجابــی زۆرە ملێــی
لەســەر ژنــان قورســتر لــە جارانکــرد .ئەویــش لێدانــی زۆرەملێــی
دەمامــەک بــۆ ژنانــی خوێنــدەوار بــوو و ھەروەھا بەپێــی یاســا
ئێزنــی بەتەنیــا ڕێــگا ڕۆیشــتن لــە شــەقامەکانیان نەبــوو مەگــەر
ئەوەیکــە ھاوســەر یــا پیاوێــک کــە ئەندامــی بنەماڵەکــەی بــێ
لەگەڵــی بــن ،تاڵیبــان بنەماڵەکانــی ھان دەدا بــۆ ھاوســەرگیری
کچەکانیــان لــە تەمەنــی خــوارەوە .ئەوانــە بەشــێکی بچــووک بــوون
لــە بارودۆخــی خراپــی ژیانــی ژنــان لــە دەورانــی حکوومەتــی
تاڵیبــان .بــەاڵم لــە ســەردەمی شکســتی حکوومەتــی تاڵیبــان و لــە
کۆتایــی ســاڵی ٢٠٠١ی زایینیــی مافــی ژنــان بەرەبــەرە باشــتر بــوو

و ژنــان دووبــارە بــە شــێوەی یاســایی لــە ژێــر یاســایی بنەڕەتــی
ســاڵی  ٢٠٠٤لەگــەڵ پیــاوان مافــی بەرانبەریــان پێــدرا لــە ئــەو
ســەردەمەدا ژنانــی ئەفغانســتان توانیــان بــە ســەرکەوتنێکی زۆر
لــە بــواری دەســتەبەرکردنی مافەکانــی خۆیــان بگــەن بــۆ نموونــە:
لــە ســاڵی  ٢٠٠١دەوڵەتــی کاتیــی ئــەو واڵتــە  ١٠میلیــۆن دۆالری
بــۆ بەھێــز کردنــی جێگــەو پێگــەی ژنــان لــە کۆمەڵگــە و دابینکردنــی
کار بــۆ ژنــان تەرخــان کــرد .لــەو دەورەیــە ژنــان بــە بــەراوەرد
لەگــەل دەورەی دەســەاڵتداریی تاڵیبــان کەوتنــە نێــو بارودۆخێکــی
باشــەوە و ژنــان لــە پارلمانــی ئــەو واڵتــەدا ئامــادە دەبــن و ٢٣
لــە ســەدی ڕێــژەی مامۆســتایان ،تەرخــان دەکــرێ بــۆ ژنــان و
تەنانــەت ڕێــژەی پارێژەرانــی ژن دەگەتــە ٢٤٠کــەس و دوو ژن لــە
کابینــەی دەوڵــەتدا ١٠ ،ژن وەکــوو ڕاوێژکارانــی ســەرۆکوەزیر
و دوو ژن وەکــوو باڵوێــز ھەڵبژێــردراون .ژنــان کــە لەســەردەنی
دەســەاڵتداریی تاڵیبانــدا تەنانــەت مافــی خوێندنیــان نەبــوو لــە
دەورانــی نــوێ و بــە ئامادەبــوون لــە کۆمەڵگــە توانیان لە ھێندێک لە
چاالکییــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان بەشــداربن ،بــەاڵم ژنــان لــەو
واڵتــە لەگــەڵ ھەڵســوکەوتی زۆر قــورس ڕووبــەڕوو بوونەتــەوە،
چــۆن پیاوســاالری بــەردەوام کولتــووری ئــەو واڵتەیــە و بەشــێکی
زۆری قوربانیانــی توندوتیــژی بنەماڵەیــی و کۆمەاڵیەتی ســەبارەت
بــە ژنانــە ،ســەرەڕای بوونــی تێکۆشــانی بزووتنــەوەی ژنــان لــە
ئەفغانســتان و یارمەتــی کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی بــۆ باشــتربوونی
ئــەو ڕەوتــە ڕادەی توندوتیــژی دژ بــە ژنــان لــە ئەفغانســتان زۆر
لــە ســەرترە ،کــە بــەردەوام دەبێتــە ھۆی نیگەرانــی نێونەتەوەیــی.
ئێســتاکە بــە دوای ھێرشــی تاڵیبــان و رووخانــی دەوڵەتــی
ئەفغانســتان لــە ســاڵی  ٢٠٢١نیگەرانییەکــن ســەبارەت بــە داھاتووی
خەڵکــی ئــەو واڵتــە و بەتایبــەت ژنــان و کچــان چۆتــە ســەرێ.
ئــەو پێشــەکییە کورتــە لەســەر بارودۆخــی ژنــان لــە ســەردەمە
جیاوازەکانــدا لــە ئەفغانســتان ئێمــە بەئــەو بەرەنجامــە دەگەیەنێــت
کــە دۆخــی مافــی ژنــان ھینــدە بــاش نییــە و ژنــان بــەردەوام
لــە و واڵتــە کەوتوونەتــە بەرجیــاوازی ،ھەڵبــەت دەبــێ ئامــاژە
بەئــەو خاڵــەش بکەیــن کــە  ٢٠ســاڵ پــاش حکوومەتــی تاڵیبــان
و دامەزراندنــی حکوومەتــی کۆمــاری ئیســامی ،لــە ئەفغانســتان
تاڕادەیــەک دۆخــی ژنــان باشــتر بــووە بــەاڵم ئــەوە بــە مانــای
لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو مافەکانــی ژنــان نەبــووە ،چۆنکــە ھەرلــە
ماوەی ئەو  ٢٠ساڵەشــدا ھەســتیان بە ســێبەری قورســی ســانکای
پیاوســاالری لەســەر خۆیــان کــردووە ســانکایەک کــە ئێدئۆلــۆژی
ئیســامی و بیروبــاوەڕی نەریتــی لەپشــتە و بەرفراوانــی بەشــداری
ژنــان بــۆ چاالکیــی کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و ئابووریــی تەنگەبــەر
کــردوو بــەاڵم دەبــێ ئامــاژە بــەو خاڵــەش بکەیــن کــە تەنیــا ھۆی
الوازکردنــی پێگــەی ژنــان و بێبــەری لــە مافەکانیــان ،تاڵیبــان و
ئێدئۆلــۆژی ئیســامی نەبــووە بەڵکــوو ھۆکاری دیکــەش لەســەر
ئــەو دۆخــە وەکــوو نەریتی ھزری بەجێماو لەســانکای پیاوســاالری
و بابســاالری یەکێــک لــە گرفتــە ســەرەکییەکانی باشــتر نەبوونــی
دۆخــی ژنــان لــە ئەفغانســتانە بەتایبــەت لــە گونــدەکان و ژیانــی
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بەرەبــاب کــە ئێســتاکەش لــە ســەر ھێــزی خــۆی ڕاوەســتاوە و
بوونــی ھەیــە ،بــۆ نموونــە پیــاو بەنــاوی کاســبکاری بنەماڵــە و
کەســێک کــە خاوەنــی کار و ئادایــە لــە شــوێنی ســەرتری ژندا
دەبــێ جگەلــەوە ئێســتاکەش زۆربــەی پیــاوان لەســەر ئــەو
بــاوەڕەن کــە کچــان و ژنــان پێویســتیان بەخوێنــدەواری و
فێــرکاری نییــە چۆنکــە ســەرەنجام دەبــێ لــە ســووچی ماڵێــک
مێــردداری بکــەن و ھێندێکیــش بەرھەڵســتن لەگــەڵ ڕاھێنانــی
کچــان لەالیــەن مامۆســتایانی پیــاو و ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە
لــە ئەفغانســتان لەگــەڵ کەمــی مامۆســتای ژن ڕووبــەڕوون و
بەوھۆیــە زۆربــەی ژنانــی ئەفغانســتان لــە خوێنــدەواری بێبەشــن.
نزمبوونــی ئاســتی زانســت و زانیاریــی ژنانیــش کــە دەتوانیــن
بڵێیــن میراتــی دەورانــی تاڵیبانــە ھۆکارێکــی دیکەیــە بــۆ دەســتەبەر
نەکردنــی مافــی ژنــان لــە ئەفغانســتان ،زۆربــەی ژنــان ھیــچ
زانیارییەکیــان ســەبارەت بــە مافــی خۆیــان و ھەلومەرجێــک کــە
ژیانــی تێــدا دەکــەن نییــە و ناڕەزایەتــی دەرنابــڕن ،الواز بوونــی
یاســا لــە دادگاکانــی ئەفغانســتانیش وێــڕای کێشــەکانی تــر بۆتــە
ھۆی ئــەوە کــە ژنــان بەردێــک لەســەر ویســت و مافەکنایــن
دابنێــن ،چۆنکــە یاســا و دادگاکانــی ژێــر دەســەاڵتی پیــاوان
ئێزنــی ســەرکەوتن بەژنــان نــادا لــە تەنیشــت ئــەو ھۆکارانــە،
ئاڵــۆزی و الوازی حکوومــەت لــە جێگەوپێگــەی دۆخــی ژنــان
لــە ئەفغانســتان بــێ ئاســەوار نەبــووە ،تاڵیبــان بــەردەوام لــە
زۆربــەی شــوێنەکانی ئەفغانســتان بوونــی ھەبــووە و بۆتــەھۆی
دروســتکردنی ڕەپۆشــێکی مەترســیدار بــۆ ژنــان ،لەبــەر ئەوەیکــە
تاڵیبــان زۆجــار قوتابخانــەی کچانــی بــۆ ھێرشــی خۆکــوژی خــۆی
ھەڵدەبــژارد و مەترســی پڕژاندنــی تیــزاو بەرامبــەر بــە ژنــان لــە
شــوێنە گشــتییەکان بوونــی ھەبــووە ،الوازبوونــی حکوومەتــی
ناوەنــدی لــە ئەفغانســتان بــەردەوام بــە زەرەری ژنــان تــەواو بووە.
بەتێپەڕبوونــی نزیــک بــە ٢٠ســاڵ لــە ڕووخانــی حکوومەتــی
تاڵیبــان دەورانێــک کــە ژنــان ھەڵگــری قورســترین جیــاوازی و
خســتنە ژێــر گوشــارەوە لەالیــەن ئــەو حکوومەتــە بــوون ،ژنانــی
ئــەو واڵتــە توانیــان تــا ڕادەیــەک دۆخــی خۆیــان بەرەوباشــی
پێــش ببــەن کــە لــەو نێوانــە ڕۆڵــی رێکخــراوە نێونەتەوەیــەکان و
بزووتنــەوە جیھانییــەکان کاریگــەر بــووە ،بــەاڵم بــە ھاتنــەوەی
دووبــارەی تاڵیبــان جێگەوپێگــەی ژنــان زیاتــر لــە جــاران کەوتوەتــە
مەترســییەوە و ئاشــکرا نییــە دۆخــی کار و خوێنــدەواری ژنــان
دەبــێ بەچــی ،ئایــا دەبــێ ژنــان دووبــارە حیجابــی زۆرەملێــی
بپۆشــن و لــە ترســی تاڵیبــان دەبــێ خۆیــان لــە نێــو ماڵەکانیــاندا
بەنــد بکــەن و تەنانــەت لــە ســەرەتاییترین مافەکانیــان بێبــەش بــن.
لەمــاوەی ڕابــردوودا زۆر ھەواڵ ســەبارەت بــە کردەوەکانــی
تاڵیبــان لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان باڵوکــراوە کــە ناخــی ھەر
مرۆڤێکــی ھەژانــد کــە چــۆن ئافرەتــان کەوتوونەتــە ژێــر گۆشــاری
بــێ بەزەیــی و دڕندانــەی تاڵیبــان کــە تەنانــەت بەزەییــان بــە
کچوڵــەی تەمــەن  ١٢ســااڵنەکانیشدا نایــەت و مــاڵ بەمــاڵ بــۆ
دۆزینــەوەی ئــەو کچانــە دەگڕێــن و دەیانبــەن تاکــوو لەخۆیانــی
مارەبکــەن یــان ئەوەیکــە دایکــەکان کورپەکانیــاندەدا بــە
ســەربازە ئەمریکاییــەکان تاکــوو داھاتوویەکــی باشــتریان ھەبــێ
وێنەھایەکــی خۆفنــاک کــە نیشــانەی ئــەوە بــوو کــە ژنانــی ئەفغــان
دەبــێ لەگــەڵ مافــی ڕاســتەقینەی خۆیــان لــە ژیانــی ئــازادی
کۆمەاڵیەتــی مااڵوایــی بکــەن نموونــەی ئاشــکرای ئاســەوارەکانی
شــەڕە کــە تــەڕ و ویشــک بــە یەکــەوە دەســوتێ و زۆڵــم لــە ھەر
نەتەوەیــەک دەکــرێ و بــە پیــر و گەنــج و منــداڵ لــە شــەڕ دا
دەبنــە قوربانــی کــە تــا ســاڵیانی ســاڵ قەرەبــوو ناکرێتــەوە ،و
ھیــچ ئاشــکرا نییــە کــە لــەو دۆخــە زەبروزەنگــەدا ژنانــی ئەفغــان

چــۆن دیــانھەوێ بــۆ وەدیھێنانــی مافــی خۆیــان ملمالنــێ بکــەن
و گرینگتــر ئەوەیــە کــە چــۆن توانایــی ملمالنــێ یــان دەبــێ؟
بێگومــان لــە بنەمــای ھزری تاڵیبــان ژنــان ھیــچ پێگەیەکیــان
نابــێ ،ھەرچەنــد کــە بــۆ خۆیــان دەڵێــن تاڵیبــان ،تاڵیبانــی ٢٠
ســاڵ لەمەوبــەر نییــە و جیــاوازە بــەاڵم ئایــا بیــر و باوەڕێــک کــە
بناغەکــەی ســەرچاوەی لــە کولتــووری قێــزەون گرتبــێ گۆڕانــکاری
تێدادەکــرێ ،دەبــێ بەباشــی بزانیــن کــە ئــەو جیاوازیــە تاکــوو ئێســتا
بــۆ ژنــان و کچــان بــەردەوام لــە ئارادایــە ،بنەمــای کۆمەاڵیەتــی
کــە بەپێــی پێــوەر و شــەریعەتی ئیســام پێناســەی پێکرابــێ ،ژنــان
زۆرتــر لەبــەر بــەھرەی زاووزێ و ئامــرازی سێکســی پیــاوان
دەبینــدرێ و نموونــەی ھەرە ئاشــکرای ھەمــان بردنــی کچــە ١٢
ســاڵەکانە کــە نیشــانەی ئەوەیــە کــە لــە بــواری سێکســی چەنــدە
تامــەزرۆن کەوایــە بــێھۆ نییــە کــە بــە ھاتنــی تاڵیبــان خــۆف و
ســامێکی وەســف نەکــراو داوێنگیــری ژنانــی ئەفغانــی بــۆ ژنانێــک
کــە ڕۆچینکیــان بــۆ ڕزگاری لــە زۆرداری پیاوســاالری ئایینــی
دۆزیبــۆوە بــەاڵم ئێســتاکە لــە بارودۆخێکــی بــێ ئاســۆیی دان.
بەســەرنج دان بــە بارودۆخــی زاڵ بەســەر ئەفغانســتاندا ،بێدەنگــی
ڕێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ و بزووتنــەوە جیھانییەکانــی مافــی
مــرۆڤ ھیــچ شــیاو نییــە و ئەگــەری ھەیــە ئــەو بێدەنگیــە زۆر
شــتی لەپشــت بــێ کــە بەڵکــوو لــە داھاتــوودو دەرکــەوی چــۆن لــە
پشــت ھەر بێدەنگییەکــی بەمجــۆرە سیاســت خــۆی شــاردۆتەوە
و سیاســەتی دەوڵەتــە بەھێــزەکان شــێوازی وایــە بــۆ ئــەوەی
بــە زۆر ئامانــج بگــەن زۆر مــرۆڤ دەکەنــە قوربانــی و بۆیــان
گرینــگ نییــە کــە منــداڵ بــێ یــا گــەورە و یــا وێــران کردنــی
واڵتێــک ،گرینــگ ئەوەیــە کــە بــە ئــەو ئامانجــەی دیــانھەوێ بگــەن.
جــا ھەر بــۆ ئــەو مەبەســتە چاالکوانانــی مافــی مــرۆڤ دەتوانــن
بەشــێوازی جۆراوجۆر زەخت بخەنە ســەر بەرپرســە سیاسییەکان
تاکــوو بــۆ باشــتربوونی دۆخــی ژنــان لــە ئەفغانســتان بەشــێوەی
ڕامیــاری و یــا ســەربازیی ھەنگاوێکــی ئەرێنــی بــۆ خەڵکــی
ئــەو واڵتــە و بــە تایبــەت منــدااڵن و ژنــان ھەڵێنــن ،ھەرچەشــنە
ملمالنێــی ژنــان لــە نێــو ئەفعانســتاندا بــۆ دەســتەبەرکردنی مافــی
کۆمەاڵیەتــی دەبێتــە ھۆی توندوتیــژی دژ بــە ژنــان ،کەوابــوو تەنیــا
ڕێگــەی گۆڕینــی ئــەو بارودۆخــە گۆشــار خســتنە ســەر تاڵیبــان
لــە دەرەوەیــە و دەبــێ ناوەندەکانــی مافــی مــرۆڤ ئامادەکارییــەک
بــۆ ئــەو بارودۆخــە بکــەن و دەبــێ واڵتانــی ئازادیخــواز و
دێموکــرات چارەســەرێک بــۆ مافــی ژنانــی ئەفغانســتان بدۆزنــەوە.
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ئامادەکردنی:تریفەفاتیحی

کورتەیەک لە ژیانی ئەدەبی
هەاڵڵه سۆهرابی

خاتــوو هەاڵڵــه ســۆهرابی ،شــاعیر ،نووســەری لێکۆڵــەر وچاالكــی
مەدەنــی بەتایبــەت لــه بەســتێنی مافەكانــی ژنــان ،لــه ڕێبەندانــی ســاڵى
هــەزار و سێســەد و پەنجــا و پێنجــی هەتــاوی ،لــه شــاره جــوان و
فەرهەنگپەروەرەكــەی بــۆكان ،لــه بنەماڵەیەكــی فەرهەنگیــدا هاتــە
دونیــاوه و هــەر لــه ســەرەتای مناڵییــەوە لــه شــارە مێژوویــی ســەقز
پــەروەرده بــوو وگەشــەی كــرد و هەنووكــه دانیشــتووی ســنەیە.
ئــەو كــه لــه بنەماڵەیەكــی فەرهەنگــی و هونەرپــەروەر و ئەدەبدۆســتدا
چــاوی پشــكووتبوو ،بەهرەمەنــد لــه هەبوونــی باوکێکــى وانەبێــژ و
خــاوەن قەڵــەم ،هــەر لــه ســەردەمی مناڵییــەوه لــه ژێــر كارتێکەریــی
ڕاهێنــان و وانەبێژیــی باوكیــدا بــوو و بــه هــۆی ڕاگوێزرانــی باوكــی
بــۆ دێهاتــه جۆراوجۆرەكانــی ناوچەكــه ،لەگــەڵ سروشــتی دەژی
كوردســتان ئاشــنا بــوو و هــاوڕێ لەگــەڵ ســەیران و گەڕانەكانــی
مندااڵنــه لــه داوێنــی ئــەم سروشــته بێخــەوش و ڕەســەنەدا گەشــەی كــرد.
ئــەو بــه منداڵــی لەگــەڵ ڕێزمــان و نووســینی زمانــی شــیرین و
پــاراوی كــوردی ناســیاریی پەیــدا كــرد و ئــەم ناســیارییەی وامــداری
بنەماڵــەی باوكییەتــی كــه كاتەكانــی ســرەوتنیان بــه خوێندنــەوەی
شــێعرەكانی هێنــدێ لــه مامۆســتایانی مەزنــی ئەدەبیاتــی كــوردی
وەكــوو هێمــن ،هــەژار ،قانــع ،گــۆران و  ...دەگەیانــدە لووتكــه.
هەر بەوجۆره كه پێشتر باسكرا ،خاتوو سۆهرابی له تەمەنی منداڵیدا،
بەهــۆی پیشــەی باوكییــەوه لــه شــاره جوانەكــەی بۆكانــەوه كۆچیــان
كــرده شــاری مێژوویــی و كەونــارای ســەقز ،وە ئــەو شــاره هەوەڵیــن
ماڵــی خوێنــدن و دەســپێکی فێرەزانســتبوونی ئــەو بــوو .ئــەو منداڵــی و
تازەالویەتیــی خــۆی لــه بێئۆقرەیــی ،ورووژان ،ترس ،كایه و شــەڕدا تێپەڕ
كــرد ،وە لــه ســاڵی هــەزار و سێســەد و حەفتــا لــه تەمەنــی پــازدە ســاڵیدا
هۆندنــەوەی هەوەڵیــن شــێعری خــۆی تاقیكــردەوه ،وە هــەر لــه هەمــان
ســەردەمەوه كاتەكانــی لەكاربوونــەوەی خــۆی تێکــەڵ بــه خوێندنــەوەی
شــێعرگەلێ لــه مەزنانــێ وەكــوو فــرووغ فەڕڕوخــزاد ،فەرەیــدوون
موشــیری وزۆرێ لــه شــاعیرانی نوێخــواز كردبــوو ،وە هەروەهــا لــه
كاری نووســیندا بــه چــڕ و پــڕی خــۆی بــه راهێنانــەوه ســەرقاڵ دەكــرد.
ئــەو كــه لــه ســاڵی هــەزار سێســەد و حەفتــا هۆندنــەوەی شــێعری بــه
زمانــی فارســی دەســپێکردبوو ،لــه ســاڵی هــەزار و سێســەد وحەفتــا و
شــەش ،وێــڕای ئەندامیەتــی لــه ئەنجومەنــی ئەدەبیی بۆكان ،به شــێوەیەكی
چــاالك چــووه نێــو دونیــای بێســنوور و ئاســتەمی شــێعر و ئەدەبیاتــەوە،
وە ســاڵی هــەزار و سێســەد و حەفتــا و هەشــت ،بــۆ ئــەو دەســپێکی
چوونــه نێــو بــواری هەتاهەتایــی نوســین بــه زمانــی پــاراو و بەنرخــی
كوردییــه بــه شــێوەی پیشــەیی ،ئــەم شــاعیرە خــۆش زەوق و بەتوانایــەی
كــورد ،كــه لــه درێژایــی ئــەم ســااڵنەی دواییــدا ،یەكــێ لــه ئەندامانــی
بەرچــاوی كۆڕگەلــی ئەدەبیــی گــەوره مەڵبەنــدی كوردســتان ،لەوانــه،
ئەنجومەنــی ئەدەبیــی بــۆكان ،ئەنجومەنــی مەولــەوی ســەقز ،ئەنجومەنــی
مەحــوی ســەقز ،ئەنجومەنــی مەولــەوی ســنه وئەنجومەنــی ئــادان ســنه
بــووە ،ســاڵیانێکە لــه شــاره فەرهەنگپــەروەر و خــاوەن ڕەســەنایەتییەكەی
ســنه دەژی ،وە بەڕاســتی یەكــێ لــه نووســەران و شــاعیران و
چاالكانــی مەدەنیــی دیــار و ئاكارجوانــی ئــەم مەڵبەنــده دێتــه ئەژمــار.
لــه كــۆی شــانازییەكانی خاتــوو هەاڵڵــه ســۆهرابی ،چــاپ و
باڵوكردنــەوەی دوو كۆمەڵــه شــێعری كــوردی زۆر بەنــرخ و

بەوەجــن لەژێــر ســەردێڕی *مــن ئێســتا دۆزەخــه* (ئامادەبــووی
هــەزار و سێســەد و نــەوەد و شــەش) ،وە *پیاڵەیــەك ئوقیانــووس
نیــم بمڕێــژی* (ئامادەبــووی هــەزار و سێســەد و نــەوەد و حــەوت)،
كــه هــەر دوو كتێبەكــه لــه ســاڵی هــەزار و سێســەد و نــەوەد و
هەشــتی هەتاویــدا لــه الیــەن باڵوكــەرەوەی گوتــار بــاو كراوەتــەوه.
شــاعێر ،شــێعرەكانی ئــەم دوو كتێبــەی لــه درێــژەی ســاڵەكانی
نــەوەد هەتــا نــەوەد و شــەش هۆندۆتــەوه ،وە بۆخــۆی ســەبارەت بەمــه
لەســەر ئــەم بڕوایەیــه كــه* ،شــێعر بەرهەمــی ئەزموونەكانــی ڕەنجــی
شــاعیرێکه ،هەندێجــار لــەم ڕەنجانــەدا لەگــەڵ خوێنەرانــی شــێعرەكانی
شــەریكه و هەندێجاریــش بــه تەنیایــی شــانی داوەتــه بــەر ئــەم ڕەنجانــه*.
شــیاوی باســە ،ئــەو جگــه لــە چاپــی ئــەم دوو بەرهەمــه شــێعره،
بەرهەمگەلــی زۆری بەگشــتی لــه شــێعر ،وتــار و كورتــه چیــرۆك و وت
و وێــژ لــه باڵوكراوەكانــی جۆراوجــۆری كوردیــدا بــه چــاپ گەیانــدووه،
كــه لەوانــه ،بریتیــن لــه حەوتەنامــەی ڕەســەد بۆكان(حەفتــا و هەشــت)،
گوڵبژێــرێ لــه شــێعری شــاعیرانی كورد(حەفتــا و نــۆ) ،حەوتەنامــەی
هــەواڵ كەركــووك (نــەوەد و چــوار) ،حەوتەنامــەی ســیروان(نەوەد و
چــوار) ،حەوتەنامــەی بەیــان ســنه(نەوەد و شــەش) ،ماڵپــەڕی ئینتێرنێتیــی
قەڵەم(نــەوەد) ،حەوتەنامــەی بانــه شــار(نەوەد و شــەش) ،حەوتەنامــەی
كــوردەواری (نــەوەد و شــەش) ،حەوتەنامــەی ســیروان (نــەوەد وشــەش
و نــەوەد و حــەوت) ،وت و وێــژ لەگــەڵ ڕۆژنامــەی كوردوســتان(هەولێر)
تایبــەت بــه بیســت و پێنجــی نوامبــەر ڕۆژی بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ
ئــازاری جنســیی ژنــان ،وە  ...وتووێــژی حەوتەنامــەی ئــەدەب و کلتــووری
(هەولێــر )ســەبارەت بــە ناســنامەی کتێبــەکان ( نــەوەد و هەشــت)
ئــەم خاتوونــە شــاعێرە بەرهەمێکــی چــاپ نەکــراوی بــە زمانــی فارســی
هەیە و کتێبی سێهەمی بە زمانی کوردی ئامادەی چاپ و باڵوبوونەوەیە.

ژمارە٥٤:

خەرمانانی 27 ١٤٠٠

تابلۆی زێڕین
دەشتێک هەاڵڵە و خەرمانێک لە ژین
چەپکێک گوڵباخی ،باخێک پێکەنین
زەریایەک ئاوات ،ئامانجی شیرین
خوڕخوڕ هەناسە ،دنیایەک ئەوین

تەمەنێک تاسە ،وەرزێک هەڵپەڕین
شەپۆلێک هیوا،ئاسمانێک شین
بزەی سەرلێوی سوهەیال و نەسرین
پۆلێک کۆتری سپی و باڵ بەفرین

کرانە نەخشی چەن تابلۆی زێڕین
بوون بە ملوانکە و دەسڕێزی دەسچین
بوونە ژیلەمۆی تۆڵەی ئاگرین
هێمان بۆ واتای سەر لە نوێ ڕوین

جەمیل سەرمەستی
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گواڵن...
لــەیـال قــادری/سـاکـار
بانگێشــتی ســەیرانی ڕەفیقــم بــووم ،دە دوازدە کەســی
دیکەشــی دەعــوەت کردبــوو ،یەکیــان ژنێکــی بەلەباریکــەی
زەردەڵــە و شــەرمێون بــوو ،جووتێــک چاویلکــەی شووشــه
ڕەشــی تێکردبــوو ،بەتەنــێ لــە ســووچێک الرەمــل دانیشــتبوو.
گۆرانیمــان دەگــوت ،لەبــەر خۆیــەوە دەیگوتــەوە و نــارەی
دەهــات ،قســەی خۆشــمان دەگێــڕاوە ،بەحــاڵ بــزەی دەهاتــێ.
لێــی چوومــە پێشــێ و وەقســەم هێنــا ،ئەوجــار
وەرووکایــن؛
تێــی
و
دا
دەورەمــان
هەمــوو
 +لــە داوەتــی شــەوبۆی ڕەفیقــم ،عاشــقی بــووم ،لــە ســەربان
و بنبانــەوە ،نێــر و مــێ ســەیریان دەکــرد ،الوچاکێــک بــوو،
نــەزەری حــەرام بــوو ،جــا ڕانــک و چۆغەیەکــی شــینکی لەبــەردا،
کراســی ڕەش و پشــتێندی تــۆڕی ڕەشــی لەســەر بەســتبوو،
تەنکــە ڕیشــێکی هێشــتبۆوە ،دەتگــوت السەشــۆڕی باڵەکییــە.
بە پاڵەپەســتۆ خۆم گەیاندە قەراغ داوەت و هەر گەیشــتە حاندی
من ،گورجێک چوومە دەستییەوە ،تەواو شانم وە شان و شەپیلکی
خشــاند ،لەبــەر خۆمــەوە گوتــم :لــە منــت کــەوێ گــواڵن ،ئەگەر کچی
بابــی خــۆت بــی ،ناهێڵــی کــەس دەســت لــەو گەردنــەی وەربێنــێ:
ڕانک و چۆغە بۆر ،نێوقەد شمشاڵی
بەژنی من و تۆ ،بۆ یەک دەناڵی
ڕەشه ڕیحانە شین بوو لە باغی
خۆ تۆ تریاک نی لە من قاچاغی
چــوار گــەڕان هەڵپەڕیــن ،چاوەڕێــی دەســت گوشــینێک شــتێک
بــووم! هیــچ خەبــەر نەبــوو ،غیرەتــم وەبــەر خــۆم نــا ،تونــد تونــد
دەســتیم گوشــی ،بزەیەکــی هاتــێ و دوو جــار پەنجــەی گوشــیمەوە،
بــە ئانقەســت خــۆم لــێ دەخشــاند ،ئــەو چۆغــە مــەرەزەی دەتگــوت
هاوریشــمە ،پڕ بەدڵ هەســتم بە تینی لەشــی دەکرد ،ئەویش ســەگە
ســەگەی بــوو ،دەنــا دڵــی بــۆم دەکــورکا و بەزمەکــەی بەکەیفێ بوو.
بــە هیــچ کلۆجــێ دڵمــان نەدەهــات داوەتەکــە بەردەیــن،
خەڵــک دەســتە دەســتە دەهاتــن و چەنــد پێیەکیــان پێــدا
دەدا و دەڕۆیشــتنە دەرێ ،ئێمــە کەوتبووینــە گاوانییــەوە،
ســێ ڕمەکــی و ســێ جرتەکــی ،هەڵماندەخســتەوە .کــەس
نەبــوو بــە مۆنەمــۆن شــاییم پــێ بــەردا و بمکێشــێتە دەرێ.
ژمــارە تەلەفۆنمــان گۆڕییــەوە و لــە ســبەینێڕا ،دەســتمان
کــرد بــە باوباوێــن ،حەزەحــەزە و نامــە و دیــاری گۆڕینــەوە
و حەوتــووی چەنــد جاریــش دەخوشــاین بــۆ ژوانــێ.
وەلحاســڵ ،بــە جیــران و دەرکوبــان و کەلێــن و کەلەبــەری
خشــت و بلووکەکانــی ماڵەکەشــیان عاشــق ببــووم و دڵــم
پێیــان دەکــراوە .بــۆ هــەر جێیــەک چووبایــەم ،ڕێــگام بــەالی
ماڵــی یــاردا الر دەکــردەوە ،ئــەو شــارە بەرینــە ،هــەر کۆاڵنێکــی

تێــدا بــوو ،ئــەو کۆاڵنــەش هــەر ماڵێکــی لــێ هەڵکەوتبــوو.
بــە زۆرەملــێ و پێچەقێنــی خــۆم ،بابــم ملــزەم کــرد ،دەنــا
دەیگــوت بــە هــەزار کوێــرەوەری و چەرمەســەری منداڵــم هێناوەتــە
حاســەاڵتێ ،کەســێک شــوناس و دیوناس نەبێ ،قەت کچی نادەمێ.
هــەر دووک القــم لــە کەوشــێک کــرد و گوتــم:
«هەمــوو نێرینــەی دونیایــەم لــێ حــەرام بــێ ،جگــە لــە ســۆران».
هەرچۆنێــک بــوو ،ئــەو شــۆڕەالوەم داگیــر کــرد ،شــەوانە تێرتێــر
بۆنــم بــە ســینگییەوە دەکــرد و لــە دڵــی خۆمــدا هــەزار ئافەریمــم
بۆخــۆم دەنــارد؛ حــەک رووت ســپی بــێ ڕۆڵــە گــواڵن ،بــۆ نێچیــرت.
ســاڵی تێوەرســووڕاوە ،کچێکــی جوانــم بــوو ،لەســەر ماڵــی
خــەزوور بــووم و بــۆ زۆر شــت ملکــەچ و چاولەدەســت .بــه
شــەرمەوە لەســەر ســفرە دادەنیشــتم و دەســتم بــۆ پێخــۆر
دەبــرد ،دەتگــوت عالــەم قامکــم بــۆ ڕادەدێــرێ ،وەختایەکــی
بــە بەرچــاوی خەزوورمــدا ،لــە حەمــام دەهاتمــە دەرێ.
ئــەو ســۆرانەی بەقــەد هەمــوو دونیــا جانبــی منــی دەویســت،
بەینێــک بــوو ،یــەک شــەویش وچانــم نەبــوو بــه دەســتییەوە ،وەهــا
چڵێــس و چاوبرســی ببــوو ،لــە ســووڕی مانگانەشــدا نەیدەهێشــت
پشــوو بدەم و به پەلەقاژە خۆ ڕاپســکاندنیش ،دەربازبوونم نەبوو.
ئەســاوئەبەدا زەوت نەدەبوو ،هۆڕهۆڕ دەگریام بە دەســتییەوە.
وام لــێ هاتبــوو ،بــە ســەت بیانــوو خــۆم لــێ دەدزییــەوە و
هەفتــەی یــەک دوو شــەو دەچوومــەوە ماڵــی بابــم .وەبیــرم
نایــە ئاخرجــار کەنگــێ بۆنــم بــە ســینگییەوە کــرد ،نازانــم.
خەڵــک ســێ دەســتی خــەو کردبــوو ،ئــەو هــەر چــاوی
داقڵیشــاندبوو بــە دیــار فیلمــی پیســەوە و هەرچــی ئــەوان
دەیانکــرد ،دەبــوو منیــش بــۆم بکردایــە ،دەنــا بــە گاز و
نەقوڕینچــکان گۆشــتی لــێ دەکردمــەوە ،نەیدەهێشــت یــەک
چرکــەش چــاو گــەرم کــەم ،دەیگــوت ئــاوا نەبــێ ئۆخــە لــە دڵــم نایــە.
ئەخت و چارم کرد ،لە ڕووم هەڵنەهات لەکن خەسوو و هێوەرژن
و دشەکانم بیدرکێنم ،دەمگوت تازه دەیکنە شووژنێک و هەر پەل
ببزێــوم ،بــه چاومــی دادەکــەن ،ناچار پەنــام بردە بەر دەروجیران و
دەستەخوشــکان ،هەرکــەس بــە گــەزی خــۆی پێوای ،یــەک دەیگوت:
«جــا قــەت ئــەوە قســەیه! کچــێ لەســەر دمــی دانــێ هەتــا پیشــی
هەڵــدێ ،یەکــی دی دەیگــوت بڕێنــە بــە کەللــە ســەری بابــی بابــه
ســەگیدا ،بــۆ یانــی تــۆ بەشــەر نــی! ئــەوی دی دەیگــوت بەینێکــی
چــاک خۆتــی لــێ بــدزەوە و برســی و توونــی ڕایگــرە بزانــە چــۆن
دەبــێ ،حاجــیژن دەیگــوت :گیرفانــی پاتۆڵەکــەی بگــەڕێ ،بزانــە
حەبــی ئیشــتیای تێــدا نییــە ،ئــەوە حاجیــش بەینێــک فێــری ئــەو
فیعلــە ببــوو ،هەتــا درەنگانێــک پێــم نەزانــی ،گڵ خەبــەری بــۆ نەبــا!»
 +قســەی هیچیــان پەناباتێکــی ڕەشــی نەدێنــا ،خــۆ گیــام

ژمارە٥٤:
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بــه کێوییــەوە نەخواردبــوو ،دەمزانــی ســۆران پیاوەکــەی
جــاران نییــە ،بــەالم خــۆ دڵ ســفرە نەبــوو هەڵیڕێــژم.
دوو حەوتــوو دەبــوو زێڕەکانــی بووکێنیــم دیــار نەبــوون،
واڵتــم ســەنگ و ســووژن دا ،هەتــا وەدەنــگ هــات:
« لــە گاوســندووقی دووکانــم خســتوون ،براژنــم دەستپیســە،
زەفەریــان پــێ ببــا ،هــەروا دەچــێ ،ئەوەنــێ پێشــینیان
فەرموویانە:ماڵــی خــۆت تونــد بگــرە و کــەس بــە دز مەگــرە».
منداڵەبــەر بــووم و بــەو ڕۆژگاره منــداڵ دەیمژتــم و خەســووش
وەک هەلــووک هەڵیدەســووڕاندم ،شــەویش دادەهــات بــۆ حاڵــی
مــن ،خــۆ روحــم تێــدا نەبــوو لــە ترســی کابــرای دۆســتی نێوگەڵــم.
بەو سەگمەرگییە ساڵێکم بردە سەر.
سۆران کەیفی لە جودابوونەوە بوو ،پرسە گورگانەیەکی بە
بابی کرد و بارگەوبنەمان پێچاوە.
حاشــای لــێ ناکــەم ،زۆرم دڵ بــە دیــزەی تەنیاییــەوە
بــوو ،بــەاڵم دۆخەکــە هــەو نەبــوو ،هەتــا بڵێــی نالەبــار
و لێــڵ بــوو ،دڕدۆنــگ بــووم ،بــەاڵم لەگەڵــی کەوتــم.
مەگیرانیم دەکرد ،هەرچییەکم خواردبایه ،گەرم نەدەبوو ،بە
هێڵنجان دەمهێناوە.
وەک قانگەالشــکم لــێ هاتبــوو ،دوو میتــر پشــتێن ،شــەش دەورم
تــێ دەهــااڵ ،ســوور لێــم عەیــان بــوو ،زێــڕ و زەمبەرەکەشــم وەک
تــۆوی هەرزنــی لــێ هاتــووە و میــرزا لــە ئــاوی کــردووە ،دەمگــوت
ڕەنگە زەرەرخورد بووبێ و لە ڕووی هەڵنەیە خۆی بشکێنێ ،ئەو
ســۆرانەی من بیناســم ،کل لە چاوان دەڕفێنی و جێی پڕ دەکاتەوە
بابــم
کــرد؛
بابــم
ماڵــی
بــە
تەگبیروڕایەکیشــم
یەکبەخــۆی هەڵبەزییــەوە ،لێــم هەســتا ســەر چــۆک،
زۆرم بەســەردا هــات و ســەرکۆنەی کــردم ،دەیگــوت:
« ئــەوە فیتــی تۆیــە نەرمەبــڕ! تــۆ ئــەو هەتیــوە دەبەیــە قــوون
دەرکان ،مــن تــۆ دەناســم ،تــۆ دەتهــەوێ بــەرت بەرەڵــا بــێ ،دەنــا
وەتاغــی خــۆت عەالحیــدە و بەالوەیــە ،خەســوو و خەزووریشــت
وەک هەتــاوی دەمکــەڵ ،عومــری پیــرە مەڕێکیــان مــاوە.
ئەگــەر بــە مــن دەکــەی ،لەســەر مــاڵ و حاڵــی خــۆت دانیشــە
و مەتــرازێ و شڕەوشــمەکت وەک قەرەچــی بــه کــۆڵ مەگێــڕە،
ســۆران دەســت و پــێ ســپیلکەیە ،خــۆی پــێ بەخێــو نابــێ».
 +خــەزوورم هاتــە ڕەدایــە و پێمــل بــوو ،پووڵــی ڕەهنــی
خانــووی بــۆ دایــن و ماڵێکــی خۆشــمان پــڕ فــەڕش کــرد ،مــاڵ
دەتگــوت کۆشــکی شــایە ،ســەد لەشــی مانــدووی تێــدا دەحەســاوە.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پــاش ســێ چــوار مانــگ ،ئــەو ســۆرانە چڵێــس و
بەگــڕە ،بەجــارێ کەفوکوڵەکــەی دامــرکا و لــە
مــڕە کــەوت .پێومانگــی خــۆم بــوو ،هاتــەوە گوتــی:
« گــواڵن! مامڵەیەکــم کــردووە و زەرەدێکــی زۆرم
هاتۆتــە پــێ و ئێســتاش دەبــێ پووڵــی ڕەهنــی خانووبەرەکــە
وەرگرینــەوە و بچینــە ژێرخانــی ماڵــی فایەقــی شــەریکمەوە.
دڵــی خــۆت تەنــگ نەکــەی! شــەرت و قــەرار بــێ ،مەگیــن
بمــرم ،دەنــا ســاڵێکی دی ئەودەمانــە ،خانووبەرەیەکــت بــۆ
دەکــڕم ،دوو قــەرەواش وەک داشــە هــارە ،لەبــن دەســتتدا
بێــن و بچــن ،بۆخۆشــت خانــم و خاتــوون ،سووراوســپیاوی
خۆتــی بــۆ بکــە و دەســتووریان بەســەردا لێــدە».
« +کــەرە مەمــرە بەهــارە ،کورتانــت بــۆ دێ لــەو شــارە!ئادی

ســۆران گیــان! تــۆ ئەســپەکە بکــڕە جــا ئاخــوڕی بــۆ هەڵبەســته!
کــوڕە تــۆ بــۆ بوویەتــە چەلومــل! لــە داخانــت وەزگــم دا،
وەرهەمــم هەڵێنــا ،منداڵــی دۆینێــم ،حەیاتــی ڕەشــت لــێ بڕیــم،
زێڕەکــەت لــێ کردمــە کاڵوی بووکــێ ،زەرداییــت بــەو تفڵــەوە
نەهێشــت ،ئەگــەر شــاشوبێش پێتــدا دەدا ،دەبــوو بمزانیایــە
ئارەقــەت پێــوە نەکــردووە! ئــەرێ چ مــاوە نەیدۆڕێنــی! بەینەڵــا
هــەر مــن مــاوم ،بزانــە نامفرۆشــی ،خــۆت یەکچــاو کەیــەوە!
نــۆ دانــە مانگــە دەزوو وە دەموچــاوی مــن نەکەوتــووە ،وەک
گورگــی بــۆرم لــێ هاتــووە ،حەیــا بتگــرێ بــە خــۆت دەڵێی»پیــاو».
لــە جەنگــەی وادا ،وەبیــری ئــەو پەنــدەی بابــم دەهاتمــەوە:
[دەرد و مەینەتی دونیات بەسەرێ
قۆڵت لە کراس نەهێنییە دەرێ]
بــەدەم گریانــەوە حاجــەت و حوجەتــم پێچــاوە و بــە
چاوشــۆڕی ڕووم لــە ژێرخانــی ماڵــی کابــرای نەنــاس کــرد.
کابرایەکــی چوختــی و ڕووبــازاڕی ،دەتگــوت دە ســاڵە شــەڕە
پــارووم لەگــەڵ دەکا .چــاوی لەســەر ســینگ و بەرۆکــم هەڵنەگــرت،
زەیســتان بــووم ،حەوتــەم نەچووبــوو ،دڵــم غایلــەی کــرد:
« ئەیــەڕۆ! نــاکا عــوزر لــە قەباحــەت خرابتــر بــێ و ئــەو
گورپەنەڕەیــە مرخــی لــێ خــۆش کردبێتم و تەماحــی تێ کردبێتم»..
ڕێــک لەســەر ســاجی عەلــی دانیشــتین ،گیرفانێکــی بەتــاڵ و
حەتــاڵ ،بۆنــی نــان و چێشــتی ســەرێ ،بە پلیکانانــدا دەهاتە خوارێ،
لەوانەبــوو ئەســتوور بــم ،شــەوانە تــا درەنگانێــک ئۆیــەی دەســماڵم
دەهۆنــدەوە و بەشــی نەوســی منداڵەکانــم دەردێنــاوە ،ســۆران
پەندێکی پێ کردین ،ســەرما بە هەتیو و با بە دەواری شــڕی ناکا.
تــەواو لــە پیاوەتــی کەوتبــوو ،شــەوانە وەک دەستەخوشــک
لەگەڵــم دەخــەوت ،هەتــا جەنگــەی نیــوەڕۆ لــەو جێگاوبانــەدا
خــۆی دەگنخانــد ،پــاش نیــوەڕۆش هەتــا تەنگــەی شــێوان خــۆی
شــەرت و ون دەکــرد ،حانــێ دەهاتــەوە یــان لــە مــن بەردەبــوو
یــان هەتیومەتیــوی وەســەر دەگێــڕام ،دادەنیشــتن چەنــد بــە چەنــد،
ســیغاریان بــە ســیغار هەڵدەکــرد ،لەنێــو ئــەو چەقە دووکەڵــەدا قانگ
درابوویــن ،هەتــا خــەو شــ 
ل شــلی دەکــردم دەبــوو بەدیاریانــەوە
دانیشــم ،خــۆ نەدەکــرا لەکــن ئــەو بەڕێوجێیانــە ڕاکشــێم.
دەمزانــی چ باســە و ئــەو چاوخومــاره ڕەشــیدە،
چــۆن خــۆی پێــوە کــردووە و کۆڵــەی خــۆی کوتــاوە!
کــەس نەمــا ڕووی لــێ نەنێــم بــۆ کار ،چەنــد کارێکــم
تاقــی کــردەوە ،دەتگــوت لەســەر ئــاورم ،ناچــار لــە گەڕەکــی
خۆمــان ،هــەر قوڕەکارییــەک دەبــوو ،وەک فاعلــە خشــتەم
هەڵداویشــت ،ســیمانم دەگرتــەوە ،خیــزم دادەبێــژت،
دۆغــاوم دەگرتــەوە ،چــاوم بەســەر کچۆڵەکانیشــمەوە بــوو.
کابــراش هــەر لێــی دەبــڕا ،دەهاتــە جەســتەی وەســتا و
تێرجنێــوی دەکــرد و لەســەر کارەکــە هەڵیدەپچڕیــم ،ڕۆژێــک
وەســتا حەســەن ،ماڵەیەکــی چاکــی ڕێ هااڵنــد .ســۆران
پێــی وابــوو دایــک و بابــی خەڵــک وێنجــە بەڕەڵاڵیــە ،یــان
لەســەر مــن پەکیــان کەوتــووە! ئەمــن نــا ،یەکــی گورجوگۆڵتــر!
بــۆ تــاق تمەنییــەک دامابوویــن ،لــە قوونــی ســەگ
ســواڵمان دەکــرد ،کــەس دەســتقەرزی نەدەداینــێ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــەورۆز بــوو ،نوێنوبانــم وەبەر با دابوو ،لە حەســارێ تەشــتێکی
روحم دانابوو ،خەریکی شیووکوڵ بووم ،کچە چکۆلەکە خەوتبوو،
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ســۆران قــژی گەورەگــەی داهێنابــوو ،دەســتی گــرت و گوتــی:
« تــا دووکانــی تەیمــوور دەچــم ،شــتێکی بــۆ دەکــڕم».
بە اللووتێکەوە :باشە.
هــەر دەرگای داخســت ،هەســتم بــە ســێبەرێکی قــورس
کــرد ،وەرســووڕامەوە ،فایــەق بــوو .نوتقــم بەســترا،
ڕایکێشــام بــۆ الی ژێرخــان ،گوتــم :ئەیــڕو کاک فایــەق!
ئــەوە چییــە! ســۆران بزانــێ ئەلێــرە ونجڕونجــڕت دەکا،
تــۆ لەجێــی کاکمــی ،حەیــا بتگــرێ ،هــەرای بــراژن دەکــەم.
« کچــێ وەرە هــەی جرپــن ،ئــەو ئۆیــن و ئەدایــە چییــە
دەینوێنــی! وەره ئــەو قــەرزە و قۆڵەیــەت پــاک کــە ،ئەگەرچــی بــە
حەیاتــم ژنــی ماڵەلێــدراوم مــاچ نەکــردووە ،گولیــش نەبــم چاکــە.
سۆران قوڕمساغ ،بەئانقەست ماڵی بۆ چۆڵ کردووین ،پێت وایه
من حەمباڵی شەیتانم! یانی لە جوملەی ئەو چەند مانگەدا ،نەتگوتووە
ســۆرانە خوێــڕی بــە چــی کرێمــاڵ و ئــاو و بــرق و گاز دەدەی؟

خەمــت نەبــێ ،ژن و منداڵیــش لــە چاوەرچیــن-ن .فایەق هەڵەباش،
هێنــدە فــوو لــە دۆ نــاکا ،تامــت لــێ نەکــەم ،ئەوشــۆ شــڕەوبڕەت
بــۆ دەخەمــە دەرێ ،ئەگــەر بــە کەیفیشــم بــی ،ئــەوە ماڵــی خۆتــە،
هەتــا پێــم ڕازی بــی ،چ چــاوم لــەو چکــە پووڵــەش نییــە ،ماڵێکــی
زۆروزەوەنــدم هەیــە ،جاروبــاره چاوێکــت لێــم بــێ ،بەســە».
لــە بەینــی چــااڵن و مااڵنــدا مابوومــەوە ،ئــەوەی ســەگ
گــووی نەدەخــوارد ،دەرپێــی پــێ داکێشــام و تێــم ڕۆهــات.
هەرچــی لینگەفرتێــم کــرد ،فایــدەی نەبــوو .کابــرا بەقــەد
الدیوارێــک دەبــوو ،لــە تەنیشــت النــک و لۆرکــی کچەکــەم ،بــە
مــرازی دڵــی خــۆی لەگــەڵ کــردم .بــە پــەڕۆ و پاڵــی کچەکــەم،
خــۆی خاوێــن کــردەوە و گوتــی« :ئــەو بایــه لــەو کونــەوە بــێ،
ئاخــر جــارم نابــێ ،ناڵێــم هەمــوو ڕۆژێ ،بــەاڵن روحمــی خێــرت
بــێ و گۆشــە چاوێکــت لــەو میوانــە چارەگرانەشــت بــێ».
دەکــرێ ژن بــی و دەســتدرێژیت بکرێتــە ســەر و نەبێتــە مۆتــە

ژمارە٥٤:

خەرمانانی 31 ١٤٠٠
و شــەوانە ســواری ســەرت نەبــێ و پشــووت لــێ نەبــڕێ!!
بــە هەناسەســاردی و سەرشــۆڕی ،چوومــەوە حەســارێ ،بێــزم
نەدەهــات بــەو لەشــە پیســەوە ،مەمــک لــە زاری کچۆڵەکــە نێــم،
خوێواوکێکــم گرتــەوە و گــۆی مەمکــم پــێ شوشــتەوە و لەبــەر
شــێرەی حەســارێ ،ئاوێکــی ســاردم بــە ســینگ و بەرۆکمــدا
کــرد ،لــەو جەنگەیــەدا ســۆران گــەواد کلیلــی لــە دەرگا نــا.
زۆرم پیــش خــواردەوە هەتــا لەکــن ئــەو منداڵــە ئاوقــای نەبــم،
کەچــی ڕق و کیــن ،وەک پەڵــە هەورێکــی ڕەش ،بــەری چــاوی
گرتــم ،جڵــەوی خــۆم پــێ نەگیــرا ،هــەڕڕام کــردێ ،ســەد شــەقم هــەر
شــەق تێهەڵــدا ،بــە چنجــڕۆک هەمــوو ســەر و ســەکتیم تــێ کــردەوە،
کەچــی ئــەو ســەرە حێــزەی دایخســتبوو ،یەســتاش هەڵینەهێنــا.
فایەقــە نێفــەک پیســیش ،بــە چەقەنەلێــدان و بزەبــز هاتــە
حەســارێ ،پــزووی پاتۆڵەکــەی ڕاســت کــرد ،پەڕۆیەکــی تــەڕی
بــە کەوشــەکانی داهێنــا و چاوێکــی لــێ داگرتــم و ڕۆیشــت.
بــە لەشــێکی پیســەوە ،وەبــن کۆشــکی داڕمــاوی ئاواتەکانــم
کەوتبــووم ،بەحــاڵ نــووزەم دەهــات و نەدەهــات ،ئەویــش
لەبــەر ئــەو کچانــە بــوو ،بابەکەیــان بــە ڕۆژی ڕوون بــۆ
چەنــد مســقاڵ هێڕۆییــن و حەشــیش ،بــە گانــی دەدام،
چــۆن ئــەو کچۆاڵنــەی ڕۆژێ دە جــار نەدەفرۆشــت!
تەمەشــا دەکــەم ،گەوادەکــە وەک مەکۆکــی جــۆاڵ دێــت و دەچــێ،
نوبان دەباتەوە ژوورێ و شیو هەڵدەخا و منداڵ دەالوێنێتەوە.
نوێ 
لەوەتــا لەوێــدا بوویــن ،وەک گولــی دووراوا ،کــەس
تخوونمــان نەدەکــەوت ،پێیــان کەســری شــان بــوو.
تکا لە تکاکار بڕا ،بابم وەخۆی نەکردمەوە ،گوتی قسەی منی لە
عــەرزی داوە و لێــی بێبەریــم ،بۆخــۆم تــکای خوێنێکم لە دایکم کرد،
 »+دایــە! تاقــە وەتاغێکــم لــە حەســارێ بــە بلــووک و دار بــۆ ســاز
کەن ،هەر ئەوەندەی سەری خۆم و ئەو دوو تفڵەی تێدا بشارمەوە،
ســواڵم کردبــێ ناهێڵــم کەمایەســی بکێشــن و بەرمنەتــی کــەس بــن،
دەبمــە کەوڵــی ســارد و گــەرم بۆیــان ،کچــێ دایــه قســەیەکی لێ بکە،
هەرچــی تــۆ بیڵێــی ،بابــم نــای تــێ ناخــا ،کچــێ دایــە ،ژنــی چــاک بــە!
کچــێ هیــچ ئەنوایەکــی دیکــەم نییــە ،بــا خەڵــک تەماحــم تــێ نــەکا»
کەچــی دایکــم هــەر بــە کێــوی ڕەشــی داکــردم ،وادەکا:
«ئــێ لیــچ بەربەنــە! بــۆ ڕەنگــە لەبیــرت چووبێتــەوە چــۆن
ئــاوت لــە ئاوەڕۆیــە دەرکردبــوو! چــۆن چوارقوڕنــەی ئــەو
شــارەت لەگــەڵ دەکــرد و ئێمــەت پــێ ســەرنەوی کــرد! ئەهــا
ڕۆژەکــە چــۆن لــە بەرامبــەر بابتــدا ڕاوەســتای و گوتــت پێــی
دەکــەم! دەی ئەلحانیــش گــووی خۆتــە ،دەبــێ بیشــێلی».
ویســتم ســەری خــۆم و منداڵــم هەڵگــرم ،لــە کەســێکم
ڕاســپارد ،ئــاوەژووی ئەودیومــان کاتــەوە ،ئەویــش بەینێکــی
چــاک خەنــەی لەبــەری دەســتم دا و بێنەوبــەرەی پێکــردم.
بەیانییــەک هێشــتا شــەبەقی نەدابــوو ،ســۆران هەســتا بەپەلــە
شــڵپێکی بــە دەموچــاوی دادا و خــۆی لــە دەســک نــا و ڕۆیشــت،
دوابــەدوای ئــەو ،فایــەق هاتــە نێــو دەرگاکــە و فەرمــووی
پیاوێکــی کــرد بــۆ ژوورێ و بــە کوتەکــوت چــۆوە ســەرێ.
کابــرا ،یەکــی منداڵــکارەی جوانچــاک بــوو ،حەپەســابوو،
لــەو گەدوگیپاڵــەی منــی دەڕوانــی ،چاوێکــی لــە کچــەکان کــرد،
گوتــی ڕاخەرەکەتــم پێخوســت کــردووە ،گەردنــم ئــازا کا.
زۆری لەبــەر پاڕامــەوە و خــۆم بەســەر کەوشــەکانی دادا،
ســینگم دادڕی ،گوتــم منداڵــی بەرمەمکانــم هەیــە ،مێــردی

خوێــڕی و موعتــاد دەمفرۆشــێ ،پیــاوی چــاک بــە ،ویژدانــت
بــێ و وەک خوشــکی خــۆت ،دەســتم بگــرە بــا هەســتمەوە.
× خوشــکی مــن! مــن نــە پیــاوی زیناحــم ،نــە قــەت دۆخینــم
بــە حەرامــی کردۆتــەوە ،بــۆ یانــی مــن ئەوەنــدە خوێــڕی و
بێویژدانــم ،بــۆ چرکەیــەک هــەوەس و لەزەتــی تیژتێپــەڕی خــۆم،
تــۆ سەرشکســتە کــەم! مــن دەمزانــی چ باســە ،لەگــەڵ فایــەق و
ســۆران ،قســەی دووســەد هــەزارم کــردووە ،یەکــی ســەت ،ســۆران
لەبــن دەرکــێ ڕاوەســتابوو ،هەتــا لێــی وەرنەگرتــم ،نەیهێشــت بێمــە
ژوورێ ،هانــێ خوشــکی خــۆم ،ئــەوە پێنســەد هــەزار و دەنگــێ
مەکــە ،بیــدە لــە دەردی خــۆت ،مەهێڵــە کــەس تخوونــت کــەوێ.
گنجــم لــە خــۆم بــڕی ،هێنــدەم خــۆ بــە قوربانی ئەو جوامێــره کرد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لــەو جەنگەیــەدا کاکــم لــە زەنگــی ماڵــی فایــەق دەدا ،وادەزانــن
ســۆرانە ،لێــی دەکەنــەوە ،بــەو بەیانییــە هاتبــوو بمباتــەوە ،هــەر
هاتــە خــوارێ ،کاکــم نێــو دەرگا و کــوڕەش نێــو دەرگا ،تێــک
گیــران ،پیاوێکــی شــیک و بۆنخــۆش ،منیــش بــە ئارەقگیرێکــی
کــۆن و بــن دەرپێیەکــی کودەرییــەوە ،ســەر و قژێکــی هاڵــۆز
دەتگــوت ســیمی قاپانــە ،جێگاوبانــی ســۆران هــەر لــە گــۆڕێ
بــوو ،لــە کاکــم وایــە کابــرا شــەوی دۆنــێ شــەوێ لــە پاڵمــدا
بــووە و ئەلحــان هەســتاوە و دەیهــەوێ بــڕوا ،منیــش پێنــج
چەکــەی ســەت هــەزاری بــە دەســتەوە ،هیــچ ماڵــی شــاردنەوەش
نەبــوو .کــوڕە وەیزانــی مشــتەرییە و ســۆران ناردوویەتــی،
ئەلەمبــازی کاکــم بــوو ،گوتــم :هەڵــێ ،خــۆت دەربــاز کــە ،کاکمــە.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاکــم لەســەرەخۆ کێردەکــەی هەڵگــرت ،چەنــد جــار بــە
بنــی ناڵبەکییەکــەی داهێنــا ،دەمزانــی بــۆ منــی تیــژ دەکا،
لــە تــاو کچــەکان هێــزی ئەژنــۆم نەبــوو هەڵێــم ،دەمگــوت
نــەکا لــە خــەودا ســەریان ببــڕێ ،گوتــی « :مەترســێ! کارم
بــە تــۆ نییــە ،خــۆم لــەو قوڕمساغە(ســۆران) مــات داوە»
منیــش کەوتمــە واڵت هەڵــوەژاردن ،یەکنــاگا دونیــام بــە
چــاوی خــۆم دیــت ،بــە چەقــۆ تێــم بەربــوو ،شــیتاڵ شــیتاڵی کــردم.
ئــەو چاوەم(چــاوی ڕاســتەم) کوێــر بــووە ،لێــوم کــەت بووە ،شــان
و نێــو سینگیشــم ئــاوا عەیبــدار بــووە .ســێ مانگــی عەلــەن تــەواو،
لەســەر تەختــی نەخۆشــخانە کەوتــم ،دەســتیان لــێ شوشــتبووم،
دایــک و بابــم و کاکــم ئیمزایــان کردبــوو »،لەســەر نامــووس و
شــەڕەف بووە ،شتێکیشــی لێ بێ ،ئێمە شــکایەتمان لە کەس نییە».
ئەوەنــێ ڕەنگــی ڕوخســار و تــەرح و دیــدارم ،ئاوێنــەی
بااڵنوێنــی ئــەو ئازارانەیــە وا بــە ســەرم هاتــوون.
ڕێــک دە ســاڵی بەســەردا هاتۆتــەوە ،ماڵــی بابــم و ماڵــی
خــەزوورم ،گوللــە بــە ســێبەرەکەمەوە دەنێــن و بــە خوێنــی
ســەری خــۆم و منداڵــم توونیــن ،ســۆران بــە مــادەی
هۆشــبەرەوە گیــراوە و هەشــت ســاڵە لــە زیندانــە ،منیــش تەاڵقــم
لــێ وەرگرتــووە و خەریکــی دروومانــم ،بەزیــاد بــێ ســەری
خۆمــم پــێ ڕاگرتــووە و ئاتــاج و موحتاجــی نامــەرد نیــم.
پەکوو چۆنم قرماغەی ئەو برینە کۆنە هەڵگرت ،برین هەروا
تەڕە و زنچکاوی لێ دێ!
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دەستدرێژی سێکسی چییە؟
هاهیلز دەرونناسێکە لە بارەی دەستدرێژیەوە لێکۆڵینەوە دەکات دەڵێت:
هۆکار و ئەنگیزەی دەستدرێژکەر لە دەستدرێژی بۆ سەر کەسێکی
نەناسراو و بێگانە دوو شتە:
توڕەیی و دەسەاڵت)
توڕەیــی :لــەم دەســتدرێژیەدا کــە دەســتدرێژکەر جەســتەی الیەنــی
بەرانبەر ئەشــکەنجە دەکات ،مەبەســتی ئەوە نییه کە لە الیەنی جینســیەوە
خــۆی ڕازی بــکات بەڵکــوو ئــەو هەڵســووکەوتانە دەگەڕێتــەوە بــۆ کاتێــک
کــە لەگــەڵ ژنێــک پەیوەنــدی سێکســی هەبــووە ،ئــەو ژنــە کەســایەتی ئــەو
پیــاوەی ورد کــردوە و ئێســتا دەیــەوێ بــەو شــێوەیە خــۆی خاڵــی بــکا.
دەسەاڵت :لێرەدا دەستدرێژکەر دەیەوێ هێز و دەسەاڵتی خۆی
نیشان بدات بەو کارە
کاتێــک لەڕێگــەی توندووتیــژی و لێــدان و زۆر یــان لــە ڕێگــەی هەڕەشــە
کــردن کەســێک ناچــار بــە پەیوەنــدی سێکســی یــان هەڵســووکەوتگەلێ کــە
پەیوەنــدەی بــە ڕەگــەزەوە بــێ بکــرێ ،ئــەوە دەســتدرێژی دێتــە ئەژمــار.
ئەگــەر کەســێک لــە الوازبوونــی کەســێکی دیکــە کەڵکــی خــراپ
وەرگــرێ و پەیوەنــدی سێکســی یــان هەڵســووکەوتێکی سێکســی
لــە گەڵــی ئەنجــام بــدات ئەویــش هــەر دەســتدرێژی دێتــە ئەژمــار.
ئــەو کەســەی کــە دەســتدرێژی دەکرێتــە ســەری لەوانەیــە
بێهــۆش ،خەوتــوو ،مەســت یــان بەهــۆی بــەکار هێنانــی مــادەی
هۆشــبەر ئــاگای لــە خــۆی نەبــێ ،کــەم ئەنــدام یــان برینــدار بێــت.
هەروەهــا پەیوەنــدی سێکســی کەســێکی گــەورە لەگــەڵ کەســێکی کــەم
تەمەندا تەنانەت ئەگەر منداڵەکەش ڕازی بێ ،دەســتدرێژی دێتە ئەژمار.
دەستدرێژی لەوانەیه لە نێو کوڕانی منداڵ یان مێرمنداڵ یان کچان و
ژناندا ڕوو بدا.
زۆربــەی ئــەو ژنانــەی کــە دەبنــە قوربانــی دەســتدرێژی سێکســی
تووشــی ناڕێکــی( ئێختــال) هەیەجانــی و دەروونــی دەبــن و تەنانــەت
ئەگــەر تێبکۆشــــن درێــژە بــە ژیــــانی ئاســایی خۆیــان بــدەن ئــەم
ناڕێکیــە دەروونیــە هــەر دەبینرێــت و ئازاریــان دەدات .بڕێــک جــار
ئــەو ژنانــەی کــە دەبنــە قوربانــی ،هەســت بــە شــەرمێکی زۆر ،بێنــرخ
بــوون ،گێــل بــوون و سەرلێشــێوان ،تــرس ،توڕەیــی ،نەبوونــی
ئەمنیــەت ،دڵەڕاوکــێ و خەمۆکــی و بێخــەوی و مۆتەکــە (کابــووس) و
بێزاربــوون لــە پەیوەنــدی جینســی و هەســت بــە نەبوونــی دەســەاڵت
بەســەر جەســتەی خۆیانــدا دەکــەن .ئــەم دیــاردە لەوانەیــە چەنــد
مانــگ یــان تەنانــەت چەنــد ســاڵ پــاش دەســتدرێژی ،درێــژەی هەبــێ.
قوربانیانــی دەســتدرێژی کێشــەگەلێک وەک تــرس لــە شــەقام و جــادە،
هەســتێکی نەرێنــی بەرانبــەر بــە پیاوێکــی نەناســراو ،پەیوەنــدی ئاڵــۆز و
ناڕێــک لەگــەڵ ڕەگــەزی بەرانبــەر ،هەســت بــە نائەمنــی و تــرس لــە تەنیــا
بــوون لــە ماڵــەوە و ناکۆکــی لــە ژیانــی ژن و شــوییان بــۆ دروســت دەبــێ.
زۆرێــک لــە ژنــان تووشــی ناڕێکــی "دڵەڕاوکێــی دوای ڕووداو"
دەبــن و ژیانــی جینســیان تــا ئاســتێک لێــک دەتــرازێ و تــرس لــە
پەیوەنــدی سێکســی پەیــدا دەکــەن و توشــی ناڕێکیــەک دەبــن کــە
کاتــی پەیوەنــدی جینســی جەســتەیان دژایەتــی لەگــەڵ پەیوەندیەکــەدا
دەکا و ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئاڵــۆزی لــە ژیانــی ژن و شــویی.
لــە الیەکــی دیکــەوە هــەر شــتێک یــان هــەر ڕوداوێــک کــە
دەســتدرێژی سێکســی لــە مێشــکی ژنــدا دروســت بکاتــەوە
یــان ئــەو کارەســاتە بێهێنەتــەوە بیــری دیســان ئــەو هەســت و
ناڕێکیــە دەروونیانــە کــە باســمان کــرد دروســت دەبێتــەوە بــۆی.
زۆرێــک لــەو ژنانــەی کــە دەکەونــە بــەر دەســتدرێژی وا بیــر

کۆمار

دەکەنــەوە کــە خۆیــان بەجۆرێــک تاوانبــارن لــەو ڕووداوەدا و
هەســت بــە عــەزاب ویــژدان و تاوانبــار بــوون و بــێ نــرخ بــوون
دەکــەن کــە ئاکامەکــەی دەبێتــە خەمۆکــی لــە دەروونــی ئــەو ژنــەدا.
ژنانــی قوربانــی تێدەکۆشــن ئــەو بابەتــە لەگــەڵ بنەماڵەیــان بــاس
نەکــەن ،چونکــە بەهــۆی نائاگاییــەوە لەوانەیــە بنەماڵــەش ژنەکــە بــە
تاوانبــار بزانــن و ئــەو کێشــانەی کــە بــۆ ژنەکــە پێــش هاتــووە لەبــەر
چــاوی ناگــرن کــە وایــە زۆرتــر کــچ یــان ژن ســەرکوت دەکــەن و
لــەم کاتــەدا ژن هەســت بــە بێپشــتیوانی و بێکەســی دەکا و ئەمــەش
ئاکامــی مەترســی دار(کــە یەکێــک لەوانــە خۆکوژییــە) بــۆ ژن دەبێــت.
ئەگەر دەستدرێژی جینسی کرایە سەرم چیبکەم؟
شوێنێکی ئەمن بۆخۆتان پەیدا بکەن ،شوێنێک کە دوور لە
دەستدرێژکەر بێ.
داوا لــە هاوڕێیەکتــان کــە متمانــەی پێدەکــرێ بکــەن ئارامشــی
دەروونیتــان پێبــدات و هێمنتــان بکاتــەوە و لەالتــان بمێنــێ.
بەڵگــەی دەســتدرێژیەکە مەســڕنەوە ،خۆتــان مەشــۆرن ،ددانتــان
مەشــۆرن و مســواک لێمــەدەن ،تــەواوی وردەکاریەکانــی هێــرش
و ئــەو کەســەی دەســتدرێژی کــردوە و چۆنیەتــی ڕووداوەکــە ،لــە
چکۆلەتریــن بابــەت تــا گەورەتریــن ،لەســەر کاغەزێــک بنووســن
لەگەڵ بنکەیەکی پاڵپشتی لە ژنان یان ڕێکخراوێکی مافی ژنان
پەیوەندی بگرن.
دەبــێ لــە ژێــر چاودێــری پزیشــک دابــن ،تەنانــەت ئەگــەر
جەســتەتان برینــدار نەبووبــێ دەبــێ مەترســی نەخۆشــیە جینســیەکان
و دووگیانبوونتــان لەبەرچــاو بــێ .بــۆ کۆکردنــەوەی بەڵگــەی
یاســایی داوا لــە نەخۆشــخانە بکــەن چەنــد تاقیکردنــەوە ســەبارەت
بــە دەســتدرێژی لــە ئێــوە بگــرن .ئەگــەر شــکتان هەیــە کــە مــادەی
هۆشــبەرتان پێــدراوە ،داوایــان لێبکــەن تاقیکردنــەوەی میــز (ئیــدرار)
تــان لێبگــرن .ئــەم بەڵگانــە لەوانەیــە لــە دادگا دا بــە کەڵکتــان بێــت
ڕاوێــژکار دەتوانێــت ئێــوە لــە قۆناغەکانــی دادگا ئــاگا بکاتــەوە
لە کۆتاییدا ئەوە بزانن کە ئێوە هیچکات تاوانبار نین و خۆتان سەرکوت
مەکــەن .ئــاگادار بــن کــە چــاک بوونــەوەی برینەکانــی دەســتدرێژی چ
دەروونی و چ جەستەیی و ئاکامەکانی کات دەبا و مۆڵەت بدەن بە خۆتان .
ئــەوەش بزانــن کــە هیچــکات بــۆ ئــەوەی ڕابگەیەنــن کــە دەســتدرێژی
کراوەتــە ســەرتان و بــۆ داوای یارمەتــی کــردن درەنــگ نییــە تەنانــەت
ئەگــەر چەندیــن ســاڵ تێپــەڕ بووبێــت .بڕیــک لــە قوربانیــان نازانــن تاکــوو
چەنــد مانــگ یــان چەنــد ســاڵ دوای دەســتدرێژی پێویســتیان بــە یارمەتیــە.
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بیرۆکەکانی ڕۆژانەی ژنێکی ئێرانی
چــەن زۆر ئــەو دایکــە تەنیاگەلــە کــە بەهــۆی قســەی خەڵکــەوە
حۆشەویســتی بــۆ هەتاهەتایــە لەناخــی خویانــدا دەکــوژن.
ئایــا خۆشەویســتی یەکێــک لــە مافــە ڕەواکانــی هــەر مرۆڤێــک نییــە؟
هــەر مرۆڤیکــی الواز یــان بەهێــز ،هێزەگەلێکــی تێــدا بــەدی دەکــرێ،
بــەاڵم کاتێــک کــە بڕیــاردەدەن دایکێکــی تەنیــا و ڕەبــەن بــن ،دەبــێ دوو
جەســتەت هەبــێ و جەســتەکانت بــۆ خــۆت و منداڵەکــەت بەهێــز بکــەی.
دایکێکــی تەنیــا ڕەبــەن ،دوو هێنــدە کار دەکا ،دوو هێنــدە
سترێســی هەیــە ،دوو هێنــدە فرمیســک لــە چاوەکانــی دێتەخــوارەوە
و هەروەهــا دوو هێنــدە بــاوش دەکاتــەوە بــۆ منداڵەکــەی ،دوو
هێنــدە خۆشەویســتی دەبەخشــێ و دوو هێنــدە متمانــەی بەخۆیــە.
هیچ مرۆڤێک لە جیهاندا بەهێزتر لە دایکانی بەتەنیا و ڕەبەن بوونیان
نییە ،سەرەڕای هەموو ئەوانەش لە ئەشق و خۆشەویستی نیوەیەکیان
بــەر ناکــەوێ ،لەبــەر ئەویکــە کۆمەڵگــە و بنەماڵــە دژی ئەوانــن ،لەبــەر
ئەوەیکە هیچ مرۆڤێک خۆشەویستی بە مافی سرووشتی ئەوان نازانێ.
زۆر لــە ژنــان دەناســم کــە بەهــۆی عادەتــی مانگانــەوە و
خوینبەربــوون بــە لەتکــە پەڕۆیــەک خویانیــان ڕاگرتــووە تــا
وەکــوو هاوســەرەکانیان بێنــەوە و بــڕۆن لــە دوکانــەکان نــەواری
بێهداشــتییان بــۆ بکــڕن ،لەبــەر ئەوەیکــە لــە کۆمەڵگــەی دواکەوتــووی
ئێمــەدا شــەرمە ژن بــڕوات و پێداویســتییەکانی خــۆی بکــڕی.
زۆر لــەو کچانــە دەناســم کــە ســااڵنێک بــە دەس ئــازار و
چڵکــەوە دەیاننااڵنــد و تەنیــا لەبەربوونــی شــتێک بەنــاوی پــەردەی
کچێنــی ،ئێزنــی چــوون بــۆ الی دوکتــوری ژنانیــان پێنــەدراوە.
زۆر لــەو ژنانــە لــە کۆمەڵگــەی ئێمــە بوونــی هەیــە کــە هەمــوو
مانگێــک لــە بــەر ئــازار و ژان دەبــێ وەکــوو مــار لــە دەور خۆیــدا
بهاڵــێ ،بــەاڵم لــە شــوێنی کار ،خوێنــدن و شــەقامەکان دەبــێ پێبکنــێ
بڵــێ هەمــوو شــتێک باشــە تەنیــا لەبــەر ئەوەیکــە شــەرمە ئەگــەر
کەســانێک بزانــن کــە ئــەو ئافرەتــە نەخۆشــینی مانگانــەی هەیــە.
زۆرن ئەو ئافرەتانەی کە تا ئێستاشــی لەگەڵدا بێ هیچ زانیارییەکیان
لــە ســەر جەســتەی خۆیــان نییــە ،لەبــەر ئەوەیکــە ســااڵنێک پێیانیــان
وتــووە کــە قســەکردن لەســەر ئــەو بابەتانــە شــەرمە ،عەیــب و عــارە،
عەیــب و عــار و شــەرم ئێــوە ژن و پیاوگەلێکــن کــە شــتێکی سرووشــتی
جەســتەی ئافرەتێکتــان کــە بــۆ خــۆی لــە بــوون وهاتنــی چووکەتریــن
دەور و نەخشــی نییــە و هەمــوو ئەوانــەی کــە بــووە و هەیە تەنیا و تەنیا
کاری خودایــە ،بەوجــۆرە دەیکەنــە ئامرازێکــی ســەرکوت و لۆمەکــردن.

#یاوەر
و :ڕووبار

الیەکــی تاریکتــری چەوســاندنەوە و بــە کۆیلەکردنــی ژنــان،
چەوســاندنەوەی ژنانــی کرێــکارە ،ژنانێکــی زۆری کرێــکار لــە ئێســتادا
ســەرقاڵی کارکردنــن لــەو دوکانانــەی کــە کەرەســتەی جوانــکاری و
بێهداشتی دەفرۆشنەوە و زۆر جاریش کاتژمێرەکانی کارکردنیانیان لە
هەشــت کاتژمێــر لــە ڕۆژێکــدا تێدەپــەڕێ و نیــوەی ئــەو پــارە وەردەگــرن
کــە بــە کرێکارێکــی دەدەن و تەنانــەت زۆربــەی لــە خاوەنــکارەکان ژنانی
کرێــکار بــۆ مــاوەی مانگێــک تــا شــەش مانــگ بەخۆڕایــی و لــە ژێــر ناوی
دەورەی تاقیکاری و ئەو کارانەی کە دەبێ دوو کەس جێبەجێی بکا بە
ژنێــک جێبەجێــی دەکــەن و بــەو شــێوەیە ژنانــی کرێکار دەچەوســێننەوە.

بەپێــی ھەواڵــی باڵوکرایــەوە ،مــێھری جەعفــەری یەکێــک لــە
شــاخەوانانی خــاوەن پێشــینە و ئەندامــی یاریگــەی شــاخەوانانی
ئــارەش لــە شــاخەکانی تیــان شــان بــێ سەروشــوێن بــوو.
ئــەو ئێســتا دانیشــتووی بریتانیایــە کــە بەپێــی دارێژەرێــک بــۆ
چوونەســەر لــە لوتکــەی پۆبــدا بــە بەرزایــی  ٧٤٣٩میتــر نێــوان
ئــوردووگای ســێ و چــوار لــە چوونەســەر دواکــەوت و لەکاتــی ھاتنەخــوار
بــۆ ئــوردووگای ســێ بەداخــەوە لــە ڕەوگــە بــێ سەروشــوێن بــۆ.
ھەوڵــی گرووپەکانــی یارمەتیــدەر بــۆ گەڕانــی دووبــارە درێــژەی ھەیــە.
ناوبــراو  ١٠ســاڵ لەمەوبــەر لــە لوتکــەی خانتانگــەری ناوچــەی
تیــان شــان پامیــر بــە بەرزایــی  ٧٠١٠میتــر و بــە تەنیــا ســەرکەوتبوو.
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بۆ یەکەمجار لەمێژووی نۆڕوێژدا

 بەرزڕاگرتنی یادی شەهیدانی ١٧ی خەرمانان

دوو کورد دەبنە ئەندام پەرلەمان

لە ناوچەکانی سنە ،دیواندەر و گاوەرە

ئەنجامەکانــی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی نەرویــج بــۆ ســاڵەکانی ٢٠٢١
ـ  ،٢٠٢٥تەنهــا دوای ســێ کاتژمێــر لــەدوا وادەی دەنگــدان ڕاگەینــدران
دوای ژماردنــی لــە  %٩٩دەنگــەکان ،ڕێگەیەنــدرا کــە بــەرەی
چــەپ ،بــە ڕابــەری پارتــی کرێکارانــی نەرویــج ،زۆرینــەی ڕەهــای
کوردســییەکانی پەرلەمانــی بردوەتــەوە .بــەرەی چــەپ لەکــۆی
 ١٦٩کورســی پەرلەمــان ١٠٠ ،کورســی بەدەســت هێنــاوە.
ئــەم ســەرکەوتنە گەورەیــەی بــەرەی چــەپ ،کۆتایــی بــە
دەســەاڵتی حوکمــداری هەشتســاڵەی بــەرەی ڕاســت هێنــا.
ڕێــژەی بەشــداری دەنگــدەران لــەم هەڵبژاردنــەدا گەیشــتوەتە %٧٦،٦
بــە پێــی ڕیزبەنــدی کاندیــدی پارتــە سیاســییەکان بــۆ پەرلەمــان،
هەریــەک لــە مانــی حســێنی کاندیــدی پارتــی کرێکارانی نۆروێژ و ســەحەڕ
ئایــدار کاندیــدی پارتــی ســوور دەنگــی پێویســتیان بەدەســت هێنــاوە.
مانــی حســێنی کــوردی ڕۆژێــاوای کوردســتانە .مانــی پێشــتر
ســەرۆکی گەنجانــی پارتــی کرێکارانــی نۆروێــژ بــووە .لەڕیزبەنــدی
 ٢٥کاندیــدی هەرێمــی ئەکەرشــوس ،پێنجەمیــن کاندیــد بــوو.
ســەحەر ئایــدار کــوردی باکــوری کوردســتانە .پێشــتر ئەندامی دەســتەی
بەڕێوەبەرایەتــی گەنجانــی پارتــی ســوور بــووە .کاندیــدی ژمــارە دووی
هەرێمــی ئۆســلۆ بــوو .پارتەکــەی ســەحەر یەکێــک لەبراوەتریــن پارتەکانی
ئــەم هەڵبژاردنەیــە ،پێشــتر پارتــی ســوور تەنهــا یەک کورســی پەرلەمانیان
هەبوو ،بەاڵم لەم هەڵبژاردنەدا توانایان هەشــت کورســی بە دەســت بێنن.

بەدمینتۆنی ئێران لە بەشی ژنان
بۆ یەکەمجار توانی پشکی ئامادەبوون لە
ئولەمپیک بەدەست بهێنێ
ئولەمپیک بەدەست بھێنێ و لە تۆوکیو نوێنەرێکی دەبێ.
"ســوڕەیا ئاقایــی" ئەندامــی پۆلــی بەدمینتــۆن توانــی بــە
پێــی "ڕەنکینگ"پشــکی ئامادەبــوون لــە ئولەمپیــک بەدەســت
بهێنــێ و بــە نەبوونــی  ١٣ســاڵەی ئێــران لــە کایــەی
بەدمینتــۆن لــە کێبەرکــێ ئولەمپیــک کۆتایــی بھێنــێ.
فەریبــا مــەدەدی جێگــری یەکەمــی فیدراســیۆن بەدمینتۆنــی
ئێــران ڕایگەیانــد :ســوڕەیا ئاقایــی نەفــەری دووهەمــی
پاشــەکەوت بــۆ وەرگرتنــی پشــکی کێبەرکێــی ئولەمپیــک
بــوو کــە لــە دواییــن ســات و بــە پێــی شــوێنی خــۆی لــە
"ڕەنکینــگ" فیدراســیۆنی جیهانــی ڕێبــاری تۆکیــو بــوو.
لــە مێــژووی  ٥٥ســاڵەی بەدمینتۆنــی ئیــران بــۆ یەکەمجــار
وەرزشــوانێکی ژنــی ئێرانــی توانــی کــە پشــکی ئــەو
ڕشــتەیە لــە کێبەرکــێ کانــی ئولەمپیــک بەدەســت بهێنــێ.

لــە یــادی کارەســاتی ١٧ی خەرمانانــی قــەاڵی دێموکــرات ،ئەویندارانــی
نیشــتمان لــە شــارەکانی دیوانــدەرە ،ســنە و ئاوایــی گاوەرە ،پشــتیوانی و
هاوخەمی خۆیان لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردســتان دووپات کردەوە.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ناوەنــدی ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ،ڕۆژی سێشــەممە ١٦ی خەرمانانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی،
دڵســۆزانی حیزبی دێموکراتی کوردســتان لە شــارەکانی ســنە ،دیواندەرە
و ئاوایــی گاوەرە ،لــە ٣هەمیــن ســاڵیادی کارەســاتی مووشــەکبارانی
قــەالی دێموکــرات کــە لەالیــەن ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی
یــەوە ڕووی دا ،بــە چاالکیــی تەبلیغــی و باڵوکردنــەوەی
گرتــە ڤیدیــۆ بــەو بۆنــە خەمناکــەوە ،هــاودەردی و پشــتیوانی
خۆیــان لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دەربــڕی.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە ناوچەکانی دیواندەرە ،ســنە و گاوەرە لەنێو
قوواڵیــی دڵــی دوژمنــی داگیرکــەرەوە بــە چاالکیــی تەبلیغــی ،کردەوەکانــی
ســپای تێرۆریســتی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران مەحکــووم کــرد و
بەبۆنــە خەمناکــەوە پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدانی کوردســتان
نــوێ کــردەوە و بــە گوێــی دوژمنیــان هەڵــدا کــە خەڵکــی کوردســتان بــە
هیــچ شــێوەیەک و لــە هیــچ کارەســاتێکدا ناچێتــە ژێــر ڕکێفــی کۆمــاری
ئیســامی و بــەردەوام لەســەر وەرگرتنــی مافــە ڕەواکانــی خــۆی.

ژمارە٥٤:

خەرمانانی 35 ١٤٠٠


ڕێگا بە بەشداریی ژنان لە ڕێوڕەسمی یادی
کیمیابارانی شاری سەردەشت نەدرا

کچێکی کورد پلەی یەکەمی کێبەرکێیەکانی
ڕاکردنی ئێرانی بەدەستهێنا

کچێکــی کــورد بــە نــاوی ئەژیــن قــادری لــە پارێــزگای ســنە ڕیکــۆردی
کێبەرکێیەکانــی ڕاکردنــی کچانــی ئێرانــی تێپەڕانــد و پلــەی یەکەمــی لــەو
بوارەدا مسۆگەر کرد.لە کێبەرکێیەکانی ڕاکردنی کچانی تازەالوی ئێراندا
کــە  ١٨٦وەرزشــوان لــە هەمــوو پارێزگاکانــی ئێرانەوە تییدا بەشــداربوون
و بــۆ مــاوەی دوو ڕۆژ لــە “شــاری کــورد” لــە پارێــزگای چــوار مەحــاڵ
و بەختیاریــی بەڕێــوە چــوو ،ئەژیــن قــادری لــە پارێــزگای ســنە توانــی بــە
تێپەڕاندنــی ڕێکــۆردی پێشــووتری ڕاکردنــی ئێــران ،ڕێکــۆردی تــازەی ئەو
ڕشــتە وەرزشــییە بــۆ خــۆی مســۆگەر بــکا و پلــەی یەکــەم بــە دەســتبێنێ.

بەرپرســانی بەرێوەبــەری ڕێوڕەســمی ســی و چوارەمیــن ســاڵیادی
قوربانیانــی کیمیابارانــی شــاری سەردەشــت لــە الیــەن حکوومەتــی
عێڕاقــەوە ،ڕێگایــان بــە بەشــداریی ژنــان لــەم رێوڕەســمەدا نــەدا.
ڕۆژی دووشــەممە ٧ی پووشــپەڕی ٢٨( ٢٧٢١ی ژوئەنــی  ،)٢٠٢١بــە
بۆنــەی ڕێــز گرتــن لــە یــاد و بیرەوەریــی قوربانیانــی کیمیابارانــی شــاری
سەردەشــت لــە ســاڵی ٢٦٨٧ی کــوردی ( ١٩٨٧زایینــی) ،ڕێوڕەســمێکی
تایبــەت لــە مزگەوتــی جامیعــەی شــاری سەردەشــت بەڕێــوە چــوو.
بــە گوتــەی ســەرچاوەیەکی ئاگادار ،بەرپرســانی ئەمنــی و بەڕێوەبەرانی
ئــەم ڕێوڕەســمە ،بــە فەرمانــی ئەقســا نەخشــیپوور ،فەرمانــداری شــاری
سەردەشــت ،ڕێگایــان نــەدا ژمارەیــەک لــە چاالکانــی ژن کــە بــە مەبەســتی
بەشداری لە ڕێوڕەسمەکەدا چووبوونە شوێنەکە ،بچنە ناو مزگەوتەکەوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٧ی پووشــپەڕی ٢٦٨٧ی کــوردی (٢٨ی ژوئەنــی
١٩٨٧ی زایینی) ،فڕۆکە جەنگییەکانی حکوومەتی بەعســی عێراق ،شــاری
سەردەشــتیان کیمیابــاران کــرد .لــەم کیمیابارانــەدا  ١١١کــەس گیانیــان
بەخــت کــرد و زیاتــر لــە  ٨٠٠٠کەســیش برینــدار بــوون کــە تــا ئێســتاش
ژمارەیەکی زۆریان بە هۆی کاریگەرییەکانی کیمیایییەوە تووشی ئازارن.

ڕێپێوانی ژنانی نۆدشە بەبۆنەی حەوتووی

بەرەنگاربوونەوە دژی ماددە هۆشبهرهكان

ڕۆژی هەینی ١٠ی مانگی پووشپەڕ ،كۆمهڵێك لە ژنان و کچانی
شاری نۆدشە ،بەبۆنەی حەوتووی بەرەنگاربوونەوە دژی ماددە
هۆشبهركان ،ڕێپێوانێكیان ل ه گۆڕەپانی "نەورۆز" هەتا "گۆڕستان"ی ئەو
شارە ،بهڕێوهبرد.
بــ ه پێــی ڕاپۆرتــهكان ،ئــەو ژنانــە بــە دروشــمی "وەرزش گارانتیــی
تەندروســتییە" ،ئــەو مــەودا چەنــد کیلۆمیترییەیــان ،بڕیــووە .جێــی
ئاماژهیـ ه كـ ه ئــەو ڕێپێوانــە لەالیــەن یاریگــەی "تۆنــدەر"ی ژنانی نۆدشــەوە
ڕێکخــرا و كۆمهڵێــك لــ ه خهڵكــی مهدهنیــش بهشــدارییان تێــدا كــرد.

نازەنین مەالیی ،میللی پۆشی بەلەمەوانی ئێران سەبارەت
بە پێداویستییەکانی واڵتان ئامادە بوو لە ئۆلەمپیکی تۆکیۆ
وتی:
وەرزشــوانانی واڵتانــی تــر جلیســقەی ســەھۆڵیان ھەیــە و
کاتــی کۆتایــی پێھاتنــی کێبرکێــی ڕاھێنــەرەکان خێــرا ئــەو
جلیســقانە دێنــن تــا لەبــەری کــەن و جەســتەیان لــەو ھەوا
گەرمــە خێــرا رێــکاوری بکرێ(پــاش پڕۆڤــەی دژوار جەســتە
ھێــز و توانــای خــۆی بگرێتــەوە) بــەاڵم ڕاھێنەرەکــەی مــن
ناچــارە کــە خاولــی لــە نێــو ئــاوی ســارد تــەڕ بــکا و پێــم بــدا.
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چاپی کتێبی «گزینگ» (بیرەوەری ژنە پێشمەرگەیەک)
لە نووسینی مەعسوومە بەرزنجی

ئەگــەر ئاوڕێــک لــە مێــژووی جواڵنەوەکانــی کوردســتان بدەینــەوە
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە ژنــان هەمیشــە لەپشــت جواڵنــەوەکان بــوون،
هــەم لــە نێــو ڕیزەکانــی تێکۆشــان و هــەم پشــتوپەنای شــۆڕش.
یەکجــار زۆرن ئــەو ژنانــەی کــە ڕۆڵەکانیــان بــە بیــر و بــاوەڕ پــەروەردە
کردووە و پێشکەش بە بارەگای ئازادیان کردن زۆرن ئەو کچ و ژنانەی
بــۆ خۆیــان بــوون بــە خــاوەن بڕیــار و چەکــی دیفــاع لــە خــاک و نەتــەوە و

نیشــتمانەکەیان کــردە شــان ،شــەهید بــوون و یــان تــا ســەر لــە ســەر ئــەو
ڕێبــازە مانــەوە و بــۆ مێــژوو بــۆ گەلــی خۆیــان قارەمانەتیــان خوڵقانــد.
بــەاڵم بەداخــەوە زۆر کــەم لــەو ژنانــە بواریــان بــۆ ڕەخســاوە کــە بتوانن
ژیــان و ســەربردە و قارەمانەتــی خۆیــان لــە توێــی کتێبێــک دا بنووســنەو
بیکــەن بــە ســەنەدێکی هەرمــان بــۆ مێــژووی پــڕ لــە ســەروەرییان.
ژنــە
لــەو
یەکێــک
بەرزنجــی"
"مەعســومە
خاتــوو
چــاالک و شۆڕشــگێڕانەیە کــە توانیویەتــی بیــرەوەری و
ئەزموونەکانــی خەباتــی خــۆی بنووســێ و بەچاپــی بگەیەنــی.
"گزینگ" ناوی کتێبەکەی خاتوو "مەعسومە بەرزنجی"یە ،کە بە خۆشیەوە
چاپو باڵو کرایەوە و پێشکەشی کردووە بە ئەویندارانی ڕێگای ئازادی.
وێــڕای پیرۆزبایــی و دەســت خۆشــی لــە خاتــوو مەعســومە
بەرزنجــی ،بــەو هیوایــەن خاتوونانــی دیکــەی نێــو ڕیزەکانــی
شۆڕشــیش بــەو کاره پیــرۆزە هەســتن و نەهلێــن ڕابــردووی ئــەو
خاتوونانــە کــە ســااڵنێکە لــە نێــو ڕیزەکانــی شۆڕشــدا هــاوڕێ لەگــەڵ
پیــاوان خەبــات دەکــەن و قوربانــی دەدەن بچێتــە خانــەی فەوتانــەوە.
وێڕای پیرۆزبایی دووبارە لە خاتوو مەعسوومە و بەهیوای
سەرکەوتنی هەرچی زیاتر بۆ بەڕێزیان.
ڕاگەیاندنی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
28ی پوشپەڕی 1400هەتاوی

دەسپێکی وەرزێکی نوێ لە چاالکییەکانی

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان ئۆێبروو ـ سوید
دەســپێکی وەرزێکــی نــوێ لــە چاالکییەکانــی یەکیەتیــی
لەئۆرێبــروو ـ ســوید
ژنانــی دێموکڕاتــی کوردســتان
لــە ڕێکەوتــی  ٢٠٢١.٠٧.١٧بەشــێک لــە ئەندامانــی یەکیەتیــی ژنانــی
دێموکراتی کوردستان لە واڵتی سوید و لەشاری ئۆرێبروو کۆبوونەوە.
لــەو کۆبوونــەوەدا کــە بــە بەشــداری بەشــێک لــە ئەندامانــی
یەکیەتیــی ژنــان و بنەماڵەکانیــان بەڕێوەچــوو بــاس لــە کاراتــر
کردنــی چاالکییــەکان ،بەتایبەتــی لــە وەرزی هاویــندا کــرا.
ســەرەتا بەرپرســی کۆمیتــەی ئۆرێبــروو ،خاتــوو شــوعلە قــادری وێــڕای
بەخێرهاتنی میوانەکان باسی لە مەبەستی پێکهێنانی ئەو کۆبوونەوە کرد.
دواتــر خاتــوو ڕووپــاک مرادڕەســووڵی یەکێــک لــە ئەندامانــی
کۆمیتــەی ئۆرێبــروو بــە کورتــی باســی لــە بەرنامــە و ئەساســنامە
کۆمیتــە و بەگشــتی ڕێکخــراوی
و کار و چاالکییەکانــی
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی لــە ســوید کــرد.
دواتر خاتوو فەریبا وەیســی بەرپرســی تەشــکیالتی کۆمیتەی ئۆرێبروو
زانیاری وردی سەبارەت بە چۆنیەتیی بە ئەندامبوون لە نێو ڕێکخراوی

یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان دا بــۆ ئامادەبــووان باسکــرد.
لــە تەنیشــت ئــەو دیــدارەدا لەســەر بابەتــە پێوەنــدیدارەکان
بــە دۆخــی ژنانــی کوردســتان و ئێــران ئاڵۆگــۆڕی بیــروڕا
کــرا و کۆبوونەوەکــە پــاش چەنــد کاتژمێــر کۆتایــی پێهــات.
کوردستان  -سوید

یەکیەتیی ژنانی دێمۆکراتی

بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی

بەدژی هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
لە شاری ستۆکهۆڵم
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ناوەندی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت پشتیوانی لە
ناڕەزایی خەڵكی خوزستان دەكات
جەماوەری خەڵكی كوردستان...
ژنانی ئازدیخواز...
ت و ئازادیخوازەكانی ئێران...
نەتەوە بندەس 
ناوەندە نێودەوڵەتییەكانی مافی مرۆڤ...
مــاوەی هەفتەیەكــە لــە چەندیــن شــارو ناوچــەی پارێــزگای
خوزســتان خۆپیشــاندان و ناڕەزایــی دژی نەبوونــی ســەرەتاییترین
پێداویســتییەکانی ژیــان وەک ئــاو و بــەرق دەســتی پێكــردوە و
ڕێژیمــی ســەرکوتگەری کۆمــاری ئیســامی ئەمجــارەش ســەرەڕای
شــەق شــەق بوونــی پەیکــەرەی خــۆی هەوڵــی ســەرکوتی ئــەو دەنگــە
مافخوازانــەی خەڵکــی نــارازی داوە و تــا ئێســتا بــە پێــی هەواڵــەکان
رێژەیەکــی زۆر بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە ئەمنیەكانــی ڕێژیــم بــە
داخــەوە گیانیــان لەدەســتداوەو ژمارەیەكــی زۆریــش دەســتگیر كــراون.
ئەگەرچــی خۆپیشــاندانەكان دژ بــە نەبوونــی خزمەتگــوزاری
و نەبوونــی ئــاوو و بــەرق دەســتی پێكــرد ،بــەاڵم لــە بەردەوامــی
ئــەو خۆپیشــاندانانە دروشــمی خەڵكــی نــاڕازی تەنیــا ڕووخانــی
ی و كۆتاییهاتــن بــەو هەمــوو نەهامەتییەیــە
كۆمــاری ئیســام 
كــە لەالیــەن دەســەاڵتدارانی ڕێژیمــەوە بەســەریاندا ســەپاوە.
كۆمــاری ئیســامی كــە بــە درێژایــی تەمەنــی خــۆی هەمــوو
ناڕەزایــی و خۆپیشــاندانێكی خەڵكــی بەشــێوەیەكی دڕندانــە
ســەركوت كــردوە ،ئەمجاریــش لــە ڕێگــەی زەبــرو زەنــگو تەقەكــردن
هــەوڵ بــۆ بێدەنــگ كردنــی دەنگــی ناڕەزایــی خەڵــك دەدات.
بەرپرســانی ڕێژیــم كــە هەمیشــە ژیــان و خزمەتگوزارییەكانــی
نەتەوەكانی ئێرانیان پشــتگوێ خســتوە ،لە بری چارەســەری كێشــەكانو
دابینكردنی پێداویســتیی ســەرەتاییەكان ،ســەركوتی ناڕەزاییەكان دەكات.
لەئێســتادا نارەزایەتییەکان گەیشــتۆتە شــارەکانی کرماشــان ،ئیسفهان و
بوشێهەر و پشتیوانییەکی زۆریش لە خەباتی خەڵکی خوزستان دەبیندرێ
و ڕۆڵــی بەرچــاوی ژنانــی خوزســتان و چاالکانــی ژنــی ئێرانیــش حاشــا
هەڵنەگرە و ئەمەش لە رەوتی خەباتی ئێستادا گرنگ و چارەنووس سازە.
ناوەنــدی ژنانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،پشــتیوانی خــۆی لــە
ئاخێــزی خەڵكــی نــاڕازی پارێــزگای خوزســتان و ســەرجەم داوا

ڕەواكانیــان دەكاتو داوا لــە ژنــان و پیــاوان و ســەرجەم نەتــەوە
بندەســتەكانی ئێــران و بەتایبــەت جەمــاوەری هۆشــیاری خەڵكــی
كوردســتان دەكا پشــتیوان و هاودەنگــی ئــەو ناڕەزاییانــە بــن و دژ
بــە سیاســەتە نائینســانییەكانی كۆمــاری ئیســامی بێدەنــگ نەبــن.
ناوەنــدی ژنانــی هەروەهــا داوا لــە ناوەنــدە نێودەوڵەتییەكانــی مافــی
مــرۆڤ دەكات بــە هانــای خەڵكــی ســتەملێكراوی خوزســتانەوە بێــن
و ناڕەزایــی خۆیــان دژ بــە ســەركوت و كوشــتاری خۆپیشــاندەران
لەالیــەن هێــزە ســەركوتگەرەكانی كۆمــاری ئیســامییەوە دەرببــڕن.
مــەرگو نەمــان بــۆ دەســەاڵتی ڕەشــی كۆمــاری ئیســامی
سەركەوێ خەباتی ڕەوای گەالنی ئێران
ناوەندی ژنانی کوردستانی رۆژهەاڵت
٣١ی پوشپەڕی ٢٢ - ١٤٠٠ی جوالی ٢٠٢١

سەردانی هەیئەتێکی یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستان بۆ ڕێکخراوەی
پێگەیاندنی ئافرەتان -WRO-لە کۆیە
ســەرلەبەیانی ڕۆژی سێشــەممە ٩ی خەرمانــان ١٤٠٠ی
هەتــاوی هەیئەتێکــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان
ســەردانی ڕێکخــراوەی پێگەیاندنــی ئافرەتان-WRO-یــان کــرد.
لــەو ســەردانەدا هەیئەتــی یەکیەتیــی ژنــان تیشــکی
پــەروەردەی
بــواری
گرینگەییەکانــی
ســەر
خســتە
گشــتی وبەتایبەتیــی ژنــان کــە دەتوانــێ ڕۆڵــی بەرچــاو بگێــرێ لــە هۆشــیاری و بەرەوپێشــچوون لــە بــوارە جیــاوازەکان لــە کۆمەڵــگادا.
هەیئەتیــی یەکیەتیــی ژنــان سپاســی ڕێکخــراوەی پێگەیاندنــی ئافرەتــان -WRO-یــان کــرد کــە لــە مــاوەی یــەک ســاڵی
ڕابــردوودا بــە چاالکــی هاوبــەش لــە بــواری پەروەردەیــی بــۆ ئەندامانــی یەکیەتیــی ژنــان هــاوکار بــوون و هــەر لــەم
پێوەندییــەدا لەوحــی ڕێزلێنانــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان پێشــکەش بــە ڕێکخــراوەی "  " WROکــرا.

ژمارە٥٤:

خەرمانانی 38 ١٤٠٠
ڕێوڕەســمی ڕێزگرتــن لــە یــاد و نــاوی شــەهید مووســا باباخانــی
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان ،بــۆ ڕێــز گرتــن لــە یــادو نــاوی
تازەترین شەهیدی حیزبی دێموکراتی کوردستان شەهید"مووسا باباخانی"
ڕێوڕەســمێکی لــە گۆڕســتانی شــەهیدانی حیزبــی دێموکــرات بەڕێوەبــرد.
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کورســتان ،ڕۆژی هەینــی 22ی گەالوێــژ،
بــۆ دووپاتکردنــەوەی بەڵێنــی وەفــاداری و درێژەدانــی ڕێــگای شــەهیدانی
کوردستان و ڕێزگرتن لە یاد و ناوی نوێترین شەهیدی ڕێگای ڕزگاری
کوردســتان شەهید"مووســا باباخانی"ئەندامــی ڕێبــەری حیزبی دێموکراتی
کوردســتان ،کــە بەدەســتی جــەالدە تێرۆریســتەکانی کۆمــاری ئیســامیی

ئێران لە شــاری هەولێر تێرۆر کرا ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆیان بەڕێوەبرد.
جێــگای ئاماژەیــە کــە ئەندامانــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتان لــە شــاری کۆیــە بــە ئامادەبــوون لــە ســەر گڵکــۆی پیــرۆزی
شــەهید مووســا و هەڵکردنــی مــۆم و دانانــی تاجەگوڵینــە لــە ســەر
گڵکــۆی شــەهید مووســا پەیمانــی وەفاداریــی ودرێژەدانــی ڕێــگای
شــەهیدان تاگەیشــتن بــە ئــاوات و ئامانجەکانــی شــەهید مووســا و
ســەرجەم شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاری کوردســتانیان دووپاتکــردەوە.
یاد و ناوی سەرجەم شەهیدانمان هەرمان

کچی هونەرمەندی نەمر"ماملێ" کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا
بەداخ و پەژارەیەکی زۆرەوە هەواڵمان پێگەیشت کە خاتوو "ڕووناک
مەولوودیان" (ماملێ) کچی خاتوو ئامینە ماملێ بە هۆکاری نادیار کۆتایی بە
ژیانی خۆی هێناوە.
خاتــوو ڕوونــاک پــەروەردەی دەســتی دایکێکــی نێشــتمان پــەروەر
کــە بــە
بــوو
وگەورەبــووی بنەماڵەیەکــی هونەرمەنــدو بەناوبانــگ
یارەمەتیدانــی هــەژاران و بەتایبــەت وەرزشــکاران وای کردبــوو کــە خاتــوو
ڕوونــاک کەســایەتییەکی تایبــەت و خۆشەویســتی لــە نێــو کومەڵگــەدا هەبــێ.
لــە دەســتدانی خاتوونێکــی ئــاوا نیشــتمان پــەرور و خەمخــۆر
،خەمــی خســتە نێــو دڵــی هەمــوو نیشــتمان دۆســتان و
خەمخۆرانــی شــاری مهابــاد بەگشــتی و کوردســتان بەتایبەتــی.
لەالیەن دەســتەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردســتان پرســەو
سەرەخۆشــی خۆمــان ئاراســتەی بنەماڵــەی گــەورەی ماملــێ وئەمیــری دەکەیــن و
خۆمــان بەشــەریکی خەمیــان دەزانیــن ،بــەو هیوایــە دوا خەمــی بنەماڵەتــان بــێ.
دەستەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
24گەالوێژی 1400هەتاوی
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بەڕێوەچوونی خولێکی پەروەردەیی یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستان لە ناوەندی سێ
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان بــە هــاوکاری ناوەنــدی ســێی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،لــە ڕۆژانــی ٢٩ی جۆزەردانــەوە
هەتــا ٢٨ی پووشــپەڕی ١٤٠٠ی هەتــاوی خولێکــی پەروەردەیــی بــۆ ئەندامانــی یەکیەتیــی ژنانــی ناوەنــدی ســێی کوردســتان بەڕێوەبــرد.
لــەم خولــەدا  ١١مــاددەی دەرســی جۆراوجــۆر وەک ،مێــژووی حیــزب ،بزووتنــەوەی ژنــان ،ڕایەڵەکۆمەاڵیەتییــەکان ،ئەمنییــەت ،ئەساســنامە،
کۆمەڵــگای مەدەنــی ،مافــی مــرۆڤ ،چەکوچــۆڵ ،تەشــکیالتی نهێنــی و زمانــی کــوردی لەالیــەن ماموســتایانی(کادرەکانی) ناوەنــدی ســێ گوترانەوە.
دوای کۆتایی هاتنی ئەم دەورەیە ،ڕۆژی شەممە ٢ی گەالوێژی  ١٤٠٠لەالیەن بەشی ئامووزشی ناوەدنی ٣وە کۆبوونەوەیەک بۆ سەرجەم ئەندامانی
یەکیەتیی ژنان بە بەشداری کادروپێشمەرگەکان و ماموستایانی دەورەکە بەڕێوەچوو کە تێیدا وێڕای دەستخۆشی لە یەکیەتیی ژنان و بەشدارانی
دەورەکە هەروەها هاوکاری ناوەندی ســێ ،سپاســی ماموســتایان و ئەو ژنانە کرا کە بەشــێوەیەکی چاالک و جدی بەشــداری ئەم خولە ببوون.

ئارمینا سادقیان
میداڵی زێڕی وەرگرت
ئارمینــا ســادقیان تیروانــی ئێالمــی ،لــە کێبەرکــێ
جیھانــی کرواســی توانــی کــە میداڵــی زێــڕ وەربگــڕێ

ژمارە٥٤:

خەرمانانی 40 ١٤٠٠

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان ،سمینارێکی «پەروەردەیی-
کۆمەاڵیەتیی» لە ناوەندی سێی کوردستان پێک هێنا

دوانیــوەڕۆی ڕۆژی سێشــەممە 5ی گەالوێــژی ســاڵی 1400
هەتــاوی لــە درێــژەی کاروچاالکییەکانــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتان ســمینارێکی "پەروەدەیــی کۆمەاڵیەتیــی" بــۆ خاتــوو شــلێر
مەحمــوودی ئەندامــی بەڕێوەبــەری یەکیەتیــی ژنــان و هەروەهــا
ئەندامــی ڕێبــەری حیــزب لــە ناوەنــدی ســێی کوردســتان پێــک هێنــا.
ســەرەتای ســمینارەکە بــە ســاتێک وەســتان بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی
پاکــی شــەهیدان دەســتی پێکــرد ،دواتــر خاتــوو شــەهال کاوە ئەندامــی
بەرێوەبــەری یەکیەتیــی ژنــان وێــڕای بەخێرهاتنــی بەشــداربووان تەوەری
ســمینارەکەی "زەواج و تــەاڵق لــە یاســا و ئایینــی ئیســام" ڕاگەیانــد.
پاشــان خاتــوو شــلێر مەحمــوودی بــە ئامــاژەدان بــە زەروورەتــی
پێکهێنانــی ئــەو ســمینارە ،باســەکەی بــەم شــێوەیە دەســت پێکــرد.
هــەروەک لەکۆنــەوە گووتــراوە هاوســەرگیری ســوونەتی ژیانــە
و هەریــەک لــە کــوڕ و کــچ مافــی خۆیانــە بــە شــێوەیەکی تەندروســت
هاوســەرگیری بکــەن ،بــەاڵم مەرجــە ئــەو هاوســەرگیرییە بنەمــاکان یــا
ڕوکنەکانی هاوسەرگیری تێدابێت و بەشێوەیەکی ڕەمەکی نەبێت .خێزان
و بەرپرسیاریەتی خێزان پیرۆزی خۆی هەیەو دەبێ بۆ بەردەوام بوونی
ئــەو پەیوەندییــە خۆشەویســتی ،مێهرەبانــی و بەرپرســیاریەتی هاوبــەش
هەبــێ ،بــێ گومــان ئەگــەر یەکێــک لەوانــە نەبــێ خێــزان لێــک هەڵدەوەشــێت
و هاوســەرگیری کۆتایــی پــێ دێ و دەبێتــە هــۆی جیابوونــەوە (تــەاڵق).
تــەاڵق ،واتــا کۆتایــی هێنــان بــە گرێبەســتی هاوســەرگیری و
هەڵوەشــاندنەوەی خێــزان بەهــۆی نەگونجانــی هاوســەرەکان لەگــەڵ
یەکتــر ئەمــەش هــۆکاری زۆرە و لــە ئێســتادا بەداخــەوە ڕێژەکــەی زۆر
لەســەرێیە و هــەر یەکێــک لەخێــزان بەتایبــەت منــداڵ قوربانــی ســەرەکی
تەاڵقــە .بــۆ کەمکردنــەوەی ئــەو ڕێژەیــە دەبــێ هاوســەرگیری لەســەر
بنەمــای هۆشــیاری تــاک وە بەرێگەیــی یاســایی ئەنجــام بدرێــت .ئــەو
باســانەو چەنــد باســێکی تــری وەکــوو فرەژنــی ،جۆرەکانــی تــەاڵق
و چەنــد بابەتێکــی دیکــەی کۆمەاڵیەتــی کــە زەرور و پێویســتن لــە

گۆمەڵــگا دا لەبــەر چــاو بگیرێــن لــە الیــەن کــۆڕ گێــڕەوە خرانــە بەربــاس.
پاشــان لەالیــەن ئامادەبوانــەوە تاوتوێــی زیاتــری باســەکە کــرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو ســمینارەدا ئامــاژە بــە هــاوکاری و پاڵپشــتی
ناوەنــدی ســێ لــە بەڕێوەچوونــی کاروچاالکییەکانــی یەکیەتیــی ژنــان
لــەو کەمپــە بەتایبــەت لــە کۆتــا چاالکــی کــە بەرێوەچوونــی خولێکــی
یــەک مانگــەی پەروەدەیــی بــوو ،کــرا و لەوحــی ڕێزلێنانــی یەکیەتیــی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان لــە الیــەن خاتــوو مــوژگان عەلیپــوور
ســکرتێری یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان پێشــکەش بــە کاک
لوقمــان موئمێنــی بەرپرســی ناوەنــدی ناوەنــدی ســێی کوردســتان کــرا.

بەشداری هەیئەتی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
لە کۆڕی سەکۆی بەشداری گشتیی کۆیە

پاش نیوەڕۆی پێنجشەممە 1٤ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی ،هەیئەتی
یەکیەتیی ژنان ،بەشــداری لە ســمیناری "هۆکار وچارەســەری بۆ گرفت
وکێشــە کۆمەاڵیەتییــەکان" کــە بــۆ خاتــوو " "کــوردۆ عومــەر" بەڕێوبەری
گشــتی بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیــژی دژی خێــزان پێــک هاتبــوو ،کرد.
ئــەو کــۆڕە کــە لــە چوارچێــوای پــڕۆژەی " هۆشــیاری تــاک
و چارەســەری کێشــە کۆمەاڵیەتییەکان"دابــوو ،پێکهاتبــوو
لــە ئەندامانــی ڕێکخراوەکانــی ژنــان و چاالکــی ژن لــە کۆیــە.
عومــەر"
"کــوردۆ
خاتــوو
کــۆڕە
ئــەو
ســەرەتای
بــە وردی باســەکەی خــۆی پێشــکەش کــرد و لــەو
نێوانەشــدا کەیســە جۆراوجۆرەکانــی بــە نمونــە هێنایــەوە.
پاشــان بەشــداربووان لەگــەڵ کۆڕگێــر ڕا و ســەرەنجی
خۆیــان بــاس کــرد و تــەوەری باســەکەیان تاوتــوێ کــرد.
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بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی سااڵنەی یەکیەتیی
ژنانی دێموکڕاتی کوردستان لە واڵتی سوید

ناھیــد کەیانــی ،وەرزشــوانی ڕســتی

تەکوانــدوی ئێــران بــە باڵوکردنــەوەی

پۆســتێک لە ئینســتاگرامی خۆی ســەبارەت
بــە ملمالنــێ مێژوویــی و تاڵــی بەرامبەر بە

کیمیــا عەلیزادە نووســیی :ھاونیشــتمانانی
من ،ئەمن ھاوچەشــنی ئێوەم ،ھاوچەشــنی

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٠٢١-٨-٧ی زایینــی و پــاش هێــور
بوونــەوەی دۆخــی کۆرۆنــا ،کۆمیتــەی ســویدی یەکیەتیــی ژنانــی
دێموکڕاتــی کوردســتان فێســتیڤاڵێکی یــەک ڕۆژە و هەمەڕەنگــی بــە
بەشــداری بەشــێکی بەرچــاو لــە ئەندامــان و الیەنگــران و دۆســتانی ئــەو
ڕێکخراوە و بنەماڵەکانیان ،لەشاری لینشۆپینگی واڵتی سوید پێک هێنا.
ســەرەتا خاتــوو فەریبــا وەیســی ئەندامــی دەســتەی بەرێوەبــەری
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکڕاتــی کوردســتان لــە کۆمیتــەی ســوید،
بەخێرهاتنــی بەشــدار بــووان بەتایبەتــی خوشــکە ســەکینە
جەوانمــەرد ،ئەندامــی لــە مێژینــەی یەکیەتیــی ژنــان و یەکەمیــن
و
کــرد
ڕێکخراوەکەمانــی
هەڵبژێــردراوی
بەڕێوەبــەری
پاشــان ڕیــزی بەرنامەکانــی پێشــکەش بــە ئامــادە بــووان کــرد.
دواتــر لــە الیــەن بەرپرســی کۆمیتــەوە خاتــوو لەتیفــە جەبــاری
کورتــە باســێک لەســەر مێــژووی یەکیەتیــی ژنــان لــە ســەرەتای
دامەزراندنــی تاکــوو ئێســتا و هەروەهــا مێــژووی دامەزراندنــی
یەکیەتیــی ژنــان لــە ســوید و شــێوەی چاالکییەکانــی لــە
ســەرەتاوە تــا ئەمــڕۆ پێشکەشــی میوانــان و بەشــدار بــووان کــرا.
دواتــر لــە الیــەن بەرپرســی بەشــی پێوەندییەکانــەوە خاتــوو کــەژال
ئەحمــەدی چەنــد پرســیارێک کــە بــە مەبەســتی هەڵســەنگاندنی کار و
چاالکییەکانــی کۆمیتــە و هەروەهــا وەرگرتنــی ڕای بەشــداربووان لــە
ســەر شــێوە کاری داهاتوومــان ئامــادە کرابــوو ،لــە شــێوەی وۆرکشــۆپ
پێشــکەش کــرا و بەشــدار بــووان بــە گەرمــی پێشــوازییان لــێ کــرد.
لــە بڕگەیەکــی دیک ـەی فێســتیڤاڵدا چاالکــی یــەک بــۆ منــداالن ئامــادە
کرابــوو( )tipspromenadکــە لەگــەڵ پێشــوازی گەرمــی منــدااڵن
بەرەوڕوو بوو و بە بەشداری هەموو منداڵەکان لە تەمەنە جیاوازەکاندا
بەڕێوەچــوو و پاشــانیش منــداالن بــە کتێــب و شــیرنی خــەاڵت کــران.
پــاش خواردنــی نانــی نیــوەڕۆ و تــا کۆتایــی ئێــوارێ ،نێواخنــی
بەرنامەکــە بــە گۆرانــی و هەڵپەڕکــێ ڕازاندرایــەوە و پاشــان بــە
ماڵئاوایــی کردنــی بەشــداربووان کۆتایــی بــە فێســتیڤاڵەکە هــات.

خەڵکــی ئاســایی ،و ھاوچەشــنی دەردی

ڕاســتەقینە ،ببــورن ئەگــەر نەمتوانــی
خــۆدی خــۆم بــم ،نەمتوانــی لــە نێــوان

دەردی بــێ ئــاوی و دەردی وشکەســاڵی،

دڵخۆشــییەکی چکۆڵەتــان بــە دیــاری
بدەمــێ ،ببــورن ئەگــەر ڕووبەڕووبونــەوەی

مــن و ھاوواڵتێکــەم دڵــی ئێــوەی رەنجانــد.

ژنانی بۆکسۆر لە ئێران بەردەوام
چاوەڕوانی مۆڵەت نامەن

وەرزشــی بۆکــس بــۆ ژنــان لــە ئێــران قەدەغەیــە ،ئــەو ژنانــەی ئــەو
ڕســتەیە وەرزشــییە دەکــەن ناچــارن کــە بــە نھێنــی پڕۆڤــە بکــەن و
خولــی ڕاھێنــان تێپــەز بکــەن لەبــەر ئەوەیکــە یاریگــە وەرزشــێکان
ئێســتاکەش بــۆ ڕاھێنــان و پڕۆڤــەی ژنــان مۆڵــەت نامەیــان نییــە.
یەکیەتــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان :کۆمــاری ئیســامی ئێــران
مــاوەی  ٤٠ســاڵە بــەردەوام بــە شــێوازی جۆراوجــۆر زۆلــم لــە خەڵکــی
ئێران دەکات و بە تایبەت ژنانی وەرزشوان کە ھەمووکات بە شێوازێک
بــەرد دەخاتــە ســەر ڕێگەیــان و پێــش لــە پێشــکەوتنی ژنــان دەگرێــت.

ژمارە٥٤:
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بەرهەمی وەرگێڕێکی کورد بووەتە وانەی قوتابخانەکانی واڵتی نۆروێژ
وەرگێڕانــی کۆمەڵەشــێعرێکی مامۆســتا شــێرکۆ بێکــەس،
شــاعێری بلیمــەت و نــاوداری کــورد لەالیــەن خاتــوو عیســمەت
 /عاســیمە ســۆفییە بــۆ ســەر زمانەکانــی نۆروێــژی و
ئینگلیســی ،بوونەتــە وانــەی قوتابخانەکانــی واڵتــی نۆروێــژ.
خاتــوو عیسمەت/عاســیمە ســۆفییە ،وەرگێــڕ و چیرۆکنووســی کــورد
و خەڵکــی شــاری ســنەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و دانیشــتووی
واڵتــی نوروێــژ ،کۆمەڵێــک لــە شــێعرەکانی شــێرکۆ بێکــەس،
شــاعێری نــاودار و بلیمەتــی کــوردی وەرگێڕاوەتــە ســەر زمانەکانــی
نوروێــژی و ئینگلیســی و ئەمســاڵ لــەو نــاو وەرگێڕانەکانیــدا هەندێــک
شــێعری مامۆســتا شــێرکۆ بێکــەس بــە هــەر ســێ زمانــی کــوردی
و ئینگلیســی و نۆروێــژی لــە کتێبــە دەرســییەکانی قوتابخانەکانــی
واڵتــی نورێــژدا چــاپ کــراون و بــە وێنــەی مەشــخەاڵنی نــەورۆزی
کوردســتان ڕازاوەتــەوە و وەکــوو وانــەی ڕۆژانــە لــە قۆناغــە جیــا
جیاکانــی خوێنــدن لــە قوتابخانەکانــی ئــەو واڵتــەدا دەوترێنــەوە.
خاتــوو عیســمەت لــەم بارەیــەوە ڕایگەیانــدووە؛ لــەم دواییانــەدا
واڵتــی نۆروێــژ کۆمەڵێــک وەرگێڕانــی ئینگلیســی و نۆروێــژی منــی
لــە مامۆســتا شــێرکۆ بێکــەس ،شــاعێری بلیمەتــی گەلــی کــورد
پەســەند کــردووە تاکــوو لــە چەنــد کتێبــی دەرســیدا چــاپ بکرێــن.
ئەمــە دەســتپێکی کۆمەڵــە وەرگێڕانێکــە بــۆ قۆناغــە جیــا جیاکانــی
خوێنــدن لــە قوتابخانەکانــی ئــەم واڵتــەدا دەستنیشــان کــراون".
ناوبــراو ڕایشــیگەیاندووە کــە؛ ئەمســاڵ وەرگێڕانێکــی ئینگلیســی و
نۆروێــژی لــە کتێبێکــدا بــە ناونیشــانی "گریپ_ "3_Grip / ٣چاپ و باڵو
بووەتــەوە کــە ئــەم کتێبــە لــە پۆلــی دەهەمــی قوتابخانــەدا دەخوێندرێت و
بڕیــار وایــە لــە داهاتــوودا لە بەرنامــەی پۆلەکانی تریشــدا بگونجێندرێت.
خاتــوو عیســمەت هەســتی خۆشــحاڵیی خــۆی لــەم بارەیــوە بــەم
شــێوەیە دەربڕیــوە و نووســیویەتی" :منیــش وەکــوو ژنێکــی کــورد
هەســت بــە شــانازی دەکــەم کــە توانیومــە بەرهەمەکانــی شــێرکۆ

بێکــەس بــە چەشــنێک وەربگێڕمــەوە کــە شانبەشــانی سەرچەشــنە
ئەدەبییەکانــی وەکــوو شکســپێر ،هێنریــک ئیبســن ،ڕۆناڵــد داڵ ،ئاگاتــا
کریســتی و مەولــەوی ،لەالیــەن قوتابییانــەوە لــە نۆروێــژ بخوێندرێــن"
ئــەو وەرگێــڕە کــوردە لــە ســاڵی ١٣٩٢ی هەتــاوی بەرانبــەر
بــە ٢٠١٣ی زایینــی ،کۆمەڵێکــی تــر لــە شــێعرەکانی مامۆســتا
شــێرکۆ بێکەســی وەرگێڕاوەتــەوە ســەر زمانــی نۆروێــژی و لــە
کتێبێکــدا بــە نــاوی "لــە چــاوی زریانــدا" چــاپ و بــاو بووەتــەوە و
لــە هەمــان ســاڵدا ئــەم کتێبــە خەاڵتــی ئەدەبیــی "ئۆردکناپێــن /
"Ordknappenـــی پــێ بەخشــراوە و ئەمــەش بووەتــە هــۆی ئــەوەی
کــە ســەرەنجی وەزارەتــی ڕۆشــنبیریی واڵتــی نۆروێــژ ڕابکێشــێت.
بەپێــی ئــەوەی کــە خاتــوو عیســمەت ڕاگەیانــدووە؛ پێشــوازیی
وەزارەتــی ڕۆشــنبیریی واڵتــی نۆروێــژ لــەو کتێبــە بــە چەشــنێک
ئەرێنــی بــووە کــە گرنگتریــن دامــەزراوەی فێرکاریــی ئــەو واڵتــە
دڵنیایــی داوە کــە چەندیــن بەرگــی (نوســخە) کتێبەکــە لــە هەمــوو
کتێبخانەکانــی سەرانســەری نۆروێــژدا دەبێــت لــە بەردەســتدا بێــت.

هەوڵ ماندوون و شەونەخوونی حەوت ساڵەی
خاتوو شیالن گیالنی بە ئاکام گەیشت و بۆشاییەکی
گەورەی لە کتێبخانەی کوردی پڕ کردەوە
کتێبی ژنانی کورد
(گوڵبژێرێــک لــە ژنانــی ئافرێنــەر لــە ئاوێنــەی مێــژوودا)
ســاڵە
حــەوت
بێوچانــی
ئامانجــی
کتێبــە
ئــەم
گەیالنــی.
شــیالن
خامــەی
و
هــزر
و
بیــر
لەســەر
بەشــێکە لــە چاالکــی و ماندوونەناســی ژنانــی ئەوســا و
ســەردەمی ئێســتای چــوار پارچــەی کۆمەڵــگای کوردســتان.
باســی ژنانــی بەدەســەاڵت و فەرمــوودە بێــژ و نەخوێنــدەوار و هەڵکەوتوانــی
مەدەنــی و سیاســی و فەرهەنگییــە ،تەنانــەت ئــەو تــەوارە ژنانــەی کــە بــە
بــێ پشــت بەســتن بــە پیــاو بــە تاقــی تەنیــا گــەورە کچــان و پیاوانێکــی
ناوداریــان پــەروەردە کــردووە و دەرفەتــی خۆدەرخســتنیان لــە مێدیاکانــەوە
بــۆ نەڕەخســاوە و ژیانیــان بــە قامووســی ئەویــن بــەڕێ کــردووە.
زۆربــەی جــار بەســەرهاتی ژنانــی ئافرێنــەری کــورد بــە دەســت
پیــاوان نەخشــاوە ،بۆیــە بــە پێویســتم زانــی لــە دووتــۆی دووبەرگــدا
بیانخەمــە نــاو کاروانــی ژنانــی ســەرکەوتوو هەتــا مێــژوو لەبیریــان نــەکات.
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پێکهێنانی سمینارێکی هاوبەش بۆ بەڕێز حەسەن شێخانی لەالیەن
هێزی پارێزگاری و یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

ئێــوارەی ڕۆژی دووشــەممە١ ،ی خەرمانــان ،هێــزی پارێــزگاری
و یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان ســمینارێکیان بــۆ بەڕێــز
"حەســەن شــێخانی" شــرۆڤەکاری سیاســی و ڕێکخــەری ڕێکخــراوە
دێموکراتیکــەکان ،لەســەر دواییــن ئاڵوگۆڕەکانــی ئێــران ،پێکهێنــا.
حەســەن شــێخانی لــە بەشــی یەکەمــی باســەکەیدا کۆســپەکانی
بــەردەم ئیبراهیــم ڕەئیســی بــۆ وەدیهێنانــی دروشــم و بەڵێنەکانــی
لەمــەڕ باشــکردنی دۆخــی ژیــان و گوزەرانــی خەڵکــی ئێــران شــرۆڤە
کــرد و کاریگــەری پرســی ناوکیشــی لــەم پێوەندییــەدا لێکدایــەوە.
ناوبــراو لــە بەشــەکانی دیکــەی باســەکەیدا ڕۆڵــی فاکتــۆری ناوچەیــی
و نێونەتەوەیی لەسەر ئاڵوگۆرەکانی ئێران شیکردەوە و دوا بەشی
باسەکەشــی بــۆ هەڵوێســتە کــردن لەســەر کاریگەریــی پەرەســەندنی
فەقــر و هــەژاری لەســەر ڕادیکالیــزە کردنــی ڕەوتــی ئیعترازەکانــی
ئێــران تەرخــان کــرد و ئەمەشــی وەک مەترســییەکی جیــددی بــۆ
کۆمــاری ئیســامی لــە قەڵــەم دا .دوای پێشــکەش کردنــی باســەکە،
ئامادەبــوان بــە پرســیار و تێبینــی بەشــدارییان لــە باســەکەدا کــرد.

دوانیــوەڕۆی ڕۆژی شــەممە ١٣ی خەرمانــان ١٤٠٠ی
هەتــاوی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان ســیمینارێکی
بــۆ خاتــوو "شــلێر مەحمــوودی" ئەندامــی بەڕێوەبــەری
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان لەژێــر نــاوی
"هاوســەرگیری و یاســاکانی و بــاری کەســایەتی" لــە یەکێــک
لــە ســاڵۆنەکانی قــەاڵ بــۆ ئەندامانــی شــانەی قــەاڵ پێــک هێنــا.
لــەو ســمینارەدا خاتــوو شــلێر باســێکی لــە قۆناغەکانــی
هاوســەرگیری تــا تــەاڵق کــرد .لــە مابەینــی باســەکەی
کۆڕگێڕیشــدا هاوڕێیانــی بەشــداربوو ڕاو بۆچوونــی خۆیــان بــە
نیســبەت باســەکە دەربــڕی و لــە الیــن کۆڕگێــڕ واڵمیــان درایــەوە.
لە کۆتایی ئەو ســێمینارەدا بەشــی تەشــکیالتی یەکیەتیی ژنان
دوای دەستخۆشی کردن لە سەرشانەی پێشوو (کەیوان عەزیز
یەمەنی) دوو هاوڕێی دیکە لە ئەندامانی قەاڵ وەک سەرشانە و
جێگری شــانە بە تێکڕای دەنگی ئەندامانی بەشــداربوو هەڵبژێرد.

ژمارە٥٤:
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کۆچیدوایی دوو خاتوونی تێکۆشەر لەیەک بنەماڵەدا
نوســرەت کەریمی ،هاوســەری مامۆســتا مەال ئەبووبەکری فەلســەفی و
گەالوێژ فەلسەفی کچی مامۆستا ،بەهۆی تووشبوون بە پەتای کۆڕۆناوە
لــە یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی شــاری ســلێمانی مااڵواییــان لــە ژیان کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٧ی پووشــپەڕ خوشــکە نوســرەت کەریمــی،
خێزانــی مامۆســتا مــەال ئەبووبەکــر فەلســەفی ،تێکۆشــەری ناســراوی
گەلەکەمــان و ئەندامــی لــە مێژینــەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە
تەمەنــی  ٧٨ســاڵیدا و چەنــد ڕۆژ دواتــر ڕۆژی هەینــی ٣١ی پووشــپەر
خاتــوو" گەالوێــژ فەلســەفی" کچــە گــەورەی مامۆســتا مــەال ئەبووبەکــر
و هەروەهــا دایــک و خوشــکی خاتــوو پەخشــان فەلســەفی ئەندامــی
بــەوەج و لــە مێژینــەی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان
لــە تەمەنــی  ٦٢ســاڵیدا بەهــۆی تووشــبوون بــە پەتــای کۆڕۆنــاوە لــە
یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی شــاری ســلێمانی مااڵواییــان لــە ژیــان کــرد.
بنەماڵــەی ماموســتا مــەال ئەبوبەکــری فەلســەفی یەکێــک لــە بنەماڵــە
شۆڕشــگێر و ناســراوەکانی نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــن کــە
ســااڵنێکە ســەرەڕای تووشــبوون لەگــەڵ گەلێــک کەنــد و کۆســپ لەســەر
ڕێــگای ژیانــی سیاســیاندا کۆڵنەدەرانــە دڕیژەیــان بــە خەباتــی سیاســیی
و پێشــمەرگانەی خۆیانــدا داوە و وەفادارانــە بــە ڕێبــازی دێموکــرات
ســەریان بــۆ زۆرداریــی ڕێژیمەکانــی شــای پەهلەوی و کۆماری ئیســامی
دانەنوانــدوە و هــەر لــە بــەر ئــەو هۆکارانــەش ســااڵنێکی زۆری ماموســتا
لــە بەندیخانەکانــی ئــەو دوو ڕێژیمــەدا تێپەڕانــدوە و ،لــە هەمــوو ئــەو
ســەردەمانەدا نوســرەت خانمــی هاوســەری لەالیــەک وەک ژنێکــی ئــازا و

کۆچی دوایی دایکێکی نیشتمان پەروەر
لە ناوچەی مهاباد

وەفادار هەم سەرپەرەســتی ماڵ و منداڵەکانی دەکرد و هەم پشــتیوانێکی
دڵســۆزی مامۆســتا بــوو لــە بەڕێوەبردنــی ئەرکــە حیزبییەکانیــدا.
جێــی ئاماژەیــە خاتــوو پەخشــان فەلســەفی کچــی دایــە نووســرەت
کەریمــی لــە ژنــە هــەرە چــاالک و ماندوویینەســانەی نیــو ڕیزەکانــی
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانە کــە ئەویــش وێــرای بنەماڵەکــەی
ســااڵنێکە لەنێــو ڕیزەکانــی حیــزب و یەکیەتیــی ژنــان دا چاالکــی دەکا.
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی ئــەو دوو خاتوونــە ئەزیــزە و ئــەو کۆســتە
گــەورەی بنەماڵــەی فەلســەفی پرســەو سەرەخۆشــی خۆمــان
ئاراســتەی بنەماڵــەی گــەورەی فەلســەفی بەگشــتی و خاتــوو
پەخشــان فەلســەفی بەتایبەتــی ،دەکەیــن و خۆمــان بــە شــەریکی
خەمیــان دەزانیــن هیواداریــن دواخــەم و کۆســتی بنەماڵەیــان بــێ.
دەســتەی بەڕێوەبــەری یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان
2ی گەالوێژی 1400ی هەتاوی

دایکى هونەرمەند ناسر

ڕەزازی کۆچى دوایی کرد
شەریفە خان دایکی هونەرمەند ناسری
ڕەزازی دوێنێ شەو کۆچی دوایکرد.

ڕۆژی چــوار شــەممە ڕێکەوتــی  6ی گەالوێــژی 1400هەتــاوی
دایــە "پیــرۆز قــادری " ناســراو بــە غریبــە  ،دایکــی خاتــوو نوســرەت
محەممــەدی ،ئەندامــی لەمێژینــەی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردستان لە ئاوایی گردشیالنی ناوچەی مهاباد کۆچی دوایی کرد.
شــایانی باســە خاتــوو نوســرەت محەممــەدی ئەندامــی
چــاالک و بەوەجــی ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنانــە و ســااڵنێکە
لــە نێــو ڕیــزی تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە.
بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی دایــە پیــرۆز لەالیــەن دەســتەی
بەڕێوەبــەری یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانەوە
پرســەو سەرەخۆشــی خۆمــان ئاراســتەی بنەماڵــەی قــادری و
محەممــەدی دەکەیــن و خۆمــان بەشــەریکی خەمیــان دەزانیــن.
دەســتەی بەڕێوەبــەری یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان
7ی گەالوێژی 1400ی هەتاوی
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 ڕاگەیاندراوی ناوەندی ژنانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت بە بۆنەی دۆخی
کارەساتبار لە ئەفغانستان و هەلوومەرجی نەخوازراوی ژنان لەو وەاڵتە
لــەم ڕۆژانــەدا بــە ملیۆنــان مــرۆڤ لــە سەرتاســەری جیهــان
شــاهیدی ڕووداوگەلێكــی كارەســتابارن كــە بەســەر خەڵكــی
ن و كچانــی ئــەو واڵتــەدا دێــت.
ئەفغانســتان ،بــە تایبەتــی بەســەر ژنــا 
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا بزوتنــەوەی تاڵیبــان كۆنتڕۆڵــی زۆربــەی
ت و ســەرۆك كۆمــاری
ناوچەكانــی ئەفغانســتانی بــە دەســتەوە گــر 
ئەفغانســتان بەپەلــە واڵتــی بــۆ بزوتنــەوەی تونــدڕەوی تاڵیبــان جێهێشــت.
بــە گرتنــی هــەر شــارو شــارۆچكەیەك ئــەم گروپە توندڕەوە ئیســامییە
ن و ژنان.
دەستیان كردوە بە كوشتن و ئازاردانی خەڵک ،بە تایبەت كچا 
بــە پێــی زانیارییــەكان چەكدارانــی تاڵیبــان مندااڵنــی كــچ دەڕفێنــن
و لــە خۆیانــی مــارە دەکــەن ومــاڵ بەمــاڵ بــۆ نیــکاح دەگەڕێــن.
ژمارەیەک لە ژنان و كچانی ئەفغانی لەسەر پۆشاک و جلوبەرگ یان
ن و كچانی
چاویــان دەرهێنــراوە یــان كــوژراون .ئەشــكەنج ە و ئــازاری ژنا 
ن و شــاعیرانو ...ڕۆژانــە لــە
خوێنــدەوار لەوانــە نوســەران ،دەرهێنــەرا 
هــەر ســوچێكی واڵتــی ئەفغانســتان زۆر ئاســایی بــە بەرچــاوی كۆمەڵــگای
نێودەوڵەتییــەوە ڕوبــەڕوی شــکەنجەو کوشــتن دەبنــەوە و لــە ترســی
گیانــی خۆیــان لــە هەوڵــی ڕاکــردن و دوورکەوتنــەوەن لــە واڵتەکەیــان.
دۆخــی ژنــان لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت كــە بــە هەبوونــی هێــزە
تونــدڕەوە ئیســامییەكان هــەر لــە ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی كۆمــاری
ئیســامی كــە هانــدەری ســەرەكی توندڕەویــی و تیرۆریزمــی ئیســامییە
هەتــا ئەفغانســتان و عێــراق و توركیــ ە و پاكســتان ...ڕوو لــە خراپیــە.
بــە دەســەاڵت گەیشــتنی هێزەكانــی تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان دوا
نمونــەی ئــەو ســتە م و ناحەقییانەیــە كــە ڕووبــەڕووی ژنــان دەبێتــەوە.
ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان ،ســەرەڕای مەحكــوم كردنــی
تاوانەكانی چەكدارانی تاڵیبان بەرامبەر بە خەڵكی ئەفغانستانو بە تایبەتی
ن و مندااڵن ،داوا لەسەرجەم رێكخراوە نێودەوڵەتییەكانی
بەرامبەر بە ژنا 
مافــی مــرۆڤ دەكات ،بــە هانــای خەڵكــی ئەفغانســتانەوە بچــن.
ئێمــە پشــتیوانی خۆمــان لــە مافــی ڕەوای ژنانــی ئەفغانســتان،
ن و
ن و بڕوامــان بەوەیــە كــە بەهێزكردنــی خەباتــی ژنــا 
دەردەبڕیــ 

ن و پیــاو ،مەحكــوم كردنــی هەرچەشــنە
داخوازیــی بــۆ مافــی یەكســانی ژ 
هەاڵواردنێــك دژ بــە ژنــان ،وەدیهێنــەری كۆمەڵگایەكــی ئــازا د و یەكســانە.
ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان
٢٥ی گەالوێژی ١٦ – ١٤٠٠ی ئەگۆستی ٢٠٢١
http://t.me/N_Jnani_Rojhalat
ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد
ڕێکخراوی ئافرەتانی خەباتی کوردستانی ئێران
کۆمەڵەی ژنانی ڕۆژهەاڵت
یەکیەتیی ژنانی دیموکراتی کوردستان
یەکیەتیی ژنانی دیموکراتی کوردستانی ئێران

گۆرانیبێژ و هونەرمەندی کورد“ ،ئاینوور دۆغان” خەاڵتی “وۆمێکس”ی ساڵی ٢٠٢١ی پێ بەخشرا
گۆرانیبێژ و هونەرمەندی کورد ئاینوور دۆغان ،بە یهكێك ل ه باشترین
گۆرانیبێژهكانــی جیهــان ههڵبژێــردرا و خهاڵتــی وۆمێکســی پــێ بهخشــرا.
وۆمێکــس ( ) World Music Expoپێشــانگەی موزیکــی
جیهانیــی ،کــە پڕۆژەیەکــی نێودەوڵەتییــە بــۆ پشــتیوانی و گەشــەپێدانی
موزیکــی گــەالن ،ســەنتەرەکەی شــاری بێرلینــە و هەمــوو ســاڵێک
لــە دواییــن حەوتوویــی مانگــی ئاگۆســتدا ئــەم خەاڵتــە دەبەخشــێتە
باشــترین موزیســیان و گۆرانیبێــژ و ئەمســاڵ ( )٢٠٢١ئــەم خەاڵتــە
بەخشــرایە ژنــە گۆرانیبێــژ و هونەرمەنــدی کــورد ،ئاینــوور دۆغــان.
دەســتەی بەڕێوەبەرانــی پــڕۆژەی وۆمێکــس ڕایانگەیانــد ئــەم
خەاڵتــە بــۆ ئەمســاڵ بەخشــرایە ئاینــوور دۆغــان لەپێنــاوی هــەوڵ
و خهباتــ ه بهردهوامهكانــی لــ ه پێشخســتنی هونــهری گهلهكــهی و
زیندووهێشتنهوهی كولتووری گهلی كورد وهك گهلێكی دێرینی جیهان.
ئاینــوور دۆغــان لهكاتــی وهرگرتنــی خهاڵتهكــ ه ئامــاژهی بــەوەدا،
كــ ه موزیــک كلیلــی دۆزینــهوهی کولتــووری گهالنــه ،بــ ه تایبــهت
کولتــووری ئــهو گهالنــهی كــه ههوڵــی ســڕینهوهیان دهدرێــت .هونــهر
و کولتــووری جیــاواز ،بهڵگهی ـ ه لهس ـهر ئ ـهوهی ئێم ـ ه گهلــی ل ـه یهكتــر
جیاوازیــن ،ب ـهاڵم ل ـه بنهڕهتــدا ههمــوو گۆرانــی و نــۆت و ئاوازهكانــی

موزیکــی هــهر گهلێکــی جیهــان بهشــێکە لــ ه کەلەپــووری مرۆڤایهتــی.
هەروەهــا ئاینــوور دۆغــان وتــی ،ئــهو ه شــهرهفێكی گهورهیــ ه بــ ه
نوێنهرایهتــی موزیــک و کولتــووری گهلێكــی گــهور ه ئــهو خهاڵتــ ه
دەبەخشــرێ بــە مــن ،كــ ه تــا ئێســتها ئــهو گهلــ ه خــاوهن قــهوارهی
خۆیــان نیــن و دهچهوســێنرێنهوه ،شــهرهفێكی گهورهشــ ه كــ ه
وهك ژنێــک نوێنهرایهتــی گهلهكــهم دەکــەم ،ژنانــی نەتەوەکــەم
هەمیشــە لهپێنــاوی ئــازادی و یهكســانی و ئاشــتیدا خهبــات دهكــهن.
شــایانی باســە کــە ئاینــوور دۆغــان هونەرمەنــدی بەناوبانگــی کورد ،لە
ســاڵی  ١٩٧٥لــە پارێــزگای دێرســیمی باکــووری کوردســتان لەدایکبووە.

ژمارە٥٤:
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ڕاپۆرتێک لە باروودۆخی سێ مانگهی هاوینی
زیندانیانی ژن ل ه کوردستان و ئێران

ڕۆژی سێشــەممە ١ی پووشــپەڕی ١٤٠٠ی هەتــاوی "ئــازادە
زەینەڵــی" دەرهێنــەری شــانۆ کــە بــە تۆمەتــی گەندەڵیــی ماڵــی ســزای
بەندکرانــی بــە ســەردا ســەپاوە ،لەبــەر واڵمنەدانــەوەی بەرپرســان
و پێڕانەگەیشــتن بــە دۆســیەکەی مانــی لــە خــواردن گرتــووە.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢ی پووشــپەڕی ســاڵی ١٤٠٠ی هەتــاوی ،دوو
هاوواڵتیــی ژن بــە ناوەکانــی "شــلێر قــادر نــەژاد" و "مەهتــاب قادرنــەژاد"
خەڵکی گوندی نلیوانی سەر بە شاری شنۆ بانگهێشتی ئیتالعاتی شاری
شنۆ کران و چەند کاتژمێرێک لێپرسینەوەیان لێکرا و پاشان ئازاد کران.
ئەنســیە دائیمــی ،خوشــکی بەندکــراوی سیاســی #ئاتێنا_دائیمــی
باروودۆخی بەندکراوانی الکانی ڕەشت:
9بەندکــراوی ئێرانــی لــە ئازەربایجــان لــە دوای ئاڵووگــۆڕی
زیندانــی بــۆ شــوێنی دوورخرانــەوەی الکانــی ڕەشــت گواســترانەوە
ڕۆژی دووشــەممە ٧ی پووشــپەڕی ســاڵی ١٤٠٠ی هەتــاوی ،ئــارام
فەتحــی شــاعیر و نووســەر و هەروەهــا ســورەیا حەقدووســت چاالکــی
مەدەنــی خەڵکــی مەریــوان دوای  ١١رۆژ دەستبەســەرکران بــە شــێوەی
کاتــی و بــە دانانــی بارمتــەی  ١٠٠میلیــۆن تمەنــی ئــازاد کــران .ئ ـهوان
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٧ی جۆزەردانــی ســاڵی ١٤٠٠ی هەتــاوی لەالیــەن
هێزەکانــی ئیــدارەی ئیتالعاتــی مەریوانــەوە دەستبەســەر کرابــوون.
مریــەم ســامقانی دانیشــتووی شــاری گــۆرگان ســێ شــەممە
٨ی پۆشــپەڕ بــۆ تێپەڕکردنــی مــاوەی حوکمەکــەی لــە ماڵــی خــۆی
دەستبەســەرکرا .ناوبــراو بــە ھۆی پەروەندەیــەک کــە ســاڵی ١٣٩٩
لــە الیــەن دادگــەی ئێنقێالبــی تــاران و بــە ســەرۆکایەتی دادوەر
ئەفشــاری بــە تاوانــی چاالکــی و پڕوپاگەنــدە دژی حکوومەتــی ئێــران
تۆمەتبــار کرابــوو بــە  ٩١ڕۆژ حەپســی تەمبێیــی مەحکــوم کــرا.
ســەرەڕای وەرگرتنــی ناڕەزایەتــی؛ حوکمــی  ٨ســاڵ بەنــد کرانــی
شــەھرزاد نەزیفــی ھاوواڵتــی بەھایــی و قارەمانــی ماتۆڕکــراس دەرکــرا

بەپێــی ئــەو حوکمــە کــە لــە نێوەڕاســتی جــۆزەردان لەالیــەن لقــی ٢٦ی
دادگــەێ ئێنقێالبــی تــاران و بــە ســەرۆکایەتی دادوەر ئیمــان ئەفشــاری
و بــە ڕواڵەتــی دەریــدەکا دەرچووبــوو ،ناوبــراو ســەبارەت بــە تۆمەتــی
بەڕێوەبردنــی گرووپــە نایاســایی کان بــە ئامانجــی تێکدانــی ئاسایشــی
نەتەوەیــی وەاڵت بــە  ٨ســاڵ حەپســی تەمبێیــی مەحکــوم کــرا و ھەروەھا
بــە خزمــەت کردنــی زۆرەملیــێ بــە مــاوەی  ٣مانــگ و ڕۆژانــە  ٤ســاعەت
بــە مەبەســتی ئــاگاداری کــردن لــە کــەم ئەندامانــی زێنــی و زەوت
کردنــی مافــی دوو ســاڵ چــوون بــۆ دەرەوەی واڵت مەحکــوم کــراوە.
بەهــۆی
ژینگەپارێــز
ڕۆژنامەنووســی
مودەڕەســی،
ڕیســواکردنی بەشــێکی بچــووک لــە مافیــای ژینگەیــی ئێــران،
هەڕەشــە و مەترســیی بەندکــران و کوشــتن لــە ســەریەتی.
پێنجشــەممە 10ی پووشــپەڕ دۆرســا دێهقانــی شــارۆمەندێکی
بەهایــی دانیشــتووی شــیراز بــە بارمتــە ئــازاد بــوو.
ســینا کەماڵــی شــارۆمەندێکی دیکــەی بەهایــی دانیشــتووی
شــیراز ســەرەڕای تێپەڕاندنــی  17ڕۆژ لــە کاتــی دەستبەســەر
بوونــی هــەروا دەســتەوئەژنۆ لــە شــوێنێکی نادیــار بەســەر دەبــا.
یەکشــەممە 13ی پوشــپەڕ حوکمــی ســێ گرتــوی تــر و بهائیدیــن
قاســمزادە منداڵــی تاوانبــار کــە پێشــتر بــە تاوانــی کۆشــتن حوکمــی
ورمــێ جێبەجــێ کــرا.
ســێدارەیان دابــوون لــە گرتوخانــەی
گوڵڕۆخ ئیبراهیمی ئێرایی ،زیندانی سیاســی بەندکراو لە بەندی ژنانی
زیندانــی ئامــۆل بــە ناردنــی پەیامێــک بەرانبــەر بــە پێشــێل کردنــی مافــی
زیندانیان و ئازار و ئەشکەنجەیان بە دەستی زیندانبانان ،هەڵوێستی گرت.
بەندکراوێکی ژنی خەڵکی کوردستانی تورکی ه کە پاییزی ساڵی ڕابردوو
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەکانــەوە دەستبەســەر کرابــوو ،لەالیــەن دەزگای
دادوەریی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە سزای بەندکرانی بە سەردا سەپا.
دانیشــتنی دادگای ســنوور تامارا ڕۆژی چوارشــەممە ٢ی پووشــپەڕی
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٢٣( ٢٧٢١ی ژوئەنــی  )٢٠٢١بــە شــێوەی ئەلکترۆنــی و بەبــێ هەبوونــی
پارێــزەر بەڕێوەچــووە و ئــەم ســزایە ڕۆژی شــەممە ١٢ی پووشــپەڕ
(٣ی جــوالی) لــە بەندیخانــەی ورمــێ بــە فەرمــی پێــی ڕاگەیەنــدراوە.
ڕۆژی هەینــی ٢٨ی جۆزەردانــی ١٨( ٢٧٢١ی ژوئەنــی ،)٢٠٢١
هێزەکانــی ئیــدارەی ئیتالعــات هەڵیــان کوتاوەتــە ســەر ماڵــی
هاوواڵتیــەک لــە شــەقامی ســەعدی و کچێکــی تەمــەن  ١٦ســاڵیان
بــە نــاوی "ژینــا حەســەنی موقــەدەم" دەستبەســەر کــردووە.
ڕۆژی دووشــەممە ١٤ی پووشــپەڕ ســپێدە فــەراھان
بەندکــراوی سیاســی لــە زیندانــی قەرچەکــی وەرامیــن ئــازاد کــرا.
موســتەفا نیلــی ،پارێــزەری ســپێدە فــەراھان لــە تویتێــری
خــۆی ڕایگەیانــد کــە؛ "ســپێدە فــەراھان بــە پێدانــی مەرەخەســی
بەســتراو بــە ئــازادی لــە زیندانــی قەرچــەک ئــازاد کــرا"
مریــەم ســامقانی ،ھاوواڵتــی دانیشــتووی گــۆرگان ڕۆژی چوارشــەممە
٩ی پووشــپەڕ ،بــۆ بەشــی قەرەنتینــهی زیندانــی ئێڤیــن ڕاگوێــزرا،
ئــەو لــە ٨ی پووشــپەڕ لــە الیــەن مەئموورانــی ئاســایش لــە بــۆ
تێپەڕکردنــی مــاوەی حەپســی  ٩١ڕۆژەی خــۆی دەستبەســەر کرابــوو.
ســەبا کوردئەفشــاری و دایکــی ڕاحیلــە ئەحمــەدی ،چاالکوانانــی مافــی
ژنــان و لــە ڕەخنەگرانــی حیجابــی زۆرەملــی بەندکــراو لــە زیندانەکانــی
قەرچەکــی وەرامیــن و بەنــدی ژنانــی زیندانــی ئێڤیــن لــە ناڕەزایەتــی
دەربڕیــن بــە نەبوونــی ڕەخســانی چاوپێکەوتــن و پێوەنــدی تەلەفوونــی
نێوان زیندانەکان لە ڕۆیشتن بۆ ساڵۆنی چاوپێکەوتن خۆڕاگریان کرد.
یاســەمەن ئاریانــی ،چاالکوانــی سیاســی و دژی حیجابــی زۆرەملێــی
ڕۆژی ســێ شــەممە ١٥ی پووشــپەڕ ڕەوانەی مەرەخەســی کرا ،ناوبراو
لــە ٣٠ی ڕەزبــەری  ١٣٩٩لەگــەل دایکــی مونیــرە عەڕەبشــاھی لــە
بەنــدی ژنانــی زیندانــی ئێڤیــن بــۆ زیندانــی کەچوویــی کــەرەج ڕاگوێــزرا.
ڕۆژی دووشــەممە ١٥ی پووشــپەڕ" ،ناھیــد کەمانگــەر" کچــی
بەندکــراوی سیاســی حوســەین کەمانگــەر ،دانیشــتوی شارســتانی
کامیــاران دوای بانــگ کردنــی بــۆ ئیتالعــات دەستبەســەر و
پاشــان بــۆ بەنــدی ژنانــی ناوەنــدی پــەروەردەی ســنە گــۆزراوە.
ھەروەھا ناوبــراو لــە بەفرانبــاری  ١٣٩٧لەگــەڵ ھاوســەرەکەی ڕاشــید
مونتەزێری دەستبەسەر و پاش  ٤مانگ بە دانانی بارمتە ئازاد کرابوو.
ئــارەزو ڕەحیــم خانــی ،مامۆســتای زانکــۆی ئــازادی ئیســامی یەکینەی
ئەندیمێشــک ڕۆژی ســێ شــەممە ٨ی پووشــپەڕی  ١٤٠٠کاتژمێــر
٦ی ســەرلەبەیانی لەگــەڵ ھاوســەرەکەی ڕامیــن بیرانوەنــد لــە الیــەن
مەئموورانــی بنکــەی ئاسایشــی ئەبولفــەزل عەباســی خۆزســتان لــە ماڵــی
خۆیــان لــە ئەندیمێشــک دەستبەســەر و بــۆ شــوێنی نادیــار ڕاگــۆزران.
ســوھەیال حیجــاب ،بەندکــراوی سیاســی لــە زیندانــی قەرچەکــی
وەرامیــن ،ڕۆژی دووشــەممە ١٤ی پووشــپەڕ لــە ڕێــڕەوی زینــدان
دەســتی بــە مانگرتــن کــرد ســەبارەت بــە بێبــەری لــە پێداویســتیەکان
لــە زینــدان لــە بوونــی کارتــی تەلەفــوون و پێوەنــدی و دیمانــە بێبەشــە.
ڕێــزوان ئەحمەدخــان بەیگــی لــە دەستبەســەرکراوەنی خەزەڵــوەری
 ١٣٩٨دوای کۆتایــی مەرەخەســی گەڕایــەوە بــۆ زیندانــی ئێڤیــن،
ئــەو کــە بــە نەخۆشــینی گەشــەکه (فــێ) گیرۆدەیــە لــە ٢ی
پووشــپەڕ لــە زیندانــی ئێڤیــن بــۆ مەرەخەســی دەرمانــی نــاردرا.
پێنــج شــەممە ١٧ی پووشــپەڕی ٨(٢٧٢١ی جــوالی
 ،)٢٠٢١بەندکراوانــی بەنــدی ژنانــی بەندیخانــەی ورمــێ بــە
نیشــانەی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن بــە گواســتنەوەی یەکێــک لــە
بەندکراوانــی ئــەو بەنــدە بــۆ بەنــدی ئەمنــی زنــدان ،ڕاپەڕیــن.
مریم سامقانی ،چاالکی سیاسی ،که ڕۆژی سێشەممه ٨ی پووشپەڕی
 ،١٤٠٠بــۆ بەڕێوەچوونــی حوکمــی  ٩١ڕۆژ حەبســی تەعزیــری لەالیــەن
هێزەکانی ڕێژیم دەستبەسەرکرا و بۆ قەرەنتینەی زیندانی ئێڤین ڕاگوێزرا.
دایکــی ڕاحیلە_ئەحمــەدی بەندکــراوی سیاســی چەنــد ڕۆژ

لەمەوبــەر لــە نەخۆشــخانە خەوانــدراوە و بەبوونــی نامــەی پزیشــکی
کــە ڕادەســتی زیندانــی ئێڤیــن کرابــوو بــەاڵم بەرپرســانی کۆمــاری
ئیســامی ئێزنــی مەرەخەســییان پێنــەداوە کــە بــۆ دواییــن جــار
لەگــەڵ دایکــی چاوپێکەوتنــی ھەبــێ تاکــوو دایکــی کۆچــی دوایــی کــرد.
ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە ٢٢ی پووشــپەڕی ســاڵی ١٤٠٠ی
هەتــاوی ،مــوژگان کاووســی داوای کــرد لــە بەندیخانــەی
بگوازینــەوە.
ڕای
نهوشــەهر
بەندیخانــەی
بــۆ
ئێڤیــن
بەرەبەیانــی چوارشــەممە ٢٣ی پووشــپەڕی ســاڵی ١٤٠٠ی
هەتــاوی مــوژگان کاووســی ڕاگوێــزرا بــۆ دادســەرای نهوشــەهر
تاکــوو بــە فەرمانــی بەرپرســانی یاســایی ئــەم شــارە پاشــماوەی
حەبســەکەی لەوێــدا تێپەڕێنــێ ،بــەاڵم بــە هــۆی ڕێکنەکەوتنــی
بەرپرســانی بەندیخانــەی ئێڤیــن لەگــەڵ بەرپرســانی نهوشــەهر
لەبــارەی گواســتنەوەی ئــەوان بــۆ ناوندیــی نهوشــەهر ،بــێ
هیــچ کردەوەیەکــی گەڕاندوویانەتــەوە بــۆ بەندیخانــەی ئێڤیــن.
ڕاحیلــە ئەحمــەدی چاالکوانــی مەدەنــی بەندکــراو لــە زیندانــی ئێڤیــن
بــە دوای بیســتنی ھەواڵــی کــۆچ کردنــی دایکــی و ڕەتکردنــەوەی
مەرەخەســی لــە بەشــداربوونی بــۆ بــە خــاک ســپاردنی دایکــی
تووشــی گوشــاری دەمــاری و توندبوونــەوەی ئێشــی دیســکی
کەمــەر بــوو کــە بــە بــێ یارمەتــی توانــای ڕێ ڕۆیشــتنی نییــە.
ڕۆژی شــەممە ٢٦ی پووشــپەڕ ،ســەدرا عەبدوڵــاھی ھاوســەری
عالیــە موتەڵەبــزادە ،وێنەگــر و چاالکوانــی مافــی ژنــان بەندکــراو لــە
بەنــدی ژنانــی زیندانــی ئێڤیــن ،بــە باڵوکردنــەوەی دەســێنەیەکی دەنگــی
لــە ھاوســەرەکەی لــە پەرەگرتنــی ڤایرۆســی کۆڕۆنــا لــە ئــەو بەنــدە
و نەبوونــی چاوەدێــری پزیشــکی خەبــەری نەخۆشــی بەندکراوانــی
دا ،بــە وتــەی عالیــە موتەڵەبــزادە بــە ھۆی پەرەگرتنــی ڤایرۆســی
کۆڕۆنــا النیکــەم ســێ کــەس بــۆ قەرەنتینــه ڕاگوێــزراون و بــە قوفــڵ
کردنــی دەرگاکان بێبەشــن لــە چاوەدێــری پزیشــکی و وێــل کــراون
و بارودۆخــی ســێ کــەس لــەو بەندکراوانــە بــە ناوەکانــی ئــارەزو
قاســمی و زارا جەماڵــی زۆر نالەبــارە و ھێندێــک لــە بەندکــراوان
نیشــانەکانی ڤایرۆســی کۆڕۆنایــان ھەیــە کــە مــوژگان کاووســی
یەکێــک لەوانــە و بەوتــەی عالیــە موتەڵەبــزادە بنکــەی تەندرووســتی
زینــدان تەنیــا کوتانــی ســێرۆم بــۆ ئــەو نەخۆشــانە بــە کار دەبــا.
ئەمیــن زوڵفەقــاری ،مەحبوبــه میســاقیان ،میتــرا بەنــدی ئەمیرئابــادی
و هیــوا یــەزدان مەهــدی ئابــادی ،بهاییەکانــی دانیشــتووی یــەزد،
لەالیــەن بەشــی دووی دادگای ئینقالبــی یــەزد هــەرکام بــه  ٣ســاڵ
و  ۴مانــگ زینــدان مەحکــووم کــراون .ئەگــەر ئــەو حوکمــە تەئیــد
بکــرێ ،بــه پێــی مــادەی  ،١٣٤توندتریــن ســزا ،یانــی  ٢ســاڵ و هەشــت
مانــگ زیندانــی تەعزیــری بــۆ هــەر کام لــەوان دەکــرێ بەڕێــوە دەچــێ.
ئایــدا نیــک ســیرەت هاوژینەکــەی ئەندامــی گرووپــە ئیســامییە
تونــدڕەوەکان بــووە و خــۆی و ســێ منداڵەکــەی بــۆ مــاوەی دوو
ســاڵ لــە یەکێــک لــە بەندیخانەکانــی ئەفغانســتان بەنــد کــراون .لــە
مــاوەی ڕابــردوودا بــۆ ئێــران گوازراوەتــەوە و ئــەوە مــاوەی ١٠
ڕۆژە لــە بەنــدی قەرەنتینــەی بەندیخانــەی ناوەندیــی ورمــێ ڕاگیــراوە.
بەندکراوێکــی سیاســی کــورد کە لــە بەندیخانەی ئێڤینی تاران ڕاگیراوە
دوای ئــەوەی کــە تووشــی کۆرۆنــا بــوو ،مافــی مرەخەســی پێــدرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٣٠ی پووشــپەڕی ٢١( ٢٧٢١ی جــوالی ،)٢٠٢١
موژگان کاووسی ،بەندکراوی سیاسی کورد دوای ئەوەی ڕۆژی ڕابردوو
واڵمــی تاقیکردنــەوەی کۆرۆناکــەی ئەرێنــی بوو ،مافی مرەخەســی پێدرا.
مانگــی ڕەشــەممەی ســاڵی  ٢٧٢١دانیشــتنی دادگای پێداچوونــەوەی
مــوژگان کاووســی بەڕێــوە چــووە و حوکمــی بەندکرانــی ناوبــراو بــۆ ٧٦
مانگ و  ١٥ڕۆژ بەندکران زیاد کراوە .ناوبراو مانگی سەرماوەز لەالیەن
دادگای بەرایــی شــاری نهوشــەهر بــە  ٦٩مانگ بەندکــران حوکم درابوو.
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مــوژگان کاووســی بــە تۆمەتــی “ئەندامەتــی لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران” بــە  ٣٣مانــگ بەندکــران ،بــە تۆمەتــی “هاندانــی
خەڵــک بــۆ دروســت کردنــی بشــێوی و تێکدانــی ئاسایشــی گشــتی”
بــە  ٣٦مانــگ بەندکــران و بــە تۆمەتــی “ پڕوپاگەنــدە دژ بــە نیــزام”
حوکمــی  ٧مانــگ و  ١٥ڕۆژ بەندکرانــی بــە ســەردا ســەپاوە.
بــە پێــی یاســای کۆکردنــەوەی حوکمــەکان ،لــەو ســێ حوکمــە
زۆرترینەکەیــان واتــە حوکمــی  ٣٦مانــگ بەندکــران جێبەجــێ دەکــرێ.
مــوژگان کاووســی ڕۆژی دووشــەممە ٣٠ی بانەمــەڕی ٢٧٢٠
(١٩ی مــەی  ،)٢٠٢٠دەستبەســەر و بــە مەبەســتی تێپەڕاندنــی
مــاوەی حوکمەکــەی ڕەوانــەی بەندیخانــەی شــاری نهوشــەهر
کــرا و ڕۆژی دووشــەممە ٢ی پووشــپەڕی ٢٢( ٢٧٢٠ی
ژوئەنــی  ،)٢٠٢٠بــۆ بەندیخانــەی ئێڤینــی تــاران گوازراوەتــەوە.
نەســرین ســوتوودە ،پارێــزەری دادگا و چاالکوانــی
٣٠ی
چوارشــەممە
ڕابــردوو
شــەوی
مــرۆڤ،
مافــی
پووشــپەڕی  ١٤٠٠بــۆ مــاوەی  ٥ڕۆژ مەرەخــەس کــرا.
ســێپیدە قۆلیــان چاالکوانــی مەدەنــی و مەحبووبــە ڕەزایــی چاالکوانــی
سیاسی بەندکراو لە زیندانی بوشێهر ڕۆژی سێشەممە ٢٩ی پووشپەڕ
لەالیــەن بەندکراوانــی تۆمەتبــار بــە تاوانــە توندوتێژیـهکان لــە بەرامبــەر
بەرپرســانی زینــدان بــە تونــدی کەوتوونەتــە بــەر ھێــرش و لێــدان.
ســێپیدە قۆلیــان و مەحبووبــە ڕەزایــی ھەم کەوتوونەتــە
بــەر ھێرشــی و لێــدان و ھەم ھەڕەشــەی کوشــتنیان لێکــراوە.
منیــرە عەڕەبشــاھی ،چاالکــی مەدەنــی و دایکــی یاســەمەن
ئاریانــی لــە چاالکوانانــی مەدەنــی دژی حیجابــی زۆرەملــی ،کــە
ئێزنــی مەرەخەســی دەرمانــی پێدرابــوو ١ی گەالوێــژ بــە کۆتایــی
ھاتنــی مەرەخەســییهکەی گەڕایــەوە بــۆ زیندانــی کەچویــی کــەرەج.
ناھید تەقەوی کە ھاوواڵتی ئێرانی_ئەڵمانییە و بۆ تێپەڕکردنی ماوەی
حەپس لە زیندانی ئێڤین بە سەر دەبا تووشی نەخۆشی کۆڕۆنا بووە و
بۆ بەشی قەرەنتینەی زیندان ڕاگۆزراوە و باری تەندروستی باش نییە.
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــنۆ دوو خوشــکیان بەناوەکانــی
"هاجــەر ئەرســزادە" تەمــەن  ٤١ســاڵ و " کولســووم ئەرســزادە"
تەمــەن  ٣٨ســاڵیان بانــگ کــرد و مــاوەی هەشــت کاتژمێــر
لێکۆڵینەوەیــان لــێ کــردن و ئــازار و ئەشــکەنجەیان داون.
ڕۆژی ســێ شــەممە ۵ی گەالوێــژی  ١٤٠٠هێزەکانــی ئیتالعاتــی ســپای
پاســداران ،عەزیمــە ناســری ،ژنەچاالکــی خەڵکــی بۆکانیــان دەستبەســەر
کــرد و گواســتیانەوە بــۆ دەستبەســەرگەیەکی ئەمنــی لــە شــاری ورمــێ.
ڕۆژی شــەممە ٢ی گەالوێــژ ھاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی کــەژاڵ
ئەمینــی کچــی ڕەســوڵ لــە الیــەن ھێــزی ئیتالعاتــەوە دەستبەســەرکرا
ئــەو ھاوواڵتییــە پــاش تێکهەڵچوونــی ھێزەکانــی ســپای پاســداڕان لەگــەڵ
ھێزەکانــی یەکێــک لــە حیزبــە کوردییــەکان لــە بــۆکان دەستبەســەر و بــۆ
لێپرسینەوە ڕەوانەی گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعاتی سپا لە ورمێ کرابوو.
ڕێــزوان ئەحمەدخــان بەیگــی ،بەندکــراوی سیاســی پــاش تاقیــکاری
کۆڕۆنــا کــە ئەرێنــی بــۆ ڕۆژی ڕابــردوو ٦ی گەالوێــژ لــە
زیندانــی ئێڤیــن ڕەوانــەی مەرەخەســی دەرمانــی کــرا .ڕێــزوان
ئەحمەدخــان بەیگــی لــە دەستبەســەرکراوانی خەزەڵــوەری
 ١٣٩٨کــە لــە ڕەوتــی نارەزایەتــی دەربڕینــی سەرانســەری
لــە الیــەن مەئموورانــی ئاســایش دەستبەســەر کرابــوو.
دۆســیەی شــەھرزاد نەزیفــی ،ھاوواڵتــی بەھایــی و لــە
قارەمانــان و ڕاھێنەرانــی ماتۆڕکراســی ژنــان لــە ئێــران ،بــە
لقــی ٢٦ی دادگای پێداچوونــەوەی پارێــزگای تــاران نــاردرا.
دایکانی خەزەڵوەر پاش کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیی ،لە مێترۆی
سادقیە دەستبەسەر کران.
دەستبەســەرکراوان بریتیــن لــە؛ دایکــی میــاد موحەقەقــی ،دایکــی

ئیبراهیــم کتابــدار ،دایکــی پژمــان قۆلیپــور ،دایکــی فەرهــاد مەجــدەم،
داێکــی وەحیــد دامــور و دایکــی ڕەزا موعەزەمــی گــودەرزی.
ئەوانــەش کــە لەگــەڵ دایکانــی خەزەڵــوەر بوونــە دەسبەســەر کــران.
مەرەخەســیی مــوژگان کاووســی ،نووســەر و لێکۆڵــەری
کــورد بــۆ مــاوەی یــەک حەوتــووی دیکــە درێــژ کرایــەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢ی ڕەزبــەری  ،٩٩مــوژگان کاووســی نووســەر
و لێکۆڵــەری کــوردی یارســانی لــە گرتووخانــەی ئێڤیــن ،پــاش
ڕەوانەکردنی بۆ نەخۆشــخانەی "تاڵقانیـ"ـــی تاران بۆ پشــکنینی پزیشــکی
لــە ســەر داوای دوکتــورەکان ،کۆتایــی بــە مانگرتنەکــەی خــۆی هێنــا.
ئــەو نووســەرە کــوردە پــاش تێپەڕاندنــی  ١مانــگ
زیندانیــی کەیفــەری لــە زیندانــی نەوشــەهر ،بــۆ درێــژەی
مــاوەی زیندانیبوونەکــەی ڕەوانــی زیندانــی ئێڤیــن کــرا.
ڕۆژی هەینــی ٢٦ی بانەمــەڕی " ،٩٩مــوژگان کاووســی" لــە
گرتــە ڤیدیۆیەکــدا باســی لــە حوکمــی دەسبەســەرکرانی بــە جێــگای
بانگهێشــتنامە بــۆ جێبەجێکردنــی حوکمــی زیندانیبوونەکــەی دهکا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٨ی ســەرماوەزی  ،٩٨ئــەو نووســەر و چاالکــە
کــوردە ڕەوانــەی دادگای ئینقالبــی نەوشــەهر کــرا و دادگا ناوبــراوی بــە
 ٦٩مانــگ زینــدان مەحکــووم کــرد و پــاش ســەپاندنی حوکمــی دادگا بــە
دانانــی بارمتــەی  ١٠٠ملیــۆن تمەنــی بەشــێوەی کاتــی ئــازاد کرابــوو.
دادگای ئینقالبی شــاری نەوشــەهر ئەو نووســەرە کوردەی بە تۆمەتی
"ئەندامبــوون لــە حیزبــە کوردییەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی حکوومەتی ئێران"،
بــە  ٣٣مانــگ زینــدان" ،هاندانــی خەڵــک بــۆ تێکدانــی نەزمــی گشــتی" بە ٣٠
مانگ زیندان و "پڕوپاگەندە دژی نیزام" بە  ٦مانگ زیندان مەحکووم کرد.
سیاســی
بەندکــراوی
مونفــەرد،
ئەکبــەری
مەریــەم
لــە زیندانــی ســیمنان بــە نووســینی نامەیــەک الیەنگــری
خــۆی لــە ناڕەزایەتێکانــی خەڵکــی خوزســتان ڕاگەیانــد
مونیــرە عەرەبشــاھی ،چاالکوانــی مەدەنــی ئەمــڕۆ شــەممە ٩ی
گەالوێــژ بــەھۆی دژواری و خراپــی جەســتەیی ڕەوانــەی نەخۆشــخانە
کــرا ئــەو کــە لــە مانگــی بانەمــەڕ ڕەوانــەی مەرەخەســی دەرمانــی
کرابــوو لــە ١ی پووشــپەڕ دوای نەشــتەرگەری و بەتــاڵ کردنــی
ڕژێنــی دەرەقــی بــۆ زینــدان گەڕایــەوە ئــەو چاالکوانــە بــە بوونــی
بڕیــاری پزیشــک لەبابــەت پێڕاگەیشــتنی پزیشــکی و تاقیــکاری
حەفتانــە تاکــوو ئێســتا ھیــچ تاقیکارییەکــی بــۆ ئەنجــام نــەدراوە.
موژگان کاووســی لە بەندیخانە تووشــی پەتای کۆرۆنا بووە و ئێســتا
لــە دەرەوەی بەندیخانەیــە ،بــۆ بەندیخانــەی کــەرەج دوور خرایــەوە.
ئەم چاالکە کوردە ڕۆژی چوارشەممە ٣٠ی پووشپەڕی ٢١( ٢٧٢١ی
جــوالی  )٢٠٢١بــە هــۆی تووشــوون بە پەتــای کۆرۆنا دوای نزیکەی ١٣
مانــگ بەندکــران لــە بەندیخانــەی ئێڤینــی تــاران مافــی مرەخەســی پێــدرا.
ســاناز نوتقــی ھاوواڵتــی بەھایــی لــە الیــەن دادگای ئینقالبــی
ئــەھواز بــە  ٥ســاڵ و  ٨مانــگ بەندکرانــی تەمبێیــی مەحکــوم کــرا
ئــەو ھاوواڵتییــە بــەھۆی بەشــداربوون لــە ڕێکخراوەکانــی ئایینــی
بەھایــی نایاســایی بــە  ٥ســاڵ و لەبابــەت تۆمەتــی پروپاگەنــدە
دژ بــە ســاناز بــە  ٨مانــگ بەندکرانــی تەمبێیــی مەحکــووم کــرا.
ئــای گــۆن ڕەشــتبەری ،ھاوواڵتــی خەلکــی شارســتانی جۆلفــا ڕۆژی
چوارشــەممە ٢٩ی پووشــپەڕ بــە مەبەســتی گەڕانــەوە بــۆ تورکیــە لــە
فرۆکەخانــە ئــاگادار دەبێــت کــە مافــی ڕۆیشــتن بــۆ دەرەوەی واڵتــی
لــێ زەوت کــراوە و دەســتیان بەســەر پاســپۆرتەکەی لــێ وهرگیــراو ه
ئــەو لــە ١٧ی ڕەشــەمەی  ٩٩بــۆ بەشــداری کــردن لــە ڕێوڕەســمی
پرســەی دایکــی لــە واڵتــی تورکیــە بــۆ ئێــران ھاتبــۆوە و ٣١ی
خاکەلێــوە بــۆ ئیــدارەی ئێتالعاتــی جۆڵفــا بانگھێشــت و لــە کاتــی
لێپرســینەوە لــە الیــەن مەئموورانــی ئاســایش ھەڕەشــەی لێکرابــوو.
یاســەمەن ئاریانــی ،چاالکوانــی مەدەنــی دژی حیجابــی
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زۆرەملــی ئەمــڕۆ سێشــەممە ١٢ی گەالوێــژ بــە کۆتایــی پێھاتنــی
مەرەخەســێکەی بــۆ زیندانــی کەچویــی کــەرەج گەڕایــەوە ئــەو پێشــتر
لــە ١٥ی پووشــپەڕ ڕەوانــەی مەرەخەســی کــورت خایــەن کرابــوو.
لــە مانگــێ جــوالی  ،٢٠٢١النیکــم  ٥١شــارۆمەندی
کــورد لەالیــەن هێــزی ئیتالعــات ڕێژیــم بــە تۆمەتــی
چاالکــی سیاســی ،مەدنــی و مەزهبــی دەستبەســەر کــراون.
لــە مانگــی ڕابــردوودا  ۴ژنــی چــاالک ،مێرمنداڵێکــی ژێــر  ١٨ســاڵ
و  ٢خوێنــدکار دەستبەســەر کــراون .هەروەهــا پێنــج کەســیش بــۆ
جێبەجــێ کردنــی حوکمــی زینــدان دەستبەســەر و بەڕێــی زینــدان کراون.
چاالکێکــی ژنــی خەڵکــی ئیــام کــە پاییــزی ســاڵی ڕابــردوو لەالیــەن
ناوەنــدە ئەمنییەکانــەوە دەستبەســەر کرابــوو لەالیــەن دەزگای
دادوەری حکومەتــی ئێــران ســزای بەندکرانــی بەســەردا ســەپێندرا.
ســومەیە کارگــەر چاالکــی خەڵکــی ئیــام لەالیــەن لقــی ٢٦ی دادگای
شۆرشــی تــاران بــە ســەرۆکایەتی دادوەر ئەفشــاری بــە تۆمەتــی
“بەشــداری لــە بەرێوەبردنــی گروپــی نایاســایی و چاالکــی تەبلیغــی
دژی نیــزام” ســزای  ٦ســاڵ و  ٨مانــگ بەندکرانــی بەســەردا ســەپێندرا.
دانیشــتنی دادگای ســومەیە کارگــەر لــە دۆســیەیەکی
هاوبــەش لەگــەڵ "ناهیــد تەقــەوی ،بەهــارە ســولەیمانی ،نازەنیــن
محەممەدنــەژاد ،مێهــران رەئــوف و ئیلهــام ســەمیمی" بەرێوەچــووە
و ئــەو ســزایە لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوو ڕاگەیەنــدراوە.
بــە پێــی ئــەو ســزایە ناهیــد تەقــەوی و مێهــران رەئــوف هــەرکام
 ١٠ســاڵ و  ٨مانــگ بەندکــران و نازەنیــن محەممەدنــەژاد و
بەهــارە ســولەیمانی هــەرکام  ٦ســاڵ و  ٨مانــگ و ئیلهــام ســەمیمی
ســزای  ٣ســاڵ و  ٦مانــگ بەندکرانیــان بەســەردا ســەپێندراوە.
سومەیە کارگەر ڕۆژی چوارشەممە ٨ی بانەمەر ٢٨( ٢٧٢١ی ئاوریلی
 )٢٠٢١دوای  ٦مانگ بەندکران بە دانانی بارمتە و بە شێوەی کاتی ئازاد کرا.
نوســرەت بەھەشــتی مامۆســتای خانەنشــین و چاالکوانــی
مەدەنــی ڕۆژی چوارشــەممە ١٣ی پووشــپەڕ بــە بیانــووی
ڕوونکردنــەوەی ھێندێــک پرســیار لــە ماڵــی خــۆی لــە الیــەن
ھێزەکانــی ئاســایش دەستبەســەر و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
١٤ی پووشپەڕی  ٥ ،١٤٠٠ژنی بەندکراوی سیاسی لە زیندانی قەرچەک
کەوتنە ژێر لیپرســینەوە و ھەڕەشــەی لێکۆڵەرەکان و ئەشــکەنجەگەران.
بەندکراوانــی سیاســی ،زارا ســەفایی ،فــورووغ تەقــی پــوور،
پەرەســتوو موعینــی و مــەرزێ فارســی و ســوھەیال حیجــاب
ڕۆژی دووشــەممە ٤ی پووشــپەڕ و بەشــێوەی جیــا لەالیــەن ٥
لێکۆڵــەر و ئەشــکەنجەگەر لیپرســینەوە و ھەڕەشــەیان لێکــراوە.
ناهیــد کەمانگــەر ،هاوواڵتییەکــی خەڵکــی کامیــاران پــاش تێپەڕبوونــی
زیاتــر لــە  ١مانــگ لــە دەسبەســەرکرانی ،هــەروا لــە گرتنگەدایــە
و چارەنووســی لــە کانوونــی ئیســاح و تەبییەتــی ســنە ناڕوونــە.
ڕۆژی دووشــەممە ١٤ی پووشــپەڕ ،ئــەو هاوواڵتییــە پــاش
بانگهێشــتکردنی بــۆ ناوەندیــی هەواڵــی ئیــدارەی ئیتالعاتــی کامیــاران
دەسبەســەر کــرا و پــاش ڕەتکردنــەوەی داواکاریــی هــاوکاری لەگــەڵ
هێــزە ئەمنییەتییــەکان بــۆ وەرگرتنــی دانپێدانانــی تێلێڤیزیۆنــی دژی
باوکــی ،حوســێن کەمانگــەر ،پــاش مانــەوەی بــە شــێوەی کاتــی لــە
گرتنگــە ،دواتــر ڕەوانــەی کانوونــی ئیســاح و تەربییەتــی ســنە کــراوە.
هەروەهــا ڕاشــد مونتەزێــری ،هاوســەری ناهیــد کەمانگــەر،
جێبەجێکردنــی
بــۆ
بانەمــەڕ،
٧ی
سێشــەممە
ڕۆژی
کــراوە.
کامیــاران
زیندانــی
ڕەوانــەی
حوکمەکــەی
ناوبــراو مانگــی ڕێبەندانــی  ،٩٩لەالیــەن لقــی ١ی دادگای
ئینقالبــی ســنە بــە ســەرۆکایەتی دادوەر "ســەعیدی" بــە تۆمەتــی
"ئەندامبــوون و هــاوکاری لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
ئۆپۆزیســیۆنی حکوومەتــی ئێــران" ،بــە  ٥ســاڵ زیندانــی

هەڵپەســێردراو و  ٢ســاڵ زیندانــی تەعزیــری مەحکــووم کرابــوو.
ئەعــزەم شــیرئەفکەن لــە دەستبەســەرکراوانی ڕاپەڕینــی  ٩٨کــە
بــە  ٦ســاڵ حەپســی تەمبێیــی مەحکــوم کرابــوو بــۆ تێپەڕکردنــی
مــاوەی حەپســی خــۆی بــۆ زیندانــی کەچویــی ڕاگۆیــزرا.
ناوبــراو کــە بــە دانانــی بارمتــەی  ٢٠٠میلیــۆن تمەنــی ئــازاد کرابــوو
ڕۆژی شــەممە ١٦ی پووشــپەڕ بــە ڕۆیشــتن بــۆ بێدادگاکانــی کۆمــاری
ئیســامی لــە بابــەت بارودۆخــی پڕگەکــەی لــە دادگا کەوتــە بــەر لێدانــی
مەئموورانــی ســەرکوتکەر و دەستبەســەر کــرا و بــۆ زینــدان ڕاگوێــزرا.
زارا جەماڵــی ،بەندکــراوی سیاســی و یەکێــک لــە ئەوکەســانەیە
کــە بەیاننامــەی ١٤یــان ئیمــزا کردبــوو و داخــوازی دەس لــە کار
کێشــانەوەی عەلــی خامنەیــی بــوون ڕۆژی دووشــەممە ١٨ی
گەالوێــژ بــە کۆتایــی مەرەخەســێکەی بــۆ زیندانــی ئێڤیــن گــەڕاوە.
ئەمــڕۆ چوارشــەممە 20ی گەالوێــژ مــوژگان کاووســی،
نووســەر و لێکۆڵــەری کــورد دوای کۆتایــی هاتنــی
دەوران مەرخســییەکەی گــەڕاوە بــۆ زیندانــی ئێڤیــن.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠ی گەالوێــژی  ١٤٠٠ســەبا کوردئەفشــاری
چاالکوانــی مافــی ژنــان و ڕەخنەگــری حیجابــی زۆرەملێــی بەندکــراو
لــە زیندانــی قەرچەکــی وەرامیــن ،مەرەخەســی  ١٥ڕۆژەی پێــدرا .
حەمیــدە( ڕوویــا) ئیزەدپەنــاە بەندکــراوی سیاســی ڕۆژی
سێشــەممە ١٦ی گەالوێــژ ،لــە زیندانــی ئێڤیــن ڕەوانــەی مەرەخەســی
دەرمانــی کــرا .تاقیــکاری کۆڕۆنــای حەمیــدە ئیزەدپەنــاە ئەرێنــی
بــوو و پــاش تێپەڕبوونــی  ٥ڕۆژ خراپــی بارودۆخــی جەســتەیی
بــۆ مــاوەی  ٧ڕۆژ ڕەوانــەی مەرەخەســی دەرمانــی کــراوە.
پشکنینی ماڵی مەھتاب عەلیزادە ھەواڵنێری دانیشتووی تاران لەالیەن
سەرکوتکەرانی کۆماری ئیسالمی کە لە ڕەوتی ئەو پشکنینە دا دەستیان
بە سەر ھێندێک لە کەلوپەل وەکوو موبایل و لەبتابی ناوبراو داگرتوو.
عەزیمــە ناســری یەکێــک لــە گیراوانــی شــاری بــۆکان دوو
حەوتــوو لەوەپێــش بــە دەســت هێــزی ئیتالعاتــی ڕێژیــم گیــرا
و بــۆ یەکێــک لــە شــوێنە ئەمنییەکانــی ڕێژیــم گوازرایــەوە.
زێنــەب جەاللیــان ،زیندانــی سیاســی دوورخــراوە بــۆ بەندیخانــەی
یــەزد  ،لــە ســێزدەهەمین ســاڵی بەندکرانــی بــە هەمــان شــێوەی
ڕابــردوو مەحروومــە لــە مەرەخەســی و خەریکــی تێپــەڕ کردنــی
مــاوەی حوکمەکەیەتــی .ئــەم بەنــد کــراوە سیاســییە لــە مــاوەی  8مانگــی
ڕابــردوو بــۆ  4زیندانــی جۆراوجــۆر دوورخراوەتــەوە لــە ئێســتاش دا
هیــچ پارێزەرێــک بــۆ بەدواداچــوون بــە دۆســیەکەی و یــا ناردنــی بــۆ
نەخۆشــخانە یــا مەرەخەســی ،وەکالەتــی ناوبــراو لــە ئەســتو ناگــرن.
نوســرەت بەھەشــتی مامۆســتای خانەنشــین و بەندکراوی سیاســی کە
مــاوەی  ٧ڕۆژ لــە بــۆ لێکۆڵینــەوە لــه ژووری تاکەکەســی دابــوو ،ڕۆژی
چوارشەممە ٢٠ی پووشپەڕ بۆ بەندی ژنانی زیندانی مەشھەد ڕاگوێزرا.
ناوبــراو لــە ١٣ی پووشــپەڕ لەالیــەن ھێــزە ئەمنییــەکان دەستبەســەر
کرابــوو ،تۆمەتــی نوســرەت بەھەشــتی مامۆســتای خانەنشــین بەشــداری
لــە کۆبوونــەوەی نایاســایی بــووە و ئــەوە لــە حاڵێــک دایــە کــە بــە پێــی
مــاددەی ٢٧ی یاســای بنەڕەتــی ھەرکۆبوونەوەیــەک بەبــێ چەک ڕەوایە.
دادگای پێداچوونــەوەی پارێــزگای تــاران ،حوکمــی مەرجان ئیســحاقی،
خوێنــدکاری ڕشــتەی زانســتی سیاســی زانکــۆی تــاران و یەکێــک لــە
دەستبەســەرکراوانی خــۆ پێشــاندانەکانی خەزەڵــوەری ٩٨ی ڕاگەیانــد.
نەســرین کیانپــوور تەمــەن  ٣٤ســاڵ ،خەڵکــی بیجــاڕ و دانیشــتووی
ســنە ڕۆژی هەینــی ٢٨ی جۆزەردانــی ١٨( ٢٧٢١ی ژوئیــەی
 )٢٠٢١لەالیــەن هێــزە ئەمنییەکانــی تارانــەوە دەستبەســەر کــراوە.
مریــەم ئێبراھیــم وەنــد ،دەرھێنــەر ،ئامــادەکاری ســینەما و
بەندکــراوی پێشــوو ڕۆژی یەکشــەممە ٣١ی پووشــپەڕ لــە
الیــەن ھێــزە ئەمنییــەکان لــە بەرامبــەر باڵەخانــەی وەزارەتــی

ژمارە٥٤:

خەرمانانی 50 ١٤٠٠
فەرھەنــگ دەستبەســەر و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا،
ڕاحیلــه ئەحمــەدی ،زیندانــی سیاســی ،ڕوژی سێشــەممە ٢ی
خەرمانــان لەگــەڵ کۆتایــی هاتنــی مەرەخەســیەکەی بــۆ زینــدان
گەڕایــەوە .ئــەو پیێشــتر لــە بــڕواری ٢٧ی پووشــپەڕ لەبــر
فەوتــی دایکــی بــۆ بــە خاکســپاردنی مەرەخەســی پێدرابــوو.
ســوهەیال حیجاب ،زیندانی سیاســی ،ڕوژی سێشــەممە ٢ی خەرمانان
لەگــەڵ کۆتایــی هاتنــی مەرەخەســیەکەی بــۆ زینــدان گەڕایــەوە.
ئــەو پێشــتر لــە بــڕواری 23ی مەرەخەســی کورتخایەنــی پێدرابــوو.
دوای چــوار مانــگ لــە گرتنــی «گواڵڵــە مــورادی»،
«گواڵڵــە
دەڵــێ:
پیرانشــارە
خەڵکــی
کــە
کەســێک
مــورادی» لــە زیندانــە و حەقــی وەرگرتنــی وەکێلــی نییــە.
ڕۆژی پێنــج شــەممە ٤ی خەرمانانــی ٢٦( ٢٧٢١ی ئاگۆســتی
 ،)٢٠٢١عەزیمــە ناســری خەڵکــی بــۆکان دوای یــەک مانــگ
دەستبەســەر کــران لــە دەستبەســەرگەی ئیتالعاتــی ســپای ورمــێ
بــۆ بەنــدی ژنانــی بەندیخانــەی ناوەندیــی ئــەو شــارە گوازرایــەوە.
ڕۆژی شــەممە ٦ی خەرمانانــی ٢٨( ٢٧٢١ی ئاگۆســتی ،)٢٠٢١
ناهیــد کەمانگــەر ،بەندکــراوی سیاســی خەڵکــی کامێــران دوای  ٥٢ڕۆژ
بەندکــران بــە دانانــی بارمتــەی  ٥٠٠میلیــۆن تمەنــی و بــە شــێوەی
کاتــی و هەتــا ڕۆژی بەڕێوەچوونــی دانیشــتنی دادگا ،ئــازاد کــرا .ڕۆژی
دووشــەممە ١٥ی پووشــپەڕی ٦( ٢٧٢١ی جــوالی  )٢٠٢١دوای بانــگ
کــران بــۆ ئیــدارەی ئیتالعاتــی کامێــران دەستبەســەر و بــۆ بەنــدی
ژنانــی ناوەنــدی چاکســازی و پــەروەردەی شــاری ســنە گوازرایــەوە.
ڕۆژی سێشــەممە ٢ی خەرمانانــی ٢٤( ٢٧٢١ی ئاگۆســتی
 ،)٢٠٢١هێزەکانــی ئیتالعاتــی ســپای جوانــڕۆ ســەر بــە
پارێــزگای کرماشــان ســێ کچــی مێرمنداڵیــان بــە ناوەکانــی تــارا
ئەحمــەدی  ١٦ســاڵ ،ســونیا کەریمــی  ١٤ســاڵ و پەریــا فەتحــی
 ١٤ســاڵیان بــە شــێوەیەکی نایاســایی دەستبەســەر کــردووە.
ئارەزو قاسمی ،بەندکراوی سیاسی ،ڕۆژی یەکشەممە ٧ی خەرمانان،
پــاش تــەواو بوونــی کاتــی پشــوووەرگرتنی گەڕایــەوە بــۆ بەندیخانــەی
ئێڤیــن .ئــارەزو لــە ڕێکەوتــی ٢٩ی پووشــپەڕ ،پــاش پشتڕاســتکردنەوەی
تووشــبونی بــە پەتــای کۆرۆنــا بــۆ پشــووەرگرتن بانگهێشــت کــرا.
ڕۆژی ســێ شــەممە ٩ی خەرمانــان" ،عەزیمــە ناســری" خەڵکــی شــاری
بــۆکان بـ ه دانانــی بارمتــە لــە زیندانی مەرکەزی ورمــێ تا کاتی مەحکەمە
ئازاد کرا .ڕۆژی پینج شەممە ٤ی خەرمانان لە گرتووخانەی ئیتالعاتی
ســپا بــە بەنــدی قەرنتینــەی زیندانــی مەرکــەزی ورمــێ نەقــڵ کــرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٧ی خەرمانانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی ،ســۆنیا
کەریمــی و پەریــا فەتحــی هــەر دوو تەمــەن  ١٤ســااڵن لەالیــەن
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری “جوانــڕۆ”وە بانــگ کــراون و

لــە کاتژمێــر ٨ی بەیانــی تــا ١ی دوانیــوەڕۆ بــۆ مــاوەی ٥
کاتژمێــر لــەو ناوەنــدە ئیتالعاتییــە لــە ژێــر لێپرســینەوەدا بــوون.
مەحبووبــە فەرەحــزادی لــە الیــەن لقــی ٧ی لێپرســینەوەی
فەرمانگــەی شــەھید موقەددەس#ئێڤیــن بانگھێشــت کــراوە.
ناوبــراو مامۆســتای گردەنشــینی پــەروەردە و فێرکردنــی مەڵبەنــدی
٦ی تــاران کــە ڕۆژی ٨ی جــۆزەردان لــە الیــەن مەئموورانــی
ئاســایش دەستبەســەرکرا و پــاش چەنــد کاتژمێــر لێپرســینەوە
بــە دانانــی بارمتــەی  ٥٠میلیۆنــی بەشــێوەی کاتــی ئازادکــرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٠ی خەرمانانــی  ،١٤٠٠فــورووغ تەقــی
پــوور ،پەرەســتوو موعینــی و مەرزیــە فارســی بەندکراوانــی
سیاســی لــە زیندانــی قەرچــەک لەبــۆ لێپرســینەوەی دووبــارە
بــۆ لقــی ٧ی دەزگای قەزایــی شــاری ڕی ڕاگوێــزران.
چوارشــەممە ١٠ی خەرمانانــی ١٤٠٠؛ بەندکــراوی سیاســی زارا
ســەفایی لــە زیندانــی قەرچەکــی وەرامیــن بــەھۆی تێکچوونــی کوتوپــڕی
دڵــی ڕۆژی سێشــەممە بــۆ نەخۆشــخانە گــوازراوە ،بەندکــراوی
سیاســی پەرەســتوو موعینــی کــە لەگــەڵ دایکــی لــە زیندانــە تاکــوو
ئێســتا لــە شــوێن و بارودۆخــی دایکــی ھیــچ زانیارییەکــی نییــە.
ڕۆژی سێشــەممە ١٦ی خەرمانانــی  ٢٧٢١هێــزە ئەمنییەکانــی
شــاری سەردەشــت مێرمنداڵێکــی  ١٥ســاڵەیان بــە نــاوی محەممــەد
فەردانــی خەڵکــی میــراوای ئــەو شــارە دەستبەســەر کــردووە.
زارا ســەفایی بەندکــراوی سیاســی ڕۆژی شــەممە ١٣ی
بانەمــەڕ بــەدوای تێکچوونــی کوتوپــڕی دڵ لــە زیندانــی
قەرچەکــی وەرامیــن بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
گیتــی زۆلفەقــاری ،بەندکــراوی سیاســی ڕۆژی دووشــەممە ١٥ی
خەرمانان بە کۆتایی مەرەخەســی گەراوە بۆ زیندانی ئێڤین ،ئەو پێشــتر
لــە ڕێکەوتــی ١١ی گەالوێــژ بــە گیرۆدەبوونــی بــە ڤایرۆســی کۆڕۆنــا و
توندبوونــەوەی نەخۆشــێکەی بــۆ مەرەخەســی دەرمانــی ناردرابــوو.
پەریــزاد حەمیــدی شــەفەق ،بەندکــراوی سیاســی کــە بــە  ٥ســاڵ
و  ٧مانــگ حەپســی تەمبــێ یــی محکــووم کــراوە لــە ٥ی ڕەشــەمەی
 ١٣٩٨بــەھۆی چاالکــی لــە تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانــدا لــە الیــەن ھێزەکانــی
ئاسایشــی ســپا دەستبەســەر و بــۆ گرتووخانــەی بنکــەی ســپا لــە بەنــدی
٢ی ئەلێفــی زیندانــی ئێڤیــن گواســتراوە ،ئــەو چاالکوانــە سیاســییە پــاش
 ٢٥ڕۆژ و کۆتایــی تــەواوی لێکۆڵینــەوەکان بــۆ زیندانــی قەرچەکــی
وەرامیــن نــاردرا ،و بەبــێ وەرگرتنــی تەنانــەت ڕۆژیــک مەرەخەســی
مــاوەی حەپســەکەی لــە زیندانــی قەرچەکــی وەرامیــن تێپــەڕ دەکا.
بــەدوای باڵوبوونــەوەی ھەواڵــی دەنگــی مەحبووبــە ڕەزایــی لــە
زیندانــی بوشــێهر ،ســەبارەت بــە دەســتدرێژی بــە ژنانــی بەندکــراو،
دەســت پێڕاگەیشــتنی بــە پێوەنــدی تەلەفوونــی لــێ زەوت کــراوە.

سێپیدە قولیان دوای ئاشکراکەری بە تۆمەتی پڕوپاگەندە
دژی نیزام تۆمەتبار کرا

بەندکراوێکــی سیاســی دوای ئاشــکراکەری ســەبارەت بــە
ڕووداوەکانــی ئێســتای بەنــدی نەســوانی بەندیخانــەی بووشــێھر
لــە الیــەن دامــودازگای دادوەری نیــزام بــە تۆمەتــی پڕوپاگەنــدە دژی
نیــزام تۆمەتبــار کــراوە ،ســێپیدە قولیــان بەندکــراوی سیاســی کــە
ئێســتاکە لــە مەرەخەســی دا بەســەر دەبــات بــە تۆمەتــی پڕوپاگەنــدە
دژی نیــزام و ھەروەھا باڵوکردنــەوەی درۆودەلەســە لــە الیــەن
دامــودازگای دادوەری کۆمــاری ئیســامی و ســکااڵی بەڕێوەبــەری
گشــتی بەندیخانەکانــی بووشــێھر بــۆ ئــەو بەندکــراوە سیاســیە نــاردراوە،
ماوەیــەک لەمەوبــەر ســێپیدە قولیــان لــە چەنــد بابــەت توییــت بــە
کارەســاتاوی زانینــی بەنــدی نەســوانی بەندیخانــەی بووشــێھر نووســیی:
دڕندەیــی ئێســتای بەندیخانــەی بووشــێھر لــە خەیااڵتــەکان دا ناگونجێ!

ھەروەھا بــە درێــژەدان بــە ئەوەیکــە ژنــان لــەو بەندیخانەیــە ،لەژێــر
دڕندانەتریــن و دژی مرۆیــی تریــن بارودۆخــی مەیســەر ڕاگیــراون و
ھەڕوەھا زیــادی کردبــوو کــە بەرپرســی بەنــد لــە تایبەتــی تریــن کاروباری
بەندکراوان وەکوو" لەبەرکردنی جلوبەرگی ژێرەوەش" دەست تێوەردەدا،
تەمبێــی جەســتەیی ژنانێــک کــە لــەدەرەوەی نۆبــەی داســەپاندراوی
بەندیوانــکان دەچنــە حەمــام ،بەشــێکی دیکــە لــە گێڕانــەوەی ئــەو بەندکراوە
لــە ڕووداوەکانــی ئێســتای بەنــدی نەســوانی بەندیخانــەی بووشــێھر بــوو.
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بەشداری کۆمیتەی ئاڵمانی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە
خۆپیشاندانی دژ بە ڕێژیمی ئێران لە شاری بێرلینی ئاڵمان
ڕۆژی شــەممە ڕێکەتــی 1٨ی ســێپتامبری  2021yزایینــی ،ژماەیەکــی
بەرچــاو لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
وهەروەهــا کوردانــی تاراوگــە نشــین لــە 2٩هەمیــن ســاڵیادی شــەهیدانی
ماشــێنی تێــرۆری کۆمــاری ئیســامی ،شــەهیدان کاک دوکتــور ســادق
شــەرەفکەندی ،کاک فەتــاح عەبدولــی و کاک هومایــون ئــەردەالن و
چاالکی ئێرانی و دۆستی دێرینی حیزبەکەمان کاک نووری دێهکوردی
لــە بێرلیــن و شــەهیدانی ١٧ی خەرمانانــی قــەاڵی دێموکــرات هەروەهــا
بــە یــادی تازەتریــن شــەهیدی دێموکــرات شــەهید مووســا باباخانــی
گردبوونەوەیەکی جەماوەریان بۆ ڕێز لە لە یاد و ناوی ئەو شــەهیدانە
و ڕیســواکردنی کاربەدەســتانی تێرۆریســتی کۆمــاری ئیســامی ئێــران
پێک هێنا.لەم مەڕاســیمەدا خاتوو ســومەیە خزری بەرپرســی کۆمیتەی
ئاڵمانــی یەکیەتیــی ژنــان پەیامێکــی بــە زمانــی ئاڵمانــی پێشــکەش کــرد.
لــە پەیامــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان کــە بــە
زمانــی ئاڵمانــی خوێندرایــەوە ،کاروکــردەوە تێرۆریســتیەکانی
ڕژیمــی ئێرانییــان مەحکــوم کــرد و داواکاری لێپرســینەوەی کــۆڕ و
کۆمەڵــە نێودەوڵەییــەکان لــە ڕەفتارەکانــی کۆمــاری ئیســامی بــوون.

ژمارە٥٤:
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کۆتایی یەکێک لە خولە فێرکاریەکانی
ڕێنووسی کوردی ،ئەنجومەنی نوژین
"خولەکان یەک لە دوای یەک کۆتییان پێ دێ و بەردەوامن" لە وتەکانی مامۆستا
شەریف

نموونە ڕاهێنانە جوانەکانی مامۆستا شەریف:
ڕێگەی ئەمڕۆ تا بڵێی هەر گێژەڵووکە و خۆڵەمێش خاک و خۆڵێکی ئەوتۆیە کە پێشی خۆرەتاو دەگرێ بەاڵم دنیا زۆری ماوە
ئەوەندەش خۆ ناخایەنێ .مرۆڤی ڕێگا لێونبوو لە گۆڕەپانێکی سەوزی پڕ هیواوە بە بزەوە سەر دەربێنێ.
پێویستێتی ئەمڕۆ ئێمە خۆناسینەوەیەکی نوێ لەبارەی مێژووی خۆمان بکەین و گۆڕانکاری بێ گوێڕایەڵی لە ئەندێشەی
ئەوینداریی خاک و نیشتمان هەر دەبێتە ڕەنجەڕۆیی.
ماوەی چەندین ساڵە کە هەڵمەتێکی کوردانە بۆ فێربوون و فێرکردنی زمانی کوردی لە شارەکانی کوردستان دەستی پێکردووە
و بەخۆشیەوە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ کەسانێکی زیاتر فێری نووسین و خوێندنەوەی زمانی دایکیی خۆیان دەبن و لەوانەیە دەیان
کەسیش هەر لەو کالس و دەورانەدا مەدڕەکیان وەرگرتبێ و خۆشیان ئێستا دەرس بە کەسانی دیکە بڵێنەوە.
ئەوە ئەرک و بەرپسیارەتی هەر هەموو کوردێکە کە بەهاکانی کە یەکیان زمانی دایکییەتی بپارێزێ و هەوڵ بۆ لەنێنەچونی بدا.
یەکییەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ ئەوەی پیرۆزبای بە بەشداربوانی ئەو دەورەیە لە خولەکانی فێرکاری زمانی
کوردی دەکا ئاواتی سەرکەون و پشوودرێژیش بۆ هەموو مامۆستایان و ڕاهێنەرانی ئەو زمانە شیرینەش دەکا.

