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خەبات لە پێناو

موژگان عەلیپوور

فێمینیسم ناسیۆنالیست دا

مێــژووی ســەرهەڵدانی بزووتنــەوەی ژنــان لــە هــەر واڵتێــک
گرێــدراوی هەلومەرجــی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و کەلتــووەی ئــەو
کۆمەڵگەیــە کــە تێیــدا دەژی .لــە ئێــران دا کــە پتــر لــە  ١٠٠ســاڵە لــە
ژێــر دەســەاڵتی دیکتاتــۆرەکان دا ،بــووە و واڵتێکــی فــرە نەتەوەیــە،
مێــژووی بزووتنــەوی ژنــان هەڵکشــان و داکشــانی زۆری
هەبــووە کــە بەشــی هــەرە زۆری زۆر ڕوون و شــەفاف نییــە.
نەتــەوەی کوردیــش کــە خــاوەن مێژوویەکــی دوور و درێــژە
لــە داواکاری مــاف و ویســتەکانی و خەباتێکــی نەپســاوەی هەیــە،
لەگــەڵ دەســەاڵتە ســەرەڕۆییەکان ملمالنێــی کــردەوە بــۆ مــاف و
ئازادییەکانی .بۆیە گیرۆدەی خەباتێکی زۆر سەخت و دژوار و بە
ژنــان و کچــان تەنیــا ماوەیەکــی کورتــی لــەو مێژوویــە،
لەســەردەمی دەســەاڵتی پەهلــەووی دووهــەم (محەممــەد ڕەزا شــا)
دا ،توانــی مێــژووی نــوێ خــۆی بەشــێوەی ڕێکخــراو تۆمــار بــکا
و بــۆ گەشــە کــردن لــە کــەش و هەوایەکــی ئــازاد دا ،هــەوڵ بــدا.
ئــەو مێژوویــە کەمتــر لــە دوو مانــگ دوای دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان لــە پێتەختەکــەی مەهابــاد ،لــە ٢٤ی ڕەشــەممەی ســاڵی
١٣٢٤ی هەتاوی بەرانبەر بە ١٥ی مارســی ١٩٤٦ی زایینی خوڵقا.
دروســت بوونــی حیزبــی دێمۆکڕاتــی ژنانــی کوردســتان،
هاوتەریــب لەگــەڵ حیزبــی دێمۆکڕاتــی کوردســتان کــە لــە ٢٥ی
گەالوێــژی ســاڵی  ١٣٢٤ی هەتــاوی بەرانبــەر بــە  ١٦ی ئاگوســتی
 ١٩٤٥بــە پاشــخانێکی  ٣ســاڵەی کۆمەڵــەی ژیانــەوەی کــورد
(ژێــکاف) دامەزرابــوو ،پتــر لــە  ١١مانــگ ســەردەمێکی زێڕینــی لــە
خەبات و تێکۆشــان بۆ یەکســانی و ئازادی ڕەخســا .ژنان و کچان
کــە لەگــەڵ کەنــد و کۆســپ و بەربەرســتی زۆری ،نەتەوایەتــی،
کۆمەاڵتەتیی ،ڕەگەزی و ئایینی و ...بەرەوڕوو بوون؛ لە بنەماڵەی
بەرپرســانی هەرەســەرووی کۆمــار بەتایبەتــی ســەرکۆمار پێشــەوا
قــازی محەممــەد و پشــتیوانی کــران و دواتــر پــەرەی گــرت.
دامەزراندنــی قوتابخانــە بــۆ کچــان ڕۆژانــە و فێربوونــی
خوێندنــی زمانــی دایکــی ئێــواران و شــەوانە و کۆبوونــەوە لــە
چوارچێــوەی حیزبــی خۆیــان دا ،و پەرەپێدانــی ئــەو چاالکییانــە
بــۆ شــارەکانی بــۆکان و شــنۆ ،بەشــێکی گرینگــن کــە بــە قەولــی
خانمــی شــەهەرزادی مجــاب ،لــە پێشــەکی کتێبی»ژنــان و
ناســیونالیزمی لــە کۆماریــی کوردســتان» و تەرجەمــە ئەحمــەدی
ئەســکەندەری ،هــەم ســیمای کۆماریــان مودڕێــڕن کــرد و هــەم
مەیدانــی ناســیونالیزمی کوردیــان بەرفراوانتــر و خاوەندارتــر کــرد.
دوای ڕووخاندنــی کۆمــاری کوردســتان ،حیزبــی دێمۆکڕاتــی
ژنانــی کوردســتان یــش ،چاالکییەکانــی بــە نــاوە چــووە ئارشــێڤی
مێــژووە .بــەاڵم تێکۆشــانی ژنــان و کچــان لــە فۆرمــی جیــاواز دا،
بــە شــێوەی سیاســی و مەدەنیــی بەپێــی وەزعییــەت و ڕووداوەکان

درێــژەی هەبــوو ،بــەاڵم هەتــا ســاڵی ١٣٥٧ی هەتــاوی کــە شۆڕشــی
گەالنی ئێران بە دژی دەســەاڵتی ســەرەڕۆی محەممەد ڕەزا شــای
پەهلــەوی ،بــەرەو بەرزایــی دەچــوو ،ژنــان و کچانــی تێکۆشــەر،
و ئەمجــار لــە چوارچێــوەی رێکخــراوی ژنــان دا ،بــە دەرکردنــی
گۆڤــاری «هــاواری ژنــی کــورد» ،چاالکییەکانــی خۆیــان درێــژە دا.
پتــر لــە دوو حەتــوو دوای  ٢٢ی ڕێبەندانــی ١٣٥٧ی هەتــاوی
بەرامبــەر بــە  ١٩٧٩ی زایینــی ،لــە ڕۆژی  ١١ی ڕەشــەممە دا،
حیزبــی دێمۆکڕاتــی کوردســتان کوردســتان (ئێــران) ،تێکۆشــانی
ئاشــکرای خــۆی بــە بەشــداریی پتــر لــە  ١٠٠هــەزار کــەس لــە
ســتادیۆمی وەرزیشــی شــاری مەهابــادی پێتەختــی کۆمــار،
راگەیانــد ،کــە کچــان و ژنــان هــەم لــە بەشــداری بەرچاویــان و
هــەم لــە تداروکاتــی میوانــەکان ،نەقشــێکی زۆر گرینگیــان گیــڕا.
دوای ئــەو کات لــە بارودۆخێکــی نــوێ و زۆر جیــاواز لــە
پێشــوو دا ،ژنــان و کچــان ئەمجــار لەگــەڵ ڕێژیمێکــی نــوێ بــە
ئیدئۆلــوژی ئیســامی سیاســی شــیعەی ویالیەتیــی فەقیهــی
ڕووبــەڕوو بــوون ،کــە بەرەبــەر دەســتکەوتە کۆمەاڵیەتییــە
پێشــکەوتووەکان و یاســا پەســند کــراوە ئەرێنییەکانــی کــە
لــە رێژیمــی شــا دا ،هاتبوونــە ئــاراوە ،لــە دەســت دەچــوون.
لــەو هەلومەرجــە نوێیــە دا ،کــە جگــە لــە حیزبــی دێمۆکــڕات،
ڕێکخراویکــی دیکــەی کــوردی و ناکــوردی چــەپ و بەرانبەریــی
خــوازی ژنــان و پیــاوان ،کچــان و کۆڕانیــان لــە بەرنامــە و
هەڵســوکەوتەکانیان دا هەبــوو ،تێدەکۆشــان .لــە جیهانیــش
دا ،بــە تایبەتــی پتــر لــە  ١٠ســاڵ دوای تەواوبوونــی شــەڕی
دوویەمــی جیهانــی و لــە  ١٩٦٠وە ،هاتنــە ئــارای چەنــد جــۆر
فێمینیــزم کــە خوێنــدەوەی یەکســانی خوازیــی بــۆ ژنــان
و پیــاوان لــە بەرنامــە و چاالکییەکانــی یــان داهەبــوو ،ئــەو
دیاردەیــەش کــەم و زۆر لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بەرنامــەی
حێــزب و ڕێکخــراوە تێکۆشــەرەکانی دا ڕەنگــی دایــەوە.
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە لــە یەکــەم بەهــاری ئــازادی دا ،کەوتــە
بــەر هێــرش و پەالماریــی نیزامــی و تەبلیغاتــی دەســەاڵتی نــوێ،
رێکخــراوە سیاســیی و ژمارەیەکــی زۆر لــە کەســایەتییە ئاینیــی و
مەدەنیییەکان ،لە یەکەمین ڕێفڕاندۆمی دروســت کردنی دەســەاڵتی
ئیســامی سیاســی دا ،یانــی دەنــگ دان بــە کۆمــاری ئیســامی
ئێــران ،بەشــداریان نەکــرد .جیاوازیــی بیــروڕا و هەڵســوکەوت لــە
کوردســتان ،لەگــەڵ دەسەاڵتبەدەســتانی قــوم و تــاران ،و خوڵقانــی
وەزعییەتــی بەرگــری و بەرخــۆدان دژی زێدەخوازی و هەنگاونانی
ڕێژیــم بــۆ داگیرکردنــی کوردســتان ،لــە مــاوەی پتر لــە  ٦مانگ دوو
شــەڕی داســەپێندراوی بــەداوە بــوو ،کــە هێرشــی سەرانســەری
بــۆ کوردســتان بــە فتوایەکــی ڕووحووڵــا خومەینــی ،یەکــەم وەلــی
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فەقیــه ،بــۆ مــاوەی  ٣مانــگ ،کوردســتان کەوتــە قوناغــی بەرگریــی
ڕەوای ســەخت و پێشــمەرگە بــوو بــە باســکی بەهێــزی گــەل.
ژنــان و کچــان لــەو باروودۆخــە دا ،پتــر تەنیــا
وەک بەرگریکاریــی مافــی نەتەوەیــی لەگــەڵ حیــزب و
ڕێکخراوەکانــی دێمۆکــڕات و چــەپ ،چ وەک پێشــمەرگە
و چ وەک خەباتــکاری بوارەکانــی دیکــە هەڵســوکەوتیان
دەکــرد .مەســەلەی یەکســانی لــەوکات دا ،لــە پەڕاوێــز دابــوو.
حیزبــی دێمۆکڕاتــی کوردســتانی ئێــران کــە دوای کونگــرەی
چــوارەم بــە هــۆی بارودۆخــی سیاســیی و خەباتــی بەرگرییکارانــە
لــە شــارەکان بەناچــار بــەرەو گونــدەکان و دواتــر شــاخ و
پاشــان پەڕێــوەی باشــووری کوردســتان و تاراوگــە بــوو؛
ئــەو حیزبــە پشــتیوانی بەردەوامــی رێکخــراوی ژنــان بــووە،
لــە شــاخ ژنــان و کچانــی هــان دەدا کــە ڕێکخــراوەی خۆیــان
بــە بەرنامەیەکــی تایبــەت بــۆ خەباتــی مەدەنیــی ژنــان و
هاوتەریــب بــە پێــی توانــا لــە حیزبــی دێمۆکڕاتیــش دا ،هەبــێ.
لــەم خولــەی خەبــات دا ،کــە پتــر لــە  ٤٠ســاڵە درێــژەی هەیــە
و یەکیەتیــی ژنانــی دێمۆکــڕات وەک ڕێکخراوێکــی تــا رادەیــەک
ســەربەخۆ ،لەگــەڵ دوو دیاردەکــەی خەباتــی نەوتەوەیــی و خەباتی
یەکسانخوازی ،چ لەنێو رێزەکانی حیزب و دا و چ لەنێو ڕێکخراوی
تایبەتــی خــۆی دا ،هەڵســوکەوتی زۆر بــاش و فیداکارانــەی ئەنجــام
داوە .هــەردوو جــۆری بــۆ ئــازادی بیــروڕا و کــردەوە بــۆ ژنــان
چ لــە خــۆ پێگەیانــدن و چ پەرەپێدانــی ڕێکخراویــی خۆیــان و
تەنانــەت بــە ئەنــدام بوونــی پیــاوان و کــۆڕان لــە یەکیەتیــی ژنانــی
نــۆێ دا ،پتــر لــە پێشــوو بــە کــردەوە لەگــەڵ جۆرێــک فێمێنســیم-
ناســیونالیزمی کــوردی تێکــەاڵو بــووە کــە ،وێــڕای خەبــات بــۆ
ئازادیــی نەتەوەیــی و وەدیهاتنــی مافــە پێشــێلکراوەکانی کــورد،
خەبــات بــۆ یەکســانی و بەرانبەریــی هاوتەریــب ئەنجــام داوە.
لــەو بەشــەی خەبــات دا ،ژنــان و کچانــی ڕیبــەر ،کادر و
پێشــمەرگەی زۆر بــاش و بەوەجیــی لــە هــەردوو خەباتــی نەتەویــی
و یەکســان خوازیــی تێــدا پــەروەردە بــووە کــە ،چ لــە کوردســتان
لــە هــەردوو دیــوی گەرمێــن و کوێســتان و لــە تاراوگــەش دا،
گەشــە و پێشــکەوتنی زۆر بەرچــاو هەیــە .هەرچەنــد زۆرکــەم
بــوار و ئیمکانــات هــەم بەهــۆی باردۆخــی سیاســیی و نەتەوەیــی
و هــەم کۆمەاڵیەتیــی و کۆســپەکان ،فێمێنیــزم هاوتەریــب لەگــەڵ
ناســیونالیزمیی بەرایــی بــاش نەچووتــە پێــش؛ بــەاڵم بەرفــراوان
بوونــی یەکیەتیــی ژنــان ،کۆنفڕانــس و کۆنگرەکانــی و پــەل
هاویشــتنی بەهێــزی لــە دەرەوەی واڵتیــش کــە ،بۆتــە ئەندامــی
رێکخــراوی ئینترناسیۆناســیت -سوسیالیســت ،کــە لــە هــەردووک
بــواری ناســیۆنالیزم و فێمێنیــزم دا ،چاالکــی ئەنجــام دەدا.
بــۆ وێنــە دەتوانییــن بــە دوو ســەرکردە و خەباتکاریــی شــێلگیری
هــەر دوو بەشــی نەتەوەیــی و فێمێنیســتی ،شــەهیدان و نەمــران
ســوهیال قــادری و مامۆســتا نەســرین حــەداد ئامــاژە بکەیــن؛ کــە
لــەو پێنــاوەدا ،زەحمەتێکــی زۆریــان کێشــا و لــە پەروەردەکردنــی
خۆیــان و ژنــان و کچانــی تێکۆشــەر بــە پێــی توانــا دریغیــان نەکــرد.
بەگشــتی دەکــرێ بگوتــرێ ژنــان لــە دوای شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران کــە ژنانێکــی زۆربــۆ وەدەســتهێنانی مافەکانیــان ،و ژیانێکــی
ئاســوودە تێیــدا بەشــداربوون ،بــەاڵم بــە پێچەوانەکــەی ڕووی
دا .لەگــەڵ هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامی و دانانــی یاســا
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و رێســاکانی لەســەر بنەمــای شــەریعەتیی ئیســامی ،مەزهەبیــی
شــیعەی  ١٢ئیمامــی ،مــاف و ئازادییەکانــی ژنــان زۆر زەود کــران.
ژنانــی کــورد کــە ئەزموونــی بناغەیەکــی هــزری یەکســانخوازییان
لــە کۆردســتان هەبــوو ،زۆر زوو ســەنگەری تێکۆشــانی خۆیــان
دیاریــی کــرد ،کــە بەشــی زۆریــان بزووتنــەوە نەتەوەییەکەیــان ،بــە
ڕێگــە چــارە و پاڵپشــت دەدیــت؛ کــە تێیــدا دەرفەتــی تێکۆشــانی
یەکســانخوازیی ،وێــڕای خەباتــە نەتەوایەتییەکــەی هەبــوو.
لــەو کاتــەوە تێکۆشــانی سیاســیی و مەدەنــی ژنــی کــورد
بــە شــێوەی ســازمان دراو دەســت پێدەکا،چەنــد دەیــەی
دوای ئەویــش ،دەرفەتــی گەشــەی پێویســت بــۆ ڕەوتــی
یەکســانخوازیی زۆر الوازە .بــەاڵم لەنێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان کچــان و ژنــان لــە دەرفەتــە ڕەخســاوەکان بــە
یارمەتــی بنەماڵەکانیــان زۆر بــاش پێگەیشــتوون و لــە بــواری
یەکســانیخوازیی و فێمێنیســتی دا ،گەشــەی باشــیان کــردەوە.
کۆماریــی ئیســامی کــە نەتــەوەی کــوردی هەمــووکات،
وەک مەترســیی بــۆ ســەر دەســەاڵتەکەی دیــوە ،ئاســتی
پێشــێلکاریی و توندوتیژییەکانــی زۆر زیاتــر لــە نەتەوەکانــی تــر
ئەنجــام داوە .بۆیــە ژن و کچــی کوردیــش بــۆ دەربازبــوون لــە
ســتەمەکان خەباتــی لێکگرێــدراوی نەتەوەیــی و یەکســانخوازی
هەڵبــژاردووە کــە ئــەوەش لــە تێکۆشــانی ڕەوتــە جیاوازەکانــی
نێــو کۆمەڵگــەدا بــە نوێتریــن وێنــەی ئــەو هاوبەشــیانە
دەتوانــێ بژمێــردرێ .لــەو ڕەوتــە دا ،پیــاوان و ژنــان ،کچــان و
کــوڕان پێکــەوە و لــە بازنییەکــی هاوبــەش دا ،کۆدەکاتــەوە.
وێنــەی ئــەو هاوبەشــیی و هــەوڵ و تێکۆشــانانە لــەو دوو
ڕەوتــە گرینگــەی کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــەم
دواییانــە دا ،هەڵگیرســانی شۆڕشــێکی نوێیــە کــە هەوێــن
و چەخماغەکــەی خوێنــی گەشــی بــە ناحــەق ڕژاوی ژینــا
(مهســا) ئەمینــی یــە .دوای باڵوبوونــەوەی هەواڵەکــە ،ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران لــە ڕاگەیاندراوێــک
دا بــە پشــتیوانی تێکۆشــەرانی مەدەنیــی لەنیوخــۆی
نیشــتیمان دا ،داخوازیــی مانگرتنــی لــە گەلــی کــورد کــرد.
ڕۆژی دووشــەممۆ  ٢٨ی خەرمانانــی  ،١٤٠١ســەرەتا
مانگرتنــی گشــتیی و سەرانســەری لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ڕوویــدا و ئێوارەکــەی ناڕەزایەتییــەکان دەســتیان پێکــرد و
لەسەرشــەقام و کۆالنــەکان ئــەو قەتڵەیــان مەحکــووم کــرد.
دواتــر ناڕەزایەتیــی نیزیــک بــە تــەواوی شــارو شــارۆچکەکانی
ئێرانــی گرتــەوە و بــوو بــە هــۆی یەکگرتویــی ،تــا ڕادەیــەک زۆری
سەرانســەری ،گەالنــی ئێــران لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت دا.
ئێســتا ژینــای کــوردان و مەهســای ئێــران و جیهــان ،بۆتــە ڕەمــز
و هێمایــەک بــۆ هەمــوو ناڕەزایەتییــە بــەر بەرینــەکان .بەو ئومێدەی
کــە ئــەم شۆڕشــە نوێیــە کــە دەکــرێ بــە «شۆڕشــی ژینــا» نــاوی
بــەری ،بــە کەمتریــن تێچــوو ،ســەرکەتوو بــێ و تۆمــاری ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی ،لــە الیــەن گەالنــی ئێــران بــە مێژوو بســپێردرێ.
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شلێر باپیری

ژنی پێشمهرگ ه و
پێشمهرگهى ژن

شێرکۆی نەمر دەڵێ:پێیان بڵێن:
بە جوندەکانی مردن و
پاسەوانانی حەشیشە و
بکوژانی باڵندەکانی مۆسیقا و
گوڵەکانی کاکۆڵی ژن،
پێیان بڵێن:
ھەرچی شمشێری تاریکیی کەمەرتانە ،ھەڵیکێشن
پاشەکشە بە تیشکێکی گزنگ ناکەن!
هەشــتی ســێپتامبەری ئەمســاڵ  ٢٠٢٢چــوار ســاڵ بەســەر
کارەســاتی حەڤــدەی خەرمانــاندا تێدەپەرێــت .یادێکــی
لەبیرنەکــراوە لــە پۆلێــک شــەهیدی ســورخەاڵتی گەلەکەمــان.
لــە یــادی چــوار ســاڵەی شــەهیدانی خەرمانانــدا دەمهــەوێ یادێــک
لــە دوو کەســی بلیمەتــی شــەهیدانی ١٧ی خەرمانــان بكــەم و
لهبارەیــان بدوێــم .ئــهم دوو ژنــ ه مامۆســتا نەســرین حــەداد و
ســوھەیال قادریــن .دوو کــەس کــە هەڵكەوتــووی نێــو ڕیزەکانــی
حیــزب و مایــەی شــانازی نەتەوهیهكــن .لەمــە دژوارتــر ئەوەیــە ئــەم
دوو کەســە دوو ژنــی مافخــواز بــن لەنــاو نەتەوەیەکــدا کــە دەردی
نێروەجاغــی بەرۆكــی گرتــووە و خەڵكەكــەی خەباتێکــی خوێنــاوی
ھەبــووە و ھەیــە .بەدەگمــەن دەرفەتــی ئــەوە بە ژن دراوە لەنێو ئەم
خەباتــەدا بگاتــە ترۆپكــی چاالكی و ئهگهریش دهرفهتێك رهخســابێ
ئــهو ه زیاتــر بــۆ دیكــۆری سیاســیی دهســهاڵتی پیــاوان بــووه.
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ئــهم دوو ژنــ ه مامۆســتا نەســرین حــەداد و
ســوھەیال قادریــن .دوو کــەس کــە هەڵكەوتــووی نێــو
ڕیزەکانــی حیــزب و مایــەی شــانازی نەتەوهیهكــن.
لەمــە دژوارتــر ئەوەیــە ئــەم دوو کەســە دوو ژنــی
مافخــواز بــن لەنــاو نەتەوەیەکــدا کــە دەردی
نێروەجاغــی بەرۆكــی گرتــووە
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دەمەوێــت وتارەکــەم لــە ژێــر ســەردێری «ژنــی
پێشــمەرگە و پێشــمەرگەی ژن» دەســت پێبکــەم.
حیزبــی
مێــژووی
دوایــی
ســاڵی
چــڵ
لــە
دێموکراتــدا دیاردەیەکــی ژێنــدەری بــە خەباتــی ئــەو
حیزبــەو ه زیــاد بــووە بەنــاوی «ژنــی پێشــمەرگە».
ژنــی پێشــمەرگە واتــە ئــەو ژنانــەی وەک ئەندامــی بنەماڵەیەکــی
پێشــمەرگە لــە شۆڕشــی کوردســتاندا بەشــداربوون كــە تێیــدا
ئەركــی ژن زیاتــر خێزانــداری بــووە نــەك خەباتــكاری .ھاوکات
لەگــەل «ژنــی پێشــمەرگە» کاراکتەرێکــی دیکــەی ھەیــە بەنــاوی
«پێشــمەرگەی ژن» كــە مێژوویەکــی کورتتــری هەیە .پێشــمەرگەی

ژن واتــای ئــەو ژنانــەی وەک پێشــمەرگە لــە چوارچێــوەی حیزبــی
دێموکراتــدا لــە شۆڕشــی کوردســتاندا بەشــداریان کــردووە و
ئەركــی ئەمانــە خزمەتــی شــۆڕش بــووە نــەك شۆڕشــگێڕ بــوون.
لەســەر بەشــی یەکەمــی ژنــان واتــا ژنــی پێشــمەرگە دەتوانیــن
بڵێیــن زۆر بەکەمــی بــاس لەســەر ڕۆڵــی ئــەو چینــە لەنێــو شۆڕشــدا
کــراوە ،تەنانــەت لــە مێــژووی نووســراوی حیزبــدا كەمتریــن
باســیان لێكــراوە .ئەوانــە ژنانێکــن کــە بنەماڵــەی پێشــمەرگە پێــک
دێنــن .ئــەم ژنانــە لەگــەڵ ھەمــوو کەنــد و کۆســپەکانی ناو شۆڕشــدا
بەشــدارن و ژیانــی ئــەوان لەژێــر ســێبهری خــەم و قەیرانەکانــی
نــاو شۆڕشــدایە .ئــەم ژنانــە زیاتــر لــە پیــاوان دەرد و مەینەتــی
شۆڕشــیان چێشــتووە و كەمتــر لــە پیــاوان باســیان كــراوە.
بــۆ وێنــە تــۆ لــە شۆڕشــدا لەگــەڵ بابەتێــک بــە نــاو ژنــی شــەھید
بــەڕەورووی .کــەم نیــن ئــەو ژنانــەی کــە لــە تەمەنــی زۆر گەنجێتیدا
خۆشەویســتەکەیان شــەھید بــووە و ژیانیــان لــێ تێکچــووە .یــان
شۆڕشی کوردستان لە چل ساڵی ڕابردوودا ناچار بووە قۆناغ بە
قۆناغ بارگەوبنەی بگوازێتەوە کە ھەرکام لەو مەنزڵ گواستنەوانە
لــەالی ژنــی پێشــمەرگە بــە مانــای تێکچوونــی ژیانــی بنەماڵەکــەی
و هــهر خــۆی هیمەتــی بنیاندنانــەوەی ژیانێکــی دیکــە بــووە.
لێــرەدا وەکــوو دەبینیــن بەشــی قورســی خەمــی بنەماڵــەی
پێشــمەرگەیەک دەکەوێتە سەرئەســتۆی ژنی ئەو پێشمەرگەیە .ئەو
ژنــە پێشــمەرگەیە رەنگــە ناچــار بێــت ســەرەرای ئــەوەی کــە بنەماڵە
بپارێزێــت ھەم خەونەکانیشــی لــە بــواری خــۆش بژێویــدا زۆر کــەم
و کــورت بکاتــەوە ھەمیــش بــەردەوام لــەو دڵەڕاوکێیــەدا بژیــت کــە
رهنگـ ه لهنــاكاو ھەواڵــی مەرگــی ھاوژینەکــەی بێتــەوە و بهیهگجاری
ژیانــی لــێ بشــێوێت .هاوكێشــەیەك لێــرەدا دەبینیــن كــە ژیانــی ژنــی
پێشــمەرگە بــەردەوام لەژێــر كاریگەریــی خەبــات و شۆڕشــدا بووە.
لــەم باســە تێدەپەریــن و دەچینــە باســی پێشــمەرگەی ژن.
پێشــمەرگەی ژن ئــەو کچەیــە کــە خەمــی نیشــتمان و بــاوەڕی
نەتەوەیــی دەیھێنێتــە ســەر ئــەو باوەڕەی ڕاســتەوخۆ لە شۆرشــدا
بەشــداری بــکات .لێــرەدا هەســتی واڵتپارێزیــی ژن پێشــەنگە و
خەباتێگڕێك بەناوی پێشــمەرگەی ژنی لێدەكەوێتەوە .پێشــمەرگەی
ژن لەنێــو شۆرشــی رۆژھەاڵتــدا چەنــد قەیرانــی لەبــەر دەمــە.
یەکــەم :کۆمەڵگــەی ڕۆژھەاڵتــی کوردســتان کۆمەڵگەیەکــی
پیاوساالرییە و دەرفەتی بەشداری ژنان لە بزاڤە کۆمەاڵیەتیەکاندا
زۆر کەمــە .تەنانــەت هۆیەكانــی پەیوەســت بوونــی ژن بــە شــۆڕش
ســنووردار دەكرێــن ،بەشــێوەیەك كــە نامۆیــە ئەگــەر كچێــك زانكــۆ
و خوێنــدن یــان بــاوك و بــرای جێبهێڵــێ و ڕوو لــە شــۆڕش بــكا.
دووهــەم :خەباتــی ڕۆژھەالتــی کوردســتان خەباتێکــی خوێناوییــە
و بەپێــی ھێندێــک ســەرچاوە لــە چــل ســاڵی ڕابــردوودا ١٣٤
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پێشــمەرگەی ژن لەالیــەن کۆمــاری ئیســامیەوە لەســێدارە
دراون .خوێنــاوی بــوون و پــڕ تێچــووی خەباتەکــە وادەکات
کــە دەرفەتــی بەشــداری ژنــان لــەو خەباتــە کەمتــر بێــت.
ســێیەم :پێکھاتــەی حیزبــە کوردییــەکان .ھەرچەنــد لــەڕووی
یاســایییەوە پێکھاتەیەکــی نێروەجاغانــە نەبــێ ،لــەڕووی
ڕێســاییەوە پێکھاتەیەکــی نێروەجاغیی ـ ه و ئــەوەش کۆســپێکە بــۆ
بەشــداری زیاتــری ژنــان لــە شۆڕشــدا .واتــە ئەوەنــدەی زەحمەتــە
ژن تــا بەربەســتەكانی كۆمەڵگــەی تێپــەڕ بــكا ،دوو هێنــدە ســەختە
بتوانــێ لــە شــۆڕشدا شــوێنی شایســتەی خــۆی وەربگــرێ.
ئەم سێ ھۆکارەی لەسەرەوە باسمان کرد النیکەمی کۆسپەکانی
پێشــمەرگەی ژن لــە شۆڕشــی ڕۆژھەاڵتــی کوردســتاندایە ،كــە
بێگومــان دەیــان كێشــەی تــر بەرۆكــی ئەمجــۆرە ژنانــە دەگرێتــەوە.

,,

پێشــمەرگەی ژن ئــەو کچەیــە کــە خەمــی
نیشــتمان و بــاوەڕی نەتەوەیــی دەیھێنێتــە ســەر
ئــەو بــاوەڕەی راســتەوخۆ لــە شۆرشــدا بەشــداری
بــکات .لێــرەدا هەســتی واڵتپارێزیــی ژن پێشــەنگە
و خەباتێگڕێــك بەنــاوی پێشــمەرگەی ژنــی
لێدەكەوێتــەوە ،،
ئێســتا ئەگــەر بمانــەوێ لەســەر ئــەم دوو بنەمایــە بڕوانینــە
ژیانــی شــەهیدان مامۆســتا نەســرین حــەداد و ســوھەیال قــادری
لەڕاســتیدا ئــەم دوو خاتوونــە ھەم پێشــمەرگەی ژن بــوون و ھەم
ژنــە پێشــمەرگە .ئــەوان بەهــەردوو قۆناخــی ســەختی باســەكەماندا
تێپەڕیــون .ســەرەتا وەک پێشــمەرگەیەک بەشــداری لــە شۆڕشــدا
دەکــەن و لەبــواری فێــرکاری و ڕۆژنامەنووســیدا دوو ئەندامــی
چاالکــی حیزبــی دێموکــرات بــوون .ئەرکــی رۆژانــەی خەباتیــان
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لەســەر شــان بــووە .دواتــر ھەر لــەم شۆڕشــەدا ئــەوان ژیانــی
هاوبــەش پێكدێنــن و پــاش ئــەوە دەبنــە ژنــی پێشــمەرگە .کــە
باشــتر وایــە لێــرەدا بــەو بنەمااڵنــە بڵێیــن بنەماڵــەی پێشــمەرگە
بــەو واتایــەی کــە ھەم ژن و ھەم پیاوەکــە پێشــمەرگەن.
نەســرین و ســوھەیال ژنانێکــن کــە دەبــێ پێشــمەرگەیەک
بالوێننــەوە ،ھاوکات پێشــمەرگەیەکن کــە دەبــێ ئەرکــی
پێراســپێردراوی شــۆڕش بەرێوەبــەرن .ئەمــە ســەڕەرای ئەوەیــە
کــە ھەردووکیــان دایکێکــن کــە دەبــێ منــداڵ پــەروەردە بکــەن،
واتــە ســێ کەســایەتی لــە یــەک کەســایەتیدا .ئــەم دیاردەیــە
لەنێــو حیزبــی دێموکراتــدا لــهڕووی ژمــارهو ه زۆر نابینــرێ .ھەر
ئەوەشــە تایبەتمەندییەکــی دیکــە بــەو شــەھیدانە دەبەخشــێت.
ئــەو شــەهیدانە نموونــەن بــۆ فیــداكاری لــە هەمــوو ئاســتەكانی
ژیانــدا ،ئەوانــەی دەكــرێ مامۆســتای ژنانــی كۆمەڵــی كــوردی بــن.
دەکرێــت بڵێیــن باســکردن لەســەر بــاری ژیانــی شــەھیدان
نەســرین حــەداد و ســوھەیالی قــادری دەتوانێــت رەھەنــدی نــوێ
بێــت لەســەر خەباتــی رۆژھەاڵتــی کوردســتان و بەرچاوڕوانییەکــی
زیاتــر بێــت لــە پەیوەنــدی نێــوان ژن و شــۆرشدا.
چــاوەڕوان دەکرێــت چاالکانــی ژنــان لــەم بــوارەدا زیاتــر کار
لەســەر ئــەم رەھەنــدە نوێیــە بکــەن ،ژنانــی كــورد دڵنیــا بــن لــەوەی
هیــوا و توانــای ســەركەوتنی ژن لــە خەباتــی حیزبــی دیموكراتــدا
هەیــە و پۆتانســیهلی زۆر لـهو ه زیاتــر ه كـ ه تــا ئێســت ه لێــی بینــراوه.
شەهیدی ژن ،دایكی هەموو شەهیدانە
ژنی شەهید ،یادگاریی شەهیدانە
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عەلی فەتحی

لەسەر شانی ژنانە»

ئەمســاڵ ٢٦ی خەرمانانــی ١٤٠١ی هەتــاوی ،ســی ســاڵ
بەســەر تیرۆکرانــی دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی و هاوڕێیانیــدا
تێپەڕدەبــێ .ئــەو تیــرۆرە ناســراوە بــە تیــرۆری میکۆنــۆس و ڕۆژی
٢٦ی خەرمانانــی  ١٣٧١بەرابــەر بــە ١٧ی ســێپتامبری ١٩٩٢ی
زایینــی لــە ڕێســتۆرانێکی یونانــی لــە شــاری بێرلێنــی ئاڵمــان،
بەدەســت تیرۆریســتانی کۆمــاری ئیســامی ئێــران بەئەنجامگەیــی.
خەســارێکی گــەورە بــوو بــۆ جواڵنــەوەی کــورد بەگشــتی و
حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران بەتایبەتــی .چونکــە دوای
شــەهیدبوونی دوکتــور قاســملوو ،بــە لەدەســتچوونی دوکتــور
شــەڕەفکەندی ،برینــی ئازادیخوازیــی قوڵتــر و قوڵتــر بــوو و
ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ ســاڕێژ نەبووەتــەوە .ئەگــەر جواڵنــەوەی
نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــەو تیــرۆرە ڕێبەرێکــی
لەدەســتدا ،لــە هەمــان کاتــدا داکۆکیکارێکــی نەســرەوتووی
جواڵنــەوەی مافخــوازی و یەکسانیخوازیشــی خەڵتانــی خوێنکــرا.
ئەمــڕۆ کــە ســاڵڕۆژی یادکردنــەوەی ســی ســاڵەی شــەهیدانی
بێرلێنــە ،منیــش دەخــوازم ڕاوبۆچوونەکانــی دوکتــور شــەڕەفکەندی
لەســەر گرفتــی یەکســانیخوازی و مافەکانــی ژن لــە توێــی بابەتێکــدا
بخەمــە بەربــاس .دوکتــور شــەرەفکەندی یــا باشــترە بڵێــم کاک
سەعیدی نێو شۆڕش و ڕیزەکانی حیزب ،کەسایەتییەکی نەتەوەیی
بەتــەواو مانــا بــوو .مافخوازیــی نەتەوەیــی وەکــوو ئایدیۆلــۆژی
خســتبووە نێــو قالــب و دیســیپلینی حیزبــی و لــەو چوارچێوەیەدا بە
ئاشــکرا بۆچوونەکانــی خــۆی دەردەبــڕی و بــە کرداریــش هەوڵــی
ســەرکەوتنی بۆ دەدا .ئەو ســااڵنێکی زۆر وەکوو ئەندامی ڕێبەری
حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە بەشــی ڕاگەیاندنــی
حیزبــدا چــاالک بــوو و کــەم ڕۆژ هەبــوو بابەتێــک بــۆ "ڕۆژنامــەی
کوردســتان" یــا "ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتانی ئێــران" نەنووســێ یــا
ئەگەریــش لــە دەرەوەی واڵتبووایــە وتووێژێکــی پێکنەهێنابــا.
بــە خوێندنــەوەی وتووێــژ و بابەتەکانــی نێــو ئارشــیوەکان،
کاک ســەعید پتــر لەهــەر گرفتێــک دەپڕژێتــە ســەر "گەلیبــوون"ی
جواڵنــەوەی کــورد .ناوبــراو لــە وتارێکــی کــە لــە ڕێکەوتــی
٢٧ی ڕەزبــەری ١٣٦٥ی هەتــاوی لــە ڕادیۆدەنگــی کوردســتان
باڵوکراوەتــەوە ،ڕاشــکاوانە لەســەر جەماوەریبوونــی جواڵنــەی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەدوێ و دەڵــێ" :جواڵنــەوەی
کوردســتان جواڵنــەوەی تاقمێــک یــان چیــن و توێژێکــی تایبــەت
بــۆ داخوازییەکــی تایبــەت نییــە .ئــەم جواڵنەوەیــە بــۆ ئــازادی ،بــۆ
ڕزگاریــی لــە ژێردەســتی و بــۆ گەیشــتن بــە ســەرەتاییترین مافــی
ئینســانییە ".بەڕێزیــان هــەر لــەو سیلەیەشــڕا ســەرەتا جوالنەوەکــە
لــە ســەرهەڵدانێکی خێڵەکــی و عەشــیرەتی جیادەکاتــەوە کــە پتــر
لــە ســەدەی نــۆزدەدا باوبــووە .ئەوجــار حیزبێکــی سیاســیی

ئەرکــدار دەکا لــە بەرامبــەر داخوازییەکانــی کــورد و لــە کۆتاییشــدا
ڕێبەرایەتــی حیزبێــک دەکاتــە بەرپرســیار .هەروەهــا جیاوازییەکــی
قووڵیــش لەبەینــی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی و ســەرکردایەتیی خێڵەکــی
دەستنیشــان دەکا و لــە وتارێکیــدا بەڕێکەوتــی ١١ی ســەرماوەزی
١٣٦٥ی هەتاوی بۆ ڕادیۆ کوردســتان دەنووســێ  ":ئەم جیاوازییە
لە زۆر شتدایە کە بەبێ شک گرینگترینیان بۆچوون و تێگەیشتن
لــە جەوهــەر و نێوەرۆکــی هێــزە .بۆچوونــی خێڵەکــی و عەشــیرەتی
هەمیشــە ئەوەیــە کــە هێــز بریتییــە لــە پــوڵ و چــەک ! هەربۆیــە فکــر
و زکریــان ،کــە لــە ڕاســتیدا ئاخرەکــەی دەبێتــە مەبەســت و ئامانــج،
پەیداکردنــی هەرچــی زۆرتــری چــەک و پارەیــە .لــە حاڵێکــدا لــە
بۆچوونــی حیزبــی سیاســیدا هێــز لــە خەڵکــەوەڕا دێــت ،یــان بــە
وتەیەکــی ڕوونتــر هێــز بریتییــە لــە هێــزی خەڵــک .لــەو بۆچوونــەدا
چــەک و پــارە عامیلــی ئەساســی نیــن ،بەڵکــوو وەســیلەن لەدەســت
خەڵکــدا "...کاک ســەعید لــە درێــژەی وتارەکانیــدا کــە پتــر دەپڕژێتــە
ســەر ڕوخســاری ئازادیخوازانــەی جواڵنــەوەی گەلیــی ،لــە هەمــان
کاتیشــدا هەمــوو ئەندامانــی کۆمەڵگــەی کــوردەواری ئەرکــدار دەکا
کــە بەشــداری لــەو جواڵنەوەیــەدا بکــەن و دەڵــێ ئازادیخــوازی
ئەرکــی هەمــوو کــەس ،یــا هەرکەســێکە کــە چووکتریــن هەســتی
ئازادیخــوازی و نیشــتمانپەروەری هەبــێ .بێالیەنــی پەســند نــاکا و
بــە دیاردەیەکــی بێــزراوی دادەنــێ .بــە خوێندنــەوەی بۆچوونەکانــی
جەنابیــان ،بەرەبــەرە دەبینیــن کــە جیــا لــە جەمــاوەری بوونــی
خەبــات و ســەرکردایەتیکردنی لەالیــەن حیزبێکــی سیاســییەوە،
کۆمەڵێــک ئەرکــی دیکــەش وەکــوو داکۆکیــکاری لــە مافــی تــاک و
ڕێزگرتــن لــە ســەروەری مرۆڤــەکان و بەتایبــەت باوەڕمەندبــوون
بــە مافــی یەکســانی ژن و پیــاو دێنێتــە بەربــاس .ئــەو دواتــر لــە
قســەکانیدا دیمۆکراســی و نەزمیــش وەکــوو دوو شــتی جیــا لــە
هەڤــدوو نابینــێ و دروســت بەپێچەوانــەوە دەڵــێ تەواوکــەری
یەکتــرن .ناوبــراو دژی ئــەو بۆچوونەیــە کــە دیمۆکراســی و
ئــازادی هــەرج و مــەرج دەخوڵقێنــن .بــە شــیکردنەوەیەکی
تێروتەســەل پڕژاوەتــە ســەر ئــەو بابەتــەش و لــە وتــاری ڕێکەوتــی
٩ی بەفرانبــاری ١٣٦٥دا دەنووســێ :دیمۆکراســی بەهیــج جــۆر
مانــای تێکەڵپێکەڵــی و کــەس بــە کەســی نییــە .بەپێچەوانــە
دیمۆکراســی ڕاســتەقینە و نــەزم و ڕێکوپێکــی دوو شــتن کــە
بەتــەواوی پێکــەوە بەســتراونەوە .چونکــە ئەگــەر دیمۆکراســی بــەو
مانایــە بگریــن کــە هەمــوو کــەس خــۆی لــە نەزمــی مەوجــووددا
بــە بەشــدار بزانــێ ،دیــارە ڕێزدانــان بــۆ ئــەو نەزمــەش دەبێتــە
ئەرکــی هاوبەشــی هەمــوو کــەس .بــە وتەیەکــی دیکــە ،ئەگــەر لــە
کۆمەڵێکــدا هەمــوو ئەندامــان بڕوایــان بــەوە هێنابــێ کــە هەرکامــەی
ئەرکێکیــان لەســەر شــانە و پێویســتە بــۆ ڕاگرتــن و گەشــەپێدانی
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کۆمەڵەکەیــان ئــەو ئەرکــە بەجوانــی بەڕێــوە بــەرن ،ئــەوە دەبێتــە
لەبەرچاوگرتنــی نــەزم و دیســیپلین لــە کۆمەڵێکــی دیموکراتیــدا...
کاک ســەعید لە کۆی باســەکانیدا بە شــێوەی سیســتماتیک هەنگاو
دەنــێ و دەخــوازی بەگــژ مەترســیدارترین دیــاردەی ســەردەمدا
بچێتــەوە کــە دەســەاڵتدارییەتی ئاخووندەکانــە .ئــەو تــەواو بــۆی
دەرکەوتــووە ســەرەڕای بوونــی قانوونێکــی نووســراو لــە واڵتــی
ئێــران ،خەڵــک بــۆی نییــە پەیــڕەوی لــە هیــچ یاســا و ڕێســایەک بــکا،
جیــا لــەوەی ویالیەتــی فەقیهــی دەیڵــێ و لەســەرووی هەمووشــیاندا
ئــەوەی حــەز و مەیلــی خومەینــی ئیمامەکەیانــە .ئــەو ئیمامــەی
لەمــەر مافــی مــرۆڤ و تاکــەکان لــە کتێبــە ناســراوەکەیدا بــە نــاوی
" توضيــح المســائل " چەنــدە وەحشــییانە دواوە و تەنانــەت بەزەیــی
بــە منداڵــی ســەر پشــتی النکیشــدا نەهاتــووە و ژنیــش بــەالی
ئــەوەوە چــۆن بــە ســووکی ســەیرکراوە .دوکتــور شــەرەفکەندی
وەختێــک دێتــە ســەر باســی قانوونــی ئەساســی ئێــران و هــەوڵدەدا
بەڵکــوو لەنێــو یاســا نووســراوەکاندا کۆمەڵــە مافێــک بدۆزێتــەوە،
هەرچەنــد لەالیــەن دەســەاڵتدارانی ئاخوونــدەوە هیــچ بایخێکیــان
نەبــێ ،بــەو حاڵــەش ڕووناکییــەک بەدینــاکا و لــە وتــاری ٢٦ی
ســەرماوەزی ١٣٦٧یــدا دەڵــێ " :بــە وتەیەکــی ڕوونتــر ،لــە
ڕێژیمــی ئێســتای ئێرانــدا ،دیــارە بەڕواڵــەت قانوونێکــی ئەساســیی
هەیــە کــە چوارچێــوەی قانوونیــی بــۆ بەڕێوەچوونــی کاروبــاری
واڵت دیــاریدەکا و بەپێــی قاعیــدە هیچکارێــک و هیــچ قانــوون
و بڕیارێــک نابــێ لــەو چوارچێوەیــە دەربچــێ .بــەاڵم لــە هەمــان
کاتــدا ڕێژیــم ڕێژیمێکــی مەزهەبییــە و هەمــوو قســە و ئیدیعــای
ئەوەیــە کــە کاروبــاری واڵت دەبــێ لــە چوارچێــوەی قانــوون و
ڕێوڕەســمی ئیســامدا بــێ و بــەس .لــە ئاکامــدا شــارەزا و پســپۆری
قانوونــی ئەساســیی ڕێژیمــی ئیســامی ئێــران هــەر ئاخوونــدەکان
خۆیانــن و هــەرکام لەوانیــش دەتوانــێ بــە تێگەیشــتنی خــۆی ئــەو
قانوونــە لێکبداتــەوە و نــەزەری تایبەتــی لەســەر بــدا ،بــە واتایــەک
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قانوونــی ئەساســیی واڵت واتــە نــەزەر و بڕیــاری ئاخونــدەکان " .
بــۆوەی مرۆڤــەکان لــە کۆمەڵــگادا هەســت بــە ئەمنییــەت و
ئاســایش بکــەن و مافیــان پارێــزراو بــێ ،پێویســتە سیســتەمێکی
دادپــەروەر لەگۆڕێــدا بــێ .لــە ســەدەی بیســت بــەوالوە ،پتــر بایــخ
بــە جمهوورییــەت دراوە و سیســتەمی مۆنارشــی و تۆتالیتــەر
وەالنــراوە .بــۆ ئێرانــی بەاڵلێــدراو ،دوای ڕوخانــی ڕژێمی پاشــایەتی
و هاتنــە ســەرکاری جمهــووری ،دیســان خەڵکــە ماڵوێرانەکــە
خێرێکیــان لــەو جمهوورییەتــەش نــەدی .چونکــە ئــەوەی دامــەزرا
هــەر نــاوی جمهــووری بــوو و لەڕاســتیدا "ولــی فەقیــه" لەجیــات
تاجــی پاشــایەتی ،حەمامــەی لەســەر بــوو و هیچیتــر .بــە
هاتنەســەر دەســەاڵتی ئاخوونــدەکان شــەڕ و ماڵوێرانــی ڕووی
لــە خەڵــک کــرد و نیــوەی کومــەڵ واتــە ژنــەکان کەوتنــە بــەر
شمشــێری "امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر" .ئــەوەش لەبەرچــی؟
دوکتــور شــەرەفکەندی هــەر لــە هەمــان وتــاردا واڵمدەداتــەوە و
دەنووســێ" :هــەروەک گوتمــان هــەر ئاخووندێــک بــە گوێــرەی
مەقــام و وەزعــی تایبەتــی خــۆی دانــەر و بەڕێوەبــەری قانوونــە
و لــە واقیعــدا بــە ئەنــدازەی ئاخوونــدەکان لــەم واڵتــەدا قانــوون
هەیــە .هــەر بۆیــە چ قانوونــی ئەساســی ئاڵوگــۆڕی بەســەردا
بــێ و چ وەک خــۆی بمێنــێ ،بەکــردەوە ئاڵوگۆڕێکــی بەرچــاو و
کاریگــەر لــەو وەزعــە شــپرزە و بێســەرە و بەرەیــەدا پێکنایــە.
ئــەو ڕێژیمــە بــە هیــچ جــۆر ڕێژیمێکــی جمهــووری نییــە و
عینوانــی کۆمــار یــا "جمهــوری" بــۆ ئــەو بێمانایــە .ئیختیــار و
دەســەاڵت لەدەســت "ولیفقیه"دایــە و ئەویــش لەالیــەن خەڵکــەوە
دیاریناکــرێ و خۆیشــی خــۆی بــە هەڵبــژاردەی خەڵــک نازانــێ" ...
کــە بــاس لــە مــاف و یاســا و جمهورییــەت و ئەرزیشــە
ئینســانییەکان دەکــرێ ،دەبــێ هەنــدێ خــاڵ وەک بنەمــا لــە قانوونــی
ئەساســیی هــەر واڵتێکــدا هەبــن و ڕەچاوبکرێــن .وەک پێشــتر
گوتمــان ،شــتێ بەنــاوی قانوونــی ئەساســیی لــە ئێرانــدا هەیــە
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کــە لەالیــەن ئاخووندەکانــەوە نووســراوە ،لــێ مەخابــن لەجیــات
وەبەرچاوگرتنــی مــاف و کەرامەتــی ئینســانی هــەر تاکێکــی کۆمەڵگا
و بەتایبــەت ژنــان ،بــەو جــۆرە داڕێژراوە کە دوکتور شــەرەفکەندی
بەجوانــی هێناویەتــە بەربــاس " :دەبــێ دەســتی دز ببــڕدرێ ،یان ژن
و پیــاوی خەتــاکار حەددیــان لێبــدرێ و ڕجــم بکرێــن ،یــان ژنــان
دەبــێ لەژێــر حیجابــدا بــن و خۆیــان بــاش لــە چــاوی مەحرەمــان
داپۆشــن و هەروەهــا لەبــاری "ارث"بــردن و شــایەدیدان لــە کاتــی
قەزاوەتــدا وەک پیــاوان حیســابیان لەســەر نەکــرێ ." ...ئیــدی وەک
دەگوتــرێ ،لێــرەدا خوێنــەر خــۆی پێویســتە لێکیبداتــەوە کام
یاســا حاکمــە! ئاخوونــدەکان بــە کێشــەی حیجــاب ئــەوە چــل ســاڵە
خەڵکیــان ســەرقاڵ کــردووە و تەنانــەت بووەتــە گاڵتەجاڕییــەک بــۆ
وەڤــدە بیانییەکانیــش کــە بەفەرمــی ســەردانی ئێــران دەکــەن .کاک
ســەعید ســەردەمی خــۆی لــەو بــارەوە قۆڵــی لێهەڵماڵیــوە و بــە
وتارەکانــی لــە دەنگــی کوردســتانی ئێــران ،بــەردەوام بەگــژ درۆ
و دەلەســەکانی کۆمــاری ئیســامیدا چووەتــەوە و ڕەفســەنجانی
وەدرۆخســتووەتەوە .بــۆ وێنــە لــە وتــاری ٨ی مانگــی گەالوێــژی
١٣٦٣دا نووســیویەتی" :ڕەفســەنجانی دەڵــێ :حیجــاب بەپێــی فتــوای
هەمــوو فەقیهــەکان و عالمانــی دینــی پێویســتە .ئــەوەش درۆیەکــی
گــەورەی دیکــە! چونکــە ئــەو هەمــوو واڵتــە ئیســامییە بــە چەندیــن
ســەد میلیــۆن حەشــیمەتەوە لــە دنیــادا هــەن و فەقیهەکانــی ئــەو
واڵتانــە هیــچ فتوایەکــی ئەوتۆیــان نــەداوە .ڕەفســەنجانی زۆر
فێڵبازانــە و بێئابڕوویانــە دەنــگ هەڵدێنــێ و دەڵــێ :ئێمــە ئیجــازە
نادەیــن لــە کووچــە و کــۆاڵن و خیابانانــدا وەزعێــک بێتــە پیــش کــە
ببێتــە هــۆی گونــاح بــۆ منداڵــی موســوڵمانان .خیابــان و پــارک و
ڕێــگای هاتوچــۆ دەبــێ ئەمیــن بــن ....ڕەفســەنجانی لــەو قســانەدا
دوو ڕاســتی دەردەخــا .یەکــەم ئــەوە کــە منداڵــە موســوڵمانەکانی
ئــەو تەنانــەت پــاش پێنــج ســاڵ مەغزشــۆری و تەربییەتــی ویالیەتی
فەقیهــی ،دیســانیش هــەر چاویــان بــە هێندێــک مــووی ســەری ژنێــک
بکــەوێ کــە لەژێــر ڕووســەریدا هاتۆتــەدەر ،فــەوری تووشــی
گونــاح دەبــن و بەمجــۆرە بێئەســەری تەربییەتــی ویالتــی فەقیهــی
دەردەکــەوێ .دووهــەم :هــەر ئــەوە کە ژنان توند خۆیان دانەپۆشــن
و چادرەکانیــان تونــد لــە خــۆوە نەپێچــن و بــۆ نموونــە کەوشــێک
لەپێبکــەن کــە نووکــی قامکەکانیــان وەدەردەخــا ،ئەمنییەتــی
کۆمــاری ئیســامی دەکەوێتــە مەترســییەوە ،نیشــاندەدا کــە
پایــەی ئەمنییەتــی کۆمــاری ئیســامی چەنــد سســت و لەرزۆکــە " ...
ڕۆژی ١٧ی ڕەشــەمە وەک ڕۆژی جیهانــی ژن ،یەکەمجــار
ســاڵی ١٩١٠ی زایینــی دیاریکــرا ،واتــە  ١١٢ســاڵ لــەوە پێــش.
ئــەوە پێشــنیازی "کالرا زتکیــن" ،شــێرەژنی ئاڵمانــی لــە دووهەمیــن
کۆنگــرەی ژنانــی سۆسیالیســت لــە کۆپێنهاگــی پێتەختــی دانمــارک
بــوو .لــەو کاتــەوە مافــە سیاســییەکانی ژنــان بەرەبــەرە
هاتنەگــۆڕێ .وەرگرتنــی مافــی دەنگــدان هەنگاوێکــی بــەوەج بــوو
و ژنــان ڕۆژ بــە ڕۆژ پتــر شانبەشــانی پیــاوان هەنگاویــان نــا و
مافــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانیــان دەســتەبەرکرد .کاک ســەعید
لــە درێــژەی وتارەکانیــدا ســەبارەت بــە جواڵنــەوەی نەتەوەیــی و
مافخــوازی و هەڵســەنگاندنی جیاوازییەکانــی نێــوان شۆڕشــێکی
جەمــاوەری و خێڵەکــی و هەروەهــا ســاختاری حوکمڕانــی و
قانوونــی ئەساســیی و سیاســەتە دژی مرۆییەکانــی کۆمــاری
ئیســامی لەمــەر مافــی مــرۆڤ و بەتایبەتــی ژنــان  ،بــەوردی
پڕژاوەتــە ســەر کێشــەی بێمافــی ژنانیــش لــە کۆمەڵگــەی

ئێرانــدا و لــە توێــی بابەتێکــدا لەســەری دەدوێ و پێیوایــە:
" ئەگــەر ڕێزگرتــن لــە ڕۆژی ژن ئێســتا لــە واڵتانــی پێشــکەوتووی
جیهانــدا وەک جێژنێــک و ڕەســمێک چاویلێدەکــرێ ،بــۆ واڵتانــی
پاشــکەوتووی وەک ئێــران ،بەتایبەتــی ئێرانــی ئاخوونــدی و بــۆ
کۆمەڵــی کوردەواریــی خۆمــان وەک ئەرکێکــی گــەورە و بەشــێکی
گرینــگ لــە خەبــات و تێکۆشــان دژی پاشــکەوتوویی دەبــێ
بەحیســاب بــێ .لــە ئێرانــدا هەموومــان دەزانیــن کــە ژنانــی خەباتگێڕ
و ئازادیخــواز وێــڕای خەباتگێڕانــی پیــاو لــە بەربەرەکانــی دژی
ڕژێمــی ســەرەڕۆی شــادا بەشــدارییەکی چاالکانەیــان هەبــووە،
زۆر شــێرە ژنــی شۆڕشــگێر شــەهیدکران و زۆری دیکــەش لــە
زیندانەکانــی ســاواکدا ئەشــکەنجەدران .لــە جەرەیانــی شۆڕشــی
بێوێنــەی گەالنــی ئێــران بــە دژی ڕژێمــی پاشــایەتی و لــە
ســەرکەوتنی ئــەو شۆڕشــە مەزنــەدا ژنانــی ئێــران بــە دژی ڕێژیمــی
پاشــایەتی چ خوێنــدەوار و خوێنــدکار و چ ئەوانــەی لەنێــو ماڵــدا
ژیانــی بنەماڵەیــان بەڕێــوە دەبــرد بەڕاســتی نەخشــێکی بەرچــاو
و تێکۆشــەرانەیان هەبــوو و دەورێکــی کاریگەریــان گێــڕا .بــەاڵم
پــاش هاتنەســەرکاری ڕێژیمــی ئاخوونــدی ،ژنانــی ئێــران بــە گشــتی
بەســەر دوو دەســتەدا بەشبــوون .دەســتەی یەکــەم ئەوانــەن کــە
لــە ڕیــزی ســازمانە سیاسـییە پێشــکەوتنخواز و شۆڕشــگێڕەکاندا
بــۆ ئــازادی خەبــات دەکــەن و نیشــانیان داوە کــە لــەم ڕێگایــەدا
لــە هەمــوو مەیدانەکانــی الیەنــە جۆراوجۆرەکانــی خەباتــدا لــە
هیــچ پیاوێکــی خەباتگێــڕ کەمتــر و کارلێهاتووتــر نیــن .دەســتەی
دووهەمیش کە زۆربەی ژنانی واڵت دەگرێتەوە ،ئەوانەن کە لەنێو
واڵتــدا بــە توونــدی کەوتوونــە ژێــر فشــار و تێــرۆری دێوەزمــەی
ڕەشــی حکوومەتــی ئاخونــدی و بێجگــە لــەو زوڵمــەی کــە وەک
هەمــوو خەڵکــی ژێردەســتەی ئێــران لێیاندەکــرێ ،وەک ژنیــش
زوڵمێکــی تایبەتیــان لێدەکــرێ بــە جۆرێــک کــە تەنانــەت ئەوەنــدە
مافــە کەمــەی کــە لــە زەمانــی شاشــدا وەریانگرتبــوو ،لێیــان
وەرگیراوەتەوە و ئێســتا لە هەموو مافێکی ئینســانی بێبەشــن" ...
ئــەوەی ڕاســتی بــێ ،چەوســانەوەی ژنــان لــە ئێــران و ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان بەهــۆی یاســا و ڕێســا ئایینییەکانــی دەســتکردی
ئاخوونــدەکان لــە مــاوەی چــوار دەیــەی دوایــی مێــژووی ئێــران
نــەک شــتێکی شــاراوە نییــە ،بەڵکــوو وایڵێهاتــووە کــە ئاخووندەکان
بــە ئاشــکرا باســیدەکەن .ئەگــەر کاک ســەعیدی شــەهید لــە
وتارێکیــدا کــە ڕۆژی ١٦ی ڕەشــەمەی ١٣٦٣ی هەتــاوی لــە رادیــۆ
بــاوی کردووەتــەوە و باســی دۆخــی نالەبــاری ژنــان دەکا٣٨ ،
ســاڵ دوای ئــەو بابەتــە دیســان ســەیری کۆمەڵگــەی ئێــران بکەیــن،
دەبینیــن ئــەو دۆخــە نــەک هــەر باشــتر نەبــووە ،بەڵکــوو کۆمــاری
ئیســامی لــە ترســی ســەرهەڵدانی ژنــان و گەشــەی جواڵنــەوەی
مافخوازییــان ،زەختــی زۆرتــر کــردووە و دڕندانەتــر لــە پیشــوو
لەگــەڵ ئــەو توێــژە دەجووڵێتــەوە .دوکتــور ئــەو ســەردەم دەڵــێ:
"کاربەدەســتانی ڕێژیــم بــۆ خۆشــیان پێشــێلکردنی مافــی ژنــان
نــەک هــەر ناشــارنەوە ،بەڵکــوو شانازیشــی پێــوە دەکــەن و بــە
عەینــی دەســتووراتی ئیســامی دەزانــن ،تــا ئــەو جێگایــە کــە
نوێنــەری مەجلیــس بــە ئاشــکرا پیــاوان هــاندەدا ســێ ژن و
چــوار ژن بێنــن و لەنێــو ماڵــدا وەک دیــل ڕایانبگــرن .هەروەهــا
بەپێــی فتــوای خومەینــی کــە مەســەلەی "صیغــە" واتــە ڕاگرتنــی
ژن بــۆ ماوەیەکــی کاتــی کــە مومکینــە زۆر کورتیــش بــێ ،مەنعــی
قانوونیــی نیــە .واتــە کڕیــن و فرۆشــتنی ژن وەک کۆیلــە یــان
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وەک کااڵیــەک کڕیــن و فرۆشــتنی بکــرێ بــە قانوونــی! " .....
هەنووکــە دیســان ،بــە ســەیرکردنی ڕەوتــی ئاڵوگــۆڕەکان،
ئــەوەی ڕوون و ئاشــکرا بۆمــان دەردەکــەوێ ،ئەوەیــە کــە ئــەو
ڕژێمــە بــەو مەجلیــس و یاســا و نێوەرۆکــە کــە هەیەتــی ،لەبــاری
دابینکردنــی مافــی ڕاســتەقینەی ژنانــەوە نابــێ چاوەڕوانــی هیــچ
هەڵوێســتێکی پێشــکەوتووانەی لێبکرێــت و ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ
داڕماوتــر لەگــەڵ گرفتــی ژنــان دەجوڵێتــەوە .تــا ئــەو جێگایــەی
کــە لــەو دواییانــەدا جیــا لــەوەی "صیغە"یــان کردووەتــە ئەرکێکــی
ئیســامی ،پرۆپاگەنــدە بــۆ ژنەکانیــش دەکــەن پتــر لــە پێشــوو
خۆیــان لــە ئیختیــار زیارەتکەرانــی مەشــهەد و قــوم بنێــن کــە
لــە عێراقــەوە دێــن ،چونکــە لــە بیــادی ئیمامانــی شــیعەوە بــۆ
زیارەتکــردن هاتــوون و تــۆزی ســەر پێاڵوەکانیــان متفەڕکــە.
دیــارە ئەگــەر بەراوردێکــی وردبکەیــن ،ژنانــی کــورد وێــڕای
پیــاوان بــە حوکمــی ئــەوەی لــە کۆمەڵگایەکــی سیاســیدا دەژیــن و
بــەردەوام بــۆ دەســتەبەرکردنی مافــە نەتەوەییــەکان شانبەشــانی
پیــاوان خەبــات دەکــەن ،ئاســاییە چوارچێــوەی فکرییــان کراوەتــر
بــێ و خــاوەن دۆخێکــی زۆر جیاوازتــر لــە ژنانــی ئێــران بــن.
هەروەهــا ،لەبــەر ئــەوەی ئاییــن لــە کوردســتان وەک هەمیشــە
بابەتێکــی کەســی بــووە و هەوڵنــەدراوە بــە سیاســی بکرێــت و
دیــاردەی "صیغــە"ی دەســتکردی ئاخووندەکانیــش شــتێکی نامــۆ
بــە کۆمەڵــگای کوردســتان بــووە و نەیتوانیــوە جێبگــرێ ،بۆیــە
دەکــرێ بڵێیــن یەکــدوو خاڵــی ئەرێنــی هــەن کــە یارمەتییــان بــە
گەشــەی ڕەوشــی ژنــی کــورد کــردووە .بــەاڵم لــە هەمانکاتیشــدا
نابــێ ئــەوەش فەرامــۆش بکەیــن کــە زۆر نەریتــی کــۆن هــەروا
مــاون و ئێســتاش مەترســین لەســەر ژیانــی کەســێتی ژنــی
کــورد .تــا ئیمــرۆش مافــی ئــەو خۆشەویســتانەمان بەداخــەوە
لەبــەر دواکەوتوویــی کۆمەڵــگا پێشــێلدەکرێت .هەبوونــی نەریتــی
ناحــەز و نــاڕەوا ،مارەکردنــی بەبــێ مەیلــی کــچ و بــە زۆرەملــی
بەشــوودانیان ،گــەورە بــە بچووکــدان ،مارەکردنــی ســەر پشــتی
النــک ،ژنبــە ژنــە و دیــاردەی قیزەوەنــی فرەژنــی کۆمەڵــە
پەڵەیەکــی ڕەشــن و پێویســتە لەســەر ڕوخســاری کوردســتان

پاکبکرێنــەوە .لەالیەکــی دیکەشــەوە ،وەختێــک کۆمەڵگــەی
کوردســتان بــەردەوام تێدەکۆشــێ مافــە نەتەوەییەکانــی دەســتەبەر
بــکا ،ژنانیــش نیــوەی داینامــۆ و هێــزی ئــەو جواڵنەوەیــە پێکدێنــن
و پتــر لــە پیــاوان ئەرکــی ڕاپەڕاندنــی شۆڕشــیان لــە ئەســتۆیە
و لــە تەنیشــت ئــەو وەزیفانــە ناچاریشــن منــااڵن لــە داوێنــی
گەرمیخۆیانــدا پــەروەردە بکــەن و الیەالیــەی نیشــتمانپەروەریان
بــە گوێیانــدا بخوێنــن و جیلــی داهاتــووی درێــژەدەری شــۆڕش
پێبگەیەنــن ،کەوابــوو دەبــێ بڵێیــن قورســترین ئەرکــەکان لەســەر
شــانی ئەوانــە .بۆیــە نابــێ لەبیرمــان بچــێ کــە ڕێزگرتــن لــە مافــی
ئــەو دایکانــە گەورەتریــن شــانازییە بــۆ هــەر تاکێکــی پیــاوی کــورد.
لەمــەر ئەرکــی دایــک و خوشــکان وەک کاک ســەعید لــە درێــژەی
وتارەکەیــدا دەڵــێ " :ژنانــی کــورد لــە جەرەیانــی شۆڕشیشــدا
باوەشــی گەرمیــان بــۆ وەرگرتنــی پێشــمەرگە خۆشەویســتەکان و
میوانــداری لێکــردن ،نــان و خواردەمەنــی پێگەیانــدن ،شــیوکوڵ
بــۆ کــردن و ئــاگاداری پێگەیانــدن لەســەر وەزعــی دوژمــن
هەمیشــە ئاواڵەیــە و بەڕاســتی دەتوانیــن بڵێیــن  " :قورســایی
هــەرە زۆری شۆڕشــە مەزنەکەمــان لەســەر شــانی ژنانــە " .
دەی مــادام بــاری قورســی شــۆڕش و ژیانــی ئاســایی بنەماڵــە
و پــەروەردەی نــەوەی داهاتــوو لەســەر شــانی ژنــی کــوردە ،بــا
پیــاوی کــورد هەنــدێ لــەو بــارە قورســەی ســەر شــانی ئــەو دایــک
و خوشــکانەی خــۆی کــەم بکاتــەوە و ئەگــەر پێیوایــە ئــەوان نیــوەی
کۆمەڵــن و وەکــوو ئــەو خــاوەن ئەرزیشــە ئینســانییەکانن ،بــا
ڕێــز لــە مافەکانیــان بگــرێ و یەکســانی ڕەچاوبــکا و سەربەســتی
ئــەوان نەخاتــە بەردەســتی یاســا بۆگــەن و دواکەوتــووەکان!
عەلی فەتحی
ستۆکهۆڵم ٢٠٢٢-٠٩-١٢
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کورتەیەک لەسەر دۆخی ژن لە کاروباری
سیاسەت بەگشتی و لەم دەڤەرەدا بەتایبەتی
شەونم هەمزەیی

جیهــان س ـهرهڕای ئــەوەی پێشــکهوتن و گۆڕانکاریــی زۆری لــە
بــوارە جیــاوازەکاندا بهخۆیــەوە بینیــوە ،بــهاڵم مــاف و پێگــەی
ژنــان و هەروەهــا ئاســتهنگهکانی بهردهمیــان هــهروا لەجێــی
خۆیدایــە .یەکێــک لــە پێــوەرە گرینگەکانــی هەڵســەنگاندنی ئاســتی
پێشــکەوتووییی هــەر واڵتێــک ،بهشــداریی ژنــان لــ ه پڕۆســ ه و
کایــە و مەیدانــی سیاســیی ئــەو واڵتەدایــە .لــە ئێســتادا ژنــان لــە
ڕێــژهی بهشــداربوونیان ل ـه دهس ـهاڵتی سیاس ـیدا ن ـهک تهنیــا ل ـ ه
واڵتانــی دواکهوتــوودا ،بهڵکــوو لــ ه واڵتــ ه پێشــکهوتووهکانیشدا
بــهرهوڕووی ئاســتهنگ و لهمپــهرن .ئــهو لهمپهرانــ ه ڕهنگــ ه لــ ه
جیهانــی مۆدێــرن ڕهنگوبۆنــی یاســاییی بهخۆیــەوە نهگرتبــێ
بــهاڵم کاتێــک بــۆ گهیشــتن بــ ه پلهیهکــی بــهرز لــ ه ئاســتی
سیاســیی واڵت ،پێویســتی بــ ه دهنــگ و متمانــهی خهڵــک ههبــێ
ئــهوکات کولتــووری دژهژن لــهو واڵتانــهش خــۆی دەردەخــات
و ژنــان ســهرهڕای ههبوونــی دهرفهتــی بهرانبــهر لهگــهڵ
پیــاوان – لــە ڕووی یاســایییەوە  -شانســێکی کهمتریــان
ههیــ ه بــۆ ســهرکهوتن لــ ه کێبهرکێیەکانــی هەڵبــژاردندا.
بهشــداریی ژنــان لــ ه پڕۆســهی سیاســیدا وهک :بهشــداری
لــ ه ئاســتی جهمــاوهریدا ،بهشــدارییان لــ ه ههڵبــژاردن و مافــی
دهنگــدان و ههروههــا کاندیدبــوون و ئهندامبوونیــان ل ـ ه ڕێکخــراو
و حیزبــە سیاســییەکان و پێكهاتــهی کۆمهاڵیهتــی ،چاالکــی و
ڕووداو ه سیاســییەکان و  ...بێگومــان کاریگەریــی ئەرێنیــی
بەرچــاوی لــە پرۆســەی بەڕێوەبەریــی شایســتانەی واڵتدا
دەبــێ .توێژەرانــی بــواری زانســتی سیاســەت لەســەر ئــەو

بڕوایــەن کــە کۆمەڵگــەی سیاســی لــە چەندیــن گرووپــی جیــاواز
پێــک دێ و هــەرکام لەوانــە ڕۆڵــی تایبــەت بــە خۆیــان دەگێــڕن.
بوونــی ژنــان وەک گرووپێکــی بەهێــز و پڕژمــار لــە بــوارە
جۆراوجــۆرە سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییــەکان (ئەگــەر
ئــەو گریمانەیــە لەبەرچــاو بگریــن کــە بوارەکانــی کۆمەاڵیەتــی و
کولتــووری و هتدیــش لــە بەرکەوتــن و کاریگەریــی ڕاســتەوخۆدان
لەگــەڵ بــواری سیاســی) پــرس و بابەتێکــی گرینگــی کۆمەڵگــەی
هــەر واڵتێکــە و گــەر ئــەو کۆمەڵگەیــە خوازیــاری پێشــکەوتن
بــێ ،بەدڵنیایییــەوە دەبــێ ئــاوڕی جددیــی لــەو پرســە بداتــەوە.
ئهمڕۆکــ ه دهبینیــن ژنــان توانیویانــە وهکــوو توێژێکــی چــاالک
لــ ه کۆمهڵگــە خۆیــان بناســێنن و بــ ه دامهزراندنــی کــۆڕ و
کۆمــهڵ و ڕێکخــراوه ،وهکــوو بزووتنهوهیهکــی کۆمهاڵیهتیــی
بەهێــز خۆیــان پێناســ ه بکــەن ،هــەر ئــەم ڕاســتییەش بارودۆخــی
ئێســتا و دوێنێــی ژنانــی جیــاواز کــردووە ،بــەاڵم هــەروەک
لــە پاراگرافــی یەکــەمدا ئامــاژەم پێــی دا ،ناتــەواوە و هێشــتا
ڕێــگای هەڵکشــانی ژنــان ،ڕێگایەکــی دوورمــەودا دەنوێنــێ.
ئەوەنــدەی لــەم ســااڵنەی دوایــیدا دەرکەوتــووە ،لــەو ژمــارە
کەمــەی لــە ژنــان لــەو واڵتانــەی وا توانیویانــە جێگــە و پێگــە
بەدەســت بێنــن ،خاوەنــی کارنامەیەکــن کــە شــیاوی بەرگرییــە و
توانایــان دەرکەوتــووە .ئــەو بەدەســت هێنانــی جێگــە و پێگەیــە
و ئــەو بــوارەی وا ڕێگەخۆشــکەرە بــۆ گەیشــتن بــەو ئاســتە
ڕاســتەوخۆ دەبەســترێتەوە بــە سیســتم و یاســای بەڕێوەبەریــی
واڵتــەکان و کولتــووری کۆمەاڵیەتیــی ئــەو واڵتانــە کــە تــا

ژمارە٥٨

خەرمانانی 13 ١٤٠1

«

ژنــان لــە ئێــران لــە هەمــوو ڕەهەنــدەکاندا ســتاتۆیەکی ســەرکوتکراویان هەیــە ،نوێتریــن نموونەکانــی ئــەم
ســەرکوتە ڕەهایــەی باســی لــێ دەکەیــن ،شــەهیدان «شــلێر ڕەســووڵی» و «ژینــا ئەمینی»ـــن ،کــە قوربانیــی
ڕاســتەوخۆی سیســتمی دواکەوتووانــە و پیاوســاالرانەی ئێرانــن .ڕاســتە ئــەو غــەدرەی لــەوان و بەتایبەتــی
لــە ژینــا کــرا ،دەچــووە چوارچێــوەی ســتەمی نەتەوەیییشــەوە و تەنیــا ســتەمێکی ڕەگــەزی نەبــوو ،بــەاڵم
بێگومــان لــەم کەیســەدا ژن بوونــی ژینــاش ناکــرێ لەبەرچــاو نەگریــن و تەنیــا بیبەســتینەوە بــە الیەنــە
نەتەوەیییەکەیــەوە
چ ڕادەیــەک ڕێگەخۆشــکەرن و تــا چ ئاســتێک بڕوایــان بــە
کاریگەریــی ژنــان لــە سیاســەت و بەڕێوەبردنــی واڵتدا هەیــە؟
لێــرەدا بابەتەکــەی ئێمــە زیاتــر پێوەندیــدار بــە ڕۆڵ و بەشــداریی
ژنــان لــە ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامییە و هەروەهــا
کوردســتان و حیــزب و ڕێکخراوەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی دژبــەری
ئــەو دەســەاڵتە .لــە پێوەنــدی لەگــەڵ جێگــە و پێگــەی ژنــان لــە
کۆمــاری ئیســامیدا دەبــێ بڵێیــن ژنــان تەنیــا ئامرازێکــن بــۆ
حەزەکانــی پیــاوان ،بەرهەمهێنانــی منــداڵ و بەڕێوەبردنــی مــاڵ
نــەک مرۆڤێــک کــە دەتوانــێ و دەبــێ شــان بــە شــانی پیــاوان لــە
بــوارە جیــاوازەکاندا بەشــدار بــێ و لــە مــاف و جێگــە و پێگــەی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی یەکســان لەگــەڵ ئــەوان بەهرەمەنــد
بــێ .ئــەم جــۆری بیرکردنــەوە بووەتــە هــۆی ئــەوەی ژنــان
بــە تــەواوی لــە کاروبــاری سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی
واڵت دوور بکەونــەوە و پەراوێــز بخرێــن .ئەمــە هــەر زۆر زوو
لــە بڕیارەکانیــان و لــە یەکــەم خولــی هەڵبژاردنــی ئەنجومەنــی
نوێنــەران لــەو واڵتــەدا خــۆی دەرخســت؛ بــە جۆرێــک لــە کــۆی
 ٢٧٠نوێنــەر ،تەنیــا دوو لــەوان ژن بــوون کــە تــا ئێســتاش ئــەم
بەشــدارییە لــە پەنجەکانــی دەســت تێنەپەڕیــوە و تەنانــەت لــە
پۆســتە سیاســییەکانی تریــشدا بەشــداریی ژنــان یەکجــار کەمــە
و لــەم نێــوەدا ژنــان بەپێــی یاســای بنەڕەتیــی ئــەو واڵتــە مافــی
گەیشــتن بــە ســەرۆککۆمارییان نییــە؛ ئەمــە ڕێــک بــەو مانایەیــە
کــە ژنــان لــە گەیشــتن بــە ئاســتی بــەرزی دەســەاڵت بێبەشــن.
ژنــان لــە ئێــران لــە هەمــوو ڕەهەنــدەکاندا ســتاتۆیەکی
ســەرکوتکراویان هەیــە ،نوێتریــن نموونەکانــی ئــەم ســەرکوتە
ڕەهایــەی باســی لــێ دەکەیــن ،شــەهیدان "شــلێر ڕەســووڵی" و "ژینــا
ئەمینی"ـــن ،کــە قوربانیــی ڕاســتەوخۆی سیســتمی دواکەوتووانــە و
پیاوســاالرانەی ئێرانــن .ڕاســتە ئــەو غــەدرەی لــەوان و بەتایبەتــی
لــە ژینــا کــرا ،دەچــووە چوارچێــوەی ســتەمی نەتەوەیییشــەوە
و تەنیــا ســتەمێکی ڕەگــەزی نەبــوو ،بــەاڵم بێگومــان لــەم
کەیســەدا ژن بوونــی ژینــاش ناکــرێ لەبەرچــاو نەگریــن و تەنیــا
بیبەســتینەوە بــە الیەنــە نەتەوەیییەکەیــەوە .ئــەوەی کــە ڕێژیمێــک
کێبەرکێیەتــی لــە پڕکردنــەوەی پێوەرەکانــی تۆتالیتێربــووندا
و لــە کەســۆکیترین بەشــەکانی ژیانــی خەڵــک و بەتایبەتــی
ژنانــی ئــەو واڵتــە دەپرســێتەوە و بکــە و مەکەیــان بــۆ دادەنــێ؛
بەداخــەوە ژینــاش لــەم ســۆنگەیەوە کەوتــە نێــو ئــەو کوشــتارگەوە.
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی لــە ماوەی چوار دەیــەی ڕابردوودا
لــە زۆر بــواردا تەنگــی بــە بەشــداریی ژنــان هەڵچنیــوە و زراوی
چــووە لــەوەی بەهــۆی پێشــەنگایەتیی ژنانــەوە و مەیدانداریــی
لیدێــر و کەســایەتییە دیارەکانــی بزاوتــی ژنانــەوە ،ماتــەوزەی
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شــاراوە و نوســتووی نیــوەی کۆمەڵگــە ببێتــە هێزێکــی کۆمەاڵیەتــی
بــۆ گۆڕانکارییــە بنەڕەتییــەکان .ئاســتەگەکان هــەر شــتێکیش بــن،
ن نیشــانیان داوە کــە ترســی ڕێژیــم لەخــۆڕا
ژنــان ئەمــڕۆ لــە ئێــرا 
نییــە ،چونکــە ژنــان نــەک وەخــۆ هاتــوون؛ بەڵکــوو هــاوار دەکــەن کە
چیــدی ڕازی بــەو پێناســەیە نیــن کــە دەســەاڵت بــۆی کــردوون و
مــاف و داوای خۆیــان هەیــە و ئامــادەن بــاج و تێچووشــی بۆ بدەن.
بەداخــەوە دەبــێ ئــەم ڕاســتییە قەبــووڵ بکەیــن کــە لــە ئاســتی
جیهــان ،ناوچــە و بەتایبەتــی ئێــراندا ،ژنــان لەگــەڵ کۆمەڵێــک
ئاســتەنگی جــددی و چەقبەســتوو بــەرەوڕوون ،لــە پێوەنــدی
لەگــەڵ نێوخــۆی ئێــراندا پێویســتە بڵێیــن یەکێــک لــە دیارتریــن
تایبەتمەندییەکانــی کۆمــاری ئیســامی ،دژەژنبوونیەتــی هــەر
بۆیــە دۆخــی ڕوونــە و جێــی سەرســوڕمان نییــە .ئــەوەی لێــرەدا
جێــی هەڵوێســتە لەســەرکردنە ،دۆخــی الیەنــە ئۆپۆزیســیۆنەکانی
ئــەم ڕێژیمەیــە ،کــە دەبــوو ڕێــک بەپێچەوانــەی دوژمنەکەیــان
بایەخێکــی زۆریــان بــە توانــا و وزەی ژنــان دابایــە ،بــەاڵم
بەداخــەوە دەبینیــن وا نییــە .ڕاســتە هیــچ کام لــەو ئاســتەنگانەی
وا لەبــەردەم ژنانــی نێوخــۆی ئێراندایــە ،لەبــەردەم ژنانــی
ئەندامــی حیزبــە سیاســییەکاندا نییــە ،بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە
لــە ئاســتی کەســانی یەکــەم و دووهــەم و تەنانــەت ســێهەم و
خوارتریــشدا ،لــە هەمــوو الیەنــە ئۆپۆزیســیۆنەکاندا ژنێــک
بــەدی ناکەیــن ،کــە ڕەنگــە بەشــێکی هەرەگرینگــی بــۆ نەبوونــی
متمانــە بــە تواناییــی ژنــان و نەبوونــی پەروەردەیەکــی تۆکمــە
و هەروەهــا نەبوونــی باوەڕبەخۆییــی ژنــان بگەڕێتــەوە.
ئــەوەی ئێمــە شــایەدی هەیــن لــە ســەرهەڵدانی ژنانــی چــاالک
و چاالکیــی بــەردەوام و بەربــاوی ژنــان لــە ئاســتی ئێــران و
کوردســتاندا ،زیاتــر بــۆ گۆڕانــی دۆخــی ئاراییــی جیهــان و
ســەردەمی داننــان بــە توانــا و کارامەیییەکانی ژنــان ،دەگەڕێتەوە.
ڕاســتە هەمــوو حیزبــە سیاســییەکان وەک دروشــم ،هەڵگــری
دروشــمگەلێکی یەکســانیخوازانە و ئەمڕۆییــن ،بــەاڵم هەوڵــی
کردارییــان لــە ئاســت چاوەڕوانییــەکاندا نییــە و ئەمــەش جێــگای
تێڕامــان و لــە هەمــان کاتدا جێــگای داخیشــە .بۆیــە لەبیرمــان
بــێ ئــەوە ژنــان بۆخۆیانــن کــە پێویســتیان بــە جموجــۆڵ و
خۆماندووکــردن و چاالکییەکــی زۆرتــر هەیــە؛ چاالکییــش بێگومان
بــە کوێرکوێرانــە ناکــرێ و پاشــخانێکی هزریــی پتــەوی پێویســتە
کــە لــە ڕێگــەی زانســت و خوێندنــەوەوە دەســتەبەر دەکــرێ.
هــەر سیســتم یــان حیزبێــک کــە بەرنامــەی بەڕێوەبەریــی
واڵتــی هەبــێ ،دەبــێ ئاســتی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و پــەروەردەی
کۆمەڵگەکــە لەبەرچــاو بگــرێ پاشــان پالنــی بــۆ قۆناغــی پێکهێنانــی
گۆڕانــکاری پــێ بــێ .بەتایبــەت لــە کۆمەڵگــە نەریتییــەکاندا
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ئێســتاش دوای وەســەریەککەوتنەوەی ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات ،کــە لــ ه بهڵگهنامهکانــی حیزبــ 
ی ڕێب ـهریدا گرینگــی و بایەخــی تایبەتــی پ ـێدراوە ،ئەرکــی
ی ژنــان ل ـ ه ئۆرگانهكان ـ 
دێموكــراتدا بهشــداری 
زیاتــر دەکەوێتــە ســەر شــانی حیزبــی دێموکــرات کــە بــە گرینگیــی زیاتــرەوە بڕوانێتــە پێگــەی ژنــان و پتــر
لــە پێشــووتر دان بــە تواناکانیــاندا بنــێ
زۆر پێویســتە کــە ڕۆڵــی ئاڤانــگارد و پێشــڕەو ببینــێ و نەبێتــە
پاشــکۆی ویســتی دواکەوتووانــەی کۆمەڵگــە و بوێرانــە لــەم
بــوارەدا هەنــگاو بنــێ .کــە بــاس لــە کۆمەڵگــەی نەریتــی و ئەقڵــی
خێڵەکــی دەکــرێ یەکــەم پــرس کــە دەبــێ گۆڕانــی بەســەردا بێــت،
الیەنــی پــەروەردە و فەرهەنگــی ئــەو کۆمەڵگەیەیــە .کۆمەڵگــەی
نەریتییــش بەبــێ پــان و پــەروەردەی زانســتی ئەســتەمە
بتوانــێ کێشــەکانی چارەســەر و قۆناغەکــەی تێپــەڕ بــکات.
بــەم مەبەســتە ئەگــەر ئاوڕێکــی کــورت لــە مێــژووی حیزبــی
دێموکــرات بدەینــەوە ،دەبینیــن حیزبــی دێموکــرات کــە یەکەمیــن
یەکــەی سیاســیی مودێــڕن بــووە لــە کاتــی دامەزراندنــی لــە
هەمــوو کوردســتان ،لــە کۆمەڵگایــەک دەســت بــە چاالکیــی
سیاســی خــۆی دەکا ،کــە ئــەو کۆمەڵگەیــە وەک باقیــی بەشــەکانی
دیکــەی ئێــران ،لەگــەڵ ژیانــی مودێــرن کــە هەمــوو ڕەهەندەکانــی
کۆمەڵگەیەکــی مرۆیــی دەگرێتــەوە ،نامــۆ بــووە؛ هــەر بۆیــە
ئــەو حیزبــە بــە پێویســتی زانیــوە سیاســەتی پــەروەردەی
تایبەتــی هەبــێ بــۆ ئامــادە کردنــی کۆمەڵگــەی کوردســتان
بــۆ دەســپێکی ژیانێکــی نــوێ کــە ســیمای کۆمەڵگــە بگــۆڕێ.
پێشــەوا قــازی محەممــەد کــە تایبەتمەندیــی مرۆڤێکــی پێشــکەوتوو
و هەروەهــا ڕێبەرێکــی نــاوازەی هەبــووە ،زۆر بــەوردی هەنــگاوی
بــۆ ئــەو کارە گرنــگ و پڕبایەخــە هەڵگرتــووە ،بــۆ نموونــە
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پرســی ژنــاندا هــەر زوو کەوتــە بیــری
دامەزراندنــی ڕێکخراوێکــی تایبــەت بــە ژنــان و بەشــداریکردنیان
لــە مەیدانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــیدا ،کــە ئەمــە یەکەمیــن
هەوڵــی جــددی لەپێنــاو هاتنــە مەیدانــی سیاســەتی ژنــان لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو؛ ئــەو ڕەوتــە دواتــر و لــە ســەردەمی
دوکتــور قاســملووشدا ئــاوڕی لــێ درایــەوە .بەتایبەتــی و لــە
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ســەرەتای شــۆڕش و دەســپێکی قۆناغــی خەباتــی چەکــداری –
ســەرەڕای ئــەوەی ســەردەمێکی دژوار بــوو – بــەاڵم حیزبــی
دێموکــرات بــە هێنانــی کۆمەڵێــک پرەنســیپ و بایەخــی گونجــاو
و نەهێشــتنی کۆمەڵێــک نەریتــی دزێــوی وەک ژنبەژنــە و
خوێنبایــی و گەورەبەچووکــە و  ...خزمەتێکــی کاریگــەری
بــە دۆخــی ژیانــی ژنانــی ئــەو ســەردەمەی کوردســتان کــرد.
حیزبــی دێموکــرات هەوڵــی داوە بــە داڕشــتن و پەســەند کردنــی
بڕیارنامە و گەاڵڵەنامەی گونجاو ،مەیدان بە ژنان بدا و بەشدارییان
لــە کایــەی سیاسـیدا بــە گرینــگ بزانــێ ،بــۆ ئــەو مەبەســتەش ژنــان
کــە وەک لــە بەرنامــەی حیزبــی دێموکــراتدا لە ســەردەمی کۆماری
کوردســتانەوە تاوەکــوو ئێســتا هاتــووە توانیویانــە خەباتــی خۆیــان
لــە دوو ســەنگەری نەتەوەیــی و ڕەگــەزیدا ،لــەم حیزبــەدا درێــژە
پــێ بــدەن؛ بــەاڵم بێگومــان هەوڵــەکان و پــەروەردەی ئەندامانــی
ژن لــەم حیزبــەدا لــە ئاســت گەورەییــی نــاوی حیزبــی دێموکــرات
نەبــووە و دەکــرا و دەشــکرێ هــەل و دەرفەتــی پتــر بڕەخســێ
و لــەم بــوارەشدا نیشــان بــدا کــە حیزبێکــی پێشــکەوتووە.
ئێســتاش دوای وەســەریەککەوتنەوەی ڕیزەکانــی حیزبــی
ی دێموكــراتدا
دێموکــرات ،کــە لــ ه بهڵگهنامهکانــی حیزبــ 
ی ڕێب ـهریدا گرینگــی و بایەخــی
ی ژنــان ل ـ ه ئۆرگانهكان ـ 
بهشــداری 
تایبەتــی پ ـێدراوە ،ئەرکــی زیاتــر دەکەوێتــە ســەر شــانی حیزبــی
دێموکــرات کــە بــە گرینگیــی زیاتــرەوە بڕوانێتــە پێگــەی ژنــان و
پتــر لــە پێشــووتر دان بــە تواناکانیــاندا بنــێ .لــە هەمــان کاتدا و
وەک دواییــن ڕســتە :لــە کاتێـکدا ئــەم ئەرکــە دەخەینــە ســەر شــانی
حیــزب ،دەبــێ ئەرکــی خۆتەیارکــردن بــە چەکــی زانســتیش بخەینــە
ســەر شــانی ژنانــی ئەندامــی ئــەم حیزبــە و هــەوڵ بــدەن بەوپــەڕی
شایستەیییەوە ببنە خاوەنی جێگە و پێگەیەک کە وەدەستی دێنن.
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کورتەیەک لە ژیان و بەرهەمەکانی سارا تەاڵیی و
تازەترین بەرهەمی ئەو نووسەر و هونەرمەندە

لــە
١٩٨٦دا
ســاڵی
لــە
تەاڵیــی
ســارا
بــووە.
لەدایــک
مەهابــاد
کوردســتان
ڕۆژهەاڵتــی
لــە تــاران و مازەنــدەران خویندنــی تــەواو کــردووە.
دەرچــووی کۆلێــژی هونــەرە جوانــەکان لــە پەردیســی
تــاران و پیشەســازی دار و کاغــەز لــە مازەندەرانــی ئێرانــە.
خاوەنــی بڕوانامــەی هونــەری دکتۆڕایــە لــە بەشــی شــێوەکاری.
لە ڕۆژهەاڵت خاوەنی فێرگەی هونەری شێوەکاریی ژیوار بووە.
هونەریــە
ماموســتای
ســاڵە
شــەش
مــاوەی
جیهــان.
زانکــۆی
ڕۆشــنبیری
ســەنتەری
لــە
مــاوەی 17ســاڵە بــە فەرمــی لــە بازنــەی هونەریــدا خەریکــی
چاالکــی ،خوێندنــەوە و بەرهەمهێنانــی هونــەری بــووە.
لە زیاتر لە  89دانە پێشانگەی شێوەکاری هاوبەش و تایبەت
بەشداری بووە.
چوار پەڕتوکی هونەریشی لە چاپدراوە،
پەڕتوکەکان:
هونەری نەخشاندن
زانستی نەخش و ڕەنگ
گرافیک ،چاپی دەست و جۆرەکانی
کورد لە نەخشی ئاسەواردا
پەڕتوکی (کورد لە نەخشی ئاسەوار دا) توێژینەوەی سارا

تەاڵیی ،بەرهەمێکی تازە و جیاوازی مێژووییە کە بە ژومارەی
سپاردنی  ١٥لە الیەن چاپ و باڵوکراوەکانی زانکۆی جیهان
هەولێر خرایەڕوو و ڕێکەوتی  ٣٠/٧/٢٠٢٢بە ئامادەبوونی
کۆمەڵێک لە هونەرمەندان و ڕوناکبیران ،لە سەنتەری
ڕۆشنبیری زانکۆی جیهان کۆڕی ناساندنی بۆ بەڕێوەچوو.
هــاوکات لەگــەڵ ناســاندنی ئــەو کتێبــە تیشــک خرایــە
ســەر بەرهەمێکیتــر ،بــە ژومــارەی ســپاردنی  16لــە چــاپ و
باڵوکراوەکانــی زانکــۆی جیهــان ،بــە نــاوی (گرافیــک ،چاپــی دەســت
و جۆرەکانــی) نووســینی ســارا تەاڵیــی و لــەم کــۆڕەدا ناســێندرا.
کورد لە نەخشــی ئاســەواردا توێژینەوەیەکی پڕ بایەخی هونەری
و مێژووییە کە باس لە چاخ و شارستانیەتە کۆنەکانی کوردستان
دەکات و لــە ڕیزبەنــدی پێناســەکردنی ئــەو شارســتانیەتانەدا
خەریتــەی شــوێنی ژیــار و مانەوەیــان ،ئامــاژە بــە جــۆری کولتــور
و بیــر و بــاوەڕ و ڕەســەنایەتی و هەروەهــا کەلەپــوروی هونــەری
هەرناوچەیــەک لــە چــواردەوری کوردســتانی گــەورەدا دراوە.
بــە گشــتی دەتوانیــن بڵێیــن توێــژەر لــەم پەڕتوکــەدا توانــا و وزەی
خســتۆتە ســەر نەخشــاندنەوەی نەخشــی ســەر ئاســەوارەکان و
توانیویەتی بە شــێوازێکی زانســتیانە پێناســەی ســایتی شــوێنەواری
و پرۆفایلــی هــەر وێنەیــەک لــە ڕووی ئەســڵی ئاســەوار بــکات
و بایەخــی مێژوویــی و هونەریــان بخاتــە بەرچــاوی خوێنــەر.
هەروەهــا لێــرەدا جێــگای باســە کــە کتێبی (گرافیک ،چاپی دەســتی
و جۆرەکانــی) ســەرچاوەیەکی گرینگــی فێرکارییــە بــۆ قوتابیــان
و فێرخوازانــی بەشــی چــاپ و چاپەمەنــی و گرافیــک کــە بــاس
لــە ســەرەتای پەیدابوونــی مێــژووی چاپــی دەســتی و فێرکردنــی
جۆرەکانی چاپی دەست دەکات تا پێش هاتنە ئارای چاپی گۆتێنبرگ.
ئامانجــی نووســەر لــە نووســینی ئــەم پەرتووکــە:
ئــەم پەرتووکــە وا لەبــەر دەســتە ،بەشــێکی زۆر کەمــە
لــە بەرجەســتەکردنی مێــژووی ڕاســتەقینەی ئــەم خاکــە کــە
داگیرکــەران لــە پێنــج بەشــەوە بەچــڕی خەریکــی ڕاماڵیــن و تــااڵن
و داپاچینــی ژێرخــان و گەنجینــە مێژووییەکانــی بــوون و هــەن
و لــەم تااڵنکاریــەدا ،ئاســەوارەکانمان ڕۆژانــە لــە مووزەخانــەی
واڵتــان ســەردەردێنن و بەنــاوی ژیــار و دیرۆکــی داگیرکەرانــەوە
لێکۆڵینــەوە و خوێندنەوەیــان لەســەر دەکــرێ .لــەو ماوەیــە بــە
پێویســتم زانــی لــەم پەرتوکــەدا وەک کوردێــک خوێندنــەوەی خــۆم
لەســەر بنەمــای نەخشــی نەخشــە گرینگەکانــی ســەر ئاســەوارە
مێژووییــەکان هەبــێ .ئــەوەی بــەالی منــەوە مەبەســتە ئەوەیــە کــە
بتوانــم بــە بەشــی خــۆم لــە ڕێــگای نەخشــاندنەوەی ئاســەوارەکان،
تەمــی ســەر هەمــوو جوانییەکانــی کوردســتان البــدەم تــا زیاتــر
لــە جــاران نەوەکانــی ئــەم نیشــتمانە هــەوڵ و تێکۆشــانیان
بــۆ پاراســتنی شــوێنەوارە مێژووییــەکان هەبــێ و هەموومــان
بەیەکــەوە شــانازی بــۆ بێشــکەی مرۆڤایەتــی بگەڕێنینــەوە.
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کتێبی «ڕەگەزی الواز»
لە وەرگێڕانی ژنێک کە دەیهەوێ بەهێز بێ
هەردی سەلیمی
یەکــەم جــار وا نــاوی "ئۆریانــا فاالچی"ـــم بەرچــاو کــەوت ،نیــوەی
تەمەنــی ئێســتام هەبــوو .کتێبێکــی لــە ماڵــی ئێمەدا کەوتبوو ،دەســتم
دایــە و دەســتم کــرد بــە خوێندنــەوەی ،هەتــا دواییــن وشەشــم لــێ
نەچۆڕانــد ،وازم لــێ نەهێنــا .کتێبەکــە وتووێــژی ئۆریانــا بــوو
لەگــەڵ "حەمــەڕەزا شــا" و "خومەینــی" و "مەهــدی بــازرگان"دا؛
کتێبێکــی ســادە و ســاکار و بڵێیــن ڕەوان .هــەر لەوێــوە هۆگرییەکــم
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ کاروبــاری ڕۆژنامەنووس ـیدا ت ـێدا هەڵقــواڵ
و سەرســامی شــێوەی گێڕانــەوەی بــووم .جارێکیــش لــە فیلمێکــی
ئێرانــیدا بەنــاوی "کلــەوزاپ" ناویــم بەرگــوێ کــەوت؛ لــەوێدا
ڕۆژنامەنووســێکی مکــوڕی تـێدا بــوو ،بە شــێلگیرییەکی ســەیرەوە
بەدواداچوونــی بــۆ ڕووداوێــک دەکــرد .پێــی وابــوو ڕووماڵــی
ئــەو ڕووداوە ژیانــی پیشــەییی ئــەو دەگــۆڕێ ،چونکــە بــەدەردی
خــۆی هەواڵەکــە "هەواڵێکــی ئۆریانــی" بــوو .واتــە فاالچــی خــۆی
پێوەرێــک بــوو لــە کاری ڕۆژنامەگــەری و نووســیندا و ئــەوەی
ئــەو ئــاوڕی لــێ دابایەتــەوە گرینــگ دەبــوو و شــیاوی ســەرنج.
هــەر بــەو دوو بیرەوەرییــەی لــە نــاوی ئــەو ژنــە ڕۆژنامەنووســە
هەمبــوو ،ســەرنجم ڕادەکێشــرایە ســەر ئــەو کتێبانــەی وا نــاوی
فاالچییــان بەســەرەوە بــوو .بگێڕەوەیەکــی زمانپــاراو بەبــێ
ئــەوەی درێــژدادڕی بــکات ،کۆمەڵێــک زانیاریــی بەنرخــت
پێشــکەش دەکا .لێــرەدا نامهــەوێ بــاس لــەوە بکــەم ئایــا
ئــەو زانیارییانــەی وا دەیانخاتــە ڕوو ،ڕاســتن یــا ناڕاســتن،
الیەنگریــی تێدایــە یــان نــا ،بــا ئــەم داوەرییــەم نەکردبــێ؛ بــەاڵم
دەتوانــم بڵێــم بێگومــان دوای خوێندنــەوەی نووســراوەکانی
ناچــار بــە بیرکردنــەوە دەبیــن .هەروەکــوو چــۆن کتێبــی
"ڕەگــەزی الواز"ەکەشــی دەمانخاتــە نێــو قووالییــی بیــرەوە.
کتێبــی "ڕەگــەزی الواز"ی فاالچــی ،شەســت ســاڵ لەمەوبــەر بــاو
بووەتــەوە ،نزیکــەی پەنجــا ســاڵیش پێــش لــە ئێســتا وەرگێڕدراوەتە
ســەر زمانــی فارســی؛ لــەم دوایییانــەشدا هێنراوەتــە ســەر زمانــی
کــوردی .کتێبەکــە بەرهەمــی دەســتوورێکە کــە فاالچــی ناچــار دەکا
بچــێ و بگــەڕێ و لێکۆڵینــەوە لەســەر ژیانــی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی
بــکا و ئاکامــی بینینەکانــی خــۆی بخاتــە بــەر دیــدەی خوێنــەران.
ســەرەڕای ئــەوەی بەپێــی قســەی خۆی هەرگیز پێــی خۆش نەبووە
لەســەر ژنــان وەک ڕەگەزێکــی جیــاواز بنووســێ و ملهوڕییشــی
نوانــدووە لــە بەرامبــەر ئــەم داوایــەدا ،بــەاڵم دەبینیــن ناچــار بــووە
بنووســێ و لــە وشــە بــە وشــەی کتێبەکــەیدا بۆنــی ئــەم داننانــە
دێ بــە لــووتدا .ڕاســتییەکانی کۆمەڵگــەی پیاوســاالر هێناویەتــە
ســەر ئــەو قەناعەتــەی کــە ڕەگەزێــک الوازتــرە لــەو ڕەگــەزەی تــر
و ناکــرێ ڕێــک لــەو ســۆنگەیەوە ئــاوڕی لــێ نەدرێتــەوە .ئــەم ژنــە
ڕۆژنامەوانــە پێداگــرە ،لەگــەڵ خــۆی بــۆ ســەفەرێکی دوورودرێــژی
مەودایــی و زەمەنیمــان – زەمەنییەکــەی بــۆ ئێســتای ئێمەیــە
 دەبــا و لــە هەمــوو ئــەو واڵتانــەی وا دەیانخاتــە ژێــر چــاویپشــکێنەریەوە ،ڕاپۆرتێــک لەســەر پێگــەی ژنــان لــەو واڵتانــەدا

(پاکســتان ،هیندووســتان ،ئەندۆنێزیــا ،ژاپــۆن ،هۆنگکۆنــگ و )...
دەخاتــە بەردەمــی خوێنــەری کتێبەکــەی ،پرســیاری سەرەکییشــی
لــەم بارەیــەوە لەســەر ئاســتی پێگــەی ژنە لــەو کۆمەڵگانەی وا وەک
تاقیگەیــەک ســەیری کــردوون .بــۆ نموونــە ســیما و وێنایەکمــان
لــە کۆمەڵگــە ئیســامییەکانی ئــەوکاتدا پیشــان دەدا کــە جێــی
لێوردبوونەوەیــە ،ئــەو دەڵــێ" :خــۆری واڵتانــی ئیســامی ،خۆرێکی
ڕوون و تیشــکاوێژە ،لێ ژنان لە تاریکییەکی هەمیشــەییدا دەژین،
چونکــە لــە ســکی دایکیــاندا چاویــان لــە تاریکــی بــووە ،دواتــر لــە
ماڵــی باوکیــاندا هــەر بینــەری تاریکــی بــوون ،لــە ماڵــی مێردیـشدا
بــە هەمــان شــێوە و لــە کۆمەڵگــەشدا ئەســیری ڕەشــیی چارشــێو
و ڕووبەنــدە و لــە کۆتایییـشدا دیلــی دەســتی تنۆکیــی نێــو گــۆڕن".
ئەمەیــە ئــەو وێنایــەی ژنــی کۆمەڵگــە ڕۆژهەاڵتییەکانــی پتــر لــە
شەســت ســاڵ لەمەوبــەر لــە ڕوانگــەی فاالچییــەوە .ئایــا ئێســتاش
هەروایــە و بەتایبەتــی لــە کوردســتانی ئێمــە وایــە یــا وا بــووە؟
بێگومــان واڵمەکــە نەخێــرە .ئــەی بۆچــی وەرگێــڕی ئێمــە پــاش
ئــەم ســااڵنە هاتــووە و هێناویەتــە ســەر زمانــی کــوردی؟ ئەمــە
پرســیارێکە دەبــێ خــۆی واڵمــدەری بێــت و ڕوونــی بکاتــەوە ئایــا
لەبــەر ئــەوە بــووە ئێمــە بزانیــن لــەو ســەردەمەدا ژیانــی ژنانــی
دراوســێمان چــۆن بــووە ،یــا ئــەوەی کــە لێکچوونێــک دەبینــێ لــە
نێــوان ژیانــی هەنووکــەی ژنــی کــورد و ژنانــی ناکــوردی نێــو ئــەو
کتێبــە؟ بــەاڵم هــەر مەبەســتێکی لەپشــت بێــت ،من سپاســی دەکەم و
پێشــنیاری خوێندنەوەشــی بــە ئێــوەی خوێنەری ئــەم دێڕانە دەکەم.
لــە ڕاســتیدا پرســیارە هــەرە ســەرەکییەکەی ئــەم کتێبــە ئەوەیــە کــە
"مــن بــۆ ژنــم؟" "کــە ژن بــووم چــم لــێ بەســەر دێ؟" "کــە ژن بــووم
دەســتم بــە چــی ڕانــاگات؟" و لــە کۆتایـیدا "ژنبــوون چییــە؟" هــەر
ئــەم پرســیارانە کــە جەوهــەری ســەرەکیی کتێبەکەیــە ،بــۆ واڵمــی
پرسیارەکانی وا لە سەرترەوە هێناومن ،لەجێدا دەتوانن واڵم بن.
ڕەنگــە وەرگێــڕ واڵمیشــی دابێتــەوە و مــن نەمدیبــێ ،لێــرەدا خــۆم
بــە نوێنەرایەتیــی وەرگێــڕ واڵمێکــی کــورت بــەو پرســیارەی لــە
ســەرەوە کــردم ،دەدەمــەوە :مــن پێــم وایــە چییەتیــی الوازبــوون
و کەمینەییــی ژنــان لــە هیــچ کوێــی جیهــاندا نەگــۆڕاوە – لــە
زانســتی سیاســەتدا کــە بــاس لــە کەمینــە دەکــرێ مەبەســت لــە
ڕووی جەمــاوەر و حەشــیمەتەوە نییــە ،بەڵکــوو پێگــەی سیاســییە
کــە لەبەرچــاو دەگیــرێ ،بەتایبەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و
ئــەم دەوروبــەرەی ئێمــە ،لۆیــە ئــەم کتێبــە ئێســتاش وەک ڕابــردوو
پێویســتە هەبــێ و تێپەڕبوونــی کات نەیگەنانــدووە و هێشــتاش
نوێیــە .ئــەوە جــۆری ســتەم و هەاڵواردنەکانــن کــە گۆڕانیــان
بەســەردا هاتــووە ،دەنــا جیهــان هێشــتاش گیــرۆدەی پەتــای
پیاوســاالرییە و لــە ئەمــڕۆدا ژنــان زیاتــر بــە لۆکــە ســەر دەبڕدرێــن
و لــە واڵتــە پێشــکەوتووەکانیشدا زۆرتــر بووکەڵــەی بــەر دەســتی
نادیــاری ڕاگەیانــدن و بــازاڕ و بازرگانانــن بــۆ بەرژەوەندیــی
زیاتــری خۆیــان ،ئــەم تاقمــە بێهەســتانە دەیانچەوســێننەوە.
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مەبەســتی کتێــب ڕوونکردنــەوە و خولقاندنــی پرســیارە ،یــان
النیکــەم دەبــێ وابــێ ،کــە پرســیارت بــۆ دروســت بــوو ،وێڵــی
واڵمەکــەی دەبــی .ئــەم کتێبــەش پــاش خوێندنــەوەی کۆمەڵێــک
پرســیار لە مێشـکدا دروســت دەکا کە لە ســەرەوە ئاماژەم پێدان،
لــەم ڕووەوەیــە کــە مــن نرخــی کتێبــی ڕەگــەزی الواز ،بەهۆی ڕۆڵی
پرســیارخولقێنەکەیەوە بــەرز دەنرخێنــم؛ جیــا لــەوەی کــە واڵمــی
نووسەر و وەرگێڕ و من و هەر خوێنەرێکی تریش بەو پرسیارانە
چ دەبێ و دەبێ چ بێت ،گرینگ ئەوەیە مێشــکمان دەبێتە گیرۆدەی
دۆزینــەوەی ڕێگەچــارە بــۆ دەربازبــوون لــەو دۆخــەی کــە دەبێتــە
هــۆی ئــەوەی بــە ڕەگەزێــک بڵێیــن الواز و یەکســانییەک نەبینیــن.
لەم ڕۆژانەدا کە شــلێرمان هەیە ،لەم ســەردەمەدا کە ژینا دەبێتە
قوربانیــی نیگایەکــی سەرانســەر و سیســتماتیک ســتەملێدراو،
ناتوانیــن لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پێگــە و دۆخــی کۆمەاڵیەتیــی ژنــاندا
بڵێیــن ســەردەم گــۆڕاوە .بــە ڕای مــن هەتــا ئــەو ڕۆژەی ژنــان
نەبنــە خاوەنــی ئاگایــی و ژیرییەکــی بەهێــز – کــە ئــەم کتێبــەش
دەتوانــێ یەکێــک لــەو پاڵنەرانــە بێــت – پیاوانیــش ناچــار بــە
تێگەیشــتن نەکــەن ،ئــەوە ســتەمەکان هێزی خۆیــان لەگەڵ الوازیدا
ناگۆڕنــەوە .بینــای ســتراتێژیی ژنــان پێویســتە لەســەر بنەمــای بــە
سیاســی کردنــی بەردەوامــی ژنــان هەڵچنــرێ .ژنــان پێویســتە بگەنە
ئاســتێکی قــووڵ لــە چاوکراوەییــی سیاســی بــۆ ئــەوەی بوونــی
کاریگــەری خۆیــان لــە بەســتێنی کەســۆکییەوە بگوازنــەوە بــۆ
بەشــداریکردن لــە بــوارە ڕامیــاری و ئابوورییــەکاندا .هەتــا ئــەو
کاتــەی ژنــان نەبنــە خاوەنــی بەشــێکی زۆر لــە چاالکیــی ڕامیــاری
و کۆمەاڵیەتــی ،بابەتــی ژنــان لــە دووانەگەلێکــی وەک ســەر ڕووت
ن تێناپــەڕێ – ئازادیــی شــێوەی
کــردن و ســەر ڕووت نەکــرد 
ســیما و دەرکەوتــن گرینگــە بــەاڵم نابــێ کۆتاییــی خواســتەکان
بــێ – دەبــێ پرســی ژنــان لــە ڕێگــەی خوێندنەوەیەکــی چینایەتــی
(ڕەخنــە و ڕەدکردنــەوەی ســەرمایەداریی پیاوســاالرانە) ،ڕەگــەزی
(ڕەخنــە و ڕەدکردنــەوەی هێژمۆنیــی بیــری پیاوســاالرانە) و

نەتەوەیــی (ڕەخنــە و ڕەدکردنــەوەی دەســەاڵتی شۆڤینیســتی)
و هەروەهــا پێوەندیــی ئۆرگانیکــی ئــەم ســێیە درک بکــرێ.
مــادام پێــم وایــە ڕێــی ڕزگاریــی ژنــان لــە بندەســتی بــە دەروازەی
زانیــن و زانســت و ئاگایـیدا تێپــەڕ دەبــێ ،پێشــنیارم خوێندنەوەیــە
و بردنــە ســەری ئاســتی وشــیاریی خۆیــان و خۆمــان بــەم
کتێبــە و هــەر کتێبێــک کــە دەتوانــێ نقورچکێــک بگــرێ لــە دۆخــی
ئێســتایان و ئێســتامان و هانیــان بــدا و هانمــان بــدا تێبگــەن
و تێبگەیــن لــەوەی کــە پێویســتە مەیدانەکانــی سیاســەت و
ئابــووری و  ...ڕادەســتی پیــاوان نەکــرێ و لــە پاوانیــاندا نەمێنــێ.
خاتــوو "نەســرینی یووســفزادە" ژنــە پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکــرات ،مانــدووی وەرگێڕانــی ئــەم کتێبــە بــووە .مــاوەی
نزیکــەی دوو ســاڵ لەگــەڵ بەڕێزیــان هــاوکار بــووم و لــە
نزیکــەوە ئــاگاداری هــەوڵ و خۆشــەکەتکردنی هــەم؛ قســەی
خۆمــان بــێ هەمیشــەش بەخیلــی ئیــرادە و هەاڵتهەاڵتــی ئــەو بــۆ
خۆپێگەیانــدن بــووم ،بەڕاســتی دەســتەواژەی ماندوویینەنــاس و
چەمکــی ماندوویینەناســی پڕبــە بااڵیەتــی .لەگــەڵ ئــەوەشدا بــا
بڵێــم تایبەتمەندیــی نووســەر و وەرگێــڕ لــە هەندێــک خاڵــی وەک
شــێلگیری و ســووربوون لەســەر ویســتەکانیان ،هاوبەشــە .لەبیرمە
جارێکــی خوێندمــەوە فاالچــی بــە چ چەرمەســەرییەک خــۆی
گەیاندبــووە الی خومەینــی بــۆ ئــەوەی بتوانــێ وتووێژێکــی لەگــەڵ
بــکات .لێــرەدا جێــی خۆیەتــی سپاســی هەمــوو زەحمەتەکانــی خــات
نەســرین بکــەم و ئومێــدم وایــە لــە بــواری خــۆیدا پڕبەرهەمتــر
بــێ و پتــر لــە پێشــووتر هەڵکشــێ و لــە لووتکەکانــی نووســین
و وەرگێــڕاندا بیبینمــەوە کــە لووتکەیەکــی ڕژد و ئەســتەمە و
پێوانــی کاری هەرکەســێک نییــە .هیواشــمە خوێنەرانــی کتێبــی
"ڕەگــەزی الواز" زۆر و بەهێــز بــن و هــەر هەموومــان بــە
هەســت بــە بەرپرســیارەتییەوە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ مافەکانــی
ژنــاندا هەنــگاو بنێیــن و ئــەو پێناســەی الوازییــە بــۆ ئــەم
ڕەگــەزە لــە گــۆڕ بنێیــن و ئەمالوئــەوالی یەکســانی مــاچ بکەیــن.
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هۆکاری زۆری تێکچوونی شیرازەی
خێزان لە ئێستادا

شلێر مەحموودی

پێــش ئــەوەی دەســت بــە باســەکە بکــەم بــە پێویســتی دەزانــم
پێناســەیەک لــە هاوســەرگیری بکەم،چونکــە دەبــێ خێزانێــک هەبــێ
جــا شــیرازەکان تێکچن.لەیاســادا هاوســەرگری بــەم شــێوەیە
پێناســەکراوە "هاوســەرگیری گرێبەســتێکی ڕەزامەندانەیــە
لەنێــوان ژن و پیاوێکــدا کــە هەریەکێکیــان بــۆ ئەوەیتــر حــەالڵ
دەبــێ .ئامانــج لێــی دروســتکردنی خێزانێکــە لەســەر بنەمــای
خۆشەویســتی و مێهرەبانــی و بەرپرســیاریەتی هاوبــەش".
لــەو پێناســەیەوە بۆمــان دەردەکــەوێ کــە بــۆ پێکهێنانــی ژیانــی
هاوبــەش پێویســتە چــوار پایــە بوونــی هەبــێ کــە ئەوانیــش
خۆشەویســتی ،ڕەزامەنــدی ،مێهرەبانــی و بەرپرســیاریەتی

,,

کــە خێــزان تووشــی کێشــەی بــهردهوام
هــات ،یاخــود ئهندامهکانــی ســنووری ڕێســا
کۆمهاڵیهتییــ ه باوهکانــی نــاو خێزانیــان شــکاند و
بــێ ڕێــزی باڵــی کێشــا بهســهر پهیوهندییهکانــی
نێــو ئهندامهکانــی ،ئـهوا لـهم حاڵهتـهدا دهگوترێــت
شــیرازهی خێــزان تێکچــووه

،،

هاوبەشــن.ئەوانە کۆڵەکەکانــی پێکهێنانــی خێزانێکــی بەختــەوەرن
بــەاڵم هەریەکێــک لــەو کۆڵەکانــە نەبــێ الیــەک لــە خێــزان دادەڕمــێ
و شــیرازەی خێــزان وردە وردە بــەرەو تێکچــوون دەچــێ....
کــە خێــزان تووشــی کێشــەی بـهردهوام هــات ،یاخــود ئهندامهکانی
ســنووری ڕێســا کۆمهاڵیهتیی ـه باوهکانــی نــاو خێزانیــان شــکاند و
بــێ ڕێــزی باڵــی کێشــا بهس ـهر پهیوهندییهکانــی نێــو ئهندامهکانــی،
ئــهوا لــهم حاڵهتــهدا دهگوترێــت شــیرازهی خێــزان تێکچــووه.
تێکچوونــی شــیرازهی خێــزان لــه ســادهترین پێناســهدا بریتییــ ه
لــهبارودۆخێکــی ناجێگیــری کۆمهاڵیهتــی – دهروونــی ،کــ ه بــاڵ
بهسـهر خێزانــدا دهکێشــێت .شــیرازهی خێــزان زۆربــەی جــار هــەر
بــ ه گــهورهکان (هاوســهران) تێکدهچێــت و کار لــه بچووکــهکان
(جگهرگۆشــهکان) دهکات .لهیهکترنهگهیشــتن و کهمبوونــهوهی
خاڵــ ه هاوبهشــهکان و کاڵبوونــهوهی ســۆز و خۆشهویســتی
ئــهو ســێ کوچکهیــهن کــ ه شــیرازهی خێــزان تێــک دهدهن.
کاتێــک شــیرازهی خێزانێــک تێــک دهچێــت دهکرێــت ئ ـهو خێزان ـ ه
بهههڵوهشــاو ه دابنرێــت ئهگهرچــی هێشــتا لهژێــر یــهک ســەقفی
خێزانییشــدا بژیــن .ههســت نهکــردن بــه ئارامــی و ئاســاییش و
نجامــه

دڵهڕاوکێــی بــهردهوام و ههندێــک جــار خهمۆکــی لــهو ئه
نهرێنییانــهن کــ ه تێکچوونــی شــیرازهی خێــزان لهســهر بــاری
دهروونــی ئهندامهکانــی بەجــێ دههێڵێــت .الدانــ ه ڕهفتارییــهکان
و پهرتهوازهبــوون لــهو ئهنجامــ ه نهرێنییانــهن کــ ه ئــهم

ڕهوشــ ه کۆمهاڵیهتییــه دهروونییــ ه نائاســایی ه لهســهر ڕهفتــاری
ئهندامهکانــی بەجــێ دههێڵێــت .مــهرج نییــه ههمــوو کات هــۆکاری
ئــهم ڕهوشــه نێوخۆیــی بێــت ،دهکرێــت دهســتێوهردانی دهرهکــی
ببێت ـ ه هــۆی خوڵقاندنــی ئ ـهو کهس ـهی هــۆکاره ل ـ ه دروســتکردنی
ئــهم ڕهوشــ ه نالەبــارەی خێزانــدا ،بهبــێ بوونــی پاڵنهرێــک ئــهو
ڕهفتارانــ ه نــاکات کهدواجــار دهبێتــ ه هــۆی تێکچوونــی شــیرازهی
خێــزان ،یــان ئهوهتــا بهنابهدڵــی چۆت ـ ه نێــو ژیانــی هاوس ـهرییهو ه
لهگــهڵ هاوســهرهکهیدا ،یــان الوازی کهســێتی هاوســهرهکهی
وایلێــدهکات ،یــان بهســووک تهماشــاکردنی الیهنێکیــان بــۆ ئــهوی
دی ،یــان بوونــی گرێیهکــی دهروونــی وهک خۆبهکهمزانیــن
(کاتێــک یهکێــک لههاوســهران خــۆی بــهراورد دهکات بهکهســانی
دیک ـه) .لهههمــوو بارێکــدا تێکچوونــی شــیرازهی خێــزان زهنگێکــی
مهترســیداره بــۆ ههڵوهشــاندنهوهی یهکجــاری خێــزان .گهڕانــهو ه
بــۆ لۆژیــک و زمانــی دیالــۆگ و ئامادهیــی قوربانیــدان و
بهخشــین ،لــهو ڕێگایانــەن کــ ه دهرگا لهبــهردهم کۆتایــی هێنــان
بــهم تهنگــژ ه کۆمهاڵیهتییــ ه دهروونییــ ه وااڵ دهکــهن بهئاڕاســتهی
چارهس ـهرکردنی ئ ـهو ڕهوش ـ ه ناڕێکــە؛ بــۆ ئ ـهوهی خێــزان خــۆی
ڕابهێنێــت لهســهر نهریتــ ه دروســتهکان بــۆ خــۆ بهدوورکرتــن
لــهم تهنگژانــه ،باشــتر وایــ ه ڕهچــاوی هەنــدێ خــاڵ بــکات..
کاتێــک هــهر کێشــ ه و گرفتێــک روو لهخێــزان دهکات باشــتر
وایــ ه لــ ه کات و ســاتی خۆیــدا چارهســهر بکرێــت و بهجــێ
نههێڵرێــت بــۆ ڕۆژگار ،چونکــ ه کهڵهکهبوونــی کێشــهکان لەســەر
یــەک توانــای کۆنترۆڵکردنیــان زهحمــهت یــان مهحــاڵ دهکات.
وە هەروەهــا ههرکاتێــک کێشــ ه و گرفــت ڕووی لهخێــزان
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کهمبوونــهوهی
و
لهیهکترنهگهیشــتن
خاڵــ ه هاوبهشــهکان و کاڵبوونــهوهی ســۆز و
خۆشهویســتی ئــهو ســێ کوچکهیــهن کــ ه شــیرازهی
خێــزان تێــک دهدهن.

،،

کــرد و چارهســهرکردنی لهتوانــای خێــزان بهدهربــوو ،زۆر
ئاســایی ه پهنــا بــۆ کهســی ســێیهم ببرێــت ،جــا کهســی ســێیهم
ڕاوێژکارێکــی کۆمهاڵیهتــی یــان دهروونــی بێــت ،یاخــود
کهســێکی بهئهزمــوون و دڵســۆز و باوهڕپێکــراوی خێــزان بێــت.
وە دهبێــت ئــهو ڕاســتیی ه لهبهرچــاو بگیرێــت کــ ه تێکچوونــی
شــیرازهی خێــزان ڕهوشــێکی دهروونــی وههــا دهخوڵقێنێــت
کــه دهکرێــت بهدۆزهخێکــی بشــوبهێنین کــە بــهردهوام ڕۆحــی
ئهندامهکانــی ئــهو خێزانــ ه دهســووتێنێت .دهکرێــت ئــهم
ڕهوشــ ه نائاســایی ه وهک قۆنــاغ ،بهقۆناغــی زهمینهســازی
ههڵوهشــاندنهوهی یهکجــاری خێــزان ناودێــر بکهیــن .بۆیــ ه
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ک تهنگژهکانــی نــاو خێــزان دوای
لهههنــدێ بــاردا کاتێــ 
گرتنهبــهری ڕێگــ ه چــارهکان هــهر بهبنبهســت دهگــهن ،باشــتر
وایــ ه خێــزان خــۆی لــهو دۆزهخــ ه ههمیشــهیی ه ڕزگار بــکات و
هاوســهران پهنــا بــۆ جیابوونــهوهی یاســایی و شــهرعی ببــهن.
کاریگەریەکانــی تێکچوونــی شــیرازەی خێــزان لەســەر مندااڵنــی
ئ ـهم جــۆر ه خێزانان ـه لهزۆربــاردا ل ـهڕووی دهروونیی ـهوه ههســت
بهکهمــی دهکــهن و لــهڕووی کۆمهاڵیهتییــهو ه گۆشــهگیر دهبــن،
لـهڕووی ڕهفتاریشـهو ه ئهگـهری الدانــی زیاتریــان ههیـه ،ههروههــا
دهبنــ ه خــاوهن تێڕوانیــن و دیدگایهکــی نهرێنییانــ ه ســهبارهت
بهژیانــی هاوس ـهری ک ـ ه کاریگ ـهری خــراپ بەجێدههێڵێــت لهس ـهر
ئایینــدهی ژیانیــان .سـهبارهت بههاوسـهرانیش ،ئهگـهری پهنابــردن
بــۆ ناپاکــی هاوسـهری لهمجــۆر ه خێزانانهدا زیاتــر دهبێت ،ههروهها
تووشــبوون بهپەشــێوی و نهخۆشــیی دهروونییـهکان و ههوڵدانــی
خۆکوشــتن و خۆکوشــتنی ڕاســتهقین ه لهمجــۆر ه خێزانانــهدا
زیاتــر ب ـهدی دهکرێــت یــا لەکۆتایــدا بڕیــاری جیابوونــەوە دەدەن.
جیابوونــەوەی هاوســەرانیش گرفتێكــی ئاڵــۆز و مەترســیداری
كۆمەاڵیەتییــە كــە لــە زۆربــەی كۆمەڵگــەكان بــە رێــژەی
جیــاواز بوونــی هەیــە ،لــەوەش مەترســیدارتر لــە بەرامبــەر
هەڵكشــانی رێــژەی جیابوونــەوە ،كەمبوونــەوەی پرۆســەی
هاوسەرگیرییە،كۆمەڵناســان گرفتــی ئابــووری و قەیرانــی
كۆمەاڵیەتــی و هاوســەرگیری زۆرەملــێ و هاوســەرگیری
پێشــوەختە بــە هــۆكاری ســەرەكیی ئــەم پرســە دادەنێــن.
لــە واڵتــە دواکەوتوەکانــدا زیاتــر ئــەو پرســانە
بەرچاودەکەون،ئەگــەر ئێرانــی ژێردەســتی کۆمــاری ئیســامی بــە
نموونــە بهێنمــەوە دەبینیــن کــە ڕێــژەی تــەاڵق و خۆکوشــتن و
کوشــتنی ژنــان و کۆچــی گەنجانــی ئــەو واڵتــە لــە لووتکــە دایــەو

ئامادەنیــن ئــەو بەرپرســیاریەتیە هەڵبگــرن و بــۆ ئــەو مەبەســتە
ڕوو لەواڵتــە پێشــکەوتوەکان دەکــەن  ..لەبەرئــەوەی لــە ئێــران
دا هیــچ یاســایەکی خێزانــی هاوشــێوەی واڵتــە پێشــکەوتوەکان
نیــە دیفــاع لــە ژن و مافەکانــی بــکات و لەهەمــان کاتیشــدا
پیاوســاالری و دابونەریتــی دژە ژن لــە ئەوجــی خــۆی دایــە.وە
تەنانــەت لــەرووی جێبەجــێ کردنــی یاســاکانی مافــی مرۆڤیــش
لەپلــەی ســفر دایــە ســەبارەت بەهــەردوو ڕەگــەز .ئەگــەر باســێک
لەبــارودۆخ و گوزەرانــی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و
ئێــران بەگشــتی بکــەم لــەڕووی ئابووریــەوە خەڵکەکــەی لەوپــەڕی
خراپــی گوزەرانــدا دەژیــن کــە هــۆکاری ئابــووری یەکێکــە لــە
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گهڕانــهو ه بــۆ لۆژیــک و زمانــی دیالــۆگ و
ئامادهیــی قوربانیــدان و بهخشــین ،لـهو ڕێگایانــەن
کــ ه دهرگا لهبــهردهم کۆتایــی هێنــان بــهم تهنگــژ ه
کۆمهاڵیهتییــ ه دهروونییــ ه وااڵ دهکــهن بهئاڕاســتهی
چارهســهرکردنی ئــهو ڕهوشــ ه ناڕێکــە؛.

،،

پایــە هەرەبەهێزەکانــی ڕاگرتنــی خێــزان،ڕۆژ بــەڕۆژ نرخــی
خــواردن کــە هــۆکاری ژیانــی مرۆڤــە گــران دەبێــت و تەنانــەت
زۆربــەی خێزانــەکان ڕۆژانــە بژێــوی ژیانــی خۆیــان پــێ دابیــن
ناکرێــت و بەناچــاری خێزانــەکان لەبەریــەک هەڵدەوەشــێن،یا
ناچــار دەکرێــن کۆڵبــەری بکــەن و رژێمــی ئێرانییــش بەئاســانی
ژیانیــان لــێ دەســتێنێ و بەجۆرێکیدیکــە خێــزان پەرتــەوازە دەکات.
جــا لێــرەدا مــن تەنهــا باســی خواردنــم کــرد کــە ســەرەتایترین
شــتە لــە ژیانــی مــرۆڤ کەپێــی دەژی کــە دەبــێ بــژی.......
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وە هۆکارێکــی دیکــە بــۆ تێکچونــی شــیرازەی خێــزان بــاری
کۆمەاڵیەتــی و دەروونیە،دەروونناســان بــاس لەوەدەکــەن کــە
عادەتــەن هەرواڵتێــک جەنگــی بەردەوامــی تێدابێــت یــا لەبــاری
جەنــگ دابێــت دەروونــی خەڵکەکــەی نائارامــە و زیاتــر دەبێتــە هۆی
ناســەقامگیری خێــزان و تاکەکانــی تەحەمولــی یەکتر ناکەن و شــەر
و هەڵچــوون لــە نێوانیانــدا زیاتــر ڕوودەدات بەجۆرێــک خێــزان
هەڵدەوەشــێنن جــا بــە جیابووبــەوە بێــت یــا بەکۆتایــی هێنانی ژیانی
خۆیــان بــێ .یەکێکــی دیکەلــە هــۆکارە کۆمەاڵیەتیــەکان کــە بۆتــە
دیاریدەیەکــی خــراپ لەنێــو کۆمەڵگــەی ڕۆژهــەاڵت هاوســەرگیری
پێشــوەختە یــا منــداڵ هاوســەریە،واتا هەریــەک لــە کــوڕو کچەکــە
نەگەیشــتوون بەتەمەنــی یاســایی خۆیــان کــە ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــوەکان  ١٨ســاڵی دیــاری کــردوە بەگشــتی هەرچەنــدە
لەهەندێ واڵت  ٢٠ســاڵی و  ٢١ســاڵیش دیاریکراوە بەپێی ژینگەی
واڵتــەکان دیــاری کراوە،پێــش گەیشــتن بەوتەمەنــە هاوســەرگیری
دەکــەن و ئامادەیــی جەســتەیی و دەروونیــان نیــە بــۆ هاســەرگیر ی
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کاریگەریەکانــی تێکچوونــی شــیرازەی خێــزان
لەســەر مندااڵنــی ئ ـهم جــۆر ه خێزانان ـ ه لهزۆربــاردا
لــهڕووی دهروونییــهو ه ههســت بهکهمــی دهکــهن
و لــهڕووی کۆمهاڵیهتییــهو ه گۆشــهگیر دهبــن،
لــهڕووی ڕهفتاریشــهو ه ئهگــهری الدانــی زیاتریــان
ههیــه ،ههروههــا دهبنــ ه خــاوهن تێڕوانیــن و
دیدگایهکــی نهرێنییانــ ه ســهبارهت بهژیانــی
هاوســهری کــ ه کاریگــهری خــراپ بەجێدههێڵێــت
لهســهر ئایینــدهی ژیانیــان.

،،

و تەنهــا بیــر لــە حــەزە کاتیەکانیــان دەکەنــەوە بــێ ئــەوەی بیــر لــە
بەرپرســیاریەتی هاوســەرگیری بکەنــەوە  .بۆیــە منــداڵ هاوســەری
گرفتێکــی گەورەیــە بــۆ تێکچوونــی شــیرازەی خێــزان کــە لە ئێســتادا
زۆر بــاوە .جگــە وەی لــە هەنــدێ شــوێن تاوەکــوو ئێســتاش بــەزۆر
بەشــوودان و کــچ دیــاری کــردن بــۆ کــوڕ و ژن بــەژن و کۆمەڵێــک
عورفــی دژە ژن کــە هــۆکارن بــۆ جیابوونــەوەی خێزانــەکان.
نەبوونــی راوێــژكاری خێزانــی و پســپۆڕی كۆمەاڵیەتــی لەنــاو
خێزانــدا یەکێکــی تــرە لــە هۆکارەکانــی تێکچوونــی شــیرازەی
خێــزان کــە ڕۆڵــی گرنگــی لــە پاراســتنی شــیرازەی خێــزان و بــاری
دەروونــی تاكــدا هەیــە .بێگومــان نەبوونــی پســپۆڕی كۆمەاڵیەتــی
و ڕاوێــژكاری خێزانــی یەكێكــە لــە هۆكارەكانــی زۆربوونــی
گرفتەكانــی نێــوان هاوســەران و هــەر لەبــەر ئــەوەش زۆرتریــن
جیابوونــەوە روودەدات ،چونكــە كــە لەخێزانێكــدا كێشــەیەك
دروســت دەبێــت ،كەســێكی ژیــر و پســپۆڕ نییــە كــە پەنــای بــۆ
ببــەن و كێشــەكانیان چارەســەر بــكات ،ئەگــەر بیریــش لەچارەســەر
كرابێتــەوە ،كێشــەكان بــە ڕێگــەی عورفــی و عەشــایری
چارەســەركراوە ،ئەوانیــش هیــچ كات بیریــان لەچارەســەری
ڕیشــەیی كێشــەكان نەكردۆتــەوە ،واتــە بەشــێوەیەكی زانســتی
كێشــەكانیان چارەســەر نەكــردووە ،هــەر ئەمــەش بۆتەهــۆی ئەوەی
كــە هەمیشــە خێزانــەكان دووبــارە تووشــی كێشــە بوونەتــەوە.
لــە كۆمەڵــگای ئێمــەدا بەشــێوەیەكی گشــتی الیەنــی دەروونــی
پشــتگوێ خــراوەو گرینگــی زیاتربەالیەنــی تەندورســتی دراوە،

وەدەبــێ بزانیــن الیەنــی دەروونــی یەكێكــە لەالیەنــە هــەرە
گرنگەكانــی ژیانــی مــرۆڤ بــەاڵم كۆمەڵگــەی ئێمــە بەداخــەوە
پشــتگوێی خســتووەو بەهیــچ شــێوەیەك گرنگــی بــەو الیەنــە نــادات،
كەچــی زۆربــەی گرفتەكانــی كۆمەڵگــەی ئێمــە كێشــە و نەخۆشــی
دەروونییــە ،نــەك پزیشــكی ،بــەاڵم كــەس گــوێ بــەو الیەنــە نــادات،
ئەوەتــا دەبینیــن هەمــوو خەڵــك بــۆ چارەســەری كێشــەكانیان
ســەردانی پزیشــك دەكــەن ،بــەاڵم گــەر داوایــان لێبكــرێ ســەردانی
ڕاوێژكارێكــی دەروونــی ،یــان خێزانــی و كۆمەاڵیەتــی ،یــان
پزیشــكێكی دەرووننــاس بكــەن زویــر دەبــن ،چونكــە نازانــن ڕۆڵــی
راوێــژكاری دەروونــی زۆر گرنگــە لەچارەســەری كێشــەكان،
زۆربەی هەرە زۆری كێشەكانیش لەبنچینەدا كێشەی كۆمەاڵیەتین
و دواتــر دەبنــە قەیرانــی دەروونــی ،لەبــەر ئــەوەی كــەس ناچێــت
ســەردانی راوێــژكاری دەروونــی بــكات ،بۆیــە چارەســەركردنی
كێشــەكە قــووڵ دەبێتــەوە و هیــچ یەکێــک لەالیەنــەکان دان بەکێشــە
دەرونیــەکان دانانێــن .بۆیــە زەرورە راوێــژکاری دەروونــی
خێزانــی هەبێــت وکاتــی ئــەوە هاتــوە بەجــدی کاری بــۆ بکــرێ.
چونکــە گرنگــە تــاك لــەو بــوارەدا هۆشــیاری دەروونــی هەبێــت
و ســەردانی ڕاویــژکاری دەروونــی بكــەن بــۆ چارەســەرکردنی
کێشــەکانیان ،بۆیــە پێویســتەوەک واڵتانــی ئەوروپــا هــەر
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نەبوونــی راوێــژكاری خێزانــی و پســپۆڕی
كۆمەاڵیەتــی لەنــاو خێزانــدا یەکێکــی تــرە لــە
هۆکارەکانــی تێکچوونــی شــیرازەی خێــزان کــە ڕۆڵــی
گرنگــی لــە پاراســتنی شــیرازەی خێــزان و بــاری
دەروونــی تاكــدا هەیــە.

،،

خێزانێــك راوێژكارێكــی دەروونــی هەبێــت بــۆ چارەســەركردنی
كێشــەكانی ،ئەمانــە هەمــووی هــۆكار دەبــن بــۆ كەمكردنــەوەی
كێشــەكانی خێزانــی و تەنانــەت كەمكردنــەوەی نەخۆشــییەكانیش.
وەجگە لەهەمووئەوانەی باسم کردن ژینگەی جیاواز و جیاوازی
زۆری تەمــەن و هاوشــان نەبوونــی هاوســەرەکان و کۆمەڵێــک
هــۆکاری دیکــەی وەک سۆشــیاڵ میدیــا و خیانــەت لەیەکتــری کردن
دەبێتە لێکترازانی شــیرازەی خێزان و ســەرەنجام جیابوونەوەیان.

ژمارە٥٨
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تەوارەکانی نێو بەندیخانە

ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

باسێک لە خۆڕاگرییەکانی سۆعدا خەدیرزادە
هەر وەک هەموومان دەزانین کۆماری ئیســامی ئێران پێشــەنگە
لــە پێشــێلکارییەکانی مافــی مــەۆڤ لەســەر ئاســتی جیهانــی دا کــە لە
هەمــوو ئاســتەکاندا لــە جیــاوازی ئایینــی ،نەتەوەیــی ،رەگــەزی هــەر
جیاوازییــەک کــە لەگــەل بنەمــا فکرییەکانــی کۆمــاری ئیســامی دا
نەگونجیــت .نەتــەوەی کــورد یەکێــک لــەو نەتەوانەیــە کــە بــەردەوام
لەژێــر هەرەشــەی چەوســانەوە و بێمافــی دایــە .بەندکراوانــی
سیاســی کــورد چەنــد قــات لەالیــەن ناوەنــدە ئەمنییەکانــی کۆمــاری
ئیســامی دەچەوســێنەوە .کــە لــەو نێوەنــدە دا ئــەوە ژنانــن کــە
قوربانــی یەکەمــی چەوســاندنەوە و پێشــێلکارییەکان مافــی
مرۆڤــن .ســوعدا خەدیــرزادە یەکێــک لــەو بەندکــراوە سیاســییانەیە
کــە بــە توندتریــن شــێوە کەوتوتــە بــەر ئــازار و ئەشــکنجە و
دوور لــە هەمــوو ڕێســا و یاســاکانی پاراســتنی مافــی مــرۆڤ.
ســوعدا خەدیــرزادە لــە دایــک بــووی ســاڵی ١٣٦٨ی هەتــاوی
لــە شــاری پیرانشــارە لــە مانگــی خەرمانانــی ئەمســاڵ بــە
تۆمەتــی هــاوکاری لــە کوشــتنی ئەندامێکــی ســپای پاســداران
ســزای ١٢ســاڵ و ٦مانــگ بەندکرانــی بەســەردا ســەپێندرا
کــە ئێســتا ئــەو خاتوونــە لــە بەندیخانــەی ورمــێ بەندکــراوە.
ســوعدا خەدیــرزادە ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٢ی ڕەزبــەری
١٤٠٠ی هەتــاوی لــە حاڵێکــدا کــە دووگیــان بــوو و بــاری
تەندرووســتی ناجێگیــر بــوو و پێویســتی بــە چاودێــری پزیشــکی
بــوو لەالیــەن هێزەکانــی ئیــدارەی ئیتالعــات دەستبەســەر
و گوازرابــووە بــۆ یەکێــک لــە گرتنگــە ئەمنییەکانــی ورمــێ.
ئەو ئافرەتە ڕۆژی دووشەممە١٧ی خەزەڵوەری ١٤٠٠ی هەتاوی
پــاش  ٢٥ڕۆژ دەستبەســەرکران لــە ژێــر گوشــار و لێپێچینــەوە
گوازرابــووە بــۆ بەنــدی ٤ی بەندیخانــەی ناوەنــدی شــاری ورمــێ
کــە تایبــەت بــە تاوانــی جۆراوجــۆر و لــەالی کەســانێک کــە گیــرۆدە
بــە مــادەی هۆشــبەرن ڕاگیــراو و ســەبارەت بــە دووگیــان بوونــی

ناوبــراو هیــچ چارەســەرێکی پزیشــکی لــە بەندیخانــە بــۆ نەکــرا.
پاشــان زیاتــر لــە ٨مانــگ ڕاگیــران و ناڕوونــی چارەنووســی
ئــەو بەندکــراوە سیاســییە ڕۆژی دووشــەممە ٣٠ی جۆزەردانــی
١٤٠١ی هەتــاوی کۆرپەکــەی لەدایکبــوو و بــێ ئــەوەی هیــچ
کام لــە ئەندامانــی بنەماڵەکــەی لــەالی بــن و هیــچ زانیاراییەکیــان
لەســەر تەندروســتی ســوعدا نەبــووە و ناوبــراو هەتــا  ٣کاتژمێــر
پێــش لــە لەدایکبوونــی کۆرپەکەشــی لــە بەندیخانــە بــووە.
هەرچەنــد یەکێــک لــە پزیشــکەکانی بەندیخانــەی ورمــێ
ســەرەتای مانگــی جــۆزەردان وتبــووی کــە ســوعدا دەبــێ بــە
خێرایــی ڕەوانــەی نەخۆشــخانە بکرێــت ،بــەاڵم بەرپرســانی
بەندیخانــە نــەک ئیزنیــان نــەداوە بیگوازنــەوە بــۆ نەخۆشــخانە،
بەڵکــوو لــە هەرچەشــنە خزمەتگوزارییەکیــش بێبەشــیان کــرد.
نەشــتەرگەریی
دوای
خەدیــرزادە
ســوعدا
دواتــر
ســزاریەن لەگــەڵ کۆرپەکــەی ڕەوانــەی بەندیخانــە کرایــەوە.
دادگای ئۆنالینــی ســوعدا خەدیــرزاد بەندکــراوی سیاســی
کــورد کــە  ١٠ڕۆژ پێشــتر و دوای ئــەوەی ناچــار بــە دانپێدانانــی
زۆرەملــێ لەپێــش کامێــرا کرابــوو ،لــە بەندیخانــەی ناوەندیــی ورمــێ
هەوڵــی خۆکوشــتنی دا ،ڕۆژی چوارشــەممە ٢ی خەرمانانــی
١٤٠١ی هەتــاوی بــە پێــی لەچــاو گرتــن لــە هیــچ ڕێســا و یاســایەک
بەڕێوەچــوو و لەالیــەن لقــی ســێیەمی دادگای تاوانەکانــی
یــەک جێگیــر لــە شــاری مەهابــاد بــە ســەرۆکایەتی دادوەر
غــواڵم کەریــم خانــی بــە تۆمەتــی هــاوکاری لــە کوشــتنی خــدر
پیرۆتــی نیــا کادیــری ئیتالعاتــی ورمــێ و هــاوکاری تۆمەتبــاری
ســەرەکی کوشــتنەکە (هاوژینەکــەی) بــۆ دەربازبوونــی ســزای
١٢ســاڵ و ٦مانــگ بەندکرانــی تەعزیــری بەســەر دا ســەپێندرا.
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حەسەن حاتەمی

خرۆشان

لە مەریوانەوە تا تاران

هــەر وەک دەزانیــن ئــەو ڕۆژانــە شــەقامەکانی ئێــران خرۆشــاون و دەنگــی خەڵکــی ئێــران و بەتایبــەت
ڕۆژهــەاڵت هــەر بــەرزە .ئــەو ســەرهەڵدانانە لەپێشــدا لــە مەریــوان و بەهــۆکاری خۆکــوژی ژنێــک بەنــاوی
شــلێر ڕەشــیدی بــوو کــە بــۆ ڕزگارکردنــی خــۆی لــە القەکــردن و دەســتدرێژی لەالیــەن بەکرێگیراوێکــی ڕێژیم،
ئەویــش بــە شــێوەی بانگکردنــی بــە فێــڵ و تەڵەکــە بــۆ ماڵــی خــۆی تــا بتوانــێ پیالنــە قێزەونەکــەی
بــە ئــاکام بگەیەنــێ .ئــەو ســەرهەڵدان و خۆپیشــاندانانە لــە مەریــوان و چەنــد شــاری دیکــەی کــوردی
زیاتــر نەبــوو بــەاڵم کاتێــک کــە کچەکوردێــک لــە تــاران بــە دەســتی هێــزە ســەرکوتکەرەکانی «پۆلیســی
ئەمنیەتــی و ئەخالقــی» تــاران ،دەکــوژرێ و ئیتــر ئــەوە دەبێتــە هــۆکاری ئــەو خرۆشــان و ســەرهەڵدانانە.
هــەر بــەم هــۆکارە دیمانەیەکمــان لەگەڵ کاک حەســەن حاتەمی بەرپرســی پێوەندییە ئێرانییــەکان کردووە.

١ـ بە بۆچوونی ئێوە چۆنە کوشتنی ژنێک دەبێتە هۆکار
بۆ ئەوەی ئەمڕۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران بێنە سەر
شەقام؟
بەداخــەوە پــرس و مافــی ژن لــە جوغرافیــای ئێــران
بەتایبەتــی لــەدوای ســاڵی ١٢٨٥ی هەتــاوی کــە فەرمانــی
مەشــرووتەی تێــدا لەالیــەن موزەفەرەدیــن شــا واژۆ کــرا،
بەهــۆی مەشــرووعە خوازانــی مەشــرووتە بــە ڕێبەریــی
شــێخ فەزوڵــای نــووری و هاوبیرانــی پشــت گــوێ خــرا.
ئێســتا کــە نزیکــەی  ٤٤ســاڵە ،شۆڕشــی گەالنــی ئێــران بــە الڕێ دا
بــرا و دەســەاڵتی دژی ئینســانی و بەتایبەتــی دژە ژنــی جمهــووری
ئیسالمیی لێ بەرهەم هێنرا ،کە ژنان و کچان بە کەم دەگرن و لە
ڕێگــەی شــەرع و فیقهــەوە بــە ڕێبــەری رووحوڵــا خومەینــی ،وەلــی
فەقیهــی ســەرەڕۆی یەکــەم و جــێ پێگرەوەکــەی عەلیــی خامنەیــی

وەلــی فەقیهــی موتڵەقــەی دوویــەم ،ئــەو کارەســاتە درێــژەی هەیــە.
بــەاڵم لــە ٨ی مارســی  ١٩٧٩بەرانبــەر بــە ١٧ی ڕەشــەممەی
 ،١٣٥٧یەکەمیــن بەربەرەکانــی ژنــان و کچــان بــە دژی
دەســەاڵتدارانی تــاران و قــوم لەســەر کێشــەی رووپــۆش
(حیجــاب)ی زۆرەملــێ ،لــە تــاران بــە ڕێپێوانــی ناڕەزایەتــی
دەســتی پێکــرد ،و بەشــێوەی جۆراوجــۆر درێــژەی هەیــە.
ئــەو ڕووداوانــەی لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوو دا ،بــە هــۆی گیــان
لێئەستاندنی ژینا (مەهسا) ئەمینی لە کوردستان و  ١٠٠شار و ٢١
پارێزگای ئێران هاتنە ئاراوە ،ناوی ژینا کوردان و مەهسای ئێرانی
بــە قەولــی مەســیحی عەلینیــژادی ئــازا و بوێــر و تێکۆشــەر بــوو بــە
هیما یەکگرتوویی و بەرخۆدان لە هەموو شــوێنە ناڕەزایەتییەکان.
بۆیــە دەکــرێ ژینــا (مەهســا) ،وەک شــەهیدی ڕێــی ئــازادی
و ژیانــی ئینســانی پێناســە بکەیــن .بەداخــەوە هەرچەنــد تــا
واڵم دانــەوە بــەو پرســیارانە ٦ ،کــەس لــە خۆپێشــاندانە

ژمارە٥٨

خەرمانانی 23 ١٤٠1
ناڕەزایەتییــەکان ،گیانیــان لێئەســتێندراوە و ژمارەیەکــی
زۆریــش برینــدار بــوون و خەڵکانێکــی زۆریــش گیــراون.
ئەو ناڕەزایەتییە بە دوای مانگرتنی گشتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لەســەر داوای ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
چــێ بــوو .درێــژە کێشــانی ئــەم ناڕەزایەتییانــە کاردانــەوە بــە زوڵــم
و پێشــێلکاریی مافــی مــرۆڤ و لەســەرەوەیان ژنــان لــە مــاوەی
دەســەاڵتی نگریســی ئیســامی سیاســیی شیعەی ئەســنا عەشەرییە.
گەالنــی ناڕازیــی لەنێوخــۆی ئێــران کــە لــە ســاڵی  ١٣٩٦لــە
ســەر شــەقامەکان دروشــمیان دا «اصالحطلــب ،اصولگــرا،
دیگــە تمومــە ماجــرا» ،لــە ســاڵەکانی  ١٣٩٧و  ٩٨هاتنــەوە
مەیــدان و بەداخــەوە ژمارەیەکــی زۆر گیانیــان لێئەســتێندرا
و هــەزران ژن و پیــاو و کــچ و کــۆڕ زیندانــی کــران.
لــە ســاڵی  ١٤٠٠هــەم لــە بــە نــاو هەڵبژاردنــی مەجلیســی
شــووڕای ئیســامی و هــەم ســەرکۆماریی کــە ئیبراهیــم ڕەئیســی
قاتڵــی زیندانییــە سیاســییەکان ،گەالنــی بەرایــی ئێــران کەمتریــن
دەنگیــان دا .ئــەو ڕۆژانــە رئیســی قاتــڵ بەداخــەوە لــە ڕێکخــراوی
نەتەوەیەکگرتــووەکان ڕێگــەی پێــدراوە ڕاســتەوخۆ قســان
بــکا .ناڕەزایەتییــەکان لــە ســاڵی ١٤٠١دا ،زۆر و زۆرتــر بــوون.
بــە پێویســتی دەزانــم باســی ئــەو تویتــە گرینگــەی عەلــی کەریمــی،
یاریزانــی بــە ناوبانــگ بکــە کــە پتر لە  ٢٥میلیــۆن چاویان لێکردبوو.
ئــەو گوتبــووی :کەســانێک ســاڵی  ١٣٥٧لــەو ڕێژیمــە حاڵــی بــوون،
کەســانێک  ،٦٧کەســانێک  ،٨٨بەشــێک لــە  ،٩٦کۆمەڵێــک لــە٩٨
و  .١٤٠٠ســەاڵ لــەو کەســانەی کــە ئێســتاش حاڵــی نەبــوون.
هەروەهــا ،کەســێک بــە نــاوی حەبیبوڵــای مســتۆفی لــە ماڵپەڕیــی
هەواڵــی لێکدانــەوەی ســاو پــاوە ســەبارەت بــە ژینــای نووســیوە:
مەهسا لە ڕۆژی هەینی ()١٨ی پووشپەڕی تاران ،کە ناڕەزایەتیی
خوێنــدکاران بــوو ،یــەک ســاڵە بــوو و لــە النکــێ دا ،الیــی الیــی
دایکــی بــە گــوێ دا ،دەچرپێنــدرا .ئــەو هیچــکات نەیدەزانــی  ٢١ســاڵ
دواتــر لــە تــاران تاڵــە مــووی ئەگریجــەی دایکــی «زگ ســوتاو

دەکا؟! و نەتەوەیــەک تووشــی سەرســووڕمان و غەمبــار دەکا!؟
لــە دوایــن دێڕەکانــی واڵمــی پرســیارەکەت دا ،پێویســتە ئــەوە بڵێم
کــە :ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان وەک ،تەورێــزی کاتــی ســەرەڕۆیی
بچــووک (اســتبداد صغیــر) دوای کوودێتــای محەممــەد عەلیی شــایە
ویکچوونــی هەیــە کــە ،لــە هەمــوو تەورێــز یــەک گــەڕەک بەرخــۆدان
و بەرگری دەکرد بە ناوی ئەمیر خیزی» و دوایی لەو گەڕەکەش
یــەک مــاڵ ئاڵــی ســپی هەڵنەکــرد کــە پێگــەی ســەتار خــان و باقــر
خــان بــوو .ئــەو هەواڵــە کــە بەجــۆری خــۆی بــاو بــۆوە .دوای

ماوەیەکــی کــورت لــە ڕەشــت و لۆڕســتان و زۆر شــوینی دیکــە لــە
بەرانبــەر ســەرەڕۆیی دا ،ڕاوســتان .ناڕازیــان تارانیــان گــرت و ...
٢ـ ئێــوە وەک کەســێک کــە چەندیــن ســاڵە کاری
تەشــکیالتی دەکــەن و لەگــەڵ خەڵکــی نێۆخــۆ پێوەنــدی
چڕتــان هەیــە ئومێدێــک لــەم جواڵنەوانــەی ئێســتادا دەبینــن؟
هەمــوو جوواڵنەوەیەکــی ئازادیخوازیــی بــە ئومێــدی ســەرکەوتن
دەســتپێدەکا و برێنــی ڕێگــەی پێگەیشــتنیش بــێ تێچــوو نابــێ.
بەتایبەتــی ئەگــە جوواڵنەوەکــە لەگــەڵ دیکتاتــۆڕ و ســەرەڕۆ گەلێک
بــەرەوڕوو بــێ کــە بــەردەوام ســەرکوت و تەپەســەریی و گرتــن و
زیندانی و ئیعدام و کوشتار بکانە هۆی مانەوەی بە هەموو نرخێک.
لــە ئێــران دا ،بەداخــەوە پتــر لــە  ١٠٠ســاڵە چــە لــە دەســەاڵتی
پەهلەوییەکان و چ دەسەاڵتی فەقیهەکان دا ،ئازادی و دێموکراسی،
نەتەنیــا جێگیــر نەبــوون ،بەڵکــوو ســەرکوت و تەپەســەریی
بــەردەوام بوونــە کاری بــەردەوام .چــۆن دەســەاڵتی  ٥٧ســاڵە
پەهلەوییــەکان لەالیــەن گــەالن بــە مێــژوو ســپێردرا؛ دەســەاڵتی
ڕێژیمــی ئاخونــدکان و دەســت وپێوەندەکانیــان ،بــە خەبــات و
تێکۆشــانی شــلێگیر چارەنووســی ســەرەڕۆیانی مێژووییــان دەبــێ.
بــۆ وێنــە دەتوانییــن ئامــاژە بــە چێکۆســڵۆڤاکی بکەیــن کــە لــە
ســاڵی ١٩٦٨دا ،یەکیەتیــی ســۆڤییەتی پێشووهێرشــی نیزامیــی
پــێ کــرد و ئیزنــی بــە ئاڵۆگۆڕخــوازی نێــو حکوومــەت نــەدا.
ئەوانــەی داوای ژیانــی مرۆڤــی ئــازاد و ســەربەخۆ بــە پێــی
وەزعییەتــی خۆیــان و دوور لــە گوێڕایەلــێ لــە ســۆڤییەت و
حیزبــی کۆمۆنیســتەکەی دەویســت ،لــە حکوومــەت الدران .گیــران
و زیندانــی کــران یــا دوور خرانــەوە و تاراوگــە نشــین بــوون.
بــەاڵم لــە دوای ســاڵی  ١٩٨٩کــە دیــواری برڵیــن ڕووخــا و
لەســاڵی  ١٩٩١یــش یەکیەتیــی ســۆڤییەت لەنێوخۆیــی دا داڕمــا،
چێکۆســڵۆڤاکی لــە دێســامبری  ١٩٩٢دا ،لــە چووارچێــوەی
گۆڕانخوازییەکان دا ،بوو بە دوو واڵتی کۆماریی چێک و سلۆڤاکیا.
ئــەو خەبــات و تێکۆشــانەی چیــن و توێژەکانــی کرێــکاران ،ژنــان،
مامۆســتایان ،خانەنشــینەکان ،فێــل لێکــراو و پــووڵ دزراوەکان،
نەتــەوە نافــارس و ئازادیخــوازە فارســەکان و  ...لــە نزیــک پێنــج
ســاڵی ڕابــردوودا کــران .ناڕەزایەتییــە پەنــگ خواردووەکانــی
گــەالن و داخوازییــە ڕەواکانیــان ئــەم جــار کــە دوای شــەهید کرانــی
ژینــا (مەهســا) ئەمینــی وەک گڕکانێــک لــە کوردســتان دەســتی
پێکــرد و زۆربــەی شــارو شــارۆچکەکانی گرتۆتــەوە ،وەک پێشــوو
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ئیــزن بــە لنــگ دانــی ئەســپیی ســەرەڕۆیی دەســەاڵت نــادەن .مــن
خۆشــبیین و گەشــبیینم بــەو هاتنــە مەیدانــە پــڕ گرینگــە نوێیــە.
٣ـ خۆکوشتنی شلێر خەڵکی مەریوان و بەشێک لە شارەکانی
کوردســتانی شــڵەژاند و هێنانــێ دەرێ بــەاڵم کوشــتنی ژینــا
بــوو بــە هــۆکاری خرۆشــان لــە زۆربەی شــارەکانی کوردســتان
و تەنانــەت شــارەکانی تــری ئێــران وەک تارانیشــی گرتــەوە
هــۆکاری ئــەو خرۆشــانە تەنیــا کوشــتنی کچێــک بــوو یــان
دڵپڕیەکــی کۆنتــرە لــەو حکوومەتــە کــە ئەمــڕۆ دەرکەوتــووە؟
بابەتــی ژینــا (مەهســا) ئەمینــی لەگــەڵ شــلێر ڕەســووڵی
لــەوە دایــە کــە ،ڕووداوە دڵتەزێنەکــەی خاتــوو شــلێر لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ومەریــوان بــوو ،کــە ڕواڵەتەکــی
خــۆ هەڵداشــتنی بــووە کــە خــۆ لــە القەکردنێــک ڕزگار بــکا
و لەبەرانبــەر ســوننەگراییەکی نابەجــێ بــە نــاوی پاراســتنی
«نامووس»یــش ،بەداخــەوە جۆرێــک وەک خۆکوژییــەک دەچــێ!؟
بــەاڵم کەیســی ژینــا (مەهســا)ی جیــاوازە .ئەو بە ســەفەر چووبوە
تــاران .کوردێکــە و چووبــوو بــۆ گــەڕان و ســەیران .الوێــک کــە
لەگــەڵ براکــەی بــە عیشــق و ئەڤینێکــی مــەزن کــە لــە زانســتگە
قبــووڵ بــووە بــە پێــی هەواڵــەکان ،لەکاتی پشــووی هاوینی لە تاران
کــە وێنــە و شــوێنێکی بــە نــاوی مەیدانــی ئــازادی لێیــە ،دەتوانــێ
النــی کــەم چەنــد ڕۆژ بــە ئــازادی تێپــەر بــکا .بــەاڵم بــە تاوانــی
درووینــی ڕەعایەتــی نەکردنــی ڕووپۆشــی زۆرە ملــێ ،لــە الیــەن
«گەشــتی ئیڕشــاد» دەگیــرێ و بــە لێــدان و توندوتیــژی نوانــدن
شــەهید دەکــرێ .لــە الیــەن خەڵکانــی شــەقام و دروشــمەکانیان،
«گەشــتی ئیرشــاد بــە گەشــتی کوشــتار» ناودێــر دەکــرێ.
ژینــا (مەهســا) الوێکــی جوانــی بــەرگ پــۆش جــوان ،بــە تاوانــی
کــورد بــوون ،شــەهید دەکــرێ .ژینــای کــوردان بــۆ بــە مەهســای
ئێــران و دڵــی میلیۆنهــا مرۆڤــی هەژانــد و وشــیاریی و بێــداری
سەرانســەریی بــە دڵــۆپ دڵــۆپ خوێنــی خــۆی بەرهــەم هێنــا.

ئومێــدەوارم ئــەو غــەدرە مەزنــەی لــە ژینــا (مەهســا) کــرا و
ئــەو پشــتیوانە مەزنتــرەی گەالنــی ئێــران لەنێوخــۆ و دەرەوە
لێیــان کــرد؛ ببنــە هەوێنــی تێکــەوە پێچانــی تۆمــاری ئــەو رێژیمــە
نگریســە کــە وەک محەممــەد بووعەزیــزی تونێســی ،نــاوی لــە
مێــژووی ئازادیخوازیــی و ڕزگاریــی گــەالن دا ،تۆمــار کــرێ.
٤ـ مەســەلەی حیجــاب لــە کوردســتان مەســەلەیەکە کــە
لــەدوای داواکانــی دیکــەی خەڵکــی کــوردە و تەنانــەت قــەت
کــورد واڵمــی داواکانــی ڕێژیمــی لەســەر حیجابــی زۆرەملــی
نەداوەتــەوە بــەاڵم ئێســتا کــە خەڵکــی کــورد کێشــەیان
کوشــتنی کچێکــە فارســەکان بەشــێوازێک خەریکــن دەیخەنــە
ســەر مەســەلەی حیجــاب و دەیانهــەوێ بــەو الیــەی دا بــەرن،
ئێــوە پێتــان وانییــە ئــەوە بەشــێوەیەک بەالڕێدابردنــی
مەســەلەکە واتــە ئــەو زوڵمــە گــەورەی کــە بــە شــێوەی
سیســتماتیک و سیاســی لــە ژنانــی کــورد دەکــرێ بــێ؟
مەوزووعــی ژینــا (مەهســا) ،مەســەلەی ڕووپۆشــی زۆرەمڵــێ
نییــە .ژن و کــورد بــوون ،جــوان و جــوان پۆشــی بەشــێکن لــە
مەزووعــە کــە کوردبــوون و ژن بوونەکــەی بەرجەســتەترن.
لــەو پێنــاوە دا پتانســێلی بەهێــزی کــوردان و حیــزب و الیــەن
و کەســایەتییەکانی کــە پتــر لــە  ٤٠ســاڵە لــە ڕیــزی ســەرووی
تێگەیشــتوانی بــێ نێوەرۆکــی رێژیمــی ئیســامی سیاســی
لــە ئێــران بــوون ،و ئێســتا بوونــە پردێــک بــۆ ناڕازایەتیــی
سەرانســەری گــەالن لــە ئێــران دا ،بــە پیــان و بەرتەســک
کردنــەوەی مەســەلەکە ،ئــەو یەکیەتییــە مەزنــە خەریکــن تێــک بــدەن.
بــەاڵم ڕەوتــی رووداوەکان و هاوخەباتــی هەمــوو الیــەک کــە
«دەردی هاوبــەش» مــان هەیــە ،بــۆ دەرمانەکەشــی دەبــێ خەبــات
و تێکۆشــانی هاوبەشــمان هەبــێ ،بــە چەواشــە کاریــی وشــیاریی
و بێدارییەکــەی ،کــە بێشــک هەوڵــی رێژیــم و هاوبەشــەکانییەتی،
خەریکن کەمڕەنگی دەکەنەوە .پێویستە هەموو الیەک بە وشیاری

ژمارە٥٨

خەرمانانی 25 ١٤٠1
لــەو پیالنــە تێبگــەن و هەرهەوڵێکــی چووکەکردنــەوە و بــەالڕێ
دابردنــی ،شــەپوولی بەرێنــی ناڕەزایەتییــەکان پووچــەڵ کەنــەوە.
کاتێــک لــە شــەقام و کۆاڵنــەکان ،لەســەر دیــوار و بانــی
ماڵــەکان« ،مــەرگ بــۆ دیکتاتــۆڕ» و «مــەرگ بــۆ خامنەیــی»،
دڵــی داگیرکارانــی دەســەاڵتدار وەخورپــە دەخــا ،تاوانباریــی
ســەرکیی دەردەخــا .بۆیــە بــە باســکردن لــەو قســانەی لــە
پرســیارەکەی بەڕێــز دا هاتــوون ،لــە فیــدا بوونــی ژینــا
(مەهســا) کــەم ناکاتــەوە و پتــر جنایەتکارانــی پــێ ریســوا دەبــێ.
٥ـ ئێوە ئاکامی ئەو جوواڵنەوانە تا کوێ دەبنن؟ پێتانوایە
ئومێدێک هەبێ؟
ئــەو شــەپۆلە بەرینــە ناڕەزایەتییــە تــازە دەســتی پێکــردەوە و
بەخۆشــییەوە درێــژی هەیــە .پێــش بیینــی بــە تــەواوی ئاســان نییــە.
بــەالم رێژیــم پێــش شــەهید کردنــی ژینــا (مەهســا) و دواتــری لــە

الیــەن گەالنــی ئێــران ،وەک باســکرا ،زۆر جیــاوازە .ڕێژیــم پێیوابوو
ئــەو جینایەتــەش وەک جینایەتەکانــی فەرنــازی خوســرەوەی و
شــلێر ڕەســووڵی و دەیــان کەســی دیکــە ،بــە تێچوویەکــی زۆر
کــەم ،بــە ســەرکوتی بێبەزییــان دەتوانــێ هەوڵــی سەوداســەرانی
ئــازادی و مافــی یەکســانی و مرۆیــی هــەر لــە کوردســتان ،کــپ بــکا.
بــەاڵم لــە نێــو بەشــێک لــە مێدیا ،بەتایبەتــی ڕۆژنامەکانــی الیەنگریی
رێژیمیــش دا ،باســی بەغــەدر کوژرانــی ژینــا (مەهســا) لــە ڕۆژەڤ
دایــە و مانشــێتی زۆری لێخوڵقــا .وەزعەکــە جۆرێکــە ئێســتا
هەمــوو ئێــران کوردســتانە و کوردســتان هێلــی ئازادیخوازانــە.
لــە کار و هــەوڵ و زەحمەتیــش دا ،کۆڵبــەری کوردســتان هیمــای
زەحمــت و سەختکۆشــی نەســرەوتووی ژیانــن .لــە نێــو خەباتــی
ئازادیخوازانە و ماف ویســتانەش دا ،پێشــمەرگە هێمای فیداکاریی
و باســکی بەهێــزی گەلــە .ئەو پتانســێلە بەهێزانــەش دەتوانن هێمای
دیکــەی وزە خوڵقێنــی خەبــات و تێکۆشــان بــۆ ســەرکەوتن بــن.
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بەشێک لە جینایەتەکانی کۆماری
شەهرام سوبحانی

ئیسالمی لە کوردستان

کۆمــاری ئیســامی یەکێــک لــە حکوومەتــە دیکتاتۆرەکانــی
مێــژووی مرۆڤایەتییــە کــە هەتاهەتایــە نــاوی لــە رێــزی
دەمێنێتــەوە.
مرۆڤییەکانــدا
دژە
حکوومەتــە
دڕندەتریــن
کۆمــاری ئیســامی لــە ئێــران دەســەاڵتێکە کــە هــەر
لــە ســەرەتای هاتنەســەرکارییەوە تــا ئێســتا ،دەســتی
بــە خوێنــی هــەزاران رۆڵــەی کــورد ســوور بــووە.
بــۆ راســتی ئــەم بابەتــە دەتوانیــن چاوێــک لــە رابــردوو و
کردەوەکانــی ئــەم نیزامــە ملهــوڕە بکەیــن ،ئــەوکات بەجوانــی
دەردەکــەوێ کــە لــە هــەر ســاڵ و مانــگ و رۆژێکــی تەمەنیــدا ،دەیــان
تــاوان و جەنایەتــی لــە کارنامــەی رەشــی خۆیــدا تۆمــار کــردووە.
ئەگــەر بمانهــەوێ ئاوڕێــک لــە هەمــوو جەنایەتەکانــی کۆمــاری ئیســامی
بدەینــەوە ،دەبــێ روو لــە بیــرەوەری بەندکراوانــی سیاســی و شــاهید و
ڕۆژنامەکانــی  ٤٠ســاڵی رابــردوو بکەیــن بــۆ ئەوەی مێژووی ڕاســتەقینەی
ئــەو دەســەاڵتە ســامناک و بێبەزەییــە نیشــان بــدرێ ،دەنــا نوســینی چەنــد
دێڕێــک ناتوانــی رەنگدانــەوەی ئــەو هەمــوو جینایــەت و کارەســاتە بــکات.
لێــرەدا بــە کورتــی ئامــاژە بــە چەنــد نموونــە لــەو جینایەتانــە دەکەیــن.
بەشێک لە جینایەتەکان بریتین لە؛
لــە ســێدارەدانی چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی ،ئەشــکەنجەی نامرۆڤانــە
لــە ســیاچاڵەکانی کەهریــزەک ،فەشــافوویە ،ئێڤیــن و  ...هتــد و گۆڕســتانی
خــاوەران ،زیندەبەچــاڵ و ئەنفالکردنــی هــەزاران زیندانــی سیاســی
و عەقیدەتــی لــە ســاڵەکانی  ٦٠تــا  ٦٧و هەروەهــا ئیعدامــی بەهایــی و
جوولەکــەکان و تیــرۆری کەســایەتییە سیاســییەکانی کوردســتان و
ئێــران وەک (د.قاســملوو ،د.شــەرەفکەندی ،شــاپوور بەختیــار و ..هتــد) و
دروســتکردنی دەیــان تاقــم و گروپــی تیرۆریســتی لــە دەرەوی
واڵت(حەشــدی شــەعبی ،حووســی ،حیزبۆڵــا ،ســپای قــودس ،زەینەبیــون،
فاتێمیون و ...هتد) .کە ئاسایش و ئارامییان لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بڕیوە.
تاوانەکانــی کۆمــاری ئیســامی زۆرن ،بــەاڵم ئــەوەی بــۆ ئێمــە جێــگای
باســە جینایەتەکانــی ئــەو دەســەاڵتەیە لــە کوردســتانە .بۆ نموونــە دەتوانین
ئامــاژە بــە تێــرۆری سیســتماتیک و شــەهیدکردنی ئەندامــان و رێبەرانــی
حیزبەکانــی کوردســتان بکەیــن کــە بەداخــەوە شــەهید «مووســا باباخانی»
تازەتریــن قوربانــی تێــرۆری ئــەو رژیمەیــە کــە لــە پیالنێکــی دزێــودا و لــە
شــەوی ١٤ی گەالوێــژی ١٤٠٠ی هەتاویــدا ،بەدەســتی بەکرێگیراوێکــی
رێژیــم و لــە هۆتێلێکــی هەولێــری پێتەختــی هەرێمــی کوردســتان تێــرۆر
کــرا و تێکــەڵ بــە کاروانــی ســوورخەاڵتی شــەهیدانی حیــزب و گــەل کــرا.
دەسبەســەرکردنی دەیــان چاالکــی سیاســی و مەدەنــی وەک
زارا محەممــەدی ،تەنیــا بــە تاوانــی وانەبێــژی زمانــی دایکــی بــە
مندااڵنــی کــورد و هەروەهــا زەینــەب جەاللییــان کــە چەندیــن
ســاڵە لــە چاڵــە ڕەشــەکانی کۆمــاری ئیســامیدا دەستبەســەرە،
نموونەیەکــی دیکــە لــە جینایەتەکانــی ئــەو رژیمەیــە لــە ئێــران.
بــە درێژایــی تەمەنــی رژیمــی ئیســامی لــە ئیــران ،دەبینیــن کــە بــە دەیــان
ژن و پیــاوی دیکــە تەنیــا بــە تاوانــی کــورد بــوون گیــراون و ئەشــکەنجە

کــراون و لــە ســێدارە دراون .کەســانی وەکــوو فــەرزاد کەمانگــەر،
حەیــدەر قوربانــی ،رامیــن حۆســەین پەناهــی ،لوقمــان و زانیــار مــرادی کــە
هاوشــێوەی  ٥٩الوی مهابــاد تیربــاران کــران ئێســتاش بێسەروشــوێنن.
بەتااڵنبردنــی کانــزا ســەر زەوی و ژێــر زەوییەکانــی کوردســتان
و هــاوکات لەنێوبــردن و شــەهیدکردنی ژینگــە و ژینگەپارێــزی وەک
«شــەریف باجــوەر» و هاوڕێیانــی ،و کوشــتنی رۆژانــەی کۆڵبەرەکانــی
کــورد ســەر ســنوورەکان ،الپەڕەیەکــی رەشــی دیکەیــە لــە دەفتــەری
جینایەتەکانــی رژیمــی ئیســامی لــە ئێــران .ناردنــی جــەالدە بەناوبانگەکانــی
وەکوو ســادق خاڵخاڵی و حەســەنی بۆ کوردســتان و کۆمەڵکوژی خەڵکی
شــارەکانی کوردســتان بەتایبــەت لــە ســنە و پــاوە و قاڕنــێ و قەاڵتــان
و ...هتــد ،نموونەیەکــی دیکــەی لــە قڕکردنــی خەڵکــی بێتاوانــی کــوردە.
ڕێژیمــی خومەینــی دوای بەدەســتەوە گرتنــی دەســەاڵتی سیاســی و
دزیــن و بەتااڵنبردنــی بەرهەمــی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران ،نەیویســت
مافەکانــی خەڵکــی کــورد بــدات و لــە ئاکامــدا واڵمــی ئاشــتیخوازی
کوردیــان بــە شــەڕێکی نابەرابــەر دایــەوە کــە فتواکــەی لــە ڕێکەوتــی
٢٨ی گەالوێــژی ١٣٥٨ی هەتــاوی ،لــە الیــەن خومەینــی جــەالد و
ژیــن کــوژەوە دژ بــە خەڵکــی کوردســتان درا .لــەو شــەڕە کــە بــە
شــەڕی ســێ مانگــە بەناوبانگــە ،ســەدان کــەس لــە خەڵکــی بــێ تاوانــی
کوردســتان کــوژران و نــەورۆزی ســنەی خوێنــاوی لــە الپەڕەکانــی
مێــژووی کــورددا ســەلمێنەری ئــەو تاوانــە مەزنــەی رژیمــن.
لــە راســتیدا کۆمــاری ئیســامی هەمیشــە بــە چاوێکــی ئەمنییەتــی
تەماشــای خــاک و خەڵکــی کوردســتانی کــردووە و کوردســتانی بــە
هێــزی ئاگــر و ئاســن و پووتیــن بەڕێــوە بــردووە و ئیــدارە کــردووە.
یەکێکی تر لە تاوانە مەزنەکانی ڕێژیمی ئیســامی ئێران لە کوردســتان،
هێرشــی مووشــەکی ســوپای تێرۆریســتی پاســداران بــوو بــۆ ســەر قــەاڵی
حیزبــی دێموکــرات .هێرشــێک کــە لــە ڕێکەوتــی ١٧ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی
هەتاوی بنکەی ســەرەکی حیزبی دێموکراتی کردە ئامانج و بەداخەوە ١٦
پێشــمەرگە و کادر و ئەندامــی رێبــەری حیــزب شــەهید بــوون و نیزیــک بــە
 ٥٠کادر و پێشمەرگە و ژن و منداڵی بێ تاوان به سەختی بریندار بوون.
رێژیمــی ئیســامی تــاران پێــی وابــوو کــە بــەو هێرشــە تێرۆریســتییە
دەتوانــێ بزووتنــەوەی رزگاری خــوازی کوردســتان لەنێــو بــەرێ ،بــەاڵم
بەپێچەوانــە و هــەر چــوار رۆژ دوای ئــەو هێرشــە ،خەڵکــی رۆژهەاڵتــی
کوردســتان لــە ٢١ی خەرمانانــدا بــە مانگرتنێکــی جەمــاوەری لە شــارەکانی
کوردســتان ،بۆ جارێکی دیکە «نا»یەکی توندیان بە دەســەاڵتدارانی تاران
گوتەوە و نیشــانییاندا کە وەک جاران پشــت و پەنای حیزبەکانی خۆیانن.
ئەوەی کە جێگەی ســرنجە ئەوەیە کە هەر لە 17ی خەرمانان و هەمان
رۆژی موشــەگبارانەکەدا ،ســێ کــەس لــە ئەندامانــی کۆمەڵــە بــە ناوەکانــی
زانیــار و لوقمــان مــرادی و رامیــن حوســێنپەناهی لــە ســێدارە دران.
هــەر ئــەو مانگرتنــە گشــتییە بــوو کــە ســادق-ی زیباکــەالم،
کەســایەتییەکی بــااڵی ڕێژیمــی هێنایــە دەنــگ و لــە وتووێژێکیــدا
گوتــی؛ «ئەگــەر بــە چــاوی خــۆم نەمدیبایــە ،قــەت بــاوڕم نەدەکــرد
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کــە هەمــوو خەڵکــی کوردســتان دوای ئــەو هێرشــە ،مانگرتنــی
گشــتییان ڕاگەیانــد و پشــتیوانیان لــە حیزبیەکانــی خۆیــان کــرد».
مانگرتنــە پیــرۆزەی خەڵکــی کوردســتان ،مشــروعییەتی سیاســی حیزبــە
کوردییەکانــی بــە ڕێژیــم و بــە دوســت و دوژمنانــی گەلەکەمــان ســەلماند
و داری پەشــیمانی لــە دڵــی رێژیمــدا چەقانــد .هــاوکات ئــەو ڕاستییەشــی
ئاشکرا کرد کە حیزبی دێموکرات و حیزبە کوردییەکان ،تەنیا لە دەرەوی
ســنوورەکان نییــن ،بەڵکــوو لــە نێــو دڵــی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان دان.
لــە کــەس شــاراوە نییــە کــە رێژیمــی ئیســامی ئێــران ،هــۆکاری ســەرەکی
ناســەقامگیری و نەهامەتییەکانی خەڵکی کوردســتان و ئێرانە ،و هەتا ئەو
زێهنییەت و مەنتاڵیتەیە دەســەاڵتی سیاســی ئێرانی بەدەســتەوە بێ ،کێشــە
و نەهامەتییــەکان نەتەنیــا کــەم ناکرێنــەوە ،بگــرە زیاتــر پــەرە دەســتێنن.
هیــوادارم یەکیەتیــی ئورووپــا و واڵتــە زلهێــزەکان ڕێــگا لــە
کــردەوە تیرۆریســتییەکانی کۆمــاری ئیســامی بگــرن تــا زیاتــر
ئەمنییــەت و ئاسایشــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نەکەوێتــە مەترســی.

چوونکــە وەک ئــەوەی لــە ســوورییە و لوبنــان و عێــڕاق و یەمــەن
بینیمــان ،ئەگــەر بێــت و پێــش بــەو ســەرەڕۆییانەی کۆمــاری ئیســامی
نەگیرێــت ،نەتەنیــا بــۆ ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،بەڵکــو مەترســییەکی
گەورەیــە بــۆ هەمــوو جیهــان .بــە تایبــەت لــە ئێســتادا کــە هەوڵــی
بەرهــەم هێنــان و دەستپێڕاگەیشــتنی بــە چەکــی ناوکــی زیاتــر بــووە.
دەبینــی کــە ئەمــڕۆ رێژیــم لەگــەڵ قەیرانێکــی قووڵــی سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری بــەرەوڕووە و تەنیــا ڕێــگای ڕزگاربوونــی خەڵکی
ئێــران بــە گشــتی و کــورد بەتایبەتــی ،پێکهێنانــی بەرەیەکــی بەهێــز و
هاوبــەش و یەکگرتــووە تاکــوو بــە یەکــەوە بتوانیــن چارەنووســی سیاســی
واڵتــی خۆمــان بەدەســتەوە بگریــن و لــە ژێــر ســێبەریدا بحەســێینەوە.
ئــەوەش ئەرکــی نەتەوەیــی و نیشــتیمانی هــەر تاکێکــی کــوردە و
لەســەرمان فــەڕز دەکا کــە لــە هــەر شــوێن و جێگایەکیــن ،یــان خــود هــەر
پۆســت و مەقامێکمــان هەیــە ،پێشــمەرگە ئاســا و دڵســۆزانە بــۆ بەئامــاج
گەیاندنــی بزووتنــەوەی ئــازادی و رزگاری کوردســتان ،تێبکۆشــن.

کۆڕی پەردەالدان لە سەر کتێبی کچە پێشمەرگەیەکی حیزبی دێموکرات
پــەردە لەســەر کتێبــی “چیرۆکــی دوای ئەشــق” لــە وەرگێڕانــی
ئەویــن غواڵمــی ،پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان الدرا.
ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی دووشــەممە ١٧ی گەالوێــژی ١٤٠١ی
هەتــاوی ،بەئامادەبوونــی بەشــێک لــە کادر و پێشــمەرگە
و ئەندامانــی ڕێبەریــی حیزبــی دێموکــرات کوردســتان ،لــە
کتێبخانــەی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ،کــۆڕی پــەردەالدان
لــە ســەر بەرهەمــی کتێبــی “ئەویــن غوالمــی” بەڕێوەچــوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ڕاگرتنــی ســاتێک بێدەنگــی
بــۆ ڕوحــی پاکــی شــەهیدان دەســتی پێکــرد و دواتــر خاتــوو

ئەویــن غوالمــێ وەرگێــڕی کتێبەکــە چەنــد وتەیەکــی ســەبارەت
بــە ناوەرۆکــی کتێبەکــە پێشکەشــی ئامادەبــوان کــرد.
چیرۆکــی دوای ئەشــق یــان (شــیری ڕەش)ـــە لــە
نووســینی (ئەلیــف شــەفەق) نووســەری تــورک زمــان،
ڕۆمانێــک پــڕ لــە وردەچیــرۆک و ڕووداو و ژیانــی
تایبەتــى ئافرەتــان هــەر لــە منداڵییانــەوە تــا گەورەبوونیــان.
دواتــر شــۆڕش غەفــووری نووســەر و وەرگێــڕ کــە
ئەرکــی پێداچوونــەوە ویراســتاری کتێبەکــەی لــە ئەســتوو
گرتبــوو چەنــد وتەیەکــی پێشــکەش بــە ئامــادە بــوان کــرد.
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ئازاری سێکسی بۆسەر منداڵ
نگین عەلیڕەمایی

و پێشگیریکردنی

دەستدرێژی جنسی یا سێکسی بۆ سەر مندااڵن ،یەکێک لە
سامناکترین ئەزموونەکانە کە هێندێک لە منداڵ لە تەمەنی زور کەمەوە
لەگەڵی بەرەوڕوو دەبن.
بە گشتی دەتوانین بڵێین ئازاری سێکسی ،بەواتای ناچار کردنی منداڵێک
دێ بــۆ ئەنجامدانــی کردەوەیەکــی جنســی لەگــەڵ کســی گەورەتــر لەخــوی.
لــە زۆربــەی هــەرە زۆری کەیســەکانی دەســترێژی سێکســی بــۆ
ســەر منــدااڵن ،بەداخــەوە کارتێکــەری و بانــدۆری ئــەو دەســتدرێژییە
ســاڵیانی ســاڵ لەگــەڵ منداڵەکــە دەمێنێتــەوە و زۆر جاریــش ئاکامــی
زۆر خراپــی لێدەکەوێتــەوە .بــۆ نموونــە لــەو حاڵەتــەدا کەســێک
کــە دەبێتــە قوربانــی دەســتدرێژییەکە ،لــە تەمەنــی هــەرزەکاری و
پاشــان الوێتــی و تەنانــەت گەورەیــی و هەمــوو تەمەنیــدا ،بــاوەڕ بــە
خۆبوونــی الواز دەبــێ و هەندێــک جــار هــەر باوڕبەخۆبوونــی نامێنــێ و
بــەردەوام هەســت بــە کەمــی لــە ناخــی خویــدا دەکات .تــرس لــە خەڵــک
و دڵەڕاوکــێ و بینینــی کابــووس و مۆتەکــە لــە خــەودا و بــە گشــتی
تێکچوونــی بــاری دەروونییــان ،ئاکامــی ئــەو کــردەوە قیزەونەیــە.
بــێ گومــان ســەرهەڵدانی ئــەم دیاردانــە لــە کۆمەڵــگادا هــۆکاری
جۆراوجــۆری لــە پشــتن کــە رێخۆشــکەرن بــۆ روودان یــا پەرەســەندنی
ئــەم دەســتدرێژییانە بــۆ ســەر منــدااڵن .یەکێــک لــەو هۆکارانــە
بیروبــاوەڕی غەڵەتــی دایــک و باوکــە لەمــەڕ پــەروەردەی منداڵەکانییــان.
بــو نمونــە زۆربــەی دایــکان و بــاوکان لەســەر ئــەو بــاوڕەن کــە
تەنیــا کچەکانــن کــە توشــی ئــازاری سێکســی دەبــن و کوڕەکانیــان
لــەو ئــازارە پارێــزراون .لــە حاڵێکــدا وانییــە و بــە هەڵەداچــوون.
چونکــە لــە کۆمەڵــگای ئێمــەدا کــوڕان زیاتــر لــە کچــان دەچنــە دەرێ
و کەمتــر لــە ماڵــێ دەمێننــەوە ،بویــە مەترســی ئــەو ئازارانــە لــە
ســەر کوڕەکانیــش زورە و ئامــارەکان دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەن.
یەکێکــی دیکــە لــە بیــر و بــاوڕە هەڵەکانــی کۆمەڵــگای ئێمــە ئەوەیــە
کــە دایــکان و بــاوکان پێیــان وایــە ،ئەگــەر ئــەو مــژارە لەگــەڵ
منداڵەکانییــان بــاس بکــەن و بیورووژێنــن ،ئــەوە رویــان لــە رومــان
دەکرێتــەوە و رودار دەبــن ،یــا خــود خۆمــان ســرنجی منداڵەکــە
بــۆ الی ئــەو دیاردەیــە رادەکێشــن و بــەو ئاراســتەیەدا دەنێریــن.
بۆیــە زانســتی و لۆژیکییــە کــە منــداڵ بەرچاوروونــی لــەو
بــوارەدا لــە دایــک و باوکــی خــۆی وەربگرێــت و زانیــاری لــە بــواری
جەســتە و هەســتەکانی خــۆی پەیــدا بــکا ،نــەوەک لــە دەرەوە و بــە
شــێوەیەکی نائاســایی ئەزموونــی بــکا .هــەر بۆیــە بنەماڵــە و دایــک
و بــاوک بــە یەکــەم مەکتەبــی ئەخالقــی منــداڵ پێناســە دەکرێــن.
یەکــی دیکــە لــە بــاوەڕە هەڵەکانــی کۆمەڵــگای ئێمــە ئەوەیــە کــە،
پێمانوایــە تەنیــا بێگانــە ئــازاری جنســی منداڵەکانمــان دەدا .ئــەوەش وادەکا
کــە تەنیــا لــە خەڵکــی بێگانــەی دوور خەینــەوە .لەکاتێکــدا ئەگــەر ســەیری
ئامــاری دەســتدرێژی یــا ئــازاری سێکســی منــااڵن بکەیــن ،دەبێنیــن کــە
 ٪70لــەو ئازارانــە لــە الیــەن خزمــی نیزیکــی وەکــوو خــاڵ ،مــام ،بــرا،
بــاوک ،باپیــر و تەنانــەت پــور و باوەژنــی منداڵەکــە کــراوە .ناخهەژێنتریــن
ڕووداو کــە لــەم بــوارەدا و بــەم دواییانــە قەومــاوە ،دەگەڕێتــەوە بــۆ
نــەورۆزی ١٤٠٠ی هەتــاوی کــە تێیــدا باوکێــک دەســتدرێژی کــردە ســەر

کچــە  ١٧مانگانەکــەی و لــە ئەنجامــدا منداڵەکــە گیانــی لەدەســت دا.
زۆرکات بــووە کــە دەســتدرێژی کراوەتــە ســەر منداڵێــک و لــە بــری
ئــەوەی یارمەتــی منداڵەکــە بــدەن ،بــە تاوانبــاری ســەرەکیی دانــراوە
و ســەرکۆنەش کــراوە .ئــەوش هەڵســووکەوت و باوەڕێکــی دیکــەی
غەڵەتــە کــە تێیــدا بەشــێوەی نالۆژیکــی و بــە تەوهیــن و قســەی نــاڕەوا،
هێــرش دەکرێتــە ســەر منــداڵ و دەڵێیــن خــۆی کێشــەی هەیــە ،دەنــا
ئــاوا بــە ئاســانی خــۆی بەدەســتەوە نــەدەدا .واتــە زۆر بــە ئاســانی
منداڵــە بێتاوانەکــە هــەر لــە ســەرەتای منداڵییــەوە بــەوە تاوانبــار
دەکــرێ کــە خــوی رێگــەی بــە ئەنجامدانــی ئــەو کارە داوە .بێخەبــەر
لــەوەی کــە ئــەو منداڵــە لــە ناخــی خۆیــدا چ ئازارێــک دەکێشــێ.
لەم قۆناغەدایە کە منداڵ لە گوتنی ڕاستییەکان دەترسێ و خۆ دەبوێرێ.
چونکە هەمووکات لەو پێوەندییەدا سەرکۆنە و سەرکوت کراوە و دوای
روودانی دەســتدرێژییەکە ،ئیدی توانای دەربڕین و باس کردنی نامێنێت.
باوەڕێکــی دیکــە کــە هەڵەیــە ئەوەیــە کــە ،وابزانیــن تەنیــا پیــاو
دەســتدرێژی دەکاتــە ســەر رەگــەزی بەرانبــەری .هەڵبــەت راســتە کــە
ئــازار و دەســتدرێژی سێکســی لــە الیــەن ژنانــەوە بەنیســبەت پیــاوان زور
کەمتــرە ،بــەاڵم لــە الیــەن ژنانیشــەوە ئــازاری سێکســی منــدااڵن دەدرێ
و نابێــت چاوپۆشــی لــە رێژەیــەش بکەیــن ،ئەگــەر چــی کەمیــش بــێ.
ئــەم بیــرو بــاوەڕە هەاڵنــە ،دەبێنــە هــۆی پەرەســەندی تــرس و
دڵەڕاوکــێ لــە منداڵەکانمانــدا و لــە ڕاســتیدا خومــان هــۆکاری ســەرەکیی
بێدەنــگ بوونــی منداڵەکانمانیــن ،لــە بەرانبــەر ئــازاری جنســی و سێکســی.
چەنــد شــتێک لــە دەرووبەرمــان هــەن کــە دەتوانــن
کارتێکەرییــان هەبــێ لەســەر زێدەبوونــی مەترســییەکانی
ئــازاری سێکســی لــە ســەر منداڵەکانمــان کــە ئەمانــەن:
یەکییان پێکهاتەی بنەماڵە و شوێنی گەشەی منداڵەکەیە کە
•
رۆڵ دەبینی .بۆ بموونە ژیان کردنی منداڵ لەگەڵ باوەژن ،یا ژیان
کردن لە ماڵی باپیر یا خاڵ یا مام و پوور و یا کسانی دیکە و دوور لە
دایک و باوکی خۆی.
یا گەورە بوونی منداڵ لە گەڕەکێک کە تاونی زوری تێدا
•
دەکرێ .وەک ئەو گەڕەکانەی کە مادەی هۆشبەریان تێدا بەرهەم دێ و
دەفروشرێ و لەشفروشی و دزیی تێدا باوە.
ژیان کردن لەو شوێنانەی کە دور لە ئاوەدانین .وەک
•
باغەکان یا شوێنەکانی بەخێوکردنی پەلەوەر و ئاژەڵە خۆماڵییەکان
(دەواجین  -گاوداری) و کوورەخانەکان کە دور لە شار و ئاوەدانین.
ئەگەر لەم شوێنانە دایک و باوک چاویان بەسەر منداڵەکانیانەوە نەبێ،
لەوانەیە ببنە نێچیری کەسانی نەخۆش بە ئازاری سێکسی و جەستەیی
و هەتاهەتایە رووح و جەستەیان ئازار بکێشێ.
رووپێنەدان و نەبوون و نیشاننەدانی هەستی خۆشەویستی
•
لەالیان دایکان و باوکان بە نیسبەت منداڵەکانیانەوە ،زۆر جار
رێخۆشکەر دەبێ بۆ ئەوەی کە منداڵەکەمان زۆر بە ئاسانی لەالیەن
کەسی دەستڕێژیکەرەوە هەڵخەڵەتێندرێ .لێرەدا لە دوو الیەنەوە منداڵ
هەست بە نائەمنی دەکات .یەکەم لە ترسی لێدانی دایک و باوکی
بێدەنگ دەبێ .دووهەم بەپێی پێویست ،موحیبەت و خۆشەویستیی
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بەرانبەر نەکراوە ،بۆیە موحیبەت و خۆشەویستی کەسێکی بیگانە
یا ناسیاوێک ،زوو سەرەنجی ڕادەکێشێ و لە ئەنجامدا بێدەنگی
هەڵدەبژێری لە بەرانبەر ئەو دەستڕێژییەدا .لە ئەنجامدا ئەو تاوانە
دووپات دەبێتەوە و منداڵەکە بوێری گوتنی دەستدرێژی بۆ سەر خۆی
نابێ و لە الی کەس باسی ناکات .تا لێکەوتەکانی ئەو ئازارانە لە دوایی
و درێژەی تەمەنیدا خۆیان دەردەخەن.
کات بەســەربردنی زۆری منــداڵ لــە گــەڵ کەســانی گەورەتــر لە
•
خــۆی کارێکــی هەڵەیــە .بــۆ نموونــە نابــێ منــداڵ بــۆ ماوەیەکــی زۆر لە الی
مامۆســتا یــا مورەبــی یــا خــزم و کــەس و کار بمێنێتــەوە .دیــارە لــە هەموو
حاڵەتێکــدا وا نییــە و لــە کۆمەڵگــەدا کەســانی شــەریف و جێــی متمانــە
کــەم نیــن ،بــەاڵم هەمــوو کات خۆپاراســتن لــە مەترســییەکان لــە هەمــوو
بوارێکــدا باشــترە و نابــێ رێگــە بدەیــن بــۆ کاتێکــی زۆر منداڵەکەمــان لــە
خۆمــان دوور بێتــەوە .بەتایبــەت نابــێ رێگــە بدەیــن بــە هیــچ شــێوەیەک
منداڵەکەمــان بەتەنیــا و بــۆ شــەو لــە ماڵــی کەســێکی دیکــە بمێنێتــەوە.
دەبێ دایکان و باوکان بزانین منداڵەکەیان لەگەڵ کێ هاوڕێیەتی دەکا و
رێگە نەدەن زۆر تێکەڵی منداڵێک بێ کە لە ماڵەوە کێشەی ئەخالقیان هەیە .
باوڕێکــی دیکــە کــە زۆر هەڵەیــە ئەوەیــە کــە ،هەندێــک دایــک و
بــاوک منداڵەکەیــان ناچــار دەکــەن کــە بڕواتــە باوشــی کەســێکی
خــزم یــا بێگانــە و ماچیــان پــێ بــدات .ئــەوە لەراســتیدا خۆیــان
منداڵەکەیــان فێــر دەکــەن کــە لەباوشــگرتن و مــاچ کردنــی خەڵکــی
بــە الیــەوە ئاســایی بــێ و توانایــی جیاکردنــەوەی ئــەوەی نەبــێ
کــە کەنگــێ لــە مەترســی دەســتدرێژی یــان ئــازاری سێکســی دایــە.
ئــەو مندااڵنــە کــە ئــازاری سێکســی دراون و یــا خــود هەڕەشــەیان لــێ
کــراوە ،هەندێــک نیشــانە لــە هەڵســوکەوتییاندا هەیــە کــە دەبــێ دایــکان و
بــاوکان بیزانــن و ئــاگاداری بــن تــا منداڵەکانیــان لــەو ئازارانــە بپارێزیــن.
بۆ نمونە:
منداڵ خەوی ناخوش دەبینێ و لەخەو دا هاوار دەکا.
•
ئاڵووگۆڕ لە ئیشتیای منداڵ و جۆری خواردن و رێژەی
•
خواردن پێک دێ.
دووری کردنی منداڵ لە دایک و باوک و خوشک و براکانی
•
و هاوکات کەمبوونی حەزی لەباوەشگرتنی تاکەکانی بنەماڵەکەی.
توڕەیی و ترسەزاڵی و بێبڕوایی تێیاندا گەشە دەکات.
•
لە کاتی قسەکردنییاندا ،پرسیار لە باری مەساێیلی جنسی و
•
سێکسی دەکەن.
باوەڕیان بە خۆیان نییە و هاوکات لە خۆیان بێزارن و
•
خۆیان بە تاوانبار دەزانن.
ترسیان لە کەسێک یا شوێنێکی تایبەت هەیە کە تێیدا
•
وێنەکێشان یا خۆد یارییەک هەیە کە تەعبیر ئازاری جەستەیی.
لەو پێوەندییەدا ئەرکی قورس دەکەوێتە سەر شانی دایکان و باوکان
و بەتایبەت دایک .دەبێ زور ئاگاداری منداڵەکانیان بن تاکوو لەو
ئازارانە پارێزراو بن .بۆ ئەم مەبەستەش دایکان و باوکان دەبێ چی
بکەن؟
نابێ منداڵەکان ناچار بکەن کە بێگانە یا تەنانەت خزمیش
•
لە باوش بگرێ و ماچی بکا و بە گشتی باوەش و ماچی بۆ ئاسایی
ببێتەوە.
ئەگەر منداڵ لە کەسێک یا ڕۆیشتن بۆ شوێنێک ترسا و
•
هەڵسووکەوتی تێکچوو ،بە ئاسایی مەبینن و بەدوایدا بڕۆن و بە بێ
توندوتیژی هۆکاری ئەو ڕفتارەی بپرسن.
هەرگیز منداڵ لە الی کەس بەتەنیانەهێڵینەوە ،تەنانەت
•
خزمی زۆر نیزیک.
منداڵ لە کەس نەترسێنن و کەس لەبەرچاوی گەوڕە
•
نەکەینەوە .بۆ نمونە ئەگەر هەڵەیەکی کرد ،نەڵێین بە خاڵت یا مامت و
یان هەرکەسێکی دیکە دەڵێم وبە گشتی بە کەسانی دیکە هەڕەشەی

لێبکەین .چوونکە لەو حاڵەتەدا خۆمان ترسێکی گەورە لە دڵی
منداڵەکەماندا دروست دەکین .چوونکە لە وەها حاڵەتێکدا ،ئەو منداڵە
داماوە لە بەرانبەر تەوای ویستەکانی ئەو کەسەدا ،بێدەنگ دەبێت و
هەر ئەوەش دەبێتە هاندەر کە زۆر جار لە الیەن خودی ئەو کەسەوە
کەڵکاوەژۆ لە رەفتارەکانی منداڵەکە وەرگرێ و منداڵەکە دەبێتە کۆیلەی
جەستەیی و سێکسی ئەو کەسە.
پێویستە لە تەمەنی زۆر کەمدا منداڵەکانمان فێر بکەین کە
•
رێگە نەدەن کەس دەست لە شوێنە هەستیارەکانیانی لەشییان بدات .یا
بە بێ هۆکار سەیریان بکا .دیارە لێرەدا مەبەست لە هۆکار ،بۆ نموونە
کاتی حەمام کردنە کە ئەویش تەنیا دایک و هێندێک جار خوشک
یان باوک ئەو کارە دەکەن .یا خود بە هۆی نەخۆشی و پشکنینی
پزشکییەوە چاوی لێ بکرێت.
دەبێ مندااڵن فێر بکرێن کە نابێ بۆ خۆشییان چاو لە شوێنە
•
هەستیارەکانی کەسانی دیکە بکەن یا خود دەستی بۆ بەرن.
دەبێ منداڵ فێر بکرێ کە ئەگەر هات و کەسێک ویستی
•
دەستی بۆ بەرێت ،رێگە نەدات و هاوار بکات و دایک یا باوک یا
گەورەتر لە خۆی لێ ئاگادار بکاتەوە.
دەبــێ منــداڵ رابێنیــن کــە لە بەرانبەر هیچ شــتێکدا بێدەنگ نەبن
•
و ئــەو مافــە بدەیــن بــە منداڵەکانمــان ،کــە هــەر کەســێک یــا هــەر شــتێک و
یــا هــەر رەفتارێــک بــوو بــە هــۆی ئــازار و ناڕاحەتییــان ،رێگــەی پــێ نەدەن
و ملکەچــی نەبــن و گوتنــەوەی وشــەی «نــا» لــە الیــان ئاســایی بێتــەوە.
نابــێ رێگــە بدەیــن منداڵەکانمــان لــە گــەڵ کەســی دیکــە بڕونــە
•
حەمــام .تەنانــەت ئەگــەر لەگــەڵ خۆمــان بردمــان ،نابــێ لەبەر چــاوی منداڵ
،خومان بە تەواوی رووت بکەینەوە و دەبێ لیباسی ژێرەوەمان لەبەر بێ.
بکرێــت
پــەروەردە
جۆرێــک
منــداڵ
دەبــێ
•
کــە لەبەرانبــەر پــارە و شــتی دیکــەدا ،هەڵنەخەڵەتێــت.
کاتێک لە نێو ماشــێن دانیشــتویین ،نابێ منداڵەکەمان لە باوش
•
یان ســەر کۆشــی کەســێکی دیکە ،بە تایبەت ڕەگەزی بەرانبەری دابنێین.
بۆیە پێشنیار دەکەین کە دایکان و باوکان لێکۆڵینەوەی زورتر لە باری
دەروونناسی مندااڵن و ئەو مەترسیانەی ڕووبەڕوویان دەبنەوە بکەن و
لــە پەروەردەکردنــی منداڵــدا شــارەزا بــن ،بۆ ئەوەی لــە دواڕۆژدا منداڵێکی
پەروەردەکــراو و وریــا و خــاوەن کەســایەتی پێشکەشــی کۆمەڵگای بکات.
لێــرەدا دەمهــەوێ بــەو خاڵــە کۆتایــی بــە بابەتەکــەم بێنــم .ئەویــش
ئەوەیــە کــە گرینگتریــن هەڵســووکەوت کــە منــداڵ لــە بەرانبــەر زۆربــەی
کێشــە و دیــاردە کۆمەاڵیەتییــەکان دەپارێــزێ ،ئەوەیــە کــە دایــکان و
بــاوکان هەمــوو کات پشــتیوانی منداڵەکانییــان بیــن .لــە بــەری ئــەوەی
کــە دایــک و باوکێکــی تــووڕە و تۆســەن بــن ،نیزیکتریــن هاوڕێــی
منداڵەکانتــان بــن .بــەم جــورە دەتوانیــن منداڵەکانمــان تــا رادەیــەک
لــە ئــازاری سێکســی و جەســتەیی ئــەو مروڤــە نەخوشــانە بپارێزیــن.

30
No: 58
Womens, sep 2022

ژنێک

نەسرین یوسفزادە

لەڕەگەزی میهرەبانی

ڕۆژی ١٧ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی کــە لــە قــەاڵوە بــەرەو
نەخۆشــخانە چــووم ،لــە دڵــی خۆمــدا تەنیــا ئــاوات و نزایــەک کــە
هەمبــوو ،ئــەوە بــوو کــە خوایــە شــەهیدمان نەبــێ .نوێــژی نیــوەڕۆ
بــوو بــەاڵم نــاو قــەاڵ تاریکەســەالتێک بــوو ،چاوم هیچکــۆی نەدەدی
و نەمدەزانــی چــی بڵێــم و چــی بکــەم .تەنیــا تــرس و تاســان بــوو
کــە لــە ڕوخســارەکاندا بــەدی دەکــرا .لەگــەڵ ئــەوەش ،هەمــوو
پێشــمەرگە ئاســا لــەوێ ئامــادە بــوون بــۆ بەرگــری لــە قەاڵیــەک
کــە خانــەی هیــوا و هۆمێدیــان بــوو .پێــم خــۆش نەبــوو بــاوەڕ بــە
مەرگــی هیــچ کــەس بکــەم .یــەک بــە یەکــی ئــەو هاوڕێیانــەی کــە
لــە کۆبوونەوەکــەدا بــوون ،و هاتبوونــە دەرێ ،لــە زەینــی خۆمــدا
دەمبــژاردن ،کاک کەمــاڵ کەریمــی ،کاک ســیامەک قــەوی پەنجــە،
کاک ســمایل شــەڕەفی ،کاکپێشــەوا عەلــی پــوور و چەنــد هاوڕێــی
دیکــە .بــە دیتنــی هەرکامیــان دنیایــەک دڵخــۆش دەبــووم .تەنانــەت
ئامــادە نەبــووم بــۆ چرکەیەکیــش بیــر لــەوە بکەمــەوە کــە مەرگێــک
هاتبــێ و ژیانــی لــە پۆلێــک لــە هاوســەنگەرەکانم ســتاندبێ.
لە هۆڵی چاوەڕوانی نەخۆشخانە بووم .هەموو بنەماڵەکان لەوێ
بــوون .لــە پڕێکــدا «ئــارەزوو پیرۆتــی»م بینی کە لە نێــو خەڵکەکەدا
شــێتانە و سەرلێشــێواو بــە دەوری خۆیــدا دەخوالیــەوە و قســەی
لەگــەڵ خــۆی دەکــرد .بــێ ئــەوەی لەبیــرم بــێ کچــی کاک «میــرزا
ڕەحمــان پیرۆتی»یــە ،دەســتیم گــرت و گوتــم« :بۆچی وادەکەی»؟!
چاوێکــی لــێ کــردم و دوای چەنــد چرکــە حەپەســاوی،
وەک ئــەوەی تــازە وەبیــری هاتبمــەوە کــە مــن کێــم ،گوتــی:
«باوکــم ،باوکــم ،باوکــم لــێ ون بــووە ،ســەری چــوار
تەرمــم هەڵداوەتــەوە ،بــەاڵم هیچیــان باوکــی مــن نیــن!.
بــە بــێ ئــەوەی هیــچ بڵێــم ،کشــامەوە .لــەوالوە ژینــۆی کچــی
شــەهید «برایــم زێوەیــی» لــە ســەر زەوی دانیشــتبوو و بــە
دەنگێکــی الواز و بەوپــەڕی ناهومێدییــەوە گوتــی« :دە پێمــان
بڵێــن بابمــان مــاوە یــان نــە؟! دڵمــان تۆقــی لــە چاوەڕوانــی.
کارەســاتێکی ناخهەژێــن بــوو .لــەو نەخۆشــخانە تەنیــا
هــاوار بــۆ ئــەو باوکانــەی دەکــرا کــە هەرگیــز نەگەڕانــەوە.
بــۆ ئــەم جــارەی الپــەڕەی زامدارانــی خەرمانانــی خوێــن و خــەم
و ئاگــر ،خەرمانانــی گرمــەی مووشــەک و ورەی پێشــمەرگە
و زامــی قووڵــی قــەاڵ و قەاڵنشــینان ،بــاس لــە قەاڵیــەک لــە
بــاوەڕ دەکــەم ،خاتوونێــک لێوانلێــو لــە بــاوەڕ و میهرەبانــی.
لــە یەکێــک لــە نیزیکانــی خۆیــم بیســتووە کــە خاتــوو «حەلیــم
ئەحمــەدی» (چەروەنــدە) ســاڵی 1337ی هەتــاوی لــە گونــدی
ســەرووکانێ-ی ســەر بــە ناوچــەی الجانــی پیرانشــار لەدایــک
بــووە .نــاوی باوکــی کاک «ئەحمــەد کاوەمــەری ســەروکانێ»یە.
ئــەو ناســیاوەی خاتــوو حەلیمــە باســی کــرد کــە کاک ئەحمــەد
کاوەمــەری پیاوێکــی زەحمــەت کێــش و خــاوەن زەوی و زار
و مەڕومــااڵت بــووە .نــاوی دایکیشــی «خــەج کاوەمەریــان»

و کەیخوداژنێکــی ناوبــەدەروە بــووە و هەتــا لــە ژیانــدا بــوو،
ماڵەکــەی ماڵــی لێقەومــاو و بــێ ئەنوایــان بــووە .بۆیــە بەدڵنیاییــەوە
گــەر کەســێک لــە وەهــا بنەماڵەیەکــدا چــاوی بــە دونیــا هەڵێنابــێ
و پــەروەردە بووبــێ ،ســەرەڕای بڕینــی هــەوراز و نشــێوی
ژیــان ،ئەگەرچــی ناخێکــی تــەژی لــە دڵســۆزی و بەزەیــی دەبــێ،
بــە دڵنیاییــەوە فێــر بــووە و دەتوانــێ ،لــە تەنیشــت هەمــوو
میهرەبانییەکانــدا ،بــە ڕقێکــی پیــرۆزەوە بڕوانێتــە دوژمنێکــی
تاریــک پەرســت و بۆگــەن ،کــە دەیــان ســاڵە نەتــەوە و
نیشــتیمانەکەی خســتووەتە ژێــر گوشــارەوە و دەمێــک بــە قامچــی
لــە گرتووخانــەکان و دەمێــک لەســەر ســنوورە دەســتکردەکان و
دەمێــک لــە شــارەکان و ئێســتاش بــە مووشــەکی جەهــل و نەزانــی
تێکۆشــەرانی نەتەوەکــەی دەکاتــە ئامانــج و چەندیــن شــەهید و
برینــداری لــێ دەکەوێتــەوە کــە یەکیــان هاوســەرەکەی خــۆی بــوو.
ناسیاوی خاتوو حەلیمە لە درێژەدا باس دەکات و دەڵێ« :خاتوو
حەلیــم ،ســاڵی 1355ی هەتــاوی ژیانــی هاوبــەش لەگــەڵ شــەهید
میــرزا ڕەحمــان پیرۆتــی پێــک دێنێــت و بەرهەمــی ژیانیــان پێنــج
منداڵــن بــە ناوەکانــی رەحیــم ،ئــارەزوو ،فایــەق ،ناســر و مەنســوور.
پێکهێنانــی ژیانــی هاوبەشــی خاتــوو حەلیمــە وســەرکەوتنی
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران ،هێندەیــان نێــوان نابــێ و شــەهید
میــرزا رەحمــان دەبــێ بــە پێشــمەرگە و لەگــەڵ هاوژینەکــەی
لێــک دادەبڕێــن و ناچــار دەبــێ تامــی تاڵــی و ســوێری
ڕۆژگار بــکات .ئــەو چارەنــووس و هــەورازە رێیــەی کــە
لەوکاتــەدا دەبوایــە بــە دەیــان ژن و تــازە بووکــی دیکــە بیبــڕن.
خاتــوو حەلیمــەش یەکێــک لــەو ژنانە بووە کە بەردەوام لە ترســی
هێرشی هێزەکانی رێژیم ،ماڵییان بە کۆڵەوە بووە و بە چەند منداڵی
وردەوە ئــەم گونــد و ئــەو گونــد ئــەم دۆڵ و ئــەو دۆڵییــان کــردووە.
ئەو کەسە نیزیکە لە درێژەدا دەڵێ:
«خاتــوو حەلیمــە چ لــە خانــوو ،چ لــە چــادردا ،خانووچکەیەکــی
پێکــەوە نــاوە و بووەتــە مەکــۆی کۆبوونــەوەی هــاوڕێ و
هاوســەنگەرانی هاوژینەکــەی و خزمەتــی کــردوون .لــە هــەاڵت
هەاڵتــی کۆتاییەکانــی مانگــی خەزەڵــوەری ســاڵی 1359ی
هەتــاوی ،هێزەکانــی رژیــم رقــی شکســت و دەستەوەســتاوی
خۆیــان لــە بەرامبــەر هێــزی پێشــمەرگەدا ،بــە خەڵکــی بــێ
تاوانــی ســەرووکانێ دەڕێــژن و باوکــی خاتــوو حەلیمــە لــە نێــو
گوندەکــەی خۆیانــدا و لەپێــش چــاوی خەڵکــی تیربــاران دەکــەن.
بەداخــەوە بەهــۆی دۆخــی نالەبــاری ئــەوکات ،حەلیمــە تەنانــەت
نەیتوانیــوە بەشــدار بــێ لــە پرســە و بەخاکســپاردنی باوکیــدا».
ئــەو خاتوونــە پــڕ لــە بەزەیــی و میهرەبانــی و دڵپاکییــە ،لــە
ژیانــی خۆیــدا کوێــرەوەری و زەحمەتــی زۆری کێشــاوە .بەهــۆی
پێشــمەرگایەتی و چاالکــی سیاســیی هاوژینەکەیــەوە ،ئەرکــی
بەخێوکردنــی منــداڵ و ڕاپەڕاندنــی کاروبــاری ماڵێکــی ئــاوەدان و
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بــە میوانــی لەئەســتۆ بــووە .جــار هەبــووە بــۆ مــاوەی شــەش مانــگ
هاوژینەکــەی لــێ دوور بــووە و بــۆ هەمــوو شــتێک ،پشــتی بە خۆی
بەســتووە .قــەت ئــەو زەحمــەت و ماندووبوونانەشــی تەنانــەت
بــۆ یــەک جــار بــە چــاودا ناداتــەوە و منەتــی لەســەر نەکــردووە.
ئــەو دەڵــێ« :لــە ســاڵی 1387ەوە کــە بەهــۆی پێشــمەرگایەتی و
کاری سیاســی هاوســەرەکەی ،پەڕیــوەی باشــووری کوردســتان
بــوو ،ســەرەڕای کێشــەی ژیــان و دووری لــە زێــد واڵت و
خەمــی دووری لــە ئازیزانــی ،خــۆی گوتەنــی ،حەســابووەوە.
ئەویــش حەســانەوەکە زۆری نەخایانــد و خەمــی جەرگبــڕی
شــەهیدبوونی هاوژینەکــەی درێــژەی ژیانــی لــێ تــاڵ کــرد».
خاتــوو حەلیمــە لــەو ژنــە لــە ســەرپێ و بەهێزانەیــە کــە ژنانــی
دیکــە ،وانــەی خۆڕاگریــی لــێ فێــر دەبــن .هەڵبــەت نــەوەک
بــه درووشــم و قســەی رووتینــی ،بەڵکــوو بــە کــردەوەی
شۆڕشــگێڕانە چەندیــن ســاڵەی توانیویەتــی ببــێ بــە مامۆســتایەک
بــۆ ژنانــی نــاو شــۆڕش .لــەو کاتــەوە هاوژینەکــەی شــەهیدبووە،
نــەک لــە بزووتنــەوەی کــورد و خەباتــی نەتەوەکــەی دڵســارد
نەبووەتــەوە ،بەڵکــوو زۆر شــێلگیرتر لــە جــاران بــاوەڕی
بــە دۆزی ڕەوای گەلەکــەی و حیزبــی دێموکــرات هەیــە.
لــەڕووی تایبەتمەنــدی تاکەکەسیشــەوە ،ژنێکــی ســادە،
دڵســۆز ،خەمخــۆر و بــە ئیمانــە .خراپــەی کەســی نــاوێ و نــزا و
پاڕانــەوەی ســەر بەرماڵــی ،بــۆ هەمووانــە .کــوڕ و کچــی باشــی
پــەروەردە کــردووە و هەرکامیــان بــە شــێوازێک درێــژەدەی

ڕێبازێکــن کــە بــە میــرات لــە باوکیانــەوە بۆیــان ماوەتــەوە.
ماڵــی پێشــمەرگایەتی کاک میــرزا ڕەحمــان پیرۆتــی لــە هەولێــر
بــوو و خــۆی ئەندامــی رێبــەری حیــزب بــوو و لــە کومیســیونی
ئامووزشــی حیــزب کار و ئەرکــی حیزبــی بەڕێــوە دەبــرد .تــا بڵێــی
کەســێکی خــاوەن ڕا و شــارەزا لــە سیاســەت بــوو و ئــەو کادر و
پێشــمەرگانەی کــە لــە کالســەکانیدا بەشــداریان کــردووە ،شــاهیدی
بــۆ زانیــاری و زانســت و شــارەزایی ئــەو مرۆڤــە مەزنــە دەدەن.
پێوەنــدی چڕوپــڕی میــرزا رەحمــان لەگــەڵ خەڵکــی باشــووری
وغەیــری حیزبیــش زۆر گــەرم و دۆســتانە بــوو ،بۆیــه هەمــووکات
ماڵــی ،یــا باشــترە بڵێــم ماڵــی خاتــوو حەلیمــە ،پــڕ بــوو لــە میــوان و
ئــەوی نــان و نمەکــی ئــەو ماڵــەی کردبــێ ،دەتوانــن ببێتــە شــاهید کە
خانەخوێ چەندە کەسایەتییەکی مەزن بووە ،لە کاتێکدا کە هەموو
ژیانــی لێوانلێــو بــووە لــە ڕەنــج و نەهامەتــی .ئــەوەش راســتییەکە
کــە ســەلمێنیری ئەوەیــە حەلیمــە چەنــدە ئەویندارانــە شــەهید
رەحمــان و بیروباوەڕەکــەی خــۆش ویســتووە ،کــە لــە پێناویانــدا
بــە دڵێکــی وەهــا گــەورەوە پێشــوازیی لــە میوانەکانــی دەکــرد.
ئێســتاش کــە چــوار ســاڵ بەســەر ئــەو کارەســاتە دڵتەزێنــەدا
تێدەپــەڕێ ،ماڵــی شــەهید میــرزا ڕەحمــان پیرۆتــی ،هەمــان
خانەخوێــی لێیــە و پێشــوازی لــە میوانەکانــی دەکا و هەمــوو
جارێــک کــە بــۆ ماڵــی تــازەی هاوسەرەکەی(گۆڕســتانی شــەهیدان)
دەچــێ ،لــە چەپکــە گوڵــی دەســتی ،جیرانەکانیشــی بێبــەش
نــاکات ،ئەوەیــە نموونــەی ژنێکــی پــڕ لــە میهرەبانــی و وەفــا.
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کورتەیەک لە ژیانی ئەدەبیی
سوهەیال مەیهەمی ،شاعیر و نووسەر
ئامادەکردنی:تریفەفاتیحی

خاتوو سوهەیال مێهەمی ،نووسەر و شاعیرو وەرگێڕی گەلەکەمان
لەدایکبــووی بەرەبەیانــی 6ی خەرمانانــی ســاڵی 1350ی هەتــاوی
لــە ئاوایــی مێهەمــی ناوچــەی چــوار دۆڵــی ئەســفەناوایە .ئــەو بــە
دیمەنــە جوانەکانــی چیاکانــی بــەور و پەرێشــا چاوەکانیــی پــڕ دەبــێ
و گــەورە دەبــێ گوێیەکانــی بــە وشــە سەرســامەکان ئاشــنا دەبــێ.
باوکــی وەکــوو ماموســتایەکی دڵســۆز بــە گوێیــدا
شــیعرەکانی حەزرەتــی هێمــن و هــەژار و نالــی و...
دەچرپێنــێ ،ئــەو گۆرانییــە ئاســمانییەکانی حەزرەتــی زیــرەک
هــەودای خەیاڵــی دەتەنــێ و لــە قوتابخانــە لــە دەفتەرێکــدا
دەیاننووســێ و بــە وشــە جوانەکانــی سەرســام دەبــێ.
بەهــۆی هەســتیاری ناوچــە ســنووریە کوردنشــینەکان کــە
تێکەڵــە لــە چەندیــن نەتــەوە و بــەردەوام گوێــی بــە وشــەی
فارســی ڕاهاتبــوو کاتێــک مامۆســتایەک لــە قوتابخانــە
یاساشــکێن بــووە و بــە کــوردی قســەی دەکــرد هەســتێکی
جــوان هەمــوو ناخــی ســۆهیالی داگیــر دەکــرد ،و وردەوردە
دیتنــی نایەکســانییەکانی کۆمەڵگــە و چەوســاندنەوەی ژنــان بــوو
بــە هاوڕێــی قەڵەمــی ســۆهیال تاکــوو بنووســێتەوە ئەوانــەی
برینــداری دەکــردن .قوناغەکانــی خوێندنــی لــە شــارەکانی قــوروە
و ســنە خوێنــدووە (کــە ئێســتاش نیشــتەجێی شــاری ســنەیە و
کارناســی لەبــواری کۆمەڵناســی خوێنــدووە لــە زانکــۆی پەیــام
نــووری ســنە)و شــیعر دەنووســی؛ شــیعر دەرونــی داگیــر دەکا.
لــە ســەرەتا بــە فارســی شــێعرەکانی نووســیوە بــەاڵم؛ بــاوی
نکردووتــەوە ،دەبوایــە خــۆی فێــری خوێنــدن و نووســینی کــوردی
بکردبایــە بــە هــەوڵ و تێکۆشــانی خــۆی وەکــوو عەهدێــک لەگــەڵ
خۆیــدا خــۆی فێــری کــوردی نووســین کــرد و دەســتی بــرد بــۆ

نووســینی شــێعری ،ســۆهیال بــە زمانەکــەی ،لــەو عەشــقەیدا
کــە شــیعر پێیدابــوو وەکــوو عاشــقێک ســەیری زمانــی کــوردی
دەکــرد و بەرهەمــی ســاڵەکانی نــەود تــا نەوەدوشەشــی بــە نــاوی
کومەڵــە شــیعری ( باڵندەییــم شاشــەیەکی شــەتڕەنجییە) لەالیــەن
باڵڤۆکــەی گوتــار کــە لــە  ٢٠٩الپــەڕە پێکهاتــووە لــە بەهــاری ســاڵی
 ١٣٩٨بــاو دەکاتــەوەو لەالیــەن خوێنەرانــی ئەدەبیاتــی کــوردی
و ژنانــەوە پێشــوازی بەرچــاوی لێکــرا پێــش لــە چــاپ کردنــی
کتێبــی شــیعرەکانی؛ لەالیــەن زوربــەی ڕۆژنامەکانــی کوردســتان
بــاو بوونەتــەوە وەکــوو ســیروان ،لووتکــە ،ئاگریــن ڕۆژ ،دیــاری
کوهــەن و ...و لــە باشــور لــە ڕوژنامــەی وشــە ،کوردســتانی نــوێ
 ،هەولێــر و ڕامــان و  ...لــە ئەنجومەنەکانــی شــاری ســنە بەشــدار
بــووە ،لــە چەندیــن فستیســڤاڵی شــێعری بەشــداری کــردووە و
ئێســتاش ســەرقاڵی وەرگێڕانــە بــۆ بەرهەمــە کوردییــەکان بــۆ
ســەر زمانــی فارســی و بــە پێچەوانــەش بــەاڵم وەکــوو عەشــقی
زمانەکــەی ،زمــان ،قســەی یەکــەم لەنێــو شــیعرەکانیدا دەکات کــە
هــەر وەهــا ئەدیبــان دەڵێــن دەبــێ شــاعیر تامــی ئازارەکانــی ژیانــی
چێشــتبێ واتــە بەرزەخەکانــی تێپــەڕ کردبــێ تــا بــە شــیعر بــگات
واتە بتوانێ ڕەنگدانەوەی ئەو کۆســپ و بەربەســت و کێشــەکانەی
کۆمەڵگــەی خــۆی لــە شــیعردا بــە بەردەنــگ بگەێنــێ وەکــوو ژنێــک
ڕەنگدانــەوەی ئازارەکانــی ژن لــە کومەڵگــەدا بــەردەوام لــە وشــە
و شــیعر و وتارەکانــی ڕەنگدانــەوەی هەیــە .ئێســتاش نیشــتەجێی
ســنەیە و دوو کۆمەڵــە شــێعری لەژێــر چــاپ دایــە و چاالکــە لەهــەر
کۆڕوکۆبوونەوەیەکــی ئەدەبیــدا .بەگشــتی بــەڕای شــاعێر ئەدەبیــات
ئاوێنــەی کۆمەڵگەیــە و ژانــرە ئەدەبییــەکان بــۆ ئــاگاداری کۆمەڵــگاە
بانگــەواز دەکــەن کــە بــەرەو جوانییــەکان هەنــگاو هەڵێنــن ،قەڵەمێــک
کــە لەئاســت زوڵــم و چەوســاندنەوە بێدەنــگ بــێ لــە ئامانجــی
قەڵــەم ناگــەڕێ کــە ڕۆچنەیــەک بکاتــەوە بــۆ ئەوانــەی لــە تاریکییــدا
ماونەتــەوە ،و لــە ئێســتادا ئێمــە زۆر پێویســتمان بــە شــێعرە تاکــوو
شــێعر پانتایــی داهاتوومــان پــێ نیشــان بــدات کــە چــۆن ڕۆژانێکــی
باشــترمان هەبــێ و لــە بــواری وەرگێــڕان بــە داخــەوە دەبــێ
کەســانی شــارەزا بــە وەرگێڕانمــان هەبــێ بــە زمانەکانــی زینــدووی
جیهــان تاکــوو ئەدەبیاتــی کــورد بــە جیهــان بناســرێت .بەهیــوای
ئــەوەی لــە هیــچ کۆمەڵگەیەکــدا ئەندێشــە نەخنکێنــن و ئــازادی
باڵــی بــە ســەر قوژبنــە تاریکەکانــی ئــەم جیهانــەدا هەڵداتــەوە.

پڕم
لە ئیمانی تەنیایی
بە خۆڵکی گۆڕکەنەکانەوە
دەستبەرداری چۆڕێکیتر لە
پرتە پرتی هەناسە
مۆمێکم گڕ بە سەر!
سوهەیال مێهەمی
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«ئازادی»
قەتماخەی برینەکانت
ئەبنە شێعر و
لە دوو تۆی زامەکانمدا وچان دەدەن
گەڕاومەتەوە سەر فڕینی مناڵی
لەسەر لووتکەی بێ ئاگایی
هێالنەم چێ کردووە
سەرڕێژم لە سەرشێتی
کەفی یاخی بوون ئەچکێنم
لە خۆبوونەوە
فڕێکی سەرخۆشی
ئەکەم

بەیەک چرکە دەبمە یاخی و

ئەوەی لووت بەرزە بچووکه

سونەتەکان جێ دێڵم

چینەکان تێک شکاون

یاسا دارم هەڵدەخا

له هزرێکی ترۆراویدا

سەروەریان سەرەوژێر دەبێت

هەموو ئێوارەکانی دووریت

چاوم بیری بزۆزیی کردووە

ئەسڕمەوە

لە پەالماری دڕندەیان ناترسم

هێڵی سووری باو دەبەزێنم

شەقام میوانی

دەستێک بەسەر خەیاڵی نەبوونتدا دەهێنم

چاوەچاوێکی عەیارانە دەکەم

بە بێ پاسپۆرت ئەتخمەوە دەمارەکانم

با شەقام پڕ بێت لە جۆگەی خۆێن

دواتریش شار پڕ دەبێت

ئەمە یاسای شۆڕشەکانە

لە سروودی ئازادی

یا دەمرم یا الشەیان لە ئازادی دەگەوزێنم

ئەمە یاسای شۆڕشەکانە

ئەمە یاسای شۆڕشەکانە

ئەوەی بیری کۆیلەیە

#شلێر_ڕەشیدی

هەڕاج فرۆشی دەکەم
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من کچی ڕۆژهەاڵتم
ئەمن کچی ڕۆژهەاڵتم
بە زایفە شۆهرەیی شار و
غەریبی ئاوارەترین
ڕێبوارم....
خەسارە بێت و بێتە میوانی
شەراوی ڕەنگ
بە سەر تاڤگەی پرچم
خەسار...
ببینە چۆن سپی وا هەڵوەری هاوار...
لە ژێر چارشێوی ڕەش دیسان
ڕەشی چاوانی برد جەردە و
هەموو ئاواتی ئازادیم قەتیس ماوە
لە تۆی جەستە...
هەموو تاڵ تاڵ سپی بوو وا
بە زۆری جەوری ڕۆژگار و
ئەم ئێستاکەش
حەرامە بۆم
شنەی شەوبا...
بڵێن کەنگێ لەکوێ داخۆ
تەلیسمی ژنیەتیم بشکێ و
بە کامی دڵ سەمای سەربەستی لێدا مەلی خۆزگەم...؟
بڵێن تا کەی
منم ڕۆچنەی وڕووژێن و ئەتۆ
ماندوو نەبووی هێندە بە گوێتدا هەر زریکانیان
لەبۆ مانت منم دوژمن؟؟؟
بڵێن تا کەی
حەساری غوربەتی تاسەم پێ ناشکێنن
لەچک دیسان بۆ سێدارەی
حەزم دێنن
بڵێن تا کەی.....؟

تایبەت بە ڕۆژی بەخاکسپاردنی شەهید ژینا ئەمینی.

ژاڵە ،سەفییاری
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کچێک بەمانای خۆرەتاو لەڕەگەزی باران

هاوژیــن قادریــان ناســراو بــە هاوژیــن ئەمیــر
تەمنــی ٢٥ســاڵ و كچــی شــەهید ئەمیــر نســتانی
خەڵكــی ئاوایــی نســتان سەربەشــاری ڕەبــەت بــوو.
هاوژیــن کچێکــی ژیــر و ئاقــڵ و كەســێكی ڕووح ســووک،
بەبیروبــاوەڕ و دڵســۆزی خــاک و نیشــتمان و گەلەكــەی بــوو،
تــا ئــەو ڕادەیــەی دەســتگرتنی دەســتتەنگان و یارمەتــی هــەژاران
بــەالی ئــەوەوە خۆشــرین هەســت بــوو .دووای شــەهید بوونــی
باوكــی هاوژیــن خــۆی و بــرا گەورەکــەی بەنــاوی هــاوڕێ ئەركــی
بەڕێوەبردنــی ژیانــی بنەماڵەیــان گرتــە ئەســتۆ و بەوپــەڕی
خۆشــحاڵیەوە بەبــێ هیــچ كەمــوو كوڕیــەک ئــەو ئەركەیــان
بەڕێــوە دەبــرد و دواتــر كــە هاوڕێــی بــرای ژیانــی هاوبەشــی
پێکهێنــا ئەرکەکانــی خوشــکە چکۆلەکــەی و دایکــی هەناسەســادری
کەوتــە ســەر شــانی هاوژیــن ،هەڵبــەت کــە هاوڕێــش بــە
دڵنیاییــوە پشــتی بەرنەدابــوون و لەگــەڵ بنەماڵــەی خــۆی ســیلەی
ڕوحمــی بــۆ دایــک و خوشــکەکانی هــەر وەک جــاران بــوو.
ئەندامــی
هــەم
شــانازیەوە
بەوپــەڕی
هاوژیــن
یەكیەتــی الوانــی دێموكــرات بــوو و هەمیــش بەرپرســی
کومیتــەی یەکیەتیــی ژنــان لــە شــارۆچکەی ڕانــێ بــوو.
ئــەو كەســێک بــوو كــە بــە هەڵســووكەتی جــوان و
چاالكییەکانــی و چاونەترســی و هەمیشــە ئامادەبــوون و
ڕووگەشــاوەیی ئەرەكــی ژیانــی خــۆی وبنەماڵەکــەی و ئــەرک
و كاری حیزبــی لــە یەكیەتیــی الوان و یەكیەتیــی ژنــان بەڕێــوە
دەبــرد خــۆی لــە دڵــی هەمــوو كەســانی حیــزب و ئەندامــان
و الیەنگرانــی حیــزب و دڵســۆزانی گەلــی كــورد جــێ كردبــۆوە
هاوژین زۆرجار بۆ نووسینی شێعر یا دێڕێک لەسەر نیشتمان
و خاك و واڵت لەسەر الپەدەی فەیسبووکەکەی هاوڕێیان
دەخستە بیرەوە کە کۆتا دەقی نووسینی بە شێوەیەک بوو کە
دوای مەرگیشی بوو بە بیرێکی قوڵ لە ناخ و دڵی هاوڕێکانی:

"هەمیشەفڕۆکەخانەکان ماچی زیاتریان بەخۆوە بینیوە
تازەماوەندەکان.
نەخۆشخانەکانیش دوعایی زیاتریان لێکراوە
تامزگەوتەکان.
ئێمە واین هەمیشە شتەکان دەخەینە کاتێک کەخەریکە
لەدەستیان دەدەین".
ئەو لەگەڵ ئەوەی خۆی بنەماڵە شــەهید بوو و باوکی کە دەبوو
وەک زۆربــەی بابــی کچانــی هاوتەمەنــی ئــەو لــە پەنــای بایــە و
نــازی بکێشــایە ئــەو یارمەتــی بنەماڵــەی شــەهیدانی تــری دەدا نازی
مندااڵنــی بێباوکــی دەکێشــا و هەوڵــی دەدا قەرەبــووی نەبوونــی
باوکــی بــۆ خوشــکە چکۆلەکــەی و تەنانــەت بــۆ دایــک و براکەشــی
بکاتــەوە .ئــەو لــە كــەم وكــوڕی و نەداریــدا پشــتیوانیان بــوو.
كچانــی وەكــوو هاوژیــن زۆرن .ئــەو کچانــە و ئــەو کوڕانەی وەک
هاوژینــن و ژیانیــان پــڕ لــە وەفــا و دڵپاکــی و خۆشەویســتی بــۆ
خــاک و نیشــتمان و بنەماڵەکەیانــە پــەروەردەی حیزبــی دێموكراتن.
ئێســتاش بــاوەڕ ناكەیــن كــە مۆتەکــەی مــەرگ باڵــی بەســەر ماڵــی
شــەهید ئەمیــر نســتانی کێشــابێ و هاوژینــی پــڕ لــە ژیانــی لــە
ئامێــزی دایکــی دەرهێنابــێ و لەگــەڵ خــۆی بردبێتــی .هاوژیــن
خــۆی مانــای ژیــن و ژیــان بــوو بۆیــە لەدڵــی هەموومانــدا زینــدووە.
هاوڕێکنــی شــانازی پێــوە دەکــەن و ئێســتاش دوای
مەرگیشــی شــانازی پێــوە دەكــەن ئــەوان دەزانــن كــە
كەســێكیان لەدەســت داوە کــە هەمــوو كــەس باســی باشــی و
دڵســۆزی دەکا بەوهیوایــەی هەمــوو كچانــی گەلــی كــورد و
بەتایبەتــی کچانــی نێــو حیزبــی دێموكــرات نمونەیــان وەكــوو
هاوژیــن بێــت و ژیــن و ژیــان بــدەن بــە خۆشەویســتانیان.
هاوژیــن ١١ی خەرمانانــی ئەمســاڵ لــە کاتێکــدا کــە
تەنیــا پێنــج رۆژی مابــوو بــۆ شەشــەمین ســاڵوەگەڕی
شــەهیدبوونی باوکــی و شــەهید ئــازاد ئاڵــی لــە رووداوێکــی
دا .ڕووحــی شــاد بــێ
هاتووچــۆدا گیانــی لەدەســت
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خوێندنەوەی ناوەندی ژنانی کوردستانی ئێران
لەمەڕ خۆکوژی/ژنکوژی شلێر ڕەسووڵی

لــە چــەن ڕۆژی ڕابــردوودا خۆکوژی/ژنکــوژی شــلێر ڕەســووڵی
و هەوڵــدان بــۆ دەســتدرێژی کردنــە ســەر ئــەو خاتوونــە مەریوانییە
کــە بــووەهــۆی گیــان لەدەس ـتدانی ،خوێندنــەوەی جۆراوجــۆری
بــە دواوە بــوو و بۆچوونــەکان لەپەیوەنــدی لەگــەڵ الیەنــە
جۆراوجۆرەکانــی باســی خۆکوشــتن/ژنکوژی ،توندوتیــژی
بنەمایــی دژی ژنــان ،نەبوونــی ئاســایش بــۆ ژنــان لــە کۆمەڵگــە
و شــێوەی ناڕەزایەتــی دەڕبڕیــن بــەو ڕووداوە ،جیــاواز بــوو.
هــەر لــەو ڕوانگانــەوە ،دەتوانیــن هــەر لەســەرەتاوە بــەو ئاکامــە
بگەیــن کــە ئــەو بابەتــە تــا چ ڕادەیــەک ئاڵــۆزو و لێکئــااڵو بــە
نیشــانە جۆراوجۆرەکانــە و بــێ لەبەرچاوگرتنــی هەموویــان
ناتوانیــن خوێندنەوەیەکــی بێکــەم و کــووڕی بــۆ بابەتــە بکەیــن.
یەکــەم نیشــانە کــە دەبــێ بــاس بکــرێ بابەتــی خۆکــوژی ژنانــە.
هەرچەنــد خۆکــوژی هەوڵێکــی تاکــە کەســییە ،بــەاڵم دیاردەیەکــی
کۆمەاڵیەتیــی و ســەرچاوەکەی پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتی-سیاســی
کۆمەڵگایــە .بەتایبــەت کاتێــک کــە بــاس لــە کۆمەڵگایــەک دەکــرێ
کــە ژنــان تێیــدا لەگــەڵ دامودەزگایەکــی دژە ژن بــەرەوڕوون
کــە نابەرابــەری سێکســی/ڕەگەزی پێکهاتەیــی کــردووە ،ژنــی
بــە بوونەوەرێکــی دەرەجــە دوو پێناســە کــردووە ،هەلــی
گەشــە و هێــزی لــە ژنــان ســتاندووە و خوازیــاری ئەوەیــە کــە
پێکهاتــەی پیاوســاالری بــە تــەواوی دەســەاڵتیەوە بمێنێتــەوە و
بــۆ گەشــەکردنی پێداگــری دەکات .ســەیری وتەکانــی پێشــووی
ئەنیســە خەزعەلــی ،دەســتیاری ئیبراهیــم ڕەئیســی لــە پەیوەنــدی
لەگــەڵ گیــان لەدەســت دانــی خاتــوو شــلێر و ســووربوون لەســەر
«داوێنپاکــی»و «ژنایەتــی»& بەبــێ هیــچ ئاماژەیــەک بــە نەبوونــی
ڕێوشــوێنی گونجــاوی بەربەرەکانــی لەگــەڵ توندوتیژی دژی ژنان،
دەریخســت ئایدۆلۆژیــای کۆمــاری ئیســامی نــە تەنیــا دەســتی
دەســتدرێژیکار و ئــازاردەری ئاواڵــە کــردووە و لــەو کاتانــەدا
خۆکوشــتن بە باش و ڕەوا دەزانی ،بەڵکوو دەســت لەناو دەســتی
دەمــوودەزگای پیاوســاالری دەیهــەوێ بــە بەرهەمهێنانــەوەی
تۆخمــە پێکهێنەرەکانــی «شــەڕەف» و «ئابــڕوو» کۆنتــڕۆڵ
و خۆکۆنتڕۆڵکردنــی ژنــان بداتــە دەســتی پێکهاتــەی نامــووس
پەرەســت .ئــەوە ڕێــک ئــەو سەرمەشــقەی ژنانــە کــە کۆمــاری
ئیسالمی بۆ زیندومانەوەی خۆی پێناسەی کردووە پەرەی پێدەدا.
کاتێــک خۆکوشــتن کردارێکــی داســەپاو لەالیــەن بنەمــای
پیاوســاالری و ئیدۆلــۆژی دەســەاڵتەوە بــێ« ،پیرۆز»وێناکردنــی
نەتەنیــا دەردێــک لــە کۆمەڵــگای نابەرابــەر چارەســەر نــاکا ،بەڵکــوو
لەگــەڵ پیاوســاالری و ئیدۆلــۆژی کۆمــاری ئیســامیدا هاوتەریــب
دەبێــت .لەالیەکــی دیکــەوە بەرپرســایەتی خەڵکــی کۆمەڵــگا و لــە
هەمــووان گرینگتــر دەســەاڵت کــە هەمــوو جومگەکانــی کۆمەڵــگای
بەدەســتەوە گرتــووە بــۆ ئــەوەی کۆمەڵــگا بــەرەو بەرابــەری
ڕەگەزی/سێکســی هەنــگاو نەنێــت ،کاڵ دەکاتــەوە و دواجــار ئەوەی

کە دەمێنێتەوە ژنان ،پیاوان و کۆمەڵگایەکە کە لە گەشــەی مرۆڤی
وەســتاون و گیانی پۆلێک لەوان لە هەمبەر بنەمای پیاوســاالری و
سیســتمی دژە ژن ئەوەنــدە بــێ بایەخــە کــە ئــەوە گیانــە مەحکوومــە
بــە لەناوچــوون نــەک پێکهاتــەی پیاوســاالری و سیســتمی دژە ژن.
کەواتــە بەبوونــی ئــەم بەســتێنە ،باشــتر وایــە بڵێیــن پێکهاتــەی
کۆمەاڵیەتی-سیاســی شــلێر ڕەســووڵی خۆکــوژی کــرد و ئەمــە
دیوەکــەی تــری ژنکوژیــە .چونکــە شــلێر ڕەســووڵی تەنانــەت
ئەگــەر ئــەو هۆشــیارییە ڕواڵەتییــەی هەبووایــە کــە لەئەگــەری
خۆنەکوشــتن ،پشــتیوانی لەالیــەن پێکهاتەکانــی کۆمەاڵیەتــی و
یاســاییەوە لێدەکــرا و ناچــار نەدەبــوو تێچــووی خۆلەنــاو بــردن
بــدات ،لەوانەیــە ئێســتا لــە ژیــان دا مابایــە و لــە پەنــای پێکهاتەیەکــی
کۆمەاڵیەتی-سیاســی بێعەیــب دەیتوانــی دیفــاع لــە مافــی
خــۆی بــکات و لــە پڕۆســەیەکی مرۆڤانــە بگەڕێتــەوە بــۆ ژیــان.
لــە الیەکــی تــرەوە مەریــوان ســیمای ناســراوی خەباتــی
شارســتانی لــە کوردســتان ،لەپەیوەنــدی لەگــەڵ مردنــی دڵتەزێنــی
شــلێر ڕەســووڵی کۆبوونــەوە و ناڕەزایەتــی جیــگای تێڕامانــی
بەخۆیــەوە بینــی .لــەو ناڕەزایەتــی و کاردانەوانــە هەرچەنــد
حاڵەتێــک لــە «ستایشــی قوربانــی» شــلێر و «پیرۆز»کردنــی
خۆکشــتن بەدیکــرا .بــەاڵم نــە تەواوی ناڕەزایەتــی و کۆبوونەوەکان
بــەم ناوەڕۆکــە بــوو و نــە دەتوانیــن لــە پێشــاندەرەکان(بێ لەبــەر
چــاو گرتنــی کاریگــەری و ڕۆڵــی ســەرەکی هــەر یەکەیــان بــە پێــی
باروودۆخــی ئێســتا) بــۆ خوێندنــەوەی ئــەم بابەتــە بێئــاگا بیــن.
هــۆکاری خۆکوژی/ژنکــوژی شــلێر کاریگــەری زۆری لەســەر
ســەرهەڵدانی ناڕەزایەتیەکانــی خەڵکــی مەریــوان بــوو .چونکــە
هۆکارەکــەی کەســێک بــووە کــە زۆر ســەرچاوە بــاس لــەوە
دەکــەن ســەر بــە دەســاتە و لــە پەڕاوێزێکــی ئاســودەیی دەســات
بەهرەمەنــدە .هەروەهــا کۆمــاری ئیســامی لــە ســالەکانی پێشــوو
وەک هــۆکار و بڕیــاردەری دیــاردەی «پەروەردەکردنــی الت»
هەوڵــی داوە بــۆ زیــان گەیانــدن بــە خەڵــک هــەر لــە خۆیــان کەڵــک
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وەرگــرێ و مەیدانــی سیاســەتەکانی دژایەتــی لەگــەڵ خەڵــک
هــەر لــەو نێــوەدا بــۆ خــۆی دەســتەبەر بــکات( .بێگومــان بــواری
پەیوەســتبوون بــە سیاســەتی «پەروەردەکردنــی الت» خــۆی
حکومەتییــە ،کاتێــک ئاســۆ و دابیــن کردنــی ژیــان و داهاتوویەکــی
بــاش لــە الوان ئەســتێندراوە ،مافیــای دەســەاڵت و «پــەروەردەی
کەســی دواکەوتــوو و الت» لەالیــەن کەســە خانەنشــینەکانی
ســپای پاســدارانەوە بەرەپێــش دەچێــت و لــە کۆمەڵــگاش دەســتی
بــااڵی دەبێــت) .خەڵکــی شــار کــە ئــەم ڕۆژانــە بــە تونــدی لــە
پێکهاتــەی «الت پــەروەری» وەکــوو یەکێــک لــە یارمەتیدەرەکانــی
ســەرکووتی دەســەاڵت وەزاڵــە هاتــوون و دەزانــن هێمنــی کومەڵــگا
کەوتۆتــە مەترســیەوە و بــە کۆچــی دوایــی شــلێر ئێتــر کــەس لــە
ماڵەکانــی خۆشــیدا پارێــزراو نییــە؛ بــە یەکجــاری دێنــە سەرشــەقام
و پەنجەیــان لەســەر ئــەم دیــاردە ترســناکە دادەنێــن .ئــەوە بابەتــە
گرنگــەش لــە دروشــمەکانی خۆپیشــاندەران بــە ڕوونــی دیــار بــوو
«شەمشــیر و فیشــەک و خەنجــەر لــەو شــارە بڕۆنــە دەرێ».
مەریــوان شــارێکە کــە لــە ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری
ئیســامی ،ســیمای ویســتخوازی شارســتانی خــۆی لــە کۆچــی
مێــژووی مەریــوان تــا خوێناویتریــن مانگــی خەزەڵــوەری ئێــران،
خۆپیشــاندان بــە کوشــتنی کۆڵبــەران ،ژینگــە و تەنانــەت بێچــووی
ســەگەکان نیشــاندا ،بــە ســێدارە و تانکەرەکانــی مردن«نەخێــر»
دەڵــێ ،چاالکانــی ڕۆشــنبیری و ژینگەکــەی دەدرەوشــێنەوە؛
و لەپێوەنــدی لەگــەڵ ژنانــی چــاالک و بوونــی بەرچاویــان لــە
گۆڕەپانــەکان بــۆ ناڕەزایەتــیدەربڕیــن بــە ژنکــوژی تــا دەســت
بەســەرکردن لەئەنجامــی ئــەو ناڕەزایەتیــە ،پاشەکشــەپێکردن بــە
بڕیاردەرانــی فەرمــان بەچاکــە و گەڕانەوە لە خراپە(امر بە معروف
و نهــی از منکــر) کــە بەرگــەی پاســکیل ســواری ژنانیــان نەدەگــرت،
ناڕەزایەتــی ژنــان و پیــاوان بــە خوالندنــەوەی تۆمەتبــاران بــە جلــی
کوردی ژنان ،پێکهێنانی لێژنە ناوخۆییەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی
توندوتیژیــەکان و ....خەباتــی کــردووە .هەربۆیــە کۆماری ئیســامی
بەرگــەی ئــەو کۆمەڵــگا مەدەنییــە ناگــرێ و بــۆ لەناوبردنــی لــە هیــچ
هەوڵێــک درێغــی نەکــردووە و ســااڵنی ڕابردووشــدا بــە داڕشــتن
و دانانــی پــان هــەوڵ دەدەن پێکهاتــەی «پەروەردەکردنــی
شــەڕفرۆش» جــێ بخــەن وەک یەکێکیتــر لــە چەکەکانــی
ســەرکوتکردنی سیســتماتیک کــە هێزێکــی زۆریشــی پێــداوە.
بیــرەوەری مێژوویــی خەڵکــی کوردســتان پــڕە لــە ئەشــکەنجە
و ئــازار و کەســانی جــاش و خۆفــرۆش وەکــوو باســکێکی
ســەرکوتکردن ،هــەر وەهــا نابــێ ئــەو بابەتــە گرینگــە لەبیرکەیــن کــە
خەڵکــی کوردســتان وەکــوو نەتەوەیــەک لــە رابــردووەوە تــا ئێســتا
لەژێــر ســتەمی دەســەاڵتی ناوەنــدی بوونــە .ســتەمێک کــە حاشــا
لــە شۆناســی ئــەوان دەکا ،دەســتی بەســەر جوغرافیــا ،کۆمەڵــگا و
سامانەکانی داگرتووە و لەکۆتاییدا دەیهەوێ جەستە و گیانیشان
داگیربــکات و ئــەوە بــۆ کۆمەڵگایــەک کــە هێشــتا پیاوســاالری تێیــدا
ڕۆڵ دەبینێــت ،ناپەســەندە .هەروەهــا کاتێــک ئەویتر(دەســەاڵت)،
نەتەوەیەکــی داگیرکــردووە و حاشــای لێــدەکات ،هــەر کارێــک
بــۆ ڕەدکردنــەوەی ئــەم دەســت بەســەر داگرتنــە ،ئەگــەری زۆرە
لەالیــەن خەڵکــەوە بــە «پیــرۆز» بێتــە هەژمــار .لێرەدایــە کــە
دەگەینــە کەڵــک وەرگرتــن دەســەاڵت لــە پێکهاتــەی پیاوســاالری و
ڕەوتــی ســەرکوتی سیســتماتیکی نەتەوەیــەک .الیەنێکــی دیکــەی

کەڵکلێوەرگرتنــی دەســەاڵت دووبــارە بەرهەمهێنانــەوەی
تۆخمەکانــی «خاوەنداریەتــی ژن»« ،نامــووس» و
«آبرویــە» .ئــەم دروشــمەش بەتەواوەتــی لــە خۆپێشــاندانەکان
بەدیدەکرا«هێــزی ئەمنــی ئــەم شــارە ،پشــتیوانە لــەم کارە».
ســەرەڕای ڕەخنەگرتــن لــە هێندێــک لــە کاردانەوەکانــی خۆکوژی/
ژنکــوژی شــلێر ڕەســووڵی.بەاڵم بەپێــی ئــەوەی لەســەرەوە بــاس
کــرا و بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە بزوتنــەوە مەدەنیــەکان
لــە ئێــران و بەتایبــەت کوردســتان بەهــۆی ســەرکوتکردنی
دەســەاڵتەوە ڕوبــەڕووی چەندیــن ســەختی و بەئــاکام نەگەیشــتن
بوونەتــەوە ،زۆرێــک باجــی گیانیــان بــۆ ئــەم بزوتنەوەیــە داوە
و کۆمەڵــگای مەدەنــی نەیتوانیــوە ڕەوتــی ویســتخوازی خــۆی
بــە بــێ ســەرکوتی سیســتماتیک و بەشــێوەی نۆڕمــاڵ بپێــوێ،
بەتایبــەت بزوتنــەوە و جوواڵنەوەکانــی برابرخــوازی ڕەگــەزی/
سیکســی ،بوونــی ئــەو رەخنــە جێگــەی سەرســووڕمان نیــە.
هەربۆیــە ناڕەزایەتــی خەڵکــی مەریــوان بــە خۆکــوژی/
ژنکــوژی شــلێر ڕەســووڵێ و ئــەو بۆچوونــە جۆراوجۆرانــەی
لــە دەوری درووســت بــوون ،لــە چــەن الیەنــەوە زۆر گرینگــن؛
بەشــێکی بەرچــاو لــە ناڕەزایەتــی و کاردانــەوەکان
•
و بڕبــڕەوی ســەرەکی کۆمەڵــگای مەدەنــی مەریــوان بــە
دروســتی ریشــەی ئــەم رووداوەیــان ناســیبوو و ئەمــەش لــە
دروشــم و گوتــار و ڕاگەێندراوەکانــی دواتریــان بەڕوونــی،
بــەدی دەکــرا« .لــە کوردســتانەوە تــا تــاران ،زوڵمکــردن
لــە ژنــان»« ،شمشــێر و فیشــەک و خەنجــەر ،بڕۆنــەدەر
لــە شــار «« ،پیاوســاالری و ســەرمایەداری هــۆکاری ئــەم
کارەســاتەن»« ،هێــزی ئەمنــی ئــەم شــارە ،پشــتیوانە لــەم کارە «.
ئــەو ڕاگەێندراوانــەی کــە لەالیــەن ژنانــی مەریوان و ســنە
•
و هەروەهــا ســەندیکای مامۆســتایانی کوردســتان -مەریوانــەوە
باڵوکرانــەوەم ئاماژەیەکــی دروســت بــوون بــەو پێکهاتــە
وێرانکەرانــەی کــە بوونەتــە هــۆی مردنــی شــلێرەکان («هــۆکاری
ســەرەکی و بنەڕەتیــی کوشــتنی شــلێر ،ئــەو پێکهاتــە سیاســی-
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ئابوورییــە وێرانکەرانــەن کــە نێرسەنتەری»پیاوســاالری»،
الت و لۆمپێنپــەروەری لــە پێکهاتــە ئۆرگانییەکانیەتــی .ئــەو
پێکهاتانــەی کــە هــەژاری و گەندەڵــی و وێرانــکاری بەرهــەم
و بەرهــەم دەهێننــەوە و ســەرکوتکردن و پەراوێزخســتن
و بــێ دەســەاڵتکردن و بێتواناکردنــی ژنــان لــە میکانیزمــە
بنەڕەتییەکانییەتــی بــۆ پاراســتنی نەزمــی دەســەاڵتدار و نەزمێــک
کــە لــە بنەڕەتــدا نادادپەروەرانــە و بێئەخالقیــی و وێرانکــەرە»)،
نیشــانیدا کــە ئــەم کۆمەڵگەیــە نــەک تەنیــا هەوڵــی مۆرکردنــی
پیاوســاالری لــە کۆمەڵگاکەیــدا نــادات ،بەڵکــو خــۆی کاری لەســەر
دەکات ،بــە رەخنــەی دروســت کێشــەکە دەستنیشــان دەکات و
ڕووبــەڕووی دەبێتــەوە .لەالیەکــی دیکــەوە زۆر بــاش دەزانێــت
کــە دیــاردەی «پەروەراندنــی شــەڕفروش» چەنــدە لــە بــواری
جۆراوجــۆرەوە زیــان بــە کۆمەڵــگای مەریــوان دەگەیەنێــت.
ناڕەزایەتییــە جەماوەرییەکانــی مەریــوان بەرامبــەر بــەو
•
کارەســاتە و خۆکوژی/کوشــتنی شــلێر ،نیشــاندەری کۆمەڵگایەکــی
مەدەنــی دینامیکیەکــە دەتوانێــت ڕێوڕەســمی بەخاکســپاردن
بکاتــە ڕێپێوانێکــی ناڕەزایەتــی و بێگومــان بەشــێکی زۆری
ئــەم خەڵکــە دەیانزانــی کــە شــلێر قوربانییــە .کەواتــە ،ئــەوە لــە
مەیــدان بــوون و دووبارەکردنــەوە و پراکتیزەکردنــی خواســتە
کــە گرنگــە و دەتوانێــت بەرهەمــدار ببێــت و دەستنیشــانی
زیــان و پرســەکانی دەوروبــەری بــکات .هــەروەک چــۆن
رەخنــەی زۆر لــە «شــەهیدی داوێنپاکــی» لەنــاو ئــەو

کەســانە ســەری هەڵــدا کــە لــەم خۆپێشــاندانەدا بەشــداربوون.
ناوەنــدی ژنانــی کوردســتانی ئێــران ،وێــڕای مەحکــووم کردنــی
توندوتیژیــی پێکهاتەیــی و سیســتماتیکیی دژ بــە ژنــان لە کۆمەڵگادا،
کــردەوەی ناڕەزایەتــی بەرامبــەر بــەم توندوتیژییــە و ڕەخنــەکان
ســەبارەت بــە «پیرۆزکــردن» و «قوربانیکــردن»ی خۆکــوژی
بــە گرنــگ و هاوتەریبــە لەگــەڵ هەوڵەکانــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی نایەکســانی سێکســی/ڕەگەزی دەزانێــت.
ئەمــە بــەو مانایــە نییــە کــە قەزاوەتــی کــردەوەی شــلێر ڕەســووڵی
دەکات ،بەڵکــوو وەک بــاس کــرا ،مەرگــی شــلێر بــە کردەوەیەکــی
ســەپێنراو و جۆرێــک لــە کوشــتن دەزانێــت .لــە الیەکــی دیکــەوە بــە
لەبەرچاوگرتنــی ســەرکوتکردنی کۆمەڵــگای مەدەنــی کوردســتان و
داخوازییەکانــی ،و هەوڵــدان بــۆ جەوهەریکردنــی پیاوســاالری و
«ناموسپەرەســتی» وەک ناســنامەی خەڵکــی کوردســتان لەالیــەن
کۆمــاری ئیســامییەوە ،کۆمەڵــگای مەدەنــی دەبــێ لــە هەمــوو
کاتێــک زیاتــر لــە ســیناریۆ دروســتکردن و چەوســاندنەوەی
حکومــەت ئــاگادار بــێ و نیشــان بــدەن کــە نەتەنیــا لەگــەڵ گوتــاری
کۆمــاری ئیســامی ناکەوێــت ،بەڵکــوو خەبــات دژی ئــەم پێکهاتــە
توندوتیــژ و نامرۆڤانەیــە بــە پرنســیپەکانی خــۆی دەزانێــت.
ناوەندی ژنانی کوردستانی ئێران
٢٢ی خەرمانانی ١٤٠١
١٣ی ئەیلوولی ٢٠٢٢

چاپ و باڵوبوونەوەی

(فەرهەنگی

ئینسایكلۆپێدیكی پازار)

لە نووسینی سەحەر موعێزی

(فەرهەنگــی ئینســایكلۆپێدیكی پــازار) كــە بریتییــە لــە  9بــەرگ لــە
الیەن بەڕێز سەحەر موعێزی و ئەكادیمیای كوردی ،لە چاپخانەی
زانکــۆی ســەالحەددین لــە هەولێــر پــاش ســێزدە ســاڵ گــەڕان و
کۆکردنــەوە چاپکــراو کەوتــە بەردەســتى خوێنەرانــی کوردســتان...
شــایانی باســە خاتــوو ســەحەر موعێــزی خەڵکــی شــاری
ســنەیە و یەکێــک لــە خانمــە شــاعیر و نووســەرە بەتواناکانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە و لــە سێزدەســاڵی ڕابــردوودا بــە هــەوڵ

و مانــدوو بــوون و بەربەســتی زۆر لەســەر ڕێگاکــەی توانــی بــە
ئامادەکــردن و نووســینی ئــەو فەرهەنگــە بــێ وێنەیــە بەچــاپ
بگەیەنــێ و ئاکامــی هــەوڵ و مانــدوو بوونــی بــە ئەنجــام بــگات
لەالیــەن ڕاگەیاندنــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتانەوە پیرۆزبایــی بــە خاتــوو ســەحەر موعێــزی
دەڵێیــن و هیــوای بەردەوامــی و ســەرکەوتنی بــۆ دەخوازیــن.
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ناوەندی ژنانی کوردستانی ئێران؛
با تێکەڵ بە ناڕەزایەتی و مانگرتنی گشتی بین و
کوشتنی ژینا ئەمینی مەحکووم بکەین
ژنانی شۆڕشگێڕی کوردستان و ئێران
الیەنە سیاسی و ناوەندەکانی کۆمەڵگای مەدەنی

ئازایەتــی و گوتارێکــی بەرپرســیارانە ســەلماندیان ،کوشــتنی
حکوومەتــی ژینــای کوشــتنی هەموومانــە ئەگــەر بێدەنــگ بیــن.
ئێســتا کاتــی ئەوەیــە لــەالی ژینــا ،بنەماڵــەی ژینــا ،خەڵکــی
ئــازای ســەقز و ســنە و کەرامەتــی بڕینداربــووی هەمــوو
ژنــان و پیاوانــی کوردســتان و ئێــران بیــن و لــە ناڕەزایەتــی
بەرامبــەر جنایەتەکانــی کۆمــاری ئیســامی ،کوشــتنە
بەردەوامــە حکوومەتیــەکان و ســەرکوتی ســەرەڕۆیانەی
ژنــان ،لــە مانگرتنــی گشــتی ٢٨ی گەاڵوێــژ پشــتیوانی بکەیــن.
ناوەنــدی ژنانــی کوردســتانی ئێــران ،وێڕای پاڵپشــتی لــە مانگرتنی
گشتی و یەکگرتووانەی ناوەندی هاوکاری حیزبە کوردستانییەکان،
لــە هەمــوو رێکخــراو و ناوەندەکانــی ژنــان ،حیزبــە سیاســیەکان،
کۆمەڵــگای مەدەنــی و خەڵکــی کوردســتان و ئێــران داواکارە بــە
دەنــگ ئــەو مانگرتنــە گشــتییەوە بێــن و بــە یەکگرتووییەکــی بــێ
وێنــە کۆمــاری ئێســامی لەهەمبــەر سیاســەتە دژەژنــەکان و
ســەرکوتکەرەکان بــەرەو دواوە بــەرن و تووشــێ شکســت بکــەن.
ناوەندی ژنانی کوردستانی ئێران
 ٢٧خەرمانانی ١٨ -١٤٠١سێپتامبری ٢٠٢٢
قزرت٨٠رت٨٠

ژینــا ئەمینــی  ،کچێکــی الوی  ٢٢ســاڵەی کــورد بــوو
کــە ٢٥ی خەرمانــان ،لەئەنجامــی لێــدان و ئەشــکەنجەوە
لەالیــەن هێــزی ســەرکوتی گەشــتی ئێڕشــادوە لــە
یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی تــاران گیانــی لــە دەســت دا.
کوشــتنی بێشــەرمانەی ژینــا ،بیــروڕای گشــتی و کەرامەتــی
کۆمەڵــگای بەڕادەیــەک بڕینــدار کــرد کــە کاردانــەوەی
تونــد و ئێدانــەی ئــەو کوشــتنە ســەرەڕۆیانە بــەدواوە بــوو.
هەڵوێســت گەلێــک کــە گۆڕینــی رێوڕەســمی ناشــتنی تەرمــی
ژینــای بــۆ خۆپێشــاندانی نارەزایەتــی گــۆڕی .خۆپێشــاندانێکی
هــەزاران نەفــەری لــە ژنــان و پیاوانێــک کــە زۆر پێشــکەوتووانە و
داخوازانــە ئیدانەکردنــی ئــەو کوشــتنە حکوومەتیــەی بەدواوەبــوو.
هــەزاران نەفــەر لــە خەڵکــی کوردســتان بۆ ئەســتاندنی حەقی ژینا
لەتەنیشــت بنەماڵەکــەی وەســتان .بنەماڵەیــەک کە هەر لەســەرەتاوە
رێگریــان لــەوە کــرد کــە کۆمــاری ئیســامی جنایەتەکــەی بــە
بێدەنگــی بشــواتەوە و تەرمــی ژیــان بــە شــاراوە و بــەدوور لــە
چــاوی خەڵکێــک کــە "بوونیــان" بەتونــدی بڕینــدار کــراوە ،بنێژیــت.
خەڵکێــک کــە بەرپرســێارانە لەتەنیشــت بنەماڵــەی ژینــا وەســتان
و بەدروســتترین شــێوە ماتەمینــی ئــەو بنەماڵەیــان بــە ماتەمیــن و
خۆپێشاندان گشتی دژی جنایتکاران گۆڕی .خەڵکێک کە دەیانزانی
لەگــەڵ دەزگایەکــی ســەرکوتکەر بــەرەوڕوون ،بــەاڵم هــەر وەک
دەیانــوت "تــا دەسەاڵت[ســەرکوتکەر] هەبــێ ،بەرخــۆدان هەیــە".
خۆپێشــاندانێک کــە هەرچەنــدە برینــدار و دەستبەســەری
لێکەوتــەوە .بــەاڵم ژنــان و پیاوانــی بەهەڵوێســت بــە
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گردبوونەوەی ئەندامانی یەکیەتیی ژنانی دێموکرات و ڕێکخراوەکانی
ژنانی باشوور بۆ مەحکوومکردنی قەتڵی حکوومەتیی ژینا ئەمینی
دوێنــێ ،سێشــەممە29 ،ی خەرمانــان یەکیەتــی ژنانــی دێموکراتــی
لــە شــاری کۆیــە بــە ئامــادە بوونــی ئەندامانــی یەکیەتــی ژنــان
ئێــران
کوردســتانی
دێموکراتــی
ژنانــی
یەکیەتــی
سەرپەرەســتیی
مەبەست لەو گرد بوونەوەیە پشتیوانی لە مانگرتنی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
نادادپەروەرانەی ژینا و پاڵپشتی لە ژنانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو.

کوردســتانی ئێــران لــە پارکــی ڕێحــان
و ڕێکخراوەکانــی ژنانــی باشــوور بــە
بەڕێوەبــرد.
ئیعترازییــان
ئاکســیۆنێکی
هەروەها ناڕەزایەتی دەڕبڕین بۆ کوشتنی
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بەڕێوە چوونی ئاکسیونێک لەالیەن چاکوانانی باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ســەر لەبەیانــی ڕۆژی شــەممە 24ی ســێپتامبری 2022ی
زایینــی کۆمەڵێــک لــە چاالکوانانــی باشــوور و ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان لــە هەولێــری پایتەختــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ
مەحکــوم کردنــی کوشــتنی بــە ئانقەســتی ژینــا ئەمینــی پاڵپشــتی
لــە ناڕەزایەتیەکانــی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەڕێــوە چــوو.
ئاکســیۆنەکە لــە چەنــد بڕگــەو پەیامــی چااڵکوانــی لەوانە ناوەندی
ژنانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەروەها پەیامی ڕێکخراوەکانی ژنان
و الوان و خوێندکارانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ پشتیوانی
لــە ژینــا و ناڕەزایەتیەکانــی کوردســتانی ئێرانــی لــە خــۆ گرتبــوو.
شایانی باسە ڕێکخراوە مەدەنییەکان و ئەندامانی حیزب
و چاالکوانان بە و دروشمانە پشتیوانی وناڕەزاتەتی خۆیان
دەردەبڕی.
ژینا پێشەنگی ژینە
هەوێنی ڕاپەڕینە
ئازادی  ،سەربەستی
ئیتر بەسە ژێر دەستی
ئازادی  ،ئازادی
ئیتر بەسە بێدادی
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