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دوو ئەستێرە گەشەکەی ئاسمانی ئێمە

دوو ســاڵ تێپــەڕ دەبێــت بەســەر کارەســاتی ١٧ی خەرمانــان
دا،کــە لــەو کارەســاتەدا دوو لــە ڕێبــەر و مامۆســتای ئێمــە وێــڕای
هاوســەنگەرانیان شــەهید بــوون و چوونــە ڕیــزی کاروانــی
نەمرانەوە .باس لە چۆنیەتی ڕوودانی کارەساتەکە ناکەم چونکە
هــەم دووســاڵ تێپــەر بــووە و هــەم زۆرمــان بــاس لــێ کــردوە...
کارەســاتی ١٧ی خەرمانــان کارەســاتێکی جــەرگ بــڕ بــوو
چونکــە پۆلێــک لــە خۆشەویســتانی لێســتاندین کــە تــەواوی
ژیــان و تەمەنــی خۆیــان بــۆ خەبــات لەپێنــاو نیشــتمان دا
تەرخــان کردبــوو .بۆیــە کەلێنێکــی گــەورەی لــە بزووتنــەوەی
ڕزگاری خوازیمــان لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان خســت.
نەســرین و ســوهەیال ئــەو دوو مامۆســتایە بــوون کــە عەوداڵــی
سەوداســەری ئــازادی بــوون و هەمــوو رۆژێــک وانــەی ئــازادی
و ئازایەتیــان بــە گوێچکــەی ئێمــەی خوێنــدکار و ڕێڕەوانیــان
دا دەچرپانــد و لەخەبــات و تێکۆشــان دا هەوڵــی پــەروەردە
و پێگەیاندنیــان دەدایــن بۆیــە لەدەســت دانــی ئــەوان بــۆ ئێمــە
ســەخت و دژوار بــوو .ئــەوان لــە ١٧ی خەرمانــان دا شــەهید
بــوون و بــوون بــە دوو ئەســتێرەی گــەش بــە ئاســمانی ئێمــەوە،
ئێمــە دوای شــەهید بوونیــان نــەک نەکەوتیــن بەڵکــوو بــە
زووتریــن کات هــەر لــە نێوخــۆی نیشــتمان ڕا دەســتمان کــردەوە
بــە خەبــات و تێکۆشــان ،ژنانــی کــورد لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان
وەک هەمیشــە بوێرانــە هاتنــە مەیــدان و وێنــەی شــەهیدانیان لــە
زۆربــەی شــارەکانی کوردســتان بــاو کــردەوە و نارەزایەتــی
خۆیــان دژی ئــەو تاوانــە گەورەیــەی کۆمــاری ئیســامی دەربــڕی
 ،باشــترین بەڵگــەش بــۆ ئەمــە ٢١ی خەرمانــان بــوو کــە مــن
بــە جۆرێــک لــە خەباتــی دادەنێــم لــەدژی کۆمــاری ئیســامی،
ژنــان جگــە لــەوەی لــەو مانگرتنــە سەرتاســەرییە بەشــدار
بــوون وەک چاودێریــش دەگــەڕان بــۆ ئــەوەی کــە بزانــن کــێ
دوکان و بــازاری کردۆتــەوە و پێیــان دادەخســتن .ڕەنگــە بەچــاو
ئێمــە ئــەو هەڵوێســتەی ژنــان بــە ئاســایی وەرگریــن بــەاڵم
کــە دەچینــە نێوناخــی ئــەو ژنانــە هەســت پــێ دەکەیــن کــە چ
هێزێزێکــی پاڵنــەر هەیــە چ باوەڕێکــی قایــم لــە پشــت ئــەو هێــزەوە
هەیــە یــا چ ڕقێکــی پیــرۆز لەناخــی ئــەو ژنانــە هەیە،،بۆیــە کــە
کۆمــاری ئیســامی تاوانێکــی قێزەونــی لــەو شــێوەیە ئەنجــام
دەدا دەبــێ بزانــێ کــە ئیــرادەو هێــزی ئێمــە لــە نێوخــۆی واڵتــە.
هــەر بۆیــە هێــز و پشــتیوانی ئــەوان لــە ڕۆژهــەاڵت پاڵنەرێکــی
بەهێــز بــوو بــۆ ئێمــە لەمەیدانــی خەبــات دا،دیــارە دەبــێ بڵێــم
کــە لــەو جــۆرە کارەســاتانە هــەر هەبــووە ،حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان نــە یەکــەم جاریەتــی و نــە ئاخــر جاریشــی دەبــێ
لــەو جــۆرە کارەســاتانە بەخــۆووە دەبینــێ ،چونکــە تــا
کۆمــاری ئیســامی هەبــێ و حیــزب لــە مەیدانــی خەبــات دابــێ

لــەو جــۆرە کارەســاتانە دەبینیــن چونکــە مەعلومــە لەگــەڵ
دوژمنێکــی دڕنــدە بــەرەو ڕوویــن و دژ بەئێمــە دەســت لەهیــچ
تاوانێــک ناپارێزێت،بــەاڵم ئێمــەی ژن زۆربــاش ئەوەمــان
بــە گوێچکــەدا چرپانــدوە کــە خەیاڵیــان خــاوە و ڕێڕەوانــی
ئــەو خەباتــە یەکجــار زۆرن و خەباتــی شــەهیدانیان ئــاودان
ڕاگرتــوە و تاوەدیهاتنــی ئامانجەکانیشــمان دەســت هەڵناگریــن.
بێگومــان ئێمــە نابــێ رۆڵ و کاریگــەری حیزبــی دێموکــرات
لەیــاد بکەیــن کــە هەمیشــە حیزبێکــی مۆدێــرن بــووە و ئیســتفادەی
لەڕێــگای جــۆراو جــۆر وەرگرتــووە بــۆ هێنانــە مەیدانــی زیاتــری
ژنــان بــۆ ڕیزەکانــی خەبــات هــەر وەک لەمێــژووی خــۆی دا
بەڕوونــی دەبینرێ،بــەاڵم ژنانیــش بــەورەو ئیــرادەی پۆاڵینــەوە
هاتۆتــە مەیــدان و تــا ئێســتاش ڕۆڵێکــی بەرچــاو دەبینــن لــە
ڕێبــەری حیــزب دا،لــە ١٧ی خەرمانانیــش دا بــە پشــتیوانیی
حیــزب بــە هیمەتــی ژنانەمــان بــە کەمتریــن زەمــان خۆمــان لــە
بــواری سیاســی و ســنفییەوە رێــک خســتەوەو دەســتمان بــەکار
وچاالکــی کردەوە،لێــرە دا ناکــرێ ڕۆڵــی ژنانمــان لــەدەرەوەی
واڵت نەبینــرێ و ئەوانیــش بەشــێوازی کاری ئــەوێ کــە ئێمــە
پێمانوایــە باشــترین کار لــەوێ دەکرێ،چونکــە لــەوێ باشــتر
دەتوانــن دەنگــی ئێمــە بگەیەنــن بــە رێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ
و رێکخــراوە نێودەوڵەتییەکانــی دیکــەی جیهانی،بۆیــە ئــەوان
لــەو پێوەندییــەدا کاری خۆیــان کردوە.کەواتــە بــە هەموومــان
توانیمــان رێکخراوەیــەک بنیــات بنێینــەوە کــە لەهەمــوو
ڕوویەکــەوە زەرەری زۆری بەرکــەوت و توانیمــان کۆنگــرەی
ڕێکخــراو لــە کات و ســاتی خــۆی دا بگریــن و بەســەرکەوتوانە
کۆتایــی بەکارەکانــی خــۆی هێنــا کــە نێوەرۆکێکــی سیاســی
باشــی هەبــوو کــە لەراپۆرتــی سیاســی دا گونجێنــرا بــوو
وە هەروەهــا لــە بڕیارنامــە و گەاڵلــە نامــەی خۆیــدا پالنــی
کار و تێکۆشــانی بــۆ داهاتــوو بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان دیــاری کردبــوو کــە لــە ئێســتادا کاری پــێ دەکــرێ.
بەخۆشــحاڵیەوە دەتوانــم بڵێــم ڕێکخراوەکەمــان بەهیمەتــی
ژنانــی تێکۆشــەر و پشــتیوانی گــەوەرە و هەمیشــەیی کــە حیزبــی
دێموکراتــە لــە ئێســتادا یەکێکــە لــە ڕێکخــراوە هــەرە چاالکەکانــی
ڕؤژهــەاڵت و بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجــە ســنفی و سیاســیەکانی
خــۆی لــە ڕێــگای ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهــەاڵت دا و لەڕێــگای
تەشــکیالتی خۆمــان لــە نێوخــۆی واڵت هەســتیار و ئاکتیڤــە
ســەبارەت بــە هەمــوو پرســەکانی تایبــەت بەژنــان لــە رۆژهــەاڵت.
لــە کۆتایــی دابــەرز و بەڕێــز بێــت یــادی شــەهیدانی ١٧ی
خەرمانــان و بەتایبــەت یــادی شــەهیدان نەســرین و ســوهەیال کــە
بۆهەمیشــە بــوون بــە ئەســتێرەیەکی گــەش بۆ ئێمــەی ڕێرەوانیان.
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درێژەی ڕێگەی نەسرین و سوهەیال
حەسەن حاتەمی

لە زیندان دا
-)٢٠٢٠
 ٤٤وەکیلــی هاوســێنف و بەخەمــی ســتوودە ،لــە نامەیــەک
دا ،داویــان لــە خاتــوو نەســرین و هاومانگرتوەکانیــان کــردەوە،
مانەکەیــان بشــکێن و بــۆ خەباتــی دژی ســەرەڕۆیی پێویســتە
زینــدوو بــن .ئــەو وەکیالنــە لــە بەشــێک لــە نامەکەیــان دا ،دەنووســن:
"بەرپرســان دەنگــە مــاف خــوازەکان نــە دەبیســن و نــە گوێیــان بــۆ
رادەگــرن ،تکایــە ســامەتی خۆتــان لــە مەترســیی ماوێــن ...هەروەهــا،
دەنووســن :نەســرینی ســتوودە و زندانییەکانــی سیاســیی دیکــە ،لــە
مانگرتــن لــە خــواردن وەک دواییــن وەســیلە کەلــک وەردەگــرن.
چوونکــە لــە زیندانەکانــی کۆمــاری ئیســامی دا ،رێگەیەکــی دیکــە
بــۆ وەدیهاتنــی مافــی لــە دەســتچوویی خەڵــک و خۆیــان شــک نابــن".
 سایت ایران پرس نیوز ،پنجشبنە  ٦شهریور -٢٧( ١٣٩٩.)٢٠٢٠ -٠٨

لــە بەرەبــەری دوویەمیــن ســاڵی کارەســاتی  ١٧ی خەرمــان،
لــە زیندانەکانــی رێژیمــی ســەرەڕۆیی ئیســامی سیاســیی دا،
نزیکــەی  ٢٠رۆژە ،مانگرتنــی ژمارەیــەک لــە زیندانییــە سیاســییەکان
و تێکۆشــانی نێــو زینــدان بــۆ "ئازادیــی هەمــوو زیندانییــە
سیاســییەکان" لــە ئــارا دایــە .لــەو مانگرتنــە دا ،دوو ژنــی زۆر بوێــر
و تێکۆشــەر و هێلــی ســوور شــکێنی تێدایــە کــە قســە و وتــە و
کردەوەکانیــان ،لــە سەرانســەریی ئێــران و جیهــان دەنگــی داوەتــەوە.
zئــەو دوو کەســە بەڕێــزان نەســرینی ســتوودە و ســوهەیالی
حیجابــی ســوورە بیــی (بیــد ســرخی) ن .هاوناویــی ئــەو دوو
تــەوارە زیندانییــە لەگــەڵ نەســرین حــەداد و ســوهیالی قــادری
 تەوارەکانــی دێمۆکــرات -رێککەوتێکــی فــرە مەزنــە بــۆ میــژووســازیی ئازادیخوازیــی گەالنــی ئارایــی لــە ئێــران دا ،و پێکــەوە
گرێدراویــی خەبــات و بەردەوامیــی چاالکییــەکان لــە بەرانبــەر
رێژێمێکــی ســەرەڕۆ و دژی گەلیــی کۆمــاری ئیســامی
دا ،بــۆ وەدیهێنانــی ئازادیــی و مافــی ئینســانیی و یەکســانی.
نەســرینی ســتوودە – کــە چەنــد جارگیــراوە و زیندانــی
کــراوە -ئێســتا ســەرجەم  ٣٨ســاڵ زینــدان و  ١٤٨قامچــی لێدانــی
بەســەر داســەپاوی لەکارنامــەی خەبــات و بوێــری دەرەوە و نێــو
زینــدان دا ،هەیــە ١٢ .ســاڵ لــەو زیندانییــە بڕیــارە ئیجرایــی کــرێ.
ســتوودە ،وەکیلێکــی بەرجەســتەی یاســایی و پارێزگاریــی لــە مافــی
ئینســان لــە گیــراوەکان کــردەوە و دژی ئیعــدام لــە ئێــران دایــە.
لــە  ١٧میــن رۆژی مانگرتنــی نەســرین دا ،بەداخــەوە  ٦کیلــۆ لــە
کێشــی بەدەنــی – کــە  ٥٣کیلــۆ بــوو -دابەزیــوە .هاتوچــۆی فشــار و
بەتایبەتیــی میزانــی قەنــدی خوێنــی لەســەرێیە .حاڵەتــی هێلنــج ئیزنــی
نــادا بــە شــێوەی پێویســت لــە ئــاو و قەنــد کەلــک وەرگــرێ کــە
درێــژەی ژیانــی زۆر جێــی مەترســییە .وەزعــی گشــتیی بــاش نییــە.
 -سایت ایران امروز ،پنجشنبە  ٦شهریور  ٢٧( ١٣٩٩آگوست

ئــەوە لــە حاڵێــک دایــە کــە رەزا خەندانــی مەهابــادی –
دانیشــتووی تــاران -و هاوژیــن (مێــرد)ی خاتــوو نەســرینی
ســتوودە ،چاالکیــی فەرهەنگیــی و ئەندامــی هەیئەتــی دەبیرانــی
ناوەنــدی نووســەرانی ئێــران -لــە الپەڕەیــی فەیســبووکەکەی دا،
دەنووســێ :بــە درێژەکێشــانی مانگرتــن لــە خــواردن ،نەســرین
گیانــی لــە مەترســی دایــە .بەتایبەتیــی دوای ئــەوەی مێهــراوەی
خەندانــی – الوی کچمــان -کــە لــە رێکەوتــی  ٢٧ی گەالوێــژ لــە
ماڵــێ دەســتگیر کــرا و بــۆ دادســەرای زیندانــی ئەوینــی تــاران بــرا،
دایکــی بــەو کــردەوە نامرۆڤانەیــە ئەوەنــدە نارەحــەت بــوو ،کــە
بــۆی ئاســان نییــە ،بیــر لــە دوایــی هێنــان بــە مانگرتنەکــەی بکاتــەوە.
نامەکــەی نەســرینی ســتوودە کــە پێــش مانگرتنەکــەی نووســی
جێــگای ســەرنجە .ئــەو زینداییــە بوێــرو تێکۆشــەرە گەورەیــە -
مافنــاس ،وەکیلــی دادگوســتەریی ،رۆژنامــە نــووس ،ئەندامیــی
کەمپەینــی یــەک میلیــۆن ئیمــزا ،ئەندامــی ئەنجومەنــی پشــتیوانی
لــە مافــی منــدااڵن ،وەکیلــی چاالکانــی مافــی مــرۆڤ و چاالکانــی
سیاســیی و قوربانییەکانــی دوای هەڵبژاردنــی  ،٨٨کــە خەاڵتــی
ســاخارۆف بــۆ ئازادیــی ڕا دەربڕیــن و خەاڵتــی مافــی مرۆڤــی
ئیتالیایــی و ...پێــدراوە ،دە نووســی ":لــە نێــو قەیرانــی کۆڕۆنــا کــە
ئێــران و جیهانــی تەنیــوە ،وەزعــی زندانیانیــی سیاســیی ســەخت
و دژوار بــوە .درێــژەی مــاوەی زینــدان لــەو هەومەرجــە زاڵمانــە
دا ،نامووکینــە .پەروەنــدەی حوکــم درانــی سیاســییەکان بــە تاوانــی
ناجەجێــی جاسووســی" ،افســاد فیــاالرض (تاوانــکاران لــە ژیــان)"،
هەوڵــدان بــۆ تێکدانــی ئەمنییەتیــی نەتەوەیــی ،گەندەڵیــی و خەراپەیــی
و دامەزراندنی گرووپ گەلیی نایاسایی تێلگرامی – کە دەتوانێ ١٠
ســاڵ زیندانــی یــا حوکمــی ئیعدامــی بــەدواوە بــێ -دروســت دەکــرێ.
زۆربــەی تۆمــەت بــۆ هەڵبەســتراوەکان ،لــە ســەرەتایی
دروســتکردنی پەروەندەکەیــان تــا حوکــم پێدانیــان ،لــە بوونــی
وەکیلــی ســەربەخۆ یــا پێوەنــدی ئازادانــە لەگــەڵ وەکیلەکانیــان
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بێبــەش دەکرێــن .قازییەکانــی دادگای شــۆڕش بــێ ســڵکردنەوەی
بــەردەوام ،بــە گیراوانــی سیاســیی دەلێــن :کــە تەنیــا بــە پێــی راپۆرتــی
نیهــادە ئیتالعاتیــی و ئەمنییەتییــەکان حوکــم دەدرێــن .بازجــووەکان
لەســەرەتای گیرانــی تۆمەتبــارەکان حوکمەکەیــان پــێ دەڵێــن.
وەکیلــەکان دەکەونــە بــەر تووڕەیــی توندیــی قازییەکانــی
دادگای شــۆڕش و زیندانــی دەکرێــن .بــۆ تۆمەتبارانێکــی کــە بــە
ناعاداڵنــە لەگــەڵ تۆمەتێکــی قــورس بــەرەڕوو دەبــن ،زۆرتریــن
رادەی ســزا (اشــد مجــازات) و پتریــش حوکــم دەدرێــن .پاشــان
زیندانییــە سیاســییەکان حوکمــی لــەو چەشــنیان بــۆ دەبڕنــەوە،
کــە بــە سەرســووڕمانە بــە ئومێــدەی رێگــەی یاســایی دەبــن.
دادگای پێداچوونــەوە ،ئازادیــی بــە مــەرج ،هەڵپەســاردنی
ســزا ،گۆڕینــی ئیجــرای حوکمــی یاســای نــوێ – کــە پێداگریــی
النــی کەمــی ســزاکانە -بازجوویــەکان بــە هەڵســوکەوتیی
ســەرووی یاســایی ،حوکمــەکان جۆڕێــک لێدەکــەن کــە
دوایــن دەرگاکان لەســەر زیندانییــە سیاســییەکان داخــەن.
زۆربــەی زیندانییــە سیاســییەکان بــە پێــی ئــازادی بــە مــەرج
و یاســای نــوێ ،دەبــی ئــازاد بکریــن .بــەاڵم جۆڕێکیــان لەگــەڵ
رەفتــار دەکــرێ ،وەک هێــج یاســایەک نەبــێ و ئــەوان هێــچ
رووناکاییەکــی یاســاییان نەمێنــێ .نامــە و نووســراوەکانی
زیندانییــەکان بــۆ رێگەکانــی پشــوویی یاســایی بــێ واڵم ماونــەوە.
لەبــەر بــێ واڵم مانــەوەی هەمــوو نامــە و نووســراوەکان و بــۆ
داخوازیــی ئازادیــی زیندانییــە سیاســییەکان ،مــان لە خــواردن دەگرم.
بــە ئومێــدی دامەزرانــی عداڵــەت لــە واڵتەکــەم ،ئێــران
نەســرینی ســتوودە ٢١ /ی گەالوێــژی  /١٣٩٩بەنــدی زیندانــی
ژنانــی ئەویــن .تەوارەکــەی دیکــەی هاونــای شــەهید ســوهەیالیی
حیزبــی دێمۆکــرات ،درێژەدەریــی رێــی ئازادیــی و مافــی ئینســانیی
و نەتەوەییــە .ئــەو کــوردی ئــازای خەڵکــی کرماشــان و ســوهەیالی
حیجابی ســوورە بی (بید ســرخی) یە .ناوبراو وەکیل ،چاالکی مافی
مــرۆڤ ،چاالکــی سیاســیی و مەدەنــی ،موخالیفــی نیزامــی کۆمــاری
ئیســامیی و موخالیفــی رووپووشــی زۆرەملــێ (حجــاب اجبــاری) یە.
ســوهەیال ،لــە ســاڵی  ١٣٩٧ڕا ،بــە هــۆی رەخنەگریــی و تێکۆشــانی
سیاســیی و مەدەنــی بــە دژی نیزامــی کۆماریــی ئیســامی ،چەنــد
جــار گیــرا .بــەاڵم ســێ جــار حوکمــی زیندانــی بەسەرداســەپا .جاریــی
یەکــەم لــە بەفرانباریــی  ٩٧لــە شــیراز گیــرا و بــۆ مــاوەی پێنــج مانــگ
لــە بەنــدی ژنــان زیندانــی کــرا .جاریــی دوویــەم لــە جۆزەردانــی ٩٨
گیــرا و لــە بەنــدی ژنانــی ئەویــن زیندانــی کــرا .دوای  ٨مانــگ بــە
دانانــی ســەنەدی بارمتــەی  ٣میلیــارد تمەنــی بــە شــیوەی کاتیی ئازاد
کــرا .جاریــی ســێیەم  ٤رۆژ دوای ئازاکرانــی ،بــە تۆمەتــی "تەبلیغــات
دژی رێژیــم" " ،کۆبوونــەوە و دامەزرانــی گــرووپ بــۆ بەرگریــی
لــە مافــی ژنــان"" ،کێشەســازکردن بــۆ تێکدانــی وەزعــی گشــتیی لــە
رێگەیــی گێرشــێوێنی" و "داخوازیــی بەڕێوەچوونــی راپرســی و
گۆرانــی یاســای بنچینەیــی" بــە  ١٨ســاڵ زینــدان مەحکــووم درا .ئــەو
حوکمــە لــە بنکــەی  ٨ی دادگای شۆڕشــی تــاران بــە بەرپرســایەتیی
"محمــد مقیســە" درا ،و بــە پەســندی دادگایــی پێداچوونــەوە
گەیشــت و پێنــج ســاڵی ئــەو حوکمــە دەکەوێتــە خانــەی ئیجــرا.
ســوهەیال حیجــاب ،لــە  ٣ی جۆزەردانــی  ،٩٨لــە الیــەن
ســەرکۆتکارانی ســاس (ســازمان اطالعــات ســپاە ) ،گیــرا و لــە
گرتووخانــەی قەرچەکــی وەرامیــن زیندانــی کــرا .ناوبــراو بــە
باڵوکردنــەوەی فایلێکــی دەنگیــی لەنێــو زینــدان دا ،روونــی کــردەوە
کــە مەئمــووران بــە بــێ هێــچ قســە و باســێک ،بــە لێــدان و کێشــانی
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تووکی ســەری و خســتنی و راکێشــانی بە ســەر ئیســفاڵەتی شــەقام
دا ،برینــدار و زامداریــان کــرد .بــێ گۆرەویــی و کــەوش بــۆ زیندانــی
قەرچەکیــی وەرامینیــان بــرد .بــە وتەی ســوهەیال :جگە لە هەڕەشــەی
کوشــتن لــە الیــەن بازجــووو یــەک کــە خۆی بە شــەفیعی ناســاندبوو،
هوشــداریی پێــدرا ئەگــەر واز لــە بیروبۆچوونەکــەی نەهینــێ،
تۆمەتیــی هەبوونــی چەکیشــی بــە پەروەندەکــەی زیــاد دەکــرێ.
لــە  ١٥ی جۆزەردانــی  )٢٠٢٠( ١٣٩٩دا ،ســوهەیال بــە
باڵوکردنــەوەی نامەیــەک لەنێــو زینــدان ڕا ،بــە گلەیــی لــە
وەزعــی خراپــی زینــدان ،ســەبارەت بــە نــا پاکوخاوێنــی ،خاوێــن
نەبوونیــی ئــاوی خواردنــەوە ،و بەندکرانــی لەگــەڵ زیندانیــان
ناسیاســیی و تــاوان قورســەکان کــە لەنێــوان دا ،بەداخــەوە،
گێــرودە بــە ویرووســی کۆڕۆناشــیان تێیدایــە ،دوابــوو.
چــوار رۆژ دوای باڵبوونــەوەی نامەکــەی ســوهەیال ،دایــک و
خوشــک و براکــەی گیــران و بــۆ دادســەرای زیندانــی ئەویــن بــەڕێ
کــران .دوای لێپرســین دایــک و خوشــکیان ئــازاد کــرد و مەجیــدی
حیجابیــان بــۆ شــوێنکی نادیــار راگوێســت.دواتر ســوهەیال لــە ٢٧
ی جۆزەردانــی  ٩٩دا ،لــە ناڕەزایەتیــی بــە راگیرانــی لــە زیندانــی
قەرچەک و نەناردنی بۆ زیندانی ئەوین ،و گوشارەکانی ئەمنییەتیی
بــۆ بنەماڵەکەیــی و ئــازاد بوونــی براکــەی مانــی لــە خــواردن گــرت.
لــە پووشــپەڕی  ٩٩دا ،رێکخراویــی مافــی مــرۆڤ لەهەواڵیــک دا،
دەنگۆیــی گیرۆدەبوونــی ،زینبــەب جەاللیــان – کــە بەداخــەوە ،نزیــک
 ١٠ســاڵە لــە زینــدان دایــە -نیرگســی محەممــەدی و ســوهەیالی
حیجابــی باڵوکــردەوە .رێکخراویــی لێبوردنیــی نێونەتەوەییــش
داوایــی لــە کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســامیی کــرد ،خزمەتــی
دەرمانــی بــۆ ئــەو ئــەو زیندانییــە سیاســیانەیە ،دابیــن بکــەن.
ســوهەیال لــە زینــدان ڕا فالێکــی دەنگیــی زۆر گرینــگ و بوێرانــەی
بــاو کــردەوە .لــە ١٦ی گەالوێــژی  ٩٩دا ،بە شووشــەی شــکاو لەنێو
زینــدان ڕا هێرشــی پێکــرا ،و بەداخــەوە ،بــە توندیــی برینــدار کــرا.
ســوهەیال ســوورە بیــی لــە بەشــێک لــە قســەکانی دا ،وتــی":
زوڵــم بــەردەوام نابــێ .کۆماریــی ئیســامی و دەســەاڵتیی خامنەیــی
مەشــرووعییەتیی نییــە .ئــەو دەســەاڵتە ئێرانــی نەبــوە و نییــە و بــە
هێزەکانــی گــەل الدەبــرێ .باشــترین رۆڵەکانــی ئەو واڵتــە ،ئەو خاکە
پاکــە ئــازاد دەکــەن ".ئــەو بــە گەالنــی ئارایــی لــە ئێــران و هێزەکانــی
ئۆپۆزیســیۆنی گــوت :هێــزی کۆمەاڵیەتیــی خۆتــان بەکــەم مەگــرن.
ناکۆکییەکانــی سیاســی ،مەســلەکی و ئیدئۆلۆژیــی بــەالوە بنێــن و
بەرانبــەر بــە دوژمنــی هاوبــاش ،کــە کۆماریــی ئیســامییە ،یەکگــرن.
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خهباتی ژنان له پهڕاوێزی
خهباتی نهتهوهییدا

یــهك لــهو مشــتومڕانهی بــهردهوام لــ ه نێــو گهالنــی
ژێردهســتهدا كــه خاوهنــی بزووتنــهوهی ڕزگاریخــوازن لهئــارا
دایــه ،بریتیــ ه لــ ه وهرددانــهوهی ئــهو پرســیار ه جهوههریــهی
ك ـ ه ئایــا ل ـ ه س ـهردهمی خهباتــی ڕزگاریخوازیــدا ،چارهنووســی
خهباتــی یهكســانیخوازیی ڕهگــهزی بــ ه چ ئاقارێكــدا دهڕوا؟
واتــ ه خهباتــی ژنــان دهكهوێتــ ه چ پێگهیهكــهو ه لــ ه ئاســت
خهباتــی نهتهوهییــدا؟ ئایــا لــ ه پێنــاو ڕزگاریــی نهتهوهییــدا
پێویســت ه ههمــوو پوتانســیهلهكان بــ ه ژنانیشــهو ه تهنیــا
بــ ه ئاراســتهی خهباتــ ه نهتهوهییهكــهدا بجووڵێــن؟
واڵمدانــهو ه بــهو پرســیار ه پێویســتیی بــ ه تێگهیشــتن لــ ه
واتــای ڕزگاری ههیــه .ڕزگاریــی نهتهوهیــی یــان نیشــتمانی
لهوانهیــ ه بــه دوو ئاراســتهی جیــاوازدا بــڕوا .یــان ئــهوهی
نیشــتمان و نهتـهوهی ڕزگاركــراو لـ ه دهســتی داگیركـهر ،دهبێتـ ه
خاوهنــی ســهروهری و دهســهاڵتێكی خۆماڵــی بــ ه بــێ ڕهچــاو
كردنــی بههــا سیاســی و كۆمهاڵیهتیهكانــی دیكــهی وهك
دێمۆكڕاســی و دادپــهروهری و ئاسایشــی تــاك و كۆمهڵــگا.
لێــرهدا بهرههمــی شۆڕشــی ڕزگاریخــوازی زیاتــر مهعنهوی ـ ه و
كهمتــر بای ـهخ دهدرێت ـ ه ژیــان و گــوزهران و ئازادیی ـ ه سیاســی
و كۆمهاڵیهتییهكانــی تاكــهكان و ههروههــا چیــن و توێژهكانــی
كۆمهڵــگا .زۆرێــك لـهو واڵتانـهی لـ ه نیــوهی دووههمــی سـهدهی
بیســتهم لـ ه چنگــی ئیســتعمار ڕزگاریــان بــوو و بوونـ ه خاوهنــی
دهســهاڵتی نهتهوهیــی خۆیــان ،دهكهونــ ه ئــهو گرووپــهوه .لــهو
واڵتانــهدا بایهخهكانــی ئــازادی و دێمۆكڕاســی و دادپــهروهری
ون كــراون و شــهرعیهتی شۆڕشــگێڕی بیانــووی یهكــهم و
ســهرهكیی بێبــهش كردنــی تــاك و كۆمهڵگایــ ه لــ ه گــوزهران و
خۆشــبژێوی و ئازادی و دادپهروهریی كۆمهاڵیهتی و ڕهگهزی.
ڕزگاری لـه واتــای دووهمــدا بریتیـ ه لـه ڕهخســاندنی دهرفـهت
بــۆ چارهســهری ههمــوو كێشــهكانی كۆمهڵــگا لــ ه پهنــا
ڕزگاریــی نیشــتمانیدا .لێــرهدا پرســ ه كۆمهاڵیهتــی ،ئابــووری،
كولتوورییــهكان وهك ههاڵواردنــی ڕهگــهزی بهقــهد ڕزگاریــی
نیشــتمانی بههــای پێــدهدرێ و پــێ بــه پێــی ههمــوو كێشــ ه
كۆمهاڵیهتییهكانــی دیكـ ه ههوڵــی بــۆ دهدرێ .ناكــرێ نهتهوهیـهك
ڕزگار بــێ بـ ه بــێ ئـهوهی ژنانــی ڕزگار بــن .ئهزموونــی واڵتانــی
ڕۆژئــاوا ك ـ ه تیایانــدا ژنــان ب ـ ه ئاســتێكی ب ـهرز ل ـه مافهكانیــان
گهیشــتوون ئــهو ڕاســتیهمان بــۆ دهردهخــا كــ ه پێشــكهوتنی
كۆمهڵــگا پێوهندییهكــی ڕاســتهوخۆی ههیــ ه بــ ه پێگــهی ژنــان
لــ ه چاالكییــ ه سیاســی و كۆمهاڵیهتییــ ه جیاوازهكانــدا .لهخــۆڕا
نیــ ه ئێســتا ڕێــژهی بهشــداریی ژنــان لــه پارلهمــان و كابینــهی

حكوومهتانــدا بــ ه یــهك لــ ه پێوهرهكانــی گهشهســهندوویی
واڵتــان دادهنــرێ .لهڕاســتیدا گهشهســهندوویی كۆمهڵگایــهك
بهســتراوهتهو ه بــهوهی چهنــد ه دهتوانــرێ كــۆی تواناكانــی
كۆمهڵــگا ب ـ ه چیــن و توێــژه جیاوازهكان ـهوه ،ب ـ ه ژن و پیــاوهو ه
بخرێتــ ه گــهڕ بــۆ پێشــكهوتن .ههتــا ئــهو كاتــهی ژنــان لــ ه
دۆخــی نایهكســاندا بــن و ههســت بــ ه ئــازادی و یهكســانی
نهكــهن ،ناتوانــن تواناكانیــان وهبهربێنــن و پهرهیــان پێبــدهن.
كاتێــک پشــتکردن لــە ویســت و داخوازەکانــی کۆمەڵــگا بــە
هەمــوو چیــن و توێژەکانیــەوە بــە بیانــووی ئەولەوییەتــی
ســەروەریی نەتەوەیــی دەبێتــە ڕێچکــەی سیاســەت کــردن و،
دەســەاڵتی سیاســی بــەردەوام بــەدوای کەمڕەنــگ کردنەوەیانــە،
ئێمــە دەبــێ گومــان لە خودی بزووتنەوە شۆڕشــگێڕییەکە بکەین
ك ـ ه تــا چهنــده ڕهگهزهكانــی شۆڕشــگێڕی تێــدا ب ـهدی دهكــرێ.
واتــە شــۆڕش تەنیــا بەواتــای ڕزگار کردنــی نیشــتمان نییــە لــە
داگیــرکار ،بەڵکــوو لــە ئەساســدا شــۆڕش گەڕاندنــەوەی شــکۆی
نەتەوەییــە بــۆ خۆشــبژێو کردنــی تاکەکانــی نەتــەوە بــە هەمــوو
الیەنەکانیــەوە .شــۆڕش بەواتــای نەهێشــتنی هــەژاری و ســتەمی
چینایەتــی و ڕەگەزییــە ،شــۆڕش بــۆ وەدیهێنانــی کۆمەڵگایەکــی
دوور لــە دیــاردە دزێــوە کۆمەاڵیەتییەکانــە .شۆڕشــێک کــە
ئازادیــی ژن لــە کۆیلەیــی ڕەگــەزی لــێ نەکەوێتــەوە ،شــۆڕش
نییــەو بەرهەمهێنانــەوەی شــێوازێکی دیکەیــە لــە داگیــرکاری.
ڕزگاریــی ژن هەرگیــز هاوتەریــب نییــە لەگــەڵ ڕزگاریــی
نیشــتمان ،ئەگــەر بێتــوو بزووتنــەوەی ڕزگاریخــواز کێشــەی
یەکســانیخوازیی ڕەگــەزی نەخاتــە ئەولەوییەتــی خەبــات
و بەرنامــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانیــەوە .خەباتــی
گەلەکەمــان هــاوکات دەبــێ هــەم بــۆ ڕزگاریــی نیشــتمان بــێ
و هــەم بــۆ ڕزگاریــی ژن .هــەر شۆڕشــێک خــۆ لــە خەباتــی
یهكســانیخوازی ژنــان بدزێتــەوە بــە بیانــووی ئەولەوییەتــی
نیشــتمان ،ئــەوە نایهــەوێ مافەکانــی ژنــان بــەدی بێنــێ.
ئەگــەر ژنــان بەشــێک نەبــن لەو خەباتە سیاســی و نەتەوەییەی
ئێســتا لــە ئــارا دایــە ،ئەگــەر ژنــان پرســەکانی خۆیــان نەکەنــە
بەشــێک لــەو شۆڕشــە ،ناتوانــن هیــوادار بــن بــە داهاتــووی
شــۆڕش ،ناتوانــن ببنــە هێزێکــی کاریگــەر لــە ڕەوتــی شۆڕشــدا
و ســەرەنجام بزووتنــەوە ،بەشــێکی گــەوەرە لــە هێــزی خــۆی
لەدەســت دەدا .پێویســت ه ژنــی كــورد لــ ه ئێســتادا پــڕۆژهی
ڕزگاریــی ڕهگـهزی ههبــێ و نهكهوێتـ ه ئـهو داوهی كـ ه زۆرێــك
لـ ه بزووتنـهو ه ڕزگاریخــوازهكان بــۆ ژنانیــان ناوهتـهوه .چونكـ ه
بزووتنهوهی ـهك ك ـه ل ـ ه قۆناغــی خهباتــی نهتهوهییــدا ه ـهوڵ بــۆ
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بهدیهێنانــی مافهكانــی ژنــان نـهدا ،بێگومان ل ه دوای ڕزگارییشــدا
ژنــان پشــتگوێ دهخــا و مافهكانیــان زهوت دهكا .بهشــداریی
چــاالك و كارای ژنــان ل ـه پڕۆس ـهی بڕیــاردان ل ـ ه نێــو حیزب ـ ه
سیاســییهكاندا دهتوانــێ كاریگهریــی گـهور ه لـ ه سـهر داهاتــووی
پرســی ژن لــ ه كوردســتان دابنــێ .تێنهگهیشــتن لــ ه گرینگیــی
یهكســانیی ڕهگــهزی یهكێــك لــ ه بهربهســتهكانی بــهردهم
گهشــهی نهتهوهیــی و ســهرهنجام ڕزگاریــی نهتهوهییشــه.
گهلــی كــورد لــ ه ئێرانــدا كــ ه خاوهنــی بزووتنهوهیهكــی
نهتهوهیــی و ڕزگاریخوازیــی مێژوویــی و ڕیشـهداره ،سـهرهڕای
كۆمهڵێــك كێشـهو گرفــت كـ ه لـ ه ڕهوتــی بزووتنـهوهدا سـهبارهت
بـ ه پرســی ژنــان ههیهتــی و لـه ههمــان كاتــدا دهسڕانهگهیشــتنی
ئیــداری و پالندانــان بــۆ پرســی ژنــان لــ ه ڕۆژههاڵتــی
كوردســتان (جگ ـه ل ـه چهنــد قۆناغێكــی كــورت نهبــێ) ،النیك ـهم
لــ ه ســهردهمی كۆمــاری كوردســتانهوهو لــ ه چوارچێــوهی
مێژوودارتریــن حیزبــی كوردیــدا واتــ ه حیزبــی دێمۆكڕاتــی
كوردســتان ،دهركــی بــ ه گرینگیــی پرســی ژن و كاریگهریــی
ئ ـهو پرس ـه لهس ـهر ڕزگایــی نهتهوهیــی كــردووهو چ ل ـ ه ئاســتی
بیروبــاوهڕ و چ لــ ه مهیدانــی كــردهوهدا ههنــگاوی بــۆ نــاوه.
دامهزرانــی یهكــهم ڕێكخــراوی ژنانــی كــورد لــ ه ڕۆژههاڵتــی
كوردســتان لهالیــهن پێشــهوا قــازی محهممــهد ســهرۆك
كۆمــاری كوردســتان و ههروههــا ڕێب ـهری حیزبــی دێمۆكڕاتــی
كوردســتانهوه ،بهڵگهیهكــی گرینگــ ه لهســهر مكوڕبوونــی ئــهو
بزووتنهوهیــ ه لــ ه ئاســت پرســێكی كۆمهاڵیهتیــی گرینــگ و لــ ه
ههمــان كاتــدا چارهنووسســازی كۆمهڵــگا .كاتێــك ژنــان لــ ه
ناوچ ـه جیاوازهكانــی ئێــران لهگ ـهڵ بــێ مافــی و ههاڵواردنێكــی
سیســتماتیك بــهرهوڕوو بــوون( ،تهنانــهت ههوڵهكانــی ڕژێمــی
پاشــایهتیی بــۆ مهیداندانــی ژنــان لــ ه ئێرانــدا تهنیــا الســایی
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كردنـهوهی كولتــووری ڕۆژئاوایــی بــوو بـهر لـهوهی بڕوابــوون
بێ ب ه مافی ژنان) حیزبی دێمۆكڕات ب ه كردنهوهی مهدرهسهی
كچانــ ه لهچوارچێــوهی دهســهاڵتی كۆمــاری كوردســتاندا
و هاندانــی ژنــان بــۆ بهشــداری لــ ه چاالكیــی كۆمهاڵیهتــی
و ڕێكخراوهیــی و ســهرهنجام لــ ه قۆناغهكانــی دواتــردا
مهیدانــدان ب ـ ه ژنــان بــۆ حــوزوور ل ـه دهزگای بهڕێوهب ـهری و
بڕیاردانــی حیزبــدا ،ئاســۆیهكی ڕوونــی بــهرهو چارهســهریی
پرســی ژن لــ ه داهاتــووی كۆمهڵــگای كوردیــدا كردۆتــهوه.
لقــ ه جۆراوجۆرهكانــی بزووتنــهوهی كــورد ههنگاوێــك
پێــش نهتهوهكانــی دهوروبــهر ،دهرگای كاروبــاری
سیاســییان بــۆ ژنــان كردۆتــهوهو تهنانــهت لــ ه خهباتــی
چهكداریــی حیزبهكانــی ڕۆژههاڵتــی كوردســتان كــهم نیــن
ئــهو ژنانــهی لهڕیــزی پێشــهوهی ئــهو خهباتــهدا بهشــدار
بــوون و گیانــی خۆیــان بهختــی ئامانجهكانیــان كــردووه.
لــ ه كارهســاتی مووشــهكبارانی قــهاڵی دێمۆكــڕات
لــ ه 17ی خهرمانانــی 97ی ههتاویــدا دوو لــ ه
ژنانــی ڕێبــهری حیزبــی دێمۆكڕاتــی كوردســتان،
نهســرین حــهداد و ســۆیال قــادری شــههید بــوون.
ههموو ئهو ڕاستیان ه ئهوهمان بۆ دهسهلمێنن ك ه بزووتنهوهی
كورد و ب ه تایبهت حیزبی دێمۆكڕاتی كوردســتان پرســی ژنانی
نهتهنیــا فهرامــۆش نهكــردوه ،بهڵكــو لــ ه ســهر ئــهو باوهڕهیــ ه
بـ ه بــێ ڕزگاری ژنــان نهتـهو ه ڕزگار نابــێ .تهنانـهت پێــی وایـ ه
خهباتــی یهكســانیخوازیی ژنــان خهباتێكــی بهردهوامــ ه بــۆ
ههمــوو قۆناغ ـهكان ،چ ل ـ ه س ـهردهمی خهباتــی شۆڕشــگێڕانهی
نهتهوهییــدا و چ لــ ه قۆناغــی ڕزگاریــی نیشــتمانی دایــه.
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بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکرات
شەونم هەمزەیی

دڵی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە

شــوێن :قــەاڵی دێموکــرات ،ڕێکــەوت١٧ :ی خەرمانانــی
١٣٩٧ـــی هەتــاوی ،کات ،١٠:٤٥ :بابــەت :هێرشــی مووشــەکیی
ســپای پاســداران ،شــەهید ،برینــدار ،کومیتــەی ناوەنــدی ،ژن
و منــداڵ و  ...ئــەم کلیلــە وشــانە هەتــا چەنــد ڕۆژ دوای ئــەو
ڕێکەوتــەی لــە ســەرەوە هاتــوە ،بــەردەوام بــەر گــوێ دەکــەوت.
دەنگــی تەقینەوەیەکــی ســامناک ،خرمــەی شووشــەی
دەوروبەرمــان و هــات و هــاوار و قیــژەی منــدااڵن گوێــی کــپ
کردیــن ،هــەاڵت هــەاڵت و ئاســمانێک لــە دووکــەڵ چاومانــی
داپۆشــیبوو ،بۆنــی بــارووت و خوێــن گێــژی کردبووین؛ کەســانێکی
لــە خۆبــوردووش کایەیــان بــە گیانیــان دەکرد و گیانــی هاوڕێیانیان
لــە مــەرگ ڕزگار دەکــرد .ئەمــە بــە کورتــی و بــە خێرایــی وێنــە
و پێناســەیەکە لــە مێشــکی منــدا ماوەتــەوە لــەو ڕۆژە نگریســە.
لــە ئاکامــی ئــەم هێرشــە دڕندانــەدا  ١٦کــەس شــەهید
بــوون کــە  ٦کەســیان ئەندامــی کومیتــەی ناوەندیــی
حیــزب بــوون و زیاتــر لــە  ٥٠کەســیش برینــدار بــوون،
کــە لــەو نێــوەدا ژمارەیــەک لــەوان ژن و منــداڵ بــوون.
ســپای پاســداران لــە ڕاگەیەنــدراوی فەرمیی خۆیــدا ئاماژەی بەوە
دا ،ئەم هێرشــەی لە ئاکامی هێرشــی پێشــمەرگەکانی ئەم حیزبە بۆ
ســەر پایەگایەک لە مەریوان کردوە! و هەروەها قەاڵی دێموکراتی
وەک شــوێنێکی نیزامــی پێناســە کردبــوو .هــەر دوو ئیدیعاکــە هــەر
لــە بنەڕەتــدا درۆ بــوون؛ ئــەی ئــەم هێرشــە بــە چ مەبەســتێک کــرا؟
بزووتنــەوەی کوردســتان و بــە تایبــەت حیزبــی دێموکــرات هــەر
لــە ڕۆژی یەکەمــی هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامییەوە،
جێگــەی تــرس و دڵەڕاوکێــی ئــەم ڕێژیمــە بــووە .ســەرەڕای هەمــوو
هەوڵێکــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ ســەرکوت و تێکشــکاندنی ئــەم
بزووتنەوەیــە ،گیانبــازی کــردوە ،بەرخۆدانــی کــردوە ،لەســەر پــێ
ماوەتــەوە و بــەردەوام وەک ســەرەکیترین هێــزی ئۆپۆزیســیۆن
ســەیر کــراوە و ڕێژیمیــش لــە پێنــاو لــە نێو بردنیــدا تێچووی زۆری
داوە .لە تێرۆری دوو ڕێبەری کاریزما و کاریگەری ئەم حیزبەوە
هەتــا دەگاتــە زیاتــر لــە پێنــج هــەزار شــەهیدی هــەر ئــەم حیزبــە.
بــە پێچەوانــەی ئیدیعــا و پرۆپاگانداکانــی کۆمــاری ئیســامی و
ســپای پاســداران ،لــەم ســااڵنەی دواییــدا کــە بــە هۆکارگەلێکــی
زۆر شــێوەی خەباتــی چەکدارانــە گۆڕانــی بەســەردا هاتــوە و
ئــەو دەرفــەت و دۆخــە لەبــارە بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەم شــێوەیە لــە
خەبــات لــە بەردەســتدا نەمــاوە ،حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان،
بــە ڕاگرتــن و بــە چــاوی ڕێــز ســەیر کردنــی هەمــوو ڕەهەندەکانــی
خەبــات ،جەختێکــی زیاتــری لــە ســەر گوتارێکــی نوێتــر لــە
خەبــات کردوەتــەوە .ئــەم حیزبــە بــە گرینگییەکــی زۆرتــرەوە
دەڕوانێتــە خەباتــی مەدەنــی و لــەم پێناوەشــدا هەنــگاوی زۆر
کــرداری و باشــی هەڵێناوەتــەوە و؛ کاریگەریــی قووڵیشــی
لەســەر بیــروڕای گشــتیی نێوخــۆی واڵت دانــاوە .ئــەم بــاوەڕەی

جێگیــر کــردوە کــە ئێمــە دەتوانیــن لــە هــەر جێگــە و پێگەیەکــدا
پارێــزەری نیشــتمان بیــن و هــەوڵ بدەیــن ئــەو مافانــەی لێمــان
زەوت کــراوە بــە دەســتیان بێنیــن .ئــەم بارســتاییە لــە پێوەندیــی
دوو الیەنــەی هێزێکــی سیاســیی تاراوگەنشــین لەگــەڵ خەڵکــی
واڵتەکــەی خــۆی ،ســەرەداوی ڕق و بێــزاری و لــە هەمــان کاتــدا
سەرســووڕمانی کۆمــاری ئیســامی لــە هێــزی بەهێــزی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانە .بــە واتایەکــی دیکــە دەکــرێ بڵێیــن حیزبــی
دێموکــرات توانیویەتــی وشــیاریی نەتەوەیــی لــە کوردســتاندا بــە
ئاســتێک لــە گەشــە بگەیەنــێ کــە دوژمنــان و داگیرکەرانــی خاکــی
کوردســتان وەک گەورەتریــن لەمپــەری بــەردەم خۆیــان بیبینــن.
وەک بــاس کــرا ،کۆمــاری ئیســامی دوای هێرشــەکە ئیدیعــای
کــرد بنکــە نیزامییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کردوەتــە ئامانــج،
ئــەوە لــە کاتێکــدا بــوو کــە ئــەم قەاڵیــە شــوێنی کاروبــاری ئیداریــی
حیزبــی دێموکراتــە و شــوێنی شــکڵگرتن و باڵوبوونــەوەی بیــر و
ئەندێشــەی ئــەم حیزبــە و ڕێکخــراوە مەدەنییەکانــی وەک ژنــان،
الوان و مندااڵنــە کــە کاروبــاری ڕۆژانەیــان لــە قــەاڵ بەڕێــوە دەبــەن.
هەروەهــا شــوێنێکە بــۆ پــەروەردە و پێگەیاندنــی ئــەم چیــن و
توێژانــە و دروســت کردنــی پێوەندییــان لەگــەڵ خەڵکــی خۆیــان
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان .لــەم پێوەندییــەدا شــەهید بوونــی دوو
ســکرتێری ڕێکخــراوی ژنــان و چەنــد ئەندامێکــی الوان هەروەهــا
برینداربوونــی چەنــد ژن و منداڵێــک ،دەرخــەری ئــەو ڕاســتییە
بــوون کــە بــۆ جارێکــی تــر کۆمــاری ئیســامی بــە بیانــووی بێبنەمــا
هەمــوو ڕێککەوتــن و کۆنوانســیۆنەکانی مافــی مرۆڤــی پێشــێل کــرد.
شــەهیدان و بریندارانــی ئــەم ڕووداوە کەســانێک بــوون کــە لــە
دەســت زوڵــم و ســتەم و چەوســانەوە ڕاپەڕیبــوون ،ئــەو ســتەمە
نەتەوایەتــی ،ڕەگــەزی و کۆمەاڵیەتــی و هتــدەی کــە بــە درێژایــی
مێــژوو لــە نەتەوەکەیــان وەک کــورد و لــە خۆیــان کــراوە .ئــەوان
بــەدەر لــە نــاو و عینوانیــان مرۆڤگەلێــک بــوون کــە بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانــج و خولیاکانیــان واتــە ڕزگاریــی نەتەوەکەیــان هەوڵیــان دەدا.
چاالکیــی سیاســی و مەدەنیــی ژنانــی کــورد تایبــەت بــە ئەمــڕۆ
و دوێنــێ نییــە و هــەر لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا
ئــەم بزووتنەوەیــە بیچــم دەگــرێ و بــە دامەزرانــی ڕێکخــراوەی
ژنــان و کاری پەروەردەیــی و فێــرکاری و سیاســی ،قۆناغێکــی
دی لــە خەبــات و ژیانــی سیاســیی ژنــان دەســت پــێ دەکا .لــە
بڕگەیەکــی دیکــەی مێژووییــدا و دوای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران
و تــا گەیشــتن بــە ئێســتا لــە نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــدا
خەبــات و تێکۆشــانی سیاســی و مەدەنــی و مافخوازانــەی ژنــی
کــورد شــێوازێکی نــوێ لــە خەباتــی وەرگرتــوە .شــوێنی چاالکیــی
ئێســتای ئــەم ڕێکخراوەیــە هەمــان ئــەو قەاڵیــەی دێموکراتــە کــە
کرایــە ئامانجــی مووشــەکەکانی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران.
لــەم نێــوەدا دوو ژنــی لێهاتــوو« ،ســۆهەیال و نەســرین» کــە
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پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات بــوون ،هــاوکات بــە دوو کەســی
دیــاری بزووتنــەوەی ژنانــی کوردســتانیش دەژمێــردران ،لــە
کۆبوونــەوەی کومیتــەی ناوەندییــدا بوونــە قوربانیــی دڕندەیــی
کۆماری ئیسالمی .پۆلێک لە الوان و مندااڵنیش لە کاتێکدا کە وەک
هــەر ڕۆژێکــی ئاســایی بــۆ ڕاپەڕاندنــی ئەرکــە پێ ســپێردراوەکانیان
لــە چوارچێــوەی ڕێخکــراوی تایبــەت بــە خۆیــان خەریکــی
کارو چاالکــی بــوون کرانــە ئامانجــی ئــەم هێرشــە بێبەزەییانــە.
ئاستی بەرزی کاریگەریی ئەم کەسایەتییانە لەسەر هاوبیرەکانیان
لــە نێوخــۆی واڵت و کردنــەوەی کاناڵێکــی بەرینــی تەشــکیالتی بــە
مەبەســتی هاوفکــری و ئاراســتە پێــدان و ئاراســتە وەرگرتــن و،
بەرباڵویــی ئــەم پێوەندییــە دوو الیەنــە هــۆکاری ســەرەکیی تــرس
و دڵەڕاوکێــی کۆمــاری ئیســامی لــە حیزبــی دێموکــرات بــوو
و هەشــە .ئــەو تــرس و دڵەڕاوکێیــەی کــە بوێریــی ئــەوەی بــەم
ڕێژیمــە دا دەســت بداتــە کارێکــی وا پڕمەترســی و پڕتێچــوو.
لــە الیەکــی تریشــەوە بــە ئامــاژەدان بــە کار و چاالکییــە
مەدەنییــەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە هەمــوو بــوارە
جۆراوجــۆرەکان و گوشــاری بەردەوامــی ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــی
ئــەو ڕێژیمــە و ســەرکوت و گرتنــی چاالکوانــان ،دەتوانیــن ڕاســتیی
ئــەوە بســەلمێنین کــە کۆمــاری ئیســامی بێگــوێ دانــە هیــچ یاســا
و ڕێســایەکی مافــی مــرۆڤ و بێجیــاوازی دانــان لــە نێــوان ژن
و منــداڵ و هێزێکــی نیزامــی هەوڵــی لــە نێــو بردنــی کــورد و بــە
تایبــەت جیابیرانــی ئــەو ڕێژیمــە دەدا .نموونــە لــەم بــارەوە زۆرن
ئامــاژە بــە نــاوی دوو ژنــە کۆڵنــەدەری وەک زارا محەممــەدی،
مامۆســتای زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی و فاتمــە داوەنــد ،چاالکــی
مەدەنــی و سیاســیی زیندانــی لــە زیندانــی ورمــێ؛ دەتوانــێ
نوێنەرایەتیــی ژنانــی چاالکــی پرســی نەتەوەیــی لە کوردســتاندا بکا.
بــەاڵم هەمــوو ئــەم هەواڵنــەی ڕێژیــم کاردانــەوەی پێچەوانــەی
هەبــووە ،ئەگەریــش توانیبێتــی لــە بــاری نیزامییــەوە -بــە
لــە بەرچــاو گرتنــی ئــەو هەمــووە هێــز و پێداویســتییەی کــە
هەیەتــی -هەتــا ڕادەیــەک ســەرکەوتن بــە دەســت بێنــێ؛ ئــەوە
لــە بــاری سیاســییەوە دەزانیــن کــێ لــە گۆڕەپانــی سیاســیی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا تەراتێــن دەکا و بــراوەی ئــەو مەیدانەیــە.
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حیزبــی دێموکــرات بــە مانــەوە و خۆڕاگریــی خــۆی کولتــووری
بەرخۆدانێکــی هــزری و سیســتماتیکی لــە نێــو کەســایەتیی کــورددا
خولقانــدوە .هــەر وەک دەشــبینین ســەرەڕای هەمــوو زەبــر
و زەنگــەکان ،ئەمڕۆکــە ژنــان ،الوان و تەنانــەت مندااڵنیــش لــە
هەمــوو نافەرمانییــەکان ،کایــە سیاســی و مەدەنییــەکان ،چاالکییــە
ئەدەبــی و ژینگەپارێزییــەکان و ناڕەزایەتییــەکان بەشــدارن
و لــە ســەنگەری پێشــەوەی ئــەم خەباتــە نەتەوایەتییــەدان.
هەرچەند حیزبی دێموکراتی کوردستان لەم ڕۆژەدا گەورەترین
زەبــری لــێ کــەوت ،بــەاڵم دوای ئــەو ڕووداوەش هــەر وا لــە خەبات
و تێکۆشــانی لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــدا بەردەوامــە .خەڵکیــش
بــە کاریگــەری وەرگرتــن لــەم خەباتــە بێپســان و بێڕاوەســتانەی
حیزبەکەیــان ،لــە پێشــوو ڕاشــکاوانەتر بــۆ داکۆکــی لــە مافەکانــی
خۆیــان ،بــۆ بەرگــری لــە شوناســی خۆیــان لــە مەیدانــدان و لــەو
الشــەوە ماهیەتــی  ٤٠ســاڵەی دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی و
دڕندەیــی پتــری بەرامبــەر بــە هێــزە بەرهەڵســتکارەکانی پتــر لــە
پێشــووتر دەر کەوتــوە .مانگرتنــی بــە شــکۆی ٢١ـــی خەرمانــان
لەســەر داواکاریــی حیزبــە سیاســییەکانی کوردســتان و بــە تایبەتــی
بریندارتریــن حیــزب واتــە حیزبــی دێموکــرات و ،بەردەوامیــی
ڕەهەنــدە جیاوازەکانــی خەبــات لــە نێــو ڕۆژهــەاڵت پەیامێــک بــوو
بــۆ ســەلماندنی پێوەندیــی بەهێــزی نێــوان خەڵکــی کوردســتان و
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و ئازادیخوازیــی خۆیــان لــە چوارچێــوەی
حیزبــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا و؛ هەروەهــا
دەرکەوتنی ئەم ڕاســتییەش کە نەبزی ژیانی سیاســیی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان هێشــتاکەش لــە دەســت حیزبــە نەتەوەییەکاندایــە.
کۆمــاری ئیســامی بــە ڕێکــەوت ئــەم هەمــووە زەبــرەی لــە حیزبی
دێموکــرات نــەداوە ،لــە تێــرۆری ڕێبەرانییــەوە بگــرە هەتــا کوشــتن
و ئێعدامــی ســەدان و هــەزاران الیەنگــر و ئەندامــی ئــەم حیزبــە و،
هێرشــی هەمــە جــۆرە و هەمیشــەیی بــۆ ســەر بنکــە و بارەگاکانــی،
دەر خــەری یــەک ڕاســتییە و ئەویــش ئەوەیە کە حیزبی دێموکراتی
کوردســتان خاوەنی پێگەیەکی مێژووییە ،لە کوردســتان بەردەنگی
بەربــاوی هەیــە ،خاوەنــی کاریگەریــی بزوێنــەرە ،قورســاییەکی
زۆری هەیە؛ کە ئەمانەش بە کۆماری ئیسالمی تەحەممول ناکرێ.
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بزووتنەوەی مەدەنی و

مەحبووبە رەحیمی

خەباتی چەکداریی ژنان!

ئەگــەر بــە ســەرنجەوە بڕوانینــە مێــژووی بزووتنــەوەی
ژنــان لــە کوردســتان و ئاوڕێــک لــە دۆخــی سیاســی و
ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی ئــەو کاتــی کۆمەڵگــەی کــوردی
بدەینــەوە و خوێندنەوەیەکــی ورد و واقعیــی بــۆ بکەیــن،
نــەک هــەر لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان ،بگــرە پێــش
لــەو کاتیــش ژنــان بــە پێــی دەرفــەت و بارودۆخــی ناوچەکــە
لــە خەبــات بــۆ ڕزگاریــی نەتەوەیــی و گەیشــتن بــە مــاف

ڕەنگــە زۆرێــک لــەو ژنانــەی ئــەو ســەردەم کــە هەوڵیــان
داوە لــە هــەر ڕێگەیــەک کــە بۆیــان گونجــاوە کار بــۆ ئــازادی
و مافــی ژنــان بکــەن ،ســەر بــە هیــچ حیــزب و الیەنێکــی
سیاســی نەبووبــن ،بــەاڵم لــە ڕێــگای جۆراوجــۆرەوە ئامــادە
بــوون خزمــەت بــە ژن و نەتەوەکەیــان بکــەن .لەگــەڵ
ێ خســتنێک
ئەوەشــدا بەداخــەوە لــە زۆر جێگــە وەک پشـتگو 
مێژوونووسان یان ئەو کەسانەی کە هەوڵیان داوە مێژووی

و داخوازییەکانــی گەلــی کــورد بەشــدار بوونــە و ئەگــەر
بــە هــۆی دابونەریتــی بــاو و زاڵ بــە ســەر کۆمەڵگــەی
کوردییــدا دەرفەتــی ئەوەیــان نەبووبــێ یــان ڕێگــەی ئەوەیــان
پــێ نەدرابــێ شــان بــە شــانی پیــاوان تێکــەڵ بــە خەباتــی
چــەکداری بــن و نەیانتوانیبــێ ڕاســتەوخۆ لــە بزووتنــەوە
سیاســییەکاندا دەوری ســەرەکی بگێــڕن ،ئــەوا هەمیشــە
وەک پشــتی جبهەیــەک و هێزێکــی بەهێــزی پشــتیوان لــە
ن پەنجەیــان دیــار بــووە
ســەنگەری بەرگرییــدا بــوون و شــوێ 
و بــۆ وەدەســتهێنانــی مــاف و ئازادییــەکان تێکۆشــاون.

کــورد و بزووتنــەوە سیاســییەکان بنووســنەوە ،کەمتــر
نەخــش و ڕۆڵــی ژنانیــان لــە خەباتــدا بەرجەســتە کردۆتــەوە.
هــەر وەک ئێســتاش دەبینیــن ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان لــە هــەر دەرفەتێــک کەلــک وەر دەگــرن بــۆ
ئــەوەی بــە مــاف و ئازادییەکانیــان بگــەن و لــەو پێناوەشــدا
قوربانییەکــی زۆریــان داوە و هیــچ زەخــت و فشــارێک
نەیتوانیــوە لــە ویســتەکانی خۆیــان پاشــگەزیان بکاتــەوە.
لــەو ڕاســتایەدا ئەگــەر بمانــەوێ هەڵســەنگاندنێکی ڕاســت
بــۆ خەباتــی ژنــان یــان بزووتنــەوی ژنــان لــەو ســەردەم و
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بارودۆخــی ئــەو کاتــی کوردســتان بکەین ،دەکــرێ بڵێین ژنان
ن
ئەوەنــدەی بــۆ ویســتە نەتەوەییــەکان هەوڵیــان داوە و شــا 
بــە شــانی پیــاوان خەباتیــان کــردوە ،ئەوەنــدە نەپڕژاونەتــە
ســەر هــەوڵدان بــۆ دەســتەبەر کردنــی مافــی ڕەگــەزی و
وەدیهاتنــی خــەون و ئارەزووەکانــی خۆیــان .چونکــە
ئــەو فــەزا ئــازادەی کــە بــۆ پیــاوان ڕەخســا بــوو ،بــە هــۆی
دواکەوتوویــی کۆمەڵگــە بــۆ ژنــان نەڕەخســا بــوو ،بــەاڵم هــەر
بــە دوای ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی ،کۆمەڵگــەی ئێــران
نســبەت بــە ژنــان بــە گشــتی و ژنــی کــورد بــە تایبەتــی گــۆڕا.
هــەر ئــەو هۆیــە بــوو لــە ســااڵنی شەســتی هەتاوییــدا ،ژنــان
ڕاســتەوخۆ دەســتیان دایــە خەباتــی چــەکداری و پــۆل پــۆل
تێکــەڵ بــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و
الیەنــە سیاســییەکانی دیکــە بــوون ،چونکــە ژنــی کــورد لــە
دوو الوە زوڵــم و ســتەمی لــێ دەکــرا و دەکــرێ .یەکــەم وەک
نەتــەوە لــە الیــەن نیزامێکــی دەســەاڵتداری داپڵۆســێنەری
وەک کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە دەچەوســێندرێتەوە و
دووهــەم وەک ڕەگــەز لــە الیــەن کۆمەڵگــەوە؛ بــە واتایەکــی
دیکــە لــە الیــەک وەک کــورد و لــە الیەکــی تریشــەوە
وەک ژن هەمــوو دەرفەتەکانــی لــێ وەر گیراوەتــەوە.
لــە دنیــای ئەمــڕۆدا دەبینیــن کــە ژنــان چــۆن لــە هــەر
ڵ دەکــەوێ کەلــکوەر
دەرفەتێکــی گونجــاو کــە بۆیــان هــە 
دەگــرن و شــانیان داوەتــە بــەر خەباتێکــی هەمــە الیەنــە.
دەکــرێ بڵێیــن بــە خۆشــییەوە جێگــە و پێگــەی ژن لــە
نێــو حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا تــا ڕادەیەکــی بــاش
جێــی گرتــوە .ژنــان لــە هەمــوو ئــۆرگان و بەشــەکانی ئــەم
حیزبــەدا حوزووریــان هەیــە و توانیویانــە لــە ڕێبەریــی
حیزبــدا جێگــە و پێگــەی خۆیــان بکەنــەوە و هێــز و
توانــا و لێهاتوویــی خۆیــان بــە کــردەوە بســەلمێنن.
هــەر وەک دیتمــان لــە کارەســاتی مووشــەکبارانی قــەاڵی
دێموکــرات لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە ،دوو
ژنــی ماندوویــی نەنــاس و بــە توانــای ڕێبــەری ،شــەهید
«نەســرین حــەداد» و شــەهید «ســوهەیال قــادری» گیانــی
خۆیــان بــە نیشــتمان بەخشــی ،کــە هــەر لــە ســەرەتای
ژیانیانــەوە لــەو حیزبــەدا بــوون و بــە هەوڵــی بــەردەوام و
خەبــات و تێکۆشــانی بێپســانەوەیان ببــوون بــە ئەندامــی
کومیتــەی ناوەندیــی حیــزب و ســکرتێری یەکیەتیــی ژنــان.
١٧ی خەرمانــان لەگــەڵ ئــەوەی کارەســاتێکی دڵتەزێــن
و خەســارێکی قــورس بــوو بــۆ حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان و یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان و
بریــن و کەلێنێکــی گــەورەی لــێ کەوتــەوە ،بــەاڵم بــۆ درێــژە
دان بــە ڕێــگای خەباتیــان ،هــەر بــە دوای ئــەو کارەســاتە
دڵتەزێنــەدا دەیــان کچــی خوێنگــەرم پەیوەســت بــە
ڕێزەکانــی هێــزی پێشــمەرگە بــوون و پێیــان وا بــوو
مافــی هــەر ژنێکــە کــە وەک پیــاو لــە خەبــات و تێکۆشــاندا
حــوزووری هەبــێ و ،ڕێبــازە پیرۆزەکــەی شــەهیدان
نەســرین حــەداد و ســوهەیال قــادری درێــژە پــێ بــدرێ.
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درێژەی...

درێژەی ڕێگەی نەسرین و سوهەیال
لە زیندان دا

بــە پێــی هەوالنیرانــی بــێ ســنوور لــە بەیانییەکــی کــە رۆژی
هەینیــی  ٣١ی گەالوێــژ باڵوکرایــەوە ،ســەبارەت بــە ســامەتی و
دەستراگەیشــتنی نەســرینی ســتوودە و  ١٩رۆژنامەنــووس و
شــاروومەند هەواڵنێــر کــە لــە زینــدان دان ،بــە تایبەتیــی نیگەرانیــی
خۆیــان دەربــڕی .هەروەهــا ،داوا لــە جاویــد رەحمــان  -کــە
هەواڵنیریــی مافــی مــرۆڤ لەئێرانــە -کــرا کــە هــەوڵ بــدا ســەردانیی
زیندانــەکان لــە ئێــران بــکا ،و وەزعــی زینداییــە سیاســییەکان لــە
نزیکــەوە تاوتــوێ بــکا .ئــەو داوایــە لــە الیــەن کاربەدەســتانی
قەزایــی کۆماریــی ئیســامی تــا ئێســتا ،بــی واڵم ماوەتــەوە.
لــە گــەڵ ئــەوەی لــە  ٢٠شــوێنی کرێکاریــی و ســەنعەتیی
نــەوت و گاز  -هەتــا نووســینی ئــەم دێڕانــە -مانگرتــن لــە ئــارا
دایــە؛  ٧٢کــەس لــە زیندانییەکانــی ناڕازیــی گرینگــی گەاڵڕێــزان
(خەزەڵــوەری) ی  ،٩٨مانیــان لــە خــواردن گرتــوە .ئومێــد زۆرە
ناڕەزایەتییــەکان ببنــە گشــتیی و سەرانســەریی لــە ئیــران دا.
ئەگــەر رێژیــم پێــی وابــوو بــە مووشــەک بــاران بــە یارمەتیــی
فڕۆکــەی بــێ فڕۆکــەوان ،رێگــەی خەباتــی ئازادیخوازیــی و
مافیــی نەتەوەیــی پڕمەترســیی تــر و بێتوانــا دەکا ،هەڵەیەکیــی
گەورەیــی کــرد .خەباتیــی فرەرەهەندیــی – کــە تێزێکــی گرینگیــی
بزووتنەوەیــی ئازادیخوازیــی و مافخوازیــی نیوخــۆ و دەرەوەی
ئێرانــە -و پڕرەنگتریــن ئادرەسەکەشــی حیزبــی دێمۆکڕاتــە،
دوایــی کارەســاتی  ١٧ی خەرمانــان پردێکــی گرینگــی لــە ٢١
خەرمانــان دا ،لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــێ دروســت بــوو.
الیەنێکــی ئــەو خەباتــە فــرە رەهەندییــە ،لــە هەناویــی کۆمەڵگــە
و ماوەیەکــە بەرزتــر لــە پێشــوو لەنێــو ئیــرادە و بوێریــی زیندانــە
سیاســییەکان زایڵەکــەی دەبیســرێ .لەنێــو دەیــان کــەس لــە
مانگرتــووکان دا ،زایەڵــەی نەســرینی ســتوودە و ســوهەیال
حیجابــی ســوور بییــە .ئــەو هــاوار و بانــگ وخەباتــەی بــە
مووشــکی زوڵــم و غــەدر و ســەڕۆیی دینــی خوێناویــی کــرا،
بــە خوێنــدەوەی مــن رەگەیــەک لــە "تەناســوخی سیاســی" و
جەســارەتی تێکۆشــانی پتــری بــە نەســرینی ســتوودە و ســوهەیالیی
حیجابــی -تەوارەکانــی بەنــد کــراوی سیاســی -بەخشــیوە.
بــۆ ئەمگناســی پتــر بــۆ زیندانەییەکانــی بوێــری ژنــان و کچانــی
نەتەوکانــی ئارایــی لــە ئێــران دا ،ژمارەیەکیــان کــە لــە زینــدان دا،
بــوون یــا هــەن دەنووســین .بەڕێــزان :زینەبــی جەاللیــان ،نیرگســی
مەحەممــەدی ،ئاتینــای دایمــی ،زارای محەممــەدی ،یاســەمینی
ئاریایــی ،فاتمــەی ســپهری ،نــەدا ئاشــتیانی،راحیلەی ئەحمــەدی،
مریەمــی ئەکبەریــی مونفەریــد ،لەیــای حوســێن زادە ،ســپیدەی
فەرهــان ،منیــرەی عەرەبشــاهی ،ســەبای کــورد ئەفشــاری ،نــەدای
ناجی ،ســەمانەی نەرووزی ،ســیمای ئینتیســاری ،ئەرەســی ئەمیری،
مەرزیەیــی ئەمیر قەفەرەســی ،نازەنیینــی زاغەریی ،زارای زێهتابچی،
فاتمــەی زیایــی ،نەگینــی قەدەمیان ،فرشــتەی محەممەدی ،فەرنگیســی
مەزلــووم ،مۆژگانــی کەشــاوەرز ،ســەمینی مەقســوودی ،پەروینــی
محەممــەدی ،ئانیشــای ئەســەدوڵالهی ،زارای ئەســەد پــوور و...
هەوڵــدان بــۆ ئازادیــی زیندانییــە سیاســییەکان ،پێویســتە رۆژانــە و
بەردەوام باسی بکرێ ،و وەک هەوڵێکی گرینگی خەبات و تێکۆشان
لــە هەمــوو جیهــان ،ببێتــە ســەردێڕ و مانشــێتی داخوازییــەکان.
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ژنێک لە ڕەگەزی خۆڕاگری
نەسرین یوسفزادە

هێندێــک هــۆکار وەک هەســت کــردن بــە نەهامەتــی و دەردی نەتەوەکەمــان
و هەســت بــە مەســئولییەت کــردن لــە بەرابــەر خــاک و واڵتەکەمــان
بۆتــە هــۆکاری ئــەوەی کــە ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ کــوڕان و کچانــی ڕۆژهــەاڵت
ڕێــگای پێشــمەرگایەتی بگرنــە بــەر و چەکــی پێشــمەرگە لــە شــان بکــەن.
لــە نێــو ئەوانــدا کەســانێک هــەن کــە بێجگــە لــەوەی کــە خۆیــان عەشــقی
ئــەو ڕێبازەیــان لــە دڵــی دابــووە ،بوونەتــە میراتگــری چــەک و ســەنگەری
خۆشەویســتێکی بنەماڵەکەیــان و یــەک لــەوان خاتوونێــی نێــو ڕیزەکانــی حیــزب
و یەکەتیــی ژنانــە مــن بــۆ ئەمەگناســی چوومــە الی و هــۆکاری ئــەوەی کــە چــۆن
بــوو بــە پێشــمەرگەم لــێ پرســی و هەرچــی ئــەو باســی کــردم نووســییەوە
خاتوو گواڵڵەمحەممەدزادە دەڵێ:
ئــەو کەســانەی ڕوو دەکەنــە ڕیــزی تێکۆشــەرانی دێموکــرات
و دەبنــە پێشــمەرگە ،هــۆکاری جۆراوجــۆری هەیــە ئــەوی
منــی هانــدا و هــۆکاری ســەرەکی بــوو کــە بتوانــم ئــەو حیزبــە
و شــانازی ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــم بــە نســیب بــێ دایکــم
بــوو ئــەو وەک یەکــەم کــەس ئــەو دەرفەتــەی بــۆ ڕەخســاندم.
چونکــی ئــەو وەک شــێرە ژنێــک کــە بــەردەوام یارمەتیــدەری
پێشــمەرگە و خۆبەخشــانە لــە پێنــاو ئامانجــی کوڕەکــەی کــە
شــەهید بــوو خەباتــی کــرد .لــە یەکــەم ڕۆژەکانــی ژیانمــەوە
کەدەورووبــەری خــۆم ناســی هەســتم بــە زۆرداری کــرد
پیتەکانــی کوردایەتــی بــە زمانیکــی پــاراو لــە دایکمــەوە فێــر بــووم.
دایکــم پێــش ئــەوەی برایەکــەم بەنــاوی «توفیــق محەممــەدزادە»
شــەهید بــێ شــانی بــەر کاری حیزبــی دابــوو چونکــی هــەر کات
کادرەکانــی ناوچــە ،تیمــی تەشــکیالتی وبرینــداری پیشــمەرگە لــەو
ناوچەیــە بوایــەن یەکــەم پشــت وپەنــا دایکــم بــووە و بــە چەندیــن
جــار بــۆ پاراســتنی تێکۆشــەرانی دێموکــرات گیانــی خــۆی لــە
مەترســی هاویشــت ،دەڵێــن دەســتی قــەدەر بەزەیــی بەکــەس دانایــە
و گــەرووی دایکمــی گــرت ،ژنێکــی بەتوانــا و بەهێــز بــە شــەهید
بوونــی کوڕەکــەی کــە هێشــتا زۆری لەتەمەنــی نەرۆیشــبوو پشــتی
چەمــاوە .بــەاڵم لەکاتیـکدا بــە چــاوی پڕلــە ئەســرینەوە لــە تەرمــی
کــوڕە شــەهیدەکەی دەڕوانــی بــە وتــە بەنرخەکانــی لــە نێــو ئاپۆڕای
خەڵــک بەدەنگــی شــێرانە گوتــی "بەرخــی نێــر بــۆ ســەربرینە".
داســتانی شــەهیدبوونی الپەرەیەکــی زیرینــە لــە قارەمانەتــی
پێشــمەرگەی دێموکــرات ،ســاڵی  ١٣٦٠بــوو کــە شــەهید تەوفیــق
لــە دەرگیرییەکــی قــورس و شــەڕێکی قارەمانانــەدا لــە "تەخــت
و تەمەربــەگ" هــاوڕێ لەگــەڵ چەنــد هاوســەنگەری دیکــەی
شــەهید بــوون و ڕووحــی پاکیــان پێشــکەش بــە نیشــتمان کــرد.
کاتێــک براکــەم شــەهید بــوو تــازە ڕووم لــە قوتابخانــە کردبــوو
بــە وتەکانــی دایکــم بــۆم دەرکــەوت کۆچــی براکــەم هەتاهەتاییــە،

ئەگەرچــی منــداڵ بــووم بــەالم شــەهید بوونــی چۆکــی بەمــن دانەداو
بەڵکــوو دوای چەنــد ســاڵێک بڕیارمــدا رێبــازی پیــرۆزی براکــەم
درێــژە بــدەم و چەکــی ئــەو لەشــان بکــەم .لەهەلــەوە مەرجێکــی
ئەوتــۆدا بــۆ مــن زۆر ســەخت و دژوار بــوو بڕیارێکــی ئەوتــۆ
بــدەم ،بۆیــە هەمــوو شــتێکی دیکــەم وەاڵ نــا بــۆ ئــەوەی ســاتێک لــە
رێبــازی شــەهید توفیــق کــە ســەری بــۆ دانــا لێــی دوور نەکەومــەوە،
هەرئەوانــە بوونــە هــۆی ئــەوە پێوەنــدی تەشــکیالتی لەگــەڵ
کۆمیتــەی شارســتانی ســەقز بگــرم و وەک ئەندامــی نەهێنــی حیــزب
لەنــاو خــۆی کوردســتان کار و تێکۆشــانی سیاســیم دەســت پێکــرد.
ماوەیەکــی زۆر و بەتایبەتــی بــە هــاوکاری دایکــم وەک
ئەندامێکــی چاالکــی حیــزب لــەو ناوچەیــە هەرچــی لەتوانــام دابــوو
بەڕێــوەم بــرد لەراســتیدا وەک موبەلیغــی حیــزب تــا چەنــد
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ســاڵێک کاری نەهێنیــم کــرد پاشــان بڕیــارم دا خزمەتــی زیاتــر
بــە نیشــتمان بکــەم تەنانــەت ئەگــەر گیانیــش بــێ بەختــی بکــەم.
لە ڕاســتیدا وەک موبەلغێکی حیزب کارم دەکرد هەتا چەند ســاڵ
ئــەو کارەم ئیدامــە دا تــا ئــەوەی بــە یەجــاری بڕیــاری ئەوەم دا بێمە
دەرێ و بە یەکجاری لە نێو سەفی شۆڕشدا ئەو ڕێبازە بگرمە بەر.
هــارکات پێشــمەرگە ڕووی لــەو ناوچەیــە کربایــەو بــە هــۆی
ئــەوەی ئێمــە ماڵــی شــەهید بــوو و دایکــم وەک ئامــاژەی پێکــرا
پشــت و پەنــای دێرینــی پێشــمەرگە بــوو هەمــوو جارێــک دەهاتــن
و ســەریان لیدەدایــن و بــۆ حەســانەوە وچانێکیــان لــە ماڵــی ئێمــە
دەدا .هێــزی مەڵبەنــدی دوو و مــام ڕەحمــان ئاغکەنــدی کادری
ناســراوی ئــەو ناوچەیــە میوانــی هەمــوو ســاڵێکی ماڵــی ئێمــە بــوون
ســاڵی ١٣٧١ی هەتــاوی کوڕێکیــان لەگــەڵ هــات کــە بــۆ یەکــەم
جــار کــە چــاوم پێــی کــەوت شــتیکی ســەرەتایی لــە نیوانمــان دا
درووســت بــوو پــاش چەنــد جــار هاتــن توانــی دڵــم بەدەســت بێنــێ.
برایــم چووکەڵــیم کــە ئێســتا هاوســهر و هاوژیانمــه ،هــەر
لەوســاڵەوە ناســی و لهگهڵــی ئاشــنا بــووم و بڕیــارم دا
کــ ه ژیانــم لهگــهڵ ئــهو کــ ه یــهک لــ ه هاوســهنگهرانی بــرا
شــههیدهکهم بــوو ئیدامــ ه بــدهم و هــاوڕێ لهگــهڵ ئــهو فهرمانــد ه
قارهمانــهی کــ ه خهڵکیــش و حیزبیــش شــانازی پێوهدهکــرد
ببمــ ه پێشــمهرگ ه و درێــژهدهری ئــهو ڕێبــاز ه پیــرۆزه بــم.
ئێســتا مــاوهی چهندیــن ســاڵ ه کــ ه نــاوی پیــرۆزی پێشــمهرگهم
لهســهره و بێجگــ ه لــ ه پێشــمهرگه بوونــم بــه پێــی توانــای خــۆم
توانیومــ ه هاوســهرێکی ئهمهگنــاس و دایکێکــی مهســئول بــۆ
منداڵەکانیــش بــم کــ ه بــ ه خۆشــییهوه ههرســێک ســهمهرهی
ژیانــی مــن و برایــم چووکهڵــی هاوســهر و خۆشهویســتم ،لــ ه
ههمــوو بوارهکانــی ژیانیانــدا ســهرکهوتوو و جێــی شــانازی
بــوون و ئهگــهر مــن و بابیــان دهســتمان داوهتــ ه چــهک و
ڕێبــازی نهمرانمــان درێــژە داوه ،ئهوانیــش بــ ه چهکــی زانایــی
و ههوڵــدان بــۆ ئــهوهی کــ ه داهاتوویهکــی گــهش بۆخۆیــان و
ن و قهڵهمیــان و فکــر و هزریــان
میلهتهکهیــان دهســتهبهر بکــه 
چقــڵ بــێ بــۆ چــاوی نهیارانــی گەلەکەیــان کۆڵیــان نــەداوە.
ژیانــی ئینســان بەخۆشــیو ناخۆشــییەکانیەوە مێژوویەکــی لــێ
درووســت دەبــێ کەوابــوو هەمــوو ئینســانێک ئــەو دەورانە دەپێوێ.
منیــش لــەو ناخۆشــییانە بــێ بەرینەبــووم وەک گوتــم ژیــان پــڕ ه
لــ ه ئــازار و ناخۆشــی و دڵتهنــگو چەڵەمــەی رۆژگار ،لــ ه نێــو
ئــهو ههمــوو ناخۆشــیانه دهمهــهوێ باســی ناخۆشــترین ئــازاری
ژیانیشــم بک ـهم ئهویــش ش ـههیدبوونی بــرای چکۆل ـهم مامۆســتای
شــههید ،شــههید ڕهســووڵ محهمهدزادهیــە .ڕهســووڵ دوو ســاڵ
لەمــن چووکتــر و چهنــد ســاڵ دوای مــن هاتــ ه نێــو ڕیزهکانــی
تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــەوە بهداخ ـهو ه چــوار ســاڵ پێــش،
لەســاڵی  ١٣٩٥ل ه کاتی پووچەڵ کردنەوەی مینی چێنراوی داعش،
بەهــۆی تەقینــەوەی مینەکــە گیانــی عازیــزی پیشــکەش بەنێشــتمان
کــرد .ئــهو ه خهســارێکی قهرهبوونهکــراو بــووه لــ ه ژیانــی مــن
ههتــا ههتاییــه و ئـه و برینـ ه لـ ه دڵمــدا ســاڕێژ نابــێ .رەنگــە کەســێک
ئەگــەر رێگایەکــی درووســتی بەتایبەتــی بــە ئاگاییــەوە هەڵــی
بژێــرێ وهەنــگاوی بــۆ دەنــێ هەســت بــەو مەترســییانە دەکا و مــن
و براکەشــم لەرۆژەکانــی یەکەمــەوە بەباشــی هەســتمان بــەو رۆژە
ناخۆشــانە دەکــرد بەمجــۆرە ئێســتا خوشــکی دوو بــرای شــەهیدم.
ل ـه خۆبووردوویــی و فیداکاریــی و ئهمهگناســی ،خســڵهتی ه ـهر
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ژنــه پێشــمهرگهیهک ه جــا ئیتــر ئهگــهر ئــهو ژنــه پێشــمهرگهی ه
خۆشــی پێشــمهرگ ه بــێ ئــهو ه چەنــد بەرابــەر دهبــێ .بــهاڵم لــ ه
ماڵــی ئێم ـ ه و ل ـ ه نێــوان مــن و برایــم دا تهنیــا مــن ئ ـه و خســڵهتهم
نییــ ه و ئهویــش بــ ه وهفاتریــن و ئهمهگناســترین هاوســهر ه بــۆ
مــن و لــ ه هەمانــکاتدا هەســت بــە مهســئولییەتی لــ ه بهرابــهر
کاری حیزبــیدا یەکجــار زۆرە ،نموونهیهکــی دیــار ئهوهیــ ه کــ ه
لــ ه مووشــەکبارانی ڕۆژی 17ی خهرمانانــی قــهاڵی دێموکــرات
ئێمــ ه ههردووکمــان برینــدار بوویــن درووســت ه کــ ه برینهکانــی
مــن زۆر دیارتــر و بهرچاوتــر بــوون بــهاڵم زامهکانــی ئــهو لــ ه
هــی مــن کهمتــر نهبــوون تەنانــەت بــۆ هێندیــک جێــگای پێــی بــاش
نەبــوو کــە هاوســەنگەرانی بزانــن برینــدارە ،هەمیشــە لەزرووفێکــی
ئەوتــۆدا باســی ورەدان بەپێشــمەرگەی دەکــرد ....ئــهو تهنانــهت
ســهعاتێکیش لــ ه نهخۆشــخانه نهمــا .پاشــان لــە نەخۆشــخانە
ئیجــازهی ئــهوهم پێــدرا کــ ه بێمــهو ه ماڵــێ دڵســۆزان ه زامهکانــی
جهســتهی منــی ســاڕێژ دهکــرد و لەهەمووبوارێکــدا تــا برینەکانــم
بــاش بوونــەوە لــە نزیــک برایــم ئێحساســی ناراحەتیــم نەکــرد.
ئـهوهی جێــی سـهرنج ه و پێمخۆشـ ه ئامــاژهی پــێ بکـهم ئهوهیـ ه
کــ ه برایــم لهگــهڵ ئــهوهی کــ ه گوتــم هێشــتا برینهکانــی ســاڕیژ
نهبــوون بــ ه مهحــزی ئــهوهی مــن لــ ه نهخۆشــخان ه هاتمــهو ه
ماڵــێ و کهمێــک حاڵــم باشــتر بــوو دووبــار ه ب ـهو حاڵ ـهش چــوو ه
ســە ر کاری حیزبــی و ئیدامــهی بــ ه کارهکانــی دا کــ ه ههڵبــهت
پێــش ئــهوهش هــهر لــ ه کار و ئهرکهکانــی دانهبڕابــوو و پێیهکــی
لــ ه قــهاڵ بــوو و پێیهکــی الی مــن و لــ ه نهخۆشــخان ه بــوو.
کۆتایی
لهگــهڵ ئــهوەی هاوســهری بهوهفــای و منداڵــ ه بــ ه ئهمــهگ و
مهســئولهکانی توانیویانــ ه جوابــی ههمــوو ماندوویهتــی ئــهو
خاتوونــ ه پێشــمهرگ ه مانــدوو نهناســه بدهنــهوه .ئهگــهر بمهــهوێ
بــاس لـ ه نههامهتــی و خهســارهکانی ژیانــی پێشــمهرگانه بکهمـهو ه
دهبــێ بـ ه کتێبــی لهسـهر بنووســرێ و خهســارهکانی ژیانــی گواڵڵـ ه
محهممـهدزاد ه ئهوهنــد ه زۆر بــوو ه ک ه دهکرێ بکرێت ه توێی کتێبێک.
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بەربەستەکانی ڕێگای ئازادی و یەکسانی
ژنان بە گشتی و ژنی کورد بە تایبەتی
سومەیە خزری

ژنــان لــە کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتییــدا (شــەرق) بــە گشــتی و
ک دێنن
کوردســتان بــە تایبەتــی ،لەگــەڵ ئــەوەی نیــوەی کۆمەڵگــە پێـ 
و لــە بنەماڵــە و کۆمەڵگــەدا دەورێکــی کاریگەریــان لــە دابینکردنــی
بژیــوی ژیــان و بــەرەو پێــشبردنــی واڵتــدا هەیــە ،بــەاڵم لــە ڕووی
یاســایی و عورفییــەوە مافــی یەکســانیان لەگەڵ پیــاوان پێ نەدراوە.
هــۆکاری ئــەو نابەرابەرییــە لــە کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتــی و بــە
تایبەتــی کۆمەڵگــەی کوردســتاندا زۆرن ،بــەاڵم گرنگتریــن
فاکتــەری ئــەو نایەکســانییە دەکــرێ لــە دوو خاڵــدا کــۆ بکەینــەوە:
یەکــەم ،ئاییــن و دووهــەم ،پێوەندییەکانــی بەرهەمهێنــان
تولیــد).
(ابــزار
بەرهەمهێنــان
ئامرازەکانــی
و
هەتــا ئــەو جێگەیــەی بــۆ مەزهــەب و ئاییــن دەگەڕێتــەوە ،لەگــەڵ
ئــەوەی دیــد و ڕوانگــەی زۆربــەی ئایینــەکان بــە نیســبەت پرســی
ژن وەکــوو یــەک نییــە و ئــەو پرســە لــە ئاییــن و دینێکــەوە بــۆ دیــن
و ئایینێکــی دیکــە جیــاوازە ،بــەاڵم دەکــرێ بڵێیــن زۆربــەی ئایینەکان
بــە گشــتی لــە مــەڕ مافی ژنانــەوە جۆرێک لە ســنووربەندییان هەیە.
لــە نێــو ئایینەکانــدا ئــەوەی زۆرتریــن جیــاوازی لــە
نێــوان ژن و پیــاو دادەنــێ ئاییــن و شــەریعەتی ئیســامە.
لەو ئایینەدا بە ئاشکرا ژن وەک نیوە مرۆڤ حیسابی بۆ دەکرێ
و ،ئەوەش لەگەڵ ئەوەی لە هەموو بوارێکی ژیانیدا ڕەنگدانەوەی
هەیــە ،بــەاڵم لــە بــواری میراتــدا بــە ئاشــکرا و بــە پێــی شــەرعی
ئیســام پیــاو بــە بەشــێک و ژن بــە نیــوە بەشــێک حیســاب دەکــرێ.
لەبــەر ئــەوەی کــە لــە زۆربــەی واڵتانــی ئیســامییدا یاســای
واڵت کارتێکەریــی زۆری شــەرعی ئیســامی بــە ســەرەویە،
دەکــرێ بڵێیــن هــەر ئەوەشــە ژنــان لــە واڵتانــی ئیســامییدا بــە
بــەراورد لەگــەڵ ژنانــی واڵتانــی نائیســامی لــە مافەکانیــان
بێبەشتــرن .هــەر بۆیــە بــە ڕاشــکاوی پێویســتە بڵێیــن کــە
ئایینــی ئیســام یەکێــک لــەو فاکتــەرە ســەرەکییانەیە کــە دەورێکــی
کاریگــەری لــە نایەکســانی لــە نێــوان پیــاوان و ژنانــدا پێــک هێنــاوە.
یەکێکــی دیکــە لــەو هۆکارانــە کــە بــە نــۆرەی خــۆی
دەوری هەبــووە لــە کاریگــەری لەســەر نەچوونــە پێشــی
پرســی ژنــان و بەرابــەری مافەکانیــان لەگــەڵ پیــاوان،
پێوەندییەکانــی بەرهەمهێنــان و ئامرازەکانــی بەرهەمهێنانــە.
پێوەنــدی و ئامرازەکانــی بەرهەمهێنــان ئــەو فاکتــەرە گشــتییەیە
کــە هــەم لــە واڵتانــی دواکەوتــووی ئیســامییدا و هــەم لــە
واڵتانــی دواکەوتــووی نائیســامییدا کاریگەریــی زۆری لەســەر
پرســی ژن و یەکســانیی مافــی ژنــان لەگــەڵ پیــاوان هەیــە.
لــە ڕاســتییدا وەک مارکــس دەڵــێ« :پێوەنــدی و ئامرازەکانــی
ک دەهێنــن».
بەرهەمهێنــان ژێربینــای هــەر کۆمەڵگەیــەک پێــ 
بــە جۆرێــک کــە چوونــە پێــش و پێشکەوتنــی ئــەو فاکتــەرە
ئاڵوگۆڕێکــی بنەڕەتــی ،لــە کۆمەڵگــەدا بــە گشــتی پێــکدەهێنــێ.

پرســی ئــازادی ،پرســی ئاییــن و مەزهــەب و دابونەریتــەکان لــە
ک دێنێ
هــەر کۆمەڵگەیەکــدا ســەرخان (روبنــا)ی ئــەو کۆمەڵگەیــە پێـ 
و بــە چوونــە پێــش و گەشــەی ژێربینــا (پێوەنــدی و ئامرازەکانــی
بەرهەمهێنــان) ســەرخانی کۆمەڵگــە واتــە ئــازادی ،دیــن و ئاییــن و
دابونەریتیــش پــێ بــە پێــی ئــەوە گۆڕانکارییــان بــە ســەردا دێ.
لــە ڕاســتییدا بــە چوونــە پێشــی چەرخەکانــی پیشەســازی و
تێکنۆلۆلــۆژی و لــە ئاکامــدا پێشــکەوتنی ئامرازەکانــی بەرهەمهێنــان
کۆمەڵگــە لەگــەڵ دوو ئاڵوگــۆڕی گرنــگ ڕوو بــە ڕوو دەبــێ.
یەکــەم ،کاری ســەخت و تاقــەت پڕووکێــن جێگــەی خــۆی دەدا
بــە کارێــک کــە لــە ڕووی جەســتەییەوە ئاســانترە .دووهــەم ،بــە
هــۆی ئــەوەی کاری ســەخت و فیزیکــی کــەم دەبێتــەوە ،مەجــال
بــۆ هاتنــە نێــو کایــەی کار بــۆ ژنــان دروســت دەبــێ و لــە ئاکامــی
هاتنــە کایــەی ئــەو دوو فاکتەرانــەدا بــەرە بــەرە مەجــال بــۆ ئازادیــی
کۆمەڵگــە بــە گشــتی و ئازادیــی ژنــان بــە تایبەتــی زیاتر دەڕەخســێ.
هــەر چــی کاری فیزیکیــی ســەخت کەمتــر دەبــێ و ئامرازەکانــی
بەرهەمهێنــان پێشــکەوتووتر دەبــن ،بــە هەمــان ڕادەش
ژنــان زیاتــر دەچنــە نێــو پرۆســەی کار و بەرهەمهێنانــەوە
و هــەر چــی کۆمەڵگــە و ژنــان بــە تایبەتییتــر لــە کاری
بەرهەمهێنانــدا بەشــداریی زیاتریــان هەبــێ بــە هەمــان شــێواز
کاریگەرییــان لەســەر بەدیهێنانــی یەکســانیی نێــوان ژن
و پیــاو زیاتــر دەبــێ .بــە کورتــی ئــەوە بەرهەمهێنانــە کــە
دەبێتــە هــۆی پێشکەوتــن و کرانــەوەی بیــر و ئەندێشــەکان.
وێنــەی هــەرە بەرچــاوی ئــەو وتەیــەش پێشکەوتــن و
ئــەو دەسکەوتەیــە کــە لــە پێوەندییەکانــی بەرهەمهێنــان
و ئامرازەکانــی بەرهەمهێنــان لــە ڕۆژاوادا (غــەرب)
هاتوونەتــە کایــەوە و ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتییــان لــە ڕووی
ک هێنــاوە.
بەرابەریــی مافەکانــی نێــوان ژنــان و پیــاوان پێــ 
شــایانی باســە بارودۆخــی ژنــان لــە ڕۆژاوا لەگــەڵ ژنانــی
واڵتانــی جیهانــی ســێهەم بــە گشــتی و ژنانــی جیهانــی ئیســام
بــە تایبەتــی لــە هیــچ ســەردەمێکدا چ ئــەو کاتــەی ڕۆژاوا هێشــتا
لــە ڕووی پێوەندییەکانــی بەرهەمهێنانــەوە نەچووبــووە پێــش
و ،چ ئــەو ســەردەمەی تــا ڕادەیــەک بــە هێندێــک دەسکەوتــی
پیشەســازی و تێکنیکــی گەیشــت؛ بــەراورد ناکــرێ .ئــەوەش بــە
بەشــێکی بەرچــاو بــۆ جیاوازیــی بیــر و بۆچــوون و ڕوانگــەی
مەســیحیەت و ئیســام بەرامبــەر بــە پرســی ژن دەگەڕێتــەوە.
کاتێــک دێینــە ســەر بارودۆخــی ژنانــی کــورد لــە
کوردســتان ،وەزعــی ژنــان لــە کوردســتان تەنانــەت کــە
لــە جیهانــی ســێهەمدا دەژیــن و خاوەنــی کیــان و واڵتــی
خۆیانــن جیــاوازە .بارودۆخــی ژنانــی کــورد لەڕاســتییدا
ژێــر کــۆی ئــەو بارودۆخــە دواکەوتووانەیــە کــە نەتەوەکانــی
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سەردەســت لــە ڕووی ئابــووری ،سیاســی و کولتوورییــەوە
بــە ســەر گەلــی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانیاندا ســەپاندوە.
بــە داخــەوە کوردســتان بــە هەمــوو بەشــەکانیەوە واڵتێکــی
دواکەوتووتــر لــە نێــو واڵتێکــی دواکەوتوودایــە .لــە هیــچ کــەس
شــاراوە نییــە کــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان بــە گشــتی و
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە تایبەتــی بــە هــۆی ســتەمی نەتەوایەتــی،
ئابــووری و کولتــووری لــەو بــڕە پێشــکەوتن و چوونــەپێشــەش
کــە نەتــەوەی سەردەســتی کــوردی گرتۆتــەوە بێبەشــن.
بــە چــاو خشــاندنێک بــە نەخشــەی ئابــووری
و پیشەســازیی ئێرانــدا بۆمــان دەر دەکــەوێ کــە
زۆربــەی ناوەنــدە ئابــووری و پیشەســازییەکانی ئێــران
ئێــران.
نشــینی
فــارس
سێگۆشــەی
کەوتوونەتــە
ئــەو بارودۆخــەش نــەک هــەر مەجالــی ئــەوەی نــەداوە ئابووریــی
کوردســتان بــە ڕادەی ئابــووری و پیشەســازیی ناوەنــدی پــەرە
بگــرێ و ببووژێتــەوە ،بەڵکــوو بــە هــۆی ئــەوەی وێنــەی ســەرەکیی
ئابــووری و پیشەســازی لــە کوردســتاندا لــە پاشــکەوتووییدا
ڕاگیــراوە ،هەروەهــا ئامرازەکانــی بەرهەمهێنــان لــە دوان و کار لــە
هەمــوو کەرتــە ئابوورییەکانــدا ســەخت و تاقــەت پڕووکێنــە ،مەجال
بــۆ ژنانــی کــورد پێــک نەهاتــوە کــە بچنــە نێــو بــازاڕی کارەوە .بــۆ
وێنــە شــکڵی ســەرەکیی ئابــووری لــە کوردســتان کشــتوکاڵ و
مەڕدارییــە کــە ئــەوەش بــە هــۆی بێئیمکاناتییــەوە پێــش نەکەوتــوە
و کار لــەو کەرتانــەدا بــە جۆرێــک ســەخت و تاقــەت پڕووکێنــە کــە
ژنــان بــە شــێوەیەکی ســنووردار تێیــدا بەشــدارن .جگــە لــەوەش
خــۆی لــە خۆیــدا کار لــەو بــوارەدا بــە پێچەوانــەی کار لــە بــواری
پیشەســازی و تێکنیکدا پێشکەوتنێکی فکریی ئەوتۆ دروســت ناکا.
لــە ڕاســتییدا ئــەوە چوونــە پێــش و پەرەگرتــن لە بواری ســەنعەت و
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پیشەســازییە کــە دەبێتــە هــۆی پێشــەوە چوونی کەرتی کشـتوکاڵ.
لــە بــارەی فاکتــەری دیــن و ئاییــن و شــوێنەواری لەســەر
بارودۆخــی ژنانــی کــورد ،ڕوون و ئاشــکرایە کــە کاتێــک واڵتێــک
ژێــر دەســتە بــێ و ئــەوە ئاســتی پێشــکەوتنی ئابــووری و
پیشەســازییەکەی بــێ کــە لــە ســەرەتاوە باســمان کــرد ،کارتێکەریی
ئاییــن لەســەر ژیانــی کۆمەڵگــەی کــورد ئەگــەر لــە بەشــەکانی
دیکــەی ئێرانیــش زیاتــر نەبــێ بــە هیــچ شــێوەیەک کەمتــر نییــە.
هــەر بۆیــە ژنــان لــە کوردســتان لــە دەســت دابونەریتــی
دواکەوتــوو -کــە بەشــێکی بەرچاویــان ســەرچاوە گرتــوو لــە
ئایینــی ئیســامن -دەناڵێنــن و ئــەو بەربەســتانە ڕێگــەی چوونــە
پێشــی پــێ نــەداون .ئێســتاش دیــاردەی بەرخوێــن ،ژن بــە
ژنــە بــە ســەر بەشــێکی بەرچــاو لــە چارەنووســی ژنانــدا زاڵــە.
هــەر بۆیــە بــە تێگەیشــتنی ئــەو زوڵمانــە لەســەر ژنــان بــوو
کــە پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و ئــەو کاتــەی بەشــێکی زۆری
کوردســتان بــە دەســت هێــزی پێشــمەرگەوە بــوو و حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان بــۆ البردنــی ئــەو دابونەریتــە کۆنانــە
لەســەر ژنانــی کوردســتان ،یاســایەکی بــە نــاوی «یاســای ســزادانی
گشــتی» هێنایــە کایــەوە کــە بــە پێــی هێندێــک لــە بەندەکانــی ئــەو
یاســایە ژن بــە ژنــە ،گــەورە بــە بچــووک ،بەرخوێــن و هێندێــک
دیــاردەی کۆنــی دیکــەی هەڵوەشــاندنەوە و بکەرانــی ئــەو
دابونەریتانــە بــە پێــی بەندەکانــی یاســای ســزادانی گشــتی ڕوو بــە
ڕووی ســزا دەبوونــەوە .بــەاڵم دوای ئــەوەی کوردســتان کەوتــەوە
ژێــر دزەی دەوڵەتــی ناوەنــدی ،جارێکــی دیکــە ژنانــی کوردســتان
ڕوو بــە ڕووی ئــەو دیــاردە و دابونەریتــە کۆنانــە بوونــەوە.
کــە وا بــوو کاتێــک کوردســتانی ئێــران واڵتێکــی دواکەوتووتــر
لــە نێــو واڵتێکــی دواکەوتوودایــە و ســتەمی چەنــد قاتــی لــە ســەرە،
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ژنانــی کوردســتان وەک نیــوەی کۆمەڵــەی کــوردەواری و وەکــوو
نیوەکــەی دیکــەی کۆمــەڵ کــە پیاوانــی کــوردن لــەو زوڵــم و
ســتەمەدا کــە چەنــد قاتــە و لــە الیــەن دەوڵەتــی ناوەندییــەوە بــە
ســەریاندا ســەپاوە ،هاوبــەش و بەشــدارن و هەروەهــا وەکــوو ژنــی
کوردیــش بــە هــۆی زاڵبوونــی دابونەریتــە کۆنــەکان تووشــی
هەاڵواردنــی ڕەگەزییــش لــە نێــو ماڵــی کــورد دەبنــەوە و ئــەو
دۆخــە ژنــی کــورد ڕوو بــە ڕووی دوو ئەرکــی گرنــگ دەکاتــەوە.
ئەرکــی یەکــەم ،ئەوەیــە کــە شــان بــە شــانی پیاوانــی کــورد بــۆ
البردنــی ســتەمی چەنــد قاتــی ،ئابــووری ،سیاســی و کولتــووری
کــە بــە ســەر نەتەوەکەیــدا ســەپاوە تێبکۆشــێ و کۆتایــی بــە ژێــر
دەســتەیی واڵتەکــەی بهێنــێ .ئەرکــی دووهــەم ،ئەوەیــە کــە لــە نێــو
ماڵــی خۆیــدا ،واتــە کوردســتان هــەوڵ بــدا هەنــگاو بــە هەنــگاو بــە
مافــی بەرابــەر لەگــەڵ پیاوانــی کــورد بــگا .لێرەدایــە جیاوازیــی ژنــی
کــورد لەگــەڵ ژنانــی نەتــەوەی حاکــم (فــارس) بــە ڕوونــی دەر
دەکــەوێ .بــە داخــەوە ژنــی کــورد ڕوو بــە ڕووی دوو ســتەمی
نەتەوایەتــی و ڕەگــەزی لــە ئێــران دەبێتــەوە .ژنانی فــارس بێجگە لە
هەاڵواردنــی ڕەگــەزی ،کێشــەی ژێــر دەســتەیی نەتەوایەتییــان نییــە.
بۆیــە ژنــی کــوردە ئەگــەر بــە ســەرێکدا -هەاڵواردنــی ڕەگــەزی-
خەباتەکــەی بــە ژنانــی نەتــەوەی حاکمــەوەگــرێ داوە ،بــەاڵم بــە
ســەرەکەی دیکــەدا –بــە بۆنــەی خەبــات بــۆ بەدیهێنانــی مافــە
نەتەوایەتییەکانــی -لــە ژنــی نەتــەوەی حاکــم دوور دەکەوێتــەوە.
ســتەمی جنســیەتی و هەاڵواردنــی ژنــان لــە کوردســتاندا
نــەک هــەر ژنــان لــە ئــەرک و بەرپرســیارەتی بەرامبــەر

بــە نەتەوەکەیــان تەبرەئــە نــاکا ،بەڵکــوو لــە ڕووی ئاســتی
بەرپرســیارەتییەوە ئەرکــی قورستریشــیان دەخاتــە ســەر شــان.
ئــەو ئــەرک و بەرپرســیارەتییەش ئەوەیــە کــە ژنی کورد پێویســتە
ی هێنــان بــە چەوســانەوەی نەتەوایەتــی
لــە نێــوان خەبــات بــۆ کۆتایـ 
و هەروەهــا خەبــات دژی هەاڵواردنــی ڕەگــەزی ،پارســەنگێکی
دروســت پێــکبهێنــێ .بــە جۆرێــک کــە نــە خەباتــی نەتەوایەتــی
بــۆ البردنــی ســتەمی نەتەوایەتــی ،فیــدای خەبــات بــۆ البردنــی
هەاڵواردنــی ڕەگــەزی بــکا و نــە بــە پێچەوانەشــەوە خەبــات لە پێناو
یەکســانی و هەاڵواردنــی ڕەگــەزی فیــدای خەباتــی نەتەوایەتــی بــکا.
مانــای ئەمــە ئەوەیــە ژنانــی کوردســتان پێویســتە خەبــات
بــۆ ڕزگاریــی نەتەوەکەیــان و خەبــات بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە
هەاڵواردنــی ڕەگــەزی شــان بــە شــانی یەکتــر بچنــە پێشــێ؛ بــە
جۆرێــک کــە هی ـچکام لــەو دوو بەســتێنە نەکەونــە ژێــر ســێبەری
ئــەوەی دیکــە .لەگــەڵ ئــەوەی گومــان لــەوەدا نییــە کــە ئاییــن و
پێوندییەکانــی بەرهەمهێنــان و ئامرازەکانــی بەرهەمهێنــان
کارتێکەریــی بنەڕەتییــان لەســەر بەدیهاتنــی مافەکانــی ژنــان
هەیــە ،بــەاڵم ڕۆشــنگەریی زیاتــر لــە بــارەی مافەکانــی ژنــان و
هەروەهــا دیــاردەی ئاییــن و دابونەریتیــش کارتێکەریــی لەســەر
پرســی ژن و مافەکانــی هەیــە .بۆیــە پێویســتە میدیــا بــە گشــتی بــە
تێگەیشــتنی بارودۆخــی واڵت و بارودۆخــی ژنــان ،هەنــگاو بــە
هەنــگاو یارمەتــی بــۆ پاراســتن و دەســتە بــەر کردنــی یەکســانی
لــە نێــوان ژن و پیــاو بــدا و لــە خزمــەت ئــەو بەســتێنەدا بــێ.

خوێنی شەهید
دارێکی بەرز و سەرکەشە
لەسەر لق و پۆپەکانی
کۆتری ئازادی دەگیرسێ
بە حەیران و الوکی گەل
گەاڵکانی دەشنێتەوە
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ژنی ئازاد بەواتای کۆمەڵگەی ئازاد دێت
ســەرەتا بــە ڕێــزەوە یــادی ســوهەیال قــادری و نەســرین حــەداد،
پێشــەنگەکانی یەکیەتیــی ژنانــی کوردســتان دەکەینــەوە کــە لــە
١٧ی خەرمانــای ١٣٩٧ـــی هەتــاوی لــە ئەنجامــی هێرشــی دەوڵەتــی
ئێرانــدا شــەهید بــوون .بــەم بۆنەیــەوە یــادی هەمــوو ئــەو ژنــە
شۆڕشــگێڕانە دەکەینــەوە کــە لــە جیهــان ،ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
و چــوار پارچــەی کوردســتاندا لــە پێنــاو ئازادیــی ژنانــدا گیانیــان
بەخــت کــردوە .ئێمــە وەک «کۆنگــرا ســتار» بەڵێــن دەدەیــن کــە تــا
تێکۆشــانیان نەگاتــە ئەنجــام دەســت لــە بەرخۆدانمــان هەڵنەگریــن.
خەباتــی بزووتنــەوەی ئازادیــی ژنانــی کوردســتان لــە چــوار
پارچــەی کوردســتان بەردەوامــە .ئــەم خەباتــە مســۆگەری
دەکا کــە هەمــوو ئــەو ژنانــەی کۆیالیەتــی قەبــووڵ ناکــەن و
بڕوایــان بــە تێکۆشــانی ئــازادی ژنــان هەیــە ،بەســەرهات و
ئەزموونەکانیــان دەکەنــە تێشــووی ڕێگــەی خەباتیــان .بــە تایبەتــی
شۆڕشــی ژنانــی ڕۆژاوا کــە بــە پێشــەنگایەتیی ژنانــی کۆنگــرا
ســتار و «یەپــەژە» بەڕێــوە دەچــێ ،لــە کۆتاییــدا ســەر دەکــەوێ.
بزووتنــەوەی ئازادیــی ژنانــی کــورد بە ئاشــکرا کردنــی هەموو بەها
کولتوورییەکانــی خوداوەنــدی دایــک کــە لــە کۆمەڵگەی سروشــتییدا
مــۆری خــۆی لــە ژیــان داوە و ،لــە قوواڵیــی مێــژوودا و بــە پێــی
بارودۆخــی ئەمــڕۆ هەبوونــی خــۆی دەپارێــزێ؛ لــەم ســەردەمەدا
نوێنەرایەتیــی چ جــۆرە ژیانێــک دەکا؟ ژیانێکــی کۆمینــاڵ ،ژیانێکــی
ئــازاد و دادپــەروەر ،گــرێدراو بــە سروشــت ،ژیانێــک لەگــەڵ
جیاوازییــەکان ،لەســەر بناغــەی ئاشــتی و دێموکراســی ،بــە
کورتــی ســەردەمێکی دوور لــە شــەڕ ،فشــار ،زوڵــم و توندوتیــژی.
کۆنگــرا ســتار :نوێنەرایەتیــی هەبــوون و ئازادیــی ژن دەکا و
ئــەوە لــە نێــو خۆیــدا جێبەجــێ دەکا و باڵویشــی دەکاتــەوە.
بــاوی دەکاتــەوە و فراوانــی دەکا .ڕێکخســتنی بەهێــز دەکا و
نزیکــی ئــازادی دەبێتــەوە .دەوڵــەت -نەتــەوەکان کــە داهێنــەری
ئەقڵیەتــی پیاوســاالریین ،لــە هەمــوو شــتێک زیاتــر لــە ژنــی ئــازاد
دەترســێن ،لەبــەر ئــەوەی ژنــی ئــازاد بــە واتــای کۆمەڵگــەی
ئــازاد دێ .بــەو هۆیەشــە توندوتیــژی ،دەســتدرێژی ،فشــار و
زوڵمێکــی زیاتــر بەرانبــەر بــە ژنــان دەکــەن .لەبــەر ئــەوەی ئــەو
ئەقڵیەتــە پیاوســاالرییەی کــە دەوڵــەت -نەتــەوە نوێنەرایەتیــی
دەکا ٥ ،هــەزار ســاڵە لەســەر توندوتیــژی و فشــاری ســەر ژن
دەژی .سیســتمی خــۆی لەســەر ئــەوە بنیــات نــاوە ،بــە هێرشــەکانی
لەســەر ژنــان ،دەســەاڵتەکەی لــە نێــو کۆمەڵگــەدا فراوانتــر دەکا.
بــەم شــێوەیە کۆمەڵگــە زیاتــر دەخاتــە ژێــر دەســەاڵتی خۆیــەوە.
بــە تایبەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و لــە کوردســتان
توندوتیژییەکانــی دژبــە ژنــان ،سیاســەتی خــودی دەوڵەتــە .وەک
ئــەوەی توندوتیــژی پایەیەکــی ئایدۆلۆژیــای دەوڵــەت بــێ .بــەاڵم
دەوڵــەت -نەتــەوەکان بــە ئاشــکرایی خــاوەنداری لــەم سیاســەتە
ناکەن و بە شێوەیەکی شاراوە ئەم جۆرە سیاسەتە بەڕێوە دەبەن.
لــە ئێــران پێشــەنگەکان دەســگیر دەکرێــن ،شــەهید دەکرێــن،
توندوتیــژی دژی ژنــان بــە ئایەتــە دینییــەکان ڕەوا پیشــان دەدرێــن.
لە شەنگال ،بە پێشەنگایەتیی ژنان ،ژمارەیەکی زۆر ژن ڕفێنران و
دەسـتدرێژییان کرایە ســەر .لە بازاڕەکاندا وەک کۆیلە فرۆشــران،
بێســەر و شــوێن کــران و کــوژران .داعــش بــەو کردەوانــەی
کــە لــە بەرامبــەر ژنانــی ئێــزدی کــردی ،هەوڵــی دا کۆمەڵگــەی
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ئێــزدی بێئیــرادە بــکا و ئیرادەیــان بشــکێنێ و لــە نێویــان ببــات.
لــە تورکیــەش دەســەاڵتی فاشیســتیی ئەردۆغــان و باخچەلــی
و ئەقڵیەتــی دەوڵــەت ،بــۆ ئــەوەی ژنــان لــە دەرەوە ڕاپێچــی
ماڵەوەیــان بکــەن ،پیــاوەکان هــان دەدەن و پش ـتگیرییان دەکــەن.
لــە باکــووری کوردســتان بــۆ ئــەوەی دەســتکەوتەکان کــە لــە
ت هێنــراون ،لەنێــو
الیــەن تەڤگــەری ئازادیــی کــوردەوە بەدەســ 
ببــەن ،هێــرش و دەســتدرێژی و توندوتیــژی دژی ژنانیــان
زیــاد کــردوە .ســەرباز ،پۆلیــس ،کارمەنــد و هاوکارەکانیــان
بــەکار دەهێنــن و دەیانــەوێ کولتــووری دەســتدرێژی
بــاو بکەنــەوە .لــە کەســایەتیی ژنانــدا دەیانــەوێ ئیــرادەی
کۆمەڵگــەی کــوردی بشــکێنن و زیاتــر کۆنترۆڵــی بکــەن.
لــە ڕۆژاوای کوردســتانیش چەتەکانــی داعــش و گرووپــە
چەتەکانــی تــر سیاســەتەکانی دەســەاڵتی فاشیســتیی ئەردۆغــان-
باخچەلــی پەیــڕەو دەکــەن .ڕفاندنــی ژنانــی کــورد ،کوشــتن و
ئەشــکەنجەدانیان ،نموونەیەکــی بەرچــاوی ئــەو سیاســەتەن.
ژن لــە بەرامبــەر ئــەم جــۆرە سیاســەتەدا چــی دەکا؟ دەبــێ چی بکا؟
ی کــردن لــە خۆیــان
ژنــان تەنهــا بــە ڕێکخســتن و بەرگــر 
دەتوانــن لــە بەرامبــەر توندوتیژییــدا بوەســتنەوە ،بــە ئــازادی
خۆیــان بگــەن و هەبوونــی خۆیــان بپارێــزن .نموونــەی بەرچــاوی
ئــەوەش ژنــە شۆڕشــگێڕەکانی کۆنگــرا ســتار و یەپــەژەن لــە
شۆڕشــی ڕۆژاوادا .کۆنگــرا ســتار بیــردۆزی ژیانــی ئــازادە.
هیــوای هەمــوو ئــەو ژنانەیــە کــە ئازادییــان دەوێ و خــاوەنداری
لــە میــرات و ڕەنجــی ژنــان دەکــەن .یەپــەژە خەیاڵێکــی ترســناکی
ئەقڵیەتــی پیاوســاالریی وەک گرووپــە چەتەکانــی داعشــە.
کۆنگــرا ســتار و یەپــەژە بوونەتــە هیــوا بەرامبــەر بــە تــرس،
بــوون بــە ئــازادی بەرامبــەر کۆیالیەتــی ،بــوون بــە ژیانــی
کۆمینــاڵ بەرامبــەر تاکپەرســتی ،بــوون بــە ســەمبولی
یەکیەتــی و یەکســانی و هێــزی ژیــان .بەهاکانــی ژنــان و نرخــی
مرۆڤایەتــی دەپارێــزن؛ ســەرچاوەی وزەی ژن ،ژیــان ،ئازادییــن.
لــە ئەنجامــدا ئێمــە وەک ژنــی کــورد ،پێویســتە هــەوڵ بــۆ
ڕووحــی یەکیەتــی و یەکســانیی نێــوان گەلــی کــورد بدەیــن.
ک بخەیــن دەتوانیــن
ئەگــەر وەک ژن هێــزی خۆمــان یــە 
ئــەم بــارە هەڵبگریــن .ڕۆژی یەکســانی و یەکگرتنــە.
تــا ئێســتاش لەبــەر ئــەوەی پارچــە پارچــە بوویــن بۆیــە
شکســتمان هێنــاوە؛ لەمــەو دوا پێویســتە بڵێیــن «ئیتــر بەســە».
ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــەو ســەدان بەرخۆدانــەی کــە
لــە بەرامبــەر ڕێژیــم کردیــان ،بــۆ هەمــوو ژنێکــی کــورد بوونەتــە
ئەزمــوون و میراتێکیــان جــێهێشــتوە .بــە تایبەتــی ئــەم میراتــە لــە
تێکۆشانی بەرخۆدانی ژنانی ڕۆژاوادا گەیشتوەتە بەرزترین ئاست
و بووەتــە ســەمبولی بەرخــۆدان و ســەرکەوتنی ژنــان لــە جیهانــدا.
بــە دەیــان هەڤاڵــی ژنــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە ڕووحــی
نەتەوەیــی و نیشــتمانپەروەری لــەدژی داعــش شــەڕیان کــرد
و شــەهید بــوون .ئــەم بەرخۆدانــەش جارێکــی دیکــە ژنانــی
کــورد هــان دەدا کــە بــۆ یەکگرتــن و یەکســانی هــەوڵ بــدەن.
بەرخۆدانــی ژنانــی کــورد و ســەرکەوتنەکانیان پیشــانی دا کــە
بەرخۆدانــی ژنانــی ڕۆژاوا ،ســەرکەوتنی هەمــوو ژنانــی کــوردە.
پەیامی ژنانی کۆنگراستار بە بۆنەی ساڵڕۆژی ١٧ی خەرمانان
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نامەیەکی سەرئاواڵەی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
بۆ ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە نەتەوەیەکگرتووکان

مــرۆڤ
مافــی
رێکخراوەکانــی
ســهرنجی
بــۆ
هــەروەک ئــاگادارن کــه رۆژی  ٨ی ســێپتامبری ســاڵی ، 2018
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــارهگای سـهرهکیی حیزبــی دێموکڕاتــی
کوردســتانی موشـهكباران کــرد .بههــۆی ئـهم هێرشـهوه  ١٦کـهس
گیانیــان لهدهســت دا و نزیــک بــه پهنجــا کــهس برینــدار بــوون.
هێرشــی مووشــهکیی ئێــران بــۆ ســهر بنکــه و بــارهگای
حیزبهکانــی کوردســتانی ئێــران پێشــێلکردنی ئاشــکرای
بنەماکانــی ئهخالقــی ئینســانی و یاســای نێونهتهوهیــی و
قانوونــی مرۆڤایەتیــە .ئــهو هێرشــه ههروههــا دهســتدرێژی بــوو
بــۆ ســهر ســهروهری دهوڵهتــی عیــراق و ئاسایشــی ههرێمــی
کوردســتان .ئـهو شــوێنانهی کراونهتــه ئامانجــی مووشـهکبارانهكه
ئۆفیســی دام ـهزراوه سیاســی و مهدهنییهکانــی حیزبــی دێموکــڕات
بوون،بەهیــچ شــێوەیەک بــۆ مەبەســتی چاالکــی ســەربازی بــەکار
ناهێنرێــن ،بەتایبــەت ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتان کــە ڕێکخراوەیەکــی مەدەنیــەو کار بــۆ توێــژی ژن
دەکات و خەبــات دەکات بــۆ وەدیهێنانــی مافەکانــی ژنــان لــە
رۆژهەاڵتــی کوردســتان ،کەبەداخــەوە ڕاســتەوخۆ بــووە ئامانجــی
مووشــەکەکانی کۆمــاری ئیســامی و تێیــدا چهندیــن ژن و منــداڵ
گیانیــان لەدەســتداو بەشێکیشــیان بەســەختی برینــدار بــوون،
ســەرەڕای خاپــوور بوونــی ئۆرگانــی ڕێکخراوەکەمــان .جگــە
لەمانــە دوو ســکرتێری یــەک لــەدوای یەکــی ڕێکخراوەکەمــان
لــهو هێرشــهدا گیانیــان لــه دهســت دا و شــەهید بــوون..
لەدەســت دانــی نەســرین ســوهەیال خەســارێکی گــەورە و
کارەســاتێکی جــەرگ بــڕ بــوو بــۆ بزووتنــەوەی ژن بەگشــتی و
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەتایبەتــی ،،،بۆیــە ئێمــە چەنــد ڕۆژ دوای
موشــەک بارانەکــە لەبــەردەم کونســوڵخانەی ئەمریــکا لــە هەولێــر و

ڕێکخــراوی  UNHCRگردبوونەوەیەکمــان ئەنجــام دا و داوای
ســەرەتایترین مافەکانــی خۆمــان لەهــەردوو ال کــرد کــە پاراســتنی
ئەمنیەتی ژیانی ئێمەبوو لەدەســت کۆماری ئیســامی ئێران و ئێمە
بخەنــە ژێــر چەتــری خۆیــان ،وە هەروەهــا داوای ڕاگرتنــی ئێرانمان
کرد لەو هەرەشەو کۆمەڵکوژیەی بەرامبەر بە ئێمەی ژن و منداڵی
بێتــاوان دەیــکات ،بــەاڵم بەداخــەوە هیــچ وەاڵم و کاردانەوەیەکیــان
نەبــوو ...لەکاتێکــدا ســادەترین ئەرکی نەتــەوە یەکگرتووەکان بریتیە
لەپارێزگاریکــردن لــە مافەکانــی مــرۆڤ و ئاسایشــی دەوڵەتــان..
کاربهدهســتانی رێژیمــی ئێــران بهردهوامــن لــه ههڕهشــه کــردن
لــه حیزبهکانــی کوردســتانی ئێــران بــۆ دووبارهکردنــهوهی
ئهمجــۆره هێرشــانه .ئێمــه تــا ئێســتا هیــچ گهرهنتییهکــی
بهکردهوهمــان ســهبارهت بــه پارێزرانــی ژیانــی تێکۆشــهرانی
سیاســیی کــوردی ئێرانــی و خانهوادهکانیــان لــه کوردســتانی
عیــراق لــه بهرامبــهر مهترســیی دووبارهبوونــهوهی
وهرنهگرتــووه.
تێرۆریســتییانه
کــردهوه
ئهمجــۆره
ئێستا کە دوو ساڵ تێپەڕ دەبێ بەسەر ئەو کارەساتەدا داواکارین
لــە ڕێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ و ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵگــەی
مەدەنــی ههنــگاوی جــدی ههڵێننــەوە بــۆ ئـهوهی پێــش بــه مانــۆڕی
خراپکارانهی لهمهودوای کۆماری ئیسالمی بگرێ و بەدواداچوون
بــۆ ئــەو کەیســە بــکات و تاوانبــاران بەســزای خــۆی بگەیەنــێ...
ئهخــاق و مافــی مــرۆڤ ،ئاشــتی وتەناهــی لــه ناوچــهدا
و ئیعتبــاری واڵتــه یهکگرتووهكانــی ئهمریــکا لــه ناوچــهدا
ئــهوه دهخــوازێ کــه ئهمریــکا ههرچــی زووتــر ههنــگاوی
بهکــردهوه ههڵێنێتــهوه بــۆ بــه هانــاوه هاتنــی ئێمــه و
پێشــگیری لــهوه کــه رێژیمــی ئێــران جارێکــی دیکــه بــهدژی
نهیارانــی خــۆی لــه کوردســتانی عیــراق جینایــهت ئهنجــام بــدا.
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To the attention of Human Rights Organizations
As you are aware, on September 8th,2018 , the Islamic Republic of Iran
attacked the main base of the Democratic Party of Kurdistan with missiles. 16
.people lost their lives in this attack and almost 50 people were injured
Iran’s missile attack to Iranian Kurdistan’s parties is a clear violation of human morals
and international laws. This attack was also a violation of Iraq’s sovereignty and Kurdistan
Region’s security. The targeted areas were offices of political and civil organizations
of Kurdistan’s Democratic Party. They are not used for military activities. Among these
civil organizations was the Union of Kurdistan’s Democratic Women that works for
women’s rights in Eastern Kurdistan that was directly targeted by the missiles and
several women and children lost their lives and got injured and the place was totally
.destroyed. Among the martyrs were the organization’s current and previous Secretaries
Iranian regime’s officials continue to threaten to repeat these types of attacks
on Kurdistan’s parties. Until now, we have not received any practical guarantee
regarding the safety of the Iranian Kurd’s political activists and their families
.lives in Iraqi Kurdistan against reoccurring of these attacks and acts of terrorism
Now that two years have passed on this catastrophe, we request the human rights and
civil rights organizations to act seriously and immediately to prevent the Islamic Republic’s
future destructive maneuvers and to follow up on this case so that criminals are put to
justice, and moral and human rights, peace and coexistence return to the region. The
United States credibility in the region requires that the US steps up towards helping us and
.preventing the Iranian regime to do criminal acts against its opposition in the Iraqi Kurdistan

 دایکانی نیشتمانی دایک
نهسرین یوسفزاد ه

زۆر جــار دهڵیــن کــ ه چهندیــن هــهزار شــههید پێشــکهش بــ ه
 دهڵیــن شــههیدانی ژن بــ ه نیســبهت.خاکــی کوردســتان کــراوه
 ب ـهاڵم ئ ـهوهی ئ ـهو قس ـهیه دهکا بیــری،ش ـههیدانی پیــاو کهمتــرن
لــ ه دایــ ه شــهریفهکان و دایــ ه ئامینــهکان و دایــ ه ســهڵتهنهکان و
دای ـه بههێکانــی کوردســتان کردوهت ـهو ه ک ـ ه ب ـه ه ـهر ی ـهک جــار
شــههید بوونــی ڕۆڵهیــهک چهندیــن دایــک و چهندیــن خۆشــک و
.چهندیــن ژن دهبنـ ه قوربانــی و هاواریــان بـه عهرشــی خــودا دهگا

مێــژوو نــاوی ئــهو دایکانــه تۆمــار دهکا دایکانێــک کــ ه خۆڕاگــر
بــوون و بــ ه خۆڕاگرییــان بوونــ ه نهشــتهر بــۆ نهیــاری
. بــه ئیرادهیــان بوونــ ه چقــڵ بــۆ چــاوی دوژمنــان،ڕۆڵهکانیــان
دایــ ه ســڵتهن ه کــ ه خــۆی ســوڵتانی دایکانــی ئــازار دیتوویــ ه
بــهو ڕوخســارهی کــ ه غهمــی ههمــوو جیهانــی لــ ه تــوێ
تــوێ چــرچ و لۆچهکانیــدا بــهدی دهکــرێ بــهاڵم لــ ه ناخــهو ه
دڵخۆشــ ه کــ ه قوتابێکانــی فــهرزاد دهیــان فهرزادیــان بــ ه
نــاوی "زارا" لــێ کهوتووهتــهوه کــ ه وانــ ه بــ ه وانــ ه وانهکانــی
.)فــهرزاد بــۆ مندااڵنــی کوردســتا دهڵێنــهو ه (ئــاـ وهکــوو ئــازادی
ڕوخســار ه
بــهو
زانیــار
دایکــی
ئامینــ ه
دایکــ ه
 دایــ ه شــهریف ه دایکــی ڕامیــن بــهو هــاوار ه،ڕهنجــاوهی
.نــاخ ههژێنــهی کــ ه دڵــی بــهرد و داری بــۆ دهســووتێ
و ئێســتاش دایکــ ه بههــێ بــهو ڕوخســار ه شــکاو و
ئــهو دایکانــهی
دڵــ ه زامــدارهی کــ ه وهکــوو ههمــوو
.نهگهیشــت
کۆیــهک
هیــچ
بــ ه
هاواریــان
دیکــ ه
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ئەدەب

ئەم پەخشانە پێشکەشە بە یادی دوو ساڵەی
شوعلە قادری

شەهیدانی ١٧ی خەرمانانی قەاڵی دێموکرات

خوێندنەوەیەک بۆ چرکە ساتەکانی مێژوو
گەلۆ خزمینە!
گەلی دە دۆستان!
لــەم چرکــە ســاتەی زەمەنــا ،بــە دڵێکــی لێــواو لێــو لــە غــەم ،بــە ناخێکــی پــڕ لــە حەســرەت ،پــڕ لــە کەســەر لەکەنــارو گۆشــەیەکی
ئــەم جیهانــە دەبمــە هەڵگــری ناســوورێکی بــێ کۆتایــی وەک هێمایــەک بــۆ ئــازادی برینــە ســارێژ نەکراوەکانــی جەســتەی
نیشــتمان و کۆســتە یــەک لــە دوای یەکەکانــی گەلــە ســتەم لێکراوەکەمــان لــە بەشــی رۆژهــەاڵت ،زیــدی خــۆم و بــابو باپیــران.
دەمــەوەێ وەک رێبوارێکــی مانــدوو بــەاڵم هیــوا نەبــڕاو لەگــەڵ باڵنــدە کۆچەریــەکان ببمــە هاوســەفەرو بــۆ رزگار بــوون
لــە وەرزی تەنیایــیو دەرچــوون لــە کۆتــی بەنــدی غوربــەت بکەومــە ڕێ .مــن بــە بڕینــی ئــەو مــەودا زۆرە دەچمــەوە خاکــی
پارچەیــەک لــە دڵــم ،دەبمــە میوانــی شــاری قــەاڵو منــارە پێتەختــی نیشــتمانپەروەریو بــە یەکــەوە ژیانــی ئاشــتیخوازانە.
کاتێــک لەوێشــەوە بــە نیــازی دیدارێکــی پێــرۆز بــەرەو مەڵبەنــدی شــێرانی دێموکــڕات لــە شــاری کۆیــە دەکەومــە رێ،
دەچمــە قــەاڵی ســەختی لەگیــران نەهاتــووی خەباتگێــڕی و دەکەومــەوە یــادی ئــەو رۆژانــەی کــە دەیــان و ســەدان جــار
مــاوەی نێــوان ئــەو دوو دەڤــەرەم لەگــەڵ ئــەو خۆشەویســتانە بڕیــوە کــە روخســارو ســیمایان هیــچ کاتێــک لەســەر پــەڕەی
مێشــکم ناســڕیتەوە ،لەبــەر ئــەوەی کوڵــی گریــان دامدەگــرێ و گــەرووم وەشــک دەبێتــەوە بــە جۆرێــک بــۆم ســەخت
دەبــێ هەناســە بــدەم .ئاخێکخێــک هەڵدەکێشــم ،فرمێســک بــە چــاوم دا دێتــە خــوارێ و لــە ســەر گۆنــام قەتیــس دەبــێ.
کاتێکیش دەگەمەوە ئازادی مەڵبەندی مێرخاســانی رۆژهەاڵت بە نیشــانەی وەفاداری لەســەر مەزاری شــەهیدان کرنۆش دەبەم
و لە ئاست بەرزی و پیرۆزی رێگاکەیان دا چەپکە گوڵی سووری وەفاداری دەخەمە سەر گۆری شەهیدان سۆهەیالو نەسرین و
هاوڕێیانــی شــەهیدیان .پێیــان دەڵیــم ســاوی ڕێبەڕانــی گــۆڕ غەریبتــان لــە پێرالشــێزەوە لێ بێتو مزگێنیتان لێ بێــت کە ئێوە لەگەڵ
ئامانجی پیرۆزی شــەهیدان وەفادار دەرچوون .هەر وەک چۆن شــەهیدی رێبەر ســادقی شــەڕەفکەندی لە کۆڕیادی ســێ رۆژەی
ێ تا ئەو کاتەی کە یان سەر دەکەوێ یان ئەویش وەک
شەهید بوونی دوکتۆر قاسملوو پەیمانی دا کە لەسەر رێبازی سوور دەب 
ئــەو شــەهید دەبــێ و لــە خاکــدا لــە باوەشــی دەگــرێ .هــەر پەنــد وەرگرتــن لــە ئەزموونــی ئــەو رێبەرانەشــە کە رۆڵە شۆڕشــگێڕەکان
ناهێڵــن بەیداخــی ســووری خەبــات بکەوێتــە ســەر زەویو بــەردەوام تێدەکۆشــن تــا لــە کوردســتانێکی ئــازاد خەڵکــی نیشــمانپەروەی
واڵتمــان بــە ئامانجــە لــە مێژینەکانــی خــۆی دەگات و کۆتــری ئاشــتی و خۆشەویســتی خــاک لە ئاســمانی پڕ لە هیــوا دەکەوێتە فڕین.
هەر چەندە شەهید بوون بۆ ئێمە ئامانج نیە بەاڵم بۆ گەیشتن بە مافە رەواکانمان ئامادەین باجی زۆر لەوە گەورەتریش بدەین،
بۆیە لە دەست دانی و پۆلە لە هاوسەنگەرو ئازیزانمان گەواهی رەوایی خەباتێکە کە بۆ بە ئامانج گەیشتنی رەنگە قوربانی لەوە
زیاتریشــی بــوێ ،بــەو پێیــەش مــەرگ گەورەتریــن رازی ژیانــە و مرۆڤیــش نابێ ســووک و ئاســان تەســلیمی بێــت و چۆکی بۆ دابدا.
وا بــەرەو وەرزی پاییــز دەڕۆیــن .وەرینــی گــەاڵ زەردەکان واتایەکــی نوێــن بــۆ پێناســەیەکی تــر بــۆ ژیــان .بــە پێنووســێکی
رەوانو بــە بــڕەو ،بــە بــەکار هێنانــی ئەل ـفو بێــی عەشــقێکی قــوڵ ،مێــژووی داســتانی ســوار چاکــیو نەمــری ئــەو قارەمانانــە
دەنووســینەوەو بــە بیــرو هــزری نــەوەی ئێســتا و داهاتــووی ئاشــنا دەکــەی .وەک چــۆن لــە زانــاو ناودارانــی خۆمــان شــەهیدانی
رێبــەڕ پێشــەوا قــازی محەممــەد ،دکتــۆر قاســملوو دکتــۆر ســادق شــەڕەفکەندی زۆر دەرســی بــە ســوودی ئەخالقــی و ئینســانی
لــە هەڵوێســتەکانیان فێــر بوویــن ،ئــاواش لــەو شــەهیدانەی ئــەم دواییــە فێــری خۆڕاگــریو یەکریــزی بوویــن کــە وەفــادار بیــن
بــە خوێنــی شــەهیدانو بــەردەوام بیــن لەســەر رێبازیــان تــا ئــەو کاتــەی کونــدە پەپــۆی مێزەربەســەر ئــەم واڵتــە جــێ دەهێڵــن.
دوور نابینــم لــە ماوەیەکــی کــورت دا گەردەلوولــی رقو قینــی شۆرشــگێرانەی خەڵکــی کوردســتان بارەگــەو بنــەی دەســەاڵتی
کۆنەپەرســتی راماڵ ـێو مێــژووی خۆڕاگــری ئــەو خەڵکــەش پێیــان ئیســپات کا کــە ئەگــەر ئــەوان بــە چــەک و موشــەکی مۆدێــڕن
دەنــازن گەلــی ئێمــەش خاوەنــی باســکی پۆاڵیینــی پێشــمەرگەیە کــە بەچوکیــان دادێنــێ .وەک هێمنــی شــاعیر گووتەنــی:
الوەکان دەڵپاکەکان ،چاالکەکان پێشمەرگەکان
ئێوە شیری لێ بسوونو ئێمەش پڕ دەینە قەڵەم
هەر بەیەکگرتن لە دەست بێگانە دێنینە دەرێ
خاکی پاکی کوردەواری ناهێڵین بۆ کەس عەلەم
بە هیوای داهاتوویەکی گەش بۆ کوردستان.
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شێعر :هاوڕێی من
هاوڕێی من

لە دڵی وشەی هاوڕێ دا.

جوانترین وشەی شۆڕش،

جەستەین بۆ ڕوحی واڵت و

بنەمای بوژانەوەی ئازادی،

ڕوحین بۆ جەستەی خەبات.

پیاسەکانی من و تۆیە.

من و تۆ

لە لوتکە خۆڕاگرەکانی ژیان،

هەڵنەوەشاوەترین باوەڕین.

من و تۆ مانای گەلین.

بۆ تێکدانی بیرەوەری جەالد،

ئیرادەی خەوین.

ئێمەین

قۆڵ لە قۆڵم کە و

لە مەرگا زیندوو بوینەوە و

بەڵێنی بدە

لە ژیان دا تواینەوە.

یەکڕا بژین و

گەمەمان گڤەی گولەیە و

یەکڕا بمرین.

گڤەمان ڕەگباری مانەوە.

دەزانی سەنگەرەکان دەڵێن چی؟

نە منم بێ تۆ هاوڕێی قەاڵت

چۆنمان دەبینن و

نە تۆی بێ من گڕی دێموکڕات.

چەندەمان بیر دەکەن؟

ئێمە دوایین سەنگەری ژیانین

بست بە بستی ئەو شاخانە،

لە کاتی مردنی جوانییەکان دا!

تامەزرۆی هەنگاوەکانی ئێمەن.
تەالن بە تەالنی سنوورەکان،
چاوەڕوانی گەڕانەوەی ئێمەن.
من و تو دوو تاکین

زانیار حوسێنی ناسراو بە سانان
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نەگەرانەوەلە قەال!!!!
کویستان عومەرزادە

ژنانی گەرەکی ئازادی,
بەیانی بەدەم هەنیسکی ژانەوە
چاویان خستە سەر تاڵی خۆر،
لەرزی ژیان دایپۆشیبون.
ئەوان باوەشیان بە بەژنی
دووتەواری سپی ئاسا گرتبوو.
ئەوە چ بێدەنگیەکی وشکە
بناری قەندیلی تەنیوە!!!و
خودایە.
چ مەرگێکە
مێخەکی بااڵیان
وشک وشک دەکاتەوە.
لێناگەری تێر بۆنێ روحتان کەین!!!!
لێرە ژیان راوەستاوە
لەناو پایزێکی هەڵگەراودا.
شار مۆتەکەی گرتوە.
ئێوە نەگەڕانەوە ئازادی،
لە نێو بەژنی قەالدا
کراسی کەسکی بەرتان
کون کون بوو!!!!
پێنوسی پەنجەتان
لە ناو خۆڵدا بزر بوو.
ئێوە لێرە خەمتان بۆتە
یاقووتی گەردن و
ھەموو بەیانیەک
دەردەکەون،
لەبەردەم دەروازەی قەالدا
چرپە چرپی گەالکانی عومری
ئێوە
تاسەی ئازادی،
خەمی ژنانی نیشتیمان

ئاھی کچانی گەرەکی ئەو دیو،
بەسەر بسکی ئالۆزاو پایزە خەمی ئێوەدا
دە لەرێتەوە.
پێم بڵێن توخوا شۆرە ژنەکانی خۆرھەاڵت،
ھەر وەک کۆلکە زێڕینەی پر رەنگ
بۆکوی چەکتان کردۆتە شان!!!!
لێرە بمێننەوە
با ڕوناکی خۆرجارێکی تر
بتان بینێ،
بۆ کوێ
لەکام تابوتی مەرگا دەیان شۆی خودایە
چ گوناهێکی بی رەوایە
بۆ چی!!!!
ئەم ھەموو دل رەقیە بۆ چی
بەربۆتە گیانی نیشتیمان
ئێرە بۆنی ئێوە ی گرتوە
کەئێوە رۆشتین
یادی ئێوە بەحەفتە لەگەل ژنانی نیشتیماندا،
شین دەکا
قەاڵ کۆیە بەساڵ بۆنی ئێوەی لێدێ،
ژنانی ئێرە
دەخوسێن لەخەمی ئێوەدا
ئێوە نەگەرانەوە لە قەاڵ
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سەمای مەرگ!!!
دەشنێتەوە دەلەرێتەوە بەسەر گیانمدا،
شەممەی سووری خوێناوی.
برینی قووڵی جەستەی قەاڵ
ئامان و قەراری لێ بردوم
من لە ژێر زامی درەوشاوەی ئەواندا !!
ئەوان
وەک قەاڵی بڵیندی ئازادی
ماومەتەوە!!!!!
تک تک خوێنی ئاڵی ئەوانم بەرکەوتوە
بۆنی ھەناسەی هەلوەریوی ئەوان
لە من جیانابێتەوە.
من
پایزانیش هەر چرۆی سەوز دەردەکەم چرۆی سەوز
هەر بەو ھەناسە
لەژیر پیرە قەالی دێموکڕاتا
سەما ی مەرگ دەم خاتە سەر شانی راستی ،
خەوێکی قوڵ دەم باتەوە.
لەبیرم دێ
کە شەمەی پار پەڵەهەورێکی شل و مات،
بەسەر بەژنی قەاڵی بڵیندی شاردا
دەست و پەنجەی هەلتەکاندن.
هەرئەوکاتە
نیگای قەاڵم خوێنی سووری لێدەچۆرا،
شارێک لە شەونمی خوێن
قفڵ ڕێژکرا
مەرگ بەسەر هەنگاوە کانی ئەواندا
راوەستابوو
پەنجەی جێماو پێالوی بی مرادی ئەوان
لەژیر خۆڵدا ونکرابوو،،
هەرئەوکات بوو ڕووناکی لە سپێدە یاخی بوو
ئەوکات بوو ئەوکات!!!!
کۆترەکان لەسەر منارەی مردن نیشتەنەوە
ئەوکات تۆ پێت وابوو
کۆماری پەتی سیدارە،،
تەیرەکانی ئەو بنارە

بالەکانیان پەڕپەر دەبن،
نا مێننەوە
چەند داماوی خانە وێران!!!!!!
ئەوان ڕەگی پیرەدارن،
لێرەش نەبن
لە ژیر خاکدا
بە تازەی دەمێننەوە
ماوەنەتەوە!!!
بەسەر سەکۆی قەاڵی پڕ هەگبەی ئازادی
خوینی ئالی ئەستێرەکان!!!
بسکی شانە ناکراوی شۆرە ژنانی خەبات
بۆتە ملوانەی ملم،،
بۆ خەوی قوڵی مردنیش
دای ناکەم لە گەردنم.
منیش لێرە چیم لە دەست دێ
جگە لە بیرەوەری ناو دەروازەی پیرە قەاڵ،
بیری پێکەنینی سەوزو جوانتان
بیری جانتاکەی شانتان
تفەنگی جێماوتان
بیری ئێوە  ،ئێوەی لە نمەی شەونم پاکتر
لە روحی خودا سپیتر.
چیم لەدەست دی بۆ ئیوە
تەنها بڵێم
ئەمن قەاڵی دێموکراتی کۆچی سووری پاییزانم
لە ساباتی پڕلە برینی ئەم جارەمدا ،
بەسەر خاک و خۆڵی هەڵتەکاودا
جارێکی تر چرۆدەکەم دەژێمەوە،،
وەک گواڵڵە سورەی هەمیشە
لەبن بەژنی تەوارەکانی ئازادی دەمێنمەوە.
من ئیرادەی شۆرشێکم ،،
سەدان هەزار جۆگەلەی خوێنی داوە
من خەیاڵی قەد بڵیندی ڕێبازێکم،
لەناو قورگی هەژاراندا
ناوە.
خاک
ڕەگ و ڕیشەی لە
کویستان عومەرزادە
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سۆما ناسری

خەرمانان مانگی
خەم و خوێن و زامان

خەرمانان مانگێکی پڕ لە خەمە
بۆ گەلی کورد،
مانگی خوێن و ماتەمە و،
برینی بەسۆیە لە جەستە و
ڕوحی هۆگرانی ڕزگاریی نیشتمان
دەیان دڵی پڕ لە ئەشقی ئازادی
دەیان دڵی پڕ لە ئەوینی دڵدار
دەیان دڵی پڕ لە ئاواتی ئازادیی
نیشتمان و لە ئامێزگرتنەوەی
ئازیزان و هەڵمژینی هەوای
کوردستان لە لێدان کەوتن
لەخەرمانان مانگی خوێن و
زامان
دەیان چاوی چاوەنواڕی گەڕانەوەی هاوسەر ،باوک ،برا ،خوشک ،مناڵ ،هاوڕێ و هاوسەنگەر بوون ،بەاڵم
بوون بە کانیی ئەسرین؛ ڕۆژیان بە جۆباری فرمێسک شۆردەوە و شەو بە ژان و خەمەوە ڕۆژیان کردەوە.
لە خەرماناندا ئارام و نەمامەکان بێ نازبوون؛ ژینۆ و ژیوار و ژینا تەنیا مانەوە؛ بانە و ڕۆژە و موژدە چاویان
لە چاوەڕوانیدا سپی بوو؛ ناسکە و ئاسکە ،ژیوار و ژیلوان ،زانا و بیرەوەر ،ئارەزوو ،گریال و سنوورەکان بێ
باوک کەوتنەوە ،بەاڵم ڕێگای باوک چراخان و پڕ ڕێبوار
وەنەوشەی ساوا کێلێکی ساردی لە ئامێز گرت و سینگی نا بە سینگی خاکەوە و خەیاڵی دایکێک ،کە دەبێ
لەگەڵ گەورە کردنی یادگاری خۆشەویستەکەی ،لە تاو بااڵکردنی ئەو خەم و برینانەش سەر لە هەش نێ.
لە خەرماناندا شەوبۆی الو ،خەدیجەی پەپوولە ،سووریی دڵ پڕ لە خۆزیا ،کەژاڵی مەند ،فەریدەی دڵ پڕ
لە تاسە ،نەزیرەی نازدار ،حەلیمەی بێ ئۆقرە و خونچەی نازشێواو؛ مێژووی ژیانیان بوو بە بیرەوەری و
جێژوانیان بوو بە مەزارگەی شەهیدان بەاڵم باوەڕ بەخۆ و سوور و دڵقایم بە بڕوای هاوسەرانیان.
لە خەرماناندا گواڵڵە ،ئامین ،تامان ،شەهال و دەیان کەسی دیکە برینی جەستەیان لەگەڵ زامی خەرمانان بۆ
هەتاهەتایە ئاوێتە بوون و زامی قووڵی جەستەیان پێداگرتر و سوورتری کردن لە مانەوە لەو ڕێگا و ڕێبازەدا.
بەاڵم دوژمن باش بزانێ ،لەخەرمانانی مانگی خەم و زامان ئێمە خەونی شەهیدەکانمان لە قاپ گرت و کردمانە
تابڵۆی ژووری ژیان.
خەرمانانی ئێمە چنینەوەی خەونی سەردارەکانی سەردارە ،لوقمان و ڕامین و زانیار .خەرمانانی ئێمە شێعری
بااڵی شەهیدە لە ڕسکانەوەی بەهاری ئازادیدا ،خەرمانانی ئێمە چاندنی تۆوی بڕوایە بۆ سەوزبوونەوە ،بۆ
ڕووانەوە و ژیانەوە.

فارسی

زانیار حسینی
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زنان در آینەی قیام ملت کرد

گونــەی جمعیتــی انســان کــە شــامل دو بخــش زن و مــرد شــدە
اســت ،در صــورت حــذف هــر یــک از ایــن بخــش هــا تعریــف جامــع
جامعەی انسانی را خدشەدار میکند .در تئوری جامعە شناسانەی
جمعیــت انســانی ،هرگونــە ابــزار تولید ،سیاســت ،فرهنگ و غیرە کە
الزمەی حیات و بقای آن اســت ،بایســتی بطور مســاوی و یکســان
در دو بخــش انســانی تقســیم و ارائــە شــود .بدیهــی اســت کــە در
عینیــت جمعیــت انســانی ایــن مســئلە بــە مراتــب ملمــوس تــر و بحــث
برانگیزتــر اســت .چــە در جوامعــی کــە تنــوع حــاالت مردســاالرانە
ســبب درجــا زدن و ســکون ســیر طبیعــی حرکــت جامعــە مــی شــود،
چــە در سیســتم آموزشــی آن کــە اجتمــاع را بــە عقبگــرد وا میــدارد.
چــرا کــە فلســفەی جامعــەی انســانی بــدون تعریــف ،تبییــن و تعییــن
جایــگاە زن و نقــش او در میــزان مشــارکت جمعیــت بشــری در
ابعــاد گوناگــون اجتماعــی و غیــرە امــکان ناپذیــر اســت .بــە عبــارت
ســادە تــر حــذف نقــش یــا کمرنــگ نمــودن باالنــس حضــور زنــان
و تاثیرگذاریشــان ،چنیــن اجتماعــی را دچــار خلــل و آســیب هــای
متنــوع میکنــد .چــە بســا در حالــت شــدیدتر ایــن وضعیــت ،چنیــن
گروهــی انســانی بــا تهدیــد کاهــش جمعیتــی و رویدادهــای دیگــر
روبــرو شــود .ایــن نکتــە دور از ذهــن نمانــد کــە حالــت برعکــس
ایــن مســئلە نیــز مصــداق گفتەهــای قبلــی اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــە
عینیــت آن در تاریــخ حیــات بشــر بــە نــدرت قابــل یافتــن اســت.
بــا چنیــن دورنمایــی در مباحــث جامعــە بشــری ،عــدم ارزیابــی
دو طیــف جمعیتــی زن و مــرد از اشــکاالت اولیــەی هــر کاوش و
پژوهشــی بە حســاب می آید .در این گفتار بر آنیم کە نگاهی کلی
بــە نقــش زنــان در زیــر ذرەبیــن حیات سیاســی ملت کــرد بیاندازیم.
در تاریخ ملت کرد ،زنان از دیرباز در فعالیتهای تولید اقتصادی
و فرهنگی بطور مســتقیم و غیر مســتقیم نقش بســزایی داشــتند ،اما
در مشــارکتهای اجتماعــی ،سیاســی و اداری کمتــر ردپایــی از خــود
بجــای گذاشــتەاند .ناگفتــە نمانــد کــە چنیــن وضعیتــی بــرای زنــان در
داخــل ایــران و کشــورهای منطقــە نیــز نمایــان بــود و بــە عنــوان یــک
عــرف ضمنــی در قراردادهــای اجتماعی-سیاســی رخنــە کــردە بــود.
در جریانهــای حــق طلبانــە و آزادیخواهانــەی ملــت کــرد در
هــر بخــش از کردســتان کــە بــرای احقــاق حقــوق مســلم انســانی
و جمعیتــی و ملــی خودشــان بپــا خواســتەاند نقشــی از حضــور و
فعالیــت چشــمگیر زنــان نیســت .در ســال  ١٣٢٤شمســی مصــادف
بــا  ١٩٤٥میــادی بــا تاســیس حــزب دموکــرات کردســتان و اعــام
جمهــوری کردســتان ،زنــان در ابعــاد وســیع اجتماعی-سیاســی از
حــق و حقــوق اولیــە و پیشــرفتە بــە ترتیــب برخــوردار گشــتند و
در فضــای ایجــاد شــدە همچــون مردهــا ،فعالیتهــای خــود را در
عرصــەی عمــل بــە بوتــەی اجــرا گذاشــتند .در ایــن برهــە تاریخــی
هرچنــد جمهــوری کردســتان طــول عمــرش بیشــتر از یــک ســال

نبــود ،لیکــن بــا ایجــاد تغییــرات بنیادیــن در ســاختار اجتماعــی و
حقوقــی زنــان در زیــر بیــرق حکومتداریــش ،بەطــور فزاینــدە و
گســتردەای زنــان را از بنــد محدودیتهــای موجــود و متنــوع آزاد
کــرد و میادیــن حضــور و نقــش فعالیتشــان را بیــش از پیــش
وســعت بخشــید .بدیهــی اســت کــە چنیــن فضــای ایجــاد شــدەای
برخواســتە از عمــق روح جامعــە آن زمــان بــودە کــە بدلیــل عــدم
قــدرت و امــکان مدیریــت ملــت کــرد بــر خــودش ،ایــن مهــم تــا
بــدان لحظــە میســر نشــدە بــود .در ایــن برهــە میتــوان بــە ایجــاد
تشــکلها و انجمنهــا در راســتای حمایــت از زنــان مثــال اتحادیــە
زنــان ،نهضــت هــای ســواد آمــوزی ،امــکان حضــور و ســهیم شــدن
در جنبــش سیاســی کــرد بــرای آنهــا بــە طــور بــی ســابقەای فراهــم
شــد .بــە عنــوان نمونــە ســخنرانی و فعالیتهــای تاریخــی همســر
پیشــوا قاضــی محمــد( رئیــس جمهــور وقــت جمهــوری کردســتان)
و خدیجــە مجــدی بــرای ایجــاد شــور و شــوق بالقــوە زنــان و
دخالــت دادن هرچــە بیشــتر آنهــا در امــورات جمهــوری ،شــکل
گرفتــن آزادیهــای اجتماعــی بــدون تبعیــض ،ایجــاد حــق انتخــاب در
امــور و احــوال شــخصیە و مــوارد بیشــمار دیگــر اشــارە نمــود.
بــا قیــاس ایــن تحــوالت عظیــم در چارچــوب جمهــوری کردســتان
در راســتای بــاور بــە احقــاق و اعمــال حقــوق زنــان و برابــری
آنــان بــا مردهــا؛ بــا دوران قبــل از آن و حکومــت مرکــزی وقــت و
کشــورهای همســایە ،روح عدالتخواهــی و برابریخواهانــە در آینــە
اعمــال جمهــوری کردســتان و پیــش قــراوالن احقــاق حقــوق ملــی
کــرد خودنمایــی میکنــد .میتــوان بــە چنــد نمونــە از ایــن قبیــل مســایل
اشــارە نمــود بــە ماننــد شــعری تحــت عنــوان (( مکالمــە خواهــران و
بــرادران)) منتشــر شــدە در نشــریە مشــهور و معــروف نیشــتمان
(میهــن) بــە شــمارە ()٢٣-٤؛ خواهــری بــە بــرادرش میگویــد همــە
مــردم آزاد شــدەاند و دیگــر او ســتم و زیردســتی را نبایــد بپذیــرد.
درج شــعری از حیــران دونبلــی ،شــاعر کــرد در شــمارە (-٣٠
 )٢٩و دعــوت از زنــان بــرای نقــش آفرینــی در ایــن جنبــش ملــی
بــر حــق بــود .ایــن روح برابــری و عدالتخواهانــەی خلــق کــرد در
قانــون اساســی جمهــوری کردســتان نیــز تجلــی یافتــە بــود؛ هماننــد
فصــل چهــارم ،بنــد  ٢١کــە بیــان میــدارد :زنــان بایــد در همــەی
امــورات سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی ازحقــوق برابــر بــا مــردان
برخــوردار باشــند .از منظــر حقوقی-سیاســی ایــن قانــون حــد
نهایــت برابــری را انعــکاس میکند.هرچنــد کــە جمهــوری کردســتان
در اول مســیر تجربــەی حکومتــداری و عملــی کــردن افــکار و عقایــد
برخواســتە از خواســتها و نیازهــای اساســی و انســانی ملــت کــرد
بــود ،لیکــن بــا ایجــاد بســتری مناســب بــە نســبت اوضــاع و احــوال
درون جامعــە موردنظــر و توانایــی هــای موجــود ،بــذر حقوق روای
زنــان را در همــە ابعــاد جامعــە بدرســتی کاشــت .زنــان نیــز ایــن
موقعیــت را بــە خوبــی درک و از آن حمایــت کردنــد؛ بطوریکــە در
ایــن مســیر رفتــە رفتــە ســکان امــور مربوطــە از ایــن دســت قضایــا
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را خــود بدســت گرفتنــد .بعــد از جمهــوری کردســتان عقربــە یکســان
ســازی حقــوق زن و مــرد در شــرق کردســتان (کردســتان ایــران)
دیگــر عقبگــرد نکــرد و ایــن مســیر در طــی دوران تــا بــە اکنــون
همــە گیرتــرو تخصصــی تــر شــدە اســت .همچنیــن جوانــب بیشــمار
دیگــری از وظایــف زنــان ،مسئولیتشــان را موضــوع بحــث کــردە
اســت .زنــان در قیــام ملــت کــرد و حــزب دموکــرات کوردســتان
دوشــادوش مــردان در میادیــن سیاســی-نظامی و غیــرە ،نقــش
و حضــور خــود را برجســتە تــر کردنــد؛ تــا بدانجــا کــە در ایــن
چنــد دهــە فعالیــت خــود را از لحــاظ فرهنگــی ،مدنــی ،سیاســی و
اقتصــادی گســتردە تــر کــردە انــد و بــە عنــوان بخشــی از نماینــدگان
ملــت نقــش آفرینــی مــی کننــد؛ همچــون مــردان توســط رژیــم
جمهــوری اســامی مــورد آزار و اذیــت قــرار میگیرنــد ،دســتگیر
میشــوند و برایشــان حکمهــای ســنگین حبــس صــادر مــی شــود.
زهــرا محمدی،ســهیال حجــاب ،فریــدە ویســی بــە همــراه شــوهرش
ســیروس عباســی ،زهــرا جمالــی ،آنیســا جعفــری مهــر ،مهربــان
کشــاورزی و بســیاری دیگــر نمونــە بــارز ایــن مســئلە هســتند.
ایــن شــکل از حضــور زنــان در دهەهــای بعــد ،ابعــاد جدیــدی
بــە خــود گرفــت ،تــا جایــی کــە زنــان بــە رهبــری حــزب ملی-مردمــی
دموکــرات کردســتان راه یافتنــد و در تجــاوز موشــکی رژیــم
جنایتــکار جمهــوری اســامی بــە پلینــوم حــزب ،دو تــن از زنــان
انقالبــی و پیشــاهنگ ملــت کــرد بــە نامهــای نســرین حــداد و ســهیال
قــادری بــە صفــوف شــهدای راه آزادی پیوســتند و زنــان بیشــمار
دیگــری بــە ســختی زخمــی شــدند .در انقالبهــای هویتخواهانــە و
آزادیخواهانــە اقســا و نقــاط جهــان ،کمتــر جریانهــای مبارزاتــی
یافــت مــی شــوند کــە زنــان در بــن بســت هــای ایجــاد شــدە در طــول
حیــات اجتماعیشــان ،بطــور چشــمگیر و یکســان در همــە جنبەهــای
مبارزاتــی بــرای ملتشــان حضــور گســتردە و تاثیرگــذاری داشــتە
باشــند .هــر چنــد در متــون ادبی-تاریخــی خلــق کــرد همیشــە مقــام
زن ارج نهــادە شــدە اســت و در مراســمات ملــی و فرهنگــی ایــن

موضــوع مبیــن ایــن مطلــب اســت ،امــا بدلیــل فقــدان حکومتــی از
جنــس خواســتها و باورهــای ملــت کــرد ،ایــن قضیــە امــکان عینیــت
یافتــن در قشــرهای مختلــف جامعــە را پیــدا نکــردە و حقــوق بــر
حــق آنــان بــە رســمیت شــناختە نشــدە اســت .چــرا کــە حکومتهــای
مرکــزی ایــران یکــی پــس از دیگــری اعتقــادی بــە چنیــن آرایــش
اجتماعی-سیاســی زنــان در کنــار مــردان نداشــتەاند و آزادی
زنــان ،برخــورداری آنــان از مشــارکتهای گوناگــون در ســطح
مملکــت را از دیــدگاه مردســاالرانە بررســی و تعییــن میکردنــد.
بــە عنــوان نمونــە در دوران پهلــوی یکســری اجبارهــا بــە عنــوان
حــق زن بــر او تحمیــل شــد کــە ظاهــرا رنــگ آزادی و یکســانی بــە
خــود داشــت امــا در واقــع بــر خــاف جریــان عــرف موجــود در
جامعــە بــود .اکنــون نیــز رژیــم جمهــوری اســامی بــا تعاریــف مبنــی
بــر عقایــد و ایدئولــوژی خــاص خــود ،عرصــە را دو چنــدان بــر
زنــان ملیتهــای ایــران تنــگ نمــودە و آشــکارا حریــم اولیــە حقوقــی-
اجتماعــی آنــان را مــورد تعــرض و محدودیــت قــرار میدهــد؛ چــە
در بســیاری مــوارد حالــت توهیــن و تحقیــر بــە خــود گرفتــە اســت.
هــم اکنــون نیــز زنــان ملــت کــرد نــە تنهــا بــرای احقــاق هرچــە
بیشــتر حقــوق خــود تــاش مــی کننــد؛ بلکــە بــە عنــوان ســرمایە
ای عظیــم در راە رســیدن بــە خواســتەهای ملــی هموطنانشــان در
همــەی جنبەهــای مبارزاتــی ( مبــارزات مدنــی ،سیاســی ،فرهنگــی،
محیــط زیســتی و غیــرە) ،در داخــل حــزب دموکــرات کوردســتان،
یــا از طریــق اتحادیــە زنــان و اتحادیەهــای مســتقل و مســیرهای
دیگــر حضــوری فعــال دارنــد ،کــە نــە تنهــا در خــط مشــی سیاســت
گذاریهــای کالن در جهــت تحقــق خواســتەهای ملــت کــرد نقــش
تعییــن کننــدەای دارنــد ،بلکــە حضورشــان بخــش جدایــی ناپذیــر
و الزم و ملــزوم حرکــت ملی-دموکراتیــک خلــق کــرد در تــداوم
ایــن مســیر تــا رســیدن بــە ســرحدات قلــل آزادی و اســتقرار
دموکراســی در شــرق کردســتان ( کردســتان ایــران) اســت.
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تجاوز در بستر زناشوویی
شهاب کاکەخزری

قسمت اول

موضوع مقاله :
بررسی تطبیقی خشونت و تجاوزهای جنسی در ازدواجهای مشروع از لحاظ حقوقی و پیامدهای روان شناسی
در رابطه به موضوع مورد بررسی :
چکیده :
تجــاوز زناشــویی بــه هــر فعالیــت جنســی کــه توســط یــک فــرد ازدواج کــرده یــا ازدواج نکــرده کــه بــا دیگــری
رابطــه همزیســتی دارد  ،بــدون رضایــت فــرد دیگــر انجــام گیــرد ،اطــاق مــی گــردد .شــامل نــوازش کــردن ،رابطــه
جنســی دهانــی  ،آمیــزش مقعــدی یــا ســایر فعالیــت هــای ناخواســته یــا اجبــاری مــی باشــد  ،ایــن تعریــف
همچنیــن اعمــال جنســی را کــه فــرد قصــد دارد بــر خــاف میــل فــرد مقابلــش انجــام دهــد را شــامل مــی شــود.
زنــان بصــورت بالقــوه نــه تنهــا در عرصــه ی عمومــی مــورد تجــاوز قــرار مــی گیرنــد بلکــه درخانــه در بســتر
زناشــویی هــم از ایــن گزینــه در امــان نیســتند بــه گونــه هایــی کــه مــی تــوان گفت ایــن شــکل از تجاوز شــایع ترین
فرم تجاوز حتی بیشــتر از هر دو شــکل تجاوز توســط آشــنا و بیگانه اســت .تجاوز جنســی زناشــویی در تمام حد
مرزهــای اجتماعــی  ،اقتصــادی ،ســن  ،نژاد،تومیــت هــا ،ســطوح آموزشــی مــی توانــد اتفــاق افتــد و همین باعث
شــده کــه در بســیاری از کشــورهای جهــان ازلحــاظ حقوقــی قوانینــی برای حفــظ و کاهش این مــوارد انجام گیرد .
کلمات کلیدی  :تجاوز زناشویی – خشونت جنسی – حقوق
زناشویی
تعریف تجاوز جنسی زناشویی:
تجــاوز
همچنیــن
زناشــویی
جنســی
تجــاوز
یــا زنــاء در ازدواج یــک آمیــزش جنســی بــدون
رضایــت مــی باشــد کــه متجــاوز همســر قربانیســت.
بــه هــر فعالیــت جنســی کــه توســط یــک فــرد ازواج کــرده
یــا نکــرده کــه بــا دیگــری رابطــه همزیســتی دارد ،و بــدون
رضایــت فــرد دیگــر انجــام گیــرد اطــاق مــی گــردد و شــامل
نــوازش کــردن ،رابطــه جنســی دهانــی  ،آمیــزش مقعــدی
یــا ســایر فعالیــت هــای ناخواســته یــا اجبــاری مــی باشــد.
تجاوز و انواع آن :
ژانــت شــیبلی هایــد در کتــاب روان شناســی زن (1996
ترجمــه اکــرم خجســته  )1383تجــاوز را ایــن گونــه تعریــف
مــی کنــد  :دخــول دهانــی  ،مقعــدی ،مهبلــی بــدون رضایــت
کــه بــا زور صــورت مــی گیــرد و یــا از طریــق تهدیــد بــه
آســیب رســاندن اعمــال مــی شــود و یــا هنگامــی انجــام مــی
گیــرد کــه قربانــی قــادر بــه بیــان موافقــت خــود نباشــد .قربانــی
بــه رضایــت خــود نیســت ،شــاید بــه ایــن دلیــل اســت کــه
مســت و ناهشــیار اســت و یــا نوعــی دارو بــه میــزان زیــاد
مصــرف کــرده اســت ، 1966(،شــیبلی بــه نقــل از مجتبــی ).
ســه نــوع تجــاوز زناشــویی در کتابهــای روان شناســی-1 :
تجــاوز بیگانــه – تجــاوز قــرار عاشــقانه – تجــاوز زناشــویی
تجــاوز بیگانــه :همــان مفهــوم رایــج تجــاوز بــه عنــف کــه مــردی

نــا آشــنا زنــی بــی پنــاه و درمانــده را مــی یابــد یــا در مــکان خلــوت
گیــر مــی انــدازد و او را مــورد آزار و اذیــت جنســی قرار می دهد.
تجــاوز قــرار عاشــقانه :اگــر پســر جــوان اعتمــاد دوســت دختــر
خــود را جلــب کنــد و او را بــه قــرار خلوتــی ظاهــرا عاشــقانه
و یــک شــبه و یــا در آنجــا بــه وعــده ی ازدواج ،تهدیــد بــه
جدایــی ،خورانــدن مشــروب الکلــی ،دارو و یــا بــه کاربــردن زور
و خشــونت نزدیکــی جنســی کنــد تجــاوز صــورت گرفتــه اســت.
تجــاوز زناشــویی )Martial Rape( :در ایــن نــوع تجــاوز،
شــوهر قــدرت و زور خــود را بــه کار مــی گیــرد تــا بــا
همســرش کــه راضــی بــه رابطــه جنســی نســبت بــه نزدیکــی کنــد.
بررســی خشــونت و تجــاوز جنســی از لحــاظ حقوقــی.
در کنــار فرهنــگ ،قانــون بــه رفتــار انســانها مشــروعیت
مــی دهــد .متاســفانه قانــون رســمی کشــور بــه صــورت غیــر
مســتقیم و شــاید ناخواســته از دالیــل خشــونت علیــه زنــان
مــی باشــد .در واقــع در حــوزه قانــون ،روابــط خانوادگــی بــه
صــورت خصوصــی در نظــر گرفتــه مــی شــود کــه نظراتــی
راجــع بــه آن از جانــب ســازمان هــای مختلــف وجــود نــدارد.
همچنین در قوانین نابرابری میان زن و مرد بصورت مشخص
بــه چشــم مــی خــورد از جملــه مــاده 1105ک.م کــه در آن آمده در
روابــط زوجیــن ریاســت خانــواده از خصایــص شــوهر اســت .در
واقــع آثــاری کــه ریاســت مــرد بــر خانــواده مترتب اســت در نهایت
بــه حاکمیــت بــر امــور شــخص زن مــی انجامــد (فیدگــن)2009
ابعاد حقوقی و قانونی تجاوزهای زناشویی:
در طــول تاریــخ بســیاری از فرهنــگ هــا راه کاری از حقــوق
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همســران در ازدواج بــرای آمیــزش جنســی داشــته انــد .ایــن
موضــوع در حقــوق مشــترک کــه در آمریــکای شــمالی و
کشــورهای همســایه بریتانیــا جایــی کــه راهــکار تجــاوز در بســتر
زناشــویی غیــر ممکــن بــه نظــر می رســید ،اعتبار قانونــی پیدا کرد.
ایــن موضــوع در واضــح تریــن حالــت ممکــن توســط
ســرمتیول هیــل در رســاله هــای حقوقــی کــه در تاریخچــه ی
دادخواســت هــای تــاچ کــرون شــرح داده اســت .او نوشــته کــه
یــک تجــاوز جنســی نمــی توانــد تشــخیص داده شــود تــا زمانــی
کــه همســر (زن) خــودش را بــه صورتــی بــه شــوهرش تســلیم
کــرده کــه نمــی توانــد خــودش را جمــع کــرده و عقــب بکشــد.
موضــوع تجــاوز زناشــویی اولیــن بــار در ســال  1975پــس
از شــکایت خانــم گرتارایــدات از همســرش بخاطــر عملــی کــه
آن را تجــاوز در بســتر زناشــویی مــی نامیــد مطــرح شــد.
پیــش از آن مســیحیان طبــق تعالیــم ســنت پــل پذیرفتــه بودنــد
کــه زن بایــد خــود را بــه شــوهر عرضــه کنــد و در برابــر
تقاضــای جنســی او مقاومتــی نشــان ندهــد و آمــوزه ی لــرد
ماتیــو هــال در قــرن  ،17بــاور داشــتند کــه شــوهر نمــی توانــد
بخاطــر وارد کــردن همســر قانونــی خــود بــه برقــراری رابطــه
جنســی مقصــر شــناخته شــود زیــرا زن و مــرد بــا عقــد رســمی
زناشــویی بــر ایــن امــر یعنــی مقاربــت جنســی توافــق کــرده انــد.
در همــان ســال ایــاالت داکوتــای در آمریــکا اولیــن قانــون علیــه
تجــاوز زناشــویی را تصویــب کــرد .در دســامبر  1993کمیســیون
حقــوق بشــرآنرا بــه حســاب آورد .در  Unicef 1997گــزارش
داد کــه  17کشــور ایــن قانــون را پذیرفتــه انــد .در ســال 2003
 UINIFMاعــام کــرد  50کشــور جــرم بــودن ایــن عمــل را
پذیرفتــه انــد .ســر انجــام در ســال  2006دبیــر کل ســازمان ملــل
متحــد خبــر داد کــه تجــاوز زناشــویی در  104کشــور جهــان تحــت
پیگــرد قانونــی قــرار مــی گیــرد .در ادامــه ی موضــوع حقوقــی در

رابطــه ی بــا قوانیــن زناشــویی تجــاوز در ازدواجهــای مشــروع،
مــورد دیگــر در قانــون مدنــی کــه شــاید ارتبــاط مســتقیم تــری
بــا تجــاوز زناشــویی داشــته باشــد قانــون تمکیــن مــی باشــد ،کــه
عمــا زنــان را وادار بــه پذیــرش هــر نــوع رفتــار جنســی مــی کنــد.
بدیــن ترتیــب زن نظــارت بــر روابــط جنســی ،چگونگــی برقــراری
روابــط و زمــان آن را بــه شــوهر خــود داده و نظــارت بــر جســم
خــود را از دســت میدهــد .از طرفــی قانــون گــذار نــه تنهــا بــرای
زن در مــورد امتنــاع از وظایــف زناشــویی حقــی قائــل نشــده
اســت بلکــه او را ملــزم بــه انجــام ایــن وظایــف هــم مــی کنــد .از
آن جملــه کــه زن نمــی توانــد از همبســتر شــدن بــا شــوهر امتنــاع
ورزد و آمیــزش جنســی در هــر زمــان جــزء حقــوق شــوهر اســت.
از نظــر قضــات نــه تنهــا همخوابگــی اجبــاری یــا تمکیــن از
شــوهر تکلیــف شــرعی و قانونــی زن محســوب مــی شــود بلکــه
برخــی از قضــات بــه ایــن باورنــد کــه هــم آغوشــی انحرافــی بــا
همســری کــه بــه شــوهر حــال اســت منــع شــرعی نــدارد .زن
ماننــد باغــی باصفایــی اســت کــه دو در دارد شــوهر از هــر در
کــه بخواهــد مــی توانــد وارد شــود و منعــی نــدارد .بنابرایــن کام
جویــی جنســی کــه مقتضــای عقــد نــکاح اســت در ایــن شــکل
اجبــاری و یــک طرفــه کــه قانــون بــه آن توجــه نشــان داده اســت
در عمــل بــرای زن منفــی اســت و او چنــان چــه در زندگــی
شــوهر ناصالحــی داشــته باشــد حتــی در بســتر زناشــویی
مــورد ظلــم وتجــاوز قــرار گیــرد بــه حقــوق انســانی او تجــاوز
مــی شــود  .هرگــز یــک زن ایرانــی نمــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه
کــرده و علیــه شــوهر خــود بــه اتهــام اینکــه او را وادار بــه هــم
آغوشــی اجبــاری کــرده اســت طــرح شــکایت کنــد  .بنابرایــن زن
ایرانــی بــه موجــب قانــون بایــد همــوراه بــرای تامیــن تمایــات و
نیازهــای جنســی شــوهرش در دســترس بــوده و آمــاده باشــد.
ادامەی مقالە در شمارەهای دیگر
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کچە شاخەوانی بۆکانی دوای
مەرگی لەسەر داوای خۆی
ئەندامانی لەشی دەبەخشرێت
کچــە شــاخەوان و بەردەوانــی بۆکانــی بــە هــۆی کارەســاتی
هاتووچــۆ تووشــی جەڵتــەی مێشــک بــوو و بڕیــارە ئەندامەکانــی
لەشــی پێشــکەش بکــرێ بــەو کەســانەی پێویســتییان هەیــە.
ڕۆژی سێشــەممە ١١ی خەرمانــان (١ی ئاگۆســت) ،بەیــان
عەتــاری ،کچــە شــاخەوان و بەردەوانــی خەڵکــی شــاری
بۆکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،پــاش یــەک حەفتــە ملمالنــێ
و مانــەوە لــە نەخۆشــخانە ،کــە بەهــۆی ڕووداوی هاتووچــۆوە
تووشــی مەرگــی مێشــکی ببــوو ،گیانــی لــە دەســت دا.
ئــەو کچــە وەرزشــوانە کــە کارناســی زیندەوەرناســی
هەیــە و مــاوەی  ١٣ســاڵە وەرزشــی شــاخەوانی دەکات،
سێشــەممەی حەفتــەی ڕابــردوو لەکاتــی لێوخورینــی بایســیکڵ
تووشــی ڕووداوی هاتووچــۆ ببــوو و چووبــووە کۆمــاوە.
بەیــان عەتــاری کــە ئەندامــی گرووپــی شــاخەوانی ”هــەوراز“ی
بۆکان بوو ،هەموو شاخە بەرزەکانی کوردستان و ئێرانی بڕیبوو
و ســەرکەوتبوو بــە ســەر چیــای ”دوکچیــش“ لــە گورجیســتان
کــە دووهــەم بەرزتریــن چیــای ئەورووپــا بــە ئەژمــار دێــت.
جێــگای ئاماژەیــە کــە بەیــان عەتــاری بــە خواســتی خــۆی و
ئیزنــی بنەماڵــەی دوای مەرگــی ئەندامەکانــی دەبەخشــرێت
بــە ئــەو کەســانەی کــە پێویســتییان پــێ هەیــە و هــەر بــۆ
ئــەو مەبەســتەش ڕەوانــەی نەخۆشــخانەی ئورمیــە کــراوە.

سەردانی ڕێکخراوی  WROبۆ
یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کودردستان
ڕێکخراوی WROبەمەبەستی کاری هاوبەش بۆ خولی
پەروەردە سەردانی یەکیەتیی ژنانی کرد.
لەو دانیشتنەدا کە لەگەڵ سکرتێر و دەستەی بەڕێوەبەری
ڕێکخراوی یەکیەتیی ژنانی کوردستان بەڕێوەچوو بڕیار
لەسەر دانانی دەورەیەکی پەروەردەیی بۆ ئەندامانی ئەو
ڕێکخراوەیە درا کە لە ڕۆژانی دوای ئەو کۆبوونەوەیە ئەو
بڕیارە بڕێوەچوو.
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موژگان کاووسی دوای  ٢٣ڕۆژ
کۆتایی بەمانگرتنەکەی خۆی هێنا

دوای  ٢٣ڕۆژ مانگرتــن لــە خــواردن ،مــوژگان
کاووســی کۆتایــی بــە مانگرتنەکــەی خــۆی هێنــا.
مــوژگان کاووســی بەندکــراوی سیاســی خەڵکــی کەالردەشــت
دوا ی  ٢٣ڕۆژ مانگرتــن لــە خــواردن لــە ســەر داوای
بنەماڵەکــەی و ڕاســپاردەی پزیشــکەکانی نەخۆشــخانەی
تاڵقانیــی تــاران ،کۆتایــی بــە مانگرتنەکــەی خــۆی هێنــاوە.
مــوژگان کاووســی لەگــەڵ شــازدەهەمین ڕۆژی مانگرتــن لــە
خواردنەکــەی ،بــە هــۆی تێکچوونــی بــاری تەندروســتی و بــە
مەبەســتی ئەنجامــی نەشــتەرگەری ،بــۆ نەخۆشــخانەی تاڵقانــی
تــاران گوازرایــەوە کــە ئــەو نەشــتەرگەرییە بــۆ ڕۆژی سێشــممە
٨ی ڕەزبەر دواخراوە .ئەو توێژەرە کوردە نەخۆشی ئەندامانی
کۆهەرەســی هەیە و بەرپرســانی بەندیخانە ئیزنیان نەدەدا کە لە
نەخۆشــخانەکانی دەرەوەی بەندیخانــە نەشــتەرگەری بــۆ بکرێــت.
مــوژگان کاووســی ڕۆژی ســێ شــەممە ١ی خەرمانانــی ٢٧٢٠
(١ی ســێپتامبری  ،)٢٠٢٠بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن
بــە پێنەدانــی مافــی مرەخەســی و هەروەهــا هەاڵواردنــی
ڕەگــەزی بــۆ پەیوەنــدی بەندکــراوەکان لەگــەڵ بنەماڵەکانیــان
مانــی لــە خــواردن گرتــووە .وەک بــاس دەکرێــت بەندکــراوە
پیــاوەکان زیاتــر دەتوانــن پەیوەنــدی بــە بنەماڵەکانیانــەوە بکــەن.
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پشتیوانی ژنان لە نەسرین ستوودە

(نەســرین ســتوودە چاالکــی مافــی مــرۆڤ پارێــزەری
دادگا و زینــدان بەندکــراو لــە زیدانــی ئێویــن کــە بــە
دەســتی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ مــاوەی 38
ســاڵ زیندانــی و 148زەربــە قامچــی مەحکــووم کرەبــوو
و 21ی جۆزەردانــی  1399مانــی لــە خــواردن گرتــووە.
ئێمــە ئەندامانــی دەســتەی کاری ژنــان و بەرابــەری ڕەگەزی
شــوڕای مودیریــەت لەگــەڵ ئــەوەی نیگەرانــی خۆمــان لــە
بــار و دۆخــی ســامەتی نەســرین ســتوودە دەردەبڕیــن بــۆ
ســامەتی ئەو داوا دەکەین پشــتیوانی لە ویســتەکانی بکردرێ
و داوای ئــازادی بــێ مەرجــی ئــەو بەندییەکانــی دیکــە دەکەین.

ان

 (سارا بەرزگەر بۆماوەی یەک خولەک لە
زیندانەوە پێوەندی بە بنەماڵەیەوە کردووە

سارا بەرزگەر لیسانسەی زمانی ئینگلیزی خەڵکی
کرماشان ڕۆژی  22خەرمانان ساڵی 99ی هەتاوی
(12سپتامبر)2020دوو حەوتوو پێش بە تۆمەتی هاوکاری
لەگەڵ یەکێک لە حیزبە کوردییەکانی دژبەری کۆماری
ئیسالمی ،لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەرکرا و
دوای دوو حەوتوو بە دانانی بارەمتە ئازاد بوو.

دهربڕینی ناڕهزایهتییهکانی مانگی
ڕهزبهری  1398ئهعزهم شیرئهفکهن ب ه
مهبهستی تهمبێ کردن بهند کرا

 (دووگیان بوونی کچێکی  14سااڵن بۆ
ئەوەی منداڵەکەی بفرۆشێ.

لــە مەشــهەد زۆری فەقــر و دەســتەنگی بۆتــە هــۆکاری
ئــەوەی کــە کچێکــی 14ســاڵەی زبڵگــەڕ ناچــار بــەوە
بــێ دووگیــان بــێ کــە دوای هێنانــە دونیــای لەبــەر
بژێــوی ژیــان منداڵەکــە بــە 20یــان  30میلیــۆن بفرۆشــێ.

19ی خهرمانانــی  1399دادگای شــۆڕش بــ ه باڵوکردنــهی
دادنامــهی ئهعــزهم شــیرئهفکهن لــ ه گیراوانــی نــارازی
ڕهزبــهری  1398کــ ه لــ ه الیــهن دادگای شــۆڕش بــ ه
تۆمهتــی شــێواندنی کۆمهڵگــ ه و هاندانــی خهڵــک بــۆ
تێکدانــی ئهمنیهتــی واڵت و چاالکــی تهبلیغــی بــ ه دژی
نیــزام گیرابــوو لهســهر یــهک 6ســاڵ و 6مانگــی بــ ه
مهبهســتی تهمبــێ کــردن بهنــدی بهســهردا ســهپا.
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ژمارە٥٠:
خەرمانانی 1399
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 سەرکەوتنی مندااڵنی وێنەکێشی
کرماشان و ورمێ لە کێبەرکییە



سەرکەوتنی کچێکی کورد لە کێبەرکێیە
نێونەتەوەییەکاندا

جیهانییەکاندا

ســێ منداڵــی وێنــە کێشــی خەڵکــی کرماشــان
و ورمــێ لــە کێبەرکێیــە نێونەتەوەییەکانــدا لــە
بــردەوە.
شــانازییان
دیپلۆمــی
بولغارســتان
بــە پێــی هەواڵــی هەواڵدەرییەکانــی پارێــزگای کرماشــان
لــە کێبەرکێیەکانــی وێنەکێشــیی تایبــەت بــە منــدااڵن کــە بــە
بەشــداریی  ٣٥واڵت و  ٤٣٢٨وێنــە لــە واڵتــی بولغارســتان
بەڕێوەچــوو دوو منداڵــی کرماشــانی بــە نــاوی ” مێرســانا
بەیــگ زادە”  ٨ســااڵن و فاتمــە عەلیــزادە”  ٥ســااڵن و
هەروەهــا منداڵێکــی خەڵکــی ورمــێ بــە نــاوی ئەســرا ســادقی
 ١٠ســااڵن دیپلۆمــی شــانازی ئــەو کێبەرکییەیــان بــردەوە.
شــایانی باســە کــە ســەرەڕای هەمــوو جــۆرە هــەاڵوادن
و بــێ ئیمکاناتییــەک کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
بەســەر کوردســتانیدا هێنــاوە منــدااڵن و الوانــی کــود
بــەردەوام ســەرکەوتنی گــەورەی جیهانــی و ناوچەیــی
بــەرز بــۆ خۆیــان و بــۆ کوردســتان تۆمــار دەکــەن.

کچێکــی خەڵکــی پــاوە لــە کێبەرکێــی بیــرکاری
لــە نێــوان  ٤٣واڵتــدا پلــەی یەکەمــی بەدەســتهێنا.
کیانــا عەبدواڵهــی کچێکــی قوتابــی ســەرەتایی و خەڵکــی
شــاری پــاوە لــە پارێــزگای کرماشــان لــە کێبەرکێیــە
نێونەتەوەییەکانــدا لــە واڵتــی مالیــزی و لــە نێــوان  ٤٣واڵت
و زیاتــر لــە  ٣٠٠٠قوتابــی پلــەی یەکەمــی بەدەســتهێنا و
خەاڵتــی باشــترین بیــرکاری قوتابــی ســاڵی پێبەخشــرا.
شــایانی باســە کــە چەنــد ڕۆژ پێشــتریش  ٣کچــی
خەڵکــی کرماشــان و ورمــی لــە کێبەرکێــی وێنــە کێشــی
لــە واڵتــی بولغارســتاندا پلــەی یەکەمیــان بەدەســتهێنابوو.
جێــگای ئاماژەیــە کــە ســەرەڕای بــێ ئیمکاناتــی و
کەرەســتەی ســتاندارد و شــوێنی خوێندنــی گونجــاو
و هەاڵواردنــی ڕەگــەزی و مەزهەبــی و نەتەوەیــی،
گەلــی کــورد لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە
قوتابیــان و خوێندکارانــی کــورد بــەردەوام لــە کێبەرکێیــە
جیهانییەکانــدا ســەرکەوتنی بەرچاویــان بەدەســتهێناوە.

حیجاب لە عەڕەبستان بۆتە

دڵخواز و زۆرەملی نەماوە و یاسا

ڕووبەڕووی ئەو کەسانەی کە دژی
بێحیجابی ن ،دەبێتەوە.
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 ناجێگیربوونی دۆخی تەندروستیی دوو
زیندانی سیاسی

دۆخــی تەندروســتیی “نەســرین ســتوودە و ”
مریــەم ئیبڕاهیموەنــد” ،دوو زیندانیــی سیاســی
ناجێگیــرە.
ئێــران
ڕێژیمــی
زیندانەکانــی
لــە
ڕەزا خەنــدان” هاوســەری نەســرین ســتوودە” ڕۆژی
شــەممە ٢٩ی خەرمانــان ،لــە الپــەڕەی شەخســی خــۆی
لــە توێتێــردا نووســی :کــە هاوســەرەکەی بەهــۆی
کێشــەی دڵ ،دابەزینــی فشــارخوێن و تەنگــە نەفەســی
ڕاگــوازرا بــۆ بەشــی چاودێــری تایبــەت “سیســییوو”ی
نەخۆشــخانە و بــاری تەندروســتیی لــە مەترســی دایــە.
نەســرین ســتوودە” زیندانــی سیاســی زیاتــر لــە یــەک
مانگــە بــە مەبەســتی دەربڕینــی ناڕەزایەتــی بــە دۆخــی
زیندانیانــی سیاســی و پێڕانەگەیشــتنیان لەالیــەن بەرپرســانی
بەندیخانــە مانــی لــە خــواردن گرتــووە و هــەر بــەو
هۆیەشــەوە دۆخــی تەندروســتیی ناوبــراو لــە مەترســی دایــە.
شــایانی باســە کــە نەســرین ســتوودە ســاڵی ٩٧ی
هەتــاوی لــە ماڵەکــەی خــۆی دەسبەســەر و لــە دوو
پەروەنــدەی جیــاوازدا بــە ســەرجەم بــە  ٣٨ســاڵ
بەندکــران و لێدانــی  ١٤٨زەربــە قامچــی حوکمــدراوە.
لەالیەکــی دیکــەوە “مرێــم ئیبڕاهیموەنــد” نووســەر و
دەرهێنــەری ســینەما کــە لــە ســاڵی ٩٧ی هەتاوییــەوە
لــە زیندانــی ئێڤیــن دەســبەر و چارەنووســی ناڕوونــە
ئێــوارەی هەینــی ٢٨ی خەرمانــان لەهەمبــەر ناڕوونــی
چارەنووســی و واڵم نەدانــەوەی بەرپرســانی زینــدان
و پێڕانەگەیشــتن بــە پەروەندەکــەی بــە خواردنــی حــەب
هەوڵــی خۆکوژیــی دا و بــۆ نەخۆشــخانە گوازرایــەوە.
جێــی وەبیرهێنانەوەیــە کــە ناوبــراو ڕۆژی ٢ی خەرمانــان
لــە نامەیەکــدا بــۆ عەلــی خامنەیــی ڕێبــەری کۆمــاری ئیســامی
باســی لــە ناڕوونــی چارەنووســی و دۆخــی نالەبــاری زینــدان
و پێڕانەگەیشــتن بــە پەروەندەکــەی کردبــوو و گوتبــووی
ئەگــەر واڵمــم نەدەنــەوە کۆتایــی بــە ژیانــم دەهێنــم .



ان

ئاگرتێبەردانی ژنێک لەالیەن
هاوژینەکەیەوە

ژنێکــی گەنجــی خەڵکــی ورمــێ بــە هــۆی قووڵــی برینەکانــی
هاوژینەکەیــەوە
لەالیــەن
ڕابــردوو
حەوتــووی
کــە
ئاگــر لــە جەســتەی بەردرابــوو گیانــی لەدەســت دا.
٢٩ی خەرمانانــی ١٩(٢٧٢٠ی ســێپتامبری  ،)٢٠٢٠ژنێکــی
گەنــج خەڵکــی ورمــێ بــە نــاوی ”مریــەم ئەتمانــی“ بــە هــۆی
ئــەوەی برینێکــی قووڵــی بــە هــۆی ســووتاندنی جەســتەی
بەدەســتی هاوژینەکــەی وەبــەر کەوتبــوو لــە یەکێــک لــە
ناوەنــدە پزیشــکیەکانی شــاری ورمــێ گیانــی لەدەســت دا.
مریــەم ئەتمانــی کــە دایکــی دوو منداڵــە حەوتــووی
ڕابــردوو لەالیــەن هاوژینەکەیــەوە ئاگــری لــە جەســتەی
بەردرابــوو و (وەک بــاس دەکــرێ هــۆکاری ئــەو کارە کێشــەی
بنەماڵەیــی بــووە) و لــە ئاکامــدا جەســتەی  ٪٩٠ســووتابوو.
هاوژینەکــەی دوای ئــەوەی ئــەو بەاڵیــەی بەســەر
ژنەکــەی هێنــاوە هەڵهاتــووە و تــا ئێســتاش نەدۆزراوەتــەوە.

نیوەی دووهەمی ساڵ و کرانەوەی
زانکۆکان و هەموو ساڵێک گۆڕانکاری لە
بیر و هزر ی خوێندکارەکاندا پیک دێ

کی

ژمارە٥٠:
خەرمانانی 1399

چاال

کوشتن و حەشاردانی دوو خوشک بە
دەستی باوکیان

دیســان کوشــتن بــە بیانــووی پاراســتنی نامــووس.
لــە کوردســتان ڕۆژ نیــە ئــەو هەوااڵنــە لــە کاناڵــە
و دونیــای مەجــازی بــەر چــاو
ڕاگەیاندنــەکان
نەکــەوێ کوشــتن لــە ژێــر نــاوی (پاراســتنی نامــووس)
بەداخــەوە هیــچ یاســایەکیش بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی
ئــەو کارەســتانە نیــە ،ئەگەریــش هەبــێ زۆر کەمڕەنگــە.
ئــەم جــار لــە قــەزای چەمچمــاڵ ســەر بــە پارێــزگای
ســلێمانی دو کچــی تەمــەن  17و  ١٩ســاڵ بەنێوەکانــی
ئــاوارەو هێلیــن لەالیــەن باوکیانــەوە بوونــە قوربانــی
کلتــوور و داب و نەریتــی ســەقەتی کۆمەڵگــەی کــوردەواری،
دوێنــێ تەرمەکانیــان لەنــاو قەبرێــک دا دۆزرایــەوە.
پۆلیســی ســلێمانی ڕایگەیانــدووە کــە گوللـــە
شــێواوە
بەتــەواوی
دراوەوســەریان
لەســەریان
نەناســراوەتەوە.
تەرمەکانیــان
کــە
بەجۆرێــک
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 مانگرتن لە خواردنی سەکینە پەروانە
بەندی سیاسی کورد لە زیندانی ئێوین

ســەکینە پەروانــە بەنــدی سیاســی کــورد لــە پێنــج ڕۆژ لــەوە
پێشــەوە لــە زیندانــی ئێوینــی تــاران مانــی لــە خــواردن گرتــووە.
ســەکینە پەروانــە لــە ڕۆژی شــەممە ۵ی خەرمانانــی ۵( ٩٩ی
ســێبتامبێری  )٢٠٢٠بــۆ هــاودەردی لەگــەڵ بنەماڵــەی "ئەبــروو
تیمتیــک" پارێــزەری کــوردی خەڵکــی کوردســتانی باکــوور کــە
لەبــڕواری ١١ی خەرمانانــی دوای  ٢٣٨رۆژ مانگرتــن لــە خــواردن
گیانــی لەدەســت دا دەســتی بــە مانگرتــن لــە خــواردن کــرد.
ســەکینە پەروانــە تەمەنــی ٣٠ســاڵە و ڕۆژی هەینــی ١٨ی
ڕێبەندانــی  ٩٨لــە الیــان ئیــدارەی ئیتالعاتــی پارێــزگای ســنە
دەستبەســەر کــراوە و ناردراوەتــە بەنــدی ٢٠٩ی زیندانــی ئێوینــی
تــاران و ڕۆژی یەکشــەممە ٢٨ی گواڵنــی  ٩٩لەالیــەن شــوعبەی
٢٦ی دادگای شۆڕشــی تــاران ۵ســاڵ بەنــدی بەســەردا ســەپا
و لــە ئەنــدام بــوون لــە دەســتە و کــۆڕی سیاســی مەنــع کــرا.
ئــەو ماوەیــەک لــەوە پێــش لــە زیندانــی قەرچەکــی وەرامینــەوە
بــە هــۆی مانگرتــن لــە خــواردن بەڕێــی زیندانــی ئێویــن کاراوە.
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چیــا دەبــێ لــە تــۆ و لەوانــەی وەک تــۆن فێــری خۆڕاگــری و
هێــز و توانایــی بــێ تــۆ کــە جارێــک بــە شــەهیدبوونی باوکــت
پشــتت چەمــا بــەاڵم هێــز و ئیــرادەت لە هاوســەرەکەت وەرگرت
و ئێســتاش بــه زامــی لەبــڕان نەهاتــووی خۆشەویســتەکەت
ئــازاری هەتاهەتایــی بــە ناخــت گەیشــت بــەاڵم ئــەو
ڕاوەســتاوی و ئیرادەیــەی کــە لــە بــاوک و هاوســەری
خۆشەویســتت بــۆت بــە میــرات ماوەتــەوە بۆتــە
چڤــڵ بــۆ چــاوی هەرچــی نەیــاری خۆشەویســتییە.
سوڕەیا پەیڕەوانی خۆشەویست هەرچی گوڵی جیهانە
بۆ تۆ و بۆ ئیرادەت
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

کی

چاال

قەاڵکانی قەاڵی باوەڕ
هەر لەسەرپێن
کاتێــک بــاس لــە بیرەوەریەکانــی ڕابــرڕدووت دەکــەی
مــرۆڤ وادەزانــێ بــاس لــە جیهانێکــی دیکەیــە تــۆ و زۆر
لــە خــزم و خۆشەویســتانت ڕێبــازی دێموکراتتــان لــە کاتــی
کۆمــارەوە کردووەتــە ڕێــگا و ڕێبــازی ژیانتــان و زۆریشــتان
خوێــن پێشــکەش ئــەو ڕێبــازە کــردووە و 17ی خەرمانانیــش
دوو کــەس کــە ئەوینــداری یەکــدی و ئــەو ڕێبــازە بــوون
بوونــە بەردەبــازی ڕێبــازی شــەهیدان .شــەهید محەممــەد
حەســەنپوور دەیــان ڕازی لــە د .قاســملووە وە هەتــا
خەرمانــان لــە ســینگیدا حەشــار دا و شــەهید نەســرین حــەداد
کــە مامۆســتای دەیــان و ســەدان پێشــمەرگەی دێموکــرات
بــوون هەردووکیــان لــە نیزیکتریــن خۆشەویســتانی تــۆ بــوون.
عیسمەت حەسەن پووری ئازیز گوڵستانێک گوڵ
پێشکەش بە وەفا و خۆڕاگریت
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

تــۆی کچــە شــەهید ئــەوڕۆ بــووی بــە دایکــی ڕۆڵــەی شــەهید
دایکــی کچــی شــەهید تــۆ گەورەبــوون لــە باوکتــەوە فێــر بــووی
میهرەبانــی و ئیــرادە و لەســەر پــێ ڕاوەســتان لــە دایکتــەوە فێــر
بووی تۆ زانای وەک باوکت و بەباوەڕ وەک خۆشەویستەکەت.
کەژاڵ عەزیزی خۆشەویست گوڵستانێک پێشکەش بە
ڕێز و وەفات بێ کچە شەهید و ژنی شەهید
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

قەاڵکانی قەاڵی باوەڕ
هەر لەسەرپێن
زۆر جــار مــرۆڤ بیــر لــەوە دەکاتــەوە کــە چــۆن کاتێــک
لــە نێــوان دوو خۆشەویســت یەکیــان کــۆچ دەکا ئــەوی دیکــە
دەوام دەهێنــێ تــۆ و هاوســەری ئازیــزت نموونەیــەک لــە
ئەویندارنــی ڕاســتەقینەن دڵنیــا بــە خونچــە حوســینپووری
خۆشەویســت مــام شــێرکۆ هەتاهەتایــە لــە دڵــی تــۆ و
هەمــوو هاوســەنگەرانی دا ماوەتــەوە و زینــدووە و هــەر
ئەوەشــە کــە هێــز و ئیــرادەت پــێ دەبەخشــێ بــۆ ژیــان.
جیهانێک گوڵ پێشکەش بە خۆڕاگریت

کی

چاال

ژمارە٥٠:
خەرمانانی 1399

تــۆ هــەر زامــی جەســتەت نەبــوو زامــی لەدەســت دانــی
میهرەبانتریــن و بەڕێزتریــن مرۆڤــی جیهــان لــە ناخــەوە
ســووتاندووتی و وێرانــی کــردووی زامــی شــەهید بــوون
و برینــدار بوونــی خۆشەویســت و بــرا و خوشــکانت
و هــەم زامــدار بوونــی کتێبەکانــی کتێبخانەکــەت دڵــی
برینــدار کــردی بــەاڵم لەســەر پــێ ڕاوەســتانت بــوو بــە
دڕوویــەک بــۆ دڵــی ئەوانــەی دژی میهرەبانــی و زاناییــن.
خەدیجــە پوورمەنــدی میهرەبــان و دڵســۆز چەپکێــک
گــوڵ نــا گوڵســتانێک پێشــکەش بــە ئیــرادەت بــێ

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

شــەهیدی
بــرای
لەدەســتدانی
زامــی
هێشــتا
ســاڕێژ نەببــوو هێشــتا دڵــی برینــداری لەدەســتدانی
خۆشەۆیســتی بــوو کــە زامــی قــەاڵ زامــداری کــرد.
گواڵڵــە محەممــەدزادەی خۆشەویســت تــۆ پێــش زامــی 17ی
خەرمانانیــش لــە تیلەکــۆوە هەتــا کۆیــەی مەکــۆی شــێران
زامــت هەڵگرتــووە بۆیــە دەڵێیــن کوڕنــۆش بــۆ خۆڕاگریــت.

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

نازانیــن ژانــی لەشــی زامــداری قورســتر بــوو یــان ڕوحــی
برینداری نازانین شەوبۆ جوان و نەرم و نیان بە کام وشە و
بە کام ڕەســتە سپاســی خۆڕاگری و لەســەرپێ بوونت بکەین.
شەوبۆ وەنەوشەی خۆشەویست تۆ نموونەی ژنێکی بەهێزی
چــون نــەوەک زامــی جەســتەی ناســکت لــە 17ی خەرمانــان
زامدار بوو بەڵکوو ڕوحیشــت ئازاری دی و خۆشەویســتترین
کەســت بــوو بــە گواڵڵەســوورەی 17ی خەرمانــان.
هەموو گواڵنی جیهان پێشکەش بە خۆڕاگریت.

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
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کی

چاال

بنەماڵەیــەک پــڕ لــە خۆڕاگــری و هێــز بنەماڵــەی پیرۆتــی
نــەرم و نیانــی و هێــز و مانــای ژیــان لــە باوکیــان فێــر بــوون
و کــوڕ و کچــی پــڕ لــە بیــر و بــاوەڕ و هاوســەری وەفــادار .
بنەماڵەی شەهید ڕەحمان پیرۆتی ئێوە میراتگرانی
خۆڕاگری و ڕاوەستاوین .گوڵستانێک گوڵ بۆ خۆڕاگری
و وەفاتان
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

قەاڵکانی قەاڵی باوەڕ
هەر لەسەرپێن
تــۆ بووکــی غەریبــی واڵتــی غەریبســتان بــووی
کــە نــازت لــێ شــێوا بــەاڵم بــە هیمــەت و بــاوەڕت
بــووی بــه نەشــتەر بــۆ هەرچــی نەیــاری کــوردە.
نەزیرە مەهدەوی ئازیز سپاس بۆ لەسەرپێ مانەوەت و
سپاس بۆ بوونت.
گوڵزارێکت گوڵ پێشکەش بێ بۆ خۆڕاگریت.
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

هــەر
کۆیــە

لــە زرێبــاری مەریوانــەوە تــا دەشــتەکەی
هــاوڕێ و هاوژینــی پێشــمەرگە بــووی.

ســاڵیانێک لــە غەریبــی کاتێــک هاوســەرەکەت بــەردەوام لــە
ناوچــە بــوو ،بــووی بــە دایــک و باوک بــۆ منداڵەکانت هەموویان
ســەرکەوتوو بــوون و بوونــە شــانازی بــۆ گەلەکەیــان.
فەریــدە شاوەیســی" خۆشەویســت گوڵێــک نــا هەمــوو
گواڵنــی جیهانــت پێشــکەش بــە وەفــا و خۆڕاگریــت
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

هەزاران گوڵ پێشکەش بە وفا و خۆشەویستیت کاک
«مەنسوور خوسرەوی» ئازیز هاوسەری شەهیدی سەرکردە
سوهەیال قادری
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 کۆبوونەوەی سکرتێر و
جێگری سکرتێری حیزبی
دێموکراتی کوردستان
لەگەڵ بەرپرسانی ڕێکخراوە
دێموکراتیکەکانی حیزب

ســەرلەبەیانی ڕۆژی دووشــەممە١٠ ،ی خەرمانــان ،کاک
خالیــد عەزیــزی ،ســکرتێری گشــتیی حیــزب و کاک مســتەفا
مەولــوودی جێگــری ســکرتێر ،لەگــەڵ بەرپرســانی ڕێکخــراوە
دێموکراتیکەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کۆبوونــەوە.
لــەم کۆبوونەوەیــەدا دوای کردنــەوەی باســەکە لەالیــەن کاک
مســتەفا مەولوودیــەوە ،حەســەن شــێخانی ڕێکخــەری کاروبــاری
ڕێکخــراوە دێموکراتیکــەکان ،ڕاپۆرتێکــی لــە کارو چاالکییەکانــی
ڕێکخــراوەکان و هــاوکاری کردنیــان لــەم پێنــاوەدا پێشــکەش
کــرد .لــەم ڕاپۆرتــەدا وێــڕای ئامــاژە بــە خاڵــە بەهێزەکانــی
کار و چاالکیــی ڕێکخــراوەکان ،تێبینییەکانــی خــۆی لــەم
بــارەوە هێنایــە زمــان و ،هیــوای خواســت بــە هــاوکاری یەکتــر
و بــە پشــتیوانی حیــزب ،چاالکییەکانیــان چڕتــر بکەنــەوە.
دواتــر هــەر یــەک لــە ســکرتێرەکانی یەکیەتییەکانــی الوان و
ژنــان و خوێنــدکاران و ،بەرپرســی ناوەنــدەی مافــی مــرۆڤ و
بەرپرســی ئەنجوومەنــی زیندانییــە سیاســییەکانی رۆژهەاڵتــی

سەردانی نوێنەری ڕێكخراوەی مافی مرۆڤ لە

عێراق بۆ یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستان
پــاش نیــوەڕۆی ڕۆژی دووشــەممە ٣١ی خەرمانــان نوێنــەری
ڕێكخــراوی مافــی مــرۆڤ لــە عێــراق عەوێــز خــدر ســەردانی بنكــەی
ڕێكخــراوەی یەكیەتــی ژنانــی دێموكراتــی كوردســتانی كــرد و لــەو
دانیشــتنەدا بــاس لــە موشــەكبارانی قــەاڵی دێموكــرات لــە الیــەن
كۆمــاری ئیســامی ئێرانــەوە كرا وە ھەر لــەو پەیوەندیەدا كۆمەڵێك
وێنــە و دێكۆمێنتــی ژن و منداڵــە برینــدارەكان لــە قــەاڵی دێموكــرات
لــە كاتــی موشــەكباران ڕادەســتی ڕێكخــراوەی مافــی مــرۆڤ كــرا.

کوردســتان ،بۆچــوون و تێبییەکانــی خۆیــان بــاس کــرد و
وێــرای ســپاس لــە حیــزب بــۆ هــاوکاری و پشــتوانی مــاددی و
مەعنــەوی ،پێداگرییــان کــرد لەمەوبــەدواش دڵگــرم بــە هاوکاریــی
حیــزب و پشــتیوانی جەمــاوەر و ئەندامانــی ڕێکخراوەکانیــان،
لەپێنــاو ئــەرک و بەرپرســایەتییەکانیاندا ،تێدەکۆشــن.
پاشــان کاک خالیــد عەزیــزی وێــڕای دەربڕینــی خۆشــحاڵی بــۆ
بەشــداری لــەم کۆبوونەوەیەدا ،کاروبــاری ڕێکخراوەکانی گرینگ
و بەرز نرخاند و هیوای بەردەوامی و سەرکەوتنی بۆ خواستن.
دوای قســەکانی کاک خالید عەزیزی ،کاک مســتەفا مەولوودی،
بــە وردی هاتــە ســەر ئــەو خاڵــە و تێبینــی و داوکارییانــەی لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ کاروبــاری ڕێکخــراوەکان هاتنــە ئــارا .بەڕیزیــان
وێــڕای ڕوونکردنــەوە و چەندیــن ڕێنوێنــی پێویســت ،ئامــاژەی
بــەوە کــرد کــە لــە دۆخــی کۆڕۆناییشــدا ،ئەوەنــدەی بکــرێ،
ڕێکخــراوەکان کار و چاالکییەکانــی خۆیــان درێــژە بــدەن .کاک
مســتەفا مەولــوودی پێداگــری کــردەوە کــە هــەروەک ڕابــردوو
حیــزب پشــتیوانی ڕێکخــراوە دێموکراتیەکانــە و گرینگیــدان بــە
پرســەکانی ڕێکخــراوە دێموکراتیکــەکان بــە ئەرکــی خــۆی دەزانــێ
و بــە چاوێکــی پڕبایەخــەوە دەڕوانێتــە ئــەو ڕێکخراوانــە و ئــەرک
و بەرپرســیارێتیان .بەم شــێوە و ،بە کۆبەندییەکی کۆبوونەوەکە
لەالیــەن کاک مســتەفا مەولوودیــەوە ،کۆبوونەوەکــە کۆتایی هات.
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وێبینارێک سەبارەت بە

کارەساتەکانی  ١٧و ٢٦ی خەرمانان

لــە ڕێکەوتــی ٦ی ســپتامبری  ٢٠٢٠وێبینارێــک بــە بۆنــەی
ســاڵیادی کارەســاتەکانی ١٧ی خەرمانــان کــە مووشــەکبارانی
قــەاڵی دێموکــرات و هەروەهــا ٢٦ی خەرمانــان٢٨ ،تەمیــن
ســالیادی تێــرۆڕی ڕێبــەری بڵیمــەت دکتــۆر ســادق شــەرەفکەندی
(ســەعید) ،هومایــون ئــەردەاڵن ،فەتــاح عەبدولــی  ،نــووری
دێهکــوردی لــە برلینــی ئالمانــن لــە الیــەن کۆمیتــەی بەڕێوەبــەری
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکــرات لــە دەرەوەی واڵت بــۆ بەڕێــزان
شــەهێن زادئەحمــەد ،حەســەن حاتمــی ،شــوعلە قــادری و
شــاعیری هەســت ناســک کۆێســتان عومــەرزادە بەرێــوە چــوو..
کۆبونــەوە کــە ســەرەتا بــە ســرودی نەتەوایەتــی ئــەی
رەقیــب و ســاتێک بــێ دەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی
پاکــی شــەهیدانی ڕێــگای ئــازادی ،بەخێرهێنانــی بەشــدارانی
کۆڕەکــەی کــرد و درێــژەی بــە بەرنامەکــەی دا .بەڕێوەبــەری
کۆرەکــە بەڕێــز ،مەحبوبــە ڕەحیمــی دەســتی پێکــرد...
لەبەشــی یەکەمــی وێبینارەکــەدا ،شــەهێن زادئەحمــەد -
بەرپرســی «یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان»
لــە دەرەوەی واڵت باســێکەی بەگشــتی ئاوردانەوەیــەک
بــوو لەســەر کۆبەندییــەک کــە لــە بیــروڕای تەحلیلگــەران و
چاالکوانانــی مدنــی و کۆمەاڵیەتــی و ئەحزابــە سیاســییەکان
یــان ئــەو ســەرچاوانەی کــە زۆرتــر لــە مەوزوعاتــی گرینگــی
ناوچــە بەتایبــەت جوغرافیــای سیاســی ئێــران ،لــە بەســتێنە
جۆراوجۆرەکانــی وەک قەیــران سیاســی ،بوحرانــی ئابــووری،
داڕمانــی کۆمەالیەتــی یــان بڵێیــن پێشــێل کردنــی مافــی مــرۆڤ
هەروەهــا بەرچاوڕوونییــەک لــە چۆنیەتــی ڕەفتــاری
حکومەتــی بەنــاو ئیســامی لەگــەڵ خەلکــی واڵتەکــەی
خــۆی و دەرەوەی ســنورەکانی کــە هەیەتــی خســتە ڕوو.
لــە درێــژەدا بــاس لــە واقعییــەت و خســڵەتی زاتــی نیزامــی
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کۆمــاری ئیســامیی لــە پێشــێل کردنــی مافــی مــرۆڤ بەتایبــەت
مافــی سرووشــتی تاکــی کۆمەڵگــە و کاری بەکۆمەڵــی تاکــەکان،
کــە ئەوانــە لــە ڕاســتای ئاوەدانــی و پێشــکەوتنی واڵت لــە شــکل
و فۆرمــی گرووپەکانــی انتیفاعــی و غەیــری انتیفاعــی بــۆ نمونــە
سندیکاکان و ڕێکخراوە مەدەنیەکان خۆیان ناساندوە  ،هەروەها
ســەرەرۆیی و نامەســئول بوونی حکومەتێک لە بەرانبەر یاســای
نێودەولەتی و مەنشــوری ســازمانی نێونەتەوەییدا کە بەرەوڕوی
چ هەزینەیــەک بۆتــەوە لەســەر ئــەو پێشــێلکاریانەی کــە دەیــکات.
لــە حالێکــدا کــە نیزامــی کۆمــاری ئیســامی لــە ســازمانی
نەتــەوە یەلگرتــووەکان ئەندامــە ،یانــی وەک واڵتانــی ئەنــدام
دەبێــت موتەعەهیــد و پابەنــد بــێ بــە یاســای ســازمانی نەتــەەوە
یەکگرتــووەکان ،جەنابیــان پێیــان وابــوو کۆمــاری ئیســامی
بەرپرســیارە ،مەســئولە لــە بەرانبــەر کەرامەتــی انســان،
بیــر و بــاوەڕەکان ،ئاســایش و ئەمنییەتــی خەڵــک ،فەرهەنــگ و
زانســت ،ئاوەدانــی و رفاهــی میللــی ،بەتایبەتــی مافــی مــرۆڤ،
یــان بەڕەســمییەت ناســینی ســنورەکان و ئیحتــرام
دانــان بــە ســەروەری یاســای هەرێمــی والتانــی دراوســێ.
هەروەهــا ئامــاژەی بــە نیزامــی نامەشــروع و دیکتاتــۆری
ئیســامیدا کــە لــە درێژایــی تەمەنــی چــل ســالەیدا  ،هەمیشــە
ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ بــە جورێــک خوڵقێنــەری نائارامــی
بــووە و هەوڵــی خراپکارانــەی داوە بــۆ مانــەوە و پاراســتنی
نیزامــی بەنــاو ئیســامی خــۆی و نیشــانی داوە کــە دژی
هەمــوو بەهــا دێموکراتیکــەکان و ئەرزشــە ئینســانیەکانە...
ناوبــراو وتــی کۆمــاری ئیســامی چەندیــن ســالە لــە
ناوچەکانــی خاوەرمیانــە مایــەی سەرهێشــە و ئاژاوەیــە،
دەســتتێوەردانی ئوموراتــی واڵتانــی دراوســێ دەکات
ئاڵــۆزی بــۆ ژیانــی ئاســایی خەڵــک ناوەتــەوە ،هەتــا بۆیکرابــێ
موداخیلــەی بەرنامــە و پالنــی موئەسیســاتی دراوســێکانی دەکا
بــۆ پیالنگێــری و ســەرکەوتن لــە تەرحەکانــی شــوومی خــۆی.
شــەهێن زادئەحمــد پێــی وابــوو لــە بەرانبەرنافەرمانیەکانــی ئــەم
ڕێژیمــە ســەرەڕۆیە ناوەندەکانــی موعتەبــەری دونیــا بێدەنــگ و
بــێ تەفــاوەت نەبونــە ،هەرچەنــد واڵمــی ئــەم ناوەندانــە تونــد و
ســەریع نەبــووە یــان ئــەوەی ئێمــە چاوەڕوانــی دەکەیــن وانەبووە،
پێــی وابــوو ،ئــەم ناوەندانــە دەمێکــە نافەرمانــی ئــەم ڕیژیمەیــان
بــە بیــروڕای گشــتی جیهــان ڕاگەیانــدووە ،بۆنمونــە لــەو پێنــاوەدا
کۆمــاری ئیســامی بــەرەوڕوی ســزای گــەورە بۆتــەوە کــە
کاردانــەوەی لەســەر چەرخــەی ئابــووری ،ســەنعەت ،پێوەنــدی
دیپلۆماتیــک ،ئیعتبــاری میللــی و زۆر شــتی دیکــەش دانــاوە
نافەرمانیانــەی
ئــەم
هەمــووی
هەزینــەی
بــەاڵم
کۆمــاری ئیســامی لــە بەرانبــەر یاســای نێونەتەوەییــدا
دەێداتــەوە.
بێدەرەتــان
و
بێچــارە
خەڵکــی
ناوبــراو لــە بابــەت دژبەرانــی نیزانــی ئێرانــدا وتــی کــە جیــا
لــە هێــزە سیاســیەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،ئۆپۆزســیۆنی
غەیرەکــورد بەربــاون ،نەیانتوانــی ســازماندەهی پێویســت
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بۆخەڵکــی خۆیــان بکــەن ،تــا خەڵــک باشــتر بتوانێــت ڕێــگای
خەبــات بــە دژی ئــەم نیزامــە بــۆ گۆڕانــکاری سیســتماتیک بــە
هەزینــەی کەمتــر ڕێــک بخــەن و هەروەهــا پێیــوا بــوو ڕۆژهەاڵتــی
کردســتان بەتــەواوی لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی ئێــران جیــاوازە
و ئــەم کاریگەریــەی حیزبــی دێموکــرات لــە ســەر بیــروڕای گشــتی
ڕۆژهــەالت ،نیزامــی کۆمــاری ئیســامی بــە باشــی هەســتی پێــی
کــردووە ،بۆیــە حکومــەت لەهیــچ پالنێــک دژ بــە ئــەم جواڵنەوەیــە
دریخــی نــاکا ،زۆر بــە ڕوونــی بــۆی دەرکەوتــووە کــە گەشــەی
فکــری و بیــری نەتەوەیــی خەڵکــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
مەتەئەســیرە لــە خەبــات و چاالکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ،کەوایــە دوژمــن بێــکار نامێنێتــەوە کەڵکــی لــە زۆر
میکانیــزم وەرگرتــووە کــە پەیوەنــدی ئــەم دوو بەســتێنە واتــە
خەڵــک و حیــزب کــز و الواز بــکا یــان تــا بتوانێــت بنبــڕی بــکا و
لەبینــی بەرێــت بــەالم هەرگیــز نیتوانیــوە ئامانجــی نیهایــی خــۆی
بپێکێــت و نەیتوانیــوە شــکاف بخاتــە نێــوان خەڵــک و حیــزب.
لــە درێــژەی باســەکەی ئیشــارەی بــە مانگــی خەرمانــان کــرد
و وتــی :کــوردی ڕۆژهــەاڵت دوو برینــی گــەورە و یەکجــار
بەئێشــی کەوتــە جەســتەی ،تیــرۆری ناجوانمێرانــەی ســێ ئەندامی
ڕێبــەری و خەرمانانــی دوو ســال لەوەپێــش کــە کۆمــاری
ئیســامی بــە بەرنامەیەکــی دەقیــق و پرهەزینــە بڕیــار دەدات
موهیمتریــن و گرینگتریــن هێــزی دژبــەری خــۆی موشــەکباران
بــکا ،دقیــق کۆبونــەوەی پلۆنیۆمــی ئەندامانــی مەرکەزیــی کــردە
ئامانــج ،بەداخــەوە کارەســاتێکی دیکــە بەســەر ڕێبەرانــی حیزبــی
دێموکــرات دەخولقێنێــت ،لەواقعــدا دوو هێرشــی زامنــاک و پــڕ
دەرد و ژان ،دوو کارەسات بۆ کوردی ڕۆژهەالت ،لەهەمانحاڵدا
دوو خاڵــی ڕەش بــۆ ســەر پەروەنــدەی جینایەتــکاری نیزامــی
ئیســامی ،دوو شکســتی حەیســییەتی کــە ڕێژیمــی تیرۆریســتی
مەزهەبــی لێکدانەوەیــەی دەقیقــی بــۆ هیچکامیــان نەکردبــوو،
کەیســی تیــرۆری میکۆنــووس بــۆ جــاری یەکــەم پــەردەی
لەســەر جینایەتەکانــی برونمــەرزی ئــەم نیزامــە هەڵــداوە النیکــەم
پالنەکانــی دیکــەی لــە واڵتانــی دەرەوە پوچــەل بونــەوە ،هەروەها
موشــەکبارانی قــەاڵ  ،دوای چــوار ڕۆژ خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان بــە نیشــانەی ڕق و کینــە لــە نیزامــی دیکتاتــۆری
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کۆمــاری ئیســامی و مەحکــوم کردنــی ئــەم جەنایەتــە ســامناکە
و پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان مانگرتنــی
گشــتییان بەرێوەبــرد و حکومەتیــان دووبــارە لــە ئەنجامــی ئــەم
جەینایەتەشــدا مەحکــووم کــرد ناوبــراو پێــی وابــوو کــە ژنانــی
دێموکــرات ســەرەرای ئــەوەی کــە دوو ســکرتێری شــەهید بــووە
بــەاڵم ئــەم ئیرادەیــە لــە داهاتویەکــی زوو دەرگاداخــراوەکان
بەســەر کۆمەڵگاکەمانــدا دەکاتــەوە و بەهــا دێموکراتیکــەکان لــە
بیــرورای گشــتی کۆمەڵگاکەمانــدا نەهادنیــە دەکرێــن داوای کــرد
کــە خەڵکــی ئازادیخــوازی ڕۆژهەالتــی کوردســتان باشــتر لــە
پێشــوو متمانــە بــە ڕێکخــراوە ســینفی و سیاســیەکانیان بکــەن
کــە نیشــانیان داوە بــە پشــتیوانی حیزبــی دێموکــرات لــە ژێــر
چەتــری گۆتــاری نەتەوایەتــی و داخوازیەکانــی کۆمەالیەتــی هــەر
وەک پێشــوو هــاوکار و یارمەتیــدر بــن و لــە هەرکانالێکــەوە
کــە بۆیــان دەگونجێــت لــە گەڵمــان لــە پەیوەنــدی دابــن.
لە بەشــی دوهەمی وێبینارەکە بەرێز شــۆعلە قادری بەرپرســی
پێشــووی کومیتــەی بەڕێوەبــەری ژنــان لــە دەرەوەی واڵت و
خوشــکی شــەهید ســۆهیال قــادری ســکرتێری ڕێکخــراوەی
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان کــە تــەوەری
باســەکەیان لەســەر کارەســاتی ١٧ی خەرمانان و کاریگەریەکانی
لەســەر خەڵکــی کوردســتان بــە تایبەتــی ژنــان بــوو فەرموویــان
ئــەوڕۆ یــادی دووهەمیــن ســاڵی شــەهیدانی کارەســاتی17ی
خەرمانــان دەکەینــەوە ،کــە لــەم کارەســاتەدا بەهــۆی
مووشــەکبارانی قەاڵی دێموکرات لە الیەن کۆماری ئیســامیەوە،
ن
پۆلێــک ڕێبــەڕ و تێکۆشــەری ڕێــگای ئــازادی شــەهید بــوو 
و چوونــە نێــو کاروانــی نەمرانــەوە و ژمارەیەکیــش برینــدار
بــوون لــەم کارەســاتەدا یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان
زیانێکــی گــەورەی گیانــی لێکــەوت .دوو ســکرتێری یــەک لــەدوای
یەکــی ڕێکخراوەکەمــان شــەهیدان نەســرین حــەداد و ســۆهەیال
قــادری شــەهید بــوون و پۆلێــک لــە ئەندامانــی بەڕێوەبــەری
ڕێکخراوەکەمان بەسەختی بریندار بوون کە بە خۆشیەوە دوای
ســاڕێژ بوونــەوەی برینەکانیــان شــانیان وەبــەر ئەرکــی بەڕێــوە
بردنی ڕێکخراوەکەیان دایەوە و لە مەیدانی خەباتدا درێژەدەری
ڕێــگای خەباتــی ڕێبــەر و هاوســەنگەرە شــەهیدەکانیان بــوون.
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هــەر ســەرلە بەیانــی ئــەو ڕۆژە یانــی ١٧ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی
هەتــاوی کــە دەکاتــە(٨ی ســێپتامبری ٢٠١٨ی زایینــی) جیــا
لــە موشــەکباران کردنــی قــەاڵی دێمــوکات ،دەوڵەتــی پــەت و
ســێدارە هــاوکات ســێ بەنــدی سیاســی کوردیشــی لــە دار دا.
ڕێژیــم بەخەیاڵــی پوچــی خــۆی دەیویســت بزووتنــەوەی
ڕزگاریخــوازی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــەو تاوانانــە
چاوترســێن بــکا .بــەاڵم بەخۆشــیەوە ئــەو تاوانــە دژی مرۆڤیــە
ئاکامێکــی تــەواو پێچەوانــەی لێکەوتــەوە .چونکــە شــەپۆلێکی
بەرینــی هاوخەمــی و پێوەنــدی بەرامبــەر بــە حیزبــی دێموکــرات و
ت
یەکیەتیــی ژنــان لــە بــواری جۆراوجــۆردا (هەم لــە نێو خۆی واڵ 
و هەم لە هەرێمی کوردستان و هەم لە دیاسپۆڕا)دا وەڕێکەوت.
هاتنــە بــەر باســی بــە ئاشــکرای بزوتنــەوەی رزگاریخــوازی
کوردســتان و هیــزە سیاســیەکانی ئــەو بزووتنەوەیــە لــە نێــو
خەڵــک و ســرنجدان بــەو باســە و هــەر وەهــا بــە دەنگــەوە
هاتنــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ داواکــەی هیــزە
سیاســیەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە وەرێخســتنی
مانگرتنێکــی سەراســەری لــە ڕۆژی ٢١ی خەمانانــی
بــەدوا داهــات ،کاریگــەی بەرچــاوی ئــەو تاوانــە بــوون.
لــە درێــژەی باســەکەدا ئاوڕیــک لــە هەڵوێســتی ژنــان بــە دوای
کارەســاتی ١٧ی خەرمانانــی دایــەوە کــە ســەرەڕای ئــەوەی
یەکیەتــی ژنــان زیانێکــی گــەورەی گیانــی بــەر کــەوت ،بــەاڵم
لــە پلــەی یەکــەم دا ورەی پۆاڵینــی پێشــمەرگە گیــان لەســەر
دەســتەکانی دێموکــرات و هەروەهــا پشــتیوانی و خۆڕاگــری
ژنــان و کچانــی بنەماڵــە شۆرشــگێرەکانی دێموکــرات هۆکارێکــی
گــەورە بــوو بــۆ لەســەرپێ مانــەوەی ئــەو ڕێکخراوەیــە،
لەوالشــەوە لــە نێوخــۆی واڵتیــش ژنــان بــە شــێوەیەکی بەربــاو
و هــەر چۆنێــک کــە بۆیــان دەگونجــا پشــتیوانیان لــە حیزبــی
دێموکــڕات و یەکیەتــی ژنــان کــردووە بــۆ لەدەســتدانی دوو
ژنــی تێکۆشــەر تازیــە بــار بــوون کــە ئــەوە نوختەگۆڕانێکــی
تــازە لــە بزووتنــەوەی ژنــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو.
ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دوای شــەهید بوونــی دوو
سکرتێری یەک لە دوای یەکی یەکیەتیی ژنان و دوو ژنی ئەندامی
ڕێبــەری حیزبــی دێموکــرات ڕق ئەســتورتر دەبــن و لــە ئاســت
دۆژمنەکەیــان کــە کۆمــاری ئیســامیە خۆیــان ئەرکــدار دەکــەن کە
پێویســتە و دەبــێ جێــگای بەتاڵــی ئــەو خەباتکارانــە پــڕ بکەنــەوە.
لــە دوابەشــی باســەکەدا شــوعلە قــادری پێــی وابــوو ئەگــەر
تاوانەکانــی ١٧ی خەرمانــان ،ئاماژەیەکــی بەهێــز بــوون بــۆ
ســووربوونی کۆمــاری ئیســامی لــە ســەر وەشــاندنی زەبــری لــە
جــاران قورســتر لــە ڕێکخــراوە سیاســییەکان ،لــە بەرابەریشــدا
مانگرتنــی ی ٢١خەرمانانیــش پەیامێکــی ڕاشــکاو بــوو بــۆ
ســەلماندنی پێوەندیــی بەهێــزی نێــوان خەڵکــی کوردســتان و
ی
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و ئازادیخوازیــی خۆیــان .پێویســتیەک 
گرینگیــش بــۆ ئــەوڕۆی جوواڵنــەوەی ڕزگاریخــوزای
کوردســتان ،یەکگرتــن و هــاوکاری و هاوپەیمانیــی حیــزب
و ڕێکخــراوە سیاســییەکان لەگــەڵ یەکتــر و ،خەبــات و
تێکۆشــانی پێکــەوە لــە هەمــوو ئاســت و بوارەکاندایــە .ئــەو کات
دەتوانیــن بڵێیــن کــە دەرســمان لــە کارەســاتی ١٧ی خەرمانــان
وەرگرتــووە دەڵێیــن خەرمانانــی کەوتــن و هەســتانەوە.
ئەگــەر حیــزب و ڕێکخــراوەکان بــە باشــی لێــی تێگەیشــتبن
لــە بەشــی دوویەمــی وێبنارەکــەدا ،حەســەنی حاتەمــی لــە ژێــر

ســەردێڕیی :کارەســاتەکانی  ١٧و  ٢٦ی خەرمانــان بەڵگــەی
حاشــا هەڵنەگریــی ڕێژیمــی کۆماریــی ئیســامین ،دوا و کوتــی:
مووشــەکبارانی قەاڵ و فێرگەی دێمۆکراتەکان ،لە الیەن سپاســی
پاســدارانی ڕێژیمــی ســەرەڕۆیی مەزهەبیــی بەتایبەتــی بەشــی
قوســیی ســپا ،و دەرکردنــی ڕاگەیانــدراوی فەرمیــی لــە لەالیــەن
ئــەو ســپایە ،بەڵگەیەکــی حاشــا هەڵنەگریــی ئــەو جینایەتیــە.
ئــەو جینایەتــە بــە ڕۆژی ڕوونــاک و لەبەرچــاوی
دنیــای «ســۆپێڕمودێڕن» ڕوویــدا .ڕێژیمیــش بــە بــێ
گوێــدان و لەبەرچاوگرتنــی یاســا و کۆنڤانســیۆنەکانی
نێونەتەوەیــی ئــەو جینایەتــەی ئەنجامــدا ،و ڕاگەیاندنــی
فەرمایشــی  -هــەروەک وتــرا -لەســەری بــاو کــردەوە
و هەڕەشــەی دڕێژەدانــی جینایەتیــی دیکەشــی کــرد.
ئــەو جینایەتــە لــە الیــەن ڕێژیمــی ســەرەڕۆە نیشــانیدا،
ڕۆژهەاڵتــی
لــە
ئازادیخوازیــی
بزووتنــەوەی
کــە
کوردســتان لــە نێــو ئەحــزاب و ڕێکخراوەکانیــدا ،حیزبــی
دێمۆکراتــی کوردســتان ،کاریگەریــی گرینگــی هەیــە.
لەپێــش خوڵقانــی ئــەم جینایەتــدا« ،حــدک» بــۆ دروســتبوونی
ناوەندیــی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانیی ئێــران ،نەخشــیی
زۆر گرینگیــی هەبــوو .دوای خوڵقانــی کارەســاتە و مەحکــووم
کرانــی بەربەرینــی ،کوردســتانی ،نێوخۆیــی ،ئۆپۆزیســیۆنی،
دەرەوەیــی و تەنانــەت لــە رێکخراویــی نەتەوەیەکگرتووەکانیــش
 نیکــی هێلــی -ناوەنــدی هاوکاریــی کــە داوای مەحکــوومکردنــی ئــەو جینایەتــەی لــە خەڵکیــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
کــرد ،حیماســەی گــەورەی ٢١ی خەرمانــای لێکەوتــەوە.
ســەبارەت بــە کارەســاتیی  ٢٦ی خەرمانانیــش حاتەمــی وتــی:
جینایەتــی میکۆنــۆس لــە هەمــوو ئەوانــەی لــە دەروە بــە کۆمــاری
ئیســامیی ئەنجــام دراون ،جیــاوازە .چوونکــە ســێ کــەس لــە
دەزگای دادوەریــی ئاڵمــان ،بەڕێــزان :فریچــووب کۆبــش ،بڕۆنــۆ
یوســت و ئەلکســاندر فــوون شــتاڵ ،دوای نزیکــەی پێنــج ســاڵ و
خەرجیــی نزیــک  ١٠میلیــۆن  -مارکــی ئــەو کات -نزیکــەی ٢٠٠
شــاهید و دەیــان بەڵگــە ،هــەم تاوانکارانــی دەســتگیر کــرا و هــەم
کۆمیتــەی دەســتووردانی تێڕۆڕەکانــی لــە "کۆشــکیی فیــرووزە"
کــە ڕێبەریــی ئیســامی ،عەلیــی خامنەیــی ،ســەرکۆماری
ئــەوکات ڕەفســەنجانی ،وەزیــرەی دەرەوە ویالیەتــی ،وەزیــری
ئیتالعــات فەالحیــان و رضایــی فەرماندەریــی ســپای پاســداران،
و ...بــوون مەحکــووم کــران .ڕەوتــی دادگاکــە پتــر بــە هــۆی
گوشــاریی ڕێژێمــی ئیســامی و کەنــد و کۆســپی دەوڵەتیــی
ئاڵمــان ،درێــژەی کێشــا .بــەاڵم بەشــی ســەربەخۆیی دادوەریەکــە
بــە هــۆی یاســایی و ئینســانی ڕەوتــی بوێرانــەی خــۆی پێــوا.
الیەنێکــی دیکــەی ئــەو جینایەتــە شــاهیدی دووکــەس ئاغــای
بەنیسەدر یەکەمین سەرکۆماری مێژوویی ئێران و ئوبولقاسمی
میسباحی(شــاهیدی ســی) بەرپرســیی گــەورەی ئەمنییەتیــی
ڕێژیــم لــە دەرەوە بــوون .زۆربــەی هــەرە زۆری ئۆپۆزیســیۆنیش
یارمەتیــدەر و پشــتیوانی ســەرکەوتنی ئــەو کەیســە بــوون.
ئەگــە ڕۆژێــک کۆمــاری ئیســامیی لــە دادگای نێونەتەوەیــی
لێپرســینەوە لێبکــرێ ،ئــەو دوو کارەســاتە ،وێنــەی
زۆر ڕوون و بەڵگــەی حاشــاهەڵنەگریی تێڕۆریزمیــی
دەوڵەتییــن کــە دەتوانــن پێوانــەی هەمــوو کار و کــردەوە
تێڕۆڕیســتییەکانی ڕێژیمــی ســەرڕۆیی دینــی بــن.
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 بەڕێوە چوونی سمینارێک بە بۆنەی ساڵەوەگەڕی
مووشەکبارانی قەاڵ لە ناوەندی سێی کوردستان
ســەر لەبەیانــی ڕۆژی شــەممە ١٥ی خەرمانــان یەکیەتیــی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان ســمینارێکی بــۆ خاتــوو
"مــوژگان عەلیپــوور" ســکرتێری ئــەو ڕێکخراوەیــە بــە
بۆنــەی "١٧ی خەرمانــان" یــادی دوو ســاڵەی موشــەکبارانی
قــەاڵی دێموکــرات لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامی ،بــۆ
ئەندامانــی خــۆی لــە کەمپــی "گردەچــاڵ" پێــک هێنــا.
ســەرەتای ســمینارەکە بــە ســاتێک وەســتان بــۆ ڕێزگرتــن
لە گیانی پاکی شــەهیدان دەســتی پێ کرد و پاشــان خاتوو
مــوژگان عەلیپــوور بــە ئاوردانەوەیەکی کوورت لە مێژووی
بەشــداری ژنــان لــە بزووتنــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەســتی بــە قســەکانی کــرد و
دواتــر پڕژایــە ســەر ڕووداوی ١٧ی خەرمانــان کــە تێیــدا
پۆلێــک لــە تێکۆشــەران شــەهید بــوون و زیاتــر لــە ٥٠
کــەس لــە پێشــمەرگە و ژن و منــداڵ برینــدار بــوون.
لــە بەشــێکی دیکــەی باســەکەی خاتــوو مــوژگان دا
بــاس لــە کاریگــەری دوو ژنــی دیــاری نــاو بزووتنــەوەی

نەتەوەیــی و یەکســانیخوازی ،شــەهید نەســرین و
ســۆهەیال و ئەرکەکانــی ژنانــی لــە پــاش ئــەوان کــرد و
پێــی وابــوو کــە ژنانیــش لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە
پــاش شــەهید بوونــی ئــەو دوو ســەرکردە ژنــە زیاتــر
هەســتیان بــە بەرپرســایەتیی کــردووە و لــە مەیدانــە
جیاوازەکانــدا دیــار و بەرچاوتــر کار وچاالکــی دەکــەن.
ڕاو
بــە
ســمینارەکە
بەشــدارانی
دواتــر
ســەرەنجی خۆیــان کۆڕەکەیــان دەوڵەمەندتــر کــرد.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ئــەو کــۆڕە ڕێــز لــە دوو خاتوونــی
چــاالک و هەڵســووڕی ئەندامــی یەکیەتیــی ژنــان گیــرا.
بەشــێکی دیکــەی ئــەو دانیشــتنە ســازماندهی
بــوو.
ژنــان
یەکیەتیــی
ئەندامانــی
نوێــی
لــە پەراوێــزی ئــەو کــۆڕە هەیئەتیــی یەکیەتیــی ژنانــی
دێموکراتی کوردســتان ســەردانی ناوەندی سێی کوردستان
و بەشــێک لــە شــانەکانی یەکیەتیــی ژنانــی لــە هەولێــر کــرد.
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باسێک لە ژنانی لهشفرۆش

ساڵی  58سێ ژن تیرباران کران
پهری بولهنده ،سوڕهیا تورکه ،ئهشرهف چار چشم (چوار چاو)
ئــهو ســێ ژنــ ه لــ ه تــاران شــوێنێکیان دروســت کردبــوو
بــ ه نــاوی" شــاری نــوێ" .شــارێ نــوێ ۆ ئــهو ژنانێــک
بــوو کــ ه لهشفرۆشــیان دهکــرد و لــ ه سهرتاســهری
تــاران تهنیــا ئــهو جــۆر ه ژنانــ ه لــهو شــوێن ه دهبینــدرا.
ئــهوان بــ ه تاوانــی دروســتکردنی شــاری نــوێ تیربــاران
کــران و شۆڕشــێکان شــاری نوێیــان ئــاور تێبــهردا .هــهر ئــهو
کات ئایهتــواڵ تاڵهقانــی گوتــی هــهر ماڵێــک پێویســتی بــ ه
ئاودهســت ههیــ ه و شــاری نــوێ ئاودهســت بــوو بــۆ تــاران.
ئێســتا نیزیــک بــ ه چــوار دهیــ ه لــهو ڕۆژانــ ه تێدهپــهڕێ و
تــارن ئیتــر شــوێنێکی تایبهتــی بــ ه نــاوی شــاری نــوێ نییــه!
لهشفرۆشــان و فاحشـهکان بـ ه ئاشــکرا لـه سهراسـهری شــاردا
هــهن و لــه دڵیانــدا دهڵیــن هــهر شــهقامێکی ئــهو شــار ه شــاری
نوێیــه .لهشفرۆشــان و هێشــتا بهتــهواوی نهگهیشــتوونێ
و مهمکیــان نهکــردوو ه ئــهو ه لهســهر شــهقام چاوهڕوانــی
ماشــێنهکانن .نــا ئــهو ه تهنیــا کچــهکان نیــن بهڵکــوو ژنانــی
بهمیــرد و هێندێــک لــ ه پیاوانیــش خهریکــی لهشفرۆشــین.
نێرهمۆکهکانــی الی پارکــی "دانشــجوو" (خوێنــدکار)
یــش بــا بمێننــهوه ،ئیتــر ههمــوو شــت گــۆڕاو ه ئیســتا
خهریکــی مامهڵــهی شــمهکن لــهش لهبهرابــهر نــان.
ئێســتا کار بــهو جێیــ ه گهیــو ه کــ ه پیــاوی زەالم ههڵدهکوتنــ ه
س ـهر منــدااڵن و دهســتدریژی دهکهن ـ ه س ـهر ئ ـهوان .ههڵب ـهت ل ـ ه
هێندێــک لــ ه شــارهکان بــهو بڕوایــ ه گهیشــتوون کــه ڕهســمیهت
بــدهن ب ـه لهشفرۆشــی و ســیغهیان هێنــاو ه و بــۆ چهنــد س ـهعات
ژنانــی لهشــفرۆش ســیغ ه دهکــهن و لهگهڵیــان ڕادهبوێــرن.
بهڵــی بــ ه هــۆی ناالیقــی کاربهدهســتان و مودیرانــی ڕێژیــم
لهشفرۆشــی نــهداری و مــادهی هۆشــبهر ههمــوو ئێرانــی
داگرتــووه .دابینکردنــی ســیغهخانه بــۆ ئــهوهی کــ ه ژنانــی
ئێرانــی لــ ه پیاوانــی عــهڕهب بــۆ شــهوێک یــان تهنیــا یــهک
ســهعات لــ ه عهڕهبێکــی عێڕاقــی ،لوبنانــی ،یــان یهمهنــی
ســیغ ه بکرێــن و نــاوی خۆیــان نــاو ه واڵتــی ئیســامی و
تهنانــهت شــانازیش بــهو شــێوه لهشفرۆشــیانهش دهکــهن .ئــهو
شۆڕشــ ه ئاویتــهی فهحشــا و بــێ ئهخالقــی مرۆڤــهکان بــوو.
شۆڕشــی  57خــۆی دهســتپێکی نــهداری و مــادهی
و فشــاری دهروونــی بــۆ
هۆشــبهر و لهشفرۆشــی
خهڵــک بــوو .ئــهو ئامــارهی کــ ه ڕێژیــم بــ ه بهربــاوی
شــێوهیهیه:
بــهو
دامهزرانــدوو ه.
ســیغهخانهکانی
1ــ ناردنی دهستهدهست ه کچان و ژنانی ئێرانی بۆ واڵت ه
عهڕهبییهکان.
2ـ دابهشکردنی ژنی کوژراوانی شهڕ ل ه نێوان ئاخوند و

ئا :نەسرین یوسفزادە

تهڵهبهکانی زانکۆی عیلمی فهیزیه.
3ـ ههڵفریواندنی ژنان و کچان ل ه کۆبوونهو ه و مزگهوت و
ڕۆزهخوێنی.
4ـ قهبووڵی یاسای سیغه (لهشفرۆشی یاسایی) له مهجلیس.
5ـ ئهو ژنانهی ک ه به دوای داهاتی بابردهڵ ه دان.
6ـ ئهو ژنانهی که مێردهکانیان له دهست داوه.
7ـ دروست کردنی سیغهخانه له شوێن ه مهزههبییهکانی شیع ه
وهک مهشههد الی قهبری ئیمامی ڕهزا.
و ئــهوهی کــ ه ڕێژیــم و ئینــکار لــهو ه دهکا کــ ه لــ ه ئێرانــدا
دیاردهیــهک بــ ه نــاوی لهشفرۆشــی ههیــه .تــا ئــهو کاتــهی کــ ه
بههــای خوێنــی ژنێــک نیــوهی پیــاو بێ شــاهیدی وهک مرۆڤێک لێ
قهبــووڵ ناکــرێ ،ژیانــی لـهو واڵتـهدا بایخــی نییـ ه پیاوێــک لهشــی
دهکــڕێ و پیاوێــک لهســهر لهشفرۆشــی خوێنــی حــهاڵڵ دەکا.
تــا کاتێــک ک ـه پیــاوان ب ـ ه پشتبهســتن ب ـ ه تهفســیره ههڵهکانــی
قورئــان بــاس لـ ه چهنــد هاوسـهری و ســیغ ه بکـهن و بێشـهرمان ه
پــهر ه بــ ه شــههوهتخوازی و ههســت ه سێکســییهکانیان بــدهن
و ئهوهیــان ال پیــرۆز بــێ و ســهما و دڵخۆشــی کچانیــان پــێ
فهحشــا بــێ ئیتــر هیــچ یاســایهک ناتوانــێ دادی ژنــان بســتێنی.
بــا بێیــن بــاس لـ ه کچههااڵتــووهکان بکهیــن لـهو ه دهگهڕێیــن کـ ه
بۆچــی و لهسـهر چــی مالــی خۆیــان جێدههێڵــن و وەدهردهکـهون
بــهاڵم کاتێــک ههڵدێــن ئایــا دهکهونــ ه داوی کام یــهک لهوانــه؟
ســهوداگهرانی ســیکس یــان لهشفرۆشــانی ئیســامی ســیغه؟
ئــهو ه ژنانــ ه هیــچ پهنایهکیــان نییــ ه تهنیــا ماڵــی موشــتهری
یــان ئــهو کهســهی کــ ه بــۆ رۆژێــک یــان ســهعاتێک ســیغهیان
دهکا دهبێتــ ه پهناگایــان؛ دهنــا دهبــێ لــ ه شــهقام چاوهڕوانــی
ماشــێنهکان بــن تــا بهڵکــوو بۆیــان ڕاگــرێ و ئهگـ ه کرابــێ تهنانـهت
بــ ه نرخــی ڕوحیشــیان بــێ ســهرپهنایهکی دیکــ ه بدۆزنــهوه.
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تووشبوونی ژنان بە ماد ه سڕکهرهکان
ئا :نەسرین یوسفزادە
وتــەی کارناســان ل ـ ه بــواری توشــبوان ب ـ ه مــاد ه ســڕکهرهکان:
لهســهدا ٣٥ی ژنانــی تووشــبوو بــ ه مــاد ه ســڕکهرهکان بــ ه
پێشــنیاری هاوڕێکانیــان و لـ ه میوانییـهکان و لـ ه سـهدا ٦٥یشــیان
هاوســهرهکانیان تووشــی ئــهو دیــارد ه دزێوهیــان دهکــهن.
مــادهی
بــ ه
تووشــبوون
بــواری
کارناســانی
هۆشــبهر ،دهڵــێ« :ژنانــی شیشــ ه و حهبــی ئێکســتازی
زیاتریــن مــادهن کــە ژنــان کهڵکــی لێوهردهگــرن».
زیانەکانی کهڵک وهرگرتن ل ه ماد ه سڕکهرهکان لهالیهن
ژنانهو ه :
ئــهو مادهانــ ه دهتوانــێ نهخۆشــیگهلێکی وهک لهبارچوونــی
منــداڵ یــان ئیفلیــج بوونــی لـ ه نێــو زگی دایکیــدا و پێش کاتی خۆی
لهدایــک بوونــی منــداڵ ،فشــاری عهسـهبی و گــۆران و تێکچوونــی
پێســیت و هەڵوهرینــی قــژ و هتــد..ی ههیــه ژنانــی تووشــبوو ب ـ ه
مــادهی هۆشــبهر زۆر ل ـ ه پیــاوهن نیســبهت ب ـه دهور و بهریــان
خهمســاردن و ئــهو دیاردهیــ ه ئــهو ژن و کچانــهی تووشــی
ی ســڕکهر بــوون لــ ه مــاڵ ڕادهکــهن و بێجگــ ه لــ ه ئــهوهی
مــاده 
کـ ه تووشــی بــوون تووشــی لهشفرۆشــی و دهیــان کێشـهی دیکـ ه
دهبنـهو هزۆرهبـهی ئـهو کچانـهی کـ ه تووشــی ئـهو مادهیـ ه بــوون
کهڵکــی خراپیــان وهک دهســتدرێژی سێکســیان لــێ وهردهگیــرێ.
زۆربــهی ئــهو ژنانــه کــ ه گیــرۆدهی مــادهی ســڕکهرن

کهڵــک لــ ه کــڕاک و شیشــ ه وهردهگــرن ئــهو ژنانــ ه زۆر
جــار ناســنامهیان نیــ ه هــۆکاری ئــهوهش ئهوهیــ ه کــ ه
ناســنامهکانیان لــ ه بــری پارهیــهک بــ ه بارامتــ ه دراوه.
ئــهو ئامارانــهی کــ ه ڕێژیــم لهســهر ژنانــی تووشــبوو بــ ه
مــاده ســڕکهرهکان باڵویــان کردووهتــهو ه تهنیــا گۆشــهیهکیش
نییــ ه لــ ه ڕاســتییهکان و  82لهســهدی ئــهو ژنانــ ه بــ ه
ئــاگاداری پیاوانــی بنهماڵهیــان گیــرۆدهی ئــهو مادهیــهن.

تەاڵق لە کوردســتان و ئێران
بــە پێــی هەواڵدێریەکانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
ڕێــژەی هاوســەرگیری و تەاڵقــەکان دەخەینــە بەربــاس.
ناوەندەکانــی ڕێژیــم لــە پێدانــی ئامــاری ورد و دروســت
خۆدەبوێــرن هــەر بۆیــە ناتوانیــن ئامارێکــی دەقیــق بــە دەســت
بێنیــن .بــەاڵم بــە پێــی ئــەو ناوەنــدە نێوخۆیانــە و ناوەنــدە
دەرەکیانە توانیومانە ڕێژەیەکی نەســبی لە تەاڵق و هاســەرگیری
لــە مــاوەی 1ســاڵی ڕابــردودا لــە کوردســتان بخەینــە بــەر چــاو.
١٣٩٨دا
ســاڵی
لــە
هاوســەرگیری
ڕێــژەی
 ٥٣٠هەزار و  ٢٢٥کەس زۆربەی لە  ٢٨تا ٣١لەسەدی تەاڵقەکان
لــە پارێزگاکانــی ســنە ،مەریــوان ،کارماشــان و ایــام ڕوودەدا
لــە
جیابوونــەوە
ڕێــژەی
هەروەهــا
کوردســتان
لــە
١٣٩٩دا
مانگــی
شــەش
 ٨٣١کــەس بــووە ،ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە زۆربــەی تەاڵقــەکان
ڕەســمی نیــن و لــە هیــچ بنکەیــەک تۆمــار ناکرێــن جێــی ئاماژەیــە
کــە ڕێــژەی تــەاڵق لــە شــار بــۆ شــار ،گونــد بــۆ گونــد دەگــۆرێ وە
ســەرەکی تریــن هۆکاریــش ،خیانــەت ،تەداخولــی بنەماڵــە ،گیــرۆدە
بــە مــادە هۆشــبەرەکان ،کێشــەی جنســی ،کــەم دەرامەتییــە

ئا :سۆما حەکیمزادە
سەیران سولەیمانی

دەســتەی لێکۆڵینــەوە ئامانجــی تەنیــا پێدانــی ئامــار نییــە
بەڵکــوو هــەوڵ دەدا بــە دەستنیشــانکردنی هــۆکارەکان
کار بــۆ کەمکردنــەوەی دیــاردە کۆمەاڵیەتییــەکان بــدا.
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بەرزبوونەوەی لەسەتا ٦٦ی ئاماری خۆکوژیی لە نێوان ژنانی ئێران بە
گشتیی لە ماوەی  ٥ساڵدا

لە سەتا ٨٣ی هەوڵی خۆکوژییەکان لە نێوان ژناندا لە تەمەنی
ژێر  ٣٤ساڵ روودەدا
بەپێی ئامارەکانی پزیشکیی یاسایی ئیران ،سااڵنە لە هەر سەد
هەزار ئێرانی پێنج کەس بە خۆکوشتن گیانیان لە دەست دەدەن
جێــی ئاماژەیــە ئــەوە تەنیــا ئامارەکانــی ســەر بــە رێژیــم ئــەوە
دەڵێــن بــە دڵنیاییــەوە خۆکوشــتنەکان زۆر زیاتــر لەوانەیــە
کــە بــاس دەکــرێ زۆر جــار بنەماڵــەکان خۆیــان ســەرپۆش
لــە ســەر خۆکوشــتنەکان دادەنێــن و بێدەنگــی هەڵدەبژێــرن
شــایانی باســە کــە بەرچاوتریــن توێژێــک کــە لــە نێوانیانــدا
خۆکوشــتن بەرچاوتــرە ئــەوە کەســانە دەگرێتــەوە
کــە بێــکارن ،ژنانــی ماڵــدار ،قوتابــی و خوێندکارانــن
بەپێــی لێکۆڵینــەوەی هەیئەتێکــی زانســتیی زانکــۆی
تەباتەبایــی تــاران ،دۆخــی کۆمەڵگــە بــە شــێوەیەکە کــە ژنــان
و کچــان لــە کۆمەڵگــەی ئێرانــدا تەنیاتــرن و ئــەو هەســت
بــە تەنیایــی بوونەیــان بۆتــە هــۆی ئــەوەی کــە هەوڵــدان
بــۆ خۆکوژییــەکان لــە نێــوان ژنانــدا بەرزتــر بۆتــەوە و
ژنــان ســێ بەرابــەری پیــاوان هەوڵــی خۆکوژیــی دەدەن
ڕۆژی ٢٠ی خەرمانــان (١٠ی ســێپتامبر) ،کــە بــە ڕۆژی
جیهانــی پێشــگیری لــە خۆکوشــتن ناودێــر کــراوە لــە ســەرەتای
ســاڵەوە تــا ئــەو ڕۆژە یانــی کەمتــر لــە  ٦مانگــی یەکەمــی ســاڵی
٩٩ی هەتــاوی  ٥٤خۆکوژیــی ژنــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا
تۆمــار کــراوە کــە لــەو ڕێژەیــە  ٥٠کــەس گیانیــان لــە دەســتداوە
کــە  ١٤کــەس لــەو ژنانــە کــە پەنایــان بۆخۆکوژیــی
بــردووە تەمەنیــان کەمتــر لــە  ١٨ســاڵ بــووە کــە
کــەم تەمەنترینیــان زێنەبــی  ١٢ســااڵنە لــە ئیــام بــوو
بــوون
موتەهیــل
ژنانــی
لــەوان
کــەس
٢٢
هۆکاری خۆکوژییەکان بەو جۆرەی کە ڕوون بوونەوە بریتین لە:
 ١کێشەی خێزانی
 ٢بەزۆر بە شوودان
 ٣هەژاری
 ٤خەمۆکی

ئا :سۆما ناسری

 ٥نەبوونی موبایل بۆ ئەوەی بتوانێ لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
درێژە بە دەرس خوێندن بدا
 ٦وەرنەگرتنی نومرەی تەواو لە کۆنکووڕدا
 ٧دەستدرێژیکردنی سێکسی
زۆرترین خۆکوژییەکان لە ڕێگای خۆهەڵواسین و خواردنی
حەب بووە
،،،،،،،،،،،
خۆکوژیی چییە؟ دیارەدەی خۆکوژیی ڕەفتارێکە کە کەسەکە
بە مەبەستی خۆسڕینەوە و خۆ شۆردنەوە لە جیهاندا بە
شێوەیەکی تەواو ئاگاهانە ئەنجامی دەدا
بۆچــی ئامــارەکان ئــاوا بــەرز بوونــەوە؟ و چــی وادەکا کــە
تــاک پەنــا بــۆ خۆکوشــتن بــەرێ و خۆکوژیــی هەڵبژێــری؟
هــۆکار
بکەیــن
هــۆکار
بــە
ئامــاژە
ئەگــەر
زۆرن کــە تــاک پەنــا بــۆ خۆکوشــتن ببــات
 ١سیاسەتی هەاڵواردن و ئەو چەوساندنەوەی کە ڕێژیم لە
کوردستان بەڕێوەی دەبا و هاوکات نەبوونی هەلی کار بۆ
ژنان و الوان
 ٢بە زۆر بەشوودان ،بەکۆیلە زانینی ژن ،داب و نەریتی
کۆنی کۆمەڵگە ،عەشیرەگەریی و...هتد
 ٣نەبوونی ناوەند یا شوێنێکی دیاریکراو بۆ پشتیوانیکردن لە
مافی ژنان
 ٤پشتیوانی دەسەاڵتی زاڵی دژ بە ژن ،و نەریتی پیاوساالری
 ٥پیاوان بە بەهانەی دەسەاڵت و خۆ بە مالک زانین ژنان
چ بکەین دیاردەی خۆکوژیی کەم بێتەو و یا النیکەم
کەمڕەنگ بێتەوە؟
هەتــا ڕێــژەی خۆکوژیــی لــە کۆمەڵگــەدا زۆربــێ ئــەو
کۆمەڵگەیــە ڕێــژەی خەمۆکــی بــەرز دەبێتــەوە بــە جۆرێــک کــە
ژیــان بــۆ تاکــەکان دژوارتــر دەکا و بێهیوایــی و نائومێــدی
بــاڵ بــە ســەر کۆمەرڵگــەدا دەکێشــێ کــە لــە بــاری ڕوحــی و
دەروونیــەوە بــەرەو الوازی دەچــێ و هەســت بــە گەیشــتن
بــە پوچــی و بێهیوایــی دەکا و ئــەوە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی
کــە ئامــاری خــۆ کوژییــەکان لــە کۆمەڵگــەدا بــەرز بێتــەوە
ئێمــە دەبــێ بێیــن ژنانــی نێــو کۆمەڵگــە وشــیار کەینــەوە
و دیارەدەکانــی خۆکوژیــی خەســار ناســی بــۆ بکــرێ
دەبــێ بەچــڕی کاری بــۆ بکرێ بۆ نەهێشــتن یــان کەمکردنەوەی
دیــاردەی توندوتیــژی بنەماڵــە و پەنــا بردنــی تاکــەکان بــۆ ئــەو
دیاردەیــە بــۆ ئــەوەش دەبــێ ڕێکخــراو و شــوێنی تایبــەت بــە
ژنــان و پشــتیوانیکردن لــە مافەکانــی ژنــان دیــاری بکــرێ
کــە بەداخــەوە لــە ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی
تــا ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ هیــچ هەوڵێــک نــەدراوە و هیــچ
شــوێنێک دانــەدراوە کــە گــوێ بیســتی ئــەو ناڕەزایەتییانــە
بــن و پێــش بــەو دیاردەیــە لــە کۆمەڵگــەدا بگیــرێ.
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نا ئەمنیەتی شوێنی کاری ژنان
ئا :سەرگوڵ شەهابی
بەشی یەکەم
ســەرەتا پێناســەیەک لــە نائەمنییەتــی شــوێنی کاری ژنــان:
نــا ئەمنیەتــی شــوێنی کار بــۆ بەشــێک لــە ژنانــی
فەرمانبــەر یــا کرێــکار هەرچەنــد دیاردەیەکــی تــازە نییــە،
بــەاڵم پێناســەیەکی باشــی بــۆ ناکــرێ ئەمنیەتــی ژنــان
لــە شــوێنە حکومییەکانــی کۆمەڵگــە بــە ناچاریەکــی زۆر
ئــەوان بــە خــاوەن بوونــی کار و بــواری ئابــوری و دۆخــە
مەترســیەکان شــوێنێکی کاری نائەمــن بــۆ ژنــان دروســت دەکا.
ئامــاژە بــە هێندێــک مەســائێلی کولتــوری کــە دەبێتــە
هــۆی نەگونجــاوی ،بــە گوتــەی بەشــێک لــە زانایــان ،داب و
نەریتــی ئێمــە کــە زۆر جــوان و ڕازاوەن ،بــەاڵم زۆربــەی
بەشــەکانی دیکــەی بــە قســەگەلی پــووچ تێکەڵکــراون.
هەرچییەکــی ئــەو خۆرافاتانــە لەگــەڵ دابوونەریــت تێکــەڵ بوون
ئــەو ڕەوشــە دەبــێ لــە بنەماڵــەوە و ســەرەتا دەســت پێ بکرێی و
بگوازرێتەوە بۆ نێو کۆمەڵگە  ،ژنێک کە دایک ،خوشک یا هاوسەرە
فێــر دەبــێ کــە پێــش هەمــوو کــەس خــۆی وەک مــرۆڤ بناســێ .
ئەوەیکــە لــە کوێــی دەبــێ بوســتێت ،چ ڕۆڵێکــی لــە دونیــای
سروشــتی مرۆڤایەتــی هەیــە چ ئەرکێکــی لەســەر شــانە
زوڵمــی ڕەگــەزی لــە ژنــان لــە ڕاســتیدا هێمــای ناهاوســەنگی
کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری لــە کۆمەلگادایــە .زووڵمــی ڕەگــەزی
پیوەندیەکان و بەرهەم هێنان بۆ خاوەنایەتی کەرتی تایبەت دەبێ
کــە لــە کۆتایــدا شــێوازی دابونەریــت و کۆمەاڵیەتــی دیــاری دەکا
کەواتــە خەبــات بــۆ گۆڕینــی پیوەندیــەکان و بەرهــەم هێنــان و
بەرەنــگار بونــەوە لــە بەرانبــەر خاوەنایەتــی نێــو دەوڵەتــی جیــا
لــەوە بەربەرەکانــێ بەهــۆی هەڵگرتنــی نایەکســانی کۆمەاڵیەتــی
تــەواوی ڕســتەکان هەوڵدانــە بــۆ ئەمنیتــی شــوێنی کاری
پارێزراوتــری ژنــان بەهــۆی لــە نــاو بردنــی زوڵمــی ڕەگــەزی،
دەبــێ ســەرچاوەیی زوڵــم وەرگرتــن بــەراوەژو بەرچــاو بگیرێــی .
هــەر بــەو شــێوەیی کــە زوڵمــی ڕەگــەزی لــە نێــو دەوڵــەت
ئاشــکرا و بەرچــاوە نائەمنــی شــۆێنی کار بۆتــە هــۆی
ئــەوی کۆمڵگــە ترســی نائەمنــی و پاشەکشــەی ژناندەبێتــەوە
لــە میدانــی شــوێنی کار بــە تایبــەت لەکۆمەڵــگای ئێــران
بەشی دووهەم
ژنانی سەرپەرستی بنەماڵە کێن؟ ئەو کێشانەی بەرەوڕوی
ئەو ژنانە دەبنەوە چین؟
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی چــۆن لەگــەڵ ئــەم پرســەی ژنانــەدا
مامەڵە دەکا .ژنانی ســەر پەرســتی بنەماڵە بەو کەســانەدەگوترێ
کــە ئەرکــی بڕێوەبردنــی ئــەو پرســەیان لــە ئەســتۆدایە ،واتــە
هــەم کاری دەرەوەی مــاڵ هــەم نێــو مــاڵ ئــەو ژنانــە قورســایی
تریــان لەســەر شــانە ئەگــەر لــە واڵتێکــی یاســامەند دابــێ
ئــەوە بەشــێوەی چاوەدێــری تــەواو وەزعــی بنەماڵــە لەالیــەن
دەوڵتــەوە دابیــن دەکــرێ بــەاڵم لــە ئێــران بەرژەونــدی بــۆ

خــاوەن ســەرمایەداران و بەرپرســانی دەوڵتــە .کۆمەڵگــە لــەو
مافانــە بێبەشــن دۆخــی ژیــان وادەکا ژنانــی سەرپەرســتی
بنەماڵــە ببــن بــە دوو دەســتەوە ،یەکــەم ئــەو ژنانــی کــە مێــرد
یــا هاوســەریان نەمــاوە ئەرکــی بنەماڵەکەیــان لــە ئەســتۆدایە و
دووهــەم ئــەو ژنانــەی کــە مێردیــان مــاوە و بــە هــۆی نەخۆشــی
ن
یــا تووشــبوون بــە مــادە ســەڕکەرەکانەوە توانــی کار کردنیــا 
نیــە ،بۆیــە ژنانــی ماڵــەوە زۆربــەی کات ڕوو دەکەنــە بــازاری
کار و لــە کۆمەڵگــەدا دەیانهــەوێ ئەمنیەتــی کار و بنەماڵەیــان
پارێــزراو بــێ ،دەکــرێ دابەشــیان بکەیــن بــە دو بــەش ،یەکەمیــان
ئــەو ژنانــەی کاری ئیداریــان هەیــە و دەکــرێ لــە شــوێنە
حکومەتییــەکان کار دەکــەن و کارمەنــدن ،بــە جــۆری کارەوە
شــوێنێکی پارێزراوتریــان هەیــە بــە بــەراوەردی ژنانــی کرێــکار
دڵنیایەکــی زۆریــان هەیــە لــە بــواری نائەمنــی لــە چــاو ژنانــی تــر.
دووهــەم ئــەو ژنانــەی کــە لــە کۆمپانیــاکان کار دەکــەن یــا خــود
لــە شــوێنە گشــتییەکان کار دەکــەن ،ئەمانیــش بــە دوو دەســتە
دابــەش دەبــن ئەوانــەی وەک کارمەنــد دامــەزراون یــا ئەوانــی
وەک کرێــکاری کاتــی ،ژنێــک کــە توانــای هونــەری تیکنیکــی و
زانســتی هەیــە و بــە هــۆی تواناکانــی خــۆی لە شــوێنک دامەزراوە
و کارمەنــدی هەمیشــەیە ئەمنیەتــی زۆر زیاتریــان هەیــە.
کاتێــک ئــەو دوو بەشــە هەڵســەنگاندنی بــۆ دەکــرێ ،لــە بەشــی
کرێکارییەکــە کــە هــەردەم مەترســی ئەویــان دێتــە ســەر کــە لــە
الیــەن خــاوەن کارەکــەی بخرێتەژێــر گوشــارەوە یــا موچەکــەی
کــەم بکاتــەوە دیــدی بــازار لــە کۆمەڵــگای کــوردی دیدێکــی پیــاو
ســااڵرانەیە ئــەم ژنانــە زۆر ئــازار دەچێــژن بــە هــۆی دیــدی
کۆمەڵگــەوە لێــرەدا ئامــاژە بــەوەش بکیــن ئــەم چەنــد تاقمــە
دابەشــن بــە باســێکی هەمەالیەنــە کــە دەســتدرێژی سێکســی
دەبێتــە نائەمنییــەک بــۆ شــوێنی کاری ژنــان و بەرژەوەنــدی
ســەرمایەدار و دەســەاڵتدار لەوکاتــەوە کــە ژنانــی ئێرانــی لــە
مــاوەی چەندیــن ســەدە یــەک لــە دوای یــەک لــە هاتنــە نێــو
گۆڕەپانــی کۆمەاڵیەتــی ،ئابــوری ،سیاســی ،داب و نەریــت،
وەرزشــی مەنــع کــردوە و ئەوانیــان گۆشــەگیر کــردوە بــۆ نمونــە
زۆر ژن هــەن ئەرکــی ئابــوری و پــەروەردەی بنەماڵەیــان لەســەر
شــانە ،هەروهــا دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە لــە داهاتــودا توشــی
نەخۆشــی یــا دابــڕان لــە کۆمەڵگــە .هــاو کات کێشــەی دیکــە لــە
ئێســتای ئێرانــدا کــە بــەرو پــەرە ســاندنە کێشــەی ئابووریــە
کــە هیــچ نەهــاد یــا ســازمانێک نییــە کــە پشــتگیریان بــکا و
گرنیگتریــن بابــەت ئــەو ژنانــەی لــە بــواری پــەروەردەوە هیــچ
فێــرکاری یــان بــۆ ناکــرێ بــە پێــی توانــا یــا هونــەر و زانســتەکەی
هــۆکاری پەرتــەوازە بوونــی ژنــان لــە میدانــی و لــە کۆمەڵــگادا
چیــە بۆچــی کۆمەڵگــە بــە ڕوانینێکــی کــراوە ڕووبــەڕووی ئــەو
بابەتــە نابــێ بۆچــی دۆخــی کاری ژنــان وەکــوو هاوســەنگی
لــە میدانــی کار کاتێــک ســەرنج دەدینــە یاســاکانی هــەر
واڵتێــک تەبعیــزی موســبەت یــا فەرهەنــگ دیــاری دەکــرێ
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ئــەم قانونــە هەزینــە دەدا بــۆ جێگرکردنــی لــە نــاو کۆمەڵگــە
بەشی کۆتایی
ڕاگەیاند و نائەمنیتی شوێنی ژنانی کاری
پێــی ئــەو هەوااڵنــەی ئێســتا ئامــاژەی پــێ دەکــرێ ،نائەمنــی
شــوێنی کاری ژنــان لــە بەشــی ڕۆژنامەوانــی ،باســێک لــە ئــازار
و دەســتدرێژی سێکســی هەواڵنێرانــی ژن بــە دەســتی هێندێــک لــە
مودیرانــی دەوڵــت نیزیــک بــە نــەوەد لەســەدی هەواڵنێــره ژنــەکان
لــە ئێــران النیکــەم یــەک جــار دەکەونــە بــەر هێــرش و ئــازاری
سێکســی و سیوشــەش لەســەدی ئەو ئازارانە وەبەر مودیران و
کاربەدەستانی دەوڵەتی دەکەوێ .ئەو ژنانە بە ئاماژە بە ئازاری
کەالمــی و جەســتەیی لەالیــەن .کاربەدەســتانی حکوومەتــی دەڵێن:
هێندێــک جــار لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو ئازارانــە بــەردەوام

دەبــێ ناتوانــن پێوەندیمــان لەگــەڵ ئــەو کەســانە
بپچڕێنــن چونکــە لەوانەیــە کارەکەمــان لەکیــس بدەیــن.

شرۆڤە و لێکدانەوەی کتێب لە مەهاباد
یازدەهەمیــن دانیشــتنی "خاتوونانــی دیالۆگــی مەهابــاد"
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی 9ی بەفرانبــاری 2719ی کــوردی
کاتژمێــر  5/3ئێــوارێ بــە بەڕێوەبەرایەتــی "چــرۆ پەرویزنیــا"
لــە ژووری تایبەتــی ئەنجوومــەن ئەدەبــی مەهابــاد بەڕێــوە
چــوو لــەو دانیشــتنەدا کــە لــە الیــان تاقمێــک لــە خاتوونانــی
هۆگــری کتێــب و خوێندنــەوە تیشــکی ڕخنــەو هەڵســەنگاندنی
خۆیــان تەرخــان کــرد لــە ســەر کتێبــی (گوڵــی شــۆڕان)
ی مامۆســتا "عەتــا نەهایــی" وەک ســەرتای دانیشــتنەکە:
ناساندنی کەسایەتی نووسەر و کتێب:
لــە دەســپێکی دانیشتنەکەدا"ســنوور موحســینی فــەر"
ئاماژەیــان بــە کورتەیــەک لــە ژیاننامــەی نووســەر و
چاالکییەکانــی کــرد و بــۆ ناســاندنی ڕۆمانەکــەی بــەر شــرۆڤە،
خوێندنەوەیەکــی کورتــی لــە ســەر کتێبەکــە ئاراســتە کــرد.
بەشدارانی کۆڕ پێکهاتبوو لە خاتوونان:
سنوور موحسینی فەر -تریفە ئەمیری -سوغرا ڕەزگەیی-
گواڵڵە ستاوەند -وەنەوشە چۆگانی -گەالوێژبەیگ نیا-
عیشرەت مۆشفێق -چرۆ پەرویزنیا -بوون.
لە درێژی ئەو دانیشتنەدا بەرهەمە شێعرێکی شاعیری غەزل
نووس»هەتاو خورشیدی» لە الیان خۆیانەوە پێشکەشی
هۆگران و خاتوونانی ئەم کۆڕە کرا.
هەر بەم چەشنە لە کۆتایی کۆبەندێک لە سەر جەم
بابەتەکانی هاوڕێیانی ئەم دانیشتنەو بیر و بۆچوونە
جیاوازەکانی خۆیان لە مەر مژاری ئەو جارە ،الپەرەی

ئەو کتێبەش بەسترا .هەر لەو پەیجەوە لە الیان خاتوونانی
«دیالۆگی مەهاباد «بانگهێشت دەکەین لە گشت خاتوونان
بۆ بەشداری کردنیان لەو کۆبوونەوانە بۆ ئەوەی بتوانین
بە هاوڕێیەتی و هاوفکری یەکتر سنووری گشت الپەرەکان
ببەزێنین بۆ خۆ پێگەیاندن و پەرەپێدانی ئاستی فکر و
ئەندێشەی ئینسانی و زانستی .

«خاتوونانی دیالۆگی مەهاباد»

ژمارە٥٠:
خەرمانانی 1399
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