رِيَكةوت31 :ي تشريين دووةم 9132

First UA: 156/19 Index: 13/1390/2019 Iran

كرداري بةثةلة
ضاالكواني كورد بةشيَوةيةكي هةرِةمةكي دةستبةسةر كراوة
ضاالكواني كوردي كؤمةلَطاي مةدةني ،زةهرا موحةممةديي ،تةمةن  92سالَ ،بةشيَوةيةكي هةرِةمةكي دةستبةسةر
كراوة لةوةتةي دةستطريكراوة لة سنة لة ثاريَزطاي كوردستان لة ئيَران لة ِريَكةوتي 91ي ئاياري  .9132ئةو تؤمةتبار
كراوة بة تاواني دذي ئاسايشي نيشتيماني بةهؤي ضاالكيي كؤمةلَطاي مةدةنيي بؤ تواناثيَدانيي ئةنداماني
ثةراويَزخراوي كةمينةي كورديي ئيَران.

كردار ئةجنام بدة :داواكارييةك بنووسة بة وشةي خؤت يان ئةم نامة منوونةيية بةكاربهيَنة

داواكاريي طشيت سنة ،موحةممةد جةباريي
نيشتةجيَي (كاتيي) نيَردةي هةميشةيي ئيَران لة نةتةوة يةككطرتووةكان
ضيَمني دوو ثيَتيت-ساكؤنيَكس 92
 3912جنيَف ،سويسرا

بةرِيَز موحةممةد جةباريي خؤشةويست
زةهرا موحةممةديي ،كة ضاالكواني كوردي كؤمةلَطاي مةدةنية ،تاوانباركراوة بة هاريكاريي كردن لةطةلَ طرووثة بةرهةلَستكارةكان و
تؤمةتباركراوة بة تاواني دذي ئاسايشي نيشتيمانيي بةهؤي ضاالكيية ئاشتيانةكاني بؤ تواناثيَداني ئةنداماني كؤمةلَطاي كورديي
ثةراويَزخراو ،تيايدا لةريَطةي فيَركردني زماني كورديي .لة رِيَكةوتي 32ي ئةيلوولي  ،9132زةهرا موحةممةديي بةبيَ ئاطاداركردنةوةي
ثيَشوةخيت ثاريَزةران و خانةوادةكةي طواسرتايةوة بؤ لقي يةكي دادطاي شؤرِشي سنة بؤ دادطاييةك كة دواتر دواخرا.
لة رِيَكةوتي 91ي ئاياري  9132زةهرا موحةممةديي لة مالَةكةي دةستطريكرا لةاليةن كةساني سةربة وةزارةتي هةوالَطريي كة جلي
مةدةنييان لةبةردا بوو و دواتر لة زينداني تاكةكةسيي ه َيلَدرايةوة لة شويَنيَكي نةزانراو تاكو رِيَكةوتي 13ي ئايار تا ئةوكاتةي
طواسرتايةوة بؤ زينداني سنة و خانةوادةكةي ئاطاداركرانةوة لة شويَين .لة سةردانيَكي دواتري خانةوادةكةي ،زةهرا موحةممةديي كة
ئةو لةماوةي ئةو هةشت رِؤذةي كة لة زينداني نهيَنيدا بووة ثالَةثةستؤي خراوةتة سةر بؤ ئةوةي دانثيَداناني بةزؤر ثيَشكةش بكات.
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لةسةرةتاي مانطي حوزةيران تا سةرةتاي مانطي تةمووزي  ،9132ئةو ثةيوةنديي بةردةوامي هةبووة لةطةلَ خيَزانةكةي .لة 6ي تةمووز
تا 36ي ئةيلوولي  ،9132زةهرا موحةممةديي لة طرتوخانةي ثةيوةنديثضرِاو ( )incommunicadoه َيلَدرايةوة وة خانةوادةكةشي
بيَبةشكران لة هةر زانيارييةك دةربارةي ئةو سةرةرِاي ضةندين هةولَ بؤ زانيين ئةوةي كة ئةو ضي بةسةر هاتووة .دواي كؤتايي هاتين
ماوةي ئةو دةستبةسةركردنة ثةيوةنديثضراوة ،زةهرا موحةممةديي تواني بة خانةوادةكةي بلَيَ كة ئةو لةو ماوةيةدا هةموو رِؤذيَك
براوةتة دةزطايةكي سةربة وةزراةتي هةوالَطريي بؤ دانيشتين ليَكؤلَينةوةي ضةند كاذيَريي و ديسان خراوةتة ذيَر ثالَةثةستؤي توند
بؤئةوةي دان بنيَت بةوةي كة هاريكاريي طرووثي بةرهةلَستكاريي كورديي كردووة ،بةالَم ئةو رِةتيكردووةتةوة .ئةو طوتي كة
ليَكؤلَةرةوةكاني هةرِةشةيان كردووة بةوةي ئةنداماني خانةوادةكةي دةستطريبكةن ئةطةر قايل نةبيَ كار بؤ وةزارةتي هةوالَطريي بكات
و دانثيَدانانيَكي ثيَشرت نووسراو ئيمزا نةكات .ئةو تةنها جاريَك ثاريَزةرةكانيي بينيوة ،نزيكةي ضوار مانط دواي دةستطريكراني و دواي
كؤتايي هاتين خولي دووةمي ليَكؤلَينةوةكان لةماوةي دةستبةسةربووني ثةيوةنديثضراو.
زةهرا موحةممةديي باريي تةندروسيت خراثة .ئةو ئيَستا نةخؤشييةكي ثةيوةست بة طةدةي هةية .هةروةها نةخؤشييةكي
هةرسكردني ثيَشووتريشي هةية كة ثيَويسيت بة دةرمانة ،كة نةيتوانيوة لة زيندان وةريبطريَت.
هانت دةدةم تا دةستبةجيَ و بةبيَ مةرج زةهرا موحةممةديي ئازاد بكةيت كة زيندانييةكي رِادةربِرينة و تةنها لةبةر ضاالكيي
كؤمةلَطاي مةدةنيي دةستبةسةركراوة .لة ضاوةرِواني ئازادبوونيدا ،تكاية دلَنيايي بدة بةوةي كة ئةو لة ئةشكةجنة و هةلَسووكةوتي
خراث دةثاريَزريَت و دةتوانيَت لةاليةن ثاريَزةرةكان و خانةوادةكةي بة رِيَكوثيَكي سةردانيي بكريَت ،هةروةها ضاوديَري تةندروسيت
تةواوي ثيَبدريَت ،تيايدا هةر ضارةسةرييةكي تايبةمتةند كة ثيَويسيت ثيَي بيَت.
لةطةلَ رِيَزدا..

ريَكخراوي ليَبووردني نيَودةولَةتيي
زانياريي زياتر
لة رِيَكةوتي 32ي ئةيلوولي  ،9132بةبيَ ئاطاداركردنةوةي ثيَشوةخيت ثاريَزةرةكاني ،زةهرا موحةممةديي طواسرتايةوة بؤ لقي يةكي دادطاي
شؤرشي سنة .ثاريَزةر و خانةوادةكةي ئاطاداركرانةوة كة ئةو لة دادطاية ،وة ئةوان دةسبةجيَ طةيشتنة ئةويَ بؤ سةركؤنةكردني ئةو
دادطاييةي كة بةبيَ ئاطاداركردنةوةي ثيَشوةخت بةرِيَوةدةضوو .دواتر دانيشتين دادطاييةكةي بؤ رِيَكةوتيَكي دواتر دواخرا ،لةطةلَ
ئةوةشدا لةوكاتةوة هيض دادطاييةكي تر رِووينةداوة و دادطا كةيسةكةي بؤ نووسينطةي داواكار طةرِاندووةتةوة بؤ ليَكؤلَينةوةي زياتر.
ئةو تةنها جاريَك ثاريَزةرةكاني بينيوة ،نزيكةي ضوار مانط لة دواي دةستطريكراني ،وة دواي ئةوةي خولي دووةمي ليَكؤلَينةوةكان
لةماوةي دةستبةسةربووني ثةيوةنديثضرِاو لة رِيَكةوتي 36ي ئةيلوول كؤتايي ثيَهات.
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لةو ماوةيةي كة ئةو لة دةستبةسةركردني ثةيوةنديثضرِاو ه َيلَرايةوة و رِووبةرِووي ليَكؤَليَنةوة كرايةوة بؤ ماوةي دوو مانط بةبيَ
دةسرتِاطةيشنت بة ثاريَزةر ،خانةوادةي زةهرا موحةممةديي هةولَي زؤريان دا لةطةلَ ضةندين دةزطاي حكووميي جياواز لة سنة بؤ
ئةوةي بزانن ضي بةسةر هاتووة .لةميانةي سةردانيَك بؤ نووسينطةي وةزارةتي هةوالَطري ،خانةوادةكةي رِيَطةيان ثيَدرا بة تةلةفؤن
قسة لةطةلَ ليَكؤلَةرةوةي زةهرا موحةممةديي بكةن .بةثيَي ئةو زانياريةي كة رِيَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي وةريطرتووة،
ليَكؤلَةرةوةكة بة خانةوادةي ئةوي طووتووة كة زةهرا موحةممةديي رِيَي ثيَنادريَ ثةيوةندي لةطةلَ خانةوادةكةي بكات بؤئةوةي
بيخةنة ذيَر ثالَةثةسؤي زياتر تاكو بةلَطةنامةكان ئيمزا بكات و قايل بيَ بة كاركردن بؤ وةزارةتي هةوالَطري ،وة هةر كاتيَك ئاواي كرد،
دووبارة دةتوانيَ خانةوادةكةي ببيينَ.
لةوةتةي لة دةستبةسةركردني ثةيوةنديثضرِاو ه َيلَدراوةتةوة ،زةهرا موحةممةديي دووضاري نةخؤشييةكي ثةيوةست بة طةدةي
بووةتةوة كة دكتؤري زيندانيي دةرماني بؤ نووسيوة ،ئةو طوتوويةتي دةرمانةكة تووشي هيَلَنجهاتين كردووة و نةخؤشيةكةي
بةردةوامة .ئةو هةروةها نةخؤشييةكي هةرسكردني ثيَشووتريشي هةية كة ثيَويسيت بة دةرمان و بةرنامةي خؤراكيي تايبةت هةية.
لةوةتةي دةستبةسةركراوة ،ئةو نة توانيويةتي بةرنامةي خؤراكيي تايبةت جيَبةجيَ بكات و نة دةرمانيش وةربطريَ .خانةوادةكةي
داوايان كردووة بطوازريَتةوة بؤ نةخؤشخانة بؤ ثشكنني ،بةالَم هيض وةالَميَكيان نةدراوةتةوة.
زةهرا موحةممةديي بةرِيَوةبةري دةزطاي كةلتووريي (نؤذين)ة كة ضاالكييةكاني فيَركردني زمان و ئةدةبي كورديي و ضاالكيي مةدةنيي
لةخؤدةطرن .ثيَش دةستطريكراني لة 91ي ئاياري  ،9132زةهرا موحةممةديي رِووبةرِووي ضةندين ليَكؤلَينةوةي دريَذخايةن لةاليةن
وازارةتي هةوالَطريي بووةتةوة .ئةوةي كؤتايي لة رِيَكةوتي 2ي ئازاري  9132رِوويدا كاتيَك ئةو بؤ ماوةي  2كاتذميَر ليَكؤلَينةوةي لةطةلَ
كرا بةبيَ ئامادةبووني ثاريَزةر.
كةمينة نةتةوةييةكان لة ئيَران ،تيايدا عةرةبة ئةهوازييةكان و توركة ئازةرييةكان و بلووجيةكان و كوردةكان و توركمانةكان
رِووبةرِووي جياكاريي رِةطداكوتاو دةبنةوة ،كة دةستطةيشتنيان بة ثةروةردة و كار و نيشتةجيَبووني تيَروتةسةل كةمدةكاتةوة.
فةرامؤشكردنيي ئابووريي ئةو هةريَمانةي كة دانيشتواني طةورةي كةميينةيان هةية هةذاريي و ثةراويَزخستين خراثرتكردووة .زماني
فارسيي تاكة هؤكاري فيَركردنة لة ثةروةردةي سةرةتايي و ناوةندي لة ئيَران.
زماني بةباشرتزانراو بؤ ئاراستةكردني ئاماجنةكة :فارسيي ،ئينطليزيي
دةتواني بة زماني خؤشت بنووسيت
تكاية كرداري بةثةلة ئةجنام بدة هةرضةندي زووتر دةكريَ تاوةكو92 :ي كانووني يةكةمي .9132
تكاية لةطةلَ نووسينطةي ليَبوردني نيَودةولَةتي لة والَتي خؤت ليَبكؤلَةوة ئةطةر حةزت كرد دواي ئةو دواكاتة داواكاري بنيَريت.
ناو و جيَناوي بةباشرت زانراو :زةهرا موحةممةديي (ئةو/هي ئةو)

