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پوختــــــــــــە
ئەم بابەتە بریتییە لە توێژینەوەیەكی مێژوویی دەرباری ڕۆڵی ئافرەتانی هەولــێـر لە ئەنجومەنی یاسادانانی
ناوچەی ئۆتۆنۆمی كوردستان لەژێر ڕۆشنای ڕۆژنامە و گۆڤارە كوردیەكان لەماوەی 1991-1975ز كە تیایدا
هەوڵدراوە ڕۆڵ وپێگەیی ئافرەتانی هەولێرلەم ئەنجومەنە ولێژنەكانی بەشێوەیەكی زانستی بخرێتەڕوو  .ئەم
توێژینەوەیە پێكهاتووە لە پێشەكیەك وسێ تەوەر.
لەم توێژینەوەیەدا هەوڵدراوە تیشك بخرێتە سەر ڕۆڵی ئافرەتانی شاری هەولێر وەك چینێكی زیندووی
ناوكۆمەڵگای كوردستان لەناو ئەنجومەنی یاسادانان و كاریگەریان لەسەر بارودۆخی سیاسی وكۆمەاڵیەتی
وڕۆشنبیری وتەندروستی لەژێر ڕۆشنای ڕۆژنامە و گۆڤارە كوردیەكان لەماوەی 1991-1975ز .سەرباری
ئەوەی لەوماوەیەدا حكومەتی عێراق چاودێرێەكی توندی خستبوە سەر هەموو بوارەكان ،هەر چەندە ئەو دام
ودەزگایانە ئافرەتانی هەولێر لەناوى كاریان دەكرد سەر بەحكومەت بوو  ،بەاڵم زۆربەی دەسەاڵتەكان لەژێر
دەستى حزبی بەعسی عەرەبی ئیشتراكی دا بوو  ،لەگەڵ ئەوەشدا ئافرەتانی هەولێر بەپێی تواناو دەسەاڵتەكانیان
توانیان ڕۆڵی سیاسی وكۆمەاڵیەتی و ڕێكخراوەیی و ڕۆشنبیری خۆیان بگێرن  ،ئەو ڕۆالنەی ئافرەتانی هەولێر
ئەرێنی بوو لەالیەك بەهۆی ئەندامیەتیان لە لیژنەكان  ،لەالیەكی تریش لەڕێگەی ئەو نووسین و بابەتە سیاسی
وكۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیریانەی كەلەگۆڤارو ڕۆژنامەكوردیەكان باڵویان دەكردەوە.
كلیلي تو َیذینةوة( :ئافرةت – هةول َیر – ئةنجومةن – یاسادانان – ر ِؤذنامة – طؤظار )

پێشەكی

ئة

افرەت وەك بەشێكی گرنگ وزیندووی ناو كۆمەڵگای مرۆڤایەتی ولە
نێویشیاندا كۆمەڵگەی كوردستان  ،ڕۆڵ و پێگەیەكی بەهێز و كایگەریان لە
ژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتیدا بینیووە ،هەر بۆیە لێكۆلینەوە و بایەخدان
بەڕۆڵ و پێگەی ئافرەتانی كورد و كار و چااڵكیەكانیان پێویستیەكی
مێژووییە  .بەتایبەتی دوای ئەو گۆڕانكارییە خێرایەی كە لەڕووی سیاسی
وئابووری و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری ڕوویاندا،و كاریگەری لەسەر ڕۆڵ
و پێگەی ئافرەتانی كورد بەشێوەیەكی بەرچاو بەدەرخستووە  ،بەڵكو
ئافرەتانی كورد بەگشتی وئافرەتانی شاری هەولێر بەتایبەتی لەو بوارنەی

كە بۆی ڕەخساوە توانا و لێهاتووی خۆی تیادا بەدیار خستووە  ،جگە لەبوونی ڕۆلێكی گرنگ لەناو خێزاندا
هاوبەشیان لە بوارەكانی سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیریشدا كردووە.
نووسین و شیكردنەوەی ڕۆڵی ئافرەتانی هەولێرلە ئەنجومەنی یاسادانانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی لەكوردستان
لەڕوانگەی بایەخی ئەو ماوە مێژوویەدا كارێكی ئاسان نیە ،بەاڵم دیارخستنی ئەوەندە لەپێویستیەكی مێژووییە
هەرچەندە ژمارەی ئەو ئافرەتانەی شاری هەولێر كە لەناو ئەنجومەنی یاسادانانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی كاریان
كردووە ژمارەیان كەمن  ،لەژێر فەرمان و ڕاسپاردەكانی حزبی بەعسی عەرەبی ئیشتراكی حوكمڕان لەعێراقدا
كاریان كردووە،بەاڵم ڕۆڵی گرنگیان لەڕووی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشبیرییدا گێڕاوە  ،لەم توێژینەوەیەدا
هەوڵدراوە بۆ خستنە ڕووی ڕۆڵی ئەو ئافرەتانەی شاری هەولێر لەئەنجومەنی ناوبراو دا كە لەماوەیەكی مێژووی
گرنگ وهەستیاردا ڕۆڵیان گێڕاوە.
سەبارەت بە گرفت و ئاستەنگەكانی ئەو توێژینەوەیە ،نەبوونی ئەرشیفێكی تایبەت كە تێكڕای بەڵگەنامە وكار و
داتاكانی تایبەت بە دەزگای ئۆتۆنۆمی ناوچەی كوردستانی تێدا پارێزراو بێت،هەروەها لەناوچوونی زۆربەی
بەڵگەنامەكانی تایبەت بەدەزگای ئەنجومەنی یاسادانان و ڕاپەڕاندنی ناوچەی ئۆتۆنۆمی لەئەنجامی ڕاپەرینی
بەهاری 1991ی خەڵكی كوردستانەوە بووە  ،لەالیەكی تر سەرباری ئەوەی یەكێك لەو ئافرەتانەی كە لەناو
توێژینەوەكەدا ناوی هاتووە لەدەرەوەی كوردستان دەژی و ئەویتریشیان لەژیان نەما  ،هەروەها بەهۆی ئەوەی كە
ئەم قۆناغە بە قۆناغێكی تاریك وپەسەن نەكراو سەیر دەكەن بۆیە بەبیانووی هەمەجۆر ئامادەی دیدار كردن
نەبوون .
ناوەڕۆكی توێژینەوەكە پێكهاتووە لە پێشەكیەك وسێ تەوەری  ،تەوەری یەكەم باس لەبارودۆخی سیاسی شاری
هەولێر لەسااڵنی  1991-1975و ئەزموونی ئۆتۆنۆمی لەباشووری كوردستاندا دەكات ،تەوەری دووەم
تەرخانكراوە بۆ ناساندنی ئەو ڕۆژنامە وگۆڤارە كوردیانەی كە باس لەڕۆڵی ئافرەتانی شاری هەولێر لەئەنجومەنی
یاسادانانی ناوچەی كوردستان وكاروچااڵكییە سیاسی وكۆمەاڵیەتی وڕۆشنبیریەكانیان دەكەن  ،تەوەری سێیەم :
باس لەڕۆڵی ئافرەتانی شاری هەولێر لەئەنجومەنی یاسادانانی ناوچەی كوردستان لەڕووی سیاسی وكۆمەاڵیەتی
وڕۆشنبیری دەكات .توێژنەوەكەمان پشتی بەستووە بەچەند كتێب وسەرچاوە و ڕۆژنامە وگۆڤاری كوردی
جۆراوجۆر كە باس لەڕۆڵ وپێگەی ئافرەتانی شاری هەولێر لەئەنجومەنی یاسادانان و كاریگەری لەسەر الیەنی
سیاسی وكۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری شاری هەولێردا دەكەن .

 - 1بارودۆخی سیاسی شاری هەولێر ()1991-1975
حكومەتی عێراق بەر لەوەی لە 11ی ئاداری  1974یاسای ئۆتۆنۆمی ژمارە ( )33بۆ ناوچەكانی كوردستان
ڕابگەیەنێت سەركردایەتی سیاسی كوردستان بۆ ئەوەی بەندەكانی بەیاننامەی 11ی ئادار جێ بەجێ بكات و
ناوچەكانی كوردستان لە هەڵگیرسانەوەی شەڕ دووربخاتەوە  ،پڕۆژەیەكی تایبەت بە ناوچەكانی ئۆتۆنۆمی
پیشكەش بە حكومەت دەكات ،كەتیایدا داوای درێژكردنەوەی ئاگر بەستیان بۆ ماوەی شەش مانگ كرد  ،بەاڵم
لەالیەن حكومەت پەسەند نەكرا ،بەڵكو ڕایان گەیاند كە ناوچەكانی ئۆتۆنۆمی تەنها پارێزگاكانی (هەولێر  ،سلێمانی
 ،دهۆك ) دەگرێتەوە ( الزهاوی ،2004 ،ص )170هەر یەك لەناوچەكانی كەركووك وشەنگار وشێخان وخانەقین
ومەندەلی وجەلەوال بەشێك نین لە ناوچەی ئۆتۆنۆمی ( دەنگی پێشمەرگە  ،ژ ، 125ئابی  ،2008ل(.14
دوای ئەمە سەكردایەتی سیاسی كورد هەوڵی دا لەڕێگەی دانوستاندا بگەنە ڕێكەوتن  ،بەاڵم هەوڵەكە بێ ئاكام
بوو(دیدار لەگەڵ محەمەد مەالقادر ،هەولێر 9،ی ئادار . )2017لەالیەكی تر حكومەتی عێراق بەهاوكاری
ئەندامانی بەرەی نیشتمانی پێشكەوتنخواز كە پێكهاتبوون لە( حزبی بەعس و حزبی شیوعی عێراق) و چەند
حزبێكی كوردی سەر بەحكومەت هەوڵەكانیان چڕ كردەوە بۆ جێ بەجێ كردنی یاسای ئۆتۆنۆمی  ،لەم پێناوەدا
حكومەت هەردوو دەزگای ئەنجومەنی ڕاپەراندن و ئەنجومەنی یاسادانان دامەزراند ( قانون الحكم الذاتي لمنطقة
كوردستان  ،1974،ص . )15لە 5ی تشرینی یەكەمی  1974سەرۆكایةتى ئەنجومەنی یاسادان و جێگرەكەی و
سكرتێری ئەنجومەن داندرا كەپێكهاتبوون لە بەكر مەحمود پشدەری سەرۆكی ئەنجومەن و ئیحسان هەیبە توڵال
موفتی جێگرو وئیسماعیل ڕەسول ئەحمەد وەك ڕازگر(سكرتێر ) ( محاضر جلسات ،1975 ، ........ص.)35

حكومەت لەڕووی سەربازیشەوە لەڕێگای سوپاوە لە هێرشەكانی بۆ سەر ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی هێزی
پێشمەرگەی كوردستان بەردەوام بوو،كە بەسەر چەند بەرەیەك دا دابەش كردبوو (برونیسن ،2007،ص ص-82
 ، ) 83لە سەرەتایی  1975ناوچەكانی باڵەك و ڕواندز و سۆران كەوتنە بەر شااڵوی هێرشەكانی سوپای
عێراق  .بەهەمان شێوەی پێشتر ماوەیەك چەند ناوچەكەیان خستە ژێر دەست ،بەاڵم دواتر تووشی شكست دەهاتن
(عقراوی  ،2007 ،ص . )376دوا بەدوای ئەو شكستانە حكومەت گەیشتە ئەو بڕوایەی كەناتوانێ بەزەبری هێز
كۆتایی بەشۆڕشی كوردستان بێنێ ،جگە لەوەش هیچ هیوایەكی بەسەركەوتنی سەربازی نەبوو ،لەالیەكی تر
ئامادەش نەبوو مل بۆ ماف وخواستە نەتەوەیەكانی گەلی كورد و داواكاریەكانیان كەچ بكا ،بۆیە بەناچاری
لە6ئاداری 1975ڕێككەوتننامەی جەزائیر ،لەگەڵ وواڵتی ئێران مۆركرد ( دەنگی پێشمەرگە ،2001 ،ل ل -40
.)41
دوای ئەوەی حكومەتی عێراق سەركەوت لەكۆتایی پێهێنانی شۆڕشی نەتەوەیی كورد ،لەچوار چێوەی
بیرۆكەیەكی تاك الیەنەی تایبەت بەناوچەكانی كوردستان كەوتە جێ بەجێ كردنی مەڕامەكانی بەناوی ئۆتۆنۆمی
بۆ كوردستان  ،بەاڵم ئەو مەرامەی حكومەت بۆ بنبڕكردنی هەموو ماف و ئازادییە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و
ئابوورییەكانی كوردستان بوو ،شاری هەولێریش وەك هەموو شار و شارۆچكەكانی دیكەی كوردستان هەمان
سیاسەتی تێدا پەیڕەو دەكرا  ،بەاڵم ئەوەی جیایی دەكردەوە لەشوێنەكانی تر ئەوە بوو كەسانسۆڕێكی زیاتر و
توندتر لەسەر ئەو شارەدا هەبوو ،هۆكارەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە شاری هەولێر ببووە مەڵبەندی دەسەاڵتی
ناوچەكانی ئۆتۆنۆمی و دام و دەزگاكانی ئۆتۆنۆمی لەم شارەدا بوون  .هەر دوای دامەزراندنی ئەم دەزگایانە
سیاسەتی گرتن لە ناوەڕاستی ساڵی  1974لەهەولێر دەستی پێكرد و ژمارەیەكی زۆر خەڵك بەبیانووی جۆراو
جۆری سیاسی دەستگیركران و ژمارەیەكیان لەسێدارە دران (خؤشناو  ،2002 ،ل. )280
لەگەڵ ئەوەشدا حكومەت لە ڕێگەی دەزگاكانی ئەمن و هەواڵگرەكانیەوە كەوتە گیانی هاواڵتیانی شاری
هەولێر ڕۆژانە پیاوانی حكومەت بەناو هەموو كوچەو كۆاڵنەكانی شاردا دەسووڕانەوە،هەر كەسێك جێگای
گومانی ئەوان بووایە لێپێچینەوەیان لەگەڵ دەكرد هەر لەو ماوەیەدا دەستی كرد بە ڕەوانە كردنی سوپا بۆ شاری
هەولێر (بایز  ،2005 ،ل ل .)35-34
ئەو سیاسەتەی كەحكومەت لەشاری هەولێر پەیرەوی دەكرد تەنها داڕوخاندنی ژێر خانی سیاسی وسەربازی
جواڵنەوەی كوردی نەبوو بە تەنها ،بەڵكو هەڵوەشاندنەوەی تایبەتمەندێتی نەتەوەیی و ژێرخانی كۆمەاڵیەتی و
ئابووریش بوو ،چونكە ئەو بەرنامەی كە لە كوردستان جێ بەجێ ی دەكرد خۆی لە ڕاگواستن و بەعەرەبكردن و
بەبەعسی كردنی خەڵكی كوردستان دەبینیەوە ( مینە ،1999،ل . )263حكومەت دوای ڕێكەوتنامەی جەزاشیر
1975نكۆڵی دەكرد لە هەر پەیوەندیەكی مێژووی كە گەلی كورد بەخاكی باب و باپیرانییەوە ببەستێتەوە ،لەهەمان
كاتدا ویستویانە گەلی كورد لە بۆتەی نەتەوەی عەرەبدا لە قالب بدەن تابتوانن یەكێتی نەتەوەیی كورد تێك بدەن
،حكومەت لەپێناو هێنانە دی ئەو ئامانجانەیدا لە هەوڵی بێوچاندا بوو،هەر بۆیە بەپەلە كەوتنەخۆ بۆ جێ بەجێ
كردنی پڕۆسێسی ڕاگواستن و بەعەرەبكردن  ،ئەمەش زیاتر بە مەبەستی لێكدابڕانی نەتەوەی كورد لە سەر خاكی
كوردستان بوو (دیدار لەگەڵ محەمەد مەال قادر ،پیرمام 22،نیسان .)2017
سیاسەتی بە بەعسی كردن یەكێكی تر بوو لەو سیاسەتانەی كە حكومەتی عێراق بەرامبەر بەخەڵكی شاری
هەولێر پەیڕەوی دەكرد  ،سیاسەتی بەبەعسی كردن خەسڵەتێكی تۆتالیتارییانەی گشتی هەبوو بە جۆرێك هەموو
ئەو كەسانەی دەگرتەوە كە كاربەدەست وفەرمانبەرانی دەولەت بوون ،ئەوەی پابەندی مەرجەكانی حكومەت
نەبوایە دووچاری بێكاری و دەركردن لەكار دەبۆوە .لەشاری هەولێر بەمەبەستی جێ بەجێ كردنی سیاسەتی
بەبەعسی كردن دەستی كرد بە كردنەوەی ڕێكخراو و بارەگای حزبى تایبەت لەوانە (ڕێكخراوی قوتابیان والوان
،ڕێكخراوی ئافرەتان  ،ڕێكخراوی مامۆستایان و دانانى بارەگای حزبی وەك فرقەی یەرموك وفرقەی ئینتسار
وفرقەی فاروق ومەنزومەی ئیستخباراتی ومەنزومەی باكوور وهتد( .ئیسماعیل  ،2016 ،ل.)202
لەماوەی شەڕی عێراق ئێران  ، 1988-1980باشووری كوردستان بەهۆی شوێنە جوگرافیەكەی كەوتبووە
ژێر كاریگەری جەنگەكە  ،حكومەتی عێراق بەهۆی ئەوەی لەناوچەكانی كوردستان دەسەاڵتی الواز بوو ،بۆیە

هەوڵی دەدا لەڕێگەی هێزە سەربازیە نانیزامیەكان (جاش) چاالكیەكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان كەم بكاتەوە
(ساڵح ، 2017،ل ل  . )59-58بەاڵم لەهەوڵەكانی سەركەوتوو نەبوو  ،بەڵكو لە11ی ئایاری 1983چەند
ناوچەیەكی لەسنووری حاجی ئۆمەرانی سەر بەپارێزگای هەولێر لەدەست دا ،لەتۆڵەی ئەوە حكومەت لە30ی
تەمووزی  1983دەستی بەئەنفال كردنی بارزانیەكان كرد كەنزیكەی هەشت هەزار بارزانی لە نێو ئەو
ئۆردوگایانە دەست گێر كرد و گواستیانەوە بۆ بیابانەكانی ناوەڕاست و باشووری عێراق لەناوى بردن (عەبدوال،
 ،2010ل.)110
هەرچەندە حكومەت بەم كارەشی نەی توانی چاالكیەكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان بوەستێنێت بەڵكو
چاالكیەكان پەرەیان سەند و فراوان بوونتر بوون  ،بەمەش بووە هۆی كەڵەكە بوونی زیانەكانی سوپای عێراق
بۆیە بەناچاری پەنای بۆ گفتوگۆ لەگەڵ یەكێتی نیشتمانی كوردستان برد  ،لەئەنجامی گفتویەكان و ڕاوەستانی شەڕ
بۆ ماوەیەك ئابلۆقەی ئابووری لەسەر ناوچەكانی كوردستان هەڵگیرا (مصطفى ،2014 ،ل ل .)152 -151
دواتر نەگەیشتنە هیچ ئاكامێك ئەمجارە بە بڕیاری ژمارە( )433كە لە 10ى نیسان  1984ئەنجومەنی
سەركردایەتی شۆڕش لەعێراق بڕیاری دا كاركردن بە بڕیاری بەخشینی كورد لە خزمەتی سەربازی ڕاگیرا  ،بەڵكو
بڕیاردرا كە دەبێ قوتابیانی ئامادەیی و زانكۆى سەاڵحەددین -هەولێر ،بێنە نێو ڕێزی سوپای میللی (جەیشی
شەعبی) (قادر  ،جامباز  ،2013 ،ص. )206
بارودۆخی سیاسی كوردستان بەگشتی و شاری هەولێر بەتایبەتی لەماوەی  1988-1984ڕۆژ لەدوای ڕۆژ
بەرە وخراپتر دەچوو  ،بەهۆی سیاسەتی گرتن وكوشتن ودوورخستنەوەی هاواڵتیان لەالیەن دام ودوزگاكانی سەر
بە  ،هەر بۆیە حكومەت لەڕێگەی دەزگا ئەمنیەكانیەوە ناوە بەناوە لەشاری هەولێر فەرمانی پشكنینی دەرەكرد و
خەڵكێكی زۆری بەبیانووی جۆراوجۆر دەستگیر دەكرد و دواتریش بەشێكیانی لەسێدارە دەدا (حەمەد ئەمین ،
 ، 2016ل .)128دوابەدوای ئەمە پێشهات و ڕووداوە سیاسیەكان هەڵكشان و داكشانیان بەخۆیانەوە بینی
،حكومەت لەئەنجامی بەردەوام بوونی شەری عێراق  -ئێران  ،هەوڵە سەربازی و ئابووریەكانی خستە یەك كات،
لەم پێناوەدا هەوڵی بنبڕكردنی سەرچاوە داراییەكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستانى كردە ئامانج ،لەم چوارچێوەدا
دەستی كرد بەئەنجامدانی پڕۆسەیەك بەناوی ئەنفال لەناوچە جیاوازەكانی باشووری كوردستان كە نزیكەی
( )182000هەزار هاواڵتی كورد لەپیاو ژنو مندااڵنى لەناوبرد  ،جگە لەمەش نزیكەی ( )4000گوند و
شارۆچكەی لەناوبرد  ،جێگای ئاماژەیە حكومەت پڕۆسەی ئەنفالی بە هەشت قۆناغ جێ بەجێ كرد(وۆج ،
 ،2004ل ل .)38-36
بەر لە وەستانی جەنگ لە8ی ئابی  1988حكومەتی عێراق زیاتر دەستی وەاڵ بوو بۆ دەست بەسەراگرتنی
كوردستان ،هەر بۆیە هێرشێكی بەرفراوانی كردە سەر ناوچەكانی كوردستان  ،بەرنامە داڕێژراوەكەی بۆ
پڕۆسەی ئەنفال و كیمیاباران كردنی خەڵكی كوردستان بەتەواوی جێ بەجێ كرد ( االنفال ،ژ12 ،1ی نیسانی
.)2006
دواتر هێزە سیاسیە كوردیەكانی باشووری كوردستان ڕێكەوتن لەناو یەك بەرە كار بكەن بەناوی بەرەی
كوردستان و توانیان چەندین زەبڕی كوشندە لەسوپا ودام و دەزگاكانی حكومەتی عێراق بوەشێنن  ،ئەم ڕوداوە
پاڵنەرێكی بەهێزبوو بۆ سەركردایەتی كورد لەنێو هەموو پات و ڕێكخراوە سیاسیەكانی باشووری كوردستانو
خەڵكی سڤیلی كورد بەبڕیاری یەك دەنگی یەك هەڵوێست لەچوارچێوەی هەوڵ و كۆششەكانیان توانیان 5ی
ئاداری 1991ڕاپەرینێكی جەماوەری لەباشووری كوردستان دەست پێ بكەن و لەدرێژی هەوڵەكانیاندا بەشی
هەرە زۆری خاكی كوردستان لەدەسەاڵتدارانی حزبی بەعس پاك بكەنەوە وئازادیان بكەن( رسول ،2006 ،
ص.)460

- 2خستنە ڕووی ڕۆژنامە و گۆڤارەكان
1-2ڕۆژنامەكان:

سەبارەت بەم ڕۆژنامانەی كە باس لە ڕۆڵی ئافرەتانی شاری هەولێر دەكات لە ئەنجومەنی یاسادانان ئەمانەی
خوارەوەن :
 - 1عێراق :پاشكۆی ڕۆژنامەی (العراق) ی عەرەبی بوو  ،سەرەتا دوو هەفتە جارێك بەزمانی كوردی
(كرمانجی خواروو ڕێنووسی ئارامی ) دەرچووە خاوەنی ئیمتیاز  :هاشم حەسەن ئاكرەیی و سەرنووسەر ساڵح
حەیدەری بوو .یەكەم ژمارەی لە 9ی تشرینی دووەمی  1976بە ( )8الپەڕە باڵ وكرایەوە  ،ژمارەی ()2ی
لە23ی تشرینی دووەمی  1976باڵوكرایەوە ،دوای تێپەڕ بوونی پێنج مانگ بەسەر وەستاندنی دووبارە ڕۆژنامە
كە بە ( )16الپەڕەی قەبارە (42 ×29سم) لە 21ی ئاداری  1977دەردەچێت ( عێراق  ،ژ21 ،1ی ئاداری
 . )1977ژمارەی () 54ی دوا ژمارەی ئەو خولە بووە و لەشوباتی 1985دا دەرچووە  ،بۆ جاری دووەم
ماوەیەك لەدەرچوون دەوەستێت  ،دواتر بەشێوەی دووالپەڕە لەناو ڕۆژنامەی (العراق) بەكوردی  ،هەموو
ڕۆژانی چوارشەمان دەر دەچوو بەاڵم دواتر ڕاوەستاوە  ،پاشان ڕۆژنامەی عێراق بۆ جارێكی تر لەخولێكی نوێیدا
بەهەوڵ وكۆششی (عبدوالوهاب تاڵەبانی ) وەكو سەرپەرشتیار و بەڕێوەبەر ،لەگەڵ ژمارەیەك لەهاوڕێیانی كە
لەئەندامانی دەستەی ئیمتیازی ڕۆژنامەكەبوون،بەشێوەیەكی هەفتانە دەستی بەدەرچوون كردەوە (عێراق  ،ژ،68
4ی كانونی دووەمی  ، ) 1986هەروەها یەكەم ژمارەی خولی دووەم لە 16ی ئەیلولی  1987بەناوی پاشكۆی
هەفتانەی ڕۆژنامەی العراق باڵوكرایەوە كە لەالیەن (دار العراق للصحافة والنشر ) بەزمانی كوردی دەرچووە ،
سەرۆكی دەستەی ئیمتیاز (هاشم حەسەن ئاكرەیی و ئەندامانی دەستەی ئیمتیازیش  :محەمەد ئەمین ومەجید ڕەشید
بوون ،ژمارەی ڕۆژنامەكە تا ئابی  1990گەیشتۆتە ( )150ژمارە (عێراق ،ژ22 ،150ی ئابی . )1990
لەالیەكی تر ڕاپەڕینی  1991ی خەڵكی كوردستان كاریگەری لەسەر ڕۆژنامەكە هەبوو بۆ ماوەیەك وەستا ،
دواتر لە 19ی تەمووزی  1991ژمارە ( )151ی لێ دەرچوو  ،ئیتر تا 9ی نیسانی  2003لەدەرچوون بەردەوام
بوو (بارام ،2012،ل.)373
- 2هاوكاری  :ڕۆژنامەیەكی هەفتانەی گشتی بوو  ،دەزگای گشتی چاپەمەنی و باڵوكردنەوەی كوردی لە
وەزارەتی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن بەزمانی كوردی لەبەغدا دەردەكرد  .یەكەم ژمارەی لەڕۆژی هەینی لە9ی
كانوونی دووەمی  1970بە ( )8الپەڕەی ڕەش وسپی وقەبارەی ()42×57سم دەرچوو .سەرنووسەرەكەی
(مونزر عوزێم) بوو ( هاوكاری  ،ژ ،1هەینی 9ی كانوونی دووەم  . )1970لەژمارەی ()22ی ساڵی دووەمی
لە26ی حوزەیرانی  1971ەوە لە دار الجماهیر دەچووە و لەچاپخانەی دار الحریە چاپكراوە .لەژمارەی ()225
یەوە لە 5ی تەمووزی  1971لەالیەن دەزگای هاوكاری بۆ چاپ وباڵوكردنەوەی كوردی دەردەچوو (نەریمان ،
 ،1989ل . )339دواجار لە15ی نیسانی  1976بەدواوە لەالیەن دەزگای ڕۆشنبیری و باڵوكردنەوەی كوردیەوە
باڵوكرایەوە،كۆی ژمارەكانی ئەم ڕۆژنامەیە گەیشتۆتە ( )3946ژمارە تا 22ی نیسانی  2003لەدەرچوون
بەردەوام یووە (اسماعیل  ،2015 ،ل . )11ڕۆژنامەی هاوكارى لەساڵی  1980تا ڕاپەرینی بەهاری 1991
زیاتر لە ( )700ژمارەی لێ دەرچووە  ،لەو ماوەیەدا دەبێتە ڕۆژنامەیەكی سیاسی هەفتانە بە ( )12الپەڕە
وبەقەبارەی ( 45 ×57سم) دەردەچوو ( .ئیسماعیل ڕەسول) تا ژمارەی ()627ی ڕۆژنامەكە كە لە1982
دەرچوو بەڕێوەبەری گشتی و سەرنووسەری بووە ( هاوكاری  ،ژ4 ،627ی ئاداری  . )1982دواتر(موسلیح
مستەفا جەاللی ) بۆتە بەڕێوەبەری گشتی وسەرنووسەری ڕۆژنامەكە (هاوكاری  ،ژ11 ،628ی ئاداری 1982
)  .ڕۆژنامەی هاوكاری توانیویەتی بەرە پێشچوونێكی باش بەخۆیەوە ببینی  ،بەشێوەك كە لە ژمارەی ( )909كە
لە28ی ئەیلولی  1987هەفتانە دوو جار بە ( )12الپەڕە دەردەچوو(هاوكاری  ،ژ28 ،909ی ئەیلولی 1987
)  .جگە لەوەش لەیاد بۆنە نەتەوەی وحزبیەكان وەك پاشكۆی تایبەت دەرچووە (هاوكاری پاشكۆی تایبەت ،
ژ9 ،582ی نیسانی . )1981ئەبێ ئەوەش بزانیین كە ئەم ڕۆژنامە بەشێوازێكی زۆر چاالك دەرچووە و
پەیامنێری لەگشت شارەكانی كوردستان هەبوو  ،ڕاپۆرت وهەواڵی سیاسی وئابووری و كۆمەاڵیەتی
وڕۆشنبیریەكانی باشووری كوردستانیان باڵو دەكردەوە ،هەر چەندە ڕۆژنامەكە لەالیەن دام و دەزگاكانی
حكومەتی عێراق چاودێری دەكا  ،بەاڵم توانراوە لەڕێگەی ئەم ڕۆژنامەیە خزمەت بە ئەدەب و ڕۆشنبیری كوردی
بكرێت  ،سەكۆیەك بوو بۆ ڕۆژنامەنووس و ئەدیب و نووسەر وشاعیرانی كورد  ،جگە لەوەش توانی خزمەتێكی

باش بەكۆمەڵگەی كوردستان بكات لەڕووی ئابووری وكۆمەاڵیەتی وڕۆشنبیری(دیدارلەگەڵ شێرزاد
عەبدولڕەحمان  ،هەولێر10 ،ی كانوونی دووەمی .)2019
 - 3بیری نوێ  :ڕۆژنامەیەكی سیاسی و ڕۆشنبیری گشتی بوو  ،ڕێكخراوی هەرێمی كوردستانی حیزبی
شیوعی عێراق بەزمانی كوردی وعەرەبی دەریدەكرد  ،لە سااڵنی 1979-1972دا لەبەغدا دەرچووە  ،كەتیایدا
چەندین ووتاری سیاسی و ڕۆشنبیری گشتی تیایدا باڵوكراوەتەوە ( تەنیا  ،2013 ،ل.)162
 - 4االنفال  :ئەم ڕۆژنامەیە لەالیەن وەزارەتی شەهید و ئەنفالكراوەكانلی حكومەتی هەرێمی كوردستان دەرچووە
(دیدارلەگەڵ شێرزاد عەبدولڕەحمان  ،هەولێر10 ،ی كانوونی دووەمی  ،)2019ئەم ڕۆژنامەیە ژمارە یەكی
تایبەت بوو بەزمانی عەرەبی بە ( )2الپەرەی قەوارە(45×22سم) لەڕۆژی 12ی نیسانی  2006دەرچووە ،
لەژێر وشەی (االنفال)  ،ناوەڕۆكی هەموو نووسینەكان دەربارەی مەرگە ساتی ئەنفال و زوڵم و زۆردارییە بەسەر
میللەتی كورد وەك :
ئەنفال دەرس و پەند و ئامۆژگارییە بۆ میللەتی كوردئەنفال تراژیدیای برینەكانی میللەتی كوردئەنفال لەبیر ناكرێ ڕوو ڕەشییە بۆ ئەنجامدەرانی ئەنفال ناسنامەی میللەتێكە  ،مێژووی بەخوێنی ڕۆڵەكانی نووسراوەتەوە (جەماڵ خەزنەدار  ،2011 ،ل ) 457 -5كاروانی وەرزش  :ڕۆژنامەیەكی وەرزشی بوو  ،ژمارە ( )1ی لە30ی تەمووزی  1985بەزمانی
كوردی و عەرەبی بە ( ) 4الپەڕە  ،لەالیەن ئەمینداریەتی گشتی ڕۆشنبیریی و الوان لەهەولێر دەرچووە،
ڕۆژنامەكە بەڕەنگی ڕەش و سپی  ،تەنها ناونیشانی ڕۆژنامەكە و بابەتە سەرەكیەكانی بەڕەنگی سوور  ،و
دواتریش بەڕەنگی شین دەردەچوو  ،محەمەد ئەمین سەرنووسەر و سەعید یحیا جێگر بووە  ،ئەم ڕۆژنامەیە
لەچاپخانەی ڕۆشنبیری و الوان لە هەولێر چاپ دەكرا (كاروانی وەرزش  ،ژ30 ،1ی تەموزی . )1985
كاروانی وەرزش لەمێژوویی ڕۆژنامەگەری كوردیدا بەیەكەمین باڵوكراوەی وەرزشی هەژماردەكرێت ،
لەسەرەتادا بەزمانی كوردی دوو هەفتە جارێك دەردەچوو ،دواتر بووە هەفتەی جارێك بەهەردوو زمانی كوردی
وعەرەبی باڵودەكرایەوە  ،تاكو داگیركردنی كوێت لە2ئاب  ،1990ئەم ڕۆژنامەیە ( )200ژمارەی لێ دەرچووو
دواتر ڕاگیرا (سەنگەر زرار  ،2012 ،ل ل. )14-7

 2-2گۆڤارەكان:
- 1ئۆتۆنۆمی (الحكم

الذاتي)  :گۆڤارێكی وەرزی بوو ،لەالیەن ( فەرمانگەی ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی
یاسادانانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی كوردستان  ،ئەم گۆڤارە لە چاپخانەی بەغدا چاپكراوە ،بەزمانی كوردی وعەرەبی
لەشاری هەولێر باڵوبۆتەوە  .ژمارەی ()1ی لەمانگی كانونی دووەمی  1976بە ( )130الپەڕەی ڕەش و سپی
بەبەرگەوە بەقەوارەی ( 22×15سم) دەرچووە  ،بەشە كوردیەكەی بریتی بووە لە ( )54پەڕە بەدیالێكتی كرمانجی
ژووروو چاپكراووە  ،ئەم گۆڤارە لەساڵی یەكەمی 1976دا تەنها ( )7ژمارەی لێ دەرچوە ،سەرنووسەرەكەی
(بابەبەكر ڕەسوڵ مەحموود) بووە  ،دواتر لەساڵی  1977تەنها ( )5ژمارەی لێ دەرچووە  ،و سەرنووسەرەكەی
بۆتە (ئەحمەد عەبدولقادر نەقشبەندی)  .لە ساڵی سێیەم وچوارەمدا  1979-1978تەنها ( )12ژمارەی لێ
دەرچووە و سەرنووسەرەكەی گۆڕاوە بووەبە (محەمەد عەلی ئەمین) .ژمارە ( )63دوا ژمارە بووە كە لەساڵی
 1990بە ( )80الپەڕەی ڕەش وسپی وڕەنگاو ڕەنگ باڵوكراوەتەوە  ،دەستەی نووسین و بەڕێوەبردنی بەم جۆرە
بووە  :بەهائەدین ئەحمەد سەرنووسەر و حسام داود خدر جێگری سەرنووسەر  ،ناوەرۆكی بریتی بووە لە یاسا
وڕێنمایەكانی ئەنجومەنی یاسادانان و بەجێگەیاندنی بڕیارەكان لەناو گۆڤارەكە باڵودەكرایەوە (خەزنەدار ،
 ،2011ل ل.)119-117
 -2بیری نوێ  :گۆڤارێكی سیاسی و ڕۆشنبیری گشتی بوو  ،ڕێكخراوی هەرێمی كوردستانی حیزبی شیوعی
عێراق  ،بەزمانی كوردی (كرمانجی خواروو ڕێنووسی ئارامی ) دەریدەكرد  ،یەكەم ژمارەی لەكانونی دووەمی

1985دا دەرچووە  ،تا ڕاپەڕینی ( )16ژمارەی لێ دەرچووە  ،ژمارە( )17ی لەحوزەێرانی  1992دا دەرچووە
( تەنیا  ،2011 ،ل .)162
 - 3بەیان  :گۆڤارێكی وێژەیی هونەری بوو  ،لەالیەن وەزارەتی ڕۆشنبیری وڕاگەیاندن لەبەغدا مانگێ جارێك
بەزمانی كوردی دەردەچوو  ،ژمارە ( )1ی لەتشرینی دووەمی  1969بە ( )32الپەڕە و قەبارەی ( 19×22سم)
لە چاپخانەی (دار الجمهوریة) لە شاری بەغدا چاپكراوە  ،سەرنووسەرەكەی ئەكرەم فازڵ و سكرتێری نوسین
جەالل میرزا بوو (بەیان  ،ژ ،1تشرینی دووەم  . )1969لەم گۆڤارەدا چەندین بابەتی هەمەجۆری هونەری تیایدا
باڵودەكرایە  ،ئەبێ ئەمەش بزانیین كە گۆڤاری بەیان بەبەتەمەنترین گۆڤاری كوردی دادەنرێت لەمێژوویی
ڕۆژنامەگەری كوردیدا  ،چونكە تاوەكو سالێك پێش ڕووخانی دەسەاڵتی حزبی بەعس لە عێراق لە9ی نیسانی
 2003بەردەوام بووە (اسماعیل،2015،ل.)8
-4ڕۆشنبیری نوێ :ئەم گۆڤارە لە دەستپێكدا وەك باڵوكراوەیەك بەناوی (بالوكراوەیەكی ئەدەبی ڕۆشنبیرییە)
لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری كوردی لە11ی تشرینی دووەمی  1973بەهەردوو زمانی كوردی و
عەرەبی لەشاری بەغدا بە هەشت الپەڕە و قەبارەی (45×30سم) باڵوكرایەوە (ڕۆشنبیری نوێ  ،ژ11 ، 0ی
تشرینی دووەمی ، )1973سەبارەت بەسەرنووسەر و سكرتێر ودەستەی نووسەر و بەڕێوەبەرانی گۆڤارەكە هەر
لەژمارە سفر تاكو ژمارە ( ) 7ئاماژە بەناوی هیچ كەسێك نەكراوە  ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ دڵسۆزی كارمەندەكانى
ئەم گۆڤارە  .ژمارەی ( )1ی گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ لە 21ی تشرینی دووەمی  1973دەرچووە  ،لەچاپخانەی(
الزمان) لەشاری بەغدا چاپكراوە  ،لە1973تا  2003كە كۆتا ژمارەیە جگە لە ژمارەی تایبەت ( )153ژمارەی
لێ دەرچووە(اسماعیل،2015،ل. )13گۆڤاری ناوبراو سەرەتا لەبەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیریی كوردی دەردەچوو
دواتر لە نیسانی 1976كە دەزگای ڕۆشنبیری و بالوكردنەوەی كوردی دامەزرا  ،ئیتر لەو ساڵەوە تاوەكو
وەستانی لەالیەن ئەم دەزگایە دەردەچوو  ،لەژمارەی ( )75ی تەموزی  1979بووە بە گۆڤارێكی گشتی مانگانە
(ڕۆشنبیری نوێ  ،ژ ،75تەموزی  ،1979ل . )1دواتر لە 1985دەبێتە گۆڤارێكی وەرزی ،دوا ژمارەی
لەتوێژینەوەكەماندا بەكارهاتووە ژمارە ( )127بوو كە لەزستانی  1991دەرچوو (ڕۆشنبیری نوێ  ،ژ،127
زستانی .)1991
 -5نووسەری نوێ  :كۆمەڵە بەرهەمێكی ئەدەبی یە  ،یەكێتی نووسەرانی كورد  /لقی هەولێر دەری كردووە ،
ژمارە( )1لە حوزەیرانی  1972بەزمانی كوردی (كرمانجی خواروو ڕێنووسی ئارامی ) بە( )56الپەڕەو
قەبارەی ( 17 ×24سم) باڵوكراوەتەوە  ،لەچاپخانەی كوردستان لەهەولێر دەرچووە  ،دەستەی نووسەرانی
پێكهاتبوون لە  :عزەدین فەیزی و مەدحەت بێخەو و كەریم هەورامی و كەریم شارەزا و محەمەد مەنگوڕی و
عەزیز گەردی و جەمیل ڕەنجبەر (نووسەری نوێ ،ژمارە( )1حوزەیرانی  1991-1975 . )1972سێ
ژمارەی لێ دەرچووە.
 -6نووسەری كورد :گۆڤاری یەكێتی نووسەرانی كورد بوو بەزمانی كوردی (كرمانجی خواروو ڕێنووسی
ئارامی ) دەردەچوو  .یەكەم ژمارەی خولی دووەمی لەمایسی 1979دا  ،بە ()133الپەڕەی قەبارە
()23.5×17سم دەرچووە  ،ژمارە () 12ی ئەم خولەی  ،دوا ژمارە بووە و لەئابی 1983دا دەرچووە .
سەرنووسەرەكەی (د.عزالدین مستەفا ڕەسوڵ و سكرتێری نووسین محەمەدی مال كەریم ) بووە  .پاشان ئەوەی
حكومەتی عێراق یەكێتی نووسەرانی كوردی هەڵوەشاندەوە  ،لەجێی ئەو ڕێكخراوێكی تری بەناوی (یەكێتی گشتی
ئەدیب ونووسەرانی عێراق  /نووسینگەی ڕۆشنبیری كوردی ) دامەزراند  .خوولی سێیەمی نووسەری كورد ،
سەر بەو ڕێكخراوە تازەیە بوو  .یەكەم ژمارەی لەخولی تازە لەئازاری  1985بە ( )160الپەڕەی قەبارە
() 24×16.5سم دەرچووە  .سەرنووسەرەكەی محەمەد بەدری بوو  .ژمارە ( )7ی ئەو خوولەی دوا ژمارە بووە
و لەئابی 1989دا دەرچووە  .دوای كۆنگرەی (ڕاپەرین) یش لە  1991/10/15لەشەقالوە بەسترا  ،ئەم گۆڤارە
جارێكی تر دەردەچێت  .ژمارە ( )2-1ی خولی ڕاپەرین (خولی چوارەم ) لەیەك بەرگدا بە( )256الپەرەی
قەبارە ()23-17سم لە حوزێرانی  1992دا دەرچووە .سەرنووسەرەكەی (د.عزالدین مستەفا ڕەسوڵ) بوو،
ژمارەی ( )4-3ی لەیەك بەرگدا لەتشرینی دووەمی 1992دا بە ( )318الپەڕە دەرچووە  .پاشان لەكۆنگرەی

ڕاپەرین یش ئەو نووسەرە كوردانەی كە لەبەغدا بوون و سەر بەڕێكخراوە كارتۆنیەكە بوون  ،لەبەغدا
ژمارەیەكیان دەركرد كەكەوتبووە خوولی سێیەم (خەزنەدار ، 2011 ،ل ل .)179-178
 -7دەنگی پێشمەرگە :گۆڤارێكی تایبەت بوو بە هێزی پێشمەرگە سەر بە (بزوتنەوەی سۆسیالیستی كوردستان –
عێراق) بوو  .لەژێر دروشمی (كوردستان یان نەمان ) دەردەچوو ،چەند ژمارەیەكی سەرەتای بەناوی
(پێشمەرگە) دەرچووە  ،دواتر بۆتە دەنگی پێشمەرگە  ،یەكەم ژمارەی لەمایسی  1979دا دەرچووە  ،ژمارەی
( )2لەحوزێرانی 1979دا دەرچووە  ،ژمارە ( )31دوا ژمارە بوو لە كانونی یەكەمی  1986دەرچووە (تەنیا ،
 ، 2013ل.)62
 -8المراء( ئافرەتی كورد) :باڵوكراوەیەكی ئافرەتان بوو  ،لەگەڵ گۆڤاری (المراء) ی ڕێكخراوی یەكێتی
ئافرەتانی عێراق كە بەزمانی عەرەبی دەردەچوو باڵوكراوەتەوە  .چوار الپەڕەی بەزمانی كوردی (كرمانجی
خواروو ڕێنووسی ئارامی ) بەناوی (ئافرەتی كورد) باڵوكراوەتەوە  .یەكەم ژمارەی چوار الپەڕەیە بوو كەلەگەڵ
ژمارەی مانگی كانوونی یەكەمی 1980ی گۆڤارەك ە باڵوكراوەتەوە  ،دوای ماوەیەك بەشی كوردیەكەی
ڕاوەستا(نەورۆزی  ،2011،ل.)87
 -9تەندروستی وكۆمەڵ  :گۆڤارێكی مانگانەی تەندروستی گشتی بوو  .ئەمیندارێتی گشتی كاروباری
كۆمەاڵیەتی لەشاری هەولێر بەزمانی كوردی دەریدەكرد  ،ژمارە( )1ساڵی یەكەمی لەئەیلولی  1987بە ()140
الپەڕەی ڕەنگاو ڕەنگ دەرچووە (تەندروستی و كۆمەڵ  ،ژ ،1ئەیلولی  . )1987ئەم گۆڤارە ماوەناماوە ڕاگیراوە
،بەاڵم تا  ) 35 (1991ژمارەی لێ دەرچووە كە سەرنووسەرەكەی دكتۆر نافیع عەقراوی بوو (تەندروستی و
كۆمەڵ ،ژ.)1991 ،35

- 3ڕۆڵی سیاسی وكۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری ئافرەتانی هەولێر لەئەنجومەنی
یاسادانانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی كوردستان
ئافرەت وەك كارەكتەرێكی زیندووی نێوهەموو كۆمەڵگایەك ڕۆڵی گرنگیان لەگشت بوارە جیاوازەكانى ذیاندا
بینیووە (المراء( ئافرەتی كورد) ،ژ ، 1كانوونی یەكەمی 1980ـ ل ،)12ئافرەتانی هەولێریش ڕۆڵ وپێگەی
تایبەتیان لەڕووی سیاسی وئابووری وكۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری دا هەبووە  .ڕۆڵی كارامەیان گێراوە بەپێی قۆناغ
وڕوداو پێشهاتە سیاسیەكان لەناوچەكە گۆڕانكاریان بەسەر داهاتووە (ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي )  ،ژ، 5ساڵی چوارەم
 ،1978ل ل .)34- 32
ئافرەتانی هەولێر لەڕووی سیاسی ڕۆڵی بەرچاویان هەبوە،بەتایبەتی دوای دەرچوونی یاسایی ئۆتۆنۆمی (بیری
نوێ  ،ژ،137ئایاری  ،1975ل )23و دامەزراندنی هەردوو ئەنجومەنی ڕاپەراندن و یاسادانان لە5ی تشرینی

 1974لەشاری هەولێر بەئامادەبوونی نوێنەری (سەدام حوسێن) سەرۆك كۆماری عێراق یەكەمین دانیشتنی
ئاسایی خۆی گرێدا (ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي )  ،ژ، 1ساڵی یەكەم  ،1976ل ل ، )23-22لەنێو ( )72ئەندامی
ئەنجومەنی یاسادانان هەر یەك لە (سامیە شاكر چاوشلی ) و ( نافیعە عوسمان ئەبوبەكر ) كەخەڵكی شاری هەولێر
بوون بۆ ماوەی سێ خول ئەندامی ئەنجومەنی ناوبراو بوون ( ،بەیان  ،ژ ،44تشرینی یەكەم  ، 1977ل ل )4-3
 .سەرةتاى كاری سیاسى (سامیە شاكر چاوشلی) لەناو ڕێكخستنەكانی حزبی شیوعی  -عێراق كۆمیتەی
كوردستان دەستی پێكردووە  ،ئەندامی لیژنەی ناوةخؤیي (مەحەلی) حزبی شیوعی -عێراق لقی كوردستان بوو
(دیدار لەگەڵ مومتاز حەیدەری،هەولێر 5ی ئاداری .)2019
دوای تێكچوونی پەیوەندیەكانی سەركردایەتی سیاسی كورد وحكومەت و هەڵگیرسانەوەی شەڕ لەنێوان هێزی
پێشمەرگەی كوردستان وسوپای عێراق و هەرەس هێنانی شۆڕشی ئەیلول  ،لەئەنجامی ڕێكەوتنامەی
جەزائیر ،1975ئەنجومەنی یاسادانان بەگشتی و نوێنەرە ئافرەتەكان بەتایبەتی هیچ هەڵوێستێكیان نەبوو بەڵكو بێ
دەنگیان هەڵبژارد،چونكە لەم كاتەدا ئەنجومەنی ناوبراو ببووە ئامێرێكی جێ بەجێ كاری سیاسەتەكانی حكومەتی
عێراق(سەعید  ،2015 ،ل.) 64

دوای دەركردنی بڕیاری ژمارە ()421ی ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕش لەعێراق لە10ی ئایاری 1975
،كەتیایدا بڕیار بە پێكهێنانی لێژنەیەك لەئەندامانی ئەنجومەنی یاسادانان بۆ سەردانی كردنی شارەكانی هەولێر
وسلێمانی ودهۆك درا  ،بەمەبەستی بانگەشەكردن بۆ حزبی بەعس و ڕاكێشانی هەستی خەڵك بەرەو گوێ ڕایەڵی
لەبەرامبەر بڕیارو ڕاسپاردەكانی حكومەتی عێراق و ئاگاداركردنەوەیان لەكۆتایی هاتنی شۆڕشی كوردستان .
دوای جێ بەجێ كردنی ئەم بڕیارە لەدانیشتنی ئەنجومەنی یاسادانان ساڵی  1975بەرنامەی كار خوێندرایەوە ،
تیایدا ئاماژە بەڕۆڵی حزبی بەعس كرا وەك پێشڕەوی خەبات وتێكۆشان وخەباتی دیموكراتی ونەتەوەیی
وبزوتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردستانیان بەبەكرێ گیراو ناوزەند كرد  ،بەاڵ م هێچ ئەندامێكی ئەنجومەنی یاسادانان
هەوڵێستیان نەبوو( محاضر جلسات المجلس التشریعی ،ص ص  . )193-179ئەم بێ دەنگیەی ئافرەتانی هەولێر
لە ئەنجومەنی یاسادانان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كەئەوان لەالیەن پاڵێوراوی حزبی شیوعی عێراق بون و
حزبەكەشیان لەگەڵ حزبی بەعس لەبەرەی نیشتمانی پێشكەوتنخواز دابوو ،هەروەها لەو كاتەشدا حزبی بەعس
لەعێراق بااڵ دەست بوو .ئەگەر لەناخی خۆشیاندا هەلوێسی دژایەتیان هەبوایە نەیان دەتوانی دەری ببڕن.
سەرباری ئەوەش هەردوو ناوبراو بەهۆی ئەندامیەتیان لە لێژنەكانی كاروباری ناوەخۆی و ئافرەتان و لیژنەی
پەروەردەیی و ڕۆشنبیری وئەوقاف و لێژنەی تەندروستی وخزمەتگوازریەكان لەناوچەی ئۆتۆنۆمی ڕۆڵی
ئەرێنیان هەبووە لە بەرەو پێش بردنی ژیانی ئافرەتان و كەم كردنەوەی كێشە وگرفتەكانیان (ئۆتۆنۆمی (الحكم
الذاتي )  ،ژ، 1ساڵی سێیەم  ،1978ل ل.)37-32
لەپێناو بە رەو پێش بردنی ژیانی ئافرەتانی كورستان و كەم كردنەوەی كێشە و گرفتەكانیان (سامیە شاكر
چاوشلی ) لەژمارەی ()2 – 1ی گۆڤاری ئۆتۆنۆمی لە 1977دەرچووە  ،بابەتێكی بەناوی (ئافرەت و ئۆتۆنۆمی )
نووسیووە  ،تیایدا باس لە ڕۆڵی ئافرەتان دەكات لەناوچەی ئۆتۆنۆمی دەڵێ :ئافرەتانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی خەبات
دەكەن لەپێناو بەشداری كردنی ئافرەت شان بەشانی پیاوان لەبوارەكانی سیاسی و كارگێری و كۆمەاڵیەتی
وڕۆشنبیری وئابووری (ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي )  ،ژ، 2-1ساڵی دووەم  ،1977ل .)51
جێگای ئاماژەیە (نافیعە عوسمان )یش لەپێناو كاركردن بۆ توێژی ئافرەت لەكوردستان  ،جگە لەوەی ئەندامی
ئەنجومەنی یاسادانان بوو  ،ویستی كار و چااڵكیەكانی لەناو ڕێكخراوی یەكێتی ئافرەتانی عێراق لقی ناوچەی
ئۆتۆنۆمی زیاتر برەو پێ بدات  ،كار لەگەڵ ڕێكخراوی ئافرەتانی عێراق لقی كوردستان دەكات ودەبێتەی جێگری
سە رۆكی نووسینگەی ئافرەتانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی( باڵوكراوەی خانزاد ،ژ .)1982 ،1شایانی باسە ئەم
ڕێكخراوە سەر بەحزبی بەعسی دەسەاڵتدار بووە  ،بۆیە ئەبینیین بەشێك لە ووتارەكانی ناوبراو باس كردن بووە
لەشۆڕشی  30-17تەمووزی حزبی بەعس ،سەرباری ئەوەش  ،لەماوەی كاركردنی ئافرەتانی هەولێر لەم
ڕێكخراوەدا توانیوویەتی چەندین خزمەت پێشكەش بەئافرەتانی كوردستان و شاری هەولێر بكات  ،ئەویش
لەڕێگەی ئەو كارو چااڵكیانەی كە لەناو ڕێكخراوەكەدا كردوویەتی لەوانە كردنەوەی خول وسمینار بۆ
هۆشیاركردنەوەی ئافرەت و پرسەكانی لەنەخوێندەواری و نزمی ئاستی زاستی و ڕۆشنبیری بۆ بەڕێوەبردنی
كۆمەڵگا و دەستەبەر كردنی مافەكانیان و چارەسەر كردنی كێشە و گرفتەكانیان لەگشت سێكتەرەكاندا ،جگە لەوەی
كە ئافرەتانی كورد لەكۆنەوە لەالیەن ڕۆژهەالتناسەكانەوە بەلێهاتوو و ئەكتیڤ و چاالك ناسراون ( ،نافعە عوسمان
) لەووتارێكدا لەژێر ناونیشانی (چااڵكیەكانی نووسینگەی ئافرەتانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی ) كە لەژمارە 5ی ساڵی
سێیەمی 1978ی گۆڤاری ئۆتۆنۆمی باڵو كراوەتەوە  ،باس لەو بەرنامە چڕو پڕ بایەخە دەكات كە حكومەتی
عێراق دەربارەی جێ بەجێ كردنی یاسایی نەهێشتنی نەخوێندەواری و فێركردنی ئیلزامی (زۆرە ملێ)
دەركرد(عێراق ،ژ،21تشرینی دووەم  ، )1978تێكرای بنكەكانی نەهێشتنی نەخوێندەواری بۆ ناوچەی ئۆتۆنۆمی
كوردستان تەنها ( )79بنكە بوو ،تەنها ( )32بنكە بۆ پارێزگای هەولێر بوو  ،ژمارەی ئافرەتانی نەخوێندەوار
( سادق  ، )69 ، 2019 ،دواى ئەوە لقی هەوڵێری
لەپارێزگای هەولێر ( )65672نەخوێندەوار بوو
نووسینگەی ئافرەتانی ناوچەی كوردستان لەپێناو وشیاركردنەوەی ئافرەتانی هەولێر هەڵساون بەسازدانی كۆڕ و
سمینار و لەناو شاری هەولێر وكۆمەڵگا هاوچەرخەكان  ،بەم شێوەیە لە 24ی حوزەێرانی  1978سمیناریان بۆ
ئافرەتانی هەر یەك لە كۆمەڵگاكانی (شاوێس  ،بەستۆرە  ،كانی قرژاڵە  ،هەنجیرۆك ) و ناوچەكانی ( ڕەواندز و

شەقال وە و ئاسكی كەڵەك و هاودیان وحەریر ) دا كرد  ،لەڕۆژی دواتر ڕێكخراوی نووسینگەی ئافرەتانی
ناوچەی ئۆتۆنۆمی لەگەڵ ڕێكخراوە میللی و جەماوەریەكانی حكومەت كە پێك هاتبوون لە (سەندیكای كرێكاران و
جوتیاران و قوتابیان و الوان ) لەهەولێر فیستیڤالێكی گەورەیان ساز كرد  ،بۆ نەهێشتنی نەخوێندەواری لەشاری
هەولێر  ،دواتر لە 24ی ئایاری  1978تاكو  29ی ئایار ڕێكخراوی ئافرەتانی كوردستان بۆ هەمان مەبەست
سمیناریان بۆ ئافرەتانی ناوچەكانی (قەتەوی و تەندورە ) و گوندەكانی (ساقیە و شەرایع و عەقالنیە) سازكرد
(ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي )  ،ژ، 5ساڵی سێیەم  ،1978ل ل  .)65-61شایەنی ووتنە دوای ئەنجامدانی ئەو
چاالكیانە وكردنەوەی خولی نەهێشتنی نەخوێندەواری بۆ ئافرەتانی پارێزگای هەولێر ( )60612ئافرەت سوود
مەند بوون  ،لەنەخوێندەواری ڕزگاریان بوو ( .الجمهوریە العراقیة  ،وزارة التربیة ،المدیریة التخطیط التربوي ،
ص )166
لەالیەكی تر ئافرەتانی شاری هەولێر لەئەنجومەنی یاسادانانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی كوردستان لەڕووی
كۆمەاڵیەتیدا ڕۆڵی باشیان بینیووە ئەندامانی ئەنجومەن كە لەئافرەتانی هەولێر بوون  ،جگە لەوەی ئەندامی
ئەنجومەنی یاسادانان بوون ،ئەندامی لێژنەكانی كاروباری ناوەخۆی و ئافرەتان و پەروەردەیی بووینە  ،توانیوویانە
بەگوێرەی توانا و دەسەاڵت و پەیوەندیە كۆمەاڵیەتی و حزبیەكانیان لەالیەن كۆمەاڵیەتیدا ڕۆڵی خۆیان ببینن ،
سەرباری ئەوەی بەپێداچوونەوە بەكۆنووسی دانیشتنەكانی ساڵی یەكەمی ئەنجومەنی یاسادانانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی
دەردەكەوێت  ،ئەندامانی ئەنجومەن جگە لەنەبوونی ئەزموون و شارەزایی لە كاری یاسادانان  ،بەڵكو كێشە
ئەوەبوو نەیان دەتوانی لەسنووری دەسەاڵتی خۆیان دەربچن و بڕیارێك یان پێشنیار و ڕاسپاردەیەك دەربكەن كە
لەسەرووی دەسەاڵتی ناوەندی و ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕش لەعێراقدا بێت  ،بۆیە لەزۆربەی ئەو پرسانەی
كە هاتونەتە پێشیان وگفتوگۆیان لەسەر كردووە  ،دواتر پێشنیاری هەر بابەتێك كرابێ پێش بڕیاردان  ،دەبوا ڕای
ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕش وەربگیرابوایە (محاضر جلسات المجلس التشریعي ،1978 ،.........ص.)23
ئافرەتانی هەولێر لە ئەنجومەنی یاسادانان  ،پەیوەندیەكی كۆمەاڵیەتی باشیان لەگەڵ خەڵكی شاری هەولێر
هەبوو  ،بەو پێیەی خەڵكی شارەكەن و هاواڵتیانی شارەكەش بەهۆی ناسەقامگیری كوردستان لەڕووی كۆمەاڵیەتی
وسیاسی و ئابووری تووشی بارودۆخێكی نەخوزاراو بب ون  ،بۆیە ئەم ئەندامانە كاتێك دەهاتنە ناو شارەكە گوێیان
بۆ كێشە و گرفت و داواكاریەكانیان دەگرت  ،دواتر لەو لیژنانەی كەتیایدا ئەندام بوون داخوازیەكانیان دەخستە
ڕوو  ،سەرباری ئەوەی حكومەتی عێراق گرنگی بەناوچەكانی كوردستان دەدا بۆ ئەوەی پیشانی جیهانی بدات كە
شارەكانی كوردستان هیچ جیاوازیەكی نیە لەگەڵ شارەكانی تری عێراق لەڕووی خزمەتگوزاریەوە ،چەند كارێكی
لەڕێگای پێشنیار و ڕاسپاردەكانی لیژنەكانی ئەنجومەنی یاسادانان لەڕووی كۆمەاڵیەتی بەتایبەتی لەسێكتەری
پەروەردە و فێركردن و خوێندنی بااڵ و ڕۆشنبیری و ڕۆژنامەگەری و كارگێری و ئابووری ئەنجامدا( دیدار
لەگەڵ یوسف میرزا محمد  ،هەولێر 8ی نیسانی  . )2018لەالیەك ئەندامە ئافرەتانی هەولێر بەنووسینی ووتار و
شیعر وپەخشان توانیویانە تاڕادەیەك خزمەتێك لەڕووی كۆمەاڵیەتی پێشكەش بەشارەكیان بكەن  ،هەرچەندە ئەو
دەزگایەی كە كاریان تیادا دەكرد لەژێر چاودێری توندی حكومەت دا بوو ،لەڕووی پەروەردە و فێركردن دوای
نسكۆی شۆڕشی ئەیلول  1975ژمارەیەكی زۆر لەمامۆستا و قوتابیان پەرتەوازە ببون بۆیە بەشێك
لەمەڵبەندەكانی خوێندن لەشارەكانی هەولێر وسلێمانی و دهۆك بە چۆڵی دەبینران  ،بەاڵم دواتر لەئایاری 1975
قوتابخانەكان بەڕووی قوتابیان كرانەوە(هاوكاری ،ژ27-20 ،272ی حوزێرانی  . )1975كەچی هۆڵی
قوتابخانەكان هەر بەقەلەبالغی نەدەبینران  ،بەاڵم هەر یەك لە (سامیە شاكر چاوشلی و نافیعە عوسمان ) كەئەندام
بوون لەلێژنەی كاروباری ناوەخۆی و كۆمەاڵیەتی و چاودێری كاروباری ئافرەتان  ،دوای ئەوەی لەدانیشتنی
ڕۆژی 18ی كانونی یەكەمی  1976ی ئەنجومەنی یاسادانانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی بڕیار درا بە سەردانی كردنی
مەیدانی ئەمیندارێتی ناوەخۆی و كاروباری كۆمەاڵیەتی و ئەو فەرمانگانەی كە پەیوەندی دار بوون پێیانەوە(
ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي )  ،ژ، 2ساڵی چوارەم  ،1979ل ل  ، )64-63هەر دوو ناوبراوان پێشنیاریان كرد
پێویستە بودجەی پەرەپێدانی كەرتی پەروەردە بۆ ناوچەكانی كوردستان زیاد بكرێ و گرنگی زیاتر بەكەرتی
پەروەردە بدرێت ،كەلەو بودجەیەی بۆ ناوچەی ئۆتۆنۆمی دانراوە كەڕێژەكە ( )%4بوو  ،تیایدا بەشی هەولێر

( )%1.8بۆ گەشەپێدانی كەرتی پەروەردە تەرحانكرابوو  ،بەاڵم بەهەماهەنگی لەگەڵ ئەمیندارێتی پەروەردە و
خوێندنی بااڵ توانرا بەشە بودجەی ناوچەی ئۆتۆنۆمی زیادبكرێ بۆ ( ، )%7تیایدا بەشی هەولێر بوو بە ()%3.3
( دیدار لەگەڵ یوسف میرزا محمد  ،هەولێر 8ی نیسانی ، )2018هەروەها دوای ئەمە بەهەماهەنگی لەگەڵ
ئەمیندارێتی پەروەردە و خوێندنی بااڵ توانرا لەشارەكانی كوردستان( )698قوتابخانەی سەرەتای و ()21
قوتابخانەی ناوەندی و( )11قوتابخانەی دواناوەندی بكرێتەوە  ،دواتر توانراوە بەپێی بڕیاری ژمارە ()310
لەساڵی  ) 30( 1976قوتابخانەی تازە لەگەڵ خانەی پێگەیاندنی مامۆستایان لەشارەكانی كوردستان بكرێتەوە ،
پاشان بڕیاردرا ئامادەی بازرگانی لەشاری هەولێر بكرێتەوە و ( )230پلەی دامەزراندن بۆ سیكتەری پەروەردە
تەرخان بكرێت  ،هەروەها بڕیاردرا بە نوژەنكردنەوە و دروست كردنی قوتابخانە لەگوندەكانی كودستان درا
(ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي ) ،ژ، 2ساڵی دووەم  ،1976ل ل،) 34-33بەاڵم دوای دەستپێكردنی جەنگی عێراق و
ئێران  1988-1980كەرتی پەروەردە و فێركردن لەشاری هەولێر كەوتە ژێر كاریگەری جەنگ  ،لەو
چوارچیوەیەشدا بواری پەروەردە و فێر كردن و ڕۆشنبیری ڕووبەرووی گوشارێكی هەمەالیەنە بوویەوە
(حەیدەر  ،2016 ،ل. )68

ژمارەی باخچەی ساوایان و قوتابخانەی سەرەتای وناوەندی و ئامادەیی و زانكۆ و ژمارەی مامۆستایان و
قوتابیان لەماوەی نێوان سااڵنی (( )1991-1974الجمهوریە العراقیة  ،وزارة التربیة ،المدیریة التخطیط
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لێرە بۆمان دەردەكەوێت كە ژمارەی ناوەندەكانی خوێندن و مامۆستا و قوتابیان لەقۆناغە جیاوازەكان لەشاری
هەولێر لەماوەی سااڵنی1980-1975بەڕێژەیەكی باش زیادی كردووە ،ئەمەش بەهۆی بوونی سەقامگیری
سیاسی و زیاد بوونى بودجەی عێراق بەهۆی زیاد بوونی داهاتی نەوت لەالیەك و هەوڵ و تەقەاڵی ئافرەتانی
هەولێر بەتایبەتی ئەوانی ناومان بردن كە ئەندام بوون لە لیژنەی پەروەردە وخوێندنی بااڵ كە ڕۆڵیان هەبوو لەزیاد
كردنی بودجەی پارێزگاكانی كوردستان و تەرخانكردنی بۆ كەرتی پەروەردە  ،كەچی لە سااڵنی (- 1980
 )1988ڕێژەكە بەهۆی ناسەقامگیری سیاسی عێراق بەهۆی جەنگی عێراق ئێران و شەڕی نێوان هێزی
پێشمەرگەی كوردستان و سوپای عێراق ڕێژەكە باخچەی ساوایان و قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی ودواناوەندی
بەشێوەیەكی كەم بەرز بۆتە .بەالم ڕێژەیی مامۆستاو قوتابیان كەمیان كرد ئەمەش بەهۆی ڕاپێچكردنیان بوو بۆ
بەرەكانی جەنگ  ،هەروەها لەماوەی سااڵنی( ) 1991 -1988ژمارەی ناوەندەكانی خوێندن و مامۆستا و

قوتابیان لەقۆناغە جیاوازەكان لەشاری هەولێر بەڕێژەیەكی باش زیادی كردووە  ،ئەمەش بەهۆی بوونی
سەقامگیری سیاسی بوو.
سەرباری هەموو ئەمانە لەبواری ڕۆشنبیری و ڕۆژنامەگەریدا ئافرەتانی هەولێر لەئەنجومەنی یاسادانانی
ناوچەی ئۆتۆنۆمی ڕۆڵی بەرچاویان هەبووە  ،چەندین ووتار و شیعریان نووسیووە كە باس لە بارودۆخی
كۆمەاڵیەتی كوردستان دەكات (سادق  ،2019،ل ، )67لەوانە (سامیە شاكر ) لە21ی كانونی دووەمی 1977
بوە بەدەستەی بەڕێوەبردنی گۆڤاری یەكێتی نووسەرانی كورد (نووسەری كورد  ،1981 ،ل . )6جگە لەمەش
(سامیە شاكر ) لەژمارە () 5ی گۆڤاری ئۆتۆنۆمی ووتارێكی بەناونیشانی (واقعی منداڵ لەكوردستان)  ،كەتیایدا
باس مافی منداڵ دەكات  ،ئاماژە بەواقیعی ژیانی منداالنی كوردستان دەكات لەڕووی ماف و
پەروەردەكردن(ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي )  ،ژ ، 5ساڵی سیەم  ، 1978ل . )53هەروەها لەژمارەی( )2ی
گۆڤاری ئۆتۆنۆمی ووتارێكی بەناونیشانی (دەوری ئافرەت و هاوبەشی كردن لەبنیات نانی سۆشیالیستی ) كەتیایدا
باس لەنەهێشتنی دیاردەی نەخوێندەواری لەنێو ئافرەتانی كورد و زاڵ بوونی داب ونەیتەكان بەسەر ئافرەتی كورد
(ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي )  ،ژ 2ساڵی سیەم  ، 1978ل.)56
هەروەها (سامیە شاكر ) لەگۆڤاری نووسەری نوێ ژمارە ( ) 3شیعرێكی بەناونیشانی ( ڕاژەی من) نووسیووە
و باس لە ڕەوشی كۆمەاڵیەتی كوردستان دەكات (نووسەری نوێ  ،ژ ،1978 ،3ل  . )47جگە لەوەی چەندین
ووتاری نووسیووە لەگۆڤاری ئۆتۆنۆمی و ڕۆژنامەی هاوكاری و چەندانی تر كە باس لە بارودۆخی كۆمەاڵیەتی
كوردستان دەكات (ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي )  ،ژ ، 3ساڵی چوارەم  ، 1979ل ل  . )39-35دیوانێكی بەناوی
بیری چەسپاو لەساڵی  1978بەچاپ گەیاندووە (دیدار لەگەڵ مومتاز حەیدەری  ،هەولێر5 ،ی ئاداری .)2019
خاتوو(نافیعە عوسمان)وەكو ئافرەتێكی چااڵك لەناو ڕۆژنامە وگۆڤارەكوردیەكان ووتاری نووسیووە كەباس
لەبارودۆخی كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری و سیاسی كوردستان دەكات  ،لەوانە لەژمارەی ()5ی ساڵی سێیەمی
گۆڤاری ئۆتۆنۆمی بابەتێكی بەناونیشانی (پەژارە وتێكۆشانی ئافرەت لەجیهاندا ) ،وە لە لەژمارەی ()1ی ساڵی
پێنجەمی گۆڤاری ئۆتۆنۆمی بابەتێكی بەناونیشانی (ئافرەت نیوەی كۆمەڵە) ،لەژمارەی ()2-1ی ساڵی چوارەمی و
پێنجەمی گۆڤاری ئۆتۆنۆمی بابەتێكی بەناونیشانی (ئافرەت وبوجەی خێزان ) و (ساڵی مندالی جیهان ) ،لەو
بابەتانەدا باس لە بارودۆخی كۆمەاڵیەتی خەڵكی كوردستان بەگشتی و ئافرەت بەتایبەتی دەكات (ئۆتۆنۆمی (الحكم
الذاتي )  ،ژ  ، 5ساڵی سێەم  ، 1978ل ل 33 -32؛ ژ1ساڵی چوارەم  ،1979ل  36؛ ژ ،2ساڵی چوارەم
 ،1979ل ل  . )50- 48جگە لەوەش چەندین بابەت و وتاری سیاسی و كۆمەاڵیەتی لەڕۆژنامەی هاوكاری
باڵوكراوەتەوە كە تیایدا باس لەبارودۆخی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی دەكات (هاوكاری  ،ژ 30 ،889ی
نیسانی  . ) 1987شایانی باسە نووسینی ئەو بابەتانە لەالیەن ئەو دوو ئافرەتەی شاری هەولێر كاریگەری لەسەر
الیەنی كۆمەاڵیەتی شاری هەولێر هەبووە  ،چونكە جگە لەوەی لەئەنجومەنی یاسادانان بارودۆخی كۆمەاڵیەتی
كوردستان دەخەنە ڕوو  ،لەهەمان كاتدا  ،توانیویانە لەڕێگەی ڕۆژنامە و گۆڤارەكانیش خزمەتێك بە كۆمەڵگەی
كوردی بكەن .
دوابەدوای ئەوەی هەر یەك لە(سا میە شاكر و نافیعە عوسمان ) دەكرێن بەئەندامی لێژنەی خزمەتگوازریەكان
و ئیشغال و نیشتەجێ كردن و ئەوقاف و گەشت و گوزار و هاوینە هەوارەكان  ،بەهەماهەنگی لەگەڵ ئەمیندارێتی
ئەشغال و نیشتەجێ كردن كە بەدرێژایی دوو خول لەالیەن ئەندامانی سەر بەحزبی شیوعی بەڕێوە دەبران ،توانرا
لەماوەی ساڵی یەكەمی ئەنجومەنی یاسادانان وئەنجومەنی ڕاپەڕاندن  ،ئەمیندارێتی ئەشغال ونیشتەجێ كردن
سەرجەم پرۆژەكانی بەڕێوەبەرایەتی ئاوەدەانكردنەوەی باكوری وەرگرت ئەمەش بەمەبەستی تەواوكردنی كارەكان
 ،لەو چوارچیوەشدا دەستی بەتەواو كردنی ڕێگاكانی خەلیفان و چوار قوڕنە و سەید سادق كرد .ئەگەر چی
لەماوەی سااڵنی جەنگی عێراق ئێران پڕۆسەی ئاوەدانكردنەوە بەرەو سستی چوو  ،بەاڵم نەوەستا  ،لەو ماوەیەدا
هەولێر بەبڕی ()2265000دینار بۆ ( )48پڕۆژە تەرخان كرا ،لەوانە ()13خانووی نیشتەجێكردن  ،شەش
یاریگا وبا خچەی ساوایان وسێ بازار و قیرتاوكردنی چوار شەقامی ناوشار و دوو بازاری هاوچەرخ وپردێكی
پەڕینەوەی پیادە  .دروست كردنی سێ گازینۆ و باڵەخانەی شارەوانیەكانی دیانا و ئۆتێلێكی گەشتیاری لەشەقالوە ،

هەروەها ئیدارەی خوجێتی هەولێر ( )15پڕۆژەی باڵەخانە و قوتابخانە و پڕۆژەی ئاو و جۆگەی ئاودێری وڕێگای
گوندەكانی هەولێر لەو ماوەیەدا ئەنجامدران  .كۆی پڕۆژەكانی ئەشغال ونیشتەجێكردن لەماوەی سێ ساڵدا ()41
پڕۆژە بوو بە گوژمەی ( )7480000دینار  ،لەساڵی  1984كۆمەڵێك پڕۆژە بەگوژمەی ( )1840000دینا بۆ
هەر سێ پارێزگاكەی كوردستان تەرخان كرا  ،تا ساڵی  1990لەسەر ئاوەدانكرنەوە()41527499دینار بۆ
پڕۆژەكانی سەرتاسەری ناوچەی ئۆتۆنۆمی خەرج كراوە  ،هەروەها بەبڕی ( )31352250دینار پڕۆژەی
ڕیگاوبان پردەكانی تێپەڕینی ئۆتۆمۆبێل و پیادە ئەنجامدراوە (سعید ، 2016 ،ل.)84
ڕەوشی تەندروستی ودامەزراوەكانی تەندروستی ڕۆڵێكی بەچاودەگێرن لەفەراهەمكردنی ژیانێكی سەالمەت و
تەندروست بۆ دانیشتوان  .سێكتەری تەندروستی پەیوەندی ڕاستەوخۆی بەهاواڵتیانەوە هەیە  ،بۆیە ئافرەتانی
هەولێر لەناو ئەنجومەنی یاسادانانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی ئەم سێكتەرەیان فەرامۆش نەكردووە  ،بەڵكو بەهۆی ئەوەی
كە لیژنەی تەندروستی ئەندامیان هەبووە  ،بەهەماهەنگی لەگەڵ ئەمینداریەتی گشتی كارگێری و كاروباری
كۆمەاڵیەتی كە بەرێوەبەرایەتی كەرتی تەندروستی ناوچەی ئۆتۆنۆمی لەژێر سەرپەرشتیدا بوو  ،گۆڤارێكی تایبەت
بەالیەنی تەندروستی وكۆمەڵ دەركردووە (تەندروستی وكۆمەڵ  ،ژ ،1ساڵی یەكەم ئەیلولی  ،1987ل .)1خاتوو
(سامیە شاكر) یەكێك بووە لەئەندامەكانی لیژنەی تەندروستی ئەنجومەنی یاسادانان  ،هەوڵی خۆی داوە بۆ ئەوەی
سێكتەری تەندروستی لەكوردستان بەرەو پێش ببات  ،بەاڵم بەهۆی ناسەقامگیری بارودۆخی سیاسی ناوچەی
لێكۆلینەوە بەهۆی شەڕ ی نێوان هێزی پێشمەرگەی كوردستان وسوپای عێراق لەالیەك وشەڕی عێراق وئێران
وداگیركردنی كوێت لەالیەن عێراق ڕەوشی تەندروستی پێشكەوتنێكی ئەوتۆی بەخۆیەوە نەبینیووە  ،بەڵكو
لەهەندێك ساڵدا ڕووی لە دواكەوتووی كردووە  ،بەتایبەتی كە ژمارەی بنكەی تەندروستیە سەرەكی وسەرەتاییەكان
وجۆرەكانی تری بنكەی تەندروستیەكان ڕوویان لەهەڵكشان وداكشاندا كردووە هەروەك لەم خشتەی خوارەوە
بەدیار دەكەوێت ( ،تەندروستی وكۆمەڵ  ،ژ ،6ئاداری  ، 1988ل ل .)65-5
خشتەى ()1
ژمارەی نەخۆشخانەو بنكە ودامەزراوە تەندروستییەكانی پارێزگای هەولێر
لەماوەی نێوان سااڵنی 1991 -1975
ساڵ

نەخۆشخانە

سەرین

نۆژدار

دەرمانساز

1975
1980
1988
1991

7
13
16
16

700
1086
1685
1899

97
161
108
107

12
14
25
44

بنكەی تەندروستی
سەرەكی
8
14
8
7

بنكەی تەندروستی
سەرەتایي
35
45
29
23

پەرستار
154
253
300
290

ئامادەكراوە لەالیەن توێژەر بەپشت بەستن بە( :الجمهوریة العراقیة  ،وزارة الصحة  ،المدیریة التخطیط  ،ص
ص 148-116؛ تەندروستی وكۆمەڵ  ،ژ ،6ئاداری  ، 1988ل ل .)65-5
ئەگەر تێبینی بكەین لەم خشتەیەدا بۆمان دەردەكەوێت ژمارەی نەخۆشخانە و بنكە ودامەزراوە
تەندروستییەكانی پارێزگای هەولێر لەماوەی نێوان سااڵنی 1991 -1975هەڵكشان وداكشانی بەخۆیەوە بینیوە
ساڵی  )7( 1974نەخۆشخانە و ( )700سەرین و ( )97نۆژدار و ( )12دەرمانساز و ( )8بنكەی تەندروستی
سەرەكی و ( )35بنكەی تەندروستی سەرەتایی و ( )154پەرستار بوو  ،بەاڵم لە سااڵنى( )1980 -1975ئەم
ڕێژەیە زیادی كردووە و بۆتە ( )13نەخۆشخانە و ( )1086سەرین و ( )161نۆژدار و ( )14دەرمانساز و
( )14بنكەی تەندروستی سەرەكی و ( )45بنكەی تەندروستی سەرەتایی و ( )253پەرستار  ،ئەم زیاد بوونە
بەهۆی زیاد بوونی داهاتی عێراق بەگشتی وداهاتی نەوت بەتایبەتی بووە  ،بۆیە حكومەت بڕی بودجەی
پەرەپێدانی پارێزگاكانی زیاد كردووە ،كە بەشە بودجەی پارێزگای هەولێر بۆ كەرتی تەندروستی بریتی بوو لە
(، )%3.44پارێزگای سلێمانی ( )%1.4و پارێزگای دهۆك ( )%1.3بوو(الجمهوریة العراقیة  ،وزارة الصحة
 ،المدیریة التخطیط جهاز المكزي لالحصاء منطقة حكم الذاتي  ،1989ص  . )108ئەم زیادەی لەڕێژەیی
بودجەی هەولێر لەالیەن حكومەتی عێراق دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە هەولێر ناوەندی ناوچەی ئۆتۆنۆمی بوو و

زۆربەی دام ودەزگاكان بەتایبەتی ئەنجومەنی یاسادانان وڕاپەڕاندن لەهەولێر بوون لەالیەكی تریش بەهۆی هەوڵ
و تەقەاڵی خەڵكی هەولێر بوو لە ئەنجومەنی یاسادانان و لیژنەی تەندروستی كە هەر یەك لە (سامیە ونافیعە) تیایدا
ئەندام بوون و داوای زیاد كردنی بودجەی پارێزگاكانی كوردستانیان بەگشتی وهەولێر بەتایبەتی دەكرد .
كەچی لە سااڵنی(  1988 -1980ئەم ڕیژەیە هەڵكشان وداكشانی بەسەر داهاتووە بریتی بوو لە ()16
نەخۆشخانە و ( )1685سەرین و ( )108نۆژدار و ( )25دەرمانساز و( )8بنكەی تەندروستی سەرەكی و ()29
بنكەی تەندروستی سەرەتایی و ( )300پەرستار ،ئەم گرنگی دانەی حكومەت بۆ بریندارانی سوپا و هێزە
نانیزامیەكانی بوو لەشەڕی عێراق ئێران لەالیەك وشەری ناوەخۆی هێزی پێشمەرگەی كوردستان و سوپای
عێراق لةالیةكى تر  ،لەساڵی  1991ئەم ڕیژەیە هەڵكشا بووە ( )17نەخۆشخانە و ( )1899سەرین و ()110
نۆژدار و ( )44دەرمانساز و ( )9بنكەی تەندروستی سەرەكی و ( )30بنكەی تەندروستی سەرەتایی و ()310
پەرستار  ،ئەمەش بەهۆی گرنگی دانی حكومەت بوو بە كەرتی تەندروستی.

دەرئەنجام :
.1

بەهۆی نەبوونی هیچ پارتێكی سیاسی ڕاستەقینە بۆ چەسپاندنی ئۆتۆنۆمی لەكوردستان و بەدیهێنانی ئاوات و
ئامانجەكانی خەڵكی كوردستان،ساڵ لەدوای ساڵ هەر دوو ئەنجومەنی یاسادانان و ڕاپەڕاندنی ناوچەی كوردستان
بووە دەستەیەكی ڕووكەشی ڕاگەیاندن و ئامرازێك بەدەست ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕش لەعێراق بۆ
دەركردنی هەندێك یاسایی الوەكی .

 .2لەماوەی  1991-1975ئافرەتانی هەولێر لەئەنجومەنی یاسادانانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی كوردستان سیاسی
ڕۆڵی باشیان بینیووە  ،بەتایبەتی لەڕووی سیاسی كەلەناو ڕێكخراوە سیاسیەكاندا كاریان كردەوە ،توانیویانە
بەئاستێكی باش لەناو ڕێكخراوە سیاسی و جەماوەریەكان كار و چاالكیەكانیان بخەنەڕوو .
 .3ئافرەتانی هەولێر توانیویانە لە لێژنەكانی ناو ئەنجومەنی یاسادانان وەك ئەندامێكی كارا خزمەت بە خەڵكی
كوردستان بكەن  ،هەرچەندە دەزگای یاسادانان وڕاپەراندنی ناوچەی ئۆتۆنۆمی لەژێر هەیمەنەی ئەنجومەنی
سەركردایەتی شۆڕش لەعێراقدا بوو  ،بەاڵم بەگوێرەی دەسەاڵتی خۆیان توانیویانە خزمەت بكەن.
 .4ئافرەتانی هەولێر توانیویانە لەڕووی كۆمەاڵیەتی لە سێكتەرەكانی پەروەردە و فێركردن و تەندروستی خزمەتێك
پێشكەش بەخەڵكی كوردستان بكەن  ،ئەویش لەڕێگای ئەو ڕاسپاردە وپێشنیارانەی كە لەناو ئەنجومەنی یاسادانان
پێشكەشیان كردووە.
 .5ئافرەتانی هەولێر توانیویانە لەبواری ڕۆژنامەگەریدا ڕۆڵێكی بەرچاو ببینن و چەندین ووتارو بابەتی هەمەجۆر
لەڕۆژنامە وگۆڤارەكان بنووسن  ،تیایدا باس لەبارودۆخی سیاسی وكۆمەاڵیەتی وڕۆشنبیری كوردستان بكەن.
 -پەراوێزەكان

پێناسەكان :
 ئەنجومەنی یاسادانان  :ئەم ئەنجومەنە لەهەشتا كەس پێك دەهات  ،كە دەبوو بەڕێگای دەنگدانی ئازادانەیڕاستەوخۆ هەڵبژێردرێن  ،مەرجەكانی ئەندامێتی و لەكاركەوتنیشی لە یاساكە خرابووە ڕوو  ،هەركەسێك بەر لە
دەست بەكاربوون وەك ئەندام لەئەنجومەن دەبوو سوێندی یاسایی بخوات كە لەمادەی پێنجەمدا دەقەكەی هاتبوو ،
جەخت كردنەوە بوو لە پاراستنی یەكێتی خاكی عێراق و ڕژێم وبنەماكانی  .ماوەی ئەنجومەن سێ ساڵ بوو كە
لەیەكەم كۆبوونەوە دەست پێدەكات و بەدوایین كۆبونەوە لەساڵی سێیەم كۆتایی دێت .دەربارەی میكانیزمی
دەركردنی بڕیارە یاساكارییەكان لەیاسی ئەنجومەن ی یاساداناندا هاتبوو سەرۆكی ئەنجومەنی ڕاپەڕاندن  ،بڕیارە
یاسایەكان دەردەكات ،لەماوەی دە ڕۆژدا و بۆی هەیە لەو ماوەیەدا داوا لەئەنجومەنی یاسادان بكات چاو
بەپڕۆژەی بڕیارەكەدا بخشێنەوە  ،دوای باڵوكردنەوەی بڕیارەكان لە ڕۆژنامەی فەرمی كۆماری عێراق
لەناوچەكەدا جێ بەجێ دەكرێت .ئەم ئەنجومەنە تا ساڵی  1991هەشت خول بەردەوامبوو ( سەعید  ،2017،ت
ل . )75-56

 ئەنجومەنی ڕاپەڕاندن  :ئەمە دووەمین دامەزراوەی ئۆتۆنۆمی بوو،لەڕووی پێكهاتە و ئەركەكانیەوەهاوشێوەی حكومەتێكی خوجێتی بوو ،ئەم ئەنجومەنە دەزگایەكی جێ بەجێ كردن بوو بۆ بەڕێوەبردنی ناوچەكە .
لەڕووی پەیكەری ڕێكخستنەوە لەسەرۆك و ( )10یان ( ) 12ئەندام پێك دەهات بۆ كاروبارەكانی (پەروەردە
وخوێندنی بااڵ و ئەشغال ونیشتەجێ كردن وكشتوكاڵ وچاكسازی كشتوكاڵی و ناوەخۆ وگواستنەوە وگەیاندن
وڕیگاوبان و ڕۆشنبیری والوان وشارەوانی وگەشت وگوزارو ئابووری ودارایی و كۆمەاڵیەتی و ئەوقاف )،بەپێی
یاسای ئۆتۆنۆمی ساڵی ،1974بەڕێوەبردنی كەرتی تەندروستی وكارلەچوارچیوەی كاروباری كۆمەاڵیەتیدا و
كارەكانی ناوەخۆش بە ڕاپەراندنی كارەكانی پۆلیس و بەرگری شارستانی وباری كەسی دیاركراوە  ،هەرچی
دارایی و ئابو ورییە مەبەست لێی بەڕێوەبردنی فەرمانگەكانی درایی وبازرگانی وپیشەسازی خۆجێیە  .سەرۆك و
ئەندامەكانی ئەنجومەن(ئەمینداریەتی گشتی ) پلەی وەزیریان هەبوو( سەعید  ،2017،ت ل . )75-56
-

-

سامیە شاكر چاوشلی  :ساڵی  1941لەشاری هەولێر لەدایك بووە .ساڵی  1965خانەی مامۆستایانی
لەشاری بەغدا تەواو كردووە  .لەناوەڕاستی شەستەكاندا پەیوەندی بەحزبی شیوعی عێراق كردووە  .ساڵی
 1974لەسەر پشكی حزبی شیوعی بووتە ئەندامی ئەنجومەنی یاسادانان و ماوەی دوو خول بەردەوامبووە
.ساڵی  1979بەهۆی تێكچوونی پەیوەندی نێوان حزبی بەعس و حزبی شیوعی بەنهێنی وواڵتی عێراقی
بەجێهێشتووە دواتر بڕیاری دەست گیر كردنی بۆ دەر دەچێ  ،تا ئێستا لەوواڵتی ئەڵمانیا نیشتەجێیە ( سادق،
 ،2019ل ل.)75-74

نافیعە عوسمان ئەبوبەكر  :ناوبراو لەچلەكانی سەدەی بیستەم لەشاری هەولێر لەدایك بووە .قۆناغەكانی
خوێندنی لە هەولێر تەواو كردووە  .بەهۆی پاشخانی سیاسی بنەماڵەكەیان لەناوەڕاستی شەستەكاندا پەیوەندی
بەحزبی شیوعی عێراق كردووە  .ساڵی  1974بووتە ئەندامی ئەنجومەنی یاسادانان وماوەی سێ خول
بەردەوامبووە  .دواتر لەناو ڕێكخراوی ئافرەتانی سەر بە حزبی بەعس كاری كرووە و بۆتە جێگری سەرۆكی
یەكێتی ئافرەتانی عێراق نووسینگەی ئۆتۆنۆمی لقی هەولێر  ،لە ڕۆژنامە وگۆڤارەكان چەندین نووسین وووتاری
سیاسی وكۆمەاڵیەتی باڵوكردۆتەوە  ،ئیستاش لەژبان نەماوە و كۆچی دوایی كردووە (دیدار لەگەڵ ڕۆژنامە نووس
مومتازحەیدەری  ،هەولێر 5،ى ئادارى 2019

سەرچاوەكان
یەكەم  :باڵوكراوە حكومیەكان
-

الجمهوریة العراقیة  ،وزارة التربیة،المدیریة التخطیط التربوي  ،قسم االحصاء  ،التقریر السنوات .1991-1974
الجمهوریة العراقیة  ،وزارة الصحة  ،المدیریة التخطیط  ،قسم االحصاء  ،التقریر السنوات  1991-1974لمنطقة
الحكم الذاتي.

دووەم  :كتیب
" بەزمانی عەرەبی"
 جبار قادر ،طارق جامباز  ،قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالكورد والكوردستان ،مطبعة احلاج هاشم،أربيل .2013،
 شكیب عقراوی  ،سنوات المحنة في كردستان (اهم الحوادث السياسية والعسكریة في كردستان والعراق من 1958الی  ،)1980مطبعة منارە  ،اربیل .2007،
 -فاتح رسول  ،صفحات من اتريخ كفاح الشعب الكردي (أحداث و واثئق  ، )1990-1982ت  :كمال غةمبار

،ج ،3مطبعة شظان  ،السلیمانیة .2006 ،
 فاضل الزهاوی ،حرب الخليج وانتفاضە كردستان العراق ،مطبعة رون  ،السلیمانیة .2004، مارتن فان برونیسن ،االغا والشيخ والدولة ،البنی االجتماعية و السياسة لكوردستان ،ت  :امجدحسین ، ،مطبعة اراس  ،اربیل .2007،

"-بەزمانی كوردی"

-

ئیسماعیل تەنیا،ڕابەری ڕۆژنامەگەری كوردی(ئازاری  ، )1993-1975بەڕێوەبەرایەتی چاپخانەی -ڕۆشنبییری ،هەولێر .2013،
ئەمین قادر مینە  ،تەرحیل تەعریب تەبعیس  ،چ ،2سەنتەری سترانیجی كوردستان ، ،سلێمانی .1999 ،
جەمال خەزنەدار،ئینسكۆپیدیای ڕۆژنامەگەری كوردی  ،2010-1898لەباڵوكراوەكانی سەندیكاری
ڕۆژنامەنووسانی كوردستان گۆڤاری ڕۆژنامەنووس(، )4هەولێر .2011 ،
حەسەن بارام ،فەرهەنگی ڕۆژنامەگەری كوردستان وعێراق  ،2000-1816چاپخانەی ڕەهەند ،سلێمانی .2012،
ڕێبوار ڕەمەزان عەبدوال ،بارۆڤی لەناوبردنی بارزانیەكان ،چاپخانەی دەزگای ئاراس ،هەولێر.2010،
سامیە شاكر سادق (مەشخەڵ)  ،سێ بێ (بەستەپیازە – بەغدا – بەرلین )  ،بێ ناوی چاپخانە ، 2019 ،هەولێر .
سەنگەر زرار  ،بیبلۆگرافیای باڵوكراوە وەرزشیەكان ( ، )2012-1985چاپخانەی ڕۆشنبییری ،هەولێر .2012،
عومەر هەمزە ساڵح  ،جیۆساید وتاوانەكانی ڕژێمی بەعس دژی بارزانیەكان ( )1991-1975لەزمانی
شایەتحاڵەكان وبەڵگەنامەكان،ج 1چاپخانەی ڕۆژهەاڵت ،هەولێر.2017،
قارەمان حەیدەر ڕەحمان ،بزووتنەوەی ڕۆشنبیری كوردی لەشاری هەولێر  ،1991-1975چاپخانەی ڕۆژهەالت
 ،هەولێر ،2016،
كامەران بابان زادە  :رێككەوتنامەی جەزائیر و رەهەندەكانی لەسەر كێشەی كورد لە كوردستانی باشور،
چاپخانەی سەردەم  ،سلێمانی .2014 ،
مستەفا نەریمان ،بیبلۆگرافیای ڕۆژنامەی هاوكاری ،بەشی یەكەم  ،1974-1970چاپخانەی دار الحریە  ،بەغداد،
. 1989
میدڵ ئیست وۆچ  ،جینۆساید لەعێراق و پەالماری ئەنفال بۆ سەر كورد  ،و :سیامەندی موفتی زادە  ،چاپخانەی
خاك  ،سلێمانی .1999،
نەجمەددین عەبدولاڵ ئیسماعیل ،هەولێر لەنێوان سااڵنی ،1979-1970چاپخانەی ڕۆژهەالت  ،هەولێر .2016،

سییەم  /نامەو تیزە زانكۆییەكان
-

ئارام ئەبوبەكر حەمەد ئەمین  ،بارودۆخی سیاسیی پارێزگای هەولێر ، ،1991-1979ماستەرنامە
(بالونەكراوە)  ،كۆلێژی ئەدەبیات ،بەشی مێژوو  ،زانكۆی سەاڵحەددین –هەولێر .2016،
دحام لقمان اسماعیل  ،ڕەوشی ئابووری وكۆمەاڵیەتی باشووری كوردستان لەڕوانگەی ڕۆژنامەوانی كوردی
ئاشكرا لەعێراق ، ، 1988-1980ماستەرنامە (بالونەكراوە)  ،كۆلێژی ئەدەبیات ،بەشی مێژوو  ،زانكۆی
سەاڵحەددین –هەولێر .2015،
رێبوار خالد مصطفی  ،پارێزگای سلێمانی (، )1988-1968توێژینەوەیەكی مێژووی ئابووری ،ماستەرنامە
(بالونەكراوە)  ،كۆلێژی ئەدەبیات ،بەشی مێژوو  ،زانكۆی سەاڵحەددین –هەولێر .2014،
نەوشیروان شەریف سەعید ،ئەزموونی ئۆتۆۆمی لەباشووری كوردستان لە11ی ئاداری 11-1974ی ئاداری
 ،1991ماستەرنامە (بالونەكراوە)  ،كۆلێژی ئەدەبیات ،بەشی مێژوو  ،زانكۆی سەاڵحەددین –هەولێر .2017،

چوارەم  :ڕۆژنامە وگۆڤارەكان
-1ڕۆژنامەكان:
ڕۆژنامەی عێراق:ژمارە(9، )1ی تشرینی دووەمی 1976؛ ژمارەی ()2ی 23 ،ی تشرینی دووەمی  1976؛ -ژمارەی ()54ی
شوباتی 1985دا ؛ ژ4 ،68ی كانونی دووەمی  1986؛ ژ22 ،150ی ئابی . 1990

ڕۆژنامەی االنفال :ژ(12 ، )1ی نیسانی .2006
ڕۆژنامەی بیری نوێ :ژ( )1ژ1975؛ ژ (.1977 )23
ڕۆژنامەی كاروانی وەرزش :ژمارە ( )1ی 30ی تەمووزی .1985
 ڕۆژنامەی هاوكاری :(ژ ،1هەینی 9ی كانوونی دووەم 1970؛ ژمارەی ()22ی ساڵی دووەمی لە26ی حوزەیرانی  1971؛
ژمارەی ( )225یەوە 5ی تەمووزی  1971؛ ژ11 ،628ی ئاداری  1982؛ ژمارەی (28 )909ی ئەیلولی
 1987؛ ژ9 ،582ی .1990

-2گۆڤارەكان:
أ-گۆڤاری ئۆتۆنۆمی (الحكم الذاتي)
-

-

بەرێوەبەری پەروەردەی هەولێر بۆ ئۆتۆنۆمی دەدوێ  ، ،ژ( )2ساڵی چوارەم .1979
دەستەی نووسەران  ،ڕێرەوی ئۆتۆنۆمی  ،ژ( ، )3-2نیسانی .1976
دەستەی نووسەران  ،پەرەسەندنی ئابووری وكۆمەاڵیەتی لەكوردستان دوای ڕاگەیاندنی ئۆتۆنۆمی  ،ژ( )3-2ساڵی
.1976
دیمانە لەگەڵ بەرێوەبەری گشتی مافوری دەستكرد لەهەولێر  ،ژ ( )7ساڵی یەكەم ،هەولێر  ،تشرینی دووەم .1976
ڕیپۆرتاژ ،دەنگ وباسی ئۆتۆنۆمی  ،ژ ( ، )2ساڵی چوارەم .1979
ڕیپۆرتاژ ،دەنگو باسی ئۆتۆنۆمی  ،ژ(، )2ساڵی سێیەم .1978
ڕیپۆرتاژ ،شارەوانی هەولێر تەنیا بەژمارە دەدوێ  ،ژ( ، )7تشرینی دووەم .1976
ڕیپۆرتاژ ،لەگەڵ بەرێوەبەری ڕۆشنبیری جەماوەر لەپارێزگادا  ،ژ( ، )7تشرینی دووەم . 1976
سامیە شاكر ،باری ئافرەت لە ناوچەی ئۆتۆنۆمیدا  ،ژ(.1977)4
 ،..........جیهان لەساڵی 2000هەمدا  ،ژ(.1979)1
 ،..........دەوری ئافرەت وهاوبەش كردنی لەبنیات نانی سۆشیالیستی دا  ،ژ(.1978)2
،..........واتەی ساڵی جیهانی مندااڵن وپێداویستیەكانی پەروەردەكردنی مندااڵنی كوردستان  ،ژ (.1979)3
 ،..........واقعی منداڵ لە كوردستاندا  ،ژ(.1978)5
موسی عبدالصمد  ،كاركردن لەپێناو داپۆشتنی كوردستان بەڕاژەی فێركردنەوە  ،ژ( )6ئەیلولی .1976
نافیعە عثمان ابوبكر  ،ئافرەت نیوەی كۆمەڵە  ،ژ(.1979)1
 ،..........بەبۆنەی ساڵی منداڵی جیهانیەوە  ،ژ(.1979)2
،..........پەژارە وتێكۆشانی ئافرەت لەجیهاندا ،ژ(.1979)5
،..........چاالكیەكانی نووسینگەی ئافرەتانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی  ،ژ(.1978)5
 ...............ئافرةتى كورد لەسایەی شۆڕش وئۆتۆنۆمی ،ژ( )1ساڵی هەشتەم 1984،
نزار جرجیس علی  ،باری ڕۆشنبیری ناوچەی كوردستان وئاسۆی پەرەپێدانی  ،ساڵی دووەم .1977
ووتار  ،دانیشتنی نائاسایی یەكەم  ،ژ( )1ساڵی . 1978
ب-گۆڤاری بیری نوێ :
ووتار ،یاسایي ئؤتؤنؤمى بؤ كوردستان  ،ژمارە( )1كانونی دووەمی 1976.
ج -گۆڤاری بەیان :
ووتار ،ئە ندامانى ئةنجومةنى یاسادانانى ئؤتؤنؤمى كوردستان ،ژمارە ( )44ی ئەیلولي .1979

د-گۆڤاری المراء( ئافرەتی كورد):
ووتار  ،ئافرةتانى كوردستان  ،ژ. 1980 ،1
هە-گۆڤاری تەندروستی و كۆمەڵ:
دیدار لەگەڵ دكتۆر صادق حمید علوش ،ژ(، )6ئاداری .1988

و-گۆڤاری دەنگی پێشمەرگە
ووتار ،سیاسةتى حكومەت بەرامبەر كورد  ،ژ ، 125ئابی .2008
ووتار  ،ڕێكەوتنامەی جەزائیر و كاریگەری لەسەر كوردستان  ،،ژ ، 125ئابی .2008
ح-گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ:
ووتار ،ڕۆڵی فۆلكلۆری كودی لەدیاری كردنی ڕووادوی مێژوویدا  ،ژمارە ( )127زستانی . 1991
خ-گۆڤاری نووسەری نوێ :
سامیة شاكر  ،شیعرى (ڕاژەی من)  ،ژمارە(. 1978، )3
ڕۆڵی ئافرەتان لەڕۆژنامەدا ،ژ(.1981،)5
ط-گۆڤاری نووسەری كورد :1979
ووتار  ،بەهاری كوردستان ،ژ(.1980،)5

پێنجەم  :دیدارو چاوپێكەوتن :
 دیدار لەگەڵ محەمەد عەبدولقادر ئەحمەد ناسراو بە (محەمەدی مەال قادر )،پیرمام.ناوبراو :لەساڵی 1934لەگوندی پیرە كەپرانی سەر بەناحیەی گوێر لەدایك بووە ،لەساڵی  1958خوێندنی مەالیەتی تەواو كردووە ،دواتر
بەشداری لە تاقی كردنەوەیەكی وەزاری كردووە ئینجا بووە بەمامۆستا ،لە 1958ەوە ئەندامی پارتی دیموكراتی
كوردستانە1964،ەوە پیشمەرگەیە  1970،بۆتە جێگری بەرپرسی لقی دووی پارتی لەهەولێر  1973،بووە
بەئەندامی كۆمیتەی ناوەندی ،دواتر بۆتە ئەندامی مەكتەبی سیاسی ،چەندین پ ۆستی حكومی وحزبی وەرگرتووە
،لە2018كۆچی دوایی كرد.
دیدار لەگەڵ شێرزاد عەبدولڕەحمان  ،ناوبراو  :ساڵی  1957لەشاری هەولێر دایك بووە  ،بۆماوەی زیاترلە 20ساڵ لە رۆژنامەی هاوكاری كاری كردووە  ،وەكو كاری هونەری كردووە  ،وەكو هونەرمەندێك گۆرانی
لەبەشی كوردی تەلە فزیۆنی بەغدا ووتووە  ،ئیستاش وەك ڕۆژنامەنوسێك لەكارەكانی بەردەوامە .لەهەولێر
نیشتەجێیە.
 دیــــدار لەگەڵ ڕۆژنــــامە نــــووس مومتازحەیــــدەری  ،هەولێــــر 5،ى ئــــادارى .2019نــــاوبراو :ســــالَىعیـــراق دةكـــات ،
 1942لةشـــارى هـــةول َیر لـــة دایـــك بـــووة ،لةشةســـتةكان ثةیوةنـــدى بـــةحزبي شـــیوعي َ
ورؤشـــنبیر بـــووة ،رـــةندین ووتـــار ونووســـینى لـــةبوارة جیاجیاكـــان لـــة ِرؤذنامـــة
كةســـیَكى سیاســـى ِ
وطؤظـــارة عیَراقـــى وكوردســـتانیةكان بالَوكردؤتـــةوة  ،نـــاوبراو سةرنووســـةرى طؤظـــارى  K21بـــوو
وئیستا لةشارى هةولیَر نیشتةجیَیة.

دیدار لەگەڵ یوسف میرزا مەحەمە ناسراو بە (حاجی یوسف ) ناوبراو  :لەساڵی 1946لەشاری هەولێر لەدایكبووە ،قۆناغی خوێندنی لەشاری هەولێر بەسەركەوتووی تەواو كردووە  ،لەدوای ڕاگەیاندنی یاسای ئۆتۆنۆمی
ودامەزراندنی ئەنجومەنی یاسادانان وڕاپەراندن 1974وەكو فەرمانبەر لە ئەنجومەنی ڕاپەراندن كاری كردووە
،ئێستا خانەنشینە.

ملخص البحث
د ور المرأة مدینة في اربیل في المجلس التشریعي التابعة لمنطقة الحكم الذاتي كردستان في روء المعلومات الواردة
في المجالت والجرائد الكردیة مدة ١٩٩١-١٩٧٥

إن هذا الموضوع هو بحث تأریخي عن دور المرأة مدینة في اربیل في المجلس التشریعي
التابعة لمنطقة الحكم الذاتي كردستان في ضوء المعلومات الواردة في المجالت والجرائد الكردیة مدة
 ، ١٩٩١-١٩٧٥إن الهدف من هذه الدراسة هي إبراز دور و مكانة و نشاطات المرأة اربیل في هذا
المجلس و لجانها بشكل علمي ،اشتمل هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث.
ففي هذا البحث حاولنا فیه تسلیط الضوء أكثر على دور المرأة هذه المدینة كشریحة حیَّة من
شرائح المجتمع الكردستاني داخل المجلس التشریعي وتأثیراتهن على االوضاع السیاسیة و
االجتماعیة والثقافیة والصحیة  ،كل ذلك عرضت في ضوء المعلومات الواردة في المجالت
والجرائد(الدوریات) الكردیة من خالل السنوات .١٩٩١-١٩٧٥بیّد أن الحكومة العراقیة قامت
بفرض الرقابة الشدیدة خالل تلك المدة على جمیع النواحي ،مع أن المرأة اربیل عملن في المؤسسات
الدولة التابعة للحكومة العراقیة  ،ولكن غالبیة الصالحیات كانت تحت سلطة الحزب البعث العربي
اال شتراكي  ،إذ أن المرأة اربیل استطاعت أن تلعبن دورهن السیاسي واالجتماعي والمنظمي
والثقافي حسب صالحیاتهن و قدراتهن  ،وكان لهن أثر إیجابي داخل تلك اللجان التي كن عضوا ً فیها
 .وخصصت مقاالتهن و مواضیع السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیة المنشورة في الجرائد والمجالت
ذلك الوقت لبحث عن االوضاع السیاسي واالجتماعي و الثقافي في كردستان.
Abstract
( The role of Erbil women in legislative assembly of autonomous region of
Kurdistan between 1975-1991 according to Kurdish newspapers and
) magazines

Historical study aims to assess the role of Erbil women in the above
mentioned legislative assembly , as reflected in Kurdish media , i.e. Kurdish
newspapers and magazine during the years 1975-1991.
The paper was divided to a preface and three topics through which the
researcher focused on the Erbili womens, as a vital part of Kurdish society,
in the legislative assembly and their effect on the political, social, cultural
and health conditions . All of this done according to the data extracted from
Kurdish news papers and magazines issued between 1975-1991.

Despite strict control and censorship of Baath regime institutions on
every sectors , and the fact that those Erbili women worked at Iraqi
government establishment and most of their authorities were under the
control of Baath party, but those women were able to play their political,
social, organizational and cultural. They also had their effect as members of
the committes formed by the legislative assembly. In addition to this they
wrote many articles in Kurdish newspapers and magazines about the
political , social and cultural conditions in Kurdistan
.

