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1. Pêşgotin
Di 23`ê Hizîrana 2020`an de Zehra Berkel, Hebûn Mele Xelîl û Dayka Emîne Weysî hersê
endamên Kongra Star ya herema Firatê ji aliyê balafirên bêmirov ên deweleta Tirk dagirker
ve di malekê de hatin şehîdxistin. Ew hersê jin ne bi tesaduf hatin Şehîd xistin, ew bi
awayekî zanebûn hatin hedefgirtin. Ji ber ku van hersê jinên pêşeng bi armanca pêşxistin,
pêşvebirin û avakirina projeya kemokrasiyê ya li Bakur û Rojhilatê Sûriyê roleke çalak
dilîstin.
Armanca vê dosyeyê ew e ku sîstematîzekirina kuştina çalakvanan ji aliyê dewlet û
hevkarên wan ve ye. Armancgirtina jinan ji bo lewazkirina tevgerên ku li dijî pîlanên wan
ên emperyalîst û sermayedar, têdikoşin e. Zehra, Hebûn û Emîne, her wiha Hevrîn Xelef,
ku di 12’ê Cotmeha 2019’an de hatine şehîdxistin, di pêvajoya dagirkeriya dewleta Tirk a
li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê de pêk hat. Bi vê yekê dixwazin berxwedana jinan
rawestînin, ji ber ku berxwedana jinan astengiya li dijî planên dagirkeriyê ne.
Ev qirkirinên jinan tenê bi dewleta Tirk ve nayê girêdan, lê planeke birêxistinkirî ya
dewletan desthilatdar e. Ji ber ku di cîhanê de zihniyeta baviksalar serdest e, dixwazin
wê hişmendiyên li piya bihêlin. Li gelek welatên sûcên ku li dijî jinan têne kirin bê ceza
dimînin, sûcdar nayên darizandin û edalet ji bo kesên dibin qurbanî tune ye.
Li beramberî van êrîşan, pêwîstî bi berxwedan û xweparastinê heye. Bi taybet ji aliyê
rêxistinên xweser ên jinan, her ku diçe eşkere dibe. Ji ber ku ev kuştin pratîkek sîstematîkî
ya dewletên cîhanê ye, peywîste ye ku li ser astek cîhanî tekoşîn were dayin û di navbera
tevgerên jinan û tevgerên civakî yên li seranserê cîhanê de tifaqan werin kirin da ku azadî
û demokrasî ji bo cîvak pêk bînin.
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2. Êrîşên li dijî Zehra, Hebûn, dayika Emîne û Hevrîn
Xelef
Dîroka dewleta Tirk a dagirker bi hedefgirtina jinan tê nasîn û niha jî ev êrişên li dijî jinan
dewam dikin.
Gelek mînakên qetilkirina jinan ji hêla dewleta Tirk ve hene. Di jêrê de, doza her sê jinên
Kurd Hebûn, Zehra û dayika Emîna, ku di êrişeke hawayî de hatin qetilkirin û doza Hevrîn
Xelef, sekretera giştî yê Partiya Sûriya Pêşerojê, ku ji hêla çeteyên girêdayê dewleta Tirk a
dagirker ve hate kuştin, tên şîrovekirin.
Hebûn, Zehra û dayika Emîne êvara 23’ê Hezîrana 2020`an ji hêla êrişên keşfê yên dewleta
Tirk a dagirker ve li gundê Helincê yê Kobanê hatin qetilkirin. Êriş li dijî maleke li gund
pêk hat û 3 jinên ku li hewşa malê runiştî bûn hatin qetil kirin. Her sê jî çalakvanên tevgera
jin ya Kongreya Star bûn, ku ji bo mafên jinan û civakeke demokratik têdikoşîn. Wan jinan
roleke girîng di Şoreşa Rojava de dilîstin.
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2.1. ZEHRA, HEBÛN Û DAYIKA EMÎNE
Zehra Berkel
Zehra Berkel di sala 1987`an de li gundê Berxbotan ê Kobanê ji dayik bûye û di malbateke
welatparêz de mezin bûye. Piştî bi dawîkirina dibistanê, Zehra di Zanîngeha Helebê de beşê
hiqûq dixwîne. Zehra cihê xwe di Şoreşa 19’ê Tîrmehê de girt. Dema rejîma Basê hîn di
Kobanê de bû, ew bi dizî tev li civîn û xebatên jinan dibû.
Di wê demê de Zehra heta 5 salan dayikên temenmezin fêrî zimanê kurdî dikirin. Di 2012`an
de Zehra li Mala Jin kar kir. Di sala 2013`an de wê dest bi xebata Heyva Sor a Kurd kir, di
2015`an de ew li dadgehê xebitî û di 2017`an de wekî hevseroka Şaredariya Kobanê hate
destnîşankirin. Di heman demê de di Rêveberiya Xweser de jî cih digirt.8`emîn Konferansa
Kongreya Star di sala 2018’an de li Kobanê hate lidarxistin. Wê demê ew wekî endama
koordînasyona Kongreya Star a herêma Firatê hate hilbijartin. Di heman demê de ji bo
Mala Jin û Rêxistina Sara ya têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan dixebitî.
Dema ku alîkarî hewce bû, Zehra tev li xebat bû. Wê tu carî ji bo berpirsiyariyê xwe neda
paş.
Zehra Berkel di civakeke ku giraniya xwe dide tekoşîna azadiya jin de cihê xwe girt. Di
gotinên wê de jî ev yek xuya dibe: “Min xeta berxwedanê hilbijart da ku hemû jin karibin
bigihêjin azadiya xwe.”
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Hebûn Mele Xelil
Hebûn Mele Xelîl li gundê Pêndir ê li rojhilatê Kobanê ji dayik bû û li wir mezin bû. Dema
ku şehîd bûye ew 41 salî bû. Hebûn di 16 saliya xwe de wekî jin dest bi rêxistinbûnê kir.
Gava civîn li gund dihatin çêkirin, ne mimkûn bû ku Hebûn beşdarî civînê nebe.
Hebûn her gavê civak diparast û gelek tişt li ser Netewa Demokratîk û xwezayê dixwendin.
Ji 2013’an ve ew li herêma Cizîrê tev li xebatên civakî bû. Sala 2014’an Hebûn wekî jinek
ji Kobanî beşdarî şerekî bêhempa yê li dijî dewleta Tirk û çeteyên DAIŞ`ê bû. Pişter jî
cihê xwe di xebatên hêzên ewlehiyê yên Asayişê ya bajarê Minbicê de girt. Piştre wê ji ber
sedemên tenduristiyê karê Asayişê rawestand û beşdarî xebata Kongreya Star ya herêma
Cizîrê bû. Dema ku ew di êrişa dewleta Tirk a dagirker li ser gundê Helincê yê Kobanê de
şehîd bû, Hebûn endama koordînasyona tevgera jin ya Kongreya Star a herêma Firatê bû.
Wê tu carî zulim û neheqî qebûl nedikir. Wê ne tenê li dijî zulim û bê edaletiya li hemberî
jinan şer kiriye, lê belê ji zarokatiyê xwe ve wê xeyal kir ku jiyaneke aştiyane û adil ava
bibe. Bi çalakbûna xwe ji ciwantiya xwe ve, wê ne tenê li ser malbata xwe, di heman demê
de li ser civakê jî bandoreke erênî kir.
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Dayika Emîne
Emîne Mihemed Weysî di sala 1965’an de li gundê Helincê ji dayik bû û dema êriş pêk
hat ew 56 salî bû. Ew dayika du kur û du keçan bû, ku keçeke wê endama koordînasyona
Kongreya Star bû.
Dayika Emîne li gundê Helincê bi dilnizmî û dilê xwe yê mezin dihat naskirin. Emîne, heta
rojan ku êriş pêk hatiye jî, deriyê mala xwe ji her kesî re vedikir.
Tevî temenê xwe yê mezin û pirsgirêkên tenduristiyê jî, Dayika Emîne beşdarî hemû
çalakiyên ku li bajarê Kobanê ji aliyê rêxistinên jinan û rêxistinên din ên civakê ve dihatin
lidarxistin dibû. Emîne dayikeke wiha bû ku ji welatê xwe hez dikir û ji bo xizmeta gelê
xwe û bi taybetî jî ji bo azadiya jinan çi ji destê wê dihat dikir. Dayika Emîne ne tenê dayika
zarokên xwe bû, di heman demê de dayika hemû zarokan bû. Wê rola aktîf di parastina gelê
xwe de girt.
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2.2. DOZA HEVRÎN XELEF
Hevrîn Xelef, sekretera giştî yê Partiya Sûriya Pêşerojê, di 12’ê Cotmeha 2019`an de ji
hêla cîdadîstên Ehrar El-Şerqiyê yên girêdayî dewleta Tirk ve li nêzî rêya M4 li başûrê Girê
Spî di dema êrişa dewlet Tirk a dagirker li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê de, hate
qetilkirin. Erebeya wê bi zanebûn ji hêla çeteyên ku cilê hêzên ewlekariya navxweyî ya
bakur û rojhilatê Sûriyê lixwekiribûn ve hate sekinandin û ew bi hovîtî hate êşkencekirin û
piştre tevî ajokarê xwe hate qetilkirin. Çeteyan ew hovîtiya xwe bi kamerayên têlefona xwe
kişandin û li ser medyaya civakî belav kirin.
Dewleta Tirk bi xwe ev darvekirina hovane wek serkeftinekê ragihand û bi tasfiyekirina
terorîstekê bi nav kir. Vê yekê careke din nîşan da ku dewleta Tirk jinên ku ne gorî fikirê
wan yê îslamî û baviksalar hedef digir. Her wiha dide xuyakirin ku ev êriş ne tenê bi destê
çeteyan pêk hatiye, lê belê destê dewleta Tirk a dagirker jî di vê êrişê de heye.

Hevrîn Xelef
Hevrîn Xelef li Dêrikê ji dayik bû û di malbateke civakî û siyasî de mezin bû. Dayika wê
Sûad Mihemed beşdarî gelek civînên rêber Abdullah Ocalan bû. Sûad bandoreke mezin
li ser perwerde û pêşketinên kesayeta Hevrîn jî kir. Piştî dibistanê li Dêrik, wê li Helebê
zanista çandinî xwend. Piştî ku xwendina xwe bir serî, ew vegeriya Dêrikê.
Di destpêka Şoreşa Rojava de, Hevrîn beşdarî xebata têkoşîna azadiyê bû. Di 2012`an
de ew yek ji damezrênerên Weqfa Zanist û Ramana Azad bû. Wê dest bi rêxistinkirina
damezrandina saziyên civaka sivîl kir û di encûmena aborî de li Qamişlo rolên rêveberiyê
digirt. Bi ragihandina Rêveberiya Xweser re, wê erka cîgira hevserokê komîteya enerjiyê
ya kantona Cizîrê girt ser milê xwe. Di sala 2015’an de wê di başkirin û xurtkirina ceyran
û xebata ekolojîk de li Cizîrê roleke girîng lîst. Di vê xebatê de wê bi taybetî girîngî da
hewcedariyên aborî yên jinan û pêşxistina ekolojiya jinan.
Di 2018`an de, bi armanca parastina berjewendiyên hemî komên civakî û nûvekirina
demokratîk a Sûriyê Hevrîn cihê xwe di rêxistin û damezirandina Partiya Sûriya Pêşerojê de
girt,. Di axaftina xwe ya di salvegera 8`emîn a serhildana gelê Sûriyê de, wê ji bo bidawîkirina
aloziya Sûriyê tekezî bi çareseriya aştiyane kir û got “8 sal derbas bûn. Serhildana gel li dijî
qeyran û tekoşîna gelên Sûrî bi fedakariyeke mezin hate meşandin û bû şerek. Qeyrana ku
li Sûrî berdewam dike, ku bû sedema koçberkirin û kuştina gel, bêyî çareseriyek siyasî ne
pêkan e.”
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Di hemû axaftinên xwe de, Hevrîn girîngiya diyalogê di navbera hêzên cuda yên siyasî û
komên civakî yên li Sûriyê de destnîşan kir. Wê tekez kir ku gel pêşeroja xwe diyar dike
û neçar e ku jiyana xwe ya siyasî û civakî bi xwe ava bike. Wê ji bo xurtkirina yekitiya di
navbera Xiristiyan, Ereb û Kurdan de, kar dikir.
Hevrîn bi girêdana xwe ya bi civaka xwe re, bi dilsoziya xwe û jêhatîbûna xwe ya ji bo karê
dîplomasî dihat nas kirin, ji ber ku wê nêzîkbûn û têgihiştina di navbera komên civakî yên
cuda li Sûriyê hêsantir kir.
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2.3. ÇIMA JINÊN MÎNA HEVRÎN, ZEHRA, HEBÛN
Û DAYIKA EMÎNE DIBIN HEDEF
Jinên mîna Hevrîn, Zehra, Hebûn û Dayika Emîne di şoreşa jinan a Rojava de perçeyekî
esas in û nayên jibîrkirin. Ew sembolên civaka Rojava û nirxên wan in.
Ew jin di avakirina projeya demokratîk a li Bakur û Rojhilatê Sûriyê de xwedî roleke girîng
in. Hevrîn Xelef di qada siyasî de çalak bû da ku civakên Sûriyê bi rengekî demokratîk
bike yek. Dema ku Partiya Sûriya Pêşerojê di 27’ê Adara 2018’an de li Reqayê hate
damezirandin, wê bi fedakarî û dilsozî rola sekretera giştî girt. Di tekoşîna xwe ya siyasî
de, wê bang li hemû derdorên civakî û aktorên siyasî kir ku li hev bicivin û çareseriyeke
demokratîk ji bo Sûriyê bibînin.
Zehra Berkel û Hebûn Mele Xelîl di qada civakî de xebat dikirinin, da ku civakeke azad
ava bikin ku jin tê de rola pêşeng dilîzin. Zehra derbarê armancên dewleta Tirk de, ku koka
wê zihniyeta baviksalarî ye û hem jî derbarê helwesta pêwîst ku divê jin bigirin û li dijî
vê zîhniyetê tekoşîn bikin zelal bû. Di encama êriş û gefên dewleta Tirk de jinên herêmê
rojane rastî êrişan tên û dewleta Tirk hewl dide ku wan tune bike. Binpêkirina mafên jinan
wê bi ser nekeve. Em ê bi têkoşîna ji bo bidestxistina mafên jinan xurt bikin. Her du jî di
Kongreya Star de, ku bi hemû warên xwe yên cihêreng di şoreşa jin a Rojava û avakirina
pergala demokratîk xwedî roleke girîng in, çalak bûn.
Dayika Emîne jî di avakirina şoreşa jinan de roleke girîng lîst. Dayik di parastina civaka
xwe de, bi kedkariyeke mezin, cihekî girîng digirin. Ew di avakirina civakê de li ser bingeha
nirxên demokratîk û azadiya jinan de sereke ne. Dayik rihê şoreşê ne û sembola hevgirtin û
nirxên kolektîv in, ji ber ku ew civakê xwedî dikin û di heman demê de bêyî ku gavekê paşde
bavêjin an kesî li paş xwe bihêlin bi hemû hêza xwe li dijî şîdeta dewleta Tirk disekinin.
Ev êriş ne li dijî jinên ji rêzê ne, lê belê li dijî jinên siyasetmedar, tevgera jinan Kongreya
Star, û dayikên welat in ku zarokên xwe bi nirxên demokratîk mezin kirine.
Ji ber ku ew sembola berxwedana jinan a li dijî faşîzmê ne, ew hatin qetilkirin da ku ji hemû
jinên ku li dijî zîhniyeta mêr a dewletan xwe rêxistin dikin û serî hildidin bitirsînin. Bi van
êrişan dixwazin pêşengan û vîna civakê bişkînin
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3. ZIHNIYETA BAVIKSALARÎ YA DEWLETA TIRK
Pergala demokratîk a li Rojava û Bakur û Rojhilatê Sûriyê pergalek e ku tê de hemû beşên
civaka piralî xwedî gotin û mafê rêvebirina xweser in. Ji ber vê sedemê, hikumeta faşîst
a AKP`ê ditirse ku lêgerîna demokrasî û azadiyê dê li Tirkiyê belav bibe û ji bo hikumeta
xwe ya dîkteror xeter dibîne. Polîtîkayên “neteweperest û islamî” yên hikumeta AKP`ê li
Tirkiyê di siyaseta wê ya li hember jin û keçên ciwan de pir vekirî tê dîtin. Di destpêka vê
salê de, pêşnumayek AKP`ê li seranserê welêt hat nîqaşkirin, ku dê tecawizkarên zarokan di
bin hin mercan nayin cezakirin. Li gorî pêşniyara AKP’ê, tecawizkarên ku bi qurbanên xwe
yên temen biçûk re bizewicin divê neyên cezakirin. Çalakvanên mafên jinan ên li çar aliyê
cîhanê vê yekê wekî teşwîqek tecawizê dibînin. Wekî din, jinên çalak ên siyasî û civakî yên
ku li ber mafên jinan radibin ji hêla hikumeta AKP’ê ve bi sîstematîk têne çewisandin.
Sala 2014’an, alîkarê serokwezîrê Erdogan Bülent Arinç, di bûyerek giştî de gotibû ku divê
jin li ber gel nekenin, ji ber ku ne li gorî jinê ye. Di van nimûneyên navborî de, îdeolojiya
hikumeta AKP’ê pir baş xuya dike.
Kuştinên hovane yên Hevrîn Xelef û Zehra, Hebûn û dayika Emîne ji hêla Erdogan ve,
bi wekî tasfiyekirina terorîstan hate pîrozkirin. Ev yek diyar dike ku dewleta Tirk çawa
bi alîkariya cîhadiyên hevalbendên xwe û bi alîkariya hêza hewayî, jinên çalak ên siyasî
û civakî hedef digire. Ji bo dewleta Tirk, ev kar û pratîk ne nû ne û berê di qetilkirina
Sakine Cansız, Fidan Dogan û Leyla Söylemez di 10 Çile 2013`an de li Parîs eşkere bûn.
Qetilkirina sê çalakvanên li Parîsê ji hêla îstixbarata dewleta Tirk MIT ve hate plankirin û
pêkanîn.
Şoreşa Rojava û pergala ku ji destpêka aloziya Suriyê ve hatî avakirin, pergalek demokratîk
a bingehîn e ku hemû komên civakî ji xwe re esas digire. Lê belê, şoreşa Rojava li seranserî
cîhanê de bi nav û deng bû ji ber ku şoreşa jinê ye. Jin têne teşwîqkirin ku di her warî de,
çi siyaset be, çi civak be û çi jî leşkerî be çalak bibin. Li ser asta heremê kotaya zayendî ya
40% heye. Ji 2014’an vir ve qanûnên jinan hene ku bi taybetî parastina mafên jin armanc
dike. Vê pergala civakî ya li ser bingeha azadiya jinê li hemberî îdeolojiya kevneperestîslamî ya hikumeta AKP’ê ye. Dewleta Tirk a dagirker qaşo di bin navê têkoşîna li dijî
“terorê” êrişî Bakurê Sûriyeyê dike.
Ji sala 2018`an de, bi dagirkirina Efrînê ji aliyê artêşa Tirk û komên cîhadî ve, bi hezaran jin
hatine revandin, îşkencekirin, tecawizkirin û kuştin. Bi zelalî tê dîtin ku dewleta Tirk hem
li dijî jinên li herêmên ku dagir dike û hem jî li dijî jinên ku bi rêxistin kirine û zîhniyeta
Erdogan qebûl nakin, bi zanebûn qirkirin pêk tîne.
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4. KUŞTINA

ARMANCGIRTÎ YA JINÊN RÊXISTINKIRÎ
YÊN SIYASÎ JI HÊLA DEWLETAN VE
Kuştina bijartî û armancî ya jinên ku xwe bi rêxistin dikin û di parastina azadî û mafên jinan
de roleke aktîf dilîzin, hem li cîhanê û hem jî di dîrokê de pratîkek berbelav û sîstematîkî
ye. Bi sed hezaran jin ji ber fikirên xwe û pratîka xwe ya siyasî hatine qetilkirin û di gelek
ji van bûyeran de ev tawan ji hêla dewletan ve hatine pêkanîn û ji hêla hêzên leşkerî an
polîsên dewletê ve, an ji hêla komên paramîlîter, çeteyan an kujerên bi pre ve hatine kirin.
SEDEMÊN VAN KUŞTINAN ÇI NE?
Ger em li tevgerên berxwedanê yên li çar aliyê cîhanê û yên berê binêrin, em dikarin bibînin
ku jin her ku diçe zêdetir rolên pêşenktiyê digirin ser xwe û di xebatên têkoşînê yên cûr bi cûr
de di rêza yekem de ne. Lê di heman demê de di berxwedana li dijî pêşketinên kapîtalîzm û
faşîzmê de jî. Di vê wateyê de, rola berxwedana jinan, ku hem erd û hem civakan diparêze li
hemberî dewletên ku siyaseta qirkirin, asîmîlasyon û qirkirinê, dimeşîne, xwedî girîngiyek
girîng e.
Ev ne ecêb e dema ku hûn bifikirin ku jin ew in ku bi piranî civakan li hev dicivînin, yên
ku zindîbûna çand û ziman bi riya mezinkirina nifşên nû misoger dikin û yên ku bi ax û
xwezayê re têkiliyek wan a bihêz heye. Li aliyê din, her çend bi kevneşopî ew di nav civakê
de yên herî bindest bûn jî, ev yek jî bû sedem ku jin xwe rêxistin bikin da ku şert û mercên
xwe yên madî û ne madî û tevahî pergalê biparêzin û biguherin. Ji ber van sedeman, jin
hedefên esas in dema ku bi tekoşîna wan di civakê de pêşiya projeyên dewletan asteng
dibin.
Zext û şîdeta li dijî çalakvan û rêxistinên jinan cûr bi cûr dibe, ji darizandina qanûnî û polîs
bigire heya girtin, revandin, şîdeta zayendî an kuştina jinan. Di heman demê de, jin ne tenê
ji ber rola xwe, lê ji ber zayenda xwe jî rastî êrişan tê.
Şîdeta li dijî jinên rêxistinkirî yên siyasî bi serê xwe rasterast şîdeta li dijî civakê ye, lê di
heman demê de bertekek li hember armancên din in.
Ji aliyek din ve, qetilkirina jinan ên wekî Zehra an Hevrîn Xelef jî ev e ku mirovên girîng
û çalak ji rêxistinê derxîne û bi vî rengî wan lawaz bike. Bi van sûcan hewl didin ku, bi
afirandina tirs û gefê, jinên din ên ku beşdarî tekoşînê dibin bêhêvî bikin.
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4.1. JIN BI AWAYEKÎ SISTEMATÎK Û LI SERANSERÊ
CÎHANÊ TÊNE HEDEFGIRTIN
25`ê Mijdarê li seranserê cîhanê wekî Roja Navneteweyî ya Têkoşîna li dijî şideta li ser jinê
tê pîrozkirin. 25`ê Mijdarê roja ku xwişkên Mirabal Patria, Minerva û Maria Teresa Mirabal,
di sala 1960`î de li Komara Domînîkî hatin kuştin. Dilsoziya xwişkan û berxwedana wan a
bi biryar li dijî dîktatoriya Rafael Leónidas Trujillo dewlet xist rewşek zehmet. Piştî girtina
û êşkenceya li ser Minerva û Maria Teresa, dewletê biryar da ku bi riya îstîxbarata leşkerî
dawî li jiyana wan û xwişka wan Patria bîne.
Têkoşîna jinan a ji bo parastina welat, jin û civakê, li dijî baviksalarî û dewletên kapîtalîst
îfadeya xwe ya herî mezin di tekoşîna dîrokî ya bi sed hezaran jinan a li dijî faşîzm û
emperyalîzmê de, ku tarîtî aniye dibîne. Jinan bi canê xwe berdêla têkoşîna xwe ya dijî
faşîzme û emperyalîzim dan. Mînak ew jinên ku wekî Sêzde Gûl têne zanîn. Komek ji sêzde
jinên ciwan, ku pirraniya wan di berxwedana dijî faşizme de rêxistinkirî bûn, çar meh piştî
bidawîbûna şerê navxweyî û destpêka dîktatoriya Francisco Franco, di 5’ê Tebaxê 1939’an
de, ji hêla dewleta Spanî ve ji ber tevlîbûna serhildanê hatin gulebarankirin. Mîna Rosa
Luksembûrg, tekoşînvanê rêxistinên cûr bi cûr ên komunîst ên ku li dijî neteweperwerî
derdiketin, ew jî li dijî Şerê Cîhanê yê Yekem bi biryardarî derdikeve ji ber ku wê ew wekî
rûbirûbûnek di navbera emperyalîstan de didît. Piştî serhildana gel ya ku ji hêla dewletê ve
hate astengkirin, di sala 1919`an de ji aliyê paradewletî yên Alman ve hate îdamkirin. Laşê
wê bi zanebûn û eşkere avêtin çemek, ji ber ku Roza sembolek girîng bû ji bo şoreşgeran
û tevahiya jinan.
Dewlet xeteriyekê di jinên rêxistinkirî yên siyasî de dibînin, ji ber ku ew ji bo jinên din re
wek modelek in û wan teşwîq dikin ku rola baviksalarî bişkînin û ev yek dijî berjewendiya
dewlet e. Ev tirsa dewletan yek ji wan sedemên bingehîn e ku wan jinan dikin hedef. Gava
rastbûna dilsoziya wan jinan a ji bo azadiya jinan a bi têkoşîn û rêxistinbûna wan diyar
dibe, tirsa dewlet hîna mezintir dibe. Doza Meena Keshwar Kamal yek ji wan dozan e ku
di 4’ê Sibata 1987’de hate kuştin. Meena Komeleya Şoreşger a Jinên Afganîstanê (RAWA)
damezirand da ku ji aliyek ve perwerde ya jinan pêş bixe û ji aliyek din ve parastina
maf û azadiya wan bike. Wê rojname û çend dibistan ava kir û di dijberiya hikumeta
Afganistanê de roleke pêşeng lîst. Kuştina wê, ya ku li Pakistanê qewimî, ji hêla rayedaran
ve nehatiye lêkolînkirin û tê bawer kirin ku ew ji hêla polîsê veşartî yê Afganî ve an jî ji
hêla fundementalîstparêzên mucahidîn ve hatiye kirin ku heya roja îro jî zordestî, tehdît û
acizkirina çalakvanên jin ên RAWA berdewam dikin.
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Ji aliyek din ve, tekoşîna jinan gelek caran bi parastina axê VEli dijî siyaseta metînger a
dewletên kapîtalîst ve girêdayî ye. Berta Cáceres çalakvanek Hondurasî, rêveberê xwecihî

û femînîstê Lenca bû ku piştî têkoşînek dijwar ji bo parastina jîngeh û welat, di 2’yê Adara
2016’an de hate kuştin. Leonela Tapdasan Pesadilla, ku di Komeleya Cotkarên Compostela
de rêxistinkirî bû, li dijî projeyên mezin ên erdkolan yên li Fîlîpînê derket. Em bûyerek
din a trajîk û mînakî ya kuştina bi hedef a jinên bû ku ji bo parastina welat û civak li
Kolombiyayê xwe rêxistin dikin. Van salên dawî bi sedan çalakvan û rêberên civakî li
wir ji hêla hêzên paramîlîter ve hatin qetilkirin. Yek ji wan Carlota Isabel Salinas e, ku bi
milîtaniya xwe di Organación Femenina Popular de bi taybetî xwe spart parastina mafên
jinan di nav şer de û di Adara sala 2020`an de hate kuştin.
Bi Kolombiya û Fîlîpîn re, Meksîko û Brezîlya welatên ku herî zêde jin ji ber rêxistina
xwe ya siyasî û çalakiyên xwe yên di parastina mafên mirovan û jinan de têne kuştin.
Marîsela Escobedo Ortiz a Meksîkî piştî ku wê li dijî bêcezabûna kujerê keça xwe û li
dijî qirkirina jin a ku ji hêla dewletê ve hatî parastin têkoşînek dijwar da, ji hêla kujerên bi
pere ve 16’ê Kanûna 2010`an hate kuştin. Mariella Franco di Partiya Sosyalîzm û Azadî
ya Brezîlyayê re femînîstek şerker û parêzvanek mafên jinên reş, bi taybet yên xizan bû
û di xwerêxistinkirina civakên herêmî de di Favelas de roleke girîng lîst. Di 14’ê Adara
2018’an de, ew ji hêla ajanên dewletê ve hate kuştin.
Di dîrokê de û li seranserê cîhanê, baviksalarî xwe di şeklê dewletê de wekî çekek zextê ya
li dijî jinan bi sazî kiriye. Armanca xwe ya serdestkirina civakê bi zordestiya li ser jinan,
bi kuştina kesên ku ji bo xurtkirin û pêşxistina berxwedanê û pêşxistina awayên jiyanê yên
berevajî dewlet-kapîtalîst gavên pêş bavêjin, pêk tîne.
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5. JI BO JINÊN RÊXISTINKIRÎ BÊ EDALETBÛYÎN HEYE
Bêcezatiya ji bo kuştinên çalakvanan, bi taybet jinan, ji hêla rêxistinên wekî Global
Witness, Front Line Defenders û Oxfam International ve baş hat belgekirin. Şidet û kuştin
bi gelemperî bi rûreşkirina çalakvanan re ku wekî terorîst têne binavkirin û bi şopandin û
tehdîtên neqanûnî rû bi rû dimînin.
Tevî vê rastiyê ku di pir bûyeran de, doz têne vekirin da ku kiryarên tawanên bi vî rengî
werin dadgeh kirin, mirov bi gelek darizandinên bêcezatiyê şaş jî dimîne.
Wekî din, girîng e ku kesên ku xwedî zihniyeta ku qirkirinên mêtinger û tawanên siyasî
yên wekî li jor hatine rêz kirin ava dikin, werin dadgehkirin. Lê belê, pirsgirêkek din jî
heye. Van kuştinên jinan hemû kuştinên ku ji hêla hêzên dewletê ve (Wek qetilkirina Zehra,
Hebûn û Emîna) an jî ji hêla aktorên paradewletî ve(Wek qetilkirina Hevrin Xelef) têne
kirin. Ne dabeşkirina hêzan di dewletên neteweyî de dibe sedema bêcezatiya tawanbaran ji
ber ku bi alîkariya dadweriya dewletê an sazûmanên nîv-dewletî tawanbaran biparêzin. Bi
gotinek din, hem nûnerên siyasî yên ku berpirsên kiryarên kuştinê ne û hem jî hêzên çekdar
(leşkerî, polîs, paramîlîter an parapolîs) ên ku dikûjin sûcdar in.
Derbarê cînayetên ku ji hêla kujerên bi pere ve hatine kirin, hin doz hene ku ew bi eşkereyî
hatine mehkûmkirin da ku nav û dengê dewletê paqij bikin an protestoyên têkildarî kuştina
jinan lewaz bikin. Lê belê, ev tenê yek rê ye ku dewlet ji berpirsiyariyê birevin, ji ber ku
di van bûyeran de tevlêbûna wan a rasterast tê paşguhkirin û ji ber vê yekê bêceza dimîne.
Wek mînaka doza Omer Güney, kujerê Sakine Cansız, Fidan Doğan û Leyla Söylemez. Her
çend ew hate girtin û delîl hebûn ku ew ji hêla îstixbarata tirkan ve hatî peywirdarkirin, ev
ji hêla dewletê ve qet nehat lêkolînkirin.
Ji ber vê yekê em dibînin ku dewlet her sal ji mirina bi sedan jinên ku tawana wan tenê
tekoşîna ji bo cîhanek dadperwer e berpirsiyar in. Ji ber ku bêcezatiya van tawanên, ew
hîn zêde dibin. Mînak qetilkirina Hevrîn Xelef nîşanî dewleta Tirk da ku ew dikare bi riya
milîsên çekdar reqîbên xwe yên siyasî bikuje. Kuştina sê çalakvanên li Helincê nîşanî wî
da ku ew dikare jinan bi balafirên xwe yên bê mirov bikuje ji ber ku ew girêdayî tevgerên
civakî û siyasî ne bêyî ku dewlet neçar bimînin ku maskek li xwe bikin. Ev ji bo hemû
jinên ku rêxistinbûnê hildibijêrin û bi giştî ji hemû jinan re metirsiyek mezin e, ji ber ku
bêdengbûyîna dezgehên navneteweyî berdewam dikin ku wî bêcezatiyê û tawanên dewletê
didomînin.
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5.1. LI HEMBER ÊRIŞAN BÊDENGIYA NAVNETEWEYÎ
Piştî ezmûnên darizandinên Nurnberg û Tokyo ku ser sûcên di dema Şerê Cîhanê yê
Duyemîn de û piştî kiryarên şîdetê yên di dema şerên Yûgoslavya û Rwanda de - Şîdeta ku
bi taybetî jinan hedef digire û di her du bûyeran de jî mînak hene, li Romayê konferansek
civandin, ku di encamê de Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî, ya ku bi peymanên Destûra
Roma ve girêdayî ye .
Ev dadgeh dikare sûcên wekî jenosîd, tawanên li dijî mirovahiyê, tawanên şer û tawanên
êrişkariyê darizîne.
Tevî hebûna hiqûqa navneteweyî û wan dadgehên ji bo dadgehkirina êrişên taybetî yên
dewletan li dijî çalakvanan, ew dewletên ku berpirsiyarê kuştina taybetî ya jinên siyasî
yên aktîf û rêxistinkirî berpirsiyar nayên dadgehkirin. Ev qetilkirina jinan ên hedefgirtî di
hin rewşan de hem wekî tawanên şer di hemî bûyeran de wekî tawanek li dijî mirovahiyê
ye, ji ber ku şîdeta li ser bingeha zayendî di şerên piştî-metîngerî wek tawanên hemberî
mirovatiye hate destgirtin, lê ew zêde nayên şopandin.
Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî di heman demê de sûcê jenosîdê dadrizîne, lê beşa
zayendî wekî pîvanek ji bo darizandina kuştina komî û kuştina bijarte nagire nav xwe,
weka dozên ku em di vê dosyeyê de bi nav dikin. Ruxmî ku hijimara jinên hatine qetilkirin
di dîrokê de ji jenosîdek din derbas dike jî, sûcê jenosîdê ne ji bo dadkirinê tê bikar anîn, û
ne jî dadgehek navneteweyî ya nû ji bo wê guncan tê afirandin.
Wekî din, em diyar dikin ku dewletên cûrbecûr bi dewletên din re peymanên hiqûqî, aborî
û leşkerî hene ku ji qirkirina siyasî ya jinan berpirsiyar in û li hember wan bêdeng in. Em
vê yekê dibînin bi mînaka dewleta Tirk û kuştina sê jinan li Helincê di Hezîrana sala 2020.
Dewleta Tirkiye beşek ji NATO’yê ye, lê yek ji welatên endam jî ji bo tawanên Tirkiyê
derxîne pêş dadgehê gavek neavêt. Ew heman bêdengî ye ji saziyên wekî UN û Konseya
Ewlekariyê, ku her çend armanca wan “parastina aştî û ewlehiya li cîhanê” be, lê dîsa jî li
ser êriş û dagirkeriya Tirkiyê li bakur û rojhilatê Sûriyê û tawanan li dijî jinan tu gotinek
nabêjin. Di vê wateyê de em dibînin ku çawa konvensiyonên (peymanên) cûrbecûr ên
Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî, wekî Peymana Navneteweyî ya Mafên Sivîl û Siyasî
(1966) an Peymana Têkoşîna Li Dijî hemû Piçukxistina Li Dijî Jinan (1979), nameyên vala
ne.Ruxmî ku amûrên hiqûqî li ber destên dewletan hene jî, peymana bêdengiya di navbera
wan de ya li ser kuştina siyasî ya jinan beriya edaletê tê.
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Ji me re eşkere ye ku bêdengî li ser bingeha projeyek hevpar û zîhniyetek hevpar, ango ya
dewletên netew yên kapîtalîst ên li ser zordariya li ser jinê hatine avakirin. Heman tişt di
derbarê rêxistinên navneteweyî de jî derbasdare, ku ji encama zîhniyeta dewlet pêk hatine.
Hevkariya bêdeng a dewletan û rêxistinên navneteweyî li pêşberî qirkirina siyasî ya jinan
nîşan dide ku heqaretê li jiyana jinan dikin û xetera ku dewlet di tekoşîna van jinan de ji bo
domandina modela dewleta kapîtalîst dibînin, ku li dijî gelan, civak û warên wan tê rêve
birin, lê bi taybet li dijî jin û azadiya wan derketin.
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6. PÊWISTIYA BERXWEDAN Û XWEPARASTIN
Ji ber vê yekê em dikarin bi zelalî bibînin ka jin çawa têne hedef girtin û têne kuştin da ku
têkoşîna me ya ku em ji bo guhertina vê cîhanê li ser bingeha azadiya jin dimeşînin lewaz
bikin - û ev êrişên bi armanca têkbirina rêxistina jinan pêşve diçin.
Lêbelê, li beramberî van êrîşan, hewcedariya berxwedan û xweparastina jinan li seranserê
cîhanê û biriyardariya me heye û her ku diçe eşkere dibe bi taybet di çarçoveya şoreşa
bakur û rojhilatê Sûriyê . Her êrişek li dijî gel û jinan tenê vîna wan a têkoşînê hîn bêtir pêş
dixe. Jin ji bo azadiya xwe têkoşîna xwe bidomînin. Ji ber ku eşkere ye ku ger em bihêlin
zihniyeta dewleta Tirk a faşîst û baviksalarî pêş bikeve, wê hingê divê em dev ji civakek
demokratîk û jiyanek azad berdin.
Ji bo ku em li hemberê vê zihniyetê xwe biparêzin, em wekî jin neçar in ku cîhên xweser ava
bikin ku tê de her kes dikare civak û xwe bi rêxistin bike, analîz bike, nîqaş bike, mezin bibe
û bikaribe civak û xwe analîz bike û bikaribe di her warên jiyanê de roleke pêşeng bigire.
Heya nuha me dît ku pêşketinên tevgera jinan li bakur û rojhilatê Sûriyê li her deverên
cihêreng çawa ji bo pêşketina tevahî şoreşê diyarker bûn.
Em dibînin ku her ku krîza pergala modernîteya kapîtalîst kûrtir dibe, êrişên wê û bêhêvîbûna
wê xurt dibe. Kuştina Zehra, Hebûn, Emîna û Hevrîn divê bibe sedemek ku em têkoşîn a
xwe radîkal bikin, ji ber ku eşkere ye ku heke em bi her awayî ji bo jiyanê şer nekin, tenê
mirin li benda me ye - hem laşî hem siyasî jî. Ji her demê bêtir pêdivî ye ku em têkoşîna xwe
berfireh bikin, formên nûh û çareseriyên afirîner ji bo şert û mercên heyî yên ku pandemiya
Covid-19 ji me re rêxistinbûna wekî berê zaxmet dike, bibînin.
Pêdivî ye ku em karibin ji asta herêmî derbikevin û bi tevgerên femînîst û jinan re li
seranserê cîhanê tifaqan çêbikin ji ber ku, wek me dît, kiryarên kuştina jinan ji hêla dewleta
Tirk ve tenê mînakek tevgera baviksalarî ya hemî dewletên cîhanê ye. Divê em tekoşîna
xwe bidomînin û bi şîdeta Dewleta Tirk re bi du awayan rûbirû bimînin: Bi soza xweya
rêxistinbûn û têkoşînê, û bi baweriya xwe ya avakirina cîhana nû. Divê em jinên ku canê
xwe dan û şehîd ketin mînak bigirin û di avakirina şoreşa jinan de riya xwe bidomînin.
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Homepage: kongra-star.org
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