
هةموو عورفيء نةريتي اليةنداريء
ئةوة كةلةسةر تر مومارةسةكاني
لةرةطةزةكان يةكَيك  كة  دامــةزراوة
يان لةسةر زياترة، يان لةويتر كةمترة
ذنء ثياو دامةزرابَيـت». باوي رؤَلي

بيرؤكةء ثةيِرةوكردني هةروةها
كة كورد تَيكؤشةراني بيرمةندء تَيزي
تَيزةكةيان بيرمةندء كةسايةتيء وةك
ذندا كَيشةي لةضارةسةري دةطمةننء

سةردةمين. ضِرء قوَلء
ســةرةوةي تــوَيــذي دابةزيني
ئازارء ناو بؤ دةسةآلتدا لةناو  ذنان
ئَيمة دؤزي ضونكة ذن مةينةتييةكاني
لةسةرةوة بورذوازييانةء بةشَيوةي
ضيني هةميشة كة ناكرَيت، ضارةسةر
هوشياري هةروةها ضةوساوةيين،
مافء بةِراستي لةبارةي دانةطشت
طؤِريني طةرضي  ضية؟ ذن  ئةركي
لةهةرَيمدا دةسةآلتداري سيستةمي
ديموكراسيء سيستةمَيكي بؤ
مافةكاني ثاراستني طةرةنتي ياسايي
لــةرووي ذن هؤشياري بــةآلم ذنــن،
وةرضةرخَينةري خاَلي  هزرييةوة
لَيرةوة دةسةآلت  طؤِريني كؤمةَلةء
تانةء زاَلدةستيء دةستثَيدةكات،
كؤمةَلدا لةخَيزانء ثياو تةشةري
ئةوةي بؤ كضان كةذنانء فاكتةرَيكة
ثارَيزراوبن، لَيشاوةء ئةم بةر نةكةونة
رؤتينانة ثيشانبدةنء ِرةزامةندي
خؤيان بــِرؤنء  ذياندا تةرزي لةطةَل
كايةء لةزؤر ئةمةش ذني بطونجَينن،
ثَيويستيء خواستء زؤربةي راهَيزاني
لةئةنجامدا دوورخستؤتةوة تواناكاني
بة طرنطي كةسةرانسةرةء هةية، ذنَيك
تةنها ناداتء فيكري هزريء بواري
تواناكاني ضونكة ثِردةكاتةوة،  كات
طؤِرانكاري ثَيويستي كارء نةخستؤتة
كةلتورةش ئةم نةطرتووة، بةسةرةكي
نةكردوةء طةشةي ئَيمةدا طةلي لةناو

نيية. بووني
بؤ سيستةمَيك بةرجةستةكردني 
طؤِريني توندوتيذيء كةمكردنةوةي
وةك ذن  بةزيادكردني كؤمةَل ء ثياو 
ضةندايةتيءهةمضؤنايةتيلةدامءدةزطا

سياسيةكاندا كؤمةآليةتيء حكوميء
دةرفــةت طرنطتر ــةوةش ل طرنطة،
هؤشياري بؤ خؤيانة ذنان دروستكردني
دروستكردن متمانة سياسيء فيكريء
ناسنامةء طةِران بةشوَين بةدؤزةكةيء
شيكردنةوةي طونجاءو ضارةسةري
ئَيمة كة بةرامبةر رةطةزي رةفتاري
خانزادء وةك» شاذناني لةمَيذوماندا
خانمان عاديلة لةيالقاسمء مارطرَيتء
ضؤن تواناي ئةمِرؤدا هةبَيت، لةرؤذي

نيية. هةنطاومان
هةر  لة كةلتوري سياسيء  رةوشي
طؤِرانكاريء بؤ بنةماية قؤناغَيكدا
زةمينةيةكي هةبووني واتة ثَيشظةضوون
بةذَيرخانَيكي كةثشتي  كةلتوري
هؤكاري بةستبَيت كةلتوري هزريء
ئةم نةبوني طؤِرانكاري، بؤ سةرةكية
لةماوةي بؤي نةكردن كار زةمينةيةء
ِرووي بةرةو تاكي هةرَيمدا، دةسةآلتي

هةَلدَيرَيكي فيكري كردووةتةوة.
فيمَينستي بزوتنةوةي دةركةوتني
سةرةتاي ناوينء  سةدةي لةكؤتايي 
دةرفةتَيك سةرمايةداريدا، سيستةمي
سياسيء مافي داواي  كةذنانيش  بوو
هةَلبذاردن ئابوريء  كؤمةآليةتيء 
توَيذةكاندا هزري لةناو طؤِراني بكةنء
ذني كرَيكارء ٨هةزار بؤية رةخساند،
بكةنة هَيرش توانييان سةوزةفرؤش
سةندني ظَيرسايء كؤشكي سةر
مارسيش ٨ي راطةياندء مافةكانيان 
ئيتر كة جياوازبوو، هاندةري تاكة
دةبةستء كؤنطرةيان ساآلنة ذنان
جيهاندا ذناني  كؤنطرةي دووةم  لة
«كالرازتكين» ثَيشنياري لةكؤثنهاطن
جيهاني رؤذي ببَيتة مارس ٨ي كرد

بدرَيت. لةسةر بِرياري ذنانء
ناوةِرؤكي ــةواو  ت خةباتة ئةم
يةكدةنطء بة ضونكة فيمينستية،
ئايدياء جياوازي بَي مةبةستء

نا، خةباتَيكي توَيذ هةنطاويان ضينء
كة ذنانة  بةطوتارَيكي  جــؤرةء  بةم
جياوازةكاني راءبؤضونة لةناوخؤيدا
ذناندا ئَيمةي لةناو هةَلطرتبَيت،
لةسةر سةردةميةء ثَيويستييةكي
لةهةَلةء وةرطرتن ســوود بنةماي
فيمينستي بزوتنةوةي جيابونةوةكاني
بؤضونة بةسةر  لةدوايدا كة جيهان، 

دابةشبوون. ثياوانةكاندا
راوةستاني بةهؤي  لةهةرَيمدا 
فيكريء كَيبةِركَيي ملمالنَيء
هَيواشء عةقآلنييةكان طؤِرانكاري زؤر
واقيعيء زةمينةيةكي ســاردنء
هةبَيت جوآلندني كةتواناي  بابةتي 
مةودايةكي كاتء بؤية بةديناكرَيت،

ريشةيي. طؤِراني بؤ دةوَيت زؤري
ميراتَيكي نةبوني ــةر ــةب ل
سةرخانَيكي وةك كة هزري كةلتوريء
كةمء يان نةبووة ببينرَيت دامةزراو
خودي بيرمةندء كةساني واتة الوازة،
بنةِرةتي طؤِراني ــِرؤذةي ث بيرؤكةء
مةيدانيان خؤخستنة كةتواناي
جةماوةري زةمينةيةكي هةبَيتء
ثَيكبهَيننء دةسةآلتةوة لةمسةري
بجوَلينن هزري طؤِرانكاري بؤ خةَلك
ثَينةدراوة دةرفةتيان يان كةمبون
بؤ لةبةرئةوة  دةرنةكةوتوون، يان 
بؤئةوةي بةناوةِرؤك ذنانةي خةباتَيكي
رؤذئاوايي خةباتي دووبارةكةرةوةي
قؤناغةكاني هةَلةء بةهةمان نةبينء
بةشوَين دةبَيت تَينةثةِرين، ئةواندا
كوردا ذناني خؤيي  ثَيكهاتةيةكي 
جَيبةجَيكردني بكةين، بؤ بِرؤينء كار
بؤ كار زةمينةدا بةهَيزبوني لةطةَل
هزرييةكانمان خؤدييء توانا راهَيزاني

بكةين.
رةنجدةرء ذنان ضيتر ئةوةي بؤ
هاوسةنطي نةبنء سةرمايةدار ثياوان

بطةِرَيتةوة. كؤمةآليةتي
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بةرةنطاربونةوةى  بؤ هةفتةيى يةك راطةياندنى ضِروثِرى هةلَمةتَيكى وتيشى »هةولَدةدةين لَيدوانةكةيدا درَيذةى لة  مورادخان

هةية» زؤر دارايى هاوكارييةكى بة ثَيويستى لةم جؤرة بَيطومان كةمثينَيكى رَيكبخةين، بةآلم نامرؤيية دياردة ئةو

»تاكى ــت  ــَي دةَل ســامــان  
وزة تةوزيفى  نةيتوانيوة كــورد 
جؤرَيك بة بكات، سَيكسييةكانى
دَلنيياي ئارامىء ئاسوودةييء كة

ضوار لة كؤمةَاليةتى  ــىء دةروون
بكات، دةستةبةر  خَيزاندا  ضَيوةى 
دووركةوتنةوةى بوةتةهؤى بؤية هةر

خَيزان«. هةَلوةشانةوة ِرؤحةكانء

طلةيي  ذنان لة  تر  بةشَيكى  
بة هاوسةرةكانيان كة دةكةن ئةوة
كارةكانيانةوة بة سةرقاَلييةوة هؤى

فةرامؤشيانكردوون.
ــاَل  ــــروة٢٧ س س ــا ــةوةت  ئ
بة ئةوةندةى دةَلَيت»مَيردةكةم
ضارةكَيكى سةرقاَلبوو ئينتةرنَيتةوة
وةك ئةكرد،  نة من لة ِرووى ئةوة 
زياتر ضَيذى ئينتةرنَيت لة ئةوةى
ذيانى بؤية من، لة وةك وةربطرَيت
يةكتر لة دؤزةخء بة بوو خَيزانيمان

جيابووينةوة».
ِراوَيذكارى سةنتةرى سةرؤكى
بؤ طرفتة ئةو هؤكارى  خَيزان
الوان كة دةطةِرَينَيتةوة، ئةوة
لة هاوسةرطيريي ثِرؤسةى لةثَيش
بةرامبةر ِرةطةزى سايكؤلؤذياى
نيية، شارةزاييةكييان هيض
هةيانة كة زانيارييانةى وتى»ئةو
خةَلكةوة ــى دةم ـــؤَالنء ك لــة 

دةستييانكةوتووة».
ثَيويستة  ئةو بؤضوونى بة  
خول ــدا، زةواج ثِرؤسةى لةثَيش 
بكرَيتةوة دةزطيراندارانة ئةو بؤ

كةمدةبَيتوة. كَيشةكة
كؤمةَاليةتى بوارى شارةزايانى
لة ذنان خستنى ثشتطوَى  هؤكارى
دةطَيِرنةوة ثياوةكانيانةوة اليةن
ئةحمةد ئاشنا خوودى، هؤكارى بؤ
ثَييواية كؤمةَاليةتى توَيذةرى 
لةوانةية ثياوانة جؤرة ئةو كة
بووبن، ِرةشبينى  دووضــــارى 
قسةَلؤكةوة قسةء بةهؤى هةروةها
خَيزانةكةوة كارى  كةسء  لةاليةن
ئةوذنة ئافرةتةكة، هةمبةر لة
كةوتووة، مَيردةكةى  لةبةرضاوى 
ذنء ئةء وتيشى»بةيةكطةيشتنى
نةبوة، ئةمة خؤشةويستى ثياوة بة

نوَى اليةكى ترةوة، لة اليةكةوة، لة
ِرووى لة نيية ذيانياندا لة بوونةوة

سةرجَيييةوة» 
ئاينى وةك ئيسالم ئاينى 
دانيشتووانى زؤرى  بةشَيكى
كــوردســتــان لـــةوبـــارةيـــةوة
مةال هةية، خؤى ديدوبؤضوونى
مزطةوتى ثَيشنويذى سادق جةالل

هــاوَالتــى  بة ــازادى ئ شةهيدانى
سةرجَيي »دووركةوتنةوةى وت
و بَيت  هؤ بةبَى نابَى ئافرةت لة 
باسى  بخايةنَيت»  زؤر ماوةيةكى
دووركةوتنةوةى كة لةوةشكرد
مةرجى خؤى هاوسةرةكةى ثياو لة
دةبَيت كة ئةوةية ئةويش هةية،
خةوتندابَيت، جيطاى لةسةر
لَيوةربطَيِرَيت، ِرووى تةنها واتة
وةك جيانةكاتةوة، لَى ذوورةكةى
ثياوةكة ذنةكة بؤ ئامؤذطارييةك
نابَى بطرَيتةبةر، شَيوازة ئةو
كةس الى حاَلةتة  ئةم ثياوةكة 

باسبكات».
وتى  ئاينية  مامؤستا ئةو   
ماوةى ئةطةر قانوونييةوة »لةِرووى
بؤى خاياند ذنةكة دابِرانةكة زؤرى
الى خؤى حاَلى شةكواى هةية
بانطى قازى ئةوكاتة بكات، قازى
ذنةكة ئةطةر دةكات هةردوكيان
جارَيك ضةند ئةوا نةبوو، كَيشةى
بةثَيى دةكرَيت، ثياوةكة ئامؤذطارى
قازى لَيكؤَلينةوةكة ضؤنييةتى
كةسَيتى بارى ياساى بِرياردةدات،
ئاينى سؤنطةى لة  كة عَيراقي
طرتووة، سةرضاوةى ئيسالمةوة
ذن واتة هةية، بؤضوونى هةمان
كةمتةرخةمى بةهؤى دةتوانَيت
سَيكسييةوة ِرووى لة مَيردةكةيةوة

مَيردةكةى بكات». شكات لة

مارسدا!! هةشتي لةيادي

نادةن سَيكســـــــــييةوة رووى لة ذنةكانيان مافى ثياوان
ئةكرد» نة من لة رووى ئــــــــــــــــــــةوة ضارةكَيكى سةرقاَلبوو، ئينتةرنَيتةوة بة ئةوةندةى «مَيردةكةم

ث.هاوآلتى

ئةَلمانىء وادى رَيكخراوى
بةشى ــىء ــاوآلت ه ــةى  ــام رؤذن
وشةء كؤمثانياى راطةياندنى
ئاوَينةكان طؤظارى لظينء طؤظارى
ضةندكةسَيكى نوَى، دةنطى وراديؤى

مارس  ٨و٩  رؤذى سةربةخؤ،
كة ئةنجامةى ئــةو طةيشتنة
لةدذى كةمثينَيك بؤ ليذنةيةك

ثَيكبهَينن. خةتةنةكردنى كضان 
لة  كؤبونةوةيةك  ضةند ثاش   
بةئامادةبوونى هاوآلتى نوسينةطةى
اليةنانة ــةو ئ نــوَيــنــةرايــةتــى
بةرةنطاربوونةوةى بؤ ليذنةيةكيان

راطةياند. كضان خةتةنةكردنى
ــةوةك ك ــان ــورادخ ــةالح م ف
ــت دةس ــذى لــيــذنــةكــة ــَي ــةب وت
تايبةتدا لَيدوانَيكى لة نيشانكراوة،
رونكردةوة هاوآلتى بؤ ــةوةى ئ
دزَيوة دياردة ئةو بآلوى «زؤرىء
بةشدارى زؤرء  بةكارى ثَيويستى 
بؤية هةر  هةية، اليةك هةموو
كةلة كؤبونةوةيةك ضةند ثاش
هاوآلتى رؤذنامةى نوسينطةى
ئةو طةيشتينة بــةِرَيــوةضــوونء  
ئةو لةدذى كةمثينَيك كة بِروايةى

بةرَيبخةين». دياردةية
طرنطانة بِريارة بةو سةبارةت
هاوآلتى بؤ خان ــوراد م فــةالح
دياردة ئةو «بوونى ِروونكردةوة
ئاينء لةرَيطاى  ثَيشتر كة دزَيوة 
تةندروستييةوة ــطــةى ــةِروان ل
واتــة ــدراوة، ــَي ث شةرعييةتى
لــةرووى ئاينييةء فةرمانَيكى
قازانجى تــةنــدروســتــيــشــةوة
ئةنجامى لة كةئةمةش هةية،
نةريتة ــوء خ تَيكةآلوبوونى 
تَينةطةيشتن بــاش  كؤنةكانء
رؤشنبيرى نةبوونى لةئاينء
سةرضاوةدةطرَيت، تةندروستييةوة
كةمكردنةوةو بؤ بِريارماندا بؤية
سوود دياردةية ئةو بنةبِركردنى
كؤمةَلناسةكان دةرونــنــاسء و 

وةربطرين»
ثرسيارَيكدا ــى ــةوةآلم ل
ئايا ــة ك بـــةوةى ســةبــارةت
ضةندَيك تا ئاينى  مامؤستايانى 
ئةوان كةمثينةى  ئةم ثشطيرى 
كةمثينى ليذنةى وتةبَيذى  دةكةن.
خةتةنةكردنى بةرةنطاربوونةوةى
مامؤستاى  وتى» لةِراستيدا كضان
ئةوةداية لةطةَل  هةية زؤر  ئاينى
ثةيوةندى ــة ــاردةي دي ــةم ئ كــة 

ئيسالمةوة ثيرؤزى ئاينى بة
نةريتَيكى كة ئةوةندةى نيية،
كؤمةآليةتييةء ــوى ــةوت دواك
نوَى) (دةنطى  ــؤى  رادي ئَيستا
ضةند دةنطى كليثكردنى سةرقاَلى
كةدذى ئاينيية مامؤستايةكى
كضان خةتةنكردنى ـــاردةى دي
كلثيانة ئةو ثاشان قسةدةكةنء
توَيذةرى ثزيشكء دةنطى كة
دةرونناسانيشى كؤمةآليةتىء
بةسةر دةكرَينء كليث تَيداية
كوردستاندا راديؤكانى هةموو
بةئامانجى ــن ــرَي ــدةك ــةش داب

خةَلك». هؤشياركردنةوةى
ميكانيزمانةى  بةو  سةبارةت
ئةو كةمكردنةوةى لةثَيناو كة
موراد فةالح دةيطرنةبةر دياردةيةدا
بِريارى كؤبونةوةكاندا »لة وتى خان
تايبةت لؤطؤيةكى كة ئةوةماندا
دروستبكةينء ليذنةكةمان بة
مةدالياى ملوانةكةء  شَيوةى  لة
ديكةدا فؤرمَيكى ضةند بةريةخةء
بكةين دابةشى دروستبكةينء
هاوكات هاوآلتيانداء بةسةر
تايبةت ــارى  ــي زان ثــؤســتــةرء
قوتابخانةء لة مةسةلةية بةو
طشتييةكاندا شوَينة نةخؤشخانةء
لةوةى جطة ئةمة هةَلدةواسين،
تايبةت كؤنسَيرتى هةوَلدةدةين كة
لة رَيكبخةين  مةسةلةية بةو 
هاوكارى كؤكردنةوةى  بؤ  اليةك
ديش لةاليةكى ء  كةمثينةكة  بؤ
ئامادةبووان، هؤشياركردنةوةى بؤ
هةوَلدةدةين لةوةى جطة ئةمة
هونةرمةندانى كؤنسَيرتى لة سوود
هــةمــان ــؤ ب ــن ــري ــط وةرب دى 

مةبةست».
ـــذةى  درَي ــة ل  مــورادخــان
»هةوَلدةدةين وتيشى لَيدوانةكةيدا
ضِروثِرى راطةياندنى هةَلمةتَيكى
بةرةنطاربونةوةى بؤ هةفتةيى يةك
رَيكبخةين، نامرؤيية دياردة ئةو
لةم كةمثينَيكى بَيطومان بةآلم
هاوكارييةكى بة ثَيويستى جؤرة

هةية». زؤر دارايى
اليةنَيك  ض ء ــَى ك ئايا  
موراد فةالح دةكات، هاوكاريان
ئةندامانى ــةنء »الي وتى خان
كةناَلى لة هةريةكةيان ليذنةكة
هــةوَلــى ــةوة ــان خــؤي تايبةتى 
ــى داراي كؤمةكى ثةيداكردنى

دةدةن».
ثَيشتر  ــاطــاداريــن ئ وةك   
حكومةتى تةندروستى  وةزارةتى 

نوَينةرى لة كوردستان هةرَيمى
ليذنةيةكى ــك ــَي وةزارةت ضةند 
ديــاردةى بةرةنطاربوونةوةى بؤ 
ثَيكهَيناوة، كضان خةتةنةكردنى
هيض ئَيوة  ليذنةيةى ئةم ئايا 
ئةو ــةَل ــةط ل ثةيوةندييةكى
ئةو وةآلمى بؤ هةية؟ ليذنةيةدا
ليذنةى وتةبَيذةكةى  ثرسيارة 
ديــاردةى بــةرةنــطــاربــوونــةوةى
وتةبَيذى كضان خةتةنكردنى
لة يةكَيك »بةَلَى وتى ليذنةكة
بوو بريتى ليذنةكة بِريارةكانى
ثةيوةندييةكى دروستكردنى  لة
تؤ ليذنةيةى ئةو لةطةَل  توندوتؤَل
دروستبكةين، ثَيكرد ئاماذةت
لةو نوَينةرمان هــةوَلــدةدةيــن
تةندروستيدا وةزارةتــى ليذنةيى

هةبَيت».
لَيدوانةكةيدا  كؤتايى لة  
بؤ خــان ئــةوةى ــةالح مــوراد ف
ليذنةكة كة روونكردةوة هاوآلتى
رَيكخةرى ئؤستن ظؤندةر تؤماس
ئةَلمانى وادى رَيكخراوى  طشتى
ثةيوةندييةكانى رَيكخةرى وةك
رةئوف كةمال وآلتء دةرةوةى
وةك ــى ــاوآلت ه ــةرى ــوس ــةرن س
ثةيوةندييةكانى رَيــكــخــةرى
سةرمايةدارةكانى لةطةَل ليذنةكة
سةرنوسةرى ميرة ئةحمةد ناوخؤء
رَيكخةرى وةك لظين طؤظارى
مامؤستايانى لةطةَل ثةيوةندييةكان
وةك ئةديب موحسين زانكؤو
لةطةَل ثةيوةندييةكان رَيكخةرى
قةيسةر ئاينىء مامؤستايانى
راديؤى دةنطى رةحمان بةِرَيوةبةرى
ثةيوةندييةكان رَيكخةرى وةك نوَى
رةئوف ئةَلوةن  راديؤكانء لةطةَل 
ثةيوةندييةكان رَيكخةرى وةك
ذنــانء رَيكخراوةكانى لةطةَل

دةستنيشانكرد. ئافرةتان
خةتةنةكردنى ــــاردةى دي
لة كؤنةء دياردةيةكى كضان
ئيسالميدا وَالتانى  لة ــك زؤرَي
كة ئامارَيكيش بةطوَيرةى هةيةء
ضةند لة ئةَلمانى وادى رَيكخراوى
ئةنجانيداوة كوردستان ناوضةيةكى
٦٠٪ى لــة كــة دةركـــةوتـــووة 
لة٧٠٪ى سلَيمانىء مَيينةكانى

٪ى  لة٦٠  هةولَيرء مَيينةكانى
لة١٠٪ى كةركوكء مَيينةكانى 
٩٥٪ى لة دهــؤكء مَيينةكانى
٨٥٪ى لة رانيةء مَيينةكانى 
كفرى لة٦٠٪ى رانيةء مَيينةكانى

خةتةنةكراون.

بةرةنطاربوونةوةى بؤ ليذنةيةك

راطةيةندرا كضان نةكردنى خةتةنة

بازرطانييانةء مامةلَةي
سةرمايةداري
لةكوردستاندا
وةك دةستيثَيكردوة،
اليةني الوازبووني
مؤِراَلء مانةوةى
قازانج بةكاآلكردنء
شتَيكةوة، هةموو لةثَيش
سوود ذندا لةئاستي
مةرامي بؤ لَيوةرطرتني
ثياوانء دةرك نةكردن
طرنطي بةرؤَلء
كةسايةتي

خةتةنةكردن بةردةوامة قةدةغةكردنى ةكان بؤ
َ
هةول

خَيزانةكانة لةيةكرت جيابوونةوةى هؤكارى سارديى سَيكسيى


