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  ی فسانه ئه
   ه ))شونی شیاوی ژن:  ماڵ(( 

دونیادا بوایان   س له ها آه آات و ملیۆنه ش ب ده مۆآه تا ئه  آه  یه آی آۆن هه یه وته  
ت  ی شیاو بۆ ئافره جگه: ت  ده  ت و دونیای ئیسالمی ، آه ڕۆژهه  تی له تایبه  ، به  یه پی هه

زی  گه ی ڕه ر بناغه سه له  م جیھانه ئه  واته ، آه  موو جیھانه ر هه م مای پیاو هه ، به  نھا ماه ته
  ، به  ر آراوه سه هرشی زۆری له  ته م بابه آی له یه رچی ووته ، گه  ش آراوه نر و می دابه

م بیر  م ئه ، به" آان فمنسته"می بزافی  آه پۆلی یه ن شه الیه مدا و له ی بیسته ده سه  تی له تایبه
جیھان   ی آه وه ر ئه سه له  وامه رده ش به آه نگه ، جه  وه بۆته و آور نه  ئارادایه  ر له هه  بۆچوونهو 

  .ت و پیاو  ردوآیان ، ئافره مولكی هه  وه ببته
  ی آه خته و وه چت ئه زیندان ده  و پتر له  سكه رته آی زۆر به جوگرافیایه  ك شون آه ماڵ وه  دیاره
پتر   آه  یه و شونه ، ئه  باوه  ك الی ئمه بت ، وه بژاردندا نه هه  آی له ازادییهت هیچ ئ ئافره

و  رتر بوو له وه خته وت زۆر به شكه تی ناو ئه ئافره  نده ر چه ، هه  یه آه آۆنه  وته شكه ی ئه درژ آراوه
ها  آان ملیۆنه وه خوندنه موو ی هه گوره  به  ، چونكه  وه ڕازته آۆشكی بۆ ده  مۆآه ی ئه ته ئافره

می  رده به ی له ر و ئاژه وه له ، په  بووه ت و سیحری هه سه هز و ده  ت جۆرك له ساڵ ئافره
رمی  رگه ، سه  بووه" آیم حه"و   رهناوه رمانی ده گیا و گۆ ده  ، له  خو آردووه دا به آه وته شكه ئه

و هز و  بۆ ئه  میه  نده موو خواوه و هه ، بوونی ئه  وه ته و مندای ناوه  آشت و آال بووه  جۆرك له
  ر باوك ساالریدا آه رامبه به  ستی دایك ساالری له ، هۆآار زۆر بوون بۆ شكه  وه ڕته گه ده  سیحره

بوون   ، مژووی درژی آۆیله  وێ و له  ی خۆی بدۆڕن ، لره ی خواهانه ت پگه وای آرد ئافره
ی مندای  وه حوآمی ئه  ت بت ، به ی ئافره قینه شونكی ڕاسته  ر ماڵ تاآه ، گه  وه هبكات  دووباره

  ژن له  آه  یه ها بیانووه ده و سه ك له نھا یه یان ته وه ئه  خوی بكات ، آه  به  رجه بت و مه ده
ها  ملیۆنه  آه  مای پیاوه  وه منته وی ده ر گۆی زه سه له  ی آه وه ئه  واته آات ، آه ند ده به  وه ماه
ش  م دابه كو خودا خۆی ئه ، به  ش آردووه نین وامان دابه  ئمه  وه ئه  چت آه سیش وای بۆ ده آه

ناو   وه ڕنه بگه  نییه  وه پویستیان به  نده وه ئه  سانه و آه ئه  ته به ، هه  پیرۆز زانیوه  ی به آردنه
سپاو ،  سمكی چه و ڕه  لتوور و ڕێ آه  ته بووه  و یاسا زاه جار ئهدوا  آان ، چونكه ئاسمانییه  قه ده
ی  پاتریارآییه  مه و سیسته ی ئه گوره  ها به همیش بت الی ملیۆنه ر وه گه  ش آردنه و دابه ئه
آانیش  و ژووره  هی پیاوه  وه ره لتووركی پیرۆز ، ده یاسا و آه  آات بوو به آار ده) ی پیاوساالرییه(

  .ژنان هی 
ژنان و پیاوان   ن آه بكه  و دیواره ر ڕووخاندنی ئه سه ڕ له ن شه ی ئاماده رانه نگاوه و جه تا ئه هه
نھا  ته  تك آه آه مله سنوور و مه  تكی ب آه مله تی لكدی دوور ، مه آه مله دوو مه  داته ده  فێ

  هز و پیرۆزه و بوا به  لتووره و آه ژر فشاری ئه  ، زۆر جاران له  یه آی چكۆله یه هالنه
قلیدی و  ته  گرانی باه دیدی هه  هز و پیرۆز له به  ته به ، هه  وه آشنه سنن و ده ره هه

  تی له تایبه  ، به  واریدا هیچ هزكی ڕادیكاڵ نییه ی آورده ناو آۆمه آان ، له وتووه پاشكه
  آه  نییه  هزه به  ره و به ران و ڕۆشنبیران ئه ووسهن  له  آان ، دیاره گرانی فیكری ناو حیزبه هه

  .  آۆن و داڕزیوه  لتووره و آه م بنت دژ به رهه ی بكات و فیكرك به تووڕه  قلیدییه ته  ڕوانینه
ر  سه وان له كو ئه ، به  وه آانه آونی ژووره  وه تان بخرنه ئافره  آه  نییه  وه نھا ئه ته  به  آه آشه
ك  رگیز ناتوانن خۆیان بن ، نه هه  ڕاڕا و پ ترسن آه  نده وه زگاآانیش ئه آۆن و ناو دهو   جاده
بینن بۆ   ده ئازادیخواآانیش ڕۆكی پاسیڤ و گوایه  ره هه  ته ئافره.. س  و به  نده وه ر ئه هه
ر  بینن گه ا دهو ڕه  بۆ خۆیان به) رآار به(خشن و ڕۆی  به پیاو ده  به) ر بكه(ڕۆی   میشه هه
بۆنی   ن آه و زمانه نی ئه تان خاوه موو ئافره ر هه هه  میشه بۆ ناو زمانی خۆی ، بۆ هه  وه ڕینه بگه
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  آچان و ژنانی زۆر ڕادیكاڵ بووه  دانی لدت ، من خۆم گوم له وه سته ده  یی و خۆبه سته ژر ده
  " .خشم  ببه) یان پیاوان(  و پیاوه شی خۆم به نیم له  من ئاماده"   وتوویانه  آه
ی  شوه  پیاوانن به  وه ڕزمانكی جوانتردا ، ئه  م له به  آانیانه ی داپیره مان ڕسته هه  وه ئه

  لتووره آه  وه ، ئه  وانیش قبویانه نن و ئه خ و نرخی ماددی بۆ آچان و ژنان داده جۆراو جۆر بایه
  .آی خۆش بت  شهآی و پا یی و پشه ماره  آات دی به وا ده
ش آردنی ژنان و  بۆ دابه  یه تی خۆی هه سه و خه  فه لسه ك فه ك آۆمه گایه ر آۆمه هه  ته به هه

  كانه و خه آی ئه یه  به  آه ر یه سه واویش له ری ته ر دونیای جیاوازدا و آاریگه سه پیاوان به
ر  گا ، هه موو آۆمه ر هه و مۆڕای هه ی ڕۆحی ندی و ڕایه یوه ر آۆی په سه هت ، له جده به
و  تان ، ئایا ئه ڕ ئافره مه گری چ بیرۆبۆچونكین له هه  بزانین ئمه  آه  ستی ئمه به مه  شه وه ئه

  ی زانیوه وه ت خودی خۆی به ؟ ئایا ئافره ی گومان و پرسیاره یان ج  ژن شیاوه  به  ی دراوه ڕۆه
و  تایی بۆ گومان آردن له ره وكی سه زانت؟ هه پیرۆز ده  به  لتووره م آه و ئه  فی ل آراوه  آه
فی  له ی سه وره دا هزكی گه مۆآه له  ، چونكه  زۆر پویسته  ها و مۆڕاڵ و بیر و بۆچوونانه به

ماڵ   تان آه دات بۆ هاندانی ئافره آی زۆر دهًو فتی هه لتوری پاشكه ئایین و آه  ستوو به پشت به
آی پاك و خوداناس  یه وه گینا ناتوانن نه ت و شونی شیاوی خۆیان ببینین ئه آه مله مه  به

ڕووی سكسی و   ی له وه ی ئه ر بناغه سه له  ی نر و م وه ناو دونیا ، جیا آردنه  نه فبده
ی  ته وه م له نی آه الیه  ، به  یه آی زۆر درینی هه ری جیاوازن مژوویه وه دوو بوونه  وه فیسیۆلۆژیه

میزۆپۆتامیا ، پیاو   دا واتا له یه م ناوچه ر له هه  لمنن آه سه و ده آان ئه تۆماره  یه مژوو هه  آه
  تی آردووه راوز آردنی ئافره په  آات و به یی و زابوونی خۆی ده سته رده ر هز و سه سه ڕ له شه
ی  وه نگدانه ، ڕه  یه نی هه مه زار ساڵ ته هه  تا دهزار  ش هه شه  له  و مژووه ی خۆی ، ئه فه لسه فه  به
دا  مه رده م سه آانی ئه روونناسه ده  ك له یه دا و ئاشكرا الی ژماره مه رده م سه له  و بۆچوونه ئه
  ت ، به زۆر شتمان پده) روون شیكاری ده(ی  ك بۆ قوتابخانه یه وه ڕانه گه.  خشی خۆی داناوه نه

و ژن   هزه پیاو به:   ده  آی واآه یه له فۆرمه  ر بۆ نموونه هه) یك ئرآسنئیر(تی الی  تایبه
  ،   الوازه

هنت و ژن سۆز ،  آار ده ق به ، پیاو عه  ، پیاو بزو و ژن همنه  رم و نیانه و ژن نه  پیاو دڕه
آانی  سته ست و نه ههك و  خه  خ به دات ، ژن بایه آان ده آان و شته ڕه بیر و باوه  خ به پیاو بایه

  .هتد ... دات  ده
مانگ و تاریكی و ئاو   آرت ، ژن به راورد ده خۆر و ڕووناآی و شاخ به  ناو سروشتیشدا پیاو به  له

یاڵ و ڕۆح و  خه  آه  آنیككه ف و ته  جۆره  تانه سه م خه موو ئه و ژن سارد ؛ هه  رمه ، پیاو گه
  .و پیان ڕازی بت   جوان ببین به  سفانه م وه ئه  ی آه وه به آات ده  ت ئاماده منتالتی ئافره

  آوڕان له  ك آوڕ و آچدا نووسی آه  آۆمه گه آی خۆیدا له یه وه تاقیكردنه  دآتۆر ئرآسن له
ڕوو   وه ره ده  ن له نانه و دیمه پتر ئه  زرنن آه مه داده  نانه و دیمه ئه  میشه دا هه)میكانۆ(ی  مه گه
  آان بووآه پارچه  چی آچه آان ، آه آان ، تامپۆنی ئۆتۆمبله آوییه  ه ی ئاژه شه ڕه ن ؛ هه ده ده

  نن له ژه ؛ یان پیانۆ ده  وه خۆنه آان چا ده و میوانه  خوێ  میوان و خانه  ن به آه آان ده شووشه
  .  وه ماه
  یه فتار هه و ڕه  وه مكی بیر آردنه ستهشوازك یان سی  وه ك و آاركه یه مه ر گه پشت هه  له  دیاره

دواجار   ین آه ئمه  وه ، ئه  ست آردی پیاوه م ده ، به  هزه نھان و به آۆن و په  مك آه ، سیسته
، دوا جاریش   وه ته بۆمان ماوه  وه باو و باپیرانه  له  ن آه تییه یه آۆمه  مه و سیسته نی ئه خاوه
و  آان ئه آان و پادشاآان و ئاخونده ران و سیحر بازه روه ئایین پهناس و مرۆڤ ناس و  آۆمه
ی دیار و نادیار  ها ڕایه ده سه  و به  چنیوه  وه ه) م  نر به(ندی  یوه په  یان له ئاۆزه  ونه ته

سم  هآدیدا ڕ  یه گه له  فتاری ئمه جوغزی ژیان و ڕه  بۆته  ی آه وه م ئه ، به  مارۆداوه یان گه ئمه
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بوای   دا آه ئاۆز بوونه  وه پای ئه  ، له  آاندا ئاۆز بووه نه مه ی شون و زه زۆربه  له  آات ، آه ده
ردوو  هه  ك آه یه ڕاده  به  وه ڕووی فیزیكی و فسیۆلۆژییه  له  یه هه  جیاوازی نر و م  واوی به ته

  .  آی دروست آردووه یه  و دوو دنیای دژ به  آدی نامۆ آردووه یه  ی به آه توخمه
  سمكراوه و جوگرافیا ڕه آوردستان داوای گۆڕانی ئه  له  رمنی ژنانه بزافكی شه  مۆآه ئه  ڕاسته

م  آی آه یه ستی ژماره ر ده سه له  م بزافه م ئه م ، به خه  به  ی آردووه و مژووه آات ، گۆڕینی ئه ده
  ته داهاتوونه  رمنانه پارز و شه  آۆنه  و حیزبه بای ئه ژر و له  ی بۆآراوه شه تان بانگه ئافره  له
م  ڕووی ئه  یاندن و داخستنی میدیاآان به آان و ڕاگه ندییه یوه په  ژاری له ش هه وه له  ، جگه  رێ ده

ری ،  رتاسه تان و سه موو ئافره ر هه بزافی هه  به تَبیـ نه  و بزافه ئه  وای آردووه  واسراوه هه  آشه
رباری  ، سه  یه وره گه  و فه بئاگابوون له  نوسه و چاره ڕازیبوونی ژنان ، خۆیان ، به  له  هجگ
  .ماف و داواآانی خۆیان   مترین هۆشیاری به بوونی آه نه
آرا  ر ده سه ی له قسه  وه ترسه  ، به  وه رمه شه  و نادیار بوو ، به  تا دونی شاراوه  ی آه یه و آشه ئه

م  ژن و پیاوانی آورد ، به  ك له یه ی ژماره ق ته مه تی گفت و گۆ و ده بابه  ته بووه  همۆآ ، ئه
ك  آۆمه  ری ، نه رتاسه مكی میللی و سه خه  بۆته و نه  آی زۆر بچوآدایه یه بازنه  هشتا له

ن و  ست بكهدرو  ندییه یوه و په گۆڕانك له  ن آه تی هه الیه ری سیاسی و ئابووری و آۆمه فاآته
بری  زه  به  آه  یه ش هه قینه بزافكی ئازا و ڕاسته  ن ، نه بكه  لتووره و آه له  وره گومانی گه

  .بگۆڕت   یه له سه و مه نی شتك له ده ك یاسای مه پاندنی آۆمه سه
آی  یه ر هالنه آرت ماڵ بت ، هه ده  سك آه رته آی به یه و جگه  آانه هشتا جیھان هی پیاوه

دگار و  خشینی ئه ر به سه له  گا سووره تی ژن بـت ، آۆمه آه مله موو مه ، هه  شنه م چه ی له چكۆله
رك و مافی جیاواز  ست نیشان آردنی ئه  ده گه ، له  نر و م  تی جیاوازی سایكۆلۆژی به سه خه

نی هز و  ژن و پیاو خاوه  بوای زۆرینه  به  آان چونكه ژن و پیاوه  ت به ی ژیانی تایبه و شوه
تی ، یان  یه بـت ، یان مۆڕای ، یان آۆمه  وه نگیه رهه ڕووی فه  توانای جیاوازن ، جا چ له

  یه و آشه ژن پیاوی چاالك و هۆشیار به  آی زۆر له یه ببوونی ژماره  ته به قی و فیزیكی ، هه عه
و  به  وه منته ك خۆی ده وه  و دۆخه ، ئه  فیایهو جوگرا نگی گۆڕینی ئه ر جه سه سوور بت له  آه

  به  ز و زیندانه فه و قه زۆر بچوك و ئه  ته آه مله و مه سروشتی خۆی ئه  ت به ئافره  ی آه بیانووه
و  شیاوی ئه  لمنت آه سه ت ده تی بوونی ئافره قیقه حه  وه ئه  زانت ، گوایه مای خۆی ده

،   رێ ده  هاتنه ده  زانه فه و قه بوون و له ده  آاراو پآرده  نووآه تا هه  ایهبوو ر وا نه ، گه  یه شونه
دا  ن ، لره ژیانه  وست و شوه دگار و هه خش و ئه و نه گری ئه ژنان خۆیان هه: ن  پیاوان ده

و   فه لسه فهموو  و هه خۆیان خودای ئه  ن آه آه بیر ده له  وه یان نا ، ئه  ستیان بب به پیاوان ، مه
آسانی    جیھانكی وا ناشرین و نایه  ن آه ی نرینه زاه  لتوره سم و آه و ڕه  یاسا و ڕێ
  . خوقاندووه

بۆ ناو سروشت؟ ئایا   وه ڕنینه گه ده  و جیاوازییه ئه  ڕاستن آه  زاندانه و مه  م گریمانه ئایا ئه
ر و موان نس و آه فتار و هه ڕه  له  جیاوازی ن یه آۆمه  تهو نجامی جیاوازی  ر ئه آاندا ده تیه

مان آاتدا  هه  و له  و ئاسانه  زۆر ساده  بۆچوونه  م جۆره ؟ ئه یه آه ردوو توخمه و ڕۆحی هه  سته جه
و   ئاسووده  ر سروشت ، ئیدی ئمه سه  آانمان خسته موو گوناهه هه  مشك ماندوو ناآات ، آه

ش  وه نابت ، ئه  و گومان و پرسیاری دیكه  وه بیر آردنه  یشمان بهچین و پویست رده ده  بگوناه
جیھانی   ی زابوونی نر له ، نموونه  گرتووه  خوومان پوه  ئمه  ی فیكری  آه مبه ته  له  شنكه چه
ر  سه نر به(و زابوونی  ئه  بھنین آه  وه بوا به  آه  آاندا ، وای آردووه ه آان و ئاژه له مه
شونی   یه وه ش ئه گه ، به  حاه و گۆڕینی مه  آی پیرۆزه و یاسایه  تكی خواهانه دا حیكمه یه) م

ش آردنی وا قوو و ترسناك  م دابه ، به  یه و هالنه  ر آوالنه آان هه میه  ه ل و ئاژه شیاوی مه
  آه  آه سازی خودی پیاوه ندازه ق و ئه عه) Gender(ی توخم  ر بناغه سه جیھانی مرۆڤدا له  له
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تا پیاوان و ژنان جیاواز  وه بت ئه  وه ر بیانوو ئه گه  ، چونكه  یه لتوره و آه ری ئه خوقنه
و ڕۆحی   سته آی و سروشتی ناو جه ن ؛ شتكی ناوه آه ست ده و هه  وه نه آه ن و بیر ده آه فتارده ڕه

گا  خودی آۆمه  آه  یه هاو بیر و بۆچوون و مۆڕاه هو ب نگ ڕژی آۆی ئه كو ڕه ، به  آان نییه مرۆڤه
نجامی  رئه ده  یه نده زه و مه  و گریمانه ندك له آات ، هه ی ده وه ر مانه سه ڕ له ددان و چنگ شه  به

روونی پیشان  جیاوازی ده  آانیش جۆرك له وه ت تاقیكردنه به ی سایكۆلۆژین ، هه وه تاقیكردنه
و  نجامی ئه رئه م به آات ، به آان ده ن سكسه ی نوان خاوه و سنووره ئهسمی  ڕه  ن آه ده ده

  ی وایان آردووه وست و ڕوانین و یاسایانه و مۆڕاڵ و هه بوونی ئه  به  سته یوه په  وانه تاقیكردنه
ر و مت ، ئه ی جیاوازیان هه وه آاردانه  نر  سه خشی خۆی له نه  آه  یه)آۆ(خالقی  و ئه ب

ی جوانتر آردنی  آانیش مایه جیاوازییه  آه رجه و مه  آه ره هت ، گه جده به) تاك(خالقی  ئه
  نده آان چه وه تاقیكردنه  واته یی ، آه سته و ژر ده  وه وساندنه ك بۆچه ك بیانوویه وه ژیان بن ، نه

  گایه و آۆمه پتر گومان له  نده وه ئه  ب ده  ، ئمه  وه نه تۆخ بكه  ی نوان نر و م و جیاوازییانه ئه
راوز  په  چی و به و ملكه  وه وساندنه و چه ری ئه م هنه رهه دواجار به  ژین آه تیایدا ده  ین آه بكه

  .  آه ردوو توخمه ی هه وه ی لكدوور خستنه ر بناغه سه له  آردنی ژنه
  آان له و نره  م  له  آۆرپه ی جیاوازی وه ندكیان ، آاردانه هه  آان ، دیاره سایكۆلۆژیسته

  .  ته آه مله و دوو مه ی ئه وه ك دوور خستنه یه و بیانوو بۆ له  گه به  ن به آه شی دایكانیاندا ده باوه
آی دیار و  ند جیاوازییه گری چه یی و سایكۆلۆژی هه سته ڕووی جه  ژن و پیاوان له  آه  ڕاسته

  بت ، له) ماغ ده(ی مشك  نجامی آارآرده رئه ده  وازییهوجیا ر ئه تا گه م هه رچاون ، به به
و   ها ساه نی ملیۆنه مه ته  و مشكه ی ئه آاندا ، دواجار مژووی پكھاته وه فتار و آاردانه ڕه

، جا جیاوازی   آانه موو جیاوازییه ر هه ری هه مھنه رهه و به  گایه لتوور و آۆمه ی آه آارآرده
  و جیاوازییه شكی زۆری ئه گاژو بت ، به قوو و ڕه  نده ر چه یكۆلۆژی ، ههفسیۆلۆژی یاخود سا

  آه)  رافه خه(وترت  پی ده  ی آه وه ؛ یان ئه  فسانه آان و داستان و ئه ته آایه بۆ حه  وه ڕته گه ده
  زوو آه ست و سۆز و ئاره فتار و هه ڕه  آات له آی باڵ و زاڵ دروست ده یه ئاآامدا پكھاته  له

  له  ڵ آه رام و حه رانی و حه رم و پویستی و ڕاڕایی و نیگه ترس و شه  به  وه بته  ده تكه
  ق بوا به بری عه  ی له نگییه رهه مۆڕای و فه  و پكھاته نی ئه خاوه  مانكا به دواجار ده

  بت آه  وستانه فتار و هه و ڕه ستیش آانگای ئه نه) ال شعور(ر  تا گه ین ، هه آان بكه فسانه ئه
خالقی  ی ئه آۆی پكھاته  له  ش جگه)منی باڵ(آات ؛  ی ده ئاڕاسته) -super-egoمنی باڵ (

، دواجار   وه رمانه سه به  مان چاودره آات و هه مان ده م ئاڕاسته هه  آه  نییه  گا هیچی دیكه آۆمه
  و جیاوازییانه وام ئه رده به  ، آه  تابخانهن ، خزان و قو زراو هه و دامه  زگای تۆآمه دوو ده

دوو   بنه ده  وه آه یه  لتوور و ئایین به آه  خالقك آه پاشخانی فیكر و ئه  ، به  وه هننه م ده رهه به
آان  آسانه نا جۆر و نایه  ندییه یوه آۆی په  ی آه بنده  خانه و باه ی توند و تۆڵ بۆ ڕاگرتنی ئه پایه
كو  خوڕت ، به لمان ده  نییه  ریزه آان و غه نھا جینه ته  وه ، ئه  وه آاته ج ده ناو خۆیدا  له

و   مه و سیسته ی ئه آارگه  بنه ب ده آته وت و مه ماڵ و مزگه  آه  و فرآردنه  رده وه ره مكی په سیسته
  .م دنن  رهه فتار به فیكر و ڕه  له  مان شوه هه
ناو   وا له  آان شتكه سه خالقی آه آان و ئه سه خودی جیاوازی آه  ت آهبوامان واب  آه  ی باشه ده

ك نر و  وه  ئمه  ك له ر یه ی و خۆڕسك و زآماك ، ڕۆی هه ریزه غه  خون و د و مشكدا ، شتكه
مه..   ر وایه ی گه ، ده  آی و میراته ناوه  مك دادگایی ئه چ هه  به  ئله  ین آه آه ده  سانه و آه ق  
یریان  سووك سه  ی ئمه وانه گا ، ئه وشتی باوی ناو آۆمه ڕه  له  ست الدانه به ن ؛ مه ده ال ده  ڕێ
  !واد و سۆزانی ؟ ن حیز و گه ین و پیان ده آه ده

  تا به وه یان ئه  و گوناهی خۆی نییه  یه خوندا هه  له  یره سه  وه المانه  به  ی ئمه یله و مه ئایا ئه
  كانكی زۆر به گا خه ریتی آۆمه ی داب و نه پ  ، دواجار به  یانبژاردووه و هه  زووی خۆیانه هئار
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شن و ستاندارد  آی هاوچه یه ری دونیادا پوانه رتاسه سه  م ئاخۆ له زانن ، به تاوانباریان ده
 ڵخالق ، ئایا بۆ ڕۆ ئه  ترێو ی پیان ده هایانه و به و ئه آان ؛ به وشی مرۆڤه فتار و ڕه بۆ ڕه  یه هه
بۆ   وه قۆناغكه  ناگۆڕت؟ له  آی دیكه یه وه بۆ نه  وه آه یه وه نه  آان ، له فتاری ژن و پیاوه ڕه

  .  آی دیكه گایه بۆ آۆمه  وه آه گایه آۆمه  ؟ له  قۆناغكی دیكه
د  قه  ، به  گۆڕاندایه  له  میشه تییان هه یه ی آۆمه و پگه  آانی نر و م ندییه یوه سنووری په

  جیاوازی له  ، ڕاستی آه  یه خالقی جیاواز هه ئه –آان مۆڕای  جیاوازه  بوونی جوگرافیا و مژووه
و  م خودی ئه ن ، به گاآاندا هه موو آۆمه ر هه هه  له  مۆآه آاندا تا ئه نوان ژن و پیاوه

م  ، به  یه تی پیاو هه آه مله تی ژن و مه آه مله مه  ، ڕاسته  ك ناچت و جیاوازه یه  ش له جیاوازییه
  .گۆڕت  ش ده میشه و هه  یه پانتایی جیاوازی هه  خشه ر نه سه له  میشه هه
  میشه ، بۆ هه  گایانه و آۆمه له  آكه آوردیش یه  قلیدی ، آه ته-آی ترادیشناڵ گایه ر آۆمه هه  له

ڕ و  ر بیر و باوه سه له  آه  یه رمن هه رست و ترسنۆك و شه په خواز و ڕابردوو  ی آۆنه وره هزكی گه
،   یانه هه  بژی آه  قلیدیه ته –  خالقه ئه –  و مۆڕاه ر ئه سه له  ، ئاسانتره  ڕێ وه له آان ده ها آۆنه به

  هو ڕۆح نگ و ماندوو بوونكی ناوت ، ئه ت بت و هیچ جه المه ر سه آات سه یان وا ده وه ئه  چونكه
پیرۆزی   كو به آان ناآات ، به آسانی جیاوازییه ستكاری ناڕكی و نایه ده  رمن و ترسنۆآه شه
ران و ڕۆشنبیران و  ناو نووسه  تا له آات ، هه رگری ل ده ك خۆی به زانت و وه ده

  نگه و جه بوایان به  ن آه هه  رمنانه ترسنۆك و شه  ره وه و بوونه آانی آوردیدا ئه تبازه سیاسه
رآشی و پ  سه  نییه  س ئاماده گا ، آه ی آۆمه قلیدییانه ته  و هزه ر ئه رامبه به  له  نییه  فیكرییه
م  مووان ، له می هه رده به  تك بدات و گومان و پرسیار بخاته  یه خشه و نه بكات ئه  وه آشی ئه

باآی و ملھوڕی و   ، ب  مهژیانی ئ  شك له به  بت به ی ده مبه دا سستی و ته ته حاه
،   یه ڕاندن هه تپه  تی و جۆرك له ئازایه  موو گۆڕانك پویستی به هه  می ، دیاره رخه مته آه
آات  وامان ل ده  آه  نھا فیكره ته  وه ، ئه  حاه آان مه گرفت و آشه  هۆشیاری به  ب ش به وه ئه
و زیندوو   ی ماڵ شونی شیاوی ژنه ی بیرۆآه وه ین ، مانه ئازابین و گومان و پرسیار بكه  آه

ی  گه به  ی جیاوازی نوان نر و م وه آان و تۆخكردنه قلیدییه ته  ن هزه الیه  ی له وه آردنه
بوونی  رباری نه ، سه  آانی آورده واره موو خونده ر هه مكی ئازا و توندی هه بوونی وه نه

ر  ، هه  تی ئمه بیاتی فیكر و سیاسه ده م ئه رجه نو سه  ن ، له سه و ڕه  آگرتوو ، تۆآمه گوتاركی یه
  آۆنه  موو باه هه  وتووی آوردی ، به دا هزی پاشكه وانییه و چۆه ناو ئه  له  وای آردووه  شه وه ئه

ها  بۆ وه  شه بانگه  مۆآه ر آاتكی زووتر ، ئه هه  نگكی دلرتر ، له ده  ، به  وه آانیانه پارزه
وت  شكه ڕۆژانی ناو ئه  به  ، خۆزگه  آۆیله  به  وه ببته  ژن تیایدا دووباره  ن آه مۆڕاك بكه

  .بخوازت 
یان  ئاخۆ آامه  وه ینه بكه  وه توانین بیر له ، ده  وته وتووین چه ی تی آه و دۆخه بزانین ئه  ر ئمه گه

ڕازی   بزانین ئمه  آه ره كو گه ستاوین ، به وه  وێآ  له  بزانین ئمه  آه  س نییه به  وه ، ئه  ڕاسته
  ی آه یه خشه و نه بۆین ، گومان آردن له  آی دیكه یه و جگه ڕووه  وێ مانه و ده  و شونه نین به

دوای   ڕان به ، گه  یه ئامانجی ئمه  یه خشه و نه كو گۆڕینی ئه ، به  س نییه به  مانه هه
  ، ئمه  یه می ئمه خه  آه ، یه  تی نر و م تایبه  آان ، به نوان مرۆڤه ندی یوه آانی په ره گه ئه

آان و  بۆ گۆڕینی ونه  یه هه  وره ست و سۆزكی گه ویست و هز و فیكر و هه  پویستمان به
ك  ت یان یه آه مله ك مه زراندنی یه آان ، بۆ دامه سمكراوی ژن و پیاوه آان و ڕۆی ڕه خشه نه

  .جیھان 
  یه و دیارده پشت به)  جیھانی ژنانه ڵما(  لمنن آه بسه  یه و گریمانه وت ئه یانه ده  یاوان آهپ
ن و بۆڕاگرتن و  آه آانیان ده ژیانی ناو ماه  ز به آان حه ی ژنه بینن زۆربه ده  ستن آه به ده

و  ی یان ئه النه و مه ك ئه ن ، وه بكه  خه و یه  سته ڕی ده ن شه ئاماده  و ماه پاراستنی ئه
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آو  الی من وه  وه ن ، ئه آه آانیان ده و آوالنه  هالنه  رگری له و ددان به  به آه  به  ی آه گیاندارانه
دوای   و بولبوله م ئه ، به  یه یدا ئاسووده آه زه فه ناو قه  له) فنس(تا بولبولی  وه بیت ئه  وه ئه

بت ،  رداری فین و ئازادی ده ست به زدا ڕادت و ده فه ناو قه وك له نجا شه په –ی چل  وه مانه
رفراوانی پیاوان  و جیھانی به و ڕووه  سم آراوه ی ڕه و سنوره له  وه ڕنه بپه  قی خۆیانه م ژنان هه به

  .ن  آان بكه شداری چاالآییه بخزن و به
و  له  میشه آان هه اوهپی  ، چونكه  وه نه رگاآان ناآه ر وا ئاسان ده پیاوان هه  آه  دیاره
ناو دنیای   هاتنه  آه  ، بوایان وایه  آانه پارزه  ستم آۆنه به ، مه  یه گومانیان هه  شداریكردنه به

گات  تا ده  وه خوآردنه  منداڵ به  ر له ون ، هه رآی ناوماڵ دوا بكه ئیش و ئه  آات له پیاوان وا ده
  یی ژنان ناآوژت؟ واباشتر نییه دن جوانی و مینهجل شۆرین و چشت لنان ، ئایا آار آر  به
ها  لكی وه بۆ پرسیار گه  میشه یبانووی چاك و خان و مان بن؟ هه وان ژن و دایك و آچ و آه ئه  آه
،   یه جیھانكی بسنوور هه  وت ، ئازادیخواآان بوایان به آه ست ده می جیاوازمان ده وه

بۆ   وه ڕانه گه  منن ، به ڕاده  نگه آه یه  و جیھانه له  وه ترسه  و به  وه نه آه تی ده آان ڕه خوازه آۆنه
نی ڕاو بیر و بۆ چوونی خۆیان  آان خاوه خوازه  آۆنه  آرێ لتوور و ئایین و میراتی مژوو ، ده ناو آه

ا نین ، ه تی ڕه قیقه نی حه وان خاوه ئه  ش بزانن آه وه بت ئه م ده بن و گویان لبگیرت ، به
  وه قنی ناهنه آی عه بوارك بۆ گفت و گۆیه  آه  یه وه آانیش ئه قلیدییه ته  ی هزه وره گرفتی گه

.  
لۆژیا و  آنه یدابوونی ته هۆی هاتن و په  ش به كو الی ئمه ڕۆژئاوا ، به  ر له ك هه نه  مۆآه ئه
و   وه آۆڵ ژن بۆته رك و آار له ۆر ئهتگوزاری ز ی خزمه سته ره ها ئامری جۆرا و جۆر و آه ده سه
ها آچ و ژن  زاره هه  به  مۆآه ، ئه  وه ره ناو دونیای ده  بته  وه بكاته  وه ژن بیر له  ڕت آه گه لده
م  شتی خۆیان نازانن ، به هه به  مگینن و چیتر ماڵ به واو بزار و غه ته  ن آه آوردستان هه  له
بۆ   وه ناك نادۆزنه رببن یان زمانك و آه ده  و بزارییه م ئه ده  ئاشكرا پ به  ترسن به ده
  نه آانی ماڵ بخه رآه موو ئه ن هه ئاماده  مووانن ، آه م هه ر نه ی گه و ژنانه ربین ، زۆرن ئه ده
رك و  موو ئه و هه  ئه گه م له رن ، به رمانبه و فه  ش آارگه وه ره ده  چی له ستۆی خۆیان و آه ئه

نوان  ن ئیقاعك له ده وڵ ده وام هه رده كو به هیچیان بنن ، به  نین واز له ئاماده  ماندوو بوونه
ژر   آی درژتریان له آچان و ژنانی ڕۆژئاوا مژوویه  ، دیاره  وه دا بدۆزنه وه ره ماڵ و جیھانی ده
آوردستان زۆر   تی له تایبه  ت و به ڕۆژهه  له  ئمه  مۆآه ڕاند ، ئه هادا تپه بار و دۆخكی وه

ها  ده سه  یی گوم له ساده  آرت ، زۆر به مان دۆخی زۆر قورس و دژوار ده هه  ست به ئاشكرا هه
یش خۆ خنكام  وه.. مژم  ده ك هه یه ناسه هه  وه ره ده  بت له هیچ نه: ((تی  ووتویه  آه  ت بووه ئافره
  )) . وه ماه  له

آانیان وقۆرغ  ماه  تان له ی ئافره وه مانه  یه وه ن ئه رآی ناآه پیاوان ده  هترسناآترین شت آ
نگ و آوشتارگا ،  پانی جه گۆڕه  جیھانی پیاوان ببت به  آه  موو جیھان وایكردووه ر هه آردنی هه
و   ڕندهد  دا آردوونی به و جیھانه نیا له ته  ی پیاوان به وه ریای فرمسك و خون ، مانه ده  ببت به

آدی ئاشتمان   یه گه توانت له ده  آه  ته نھا ئافره ته  وه  ، ئه نگه شمان جه موو دونیاآه ر هه هه
  موو ژیانی نه هه  به  آه  آه  یه وه مار گیری پیاوی آورد هی ئه ڕانگزی و ده ، ڕۆحی شه  وه بكاته
و دوور   آانه دڕنده  دونیای پیاوه  مانه هه  ی ئمه وه ، ئه  تی ناسیوه ئافره  نه  ویستی آردووه خۆشه

آان  ته ی ئافره وه ر ئه سه سوورین له  آه  ت ، ئمه یی ئافره خشنده میھر و سۆز و به  ڕۆحی پ له  له
ناو تاریكی   ست و پدا بن و له مل و ده  وار و زنجیر له نده بن و به  آانی ئمه نیزه و آه  آۆیله
ك پیاوان ئازاد  وه  مهًخودی خۆمان ، ئ  ی آه وه له  جگه  آی نییه یچ مانایهآاندا خنكابن ، ه ماه

  .نین و ئازاد نابین 
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ندامی  آان ، چ ئه ها سای پیاوه زاره ی هه باوه نگی نه رشانی و ورانبوونی دونیا و جه په
    ی آردووه م جیھانه ئه  آان آه زابوونی ڕۆحی نره  له  آان ، جگه ته وه ربازی ده آان و چ سه خه
ئاشتی و ئارامی   ی شتك له وه ڕاندنه بۆ گه  واته بت؟ آه  چیدیكه  ب رخ ده لكی هاوچه نگه جه  به

ك بۆ ژن ،  نھا دونیایه ته  ین به ماڵ بكه  بنین آه  و درۆیه  فسانه و ئه واز له  رجه و مه
و   هره و به ، ئه  یه و جوگرافیا درۆزنه هست آاری آردنی ئ ی ژن بۆ ناو مژوو ده وه ڕاندنه گه

ش  وه ره جیھانی ده  له  آرێ ناو ماڵ آاراو چاالك بت ، ده ت له ئافره  وای آردووه  ی آه توانایانه
ی توخمی نر و  پ  آان به رمه ی هه زۆر آۆن و آالسیكییه  شكردنه و دابه كی ل ببینرت ، ئه آه
ت ، دوای ملیۆنه ها ده سروشت وه  دی ، گوایهآ یه  آات به نامۆمان ده  مو  ها ساڵ ئه خواز

ڕاوچی بچت ،   پتر له  پیاو آه  ڕوانته وا ده  آه  گۆڕاوه واوی نه ته  به  الی ئمه  آۆنه  ڕوانینه
  .نچیر   به  وت ، یان خودی خۆی بب شكه می ئه رده به له  ڕێ تیش چاوه ئافره

ك  آان وه پیاوه  وای آردووه  ها ساه ده نی سه مه ته  ك آه یه سانهف ها ئه وه  بوا هنان به
ست  ده  وێ آان ، نایانه خوازه  تی آۆنه تایبه  دواجار پیاوان به  ت لی بوانن ، چونكه قیقه حه

: موو شتك  ر هه به  باته نا ده ش په وه ، بۆ ئه  ت دانراوه بۆ ئافره  بكرت آه  نزمه  و پگه آاری ئه
بۆ میتۆلۆژیا و سایكۆلۆژیا   وه ڕنه گه ، ده  گه به  نه آه آان ده ئاسمانییه  قه تا ده  وه زانسته  ر له هه

م   رهه به  وه زانسته  له  ی آه رهاویشتانه زا و ده ق و وته و ده شواندنی ئه  و فسیۆلۆژی و بگره
  .هاتوون
بۆ   بناغه  بن به ده  آان آه نییه ده یاسا مهی  زۆربه  آه  بووه  وه تریش ئه وره گه  وه فی له

  ساته  داڕژراون ، له  وه ن پیاوانه الیه  نھا له ته  ندی نوان پیاوان و ژنان به یوه ڕكخستنی په
وی  یه دادگاآان په  ی له م و یاسایانه و سیسته ر آۆی ئه سه و بیاردان له  وه ختی نووسینه وه
و آۆڕ و  ی ئه آاندا ئاماده ی آات و قۆناغه زۆربه  و خودی ژنان له  انهآ ستكردی پیاوه آرن ده ده

  نی به ده و چ یاسای مه  رع ب ، چ شه  نووسی دراوه ر چاره سه بیار له  بوون آه نه  وانه آۆبوونه
  .  ماشا آردووه ڕ و الڵ ته ركی آه وه ك بوونه تیان وه ردوآیان ئافره هه
ماڵ شونی شیاوی "  لمنت آه وت بیسه یه ی ده و بۆچوونه بۆ ئه  ماوه نهك  هیچ مانایه  مۆآه ئه

،   وه ژر پرسیار و گومانه  تۆته دا آه وتی ئمه  ڕۆژئاوا و چ له  خزانیش ، چ له  چونكه"  ته ئافره
و ماڵ  ناو ئه  له ترین وره گه  آه  لمن سه ده  وه ئه  یه هه  ی آه زۆره  وه ق و جیابوونه موو ته و هه ئه

ندی و  یوه ی زۆر په وه شانه وه ، هه  قایل نییه  نائینسانییه  و دۆخه به  ته ئافره  دا آه و خزانه
  له  آانه ته ی ئافره وه ڕانه گه ، هه  آانه ت و هزی پیاوه سه آان داڕووخانی ده نده ماوه زه
  نھا شتك له ، ته  چییه و ملكه  وه وسانه ی چه وه تكردنه آسان و ڕه ر دۆخكی نایه رامبه به

زرا و  و دامه  تۆآمه  آی به یه شوه  شدا خزانی آوردی ، به ڕووآه  له  وایكردووه  آوردستاندا آه
و  خۆ بن و به ربه ناتوانن سه  وه ڕووی ئابووریه  آان له ته ئافره  آه  یه وه شدا ، ئه ڕووآه  بزانین له

تانی یاخی و  ئافره  وه تیه الیه ڕووی آۆمه  له  ته به بن ، هه دی ڕازی ده نا به  م به به  نووسه چاره
یان   وه شوو بكاته  نوێ  ر له بت سه ت ده حمه و زه آرت و بۆ ئه یر ده قدراو سووك سه ته
ی زۆری ژن و آ یه ی ژماره وه بت ، جیابوونه  پیاوكدا هه گه له  وه ره ده  آی قاچاخی له ندیه یوه په

ری ئابووری و  ر فاآته گه  آه  آه یه گه ن ، به نده ناهه په  مۆآه آوردن و ئه  آان آه مرده
  .بت  ئاسانتر ده)  پیرۆزه  ماه(و  تن له و هه  وه بن جیابوونه تی نه الیه آۆمه
ر  سه له  ، قسه  وایه دا ڕه مۆآه ، له  بووه ی هه بوامان پ  تا دون  ی آه وه گومان آردن له  واته آه
كو خزان  ، به  وه شته بوه دا هه ناو ئمه بت له و ده  آی خراپه زگایه خزان ده  آه  نییه  وه ئه
آان  و خزانه  ماه موو بنه ر هه آانی هه آان و نره باوآان و براآان و آوڕه  آه  شنه م چه به
ر  آان و هه آان و خوشكه ژن و آچه  آات آه وین وا ده عنه تی مادی و مه سه گری هز و ده هه
  ش له تكار و ببه وار و خزمه نده و به  آۆیله  آان ببن به و خزانه  ماه آانی ناو بنه موو مینه هه
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  آه  یه وه ر و نا ئینسانی هی ئه رابه آان ، دۆخكی وا نا به وییه عنه مادی و مه  موو هزه هه
  .  وه بكرته  و مۆڕاه گۆڕینی ئه  و بیر له ی لبگیرت خنه ڕه
ر  تا گه تیش هه بت ، خۆ ئافره  ی هز و ناسنامه مایه  وه ره ده  ر آارآردنی پیاو له گه ئه
رآكی زۆری  آات و آار و ئه ش ئیش ده وه ماه  د پیاو له قه  به  وه ر بت یان ژنی ماه رمانبه فه
) آار آردن(  ی ناو ماڵ به رآه موو ئیش و ئه و هه پیاوان ئه  ایكردووهو  آه  ، چ شتكه  ر شانه سه له
پیاو   وه خو آردن و ماڵ پاك آردنه  ر بۆ جل شۆرین و چشت لنان و مناڵ به گه زانن؟ خۆ ئه نه

وا   ، چ شتكه  رێ ده  گیرفانی دته  آی زۆر له یه رج بكات ، بگومان پاره خه  ناچار بت پاره
نن  ند دانه هه  بۆ ژنان به  رآه موو ئه و هه ئه  وه خالقی و ئابوورییه ڕووی ئه  پیاوان له  هآات آ ده

؟ چ ڕۆحكی زای  یه پیاواندا هه  له  آه  یه یان چ ڕۆحكی خواهانه وه ن؟ ئه آه و حسابی بۆنه
  .ت زان تكار ده و خزمه  آۆیله آانی به خوشكه.. آانی  ژن و آچه  آه  دآتاتۆر ئاسایه

آان جوان  یبانووی باش بن ، مناه آه  رجه ژنان مه  آه  یان حوآمی سروشته وه ن ئه پیاوان ده
آان بن ،  خۆشه پیر و نه  ك پیاوه رستار و ئیشگری ته بان بن ، په ن ، مادار و میھره بكه  رده روه په

و  ئه  ر آه زه و نه  سته و ده  هئاماد  میشه ست و د پاك ، آارگی چاپووك ، هه داون پاك بن ، ده
و  تا شه  وه یانیه به  ی له وه آات ، چش له ت هاریان ده هوه س و شه وه آان هه ی پیاوه آاتانه

رم و  فدا گه پخه  ر ژن له سه له  رجه بوون و هیالك و ماندوو ، دواجار مه  پوه  وتنان به خه
نكی زۆر  مه ته  ر زوو له دا هه ناو ئمه  له  آه  یر نییه هیچ سه  ر بۆیه س باز بت ، هه وه هه

  .خشیون نامنت  ی به بن و چی جوانی سروشت پ ناسكدا ژنان پیر ده
ی  پكھاته  ی له سانه و آه ی ئه ، زۆربه  قلیدی و آۆنه ربینكی زۆر ته ده" ت شونی شیاوی ئافره"

ك  چن ماڵ و خزان وه وای بۆ ده  وه آۆنه زراو ده و دامه  آی تۆآمه زگایه ك ده خزان و ماڵ وه
ك  ن ، وه سف بكه ی وه م باو و پیران بۆ ئمه ماوده ده  چت آه تك ده آایه حه  ك له یه بیرۆآه
  ، شوازك بووه  ی ماوه و مانا پیرۆزه آاندا ئه ری پیره وه یاده  رچوو ، پتر له سه آی آۆن به یه مۆده
ی  ده آانی سه ڕۆمانه  وه ڕینه ناچارین بگه) ڵما(، یان پتر بۆ مانای گی آردن  ژیان و زینده  له

ی  م ونانه گرین و ئه ده  تانه آایه و حه له  گوێ  چین آه ده  و منانه ش له ئمه  م ، دیاره یه نۆزده
و  بان رگای پۆالیین ، دایكی میھره ربان و دیوار و ده ترسی ، سه مه  رم و دوور له ماڵ ، مای گه

دوژمن   دو و نه  گورگ و نه  ، نه  وه آاته رممان ده آات و گه وان سیحرمان لده باوآی پاه
و  نگی شه دره  آه  ی باوآی ڕاوچی و داربه ی ونه وه آردنه  دووباره  وه ن ، ئه رمان پی نابه فه زه

آات دوژمن و  ها فو ف وا ده یه ی ده ڕێ  له  آه  مانه جوان و ئازاآه  ی دایكه و ونه ، ئه  وه دته
موویان ڕاو  ر هه وان ئاسا هه ، پاه  وه دته  بن تا باوآه  وه ره ده  آان له متیار و دوژمنه گورگ و آه

، دواجار   فسانه ت بت یان ئه آایه ر حه ناو ماڵ ، گه  آات له ژن جگیر ده  ی وا آه نت ، ونه ده
  .  گی داآوتاوه موواندا قوو ڕه ری هه وه یاده  لهو   یه آی آۆن و پیری هه مژوویه

می  ره آی هه یه قوچه/ آی هیرارآی  یه خزان هشتا پكھاته/ ی آورد ماڵ  ئمه  ت به باره سه
  قلیدییه ته  و بونیاته ش ئه مۆآه تا ئه  آه  ییه گی و شوانكاره به ره می ڕۆژگاری ده رهه و به  یه هه

و آوڕ و   و دایك ماداره  رداره باوك سه  وه ره سه  له  ، آه  هاتووه ردا نه هس وتۆی به گۆڕانی ئه
رچم  ر په سك به آه  دایه وه ن ، له ر و آۆیله ر آارگه ی ماداردا هه پاڵ دایكه  آانیش ، له آچه
و   ماوه نه خۆی  آۆنه  پكھاته  شنه و چه ی ماڵ و خزان به قلیدییه ته  و بونیاته و بت ئه  وه بداته
ك  یه تا ڕاده  گای ئمه باآانی آۆمه  ش و نومای چینه نه  شنك له چه  قیون ، ڕاسته آانی له پایه
تی  مان ڕۆحیه گری هه م هه ، به  ی گۆڕیوه قلیدییه ته  و ماڵ و خزانه دگاری ئه ت و ئه سه خه

-  هیرار آییه  و پكھاته ئه  آردووه ی نهوا  ها سای نرینه ده لتووری زای سه و آه  پارزه  آۆنه
وترێ چینی  ی ده وروپا پ ئه  له  ی آه وه ، ئه  وه شته بوه تكبچت و هه  آییه قوچه - مییه ره هه

و  ئه  دروست بكات الی ئمه) individual(س  آه توانی تاآه  ڕاست آه یان چینی ناوه/بۆرژوا
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ی  پناسه  مۆآه ی ئه و مانایه بوو ، ماڵ به دروست نه  و چینه ستی ئه ر ده سه له  یه وره گه  شۆڕشه
ناو   ڕنی و بازبداته ڕاست تپه آانی ناوه رخه توانی چه  بوو آه  و چینه می ئه رهه ین به آه ده
گری  ئاوروپا چینكی چاالك و بزو و پ فیكر بوو ، هه  له  و چینه ئه  ، چونكه  می تازه رده سه

  نته وه هه  ر به دا هه ناو ئمه  ی له ه زه وه ڵ و ته مبه ته  و چینه ی ئه وانه پچه  مان ، بهپرسیار و گو
ت  گیمان ڕه به ره قۆناغی ده  وه نگی و مۆڕایه رهه ڕووی فه  له  چینی بۆرژوا ، ئمه  ناو نراوه

ی  یاگه خه  له  ی داوین آهمارۆ آان گه ته آایه و حه  فسانه ئه  به  ی آه و قۆناغه ، ئه  آردووه نه
موو گومان و  هه  زانت و دژ به آی پیرۆز ده یه پكھاته  ماڵ و خزان به  یه فسانه و ئه موومان ئه هه

آانی  پایه  آه  ته نھا ئافره ته  وه و ئه  یه مری هه ، خزان بوونكی نه  وه ستته وه پرسیارك ده
سات و  ی آاره مایه  بته ده) ماڵ/ی خۆی آه شیاوه  شونه(  له ت ی ئافره وه ره ده  ، چوونه  ڕاگرتووه

ڕمن  ش داده ندیانه یوه و په موو ئه شوت ، هه ده  مانه ر ماڵ و خزان هه سه ی له جوانه  و ونه ئه
  وه ئه  واته پیرۆزی ڕاگیرا بوون ، آه  ن به و خزان و ماڵ هه  یدا بووه گا په ی آۆمه ته وه له  آه
ماڵ   بت و له هه  یه فسانه و ئه تا آۆتایی بوای به  تاوه ره سه  بت له ده  آه  ته نھا ئافره ته
قۆناغی جیاجیادا خودی ژنانیش فیان   ندك له هه  پیاوان وله  ك آه یه فسانه ر ، ئه ده  چته نه

مان  و هه  وه ته ان گاوهتی آایه مان حه آاندا هه  پیاوه گه ست له ناو ده  ست له و ده  ل آراوه
  .  رگرتووه ت وه قیقه ك حه یان وه فسانه ئه
ك  و وه  رێ ده  جاروبار دته  آه  تكی آشاوه ی ئافره ونه  آه  بووه ك هه یه فسانه ئاوروپاش ئه  له
یان  مه ، ئه  ك پیاوی دوای خۆی خستووه و دونیایه  آانی آراسیان دڕیوه زله  مكه قۆڕ مه  ه ده

ر  رامبه به  له  ریزی پیاوه ت ترسكی غه به ، هه  ستكردی پیاو بووه و ده  یتانییه تابلۆی زۆر شه
ی  وه ره ده  چوونه  به  آه  دایه و ماه پیرۆزی ڕاگرتنی ئه  ت له پیرۆزی ئافره  واته تدا ، آه ئافره
  توان سووك و سانا ده  آه  یه)وا حه(ی  ونه  وه یان دیسانه وه ڕمن ، ئه آانی داده ربان و دیواره سه
  .فریو بدات ) م ئاده(رمان بنت و  ده وه) ماڵ/شت هه به(  له

ڕووی   له  آه  یدا بووه په  چینه  و جۆره آانی آوردستاندا ئه ناو شاره له  مۆآه ئه  آه  ڕاسته
ر ئاستی ڕۆحی و  سه م له ، به  آانی چینی بۆرژوایه ته سه خه  شك له گری به هه  وه مادییه

ونه خه  فیكری ب  ۆژه  و بكھاته مه ، له  یه پزان هه ڕ پگری هه ی خ ه مان خهتی قۆناغی  س
ڕۆحی و   ندییه یوه م په ، به  وه ره ده  چنه زاران ژن و آچ ده هه  به  آه  ، ڕاسته  گییه به ره ده

  نده وه خالقی ئه می ئه آگراوندك بۆ آۆی سیستهك با لتور وه گۆڕاون ، ئایین و آه آان نه آییه ناوه
ی  قلیدییه ته  خالقه و ئه م هنانی ئه رهه ی به آارگه  ته نھا خۆیان بوونه ته  آه  زراوه و دامه  تۆآمه

ی هزی  رچاوه آان و سه ها مادییه واتا به  ، به  وه یی هشتۆته سته قۆناغی ژر ده  تی له ئافره  آه
بگۆڕت   مه و سیسته ئه  یتوانیوه نی گیرفانی خۆیان نه خاوه  ته بوونه  ش آه تانه فرهو ئا دارایی ئه

  .ندی دروست بكات  یوه په  له  شنكی دیكه و چه
گك تیایدا  بوون ئاغا و به مدا هه ی نۆزده ده سه  له  چن آه ده  سارانه و حه آانی ناو شار له آۆشكه

آو  آان وه ر شاخ و گرده آانی سه آانی ناو قه گزاده و بهخالقی میر  حوآمان بوو ، هشتا ئه
   آۆمه  له  آان جگه ر گرده ی سه و قولالنه و قه دامنی ئه  آانیش له ، گونده  وه ته خۆیان ماونه

  آه ڕه آاندا گه ناو شاره بوون ، ئستاش له نه  پری داڕووخا و هیچی دیكه و آه  آوخت و آوالنه
آانی  آانی میره ی دامنی قه الوانه و آوخت و آه ی شار آت و مت له وه ره آانی ده ژار نشینه هه
آی  آانیش جیاوازییه الوه آانی ناو آۆشك و آه یای پیاوه چن ، خوق و خه می زوو ده رده سه
آانی  ژنه  و لهپ بو  بوو آه هه) را م سه ره حه(ر  وبه مه د سا له ر سه گه ، ئه  ی نییه وره گه  نده وه ئه

) را م سه ره حه(  ن له آان مودلكی تازه و ڕازاوه  تازه  آۆشكه  زۆر له  مۆآه آان ، ئه سوتان و میره
.  
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نر و (آانی  ندییه یوه په  وه ناوه  م له ڕا گۆڕاون ، به وه ره ده  له  وه سازیه  ندازه ڕووی ئه  له  ڕاسته
و قولله سار و قه حه آانی ناو ندییه یوه مان په هه)  م   آانن.  
ژین  آاندا ده الوه نو آۆشك و آه  له  ی آه و خزانانه نوان ئه  الی من له  له  وره نھا جیاوازی گه ته
برسی و ڕووت و   نده وه آانی ناوی ئه كه آان ، خه الوه ڵ آه گه راورد له به  آان به ، آۆشكه  دایه وه له
رامۆش  قی و فه ردووآیاندا ده هه  له  رما نابینن ، دیاره رما و گه سه  نده وه جاڵ نین ، ئه ڕه

آی  وایه ش و هه رانی آه خۆشگوزه  ناآات آه  وه س نكۆی له م آه ، به  یه هه) ژن و منداڵ(آردنی 
  .سازنت  گی ده خۆشتر بۆ زینده

  وترێ ن پیان ده كانك هه خه )ولر هه(  و چ له) نیویۆرك(  چ له  بنین آه  وه بت بوا به ده
) آان بووه نه(آچان و ژنانی ناو   ته به ن ، هه یش هه)آان بوونه نه(ردا  رامبه به  و له) آان بووه هه(

  ) .آان بووه هه(آچان و ژنانی ناو   له  ردیان زۆرتره ت و ده ینه مه
آان جیاوازن ،  ره نجه و په رگا ربان و ده رزی و نزمی سه آان و به پانتایی ژووره  ته به هه

و   داڕووخاوانه  و خانووه ناو زۆرك له  آان جیاوازن ، له رماو و ناندینه و گه  ستخانه ئاوده
  ما حیسابه  به  ش آه و شونانه ر ئه ژین ، هه ده  وه آه یه ر به وه له  و په دا مرۆڤ و ئاژه الوانه آه

ژن و مرد   ی آه و مانه آاندا ، له و گونده  ناو شارۆچكه  هتی ل تایبه  ، به  و شونی شیاوی ژنه
  ك ژوورین ، من خۆم گوم له یه  و خانووانه زۆر له  آان ئاگادارن چونكه ن منداه آه سكس ده

  .سی باوآمدا  وه ژر هه له  ی دایكم بووه گریان و ناه
ك دوو ژوور ، چل  یه  ته و خزاونه  یه ن ههآۆشك منایا  ی آه و مانه آجار زۆرن ئه یه  ته به هه
ك بووك و زاوای  یه رده آاندا په نوان ژووره  دا له بچوآانه  و خانۆچكه ر له وبه مه نجا ساك له په
آانیان  رماوه و گه  ستخانه رگای ئاوده آان ده ی ماه ، زۆربه  وه آرده ندامانی خزان جیا ده ئه  له

آانی ناو  ژار نشینه هه  آه ڕه گه  تا ئستاش له  ته به قوماشك بوو ، هه  گونی یان آۆنه  پارچه
  ، به  ماوه  مییه نا ئاماده  م دۆخه آان ئه ملیه  و گوند و ئۆردوگا زۆره  آان و شارۆچكه وره گه  شاره

و  روونی ساتی ده ندین آاره ی چه دا مایه مانه  م جۆره زۆر زیندانی آردنی آچان و ژنان له
ی شان شكاو و  الوه ی آه و شونانه آان ، له ژاره هه  بۆ ژنه  یه شیاوه  و شونه ئه  وه ، ئه  ییه سته جه

ڕ و  ن ، مرۆڤ و مه آان تكه وڕه و گه  ویله تیایدا ژووری نووستن و ته  ی داڕوخاون آه خانۆچكه
  .ن  بزن و مریشك تكه

  ی آه وه به  وه ینه بده  قلیدییانه خواز و ترسنۆك و ته  آۆنه  و هز و پیاوه می ئه آرت وه ئایا ده
حاڵ  مه  و له  ته حمه زۆر زه) شونی شیاوی خۆیان –ماڵ (ی ژنان و آچان بۆ ناو  وه ڕاندنه گه
بواری آشت و آا و   كی آوردستان ، له ی خه ر مژووی آار و پیشه چت ، ئاخر گه ده

آاندا  موو آاره ر هه هه  ژنان له  ش وای آردبت آه وه وو بت و ئهها ساڵ ب زاره یی هه شوانكاره
شانی پیاو آاریان   زراآان شان به و مه  ر آگه سه بوو بت ، له یان هه وره شداری گه پشكی به

  ر و له آه  ر ژنان بریڤان و آشه گه ، ئه  بووب نه  چه با و په عه  رگیز پویستیان به آردبت ، هه
رمی بژار بووبن ، هنانی چ و  رگه آان سه ناو باخ و بستانه  رزان بووبن ، له زان و ههر په

  قول ، ئاو هنان له  رسه ڕیخ و قشپ و ته  پكه ی ته وه نی ، آۆآردنه مه چو و دار بووبن بۆ سووته
شوان   آان بووبن به هل پارچه  آان آچه مانی نرینه بوونی یان نه ختی نه وه  آان ، له آانی و چۆمه
  فسانه درۆ و ئه  بۆ خۆی جۆرك له  ه)شونی شیاوی ژن –ماڵ (بت  بۆ ده  واته و گاوان ، آه

ی آچان و هاتنی جۆرك  بی قوتابخانه آته م مه آه ی یه وه  آردنه گه آانیش له شاره  بت؟ له نه
  ، تازه  وه ره ده  ی هاتنه و آچانه ئه  هی خۆش آرد آ ری ڕگه گه و تازه  وه آردنه پۆلی تازه شه  له
  .  ژوورێ  وه بچنه  حاه مه
  آرد آه یان ده وه داوای ئه)  آالسیكی نوێ(آانی قۆناغی  آورده  شاعیره  دا آه تایه ره و سه ر له هه
  مكه ن دهسری نه) (و   ته م زیله رچوون له ده  حاه مه.. ن  ده نه  و هه  جووته  به  نر و م(ر  گه ئه
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  به  آه  چه با و په آردن بۆ فدانی عه  شه ، بانگه) باك نافت  ل به مه(و )  دمه  داخت له
آانی  و پتر شاره  ی قۆناغی عوسمانلییه)راآان م سه ره حه(مۆدلكی ناو   تی من پتر له ناعه قه

نا  تی عوسمانلی دا بوو ، ده راتۆرییهوی ئیمپ مه ه ژر قه  موو آوردستان له ی هه و آاته ئه  وه گرته
دا هیچ  چه با و په ژر عه  له  وه ی آچان و ژنانی آورد خۆشاردنه زۆره  رك و ئیشه موو ئه و هه به

آان  ژووره  آه  آان وای آردووه الر سازی خانووه ی ته دا شوه و قۆناغه تا له هه  بووه آی نه ماناییه
وان   بن و له  ره نجه په  بك  هی پیاوان بوو ته  و ژووری میوان آه) نادین –ق  مووبه(ننھا آون
ش بۆ  وه ، ئه  چووه نه  ستك و قاپك هیچی پوه ده  له  جگه  بت آه ی نوانیاندا هه و دیواره له
) ولر هه(آو  شارك وه  له  آه  وای آردووه  قلیده م ته بۆ ژووری میوان ، ئه  آان بووه تكردنی قاپه ڕه
ولر  هه  آان ژن و آچ و خوشكی هاوڕكانت ببینیت ، ئستاش له تورآمانه  ناو خزانه  له  حاه مه
  .ماون   خانووانه  م جۆره ئه
،   بووه نه  چه با و په عه  ناو شار پویستیان به  ر ئیشك هاتبتنه بۆ هه  آان آه آرمانجه  ژنه
شار   آان له گوندییه  نجاآان آه بۆ سای په  وه ڕته گه ده  نگتر آه قۆناغكی زۆر دره  كو له به

یان تورآمان و دانیشتووی  زۆربه  ، آه  وه نه آه آان ده شارستانییه  بن و السایی ژنه ده  ج نیشته
ك بوو بت  ر هۆیه ر هه به نجاآان ، آچك له آا سانی په ر ده هه  دا آه مه رده و سه  بوون ، له قه
چهبا و پ عه  ب  ته قه  لهد   ره  و آچه ، ئه  خوارێآان نادات  ری پیاوه شه و ته  تانه  به  گوێ  بو
الوژ و  ڵ هاتنی شۆڕشی گه گه دا و له و سانه له  بوو بت آه  آچه  و پۆله چت له ده  وه و له
  و آچه ئه  ، دیاره  چه با و په فدانی عه  وتنه گا آه ی آۆمه وه ی ئازادی ژنان و آرانه شه بانگه
  بوو بیخوازت ، له نه  س ئاماده خساو آه ڕه ختی شوو آردنی بۆ نه ی به فتاره و ڕه ر ئه سه ر له هه

ش  مۆآه آان تا ئه آان و تورآمانه ی عوسمانلییه رانه روه لتوری ئایین په آه  چت آه یادمان نه
  .  ر داناوهول كی هه وتی خه س و آه ر هه سه خشی له هز و نه

ك وتمان  وه  آانی دهۆك و سلمانی زۆر جیاواز بووبتن ، چونكه ناآرت وا بزانین شاره  دیاره
  آه ئایینی ئیسالم یه  تی عوسمانلی دا بوو ، آه ژر حوآمی ئیمپراتۆریه  موو آوردستان له هه
ر شارك و  ر چی هه گه ئه،   بووه  تییه وایه رمانه و فه و بندی ڕاگرتنی ئه  وره ستونگی گه ئه

ك  آانی آوردستان چوون یه گونده  م حای ژن له ، به  تی خۆی بووه تی تایبه سه نی خه خاوه
بۆ آۆتایی   وه ڕته گه ر ده شارستانشین بوون هه  ی آه وانه ، ڕژانی آچان و ژنانیش ، ئه  بووه
  .  دواوه به  وه آان و له سته تای شه ره نجاآان و سه په
گۆڕنان و بزر   ها گوند و له زاره نفال و وران آردنی هه آانی ئه ساته دوای آاره  له  ته به هه

) باوك و مرد و برا و آوڕ(پیاو   ت ب ها ئافره زاره هه  زار بارزانی وای آرد به شت هه آردنی هه
  آان به وره گه  ن و شارهآا ملیه  زۆره  ناو ئۆردوگاو و شارۆچكه  ش وای آرد له وه ، ئه  وه بمننه

  و ب  وره گه  هزكی فره  ببوون به  آان آه قام و ناو آۆنه ر شه سه  ت بژنه ها ئافره زاره هه
  ب  سانه بكه  و آچ و ژنه آات به نه  وه س زاتی ئه دواجار  وایكرد چیتر آه  ران آه شوماری آارگه

  )) .خۆتانشونی شیاوی  –آان  ناو ماه  وه بۆنه((
،   بووه زی هه وه ره ژیانی هه  شنك له آان چه آوردییه  ته می ئیماره رده بۆ سه  وه ڕینه ر بشگه گه
تكار و  وان و خزمه ها پاسه ده آان مای سه ر گرد و شاخه آانی سه  و قولله دامنی قه  له
  بوون آه  آه ه آدیدا آه ر یه سه بهوان  پان و جوتیار و شوان و گاوان و باخه و سه  رگاوان و پاه ده
ك  ر وه م هه ن ، به بكه  یه موو آار و پیشه و هه آانی ئه ژنه  ب  یانتوانیوه آان نه مدیس پیاوه هه

زۆر   مه رده و سه ، له  وه بۆته آۆڵ نه  رك و ئیشی مایان له ر ئه ر آارگه رمانبه ئستا چۆن ژنانی فه
  وه ره ی ده ها ئیش و هیالآی دیكه یه آان و ده زرا و آگه ر مه آاری سه شدا ئیش و آۆن و درینانه

بن ،   ساوه آاندا حه واره پر و ده و ژر آه  و خانۆچكه  الوه ناو آه  ژنان و آچان له  آه  آردووه وای نه
ڕزی زۆریان ژنانی آورد   وه گنه ده  ی آه ت ناسانه و ڕۆژهه موو ئه تی زۆری هه آایه  حه گه له
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  آه  وه ناباته  بیر ئمه  له  وه ، ئه  شانی پیاو آاریان آردووه  آسان بوون و شان به و یه  ل گیراوه
الق  و ته  ، میراتی ماره  ر هی پیاو بووه خت و ژن هه ڕ و مات و ئاو و دره موك و ماڵ و مه
دایك بوونی آچك   و له  نگ بووه هدایك بوونی آوڕك ئاه  ، له  ر هی پیاو بووه حوآمی ما هه

نووسی  ست نیشانی چاره آان خۆیان ده ر پیاوه نگی و گرژ بوون و مو مۆچی ، هه دته  جۆرك له
ر نر زا  واتا هه ، به  ست پیاو بووه ده  ر به نگ و ئاشتی هه ، بیاری جه  آانی خۆیان آردووه آچه
ژیانی سیاسی و   له  مۆآه تا ئه  وساوه له)  مییه ره هه –  هیرارآییه(  و حوآمانییه و ئه  بووه
  .  گۆڕاوه دا زۆر نه تی ئمه یه آۆمه
آان  تا خ و هۆزه ی جوگرافیا و هه پ  آانیش به و داخراوی ژن و پیاوه  ندی آراوه یوه رچی په گه

ڵ دۆی  گه راورد له به  ولر به شتی هه آانی ده ی پیاوه ه ، مامه  وتووه جیاوازی تكه  جۆرك له
آانیاندا زۆر گرژ و وشك و داخرا و پ  ڵ آچ و ژنه گه آان له ندییه وه مه آیان و یان هه باه
و ناو شاخ و چیاآان  ره بت تا به آانی آاتر و الوازتر ده شته آانی پده ، نرینه  مارگیرییه ده

دوو  ڕه(ی  له سه ڕ مه مه آانی له جیاوازه  هآانی ناو خ وستی پیاوه هه  ر بۆ نموونه بۆین ، هه
و   فه ره ی شكانی شه آه نجامه رئه ولر ده شتی هه ده  ، له  جیاوازه) تا ژنان وتنی آچان و هه آه

قورس و   نده وه آیان ئه دۆی باه  م له آات ، به ڵ ده وتوو حه دوو آه آوشتنی آچان و ژنانی ڕه
ف وا الی آچ و ژن  ره شه  آه  آان بوایان وایه موو خه ر هه م پیاوانی هه ، به  وه نه قوی ناآه

  .آانیان  خوشكه
پیاو (  وترێ ده  آه  یه وآاته و ئه  می شاره رهه به) ژنی ماڵ(ناوی   ی بوونی شتك به دیارده  واته آه

ها ژن  زاره هه  به  آه  وه دۆزینهنا  وره ی گه و فابریقه  آارگه  ك آه گایه آۆمه  ، له  یه) وه ره بایی ده
  بازاڕی آوردی به  دا آه یه ده م سه تای ئه ره سه  تی له تایبه  ر بووبن ، به و پیاو تیایدا آارگه

, هتد ... چی  چی و پینه آه نه ر و دارتاش و ته ك ئاسنگه ركی وه گه  و پیشه  ند پیشه نھا چه ته
  .  تدا بووه

و   ی زۆر ساده بووبت آارگه بۆ ژنان هه  آانی آوردستاندا آه شاره  له  ك آه یه نھا پیشه ته
  زگای زۆر ساده ست یان ده ده  ، جا چ به  وه آانی چنینه موو جۆره هه  ، به  بووه ی چنین هه بچكۆله
آان  ماه  ژنان و آچان له  وه دیسانه  وایكردووه  یه پیشه  م جۆره خودی ئه  تایی ، آه ره و سه
آاندا  دوآانه  بازاڕ و له  نه نگینیان ببه ست ڕه م و آاری ده رهه و باوك و برا به  وه نهبگیرس

و  ئه: هت  جده ت دوو جاران مای باوآی به ئافره.. ((  دا وتراوه مانه رده و سه بفۆشرن ، له
  )) .برت  ستان دهو گۆڕ  مرت و ڕووه ده  ی آه و آاته یان ئه  رێ ده  ڕواته بووآی ده  ی به آاته
  هاتبوون و له  وه خاو و خزانه  به  وه آانیانه گونده  له  ی آه وانه بوون له میش هه آی آه یه ژماره
ر و  آو نانكه ی وه و ژنانه بوو ، ئه سایش پتر ده  سا به  بوون ، دیاره  ج آان نیشته وره گه  شاره
  وا بوو ، به ڕه  و آچ و ژنانه ی ئه وه ره ده  آان ، چوونه همای خوا پداو  چوونه ر و جلشۆر ده آه آاره
پاپشتی   بوون به آی دارایی ده یه رچاوه ك سه ژار بوون وه ی هه واده خانه  ر به سه  تی آه تایبه
ش  و آچ و ژنانه آاندا ئه موو شاره هه  وشدا له پا ئه  آان ، له تاه ست به ت و ده رامه مده آه  پیاوه
و  له  فۆشت ، جگه نیر و ژاژی و لۆریان ده ماست و په  آان آه و جاده  ر شۆسته سه ینران لهب ده

  ی آه و ژنانه آك بوو له نكی من یه ژیان ، نه هاران ده ر فۆشتنی گیا و گۆی به سه له  ی آه ژنانه
و شاری   ڕووه  وه ه) شقه قه(گوندی   ی ڕایكردبوو ، له آه پیره  ی مرده نجه شكه م و ئه ست سته ده  له
نھا سانكی زۆر  ته  ر به ك و هه یه گه ناو تله  گرتبوو ، دایكمی خستبووه ری خۆی هه ولر سه هه
ی  وه ژیا بوو تا شوو آردنه  وه  و گوه و گه رهنرا و له رمانی ده ر فۆشتنی گیا و گۆ و ده سه له

  ناو شار و له  و آاردوو دننه  آه هاران آنگر و تۆه ی به نهتا و ئافره ش زۆرن ئه می ، ئستاآه دووه
  .ژین  ری ده سه
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ك شون و  ، ماڵ وه  وه تیایدا چاومان آرده  بت آه  یه و هالنه موومان ئه ر هه ماڵ بۆ هه  یه وانه له
ان یان ناشرین جو  نده چه  نییه  وه وه ندی به یوه په  چ یش بۆ ده)باشالر(ك  م ، وه آه ی یه هالنه
، سۆزكی   یه هه  و ماڵ و ڕۆژگاره رممان بۆ ئه آی گه موومان نۆستالژیایه ر هه هه  ، ئمه  بووه

نی له مان مانایان هه هه) ماڵ و نیشتمان(  آه  هۆ نییه  جوان ، بت ، شووره دایك بوون و گه  ب  
  به) ماڵ(  واته شق ، آه ولیا و عهون و خ می هیواو خه آه واری یه می پاآی ، هه رده بوون ، سه

  .زیندان   بكرت به  وه آه ئارامگایه  و ناآرت له  نھا هی ژن نییه ته
ویستی  آانگای سۆز و خۆشه  به تی ماڵ تایبه  گشتی و آورد به  آان به تیه ڕۆژهه  آه  ڕاسته

ڕۆژئاوا   له  خنه ك ڕه خهر ئاستی میللی  سه آات ، له ده  وه وه شانازی به  میشه زانت ، هه ده
  و ڕوانیننه ئه  نگه م ڕه ، به  ست داوه ده  ماڵ و خزان پیرۆزی خۆی له  چن آه گرت و وای بۆ ده ده
ندامكی  ر ئه و هه  یه ری آراوه ونده ی خزانی له پكھاته  بت ، چونكه  شیانه ڕووآه  آ مه آه

آی  یه تی ، خزان شوه زی خۆیه نی خولیا و حه و خاوه  خۆیه ربه خزان دواجار تاآكی سه
و  بۆ ئه  وه ڕته ش بگه و گۆڕانه هۆآاری ئه  نگه آی ، ڕه قوچه –ك هیراآی  نه  رگرتووه یی وه بازنه
ش و نمای   نه گه یدا بوو ، له سازی په دوای شۆڕشی پیشه  ی آه تییه الیه ئابووری و آۆمه  گۆڕانه

ها پیاو  وایان آرد ملیۆنه م آه م و دووه آه نگی جیھانی یه ردوو جه ههڕاست و  پتری چینی ناوه
ها آچ و  آان چۆڵ ببن و ملیۆنه و فابریقه  ندام و ئیفلیج ببن و آارگه م ئه ها آه بكوژرن و ملیۆنه

  وه حاڵ بوو بچنه مه  ، ئیتر جاركی دیكه  وه آان بگرنه ندامه مئه آوژرا و آه  ی پیاوه ژن جگه
دوای شۆڕشی   تی له تایبه ی ئازادی ژنان ، به هزانه به  و بزافه رباری ئه ، سه  وه ی ژوورهآون

آساش   وایان آرد له  وانه فتاآان ، ئه تای حه ره ست و سه آۆتایی سانی شه  قوتابیان و له
  یه تازه  و دۆخه ئه ر رامبه و به  من آان نه ندییه یوه ر په سه ی جاران له ندانه و آۆت و به چیتر ئه

موو  و هه مان چوو ، ئه و نه ره آانی مۆڕای فیودای به رم و نیانی بنونت ، ئیدی پاشماوه نه
واوی مانای  ته  به)  شونی شیاوی ژنه –ماڵ (یوت  ده  آی وا آه زایه وته  س بوون آه به  هۆآارانه

  هزانه به  ره هه  ره و فاآته ئه  م الی ئمه واوی بگۆڕت ، به ته  ی خزانیش به و پكھاته  من نه
ی مۆڕای  ، هشتا پاشماوه  وه شته بوه تیایدا هه  یه فسانه م ئه ئه  وه ته ڕه بنه  بكات له  نین آه

ر  سه خت له جه  میشه هه  زابوونی ئایین آه  له  ، جگه  مانی داگیر آردووه گی ڕۆحی زۆربه به ره ده
آان ، هشتا  ی ژنان و آاول بوونی ماه وه ره ده  ، ترسی چوونه  وه اتهآ ده  و ترسه ئه
  آی وای دروست آردووه وایه ش و هه آه  می قۆناغكی آشت و آاین آه رهه آیان به ندییه یوه په

، )  ماڵ شونی شیاوی ژنه(  ن آه بكه  وه رز داوای ئه نگی به ده  آان به قلیدیه خواز و ته  آۆنه  هزه
موو جیھانی  هه  آات آه ده  وه رگری له هز به رین و به آی به یه ره دا به وه ر ئه رامبه به  م له هب
و  بت بزانین ئه ده  آه  یه خته وه  م ساته شیان ئه وه ك پیاوان ، ئه بۆ ژنان وه  شونی شیاوه  وه ره ده

و   ناهن  یه فسانه و ئه ست واز له ده  تی سیاسی بگرته سه ر ده گه  خوازه  آۆنه  هز و باه
  .ت و واقیع  قیقه حه  دات بیكا به وی بۆ ده هه

آانی ناو آورد دلر و  خوازه  فی وآۆنه له سه  نگی هزه ده  آه  ی وای آردووه وه ئه  وه داخه  زۆر به
رست و  په  وه ته نه  خۆیان به  ن آه آانی دیكه نه موو حیزب و الیه ی هه مبه زاڵ بت ، سستی و ته
یان  قینه آی ڕاسته یه ی ژنان هیچ پۆژه له سه رخستنی مه م بۆ سه زانن ، به سكوالر و مۆدرن ده

آانی ناو  فتیه پاشكه  موو هزه ڵ هه گه رمنن و دداری له شه  میشه و هه  دا نییه گبه هه  له
  .ن  آه آوردستان ده

ناو  ر له گه تا ئه ، هه  وه نه آه ت ده آانیش ڕه خوازه  ی آۆنه فسانه ئه  ی آه هزانه به  ره و باڵ و به ئه
ڕۆشنبیران و   ك له یه بژارده و هه  سته ر ده سه  وه منیته ست نین ، ده ده  آانیش بن بیار به حیزبه
.. آچان و ژنانی چاالك و بزو   ك له یه ڵ ژماره گه له  وارانی آورد هاوڕێ ندان و خونده رمه هونه
و   تی پۆژه هشتا ماوییه  آه  یه تازه  وه م نه آوڕ و آچانی الوی ئه  آی زۆر له یه ڵ ژماره گه له
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آان پ  پارزه  آۆنه  دا هز و باه م بواره بت ، له زراویان هه و دامه  آی تۆآمه یه رنامه به
  .ن  آه ری ده گه  ی تازه شه ی بانگه و هزانه موو ئه هه  و چاالآترن له  رنامه به

م درۆ ،  م ڕاست بت و هه آرت هه ده  آه  یه وه آدا ئه یه فسانه ر ئه سروشتی هه  له  وره گرفتی گه
زووی  ون ئاره ك خولیا و خه م وه بكرت ، به  فسانه ئه  ت و واقیع ناآرت بوا به قیقه ك حه وه

گای  آۆمه  تی له تایبه  ، به  تدایه ی قینه دیوكی ڕاسته  میانه ك ترسی ئاده آان ، وه ئینسانه
  به  مه آان گه زه س و ترس و خولیا و حه وه وا و هه و هشتا هه  دا نوقمه فسانه ناو ئه له  دا آه ئمه
  ره و آاریگه  وره آاندا ، هزكی گه موو آاته هه  ، له  فسانه خوڕن ، ئه ن و لیان ده آه آان ده مرۆڤه

ترس و   م به ی وه وه له  یه یری هه ی سه رانه آی پكھنه آان ، توانایه سه آهآردنی   ئاراسته  له
ر  تی گه تایبه  ، به  وه داته آانی مرۆڤ ده سایكۆلۆژییه  یله موو داوا و مه ڕاوآ و هه  گومان و ده

پشت   فسانه دا ئه باره ناله  م دۆخه بت ، له آی درژی هه مژوویه  و ترس و گومان و داوایانه ئه
آات ،  آان ده ته قیقه موو حه ڵ هه گه ڕی خۆی له تی شه گرییه هه  ی آه درژه  و مژووه ستوور به ئه
ر  سه آان سوورن له خوازه  آۆنه  آه  یه ڕه و شه شه ڕه و هه ئه  وه آا ، ئه وتنیش ده ر آه ی سه شه ڕه هه
آرا  ر بۆی نه گه ئه  آه  یه فسانه و ئه ع آردنی ئهواقی  ، به  نگه و جه ی ئه وه ر خستن و بردنه سه وه
موو ئامرازك  ش هه وه ، بۆ ئه  وه دات بیشارته وڵ ده ، هه  وه آان ببته ته قیقه نگاری حه ره به
ناو  ی له و ترس و بیمه ئاگا هنانی ئه  تا دواندن وه  ناوی خواوه  آردن به  قسه  آار دنت ، له به

و قومار   مه ترین گه وره گه  یه وه آان ئه خوازه  وی آۆنه ، دوا هه  یه آاندا هه هی پیاو ڕۆحی زۆربه
وری  ده  آه  یه ته قیقه موو حه و هه ش بینینی ئه ونی ئمه ن ، دوا خه آه ده  یه فسانه و ئه ر ئه سه له

ماڵ؛ شونی (( ی  فسانه ه، ئ  وه شته وه ده هه  یه فسانه م ئه نگ و زوو ئه دره:    داوین و پمان ده
  ...!)) .  شیاوی ژنانه
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