
نفال  ئه م الی ژنانی پاشماوه می فیمینیزم ،تیوری غه ندی چواره هه ره    ی
  

  آازیوه ساح
  م شی سھه به

  
  رزی تیوری به: م  ندی سھه هه ره

  ی

  
 دروستكردنی   بیری له  آه وه  هزر و آاری مرۆڤه  آاتك هاته م تیوره ئه

می  رهه  و به وه وته حهی تیدا ب وه ك بۆ ئه یه آو ئارامگه  وه وه  آرده ره خانوبه
  م رۆشت آه ندی سھه هه  بیری بۆ ره بۆیه,  تدا بخوات  می تیوری دووه

آان  ندازیه  ئه  هاوآشه  بیر له یتوانیوه  نه رزیه و به  ب ئه  و به رزیه به
  شتوه رزی گه  تیوری درژی و پانی و به ر س ی هه وه پاش دۆزینه,  وه بكاته
آو زانستی  ر وه گه ش ئه مه ئه,  چۆن دایبژیت  آان آه یه ندازه  ئه مه  وه به

ستراون  وخۆ به  راسته  فیزیاوییانه و تیوره  ئه  آه وه ینه تی لكی بده یه آۆمه
   پداویستی یه وتنیشیان له رآه تای ده ره تی و سه یه  زانستی آۆمه به

ك ماتماتیكی و  نه ,  هی گرتو رچاوه  سه وه آانی مرۆڤه تیه یه آۆمه
واوآاری   ته آه  تیوره ر س  هه  آه وه بته  بۆ روون ده مانه وه آانی ئه فیه لسه فه
 خواردن   و مرۆڤكی ئاسایی پویستی به وه تیه یه  رووی آۆمه آن له یه
بت بۆ  آی هه یه  شونگه رگرت پویسته ی بخوات چژ وه وه بۆ ئه ,  یه هه
خواستی   ,  م هنانه رهه ری تكۆشان و به ری هانده فاآته,   وه وانه حه

آو مرۆڤكی سیڤلی  ی ژیانی خۆی وه  پرۆسه آی همن آه یه  بۆ ئارامگه وه  گواسته  وه وته شكه  ئه مرۆڤی له, بونیادنان 
دا جبه ت  نه  به نده وخۆ پابه ش راسته مه  ئه آه... بكات   ججگار گه یگه آار آه ,  وه  تیوری شور   سه ی له وره ری ئ

ر  ژمردرت هه مای بوونیشی ده  بنه به .  بووه  و هه یه آان هه تی و سایكۆلۆژیه یه  آۆمه آردنه شه روونی مرۆڤ و گه ده
  . وه  آران و دۆزرانه  تیورانه آان درك به موو تیوره  هه ر له  به بۆیه

  
  
  

م نفال و تیوری سھه  ئه ژنانی پاشماوه
  

ی بونیادنانی  وه  بیرآردنه رزی له وا به رگرتن ئه  وه نی زانستی تیۆری جیگه آو الیه نھا وه رزی ته ر تیوری به گه   ئه
نفالدا  ستی مرۆڤی ئه  نه ش له وانه ئه, آانه یه ندازه  ئه  و هاوآیشه ره  خانووبه  آه وه وانه بۆ حه ,   هاتوه وه آه یه ئارامگه

ی  ی سوتاندآه وان یادگاری تۆپ و تۆز و دوآه عس خاپوری آردن و سوتاندنی ئه  آانی به ره  بلدۆزه  آه یه و شونه ئه
   . وه سته آانی ده  و شیرینه  الیان و یادگاره تاترین یادگاری له  به بووه

Omar
KN



ی مافی  ت چوونی ئیرادهس  ده می له  غه آه ,  ست چووه  ده نفال بونیادكی له ی ئه بونیادنان الی مرۆڤی  پاشماوه
   لیفی شتراوس سروشتی به  آه وه ی مافی سروشتی یه  خانه چته ی ده و مافه ت ئه  تایبه به ,  وه ندنه ی ل  سه وه ڕانه گه
بوونی مافی سروشتیش  مای هه بنه, آاندا   نوان مرۆڤه  له شه  و هاوبه گشتی یه, زانت   ده ر و مافانه و فاآته موو ئه هه
  . ندی هز و توندوتیژییه  پابه وت آه آه رده دا ده فه سه له  مژووی فه هل

رآرد   سه ختی له زا جهَی سپینو وانه  و ئه وه ستنته نفال توند وتیژی مافی سروشتی ل ده ی ئه دا مرۆڤی پاشماوه   لره
ساتی   آاره  له آه, " ر بارودۆخی خۆی   سه  له یه هی ه وه ك مافی مانه موو بوویه هه"   بۆ  وه آرته تده  ره و مافه  ئه آه
ش  ی پشكه نگه   و سروشتی جه وه ندرایه آان مافی سروشتی ل سه موو شته  و هه وه  آرایه وانه نفالدا پچه ئه
ڤ تووشی آان زۆر جار مرۆ ت و موكدارتیه  تایبه ر و شته وروبه  سروشتی ده  له یه وه ڕانه گه و هه بینینی ئه,آرا
 مرۆڤ مافی  ی آه وه له, آان  ی سروشتی شته وه ڕانه  بۆ گه یه ك هه  رسایه ی آه وه له, آات  هلستی و ب ئومدی ده نه

   . یه  هه ری وروبه بوونی رۆحی خۆی و سروشتی ده
  

ر ژن   سه ی له ریه دا آاریگه مهی ئ  ناوآۆمه  له ی گرتوه رچاوه  سه وه ره  بیری دروستكردنی خانوو به  له م آه تیوری سھه
دات و زیاتریش  ی ده  زیاتر دنیایی و متمانه بوونی ماڵ ی سروشتی ژن هه وه  له  جگه چونكه, تا پیاو   هه یه زیاتر هه

ر  ههبوونی   هه  نشین بوون له ی الدێ وه ر ئه  به نفال له ی ئه ت بۆ ژنانی پاشماوه  تایبه به, تی  ودای دروست آردنیه عه
  شی شریان له ڕومات به  و دان و مه غ ت و سامان و ده روه  سه رتیدا یان باوآدا له  مای هاوسه ك له یه رچاوه سه
 ,  ر شان بووه  سه ج آردنكدا آاری قورس و زۆریان هاوشانی پیاو له موو ج به  هه له ,  بووه م هنانیدا هه رهه به
بت   مای پیاودا هه ر شتك له  هه  له نداره  و خاوه شه  هاوبه واته, نشین ب آرێ  ی آاری ژنی الدێ  وه  له جگه
م بۆ خۆی  به,بوو  ر گرفتك هه ر هه گه ی نادرت  ئه و مافه  ئه ی ئمه آانی آۆمه وتوه  پی یاسا دواآه رچی به گه
آات  ست ده ست وا هه  هه  به وه ساش لی دوور بخرته یا ر به گه  ئه آانی ژندا واته  آار و قوربانیه وامی له رده به
 ب   قورسه رآه و ئه  خۆیان و خزانی خۆیان ئه رگری له  پناوی به  له واته. آات  آات بۆ خۆی ده ك ده رچیه هه
ی  گه ی آۆمه چوارچوه  و نادیار برا و خرایه ره  به حمانه نفال ب ره ی ئه  پرۆسه یان به مه  ئه آه ,  ی آردوه رانه رانبه به
  . وه  یه  مل زۆره
 و  آیانه مه ره  ژیانی ژنی آورددا هه سكسیش له,  آان سكسه  فیزیكیه می پویستیه ری سھه وه  الی فاسلۆ ته   له
میش  ری سھه وه  بۆ ژنی آورد ته بۆیه ,   نانی خزانه وه ر و پكه بژاردنی هاوسه كۆ پاش هه به ,   نیه ندانه زوومه ئاره
آان زیاتریان ژنن و  نفاله ی ئه م پاشماوه به,  بگات   و مافه توانت به  ده وه ی خزانه  رگه نھا له  و ته ر خزانه هه

نفال   مردیان ئه آه, م هنانی خزانیدا بوون رهه ی به  لوتكه نج بوون و له نفال گه نجامدانی ئه زۆریشیان آاتی ئه
 دروستكردنی خزان  ك بیری له یه  هیچ شوه به ,  م بووه  غه سلیم به  ته وه یه وه ڕانه  دیار ئومدی گه  و ئیتر به آراوه
  سلیم بوون بووبت به  هۆی ته شكی به  به آرێ ده, تی   ساآارترین مافی خۆیه وه  ئه آه,  بۆ جاركی دی  وه ته آردوه نه
,  باركی قورس  بت به  ده مادا ژیانی ل  بنه له ,   وه ی ژیان ناآاته وه وونه ب  نوێ مبار بیر له  مرۆڤی غه م چونكه غه
  پیان وایه ,  نی هیچ مافكی سروشتی خۆی نیه وتووی آورددا ژن خاوه ریتی دواآه  ناو داب و نه  له وه آی دیكه  الیه له
بوونی سكس ناژین   هه وان پیاون ب  بۆچوونی ئه  به چونكه ,   ئاساییه نفال ژنیان هناوه ی ئه ر پیاوانی پاشماوه گه ئه
 پیاوی خۆشی  ی له وه ن بۆ ئه آه شی ده نه ته ت خه نانه  و ته وه  سكس بكاته ك بیر له یه  هیچ شوه  به رمه م بۆ ژن شه به

  وه  پكه منت وبیر له نهخۆ ژنك  پیاوی , ن  ربكه  سروشتی خۆی ده تی و له  مرۆڤایه گرت و له رنه  سكس وه چژ له
ر   سه وته آه  ناو آورددا  ئابوری زیاتر ده ی له وه ڵ ئه گه له, آرت  یری ده زارتر سه رمه  شه  به وه  ئه وه نانی خزان بكاته

ر   سه ان لهی ژیانی لسفه كدا فه نو آۆمه له ,  تره  آشه وه نھا ژیانیش له  ته ها به روه شانی پیاو  و ژن ناتوانت هه



   به ستوه  ژنانی تر زیاتر به  و زۆر هۆی تریش ژنی آوردی له و هۆیانه ئه ,  ستاوه ت و وتی وتی بۆ ژن وه درۆ و تۆمه
ی مای باوك یان مرد  وه ره  ده  ژنی آورد له چونكه ,   و ماڵ ره بوونی خانووبه ی دروست بوونی خزان و هه له سه مه

و  ئه, آات   و دینیایی ده وازش و متمانه  نه ست به ی تیدا هه و شونه  ئه  الی ژن واته  ماڵ یهَورب هه ,  حاه ژیانی مه
  نفال واته ئه. وت  آه ر ده ده  و قه ڵ ی آۆمه ریانه حشیگه  و وه ڵ نگه تی جه رعیه می شه ر ده  آیس بدات به ر له گه  ئه شونه
ندازیاریش  آو تیوری ئه وه ,  وه گرته موو بوونكی ژنی آورد ده ریت هه و داب و نهآ  وه آه, ی خزان بوو  وه شانه وه هه
آانی خۆی  شروعه  مه  رۆحیه وه آو پویستی فیزیكیش سكس وآاردانه وه ,  وه گرته  و ئاسایشی ده وه وانه ی حه النه
  .  نفال  ی ئه  الی ژنانی پاشماوه نك له ند الیه هنفالی چ  ئه واته, آان  ییه ندازه  ئه نفالی هاوآشه ئه ,  وه گرته ده
  
  

  "ن  مه زه" تیوری آات : م  ندی چواره هه ره
  

 "   آه وه م آرده  چواره ندی هه  ره نھا بیریارك بوو بیری له م و ته آه  زانستی فیزیادا یه نشتاین له  ئه وره   زانای گه
رزی و   درژی و پانی و به آه ,  ند پك هاتووه هه  چوار ره ژین له ر ده  سه ی له ی ئمه ونه و آه  گووتی ئه وه " .  نه مه زه

و و  یه  نو په می خسته ندی چواره هه  ره یه و شوه به, واون  آان ناته  فیزیكیه ندی آاتیش  تیوره هه  ب ره به ,  آاته
و  ئه, ی بكشرت  خشه وانرت ببینرت و بگیرت و نهت  ده آانی تر آه نده هه  ره و جیاواز له ئه ,  وه حساباتی خۆیه

آانی بوون   نسپه  پره آك له آو یه وه, آات  ستی پ ده ژی و هه م مرۆڤ تیدا ده  نابینرت به نكه مه  زه نده هه ره
و  م ئه به, وی  ر زه  سه  ساكدا له آات له  رۆژ ده365  آانی بووندا آه موو  ساته ر هه  سه  به شكراوه ن دابه مه زه
 پی   به  مانگه س" تارد  عه" ی  ستره ر ئه  سه  ساك له بۆ نموونه,  آانی دی جیاوازه ستیره  ئه ڵ  گه  له نه مه زه

ر   سه  له  پی  ژماردنی ساڵ  به  ساه248ساك " بلۆتۆ " ی ستره ر ئه  سه ها له روه هه, وی ر زه  سه  له حساباتی ئمه
  ن واته مه  زه ی بردنیش به په, ن آرد آاتژمیری دروستكرد  مه  زه ی بردن به ن و په مه مرۆڤ آاتك بیری بۆ زه, وی  زه

 پرۆگرامك   درك آردن به واته ,  وه آانه سمی و مۆدرینه  ره  ناو ژیانه  آردنی آاروبار و ژیانی مرۆڤ و چوونه ئۆرگانیزه
 بۆ   گونجاوه ی آه نانه مه و زه ر ئه  سه ش بكات به آانی دابه رآه  و ئه وه آۆبكاتهی ژیانكی پرژ و بو  وه بۆ ئه
ریبھنت بۆ ركخستنی ژیان و  رك وماف دا ده و رۆژ و ئه نكانی نوان شه مه  وون بوونی زه وی مرۆڤ  و له ندی ئه وه رژه به
  .ری بت  ن توانیوتی ركخه مه ی زه وه  دۆزینه یان آهآانی تری ژ  سروشتیه ره رك و مافدا و فاآته  ئه ری له وه داده
  
  
  

نفال  ئه م و ژنانی پاشماوه ندی چواره هه ره   ی
  

, نیك  مه زه ,  آانه  فیزیكیه  و هاوآیشه ندازه م ئه رجه نی توندو تیژی و تیكشكاندی سه مه نفالكردن زه نی ئه مه   زه
و  ئه, وامی و خواردن و ژیانی تیدا آۆتایی دیت  رده  و بونیادنان و بهن مه  ی دوای زه25  گات به آاتژمیری تیدا ده

نی  مه  زه بت به ستت ده وه  ده وه ر ه م هنه رهه نجامی به رئه  ده له,  ستیت  وه نیش ده مه وامی نامینیت زه رده ش به آاته
  .ئیستھالآی 

ر رابردوو و   سه آریت به ش ده ن دابه مه توانین بلین زه توانین ده هنشتاین د ی ئه آه ییه  ریژه  فیزیكیه ی تیوره وه ره  ده له
آانیدا  زموونه  ژیر فیربوون و ئه  له  وه آانی رابردوودا بچیته  و شیرینه  تاڵ توانیت به مرۆڤ ده, ئیستا و داهاتوودا 



می تیدا بكوژیت  گی غه  ره آه, ر تر  وه خته م هینتر و به رهه آی به ی داهاتوویه ندیشه  ئه ئیستای جوانتر دروست بكات به
 آاتیكدا  له,  بوو  وه روو توندوتیژیشه  سه  له یه و درنده  ئه چونكه ,  آه نه مه  زه ر س نابوونی هه  فه نفال واته م ئه به, 

   له یه و شیوه نفالیش به  ئهی نی پاشماوه مه زه.بات  بارده ك له یه موو جوله  هه ی آه  قیزونه وته و ره  ئه توند وتیژی واته
  .بار چوو 

  
نفال  ئه نی رابردوو الی ژنانی پاشماوه مه زه_     ی

  ی

  
آی  بات و تیكۆشان بۆ داهاتویه آی پر خه رابردوویه,  ماف و سیڤلی ژیان  ش له رك و ماندوبوون و بی به نی ئه مه   زه

وان ی  آانی ئه  ماتریالی و رۆحیه ر و شته وه م بوونه رجه  سهنابوونی  ناوچون و فه نی سفری له مه  زه و  به باشتر تیكه
موو   فیرۆ چوونی هه به,ر  م هینه رهه آی به موو ستاتیكایه ستانی هه ن بۆ وه مه نی گۆرینی ستاتیكای زه مه زه, مرۆڤ 

ما  ه سان و م په  حه  له  جگه وه ك بۆ بیرآردنه ی بوشاییه وه هیشتنه ش و بی ئومیدی ونه نی آۆستی ره مه زه, آان تیكۆشانه
   ناچیته وساوه وی چه م ئه به,ن ده لده رهه ساو سه په  مرۆڤی چه ی آه و پرسیارانه می ئه  وه شتن به گه نه,  شۆك  بوون به
 ,  شروعه هتیك بیت نام رعیه ر شه  هه  به وه وساندنه  چه  چونكه وه وسینیته مچه ی و بپرسیت بۆچی ده آه ره وسینه الی چه
  وه وه لكو هیزی ئاآتیڤ بوون له به ,  ی هیچ ریسا و یاسایایكی جیگیر نیه سته نابوون وابه ی توندوتیژی و فه وه  له جگه
 و آاتیك رژیمیكی دآتاتۆر و بكۆژ   ترسناآه شه وه ر ئه  به ر له  هه آی جیگیر نیه ی هیچ ریساییه سته  وابه گریت آه رده وه
  ... یه وه تیكی مۆرالیه شروعیه  و مه هانه موو به ی هه وه ره  ده ت لهدا نجامی ده ئه

    
آان نفاله  ئه نی ئستا الی پاشماوه مه زه_  

  
م و جاركی دی   ژر باری غه تی و ورد بوون له نی  برسیه مه نفال زه ی ئه نفال و ژنانی پاشماوه ی ئه   ئستا پاشماوه

خكی َ نو دو نی وون بوون له مه زه, نفال بوون   پناویاندا ئه وان له ی ئه وانه فایی ئه وه ب  ر به رانبه سان به په حه
,  وان ساڕژ ناآات  و برینی ئه وه ك ناگرته وان یه آانی ئه مه  غه ڵ گه  هیچیان له  دھاتی آه  سیڤل و نیوه دووفاقی نیوه

 و  وه آانی بیرآردنه نه مه موو زه هه, بت نفالدا ده آو ئه ری وه ینهساتكی ترسناك و تۆق  ناو آاره مرۆڤیش آاتك خۆی له
ھاتن  دان یان هه وه سته ده  خۆ به  به نھا چاره ته, وت  آه  بزاوتن ده نی سۆزیش  له مه ت زه نانه رگری و ته  و به ئیراده
ودا منای   و آۆڕه بجه ه نفال و هه  ئه وآی آورد له دایك و با ندێ  هه ش وایكرد آه رونیه  ده ره و پانه ر ئه هه, زانت  ده

  آه, ی ویژدان بت  رآونه ی رابردوو و سه وه ندكیان پداچوونه نی ئستا الی هه مه  زه آرێ  ده آه, جی بھن  خۆیان به
   بگات به وه  سۆزه  لوتكه له   سۆزدار ناسراوه  به تی آه ر مرۆڤكی رۆژهه گه با بپرسین ئه ,  بووه وی تدا نه گوناهی ئه

 پناوی پاراستنی    خۆی له  له وره شكی گه ی به وه دان و ب باآی یان بیر چوونه وه سته ده یی و خۆبه داونی ب ئیراده
 نفال ی ئه آانی پاشماوه آان و مرۆڤه نفالكراوه ی ئه ره  تۆقینه شره و حه ب ئه ده, تی  خودی خۆیه ی تردا آه آه شه به

نی  مه  زه ند گران بت الیان به سپاندبت و چه ر سایكۆلۆژیتیان چه  سه ری خۆی له  آاریگه ند ترسناآانه بینیوتی چه
  .ر بت  ند تۆقینه ن چه مه  واتای زه ب ر بنن ؟ ده  سه نی ئستای نوی  له مه  و بونیادی زه وه رابردوودا بچنه

 و ووت  موو شۆرشی ساخته و هه  شۆڕش پاش ئاشكرا بوونی ئه  له شیمانیه ی پهن مه  جار زه ندێ آی دی هه  الیه  له
 صدامی دآتاتۆر و  هیدك قادسیه نھا شه دا ته  لره وێ مه ده, یان  فایی و مافخورانه  وه ری ناڕاست و ب روه په

ر   هه ڵ گه  له میشه  جھشتووم هه ر به  سه هآی ل ریه  آاریگه  بووه  خۆم گۆیم ل  آه  نموونه م به نفال بكه آی ئه قوربانیه



 دوو آات و شونی   له ویش رای دوو ژنه ئه, ر گوم  به وه  دته  و دووباره وه وته آه نكی آوردی بیرم ده تكی الیه خیانه
  .جیاوازدا 

  رت آه عس به ی به ته وو خزمهم و هه یی به چت ئره  ده  پ ت آه آكی دی ده  یه ژنك به,  یه1989م سای  آه  یه
  . بووه می هه ی آه ندك آشه  هه وه قلیه  رووی عه هیدك بوون له نی شه  خاوه آات آه  ده و خزانه تی ئه خزمه
  وه ستیه  ده  گیری خواردبوو به ی آه آه  شتۆآه هید بوونی آوڕه بوو بیخوات شه خۆ نان نه, خوات  م ده غه( ) جا بۆ _ 

 و عیالج آردنی  خۆشخانه  و نه یاره ی باش و سه سر و پاره  بری خانوو قه نی له خاوه پی بوو به, خر  بۆی بوو به
  . خۆڕایی خۆشی به نه

   به وێ یه سكی دی ده  آه آه, ڕی برا آوژی   و آاتی شه1996 سای  نفاله ن دوو آوڕی ئه كی خاوهم ژن  ژنی دووه
  ویش له ئه, ر شان سووك ببت   سه بوونیان له  باری قورسی نه ندك له تی هه رگایه ی بۆ ریزی پشمه آه چوونی آوڕه

  :  مدا ئه وه
وانی دیش تیاچوو چی  آو ئه میشم وه ینی ئه سبه ,  رگه  پشمه م ببت به آه م آوڕه برسان مردبم ناه ر له گه خوا ئه به_ 
میشم  ر ئه گه آماندا تا ئه  الیه وانی تر تراندیان به بۆ ئه, پرست   لت ئه  و آ زان  منت ئه آ,م و چی بژم  بكه

  .ی ترمانا  الآه نارد بتنن به
 رای  وه  ئه آه, تی جیاواز  سه ی دوو سیستم و ده رباره ده, وار  خونده ژنی نهی نوان دوو   خۆرسكه و بۆچوونه  ئه
ر  گه ی ئه ئه, ن  آه  ده یه و قسه آان ئه ستیه  هه ره  پانه نھا به آات و ته  سڤل ده وار و دوور له خونده سانك نه آه

  ر به رانبه بت به وستی سیاسی هه نفال و هه وا ئهی د قیشیان بۆ آۆمه ی عه وه وار و رۆشنبیر بن و لكدانه خونده
نھا   و ته رابكه نفال سه ی ئه نكانی پاشماوه مه م زه رجه  بن سه هنت آه  ده  ساآاره و بۆچوونه ن ؟؟ ئه نفال چی ده ئه

  . وه ته روی خۆیان آراوه رووبه
  

آان نفاله  ئه نی داهاتوو الی پاشماوه مه زه   ی

  ی

  
 ,  وه همیه  ئۆمدی وه ست گرتن به  و ده ڕوانی آوشنده نی چاوه مه نفال زه ی ئه سانی پاشماوه ی داهاتوو بۆ آهن مه   زه

  ندكیان خۆیان له ی هه وه  ئه ڵ گه له ,  رونیان تووشی شۆك بووه ختی ده  سه  به نفال هنده ی ئه مرۆڤی پاشماوه
  ی آه وه ڵ ئه گه له ,  وه  ژر گه  به یانیان ل آراوه  ده  خۆیان دیبوویان به چاوی به ,  وه ڕانه نفال گه آانی ئه زیندانه

  سه و آه آو ئومدی ئه شدا وه وه  ئه ڵ گه له, آران   چاڵ  به آان زینده نفالكراوه  ئه ی دا آه وه س شاهیدی ئه یان آه ده
ی  وه ڕانه یای گه  خه بۆ رزگاربوون ئومدیان بهگرت   ده وه  پوشكه ه  ته ست به ریا و ده  نو ده وته آه ده
  آه, نكی نادیار و ناڕاست  مه نكی ریالستی بۆ زه مه گۆڕینی زه, نی داهاتوو  مه  ئومدی زه آانیان ببوو به نفالكراوه ئه
 و  نی پرۆژه ڤ خاوه آاتكدا مرۆ له.همی  نكی وه مه گۆڕیت بۆ زه ی ل ده  واقعیكه نه مه  و زه مك دروستی آردوه غه

شی  آه وانه پچه, آبون  ری زۆربوون  و یه  ژر آاریگه وته آه  ده و چاالآیانه آیش له ر چاالآیه هه ,  ئامانج و خواسته
   له  آه ری ئامانجكی تره موو ئامانجكیش پانه هه ,  سه  آه  ئامانجی تاآه آات آه  ده وه سه و آه  ئامانجی ئه رسك به
  .آرت  ستنیشان ده نووس ده  چاره وه هی میانه

  
نفال  ئه نگ الی ژنانی پاشماوه ره

    



 ژن  ریانخستوه آانی ده زانسته, ر  رانبه  به دات   به  و واتای جیاواز ده ئاماژه ,   ی مرۆڤه ربی دیكه نگ زمانكی ده  ره
ی  نگ و شوه ی ره  رگه  له وه یامانه و په ی ئه  رگه  لهویش ئه,  بدرآنت  ك ووشه ی یه وه  ئه  ب  بكات به توانت قسه ده
   . وه آانیه ی پۆشاآه  رگه  له واته, ر  رانبه  به یدات به  ده وه آیه ره ده
آیدا  یه وه  لكۆینه له ,  وه نگه ی ره  رگه آان له رونیه  ده خۆشیه رآردنی نه سه  بواری چاره ی زانیار له" سیگمان مارتن "
ری  ندین آاریگه آان  چه نگه  پۆشینی ره  آه ریخستوه ده ,  وه ی ژنه" زاج مه"  مۆن  ندی به یوه نگ و په ی ره رباره ده

ش  و ژنه ری ئه روروبه ی ده سانه ر آه  سه ها له روه  هه ی پۆشیوه آه نگه  ره  آه یه  هه و ژنه ر ئه  سه تیڤی له گه تیف و نه پۆزه
نگی  ره "  ی ناو ناوه آه وه  لیكۆینه ربۆیه هه ,  یه شیان هه وه  و بیرآردنه له تا مامه تی و هه سایه آهر   سه ری له آاریگه, 
ر   سه  آۆلیجی ئاداب پ له روونناسی له  حنان سالم مامۆستای ده ها دآتۆره روه هه " .  ستیته ی آه وه نگدانه ندت ره سه په
ست   مرۆڤكی هه چونكه, ت ژن   تایبه به, روونی مرۆڤ  ر ده  سه  له یه ری خۆی هه ریگه آا نگه ر ره  هه گرت آه  داده وه ئه

آانی هۆش  ره نته ر سه  سه یان له وره ری گه یھاوژت آاریگه نگ ده ی ره بینراوانه  نه و تیشكه ی ئه ها ئه روه هه ,  ناسكتره
كو  م به آان بكه نگه م ره رجه ری چاك و خراپی سه  آاریگه  باس له ستم نیه به دا مه من لره.  ناو مۆخی مرۆڤدا  له یه هه
   . شه نگی ره  ره آان آه نفاله ی ئه آارهاتوو الی ژنانی پاشماوه ست و به به نگی مه ر ره  سه  بچمه وێ مه ده

  آان  و آاره نگه  ئاهه ش له هنگی ر ر ره گه  آۆآن  ئه وه ر ئه  سه روونناسانی دی له  ده وان و زۆر له نجامدا ئه  ئه   له
 آاتی ئاساییدا و درژ پۆشینیدا  له,نیت  یه تی بگه یه رزی آۆمه ت و ئاستكی به ی برجوازیه آاندا نیشانه سمیه ره

   . یه روونی مرۆڤ هه ر ده  سه تیڤی له گه وخۆی نه ری تیژ و راسته آاریگه
  نگه و ره  پۆشینی ئه ی خۆیاندا به آه خته  قورس و سه مه ڵ غه گه نفال له ی ئه توانین بین ژنانی پاشماوه  ده وه   لره

 و  آی باشی نیه ریه ری خراپ هیچ آاریگه  آاریگه  له من  پۆشینیان جگه نگی غه و ره  نیشانه ی آه ش و نیلی و تۆخانه ره
مكی تریان بۆ   غه وه نفاله می ئه روو غه ه س له, میان    ن بۆ سووك آردنی باری غه ی هاوآاری خۆیان بكه وه  بری ئه له

ویش  ئه , یه لتووری هه آی آه نھا رابردوویه ش ته نگانه و ره ئه ,  ربار آردوه ژین سه یاندا ده  گه ی له وانه خۆیان  و ئه
یدا ئیتر  آه  ناوخزانه  لهست دا  ده سكی له ی آه وه ئه ,  ناو آورددا باوه تا ئستا له  هه  آه یه وتووه  دواآه ریته و نه ئه
نی  نھا ژن خاوه ی ته وه آو ئه ك پیاو وه  نه نھا بۆ ژنه  ته لتوره و آه  ئه دیاره, ش بپۆشن   ره و خزانه بت ژنانی ناو ئه ده

ك   بھنت نه  ج رك به  آار بكات و ئه یه نھا بۆی هه و ته  آارآردندا ئه  له آه, آان بن  ینتیه رد و مه آان و ده ساته آاره
  گوایه, بوو بدات  ره و قه آانیشدا ئه مه  غه له, بت  وی نامۆ نه آاندا خۆی داپۆش و تیكه  شادیه له, داوای ماف 
 مافدا  م لهَال رگرن به ندارتی وه دا ژن خاوه ساتانه و آاره بت له بۆچی ده, ك ناخوات ؟   مردوویه م له پیاویش غه

 ,  لتوری آورد نیه ش آه ش پۆشینه و ره ئه, رك  ر ئه رانبه ك مافیش به بت نه رآیان هه نھا ئه  ته واته, تی  یه یلهَآو
ندكی  آو آوت و به شیشیان داهنا بۆ ژن وه  وحیجابی ره چه ش پۆشین عابا و په  ره  له  جگه  آه به ره لتوری عه كو آه به

   آه ریانگرتوه  وه وه آانه وتوه  دواآه  ئاینیه ڕه  باوه بیش له ره  عه یارهد, روونی ژن  ست و ده ر هه  سه ر خراپ له آاریگه
   موسمانن به ش آه و ژنانه ت بۆ ئه نانه  ته چونكه ,  وه ی قورئانه  رگه ك له  نه رگیراوه م وه م و ده نھا ده ندكیان ته هه

  نھا له ت ئاینیش بۆ مافی ژن ته نانه چت ته م پدهَال به ,  یه وره ش پۆشین گوناهكی گه آان ره  ئاینیه پی بۆچوونه
 ئاینش پشت  روون و ژیانی ژندایه ندی ده وه رژه  به  له ی تر آه نانه و الیه بۆ ئه, دا حسابی بۆ بكرت  وه ندنه ماف ل سه

 ,  رگیز موسومان نیه هه...  وه نتهوس شدا بچه رگی ره  ژر به  ژن له یه وه ڕی به ی باوه ه و آۆمه نا ئه ده,  بخرت  گۆیه
  وه آی دیشه  الیه له.ك  ری خه  بۆ سه آوشكی ئاماده  چه  به  ئیسالمیان آردوه میشه آانی تر هه  آاتكدا بۆ بیانوه له
  ناه نابن آه تووشی گو یه و شوه به,  الی خۆیاندا رنجی پیاو راناآشت به  سه پۆشن گوایه ش ده آان ره وه  توندڕه به ره عه
   و زۆر له آانی دی باو نیه وه ته  الی نه لتوره و آه ئیتر ئه, خشت  به  ده آه آیه ره  سه  بۆچوونه ش دووفاقی به وه ئه
شپۆشی مردن و   بۆ ره ند تره سه یان په وه  ئه  پم وایه پۆشن آه تادا  پۆشاآی سپی ده ره ند رۆژی سه  چه آان له لتوره آه



ت الی  نانه ته, ن به پۆشن وئیتر الیده ش ده م ره آه ی یه فته نھا هه ندكیش ته هه, خشت  ی رۆح ببه  نیشانه سپی آرێ ده
م ژنی آورد  به,  زانن  گوناهی ده پۆشن و پاشان به ش ده نھا چل رۆژ ره  ته یه یان هه بی شیعه زهه ی مه وانه  له ندێ هه
موو ژنك   هه  ژنی آورد له خات آه رده  ده وه ش ئه مه ئه .. یه شیاو بگانه  نه تورهل  آه  به شی شر و نرخی شری داوه به

  .  داوه وه آانه میه ماوده  ده ریته م و نه ستی غه  ده زیاتر خۆی به
  
  
  
  

   شه ڕه له شپۆشی همای قه ره
  

 و پاش  لیقه  بۆ چیرۆآی خه وه ڕته گه ده و مژووی  یه ی هه  مژینه آی زۆر آۆن و له شپۆشی همایه  بۆچوونی من ره   به
( م جار  آه   بۆ یه  آه و چیرۆآه  پی ئه به,  نوان قابیل و هابیلدا  م آوشتن له آه چیرۆآی یه, دروست بوونی مرۆڤ 

 ناو آورددا  ر له و زۆرجا  شووم ناسراوه  به یه  بانده و جۆره  ئه شه وه ر ئه  به ر له هه ,  ندوه كه گۆڕی هه) ش   ره له قه
ماكدا , شونك , رمك ر هه  سه  یان به ر گوێ  به ته  شونك هاتوه ش له ڕه له نگی قه آاتك ده ,  ب گوت ل ده,
ش  نگی ره آرت ره  ده واته آه ,  دا آردوه آه  رووی بانده آات  و تفیان به  ده و شونه ك روو له یهَال  به گوتویانه ,  ڕاوه گه
   . تیه گبه و نه ی به  نیشانه رگیرابت بۆ مردن آه  وه وه شه ڕه له و قه  سیمای ئه له
 ژن  ئایه! ش ؟ ڕه له  ئاستی قه  ژنیش ببریته ب بۆ ده, آرت   روودا ده  و تفی به یه ی به ش نیشانه ڕه له م خۆ قه به

   بۆیه و ماه  ئه  ؟ ئایه ی بپۆش ندین ساڵ هماآه ت بۆ چهش ببین ڕه له  رۆی قه  آه یه و به ی ئه وه وتنه هۆی آه
ش شایانی تف لكردن بت و دوعا بكرت  ڕه له ر قه گه  ئه  ؟ئایه  ژنی تدایه س ل مردن بوون چونكه  و آه تووشی به

م و بوون و ژیان  رهه  به واتای  ژن آه ب  و خاآیان بۆ ده ر ماڵ  و سه رم و ناوچه  بۆ هه وه ڕته گه جاركی تر نه
رمی خۆی  ر خاك و هه ك سه  نه  بھننه میشه رگیرابت هه  وه ت لكراوه فره  نه و بانده ك له و همایه خشت ئه به ده
  روونی خۆی؟ كو ناوماڵ و خزان و ژیان و ده به

  وه  رووی زانستیه لتووری آوردیدا و له  آه من له ی غه ی نیشانه نگانه و ره  ئه  خۆی بپرست ئایه  ژن له   دوایی پویسته
كو  ش به نگی ره ر ره ك هه آات ؟ نه آات یان قورستتری ده ر ده سه آانیان چاره   آشه یه روونی خراپی هه ری ده آاریگه

   تازه بهست آردن  آات و هه م ده آو رۆتین مرۆڤ تووشی بیزاری و غه آی زۆر وه یه ك پۆشاك بۆ ماوه نھا پۆشینی یه ته
  وه وته ی به آه مه ر بۆ ساتكیش غه گه مبار ئه آی دی مرۆڤی غه  الیه له, خشت  به  ژیاندا ده  و گۆڕانكاری له وه بوونه نه
,  نابت شاد ببینرت  ی بیوهَ باال مباری به  و همای غه میاره سكی غه و آه  ئه  آه وه بیردنته  وه شه  ره و پۆشاآه ئه
م  نی آه  الیه وی ژن پویسته  ئه  چونكه وه ته ی بیرچوه آه  مردوه ن آه ی لبده وه ی ئه وتوو تانه گای دواآه ك آۆمه وه نه

  نینیش زۆره  پكه ت به نانه ته, آات  ك نه ریه وه خته شداری هیچ به ت باری و به ش و ئازیه رگی ره  ژر به ساك بچته
 بۆ  یامكه آی دی په  الیه له ,  مباره سكی غه  آه  ساتكدا بیری بچت آه ك له وه ۆی نه بۆ خ یامكه شیان په مه ئه, 
ن سنوری  آه ڵ مه گه م له ه  مامه یه و شوه تی و به یه مباركه ش ئای غه شه و ره  و ئه مباره سكی غه و آه  ئه ر آه رانبه به
 مام  گات به نیان ده مه  ته بۆ ژنانكیش آه, پۆشن  ش ده  ره  ساڵ7نیشدا رمیا ی گه  ناوچه ندێ  هه له, مباریم بشكنن  غه
  نگه ن ره مه موو ته  هه وا به  ئه وه بنه س و آار ده ساتی مردنی آوڕ و آه  و تووشی آاره وه ره  چل سای بۆ سه ندی  له ناوه

   .پۆشت  آان ده  مردوه نگه  خۆی و ره آات له  ده غه ده آان قه زیندوه
  



  م و ئازادی تاك غه
  

سوفی بیری نوی  یله  فه ها به روه هه ,  ی مرۆڤ ناسراوه سوفی ئازادی و ئازادی ئیراده یله  فه  به   ولیم جیمس آه
ی َر باوه, دات   زمانی جیمس لده نگكی با له ت و زه آی تایبه ی ئازادی تاك واتایه ووشه, برت  ریكیش ناوده مه ئه
 یاساآانی   له وه ستته به  ده وه آانه نده  به ی  خۆی به و مرۆڤه ئه" ی جیمس ئه ,  یه  هه  نوێ میشه  خۆردا هه ژر  له وایه

و   الی ئه چونكه, "تی   خۆی یاسایی خودی خۆیه می زۆره رهه نی چاالآی و به  خاوه ی آه و مرۆڤه گا و ئه فكر و آۆمه
 و  آسانه موو یه  مرۆڤ هه چونكه, آات  ندی خۆد ده وه رژه  آۆنترۆی به اك آهی ت " Volition "   ئیراده ئازادی واته
  .بت  خش نه وتوو و سوود به رآه  آاری سه  به و دا نیه م و ئه  نوان ئه جیاوازی له

 نوان خودی   له ك نیه ندیه یوه په, ری ئازادی تاآن  ردوآیان دیاریكه  هه آترن  به ری یه واوآه  ته  آه ق  و عه  ئیراده
  . ق آانی عه ته  نوان خودی خۆمان و حاه  له آه ندیه یوه په ,  ق ی عه وه ره  ده ك له یه له سه خۆمان و مه

آردنی  توانینی حوآم آردن و ئیداره  نه ی الوازیش واته ئیراده, بت  شی الواز ده بت ئیراده مبار ده  آاتك مرۆڤ غه بۆیه
 مرۆڤكی  بت به ی خودی خۆی بكات ده توانت ئیداره ش نه و مرۆڤه ئه ,  ڵ قه آانی عه ته آردنی حاه نگ نه هاوسه, خود 
نفالیش  یی ئه ژنانی پاشماوه, بت  ر ده ر و رنمایی آه  هانده نگاوك پویستی به موو هه بۆ هه, ك ئازاد  نه ,  آۆیله
جارك رسا , دات   ی ژنن و سروشتیان زیاتر ئازاریان ده وه  ئهآو جارك وه ,  وت آراوه ند جارك ئازادییان زه چه
ی  وه رگرتنه  وه  و دوا جاریش شۆك بوون به ڕوانی بھوده م و چاوه جارك غه ,  وت آردوه تیكان ژیانیانی زه یه آۆمه

   ب  به ی آه پاوه  داسه ارودۆخهو ب ش زیاتر ئه وانه له, ن  آه ڕوانی ده  چاوه ند ساه ی چه و ئومده  بری ئه ئسقان له
   . وه ته ریاندا و تیدا ماونه  سه  به پنراوه ی خۆیان سه خواستی  و ئیراده

  بردنی خودی له ڕوه  به مرۆڤكی آه, ی الواز  ن ئیراده مرۆڤی خاوه, مبار   مرۆڤی غه  آۆآین آه وه ر ئه  سه موانش له  هه
   بچوآه تی آوڕه سه ت ده نانه ی و خزان و ته آه ته شیره آانی عه تی تاآه سه  بۆ ده وه ره  ده تی خۆی برابته سه ده
آات ئازادی تاك و ئازادی  ی ده رده روه و په ی ئه وه و نه ردآاركی راست و دروست بت و ئه روه ی ناتوانت په آه رزه هه

  له سه رو مه  سه  له ت آه  تایبه به, آات   ده رده روه تی په  آۆیالیه ر به كو مرۆڤی مل ده به,  ببت سته رجه تدا به
ی  توند و تیژی بۆ خۆی  پراآتیزه ,  پاوه نفالدا سه ی ئه ر پاشماوه  سه آان به پاوه  داسه تی و ئابوری و سیاسیه یه آۆمه
  وه بنه رووی توندوتیژی قورس ده ه رووب ی آه و مرۆڤانه  ئه بۆیه, ی  وتكردنی ئیراده ودان بۆ رامكردن و زه  هه واته
  ڵ آانی خۆیان و آۆمه  خودییه ندیه وه رژه ر به  سه ترسی له  دواڕۆژدا مه آرت له  نه ڵ گه یان له ه  مامه وه خه  بایه ر به گه ئه

  .آات دروست ده
 


