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  بری سلڤانیبری سلڤانی  سهسه. . . . . . کرنکرن  فسانهفسانه  یا ئهیا ئه  دیاردهدیارده

  ) ش دووی به (
   داگرکرن وا دده ره وک ساز  یه هرست  خوه ران دنڤیسه  نڤیسکارێ کو ب زمان داگرکهو ئه

ۆڤ  مر یا جڤاک خوه رده روه  ل گۆری په ک پکھاته وه
 -  ئالی ترامان ڤهتر ژپست  به  مه-ندام   کمهوساز  نه

سا  روه هه.  ژرینه  یان بپه ستی بکهرارهنگاریا   به نکاره
بۆ بینداریا وێ  ژ ڤه ربکه مانی ده و زه ـ ژ جھ ناخوازه

، هزرا جڤاکی (نای بۆ  کو په چاره ورا نه له، ستیرا
ل   ل گه فسانه ی ئه چونک بوون ببه فسانه  ئهو) ڤایی ته

ب ئاسانی ده  - هژ - چونکی ژی و  ئاقلی ناگونجه
 یاسایا وک ل گۆری لۆژیک  ڤ یه ئه. رگرتن  وهورکرن  باوه

 ئاکاری ول ل گۆری یاسایا سنج   به وا یه رهفیزیکی 
  بوونا خوه تو دخوازی هه.  ه یبریندارکرنا زات مرۆڤی

ن یان بوون کم ن ههر و پکھینهرج  ل مه لمینی به بسه
 ؟   چی یه  چاره خوه نه، یدا نابن په
ی تو نکاری  رده روه پهو ینی ا هۆی ئاواین ئب

ول بدی کو  ورا دێ هه  له  یه ها ته ران گوننه  پکھینهورج  بوونا وان مه ناسینی کو نه بڤه
ر  بار بکی ژ بۆ کو باوهه گوننه)  بجانول  ئاژه، مرۆڤ :ه رفره یا به س ب واته که (ک دن سه که

ب ، فتار رهڤ  ئه. هینی ها تبگه ر ژی وه رامبه م ئالی به ڤده  ههوی و دورستبکی کو تو ساز 
  . بوون دهاژوو فسانه ڤ ئه ره مرۆڤان به، سپایی ئه

 و   ده- گوهۆرین ووامی  رده  به- ل بازن ژیان  که ره رن سه وه ی ژ تهک ژ بیر دکی کو تو یه
 ل و دکی  زات خوه) ئینکارا (ل تو نکوولیا  به ن بۆ تهڤاڤ ڤته شن هه سن دن به م که هرج سه

  . رگومان دکی به) ول ددی لماندنا وێ تو هه یا کو ژ بۆ سه ( بوونا خوه داوی پویستیا هه
   

 دبی تو،  ۆژی بهغ دیماوزانین   یان ژی نه  بنیازی بهویی   کو ساده دبه،  د پانیا باران ده
ک دن   ئالیکار ژ بۆ ئاڤاکرنا زاته می ده مان ده  د ههو  ئالیکار ژ بۆ خراپکرنا زات خوه

  رێ خوه خت د سه روه ک به ب ئاوایه، نگاسیان دبی م کو تو تووشی ته  ده بیانی بۆ نموونه
س  ن ژی کهزا یا  خوهودا  خوه، ر ده قه، ر بوویه :ک  گرددی وه رڤه ک ده مان ب هزه ده سه،  ده

  .  امادهئ  نهوم  سیه
   نهو   یه نگاسی دووری ته رێ ته رکرن کو ژده ڤجا بدی باوه ر بکی ئه تو دخوازی باوه، ئانگۆ

  . یندیدار یوه  په  تو نهـه  ب گوننه  نهوب خر 
 ب والت  ک خه وه، ڤی ر دکه کات کو قازانج دکی یان ب سه، هیان ژی م فره سا ل ده روه هه
ڤ ژی   ئهو، یی دکی رڤه مان هزا ده ی هه  سوپاسی ئاراستهونجی  زاڤ قه ک بگه اوایهئ
 ل جودایی د   به هینه دگهرا خراپکرنا زات مرۆڤی وی ئاڤاکرن  رباره ی ده ینی واته هع

  یاوک کریار دکی  ل وه ک گۆتن تو نابژی به ک وه  کو یا یه هو  ئه ردوو باران ده را هه ناڤبه
  . ک کریار ناکی ل وه ک گۆتن دبژی به دووی وه

رار   ئاست وه-ک میناک  دێ وه  خوه-  وام ده رده  بهوبوونا وان زاتن بیانی  بوون یان نه د هه
 وک کس  یه هانه  مه وی چاخی دبه،  یه دێ هه من گرتی کو خوه.  لیا مرۆڤی خویا دبه نده  گهو
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،  دێ نینه من گرتی ژی کو خوه، ل.  ئالووزیوبوون  چارهک ئارام ل کلیکن ب هه ناگه په
  هی؟   ل فره یان دێ سوپاسیا ک بکه نگاڤی؟  ل ته نای بۆ ک ببه و مرۆڤ دێ په هینگ ئه

 کو مرۆڤ  هت مهح هک ز له ل گه  به فسانه  ئه  بکهک ستیهراکو مرۆڤ   یه هی سانهک  له گه
ورا  نجام نادن له  ئهی ب زویت زو مهح ه کارن ز  ده  د ناڤا مهوستی را  ک بکه یه فسانه ئه
رههی سانهتر کارێ پیا  ژهرگۆری ئهرا و   هلدبژ دکه هفسان ستی ون ک له  گه نموونه.  بوون 

  . یی  وژهوری  هونه، میاریرات ین   ب تایبه  بیاڤان دهیم د هه
ر باندۆر  ڤجا ل سه  ئهوی بیاڤ دوماهی بدم  رباره ک میناکن ده ول بدم کو هنده ز دێ هه ئه
  . ستم ری براوه  کارگهو

ست ژ  به مه (ل بیانی  مرۆڤ بهو ساز -  ک نموونه  وه-شکچی  ییل بهئیسماک  ک وه نڤیسکاره
رستیا ترکی  ژادپه  ئیدۆلۆژیا نهو  فه لسه گاڤا کو فه) ی بیانی وه ته  نهو  ئالی ناسنامه

، بوون ک هه  وه مافن ته،   دکه  ئارمانجن تهوربینا هڤیخوازی   دهو   دکهست  پرۆتهونکوول 
 کو بھن  ل پکۆل دکه  ل به دناسینه  تن ڤه  زمان نهو  ناسنامه، دیرۆک،  وه ته نه
  ت دکه مهح هک پ ز ئانگۆ کاره،  ستی دبهرا وڤ مرۆڤایی  ره بوون به فسانه ئه، سپاندن چه
ل ژ  به. ڤبوون  ژ بۆ هاڤیبوون یان هه هانه  مه ربین ناکه ڤ ئاواین ده  ڤ تهی راره  سهو

 ئیدۆلۆژیا و  فه لسه  فه ندیا خوه  هشمهوک کورد ل گۆری ئاست  ک دن گاڤا کو نڤیسکاره ئالیه
ڤان  ک خوانده  وه ربازی هوندرێ ته  ب زمان وان ده-مد  ه ح چ ژی بومد  هح چ ب -بیانیان 

  .  بوون دبه فسانه ڤ ئه ره ستی بهراو نڤیسکار  هینگ ئه،  دکه
  و ب خوه  کو ئه مینه  تن دلسه  نه ران دنڤیسه و نڤیسکارێ کورد ی کو ب زمان داگرکه هئ

یاما  مان زمانی په ب هه.  داگرکرن وا ژی دده ره وک ساز  یه هرست ل خوه  به داگرکری یه
ست ژ  به  مهو   دکه- زمانان وبت  لفه  بۆ وان ئه بریندارووربان  ی ق-   پشکشی ته خوه
  . ری ده ره  سهو   ژ بۆ ناسنامه  یه ربخوه ی سه  پکھاتهرێبت یان زمانان ل ڤ لفه ئه

  ؟   ب زمان نابه ی ناسنامه ل ما قه  به  دبه  زمان ب ناسنامه
 ب  یاما خوه  پهو  ران دنڤیسه اگرکهشکچی ژی ب زمان د ییل بهئیسماک  ک وه  نڤیسکاره

و  لۆ ئه گه : ڤ ئه ل پرسیار ئه  به  دکه  داهاتووی تهومان زمانی پشکشی ئاسۆ  هه
شکچی ب  ییل بهئیسما بھتر ژ -ک میناک   تن وه-بی  ره هع ب زمان  نڤیسکارێ کورد دکاره

  ؟  هینه زمان ترکی براگه
ڤانیا  هڕ یان به؟   بکه ربینا ته ده سازتر وشکتر  شکچی خوه  بهییلئیسما ژ  و دکاره ی ئه ما قه
  گۆتی؟  شکچی نه هییل بئیسماک  ک وه سه  کهو  رێ چ مایه ئه ؟ بوونا ته ماین هه  بنهوماف 
 د وێ و دکی  ل تو ب زمان وی پشتگریا خوه  به  دکه  پشتگریا ته و ب زمان خوه ئه
  . یدا دبن  پرسیار په ده)  ته (و) و ئه (را ودایا کو د ناڤبه مه

   
،  را مافن ته س سه مان که هه،  بوهاوک پراکتیک  ل وه نسیپ به  پرهویۆری  ک ته ڤ وه ئه

  وه ته  نهو  کو ناسنامه ئانگۆ وه، دان نجه شکه  ئهوزندانکرن ،  گرتن  هاتیه  زمان تهو  ناسنامه
 -ر   ل سهوبات دکن  ردوو خه ل هندێ هه  ل گهو  هو نڤیسکارێ دن کورد ل ئه  به  کورده نه

ک ب زمان   یهو  ک ب زمان خوه ل یه  دنڤیسن به- تووتنن باڤان ومریشکن دایکان 
  .  رن خوه داگرکه
 ل گۆری زانست و،  زای ده د یاسایا خوه : بکم ک ئاراسته دخوازم پرسیارهز  ئهل ڤر 

دهرا وبوون  فسانه  ئهرا چ جیاوازی د ناڤبه، فیمینیزم ؟   دمینه ستی  
    راستی؟ یان دکه هفسان  کی ئهو  فسانه  ئه ستیان دکهراردوویان  کیژان ژ هه 

  وام دبه رده به


