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وردیل   فاحفاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... زاچنگیانیزاچنگیانی  کانی جهکانی جه    ییهییه  ههوردیل  زهزه  مک بۆحهمک بۆحه  وهوه، ، کانی مرۆڤوگیاندارانکانی مرۆڤوگیانداران  زهزه  زو وحهزو وحه  ئارهئاره
  
و  وی مرۆڤو ئاژه ی زه ساته وکاره کشه  پله ستره م ئه ی ئه وه تای ساردبوونه ره سه رله هه
  کتریاوه میکرۆبو به بهت درش کانی تری وردو ره وه ریاو زینده ورو مرو وگیاندارانی ده له په
ن  بووران وه  زینده له ک یه  سته دهر  ههم  راهه پاش فه. م راهه فه یدا بوون وهاتنه ری په سه له که
زو  حه  وه. ک زوویه  ئاره ه زک وکۆمه  حه ه تک وکۆمه سه  خه ه نی کۆمه خاوه به

 تی تایبه  بهکن ش وچونیه اوبهزۆریان ه ره ی هه ان زوربهکانی مرۆڤو گیاندار زووه ئاره
کانی  ندامه ئه کک له  ڕگای یه له  چی تانه سه زو وخه زو ئاره وحه ئه. ) سیکس(

 یا بووبت  وه یانه سته کانی مشکو جه خانه کک له ڕگای یه  بووبت یان له وه یانه سته جه
  بووبت وه ندنو خۆلدانهخشاڕگای  لهبووبت یا   وه  یانه وه ستوو بیرکردنه ڕگای هه له

پی  ر گیاندارک به هه. . .  وهتد بووبت وه ڕگای بیستن وبینین وبۆنکردن وتامکردنه یاله
 کانیان زووه ن بۆشکاندنی ئاره ده ویشیان بۆئه وی بۆداون وهه تی سروشتی خۆی هه سه خه

ۆڤو گیاندارانی تردا خۆیان رم ن لهیا  ژماره نگه  ڕه وه ره ی سه تانه سه زو وخه م ئاره ئه. لیان
) سیکس (وترت یان پی ئه ک دانه یه  تاکه زوانه توئاره سه زاران خه وهه له. ن زاران بده هه له

.  نروموه به ران وه وگیاندارانو زینده ندامی زاوزی مرۆڤوئاژه  ترکردنی ئه واته
ی خۆمان  وه رئه به رچاون له نو بهزیاتر بۆمان ئاشکرا کانی مرۆڤ که زووه توئاره سه خه

کانی   چی بۆتاکهپزیان تدایه تو به زه له کو به که زوی زۆر به تو ئاره سه خه  وانه له. مرۆڤین
زاچنگیانی  ی کاک جه  که ه له سیکس زوانه وئاره زۆریان له گای مرۆڤ که چی بۆکۆمه مرۆڤو
  ته سه بینین پچژترین خه  بۆنمونه .گرت ر ئه نگترن ومرۆڤ چژی زیاتریان لوه گره
.  وه ته گرتووهتی  تایبه نی مرۆڤدا بهژیا لهگشتی  ژیانی گیانداراندا به ترین پانتایی له وره وگه

ی  وه م ئه به. سیکس ربگرت تاله موسیکاوه  مرۆڤکی موسیکی جژ زۆرتر له یه وانه لهیان 
م  به. گرتر ب  وه زوه ئاره و تاکه  نھا چژ له ته  تی که زاچنگیانی مافی خۆیه  کاک جه گرنگه

. گای کوردی بۆکۆمه  وه گوزته وئهنوست  ی ئه که زووه زا ئاره  کاک جه دایه وه  له که ه هه
 نھا گرت ته گرنگ نه النت وبه کانی مرۆڤ وه زووه تو ئاره سه زا گشت خه رکاک جه گه ئه
کانی  کانی ناو نوسینه موو پیته  هه وایه وه ک ئه  وهکانی ینهونی نوس  هه ی کردبته) سیکس(

 کانی نوسینه کک له کهچژو مرۆڤ هیچ  وکاته  ئه دیاره.  وه بته) ق (نھا پیتی  ته وه بسته
گای   زیانی زۆریشی بۆکۆمه وه وانه پچه به کو  بهرناگرت وه) ق (پیتینھا  ته ولهزا  کاک جه

وی  یه وت په یه زا ئه ر کاک جه گه کیتر ئه الیه له. ندکی رهه  سه وایی دینهد که یه کوردی هه
. . فرۆیدو داروین وهتدئیفالتون وک  وروپابکات وه کانی ڕابردوی ئه ده ری سه ندک نوسه هه له
ی  وقۆناخه ئهگشتی  مۆ به وجیھانی ئه مۆ  ئهیوروپا و ئه ر هاتووه سه نگی لبه دره وه ئه
کرد  ئه) سیکس (ی تانه وبابه وروپا باسیان له ی ئه رانه ونوسه و کاتک ئه ھشتووهج به

   نوسینه وجۆره زرۆبوون به زۆریش تامه دوابوون وه  زۆرله وه ڕوی سیکسه روپا له گای ئه کۆمه
بوو  الیت هه ته سه بوو نه هه) سیکس (یاندنی هۆکاری گه م نه وده  ئه  چونکه سیکسیانه

بوو  نترنت هه ئه بوو نه ڤیدیۆ هه بوو نه بوو نه فیلمی سیکسی هه ی سیکسی ههنا که نه
سیکسیش   گوندکی بچوک نه  ببووه رینه  به م جیھانه ئه نهبوون  کان هه  سیکسیه گۆڤاره نه
و  وروپا کنسه ئه کانی ڕابردوودا له ده سه له. بوو وی هه ی ئستا بره م جۆره جیھاندا به له
. بوو ندک وت سزای مردنی هه هه جۆرک له ن سیکسیان زۆر کۆنترۆڵ کردبوو بهکا شه قه

کۆشکی و  وه قینه وروپادا بوونه بورکان وته ئه کان له نگ خواردووه  په  سیکسیه زووه  ئاره بۆیه
م  ئه . رهنا  ده گوڕیشه ڕه یان لهکان تیه یه کۆمه ندوباوه و به و کنسه شه خزان وئاین وقه

گای  کۆمه خۆشینی جیاجیا له و نه ک کشه  هۆی دروستکردنی کۆمه ش بۆته ورکانهب
 ق ی ته زۆربوونی ڕژهک  وه، ری ئایدز سه و بچاره خۆشی کوشنده ک نه وه، وروپادا ئه

رز  بهک  وه، ماکانی خزان ی بنه وه شانه وه ک هه وه، ر هاوسه ر له ی هاوسه وه وجیابوونه
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بن  ئه وره گه ش که ومندانه ئه، کی فراوان یه ی مندای بدایکوباب بۆڕژه ژهی ڕ وه بونه
بانی  میھره ش بوون له کیتر ببه الیه و له ک نازانن باوکودیکیان کیه الیه ی له وه ر ئه به له

ساتوترادژیدیای جۆراوجۆر  هۆی دروستکردنی کاره بنه شکی زۆریان ئه باوکودایک به
ندو باوی  رچی یاساوبه ههوگا   ناوکۆمه ونه که ک ئه یه ک دڕنده شکیان وه ن بهیا. گا بۆکۆمه
کان  تیه یه  کۆمه زۆربوونی کشه ر به لهیان ، ن که گرنگی ناگرنو پشلی ئه  به هی هگا ه کۆمه
نایان  وروپی په گای ئه کۆمه رچاوله شکی به  به ره ده وروپابه گای ئه تی تاکی کۆمه تاقه له که

ربوی  خۆشینکی به  نه ته ویش بووه ئه کان که ره  سکه ر خواردن وکشانی ماده به ته داوه
دا ی جیھان  له رخی په  چه لهکیتر الیه له.  هرکردنی محا سه و کۆنترۆو چاره کوشنده

  وه بگوزنه) سیکس (توانن باسم کردوون ئه وه ره سه له ی که انهسیکسی رهاوهۆک موئه هه
کانی  م تاکه رجه سه گای جیھان به رتاککی کۆمه ههری جیھاندا  رانسه سه موماک له بۆهه

ک  یه ندشوه کان یان چه شوه ک له یه شوه نوسین به زا بۆیان ئه منو کاک جه  که وه کوردیشه
. ن کهزوب ر ئاره گه بینن ئهبی) سیکس (موکاتکدا هه مای خۆیاندا له توانن له کان ئه شوه له

. کات ویتر نه ر بۆئه س سبه  وکهزوی خۆی بژی ویستو ئاره س به رکه  هه  خۆشه  بۆیهیشژیان
. کات سو چین وتوژو گروپ ئه ر بۆزۆرکه زا سبه ی کاک جه و نوسینانه ڕای من ئه م به به
واری بینینی  ب ن واته که ئه وبواره زوی ئه م ئاره کی که یه ڕژه گای کوردی به دیدی من کۆمه به

ی گا کۆمهی  %5دا  سه  له یه وانه له  که هچینی الوان شک له ویش به کان ئه  سیکسیه هۆکاره
ئاین یا  ن به سته گای کوردی یا وابه تری کۆمهکانی شه ئیتر به. کات ڕنه  تپهکوردستان

ش مافی  وانه ئه  که کان تیه یه  کۆمه ندوباوه به ندن به  یا پابه ڕاندووه نیان تپه مه ته
یرکردن   بیری سهی هوان موو دژو پچه ش هه مانه ئه.  گای کوردیه رتاککی کۆمه هه

  . .  وه زاشه کانی کاک جه نوسینه کانن به سیکسیه بواره رگرتن له وچژوه
تی نوسین  تایبه  دژی بوارکی تری ژیان به رنوسینک شۆڕشی بوارکه هه  ک ڕوونه وه 

کانی   سیکسیه دا نوسینه لره. ک ک بت دژی بوارکی بکه که  شۆڕشی بوارکی به پویسته
ژیانی مرۆڤدا  کی له که کی به چی پانتاییه) سیکس (م ئایا رم به  دژی شه زا شۆڕشه کاک جه

. ژیانی مرۆڤی کورد دا تی له تایبه ژیانی مرۆڤدا به له یه کی هه پانتاییه چیرم  شه ؟؟وه  یه هه
 کانی سیکسیه زووه ارهم بۆترکردنی ئ که  بۆدووهۆکار یه تکی تاکه سه خه) سیکس ( دیاره

تی  سه خه. ی گیانداران وه دوای نه  له وه  بۆ نه پدانی ژیانه ره م بۆپه گیانداران دووه
دان ملیۆن   سه تکه سه نھامرۆڤ خه ک ته یزانن نه ش ئه رانی دیکه به وگیان له سیکسیش ئاژه

 بۆمرۆڤ  یه نی هه رم زۆرالیه م پانتایی شه به  یه ی هه درژهناوگیانداراندا  له  ساه
باوکودایکو  ن لهرمکرد ک شه وه. کن که ندکیان زۆربهه تی بۆمرۆڤی کورد که تایبه وبه

جگای  ک که که رشتکی به ک ڕزدانان بۆهه وه. ک ڕز لگرتن وه . . هتدمامۆستاو
ی  رده روه کانی په نرخه  به ته سه ک خه وه، ماکانی خزان نی بنهپاراستک  وه، ڕزلگرتنبت

گرت  مرۆڤ ئه ڕگاله  رمه شه وه کیتر ئه الیه له. ڕی مرۆڤ ک ڕزگرتنی بیروباوه وه، خزان
کاری  بت که ک نه ستی خه ده کات که درۆنه کات که دزی نه رد کهتی مرۆڤی کو تایبه به

ر  سبه دات که سانیتر نه ئازاری که کات که وجاسوسی نه خۆفرۆشی کات که ج نه دزوونابه
گای کورد  کانی کۆمه نرخه  پیرۆزو به ته سه ری خه پارزه کهکات  سانیتر نه ندی که وه رژه بۆبه
تی مرۆڤی کورد  سایه کیتر کۆشکی که الیه له. . گابت وهتد کی کۆمه که هندامکی ب ئه کهبت 
  بته بت وئه  دروست ئه وه کانه دزو وناشیرینه کاره رمکردن له ڕگای شه شکی گرنگی له به

رمکردنی کورد شۆڕشی  ر شه گه جائه. گا کی کۆمه که ندامکی به کو ئه که مرۆڤکی به
 دزو  ته سه  پشتگیری کاروخه بته وێ ئه یه وێ ونه  بیه وشۆڕشه ئه  دژبکرت واته له

بت  ئهگای کوردی  کانی کۆمه  جوانه ته سه گای کوردی ودژی ئاکارو خه کانی کۆمه وناشیرنه
 ژماردن  ته  نایه کاری چاکه  به  سیکسیه شۆڕشه داهاتووش ئه ئستاو نه  نه وکاته گشتی ئه به
  . تی تایبه گای کوردی به هرئاستی کۆم سه له
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  وجۆره ڕ ناکرت هیچ تاککی کورد به  باوه وه ڕووی سیکسه زا له ی کاک جه ربینانه وده ئه 
ک  یه رچۆن زۆرله  هه چونکه. ی خۆیدابدوت که ویسته  خۆشه ره ل هاوسه گه  له ربرینانه ده

 ڕگا  وشرم وڕزه  ئه یه ا ههری کورد د نوان هاوسه رم وڕز له ک شه م کۆمه نزیکن به
  بۆنمونه، ریبیون ی ده که هر هاوسه ربه بهانر زا به ی کاک جه ربینانه  ده وجۆره گرت له ئه

 کی یه کۆپله سایتی کوردستاننت دا له  دا له18/9/2005 ڕۆژی نوسینی  زا له کاک جه
ی  وه جیاتی من بۆپکردنه نج لهڵ لی ری وناوگه شه زانم تۆی حه من ئه :نوست دا ئهی که نوسینه

ڕاستت  ی ناوه نجه یان په. . .  خواستوهت یان پیاوکی نامۆت  که توڕه وه شه بۆشایی ڕۆحت و
. . .  نتی بردووه رموسه ی به  توته تۆخکی زمانه. . . ی من که  گاوییه جیاتی ڕواسه له

  .  چیتکردوه و ب من زانن ئیمشه رخۆتو خوا ده ؟؟؟هه کوامیانت کردوه
. ری کورد تی هاوسه تایبه تی به ریه هاوسه ر به رانبه  به زا بزییه ی کاک جه ربینه م ده ئه 

بوو ئیتر بوات پیاوکی   نه وه ماه ی له که وک مرده  شه تی کورد هرکه گومان ناکرت ئافره
تکی  زراردا ئافره یانھه ده ه ل یه وانه  له زا گومانی کردووه ی کاک جه وه ک ئه نامۆبخوازت وه

ڕاشکاوی بزانت  زا به ک کاک جه ر پیاوکی کورد ئاوا وه گه یان ئه کاری وابکات ر گه ئهکورد
ی جیا  که ره هاوسه بت له رهیچ نه  ئیتر هه ی کاری وای کردووه که ره  هاوسه که
بت  دایکوباوکه و له ی که داهومن حای ئه ی به  وه وکاته ئه، گرت ڵ ئه ستی لھه وده وه بته ئه

ردان  رگه گات وچۆنسه چی ئه نجامی به ره سهکتر  یه لهی دایکوباوکی  وه ی جیابوونهادوئاخۆ 
  یه کی هه مایه  بنه ه کۆمهکورد ری  نانی خزان وژیانی هاوسه وه  پکه چونکه. بت ئه
یان  ده ویش له ر ئه گه مهزا  کاک جهوی  ربینانه ونوسین وده  له  زۆردوروجیایه مانه وبنه ئه که
خون  بکات وڕازیبت وبه کارانهو ی ئه که ی ژنه وه زار پیاوی کورد دا پیاوک ڕازی بت به هه

تک ڕازینابت  تیش پیاوک یان ئافره سیحه وروپاو دینای مه ئه تا له هه. ری بگرت ساردی وه
ر ژنک  گه  ئه داوه وه ش ڕگای به ت کنسهس کی تر جوت بب ل که گه ی بوات له که ره هاوسه

تی  ی مافی خۆیه که ره  هاوسه وکاته ی ئه که ره هاوسه ر به رانبه یان پیاوک ناپاکی کرد به
  . وه لی جیاببته که

لتوروباوی  تو که سه ک خه نی کۆمه ک خاوه گایه و کۆمه وه ته لو نه رگه کیتر هه الیه له 
ک  ڕگای کۆمه یش به کورد گا کانیتر دیاره و کۆمه وه ته نه لو  له گه جیاوازه که خۆیانن

  راوهپی ناس وه ته کونه و وه  جیایه دیکه کانی  وه ته لو نه گه لهلتور  وکهت  ریه تو نه سه خه
 دزو  ئاکارو کاره  له  خۆدور گرتنه  وه رمکردنه ڕگای شه  لهو هرمکردن  شه وانه کک له یه

  ته  بووه ی کورد بووه  جوانانه ته سه و خه رئه توانم بم هه ئه، کان خشه ین وزیانبهوناشیر
ک  یه وه ته لونه ر هیچ گه رانبه می به مان سته که له درژایی مژوی کورد گه ی به وه هۆی ئه

ی  هۆ ته بووه م کورد نه ر دوژمنانیشی تراژیدیا یان بۆدروستکردبت به گه و ئه کردووه نه
ر ئاستی  سه ژمردرین له لکی مرۆڤ دۆستو جوامر ده گه  به بۆیه. دروستکردنی تراژیدیا

واری  کانی کورده  جوانه ته سه خه به کورد درژهڕۆشنبیرانی کۆتاییدا هیوادارم  له.  که ناوچه
وردیش هیچ ڕۆشنبیرانی ک  ه و مانه که له کانی گه وه ی نه ندی ئاینده وه رژه به  له چونکهن  بده
  گاکانی دیکه کانی کۆمه  خراپه ته سه ن و خه که کوردنه ڵ به  تکه تکی بگانه سه خه
کانی   جوانه ته سه هۆی پاماڵ کردنی خه بنه  ئه گای کورد چونکه ر کۆمه  بۆسه وه وزنهگ نه

گای  دیده و له انهنھا کورد ڕزیش ته رانی به م خونه زاو هه م کاک جه داواکارم هه. واری کورده
. کانی خۆیان وه  وبیرکردنهی من م تبینیانه  ئه  بواننه وه گای کورده ندی کۆمه وه رژه به
  . . کی کورد بۆکورد که مکی ئازادو به ه ر قه ل ڕیزی بپایانم بۆهه گه له
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