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 ثرسيار: ضؤن دةكرَي هاوسةنطي جنسي نَيوان ذن و مَيرد دروست ببَيت؟   /1

تةنها قةناعةةتيا  ةةة َةيَة وةتينةرتي خ  ةا        وةآلم: جآي داخة هةنديَ ثياو)ميَرد(
هة ة، َاوةتِواني ئةوة ناكة  ذنةكةشيا  َيَة و خ شى وةتينرآ، د ةاتة ئةمةةد دةةيَ ةة    
ه ي توتِة ةوني ذنةكةي ةةه ي كاتة جنسىيةكةى و خ و س يةكةي، َونكة ذنيش حةة   

ثياو  وتر لةة  دةكات وةك ميَردةكةي َيَة وةتينريَ، وةك قاعيدةكي ينش يش،  ةكةم جات 
ذ  دةيناتة َيَة و خ شى و ئاوى د َ ةوة، لةةةت ئةوة ثيَو س ة لةسةت ثيةاو هةةو َ ةةدات    
مةنىيةكةي  و نة ةتة دةت و دواي خبةات، ينوتراو شةة ذ ةاني ذ  و ميَةردي سةةتكةوتو      
لةسةت ئةوة وةس اوة، كة هةتدوكيا  ةة ةكةوة دةينةنة َيَة و خ شى... جا لةةةت ئةةوةي  

ي موجةةي كاتي جنسىية، ثيَو س ة لةسةتي ك نرتؤَلي خ ى و جيماعةكةةي  ثياو ه كات
ةكات، ة  ئةوةي هةتدو ال ةطةنة مةةةسيت ئةو جيماعة، َيَة وةتينرتي  ةكرتي هةتدةم 

 ة  هةتدو ال ةاشرتة...
ثرسيار: ئةو دةرمانة ثزيشكىيانة ضني، كة ئةندامةكاني زاوزَي بة هَيزز   /2

 دةكةن؟  
طوتريَ ينرتنة ةةتي ت َطاي ناسروشيت ة  ةةةهيَ  كردنةي ئةندامةةكاني    وةآلم: دةكريَ ة

 او يَ، ةةةة واتةةاي ةةةةكاتهيَناني دةتمانةةةكاني ث  شةةكى و دةتمانةةة ةةةة هيَ كةةةتةكا ، 
سود َكي كاتىيا  هة ة، هةت دواي ةةكاتهيَناني، كاتي خ ي دةكةات، ثاشةا  هيَنةدةي    

ة دةكةةات و، وتدة وتدة هيَةة ة ثةةيَ ناَةةيَ مةةرؤ  هةسةةد ةةةة كاتدانةةةوةي ئةةةم دةتمانةة
جنسىيةكةي ك  دةةيَد.. ئيَمة ئام ذيناتي ينةجنا  دةكة ن، ئةةم دةتمانةة ث  شةكىيانة    
ةةكات نةهيَنن، لةةةت ئةوةي هيَ ي جنسي ةة شيَوة ةكي كاتي ةةة هيَة  دةكةات، ثاشةا      

 هيَندةي ثيَ ناَيَ ةةتةو نةما  دةَيَد.  
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هيَة  ةيَةد، ةةا دواي ت َسةا)قواعد(ة      هةت كةسيَك دة ةةويَ هيَة ة جنسةىيةكةي ةةة    
سروشةة ىيةكا  ةكةةةو َد، وةك وةت د و ثشةةودا  و خةة تاك، دوتكةوتنةةةوة لةةة  ةةةم و 
دَلةتِاوكآ و شيت تر، َونكة ثشوداني دةتوني لة ينةةوتةتر ن ه  ةةكاني َةاالك كردنةي     
هيَةة ي جنسةةىية، َةةونكة هةةةت هةَلة ةةةك لةةة ةةةةكاتهيَناني دةتمانةةة ةةةة هيَ كةةةتة   

ةكا  تو ةةةداتز   ةةانيَكي  ؤت لةةة وةتينرةكةةةى دةدات، كةةة تةةةنها   ةةا  ةةةة دةسةة كرد
 ئةندامةكاني  او يَ ناينة ةنآ، ةةَلكة كات لة تةندتوسيت ينشيت مرؤ  دةكات.

ثرسززيار:  ززة دواي ميززز كززردن مززيةيةكت مززةني دَياززة دةرةوة، ئايززا هززؤي   /3
 ي ضىية؟ ئةمة ضىية؟ ئايا كار دةكاتة سةر تةندروسيت مرؤظ.؟ ضارةسةرةكة

وةآلم: ينةت ئةو شلة مةنىية كةم ةو، ئةوا هيض   اني نىية، كة ه  ةكةي ة  فراواني 
داقَليشا  دةينةتِ َ ةوة و لة ئاكامي قةة ىيةوة دتوسد دةةيَد، كة ثا َ ةة ثيَكهاتوةكةاني  

 شلةي مةني ك كراوة دةنيَد، كة لة ئاكامي دةتنةَونىيةوة دةينة َ مي  ةيَ ة دةتةوة. 
ةت ة  ماوة ةكي دت َةخا ة  ةةتدةوام ةو، ئةةو دَل ثةة ئةاوة  ؤت هاتةة دةتةوة،     ةةآلم ين

ئةوا ئةو حاَلةتة حاَلةتي نةخ شىية و، ةةَلطةي ك ي دةمةاتة لةة ينوشةراوةكا  دا،  ةا      
( و ئ كة تني َاتةسةةت دةكر َةد،    Eهةوكردني ثرؤس اتة، كة ةة ةةكات هيَناني  ي امني )

 و دَل ثة مةنىية كات لة تةندتوسيت ينشيت دةكات.  َونكة ةة ةةتدةوام دةتَوني ئة
لةسةت ينةنج ثيَو س ة هةتدةم لة ش ة وتوذ َنةتةكاني وةك ئةو شو َنة ئاتة وةا انةةي،  
كة دميةةني توت،  ةا  دةسة يا ي جنسةى،  ةا  خو َندنةةوةي َةتؤك و ك يَيةة جةن           

 ة و َنةكا  دوت ةكةو َ ةوة.  
ةو ش ة نةتم كةتةوانة خبوات كةة  ات ةدةدةتي ةةةتا َ    ثيَو س ة نةهيََلريَ قةة  ةيَ، ةا ئ

كردني تخي َلة دةدات، هةتوا ةوات نةدا  ةة ك ةونةةوة و ةةسةةت  ةكةدا كةةوتي مةاددة      
ثيسةكا  لة ك م دا، ةاد وا ة ئةو ماددانةي ئاماذةما  ة  كرد ةةسةتثةتشيت ث  شةك،  

 ةةكات ةهيَنر َد.  
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 ية؟  ثرسيار: مةني ضت /4
ئةو مةنىيةي كة ثياو لة  ةك جات فرِآي دةدات لة نيَوا  )ثيَنج( تةا )دة(  وةآلم: ةرِي 

سان يمةتر موكةعةةة،  ةك سان يمةتري موكةعةةةي ئةةو شةلة ة لةة ن  كةةي شةسةد       
ثيَةك د َةد، ينةةت مةةني سروشةيت لةة ذ َةر        )حيوان منووا  ممم ملي   ينيانداتي تة واوي 

ي َةاالكي ةةةهيَ ي   نوايو( م)حياننوت مم ميكرؤسك ب ةثشكنني، ئةوا ذماتة ةةكي  ؤتي 
 ثيَكهاتو لة ماددةي )سربمن(ي تيَدا ة.

دك  ت )فو  ةوهل( لة  انك ي لينينغراد ةة د ةاتي خسة وةز ينةةت مةاددةي سةربمن      
خبر َ ة جةس ةي مرؤ ، ئةوا سةودي ثةيَ دةةةخشةيَ، ئةمةةد شةو َنةواتي ةةهيَ كةةتي       

نىيةة ةةشةيَك لةةو مةنىيةة،      جوتيو  لة الي ئافرةتامنا  ة  تا ة دةكات، ينوماني تيَةدا 
 ئةندامي  او آي ئافرةت دةميةيَ.  

 ثرسيار: هؤيةكاني كزي طيانداري تؤواوي ضىية؟  /5
 وةآلم: ينرنطرت ن ه  ةكاني ك ي ينيانداتة ت واوىيةكا  ةر  ىية لة: 

 ةيَ هيَ ي ينشيت، كة جةس ة دوَاتي دةةيَ.  -1
 ينو .  سة الني توند كة كات دةكاتة سةت جوتة هيَلكةي -2
 سة الني كة نات )م من(.   -3
  هري.   -4
 سيل.   -5
   ادةتِؤ ي كرد  لة جوتيو .   -6
 هةنديَ ج تي تةسكي، كة قةنةواتي ت واوى دوَاتي دةةيَد.   -7
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 )نلعتدةمنلسري( .دةسد ثةتِ  -8
  ؤتي ترشةَل ك لة ينوَلينك)مهيل(دا.  -9
 زآي ئافرةت ضىية؟  ثرسيار: ثةيوةندى نَيوان مةمك و كؤئةندامي زاو /6

وةآلم: ثة وةندىيةكاني نيَوانيا   ؤت توند و ت َلة، تةنانةةت هةةت ش شة يَك كةات لةة      
 ةكيَكيا  ةكات كات لةوي تر ش دةكات.. خو َندنةوةي َتؤك و ينيَرِانةوة وتوذ َنةتةكا  
و تةماشا كردني ئةو فليمانةي وةسفي ئةو ش انةي وةك ئةةو دةكةات، كةات َكي خةرا      

سةت ك ئةندامي  او آي ئافرةت، كة مةمكةكانيش دةينر َ ةوة.. ئةةتكي هةةمو    دةكاتة
كضيَكة سوت ةيَ لةسةت ثاتاس ي مةمكةكاني، ئةو ش ةة دوت كةوتنةوة لة هةت شة يَك  
كة   ةا  ةةة ك ئةنةدامي  او آي دةينة ةةنيَ، هةةتوةها ك ئةنةدامي دةماتةكةانيش..        

ةتىيةةكي   انيةةخش دةكاتةة سةةت     فةتام د كردني ينرنطي دا  ةة مةمكةةكا  كات ط 
هةتدوكيا  و، سةت ئةو جوانىيةي ثيَو س ة تيا اندا هةةيَد..  اتي ثيَ كردني ثيةاو ةةة   
مةةةمكي خيَ انةكةةةى و مةةة ي سةةةتةين  ةكةي، كات طةتىيةةةكي ينةةةوتةي هة ةةة ةةة   

 وتوذاندني جنسي ئافرةت.

ة، ضزىي  (الضعف اانسيع اا) ثرسيار: طوتةي ثزيشكيي  ةمةِر كزي جنسي /7
 ئايا دةكرَي دةرمان ببَياة ضارةسةر؟  

وةآلم: ةيَ ينوما  دةتما  كات طةتي  ؤتى هة ة لة َاتةسةت كردني كة ي جنسةىدا،   
دةتماني وا هة ة دةكريَ ة  ئةم نةخ شية ةةكات ةهيَنر َد، ةةآلم هةنةديَ دةتمةا  هة ةة    

ةةكات هيَنانيشةي   ناةيَ ةةكات ةهيَنر َد، مةينةت لة َةند حاَلةتيَكي نةخ شي فعلىدا، كة
 ثيَو س ة لة ذ َر َاود َرى و ت َنما ي ث  شك ةيَد.

 ثرسيار: هؤيةكاني كزي جنسي ضىية؟   /8
وةآلم: ك ي جنسي دةينةتِ َ ةوة ة  َةند ه  ةك، ينرنطرت نيةا  ةةةكاتهيَناني ئةاميَري    
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م)نلعوتدةمنلسوري( مم او يَ ةة  و جوتيو  و   ادةتِؤ ي كرد  لةة جوتيةو ،  ةا  دةسةد ثةةتِ     
 ا  داةة  ي تةندتوسيت ينشة ى و مانةدوكردني جةسة ة ى و عةةقَلى و هةنةديَ       كرد ،

نةخ شي، هةتوةها دةينةتِ َ ةوة ة  َةند ه  ةكي دةتوني )نةفسةي(.. سروش يشةة كة ي    
جنسي، جطة لة ه  ةكاني، ةييَ ة ما ةي ةةيَ هيَة  كردنةي ئةاميَري  او آ  ةا  كامةلَ       

وة وا دةةينني مانةدوةو  و كةةم نوسةة لةة نيَةو ئةةو       نةكردني هيَ ي ئاميَرةكة، لةةةت ئة
ه  انة ة، كة دةةيَ ة ه ى ك ي جنسي، ةة ينو اتد)تعيت( َكى تر هةت ش شة يَك ةييَ ةة   

 ه ي ةيَ هيَ  كردني ك ئةندامي دةمات، ئةوا لة ه  ةكاني ك ي جنسي دادةنر َد.  
ةسةةت ئةاميَري   نةخ شىيةكاني ةرِةرِةي ثشد كات طةتىيةكي تاسة ةوخ  و خراثةي ل  

وةك  - او يَ هة ة، ةةَلكة دةةيَ ة ما ةةي ينرف يَكةي كةوللي و، نةخ شةىيةكاني  او يَ    
 كات طةت ا  لة ك ي جنسي هة ة.   - وهرى و سة ال 

هةتوةها تيَك َو  و شَلةذاني ك ئةندامي هةتس ةة جة تة جياجياكانىيةةوة دةةيَ ةة    
كىدا ةاوة، ماددة ةيَ ه د كةتةكا  ه ي ك ي جنسي، ةة ثيَضةوانةي ئةوةي لة نيَو خةَل

ةةهةمو ج تةكانىيةوة، وةك حةشيشة و ك كا ن و تر اك، كات دةكاتة سةت ك ي جنسي، 
َونكة ئةو هيَ ة جنسىيةي مرؤ ، لة ةكةم كاتي خواتدني ئةو ماددة ةيَ ه د كةتانةة،  

وةتدةينةةتِآ  هةسيت ثيَ دةكات، تةنها هيَ  َكي لةناو َوة، هيَندةي ثيَ ناَيَ ةةتةو ك ي 
و ثيَو سد ةة َاتةسةت دةكات. ةة د ات ش كةوتوة جطةةتة كيَشةا  كات طةةتي لةة كة       
كردني جنسىدا هة ة، ئةم ينوتة ةد ةة شةيَوة ةكي ينشةيت لةسةةت مةةي)عري( ثيةادة      

 دةةيَ.  
لة ه  ةكاني ك ي جنسةي ئةوة ةة، هةنةدَ ك لةة ثيةاوا  لةة كةاتي جوتيونةدا، ةةة          

 كةي لة دةتة دةهيَننة دةتةوة. مةةةسيت سك ثرِ نةةو ، ت  ة
  انراو شة كة  ؤت دةسد ثةتِ كرد  ه  ةكي سةتةكىية لة ه  ةكاني ك ي جنسي.  
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ثرسيار: ثزيشكان دةَ َين )ترسان( هؤيةكة  ة هؤيةكاني كزي جنسي! جزا   /9
 مةبةست  ةم طوتةية ضىية و ماناي ضىية؟ 

ليَ ناكريَ، كة ةةة َةةند    وةآلم: ترس لة ك ي جنسىدا كات طةتى خ ي هة ة، نكوَلي
د اتدة ةك و شيَوةي جيا خ ي دةنو َيَ، وةك ترسا  لةة دوَةات ةةو  ةةة نةخ شةىيةكي      
ثي ، ئةوةد لة حاَلةتي جوتيو  دةينة َ ئافرةتيَكي ينوما  ليَكراو،  ا  لةوانة ة ترسةكة 
 لة ئاشكرا ةوني كاتةكةي ةيَد، ينةت جوتيونةكة ناشةتعي ةيَد،  ا  ترسا  لةة سةك ثةرِ   
ةوني ئافرةتةكة، جا ةةهةت ه  ةك ةيَد نة ةوَي سةكي ثةِر ةة َ،  ةا  ترسةا  لةة   ةا         

 ينة اند  و ئا اتداني ئافرةتةكة.  
جاتي وا هة ة ةة خة اَلى ثياودا دآ، كة ناتوانآ جوت ةيآ، ئةوةد دةينةتِ َ ةةوة ةة    

ا،  ا  ةةيَ  هةسد كردني مرؤ  ةة كةم و كوتتي لة ةيَ هيَ ي ثيَكهاتةي ئاميَري  او آىد
هيَ ي لة خودي توانا جنسىيةكة دا، ئةوةي ما ةى سةتجنة ئةوة ةز ترسا  لةة جوتيةو ،   
ينةت سنوت َكي ة  دانةنريَ، دةةيَ ة حةقيقةتيَكي واقيعي، ينةوتةتر ن ه  ةةكاني هةسةد   
كرد  ةة ترسز ترسةانة لةة قةةةاتةي ئةنةدامي  او آ، كةة  ؤت جةات هةسةد كردنةكةة         

وات َك و مةترسىيةكي نىية، ئةمةد دةينةتِ َ ةوة ة  نة اني ئةو وةهمىية و هيض شو َنة
كةسة ةة شيَوا ى ئاميَري  او آ و فيسي ل جى و  انياتىيةكاني تري ثة وةندي دات ةةةم  

 مةةةس ة.  
ثرسيار: موَينةواري ثيشة، يان حاَ ةتي دةروني  ة دوضار بون بة كزي  /10

 جنسي ضىية؟ 
شةة ةي مةرؤ  كردو ةتىيةة ثيشةةي خة ي، هةةتوةها       وةآلم: ش يَكي نةين تِة ئةو ثي

حاَلةةةتي دةتونةةيش لةةة موماتةسةةة كردنةةي كةةردةي جنسةةىدا، كات طةةةت ا  هة ةةة و   
 شو َنةوات ا  د اتة و نكوَلي ناكريَ لة تود ةو  ةة ك ى جنسي.  

ئةو ثيشانةي سروش يَكي وةس او ا  هة ة و ثيَو سيت ةة جوَلة نىية و كةم جوَلة  ة  
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كي دت َة خا ة ،   انيَكي  ؤت ةة هيَ ي جنسي دةينة ةةنيَ، هةنةديَ ثيشةة    َةند سةعاتيَ
ثيَو سيت ةة دةس ا و دةسد كردني كان اكا   ا  ثيَكهاتة ذةهراوىيةكا  هة ة، ةة هة ي  

 كاتتيَكردني لة سةت دةماتةكا ، دةةيَ ة ه ى ك ي جنسي.  
( طوتئ م  لةةنكاوة) ةةآلم سةةاتةت ةة حاَلةتي دةتونىيةوة، ك ي جنسي ةة  ؤتى،  ةا 

 ا  كاتىية، كة هيَندةي ثيَ ناَيَ ناميَيَ ةة نةماني، ئةو ه  انةي دةةنةة ما ةةي ئةةو    
 ك ىية.  

شو َنةواتي حاَلةتي دةتونةي لةة كة ي جنسةىدا، تةةنها لةسةةت ةةَي هيَة  و الوا  و         
نةخ شي كوتت هةَلنةهاتوة، ةةَلكة تةندتوسد ةاشةكانيش دةينر َ ةوة،  ؤت ش ثيَو سةد  

 ينرنطي ثيَ دا  ناكات، َونكة  ؤت جات ة  خ ي ناميَيَ.  ةة
لةوانة ة هةمو ثيةاو َكي لةةد سةاة ةةة هة ي َةةند ه  ةةكي دةتونةي، دوَةاتي          
ك ىيةكي جنسي كاتي ةييَةد  خةةم و ثةةذاتة و هةتاسةا  ةةو  ةةة هة ي ينرف ةةكاني         

لةدةسةد دانةي   كاتكرد ،  ا  ماأل و ساما   ا   ة ري ئةمة، لةوانة ة ة  كاتيَك ةييَ ة 
تواناي  او آي ثياو، هةتوةها ينةت ثياو لة ذ اني تِؤذانة دا تِوةةتِوي ينرف يَك ةييَد، كةة  
ةة  ةمحةت َاتةسةت ةكر َد و عةقَلي سةتقا َ ةكةات، ئةةوا توانةاي  او يَ كردنةي كة       
دةةيَد، َونكة عةقلَ، تا سنوت َك ةةم ينرف ةوة سةتقا َ دةةيَد، كة هةمو ش يَك دةينةة َ  

ي فةةتام د دةكةات، ةةَلكةة  ؤت جةات مةرؤ  خواتدنةكةشةي فةةتام د دةكةات و         خ 
(انةةي  طوتئ مئاتة وي خواتدنى ناميَنآ، ينةت هةند َك كةس هةتيني  ئةم حاَلةتة لة ناكاو)

ك ي جنسي تاقي نةكردةيَ ةوة، ماناي ئةوة ناينة ةنيَ لة ال ةني جنسىيةوة لةو كةسةانة  
سةتدا هاتوة، ةةَلكة ئةمة ة  ئةوة دةينةتِ َ ةوة، كة ئةو ةةهيَ تر ، كة ئةم حاَلةتانة ا  ةة

كةسانة لة ذ انياندا توشي تةنط و َةَلةمةي دةتوني توند و نةاخ د نةةةو ،  ةا  ئةةو     
كةسانة لةو ج تة كةسانة ةن، كة ينرنطي ةةة ينرفةد و ئاسة ةنط و  ةمحةتةةكاني ذ ةا       

 نادة .  
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ت، كزة بزؤ ضارةسزةري    ثرسيار: زؤر طوَيمان  ة )وةرزمزي جنسزي( دةبَيز    /11
كزززي جنسززي بززةكار دةهَينرَيززت، بززَي ئززةوةي فيكرةيززةكمان  ززة ماهىيةتىيززةوة   

 هةبَي.. جا ئةو وةرزمة ضىية و ضؤن ئةجنام دةدرَي؟  
وةآلم: وةت شي جنسي لة َاتةسةت كردني ك ي جنسى و ةةةهيَ  كردنةي مةاوةي تة     

د ةةوة ئةجنام دةدتيَ، كةة  ة  ماوة ةكي  ؤت سودي هة ة، ئةم كردة ة )نإلنتصوت( ،م ةو 
ثيَش ئةجنام داني كردةي جنسي )جوتيو (، ثاتَة قوماشيَك و قاثيَةك سةةه آلو ةيَنةى،    
ثاتَة قوماشةكة ةة ئاوةكة تةتِ ةكريَ و ة  َةةند جات َةك ئةاميَري  او آي ثيةاوى ثةيَ      
ةسرِ َ ةوة، جا ينةت ئةم وةت شة ة  َةند جات َةك دوةةاتة كرا ةةوة، ئةةو كة ي جنسةىية       

 ناميَنآ و هيَ ة جنسىيةكةي ثياو ةة كامَلي دةينةتِ َ ةوة.  

( كاريطزةري  زة كززي جنسزىدا     اإلحيعء اثرسيار: ئايا بزة ةزةياد داهزاتن)    /12
 هةية؟  

وةآلم: ةةَليَ! ينةت مرؤ  وا ةة خة اَلى داةآ،  ا  هاوتِ َكانى،  ةا  كةةس و كةاتي واي    
ةتىيةكةي ةةيَ هيَة  ةيَةد، ةةة     تيَ ةطة ةنن، كة جنسي ك ة، ئةوا ينةت و سد و كةسةا  

 تِاسيت دوَاتي ئةو ك ىية دةةيَد.  
ةة ثيَضةوانةشةوة، ينةت ةة خة اَلي داةيَد جنسي ةة هيَ ة و دةتوانيَ جوت ةيةآ و لةة   
دةتوني خ  شىدا ئةمة دوةاتة ةكاتةوة و، ينةويَ نةداتةة قسةةي خةةَلكي، ةةة تا يةةتي       

 ك ى جنسى ناةآ.  شةوي ينواس نةوة ينةت ةة  اوا نةةيو، ئةوا توشى 
جا م مانة ةة خ وة كرد ، ه  ةكي ينةوتة ة لة ه  ةةكاني ةةةتوانا ى و سةةتكةوتن،    

دا )صويي( منةك تةنها لة هاوسةتينرتن)ال واج(، ةةَلكة لة هةمو ذ ا  دا، لة فةةتمودةي  
))إمنااالعلم ااتلللااوم تملابعت ااتلللااوب تملابرياالله،واانلعتاااله  اا ملابريااللهواا لعل اا لهةةاتوة: 
 . هوق !!((
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ئةمة و ناةيَ ثاتِانةوة و ةةتدةوامي داواكردني هيَ  و ليَ ةةوتد  و لةةد سةا ي، لةة     
 خواي ينةوتة لةةت ةكريَ.

ثرسزززيار: هةنزززدَي كزززةو سزززكاةي زو هاتنزززةوةي مزززةني دةكزززةن، جزززا    /13
 هؤيةكةي ضىية؟  

وةآلم: ماوةي جوتيو  لة تاكيَكةةوة ةة  تةاكيَكي تةر جيةاوا ي هة ةة، ةةة ينةو َرةي         
و كةسة، هةنديَ كةس تواناي دت َة خا ةني مةاوةي جوتيةوني دتاوةتةيَ، كةة     جياوا ي ئة

ئاتة وةكاني خيَ انةكةى تيَر دةكات، هةند َكي تر ش سةكاآلي خيَةرا هاتنةةوةي مةةني     
دةكة  ثيَش جوتيو  ةة َةند ساتيَك، كة ئةمةد دةةيَ ة ه ي خةم و ثةذاتة و د َ ينراني 

تةكة، جا ينةت ئةةم كةاتة َةةند جةات لةة الي ثيةاو       ة  ثياو و، تةنطي و وةتِسي ة  ئافرة
دوةاتة ةيَ ةوة، ئةوا لة ةنةتِةتدا ج ت َك لة ترساني ة  دتوسد دةةيَد، كة ةيةةوآ جةوت   

)عوم ممةيآ، هةت لةينةأل ئةمةشدا شة يَكى تةر تِودةدات، كةة ةر  ىيةة لةة تة  نةةةو        
 سةت َكي تر دةكات.  ، كات دةيناتة حاَلةتي ك ي جنسي، كة ثيَو سيت ةة َاتةنإلنتصت( 

وا دةةَي خيَرا هاتنةوةي مةني لةة ثةَيش جوتيةو ، ه  ةكةةي ةطةتِ َ ةةوة ةة  َةةند        
ه  ةكي جيا جيا، كة ثياو ذ انة جنسىيةكةي ةة حاَلةتي خيَرا هاتنةوةي مةةني دةسةد   
ثيَ دةكات، َونكة لةو كاتةدا لة دةتوني خ  دا ةرِ اتي داوةز دةةةيَ كةردة جنسةىيةكة    

ت، كة لةم مةسةلة ةدا شاتة ا ىيةكي ثيَشينةي نىيةة.. جةا فةةح  كردنةي     ئةجنام ةدا
حاَلةتةكاني خيَرا هاتنةوةي مةني، ثيَو س ىيةكي  ؤتي ةة ليَك َلينةوة هة ةة، ةةةت لةة    

 ينة شة ةة ةرِ اتداني َاتةسةت َكي د ات كراو.  
دت َةة   خيَرا هاتنةوةي مةني ةة ماندو ةوني ئةعساب، دواي  اتى و دةسد ةا ىيةكي

خا ة  ةةسرتاوةتةوة،  ا  ه  ةكةي دةينةتِ َ ةوة ة   ؤت هةس ياتي ة تِي مي  كةرد ، ئةةم   
 ؤت هةس يات ة، ةة تةةنها دةتةوانَي ثيةاو دوَةاتي كاتدانةوة ةةكي خيَةرا ةكةات، كةة         
ئاكامةكةشي خيَرا هاتنةوةي مةني دةةيَ. ئا ةةم شيَوة ة ج تاوجة تي ه  ةةكاني خيَةرا    
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  تاوج تي ت َطاَاتة دةخوا يَ.  هاتنةوةي مةني، ج
 

 ثرسيار: ضارةسةري ةَيرا هاتنةوةي مةني بةر  ة جوتبون ضىية؟   /14
وةآلم:  ةكةةةم هةةةنطاوي َاتةسةةةت كةةرد  لةسةةةت دةسةةد نيشةةا  كردنةةي هةة ي     
نةخ شىيةكةوة دةوةسيتَ، جا هةت كاتيَك ه  ةكة  انةرا ئةةو كاتةة َاتةسةةت كردنةكةة      

 ةةينوآكردنى ت َنما يةكاني ث  شكةوة د َ ة دي.  ئاسا  دةةيَد، ئةمةد ةة ه ي
 ثرسيار: بامرتين كاتةكاني جوتبون ض كاتَيكة؟   /15

وةآلم: ةاشةةرت ن كاتةةةكاني جوتيةةو  ئةةةو كاتة ةةة، كةةة مةةرؤ  جةسةة ة و دةتونةةي   
ئاسودة)مرتاح( ةيَةد، ئةةم ئاسةودة ىيةد ةةة  ؤتي دواي نو َةةي ةةة انيا  دةسة ةةةت        

لةةةو كاتةةةدا ةةةة جةسةة ةو دةتونةةةوة ئاسةةودة  و، هةةةلي   دةكةةريَ، كةةة ذ  و ميَةةرد  
 خةوتنةوةشيا  ة  دةتةخسيَ.  

 (ي جوتبون ض بارَيكة؟  وضعثرسيار: بامرتين بار ) /16
وةآلم: هةمو جوتيونيَك ثيَو سيت ةة فيكر هيَمنى و خاوي لةد هة ة، هةت 

ةدتيَ، ئةوا  ةوة ئةجنام  جوتيونيَك لة ةاتودؤخيَكي شةكةت،  ا  لة ةاتي ماندو ةتى
 جةس ة و ئةعساب ماندو دةكات. 

هةنديَ كةس ةة تاوةس انةوة لةينةأل خيَ انيا  جوت دةةةن، كةة ئةمةةد  ؤت   ةا  و     
ئا ات ةة تةندتوسيت دةينة ةنآ، جوتيو  دواي نا  خةواتدنيش هةةما    ةا  دةينة ةةنيَ،     

يَضةةوانةوة  ةاشرت ن شيَوا ي جوتيو  ثاَلكةةوتي ئافرةتةة، دةشةكريَ هةنةديَ جةات ةةة ث      
 ةكر َد.
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 ثرسيار: بؤضي هةندَي ئافرةت بة جوتبون ئازاري ثَي دةطات؟   /17
وةآلم: ئةو ئا اتةى،  ا  ئةو تةنطىيةي ذ  لة كاتي جوتيةو  هةسةيت ثةيَ دةكةات،     
دةاللةت لة هةةوني ك سثيَك،  ا  هةو كردني ة تِي  او يَ دةكات، ئةينةةت ئةةو ئةا ات و    

ي توندي ميَردةكةي نةةيَد لة كاتي جوتيوندا،  ا  نة انيي تةنطىية لة ئةجنامي تةف ات
ثآي... وةك قاعيدة ةكي ينشة يش هة ي ئةا ات،  ةا  تةةنطي نة ؤكىيةة... فةحسةي        
ث  شكي ئةوة دةينة ةنيَز ئةو نة ؤكىية  ؤت جةات دةينةة َ جوتيةونيَكي ةةة ئا اتةوة ةة،      

اتة ةة كةة دةةيَ ةة    ئاكامي خودي كردة جنسىيةكة نىية، ةةَلكة لةة ئاكةامي ئةةو ه ك   
ما ةي هةسد كرد  ةة ئا ات لة كاتي جوتيوندا. ئةمةد ة  تةسةكي فةةةةي منداَلةدا     
 ةةا   ؤت هةسةة ياتىيةتي،  ةةا  هةةةو كردنةةي هةةةتدو شةةفرة دةينر َ ةةةوة،  ةةا  هةةةةوني 

  هري  ا  ف ق،  ا  هةةونى نةخ شىيةك لة مي َلدا ،  ا  ك م دا.)قرح( ىمكولك
 رةكانآيةكاني ذن ضىية؟  ثرسيار: هؤي بةرةبة /18

وةآلم: ه  ةكاني ةةتةةةتةكانآي ذ  َةند ش يَكن، ينرنطرت نيا  هةَلنةس اني ثياوة ةة 
ئةتكة جنسىيةكةي لة دةس يا ى كرد  و  اتى و شيت تةر، ةةةم ة نة ةةوة ئةةم نوك ةة      

 خ شة ةاس دةكة ن: 
ةةاتي   ثياو َك هةسيت ةةة ةةتةةةةتةكانآى خيَ انةكةةى و فةةتام د كردنةي كةات و      

ماَلةوةي دةكرد، جا ثياوةكة لة ثاتَة كاتت نيَك ئةم ثةندةي نوسةى و لةة َيَشة ةانةي    
هةَلواسي: )كاتةكةت ةةة َةاكي ةكةة، هيواكةةت د َ ةة دي(، جةا ذنةكةة ئةةو ثاتَةة          

 كاتت نةي هيَنا و لةسةت قةتةو ََلةي نوس ي هةَلواسي.  
ؤمةويسزززيت ثرسززيار: ئامؤذطاريزززت بزززؤ ثيزززاوان ضزززىية، بزززؤ ئزززةوةي ة  /19

 ثاةويان و طةجنَيايان  ة هَيالنةي هاوسةريةتي بثارَيزن؟  
 وةآلم: ثيَو س ة لة سةت ثياو ةة ثآي توانا ئةم ئام ذيناتىيانة ثيادة ةكات: 
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ينوَليَكي سوتي ة  ئامادة ةكة )ة  تيَيينى  ةك ينو َ لة ك مةَلة ينوَليَةك سةةتنج    -1
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 ةك ة  دةتةوة. ثآي ةَليَ تةنها لة ماَلةوة ةةكاتى ةهيَيَ ن
هةتدةم كة  و ثةلةكاند ةة تِ َك و ثيَكي داةيَ، جلةكاند تِ َك خبة و ةة شةو َي   -9

 خ ي هةَلواسة، ين تةوى و ثيَآلوةكاند لة خواتةوةي خيَ ا  و لة ذ َر كوتسي فرِيَ مةدة. 
هيض ش يَك لة ماَلةوة فةتام د مةكة، كة ثيَو سيت ةة َةاك كردنةةوة،  ةا      -10
 وة هةةيَد، هةت َةندة ةضوكيش ةيَد.  ين تِ نة
 هةتدةم دةينةَلي ةض  ة  كرِ ي شد و مةكةكاني.   -11
 هةتدةم ةاسي ئةندا ةي دَلة شى و ينةوتة ى و شانا  يت ة  ةكة.   -12
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ينةت هةت ش  اتىيةكي شةتعي ا  كرد، ليَطةتِيَ ةا ة  َةند جات َةك ئةةو ليَةد     -13
 ةياتةوة.  
تةماشاي ةكة، ثيا هةَلدا  ةة جل و ةةتينى و قة شةانة  هةت دةم ةة ئيعجاةةوة  -14

 كردنى و ش خ و شةنطي ئةوت لة ةت نةَيَ.  
 ثيَش دةتَوند لة ماَلةوة و، هاتنةوةت ة  ماَلةوة ةة ينةتمي ماَي ةكة.   -15
تيَكي نوآ و هاوةةةد و خ شةي دةينةَلىةدا دةسةد ثةيَ ةكةة!        هيوا ة)ئاتة و -16

 دة.  ةاشرت نيشي خو َندنةوةي ةة سو
هةت ش ش يَكد دة اني دَلة شةي دةكةا و عاتيفةة و هةسة ة شةةتعىيةكاني       -17

 دةوتوذ َيَ، ئةوةد خبة ناو ئةو ليس ة ةوة.  
 ثرسيار: ض ئافرةتَيك  ة هةمو ئافرةتان جوانرتة؟   /20

وةآلم: جواني منونةي وةكو ةة ة ي خواي ينةوتة وا ة ةةسةت تِوي  ةوي داةةد كةراوة،  
ا  و ثةتوةتدة و تِةوش ة، هةمو ئافرةتيَك ةةشي لةة جةواني هة ةة، ةةة     جواني جواني يني

مةتجيَ ةةد اتي خبات و َاود َري ةكات و ثات َ يناتي لةسةت ةكات، ةةآلم جواني و َنةة و  
)نلروحو( ممجواني جةس ة، سةتةتِاي خيَرا ي كاتتيَكردنةكةي، نايناتة ثلةي جواني ينيةاني  

 لة ةةهاو ةةت ى و مانةوة دا.  
 ثرسيار: ض ثياوَيك بة دَ ي ئافرةتة؟   /21

وةآلم: ن  كرت ن ثياو لة دَلي ئافرةت ئةو ثياوة ة، كة هةَل  و كةةوتي دةينةة َ ةةاد    
ةيَ، ةةمةتجيَ ئةو مامةَلة ة دتوسد كراو نةةيَد، ةةَلكة لة ناخةوة سةتَاوةي ينةرت َ.  

جامةلةي خ شة، كةة  هةَل  و كةوت ليَرةدا ماناي تِ َ  و  ةوي و ةةخشني و تِةوشد و مو
هةمو ئةمانة لة ثات َ يناتي كةسا ةتي ثياوة، َونكة هيض شة يَك لةة الي ئةافرةت وةك    

 ثياوي ةيَ شةخسييةت،  ا  شةخسييةت ك  ناشت ن تر نىية! 
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ثرسيار: ض ماَيك ثَيويساة بؤ ئةوةي ببَياة هؤى دةرنةضوني ثيزاو  زة    /22
 ماَ ةوة بؤ ضاخيانةكان و موَيين تر؟ 

ثياو لة ماَلةوة ثيَو سيت ةة خ شةو س ى و س   و حةنا  و ثشةو و هيَمنةى و    وةآلم:
جيَطتىيةكي  ؤت و جوانى و تِا اوة ي نو َكات هة ة، جا ينةت خيَ انةكةي هةمو ئةمانةي 
ة  فةتاهةم نةكات، ئةوا ئةمة ثا َ ةة ميَردةكة ةوة دةنيَد، ة  تِاكةرد  لةة ماَلةةوة و تِو    

و َي تر، ينةت شةخسىيةتي كة  ةيَةد و ةةةهرةكانى سةادة ةيَةد.      كردنة َاخيانةكا  و ش
   (1)َاخيانة و هاو و َنةي لة دوذمنة هةتة سةخ ةكاني خيَ انة..

 ( ضىية؟  ليلةاالزفءفثرسيار: طرفاةكاني مةوي ذن طواسانةوة ) /23
وةآلم: وا دةةيَ ثياو لة شةوي ينواس نةوةدا دوَاتي خاوةونةوةى ئاميَرى نيَر نةى 

د، كة ثآي دةَليَن خاوةونةوةي شةوي  ةكةم، ئةمة كاتىية و ةة نةماني دةةيَ
ه  ةكاني لة نيَو دةَيَ، جا ه  ةكة،  ا  لة ئاكامي ترسي سةتنةكةوتنة،  ا  

شاتة ا نةةونيةتي لةم ةاتةوة،  ا  ةة ه ي نةةوني م مانة ةة خ  ةتى، ةةآلم ئةمة ةة 
و ميَرد خ شةو سيت  ةكرتي ةن، ئةو  دةينمة  نةةيَ تِو نادات، ةةتا يةتي ينةت ذ 

 كاتة هةتيني  ئةمة تِو نادات. 
خ شةو سيت مس ينةتي ةةخشيي م مانة ةة خ  ةوني ثياوة، هةتوةها هاوةةشةي ذ   
 ة  ميَردةكةى و  ات دةداني لةم شةوةدا مس ينةتي ئةم م مانة ة... كة ناةيَ ماندو ةيَ.  

كة لة ئاكةامي هةنةديَ نيشةانةي لةة      ثاد ئةمة ق نا ي سكاآل كرد  د َ ة ثيَشةوة،
ئةمةةد لةة   )سرع(منلقذف ،منكاوةوة دتوسد دةةيَد، وةك ةة ثةلة فيضقة كردني مةني 

ئاكةةامي ميَشةةك شةةَلةذاني ثياوةوة ةةة،  ةةا  هةةةةوني هةسةة ياتىيةكي  ؤتي ئةةاميَري  
 نيَر نة ىية. ةة تاقىكردنةوة و موماتةسةكرد  دةكريَ ئةم د اتدة ة نةهيَلريَ.  

                                                           
َاخيانة  انةةي  )نملقهىمنتد منلشيطت  م)مَةند ساَليَك ةةت لة ئيَس ا وتات َكم ةآلو كردةوة لة ذ َر ناو نيشانيم1

مشة  انة(.
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 رسيار: كاريطةرىيةكاني جطةرة  ةسةر جوتة هَييكةي طون ضىية؟  ث /24
وةآلم: جطةةةتة دةةيَ ةةة هةة ي كةة ي جنسةةي و ئةةاميَري نيَر نةةة ةةةيَ هيَةة  دةكةةات،  

كةةم دةكةات،   )نطفو( ممجطةتةكيَشاني دت َة خا ة  ينو  ذةهراوي دةكات و ةةتهةمي تة و 
شةي )تسةيا  هيةدت ك(    ةةَلكة ت وي  ؤتةةي جطةتةكيَشةكا  مردوة، َونكة توتن لة تر

ثيَكهاتوة، دةت شكةوتوة ئةم ترشة ت وي ثياو ذةهراوي دةكات، ةةم ه  ةشةةوة ةينةراوة   
 ت َةةي نة ؤكي لةثياوة جطةتةكيَشةكا   ؤتترة لة جطةتة نةكيَشةكا .  

 ثرسيار: ئايا جطةرةكَيشان كار دةكاتة سةر هَييكة داني ئافرةت؟   /25
ىية لة ينالند َكي ةضوكي تيَكة َ، كةة لةة خةواتةوةي    وةآلم: هيَلكة داني ئافرةت ةر  

سك دا ة لة الي مندا َ دا ، هيَلكة دا  ئةو هيَلكانة ةةتهةم دةهيَيَ، كة دةينة َ تة وي  
ثياو  ةك دةينريَ. لة  ةكطرتي ئةو دو تومخة )هيَلكةو ت و(دا، خةواي ينةةوتة مرؤ يَةك    

 دتوسد دةكات.
ه ي تيَك دانيَكي فةراوا  لةةم مةاوة  ؤتةدا،     ةةم دوا ىية دةتكةوت نيك تني دةةيَ ة

 ئةم تيَك دانة لة  ؤت حاَلةت دا دةةيَ ة ما ةي نة ؤكي.  
دك  ت )ه فس اتر( شاتة اي ئةم كاتة ينوتو ةتي: ئةةو ئافرةتانةةي لةة كاتخانةةكاني     
توتن كات دةكة  ةة كةمي منداَليا  دةةيَ، ينةت منداَليشيا  ةو، منداَلةكانيا  ةيَ هيَة  و  

 (1)وا  دةتدةَن.ال
ثرسززيار: دواي ادانززي ثززةردةي كئزززَيين، ئامؤذطاريززت بززؤ ثيززاو )مَيزززرد(        /26

 ضىية؟  
وةآلم: دواي الداني ثةتدةي كضيَي، ينةةت جوتيونةكةة ئةا ات و ينةرفيت دةينةة َ ةةو،       
ثيَو س ة ثياوةكة جوتيو  دوا خبات، ة  ماوةي دو  ا  سيَ تؤذ، ثيَو سة ة جوتيةو   لةة    

                                                           
م .ةة كوتتكراوة ى وةتينتاوة ئستل(مطرقمنلتمخنيموأضرنئه-ملة)م1
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اوسةت ينرتن )ال واج(، موتعة و خ شي ةيَ ة  ذ  و ميَرد ثيَكةوة، ةة   مانطي  ةكةمي ه
ئةوةي ذنةكة لة جوتيو  وةتِس نةةةيَ، ةةَلكةة لةة مانطةةكاني  ةكةةميش دا لةوانة ةة       
ئةندامي  او آي ذنةكة نةينة ش ييَ ة تِادةي وتوذاندني جنسةي سروشةيت، لةةةةت ئةةوة     

جوت نةةيَ، مةينةت هةسةيت ةةة ئةاتة وي    لةسةت ميَرد ثيَو س ة جوتيو  كةم ةكاتةوة و 
هاوسةتةكةي كرد ةة ةةشداتي كردني، ةة مانا ةكي تر ثيَو س ة ميَرد وا  لة خ و سةيت  
خ ي ةهيَيَ، ةا هاوسةتةكةي هةسد ةةوة ةكات كة ت َ  لة هةسيت دةينرآ، تةا ئةةو ش   

 ةتةكةي ةيي! ت َ ي ةطريَ... ةا ميَرد دود َ نةةيَ ينةت لة سةتةتاوة ساتدىيةكي لة هاوس
 ثرسيار: ئايا هيض كردةيةك هةية كة نةهَيَيي مةني زو فيئقة بكات؟   /27

 وةآلم: لة َةند ة نة ةك دا ئةمةم ةاس كردوة، دةكريَ ئةمة   اد ةكة ن: 
 ةكةم: هةت كاتيَك هةسيت ةة ن  ك ةونةوةي هاتنةوةي مةني كرد، ةا  ةكسةت ةةت و  

ة لةة سةةدةوة ةةةميَرَي ةةة ئةاوةذو ي، واتةة لةة        ه شي الي جوتيو  ال ةدات، ةةوةي ك
... ه د.، لةسةت ذ  ثيَو سة ة لةمةةدا ةةة ةاشةي تِؤَلةي      -100-99-98-97-96

خ ي ةيييَ و ئاينادات ةيَد لة ئاتِاس ة نةكردني ينوتة ةكي تةخنة ينرانة ةة  ميَردةكةةي،   
 نةةادا ئةم تِةخنة ة ةييَ ة ةر نيَكي قو َ لة دَليدا.  

توانَي لة كةاتي جوتيةو  دا شة َيك خباتةة سةةت ئاميَرةكةةي، تةاوةكو        دوةم: ميَرد دة
 هةس يات ةكةي كةم ةكاتةوة و، خيَرا ي فيضقة كردني مةنىيةكةي دوا خبات.

ثرسيار: ئايا ِراساة ئارةزوي جنسي  ة اي ذن و ثياو  ة دواي تةمزةني   /28
 ضل ساَ ي نامَييَن؟

يَكي هةَلة ةةة، َةةونكة ئةةةو كةسةةةي وةآلم: كةسةةيَك ةتوةةةاوةتِي واةةةيَ، ئةةةوة شةة 
نىية، دةتوانيَ تةا   )عضوا  متةندتوس ىيةكي ةاشي هة ة و هيض نةخ شىيةكي ئةندامي

دواي تةمةني حةف ا ساَلي موماتةسةي جنسي ةكات.  ؤتةةي حاَلةتةكاني هةسد كرد  
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ةة ك ي جنسي لة ق نا ي ئةم تةمةنةدا دةينةتِ َ ةوة ة  َةند ه  ةكي دةتونى،  ةا  ةة    
ةو َ داني ثياو ة  دةتخس ي ثياوةتىيةكةي لة تِ َطاي جنسةوة، ئاكاميش ئةوة دةةةيَ  ه

كة جوتيونةكة ةة تِ َطاي كات ثيَ كردنةوة دةةيَد و،  اتيةتى خ ى لة دةسد دةدات، كةة  
ئةساس و  ةتوتىية ة  سةتكةوتي. جا ليَرةدا ثياو لة ينة شة ةة ئاماجنةكةةي هةةتةس   

دا ديَ ئةوة ة، كة ةة ه ي تةمة  و ثتىيةةوة توانةا جنسةىيةكةي    د َيَ، ئةوةي ةة ةت 
نةماوة. تِاس ة ةةساآلَو  ئاتة وي جنسي كةم دةكات، ةةآلم تواناي تة  ةو  وةك خة ي  
دةميَنيَ ةوة، ةةَلكة تواناي تةحةكوم ثيَ كردنةكةي ةة دت َةا ي ماوةي جوتيونةكةة   ةاد   

ةينة َ ميَردةكةةي، توانةاي  ؤتتةر دةةةآ كةة      دةكات. ذنيش ةة ه ي  ؤت ثيَكةوة ذ انى ل
خ ى دةينة َ ميَردةكةي ةطوجنيَنآ، ةةمةد دةتةوانيَ ةةة ماوة ةةكي كةةم ةطاتةة َةيَةى       

 جنسي.
(، مانةاي  سو منليو  ممهةت لةو هةآلنة ئةوة ة كة ةتوةاوةتِ وا ةيَ تةمةني نائوميَةدي) 

دةينةة َ وةسة اني   ك تا ي َاالكي جنسي ئافرةتة، َونكة  ؤتةةةي ئةةو كاتتيَكردنانةةي    
 حة   دةكةويَ، ئةساسةكةي نةفسىية.  

داو دةتمةةاني َةةاالك كةةةتي جنسةةيش  ؤتةةةةي تِؤَلةةي خةة ي لةةة تِآي كةةاتتيَكردني 
نةفسىيةوة دةةييَ و، هيض سود َكي حةقيقي نىية، مةينةت لة َةند حاَلةتيَكي دةينمة  

 نة ى لة ينو  دا.دا نةةيَ، كة ةر  ىية لة حاَلةتةكانى كةمي تِذ َي ه تم ني نيَر 
ةةآلم ينةت ذ  و ميَرد ئاتة وي ئةجنام داني كاتي جنسىيا  هةةو، ةة واتاي ئامةادة ي  
جوتيونيا  تيَدا هةةيَ، ئةوا ئةمة مسة ينةتي ينوجنانةدني جنسةىية، جةا تةمةةني ذ  و      

 ميَرد هةت َةند َك ةيَد. 
 ثرسيار: ئايا دَ ةِراوكَي، ثةيوةندي بة كزي جنسىيةوة هةية؟   /29

ةآلم: ةةَليَ،  ؤت حاَلةةتي كة ي جنسةي هة ةة، ةةة تا يةةتي الي ثيةاو، ه  ةكةةي         و
دَلةتِاوكيَ)قلق( ة. ئةمةد ماناي ئةوة نىية ئةو دَلةتِاوكآ ة لة ساتيَكةوة ثة ةدا ةةوة،   
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ةةَلكةلة ئاكامي ةةات و دؤخ و تيَكةةَ  ةةوني تِاسة ى و ناتِاسةيت نةوآ و كة   دتوسةد         
ةوة ة  ساآلني  ةكةمي منداَلي، ئةو كاتةى منةدا َ  ةكةةم   دةةيَد... هةند َكي دةينةتِ َ 

 انياتي لةةاتةى جنسةوة وةتدةينةريَ... ئةمةةد مانةاي ئةةوة نىيةة دةتةةا  ةةو  لةة         
دَلةتِاوكيَ  ةمحةت و مةحا َ ةآ، ةةَلكةة ةةة دةس نيشةا  كردنةي ه  ةة حةقيقىيةكةةي       

 دةكريَ لىَي دةتةا  ة .  
 وةندي بة تواناي جنسىيةوة هةية؟  ثرسيار: ئايا ةواردةمةني ثةي /30

وةآلم: ثة وةندي خواتدةمةني ةةة ثيَكهاتةةي جةسة ةي مةرؤ  ثة وةندىيةةكي ليَةك       
ن  كي تةواو ا  هة ة، تةنها ةة تةماشاكردني جةس ةي هةت ثياو َةك، ث  شةك دةتةوانيَ    

 انيَ.  ة انيَ تواناي جنسي ئةم ثياوة َةندة، ةةتا يةتي ئةينةت شيَوا ي نا  خواتدنةكةي ة 
جا ثياو دةتوانيَ ين تِانيَكي  ؤت ةةسةت توانا جنسىيةكةي ةهيَيَ، ئةو ش ةة ين تِ ي 
َ نيةتي شيَوا ي نا  خواتدنةكةي، ليَرةدا مةةةسةد ئةةوة نىيةة، كةة كةةميَكي تةري       
خواتدةمةني تواناي   اتر دةكات، ةةَلكو مةةةسد لةمة ئامادةكردني ج تة خواتدنيَكي 

تة و ةكي تا يةتىيةوة ةيةوات، لةو نا  خواتدنانةةد ينةةت خة تاكي    د ات كراوة و ةة ئا
تِؤني سوتكراوةى دةينة َ ةيَ، ةيَ ينوما  كات طةتىيةكي جةوهةتي دةكاتة سةت جةس ةي 

 ثياو...  
 ثرسيار: ئايا ثياوان  ة تواناي جنسي يةكسانن؟   /31

تكةوتو وةآلم: ثياوا  هةموي لة تواناي جنسةىدا  ةكسةا  نةني، ثيةاوي جنسةي سةة      
ئةوانة ، كة تةندتوس ىيةكي ةاشيا  هة ة و، دةتوانن تةحةكوم ةة  ةت  ةكانيا  ةكةة ،  
دةتوانن ةة دةم وةآلم دانةوةي جنسةكةي ترةوة ةيَن،  ؤت تةمية َ نني،  ا  َاالكىيا  ةةة  
ثلةي   اد لة ثيَو سد نىية. ئةو ثيةاوةي لةة ئةاتة وة جنسةىيةكاني خيَ انةكةةي تةيَ       

ياوةي كة ماوة ةكي دت َة دةدات ة  ينة شة ةة خ شي وةتينرتن، ئةو ثياوة دةينات، ئةو ث
 لة ذ اني هاوسةت َيت سةتكةوتوة. 
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ةةآلم ةة ئاتة وي خودي خ ت ج تةها خواتد  خبةوتيَ، كات طةتىيةةكي ينةةوتةي لةة     
ةاد كردني حاَلةتي تةندتوس ى و جةس ة ى ئةو كةسة هة ةة، جةا   ةاني  ؤت، لةة  ؤت     

 ت الوا ىدا دةةينر َد.قةَلةوى و  ؤ
ثرسزززيار: ضزززؤن ثيزززاو )مَيزززرد( دةتزززوانَي تزززا كؤتزززا تةمزززةني توانزززا          /32

 جنسىيةكةي مبَينَياةوة و ثارَيزطاري بكات؟  
وةآلم: ة  ئةوةي مرؤ  تا ك تا تةمةني ثات َ يناتي ةة هيَ ة جنسةىيةكة ةوة ةكةات و   

ن ةةة دةسةد ينةرتن و    جنسةكةي ةطةتِ َ ةوة تيَكرِاي ئاسا ىيةكةي، ئام ذينةاتي دةكةة   
لة جوتيوندا، كة لة هةف ة ةك دا، دو جات،  ا  سيَ جات ئةةجنام ةةدتيَ    ميانةتِةوي كرد 

و، لة تؤذ َك دا لة  ةك جات   اتر نةةيَد، ئةمةد دواي ئةوة ة، كة ثياو لةتِوى نةفسةى  
و مةعنةوي جنسي، خيَ انةكةي ئامادة دةكات ةة دةسة يا ى و ينةمةة و  ةاتي كةرد ،     

ا ةةمة ثياو ةةة ةاشةرت ن شةيَوة ةةة ئةتكةة      تاكو ةطاتة لوتكةي ةةت ي َيَةي جنسي، ج
جنسىيةكةي خ ى هةس اوة، كة دةةيَ ئةمة لة مةانطي هةةنطو ن ثيةادة ةكةريَ، دواي     
ئةمة لة هةف ة ةكدا دو جات ئةجنام ةدتيَ، ئينجا  ةك جات لةة هةف ة ةةك دا ينةةت كةرا،     

 ةةتا يةتي دواي تةمةني َل  ا  ثةجنا ساَلي.
مَيري قززةبارة طززةورةي ثيززاو ئززافرةت تَيززر تززر   ثرسززيار: ئايززا ِراسززاة ئززا  /33
 دةكات؟

وةآلم: لة َتؤكة جنسىيةكا ، كة ةة نهيَي دةفرؤشريَ، لةو َتؤكة دةينمةنانةي كةة  
ك مةَليَك خةَلكي سادة ةاوةتِى ثآدةكة ... ينوا ة ئافرةت حة  ةة ثياوي ئةاميَر ينةةوتة   

لة كةاتي جوتيونةدا... ئةةو    دةكات، َونكة مس ينةتي ينة ش نة ئةوثةتِي َيَة وةتينرتنة 
تاس ىيةي كة ثشكنيي  انسيت دؤ ىيةوة و ئاشكراي كرد ئةوة ة، قةةةاتةي ئةنةدامي   
 او آ و دةوتوةةتةكةي... ةةةيَ ةةكات هيَناني ئاميَري نيَر نة، ةة دةسةد ةةا ى و  ةاتي    

ر نةة  كرد  دةيناتة خ شي..  ؤت لةو َتؤكانة ةة دت َةي ةاسي دت َةى و توندي ئاميَري نيَ
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 دةكات، لة تاس يدا هيض وجودي نىية. 
سةةن يمةتر دا ةة، ةةةآلم ئةةو      18-13ةة  ؤتي دت َةي ئاميَري نيَر نةة لةة نيَةوا     

حاَلةتانةي، كة   اتر ،  ا  كةمرت ، ئةوة ا  شا ة و  ؤت دةينمةنة. ةة هةما  شيَوةد لة 
ةتةوةي، هةيض  ينوَلينك)مهيل(ي مآ ينة دا. ةةةآلم دةَلةيَن ينوَلينةك جطةة لةة كةوني د      

شو َنيَكي تري ةةشداتي لة كردةي َيَة وةتينرتن ناكات، لةةةت ئةوة لةةو كاتةةدا دت َةةي    
ئاميَري نيَر نة هيض نرخيَكي نىية، ة  ة ثيَو سد ةة دَلةتِاوكآ و نةاك كى و ترسةا  لةة    

 ةضوكىيةكةي ناكات!  

 ( هةية؟  الربوداانسي ثرسيار: ئايا هؤي تري ساردي جنسي ) /34
: لة ه  ة ينرنطةكاني ساتدي جنسي توند و تيةى و هةَلةشة ي ثياوة، كة  ؤت وةآلم

جات دةةيَ ة ما ةي ساتدي جنسي ئافرةتةكة، َونكة ئافرت ثيَو سيت ةة ماوة ةكي 
 دت َةخا ة  هة ة ة  وتوذاند ، تاكو ةة تةواوي جنسي ئامادة دةةيَ. 

دنةكةى و ينة شة ةةة َةيَة و   جا ينةت ثياو ئةم تاس ىيةي نة انى،  ا  ةة ه ي ثةلةكر
خ شي، خ ي ليَ ينيَل كرد، ئةو كاتة ئاكامةكةي ئةةوة دةةةيَ، كةة ئافرةتةكةة هةةتيني       
ئامادة نةةآ ة  جوتيو ، ةةَلكة لةمةد   اتر لةو جوتيونة دةترسةيَ، ة  ةة جنسةى وةك    

 سةه  َ ساتد دةةيَ. 
 ثرسيار: ئايا هؤي تري ساردي جنسي هةية؟   /35

ينرنطانةي لةم تِؤذانةدا ةآلو و ةاوة ة  ساتدي جنسي، ترسا  لة سةك   وةآلم: لةو ه  ة
ثرِىية. َونكة ئا اتي سك ثرِى و لة دا ك ةةو   ؤت تونةدة، ةةة ثلة ةةك شةو َنةوات َكي      
كات طةت لة دةتوني ذ  دتوسد دةكات، جةا ئاكامةكةةي وا  هيَنةاني دةةةيَ لةة هةةمو       

 ةوة هةةيَد.  ش يَك، كة ثة وةندي ةة ثة وةندىية جنسىيةكان
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ثرسيار: ثياوَيك دةناسم ةَيزانةكةي بةمزداري دةطزةَ  ناكزات  زة ضزَي        /36
 وةرطرتنةكةي، هؤيةكةي ضىية؟  

وةآلم: تِةنطة ذنةكة ةة ه ي فةتام د كردني ميَردةكةي ة  ئةةو و خراثةي هةةَل  و    
ينةة َ  كةوت و مامةَلة دةينةَلىدا دةتوني ئاسودة نةةيَد، جا لةةم حاَلةتةةدا ةةشةداتي دة   

ناكات. ثيَو س ة لةسةت ثياوةكة هةَل  و كةوتي ةاد ةكات و خيَ انةكةةي ةةخ ةةوةت و   
ئاسودة ةكات، َةونكة دَلشةادى و دَلة شةي دةسة ة ةةةت دةكةات، كيَشةةي جنسةيش         
ميكانيكي نىية، وةك  ؤت جات لة الي ثيةاو ئاواهىيةة! سة  و عاتيفةة  ةكةةم جةاتة،       

 دواتر ش جن !... 
ذن مَيردةكززةي ةززؤو دةويسززت، مَيردةكةمززي ضززةند   ثرسززيار: ئةطززةر /37

سيفةتَيكي تَيدا بَي  ةطزةَ  ميززاو و ئامزاجني ئزةو  زة ذيانزدا يزةك نةطرَيازةوة،         
 ئةم ئافرةتة ض بكات؟  

وةآلم: ليَرةدا كاتامة ي ئةو ذنة لة َاتةسةتكردني هةَلو َسد و ئةاتام ينةرتي لةسةةت    
يَ سةتكةوتن ةة دةسد ةيَيَ، ةة تا يةةتي  ئةو َاتةسةتة ةةدةت دةكةويَ، لةمةدا هةت دةة

ينةةت م مانةة و خ شةو سةةيت ميَردةكةةي ةةةة دةسةد هيَنةةاةو، َةونكة خ شةو سةةيت،      
 خ شةو سيت ليَ ثة دا دةةيَد، كة ةاشرت ن ت َطاي َاكسا ىية.  

ئافرةت ةة خةندة جوانةكةي دةتوانيَ كات لة دةتوني مرؤ  ةكات، ئةم خةندة ة شةيت  
 شد دةس ة ةةت دةكات.   ؤت دةكات و،  ؤت 

ةةخ يات ى ذ  و ميَرد تةنها ةة دةسيت ثياو نىية، ةةَلكة ةةة دةسةيت ثيةاو و ذنةة.     
َةندةها ئافرةت دةناسم توانيو انة ةة خ شةو س ى و دانا ى و حيكمةتةةوة، َاكسةا ي   

 ميَردةكانيا  ةكة .  
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( جزن  بزة هَيزز دةكزات، وةك     اهلرييعةاثرسيار: ئايزا راسزاة كةمزكةك )    /38
))شااتوالعألي اايل ضهاا ل اامايل لعصفااا مل و اا ل ل ةو فةرمودةيززة هززاتوة:  زز

فةرمويزززةتي: بزززة   واتزززة: ثَيبةمبزززةر  عهل هسااافمل اااا ل ة اااالقاااو(لي؟ مااا ل؟ ااا  ((ل 
جوبرائييي برام طوت كة  ة جيماع كردن دا كز و بَي هَيزم، ئةويش ثزآي طزو    

 كةمكةك خبؤ، ضونكة هَيزي ضل ثياوي تَيداية. 
ينوتراوة، ئةم ةةة نةاو حةد سةة     ةم فةتمودة ة ةة دتؤ ةة  ماني ثيَغةميةتوةآلم: ئ

 كاةرا ةكي كةشكةك فرؤد هةَلىيةس وة ة  تةواج دا  ةة هةت سةكةي.  
هيَ  َكي جنسةي   هةتوةها ئةوةي ئةم حةد سة ثوَة َ دةكاتةوة ئةوة ة، ثيَغةميةت

ةودا دةَةوة الي هةةمو   دا هاتوةز  ؤت جةات لةة  ةةك شة    صيي(هةةو، منونةي نةةوة، لة 
 خيَ انةكاني!  

 ثرسيار: ئايا ئاوي ثياو سودي بؤ ئافرةت هةية؟   /39
وةآلمي  )نألزنت منلزوجي(مومعالجهوت موةآلم: دك  ت حممد  كي الشافعي لة ك يَيةكةي 

 ئةم ثرسياتةي داوةتةوة و ينوتو ةتي:  
ليَ وةتدةينةرآ، واي  ))ةا ثياو ة انيَ جةس ةي ئافرةت تِذ َنةكاني ئةو دةمةيَ و سودي 

ليَ دةكات هةسد ةة ةةخ ياتى و خ شي ةكات و، َةاالكي   ةاد ةكةات، لةةةةت ئةةوة      
 ثيَو س ة ئافرةت  ؤت حةلةقةي مندا َ نةةو  ةةكات نةهيَيَ((.

ثرسيار: ئايا بةكار هَينزاني ثزةردةي بزةرطري بزؤ منزداَ  نزةبون زيزاني         /40
 هةية؟  

 ة ةةكات دةهيَنن ة  مندا َ نةةو ، كة ناهيََليَ لةة  وةآلم: هةنديَ ذ  و ميَرد ئةو ثةتدة
ةطاتة ملي منةدا َ دا ، ئةةم ت َطا ةة    )حياننت منواي( مكاتي جوتيوندا ينيانداتي ت واوي

  اني هة ة، ئةينةت لة ثةتدة ةةتينرىيةكةدا كوني ةضوك هةةيَد، كة ةة َةاو ناةينر َةد،   
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اتي ثيَسيت سةةتي ئةاميَري ثيةاو    ئةوا سك ثرِي تِو دةدات، هةتوها ئةو ثةتدة ة هةس ي
كةم دةكاتةوة، كة دةةيَ ة ه ي كةميَك دوا كةوتن لة فيضقةكردني ت و، ئةو ش دةةيَ ةة  
ما ةي حاَلةتيَكي تيَر نةةوني تةواوي جنسي ثياوةكة، هةتوةها ذنةكةد، ئةوةد لة  ؤت 

 حاَلةت دا كةميَ لة دَلةتِاوكآ و شلةذاني دةتوني ليَ دتوسد دةةيَد.
ثرسيار: ئايا  زة كزاتي جوتبونزدا مزةني هاتنزةوة  زة دةرةوةي طوَ ينزك         /41

 )مهبل(دا، زياني هةية؟  
وةآلم: ت َطا ةكي تري مندا َ نةةةو  هة ةة، ئةةو ش مةةني هاتنةوة ةة لةة دةتةوةي       

 ينوَلينك، كة َةندةها   اني ة  ذ  و ميَرد هة ة، ئةو ش ئةوة ة: 
كاملَ ناةيَ، ينةت هةَلةي كرد و نةة  واني  ةة ه ي ئةمةوة ثياو تيَرةوني جنسىيةكةي 

مةنىيةكة ةيَنيَ ة دةتةوة، ةا لةسةت شيَوةي دَل ثي كةم ةيَد، دةةيَ ة ه ي منةدا َ ةةو .   
هةةتوةها ئةةم تِ َطة ةةة دةةيَ ةة ما ةةةي تيَ انةي ك ئةنةةدامي  او آي ثيةاو و نيشةةانةي      

ةةوني ئاتة وي ذنةكة، ئةمةد دَلةتِاوكآ و شلةذاني دةتوني ليَ دةكةو َ ةوة، و َرِاي تيَر ن
دةةيَ ة ما ةي تيَ اني ك ئةندامي  او آي مآ ينة و ئا اتي ثشد و ئاتة وي جوت نةةو  
و شَلةذاني دةتوني، كة جياوا ى و ناك كىيةكاني ةةةتدةوامي ذ  و ميَةرد دةتوذ َنةآ و    

 ذ انيا  جيَطت ناكات.  

( مغءزلعةاواندنزةوة ) ( و امداعبعةاثرسيار: جياوازي نَيوان دةست بازي ) /42
 ضىية؟  

وةآلم: جياوا ىيةكي  ؤت هة ة، ناةيَ ثياو تةنها دةس يا ي ةكات و وا  لة مو ا ةلة 
كرد  ةيَيَ! دةتةرِ ي ئةم مو ا ةلة ةد ةة ثياهةَلدا  و ئيعجاب ةو  ةة جواني 

 خيَ انةكةى و تِوخ شى و تِا اوة ىيةكةي د َ ة دى. 
ت هة ة، تةنانةت دواي ك تا ي هاتنيش ناةيَ خبةةويَ.  ئةم دةتةرِ نةد سودي ة  ئافرة
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)نلصمتمحكممومقليلمفتعله ،م كةواتة نةكة  نةكة  ةيَ دةنط ةن، ينةت دانا ا  ينوتو انة:
 ئةمة ة  سةتةتاو كاتي جوتيو  نىية.

ةاَلندةد ة  ئيَمة جآي وانةة  ةا  َةةند وانةة ، كةة ةةةت لةة جوتيةو  لةة دةوتةي          
 و ين تاني  ؤتي ة  دةَليَ.  ةاَلندةكةي دةسوتِ َ ةوة

ثرسيار: ئايا دةكرَي منونةيزةك  زة اواندنزةوةى نَيزوان ذن و مَيردمزان       /43
 بؤ باو بكةي، ضونكة زؤر  ة ثياوان عاتيفةيان ومكة... ؟  

وةآلم: ةاس كردني ئةمة  ةمحةتة، دةتةرِ ن و ثياهة َ دا  و الواندنةوة نهيَنىية، هةةت  
 اتو يةكي خ ي هة ة ةة ينو َرةي خيَ انةكةي.  كةسة و ج تة شيَوا  و ليَه

ةةم ة نة ةوة دةَليَم ةاد وا ة ئةو ثيا هة َ دا  و دةتةرِ نةة لةة نيَةوا  ذ  و ميَةرد دا     
ةييَةةد، نةةةك تةةةنها لةةة الي  ةةةكيَكيا ، ئام ذينةةاتي ذ  دةكةةةم ليَهةةاتو ةيَةةد و وا لةةة 

يناداتةة ئاينادات! نةكةي ينةت ةة ميَردةكةي ةطة ةنيَد كة ةةهيَ ة... ثاَلةوانة... كةواتة ئا
يناَل ةد ةيَ ثآي ةَلآي ةيَ هيَ  و كةنةفد و دةس ةوةس ا ، َةونكة لةة تِآي ئاينةا لةيَ     
نةةو  و عةقَلي ناوةوة ةة خيَرا ي، ةةمة كاتي تيَ دةكريَ، ةة تا يةتي ينةةت و سةيت ةةيَ    

جةات لةة   هيَ  ةيَد و ةة خيَرا ي كاتتيَكردني دةتةكةي كةاتي تةيَ ةكةات، ئةمةةد  ؤت      
شةواني  ةكةمي  اوا ةةتي ِتو دةدات،  ؤتةةةي ئةوانةةي لةةم ةةاتةوة هةةتةس د َةنن و        
سةتناكةو ، لة ئاكامي ئةو قسة ةي هاوتِآ اني ميَرد  ا  كةس و كاتىيةوة تِو دةدات، 

 كة ة  خ ي وا هةسد دةكات.
 نسةي هةتوةها ةةم ة نة ةوة ئاماذة ة  ئةوة دةكةمز  ؤتةةي تِوداوةكةاني كةنةةفيت ج  

 ه  ةكةي دةتونىية، كةواتة وت ا ةن! وت ا.  )نلعجزمنجلوس( م
جا ئةي ثياو )ميَرد(! خواي ينةوتة هيَ ي ثيَ ةةخشيوي، ت د م مانةكي  ؤتت ةة 

 خ  هةةيَد، داواي ةةتدةوام ةو  لةسةت لةد سا ى و هيَ  و توانا لةخوا ةكة.. 
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 ة؟  ثرسيار: ثَيشةكىيةكاني ابردني ثةردةي كئَيين ضىي /44
وةآلم: ةةت لة الةردني ثةتدةي كضةيَي، دةتةةرِ ن و ثيةا هةَلةدا  و قسةةي خة د و       
دةس يا ى و  اتي كردني دت َة خا ة  ش يَكي ثيَو س ة و هةت دةةيَ ةة َ، لةةةةت ئةةوةي    
ينالندةكا )الغدد( لة ئاكامي ئةمةدا شلة ةك دةتِذ َنن و شو َنة هةس ياتةكا  تة  دةةن 

تةد ئاميَري نيَر نة ةة ئاساني دةَيَ ة ينوَلينك)مهيل(، دواي ئةةوةي  و دةوتوذ َن، ئةوكا
 كة تةتِ دةةآو نةتم دةةيَ ةوة.  

 ثرسيار: مَيوازةكاني ابردني ثةردةي كئَيين ضني؟   /45
 وةآلم: َةند شيَوا  َك هة ة كة ئةمانة :  

ةوة  ةكةم: ئافرةتةكة لةسةت ثشد ثا َ كةوآ و هةةتدو تِانةي ةكاتةةوة و كة ي ةكاتة     
ةةالي شاني دا التي ةكاتةوة، جا ةةمة هةتدو شةفرة ةضوكةكة دةكر َنةوة و ةة ئاسةاني  

 َوك دةَيَ ة ذوتةوة. ئةم شيَوا ة شيَوا ي نوآ ة.  
دوةم: ثياو لةسةت ثشد ثا َ ةكةويَ و، ئافرةتةكةد ةيَ ة سةةت َةوكى ثياوةكةة، ةةة     

يَ دةدتيَ، جةا َةوك  ؤت ةةة    هيَواشى و هيَمي، تا دةيناتة ئةو حةتةكاتةي، كة تآي ثة 
 وتدى و هيَمي دةَيَ ة ناوةوة. 

ئةم شةيَوا ة  ةكةةرات مةرؤ  ةةةكات ا  دةهيَنةا، وةك لةة نوسةني و و َنةةكاني كة            
 (2)..(1)دةتكةوتوة. ئةم ج تة سودي ة  هةنديَ ثياوي ماندو هة ة.

                                                           
مةة دةس كات ةوة وةتينتاوة(.حيتتوتمنجلوسي(م)لة ك يَ  م1
ئةم  انياتىية ينرنطانة كوتِي مسوَلما  و كضي مسوَلما  لة كويَ دةس يا  دةكةويَ، ينةت دا ةك و ةاوكيةا    م2

 ي سةتنةكةوتن و هةتةس،  ا  سلَ كردنةةوة  ةا  دةسةد    نةو َر  ةاسي ئةم ةاةةتة ا  ة  ةكة ، كة دةةيَ ة ه
مدت َةي كردنة سةت خةَلكي.... جا ئا ا لةسةت ئةم تاشكاوىيةما  ينا اندة دةكر َني !
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ثرسيار: هؤي دور كةوتنةوةي هةندَي ثيزاو  زة ةَيزانزةكانيان و نزيزك      /46
 نةبونةوة  َييان ضىية؟ هةرضةندة ةَيزانةكانيشيان جوانن؟  

وةآلم: تةنطة ه  ةكةي لةمةدا )قيَ ( ةيَ، كةة ةةة  ؤتي لةة ئاكةامي ثيسةى و ةة         
ناخ شىيةوة دتوسد دةةيَد، هةنديَ ئةافرةت عةة ييَك لةة ك ئةنةدامي  او آي هة ةة،      

نةدامي  او آي ةيةييَ،   ثيَو س ة لةسةت ذ  نةهيََليَ ميَردةكةةي هةةمو ةةشةةكاني ك ئة   
َونكة هةندآ ثياو تةنها ةة تةماشاكردني قيَ ي دةةيَ ةوة، ةةتا يةتي ينةةت ينرنطةي ةةة    
ثاك و خةاو َي نةةدات،  ةا  ةة نيَكي ناخ شةي لةيَ ةيَةد..  ةةكَيك ةةيي وا مةةتَِ ك           
ين ش ةكةي دادةماَلن، جا ةة ةينينى ئةمةة ةةة دت َةةا ي تةمةةني ين شةيت لةةةةت َةاو        

 كةوت!! 
ندَي ئافرةت لة كاتي جوتيونةدا ئةاو َكي سةثي لةَي د َ ةة دةتةوة، جةا ثيَو سة ة        هة

لةسةت ا  هةتدةم ثاكي ةكةنةوة و ةيسرِنةوة، ينةت  ؤت ةةتدةوام ةةو ثيَو سة ة لةسةةت ا     
 ةضنة الي ث  شكي ثسث تِ، ة  ئةوةي تةندتوس ى و ميَردةكةي لة دةسد نةدات.  

ثات َ ينةاتي سةينط و    -ها لةسةةت ثيةاو ش  هةةتوة -ئةوةي لةسةت ئافرةت ثيَو سة ة  
ةةتؤكي ةكات و قةي شانة ةكات، خاو َي تاةطرآ و ةة ةةتدةوامي ة ني جياجيا ةةةكات  
ةهيَيَ، ةة تا يةتي لة كاتةكاني جوتيوندا، هةيض كاميَكيةا  شةو َنيَكي جةسة ة ا  ةة       

  ةكرتي دةتنةخة ، كة حة ي ثيَ نةكة !
لة سروشد شد فيَر ة َ، ئيَمة دةةينني، كةة   -و شهةتوةها ثيا-لةسةت ذ  ثيَو س ة 

ةاَلندة لة كاتي ئاتة و هةس انيدا خ ي ةة ثةتِي جوا  دةتِا  َنيَ ةوة، هةةتوةها ماسةى و   
ينيانداتةكا  لة وةت ي ةةهاتدا، كة كاتي ةةتهةم هيَنانىيةتي، ثةتِةكاني ةة ثةةتِي نةويَ   

  دا دةينةشيَ ةوة، لة ةةهاتدا دةينوتريَ دةين تِيَ، تةنانةت تِوةكيش لة وةت ي موترةة كرد
 سروشد لة ةوكيَي دا ة!  

ةةتا يةتي  انسيت وشكي قوتاخبانةة و  -ناةيَ ئافرةت ةة  انس ةكةي لة خ  ةا ي ة َ 
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، هيض ش َيك جآي تِا اوة ةى و جةوا  كةرد  ناينر َ ةةوة، ةةة مةةتجَي لةة        -دوت لة ذ ا 
 دوت ةيَ لة جل و ةةتيني ةيَطانة.  سنوتي خ ي دةتنةَيَ و،  ؤت تةكليف نةكات و، 

ثيَو س ة جوانى ئافرةت، مندا َ و كة  و ثةلي ماَلةوةد ةطر َ ةةوة، ثيَو سة ة مةا َ    
وةك ةوك ةيَد لة جوانى و ت َك و ثيَكي دا، لةينة َ ئةوةد حة ةت ةكريَ لةة   ةادةتِؤ ي،   

 كة هةتِةشةي ما ةثوَى و نةينيةتي لة خيَ ا  دةكات.  
كة ينو َ و هةنةديَ لةة دميةةني سروشةيت، وةك دةت ةا و تا طةة و       جا هيَنانةوةي َةث

داتس ا  و ةيَس ا  و  ة ري ئةمانة ة  ما َ، سةيررى و جةواني ةةسةةت خةانودا د َةيَ،      
دةةيَ ة ةةهةشيت ثياو، كة تةندتوس ى و ةةخ ةوةتي و لةسةت خ  ى لة هةمو ئةنداماني 

، كةة ثيةاو ماَلةكةةى خة ى خة د      خيَ ا  تِةنط دةداتةوة. لة سودةكاني ئةمة ئةوة ةة 
دةو َد، تِاناكات ة  َاخيانةكا  ) انةكاني شةة  ا (، وةك لةة وتات َةك دا َةةند سةاَليَك      

 ثيَش ئيَس ا ةآلوم كردة وة.
ئةوةي لةمةتِ ذ  ينومت، ةة ثياو شي دةَليَمز فةتام د كردني جةس ة و لةشى، هةةتوا  

 انةكةةي، ةةةحاةي ةةةتِ َ  عيةدا  ي     خ  جوا  نةكردني دةةيَ ة ما ةي قيَ  ةونةوةي خيَ
كوتِي عةةياس ينوتو ةتي: )حة  دةكةم خ م ة  خيَ انةكةم جوا  ةكةةم، وةك َة   حةة م    

 لىَية خ ي ة م جوا  ةكات(.  
 د َنني: ي ثيَغةميةت)صيي( جا ك تا ي ئةم ةاسة ينرنطة ةة َةند فةتمودة ةكي 

  لشاماا ملقاتلرقا علشام قمل  اا  ليابلزعئا ع مل ا يرل؟ الياتانل؟ساو لهجاةر دةَلآ: ))
لريالكا لجيتلهذعلريالهقس ل  لثو   !((

ةة ميوانى هاتة الما ، ثياو َكى ةينى ََلكن و قة ئةاَل   و   واتة: ثيَغةميةتى خوا
 دت َة و ناشت ن ةو، فةتموى: ئةوة كةسيَك نية جلى ة  ةشوات !



 

 

 28 ba8.org 

 ..........................................                         َ      م تايبةت بة ذيانى ذن و مي رديةتىآلثةجنا ثرسيار و وة   

ابع اي لليرةا ل؟ساو لهتى: )))اةو االحوص( لة ةاوكيةوة ينيَرِاو ةتيةوة، كة ينوتو ة
ثةابلداب مل  ا  ليلكلريا  لق   لنمتملريللك لعملا ملقتليعطاينلهلريللعأل  لابعل، ا ل

لابعلقنت..لقا  ل اذعلياتكلهلرياال مل  اليث لنمففلهلع ةكلابك عريو ((.
و جليَكى شرِم لةةةتداةو، فةةتموى: مةاأل و    واتة: َومة خ مةت ثيَغةميةتى خوا 

ند هة ة  ينومت: ةةَلآ، هةمو ماَليَكم هة ة، خوا حوشرت و مانطا و مةتِ و مةاآلتى  ساما
 ثيَداوم..

فةتموى: خواى ينةوتة كةة مةاَلى ثيَةداوى، ةةا شةو َنةواتى نيعمةةت و ت َة ى خةوا         
 ةةسةتتةوة ةيينرآ.

 ل))علاطاا (ل:ااخل لعتوااا لابعألسااوبتع ملقااا ل؟سااو لهئةةةةوهوتة رة ينوتو ةةةتى: 
ل(لابقصلعل ا؟بملابر  ةتلعألظا  لابنو لعأل ط((.)ح  لعلمانف

ع ةنااالةتاافلقتريااف.لابلاا لي؟ اا ل اااائ للقااترل؟سااو له( ينوتو ةةةتى: ))أ مهووتن( )
ل)علضاةت((.((

للة مةكة هاتة الما ، َوات كة ى هةةو. واتة: ثيَغةميةتى خوا
 لعملسادتمل ات  ل؟ ا ل ئا للكاا ل؟ساو لهكوتِى  سات( ينوتو ةةتى: )) عطت م)

 ةتقملكأنا لمريا قلال ا علشام قلابتةوا مل اما ملل يسلابعل بةفمل أشا؟لإلة ل؟سو لهعل
 ليلااةخللهااذعل اااع لريااللي ل وليحااتكتلابهااول ئاا لعلاا يسلكأناا لمثل؟ اا ل  ااا ل؟سااو له

لشةطا !((
لة م ينةوت ةةو، ثياو َةك هةات، قةة و ت شةى ئةاَل  اوى و        واتة: ثيَغةميةتى خوا

ش ةة دةس ى خ ى ئاماذةى ئةةوةى كةرد، كةة قةة و ت شةى َةاك       ناتِ َك ةو، ثيَغةميةت 
، ةكات، ئةو ش قة و ت شى ت َك وثيَك كرد، جةا كةة ينةتِا ةةوة خ مةةت ثيَغةميةةت     
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فةتموى: ئةدى ئةوها ةاشرت نية لةوةى  ةكيَك لةئيَوة قةى ئةاَل  اوى   ثيَغةميةتى خوا
 ةآ وةك ةَليَى شة  انة!

))إ لهلطةا لبا لةةو دة فةةتمو:    تى خةوا )اةن املسةي(( ينةو َى لةة ثيَغةميةة    
علطة ملنظة لب لعلنظا فملك ميلب لعلت رمل وعدلبا لعصاودمل نظااوعلي نةاوتتملابالل

لر ، وعلللة ود((لاب ل؟ابعهف ل))ع لهلمجة لب لعصفا ((.
واتة: خوا ثاكة و ثاكى خ د دةوآ، خاوة  ت َ ة و ت َ ى خ د دةوآ، سةخية و 

، كةواتة ثَش دةمى خ تا  ثاك ةكةنةوة و، خ تا  ةة جولةكة سةخى خ د دةوآ
 : خوا جوانة و جوانى خ د دةوآ.-لة ينيَرِانةوة ةكى تردا–مةَو َنن.. 

( يززان الفجعزاانسيع ااثرسزيار: بؤضزي ثيزاو دوضزاري كةنزةفيت جنسزي )       /47
 ئامَير نةرمي دةبَي؟  

ئاكامي ه كاتي ئةندامى وةآلم: كةنةفيت جنسى،  ا  نةتمي ئاميَر لة الي ثياو، لة 
 ا  نةخ شىيةكةوة دتوسد دةةيَد، كة كات دةكاتة سةت ميكانيكيةكةي تة  ةو ، 
وةك ه كاتي دةتوني، كة ترسا  لة سةتنةكةوتن و هةتةس)فشل(،  ا  كةم و كوتتي 

ئاتة وي جنسى،  ا  نةةوني ئاتة وي جنسي دةينر َ ةوة،  ا  ترسا  لة ئاكامي 
رد  ةة تاوا ،  ا  شَلةذاني لة خ ئامادة كرد  لة مةترسىيةك،  ا  هةسد ك

ئامادةةو ، وةك هةنديَ كةس كة ئاتة وي جنسىيا  لة ال دتوسد ناةيَد، مةينةت ةة 
تةماشا كردني َةند دميةنيَك نةةيَد، كة كاتي وةحشىيةت ينةتى،  ا  ئا اتداني 

، لة حاَلةتةكاني خةَلكي تري تيَدا ةيَد،  ا  توند و تيةي،  ا  ليَداني ال ةنيَكيرت
 ، كة ئةمةد ةة نةخ د دادةنر َد. (1)و ماس شي م (1)ساد  م

                                                           
 ( ةر  ية لة َيَة وةتينرتن لة ئةجنامى توندوتيةى و ئا اتدانى خةَلك.ستدي(ساد  م )م1

-1740كية  دى سةاد(، كةة لةةنيَوا  سةاآلنى )     ( دةينةتِ َ ةوة ة  نوسةةتى فةتِةنسةى )املر  ستدي(وشةى )
 ( ذ اوة، دةَليَن خ ى دوَاتى ئةم ج تة نةخ شية دةتونية ةووة، كة ئافرةتى دةهيَنا ةةتِوتى ليَى دةدا1814
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وا دةةيَ ئاميَر نةتمي لة  ةكةم جوتيونةوة،  ا   ةكةم شةوي  اوا ي دتوسد دةةيَد، 
 ا  لة كاتي هةسد كرد  ةة ةضوكي ئاميَر ىيةوة،  ا  هةةوني هةةت ش شةيَوانيَك،  ةا     

ا دتوسد دةةيَد،  ا  لة ئاكةامي ترسةا  لةة الدانةي     نةخ شىيةك لة ك ئةندامي  او آد
 ثةتدةي كضيَي،  ا  قسةي هاوتِآ و خ ما  دتوسد دةةيَد.  

،  ةا   )نلعتدةمنلسوري( موا دةةيَ ئاميَر نةتمي ةة ه ي ترسا  لة شو َنةواتي دةسد ثةتِ
ترسا  لة ئا اتداني ال ةني تر،  ا  ترسا  لة دتوسد ةوني سك ثرِي،  ةا  هةسةد كةرد     
ةةوةي ئةو كةسة تاوانيَك ئةجنام دةدات،  ا  ترسا  لة دوَةات ةةو  ةةة نةخ شةىيةكاني     

  او يَ وةك سة ال  و  وهري،  ا  ترسا  لة نةماني شلةي ت واوي، دتوسد دةةيَد.  
وا دةةيَ نةتمي ئاميَر لةوةوة دتوسد ةييَد، ينةت مرؤ  ماوة ةكي دت َةة لةة جوتيةو     
                                                                                                                                                 

ساد  م  ؤتجات ةة جنسةوة ثة وةس ة، دةتوانني ةَليَني حاَلةتةكانى دةس دت َةى كردنة سةت ئافرةت، منونة ةةكى   
 ، َونكة ةة  ةةر و  ؤت جنسةكة ئةجنام دةدتآ.ساد ةت ةيَد

 اد ةت دو ج تى هة ة:س
سةةاد ةى تِواَلةةةتى دتؤ: ئةةةوةد ئةةةو ثياوانةةة دةينر َ ةةةوة، كةةة وادة انةةن ةةةة ةةد اتخسةة نى هيَةة ى   /1

ماسولكة يا ، ئافرةت   اتر جنسى دةوتوذآ.. جا ساد ةتى ئةوانة، تةنها َةند جوَلة ةكى منا ش كردنةة ةة    
 انرآ ةةهيَ  .ئةوةى ة 
ساد ةى تاس ةقينة: ئةةوة كاتةآ ةةدةتدةكةةوآ، كاتةآ ثيةاو هيَة  و توندوتيةةى ةةتاميةةت ئةافرةت           /2

ةةكاتد َنآ، تا ئافرةتةكة ئا ات ةضيَةآ، ةةمةد َيَةى ىلَ وةتدةينرآ.. هةندآ ثياو هة ة لةة شةةوى  اوا ةى،    
تةونى خةو َن دةةةآ، َةيَةى لةة تادةةةةدةت      كاتآ ثةتدةى كضيَنى ئافرةتةكة ناهيََلآ و ئافرةتةكةة توشةى ةةة   
موةتدةينرآ و، وا هةسد دةكات ةة هةمو واتاكانى ثياوةتى، ثياوة.

-1836ماس شي م )ماس شةيةت( دةينةتِ َ ةةوة ةة  نوسةةتى نةمسةاوى )ليوةولةد دةشةتو ماس شةى(         م1
انى، كاتآ ئةةو  ، ينشد َتؤكةكانى ةاس لة ةاةةتة جنسية شا ةكا  دةكات، كةوا ثاَلةوانى َتؤكةك1890

ئافرةتانةى دَلدات و ئةو نيانن ليَيا  دةدة ، ئةوا  هةسد ةةة َةيَةى  ؤت دةكةة .. ئةا ليَةرةدا ماس شةيةكا        
ناينةنة َيَة و خ شى، هةتا كاتى توندوتيةى و ئا اتدانى، لةال ة  ئافرةتةوة  ةةكاتنةهيَنرآ. جا دةكرآ ةَليَني: 

اتدانى دةتو ، ةاةاى ئا اتدتاو حة  ةةوة دةكات  ةةو  و ملكةش و ماس شيةت، ةر  ية لة َيَة وةتينرتن ةة ئا 
 ذ َردةس ى كةسانى تر ةيَد.

م)وةتينيَرِ(  (مجتلمنصطفىمنردن م-)نإلحنرنفت منجلوسي(مع منلرجلمونملرأة
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وت لة ذ ةاني جنسةى و كاتتيَكردنةكانىيةةوة ةيَةد، وةك     دوتكةو َ ةوة، لة ذ نطة ةكي د
سةفةتي دت َة خا ة .  ا  وادةةيَ نةتمي ئاميَر، ه  ةكةي دت َةةدا  ةةة مةاوةي دةسةد    

ي ينالنةدي ثرؤسة ات و   )نألحتقوت  مينتانىيةوة ةيَد، َونكة ئةمة دةةيَ ة ما ةةي تيَة ا   
 ي جوتة هيَلكةي ينو .  ثيَكهاتةكاني ت واوى و  ؤت ئير يالم ةو ، دةينة َ ئا ات

وا دةةيَ نةتمي ئاميَر لة  ؤت ةةتدةوامي دةسد ثةتِ،  ةا  جوتيةوني ناسروشة ىيةوة    
 دةةيَد.  

وا دةةيَ ئاميَر نةتمي ه  ةكةي ذنة، ئةمةد ةة ه ي هةةَل  و كةةوتى و َة نيةتي    
 تةف اتي لةينة َ ميَردةكةى دةةيَد، َونكة هةند َك ثياو  ؤت هةس يات .

ر نةتمي ةةه ي ةةهيَ ي كةسا ةتي ذنةوة دةةيَةد، ئةمةةد لةة كةاتي     وا دةةيَ ئاميَ
 سةتداني هةنديَ نةخ د ةةدي دةكر َد، كة خيَ انةكانيا  دةةةنة الي ث  شك.

وا دةةَي ئةاميَر نةةتمي ه  ةكةةي جةن  سةاتدي هةنةدَ ك ئةافرةت و، ينةرذ ةةوني          
ة، لة كاتي َونة ناوةوةى ينوَلينك)مهيل( و، تِيَ نةدا  ةة كردنةوة و خاوةونةوةي ينوَلينك

 ئاميَرى نيَر نةدا.  
هةنةةديَ جةةات ه  ةةةكاني ئةةاميَر نةةةتمى،  ةةا  تة  نةةةةو  ثيَكهاتة ىيةةة، وةك     
ثيَكنةهاتي ئةندامي  او آ،  ةا  لةة ثيَكهاتةكةىةدا شةيَواوي تيَدا ةة،  ةا  دوَةاتي        

ةالي نةخ شي ئةندامي دةةيَد وةك ئاوسا ،  ةا  فةةوتانيَك كةة دةةيَ ةة َةةمينةوةي ةة      
تاسد،  ا  َة ،  ا  خواتةوةدا، ئةوةد ةة  ؤتي لةة كةاتي دوَةات ةةو  ةةة نةخ شةي       

 شةكرةوة دتوسد دةةيَد.  
وا دةةَي ئةاميَر نةةتمي لةة ئاكةامي كةةم و كةوتتي ئةةتكي،  ةا  ئةنةدامي جوتةة           
هيَلكةكاني ينو  ةيَد، كةم و كوتتي لةة ه تم نةاتي نيَر نةةوة ثة ةدا دةةيَةد، كةة ةةة        

تة  ةةةةو  و ثيَكهةةةاتي ئةنةةةدامي  او آ و ك ئةنةةةدامي  او آي  ةنا ةةةةي كةةةردةي
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( وةك ثرؤس ات و ثيَكهاتةكاني ت واوي، هةتوةها ةة ه ي ئةةو كةةم و   ثوتنا مناسةتةكى)
 كوتتىيةي، كة لة الي ةةتةمةنةكا  هة ة، ئاميَر دوَاتى تيَ ا  دةةآ.  
او نيَوةنةدي تة   وا دةةيَ ئاميَر نةتمي لة ئاكامي َةند نةخ شىيةكي دةماتي، لة ن

ةو  لة م خ،  ا  مة  ي دتِكى،  ا  ثةتةدةماتىيةكا  دتوسد دةةةآ، كةة كاتدةكاتةة    
سةت تِة  ةو ، وةك لة نةخ شىيةكاني شةكرة تِو دةدات، هةت ش نةخ شىيةكي ةرِةةرِةي  

 ثشد هةةيَ، ش ثيَكهاتة ي ةآ،  ا  نةخ شي ةيَ، كات دةكاتة سةت تِة  ةو .
 هؤيةكاني ئامَير نةرمي ضىية؟   ثرسيار: طرنطرتين /48

وةآلم: ةاتي تةندتوسيت ينشيت، كات دةكاتةة سةةت تِة  ةةو ، وةك كةةمي خة تاك و      
 ي ةةامني، هةةةتوا نةخ شةةي شةةةكرة و ثاَلةثةسةة  ي خةةو َن و ئةنفلةةةوةن ا و مةةةالت ا و  

وةك: نةخ شي د َ و ينوتَيلة و جةتط، كة دةةيَ ة هة ي  )نملزنو( منةخ شىية كة ناتةكا 
ئاتة وي جنسي، هةتوةها دةةيَ ة ه ي ئاميَر نةتمى، هةت ش نةخ شى و شةَلةذانيَك  ك ي 

لة ينالندةكاني وةك: ينالندي نيَر نة لة ينو  دا و، ينالندي خنامى و ينالندي سةتوي هةتدو 
 ينوتَيلة و، ينالندي دةتةقي، هةتوةها قةَلةوي، ئاتة وي جنسي كةم دةكاتةوة.  

يَشا  لة الي هةنديَ نةخ د دةةيَ ة ما ةي ئةاميَر  هةتوةها وا ةةدي دةكريَ جطةتة ك
نةتمي، هةتوةها مادة ه شكةتةوةكا  و تر اك و حةشيشةكانيش، جا ئةاتة وي جنسةي   

 ك  دةةيَد، نيَوةندي دةماتةكاني ةةت ثرس لة تة  ةو  سرِ دةةيَ. 
 ثرسيار: بامرتين مَيرد كآية؟   /49

ةاشةرت ن  م–)أفضولمنألزون مم ر سةةتد َري وتات َك لةة ذ َة   )نحلرفيا  وةآلم: لة ين  اتي 
ميَرد(دا هاتوة كة ثياوي ئينطلي ي ةاشرت ن ميَردة لة ئةوتوثا، ئةمة و ليَك َلينةوة ةةك  
ةةم دوا ىية ئةجنام دتاو ئاشكراي كةرد كةة.. دةتكةةوتوة ميَةردي ئينطلية ي ةةشةداتي       

)ميَرد(ي ئينطلي ي ي ثياو%85خيَ انةكةي دةكات لة كاتوةاتي ماَلةوةدا.. ة  منونة: لة 
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قا  ة  خيَ انةكانيا  دةش  .. كةَي ئةم تِ َةة ة لة نيَةو ثيةاواني تةري ئةةوتوثا تةةنها      
  ة.   53%

ئةةاي لةةةم تِوانطةةة كوتتة ةةة لةةة ناسةةيي ةاشةةرت ن ميَةةرد!... لةينةةة َ ئةمةةةد دا،  
اي و َرِاي مامةَلة ةاشي ة  خيَ انةكاني، وةك ةة دت َةي ةامسا  كةرد، سةةتةتِ   ثيَغةميةت

كاتة سياسةى و سةةتةا ىيةكانى و كةاتي تةرى، هةةتيني   اتمةةتي دانةي خيَ انةةكاني         
 فةتام د نةكردوة.  
ثرسيات كرا، سةةاتةت ةةة كةاتي ثيَغةميةةت     -تة اي خواي ليَ ةيَ-لة خاتو عائيشة 

واتة: لةة   (1).))هتو ل لري نافليه ا ((.كاتيَك دةهاتة ماَلةوة، ئةو ش لة وةآلم دا ينوتي: 
 خيَ انةكةي دةةيَد. خ مةتي

))كاا ل  ا ع لهةتوةها لة ت وا ةتيَكي تردا لة وةآلمي هةما  ثرسياتي ثيَشو ينةوتي:  
واتة: مرؤ يَك ةو وةك هةمو مرؤ يَكةي تةر    (2).ريللعل،   لب  لشار ملابخيترلناسا ((.

)ةة واتاى كاتى ثيَغةميةت تةنها لة ينة اندني ثة امي خوا كوتت هةَلنةهاتيو(، ة  خة ي  
 ةكةي دةدؤشيَ، خ ي خ مةتي خ ي دةكرد.  مةتِ

)) ااكتل ااكتلةاسي ةاشرت ن ثياو دةكات و دةفةتمويَ:  ئةم ثيَغةميةتة ينةوتة ة
 (3)أله  !!لابيانل اكتلأله ي!((.

واتة: ةاشرت ن ا  ئةو كةسة ة، كة ة  ئافرةتا  ةاد كردةوة ة، منةيش لةة هةةموان ا  ةة      
  (4))) اكتل اكتلل نسا !!((. ةتي: خيَ انةكةم ةاشرتم. هةتوةها فةتمو

                                                           
مئونهمنلبختئ م1
مئونهمأمحمموغريهمبسوممجيمم2
مئونهمنلرتنذ موغريهموسومهمحس م3
مئونهمنحلتكمموسومهمصيي(م4
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ت َسا ةكي ينرنطي قا  شوش ي ةةخشيوة ةة ثياوا  )ميَرد( و  ئةم ثيَغةميةتة ينةوتة ة
 ة ري ئةوا ، ئةمةد ةة نةهيَش نةوةي هيض ش يَكي خواتد  لة ناو قاثةكةدا ينةت كةم ةيَةد:  

 (1))) تا له م لعلصابفمل  سان ((.
 كةي ةة  ماني دةليَسىيةوة. واتة: ثيَغةميةتي خوا قاثة

ئاي لةم ت َسا ئاةوتىيةي سيس مي خ تاكة! كة خواتدةمةني لة فرِيَ دا  ت ينةات دةكةات.   
 ئاي لةم ت َسا كردة يةي خيَرا ثاك كردنةوةي قا  و دةفر لة مادة تؤنىيةكا  و هاو و َنة ا .!

ي لةةم كةردةوةي    ؤت كةس ةة ه ي خ  ةةينةوتة  ا  و نة انى و   ةادةتِؤ ي كردنةي، سةةت   
 ثيَغةميةت دةسوتِميَ. 

ةتم ديَ َةند ساَليَك لةمةو ةةت َوم ة  توتكيا، من و هةنةد َك لةة ةانطيةةتاني ئيسةالم     
ةانط كرا ن ة  وةليمةي خيَ انَيكي توتكي، منةيش قاثةكةةم ةةة نةا  سةِرىيةوة ةة  سةود و        

ة، ئةمة ت َسا ةكي ئةاةوتى و  فيَرةو ، جا ئةو ةانطيةتة ةةسةتسوتِمانةوة قيَ ي لة كاتةكةم ة و
 سود َكي ماَلةوة ة. 

ةَيطوما  ئةم دو فةتمودة ةة ثةَي ناَةَي ةةة هةنةدآ خةةَلك نةام  ةةَي، ئةينةةت ميَةةوي           
جاهيلىيةتي ثةيَش ئيسةالميا  د راسةة ةكردا ةة و تِادةي ةةة ناشةت ن توانةيي ئةافرةت و         

س ةوة دةَونةوة ماَلةةوة و دانيةا    كاتةكاني ماَلةوة اني ة انيا ة، كة ةةينةوتة  ا  و  ةةر ةةدة
 ةة هيض مافيَكي خيَ انةكانيا  و خ شو سة و س  ي منداَلةكانيا  نةدةهيَنا. 

ئةوةي جةآي داخةة، ئةةوةي دَ  ثةةذاتة دةكةات ئةوة ةةز لةةو دو فةتمودة ةةي سةتةي          
تي لة ماَلةوةي ةاس دةكات، ئيَس اكةد نام  ة  ا  ونة، نةك تةنها لة تِؤذهةةآل  ثيَغةميةت

جياجيادا، ةةَلكة لة ِتؤذئةاواد دا، كةة خةَلكةكةةي الي ت َة  ينةرتي ئةافرةت و سة  دات ا         
ةةَلطة ةكةة لةة ةةَلطةةكاني ةةةت ى و      ةةسةتدا ليَ دةدة ، جةا ئةةم كةردةوةي ثيَغةميةةت    

 ينةوتة ي، ةةَلكة لوتكةي شاتس انىيةتة. 
                                                           

مونهمنسلمئم1
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َةةةند شةة يَك و  لةةة  اتمةةةتي دانةةي خيَ انةكةةةي، ئامةةاذةي   كةةردةوةي ثيَغةميةةةت
ي  ؤت دةكات سةتةتِاي ئةوةي ثيَشو، لةوانة: ةة ة ي هاتنةوةي ةة خيَ انةكةى و )فضتئل َاكة

وانة ةةخشيي كردةوة ي ة  مسوَلمانا ! ثيَو سيت  ات دةداني خيَ ا  ةة ثآي توانةا، كةة ئةةو    
و خاو َن تادةينريَ، ئافرةتة ةة دت َةا ي َةند سةعاتيَك لة َيَش ةانة تِادةوةسيتَ، ماَلةوة ثاك 

ةة كات و ةاتة جياجياكا  هةَلدةسيتَ، لة ثيَشةوة ا  ثةةتوةتدة كردنةي منةدا َ كةة ئةةتكيَكي      
 ثتؤ ة و، هةتوةها شةوخنوني لةسةت ا . 

هةمو ئةمانة ثة وةندي نيَوا  ذ  و ميَرد ةةهيَ  دةكات و سة  داتىيةكةي   ةاد دةكةات،    
ة ة  مندا َ، لة م مانة كرد  لةسةت خ  و ثشة طتي  هةتوةها وانة ةكي كات طةت و كردةوة ىي

 كردني خةَلكي دا. 

ثرسيار: ئَيمة كؤمةَ ة ئافرةتَيكني، تةمةمنان  ة ضل سزاَ ي تَيثزةِري كزردوة،     /50
( و عادةمزان وةسزااوة،   سع االيع  اايان وةك دةَ َين طةيشاوينةتة تةمةني نائومَيزدي ) 

ئةمة ماناي ئةوةية كة ئَيمزة طةيشزاوين    هيواي سك ثِرى و منداَ  بومنان نىية، ئايا
بة ةاَ ي نةطةِرانةوة؟.. كة باوانني ذياني ةزؤو  ةطزةَ  مَيردةكامنزان ببةينزة سزةر،      
وةك  ة ثَيشان دةمان بردة سةر، ئايا ئةم ةؤمي وةرطرتنزة تزةنها بزة دروسزت بزوني      

 ! عادة و سك ثِرى و منداَ  بونةوة بةندة؟ يان دةكرَي ئةمة دةساةبةر بكرَي؟
وةآلم: نا انني كيَ ناوي لةو ماوة ذ انةي ئةافرةت نةاوة تةمةةني نائوميَةدي، ئةةم ناونانةة       
ناونانيَكي س ةمانة ة، ةةَلكة هةَلة ة، ئافرةت لة دواي ئةم تةمةنةد دةتوانيَ ذ انيَكي شةاد  
 ةياتة سةت و سنوتي ة  نىية.. ةةآلم ةةمةتجيَ ينةت ئةو هةمو خة اآلت و ةتؤكة نةخ شانة لة

 ميَشكي ةهيَنيَ ة دةتةوة و، تاتما ي ملكةش ةو  ة  نائوميَدي لة ذ انىدا دةت ةكات. 
سةتةتِاي هةمو ئةو ين تِانكاتىيانةي ةةسةت ذ انىدا ديَ، دةتةوانيَ خ شةي وةتةطةريَ ةةة     
ينة ش ي ةة ميَردةكة ةوة.. ئةو ئةم خ شي وةتينرتنة ةة هيض حاَليَك قةدة ة ناكات، هةتيني  

ةسد لة نيَوا  خ ى و ميَردةكةى.. هيض ةةتةةس يَك لة نيَوا  هةةتدوكيا  دا نىيةة   ناةيَ ة ةةتة
لة دوت و ن  كةوة دا، ئافرةت ة  خ ي ئةم ةةتةةس ة دتوسد دةكات، وا دة انيَ ئةتكي تةةنها  



 

 

 36 ba8.org 

 ..........................................                         َ      م تايبةت بة ذيانى ذن و مي رديةتىآلثةجنا ثرسيار و وة   

ةر  ىية لة سك ثرِى و مندا َ ةو !! ثاشا  هيض تؤَليَكي نىية. هةمو ش يَك ةة ال ةوة ك تا ي 
حوكمي لةناوَو  لةسةت خ ي دةدات، َاوةتِواني َاتةنوسي حةمتي دةكات.. ئةمة هاتوة. جا 

تِوانينيَكي تِةشيينانة ة ة  ذ ا ، ةةَلكة ئةوثةتِي تةشيينىية، ئافرةت تا ك تةا سةاتي ذ ةاني    
دةتوانيَ خ شي لة ذ اني خ ي وةتةطريَ. دةتوانيَ سةتنج تاكيَشةت ةيَد، تاكو تةمةةني ذ ةاني   

ي خ ي ةدات )ئشتق( تةنها لةسةتي ثيَو س ة ينرنطي ةة تةندتوس ى و خةتاماني و سرتاو ةيَد،
 و ات َ يناتي خ  ينرتن و دةتو  سا ىيةكةي ةكات. 

ينوما  نةةات ةة ينة ش ي ةةم تةمةنة ئةوا حوكمي نةةوني ةةسةت دا دتاوة و دةةآ و  ةتوتة نا 
 .1 ة دنياكي تةشةوة ةرِوانيَئوميَد ةآ و تِةد ةني ةآ و ةة تِوانينيَ

                                                           
: لة ش تةمةنيَك ئافرةت خ شةو سةيت  -كة تةمةني هةش ا سا َ ةو-جات َك ةةتناتدش  لة خةسوةكةي ثرسيم1

 ة  ثياو لة دةسد دةدات  
ئةو ش ةة ينوآىدا َرثاندى و ينوتي: )كوتِةكةم ج تج، ئةم ثرسياتة لة ئةافرةتيَكي لةة مةن ةةتةمةة  تةر      

مةكة!(.  


