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 :وستك ی هه سته  هو ی ههبر  له
 
و رد  رگ زه  به نی آتبه  دیمه وه  که ره نجه ی  په مدیوی  شووشه ، لهداانی ستۆآھۆلمآ  آۆنه فرپۆشی آۆنه  زستانكی به له

یای نارنجی تابلۆ  ناو خه م  ونبوون له ده به. لكشیان آردم  په آه ، هAntikvariat - آۆن هآان، بۆ ژووری آتبفرۆش آۆنینه
 پرسیارك بداری   به آه  آتبفرۆشه هات ،  ژنه ده آانیان نه خهتی   نر قه ره ی من ده  گیرفانی چكۆله ، آه وه آانه و آتبه
زی آرد  آان، دیار بوو حه  آتبه ر ئاوزان بوونی من به به پاش وستك، له." تیت ویست پم ب ر یارمه گه: " وه آردمه

ردن ک  قسههستیکرد ست و ده  ده رتهڕ آۆنی گ یی په رگ قاوه ، آتبكی زلی به وه رامی منه م وه  ده به. ریم بزان آونده
ب، فارس و تورك،   ره هڵ ژنی ع گه راورد له  به  چۆن به یر بوو،  آه  سه وه وه الی ئه به.  وه ندی ژنی آورده تمه ر تایبه سه له

. یدا آرد وبانگی په نا وه  آورده به" ف ره شه"تی   سود بابه مۆ له چی ئه ، آه نی زۆر خای پرشنگداره مژووی ژنی آورد خاوه
و   سود ژنی آورد، به بوو له  ده  پرسیار بوو، آه وه الیه تی ژنانی دونیای ئیسالمی آرد و دیسان به سایه دواجار باسی آه

مۆ،   ئه  آه ی پرسیاره دا، جگه لره. ش بكاتیی خۆی نما یهی مژوو تییه و تایبه  ئه تی، بیتوانیبایه یه  هه ی آه ته  تایبه مژووه
ی  م سانه له:  وه بته ی سود قووتده   دیدی رۆشنبیرییانه رنجكش له آی سه باییه دا، ناته ی نۆزده ده ڵ سه گه راورد له  به به

،  وه  آرده سته رجه ی آوردی به آانی سود هاوواتای ونه  مدیایه له"  ف ره شه"مكی  ، چه" فاتیمه"دواییدا ، دوای آوشتنی 
 ی ژنی ، هاوواتای نموونهدا دةيبينين وتاری ناوبراو ك له روه ی ژنی آورد ، هه م، ونه هه ی نۆزده ده ورانی سه ده  چی له آه

  .  وناندووهتوويو هه كه
ر  سه  لهی و وتاره ر ئه ، گووتی گه" لتوانیه"ك  ه چه هڕ   به و ژنه م ئه به. بوو ده بۆ نه ره  من قه  به آه رحاڵ، نرخی آتبه هه به

  له  ناو گه ژن له" آتبی،  رنجه ی سه جگه.  م پدا وه ی ئه م، منیش واده آه  بۆت آۆپی دهوريبگري، ه،آوردژنی 
  وه خۆیه لی تری به ندان گه روا ژنی چه وای والتانی ئیسالمی، ههري ئه لماني نووسيويانة،  آه چه ند نووسه، "آاندا جیاوازه
  . گرتووه
  ، بۆیه مۆی سویدی زۆر جیاوازه ڵ زمانی ئه گه  له ، آهته سودي  آراوه1881له ساي   و آتبه  بم، ئه هنگدا گر لره
  ی که  شیعره قه و دوو ده هاوآاتیش ئه. آی زۆر بوو یه ر ئشه ی سه میش مایه وت و، هه م دواآه ی هه آه رگانه وه



  قه  دوای خودی ده بوو به  بوارم نه م آردوون، آه  آوردی شرۆڤه  به ئازادانهیدا، من  که  وتاره  له ،ره ی نووسه رچاوه سه
 .ڕم  بگهداکان آوردییه

 خۆ  ، بهوه هرانی ژنی آورد ماستی داآۆآی آه ناوی ده لك به مۆ ژنگه  ئه ین، آه هد ب وه  به  ئاماژه ، گرنگه وه روا بته هه
 بازاڕی ماددی و  ئازاری ژنی آوردیان آردۆته" ف ره شه"ی  انی ستۆآھۆلم،  دیاردهآ قامه  شه آانیان له  بتامه پیشاندانه
ی   لیستی پۆلیس و دائیره  بزان، آه وه ب آورد ئه مۆ ده  ئه بۆیه. یان آه یهی خ ئاسا رگرتنی خزم و حیزبه  وه ئیقامه
ی آوشتنی  شه ڕه  آوردستان و سود، قوربانی هه  له  گوایه ی آه و ژنانه  ناوی ئه  له  وتی سود، په ران له نابه په
آولتوری "  ب،  رۆژئاوه  به ی آه وه  به رقاه  سه ی آورد، لره یهی تووت ناو  فمنیسته  به رزه و ته دواجار، ئه. ن"ف ره شه"

 دژی  ی آورد به ته قه  سه و جیھانبینبییه شك له  به  من لره ب آه وه  ناب مانای ئه وه ئه.  می مژووی آورده رهه ، به"ف ره شه
 خۆ نامۆبوون و خنكانی  ی، به  هاوڕكه  رۆناآبیره ك پیاوه ،  ژنی آورد، وه یه  ساخته و شوازه م به به. م رامۆش بكه ژن فه

 .آات  ده  آراوی پیاده سته رجه  به ، به" center-ند نوه"ستی  تی آولتوری باده سه ناو ده له
   دیوه لك له چی آوردگه ، آه ی  خۆی بووه آه  ئاشنای مژووه وه  رگای بگانه  بژم، آورد له وه ته  ماوهحاڵ، مه هه به

  ش له"لوعی رۆئیا ته"ك  وه ره ك چۆن رۆناآبیری پیاوی آورد، هه مۆ وه ئه.  رییه مان ب به آه آانی مژووه پرشنگداره
 و ونبوون  وه  گواستنه  به قاه  سه آا، آه  ده  رۆناآبیره رزه و ته  به  جوانی ئاماژه به"  یمپ دوگوژیڤی من و ئۆل په"  ی،  آه قه ده
مۆی آورد،  ل ژنی ئه کتردا  لكدژن ، وه ل یه گه ی له آه تیه سایه  و خودی بونیاتی آه شه  بانگه آی، آه ره ناو هزری ده له

  کان له بازه مه ندخواز و گه وه رژه  به ی ژنه ل زۆرینه گه راورد له  به  به ی ژنی کورد، که هند نموون دا  ناآرێ چه یان، لره زۆرینه
، بازرگانی رۆشنبیریی و السایی و وه هی زل  قسه رقان به ك رۆناآبیرانی پیاو سه ین، وه  یاد بكه  و نووسیندا له کرده

آان،   پیاوه ره ی نووسه ك ونه ی ژنی آورد، وه باتكارانه ناو خه  به ژنهو   لههشك ی هزری فمنیزمی رۆژائاوایی، به وه گواستنه
خواز و   مۆده  نر و میه  رۆناکبیره شنه و چه من ئه.  مژووی ژنی آورد بازی رۆژگار، ب ئاگان  له ی زاراوه ر مۆده به له

رم  رم گه  بۆ ساتك سه ، آهوه ه دوای لبووردن به.  ( م که ی ئاوقات ناود ده"ال ژن مه"و " کار الی خوتبه مه "  به بازاڕخوازه
 دوور بت،   به یه وه تای السایی و گواستنه و په  بگووترێ، تا ژنی آورد، له ی پویسته وه ئه) .  وه  ئالۆزه و پرسه م به آه ده
م   هه ی مژووی ژنی آورد، آه سته ناو جه  وه ڕته آرێ بگه ، ده وه آاته ی ده سته رجه  به گدراوه  وه م وتاره ك ئه روه هه
نی بزاڤی ژنی  سه  رهآی مایه  بۆ بنه تیڤانه  ئاسۆی پرشنگدار و پۆزه  له میش تژییه تی و، هه وامی رۆحی خۆمای خۆیه رده به

ك میراتگرك   وه ین، آه ، بكه"یال زانا له "  به آرێ ئاماژه م پكرد، ده  ئاماژه ی آه باره  ناله و ونه ر ئه رانبه دا، به هلر. آورد
.  وه آاته  ده سته رجه  خوشكانی خۆی؛ مژووی رۆناآی ژنی آورد، به سته ی ده ی  آۆنتكستكی آوردی ، ونه یان دیارده

  ۆیهب.  گوی لبگرن مۆی ناچار آرد، آه آانی ئه تداره سه  ده  آوردك،  پیاوه ك ژنه ختكی پویست، وه وه  ساته یال له له
كو  ، به وه  بكاته سته رجه  مافك بۆ آورد به  رز و جۆره  آه دایه وه وئ ئه  هه  له زانه ربه ر جه ك هه یال نه ب بین، له ده
 ناخی سیخناخ  آه یه ده  سه ی آه پینه نگژی و داته و ته ك ب بۆ رزگار آردنی تورآیاش له آییه آرێ آۆمه ت ده نانه ته

   . آردووه
پاڵ شۆڕشی  له: تی  دیوی خۆیه می آۆنتكستی مژووی فره رهه  بزاڤی فمنیستی رۆژئاوا،  به ك ئاشكرایه ت، وه به هه
ی  ده آانی سه تایه ره  سه له" ریی رۆشنگه"آانی  و وای آایه" ماری ویلستۆنكرافت"و دواجار "  ژان دارك"نسی،  ره فه

. ه گاگۆلكدا بوو   بزاڤی فمنیزمی رۆژئاوا هشتا له ، آه دا نووسراوه وآاته ،  له ی ئره اوهرگدر  وه م وتاره  ئه م، آه  هه نۆزده
 ئینجیلی  بته ،  ده و آۆنتكسته آی ئه یه وه  بوونه ك ئاونه ، وه"سیمۆن دێ بۆڤوار"ی "ویتر ی ئه آه زه گه ره" آتبی، دواجاریش
   .ژئاواریی فممنیزمی ئستای ژنی رۆ بزاڤی نوگه

 مژووی ژن و ژیانی ،دان ر ژنی آورد مای ئاوه  بژم، گه آمه ره دا گه ده آی سه یه وه  آردنه سته رجه  به ، له وه یه م روانگه له
ی پیاوانی آورد، ۆم آانی ئه رقاه  سه ناآبیرهوودار و ر ت مه ی  سیاسه ی زۆرینه ك ونه رامۆشبكا، دواجار، وه آورد فه
   .ن آه  و السایی سیخناخ ده وه  آولتوری بیژۆآی گواستنه آان و پرسی ژن به  تازه آیژهی  ئایینده

 
*   *   * 

 



آان و  ییه  آوردانه وانه  پاه– تكایی    آوردان به–دیانی مه  ئازادی ژیانی ژنانی موحمه شكی زۆر له دیانی به مه لكی موحه گه
ك   ری وه نگاوه آی جه یه فسانه  ئه ژنه–تك  رۆمانسیه. ڕفنران،  ده وه  الی تورآانه  له ، آه ژن و زارۆآان–آان  ڤینداره  ئه سترانه
 .  گرتووه خۆوه یی  به وه ته ڕآی نه په یان هه" چۆپی "–آان  ییه وانه  شه  ئاینییه نگه آان و ئاهه رسته یتان  په   شه ، ژنه تیمه آارا فه

 
بوو، پاش  آی تر هه یه گه  به  پویستی به مۆماندا تزآه  رۆژگاری ئه له. آان نزیكن ناتۆلیه  ئه  تورآه ك شون له آورد، وه
ندی  یوه وا، په ری ئاوهه  ژر آاریگه  له وه وانه  پچه كو به مت، به تی بخه یه آی دنیا تاآو ژیانكی ئایینی و آۆمه بروایه

ی ژیان   مایه بته ر ده فه  سه مجۆره به. گرن رده  وه ی تازه  شوه میشه  هه  خودی خۆیدا آه  له مانه ری ئه فه ریت و هاوسه سروشتی، دابونه
و  ی ئه ر نموونه  سه ینه ین تاآوو تیشكك بخه آه رخان ده آان، خۆمان ته  ئیسالمییه ره ڤه لكانی ده  رگای خه  ئستا به  ئمه ، آه

  آان آه یه سیحییه  مه یهین رمه آان و هاوآاتیش ئه م عوسمانییه  جه زانین له  ده وقاس، ئمه انی قهآ  ئیسالمییه م تیره  جه له.  راستییه
تی  ژنانیان پشل  سایه  تا آۆتایی و ئاستی توانا ئازادی آه تاوه ره  سه وان له ، ئه یه ریتی آشتوآای هه  و  و نه ره خانوو و به

ك بۆ جنشین بوونیان،  یه بوونی توانای جگه ختی یان نه  هۆی سه ریی بوونیان، به  آۆچه  به ر له ، بهدا و تیرانه م ئه  جه آرد؛ له ده
 .تی ڕه آی بنه م گۆڕانكارییه رده  به وته  ناچار آه هایه  ب به ندییه یوه و په م دواجار ئه  بوون، به سته  وابه آاته  ژیان نه آه

  له و گه  ئه  بزانن، آه و وته ر ئه سه  شتك له رایا گرینگه  به ست بنین، له ده  آوردان بهندی یوه ڕ په مه  باشی شتك له تا به
  ره دا به كه و خه ناو ئه روا له ، هه آانه نییه رمه ی وتی بای ئه آه  سروشتیه  باشوور سنووره وێ له له. ژی  تیدا ده رننجكشه سه
و   پشتی ئه ونه آه  آوردان ده ، آه یه تی هه ه نی هه ندان دیمه  و چه تۆروس پشتی آوكه. بزر بووننی  رمه آانی ئه زه گه  ره ره به
 نوان ماالتیا و سامۆساتا   بیست میلی جوگرافی یان پانتایی له  و به وه  نزیك رووباری فوراته وته آه سیلیسیا  ده. وه  آوه
منیا و  ر گرێ و سنووری نوان ئه ده رهه  رووباری تیگریس سه وه آانه  آانییه ، له وه انه شاخ و زنجیره له.  وه بته یی ده وانه آه

 ناگرت ،  وه  خۆیه آان به  و لكترازاوانه وره  گه موو دۆه  هه نانه و دیمه ی ئه  ئاپۆڕه ك له نگییه هه هاوئه. آات آوردستان دیاریده
آی  وهوآاندا ر  دۆه  و  له ڤر پكھاتووه   دارستان و آه ودا، له آانی ئه ره رگژآه  سه ڕه وه هشتایی قووی پان و پۆڕ و گ  ده م له به

 دژی   به وسمانی برزانهرانی ع آات داگیرآه.  یه تكی زۆریان هه روه موویان سه  هه  داآشانه و ونه ، ئهکا  ده شه آویی تدا گه
  و مرگه آانیش له  ئازادیخوازه  خۆیان پاراست، جووتره  سروشته رزه و ته  پشت ئه  له فرازانه سه  و تیره ستا، ئه ان وهیخۆی هبر سه

آانیان  هینیای  ته یهی چیاه آوردان ئاشق ائاو. مدنن رهه وبووم بهر آان، به  شاخاوییه رییه ۆ آۆچه  ب شتكه هه  به ، آه پان و بوانه
 : یه مجۆره  به لمنن، آه سه  ده وه آانیان ئه خنی سترانه  ناوه یه ده سا له و گه ونی ئه وت، خه خۆشده

 
  وه ته موو شت رازاوه ر هه سه ڤین و جوانی به ئه

 بارێ رمی ده گه  م به رده ت هه آه ره بارانی به
  سكاییه ت و آه حمه آان، ره شه رآه  سه ر چیایه سه موو قانك، له هه

 . ته آه ره ان بهی خاآم موو پارچه وێ هه ،  له
 
  آانی داپۆشیووه ی شاخه فر لوتكه وێ به له"
 ، ی دوڕدۆنگه آه شماه  ره  له شه  ره وێ آورده له
 ، وتووه ی دوای آه آه ڕه  مه له وێ مگه له

 .رن گوزه  ناز و خرا راده آان، به  جوانه آیژه
 
  وه ته موو شت رازاوه ر هه سه ڤین و جوانی به ئه "

 بارێ رمی ده  گه بهم رده ت هه آه ره هبارانی ب
  سكاییه ت و آه حمه آان، ره شه رآه  سه ر چیایه سه انك، لهکموو  هه
 ". ته آه ره ی خاآمان به موو پارچه وێ هه له

 
 
 

نی  سه ره.   بوون و ماه  خودانی ئه وه مانه  در زه ر له  هه ی خۆشبوت، چونكه آه  چیاییه ی جادوو زده  تا راده آوردان مافی خۆیانه
آانی خۆی  گكی بۆ خۆ نواندنه ش ره مه  ئه آا، آه آان خۆی نمایشده  دژواره ڕه ی شه وه م تاقیكردنه ده تی آورد، به و آویه



دوای  ك به  یه ه، ل یه ریاندا هه نگاوه  رۆحی جه  له ی آه ستی شانازیكارییه و هه  ئه  ناآرێ، آه وه ، هاوآاتیش  نكوی له وه ڕته گه ده
و  دۆخ و  ئه. آشن ت ده سره  حه وه  پیه آه كه  و خه یهیت یه ش باركی آۆمه مه ، ئه جماوه  بۆی به وه آانه  لھاتووه آی خزانه یه

  بۆ خۆپاراستنیان  ،آه هیرجی پویستی رایا مه  به ، واتا له  دفنه آه "kast, assiretti"  هیر خۆ داخراو سه  به یهیند تمه تایبه
  ی آورد، له ی وكچووانه توانین شون پی نموونه ب کا وا ده خۆیدا  ش خۆی له مه ، ئه  یان جوتیارانه یارانه  نه موو جیرانه و هه له

 . وه  بدۆزینهدا یارانه و نه آی، له آی یان ناوه ره رووی ده
ش  مه ئه  مان پكرد، آه  ئاماژه ك ئمه روه ، هه یه دا هه دییه مه  موحه  آورده له هو گ  شوازی ئه  له ، آه رفرازانه تی ئازاد و سه خاسه 
 تی بۆ رفه ندان مانگ، ده  چه آان به وزایی مرگه ی آورد، سه یهی سروشت نگینه  ره  فره ژه و آه ئه. بوو ری نه هر ژناندا ب آاریگ سه له

   و تیره ناو ئه  له میشه ش دواجار هه مه ، ئهبر ب یسه  ژیانی ئارامی بۆ مهك شاخ ر آۆنه سه  تا بتوان له وه آاته وا ده
  ی آه ندیه و رزبه موو ئه  هه رین له ژنی آوردان ب به. آات تدار خۆشده سه ی دهتوانا  به بۆ ژنی  مینه دا، زه میوه  خه آداره ه چه ره

  ختی ژنی آوردان له ، به وه  جیاتی ئه م له به. ن آه  دهروستد  یآانیان بۆ ژنه جیاواز ی  هۆده هآانی تورك ب سته  باده پیاوه
یی  خشنده  و ئاآاری  به ه وسه  و حهگوراحوشتی پاآی، دشادی  آانی وت، ره شه موو به  هه ، له وه بته آاروباری ناومادا ونا ده

  ڕن؛ ئاگای له په  رادهکارلك  شمادا گه ی ره وه  و ناوه وه ره  ده نگان له دره تا  وه یانییه تای به ره  سه ، ژن له یه باشترین پایه
ش،   انهم آا، وای ئه خو ده ی به آه ه جوان سپه آات یان ئه ور ده نگی پیاو خاون و چه روا تفه ن و هه ب، چشت لده زارۆآان ده

  ست به ر آارك بكات خۆی هه ژن هه.  وه هۆنته ی دهآان گین و رازاوهن  ره زیه آهو   ئهڕ بت،   راو یان شه ی له هآ ند پیاوه رچه هه
ك  یه ه ر  ئاوازی  زایه ، گه وه چنته  و آورسی ده ره آات یان نیمده ی لوولده آه  ئاسنه و تله ر چۆنی ب، ئه آات؛ هه ری ده وه خته به
 .نجام نادات رگیز ئه ش هه و آاروبارانه ، ئهچێ  نه وه ره ی ده  سازگاره و سروشته ر ئه سه به
آان   دوژمنه آانی دژه ڕه  شهری وه ش یاده ستانه به و هه  ئه، وه مان بازنه  هه ندن به  به ستانه به و هه  ئه ، آه  شتكی سروشتییه مه ئه

  ، آه وه نه آه ی خون ده ختی تۆه رسه  سه نشین، آوردان بهکاكانی چیا موو خه ك هه وه. بن رده آان ده یان ناآۆآی نوان تیره
  موو شونك آه  هه توانین بین له آان، ده  داخراوه شاری رگه ر  سه ،  به آان بووه ی تیره وه حف بوونه  هۆآاری مه میشه ش هه مه ئه

  یڤن، آه په ڵ تورآان ده گه ڕ آردن له آانی قۆناغی شه وه  بیرهاتنه یان له شی زۆرینه ڕ به آانی شه سته به هه.  وه ژنی گرتۆته
ر ژن و  ی سه انهیستدرژ و تانكاریی و ده ش بۆ ئه مه ی ئه  تورك، بناغه  له  رقی ریشاژۆی آوردانه ستانه به و هه آانی ئه ته بابه

  زموونانه و ئه ڵ ئه گه آانی آوردان له ر بنده  سه  میره زۆر له.  نجامیان داوه آان ئه  تورآان دژی چیانشینه ، آه وه ڕنه گه آیژان ده
ر   سه یهآرا آران، هرش ده  ده وانه  ره وه هآر آانی موس یان دیاربه ن پاشایه  الیه ، له)؟) " bozuker"-آات پاشا. ژیاون
 آچانی  وه آران، دوای ئه  دهسووڕگووم   ، بۆ بازاڕی آۆیله- ناآات بین وه  پویست به  آه-آان  هاوتیه ی و  ژنه آه یه قه

و  ش قووتر له وه یان له " Bospren" ك  شونكی وه ریان له سه ست به  ده آان آات به دنشینه  چیا ئازه  آورده یهیهاوت
و  ر پاشا، ئه زان، هۆمه  ده وه  مرۆڤ ئه مجۆره به. بوونتدارانی تورآان  دورستكرا سه ۆ ده  ب نان،  آه ی ژنان دایان ده هخانان باه
  چونكه. گیراو آرد ڵ آچكی هه گه ندی له ماوه  زه بۆیه ، يةخوناوی كي ڕیو راپه  ناو آورداندا  له  آه یه ماره  ده  به وساوه چه

   له آانیان دن، آه واده ڵ خانه گه ر له نگاوه آی جه یه ندێ سات  ئاپۆڕه ڕن، هه په  دوای خوناویترین باكشیدا تده آان به ساه
  ئةو فرة خةكة پكگةيشتووانةدا ناو   لهدات ده ن، وجا وا  روو خه  لده آانیان  بارگه شنه چۆآراوی هاوچه آی قه یه نزیك قه

آات  آا، وایلده ت ده ماسه  حه ست به آان، آات هه  درینه م هلینه ی جه" rapsoden " ك وت، وه آه ده سترانبژك هه
آانیان  ته ت خه  خه خه ر رایه سه  گوگران له آه ری سترانبژه وروبه ی ده آه ویه ر زه سه له.  ونا بكات آه ری شونه وه  یاده شاعیرانه

  نك به قاژهیدار؛ مۆس آه سكی پوله سه  ده لغانی تیژ یان به  قه نیشن و به ، روده)رگ ،وه آارهناوه ی به"abajer" ی ر وشه نووسه(
   دنه وه  چرپه  به وه  پۆلی ژنان پكه وه مه م ئه ده آا، به ستپده   ده یه یی ساده  فلۆتكی لووله  جۆره ، آه" bitvar   له وزهج"ئاوازك 
مین   گیانكی خه نیا به  ته وه تادا ئه ره  سه له. ی  ناهنت آه  نمایشه خرۆش و تا آۆتایی واز له سترانبژ ده  مجۆره ، به وه پشه
و گووڕ و هز  ره نگی سترانبژ به شتبیتی، جا هدی هدی ده ه چ ب، سترانبژ خۆی، تازه  ده هی آ هانو ژان شك له آا؛ به ستپده ده
له  گوگرانی گ  ، آه وه هتقن ته ی ده آه  ئاوازه  آوییانه چت، دواجار به آانی ژیانی ده  سروشتییه زی ساتهواوی ئاوا روات تا ته ده

 :ن آه ستپده ك آۆڕ ده  وه تر پكڤه  ش آوییانه مه  و بهدات رده گوگران به
 
 : وانه ن شر پاداشتی پاه ناو ئاژه له"
  اآا؛ڕ ن ك پیاوآوژ شه  وه،ف و ف به
 .ڕن نه ده. ی بین آه یاره  نه رآه هه



 رزی دا نادا،  ئه ت ترسنۆآان به ل قه
  خۆی دێ؛ باتگی له  خهشر

 نگ،  جه وته ری، آه ته  خه رووی آرده
  چاوی دوژمن، یهی چاوی بخورتی  به

 .خونی دی رشت
 
 ن، هیاران رازاو  خانووی نه ل تورآان له"
 ؛ وه شارنه و خۆ ده ناو مژی شه  بهعبای خونمژ، ك ده وه

 ، وه منه چه  آوڕان دامه نجه مرك، گه
 . هیچ زارۆیان خۆش ناب  ژیانی دایك له و له ئه

 ، وه  چوپۆی چه ڕ، به دارستانكی آه
 آان، یره رمی ته وا و نه ی نه  گمه به
 آان ه گرن بۆ جوجه  خۆراك هده وه نوآه  ده به
 آان  دوای نره ونه آه  ده فادارانه وه
 
 ،  بۆ خۆی خانمه و آۆتره ئه"
 آا، ده ڕ ی ته گریجه  ئه وه هی پرچی به
 آش ،ده بری تورك ئاخ هه ست زه  ده  له وماوه و لقه  ئه نووآه هه

 وزی،  خوندا گه مان له ك قاره خودان مایش، وه
 ن؛ آه ده  خاك گۆڕ بۆ خۆی هه زك له به نه
 رمی،  خونی رژاوی گه ش لهآ ت ده ژمه حه

 .جدی ك به یه رگۆشه الوك و جگه
 
 ،  آرتهتانكاركی. ی تورآان پاشه"
 .خوا خۆرك، خاش خاش، گۆشتی پیس ده ك داه وه

 !ی ختاوت بابی ، الشه رێ خۆت بده به. زاڕۆك
 ! ڤینت ل تانكراوه وان، هیڤی ئه ی جه ئه

 !آا دار لكدهڤین  دوو ئه ی، آه وه بمرێ ئه
 ! قوربانی گریاو حمك ناکا  به بمرێ پیاوآوژ، ره

 ناو گۆڕ ببا،  ناش مردووان له آه
 "!ب  ده وه مان گوی له ك تاوسی تووڕه له مه
 

نتوانی یا  ژنانیش ده ن، آه ده  ده نگ ئامزه  جه كه و خه ر  ئه سه له یت آانی  پش خۆیان  شایه ، خزمه همان  وای ئه شتك، آه
ر  سه آی پ له  مژوویه آه) ش  ره فاتتیمه" ( فاتیمه-آارا"ك   رچكی وه  سه بۆ نموونه. ن رخان بكه ڕ آردن ته ی شه خۆیان بۆ پیشه

  به"  آریم"ناو  ڕی به ستپكی شه  ده  له واندوز، آه  ره ژیا، واتا له  شاخ  ده  عاسترین رزه آك له  یه  له فاتیمه.  وه رزی برده به
. آانی پاشا بگرن ی پشتی داخوازییه وه یای ئه  خه ، به وه  آوردان آۆ آرده رآشی له  عاشقانی سه  پۆلك له وه ئومدكه
  وه ، به)گ فریكا؟وه  ئه  له ی ئینجیل وتكه  گوره  به وه ئه) Kostantinopel -نتینۆپیل  آۆسته  له تی فاتیمه رایه نونه
و شیر   جله ربند به رۆك خكی آۆنی سه ك سه پۆشی و وه واو جلی پیاوانی ده  ته ، فاتیمه وه آی زۆر دایه یه وه دانهنگ  ده فاتیمه
ی  آه زیوه تاو گه  هه آار هنان بوو، روخساره ك به  فری چه وه یهیتای الوت ره  سه ر له  هه فاتیمه. آرد ی لغاو ده آه سپه ی ئه آه ئاسایه

ڕی  ری شوازی شه رزك آاریگه  هیچ ته به.   ژنه آرد آه ده ی نه نده زه س مه نی آه مه آانی ته  دوا ساه ی گرتبوو، له وانهنگی پیا ره
ب،  ره هر ژنی ع سه  لههرخان  ته، م وتاره ركی دوای ئهبراو، وتاوآتبی نا(،  یهی ن وه تی فاتیمه ر خاسه سه بان به ره هی ع"حجاج"



ر توانای  به ك گوتمان، له روه  هه،اآر  ونا دهجوان سيانةيۆمان ر شوةيةآي بهش   ره تی فاتیمه سایه ك آه روه جار ههدوا). رگ وه
  شداری بكا، آه آان به ڕی دژی رووسه  شه  له  بوو آه وه  ئامانجی ئه و ژنه ئه. بوو  دیار نه تی پوه  ژنایه ی بوو، آه آه خۆنواندنه

  آانی بووه موو ئیشه ، شون پی هه وه نایه و ماڵ هه ره آانی به نگاوه  جاركی تر هه ی ،  آه خته  وه و ساته وت، له هآ رنه دا سه وه له
ر  آانی سه كۆراوه  هه  وشه  آله و له  یادی ئه واندز، به آانی چیای  ره تی رچكه ه ڕ و هه وه  گه  له نگه ره. ئاردی نو دڕآان

  نه سه  ره  هی آورده  آالنه و جۆره  ئه ربن، آه رده ران  سه ڕآه یی شه وانه ڕ، شیركی آه وركی شه نگك، ته ی تفه آه آله
 .آانن ره گاوه جه

شكیان،   ڕاستیدا به له. آا  ده سته رجه  بهت ش بۆ خۆی رامانكی تایبه مه ئه  آی ژنی آورد، آه هر ر رووی ده  سه ی بچینه وه ئستا بۆ ئه
 و  ندییانه م رووخساریان خواوه ن، به آه  لووت ده  له  و گواره ، دوگمه وه ڕازننه آوتان ده شیان به ك،  له ر ئاسیاییه ریتی  هه ك نه وه

ییان  په كو  خوخه  ، بهیهردن نی مانای ئازارخوا یانه  هه ی آه شه  له و شوه تدا ئه ڕه  بنه له. نون  خۆ رازی بوون ده ناخیشیان له
. نون زییان ده یی و خۆش به آیان ئاوه یه وه  جونه موو جۆره ییان، هه په ی  خه ، شوه یانه سته واوی جه شونمای ته تی نه الله ده
س و   هه ئاسانی س وا به وه ی هه  گوره بوو به ر ده  هه  آه وه ن ساغیشیانه ده  رووی به ت له نانه ، ته یه م روانگه رحاڵ، له هه به
 .ن وت بكه آه

  وه  گومانه ر بگاناندا زۆر جاران به رانبه به  له میشه  و رزدارن، هه بة ديسپلينختگیر و روا سه آوردان دپاك و سروشتین، هه
ی  تیپی  لكجودا جۆرهآرێ دوو  ده.  جدی و میوان دۆستن میشه ل هه ، وهریكن التهواو   و ته یله آی مه یه  شوه ن و، به آه  ده ه مامه

  یه یان هه  و روخساركی پان و خۆ نواندنتكی تۆآمه ریان ختره آانیان سه ره وه انگ  جه ی ژنه شوه: رنجدان بن سهی  ژنی آورد جگه
آاڵ و شكیان قژیان  چی به  گشتی نازدار و جوانن، آه آان به  جوتره ؛ ژنه آی تۆخه ییه  زۆری قاوه روا چاو و پرچییان به و هه
دار و  سمای پپه  ده  شتك یان به  گشتی پرچییان به به. شنن  چه مه  و جوانی هه ه ك پكھاتی رووخساریان ژیكه روه ، هه رمه نه

ئاآار و سیمای ژنی . بینرت آان ده ناتۆلییه  ئه نیا الی ژنی آورده یی  ته ر آراوه ؛ پرچ و سه وه ڕازننه  ده م جۆره خشل و شتی له
دامنی  (  وه بته ان شۆڕ دهر چین تا گۆزینگی پی سه  چین له، آراسیان وه بته ست ده رجه  سوور به  و له رم و ركه نگین گه ورد رهآ

رپۆش   گشتی حیجاب و سه به. پۆش واش دایده  آه ، آه) وه ڕازننه  ده،دار یان چنین آه ، زیو، خش، پوله ز یان بهکان هآراس
 ب  وه ره  ده ر خاتری قورئان، له به شی له ش بۆ رووآه مه آاری دنن، ئه  به ب آه آان نه رۆك تیره نیا ژنی سه نن؛ تهآار ناه به

  .ن رپۆش خۆیان پیشان ناده حیجاب و سه
. بت  ده رده روه هی خۆیدا پ آه  ماه ژنی آورد له چؤن  ، آهلة دةستپكدا باسي ئةو بابةتة سةرنژآشةمان آرد   وه ره سه  له ئمه
-kara" ی شماڵ وشه  جیاتی ره ر له نووسه(آرت،   دهش دروست  مووی ره  به ، آه ردانهڕۆآی آو  ماكی گه  له  پكھاتووه و ماه ئه

tschadyr " ناوه ی بهوه.  آاره ن)رگك  روه هه.  ختاییه ش ته که ربانه ن و سه آه رد دروست ده  به آان دیواری خانوو له نشینه، شو
 دوای ریز   ریز به ره  خانووبه یش لهان زستان آان و به بناری چیا چنه هاران ده  به ن، به آه رمیان و آوستان ده ندكیان گه هه

 و  آفته  ، آه نیان گرنگهآا ویته  خۆشه ستی ژنه آان خواردنی دهالی ئاغا. ن به ر ده سه یان به ژدا،آان  نو دۆه آانیان  له دروستكراوه
بینین،  ك ده وه. بن، ژن نان ناخوات واو نه آان ته تا پیاوه.  یخۆن وی ده ر زه سه  له وه دانیشتنه ، بهداناو سینی یان قاپ  و لهپو
   بهداانآ  بھزه زه گه  نو ره آورد له. كن ی و هۆگرترین خه آان ب وه  ئاسیاییه ژاده  نوان نه ت آوردان له نانه  ته وه و دیده له

 . رمتره فتارییان نه آان ره سیحییه دیی مه مه ڵ  موحه گه راورد له  به آان، به  جۆره جۆرك له
  رنجه ی سه جگه(  باشووری آوردستان  آان له هیمان آرد، هاوآات هاوتینآا نییه رمه ریتی ئه ندی نه تمه  پئشتر باسی تایبه ئمه
  مۆ له ماستانی ژن و پیاوی آورد ئه چی ده با، آه  دهیش آوردستان ناوی باشووری ره و نووسه ئه،  نووآه د ساڵ زیاتر پش هه سه
ن  سه آی ره ك ئاسییاییه شن وه مان چه  هه  ژیانی مانشینیدا به  له ، آه یه سیحییان هه ،  جیرانی مه)گ وه. ممیان نای وا بن ده

 باوآانی رۆژئاوا  ر به رانبه رسووڕمانی خۆیان به سه  "nostoriansk-اشووری؟آلدو ئ" ژنانی  بۆ نموونه.  خۆیان نواندووه
  آان به آیژه) وروپا ئه(وێ  ش له مه رباری ئه خوازت، سه ی ده آه  آچه رناگرت، آه  وه و پیاوه  له ختینه ی نه  پاره بن، آه دهر ده
  ش له مه وای ئه. ڵ پیاوان نان بخۆن گه  له وه  ژنان پكه وا نییه یش رهآان سیحییه بۆ مه. ن آه یلی دییان رازیده رجی خۆیان مه مه
رگیان  جلوبه. ن یكه  ده آانیان آه ر ئیش و آاره سه وان زرینگ و سوورن له ؛ ئه یه  هه آان ئاآاری جوانكیله  چیانشینه له موو گه م هه جه

  وه آان پكه بین خزانه  زۆری ده مرۆ به:  نین رمنكی ساخته واتا شه(رمنن  تدار، شه می و خه ه هقوماشی خوری سپی یان سووری ق
شنكی ناسك بۆ   چه وێ و ژنان به زی پیاو بخه گه ل ره گه  له هیخت نی روا بۆ ژن سه ، هه)شۆرن  ژر ئاسمانی سامادا خۆیان ده له
 .نوونن  خۆیان ده و شتانه ئه



ر  سه یڤك له ند په  چه  دواجار پئویسته ، آهنآر ناود ده" رست یتان په شه "  به ، آه یه هه " sekt" ك یه سته  دهدا نوان آوردان له
   له وان جۆركه  راستیدا بوای ئه و له)  بۆ خوا واتا ئزیدیزا، ناوكی آۆنه(ن ئزیدی  خۆیان ده وان به ئه. بژین وانه ئه

، شخ  و مانایه ، به وه بته  ده سته رجه ركدا به مبه  پغه  له ، آه یه آی مرۆڤ ئاسا هه  خوایه  تاآه وان بوایان به ی، ئهت هرای گه شیعه
 رۆژێ  ، آه یه هه"  ی فریشته وه  خواره هاتنه " آان بروایان به ئزیدییه.   شكۆییانه یی به وه ته ی پیرۆزی نه ئادی، باترین فریشته

 جوداآان،  ، بڕواداره وه مه  هۆی ئه ، هاوآاتیش ، به دناو آردووه وانی به  ئه شه مه  ئه ، آه وه بته ه زیندوو د یه و فریشته  رۆژان ئه له
ت ژنانی ئزیدی زیاترین ئازاریان  به دا، هه ندییه یوه و په ، لهراوييان ناون  میشه  هه  رق و آینه  به آان، آه دییه مه ك موحه وه

و  ر له م هه  ئزیدی، بهی دوای ژنان ته وتونه آی فروان آه یه  شوه آان به   تورآه وه  و  درژدا دیسانهآی دوور یه  ماوه له.  چشتووه
 تا بۆیان آرا هو آار  آران، ئهڕمن هه  دا به نتینیه  بازاڕی قوسته له"  رستانه یتان په  شه ژنه"و    ئه ، آه  ئاشكرا بووه وه  ئه وه آاته
 .یان پدا ره په
  ڕوه  دۆك به  له ژنه و جه ئه.  یه آی زۆری هه  بۆ شخ ئادی گرینگییه ، آه یه ژنی نیشتمانی خۆیان هه آان جه ا ئزیدییهه هرو هه
پ  دی   به وه رییانه ی سه ده  جلی سپی و شه ، پیا و ژن به مجۆره به.  وه دا شاردۆته و دۆه  شخی پیرۆزیان له چت، آه ده

  ن، آه آه یان نمایش ده آه هی سروتة– مۆنی رس  ،وه سووڕنه  دهدایان  پیرۆزه ده رقه و مه زی ئه وری گۆڕ و گۆمه  ده به هو انهی خورپه
آتر  ستی یه ناو ده ست له  پكا ده وه مه م ئه  ده شدارن به موو به هه. بژن یی پده ندی بازنه یان گۆڤه "tschopi " وان چۆپی ئه
واو  ته  كهڕآ په  هه ن، آه آه هاوار ده جۆش   به وه  خۆ بادانه آووتن، به  دهک خا ن و پ له ده  بادهداوال  بهال وم بهشیان  ن، له آه ده

  ی به وه  ئه وه و نمایشه دیار ئه مرۆ به.  ردایه به یان له موویان جلی باق و بریقی رازاوه هه.  وه ینه  دهوه نه دوایا بوو، جا ژنان له
ی دار گوز و  یه ماوه  ژر بای چه  له رزانه ربه  ژنان  سه ب، آه وامی هه رده ر به سپیوو هه ریتكی چه ك داب و نه دادت، وهین  زه

.  وه داته نگده  ده آه رتاپای دۆه ناو سه به"  له هه ل هه: "گرن، جا  هاواری  شایی دهرچۆپی  سه وه ستییانه  چراخانی ده بی،  به شۆڕه
   آةيسرووتهس- سرمؤني ئةو شانؤية ريگةريآا  ، آه وه سته  ده  بهآی راست بدات تییه  شایه روانینهم   ب ئه  ده جۆرهم به
   آورده  تورك یان له  گاڕانك له ڕوان بكرت، آه ب رووداوكی ناچاوه  جاران ده هاوآاتیش  جارك له. ونا بكات  ستانه رمه سه

و شین و فرمسك   نه یان بكه آه ژنه نگی جه وان، ئاهه ی ئه آه رمۆنیه  ناو سه  گورگ بخزنه وه ك ره ، وه-آان موسمانه–دیی  مه موحه
 .یال واوه
وا   ره  خۆیان به ی آه  وهو بیان ش به مه  ناویان، ئه نهوت سمی آه وتكی ره  ركه  به ، ئستا ر له ند ساك به ن  چهآا  تورآهاه هرو هه
   آه وه یان بو آرده هو آان ئه  تورآه آان، بۆیه تورآه آاروانی بازرگانی  آان  هرشیان بردۆته   خودی ئزیدییه گوایه هزانی، آ ده

كی  خهله كو  بوون، به وان آورد نه ی تورآان ئه گوره ونا بكرن، هاوآاتیش  بهفروت ب ته  ده رن، آه ت تانكهآان و ئزیدییه
چۆ آرد،  نگاریان، قه آان، چیای شه آانی حافیز پاشا زدی ئزیدیه ، هزه1830ی   ماوه ت له به هه. آان بوون یهیایمزوپۆتام

 بۆ بازاڕی  آانیان برد  ژن و منداه دان له نجن آرد و هاوآاتیش سه نجن ئه آانیان ئه  پیاوه آی دڕندانه یه  شوه ی  به آه  هزه آه
     .آانیان آۆیله

 
 : وهرچا سه
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