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    خوا کورده کهم  که دنیاتان ده
  زیز رکپۆش عه

 rekposh_3@yahoo.com 
 

 ر  هه گفتو گۆ کردن له   که،م بکه  وه به  زانم ئاماژه  پویستی ده ر شتک به  هه ر له به
   یه  زۆر ههی وه  خوندنه وی زانیاری ویستی به پ،  بکاندا عریفیه ه م کایه لهک  یه
  و کایه ك له یه ر کایه سه  به پ چهو تی راست   ناتوان خه ما ب بنه  س به که و
ك و  ه چه  ره ب به ندی هه یوه ر شت په گه ئهتیش  تابیه  بهبھن،دا  عریفیانه مه
دا باسی  ه من لر ی که  گرنگانه له سه  مه و کک له  یه .ك کورد لتووری خۆمان وه که

  لوری  ئامترین  کهیماندای بواری رۆشنبیر  له   که زه گه ی میتۆلۆژیا و ئاین و ره له سه  مه م که  ده لوه
 ن الیه له فرووتوونا کردنی  ته دان به نه لک  و رگه ر گه لتووری هه  پاراستنی که  چونکه. وه ته دراوه

تا  هه   کهی و پرسانه  ئه.گادا  کۆمه ی مرۆڤ له ی  ئمهیشنبیر بۆ رۆ تکه  خزمه، وه یارانه زۆرداران و نه
 ،کانی ئیسالمن مه رده ردراوی سه، زیاتر گ ئارادان  لهدا ی ئمهی  بواری رۆشنبیر  ئاین لهڕ مه ئستا له

ان کاتدا  م هه چی له  که. بوون  ئیسالمدا هاتبینه ئاینی یدا بوونی ڵ په گه  کورد  لهی  ئمه ی که وه ك ئه وه
ی  و کاتانه  ئهز.  پ300    زیاتر له بۆ  وه رته گه  دهی که  مژوه  نی کوردیه سه  ره ئاینکی  کهئاینی ئزدی

   دیارده  ئاسان بووهدا تاییه ره  سه ورانه و ده  له  چونکه.دانی ئاین ر هه  بۆ سه  بووه رچاوه  سروشت سه که
 بۆ  وه رته گه ی ده که هڕ ی باوه رچاوه  سهر دابن، سه ری له او کاریگه مرۆڤدر سه   زاڵ بت بهکان یهسروشت
 و کان ریه تی سۆمه ڵ شارستانیه گه کات له هاو.ا میزۆپۆتامی و وروپی کانی هیندۆ ئیرانی، هیندۆئه ره باوه
 الی  ی رووناکیهمان خوا هه) دینگیر أوتو(ن   پی ده کان که ریه  رۆژ الی سۆمه خوای ،بووه  ههکان بابلیه
  خوایمان ها شخ سن خوای مانگ هه روه ، هه ك تاوسه له  خودی مه مس که ناوی شخ شه کان به ئزدییه

 الی   م بووه رهه  مندابوون و به خوای   که) سین(  بابلی ری وبه سۆمه به )نانا( ناوی  به میسۆپۆتامیایه
  من پم وایه پشت گوێ 1   ها روه هه  وه ن خوای مندابوونهکا  فخران الی ئزدیه ها خاتوونه روه ژنان و هه
    پویستهیدا وناو پانتایی رۆشنبیری  له یه وره کی گه بۆشیایه  ی خۆمان  کولتووریه م سامانه خستنی ئه

 تاح، ز، شاکر فه به مال نه  جه نده رچه  هه. وه یتهر ی بده که  میتۆلۆژیای کورد و ئاینه ئاورکی  جدی له
   ته بوونه م نه که ست ده الم هه ، به ر کردوه سه  کاریان لهم و زۆر رانی تر که  و نووسهیی که سادق بۆره

  لیان گه کانی کۆمه وه موو  نه هه  ک که یه  شوه بهی  وه ،بۆ ئها ناو رۆشنبیراند کی جدی له یه له سه مه
کانمان  وه  نه ها به کی ره ك راستیه نی ئیسالم وه خوندگاکاندا میتۆلۆژیای ئای مرۆ له  ئه.ند بن سودمه

زدی و  ئك  کوردی وهکانی و ئاینزای میتۆلۆژیای ئاین  رهبا ردا هیچ له رامبه  به چی له  که، وه وترته ده
  . وه هوی ناوترن له یی و عه کاکه

" ی ناو  به دا"کان نگه ده" سایتی  تکم له من بابه 19/3/2007 رۆژی   له ر وبه مه  له فته ند حه  چهپش 
  هی  توڕ  مایه  بووه ته م بابه ئه.  وه  بوکرده" ئزدی  به وه وێ ببمه مه  من ده بۆیه ، زمانی خوا زمانی کوردیه

 و نت ارگوومهئ و  همنی داوای دیالۆگ  زۆر بهندکی تریش ر و هه ر و خونه  نووسهندک بوونی هه
تکی  به  بهر ریشاوی  عومه ناوی فاتمه  به هرز بهرز  ری به  نووسه  وانه کک له  یه. یی زیاتریان کرد گه به
رنجکی  ند سه  چه"ر  سه بی زمانی خوا بوو  وا زمانی کوردیشی هاته ره تا ئستا زمانی عه" ژر ناوی  له

  . وه هم کانی بده  بۆچوونهم رجه می سه م وه ده وڵ ده دا هه من لره.  سیوهوی من نو که ته ڕ بابه مه خۆی له
نی  سه خۆی ره ربه ك ئاینکی سه  وه ئزیدی بووکانی میتۆلۆژیای  ر روانگه سه  لهی من که ته  بابهتا  ره سه 

کان   هیا ئیزدینی   ته مه  ئه  که نده رچه  هه.کانی  ژن و پیاو ندیه یوه فراندن و په ی ئه کوردی و روانگه
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 میتۆلۆژیای   که یهیدا ن وه گومان له  ،شن  هاوبهدایان گه  زۆر خادا له کانیش له یه و کاکهوک  به، وه ناگرته
  و هۆکاره  له ککه لتووریش یه ، که له و گه لتووری ئه کانی که که  کۆه هك ل یه که  کۆه  له لك بریتیه گه
تیانه و  ی بابه که وه ردنی قوڵ و لکۆینه تاوتوک وه ر ئه به له.  وه ناسرته لکی پ ده  گه ی که کیانه ره سه

ک  ی کورد وه وه ته کانی نه تکاریه  تایبه رووی  پناو خستنه  له تکه زمهی میتۆلۆژیای کورد خ زانستیانه
ش  وانه له و  وه  لکداواتهت هی فاشی   ی منی به م بۆچوونه س ئه  کهندێ  هه   که2 خۆ، کی خۆ به یه گه کۆمه
کوو  به،  نیم انهودوم   کاتکدا من هیچ کام له  له. یه م هه یرانی ناسنامه  من قه  پی وایهخانیش فاتمه
 پم   نیم که وانه  هاوکاتیش من له. ی خۆمانهلی و میلیلتوور  رووی سامانکی که ستم خستنه به ا مهنی ته

ی  وه ی خوندنه  رگه  له یه وه ستم ئه هب کوو مه  ئزدی، به وه  ئیسالم بن و ببته ب کورد واز له واب ده
کی  یه ش روانگه مانه  گشت ئه  و له وه ی خۆمان بخونینه  مژوویانه پووره له  میتۆلۆژیی و که و سامانه ئه

کانی  زموونه  ئه رگرتن له ک وه رباری  که کی زیندووش سه یه وه ته موو نه هه.  وه بھنینهک سوود پ نوێ و به
یان  تانه  تۆمهو ی ئه وانه له زۆرێ وه داخه به . وه نه که کانی خۆیان ده  مژوویه زموونه  ئه ر لهجیھان، بی
م   بۆ ئهیش پاساو و ییه ن و میتولۆژیانه  ئاگایان له،م ه  قه نه ده  رۆشنبیر ده  خۆیان به پام خستۆته
  ی بمانا له فسانه ه ئ  به ی من باسم کردوون نهما  ئه ی که هو  بیانۆی ئه  بهو  وه هننه ی خۆیان ده بئاگاییه

 خوندنیان قۆناغکیند  ه چ وورووپا بژین  ئه ر له گه  ئه انهکوالر س ره و نوسه ر ئه چی هه ن، که ده  دهم ه قه
بزانن دهندبی خو کی  که بی  بهمای زۆر  بنهت نانه  و ته النی دنیایه ی گه  زۆربهوی ته نه میتۆلۆژیا شوناس

  ریی  له پوورانه له م میتۆلۆژیا و که ئه،  دروست بووهش و میتۆلۆژیانه ئهر  سه ناسیونالیزمی دنیا له
 . وتهو  تی سیاسی و یاسای ئه سه  دهکانی مایه  بنهشك  به  بۆته وه یه وه ته  نه و  زمانی ئهپدانی شه گه
کی  یه کی گشتی بناخه یه  شوه کان به  مژوویه  سیمبوولهپوور و له لۆژیا و کهۆی میت وه زیندوو کردنهروا  هه
  .کانی ناسیۆنالیزم کین بۆ گشت تیرۆییه ره سه

مان توانی  شوناسی     چۆن ده که  ب میتۆلۆژیای ئاینی ئیسالم و جووله  ئایا به:تی بپرسین جی خۆیه
 بوونی  یه وه ته و دوو نه م دوو ئاینه ئه  ئهب ؟  ئایا بهین  دیاری بکه  که ب و جوله ره ك عه ی وه وه ته دوونه

.  کانی دنیایه وه ته  نه زۆرك لهی  ك ناسنامه  وه میشه  میتۆلۆژیای ئاینی هه وه تریشهکی  الیه  له بوو؟ ده
ی  وه ته ی نه وه  بۆ ناسینه که ندییه تمه تایبه  مه بینین ئه  دهین کان بده هی میتۆلۆژیای یۆنانی رنج له ر سه گه ئه

  شت به رده  زه ئاینیوروپاش  ئه له. کن گردراوی یهن  له سه  دوو مه سوید کان له یۆنان، یان ئاینی ڤیکینگه
بینین  ین ده  بده وه ئهرنجی  ر سه گه ئه.   وه ناسرته ی فارسی پ ده وه ته نهبردرێ و   ئرانی ناو دهمیتۆلۆژی

م  به، ورووپا کانی تری ئه ر زمانه  سه ته رگردراوه کان وه هی میتۆلۆژی ئرانی وه ڤده ی حه ده سه  له که
ت ک رۆژههکاتزدی و کاکه ان بهی  کوردستان په ونهدا چو و نوزده  ژده ی هه ده  سه کان له ناسهی ی  ئاینی ئ
  :  ده  که،ین کهست پب  ده  وه ر فاتمه وسهومی ن که  پرسیاری یه لهدا  لرهبا    ده.وهووی کوردان برد له و عه

  به  وه وێ ببته یه ر ده  نوسه کهی وه ر ئه به ک له م، نهوو نا ئومدی ال دروست کرد که ته ناونیشانی بابه"
سیش بۆی  بژرێ وکه ده رک هه تی چ بیروباوه س مافی خۆیه موو که م هه که  یه خر، چونکه نه  ئزیدی

  رچاوه  سه وه ك چاوگه یه کان له موو ئاینه نسیبی  هه ت پره ن ده،پاشا....وت بکا ی ل زه و مافه  ئه نیه
  مکدا که رده سه  دێ له ووه م له که   نائومدیه پاشان ده ..  یه کیان هه ره ستی سه به ك مه گرت و یه ده

  بۆ خوا کهی زمان  ن ودیارده نگاو ده ت و مرۆڤ دۆستی هه و دیموکراسیه ره رۆژ به تی رۆژ به مرۆڤایه
ۆز بوونی  پیر ، له وه سنته یان ل ده م زمانه کوالریزم دت ئه سیت   و پاشان ده کی زۆر کۆنه یه دیارده

  ."کات زمان قوتاریان ده
م   ئهڵ گه رگیز له  من هه یه یان هه یه رچاوه ک سه هکان  ی موو ئاینه ی هه  ده ی که وه  بهت باره  سه

   تۆ له ، بینم که ك ده قیه شدا ناحه کاندا و لره ه نوان ئاین  له  جیاوازی زۆره پم وایه نیم و تدا  بۆچوونه
ت  قیه و ناحه م ئه ده وده ههمدا  که مه ی وه  درژه  له. وتهو کردئاینی کوردک  وه ئاینی ئزیدی
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   بۆ دواوه وه انهڕ رگیز مانای گه  ههی ئستاماندا مه رده م سه  لهمیتۆلۆژیار  سه  کردن له  قسه.  وه مه روونبکه
ی و  ئاینی ئزد  له  که هی کوردژ پی میتۆلۆ وا به  ئه م خوا کورده  من ده ی که وه  ئه.ن یه ناگه
   لهباسبیش  ره  عهردا رامبه به ، لهکات  کورد بوونی  خوا ده له  باسودا ، له یه دا ههکان یه کاکه

   نی خوا بهوبو ب هر عه کورد کی  زیاتری خه  نیوهئستاش . به ره  عهخوا    کهکا،  دهمیتۆلۆژیای خۆی
  ره م نوسه م ئه  به. دایک بووه  موسومانی له ورد به ک پیان وایه  وزانن های ده کی ره یهراستی

  هی نی وه انهڕ وا گه بی بت ئه ره ر عه خوا گه بۆ زمانی   که وتووه  نهوه یه م باره ی کورد شتکیان له الرانهکوس
   و بهیشت رده  زه نه ن کورد بکه ده وڵ ده  هه  که هوتوو  نه رانه وسهو نو ر ئه سه  بۆ شتکیان له؟ یان بۆ دواوه

 ش وی ناسیونالیزم و فاشیانه هه  به  به مه  ئهستن  ببه وه کانیه لتووری ئرانیه پاشخانی که
  ب  ببته  ده  پی ئاینی کوردان بم زمانی خوا زمانی کوردیه وێ به مه دهم کات من   به، ؟ وه ته دراوه لکنه

ت  نانه  ته، یه ب هه ره ی عه وه تری لهکی درین ویهمژو میتۆلۆژی کورد کاتکدا   له  سات؟ هۆی کاره
ری   سۆمهیی ه وونند نوسینکی  چه  چونکه. بووندا کوردستان کان له ریه ل سۆمه گه کان هاوکات له یهیئزد
 وسیوستن  پی ده بهروا  هه.  روو مه یخه رفاتکی تردا ده  ده من له .کات کان ده یهی ئزد باس له   یه هه

   تاقمک له  چونکه،کان ئزدییهر  سه کیش کاری کردۆته زده شتی و مه رده  ئاینی زهکان،  ئزیدیه ره نوسه
   موس نیشتهیر بهورو کانی ده  دیه  له ی ترهایا که ناو ن بهکان ژیاوو یهی نزیك ئزد کان له شتیه رده زه

  3"ج ببوون
ی کوردی زمان  به هاك ه  سوتان سهو گوتاری   قسه که کان یه اکهی ک"ری پردیوهری  فته  ده" هاوکاتیش 

 و  مانی کوردیه ز به"   لوه جه"و " ش فی ره سحه مه"کانیش  ی ئزدیه که دوو کتبهر ، هه وه گورانی نوسراواته
"  کان به یه  الی کاکه کان و جگری خوا که ی فریشته سته ر ده  سه  الیان چونکه زمانی کوردی زمانکی پیرۆزه

 زمانی   بهکانی ئیزدانی  نھنیه ن به کی ناو ده له تاوسی مه  کانیش که ن و الی ئزدیه به دهی ناو " پیربنیامین
   زمانی کوردیه  که بۆ سالماندنی زمانی خوا یه  هه ی که گانه و به کک له هی، ی که که خه یاندۆیه کوردی گه

  ك به له  تاوسی مه تدا س رۆژ بووه ره  بنه زان له مه  رۆژژوی مانگی ره  که یه وه  ئاینی کورداندا ئه له
کان  رو موسومانه مبه غهپ   کهی وه ر ئه به م له رمووێ س رۆژ به ا دافه خو  که یاند که ی راگه که که خه

 .4" سومانان ماهر مو سه  سی رۆژ رۆژوو له وه و کاته  سی رۆژ له  بووه که زانی س رۆژه ده کوردیان نه
  .بن  رۆژوو ده نھا س رۆژ به کان ته هیم ئزدی به
زمان  گی و  ده ۆڤندی بوونی مر تمه  تایبه رۆلی گرنگ له کان سوفه یله ی فه زۆربهت زمان الی  نانه  ته
  یتوانی خۆی ۆن مرۆڤ ده  چ ایهوبو ر زمان نه گه  ئه " واته  که.ی مرۆڤ وه  و بیرکردنه  خودی ناسنامه بته ده
  ر له ههی زمانی  له سه  مه بۆیه 5"؟ وه کاته  ده ؟ ئایا هزر ب زمان چۆن خۆی ئاوه وه  بکاته سته رجه به

   ئیتر چۆن تۆ به،یدا وه  بوونی مرۆڤ و بیرکردنه  له بووه گی ههرۆکی گرن تا ئستاش  وه کۆنه
   ی؟ به  دهیکی کۆن  ناو یه دیارده

 دا لره  .  دواوه وه رمه  بگه هیستم نی به  مه  هنده وه  بۆ پشه نگاوکه گرتنی هه ستم هه به ی مه  هندهمن  
اینی خۆ ی کورد میتۆلۆژی و ئ  بیم ئمه ه ک یه وه  ئهککیان  یه:ی گرنگ بوورووژنم له سه مه وێ  دوو مه ده
  ی سیاسی و یاسایمان لهت سه ر ده سه مرۆ ئیسالم به ب ئه  بۆ ده واته ، که یه  خۆی خۆمان هه به

   بۆ رزگار بوونمان له که ر ئزدی بوون رگایه سه  له پداگرتنست ب؟  هاوکاتیش دا بادهکوردستان
.  ئزدی ین ببنه  موسمانان ناچار بکه  ئمه  که  نییه وه  مانای ئه ش به مه ئه.  ئیسالمایه ستی ره باده
  ،م  پتان ده وه  دنیایه  به،یی بوون یان کاکه ئزدی  مان به وه ری بوونه گه  ئه زانم، که ک منیش ده روه هه
دایک و باوککی ئزدی     له وه ته هڕ ه بن هب ل  ده چونکه، یشهر ن  ههوکو  به حاه ر زۆر زۆر مه ک هه نه
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ب و  ره ک چون عه ، وه یه وه  ئهستی من به م مه  به.ی ئزید وه توانین ببینه ، ئینجا ده وه دایک ببینه له
توان  کوردیش دهخالقی،  تی و ئه یه کی سیاسیی، کۆمه ه چه  و ره رچاوه  سه ۆتهیان کرد که  ئاینه که جوله
و   وه زیندوو بکاتهری خۆمای ولتو ندکی که هه ك ره  وهی خۆی  خۆمایانه ین و میتۆلۆژییهو ئا ئه
   .ریان بنیاتنبن سه لتووری و سیاسیی نوێ له کی که مایه بنه
 لی ی گه شه  بانگهدا کوردستان مرۆ  له ی ئه وانه موو ئه  ههچی بۆ ئایا: وه  پشه ارک دتهدا پرسی لره

 ،گا مری واقعی کۆمه  ئه شکرته ه دوکو  به، وه  لک نادرته  بۆ دواوه وه انهڕ  گه ن به که رد دهموسومانی کو
و  خواز   کۆنه  بهدوم تک ده هللتووری میل مری واقعی که ر ئه سه  له وه گه  به  به من   کهم کات به

  یان  کۆنهکی هی ی کردنی زمان بۆ خوا دیاردهی  دیار دیاردهر   یان بۆچی گه؟  وه درته نالیزم لک دهوناسی
 وروپادا ی خوندنی ئه پرۆسه  مرۆ  له بۆچی ئه ، ماوه  نه باوی میتۆلۆژیا،  خان   واتای فاتیمه به

 ، فر بوومک سود می خوندنی وتکی وه  سیسته  لهرێ؟ منخون  دهموو دنیا کانی هه لۆژیای ئاینهمیتۆ
پرسیارک دا   لرهبا ده  . ویش ئاینی ئزدیه تی، ئه  و ئاینی خۆیهۆلۆژیانی میت  کوردیش خاوه که

 ساڵ دابت  ی شانزه  بۆ ماوه وه  بۆچی تا ئستا ئهین، دارانی خۆمان بکهت سه ی رۆشنبیران و ده ئاراسته
  ی ئمه کهتا ب  ئه؟  وه ته داوه  نه یه له سه م مه  ئاورکی جدیمان لهچی که، شکی کوردستان ئازاده به
دا   ئاینده  له مه ؟ ئایا ئه وه کانمان بیینه وه  نه ها به کی ره یهیك راست لتووری ئیسالم وه و که نگ رهه فه

  ی داهاتوو؟ وه تی نه فره  نهر  به نامان خاته
م  رێ باس له و ناک مان  ئیسالمه گاکه  واقعی کۆمه  گوایه که، وه ههننن  بۆ من ده پاساوی واقعی وانه  ئه 
  وه  ئه وه ه الی من  بهکات، ی پ ده  خانیش ئاماژه  فاتمه مری واقع  که  حکومی ئه  به،ین  بکه یه له سه مه

ک  ین، وه داریان بده  ئیسالمن با له ی که وه ر ئه سه ک له  خه  وهتوووم من نه.  یه پاساوکی ترسنۆکانه
 .ن یکه  و دهتی یهوکردو  وه هکان وه  تووندڕه  ئیسالمییه  گرووپه کاتی خۆی و ئستاش به ئیسالم  هی ک وه ئه

  شک له  به هیات  و بیکه وه  بداته وه  گرنگانه له سه مهو  کی جدی لهب رۆشنبیری کورد ئاور م ده من ده
 ئاینی ر گه ئه   باشه. یه ی پوه ی ئمه وه ته ی نه ناسنامه   چونکه.لتووریمان ی خوندن و ژرخانی که پرۆسه
بۆچی کاتی   هی خۆیان؟ نه  بیکه یانه وه  ئهی قاژه له وام په رده کان به به ره بۆ عهی  ، ئه یه نی گرنگ ئزیدی

عید  بوو سه زراوی و  ئه باس عه ك عه ب، وه کانی عاره  شۆڤینیه رۆشنبیرهش ۆم ئهعس و  خۆی رژمی به
  وه یه کوری معاویزدی  یه به ئاینی ئزیدی ن ده ده یش و ه و ه وهویاندا ، ههندانی تریش ریم و چه بدولکه عه

زانن  وان چاک ده  ئه   چۆنکه وه  زیندوو بکاته مه  کورد ئه  که  چووه وه قی له نده ب زه ره ت عه ناته  ته؟ بلکنن
   که ی  وایه وه ته ی نه مها کورد ناسناو  ئه وه ر زیندوو بته  گه ی کورده وه ته ترین سامانی نه ورهو  گه مه ئه

  وه یانه که هۆی ئاینه یان به یه و ناسنامه  ئه که  چۆن خۆیان و جولهك  وه وه کوردی پ بناسرته
   جۆرێ له ته بدا کراوه ناو عاره ی کورد له وه ته خۆیی نه ربه ی سه ی ناسنامه له سه ت مه نانه ،  ته وهرگرتو وه
   جارک وه گرنه  ده که.(   یه وه   ئه وانه ک  له  یه  وه ، وه گرنه کانی خۆیانی ده وه م بۆ نه ماو ده و ده فسانه ئه

وێ زۆر لی  که  ده که  پیاوه  چاوی به ر که مبه ری موسومانان، پغه مبه چیت بۆالی پغه پیاوک ده
.  کوردم قوربان مدا ده  وه لهویش  ئه! کی کویت؟ رێ کابرا تۆ خه پرس ئه  دهلیترس، ده

گرن ،  ك نه ت کورد یه  قه  که وه پارته  ده وره  خوای گه و له وه کاته رز ده ستی بۆ ئاسمان به ریش ده بهم پغه
  فسانه نا بۆ خواو ئه کان په به ره    عه6)موو دنیا  هۆی تکدانی هه بنه وا ده ک بگرن ئه ر بت و یه  گه چونکه
مرۆ  چی ئه  تک بشکنن که وه ته ك نه لی کورد وه ی گه  تا ناسنامهن تا کورد  هب موو شت ده رو هه و شه
ریان  ت عراقیدا وه ناو حکومه ی له  کارتۆنیانه و کورسیه ن به که تی کوردی شانازی ده رکردایه رانی سه نونه
  کک بوو له  یه للودم که الم جه بدولسه ی  عه و  بۆچوونه ی کورد ئه م هاوکاریه  ئه ، وههوگرتو

کان   کوردیه  سیاسیه موو رکخراوه  هه  سوریا که ک له یه وه  کۆبوونه زافی له ر قه ممه کانی موعه هاوکاره
" کان و پی وتبوون   کورده ، رووی کردبوه که وه  میوانانی کۆبوونه کک بوو له و یه شدار بوون ئه تیایدا به
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م کات زوم  کرێ به  زومتان ل ده ن کوردین، چونکه  ده  ئوه  بۆیهم ئستا بن ، به ره ی کورد عه ئوه
تی  رکردایه  سه  له  نیه و پیاوه ی کابرای ئه  قسه مه ئایا ئه" بین ره ن عه ش ده وا ئوه ما ئه رتان نه سه له

ند  کات بۆ چه رزان فرۆش ده کی خۆی وا هه یه و ناسنامه  ئه نیا کورده  ته وه  دنیاشم ئه ؟ وه کورد رووی داوه
کان الچت   ستینیه له ر فه سه دا نیم کات زوم له ره و باوه رگیز له ینا هه غداد، ده  به کی کارتۆنی له کورسیه

  .7م ه  قه نه  بده که  جووله خۆیان به
   

وا  شتین ئه رده  ئاینی زه ر به ی کورد سه  ئمه  که وه ته  لداوه وه  بهانی خۆیندێ رۆشنبیریش پا ر هه گه ئه
  کان هاتۆته شتیه رده  ئاینی ئزیدی دوای ئاینی زه ندکیش پی وایه ر هه  گه ، یه تی گومانم هه واوه ته من به
   راسته و ده  ئه یه ه ی پ هه م بۆچونه تی ئه واوه ته لیل جوندی  به ر ئزدیی دکتۆر خه وا نوسه  ئه ئاراوه

  م ئاینی ئزدی زۆر کۆنتر له  ، به کان داناوه  ئزدیه ندێ له ر هه سه ری خۆیان له ریگهکان کا هشتی رده زه
ی بۆ  نسه و پروپاگه وه وی بو کردنه و هه  ئاینی ئزدی زۆر ئاینکی ئارام و سالمه شتی وه رده ئاینی زه

وی    تکهر ناچ و ناو خۆیان ده ه ل  که یه وه ش ئه گه ت دروست بکات باشترین به ن  تا ئیمپراتۆریه ناده
تی  ایك بوونی خۆیهد  شونی له که" ترۆپاتن ئه"  شت  له رده زهزانین   دهك   وهم  به.ن سانی دیش ناکه که
  بۆ الیم جار که  بۆ یه.ی که کردنی بۆ ئاینه نده هۆی پروپاگه ، بهو ته وی ماددا دوورخراوهم رو ه  قه له
،  وێ بووه وای ئه نره رمه  ئاڤستادا هاتووه فه  ناوی له که"  ویشتاسب"و " راسانخۆ"تی بانی ۆرههخ

   له مه ی ئه گه  به ، وهوێ  له م ئاینه ی ئه وه  هۆی بوبوونه  و بۆته ند کردوه سه شتی په رده ی زه که ئاینه
  :  ده  که یه ئاڤستادا هه

ران دووریم  ت و ربه سه ن ده خاوه. رم ك بگه نایه  په وێ لهک م، بۆ کوێ برۆم، له  کام خاك بکه روو له" 
نم توا رانی شارن، چۆن ده رمانده   فه ش که رستانه و درۆ په کانیش رازی نیم، له رزره وه ن و له که لده
یی   وههۆی دوورخرا  به،ک کوردک  نه،ک ک ئرانییه شت وه رده  زه واته  که 8"زدا ی مه م ئه تۆ رازی بکه ئه

،  ی خۆی داوه که ی ئاینه وه و بوونه ب ی به ره  و په داوه ش کۆی نه مه  پاش ئه  کوردستان و دیاره هاتۆته
   ئاینی ئرانی به شی که وانه ئه  واته  که.ی خۆی که ر ئاینه  سه ته اوه کوردی راکش نجام زۆرک له ر ئه سه

، خۆ ربه کی سه یه وه ته ک نه  وهی فارس  وه ته  بۆ نه شوناسکهی  ، هنده وه هستن به  ده وه ئاینی کوردیه
شوناسی ئرانی بوونیان   وه ته ك نه ب وه شتین ده رده  زهن  ده ی که و کوردانه  ئه. ییه ن  کوردی نده وه ئه
م   به.وه ناسرته  فارس ده هن، واتکا  شوناسی ئرانیه بهتی ش رده موو دنیاشدا ئاینی زه ب و له هه هه
 بۆ  وناسکه یان با بم  ش وه ناسرته ی کوردی پ ده وه ته  نه  که  ئاینی ئزدی ئاینکهردا رامبه به له
اشا کی ح یه گه ك به ناوماندا وه  لهیی  کاکهواری ئاینی ئزیدی و  ئاسه ی کورد، هاوکاتیش وه ته نه
  . وه ته گر ماوه نه هه

 ئاینی    له م که نده هه جه_ شت هه خراپ ، به_ و دوالیزمی چاك   ئه، یه  من بۆچوونکی دیشم هه
 ت سه ی دهدنپان ڵ سه گه  له هاوکاته  مه ئه   من پم وایه ،که ییه ئاینی ئزدیدا ن  له یه کاندا هه ئرانیه

ندنی  پا ی زیاتر سه پناو ب له برد م دوالیزمه ی به شت په رده کرێ زه ده.  وه کانه شتیه رده ن زه الیه له
و  ره ویش به  ئه ، کهن هریمه  پاڵ ئه چنه ن و ده که وا کاری خراپ ده شتی ئه رده  زه بنه ر نه  گهواتایدا، که ئاینه

ی  مه ئه شت  رده  زه واته  که. خراپن وا ئوه ب ئه ی من هه مه ز ترتان له جیاواڕی ر باوه واتا گهبا،  دۆژتان ده
می دارویشدا ئاینی  رده سه  پاشان له. شتی رده  زه  خۆی بهیر وروبه موو ده  ههکردنی بۆ  کارهناوه به
ری  ده به ه راد ستی له یوه هۆی په به ئاینی ئزدیدا  م له تی ئران، به  ئاینی ئیمپراتۆریه شتی بووه رده زه

  خاته نا ری جیاوه  هۆی باوه  به سروشتی مرۆڤ، وه  سروشته ی له که رچاوه  یان سه، وه  سروشته مرۆڤ به
 الی  ك که له اوسی مه ت و  یه یی هه کی رژه یه  ئاینی ئزدی دا خراپیش رژه ت له نانه ی خراپ، ته خانه
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بردووه،  م نه  بۆ ئادهکنووشی   کهو هۆی  بهبرێ  دهیتان ناو  شه  بهکاندا که سیحی و جووله  و مهمانسۆمو
موو   هه  له وه  مانای  خوا ئه .وه درته ک تاوس لک ده له مافی مه ۆرك لهج  کان به م الی ئزدیه به

های  کی ره  مانایه  خراپهکان   الی ئزدیه واته ن،  که  چ بریارک بده کات که کانی خۆی قبووڵ ده ره وه بوونه
کجار رۆحی پاك  و یه زار  پاش هه وه ی دوونادوونه ری رۆح  له  خراپه شی که سه و که مانای ئه،  یهنی
  ).اخو( ئاستی ئزدان  وه چته دهو  وه بته ده
  

ی دی  وه انی لهک زم یه وه ته ، هیچ نه شتبم کوالریزم تگه س ی من له وه  ئه"ی   دهیدا که  وتاره  له خان فاتمه
گر  نه ا هه حاشکی ك راستیه  وه مه  ئه والرهنی کوردی زۆر سک سه  ئاینی ره   من پم وایه" یهیباشتر ن

ککیان ناوی   یه یه ت هه سه  دهتی رکردایه   دوو سه  پی  ئاینی ئزدی  به ، چونکه روو مه خه ده
 شخ و پیرکان   ئاینیه سمه ره و  ئاین و رێ ت ب به ی تایبه وه  ئه مانه ئه   که یهیتی رۆحان رکردایه سه
و میر پک  میر  ئه یان له مه  ئه  که  و سیاسیه ئیداری تی رکردایه  سه وی تریشیان که  ئه،وه گرته ده

  وه  ئیداریهت و  کاروباری سیاسه  خۆی له هییک بۆی ن یه هیچ شوه تی ئاینی به سه  دههاوکاتیش.  هوهاتو
   کهلتووری وا بین نی سامانکی که خاوه    ئمه  که  باشه؟ هیکوالریزم نیری س وهه  جه مه  ئه ئایا .تدابر وه
  نده هه م ره  ئه  بۆ ئمه ، باشه شه ورووپاوه ی ووتانی ئه وه  پش ئه نی سکوالریزم کورد زۆر له مه ته
  به! ؟ بت بۆ دواوه وه رانه ب گه  ده بۆ مه  ئهر سه کردن له کار  ئایا!؟ وه ینه که  زیندوو نهی خۆمان لتووریه که

  وه رانه  گه  به لتووریه  که پاشخانهو  مای ئه ر بنه سه ی کولتۆریمان لهانرخ ی سه وه  من بیناکردنه وه وانه پچه
  بۆ رزگار بوونمان   زانم و چاکترین ئاسۆشه ی ده یانهنگاوکی زۆر شارستان هه  به کو ه، ب نازانم بۆ دواوه

  . تی سیاسی و یاسادا سه  ده  لهی ئیسالمبی ره  عه ئاینی له
کانی دی  ت و ئاینه ر میلله سه ری له کان کاریگه تی ئزیدیه بۆچی شارستانیه"ی  ه د ی که وه ت به باره سه
بوونی تیا  رگریموسومان  به که هخشیو به  گوورکی  وای پنهکاتی خۆیدا  ب  بۆ له  یان هیچ نه بووه نه

  " دروست کردایه
پن  ت سه سه دهیی   ئاینی ئزدی و کاکه ه بم ک وه  ئهب ت، ده که می پرسیاره که ی یه ه برگ ت به باره سه

کی  ن تا خه  بکه نده  پرو پاگه پناوی خوا، یان ن له داگیر بکه پناوی خوا یان دنیا  ژن لهنین، مانای بکو
  ت له نانه  ته. یه دا هه که سیحی و جووله  و مه ئیسالم  له  کهی هو  ئهک یان وه که ر دینه  سه دی بھننه

ر   هه  قسه  که هیندی  زۆر دار نی سه ی  خۆپههزکی ملھووڕ ونای خوا    که، بووه کانیشدا هه یهشت رده زه
،  یه کانی دیدا هه  ئاینه ک له ی وه که که نی خهند دروست کرب بۆ سوتاخی دۆزهی خۆی بت و  قسه
  ستکرده  دهیی   راز و گله  که بانه  میھرهو وه ره خوا هزکی  بیرکه ئاینی ئزیدیدا   له  وه وانه  پچه و بهوک به

ندک جاریش  گرێ و هه گرێ و دیان راده رده شیان ل وه و گازنده  خنه  گوێ ره گرته کانی خۆی ده گیانداره
ک  یه ند نمونه دا چه  من لره.یانگۆرێ ر خاتری مرۆڤ ده به  و له وه گرته کانی  خۆیدا ده رمانه  فه چاو به
  م که باس ده

 ئیزدان ی که هپاسداروت   حه  له ککه  یه که " ریمان  نه فریشته" کان  جارکیان هیی  پی میتۆلۆژیای کاکه به(
 رووشیدا  ت له هنان ربری و ته ست ده ده بوو ، بزاری تووندی له  دڵ نه کانی خوای به رمانه  فه کک له ، یه
. ی خۆی گۆری که و بریاره ریمان دا  نه  فریشته قی به  حه وره ، خوای گه  بدادیه مه  و وتی ئه وه ستایه وه

کی رۆژوو بۆ   دوا یه ک له و س رۆژی یه ا س شه تاوه ره سه  خوا له  که یه کان  شتکی تریشیان هه هیی کاکه
  ا بهم یارانی خو ردوو جیھان رزگاری ناب، به  هه لهگرێ   نه م رۆژووانه س ئه ر که  هه دانابوون ، که
و  ی خۆی به بانانه  چاوی میھره  خوا کرد که  بۆیان و تکایان له  زۆر گرانه م فرمانه  ئه یاند که خوایان راگه

ی  که ش رۆژ، خوا داخوازیه  شه  بۆیان بکات به وورۆژه و س شه ئهجیاتی   ، له وه دا بخشنته بریاره
  .بن وو ده رۆژ رۆژ به ش هان شک هیی جی کردن، ئستا کاکه جبه
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 زینداندا بینی و  تی عیسای له زره ک حه له کانیش  جارک  تاوسی مه  پی  میتۆلۆژیای ئزدیه ها به روه هه
تی  زره ک حه له وجا تاوسی مه مدا وتی خوا، ئه  وه ویش له ئه!  ؟ هو ک تۆی زیندان کردو وه لی پرسی ئه
 ک تۆی  وه تی عیسای بینی و لی پرسی ئه زره  حه  رگه  لهم خوا زینداندا ئازاد کرد ، به  عیسای له

   .9)ی خۆی گرت  ملی رگهنگ خوا بده" ک له تاوسی مه" وتی مدا  وه ویش له ئه!  کرد؟ ره به
 پی  تی کوردی به رکردایه  خۆزگا سه؟؟  ئاینی کوردیدا ه لهیت نی ری ونای  دیموکراسیه وپه  ئه مه  ئه باشه
 ی  ملھووریه و شوه ک ئه  نه ی رزگاری خوازی کوردی بکردایه وه تی بزوتنه رکردایه  سه یهی کورد یتهر نهم  ئه
  .ن یکه  ده ئستا  که
و  خت و کووشت  سه ورانه موو ده و  هه م ئه  ده، که می پرسیاره ی دووه می برگه  وه ت به باره سه 

 ک مژووی زۆر دوورو درژه   یه هور کوردا  هاتو سه م بهکاندا یان با ب ر ئزدیه سه  به ی که کوشتاره
وی   سانی نا ئزدی هه  که گرن له دوور ده  خۆیان به شه وه ر ئه به ر له هه، مه سته دا باس کردنیان زۆر ئه لره
ترسی   ئستاش له تا وه  کۆنه ر له  هه م ئاینانه نگرانی ئه  الیه نکه چو.ن ده یان ده که نھنی راگرتنی ئاینه به

  ک به یه ن به  بده وه  دزیه کانیان به ره  مافی مرۆڤ ناچار بوون باوه ش کردن له دوونان  و ببه ئازاروو راوه
  .ز ر کاغه  سه نه ورن بیخه م و نه ماو ده کی ده یه شوه

  
 تزک بۆ  گرێ و بیکاته نه ر  بیری مرۆڤ دۆستی وه   له ر کورد سوود له گه ئهی   ده ی که وه ت به باره  سه
و  زار  بۆ هه وه رته گه  ده ر بگرێ که  ئاینی ئیسالم وه د لهویتوانیب سو یان نه. ی که تیه وایه ته  نه له سه مه

ی  وه ته  بۆ تزی نه وهورگرت ب سودیان ل وه ره  و عهك چۆن تورك و فارس ر وه وبه مه لهد ساڵ  چوار سه
  !ر؟ و به مه زارساڵ له  هه  بۆ ده وه رته توانی بگه دا ده درن و پۆست مۆدرنهمی مۆ رده م سه چۆن  له

 دنیادا    له یه ، کام دۆزی مرۆڤ دۆستی هه یه فسوناوی و شاراوه  شتکی ئهدۆستی  دۆزی مرۆڤ من پم وایه
ر  سه ی خۆی له وه ته   شوناسی نه هیکیش نی یه وه ته ، هچ نه؟ یی وه ته  نهتی ویه  هه خای بت له

ی ئاینی ئیسالم   وه کان پاش ئه یهئرانی. تب ی بئاگای کورد نه ، ئمهکی دی بنیاد نابت یه وه ته نه
   له سه ش مه وه  دوای ئهیان، که نی ئاینهجدیان دا بۆ  پاراستوامی  رده وی به انی داگیر کرد ههی که ته
  کان به وروپیه وی ئه ، ئه یهیی مرۆیی ئاینی ئزد ی روانگه له سه ی مه  هنده هین نی مه ی کۆنی زه له سه مه

 ئاینی   له  که یه کوالریزم و دیموکراسیهو س مان ئه کرد هه باتیان بۆ ده نسا  خه ره تیش شۆرشی فه تایبه
ت  یهکوالریزم دیموکراسندی س هه ندی ره  خاوهکان سیهن ره  خۆمان پش فه  که ، جا ئمه ئزیدا هاتووه

  وه ته ره  بنه دۆستیش لهبم دۆزی مرۆڤوێ  مه  ده یه وه ستم ئه به  مه.ب ی شانازیمان نه ئیتر بۆ  جگه ،بین
ین ن، ک هندی لها نین کانی ژیاندا لی ره ئاسته  ک له هیچ  ئاست  و له وه ته ک نه  وه زه گه گردراوی ره
   .ی کۆمۆنیستدا بوو لوتکه   له ویست، که هخۆش د و زمانی لی رووسیا  و گه خاکی رووسیه

  
 دۆزی ژن

   
 تۆ پم . من ی خودی ئاده وه و نهکو ، بهوا نین م و حه ی ئاده وه زیدی نه ئاینی ئ  ی که وه می ئه وه له
م   ئه  که ب، چۆن پی وایهمافی ژنان   داکۆکی کاریسکی رووناکبیر ک که ر وه وسهنازانم نو: ی ده

  ".دا بت یه له سه و مه تی ئه  خزمه  له کات  له حرووم ده ب مه سه  نه وا له  حه  که یهژیمیتۆلۆ
  
  ه  ههروا هه .ك تزی رادیکاڵ فمنیزم  نهم که  کورد دهیایمیتۆلۆژ ك بۆ یه وه  خوندنهدا رزم من لره به

سیحی و  کات ئاینی ئیسالم و مه وم دهحرو ب مه سه نه وا له  حه ی که وه  ئه، یه دا هه شتنکیش لره تگه
م دروست  پی ئاده ستی چه  ده وا له  حه   که یه که ی ئاینی جووله پی  به وه  ئهك ئزدی،  نه، یه که جووله
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وت   میتۆلۆژیای ئاینی ئزدی حه پیی، م به به. پ راسوی چه ش پهسیحی  ئاینی ئیسالم و مه بت، ده
 " یه دیمیه م قه ئاده"  ناویو  ئه وه وتۆته نی لکهکا زیدیهوی کوردی یان ئ ته ی نه وه ئه  وه، یه م هه جۆر ئاده

کی ک کاتدا کورو  کچ یه  بوون له ته هو مندای هنا  مه م ئاده  کات ئه   . و ژنه تی پیاو سه نی خه  خاوه که
کان   کورده  پیان وایه  بۆیهوی، ر زه سه  لهکی دی یه وه ر نه یدا بوونی  بوونی هه  په ر له به بوون،  ته هناوه

  ستیان به کانی تر ده ی  ئاینه کاتهو ا ئهب ت سه  نه هاوکتیش.ووین ر رووی زه ی سه وه ته مین نه که یه
 بانگ  وه ناوی دایکه  منداڵ به ی که وه ی ئه ئستاش پاشماوه ، ر دایک بووه سه  له شتبووه گه کوردستان نه

 ناوی دایک  ئستاش  ئازا کچی جوان و کوڕیبینرێ، ت ده ك سونه  وهدا ی ئمه گه  کۆمه ه لنیا  تهبکرێ
ناوی   و به  بانگ کراوه وه ناوی دایکیه  به ی که وانه  له ککه  من باپیرم یه.  پیزه خولهك  وه گرن ده هه

 و  و ئاینانه شی ئه ستی ره ی ده وه ر له  به  که یهیدا ن وه ت گومان له نانه ته.    ناسراوه وه دایکیشیه
ناو   کوردستان و له  له ر دایك بووه سه ب له سه  نه ی که و قۆناغه  کوردستان بگات، ئه  تر بهشارستانتی 
دی   قۆناغی دایک ساالری ناوزه بهوانی ژنان  ره  لکۆه  لهندک  مرۆ  هه  ئه  کهی وه ئه 10کورددا بووه

ووندا  منداڵ ب  له هیوری چی ی ده وه کردبوو به رکی نه  پیاو ده دا که تاییانه ره  سه هگ و کۆمه  له  چونکه.ن که ده
ر  سه ت به سه ده و  وه وساندنه  چه  له ی دایک ساالری خای بووه م قۆناغه  ئه ر ژن بووه سه ب  له سه نه

ی   روانگه نکه چو. ک ساالری ناو براوه دای ، به ر دایك بووه سه ب له سه ی نه وه ر ئه به نیا له پیاواندا، ته
 قۆناغی   به کات که ست پ ده م ده  قۆناغی دووه م که  به،  ی بووهدا زۆر سروشت نهما رده م سه مرۆڤ له

ب  سه نه.  منداڵ بووندا  له یهوری چی  ده  کرد که وه رکی به دا پیاو ده م قۆناغه کرێ، له د ده لۆکراتیزم ناوزه فه
  ری خۆی کرده که  زه پیاو ستا  وه  نه وه شه مه ر به پیاو ههروا  ر پیاو، هه  بۆ سه وه  گوزرایه وه نهر ژ سه له
گای  ، کۆمه یه گاکاندا هه ی کۆمه زۆربه  له کان که  جنوه نه رنچ بده  سهی ژن، وه وساندنه ی چه سیله وه

کانی  موو ئاینه  هه  .شی ژن کات بۆ له ست پ ده  ده وه ری پاوه که  زه مووی له ، هه ر نیه ده شی ل به ئمه
رگکی ئاینیان پدا  م به  به،ئامرازکی سکسی رووت بۆ پیاو نه که موو ژن ده تیش ئیسالم هه  تایبه  بهتر 
 ئامرازکی رووتی سکسی   ناکاتهم ئاینی ئزدی ژن ،به و مسیارو سیغه واجی موتعه  زه وه  ئه داوه

 هاوکاتیش. بژاردنی خۆیان  هه کان به  تاکه مافی یکاته و ده کا یدهر  خوایی ده له سه مه  له بگره پیاوان،
ك پیاو   ژنیش وه م ئاینه  پی ئه چوون به (  وه  پیاو ژنه رستین به ریکی خواپه  خه ی که وانه موو ئه هه
  تک له زه مووله هه ن لهدوور ب ب به ده) کاندا سیحیه  ناو مه  له شه ک قه  ژنکی ئاینی وه توانی ببته ده

ی زاتی  وه وشانه ڵ دره گه موو جارک له کاندا هه  ئاینی کاکایه  له  که  پکردنیشه  جی ئاماژه.ژیاندا
یاران  کک له ون یه که رده ده" ق یارانی هه"  وه وشیته دره وت جار  ده د حه به  تا ئه وه له زه  ئه له ئزداندا که

  . ی ژن بوونی نیه ختی خوادا  فریشته  ته ت له تایبه کانی دیدا به  ئاینه  هیچ کام له م له به.  11ژنه
  
م   به.وه ته ت هناوهتک  و ئایه  دروست کردوهفس ک نه یه ی خوا ژن و پیاوی له  ده ی که وه ت به باره سه
  مه  ئه12"احدة و جعل منھا زوجھا، لیسکن الیھاخلقکم من نفس و" هوکردو واوت نه  ته یم که  ده وه داخه به
   له واته ، که ر بگرێ ی ئارامی لوه وه  بۆ ئه "لیسکن الیھا"  کردوه  نهت پ ئاماژه تۆ   که یه  گرنگه و خاه ئه

ک  هڵ کردار بت ن ی ژن ئاوه وه  ئه کاته ش ده مه ، ئه ر خاتری پیاوه به  له که  بوونه واته  که.تیدا بت خزمه
  .ر بکه
و  رمانی خوا بکات و به  فه رپچی له م سه ی ئاده وه  هۆی ئه بۆته وا نه ی  حه  ده ی که وه ت به باره سه

   . بکات وه  به  قورئاندا ئاماژه  له یهیر بکرن، هیچ تکستکیش ن شت ده هه  به  له وه هۆیه
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وقلنا یا ادم اسکن انت و زوجك الجنة وکالمنھا "  ده ی چی که  ده م تکسته ت به باره پرسم سه منیش ده
  13المین الشجرة فتکونا من الظ التقربا هذهرغداحیث شئتما و

" یدا بوو  گرفت په وه ته م حیکمه هۆی ئه ختک بوو، به می دره رهه ن خواردنی به  ناب بیکه نھا کارک که ته
 برا   خشته میش له  خواردنی سوک ئاده  به وهوا  بردنی حه  خشته هۆی له به" 14فآزلھما الشیطان عنھا

 ژن سزای  وه یه ه م هه هۆی ئه ی خوا به شه ره ر رق وهه  به وتنه وی که ر زه موو ژنانی سه وه هه م هۆیه به
و   وه دزیته  ده هیم راستی ر چۆن خۆت له پا، ئیتر نازانم نوسه ردا سه سه و منداڵ بوونی به  ی مانگانهوڕسو

  ؟ وه هنیته بۆ ئاینی ئیسالم دهپاساو 
ر  به  لهوه وانه  پچه  بهوکو ، به یهی ئزدی نتی ئاینی ره  بنهوا ی حه هراوی بوونی هلکه  ژه ت به باره سه
کان  یهی الی ئزدوا  ئهپ راسوی چه په_ پ ستی چه ك ده وه   کۆپی پیاو  نه که کانی دی ژن ده ی ئاینه وه ئه
  دژی   پشیان وایه،برن رده هراوی بوون ده  ژه  به یهیواو م ناته  ئهیشوان  ئهو ن یه گه واوی ده  ناته مه ئه

 خۆیان  پارزن که  ده سانه م که  خۆشیان له  بۆیهکی سروشتی، یه  شوه  به  ژن و پیاوه لق کردنی یاسای خه
وێ سرووشت ناشرین   یانه  ده سانه م که  ئه یهی پیان وا وه ر ئه به  له.م ه  قه نه ده وا ده م حه  ئادهی وه  نه به

ن   الیه له  م سروشته ی ئه وه  خوندنه  واته هک .  ژن  دژ به که قیه   ناحه مه  ئه پیان وایهوا   ،ن یان پیس بکه
 ژن ی وه  بچوك کردنه ن وم گرت که مای به ر بنه سه  له) که سیحی جوله ستیم ئیسالم، مه به مه ( وه وانی تره ئه
وا   ئه، دروست بتپ ستی چه  یان دهوراسو  په  ژن  لهر گه ئه   چونکه، یاسای رۆحی ئزدانیشه دژ به وا ئه

   به  چونکه.یش بۆ سروشتم تی و هه م بۆ مرۆڤایه  هه ساته ش کاره واویه م ناته  ئه ون یه گه واوی ده ناته
ی ئاینی ئکه زدی ههپ مه ی که وه  ئهروا هه. 15 بوون هاتۆته  وه دنیای رۆحه   له موو شتین له  هه  ئ  

خالق و ئاکاری  ، ئه یه دا رۆحی خوا هه  ئمه کک له ریه  ناو گیانی هه  له.حینژیاندا،  کۆپی دنیای روو
 پی ئاینی  ی به نانه ی ئزدان، ته که ی رۆحه وه ی پاک هشتنه ر راده سه ب له ری ده ش کاریگه سه و که ئه

 ری رۆحی   خۆشیان له وه لق کردنی ژیان دیسانه  خه بوو له وریان هه  ده ی که یه وت فریشته و حه  ئهئزدی
بینم،   ده فالتوونیانه کی ئه یه دا روانگه  من لره   گیانی پیاوانی ئاینی ئزدی،وه ته  چونه وه دۆنا دۆنه

   ناکرێ  رۆحی ژن له وه ر ئه به ان ئزدانن، لهحن یری  دنیای روو وی سبه ر زه انی سهک ره وه موو بوونه هه
ک   وهب تا خۆی هه ربه ب رۆحکی سه هك پیاو د  پیاو، ژنیش وه شک بت له پیاو دروست بکرت یان به

 کۆپی  نه که  ژن ده ی که وانه له   وه وتنه  کهدوور هاوکات. خۆ بت ر به  سهرکی تر وه موو بوونه  و ههاوپی
 یان زانن  ده کۆپی پیاو  ژن به  نین که یه ره و به  له  بن ئمه ی که وه  به یه ین رگاچارهپیاو  باشتر

هراوی   ژه   جۆرێ لهوان  الی ئه م کۆپی کردنه  ئهجۆری   مجۆره به.  بشون)ئزدان( وێ دنیای رۆح یانه ده
  تیۆریش ن شوهما  هه ، به وه نه که هت د  رهز گه ی رهک مۆدل یهکان  هی الی ئزدی  واته  که. بوونی ژنه
ژن و پیاو   وه خوقاندنهتای  ره سه  له کان پیان وایه یهی، ئزد وه نه که ده ت ز ره گه ک مۆدلی ره  یهفمنیزم

مۆدلی   دوو کانیش پیان وایه  فمنیزمه.بووه ز هه گه  ره ک کاتدا دروست بوون مانی دوو مۆدل له یه له
  ک مۆدل له ی یه له سه  مههاوکات.  وه ته ره  بنه خون له ربه ری سه وه و ژن دوو بوونه  و پیاو یه ز هه گه ره
 . وه ته داوه ر هه  سه  دووبارهی مرۆڤیشدا فه لسه   مژووی فه  لهوکو کانی دیدا به  ئاینه ر له ك هه  نهز  گه ره

ك   کۆپیه  و ژنی کردۆته زی داهناوه گه  ره مۆدلك ی یه اژه و ی که سوفانه یله و فه  له کک بووه رستۆ یه  ئه 
ی  وه  نزم بوونه_ وه رزبوونه به ک وه  وه ره  ده  هنانه_  وه  ناوه بردنه   له ی زی ژن بریتیه ده،   پیاو له
و  وان ئه و ژن نات ی مانگانه خونی سووڕ بته سپرم الی ژن ده   که ها پی وایه روه ری پیاو، هه که زه

.  وه شیه رمی له ی گه هۆی نزمی پله  به یه  الی پیاو هه ی که  سپیه و شله  ئه شی خۆیدا  بکاته  له  له خونه
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و   رگای ئه  به16.کانیش تۆوی گونن دانه ، هلکه وهی گونی پیا که رهو مندان الی ژن تو پی وایه ئه
کانی   ئاینه ۆن لهك چ  وه، ی سروشته ه  یان هه واوه اته ژن پیاوکی ن رستۆ  ده ، ئه وه وانه شیکردنه

مان کاتیشدا   هه  له. وه نه که ت ده  ره مه کان ئه  فمنیزمه ،  پیاو دروست بووه  لهن ژن ، دهدیدا
  شک له به نوان میتۆلۆژیای کوردی و   له شه  خالیکی هاوبه مه  ئه واته  که. وه نه که تی ده کانش ره ئزدیه
 ئاینی ئزدیدا   له) کردن دوانه می به سیسته( کانی ژن وپیاو دیکۆتۆمی نیه ندیه یوه  په.دا فمنیزمی روانگه

  هتد .. وه م ژن ئه  بت و به وه   پیاو کرده سته ره ش پیاو فۆرم بت و ژن که پیاو رۆح بت و ژن له
  یاسای سزادانی عراقیدا که  له  که هی نی وه  له تۆ ئاگات ری، من پم وایه ی هاوسه  خیانه ت به باره سه
ی کرد  که  پیاوه تی له ر ژن خیانه  گه  دهکانیدا نده  به کک له یه   و له ر ئاینی ئیسالمه  سه ماکای له بنه
یدا   شاهید پهب ژن  بکات ده و کاره ی ئه که ر پیاوه م گه  به وه یه که ن پیاوه الیه  له یه قی کوشتنی  هه وا حه ئه

ی  که پیاوه  له یه  بۆی هه مه  پاش ئه. سکی دیدا بووه ڵ که گه ی له که ره هاوسه  ی که وه بکات بۆ سالماندنی ئه
چی  ده  وه سکی دیه دیار که  مانای چ پیاوک به حاه  و شتکی مه یهیجار ھا گاتهن ش ته مه  ئه، وه جیابته

هیچ وا   ئه ایهو بو م یاسایه مای ئه ر ئاینی ئزدی له بنه  گه یه وه ستم ئه به  مه.بت ڵ ژنکی دیدا ده گه له
  .بوو ک ده ك یه دانیان وه ب سزادان و نه نه
  
   له یه نجانی ئمه ی گه ی زۆربه  کشه وه  ئه م که ی پبکه زانم ئاماژه  پویستی ده  به ك خای تر که یه

یر   چاوی تاوان سه کان و به  ئزدیهریتی  داب و نه  له ککه وتن یه هدوو ک رهی  له سه  مه که،گادا کۆمه
   ناو  کورده ئستا لهتا   هه مه  ئه بژرن، که کتر هه  یه ک برۆن و ئازادانه ڵ یه گه س له  دوو که  کهناکرت

و  زاران به  یان ههکوژن کی دداری ده یه ر نامه سه  کچ له، نجانه ی گه ترین کسه وره  گهکاندا موسومانه
ک  یه زۆر له وا به  بتن ئهش کوژرا ر نه  گه یه ویستیان هه ندی خۆشه یوه  په  پیان زانراوه ی که وه هۆیه

  یه و مرۆڤانه  شوازکی زۆر شارستانیانه وتنه دوو که ی ره له سه م مه  ئه  من پم وایه ، بۆیهدابرنراون 
ن بۆ ناو  رینتی ئاینی ئزدیی بده ی نه وه رانه ی گه کانی کورد هه نجه  گه م له که  من داوا ده بۆیه
پناو  ن له کان شۆرشک بکه نجه ی گه و هیوایه ، به  ئیسالم باشتره  له وه که موو روویه  هه مان له گاکه کۆمه

   دایان بچوکترین خواستی  مرۆڤانه
هۆی  م به ه  قه داته ده) لنساء ناقص العقل والدینا( خان بم ئاینی ئیسالم ژن   فاتمه  شتکی دیش به  وه
ك  ر یه رامبه  یاساکانی الی خۆماندا به  پیاوک ، ئستاش دوو ژنی شاهید له بنه  دوو ژن ده  به ی که وه ئه

 هۆی  به ، وه ی پیاو عاق نیه ن ژن هنده ر دانی پدا ده مبه  خودی پغه  که  مانای وایه ش به مه ، ئه پیاوه
  وه هۆی سوری مانگانه و ژن به ر پیاوه رامبه کان  ژن به م الی ئزدیه ، به م دینه  ژن که وه شه سوری مانگانه

  .ال  یان مه شه  قه توان ببته ک پیاو ده  ژن وه  وه م دین نیه که
.  

ی رۆحی  له سه و مه ت  ئه بهتای  بهین ر بکه سه ی له  قسه یه  زیاتر هه مه  زۆر له بموێ  هم  ده کۆتاییدا   له
) تۆم ئه(چ  ده ردیله  گه  زاتی خوا له  یاد، که وه کانی فیثاغۆرسی یونانیمان دنته  رامانه   که دۆنا دۆن له

تکی دی  رفه گرم بۆ ده ده  هه مه م ئه ، به یه کاندا هه موو مرۆڤه  گیانی هه ش  له  ئزدانیه یه ردیله م گه و ئه
واو  ڵ ته گه  روو  له مه خه   ده مه ت به باره  زانیاری زیاتر سه . سه  به نده وه  خان ئه ی فاتمه که مه بۆ وهو 

کانی   بوایه  زۆر له  و میتۆلۆژی که بزانین، من  وه  ئه  گرنگه وه الی منه م به بهمدا،  که وه کردنی لکۆینه
  و ئاینه کانی ئه  رووناکه نه ی باشی بۆ بکرێ و الیه وه ندنهر خو گه  ئه  و پم وایهزانم  گرنگ ده  بهئزدی
   نییه وه ش مانای ئه مه  ئه ،. کوردیتی و فمنیزمی وایه ته ک بۆ گوتاری نه یه رچاوه  سه بکرته

هاوکاتیش مانای .   و کاری خراپه  کشه گای کوردی، دوورن له ر مرۆڤکی کۆمه ک هه کان ، وه ئزیدییه
 سوود  وه ستی من ئاوڕدانه به خر مه نه.   ئاینی ئزیدی هیچ خاکی خراپی تدا نییه  که نییه  وه ئه

                                                 
16 Maria wendt Höjer, Cicilia Åse s:16 
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مای  بنه زۆر  ئاینی ئدی  من پم وایه  چونکه. کوردی  هن سه  ره و ئاینه نی رووناکی ئه  زۆر الیه  له رگرتنه وه
و   ئه  گرنگم زانیووه  به ر بۆیه هه.  تره ڤانه زۆر توانینی ئایینی ئیسالم مرۆ  له  و باشی تدا که کراوه
  . تکی رۆشنبیریی بورووژنم ک بابه  وه ته بابه
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