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           . . . . . . 

 من یماف
 کێر ەردانکەس یشانیناونەب
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 { رانەنێخو ەڵگەل کەیەقس 

 ژکار،ێاوڕ  انی روونناس،ەد  یال ۆب  ردانتانەس ەل ەک ت،ێشهاتبێپ ەوێئ مووەه ۆب  ەیەوانەل
 ن،ەبک ەقس یسەکەتاک یکێتەباب ەب تەبار ەتا س ت،ێکردب ،یروونەد یشکیپز  تەنانەت انی
 ێاوکڵەڕ د انی ،یکۆ مەخ یستەه ۆیه ەب ەردانەس وەئ ەیەوانە. لرگرنەو یریهاوب انی
 ۆیه ەب انی انتان،یژ  ەل ڵتا یکێرهاتەسەب انی ،ڵەماەبن ەل کێسەک ەڵگەل ەشێک انی ت،ێب

 دا،ەکاتان وەئ یرترۆز  ە. لتانیر ەندیج یشوناس انی ،ییز ەگڕە یخواست ەب تەبار ەس ڵیدوود
 یزموونەئ ەل ەیەوانە. لتێبەه کتانییەوانەڕ چ چاو یزانەتاندەدرووست ن یکەیەوێش ەب

 شییەواوێشێرلەس ەستەه وەئ ییدوا یکانەزموونەئ ەل ەیەوانەل ەو ژبووبن،ێگ مەکیە
 یال ۆب  چنەد ڵەییماەبن ەیشێک انی ،یکۆ مەخ ۆب  کێکات ەیەوانە. لتێبووب تانەڵگەل
تا  نن،ێهەزمان ن ەب تانۆخ یخواست انیشوناس  رەسەل کەیەقس ەوییەئاگاەب ژکار،ێاوڕ 
 رەسەل ارتانڕیب  ینبارتاوا انی یریمارگەد وەخراپتر ل انی ستدایوێناپ ۆڵیبنجک رێژ  ەل باداەن

 یال ۆب  کێر ەردانکەس یشانیناون ەب کانتانەماف ەب  ێگونجەجار د کێندە. هتێبدر 
 ەک ەیوەئ ۆیه ەتێبەد ەگرفتان ەر ۆج وە. ئبووبنەئاشنا ن یروونەد یندرووستەت ۆڕیپسپ
 ەل رانداێئ ەل کانییەر ەندێو ج کانییەز ەگڕە ەنیمەک ەیگەڵمۆک یسانەک ەل کێر ۆز  یماف
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و  یرنجەس ێب یبار رێژ  ەتێبچ روونەو د مارەد یکانەکینیو کل یژکارێاوڕ  یکانەبنک
 ەیگەڵمۆک یسانەک ەل کێر ۆ. ز ەوەتێبکر  تڕە یاستڕ  یکەیەوێش ەب انی ەو ،ەوییەشۆرامەف
 ژکاران،ێاوڕ  روونناسان،ەد ۆب  ردانەس ەل انینێر ەئ یزموونەئ کانییەز ەگڕە ەنیمەک
 ەنیمەک اینەت ەک ەیوەئ ۆیه ەتێبەد یەنێر ەن ەزموونەئ وە. ئییەن انیروونەد یشکانیپز 
 ستیوێپ یکاتەل روونەد یندرووستەت یانۆڕ پسپ ەب ردانەس ۆب  انیلەیم تریئ کان،ییەز ەگڕە
 ۆب  زێئام ەوەکاردان یداواکار یووەڕ خستنەن کوەڵب ت،ێبووبەن یحڕۆ  ەیمەڵەنگوچەت انی

 یکەیەوێش ەچ ب وانەئ نجامداەئ ە. لەوەتێلێهەد مەاڵو ێب شیوانەئ ەانۆڕ پسپ وەئ یال
 ەچوون ۆب  رەگیکار  ەو یجد یچاالک کییەسست یشانیناون ەب ەڵیمۆک یکەیەوێش ەتاک چ ب

 یئاشکراکردن ییەنماڕێ وەئ ینینووس ە. ئامانج لنەناک انۆیخ ییو ئاگا یاریزان ەیوەر ەس
 یشانیناون ەب انۆیخ یکەر ەو س ییتاەر ەس یماف ەڵگەل ،ەنێڕیز ەلکەپ یرانەردانکەس
و  روونناسانەد یوتەسوکەڵه ەڵگەل ،ییز ەگڕە ەینیمەک ەیگەڵمۆک ەل کێسەک
 ەوەووبوونەڕ ووبڕ  ەل ەسانەک وەئ یتاک تاک ەیەژ ڕێ وە. بەژکارانێاوڕ و  یروونەد یشکانیپز 
 یرمانەد ەل ەو ن،ەبک ەتان ینگەدێب ەیگێج ەب تواننەد انیماف یلکردنێشێپ ەڵگەل
 ،ەانیتاک ییەار یزان وەئ ەیوەرزبوونەب ەب ەو یئارام ە. بەوەنەڕێبگ رەانئاویز  انی رەگیکار ێب
ئاگا و  یانۆڕ پسپ تێبەد انەیوەئ ییتوانا کانییەز ەگڕە ەنیمەک ەیگەڵمۆک یسانەک

 ردانەسەل ەو ،ەوەنەبک یایو ج نەبک شانیستنەد  یاریزان ێب یسانەک ەڵگەل ژڕۆ یناسراو
 وە. ئنەبک شەب شیتر  یوانەئ ۆیستەئ ەل انۆیخ یزموونەئ زن،ێبپار ۆخ وانەئ ۆب 

 ەو یخالقەئ یکیەر ێچاود ەر ۆج چیه ەوەداخەب ەک کێخۆ بارود ەل شیوەئ ەدانڵوەه
 ییر ەگیکار  ەو ندەسوودم تێتوانەد ،ییەن یبوون ەانۆڕ پسپ وەئ یکار رەسەل ەییشیپ

 .تێبەه
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 { یشانیناون ەب رمانەد یژوور ەمن ل یگشت یماف 
 ؟ییەچ کێر ەردانکەس

 

 ک،ۆڤێمر  یشانیناون ەب یرەندێج یو شوناس ییز ەگڕە یخواست ەیوەر ەد ەل کێسەک رەه
 ،یروونەد یشکیپز  انی روونناسەد ژکار،ێاوڕ  یرمانەد ەیدۆه ۆب   ەوەژوور ەچوون یکات ەل

 رانەردانکەس یواوەت ەڵگەل یندەوەیپ ەڵگەل تێبەد ەو ن،یگشت ەمافان وە. ئەیەه یماف
 .نیبەئاشنا د ەمافان وەئ ەڵگەل داەژ ێدر  ە. لتێبکر  چاوڕە

 ەوێئ ەک داەوەل ییەن ییاواز یچ ج: ەیەه ەک ەیر ۆج وەئ رەه رەردانکەس ۆب  زگرتنڕێ یماف -١
و  کەیەشیپ رەه ە. بیتیەنایو چ ،ینەمەت یخۆ بارود انی دان،یتیەەاڵمۆک یکەیەچ پل ەل
 ەک ەیەوێئ یماف نیتر ییتاەر ەس ەوەئ نەکەد کێرمانکار ەد یردانەس کێکات ک،ەیەاننامیژ 
 وتەسوکەڵه ەک ەیەه ەوەئ یرەگەئ ەتەبەڵ. ئتێر یبگ ێل زتانڕێک ۆڤێمر  یشانیناونەب
 وەئ مەاڵب ت،ێر یبگ ێل ەیخنڕە ییاشکاوڕ  ەب تانەکەر ەرمانگەد نیەالەل ەوێئ یفتارڕە انی

 . ەوەار یپرس رێژ  ەببات کداێخۆ بارود چیه ەل ەوێئ ەیانۆڤمر  یتەرامەک ییەن یماف

 ەیوەر ەد ەل ەیەمافتان ه: یاکاریج ێو ب یرەرابەب یوتەسوکەڵهەل بوونەه یماف -٢
 ینیچ ،یرەندێج یشوناس ،ییز ەگڕە یخواست ت،ییەللیم ب،ەزهەزمان، م ژاد،ەن
 ن،ەکەد یردانەس ەک کێانۆڕ پسپ یتگوزارەخزم ەل تانڵەیماەبن ییابردووڕ  ەو ،یتیەەاڵمۆک
 ەناچار ب واەبوو، ئ یاکاریج یوتەسوکەڵه ەب تەبار ەس کەیەگەڵب رەگەبن. ئ ندەمەهر ەب
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 یردانەس تەنانەت انی نەبد ەتان ەک ەیەمافتان ه ەوێئ ە. ونین ەکەشەک یگرتنەرگەب
 . نەو شکات بک نەبک ستانەداڵبا

 ییەن یماف تانەکەژکار ێاوڕ  ەل ایج کێسەک: یسەکەتاک یو سنوور یاریزان یاگرتنڕ  یماف -٣
 ەب یۆیدڤی ەو نگ،ەد یزنەخ ت،ێئاگادار ب ەوێئ یەیسۆد یسەکەتاک یاریزان یکەڕۆ ناو ەب
 ۆب  ژکارانێاوڕ کات  کێندە. هەیەانەییشیو ناپ ەغەدەق ەوێئ یبوونێئاگا ل انی زنگرتنیئ ێب

 ەڵگەل ەوێئ یداریندەوەیپ یکانییەکار ەورد یباسکردن ەب رمان،ەد یتێکوال یچاکبوون
 ەک ەکار  وەئ ەک ربگرن،ەو ەییشیپ یژێاوڕ  وانەل کانەر ەز یاڤرەپەس انی کانەئوستاد
 ەوە)کرد اندنەیگ انیز  ۆب  تانۆخ یتییەن ەوێئ رەگەئ هاەروە. هییەن اگرتنڕ  ینێنه یشکاندن
 یژکارێاوڕ  ن،ەباس بک یژکارێاوڕ  یکێشتنیدان ەل تر یکێسەک انی تانۆخ ە( بکانیەژ یتوندوت

 یترسەم یکات ەل اینە)ت کانتانەقس یکەڕۆ ناو یئاشکراکردن انیباسکردن  ەب دراوێگاپڕێ ەوێئ
 ەب ییاسای یرەردانکەس انی تان،ڵەماەبن ەل کێتاک ۆ( ب یژیتوندوت ەیوەکرد انی انیز 
 ێتوانەد ەک کێخۆ بارود نیمێیە. سەتر  یکێسەک انی ەو ەوێئ یانیگ ەل یئاگادار یستەبەم

 یتەبیتا رۆز  یکێکات ەل ەیەوانە. دادگا لیەدادگادا رەرامبەب ەئاشکرا بکات ل ەوێئ یکانییەار یزان
 یرەرامبەب یسەک یرەرمانکەد ە( لیژێستدر ەد انیتاوان  یکانییەسۆد کوە)و ییاسای
 رێژ  ە)ل کارەرز ەه رەگە. ئتێبن رەدادو ۆیستەئ ەل انیتەبیتا یاریداوا بکات زان ەکیەسۆد
 تەبار ەس ڵخا کێندەه تێبزان یستیوێپ ەب رەرمانگەد ەیەوانەل ت،ێ( دا بییاسای ینەمەت
 داەکار  وەئ شێپ ەل مەاڵبکات. ب رەسەل یباس ەوێئ یرشتانەرپەس ەڵگەل ەوێئ یکانەتەباب ەب
 یچۆ ب  ەباس بکات ک تانۆب  ەو تێربگر ەو تۆڵەم ەوێئ ەل ەوییەاینڵد ەب تێبەد
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 کەیەنموون چیه ەل رەرمانگەباسکرا د ەک یکانڵەخا ەل ای. جەگرنگ وانەئ ەیوەادارکردنئاگ
 .ییەن یرانەردانکەس یکانییەار یو زان ینێنه یباسکردن یماف

 

 ەوێئ: رمانەد ەیسڕۆپ ەل ییئاگا یماف -٤
 یشتنیدان ێتا س کیە یمافدارن دوا

 ە( بنێب ژمارەئەب شتنیدان ەب ە)ک ییتاەر ەس
 ەینموونان وەب تەبار ەس وونڕ  یکەیەوێش

چ  رەرمانگەبزانن. د تێبەد ەوەخوار 
 ؟ەکردوو شانیستنەد داەوێئ ەل یکەیەشێک

 یدرووستبوون یرەگەئ کێکار ۆ چ ه ەب ؟ییەچ ەوێئ یشۆخەن انی ەوێئ ەیشێک یناو
 ەو کانەگاچار ڕێ( ت؟ێبەد ریگێج انی تێچەد شێپ وەر ە)ب ەیەه یکێتڵەچ حا ؟ەیەه
 ت؟ێب ەڕپێت ەار ڕیب یرمانەد یوتەسوکەڵکام ه ن؟ەکامان ووڕ شێپ یرمانەد یکانڵەخا

 انی ؟ەیەه یبوون واوەت یباشبوون ای)ئا ؟ەکام ئاست ەب شتنەیگ ەب رمانەد یئامانج
 ؟ەکێچ شت ەشێک یالبردن انی رمانەد یبوونەڕ پێت ەل ەوێئ یرکە( ئ؟ەییژ ڕێ یوتنەشکێپ
 ؟ەستیوێپ یژکارێاوڕ  یشتنیدان ندەچ ت؟ێنیەخاەکات د ەندەچ ەیکینز  ەب رمانەد یواوەت
 وەئ ؟ەکێندەچ کێشتنیدان رەه یچوونێت ت؟ێبەد نۆچ ناوۆچ کانەشتنیدان یوانێن

.  ەوەتێب ووناکڕ  ەسەدووک یوتنەکڕێ یرەگەئ ەل تێبەباسکرا د ەوەر ەسەل ەک ەیتانەباب
 مەاڵب کاتەباسن یکراویار ید ەب یەدایشکێم ەل ەک کێرمانەد ەیوێش رەرمانگەد ەیەوانەل

 ەو ن،ەبکێل یاریپرس ەوەبار  وەل تواننەد ەو ییەتاەر ەس یکێماف ەوانەب ەوێئ ینیزان

 ەوەئ یرەگەئ رانێئ ەل ەیوەب ەئاماژ  ەب
 ەانییار یزان وەل ییاسای یکانەبنک ەک ەیەه
 نن،ێب کارەب ەکەسەک یتاوانبارکردن ۆب 
 یاریزان یدانێپ ەل نەیکەد اریشنێپ

 ەتر ل یسانەک یناو تەبیتا ەب ستیوێناپ
 .زنێبپار  ۆخ یژکارێاوڕ  یکانەشتنیدان
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 ۆبکات، ب  ەقس اتریز  کێتەباب رەسەل نەداوابک تواننەد هاەروە. هاتربنیز  یاریزان یداواکار
 یندەوەیپ ەمن ل یالواز مییاینەت یستەه یکانەکار ۆ ه ەل کێکیەمن  یاڕ  ە)ب نڵێب ەنموون

 یکات مانەهەل ەیەوێش وە( .بنەیکار بک ییەالواز  وەئ رەسەل ەشۆمخێپ ەو ،ەکانەتاک وانێن
 شانیستنەد رمانەد ەل تانۆخ یکانییەوانەڕ چاو کانتانییەداواکار  رمانەد یکردنێستپەد

 ادیز  انی مەک یژکارێاوڕ  یکانەشتنیدان ەیژ ڕێ تێبتوان کێکار ۆ ه ەب رەرمانگەد رەگەئ ن،ەبک
 ەب تەبار ەس وەئ رەسەل ەرکەبکات، ئ رۆز  انی مەک کانەشتنیدان یوانێن ەبکات، و

 بکات. ژێوتوو ەوێئ ەڵگەل یکانەکار ۆ ه

 ەب تەبار ەس ابردووڕ  ەل رەگەئ تەنانەت: خوازڵد یکاتەل رمانەد یواوکردنەت یماف -٥
گفتتان  ەوێئ تێکردب وتنتانەکڕێ شتنیجار دان ستیب یژکارێاوڕ  انی رمانەد یکەیەسڕۆپ
 ینجامەئ نەبد ارڕیب رکاتەه ەک ەیەمافتان ه ەوێ. ئنین وداەل یناچار ەیوەمان ۆب 
 ە. بنەبک ێکشەپاش وەئ یبوون وامەردەب ەل ەو نن،ەیەبگ ییتاۆک ەب رمانەد انی یژکارێاوڕ 
 نیمتر ەک یدانان یرکەئ تانەکەار ڕیب ەل ەوەئاگاکردن یرکەئ ەل ایج ەک ەیوەئ ێب
 رەگەئ ێکرەد اریشنێپ ندەرچە. هییەن رشانتانەسەل ەوەیەبار  وەل کەیەوەوونکردنڕ 
 ییەن ێیباشتان پ یکێستەه انی نەکەدێپ ستەه رمانەد ەیسڕۆپ ەل کڕییەموکوەک

 یستەه ەکار  وەئ رەگەئ مەاڵب ن،ەبک  ژێوتوو وەب تەبار ەس رمان،ەد یشتنێهێجەب یدوا
 . نیناچار ن کاتەدرووست د تانداۆخەل یتاوانبار
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و  ژکارێاوڕ  ۆب  کێکات ەمێئ ەل کیەر ەه: یمەڕ ف یاڵسکا رەسەباسکردن ل یماف -٦
 یمەڕ ف یکارۆ ه یشانیناونەب یمەڕ ف ەیدوو نموون انی کیە نەیکەد ردانەس روونناسەد

. ووڕ  ەنەیخەد تێبب رەسەچار  ەشۆخ مانێپ ەک ەیکیەگشت ەشێک انی مانەکاڵسکا
 وەئ رمانەد ەیسڕۆپ ییتاۆک ەل ەیەه مانەوەئ یوانەڕ چاو یسرووشت یکەیەوێشەب

 یتەخ ەل ژکارێاوڕ  رمانداەد ەیسڕۆپ ەل ەوەنەکەردیب رەگەبووبن. ئ رەسەچار  ەگرفتان
 ەیەمافتان ه کاتەدەقس داریندەوەیناپ یتەباب ەب تەبار ەس انی ەداویال ۆیخ یکەر ەس
 . نەبک اریپرس وەئ یتیەنۆچ ەب تەبار ەس

 ەوێئ ەک ەیوەئ ێبەب رانێئ ەنائاگا ل یرانەرمانگەد ەل کێندێه ەک شێپ ەتێد رکاتۆز : ڵخا
 ەو ن،ەکەد زیرکەت تانیر ەندێج یشوناس انیخواست  رەسەل تێکردب ێل تانیداواکار 

 ەب ەوێئ ەک کداڵێحا ە. لنێبدو وەئ یرمانەد انی انۆڕ گ یرەگەئ ەب تەبار ەس ێوەانیب
 چی. هتێکردب ردانتانەس ێاوکڵەڕ د انی یکۆ مەخ یرەسەچار  ۆب  ەنموون ۆتر ب  یکێکار ۆ ه

 یداوا ەک رداەورووبەد مانەهەل ەک ەیەوێئ یماف ەوەئ نەدەن ەتۆڵەم وەئ وانەکات ب
 یداواکار یجوانکار ینڵۆسا ەل رەگە. ئربگرنەو یژکارێاوڕ  ،ەکردوو تانیتەارمی

  ۆڕێبگ نقژتا ینگڕە ێویەب تانەکەر ەشتگیئارا ەقژ بن، و ەیوەکورتکردن

 

 ەر ەرمانگەد وەئ ۆب  ەستیوێپ وتەسوکەڵه مانەه ن؟ەدەد شانین کەیەوەچ کاردان
 ەب انی ،ییەن تانیز ەگڕە یشووناس انیخواست  ەڵگەل تانەشێک ەک نڵێب وە. بنەبد شانین
 .ییەن ژڕۆ ەو ب یمەڕ ناف ەرمانەد وەئ ەک نڵێب ێیپ ەاشکاوانڕ 
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ناچار  ەوێئ: ییەن ەئاسوود انەڵیگەل رەردانکەس ەک کانەار یپرس ەب ەوەدانەمنەاڵو یماف -٧
. تێد ژمارەئ ەب ەوێئ یسەکەتاک یتەباب ەب ەوێئ یاەڕ ب ەک ەوەنەبد کێار یپرس یمەاڵو نین
 ە. لەیەوێپ یختەس یروونەد یبار ەناکات، و ردەد ەوێئ ۆب  ەوەمدانەاڵو ەک کێار یپرس انی

 یبوار ەل ستاێئ مەاڵب ەوەنەبد اریپرس یمەاڵو ێویەب تانڵد ەیەوانەل اکاتد  کێندەه
 یبوونەئاماد ەتا ل تێب رترۆز  یکێکات ەب ستتانیوێپ انی بووبن،ەن ەئاماد ەوییەجانەیەه
 تواننەد داەخۆ بارود وە. لتێبەه واوتانەت ییاینڵو د شیئاسا یستەه تانەکەژکار ێاوڕ 

 کێندە. هەوەنەبد ەار یپرس وەئ یمەاڵتر و یکێکاتەل ەو وەئ ۆب  ەوەبگوازن ەتەباب وەئ کڕێ
 رەگەئ تەبیتا ەب نن،یبب ەانەیینیو ک داریندەوەیناپ ەکەار یپرس ەک ەیەه ەوەئ یرەگەجار ئ

 یالواز ۆیه ەب ەوێئ رەگەئ ەنموون ۆ. ب تێبەن یژکارێاوڕ  یتەباب ەڵگەل یکییەندەوەیپ
 یکانییەکار ەورد ەب تەبار ەس ێویەب ژکارێاوڕ  ەبوون، و یژکارێاوڕ  یداواکار تانەر یزاک

و  یجد تێبەد داەخۆ بارود ەر ۆج وە.  لتێبزان تانەکەشەهاوب ەو ەوێئ یندیەزا یندەوەیپ
 یاریپرس ەو ەیەوێئ یسەکەتاک یسنوور ەوەئ ەک ننەیەابگڕ  ەانیووپاماڕ  ێبەب ەاشکاوانڕ 

 . ەکییەژکار ێاوڕ  یتەباب ەڵگەل ییەندەوەیپ ێب ژراوڕێدا

 ەک نەداوا بک ەک ەیەمافتان ه ەوێئ: رمانەد ەل یرێچاود یداواکار یماف -٨
بدات  ەوەداچوونێپ ەدووبار  رێژ  ەل تانەکیەسۆو د ەوێئ یرمانەد ەیسڕۆتر پ یکێر ەرمانگەد

 بزانن. شیوەئ یرنجەس ەو و
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 } و  ییز ەگڕە یخواست ەب تەبار ەس کانییەتەبیتا ڵەخا

 یرەندێج یشوناس

 

 

 ەیوەبکات ب ەئاماژ  انی تڵێمن ب ەب تێتوانەد یروونەد یشکیپز  انی روونناسەد ایئا 

  ؟ییەمن چ ییز ەگڕە یخواست ەک

بە گشتی زۆرترین کەسەکان سەبارەت بە خواستی ڕەگەزیی خۆیان بەئاگایی خۆیان دەزانن )واتە بەبێێ 
نێوەند( هەیانە. ئاگایی خۆیان یانی هەستێک کە بۆ کەسەکە بە ڕوونێی ئاشێکرا دەکێات، هەر ئەو جێۆرە 

ی شێادیمان ئاگێادارین، وە پێویسێت بەوە ناکێات کە کەسێێک لە کاتێک دڵشادین بێۆ خۆمێان لە هەسێت
دەرەوە ئێمە ئاگادار بکاتەوە کە خۆشحاڵین. بەڵکو هەستی شادی بە بێێ نێوەنێد لە دەروونێی خۆمانێدا 
هەست پێێ دەکەیێن. بەو ڕێێژەیە زۆرتێری کەسێەکان ئێارەزووی مێشێکی و هەیەجێان بێۆ هێاوڕەگەز بە 

بەو حێێاڵەوە لە کێێۆمەڵگەیەکی وەکێێو ئێێێران کە دەستگەیشێێتن بە ڕوونێێاکی لەخۆیانێێدا دەرک دەکەن. 
زانیێێاری ڕەگەزیێێی سێێنووردارە، لەوانەیە هەمێێوو کەسێێێک شانسێێی ئەوەی نەبێێێت کە لە بنەماکێێانی 
هەبوونی خواستە ڕەگەزییە جۆراوجۆرەکان بەئاگا بێت. هەروەها چەوساندنەوەی ئەو جۆرە ئارەزووانە 

مەزهەبێێی بەربێێاڵوە. بەو جێێۆرە ئەگەر ئێێێوە سێێەبارەت بە خواسێێتی بە هۆکێێاری زاڵبێێوونی بیرۆکەکێێانی 
ڕەگەزیتان دوودڵ بن دەروونناس بە پرسیارکردن سێەبارەت بە هەسێتەکانی ڕەگەزیێی یێان خەیاڵەکێانی 
زایەنێێدی ئێێێوە وە هەروەهێێا پێشێێینەی ڕەفتێێاری زایەنێێدیتان یێێارمەتی ئێێێوە دەکێێات تێێا خۆتێێان بە وردتێێر 

جەوهەری خواستی ڕەگەزیێی بێۆ ئێێوە رکی دەروونناس زانیاریدان بە ئێوە لە ڕاستیدا ئە .هەڵسەنگێنن
سەبارەت بە خواستی ڕەگەزیتانە، بۆ نموونە کەسێکی دووڕەگەزخێواز لەوانەیە لە تەمەنێی هەرزەکێاری 
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و شەرم مەیل بۆ هێاوڕەگەز لە خۆیێدا  بۆ هەردوو ڕەگەز مەیلی هەبێت بەاڵم بەردەوام بە هۆکاری ترس
 جۆرێێک لە الدان یێان زیێادەڕوویە.ە، چونکە وا وێنا دەکات کە مەیل بۆ هەردوو ڕەگەز چەوساندووەتەو

لەو بارودۆخە دەروونناس دەتوانێت بە پێدانی وێنایەک لە شوناسێی کەسێێکی دووڕەگەزخێواز یێارمەتی 
جێنێدەری خێۆی تەواو  یخۆی  قاڵبێک پەیدا بکات وە پڕۆسێەی شوناسێ یکەسەکە بدات کە بۆ ناونیشان

. سەرنج بدەن کە هیچ پسپۆڕێک مافی ئەوەی نییە کە بیرۆکە و ئایدۆلۆژی سەبارەت بە خواسێتی بکات
. بە دەربڕینێکێێی باشێێتر هەر تاکێێێک دەبێێێت لە بەسێێەرتاندا بسێێەپێنێ ڕەگەزی و شوناسێێی جێنێێدەریتان

بە  پسپۆڕ تەنانەت دەتوانێت .درێژایی کاتی خۆی بەو ئامانجە بگات کە چ شوناس یان خواستێکی هەیە
دەهێنێێت بیێرۆکەی  یچوونەوە بە شایەتەکان و هۆکارەکان کە لە کاتی ڕاوێژکاری لەگەڵ ئێوە بەدەسێت

 . بۆ نموونە دەتوانێتخۆی بە شێوەیەی ئەگەرێک بەیان بکات

 

ئاماژە بەوەی کە هەموو خەونەکانی ڕەگەزی تۆ لە پەیوەندی لەگەڵ هاوڕەگەزدا وە  بە >>بە ئێوە بڵێت 
هەر چەنێێێد جارێێێێک کە لەگەڵ هێێێاوڕەگەزت پەیوەنێێێدی زایەنێێێد ت هەبێێێووە، چێێێێژی زایەنێێێدی زۆرت 
وەرگرتێێووە،  وە پەیوەنێێدی سێێۆزداری تێێۆ تەنیێێا بەسێێتراوەتەوە بە هێێاوڕەگەز وە لەوالشێێەوە مەیلێێێک بێێۆ 

 <<نییە، ئەگەری هەیە هاوڕەگەزخواز بیت بوونی ی بەرامبەرپەیوەندی ڕەگەز

ئەوە هەموو تەڵقینێێکە کە >>یان  <<سەد لە سەد هاوڕەگەزخوازی>>ناتوانێت بە ئێوە بڵێت تۆ بەاڵم  
بە خێێێۆتی دەکە ێێێت، کە هێێێاوڕەگەزخواز نیێێێت، وە ئەگەر هاوسێێێەرگیری بکە ێێێت ئەو مەیێێێلەی تێێێۆ بێێێۆ 

 <<لە بەین دەچێت (هاوڕەگەز)

 کردنی کەسێێێێک بە شێێێێوەیەکی هەنگێێێاو بە هەنگێێێاو دەچێێێێتە پێێێێش،سێێێەی شێێێوناس پەیێێێدا پڕۆ 
ئێێوەن کە شێوناس و ڕەگەزی خۆتێان  بەاڵم لە کۆتاییێدای بدات بە ئێوە دەوروبەرەکەت دەتوانێت زانیار

 . نەکەدەبیننەوە و پێناسە د
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 ۆمن ب  یخواست ەک ەیەه یماف یروونەد یشکیپز  انی روونناسەد ایئا 
 بکات؟ رمانەد یشۆخەن یشانیناون ەب زەگڕەهاو

 ەتا د نجێپ ەک ،ییەز ەگڕە یکانەاستڕ ئا یکانەر ۆج ەل کێکیە زەگڕەهاو ۆخواست ب  ر،ێخەن
 ەیوەئ ەیمانیگر  ەب ،ەبووەه یبوون کانداەمەردەس  یواوەت ەل کیەگاەڵمۆک یدەسەل

 یوتەسوکەڵو ه شانێک ەل یەیسرووشت یەنگڕەنگاوڕە وەئ ابردووڕ  ەیناڵسا وەتا ئ
 ەل ابردووڕ  ەیدەس وین ەیماو ە. لهاتەد ژمارەئ ەب یشۆخەن کەو ەڵەه ەب ۆڤمر 
 ۆب  ،یتڵەوەودێن یکانەدانراوێدانپ ەکخراوڕێ یواوەت کانەوامەردەب ەوەنۆڵیکێل یدوا

 ەب کایمر ەئ یروونناسانەد ینەنجوومەئ ەو ،یهانیج یندرووستەت یکخراوڕێ ەینموون
 کوەو زخوازەگڕەو هاو زخوازەگڕەدوو  یسانەک یدیئ ەک اندەیانگیاڕ  یمەڕ ف یکەیەوێش
 کێناڵسا یزموونەئ دایاستڕ  ە.  لنیەنا ژمارەئ ەب یتیر ەن یکاریچێرپەس انی شۆخەن
 رەگە. ئەاگر ۆڕ خ یختەس ەب انۆڕ گ رەرامبەب ییز ەگڕە یخواست ەک دایشانین ەوەنۆڵیکێل

 یشۆخەن کوەو ەوێئ یخواست وەئ ەک ەوەئاگاداربوون کێسەک یال ۆب  ردانەس یکات
 فتارڕە ە)ل یرمانەد یکێکیکنەت ەر ۆج رەه یکردنێجەبێج یتییەن انی ت،ێنیبەد
( زمیتۆپنیتا ه ەگر یب ەوییەراپێت کۆ ش ەل ،یشکێم ەیوەتا پاککردن ەگر یب ەوییەرمانەد
 ەک تێکر ەد اریشبنێپ ن،ەبد وەل ە( تانتێبەد ە)و ەیەمافتان ه ،ەیەه ەیوێئ رەسەل
 ەک ەیسەک وەئ داتەد شانین ەوەکاردان ەر ۆج وەئ ەچونک نێڵبه ێجەب رمانەد

 ەل ایدن یژڕۆ یکانییەار یزان ەل ەدەس وین ەیماو ۆب  مەک ینیەال ەکردوو ردانتانەس
 یارکردنیشنێ. پییەن ەیوێئ یتەارمی ۆب  ستیوێپ یتەاڵسەد ،یەدوا ەل ۆیخ ەیوێچوارچ

 کانەوتووەشکێپ ەتاڵو ەل ییز ەگڕە یخواست انی رەسەچار  یانوویب ەب کێرمانەد رەه
 نەکەد یزخوازەگڕەهاو یرەسەچار  ەیشەبانگ ەک کێسانەک ەو ،ییەاسایو نا ەغەدەق

 . ییەن انیستیوێپ یاریزان انی وونڕ و دوو زنۆدر 
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 انی کێر ەندێج یبژاردنەڵه ۆمن ب  ەک ەیەه ەیوەئ یماف رونناسەد ایئا 
 ؟ەوەفشار  رێژ  ەبخات تەبیتا یزەگڕە یکێخواست

 

 وانێنەل ەیەوەوبوواڵب ەستڕ  وە<< ئییەن ارید شیتۆخ ەڵگەل فتیکلەت ۆ>>ت رێخەن
 ەوییەر ەندێج یکانەتەباب ەب تەبار ەس استڕ  یکێرکەد ەک اریرپسەناب ەنائاگا و و یانۆڕ پسپ

 کیە رەسەل ردووەه کوەڵب ،ییەن ەر ۆدووج یکێتەباب ییز ەگڕە یو خواست رەندێج ،ییەن
 ۆب  مێیەس یرەندێج کوەڵب اویپ ەن تێژن بزان ەب ۆیخ ەن ەکەسەک ەیەوانە. لنێڵهەاستڕ 

 ەبکات، ک ەناسێپ داێڵەهەاستڕ  وەئ یوانێن ەل کێنبێشو ەل ۆیخ ای ت،ێگونجاو بزان ەب ۆیخ
 ەاوانیپ یماەبن رەسەل یشەکید یکێر ەس ،ێکرەد ەناسێپ ەژنان ەڵگەهاوکات ل یکێر ەس
 ەل کێر ۆز  ەک هاەروە. هێکرەد ەناسێپ
  هاڕە یکەیەوێش ەب رناچا کانەسەک

 وانەئ ن،ین زخوازەگڕەایج انی زخوازەگڕەهاو
 ەناسێپ ەدووان وەئ یاستەڕ وێن ینێشو ەل انۆیخ
 ەوێئ ەک ییەن یماف کۆڕێپسپ چیه ن،ەکەد

 انیکێکیە ەر ۆدوو ج وەئ یوانێنەل ەناچار بکات ک
 ەر ۆدوو ج تاەر ەسەل ەک ەچونک رن،ێبژ ەڵه
 .ەڵەیەه ییز ەگڕە یخواست ەو یرەندێج یرەوەت

 ؟ەرمانەد ەب یستیوێپ انی ییەناساز  انی یشۆخەترانس بوون ن ایئا 

 کوەو یکانەواژ ەستەد ت،یەنا ژمارەئ ەب یناساز انی یشۆخەن تریئ ستیر ەندێترانس ج
و  یروونناسەد یایدون ە( لیرەندێج یشوناس یناساز انی ییز ەگڕە یزارێب ،ی)ناساز

 یدوانێل تاۆک ەیر ێگو ەب ر،ێخەن
 یهانیج یندرووستەت یکخراوڕێ

 ەک کەیە)وش یتڵیەکشواێترانس س
 (تێنر ێهەد کارەب مترەک داەیەماو وەل
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ترانس بوون  کانێیەنو ەووداوڕ  رەسە. لەکراوەنێپ ەمتمان رنێدۆم یروونەد یشکیپز 
 یکات ەل ەک ییەر ەندێج ینگەناهاوس کێر ۆج اینە( تیتڵییەکشواێترانس س مانەه انی)

 ێیپ ەب ،یەمانا وە. بیشکیپز  یتگوزارەخزم یرگرتنەو ۆب  ەدراوێپ گاڕێ ەکەسەک یزەح
 انی یتیەەاڵمۆک یتیر ەن یشانیناون ەب ەگەڵمۆک ەک ەیوەئ ەڵگەل یناسازگار زووەئار 
 رەگەئ مەاڵ. بێرناک ەناسێپ ییناساز  انی یشۆخەن تێنێد ژمارەئ ەب تەبیتا یکێر ەندێج
 ۆیخ یشەو ل ووخسارڕ  انی تێربگر ەو نۆمۆڕ ه ەک تێب شۆخ ێیپ ەسەک ەر ۆج وەئ
 یستمیبکات، س ب ر ەهاوت کاتەد ەناسێپ ۆیخ ەک ەیر ەندێج وەئ ەڵگەل

 یسانەک مووەبدات. ه ێپ یتگوزارەخزم ەک ەرکەئ یرەسەل یندووستەت یتگوزارەخزم
 ەک ەیەه انیلەیم ەک کەیەادڕ تا چ  ەن کەبد ارڕیب ەوەبوار  وەل ەیەه انیترانس ماف

 زووەئار  اینەت وانەل کێندەه ەیەوانە. لنەبک ەڕپێت رەندێج ەیوەکخستنڕێ ەیسڕۆپ
 ەیوانەترانس ئ یژنان ەنموون ۆب  نۆڕ بگ انییز ەگڕە یمەدوو یکانییەندەتمەبیتا ەک نەبک
 ەو ن،ەبک موچاوەد یرەز ەیل انی نگەد ینۆڕیگ یرەرگەشتەن اینەت ەک ەشۆخ انێیپ ەک
بن.  ەکار  وەناچار ب تێناب بن،ەن انێیزاوز  یکێشەب انی ندامەئ یگرتنەڵه ەب زەح
 تێناب بن،ەد مکەم یکردنڵیخا یرەرگەشتەن ەب یازڕ  اینەت ەترانس ک یاوانیپ هاەروەه
 یکانەستاندارد رەسە. لەوەفشار  رێژ  ەتر بچن یکانییەر ەرگەشتەن ینجامدانەئ ۆب 

 چیه ەدراوەنێپ ەیگڕێ کەیەبنک انی سەک چیترانس ه یسانەک یتڵەوەودێن یرێچاود
 رەندێج ەیوەکخستنڕێ ەیسڕۆ. پننێپەداس داەسانەک وەئ رەسەب کێرمانەد ەر ۆج
 تێترانس ناب یسانەک ەک یەمانا وە<<. بتێب چیه انی مووە>>ه یماەبن رەسەل تێناب

 یماف تەنانەت انی ن،ەبک ەڕپێت واوەت یکەیەوێش ەب ەیەسڕۆپ وەئ ەک نێناچار بکر 
 یاکانیو خول اتیحڕۆ  ێیپ ەترانس ب یکێسەک رە. هنەبک داەیپ ەیەسڕۆپ وەناو ئ ەچوون



20 
 

 وەئ کداێچ کات ەل ەو تۆڕێبگ یشەل ەشۆخ ێیپ کەیەادڕ بدات تا چ  ارڕیب تێبەد ۆیخ
 .تێنێستەابووڕ  ەیەوەکخستنڕێ انی ەنۆڕیگ ەیسڕۆپ

 یندامە)ئ شەل ەیوەخوار  یرەرگەشتەن ییەن شۆخ مێپ ەو کمێمن ترانس 
 ینۆڕیگ  ۆب  ەک ەگوتوو یمن ەب یروونەد یشکیپز  مەاڵب م،ەبد نجامە( ئێزاوز

 م؟ەبک یچ تێبەد ستاێئ م،ەبد نجامەئ ەکار  وەناچارم ئ میشوناس ەیناسنام
 ەک بێێنەتێێرانس ناچێێار د یسێێانەک ،یشوناسێێ یکێێانەگەڵب ینۆڕیگێێ ۆبێێ  رانێێێئ ەل ەوەداخ ەب
دوو  نهێاەت رانێێئ یاساکانی ەچونک نەبد نجامەئ کارۆ ه ێو ب رەانئاویقورس و ز  یرەرگەشتەن

 ینێێێدامەئ شیشێێانکردنیستنەد  یکێێانەاز ڕ ئام ەو ت،ێناسێێێەد یمێێەڕ ف ەب اویێێژن و پ یزەگڕە
 ەیوەتکێردنڕە ەڵگەهاوکێات ل ەتەاسێیس ەر ۆجێ وەئ ەگێرن ، کەد مێاەبن ەب ەکەسەک ێیزاوز 

 ەیوەئ ێێیپ ە. بتێێد ژمێارەئ ەتێرانس ب یسانەک یرێچاود یبوار ەل کانییەتڵەوەد وێن اسای
 ەو ۆڕەگێەو ن ەییشیمەه یرەگیکار  یکانەوتەکێل ەب رەندێج ینۆڕیگ یکانییەر ەرگەشتەن ەک
 ەبێێێێوون ب یازڕ  ،ەوەانەڕ گ ەب سێێێێتیو نێێێێا شا یرەرشێێێێبێه یلێێێێەکگیکنەت ینێێێێانێکارهەب ەب
 ەیەوانە. لتێێناکر  اریشێنێپ ییەسێاندنکار ەخ ەل کێێر ۆج دایاستڕ  ەل ەک یناچار یرەرگەشتەن

 ەتێر ل یلێەگەبژارد یێیەن انیێز ەگڕە ینۆڕیگێ ییر ەرگەشێتەن ۆبێ  انیلەیم کێسانەک تێباشتر ب
 ەل ان،یشوناسێێێ یاوکێێێانەڕ پ یکبوونڕێنێێێا یکێێێارۆ ه ەب رەگەئ ەنمێێێوون ۆبێێێ  ن،ێدانێێێ ووڕ شێێێێپ

 انیێێخواز ڵد یو شوناسێێ شێێشۆپ ەنێێاتوانن ب نێێدنێخو انیێێکێێار  ینێشێێو کێێوەو یکانەنێشێێو
 ەنمێێێوون ۆ)بێێێ  گێێێرنەردەو اتریێێێز  یپشێێێتڵپا ەک یمێێێەڕ ف متێێێرەک یکانەنێشێێێو ەل ون،ەرکەد
نێاو و  ینۆڕیگێ ە. بنەبێک وتەسێوکەڵه ەر ۆجێ وە( بڵەییمێاەو بن ەییسێتانۆد یکانییەوانیم
 ەیوەمکێردنەک ۆبێ  ینۆمێۆڕ ه یکۆڕێپسێپ ەل رگێرتنەو یتەارمیێ ەیەوانەل ەو شش،ۆپ یرۆج
 یسێتەه وەئ ەیەوانەل ،یێیەگونجێاو ن ەکەسێەک ۆبێ  ەک م،ەدوو ییز ەگڕە یکانییەندەتمەبیتا
 .تێنێبه ستەدەب ەییژ ڕێ یو ئارام تیەزاڕە
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 و  شتیئارا ۆب  لمەیم نجەگ یتر یکچان کوەگوت من و یمێپ روونناسەد
 م،ەناک شیکبوونیدا ەو ینێبووک یرگەجلوب یزووەئار  ەو ،ییەدانان ن کۆ نین
 ەگانەڵب ەر ۆج وەئ یبوونەه ەب انیبم،  ڵکشواێترانس س ەیەه یرەگەئ
 ن؟ێیدابن ڵیکشواێترانس س یناو کێسەک رەسەل نیتوانەد

. ناسێازی نەخێر، بە هیچ جۆرێک، زۆرێک لە کەسێەکان لە بێواری جێنێدەرییەوە ناسێازن
ووخسێاری و هەڵسێوکەوتەکان، ئەدا و جێواڵنەوەی لەشێی، جێندەری واتە شێێوەکانی ڕ 

وە هەڵبژاردنەکێێێانی کەسێێێێک جیێێێاواز لەگەڵ ئەو پڕانسێێێیپانەیە کە کێێێۆمەڵگە لەو بە 
ناونیشێێێانی ڕەگەزێکێێێی تێێێایبەت هەیێێێانە. کەسێێێەکان لە بێێێواری جێنێێێدەری ناسێێێاز بە 
شێێێێوەیەکی خودئاگێێێا یێێێان ناخودئاگێێێا بە حەز و هەڵسێێێوکەتەکانیان نەر ێێێت و کڵێشێێێە 

. بۆ نمێوونە پیاوانێێک کە دەنگێی گڕیێان هەیە یێان ەوەجێندەرییەکان دەبەنە ژێر پرسیار 
دی زۆرێێک لە کەسێانی کێۆمەڵگە بە ناسێاز بە ئارەزوومەند بە منداڵدارین لەوانەیە بە دی

ئەژمار بێن. منداڵە کوڕەکان کە یاری بە بێووکەڵە یێان کەلوپەلەکێانی ژووری جێشێتجانە 
هەڵدەبژێرن ناسازن. ناسازی جێندەری هیچ زانیاییەک سێەبارەت بە خواسێتی ڕەگەزی 

ن ز هەمێێاو شوناسێێی جێنێێدەری کەسێێەکان نێێادات بە ئێێێمە. زۆرێێێک لە کەسێێانی ناسێێا
نێدێک جیێاڕەگەزخواز، هەنێدێک هێاوڕەگەزخواز، یێان دوو جێندەری )سیز جێندەرن( هە

ڕەگەزخوازن. زۆرینەی کەسانێک کە شوناسی خۆیان وەکو تێرانس دەناسێێنن، لە بێواری 
جێنێێێێدەرییەوە ناسێێێێازن بەاڵم ئەوە بەو مانێێێێایە نیێێێێیە کە هەرکەسێێێێێک بە ناسێێێێازی 

ئەگەر پسپۆڕێک ناسازگاری جێندەری تەنیێا جێندەرییەوە بە ترانس ببینین. لەسەر ئەوە 
بە ناونیشانی بەڵگە بۆ دەستنیشانکردنی شوناسێی ترانسێێک بڕیێار بێدات، تووشێی هەڵە 

 بووە. 
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 شانیستنەد مداۆخ ەترانس بوون ل یشوناس ەک ەیەه کێکیکنەت ایئا 
 م؟ەبک

کەسێێێێانی تێێێێرانس باوەڕمەنێێێێدن کە بەڕەگەزێێێێێک جیێێێێا لە ڕەگەزی بێێێێایۆلۆژی خۆیێێێێان 
ندیدارن، یان بە دەربڕینێکی تر جێندەری خۆیان لەسەر بنەمای ڕەگەزیێی پێناسێەکراو پەیوە

ەی کە بە دنیێا ڕەگەز  ولەکاتی بە دنیا هاتنیان وە لەشی بایۆلۆژیکیان پێناسە ناکەن. ئەوان بە
هێێاتوون هەسێێتی ڕاحەتێێی نێێاکەن وە هەمیشێێە خۆیێێان لە مێشێێک و ڕەفتێێاری کەسێێێک لە 

لە  وونیێێێانئامادەب  ڵێێێدەدەن کە خۆیێێێان و هەڵسێێێوکەوتیان ودەبیێێێنن، وە هەوڕەگەزی تێێێر 
ئەو باوەڕە لەوانەیە لە منداڵییەوە دەسێت پێبکێات  مەڵگەش وەکو ئەو باوەڕە دەربخەن.کۆ
بە هەرچەنێد زۆرێێک لە تەمەنێی سێەرووتر خۆیێان  لە کاتی پێگەیشتن بە لێووتکە بگێات،وە 

نێێاڕازی بێێوون لە ڕەگەزی بایۆلۆژیێێک وە هەوڵێێدان بێێۆ  ناونیشێێانی تێێرانس پێناسێێە دەکەن.
گێێۆڕینی تایبەتمەنێێدییەکانی ڕەگەزیێێی یەکەم یێێان دووەم یێێان هەردووکیێێان چ بە شێێێوەی 
گشێێتی یێێێان بە شێێێێوەی ڕێژەیێێی زۆرتێێێر لە کەسێێێانی تێێرانس بە دیێێێدێت ئەوان هەروەهێێێا 

ار لەگەڵ د ئارەزوومەنێێدن کە لە کێێۆمەڵگە کە بە پۆشێێش و ڕۆڵێێی کێێۆمەاڵیەتی پەیوەندیێێ
هێنێێێێک لە کەسێێێانی تێێێرانس  ن.کە خۆیێێێان بەو دەشێێێوبهێن جێنێێێدەرییان پێناسێێێە بکێێێرێن

بەیێێان ئەوە نێێاڕەزایەتی لە لەش بە شێێێوەیەکی سێێەختتر ئەزمێێوون دەکەن ئەوان لەوانەیە 
بکەن کە لە ئەندامەکانی زاوزێیێان بێێزارن، یێان توانێایی چێێژ وەرگێرتن بەو ئەنێدام و لەشێە 

گرووپێکێی تێر لەوانەیە هێیچ جێۆرە نێاڕەزایەتییەک لە لەش و ئەنێدامی  نەبن، لە حاڵێک کە
زاوزێیان نەبێت. وە حەز بەوەش نەکەن کە گۆڕانکاریەک لە لەشێیان بێکەن بەڵکێو تەنهێا بە 
گێێێۆڕینی جلێێێوبەرگ و بەیێێێانی جێنێێێدەرییان یێێێان سێێێازکردنی گۆڕانکێێێارییەک لە لەشێێێدا وە 

کەسێی تێرانس الیەنێی  ئاسوودەیی بێگەن. ڕەگەزیی خۆیان بەتایبەتمەندییەکانی دووەمی 
کەم بە ماوەی دوو ساڵ سێەبارەت بە گواسێتنەوە بە ڕەگەزێکێی تێر )یێان ڕێکخسێتن لەگەڵ 
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ڕەگەز و شوناسی لەخۆتێگەیشتنیان( یان گێۆڕینی تایبەتمەنێدییەکانی لەشێیان ئێاڵۆزییەکی 
یی دەبێێتە بەردەوام هەست پێ بکەن. بە گشتی تایبەتمەنێدییەکانی بێایۆلۆژیی یێان لەشێ

بێێۆ نمێێوونە کەسێێێک کە بە  دڵەڕاوکێێێ و فشێێاری بەردەوام،هەسێێتی درووسێێتبوونی هێێۆی 
ڕەگەزی پیاو ) بە تێکەاڵوی کڕۆمۆسمی ئێکس ئێدرێک( بە دنیا دێت بەاڵم لە ڕیێش دەنگێی 

خۆیێان ڕەزایەتیێان نەبێێت و ئارەزوومەنێد بێن هەنێدێک یێان  یگوڕ یان ئالەتی پیاوانە )کێێر(
ەتمەندیانە بە شێوەیەکی ڕێژەیێی یێان گشێتی بگێۆڕن. بە داخەوە لە زۆێێک تەواوی ئەو تایب

لە نموونەکان تەنیا بە هۆکاری جۆری هەڵسێوکەوت و خولیێا پێناسێەکراوەکان وە چەسێپاو 
بۆ ڕەگەزێک، وە ناهاوسەنگی ئەوان لەگەڵ جێندەری کەسێەکە بە تێرانس نێاوی دەبەن وە 

 و پێشنیار دەکەن.پڕۆسەی گۆڕین یان ڕێکخستنەوەی ڕەگەزیی بە
 _________ 

۱ Gender nonconformity 

 
 

 میزدار ۆو س ییز ەگڕە یندەوەیپ ەنیر ێن ەڵگەل ەشۆخ مێپ ەو م،ەنیر ێمن ن 
 یو کاروبار ەوەازاندنڕ و  نانێشتلێچ ەب ندمەزوومەئار  هاەروەه ەو ت،ێبەه
 ترانس بوونن؟ ەیشانین ەانیندەتمەبیتا وەئ ای. ئامەوڵەما

 یشانکردنیستنەد ۆب  ەگەڵب تێناتوان زەگڕەهاو ەب تەبار ەس ییز ەگڕە یخواست ر،ێخەن
 ۆب  سەک چی! هییەن انیر ەندێج کانییەو چاالک ایو خول زە. حتێب یرەندێج یشوناس

 ێیپ ە. برناگرنەو کەڵک یندیەزا یندامەئ ەل لێبۆمۆتۆئ ەیوەچاککردن انی نانێشتلێچ
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 ەل راویرگەو و ەڵەه تەبیتا یکێز ەگڕە ۆب  تەبیات یکییەچاالک ەر ۆج ەیوەخستن ەوەئ
 .ییەر ەندێج ەدژ  یکانەشڵێک

 

 ؟ییەناسازگار  انی ییەشۆخەن یکانەتیر ەن ەل کردنەن یچێرپەس ایئا 

 ەیشانین ییهاڕە ەشبیوانەل کردنیچێرپەس ن،ین زۆر یپ یرەندێج یکانەتیر ەن ر،ێخەن
 وەئ تیەنا ژمارەئ ەب یناسازگار ەب وانەل شیندبوونە. پابییەبوون ن یو سرووشت تەالمەس
 ەنموون ۆ. ب تێد رداەسەب انییانکار ۆڕ گ نێو شو ژووێکات و م ییژاێدر  ەل ەشانڵێو ک ت ر ەن

 ەب دانۆس کوەو یتاڵو ێندەه ەل وارەڵش ینیشۆپ کیەو  ستیب ەیدەس ەل ەوات ستاێئ رەه
 ڵرواەش یژنان ەک تێد یەمانا وەب ەوەئ ایئا تێد ژمارەئ ەب کانەتیر ەن ەل کردنیچێرپەس
 یمانا ەب اینەت ت ر ەن ەی. وشر ێخەن گومانێب شن؟ۆخەن انی یناسرووشت یدانۆس یشۆپ
 ینیشۆپ ەک ێگوترەد کێکات ن،ەکەد یچاوڕە کێز ەگڕە یسانەک ەینیر ۆز  ەک ەکیەساڕێ
 ەیەگەڵمۆک وەئ یژنان ەینیر ۆز  ەک یەمانا وەب اینەت ەوەئ ەتیر ەسوودان ن ەژنان ل ۆب  ڵرواەش
 یدژ یرەرامبەو ناب یاکاریج یاسای ەتیر ەن وەئ یسازکردن یکارۆ . هنین شۆپ ڵرواەش

 .تاەکود یدوا ەل رانێئ ەل یمل ەر ۆز  یشۆرپەس یاسای کوەدرووست و ،ەژنان

 ەو نەبک شانیستنەمن د یبوون انسڕ ت ەڵەه ەب ەیەه ەوەئ یرەگەئ ایئا 
 شم؟ێبک یمانیشەپ ر،ەندێج ەیوەکخستنڕێ انی نۆڕیگ  یرەرگەشتەن یدوا

 ەب رەندێج ەک رانێئ ەیگەڵمۆک کوەو یتەسوون ەیگەڵمۆک ەل ەووداوڕ  وەئ ،ەڵێب
 رەندێج ەب تەبار ەس مەک یکییەار یزان ،ێکرەد ەناسێپ ەییشڵێو ک ەییر ۆدوو ج ەیوێشەب

 ەل ەل یچیرپەس رەرابەب ەنائاگا ل ەیگەڵمۆو ک اسای ەو ،ەوەتەوبوواڵب یتڵیەکشواێو س
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 ەمێ. ئووبداتڕ  ەیەه یرەگەئ ەوەداخ ەب ن،ەدەشان دین یاگرۆڕ خ یرەندێج یکانەتیر ەن
 داییز ەگڕە ەیر ۆدوو ج ینەرکردیگێج یکانەشڵێک رێژ  ەل یگشت یکەیەوێش ەب ڵیمندا ەل

 رچاوەب یکەیەوێش ەب کالمڕێو  ایدیم کان،ەبێکت ەییردەروەپ یستمیس ەل ەک ،ەنیبوو
و  ووخسارڕ  ەب ەو اویژن و پ اینەت یرۆدوو ج ەب رەندێج وامەردەب ەشانڵێک وە. ئتێد مەرهەب

 ۆب  اینەت یندیەزا یکانەلەیم ە. ونەکەد ەناسێپ ۆڕگەو ن ریگێج یوتەسوکەڵو ه ەوێش
 انۆیخ ەیکییەاستڕ  کێکات سانەک ەل کێر ۆز  ەکار ۆ ه وەب رەه تاشن،ەداد یزخوازەگڕەایج

 ەڵەه ەب ەیەه یرەگەئ ت،ێنیناب رۆکجیە ستەردەب یکانەییەشڵێک ەنێو  ەڵگەهاوکات ل
 رەگە)ئ مەکەد وتەسوکەڵتر ه یکێر ۆج ەترم، و یکەیەوێش ەمن ب ەک ستاێبکات، ئ ناێو
 ڕمن کو ەواتەک م،ەناد ەکچان ەیوێمن ش رەگەترم( )ئ یکێز ەگڕە ەب داریندەوەیمن پ یەوا
 یندەوەیپ ەتر  یکێکچ ەڵگەل ەشۆخ مێپ کێکچ یشانیناون ەمن ب رەگە( )ئمێد ژمارەئ ەب

 وەئ مەاڵبهاتبام( ب ایدن ەب ڕکو ەمن ب یەبوواەد ەواتەک تێبەه میندیەو زا یزدارۆس
 ێب ۆڤمر  یشکێم ەک ەداو انیشانین کانێیەنو ەوەنۆڵیکێنادرووستن. ل ەانییر یئامانجگ

 ەل کێندێه ەک ەر ەوروبەد ەینگیو ژ  کانییەتیەەاڵمۆک ەڕەباو ەوەئ ەو ،ەر ەندێج
 داەمێئ رەسەو ب ننێسپەچەد ەاوانیو پ ەژنان یشانیناون ەب کانەتەبیتا ەوتەسوکەڵه
 .ننێپەسەد

 ؟ییەچ یچاکساز انی ینۆڕیگ  رمانەد 

 انی ر،ەرمانگەد روونناس،ە، د ژکارێاوڕ  ەل ەبگر  کۆڕێپسپ ینیەالەل کێدانڵوەه ەر ۆج رەه
 کانەسەک یرەندێج یشوناس انی ییز ەگڕە یخواست ینۆڕیگ یاستاڕ  ەل یروونەد یشکیپز 
 ابردووداڕ  ەیناڵسا وە. لتێبر ەناود یچاکساز انی ینۆڕیگ رمانەد ت،ێبدر  نجامەئ
 ەو ەتکراوانڕە ەرمانەد ەر ۆج وەئ یرەگیکار  ینگاندنەسەڵه ۆب  رۆز  یکەیەوەنۆڵیکێل
 یخواست ەک کاتەد ەوەباس ل ەوانەنۆڵیکێل وەئ ینجامەئ ەو ەدراو نجامەئ ەنبووانۆک
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 رداەسەب یانکارۆڕ گ کێکیکنەت ەر ۆج چیه ەب کانەسەک یرەندێج یو شوناس ییز ەگڕە
و  خشەانبیز  ەب انەیرمانەد ەر ۆج وەئ کایمر ەئ یروونناسانەد ینەنجوومە. ئتیەنا
 یکانەرمانە. دەداو انیار یشۆه وانەب تەبار ەس ەو ،ەکردوو شانیستنەد داریترسەم
 .ییەاسایو نا ەغەدەق ایدن یکانەوتووەشکێپ ەتاڵو ەل کێر ۆز  ەل ینۆڕیگ

 ەهر ەب کێلەکگیکنەچ ت ەل یچاکساز انی ینۆڕیگ  یرانەرمانگەد 
 گرن؟ەردەو

 :کوەو یکانەکیکنەت ناێو ۆب  ،ەر ۆراوجۆج انۆڕ گ یرەسەچار  ەل نراوێکارهەب یکانەکیکنەت
 ،یکۆ مەخ ەدژ  ەنموون ۆب  ،یروونەد یشکیپز  یرمانەد یکەیەنووسراو رەه  یرمانەدارود -١

 یتییەن ەب ەک  تێگر ەدۆخەل یتێش یدژ ەگرژبوون، و یدژ یکانەرمانەد ەو ،ێاوکڵەڕ د ەدژ 
 .تێر یبگ نجامەئ یرەندێج یشوناس انی یخواست ەل کییەانکار ۆڕ گ یسازکردن

 .ییباەکار  یکۆ ش یاریشنێپ -٢
 ەڵگەل ەک کاتەداواد ەوێئەل رەرمانگەد کێکات ەنموون ۆب  ،یرمانەد وتەسوکەڵه -٣
 .نەساز بک یندیەزا انی یتیەستاۆد یندەوەیپ رەرامبەب ییز ەگڕە ەڵگەل کێسەک
 .ەبک ەڕستپەد رەرامبەب ییز ەگڕە ەڵگەل کسێس یایخول ەب تڵێب تانێپ رەرمانگەد کێکات-
 کانییەزخواز ەگڕەهاو ەکۆ ر یب یوروژان یکاتەل ەک کاتەداوا د تانێل رەرمانگەد کێکات-
 ەب تەبار ەدا س ەوێئ ەتا ل ننێب شکتانداێم ەب ونەز ێق انی ەو رەئاو نجێڵئ یکەیەنێو

 .تێساز بب یزارێب زەگڕەهاو
 انی شنۆبپ کێرگەجلوب کێترانس یشانیناون ەب کاتەداوا د تانێل رەرمانگەد کێکات-
 وەئ ەیەوانەل ەنموون ۆ)ب  تێب ەوێئ ەیبژاردەڵه ەیوانەچێپ ەک نەبک تەسوکەڵه کێر ۆج
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 ن،ەبک اژیماک شن،ۆبپ ەژنان یبکات کراس اریشنێترانس پ یکێاویپ ەب ەر ەرمانگەد ەر ۆج
 (.نەبک ێپەل رزەب ەشنپا یوێاڵپ ەو ن،ەبدێل کۆ نین
 یندەوەیپ انی ڵیمندا یکات ەب زەگڕەهاو ۆب  ەوێئ یلەیم رەرمانگەد کێکات یکاریش -٤
 ەک تێنێلمەبس تانێپ داتەدڵوەه انی کاتەد داریندەوەیو بابتان پ کیدا ەڵگەل

 ەوێئ یرەندێج یشوناس ەیەه یرەگەئ هاەروە. هەوەننێوسەبوونتان بچ زخوازەگڕەهاو
 ەڵگەل تێتوانەد یکاریش کێخول ەب ەک تێنێلمەبس تانێپ بداتڵوەه ە.،وتێگر ەن یجد
 بکات. رپاەب یئاشت زتانەگڕە
بدات  یبەزهەو م یخالقەئ یاریشنێپ ەوێئ ەب رەرمانگەد کێکات ،یوەعنەم یرمانەد-٥
 ەب اریشنێپ ەو یگوناهبار یستەه یسازکردن ژوو،ڕۆو  ژێو نو تەبادیع ۆب  ەشەبانگ کوەو

 . یریرگەهاوس
 ەب تەبار ەمن، س یتۆڵەم ێب ەب ەیەه انیماف یروونەد یشکانیپز  انی روونناسانەد ایئا

 قسان بکات؟ رشتانمەرپەس ەڵگەمن، ل یرەندێج یو شوناس ییز ەگڕە یخواست
 ژکارێاوڕ  انی ،یروونەد یشکیپز  انی روونناسەد ەوێئ یندەزامڕەو  تۆڵەم ێب ەب ر،ێخەن

 ەوێئ یاوانیناس انی رشتانەرپەس ۆب  ەوێئ یکانییەنێنه ەل کێکیە چیه ،ییەن ەیوەئ یماف
 ەو یروونەد یرمانەد ەو کانەییەشیپ اسای یدژ ەوتەسوکەڵه ەر ۆج وەئاشکرا بکات. ئ

مافتان  کێر ەردانکەس یشانیناون ە. بتێبکر  ۆب  یدواداچوون ەو ب اڵسکا ەیەه ۆیب  تەنانەت
 یرەرماگەد ەڵگەل تانیتەبیتا یکانەتەباب یبوار ەل دایشیئاسا یکێشەک ەل ەیەه
 ەرانەنگێنه ەوێئ یکانەوت ەک ەوەببن اینڵکاتدا د مانەه ەل ە. ونەقسان بک تانەکیەروونەد
 یبوونەن ەو رانێئ ەیگەڵمۆک یکانەشێک ێیپ ەوتمان ب ەک ەیر ۆج وە. بەوەتێنێمەد
تر و  یسانەک یتر، ناوبردن یوانەئ یکانییەنێنه یباسکردن ەل یەباشتر وا یپشتڵپا یاساکانی

 .زنێبپار  ۆخ ،ییەن ستیوێپ تانیژکار ێاوڕ  یرگرتنەو ۆب  ەک کییەار یزان
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 ەب تەبار ەس ەیەه یماف یروونەد یشکیپز  انی روونناسەد ایئا 
 ؟بکات ێل ارمیپرس یندیەزا یندەوەیپ یکانییەکار ەورد

 ەب رەگەئ ەنموون ۆب  ،ەکردوو تانۆڕ پسپ یردانەس کێچ ئامانج ەب ەیوەئ رەس ەوەتەڕێگەد
 یرەگەئ ،ەکردوو ردانتانەس تانیر ەندێج یشوناس انی ییز ەگڕە یخواست ڵیدوود یکارۆ ه
 یکانەزموونەئ تانیندیەزا یاکانیخول ەب تەبار ەس بکاتێل ارتانیپرس روونناسەد ەیەه
 ەییئاسوود ەب ایئا ەک ەیوەئ انی تان،ەکەشەهاوب یرەندێج انی زەگڕە تان،یندیەزا
 کوەو یکەیەشێک ەڵگەل رەگەئ هاەروەنا. ه انی نەکەد زموونەئ رگازم،ۆئ انی یندیەزا
 یکانەزووەئار   ەب تەبار ەس روونناسەد ەیەه ۆیب  تێکردب ردانتانەس یندیەزا یلەیمێب
 بکاتێل ارتانیپرس ییەن یماف وەئ ەوڵەحا وەبکات. ب اریپرس تانەڕ سپەد ەیژ ڕێو  یندیەزا
 یشنێز ۆکام پ ەب انی ن،ێڕ گەد کڕۆڵێچ  کسداێسەل کوەو یکانییەکار ەورد ەب تەبار ەس
 اریشنێ..... پ انیزار و  یندەوەیپ یرۆز  تانەکەشەهاوب ەڵگەل انی ندن،ەزوومەئار  یکسێس
 وەئ ردک ستانەه ەک کێنێشو رەه ەل ەو نەبک ەمتمان تانۆخ یروونەد یستەه ەب تێکر ەد
 ەسنوور  یشکاندن ڵیحا ەل ەکردوو ردانتانەس یتەارمی یداواکردن ۆب  ەک ەیسەک
 یکسێس یکانەتەباب ەب تەبار ەس ەستیوێناپ انی ەانەڕۆیادیز  یکۆڵییەبنک ەوێئ یکانییەتەبیتا
 ەک ک،یەگاین انی اریپرس رەه رەرامبەبەل اگرن،ڕ  وەئ تێبەد ەک نەوێئ ەوەئ کات،ەد ەوێئ
 ەل ەستیوێبدات پ ارڕیب  ەییشیو ناپ ەییسوس یکەیەسوژ  انی. کاتەد تەحڕەنا ەوێئ
 نەبک ەئاماژ  ەزدارانڕێ ەب تواننەد ەنموونان وەل ستنەبوو ەوەر ەکالکیەتوند و  دایر ەرامبەب
 ەب زەح ەو ،ەکییەژکار ێاوڕ  یکەر ەس یتەباب ەب ییەندەوەیپ ێناگونجاو و ب ەکەار یپرس ەک
 .نەناک ەیوەمدانەاڵو
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 انیمن ینیپشکن یماف کداێچ کات ەل یروونەد یشکانیو پز  روونناسانەد 
 ؟ەیەه

 النێش یروونناسانەد اینەت ،ییەن انینیپشکن یماف کداێخۆ بارود چیه رێژ  ەل روونناسانەد
 کانەمار ەد ینیناس ینگاندنەسەڵه ەل ەنموون ۆب  ندا،ەگمەد یخۆ بارود ەل شیوەئ

 ۆب  ەساد یکێنیپشکن ەیەه یرەگە( ئەدەڵج انی رەسەل دانێل ینیپشکن کوەو کەیە)نموون
 یکانەنی. پشکننەبد نجامەئ کانەو بازوو کانەستەچاو، د یتروکان یکانڵەجو یکردنەوانێپ
و  یاریزان ەیوێچوارچ ەل یکسێس یندامەئ یکانەنێشو ەنموون ۆب  شەل یتر یکانەشەب

 یکخراوڕێ ەب ستەوەیپ یروونناسانە. دییەن کێژکار ێاوڕ و  کێروونناسەد چیه ۆڕیپسپ
 شووێ)پ تێب رەندێج ینۆڕیگ یداواکار ەکەسەک ەک کیخۆ بارود ەل اینەت ییاسای یشکیپز 

 یکسێس یندامەئ ینیپشکن ەیەه یرەگە( ئیکسێس یندامەئ یرەرگەشتەن یدوا
 نجامەئ ەکەشکیپز  وەکەر ەردانکەس یخود یبوونەئامادەل تێبەد نی. پشکننەداوابک

 شیرستار ەپ ەنموون ۆتر ب  یکێسەک وەئ یداخواز رەسەل ەک ەیوەئ رەگە)م تێبدر 
و  ستانەردەب کوەتر و یسانەک یبوونەئاماد ەب ەیەه یماف ەکەسە( کتێبەه ەییئاماد

ناچار  ەوێئ ێناتوان کێسەبدات. ک ەتان ،یشەل ینیپشکن یکات ەل ۆیخ ڵەیماەبن یسانەک
 .رنەالب کانتانەشاکۆپ ن،ین ەئاسوود وانەئ ەڵگەل ەک کێسانەک یبوونەئاماد ەبکات ل

 ندانەزوومەئار  ۆب  کانییەواوکار ەت ییەار یزان یچێهاوپ: 

 وەئ ەک ەوەئاگاداربوون کێژکار ێاوڕ  انی یروونەد یکێرمانکار ەد ەڵگەل یندەوەیپ ەل رەگەئ
 ژمارەئ ەب کییەشۆخەن یشانیناون ەب انی یناسرووشت ەوێئ یرەندێج یشوناس انیخواست 

 وەئ ەیکۆ ر یب ەوەخوار  ەیرچاوەدوو س وەئ یکانەگەڵب رەس ەوەچوون ەب تواننەد تێنێد
 ۆب  دانڵوەه ەتەبەڵ. ئەڵەیەه ەیکەنڕیربەد ەک نەبد شانین ێیپ ەو اریپرس رێژ  ەنەبب



30 
 

 ێب ەیەوانەل شیکانییەزانست ەبنک رەس ەوەچوون ەب تەنانەت ریمارگەد یسانەک یکردنیاز ڕ 
 شێپ ەرانەرمانگەد وەئ ەڵگەل ەوەووبوونەڕ ووبڕ  یکات ەل ەوڵەحا وە. بتێسوود ب

و  یاریزان وانەئ یکار ەیوێچوارچ ەل ەک نەبد شانین وانەب ییەخراپ ن رمانەد یشتنێهێج
 .ەیەه ستتانیوێپ ییئاگا

 (٢ید-یس-ی)ئا کانییەشۆخەن یتڵەوەودێن یندەبەپل 

-ی)ئا یندرووستەت ەب داریندەوەیپ یکانەشێو ک کانییەشۆخەن یتڵەوەودێن یندەبەپل
(  ICD)  یندرووستەت یکخراوڕێ نیەالەل ەک ییەشکیپز  یندەبەپل یکێستی( لید-یس
 یانۆڕ پسپ ۆب  یزانست یکییەنماڕێ  ییەندەبەپل وە. ئەوەتەکراواڵو ب ەوەتەکراوۆ ک ەویەهانیج
 کەیەماو رەه ژڕۆ یکانەستاندارد یبناەرمەب ەب ەهاندا کیج یرەرانسەس ەل یندرووستەت

 ندەمەهر ەب ەانیزانست ییەنماڕێ وەل ایدن یتاڵو دەس ەل اتریز  ستاێئ ە. لەوەتێبەد ێنو کێجار 
 یندەبەپل ەل یزخوازەگڕەهاو ١٩٩٢ ڵیساەل یهانیج یندرووستەت یکخراوڕێ. بنەد
 یشانیناون ەب داییەندەبەپل وەئ ەینووسراو ەل ەک ەیوە. ئەوڕییەس کانییەشۆخەن
  ەوەوونکردنڕ 

 

 

 وە( لتیەنا ژمارەئ ەب کییەناساز  ەب ۆیخ ۆب  اینەت ییز ەگڕە یبوو )خواست ەیەستڕ  وەئ
  ٢٠١٨ یجوون ەل ابردووڕ  ەیەیماو

    International classification of diseases.٢ 
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 وەل ،ەدانراو ەنیەالەمەو ه یگشت یستەردەب ۆب  ییەنماڕێ وەئ ەیوەداچوونێپ نیمەهەانز ی
 ییشۆخەن یشانیناونەب یتڵیەکشواێترانسس یشانکردنیستنەد ەیپل داەوەداچوونێپ

 .ەویەاڕ س

 ی>>ناساز ێنو یکێشانیناون ەب یتڵیەکسواێترانس س ەو سمیر ەندێترانس ج داییەپۆک وەل 
 کوەڵب ت،یەنا ژمارەئ ەب یشۆخەن انی یکڕێنا ۆیخ ۆب  ەک ندراێ<< ناسیرەندێج

 .کاتەد یشکیپز  یردانەوێستەد انی یپشتڵپا ەب یستیوێپ ەک ەکێخۆ بارود

 

 ەک ەیوەئ ەڵگەل یناسازگار ەل ایج ٣یهانیج یندرووستەت یکخراوڕێ یدوانێل رەسەل
 انی یناساز ت،ێنێسپەچەید یرەندێج یتیەەاڵمۆک یتیر ەن یشانیناون ەب ەگەڵمۆک
 یتیەزاڕەنا انی رنجدانەس ەب نیەشا یروونەد یکۆ مەخ کێسەک رەگە. ئییەن یشۆخەن

 یزەگڕە ڕۆڵی ەبکات ل یداگرێان پی تێبەه یکسێس یندامەو ئ شەل ەب تەبار ەس
 یرێو چاود یتگوزارەخزم ەشۆخێیپ ەک ەیەیادڕ  وەب تێتوانەبکات د انیژ  رداەرامبەب

 یئارام یستەه ەب ەو تێنێستبەدەب ۆیخ ەداخواز ل یشکێم یناێتا و ،ێربگرەو یشکیپز 
 بگات. یروونەد
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 { ییەشۆخەن یو ئامار یشانکردنیستنەد یینماڕێ 
 (٤مێئ سێئ ی)د کانییەروونەد

 

 ەو کانییەشۆخەن یندەبەپل ەباس ل یتەبیتا ەب ەک ەییەشیپ یکەیەلکینام شییەنماڕێ وەئ
 ینەنجوومەئ نیەال ەل کێجار  ڵسا ندەرچەه ەو و کاتەد یروونەد یشکیپز  یکانەشێک
 ەل روونەد یندرووستەت یتەباب یانۆڕ پسپ ەتا ب ،ەوەتێبەد ێنو ٥کایئامر  یروونەد یشکانیپز 
 یرەسامبید ەل ەنەنجوومەئ وەبدات. ئ یتەارمی رمانەد یرەسەچار  یشانکردنیستنەد

 یرەبۆکتۆ ئ ەل وداەئ شێپ ە. لەوڕییەس کانییەشۆخەن یستێڕ پ ەل یزخوازەگڕەدا هاو ١٩٧٣
 ەدا ب انینگەد نداەوزلیو ن ایئوسترال یروونەد یشکانیپز  ڵیاڕ دیف ەیتیمۆک داڵسا مانەه
 وەئ ییدوا یکانڵەسا ە. لکانداییەشۆخەن یستێڕ پەل یزخوازەگڕەهاو ەیوەنڕیس
 روونەد یندرووستەت یبوار ەل ەک یتڵەوەودێن یرگانۆئ هاەروەه ەو ەنەنجوومەئ
 ینەنجوومەئ هاەروەه ەو ٦کایمر ەئ یژکارێاوڕ  ینەنجوومەئ کوەو نەکەد ەوەنۆڵیکێل
 ۆخواست ب  یندرووستەت یندکردنەسەپ ەل ەیوێهاوش یکییەانەیب ٧کایمر ەئ یروونناسەد

 کایمر ەئ یروونەد یشکانیپز  ینەنجوومەئ ١٩٩٠ ڵیساە. لەوەتەکردوویواڵب زەگڕەهاو
 یخواست ینۆڕیگ رەسەل یکییەر ەگیکار  تێبتوان رمانەد رچاوەب ەتیە)وا نا اندەیانگیاڕ 

 یخواست ینۆڕیگ ند،ەتا سوودم ەر ەانئاویز  اتریز  تەنانەت ەو تێبەه کانەسەک یزەگڕە
 ەو و یندیەزا یتییەمانسڕۆ یکانەستەو ه یزدارۆس ینۆڕیگ یانی ییز ەگڕە

 شیدووا یکانڵەسا ە(. لۆیخ یتیەەاڵمۆک یو شوناس داۆیخ ەب ەوەچوون ەیوەکردنەدووبار 
 زخواز،ەگڕەهاو یرانەردانکەس ەڵگەل ەوەووبوونەڕ ووبڕ  ۆب  ۆڕیپسپ یکانییەنماڕێ
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 ەدانراوانێدانپ ەکخراوڕێ وەئ نیەالەل ڵکشواێو ترانس س رەندێترانسج زخواز،ەگڕەدوو
 یاکاریج ێبەب ەو ەییشیگونجاو و پ یکێوتەسوکەڵه ەک ربنێف انۆڕ تا پسپ ەوەتێبەوداڵب
 . تێبەه انەیرانەردانکەس وەئ ەڵگەل
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