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  پشکی
ـــی  ـــۆجالن ل کتب ـــۆژی"ئ  ٢٠١٢دا ،ک ل ســـای "ژنۆل

 ی پککوە،"ئکادیمیـــــــای ژن"بوکـــــــراوەتوە لالین 
 بارەت بمــۆدیلی " زانــستی ژن"بیروبۆچــونی خــۆی ســ ،

ی ژن ، سکس و عشـق ، تایبتمنـدی ژنـی کـوردو برز
  . کشی ژنانی پکک باسکردوە

ئــــمش لڕــــگی ئم نوســــینوە ڕەخــــن لو تــــزو 
بیروڕایانی ئۆجالن دەگرین و لکـۆینوە و سـلمنراوە 
زانستیکان سـبارەت ب مـژووی خـزان و موکـایتی و 

ری و پیوەنــــــدی نــــــوان ژن و پیــــــاو ل بــــــواری ئــــــابو
 ــــــوان ــــــاکو خــــــونر بت ــــــنڕوو ت ــــــدا دەخی کۆمیتی

دا ببینو زانستانڵ ئگکانی ژنۆلۆژی لجیاوازی .   
جیـاکردنوەی ژنـان  ی بـریتی ل"ژنۆلۆژی"ئامانج لم 

ـــــاوان ـــــاوەدا ژن دەکـــــرت . ل پی ـــــد، " لم پن ژنخوداوەن
، بم ژنــــان بــــۆ گیــــشتن بم پــــلی ١"فریــــشت وپری 

جوکردنــــی "ی و پــــاکیزەیی پویــــستیان ب خواوەنــــدت
ی خۆیان و پەوکردنـی " فشاری سکسی سر زھنیت

                                                
 ١٤٩ل ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن (1
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ـــــب و راھیبتـــــی" ـــــانی راھی ـــــونک ژن وەک  ٢*.  ی"ژی چ
ــاو ،  ــای ل ڕەگزی پی ــی ئیالھــی ک جی ــاو ک  "ڕەگزک پی

ویستیڕ و دژی خۆشرچاوەی ش٣*"س  .   
یه ش بـو ژنناسـ" زانستی "ھوکاری دوزینه وه ی ئه م 

بابــه تــی ژن ده ســتی پیکــرد، تــا "ئوجــه ال ن ئــه وه یــه کــه 
موخی ئیسقان ھه ستم به و به الیه کردبوو که لـه ریگـای 

 . و ه که ماندا که له که ببوو ژنه وه به سه ر من و بزوتنه
زیــــادبونی ژمــــارەی کـــــچ الوەکــــان ل ڕیزەکـــــانی " و،٤"

 بـۆ بزوتنوەکمان دۆزیـنوەی ڕـگ چـارەیکی ڕیـشیی
   . ٥"* دەبوو ب ناچاریککشی ئازادی ژن

ھربــۆی ئــۆجالن بــۆ ســلماندنی ڕاســتی و دروســتی 
ـــازادی ژن  ـــۆژی برامـــبر ب ســـکس و ئ تزەکـــانی ژنۆل

 ڕوودەکــــــات ستایــــــشکردنی ئــــــایین و ڕەھبــــــانییت
" و دەـــ ) دوورکوتـــنوە ل ژیـــانی دوونیـــا و مـــرۆڤ(

رامـــبر بو ـــستی بگومـــانی زۆربی ئاینکـــان بھــو
 یوەندیپ)کسیخۆشـکردن ) سڕیوەنـدی بمانادارە، پ

یوە ھتقیقح وتن لی و دەرکپوتن، چ٦". بۆ ک   

                                                
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن (-١٩٤ل 2
 ھمان سرچاوە- ١١١ل 3
 ھمان سرچاوە- ١٦٩-١٦٨ل 4
 ھمان سرچاوە- ١٦٩-١٦٨ل 5
  ھمان سرچاوە-١٩٧ل 6
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ــت ســر شــیکردنوەی کرۆکــی  مان دەچم نوســینئ 
ئم تگیــشتنی ئــۆجالن لســر پیوەنــدی نــوان ژن و 
پیــاو وســکس و ئــازادی ژن،وە خــا ھاوبشــکانی ئم 

 و کلتورەی ژنۆلـۆژی لگڵ باکگراونـدی ژنۆفۆبیـای فکر
خکی و کلتوری ئیـسالمی زاـی نـو کـۆمگی کـوردی 

  . دەدۆزتوە
دەچین سـر ، "ژنۆلۆژی"ئم بۆ ئارگومنتی تزەکانی 

ئو بــگ وبنمــا فکــری و بیروبــاوەڕانی ئــۆجالن لم 
ــنوە؛ ــان شــی دەکی  نووســیندا خــستووتیی ڕوو،وە ئم

وانھی پیاو زیاترە:"لئابوری  :" . ٧"*کروموسومی ژن ل
تی خودی ژنیو چاالکی کۆم م " ،٨*،" پیشرھژن ب

ــنرە رە"و"ھــرک ــاو داگی ــنگ "، ٩"*پی ژن وەک ناســنام ژی
پیــاوی "  یکمــین ڕکخــستنی تونــدوتیژی . ١٠"*پــارزە
ـــز ھـــوە " ب ـــرچاوەی شـــڕە و دژی  ". ١١*،ب ـــاو  س پی

ـــــستی ـــــانی ١٢"*خۆشوی ـــــۆی نم ـــــاو ھ ـــــابوری"، پی " ئ
یقین١٣ *. ڕاست ، " داری ژن لرمایی سرنیتمۆد ل

                                                
 ) ژنۆلۆژی-ئۆجالن  (٦٤ل 7
  ھمان سرچاوە١٣٤ل 8
  ھمان سرچاوە١٢٠ ل 9
  ھمان سرچاوە١٣٥ل  10
  ھمان سرچاوە٢٧ل  11
  ھمان سرچاوە١١١ل 12
  ھمان سرچاوە٢٧ل 13
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" سروشت" پیاو ھۆکاری تکچونی . ١٤" *ئابوری بدەرنرا
و زیادبونی دانیشتوان و سینوەی بھای خ و گونـد 

ــونی سکــسی  ــانی .  ســعاتی٢٤و دروســت ب ــی " ژی ژن
ــــب  ــــاتی"ڕاھی ــــا ک ــــستیانی ت ــــشتن ب ی شــــوە کری  گی

 ،لی ئازادی ژنشۆڕشی ژن "شارستانی دیموکراتی مۆد
" ل ئیـــسالم ل میـــانی پیوەنـــدی محمـــد ب خدیـــجوە

ــــداوە ــــژووی ١٥*. ڕوی تی منایــــورد ڕەســــ ــــی ک  ،و ژن
ــــد  ــــوری گون ــــی پاراســــتوە–کــــوردایتی و کلت ١٦* خ .  

بگشتی ئم تزان توانینی ئۆجالن سـبارەت ب ژن و 
وری و دەســـــــتدارتی و ئــــــــازادی سیـــــــستمی ئـــــــاب

  . شخسیکان دەخاتڕوو
تــزانی "لم نوســیندا  شــیکارکی ڕەخنگــرانی ئم 

دەکیــــن تــــاکو دەزگــــای فکــــری ئــــۆجالن و " ژنۆلــــۆژی
یکی سبارەت ب کـش وئـازادی ژن " زانستی ژنناسی"

بناســنین، و بــزانین بــۆچی مســلی ســرەکی ئــۆجالن 
شت کردنـــی ژن و لبرامبریـــشدا ب بـــریتیی ل ب فریـــ

ـــۆمی  ـــای ئوەی ژن ل ک ـــاوە؟ و ـــدە ناســـاندنی پی دڕن
 م بــــۆچی ئــــازادی ژن لب ،یردەســــتکوردەواریــــدا ژ
لــسندنوەی مــافی ســکس و خۆشویــستی و پکھنــانی 

                                                
 ) ژنۆلۆژی-ئۆجالن ( ١٨ل  14
 ھمان سرچاوە٤٥ ل 15
 ھمان سرچاوە١١٢ل 16
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زاندابخ .  گکـۆم انـی لپیـاو و داب وە لئایـا جیـابون
ی " ڕاھیبکـــانی ژنـــان"گای و ژیـــان ل ئکادیمیـــا وپرســـت

پککدا دەتوان ل کـۆمگی کوردسـتاندا پیـادەبکرێ و 
ئایــا چــۆن دەتــوانرێ ئم ب نمــونی کــۆمگی ژنــانی 

ـــۆدلی ـــان ل م ـــرێ؟ شـــوازی ژی ـــازاد دابن دیموکراســـی "ئ
ک پشتی ب گوند و خ بستوە، چ بدیلکـی " شارستانی

یا زانستی بنـدان ئابوری و کۆمیتی دادەمزرن؟ ئا
 ــوان ــلی خواوەنــدی  چــۆن دەت ــان بــۆ گیــشتن ب پ بژن

 مک"خودی ئکـانی " زانـستدا ئامانجم نوسـینـت ؟ لب
پشتی تزەکانی ژنۆلۆژی و خودی تزەکان لسـر ڕەگز 
ــاس  ــد بشــدا ب ــابوری و دیــن و ســرمایداری ل چن و ئ

  . دەکین
تی پویــستی ســرەتا ل بشــی یکمــدا ل ســر  ئاســ

ـــــستی "ی و ھـــــۆی ھنانکـــــایی ئم "ژنۆلـــــۆژی"ئم  زان
ی قــسدەکین، پاشــان لبشــی دوەمــدا باســی "ژنناســی

 لبشـی سـ . ئاستی زانستی بشک لم تـزان دەکیـن
ــن ســر تیــۆری تونــدوتیژی ل پیوەنــدی ژن و  یمــدا دی

ــاودا ــابوری . پی ــابوری، ئ  ل بشــی چوارەمــدا تــزی دوو ئ
ــــی ب ــــانکر شــــیدەکینوە ژن ــــاوی ت ــــن و پی  . رھم ھ

 لسر مژووی خزان و مـافی دایـک و  لبشی پنجمدا
 ل بشی ششمدا ئـارگومنتی . باوکساالری قسدەکین

ــد و تجــروبی ئۆجالنــدا  ــی ســکس و عشــق ل دی گر
 ل بشــــی حوتمــــدا لســــر ئــــازادی ژنــــان . دەکیــــن 

ـــــشدا  ـــــین و ل  کۆتایی دەدو کی گـــــشتی لنجـــــامگیریئ
   . نوسینک و بشکانی دەخینڕوو
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 بـریتیی ،ـبم کتنووسـینی ئ رەکی مـن لھۆکاری س
ل خمخۆری و ھاوسۆزیم بۆ ئو ژنانی کل ڕیزەکانی 
ـــاوی  ـــر ن ژژە دا لیـــارانی کوردســـتان و پ ـــارتی کرک پ
ئازادی ژندا کـراونت پـاکیزە و ڕاھیـبی ئم ژنۆلـۆژییی 

ھروەھـا مبسـتمان ڕـگیک نیـشان "بدو ئـۆجالنع"
بـــدەین بـــۆ ڕزگـــاربوون لو دۆخی ژنۆلـــۆژی دروســـتی 

 ــالن خــۆی دەوەک ئــۆج کــردووە، ک " ژنــانم خــستۆت
،وە لرەدا "بتنیام ھشتونتوە" و " ڕەوشکی سختوە

ڕوون ک ئۆجالن وەک ئـایینی مسـیحی مـاف و ئـازادی 
ژنـــان دەکـــات قوربـــانی گیـــشتن ب سکـــسی ژیـــانی ئم 

   . پکک " ڕزگاری دیموکراسی شارستانی"بھشتی 
ــــــــی ڕۆشــــــــنکردنوەی ســــــــرابی  وروەھــــــــا ھھ

ی دەدەین بۆ ئو ژنانی ک ل ژر فـشاری "ژنۆلۆژی"ئم
 تی ناســـیونالیزمی کـــورد لکلتـــوری پیاوســـاالری دەســـ

ریــش ف"ھرمــی کوردســتاندا بــونت قوربــانی و نمــونی 
گریـــــــال و شـــــــڕڤانی پکک ب ڕۆڵ مـــــــۆدلی "وپری

   . ڕزگاری خۆیان دەزانن
ی کــراوەت "ژنۆلــۆژی"ســرەڕای ئمــانش، ئــستا ئم 

پرۆگرامی خویندن ل کانتۆنکـانی ڕۆژئـاوای کوردسـتانی 
 ـــــر و بۆچـــــون ـــــن نوەیک بم فک ســـــوریادا ،ک خریک

  ١٧. نازانستی و دواکوتوانی باردەھنن
                                                

17 http://www. kurdistansecular. com/ku/?p=1948و -  ئاسۆکمال ککپ
 -منھجی خوندن 
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ـــــــوری ئم ن ـــــــشی فکـــــــر و کلت وێ کدەی وســـــــین
ــازادی ژن بخــاتڕوو   . ناســیونالیزمی کــورد لگڵ ژن و ئ

 وەیم بـزوتنبـونی ئی زاسایچۆن ل وە نیشانی بدا ک
ـــــــات و  ـــــــتاندا ، ســـــــرەڕای خب ـــــــۆمگی کوردس لک
قوربانیدانی ژنان، سرەڕای ڕۆی گرنگیان ل تکشکاندنی 

ەش گرنگتــــر شــــکاندنی ھــــزە بربریکی داعــــشدا، لو
ئتمۆسفر و کلتوری ئیسالمی دژبژن، چۆن ھشتا ژنان 
ل قـــابی فکـــر و کلتـــوری ژنۆفۆبیـــا و لســـایی نـــۆرمی 
ـــــی و  ـــــوی پیاوســـــاالری و خیت کـــــۆمیتی دواکوت
 داریدا لرمایمـــافی ســـ یی و بـــدەســـتمی ژسیـــست
ــۆژی  ــارە ژنۆل ــنوە؟ ئم وت ــی ناوەڕاســتدا دەمن ڕۆژھت
 یلتــــورە ناسیونالیــــستیم فکــــر و ککی ئیوەک نمــــون
دەھنــتوە ک ئامــانجی ســینوەی مــاف ســرەتاییکانی 
ژنـــان ل ســـکس و ئـــازادی شخـــسی و بشـــداربون و 

ناندایمھرھو ب گکۆم چاالکبون ل .  
ــــستی  ــــی زان ــــاژە ب برھم  ھاوکــــات ئم باســــ ئام

ەکـا سـبارەت ب بزوتنوەی یکـسانیخوازی ژن و پیـاو د
ـــایکی  ـــۆمگدا و ل دوونی ـــان ل ک ـــازادی و دەوری ژن ئ

  ئامــانجی . یی"ژنۆلــۆژی"باشــتردا ک ئترنــاتیڤی ئم 
ــۆمگی  ــستی ک ــارە خــستنڕووی ئم زان ــم ل دووب ئ
ــا  مرۆڤــایتی ئاشــناکردنی خــونرە بو دەســتکوتانی ت

وە ئــــستا لم بــــوارەدا بدەســــت ھــــاتوە، و لڕیگیــــان
دەتــوانین ئو تیــوانین نازانــستیانی ئــۆجالن ســبارەت 
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ب ژن و ســـکس و خۆشوســـیتی و خـــزان ب ئاســـانی  
   . نیشان بدەین

 ر بنـــو ـــدەدات خ وھ م نوســـینـــر ئ لمش گرنگت
بنماکـــانی ســـتم لســـر ژنـــان و شـــواز و پکھـــاتی 
ــوان ژن و  ــدی ن ــزان و پیوەن تی خیــۆم ــستمی ک سی

ل سیـــستمی موکـــایتی تـــایبت و ســـرمایداریدا پیـــاو 
 وە ھروەھــــــــا تیوانینــــــــی زانــــــــستی و . ئاشــــــــنابکات

ــان ل ســکس و  ــانی ژن شۆڕشــگان ســبارەت ب مافک
   . عشق و ھاوسرگیری و ئازادیدا بخاتڕوو
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  بشی یکم
 ؟"ژنۆلۆژی"بۆچی 

ـــانی  ـــاری ڕاســـتقینی داھن ـــۆژی"نوســـر ھۆک  "ژنۆل
دەگڕنتوە بـۆ کـشی ژنـان لنـاو ڕیزەکـانی پککدا، 

ـــ ـــارەوە دە ـــرد"لم ب ـــابتی ژن دەســـتی پک تـــامۆخی . ب
 کردبـــوو ک ل ڕگـــای ژنوە بیئـــسقان ھســـتم بو 

ــوو ــدا کک بب ــادبونی . . بســر مــن و بزوتنوەکمان زی
ــــانی بزوتنوەکمــــان  ژمــــارەی کــــچ الوەکــــان ل ڕیزەک

وەی ڕیی بـۆ دۆزینکی ڕیـشچارەی ی ئـازادی گـشک
   . ١٨"* دەبوو ب ناچاریکژن

ــــان  ــــازادی ژن ــــان و ئ ــــشی بشــــداری ژن ــــارە ک دی
"کیکــداری "بوەی چم بــزوتنرجســ رۆکــی بب ک 

 . ناسیونالیستی ل کۆمگی مـۆدرنی کوردسـتاندا گرتـوە
ــــــارانی کوردســــــتانیش وەک بشــــــک لو  ــــــارتی کریک پ

ــــــزوتنوە ناسی ــــــاریگری و ل ب ــــــستیی ،ک ل ژرک ۆنالی
 ـــاوە ھـــاتۆت ھنـــاوی چپـــی کـــۆمگی مـــۆدرنی تورکی
دەرێ، لگڵ مسلی ژندا توشـی نـاکۆکییکی گورەتـر 

                                                
 ) ژنۆلۆژی-ئۆجالن (١٦٩-١٦٨ل 18
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 نـاکۆکی ئوەی، لالیک ژنـان . بووە ل مسلی ژناندا 
بشداریکی فراوانیـان لم بـزوتنوەیدا ھی، ولالیکـی 

ـــرەوە ئم ناســـیۆنالیز ـــارتی کریکـــارانی ت م کـــوردییی پ
 .  ھیئـــازادی ژنـــدا ڕیـــشیی لگڵ کـــشیکوردســـتان 

ــــــــــۆجالن" ــــــــــاوەڕە "تزەکــــــــــانی ئ  خــــــــــستنڕووی ب
ناسیونالیـــستیکانی پککی ســـبارەت ب مـــۆدلی ژنـــی 
گریال و شڕڤان وچۆنیتی ڕوبڕوبونوەی کـشی ژن 

ــــانی پککدا ــــاو ڕیزەک ــــۆجالن . ل کوردســــتان و لن  ئ
داھنانی لم بـاوەڕە ناسیونالیـستیاندا کـردوە بوەی ئم 

ـــــازادی ژن" ـــــشی ئ ی ژن و کـــــاوی "ب ـــــر ن ژ ی ل 
   .  خستۆتڕوو"ژنناسی" دۆزینوەی زانستی تازەی

  لسر دایکـساالری و خـزان و سـکس و "ژنۆلۆژی"
ـــژووی کـــورد وســـرمایداری  و م ـــ ـــز و "دیـــن و خ ت

یـسلمن ک جیـاکردنوەی ژن تازە دادەھن تا ب" تۆری
،و بم کارەش خـۆی و !  پویست"ئازادی ژنان"و پیاو بۆ 

بی بــــزوتنوە ناسیۆنالیــــستی چکــــدارییکی لکــــۆڵ 
  ! کردۆتوەئازادی ژن

بم ئاشــــکرای ئم تگیــــشتنی ئــــۆجالن ک ژن و 
سیر دەکـا تنیـا ب قدەغکردنـی " ب"ئازادی ژن وەکو 

ــابســکس ل ئۆ  . ردوگاکــانی پککدا کــشکی تواو ن
ئم تگیشتن بھمـان پـوەر سـبین سـکس و ئـازادی 

 ی کوردســـتاندا بگکـــۆم ـــیش ل بـــۆ ســـر " تـــرس"ژن
پکک دەزانــــ و " دیمــــوکراتی شارســــتانی" دەســــتی 

ــۆژی مــاف و ئازادیکــانی  ــوەر و یاســای ژنۆل مــان پھب
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ڕاھیبتــی و ئیــسالم بــۆ ژن قدەغدەکــا و ھمــان یاســای 
کـــسی ژنـــان دادەنـــژن و . ئـــازادی سل یـــشتنگم تئ 

ھمـان کلتـوری " ترس"و " ب"سکس و ئازادی ژن وەک 
ژنۆفۆبیای ئیـسالمی ک لڕۆژھتـی ناوەڕاسـتدا مـاف و 
 دژی ژن ل م ئیـدیۆلۆژیروەردەی بئازادی و یاسـا و پ

ـــب داوە ـــسالمیدا،  " . قا ـــونوەرکی لشارســـتانی ئی ژن ب
 ک کسیی شارسـتانی " ترس"چاالکی سگر کـۆمسـل

١٩"*. دادەن  
 ــــالنیش دەیتــــوانی ،وەک خــــۆی دەر نــــا ئــــۆجگئ

زیـادبونی ژمـارەی " ڕگای گیڤارای بگرتایتبر  لکـاتی 
ــــدا  ــــانی بزوتنوەکیان ــــان ل ڕیزەک ــــچ الوەک " ، وەک "ک

کن ترکردنی گیڤارا کاتک ژنان بشداری ڕیزەکانیان دە
ـــستیکی ناچـــاری  سکـــسی ڕەت نکـــردۆتوە،وەک پوی

ترکردنی " بم ئاشکرای ک ئم . ٢٠*". پسندی کردوە
الی ئـــۆجالن و بـــزوتنوەی ناسیونالـــسیتی  ی" سکـــسی

کـــشی "  و "بیک"کـــوردی چکـــدار بقولـــی خـــۆی 
 .  ی ل ڕیزەکـــــانی پککدا دروســـــتکردوە"ئـــــازادی ژن

ــــۆی ــــاوازە ل ھرب  ڕگچارەکشــــی  ل کوردســــتان جی
   . بزوتنوە شۆڕشگانکی گیڤارا ل کوبا

ڕگــا چــارەی ئــۆجالن بــریتی ل جیــاکردنوەی ژن و 
ــی  ــاو و قدەغکردن ــسی"پی ــی سک ــانی " ترکردن ل ڕیزەک

                                                
 الحجاب ماوراء –طمة المرنیسی فا 19
 ) ژنۆلۆژی-ئۆجالن (١٧٠ل 20
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 ئم بیـــارە سیاســـی ک شـــوەی ژیـــانی . بزوتنوەکیـــدا
ـــار ـــاو ل پککدا دی ـــۆجالن ھزاران ژن و پی ـــا، ئ ی دەک

  .  بۆی"تز و زانست"ناچاردەکا ب دۆزینوەی 
 لرەوە ل فکر و تروانینی نوسردا ژنانی کوردستان 

 ویستیان بک بـۆ "ژنۆلۆژی"پپاساو تاوەکو بیکات ،کی 
 تیۆری و یاسایک و . جیاکردنوەی ژن و پیاو لیکتری

 ک بیـــــسلمن ژنـــــی کـــــورد پویـــــست وەک"زانـــــستک"
ــــــشت وپری" ــــــد، فری ــــــانی ئم ٢١"ژنخوداوەن  ل ڕیزەک

ـــوردی ـــاوی ک ـــارزرێ ل پی ـــداریدا بپ ـــزوتنوە چک ل " ب
خۆشویستی دور، دـەق و بەوشـت، لھـزی عشـق 

   . ٢٢ *". ببش
 کـی زانـستی بکـاترگب ک وەیویستی بالن پئۆج 

 . جیاوازی ئزەلی ڕەگزیی ژن و پیاو بری ئم تزی 
لـــــــاو ل ـــــــاوازی ژن و پی  م پناوەشـــــــدا تزەکـــــــانی جی
   . دادەھن دا"کرۆمۆسۆم و ئابوری و خزان و عشق"

ـــــــی  ـــــــۆ ڕازیکردن ھروەک چـــــــۆن پغمبرەکـــــــان ب
نتوەکـــانی خۆیـــان بـــگی پیامکـــانی خواکانیـــان بـــۆ  
ــدۆتوە،  ــان گڕان ــابونی قومکی خۆی ــدی و ب تایبتمن

 النیش لیدا ژئۆجکژنۆلۆژی بـژاردوە کنـی کـوردی ھ
بــــت، چــــونک " ژنۆلــــۆژی"خــــاوەنی ئم پیــــام مزنی 

                                                
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن  (١٤٩ل 21
 ھمان سرچاوە١١١ل 22
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ئو ببردەوامی ژن ئوەی ک، " تایبتمندی ژنی کورد"
زینـدوترین و  "٢٣*خوداوەندی شـاخی زاگرۆسـ ربـۆیھ

 لدنیای ٢٤" *چاالکترین ھزی کۆمگی دیموکراسییانن
پشنگیایتی "ۆ  بم ھۆیوە ک ژنی کورد ئم. ئمۆدا

   .  دەکا ٢٥ *"ژنان بۆ سرتاسری جیھان
ــدەگین ک ئم  ــانت ئو ڕای ــۆژی"تن ی دەبــ "ژنۆل

سیــستمی فیمینیزمــی ڕۆژئــاوایی تبپڕنــ و  ئم تــزی 
ــی  ــی سکــسی ی قدەغکردن ــا  جبجــ بکــاتترکردن ت

 ٢٦"!!!*دیموکراتیزەبــــونی ژنــــان"دەگــــات ب ل جــــگ ک ، 
الن کیئــــۆجم وشــــئ دیموکراتیزەبــــونی "س نــــازان

   مانای چی؟"ژنان
ـــــــان"نووســـــــر  ـــــــوونی ژن  دەکـــــــا ب "دیموکراتیزەب

ک ئمش ) فیمینیــزم(ئترنــاتیڤی سیــستمی ڕۆژئــاوایی 
 ت لوتوبرکوەی ژنـی کـورد سـل وکردنـی "بریتییج

ــیت ــانی "و پەوکردنــی " فــشاری سکــسی ســر زھن ژی
برگی ژیانکی تنیایی مزن "  و٢٧ *"راھیب و راھیبتی

نتوەی "، تــــــا گیــــــشتن ب بونیاتنــــــانی ٢٨ *"بگرــــــت
                                                

 ١١٧ل- ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن ( 23
 ھمان سرچاوە-١١٢ل 24
 ھمان سرچاوە-١١٢ل 25
 ھمان سرچاوە- ٩٨ل 26
  ھمان سرچاوە - ١٩٤ل 27
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن ( -١٩٨ل 28
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ـــوکرات ـــ !!"دیم ـــشتمانی کوردســـتان دەب ـــاری نی وات ڕزگ
 ی لوەکالن و بزوتنی ئـازادی "ئۆجشی ژن و کب

ــرتوە" ژن ــارزرێ و دوربخ ــانجی. بپ ــورتی ئام   ئم ک
   . ی"ژنۆلۆژی"

ە بــۆ ئاســمان وبــۆ پــلی ئــۆجالن ژن برزدەکــاتو
 ر زەوی لــســکــانی وەک مــرۆڤ لخواوەنــد تــاکو ماف
بسنتوە، وە خۆی و بـزوتنوە چکـدارەکی لدەسـت 
  ! بی کشی ژن و سکس و ئازادی ژن ڕزگاری بت

ئم تزان تنیا ل نو ئم کتب و تیۆردا نامنتوە و 
یعـــــی ئو ل ڕاســـــتیدا ئم تیۆریـــــان ڕوداوی ژیـــــانی واق

ئینــــسانانن ک لنــــو پککدا ئم تزەیــــان بســــردا 
 ھربـۆی ئم نووسـین دەرگـایک لسـر . پاکتیز کـراوە

ـــاتوە  ـــزوتنوەکی دەک ـــۆجالن و ب ـــزی ئ  لوان . پاکتی
ــه  ــه ی ــه وان " باســی کــه یــسی ھاوســه ریتــی ، کــه ده لــی ل

 بم کاتــک . ھاوســرتی ئــارەزویکی ھرزانــیش بــت
 پداویـــستیکی ژیـــانی ھـــاوچرخ ئم لنـــاو بـــنک وەک

   .  ٢٩"*. بوبکاتوە میلکی زۆر مترسیدارە
ئوانی "دوای ئم کیـسان ئـۆجالن ڕایـدەگین ک؛

ئارەزویــان ل ئشــق ئگر تــاکو ئــستا ل بھــای ئم 
ھوڵ و کۆششم تنگیشتون یان کورن، یان فساد و 

  .  ٣٠"*تکارنیاخود ساختکار و خیان
                                                

 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن ( -١٥٨ل 29
 ھمان سرچاوە -١٥٣ل 30



 

 21 

کمالئاسۆ  ........... ژنۆفۆبیای ئۆجالن
  

لرەدا ئاشکرای ک ئۆجالن ژنۆلۆژی کردۆت بیـاری 
سیاسی ھزکی چکدار ک مجالی وتوژ و لکوینوە و 

 گرتنی نـیل ک . ڕەخنسـرکوڵ و " ھم ھھـای ئب ل
ـــۆژی"کۆشـــشی  ـــان " ژنۆل ـــان کـــورن، ی ـــشتون ی تنگی

ــارن ــاخود ســاختکار و خیانتک ــانیش. !فســاد و ی   بگوم
سزاکانی کور ، فساد ، سـاختکار و خیانتکـار بھـزی 

 نپک دەسکردنـی . چجبی جنمون مانژنۆلـۆژیئ 
زانـــــــــستی "و پـــــــــوەری ڕاســـــــــتقینی ئـــــــــازادی لم 

  !          یدان"ژنناسی
ی ل ســـــنوری "ژنۆلــــۆژی"بگومــــان کــــاریگری ئم 

 ئۆردوگاکــانی پکک تــدەپڕێ و ئــستا ل ڕۆژئــاوا ، ل
کوردســــتانی ســـــوریادا کـــــراوەت پرۆگرامـــــی خونـــــدنی 

 و ل ھرمـــــی کوردســـــتانیش لالین ٣١*قوتابخانکـــــان
 تبکـــــر ــــشنیارکراوە کوە پککری ئـــــازادی پڤــــگت

و دەیـانوێ منـان و کـۆمگ بم ٣٢*پرۆگرامی خونـدن
ــــــزانی  ــــــۆژی"ت ــــــبارەت ب ژن و مافکــــــانی " ژنۆل س

گـای میـدیاوە ل کوردسـتان  ھاوکات لڕ. پروەردە بکن
ـــی  ـــونی ژن ـــب"نم ـــۆدلی "ڕاھی ـــراوەت ڕۆڵ م ی پکک ک

ئـــازادی ئو ژنـــانی ل ژـــر بـــاری ســـتمی پیاوســـاالری 
 عشـــیرەتی کـــورددا چـــارەک -دەســـتدارانی ناســـیونال

                                                
31 http://jamekurdi. com//news/ژنۆلــۆژی-نــدنگاکانی-لفــرین-خوع-

 -  html. خوندرتدە
32 http://www. kurdistansecular. com/ku/?p=1948 
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 لکاتکـدا . سدەیک کراونت قوربانی ناموس پرسـتی 
ردەوامــی ژنـان و بــزوتنوەی یکــسانیخوازی فــشارکی ب

لســــر دەســــتدارانی ناســــیونالیزمی کــــورد دانــــاوە و 
برگــری ل مــاف و ئازادیکــانی ژنــان کــردوە دژ ب یاســا 
ــــزوتنوە  ــــی و دواکوتــــوانی ئم ب وفرھنگــــی خیت

کدارە ناسیونالیستیچ .    
ـــدی گڕانوەی  ـــۆژی ھمـــان ڕەوەن ئم تـــزانی ژنۆل

اوەڕوانیکانی ژنان برەو دوای کلتور و فکر و ئاستی چ
وکــــۆمگی بــــۆ ھمــــان فکــــر و کلتــــوری ژنۆفۆبیــــای 
ئیــــــسالمی ک بــــــزوتنوە بورژوازیکــــــانی ڕۆژھتــــــی 

کردویانت برنامی سیاسیان تا وەمـی ئو   ناوەڕاست
ئــــابوری یــــرانســــت و قپیویــــستی بنب وە کبــــدەنی پ

ــان و ھرشــ سیاســی و یاســایی و  ــاردن مــاوەی ژن بن
یکان بۆسر مافکانی ژنان و ئـازادی و یکـسانی ل فکر

   . کۆمگدا
ــــزوتنوەی  ــــۆد و سیاســــتی ب ــــر و میت ــــۆژی فک ژنۆل
 بارەت بســ دەســتکــداری ناسیونالیــستی کــوردی باچ

 ک گــرنگ ربۆیکوردســتاندا،ھ ی ژن لــشژنۆلــۆژی"ک "
 یـان لـنیین و ڕەخنزەکانی خـۆی بناسـمای تر بنسل

ـــوری بگـــرین  ـــام و ئاکامکـــانی لســـر فکـــر و کلت و پی
ھاوکـات جیــاوازی ئم تــزان لگڵ . کـۆمگ بخیــنڕوو

بیروڕاو و داخوازیکانی بزوتنوەی یکسانیخوازی ژنـان 
نیـــشان بـــدەین و تیوانینـــی زانـــستی و شۆڕشـــگانی 

ــن " ژنۆلــۆژی"ئــازادی ژن وەک بدیلــی ئم تــزانی  بخی
 . بردەم خونر
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 بشی دووەم

 ک ل؟"ژنۆلۆژی"چ زانستیدا ھ  
 ــشانی بــدات کوێ پبــی ژنۆلــۆژی دەیری کتنووســ
ئو باسی ژنی تا ئاستی زانستک بـردوە ک پـشتر کس 

ــت. بالیــدا نچــوە و دەری پیــاوی باالدەســتی "ئکــارەکت
کۆملگا،تــاوەکو ڕۆژگــاری ئمۆمــان تنــانت دەرفتــی 

دنکی زانــــستیان ســــبارەت ب ئوەی نداوە ھلــــسنگان
   ٣٣"*دیاردەی ژن بکرت

 ر لســتی نوســبــازانین م  "دیــاردەی ژن"ســرەتا ن
چی؟ ئایا کشی سـتم لسـر ژنـان و باسـی چـۆنیتی 
ــــۆمگ و  ــــاخود باســــی دەوری ژن ل ک ــــدابونتی؟ ی پی

 ە ل "بی ژن و کــــشی ئــــازادی ژن"ئابوریــــدا؟ یــــان 
کوپکدا، تککر دەوری ژن پسـر لی زەینـی نوسـ

ل ڕابردو و ئستادا ل ئابوری و خزان و دەوری ئـاین و 
تایبتمندی ژنی کورد و خوالنوە ل چندبارەکردنوەی 

ژن و شـــڕخوازی پیـــاو وا ل " تایبتمنـــدی خرخـــوازی"
لم " ھـسنگاندکی زانـستی"خونر دەکا، ھـیچ میتـۆد و 

 الپرە نوسیندا نازانین ئم ٢٠٠ل نوسیندا ندۆزتوە و
  چ شتکی دۆزیوەتوە؟ "زانست تازەیی ژنناسی"

                                                
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن  (- ٩٨ل 33
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 وەیرەتاوە ئسـدا لتم بـابڵ نوسـینی لگل شک
دیـاردەی "ک، نازانین چ میتۆدکی زانستی ل لکۆلینوەی 

بکــارھنراوە ؟ ئایــا نوســر وەک شونوارناســک، " ژن
ۆنکانی سـۆمری و بـابلی میتۆدی خوندنوەی نوسین ک

تـــزە "و ئاشـــوریکانی ل تاقیگیکـــدا ســـاغکردۆتوە تـــا 
ــــــــستی ــــــــستی " زان ــــــــبارەت ب پوی ــــــــازەکی، ک س ت

 ،ژنـان کس لکردنی سدەغپیاو و قوەی ژن لجیاکردن
ــۆینوەی  ــستی لک ــاخود لســر بنمــای زان ــسلمن؟ ی ب

ـــوی ـــدانی لگڵ ھـــۆز و خـــ بربریکـــان وەک ل س می
مۆرگــــان بنمــــا زانـــــستیکانی پرەســــندنی خـــــزان و 
ـــــستی  ـــــۆدی زان ـــــان ب میت ـــــوەتوە؟ ی عشـــــیرەتی دۆزی
ـــواری  ـــوی زاناکـــانی ب ـــژووی کـــۆن و ن راوردکـــاری مب

نوی " ھسنگاندنی زانستی"کۆمناسی و ئابوری ناسی 
  ھناوەت ئاراوە ؟ 

لم کتـــبدا ئـــۆجالن ھـــیچ کـــام لم ڕبـــازان یـــاخود 
ە زانــستیانی مـــژووی دروســتبونی ئینـــسان و ســرچاو

ـــ نداوە ،ک ل ســـدەی  ـــاژە پ ـــایتی ئام ـــزان و مولک خ
نۆزدەوە لسر دەستی مۆرگـان وبـاخۆفن وکۆڤالیڤیـسکی 
ومارکس و ئنگلس تا سدان لکـۆرەوەی تـر لزانکـۆ و 
دامزراوە و تاقیگکانــــــــــدا خــــــــــراوەتڕوو ،تــــــــــابزانین 

 چ کارکی زانستی ک ئو دۆزینوەکی ئۆجاالن درژەی
  پشتی پ بستوە؟

 بم بو قـــسیی پـــشوەی نوســـردا دەردەکوێ 
ک ئو پویستی بزانستی مرۆڤایتی نی، چونک ھمـوی 

ی و ئو "کــارەکتری پیــاوی باالدەســتی کۆمگــا"زانــستی 
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ھـــــسنگاندنی " دیـــــاردەی ژن"یکم پیـــــاوک لســـــر 
باوەڕنـاکم " بدنیـاییوە دەـ ھر بۆی. !زانستی کردوە

ـــدی ســـربازی،  ـــ پیوەن ـــن ھب ـــو م ـــک وەک ـــی دی یکک
. سیاسی و کۆمیتیکـانی لتوەری ژنـدا شـیکردبتوە

  باشــ گریمــان ئم قــسی ڕاســت بم ئــۆجالن . ٣٤" *
دەبـــ نیـــشانمان بـــدا ئم دۆزیـــنوە زانـــستی پـــشتی بچ 

 بستوە ک دەتـوان لکۆینوە و بدواداچون و ڕاستیک
ــوژەرانی ســرەوە  ــستیانی ئو ت ــگ زان مــوو بو ھئ
ڕەت بکــاتوە ک بدەیــان ســاڵ ب ژیــان ل نــو خکــانی 
ئمریکــــــا و ئوســــــترالیا و ب لکــــــۆینوە ل نوســــــین و 
پاشـــــماوەکانی یۆنـــــانی و جرمنکـــــان و ســـــۆمری و 

لماندویانکــان ســبابلی .ر  نــاوی زانــست نــاتوانرێ لھ
 ـــگی بـــگڕ ر لگـــت ئـــک بنرو بیروبۆچون بیـــرۆک
وتاقیکردنوە وبراوردکاری و تـوژینوە و سـلماندنوە 

ـــانی نوســـر . نخـــرابتڕوو ـــواری تاقیکردنوەک ـــا ب  تنی
ـــــــــدا کـــــــــشی ژن  ـــــــــانی پکک ی ، ک تیای ئۆردوگاک
سریھداوە و پنای بردۆت بر شیوازی جۆراوجۆر بـۆ 

یوەنـــدی ژن و پیـــاو لو ڕکخـــراوەدا و ل چارەســـری پ
   . گیشتوە" تزانی ژنناسی"کۆتاییدا بم 

ـــۆجالن ســـرەڕای بانگشـــی  ـــۆژی ئ ـــۆی ژنۆل ھرب
خـــۆی ک بزانـــستی دادەنـــ، ل ڕاســـتیدا ل بۆچـــونکی 
شخــسی نتــرازاوە و ھــیچ میتــۆد و ھــیچ ســلماندنکی 

ــۆم ــشی ل ک ــش و ڕوداوەکانی و ک ــدانی ــستی ت گدا زان
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نـــین بکـــو ل ســـربازگکانی پککدا ی، ک بگومـــان 
ناتوانرێ کومگ بخـرت قـابی سـربازگیکی گورەوە 

 لـرەوە دەبـت وەک . تا ئم تـزانی بسـردا بـسپنرێ
 یــــــــن و بڵ بکگی لخــــــــسی مــــــــامبۆچــــــــونی ش
 یم بــــــوارەدا ھل ک کڵ زانــــــستگراوردکردنــــــی لب

 یکــدەگرتوە، یــاخود دوور ل زانــست و بــزانین چنــدە
کاننازانستی و خورافی دانی بۆچونژەپدر .   

ــــستیانی  ــــان زان ــــد نمــــونیک لو داھن ــــرەدا چن ل
دەھنینوە، تا بـزانین ئایـا "  دیاردەی ژن"ئۆجالن لسر 

  ئم کتب ھیچ بھایکی زانستی ھی؟ 
ایۆلۆجیــا  ســبارەت ب زانــستی ناســینی مــرۆڤ و ب-١

الن دەھی پیـاو زیـاترە:"ئۆج٣٥ *"کروموسومی ژن ل ،
 ــــ ــــست دە ــــاو یکــــسان و " زان کروموســــومی ژن و پی

 جوت ٢٣ژن و پیاو .  کرۆمۆسۆمیان ھی٤٦ھرکامیان 
 ک،یــی ٢٢کرۆمۆســۆمیان ھوپ ک وایجوتیــان وەک ی 

یمـین جوتیـان جیـاوازە لیکتـر ٢٣دەوترێ ئاوتۆسـۆم و 
 کرۆمۆسـۆمی X ژن دوو ئـکس. رۆمۆسـۆمک سـکس ک

 و کرۆمۆســـۆمکی Xھی و پیــاو کرۆمۆســۆمکی ئــکس
  : ھروەک لم نخشیدا دەیبینین. ٣٦"*ھیYوای 

                                                
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن  (٦٤ل 35
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٢- ــــــزان م تالن ئــــــۆج ــــــشدا ئ ــــــستی ئابوری  ل زان

ئابوری پیـش و چـاالکی کـۆمیتی :" بداھنان ناودەبا 
ـــودی ژن ـــرمای" ٣٧ *"خ ـــۆدرنیتی س داری ژن ل ل م

  . ٣٨ *"ئابوری بدەرنرا
  ئابوری پیشی ژن، مانای چی؟

ئابوری چاالکیکی مرۆڤ جا چ ژن بت یان پیـاو نک 
ئوە سیــــستمی  . تایبتمنــــدی تنیــــا رەگزی ژن بــــت

برھمھنــان و گــۆڕینوە و دابشــکردن ک دیــاری دەکــا 
گزی ئینسانکان چ جگایکیـان ل ئابوریـدا ھی، نک ڕە

ــان  ــش و چــاالکی ژن ی ــابوری پی ــا ک ئ ــاری بک مــرۆڤ دی
   . پیاوە

ــی "الی ئــۆجالن  ــداڕۆڵ بینین   ژن ل ســنتری ئابوری
ــدای دەبــت و  چــونک . خاســیتک دەرکــی پــدەکرت من

 ئایا سـنتری ئـابوری بـریتی ل . ١٨ل ". بخوی دەکات
                                                

 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن (١٣٤ل 37
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مھرھیاسـاکانی ب موکردنی؟ ئخنـان منداڵ بوون و ب
و گـــۆڕینوە و دابشـــکردنی ئـــابوری؟ ئـــادەم ســـمیث و 
ریکــــاردۆ و مــــارکس ل کــــوی ئم زانــــست تــــازەیدان؟ 
 گئابوری کۆم بون کوە نوان ئاگاداری ئوە ئداخب
ــــــۆری و  ــــــستی بو ھو تی ــــــدە ســــــادەی و پیوی ئوەن
ــا دروســتکردنی  ــوو، مســلک تنی ــشکینانی ئوان نب پ

 بم بپـــچوانوە ژن کاتـــک !نتیمنـــاڵ و بخـــوکرد
وەک مرۆڤ لکۆمگدا خۆی دەسـلمن ک لدەرەوەی 
ـــــــتیی خـــــــۆی وەک میـــــــن، دەوری  ئم دەورە سروش
ـــــــوارە سیاســـــــی و  ـــــــۆمیتی و ب ـــــــانی ک لبرھمھن

بکاندا ھتییکۆم .  
ڕەتکردنوەی بۆچونکـانی ژنۆلـۆژیش لسـر جگـای 

ـــــــستمی ســـــــرمایدار ـــــــستی ب ژن ل سی یدا زۆر پیوی
ســلماندنی تیــۆری نــی، چــونک ب پــچوانی تــزەکی 

ل مــۆدرنیتی ســرمایداری ژن "ئــۆجالنوە ک دەــ؛ 
 ل دوای  ئوەی کڕاســــتیکی، "ل ئــــابوری بدەرنــــرا

ـــــواری  ـــــستی ســـــرەتایی ک ژن ل ب ـــــای کۆمۆنی کۆمگ
ەت برھمھنــانی کۆمیتیــدا جگــای لژکــراوە و کــراو

ـــــــــر ژن  دەرەوە، ئوە ســـــــــرمایداری ک جـــــــــارکی ت
 ئوەتا دەبینین ک . دەھنتوە نو بواری برھمھنانوە

 ــدان، بۆنمــون ــوتکی بیــاردان و بڕیوەبردن  "ژنــان ل ل
Christine Lagardeــــارد ــــستاین الگ ــــک   وەک ژ"کری ن
قــدی نــودەوتی، یــاخود مارگریــت ســرۆکی ســندوقی ن

 ل شـتاکاندا، کھ ریتانیا لرۆک وەزیرانی بری ستاچ
داڕــژەران و پیــادەکرانی نیــولیبرالیزم و ھژارترکردنــی 
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کـــارکردنی ژنـــانکـــارن و بشـــداری . کرب ل جـــگ مئ 
ـــــان و  ملیۆنھـــــا ژن ل کـــــارگ و بوارەکـــــانی برھمھن

 و داڕشـــتن و بڕیـــوەبردنی خزمتگـــوزاری و  بازرگـــانی
  . سیاستی ئابوری دەوتدا

لبــواری ئابوریــدا مـایی جــۆک و پکنیــن " ژنۆلـۆژی"
دە ک ککات" کـان"مارکس پارە بـت" شاژنی کادادەن . 

 ئم ٣٩".  شـــاژنی ڕاســـتقینی کاکـــان ژن. . لڕاســـتیدا
ئیتــــر تواوی دەســــکوتکانی بــــواری زانــــستی ئــــابوری 

ئوە  کـــا و بھـــاوە کردویتـــی ب گـــاتیک و لبـــارەی
 ردەمی پــــدەواری ســ ــاھن بباســکردنی ئاســتی خون ن

 . بھنین خوارەوە
ناسنامکی ژینگ " ژن  لبواری ئیکۆلۆژیشدا تزی-٣

 ئـــــۆجالن . ش دیـــــسانوە سرســـــوڕھنرە" !! پـــــارزە
ــ؛ ــ"دە ــاو پداوی ــدنکانی ژن ل پن ستی لبرئوەی ئافران

کانرەکیس ت؛ ئابورییژە دنگدووچاری تن ربۆیھ 
ندەوروبر پـــــیس دەکــــــا و نھڕەشــــــ لکش و ھوا 

  ٤٠. "!!دەکات
بڕاستی ئم تـزە زیـاد ل حد پکنینـاوی و ئنیـسان 

ک ئـــستا ژنـــان   چـــینئـــابوری ســـرەکیاننـــازان ئو 
 ئگر ئــابوری  برھمــی دەھــنن ژیــنگ پــیس نــاکن؟

ک پیشسازی، بدەست ژنـان  سرەکی کۆمگی ئستا،
  بت چۆن ئم ڕەگزە ژینگ دەپارزێ؟  

                                                
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن (٤٨ل  39
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 ـــــدی ب ـــــنگ پیوەن ـــــزە پاراســـــتنی ژی م تـــــی ئ پب
سیستمی سرمایداری و چاوچنۆکی و قـازانج پرسـتی 
سرمایدارانوە نی، بکو ھۆی پیس بون و وران بونی 

یـــــــی ڕەگزی ژیـــــــنگ بھـــــــۆی ناســـــــنامی دژی ژینگ
وەیـــژەی ! پیــاوانوەی ڕم کــردنری کچارەســـ واتک

CO2 بریتــی وە دەبــــتپــاک ب وەی ژیــنگوادا بــۆئھل 
بـــــت ل دەرکردنـــــی پیـــــاوان ل ئـــــابوری ســـــرەکی و 

ــــان؟ ــــرتنوەی پۆســــتکانیان بژن بم ل دنیــــای !  جگ
ئمــــــــۆدا ئو کســــــــانی ل پلوپۆســــــــتی دەوت و 

بشــکیان ژنــن و وەک نــونری کۆمپانیــا کۆمپانیاکانــدان 
ــــ دەکن  ــــی ســــرمایدار ملمالن ــــشسازیکان و چین پی
 ی لئابوریـــان رژەوەنـــدیمـــوو بر پاراســـتنی ھســـل
 ــن کمنکــردنوەی ڕــژەی بکارھنــانی ئو مــادانی دەب
ــد  ــنگدا ھی و ســورن لســر پابن ــونی ژی ــیس ب ھــۆی پ

  . پاراستنی ژینگنبون ب ڕکوتنامی نودەوتی 
ئگر ئـــابوری ســـرەکی ژنـــان پیـــشسازی نبـــت و 
 واز ل گکــــۆم گومــــان دەبــــوا بــــت ئکــــشتوکاڵ ب
ــــــۆجالن داوای دەکــــــا  ــــــت، ھروەک ئ نسازی بپیــــــش

ــــین " ــــستی ب دوەم ــــاوین پوی ــــۆمگی خــــۆرھتی ن ک
 بم ئم .  ٤١"* کـــــــشتوکاڵ ھی-شۆڕشـــــــی گونـــــــد

کــــــــی یۆتۆپیــــــــایی و ووتنی داوایــــــــشکرانکردنــــــــی پ
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 واز ل گکـۆم ک و  ئیمکانی نـی ۆیمتی ئشارستانی
 بم ئگر . پیشسازی بنت و بگڕیتوە بۆ کـشتوکاڵ

 وێ لرکش ســــیکــــشتوکا و شۆڕشــــ م یۆتۆپیــــایئ
ــــستادا  ئ ل ــــنگ ــــی ژی ــــاردا، ئم وەم ــــدەیکی نادی ئاین

 ناداتوە ک چی بکین بۆ پاراستنی؟
گـــــــاوان و ئ ـــــــۆڕینی پۆســـــــتکانی پی ـــــــگی گ ر ڕ

جگرتنوەیان بژنان ل ئابوری ئستا و دانیشتن ب دیـار 
 کـشتوکاڵ، ڕگاچـارەی عملـی و فوری -شۆڕشی گوند

م باشترینھگای سوا ڕئ بۆ پاراستنی ژینگ بن .  
ڕیگــای ســھم بــریتی لوەی ک؛ ئگر ژنــان تــوخمی 

وخمی پیـسکردنی ژیـنگ، ئوا ژینگ پارز بن و پیـاویش تـ
ـــابکینوە تـــا  ـــاوان جی ـــان ل پی ـــگ لوەی  ژن ـــارنی ج چ

 بم بگومــــان ئم . ژینگیکــــی پاکمــــان دەســــت کوێ
ژیــنگ پــاکی ژنــان کــۆمگ نــی، چــونک ل کــۆمگدا 
پیاوانی ئالودەی پیسکردنی ژینگی لی، بکـو ئو دـر و 

کـــۆم دوور ل ک یرســـتگا پاکـــانـــان پ ـــاوان ژن گی پی
 ویـستیان بڕاھیب تیایـدا و پ پیـاوی خـاوەن دەتوانن ببن

ـــــسکر ـــــنگ پی ـــــنگ ناســـــنامی ژی ـــــت و بمش ژی ناب 
ئمش لۆژیــک و تزکــی زانــستی ژنۆلــۆژی ! دەپارزرــت

ی !  بۆ پاراستنی ژیـنگنینـاویکوە پم جـۆرە بیرکـردنل
ی ناســـــنامی ڕەگزی ژیـــــنگ پـــــارزی تنیـــــا نمایـــــشک

   . کۆمیدیان شایستی ئنجامگیریکیتی
 لبواری زانستی سکس و عشق و پیوەنـدی ژن -٤

الی ئــــۆجالن " تــــزە زانــــستیکان"و پیــــاو و خزانــــدا ،
بـــوارکی زۆری لکـــدانوەکانی داگیردەکـــا و لراستیـــشدا 
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ـــی  ـــۆژی"کرۆک ـــ. ی"ژنول ر دەـــرەدا نوســـ زی :"  لڕەگ
ەکی ب ســکس داوە،  جــۆری مــرۆڤ ڕۆــی ســرنــرینی

ـــــــنوەی  ـــــــسی و پرەســـــــندن تقی ـــــــارەزووی سک ئ
 ماوەکـانی جوتبـون ک . شیوندراوەکی بخۆیوە دیـوە

، الی مرۆڤـی )زیـاتر سـانی(ل ئاژەندا زۆر سـنوردارە 
 تبب م ماوەیک ماوە ئمر کن)بیست و چـوار ) ڕۆژان

کی جوتبـــونی سکـــسی بـــریتی ل ســـات" ، ٤٢" *. کـــاتژمر
من خۆم ل ژـر ئم سـتاتۆیی ل ". ٤٣"*جۆرک ل مردن

 شک وەی زۆر بشانی ئڵ ژن، شانبگژیان ل ئارادای
، "زۆر قزەون، خراپ و ھی دەبینمدەبت، لھمانکاتدا 

ــەق و بەوشــتپیــاو زۆر ل خۆشویــستی "  دورە، د ،
شبشق بزی عھکان"، ٤٤"*. لییشۆڕشـگ رکئ دا ل

ھـــیچ بدوای بدەســـتھنانی ســـرکوتن ناڕۆیـــت، دواتـــر 
ســتنــدی ب ــارەزوم ل پیوەن ــی ئ دە! مئ ک ئاشــکرای

 ل ببـ خیـانتکردن" ، ٤٥"*. ب شرمانیھوستکی 
ئرک شۆڕشـــگییکان، ئاســـتم بتـــوانی لگڵ ژنکـــی 

 ، ژن و پیـــاوی گریـــال و شـــڕڤان ٤٦"*سیـــستمدا بژیـــت
"ئ ویستسـند بکـات پخالقـی پکی ئیوەکو ڕاوەسـت م

نــاتوانن تماشــای یکتــریش ک ببــ ڕزگــاری و ئــازادی 
پویــست ئــارەزووی سکــسی بکــات دیلــی بلیمتــی . بــکن
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ـــان "٤٧*. ”ســـردەم ـــب ژنک ـــی ڕاھی  . . شـــونگی پراکتیک
 . ٤٨"*ڕزگاربون ل عیبداری و چمکی سکسیگوزارەی 

ـــــ ـــــستی ژنۆل ـــــی ئم جوھری زان ۆژیی، بپیرۆزکردن
  . قدەغکردنی سکس

لـــــرەدا دەبینـــــین ک زانـــــستی ســـــکس و عشـــــق و 
 یوەنـــــــدی ژن و پیـــــــاو لـــــــۆژی"پ دا  ل قـــــــابی " ژنۆل

 نراون کســــــانی خ ســـربازگیکدا ڕکخـــراوە ک ژنک
 "و ئگر ژنـک وتـی  "ناتوانن تماشای یکتـریش بـکن"

ســــــتنــــــدی ب ــــــارەزوم ل پیوەن  ســــــر ئمئوا ل " ئ
"تکردنڕوی "خیانوەسزا ڕوبتی ژن . دەبینم دامـائ 

ل سکس و خۆشویستی و پیوەنـدی لگڵ پیـاو لھـیچ 
ســـردەمکدا وـــنی نبـــوە، مگر نمـــونی ئو پیــــاوە 
ـــۆر و ســـوتان و  ـــی پاشـــا و ئیمپرات ـــۆیالنی ل حرەم ک

یــــــاخود ژنMutilation ( ، (خلیفکانــــــدا دەخســــــنران 
کان لناو دری مسیحیتداک سکسیان ل حرام ڕاھیب
ی داوای دامــاینی ژنــان ل "زانــستی ژنناســی" ئم . دەکـرا

ســرەتاییترین مــاف و دابانیــان ل کــۆمگ، وە بینینــی 
و پــاکیزەیی "عیبــداری"ســکس و عشــقی سکــسی وەک 

ــــسی"ژن  ــــی سک ــــداری و چمک ــــاربون ل عیب و " ڕزگ
ــرۆزی مزن" ــا"پی ــر و  پرســتگای دوور ل ژی د ل نکردن

   . کۆمگدا 
لکاتکــــدا ســــرەڕای فــــشاری ئــــابوری و کلتــــوری ، 
ــــشسکس و جــــوت بــــونی ژن و پیــــاو و عشــــق  ھمی
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ــوە ــکوە بــوون ب ــانی پ ــرین شــوازەکانی ژی  . ســرەتایی ت
ئم پیوەندیی نـوان ژن و پیـاو و دروسـتکردنی خـزان 

ری بخـــۆیوە چنـــدین شـــۆڕش و شـــوازی جۆراوجـــۆ
 ردەکــــــان لی ژن و مکــــــۆم زەواجــــــی ب بینیــــــوە، ل
ھۆزەکانــدا  ل چرخــی دڕنــدەیی و خزانــی جــوت ژن و 
 زانــی تــاکئاســتی خ یــشتۆتتــدا تــا گریربب ــردی لم
ژن و مردایتی ل چرخی شارستانیدا و وەل ڕۆژگـاری 
ئمۆمانــدا پیوەنــدی خۆشویــستی سکــسی ک بنمــای 

  . ە بونی ئازادانی ژن و پیاوەپکو
ڕنیـــــسانس و زانـــــستی کـــــۆمیتی و بـــــزوتنوەی 
ــــستی و  ــــاوەڕی سۆشیالی ــــان و بیروب یکــــسانیخوازی ژن
کۆمۆنیستی و لیبرالیزم، ھموو ئمان  چمکی سـکس و 
خۆشوسیتی و پـکوە بـونی ژن و پیـاوی ل دەسـت ئم 

مکــی ڕزگــاربون ل عیبــداری و چ"تــروانین دینــی یی
ڕزگارکرد ،بم ئـۆجالن ک خـۆی و بـزوتنوە " سکسی

ــــــشکوتوتر لم  ــــــی پ ــــــستیکی بڕەخنگرک ناسیونالی
بزوتنوان دەزان دوبـارە خـۆی ئـاکی ئم کۆنپـارزە 
دینیی برامبر ئازادی ژنان ھگرتوە و مـۆدلی برزی 

 ـــــت بب وەیـــــورد ئ ـــــی ک ـــــۆ ژن ـــــب"ب ـــــاکو "ڕاھی لگڵ "ت
   . ٤٩*" ژنخوداوەند، فریشت وپری بگونجچمککانی

ئگینــــا ل ئــــستادا زانــــستک نــــی ک لژــــر ھــــیچ 
بیانویکــدا ســکس و عشــقی ئــازادی نــوان ژن و پیــاو 

 مگر یاســا دینــی و کۆنپارزەکــان نبــ . ڕەت بکــاتوە
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ک پــــارزەری برژەوەنــــدی ئــــابوری و سیاســــی چینــــی 
انیـــان ل ھـــشتنوەی ســـرمایدار و دەوت دیکتاتۆریک

   . ئم یاسایاندا دەبیننوە
ئوە ڕاست ک، سکس و عشـق و پیکوەبـونی ژن و 
ـــو  ـــانی ن ـــدی کۆمیتیک ـــاو، وەک بشـــک ل پیوەن پی
ــدی و  ــاریگری پیوەن ــر ک ژداری لرمایی ســگــۆم ک
ــــۆڕینوە و دابشــــکردندا و  ــــان و گ شــــوازی برھمھن

تیــدایشــبونی چینایی دابشــگــک ل نگاور ھم ھب ،
ئـــابوری و برەو پـــشوە چـــونی شارســـتانی کـــاریگری 
ئرنــی بســر پیوەنــدی ژن و پیــاودا بــوە و بگــورەی 
الچونی کاریگری ئو سونت و نریـت و یاسـاو فـشارە 
ــــی ئم  م پو ب یــــدیان ــــانی لســــر ئم پیوەن ئابوری

   . پیوەندیان ئازادانتر بون
ن کـی لتی دەورتی تـایبکـایمو کاردا کو چینی کر

ســرەکی نــی ل بنمــای خزانــدا، چــونک خۆیــان خــاوەنی 
ھـــــیچ موکـــــایتیکی تـــــایبت نـــــین، بم پـــــی الچـــــونی 
کاریگری ئو سونت و نریـت و یاسـایانی ک سـکس 
و خۆشویستی دەبستتوە ب موکایتیوە ئاسـانترە و 

ی وشیاری چینـایشم گـو ئن ش لرانتی و شۆڕشـگ
ــــــا و  ــــــازادانتر دەک ــــــاو ئ ــــــدی ژن و پی ــــــندا پیوەن چی
خۆشوسیتی سکسی جگای عقد و گربست مادیکان 
دەگــــرتوە، ک ل نــــو ســــرمایداراندا خــــزان لســــر 
بنمــای ئم برژەوەنــدی مادیــان و گواســتنوەی میراتــی 

وەدەچڕب رمایس .  
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نوەیک بو ڕادەیی ئـــازادی ژن ھربـــۆی ھر بـــزوت
ـــان  ـــاودا ل مرج مـــادی و دینیک ـــدی لگڵ پی ل پیوەن
 کی بـمـافکـسی بویستی سمای خۆشڕزگاردەکا و بن
ـــاو  ـــوان ژن و پی ـــان و ن ـــونی مرۆڤک ـــکوە ب مرجـــی پ
ــــبر بو  ــــوەری شۆڕشــــگبونتی برام وە پئ ــــ دەزان

 کــۆیل و سیــستمی ژن بپــی گربســتی مــادی و دینــی
 پـشلکردنی مـافی خۆشویـستی . ژردەستی پیـاو دەکـا

ــــــــــــــــزوتنوە  ــــــــــــــــۆجالن و ب ــــــــــــــــسی لالین ئ سک
ناسیونالیــــــستیکیوە نیــــــشانی کۆنپــــــارزی ئوان و 
پاراستنی ھمان سیستمی کۆنترۆی سـکس و عشـق و 

ــر پردەی  ژــا ل ــان، جــا ب ــازادی ژن ــانی "ئ لگڵ چمکک
 . شـــاردرابتوە" ی بگــونجژنخوداوەنــد، فریـــشت وپر

 ئاسان پی قبـوڵ نـاکرێ ک گیڤاراھربۆی ئۆجالن وەک 
کاتــک ژنــان بشــداری ڕیزەکانیــان دەکن ترکردنــی " 

ـــستیکی ناچـــاری  سکـــسی ڕەت نکـــردۆتوە،وەک پوی
ــــردوە ــــ ئم" . پســــندی ک ــــاپۆ وەک خــــۆی دە  الی ئ
 ب و ھۆکـــــاری شکـــــستی دەبـــــتئـــــازادیی ژنـــــان 

یبزوتنوەک .  
ھربۆی ئم ھموو زانـست کـۆمیتیی کـۆمگی 
مرۆڤــــایتی ل ئنجــــامی گشــــ و گــــۆڕانی بردەوامــــی 

 دەســـتھاتوە، لوە بی " ژنۆلــــۆژی"ڕۆشـــنبیری و مـــادی
ئۆجالندا کـراوە بزانـستی جیـاکردنوەی ژنـان ل پیـاوان 
و بســـتنوەی ژنـــان ل پرســـتگاکانی پـــارتی کرکـــارانی 
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ا وەک نمونی برزی ڕاھیب کریـستیانکان تـا کوردستاند
 کـــسی"لمکـــی سیبـــداری و چڕزگاریـــان بکـــا"ع! . مئ 

  ! ی سردەم "زانست"بڕاستی سیرترین 
 وەی نیـیری ئسـیتر بـوالن کئۆج ل جگ کڕاست

 . لم خســـاندنی ژنـــان بنـــ" زانـــستی ژنناســـی"نـــاوی 
لیـود دەچـ ک، ل نوسر لرەدا لو زانایـانی  فلیمـی ھۆ

تاقیگکانیاندا ھۆرمۆنی ئینسان یان ئاژەکـان دەسـتکاری 
ــا دروســت  ــا ســوپر و نمــونی ب ــانگۆڕن ت دەکن و دەی
 . بکن ،بم ل ئنجامدا قوربانیکانیان شت و ھار دەبـن

ی و "ژنۆلـۆژی"بزانن ئـۆجالن لسـر تـاقیکردنوەی ئم 
 سکـسی ژن گۆڕینی یاسای سروشتی سـکس و عشـقی

" و پیـــاو ل تـــاقیگ ســـربازیکانی پککدا چـــی دەـــ؛
ت و ھــاربونــی شــروەکــو بکیان ھنــدکیان . ھنــدھ

 . کاتـــک وەک ژن و پیـــاو دـــن الی یکتـــر تـــر دەبـــن
، ھندکیشیان ھاوسرتی وەک . . . ھندکیان ل خودا

 ھندکیـشیان لبرئوەی . بابتکی سیاسـی دەسـپنن
تیـان ڕکی بابئارەزوەکانیان دا کـرا، نـاڕەزایبون گری ل

 . برامــــبر تواوی ئرک شۆڕشــــگیکانیان نیــــشاندا
   . ٥٠*". بکورتی چاوەڕوانیکانی سیستمی زایان سپاند

ئم دۆخــی ســایکۆلۆژی و کــۆمیتی ئو گریــال و 
شــــــڕڤانانی ل تــــــاقیگی قدەغکردنــــــی ســــــکس و 

                                                
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن (-١٥٠ل  50
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ویــستیدا، کخۆش م کــارەدا دەنــالن خــۆی دان بئــۆج
 وە" ودەختکی سـڕەوش نیـام " و " ژنانم خستۆتتب

ــــــــــــــۆژی" . "ھــــــــــــــشتونتوە ئم دۆخ  دەیوێ" ژنۆل
ســایکۆلۆژی و کــۆمیتی نائاســایی ب زانــستک ڕاســت 
بکاتوە ک ژن بکات خواوەند ، تا پویستی بھیچ سـکس 

ـــــیچ شـــــت ـــــک و ھ وەبونکشـــــق و پـــــادی و و ع کی م
بیی نستو . ج ومیثۆلۆژیـای ی خـورافش لوتکمئ 

 الن بــــۆج ــــست بم ئ ــــچوانی زان ــــستی "تواو پ زان
 .  ناوی دەبا"ژنناسی

ئمان تنیا چند نمونیک بون بـۆ خـستنڕووی ئو 
ـــــــۆجالن ھـــــــیچ  ڕاســـــــتی ســـــــادەیی ک تزەکـــــــانی ئ
ـــــــی، و ب ـــــــستی ســـــــردەموە ن ـــــــدیکیان بزان  پیوەن

ــستیانوەن  پــچوانی ئو دەســتکوت و ســلمنراوە زان
ک کـــۆمگی ئمـــۆی مرۆڤـــایتی بدەســـتی ھنـــاوە و 
ـــونوەی ئاســـتی وشـــیاری  ـــونت ســـرچاوەیکی برزب ب
 ــــــرۆڤ، ل ــــــان ،وەک م ــــــان و  جگی ــــــان ب مافکانی ژن

 بــــۆ برپرچــــدانوەی تزەکــــانی ئــــۆجالن . کــــۆمگدا
 و" ژنۆلــۆژی"کی بشــکانی پیویــست بچیــن ســر نــاوەرۆ

ئـارگومنتی زانـستی سـبارەت ب سـرچاوەکانی کـشی 
ژن و خـزان و سـرمایداری و دیــن بخیـن ڕوو، بپیــی 

  . ئو ڕیزبندیی ل پشکیکدا ئاماژەی پدراوە
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  بشی سیم
  تزی ژنی فریشت و پیاوی دڕندە و تیۆری توندوتیژی

دابشـکردنی ژن و پیـاوە " یژنۆلـۆژ"بنمای تزەکـانی 
 ــــــــــاواز ل ــــــــــۆر ل ڕەگزی جی ــــــــــری"بدوو ج " و " ژی

و " ئـــــــابوری"و ھـــــــسوکوت و ڕۆڵ ل " کرۆمۆســـــــۆم
 ئـۆجالن . دا"عشـق"و " کـۆمڵ" و " سروشت"و " خزان"

تونـدوتیژی و دڕنـدەیی "ل نو ئم خستانشـدا کلتـوری
 بھۆکاری دروسـتبون و ڕیـش داکوتـانی سیـستمی" پیاو

باوکساالری دادەن .  
ـــوری  ـــاوازان، کلت ـــورە جی ـــابزانین  ئم کلت ســـرەتا ب
دڕنــــدەیی پیــــاو و فریــــشتیی ژن،  چــــۆن لالی مــــرۆڤ 

  دروست بوە؟
 دایـک ، لم –کلتـوری ژن " لم بارەوە نوسر دە ؛ 

کلتورە سـرەتا شـوازی کـۆکردنوەی برھم، دواتـریش 
 ئمـانش چـاالکی برھمھنانی دانو پیەو دەکرـت،
ڕ نیــیشــن و پیویــستیان برچــی چــاالکی . ئاشــتیانھ 

 ڕە و پـشت بکلتـوری شـ ویـستی بپ چیروانی پیـاوانن
ســـتکی تونـــد دەبتـــانی . دەســـ  ئنجـــام ڕیـــش داکوت
ۆیی باوکـــــــساالریی پیـــــــاو ٥١"*. دەســـــــتم ژیـــــــریئ

                                                
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن ( - ٢١ل 51
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" ک یی ژیــــــــری ژنــــــــی ھوانچکی پــــــــیکھــــــــاتپ
 وابستی سروشتی زیندوو و برھمـی یکسانیخوازە و
یــاوی "،٥٢"*مرۆڤدۆســتان ــ پی ــی پبپ ــوری نچیرەوان کلت

  ٥٣"*کرد ب ھژمونگرا
ـــــــات  ـــــــسان دەک  کوات نوســـــــر لســـــــرەتاوە ئین
بدوبشوە لسـر بنمـای دوو کلتـوری جیـاواز، بوەی 
ـــاوان بشـــی  ـــرۆڤن و پی ـــری ڕەگزی م شـــی خـــان ب ژن

بۆچــــــون تواو پــــــچوانی  بم ئم . شــــــڕەکیتی
کان . زانــــستوە زانــــستییینکــــۆرەی لگــــو ب چــــونک 

لسر پیدابوونی مـرۆڤ و پیوەنـدی کـۆمالیتی نـوان 
ژن و پیـــــاو، ئم دوبشـــــ لســـــرەتاکانی کـــــۆمگی 

ــدا پــکوە و یکــسان دەژیــان  یکــسانی ژن و . مرۆڤایتی
گ ل ل گۆڕانکـــاری گرنــــ"پیـــاو دەوری گرنگـــی ھبــــووە 

جــوت بــوون ، –ڕکخـستنی کــۆمیتی ،لوان پیوەنــدی 
 ـــــان ،ک ـــــۆمیتی  وزم ـــــشکی ک م ، مـــــ ـــــی ئ گورەی

نکان دەناس٥٤*. "مرۆڤ   
ئم یکـسانی ،وەک ھــۆبرت بانکرۆفـت دەــ؛ بھــۆی 

 ــــــوە ک ــــــایکی "ئوەوە ب ــــــابوری مــــــاڵ لســــــر بنم ئ
ئوەی پـــکوە دروســـت . . کۆمۆنیـــستی بڕـــوە دەچـــوو

                                                
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن ( -١١٩ل 52
  ھمان سرچاوە-١٦ل 53

54 https://www. theguardian. com/science/2015/may/14/early-men-
women-equal-scientists 
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کـــــــــــــرا و بکاردەھـــــــــــــات مـــــــــــــوکی ھمـــــــــــــوان دە
  ٥٥"*. خانوو،بستان،قایاغی درژ:بوو

ـــۆ ھبـــون ، ک "بۆنمـــون؛ ـــدیکان مـــای ئوت لالی ھای
 ی لــــــزیک  کس پکھــــــاتبون و یک ســــــربانیان ٧٠٠ن
 لالی نوتکاکانـدا چنـدین ھـۆز ل ماکـدا . بسرەوە بوە

  ٥٦"*. دەژیان
ەگزگرایــی ئم مــژووە دەیــسلمن ک ئفــسانی ڕ

ـــشتیی" ـــدەیی"ژن و "فری ـــایکی " دڕن ـــیچ بنم ـــاو نک ھ پی
ــــــــو  ــــــــی، بلک ــــــــستی ن ــــــــچوانوە "زان ــــــــاوی "ب پ پی

جنگــاوەر ونچیـــرەوان قایــل بـــوو بوەی ،ک "دڕنــدەی"
ــایی  ــایی یکم دای و خــۆی ل پلوپ ژنکی ل پلوپ

ـــاوی شـــوانکارەی دووەم دای ـــان"،بم پی ،پـــشت "نرمونی
ــلی یکموە و ئســتور ب ســ امانکی، خــۆی خــست پ

  ٥٧*. "ژنکی وەالنا بۆ پلی دووەم
ــــاو خســــتی  کوات شــــڕەنگزی و ســــتمکاری پی
ئزەلی و سرەتایی پیاو نبوە و ل ئنجـامی گۆڕانکـاری 
 ــدا ھــاتۆت ــابوری و کــۆمیتی ل کــۆمگی مرۆڤایتی ئ

  ئم گــــۆڕانی دەوری پیــــاویش بھــــۆی کــــاری. ئـــاراوە
پیاو ل بوە، چونکوە نچیرەوانیتی ونی دڕنـدایقۆنـاغ 

                                                
55 The Native Races of the Pacific States of North America .  Hubert 
Howe Bancroft 

  ئنگلس،بنچی خزان و خاوەندارتی تایبت ودەوت ٢٧١ل 56
 . )و خاوەندارتی تایبت ودەوتئنگلس،بنچی خزان (٢٧١ل 57
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مرۆڤایتیــــدا ک کــــاری ڕاوەشــــکاری کــــردوە یکــــسان 
 گوەی کــــــۆمرئبڵ ژنــــــدا کــــــردوە، لگی لمـــــام
 ـــــــاوە و پیویـــــــستی ب ـــــــستی ژی ـــــــوەیکی کۆمۆنی بش

 پیاو کاتـک . بکارھنانی توندوتیژی نبوە لگڵ یکتردا
کی نرم و نیــان ئوکــات بــووە ب ک بــووە ب شــوانکار

  . چوسنرک و کسکی نایکسان لگڵ ژندا
کلتـــــور برھمـــــی پیوەنـــــدی کـــــۆمیتی نـــــوان 
مرۆڤکان، ک خۆی لسر بنما پیوەندی برھمھنانی 
ــــــدانوەی ئو  ــــــاراوە و  ڕەنگ ــــــان دتئ ــــــوان مرۆڤک ن

یتییکۆم یوەندیکـدا پیـاو کـاری ت. پکاتونـدوتیژی ل
ڕاوەشـکاری ل پنـاو بدەسـتھنانی بژویـدا کـردوە، بم 
ــــــابوریی  ــــــۆمیتی و ئ ــــــدی ک لبرئوەی ئو پیوەن
چوارچیوەی ژیانی پیکوەیـی لگڵ ئینـسانکانی تـردا بـۆ  
دروستکردوە لسـر بنمـای یکـسانی و ھرەوەزی بـوە 
ـــوری  ـــارەکی کلت ـــۆی شـــوازی ک ،نک کـــۆیالیتی، ھرب

 بم کاتـــک . نـــدوتیژی کـــۆمیتی برھم نھنـــاوەتو
پیاو ھرچند خستی کارە جوتیـاری و شـوانکاریکی 
نرم ونیــان بــوە و وەک ڕاوەشــکاریش تونــدوتیژ نبــوە، 
بم کلتــــوری پیوەنــــدی کۆمیتیکــــانی لبرئوەی 
لســر بنمــای ملمالنــی موکــایتی تــایبت و کــۆنترۆی 

ی کســانی تــر بنیــات نــراوە، کلتورــک بــوە زــدە داھــات
  ئم . پویـــستی ب شـــڕ و کـــۆیلکردنی ئینـــسان ھبـــوە

 ــستی دڕنــدەیی پیــاو بھــۆی پیــشی "تــزی ڕاســتی زان
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ڕەتـدەکاتوە و دەیـسلمن تـزک فـی " نچیرەوانیوە
وە نیر زانستسب .  

لکــدانوەی ئــۆجالن بــۆ ســرھدانی تونـــدوتیژی و 
ـــشداک ـــاوانوە ڕی ـــی پی ـــشی نچیرەوان وتانی ب ھـــۆی پی

ــک  ــۆچی کات ــداتوە ک، ب ــاتوان وەمــی ئو پرســیارە ب ن
پیــشی پیــاوان بــوە ب کــاری شــوانکارەیی و جوتیــاری و 
کرکـــــاری،کچی ئم کلتـــــورە تونـــــدوتیژە وەک خـــــۆی 
ماوەتوە، لکاتکدا ئم پیـشان ھیچیـان وەک نچیرەوانـی 

  ؟ توندوتیژی تیابکارنایت
 کـی تـر کزر تب نا دەباتالن دواتر پئۆج ربۆیھ

فـ و درۆ  لڕووی فیـسیۆلۆجییوە پیـاوی بھـز" دەی؛
  . " کردوە بۆی توانیویتی باوکساالری بسپنو تانی

ــــ ؛ الن  دەــــۆج ــــا ئ ــــین "ھروەھ ــــستنی یکم ڕکخ
کتنیـــا ئاژەکـــانی "  ،بـــوە، "پیـــاوی بھـــز"تونـــدوتیژی 

 خستوەنزگردا گیرا خـودی . . تسوەی دەستی بئ
 کــۆی . ژن، مناکــانی و خزمکــانی دیــکی خــونی بــوون

 . توانـــــای کلتـــــوری مـــــادی و معـــــنوی ھمـــــوان بـــــوو
  . ٥٨"*. تانکردنی یکمین ئابوری ماڵ بوو

ــرا  ــابوری دەرک ــۆنیوە ژن ل ئ ــیچ "بم ب ــاری ھ ئم ی
یـــــی و تنیـــــا ڕاییکـــــی سروشـــــتی لگڵ ئابوریـــــدا ن

 و داخـوازی بدەسـتھنانی ئوپڕی چـاوچنۆکیلڕگی 

                                                
 )ئۆجالن ،ژنۆلۆژی(- ٢٧ل 58
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ھـــز و قـــازانجوە خوازیـــارە تواوی ھزەکـــانی ئـــابوری 
" لسروو ھموشیانوە ژن بخات ژر کۆنترۆی خۆیوە

*٥٩  
کواتـــا لدوای نمـــانی ڕاوشـــکاری پیـــاو ل ڕـــگی 
ــــوری ھژمــــونگرایی و چــــاوچنۆکییوە  ماســــولک و کلت

یتی ژن بخات ژر کـۆنتۆی خـۆیوە، ک خـاوەنی توانیو
ــانی ــووە، تواوی ئو برھم ــداری ب ی و ئاژەکــشتوکا 

و " ڕاییکـــی سروشـــتی"ئمش ببـــ ئوەی پیـــاوھیچ 
ــــ ــــدا ھب ــــۆجالن ژن . !دەورکــــی ل ئابوری  بم الی ئ

،یڵ ئابوریــــــدا ھگی سروشــــــتی لوەی " ڕایرئبل
ــــویانــــدنی دانگگرانــــی پکــــان بیکردنی ئاژەو مــــا 

گردراوی ھزر و پراکتیکـی ژن بـوو، ئم ڕگـای ل پـش 
تواوی ئو ئوەدا کـــــردەوە ببـــــت خوداوەنـــــدە دایکـــــی 

مانرھبۆچی . ٦٠*". ب وەیرەکی لیرەدا ئپرسیاری س 
و چۆن ک ژن خـاوەنی ھمـوو برھمکـان بـوە تسـلیم 

 کــردوە؟ ژنــان ئگر ب پیــاو بــوە و ژردەســتیی قبــوڵ
ــک بــون بــۆ نیــانتوانیوە خۆیــان  مرھمــوو بخــاوەنی ھ
 تــــی دەســــپتی بیکخــــستنی ئــــابوری و کــــۆمڕ

  ئابوریکیان سازبکن و لگڕاون ببن ژردەسست؟

                                                
 ) ژنۆلۆژی–ئۆجالن  (-١٨ل  59
 )ئۆجالن ،ژنۆلۆژی(-٩ل 60
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ـــستی  ـــیچ شـــرۆڤ و شـــیکردنوەیکی زان ـــۆجالن ھ ئ
ـــــ؛ چـــــونک پیـــــاو  وەی دەل جـــــگ ،وە نیـــــیدەســـــتب

، ئمش "ەق و فبـــــازە و تانکـــــارەچـــــاوچنۆک و دـــــ"
.  بـــوە"پیـــاوی بھـــز"ڕکخـــستنی تونـــدوتیژی یکمـــین "

ـــۆری  ـــشت بم تی ـــۆجالن پ ـــدانوەی ئ ـــۆی لک " کوات ک
ی دەبست ک سیفاتی جیاکرەوەی پیاوە ل " توندوتیژی

یـزی ھھی بوەی پیاو ماسولکرئبوە پیـاو ! ژن و ل
  "!ەق و فبازە و تانکارەچاوچنۆک و د"ل ئزەلوە 

ـــاینی دەچـــ وەک لوەی  ـــۆرە ل ئفـــسانی ئ  ئم تی
 الی ئو پیــاو . شــیکردنوەی زانــستی بــدات بدەســتوە

بوەی لناچاری و بۆ پویستی مانوە بـو ب نچیـرەوان، 
 ــــوە ب ــــدوتیژ ب ــــور و ئخالقــــی تون ئیتــــر لوکــــاتوە کلت

  . پیکی ننگی و لی نابتوە
 ئم لیکـــــدانوە دەمـــــک وەمـــــین زانـــــست بگومـــــا

 وە، کی داوەتەقــــــی و "خورافیــــــانچــــــاوچنۆکی و د
 . سیفاتی ھیچ ڕەگزکی ئینـسان نـی"! فبازی و تانکاری

ـــوری مرۆڤکـــان  بکـــو ھر تروانینکـــی ئخالقـــی و کلت
ــابوری" ــای لگڵ ڕادەی گشــی ئ ئو پیوەنــدی "و" ھاوت

ــت، وات عملیــانی ک جگــای چ ــک د ــوە پتیــانی لینای
پیوەنــــدی ئابوریکــــانی ک برھمھنــــان و گــــۆڕینوە 

ــش  لھر کــام ل قۆناغکــانی کۆمۆنیــستی . ٦١"*دەبن پ

                                                
 ) دوھرینغدانجلس، ض(-١١٠ل 61
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ســـرەتایی، کـــۆیالیتی، دەرەبگـــایتی و ســـرمایداریدا 
ـــان  . چیـــن جیاوازەکـــان ھگـــری ڕەوشـــت و کلتـــوری جی

ـــد ا لبرئوەی ئو ھرچنـــد ل ھر دەورانکـــی مژوویی
چین جیاوازان لنـاو یک دەورەی مژوویـدان مسـلی 
 دەسـتبا خالقی چیـنم کلتور و ئب ،شیان دەبھاوب
ئـــابوری و سیاســـیکانیش نـــۆرم و فـــۆڕمی ئخالقـــی و 

   . کلتورییان زاڵ دەبن
ھربۆی دەب ل لکۆینوە ل دروسـتبونی ئخـالق و 

بدوای "! ەق و فباز و تانکـارچاوچنۆک و د"کلتوری  
جیــاوازی کرۆمۆســۆم و ئخالقــی ئزەلــی ڕەگزی ژن و 
پیاوە وە نبین، بکـو ھۆکارەکـانی ئـاوگۆڕی دەوری ژن 
و پیـــــاوی ل کـــــۆمگ و لنـــــاو خیزانـــــدا و ھۆکـــــاری 
ھوەشــــانوەی کۆمگــــای کۆمۆنیــــستی ســــرەتایی و 

اکـامی گـۆڕانی یکسانی نیوان ئینـسانکان بـدۆزینوە ل ئ
  وەزعی مادی و توانایی ھزی برھمھنانی مرۆڤکانوە 
بۆی پویـست بـۆ زانینـی ئم گۆڕانکاریـان ل کلتـور و 
ئخــالقوە بچیــن نــاو باســی ئــابوری و برھمھنـــان و 
موکایتی و خزان، تـا بـزانین گۆڕانکـاری جـگو ڕیـگی 

ە؟ دواتــر ژنـان ل کــۆمگدا  ل کوــوە سـرچاوەی گرتــو
دەزانین بـۆچی کلتـور و ئخالقـی پیـاویش برامـبر بژن 
ــــست و یاســــایانی  ــــی ئم زان ــــان گرنگ ــــۆڕاوە؟ بگوم گ
دیـــاردەی چوســـانوە و پلدوویـــی ژنـــی دروســـتکردوە، 
نک بتنیـــــــا یارمتیمـــــــان دەدا لم کـــــــش گورەیی 
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کـــۆمگی مرۆڤـــایتی تـــبگین، بکـــو ڕیگاشـــمان بـــۆ 
شــــــب وە کی دەکــــــاتڕیــــــگک لکی زانــــــستی، نوەی

خــــــورافی کردنــــــی ژن ب خواوەنــــــد، بکــــــو ڕگــــــای 
ــانوەی دەوری  ــانی گ ــازادی ژن و بنماک ڕاســتقینی ئ
ژن بــۆ نــو برھمھنــانی کــۆمیتی و یکــسانی لگڵ 

  . پیاودا پیدابکین
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  بشی چوارەم
  تزی دوو ئابوری، ئابوری ژنی برھم ھن و

  نکر پیاوی تا
 ــــ الن دەــــۆج ــــزی دەســــتپکردنی شۆڕشــــی " ئ ھ

ــــک ژن ــــشتوکای نیۆلیتی شۆڕشــــی کــــشتوکاڵ و "،و٦٢"*ک
ھروەھا . ٦٣"*ئاژەداری لچواردەوری ژن شوە دەگرت

ھرچــی "،و ٦٤"*خــاوەن ڕاســتقینکی ئــابوری ژن"دەــ؛
چــاالکی نچیروانــی پیــاوان پویــستی ب کلتــوری شــڕە و 

تایبتمنـدی "،وە ٦٥"*. ند دەبستپشت ب دەستکی تو
 وەی دەکــــات لکانی پیــــاو زیــــاتر ناچــــاری ئییســــتج

   ٦٦"*. شون دوورەکان بدوای نچیردا بگڕت
ـــــــژوەی ل چ  م مالن ئـــــــۆج ـــــــازانین ئ ـــــــرەتا ن س
سرچاوەیکوە ھناوە ک دوو ئابوری ھبـوە، یککیـان 
ــــاوان ــــی پی ــــان نچیرەوان ــــان و ئوی تری ، کــــشتوکای ژن

                                                
 )ئۆجالن ،ژنۆلۆژی(-٨ل 62
  ھمان سرچاوە-١٣ل 63
  ھمان سرچاوە-٥٤ل 64
  ھمان سرچاوە-٢١ل  65
  ھمان سرچاوە-١١ل 66
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ـــوە و دەوری  ـــ ب وـــانی دان ـــان برھم ھن وەدەوری ژن
  پیاوان ڕاوەشکاری؟

 ل گرەتا کــۆموەی زانــست نیــشانمان دەدات، ســئ 
ڕاوەشکاریوە دەستی پکردوە و دواتـر کـاری ئاژەـداری 

ـــداری و . وکـــشتوکای ھـــاتۆت ئـــاراوە کـــدا ئاژەکاتوە ل 
ــــــابوری و  ــــــرەکی ئ ــــــوەت شــــــوازی س ــــــشتوکای ب ک

زی بنھـــــا وەکـــــو ڕەگک تتـــــر ژنـــــان ننـــــان ئمھرھ
ــر دەســت و پلدووبــون کــو ژمــاون بدەســت نــا . با  ب

کمک ئم دەوران ئـابوری و گۆڕانکاریـانی دەوری ژن 
ــــا  ــــنوە ت ــــستی بردەســــت ڕون بکی ــــی زان پــــاو ب و پی

 نین کلمــــــزی بیــــــسی و "تدوو ئــــــابوری، کــــــشتوکا
 ی ئــــۆجالن "پیــــاوانئاژەــــداری ژنــــان و نچیرەوانــــی 

کی زانستی نیمایردەمی دایکساالریدا ھیچ بنسل .  
ــایتی ب ســ قۆناغــدا  ــۆمگی مرۆڤ ــان، ک الی مۆرگ

ری و شارستانیربتی ، بدڕندای ڕیوە کپت .  
 ئو قۆنــاغی تــدا خاوەنــدارتی برھم -دڕنــدایتی"

ریدا زاســـی . ئامادەکـــانی سروشـــت بمـــانرھو بئ
 ی کرەســــتانو کل ئینــــسان دروســــتی دەکــــا بــــریتی
یـــــــــــارمتی دەدا بتـــــــــــوان برھم سروشـــــــــــتیکانی 

ل قۆناغی بای دڕندایتیدا؛ ڕاوشکار بـو ب "و"دەستکوێ
 دەسـتپکی قۆنـاغی -بربریـزم"، "لقکی ئاسایی کـارکردن

ـــــانی  ـــــاغی وەگیرھن ـــــوو، قۆن ـــــاری ب ـــــداری و جوتی ئاژە
ـــــادکردنی ب ـــــوو ڕبازەکـــــانی زی رھم سروشـــــتیکان ب
ــرۆڤوە ــۆی چــاالکی م  ئو -)شارســتانی(ژیــاریی"، و "بھ
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 مرھرکردنی بـری چارەسـیـدا فمـرۆڤ ت ی کقۆناغ
ـــونری  ـــاغی ھ ـــت قۆن ـــاخود کتوم ـــوو، ی سروشـــتییکان ب

  ٦٧" *. پیشسازی بوو
 کوات مرۆڤکان لقۆنـاغی دڕندەییـدا، یک ئابوریـان 

ـــــش  ڕاوەشـــــکاری و ھبـــــوە ک لســـــری ژیـــــاون ئوی
ڕاوەماسی بوە و برھمکان خۆیان دروستیان نکـردوە 
 . بکو خۆیان تنیا کرەسـتی ڕاوکردنیـان دروسـتکردوە

دابشکردنی کار ب شیوەکی پتی خۆڕسک و سروشـتی "
ــوو ــان لمــاوە. . ب ــاوان لدارســتان و ژن ــان . پی ھریکی

خـــــــاوەنی ئو ئـــــــامازانبون،ک بکاریـــــــان دەھنـــــــا و 
پیــاو خــاوەنی چک و پداویــستیکانی :دروســتیان دەکــرد

ــــــاوەن  ــــــیش خ ــــــوو، ژن ڕاوشــــــکاری و ڕاوەماســــــی ب
   ٦٨". کرەستکانی نوماڵ بوو

 بپی ئو یکمین کاردابشکردن سروشتیی نوان 
 . ژنان و پیاوان ، ژنـان خـاوەنی کرەسـتی نومـاڵ بـوون

ــو ھــۆز و خن ل م ڕاوەشــکاریمــی ئرھم بکانــدا ب
ب شی خۆراکی خۆیان و مانوەیانی دەکرد ، برھمکـی 
زیـــاد ل پداویـــستی خۆیـــان کک ندەبـــوو تـــاکو بـــۆ 
گــــۆڕینوە بکــــاری بھــــنن، ھربــــۆی ھمــــوو ل ســــر 
ـــسانی  ـــان و یک ـــسان دەژی ـــی ڕاوەشـــکاری بیک برھم

  . لنوان ژن و پیاودا ھبوە
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بــ ھــیچ ئــابوری کۆمۆنیــستی پــشووی نومــاڵ ک ب"
ـــزم زاڵ  ـــک تـــا قـــویی پـــل ناوەنجیکـــانی بربری رجم

قۆنــاغی نــاوەنجی بربریــزم؛ " کوات لکاتکــدا . ٦٩"*بـوو
لڕۆژھت ب دەســتمۆکردنی ئــاژە مایکــان دەســت 

ــاوەنجی  ". ٧٠"*پــ دەکــات دانیــشتوانی ئاســیا ل قۆنــاغی ن
 رەتایی لکی ســـــوەیشـــــ ـــــری بریزمـــــدا ،وەرزربب

بھــۆی کشــوھوا ،بــ دابینکردنــی . نیانــدا ســریھدانوا
ــــانی  ــــک ، بۆزســــتانی ســــارد و تــــوش ودورودرژ،ژی ئالی
شــوانکاری ئســتم،لپای ئمشــدا بایخــدان بلوەڕ و 
ــوای ئنجــام  ــوو و دەب ــارکی پویــست ب ــۆو وەشــاندن ک ت

لودا دانو پشتر بۆ مڕومات ھاتبرھم . . بدرت
خــۆراکی خــودی مــرۆڤو پــاش مــاوەیکی کــورت بــو ب .

*"٧١  
لـــــــرەوە ڕونـــــــدەبتوە ک ئـــــــابوری کۆمۆنیـــــــستی، 
 ــاژە واتھرەوەزی و یکــسان، لگڵ دەســتمۆکردنی ئ

 کوات . مایکــان و کــشتوکادا برەو ھوەشــانوە چــوە
ــــداری و  ــــابوری ئاژە ــــستی ئ ــــابوری ســــرەکی کۆمۆنی ئ

   . کشتوکای نبوە بکو ڕاوەشکاری بوە
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"  ئگر ئم تــــزەی  ئــــۆجالن ڕاســــت بــــت دەــــ ؛
ــان  ــایکردنی ئاژەک ــ و م وــدنی دان لبرئوەی پگیان
بگرانی گردراوی ھزر و پراکتیکـی ژن بـوو، ئم ڕگـای 

ــی  ــدە دایک ــت خوداوەن ــردەوە بب ــش ئوەدا ک تواوی ل پ
مــانرھو بــداری . ٧٢*". ئدەورانــی ئاژە ــت لوا دەبئ 

ــــــشت ــــــت ب و ک ــــــستی گۆڕدراب ــــــابوری کۆمۆنی وکایدا ئ
تواوی ئابوریکی فمنیـستی ک ژنـی کـردبت خاوەنـدی 

مــانرھو بــک  . ئ ــت کات ــزە بم تــی ئپر بگئ وات
یکــسانی نــوان مرۆڤکــان و یکــسانی نــوان ژن و پیــاو 
ـــابوری  ـــان ل ئ ـــابوری ڕاوەشـــکاریدا، ئوا ژن نمـــاوە ل ئ

ــداری و کــشتوک ــر ئاژە ــاو ژ ــوون و پی ــا دەســت ب ایدا ب
ئـــۆجالن بـــۆ ئم ئـــابوری فمنـــستی ھـــیچ ! دەســـت بـــوە

  . سرچاوەیکی زانستی ئاماژە پنداوە
ئــم ســرچاوەیک شــک نــابین ک بــ ژنــان کــاری 
ــاوان  ــردوە و پی ــان ک ــانی دانوی ــشتوکاڵ و برھمھن ک

ــون ــرەوان ب ــا نچی کی  چــونک ئگر کاردابشــکردن. تنی
لم چشن ھبوای ئوا ژنانی دەکردە خـاوەن دەسـتی 
ــی  ــاتر ل برھمــی کــاری نچیرەوان ــابوری و داھــاتی زی ئ
 نیـــان دەتـــوانی ژنـــان بـــکپیـــاوان ن ـــیم پپیـــاوان و ب

ردەســـتن . ژـــ ـــان دە ـــچوانوە ســـرچاوەکان پم  بپ
ســرەتا مــرۆڤ دەســتی بڕاوەشــکاری کــردوە و پاشــان 
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 بخــــــو کــــــردوە و دواتــــــر کــــــشتوکای مڕ و مــــــاتی
 کــاتکیش مــرۆڤ ئاژەــداری و کــشتوکای . دۆزیــوەتوە

کــردوە ئــابوری کۆمۆنیــستی ،ک یکــسانی ل نــوان ژن و 
پیاودا ھبوە، ھوەشاوەتوە و پیـاوان بـون بادەسـت و 

ــر دەســت ژ تــون ــان ب ــداری و . ژن ــاغی ئاژە  وات ل قۆن
 . بوونتواوی ئو برھمان کشتوکایدا پیاوان خاوەنی  

لدوای ئـــابوری کۆمۆنیـــستیوە ئـــابوریکی نایکـــسان و 
 . پیاوساالریمان ھی نک ئابوری فمینیستی و ژنـساالری

لگڵ سرھدانی ئاژەداری و کشتوکای باوکساالری و 
موکایتی تایبتی جگای دایکساالری و موکایتی گشتی 

تواوی ئو ن ب خــــاوەنی دەگــــرتوە و ژنــــان نک نــــاب
مــانرھخــاوەنی ب دەبــن کــو پیــاوانن کو  بواوی ئت
مـــانرھی بو ھاوکـــات خـــاوەنی ژن و منـــاڵ و کـــۆیل 

   . مایش
ـــاغی بربریزمـــدا  ھۆکـــاری ئمش ئوەی ک  ل قۆن

 دەگیـــــن بوەی بھـــــۆی ئاژەـــــداری و کـــــشتوکاوە
شت نـاژین مرۆڤکان تنیا لسر برھمی ئامادەی سرو

ـــــان  ـــــاد دەکنبکـــــو خۆی  . برھم سروشـــــتیکان زی
پویــــــست لــــــرەدا ل دەوری گرنــــــگ و میحــــــوەری ئم 

 چاالکی مرۆڤ وردبیـنوە،وە بـزانین زیادبونی برھمی
ــــۆمیتی و  ــــدی ک ــــۆمگ و پیوەن ــــک ل ک وگۆرچ ئا
ـــادبونی  ـــا و بھـــۆی ئم زی ـــدا دروســـت دەک جگـــای ژنان

  ی ژن و پیاو چی بسر دت؟ برھموە موکایت
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ئاریکــان -ھنــدک لوھــۆزانی زیــاتر پــشکوتوبون"
 لپــشدا مــایکردنی -وســامیکان،لوانی تۆرانیرەکــانیش

مڕومات وپاشان بخوکردن وڕاگرتنیان کردبت لقکی 
یکمــــــین  ئوەش بــــــریتی ل . ســــــرەکی کارەکانیــــــان

ھـــــــۆزە  . دابشـــــــبونی گورەی کـــــــاری کـــــــۆمیتی
شــوانکارەکان نک ل ھــۆزە بربریکــانی تــر برھمیــان 
زیـــاتر بـــوو، بکـــو برھمھنـــانی ھۆیکـــانی ژیانیـــشیان 

بم شــیوەی گــۆڕینوەی کاوشــتومک بــۆ . جیــاواز بــوو
  ٧٣"*. . یکمین جار ڕەخسا

واتوە کــۆڕین ــار و گ ــدە برھم، دابشــکردنی ک ز 
  . دنت ئارا ک پشتر نبوە

کردنی ئاســـــتی برھمھنـــــان ل ســـــرجم گشـــــ"
ـــــــشگری مـــــــان-بوارەکانـــــــدا -ئاژەداری،وەرزری،پی

برھمھنانی توانایکی بھزی بخشی کاری مرۆڤ بۆ 
 لو ڕادەیی ک بــــۆ بردەوامــــی ژیــــان بکــــی زیــــاتر

ــــوی خواســــتی ھاتنکــــایی . پویــــستی بــــوون ــــزی ن ھ
ــــــــارکردن ــــــــۆ .  ســــــــریھداک ــــــــزەی ب و ھڕ ئشــــــــ

  ٧٤"*. کۆیلدیلکانی شڕ کران ب: برکردندەست
. . یکمـــین دابشـــکردنی کـــاری کـــۆمیتی"لـــرەوە 

وە . . پرەی ب برھمــی کــار،وات ســروەت و ســامان،دا
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یکمین دابشبونی کۆمگـای بسـر دوو چینـدا سـری 
چینـــی گورە پیـــاوان و چینـــی کۆیل،چوســـنر و :ھـــدا

   ٧٥"*. چوساوە
اتکــــدا ل ئاژەــــداری و کــــشتوکایوە زــــدە وات ل ک

برھم و پویستی ب ھزی نوی کـارکردن سـرھدەدا، 
ئـــابوری کۆمۆنیـــستی دەگـــۆڕێ ب ئـــابوری کـــۆیالیتی و 
ـــدی  ـــادکردنی برھم و پیوەن ـــ ب ھـــزی زی کـــۆیل دەب
 . کۆیالیتی جـگی یکـسانی نـوان مرۆڤکـان دەگـرتوە

ــــ ــــدی ن ــــدا پیوەن ــــت ل ئنجام ــــاویش دەچی وان ژن و پی
چوارچــوەی ئم پیوەنــدی کــۆمیتیی کــۆیالیتی نــو 

خاوەنــدارتی مڕومــات و جب لگڵ "کــۆمگوە و 
. "سامان نویکان شۆڕشکیان بسر خزاندا برپـاکرد

*٧٦  
بپـــی نریتـــی دابشـــبونی کـــار ل نیـــو خزانـــی ئو "

ـــــــۆراک و ئـــــــ ـــــــرد دەبـــــــوای خ ـــــــارەدا، م امازە ڕۆژگ
پداویــــــستیکانی ئو کــــــارە پیــــــدابکات، کوات مــــــافی 
ـــوو،  ـــگ داب ـــارەی ل چن ـــانی ئو ک ـــدارتی ئامازەک خاوەن
ــک گرــی ژن و مردایتــی ھدەوەشــایوە، پیــاو ئو  کات
ـــــــر و  ـــــــامازانی لگڵ خـــــــۆدەبردن، بم ژنک دەف ئ

ــایوە ــۆ دەم ــای ب ــونریتی . کرەســتکانی نوم ــی داب پب
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 ســرچاوە مــرد خــاوەنگــای ئو ســردەم، بــاوی کۆم
 کـــانی خـــۆراک بـــوو، واتیکـــانیشنوروەھـــا ئاژەھ ،

 ــوو ب ــدا ب ــاوەنیلدوایی ــارکردن، خ ــانی ک ــامازە نویک  ئ
 کانیشواتو بوونکۆیل٧٧"*.  بۆ ئ  

لرەدا ڕۆشن دەبـتوە ک بپـی ھمـان دابشـکردنی 
واوی ئو ت دەبـــت خـــاوەنی پیـــاوانکــار ل نـــو خــزان 
ئم گۆڕان ل موکدارتی ھـۆزەوە  . برھمان نک ژنان

ـــۆی  ـــزان دەبتھ رۆکی خـــاوانی ســـ ـــدارتی پی ـــۆ موک ب
  . گۆڕانی پیوەندی کۆمیتی نوان ژن و پیاو

ھمان ئو ھۆکارەی پشتر دەستی ژنی "بم پیش
وات سـنوربندی ل بڕـوەبردنی :ل نوماڵ دەستبرکرد

اری نوماڵ،ئـستاش ھمـان ھۆکـار دەسـتی پیـاو کاروب
ـــدا دەســـپنت ومان ـــان : ل ـــو مـــان ک ژن کارەکـــانی ن

ــایخ  دەیــکن ل چــاو کــاری برھمھــنری پیــاودا، کم ب
بــوون ؛ کــاری پیــاوان ل ھمــوو شــتک بایخــدارتر بــوو، 
ــــو پاشــــکۆیکی پــــوچڵ  ــــان تنیــــا وەک ــــاری ژن بم ک

   ٧٨*. "ڕەچاوکرا
ـــــدا، ک کوات ـــــدەیی مرۆڤایتی ـــــان ل چـــــاخی دڕن  ژن

ئابوری بریتی بوە ل ڕاوەشکاری، کاری ناومایان کـردوە 
ـــک شـــوانکارەیی و  ـــداری، وە کاتـــشتوکاڵ و ئاژە نک ک
کشتوکاڵ ھاتۆت ئـارا ژن لبرئوەی ھر کـاری ناومـای 
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 ھموو داھاتیکردوە کراوەت پاشکۆی پیاو نک خاوەنی 
ــشتوکای و شــوانکا ــتک رەیی بوب . ــشانی دەدا ک  ئم نی

کاری ناومای ژن لم دوو قۆناغ جیـاوازەدا دوو جگـای 
    . جیاوازی ھبوە بھۆی گۆڕانی ئابوری کۆمگوە

 ــدا، ل ــا ناوەڕاســتی بربریزم ــدایتی ت ــاغی دڕن ل قۆن
ژیــانی ھرەوەزی ھــۆزە ســرەتاییکاندا جگــا و ڕگــای 

ـــسانی لگڵ پیـــ ـــی برزی ژن و یک گرنگـــی اودا برھم
، ک بــونی پیــکری خواوەنــدە دەوری کــاری ناومــاڵ بــوە

 م ڕاســــــتیپــــــاڵ خوداوەنــــــدە پیاوەکانــــــدا ئکــــــان لژن
نلمدەس .   

 ئـابوری بریتـی بـوە ل رەتاییدا کی سـکۆمۆن ژن ل
دابینکردنی پیداویستی مـانوە و برھمکـانی لم زیـاتر 

 کــۆمیتی و گورە نبـوە، کـاری نیومــای وەک کـارکی
ک نـزیکی " بۆ حسابکراوە چونک لو ھۆزە کۆمۆنیـاندا 

 رەوە ٧٠٠لســــربانیان بک ســــکھــــاتبون و یس پک 
و ک وەک چشتخانی گـشتی و جلـشۆرگی گـشتی " بوە

لسایی ئابوری درینـی  ". و داینگای گشتی ئستا وابوە
 کۆمۆنیــــــستی نومــــــاڵ، کاتــــــک چنــــــدین ژن و میــــــرد
 م ئــــابورییڕیــــوەبردنی ئخۆگرتبــــوو، بکانیــــانی لوەچ
ـــان بـــوو، پیـــشیکی کـــۆمیتی  کلســـر ئســـتۆی ژن
گشتی زۆر پیویست بوو بارتقای وەگیرھنانی خـۆراک و 

ـــــــاوانوە ـــــــوو لالین پی ـــــــوی ب ڵ  ". ٧٩"*. بژگم لب
. پیدابونی خزانی پتریارکی، بارەک بجۆرکی تر گـۆڕا،
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بوری نومــــاڵ مــــۆرکی کــــۆمیتی خــــۆی چــــونک ئــــا. 
 ــوب ــا و ب ــدی ب کــۆمگوە نم ــر پیوەن لدەســتدا و چیت
ـــارەکری  ـــون ب ک ـــدا ب ـــانیش تی ـــایبتی؛ ژن ـــشیکی ت پی
ــــــــــانی  ســــــــــرەکی و ل بشــــــــــداریکردن ل برھمھن

  ٨٠"*. کۆمیتیدا وەدەرنران
ــــو مــــاڵ لکــــاری ن وێ کــــرەوە دەردەککی لکــــار

ک بشک بووە ل برھم ھنـانی  (وەکۆمیتی گورە
بۆ کارکی تایبتی و بچوکی نو ) کۆمیتی کۆمۆنیستی

 کـی بچـوکی شــوانکار یـا جوتیـار دەگــۆڕێ، کزانی خمـا
لچـــاو کـــار و برھم ھنـــانی پیـــاودا کم بـــایخ بـــوون؛ 
کـــاری پیـــاوان ل ھمـــوو شـــتک بایخـــدارتر بـــوو، بم 

. "شــکۆیکی پــوچڵ ڕەچــاوکراپاکــاری ژنــان تنیــا وەکــو 
*٨١  

ــــاڵ و  ــــون ک لدەرەوەی م ــــاوگۆڕان ب ــــان ئو ئ ئم
خزانـــدا وبواتـــایکی تـــر ل برھمھنـــانی کۆمیتیـــدا 
ڕویــداوە و بــون ھۆوســرچاوەی گۆڕانکــاری ل خــزان و 
ــدا کۆم ی ژن لــای ــاو و جگوپلوپ ــدی ژن و پی  . پیوەن

ی ئاژەــــداری و جگــــای ژن ل ئنجــــامی زــــدە برھمــــ
کشتوکای ل پلی خواوەنـدی یکـسانوە دەبـت کـۆیلی 

   . ژردەستی پیاوی سرۆکی خزان
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 ک دەـــ؛ئـــۆجالن کوات ب پـــچوانی تزەکـــانی 
ــــک " ــــشتوکای نیۆلیتی ــــزی دەســــتپکردنی شۆڕشــــی ک ھ

چــواردەوری "و82*"ژنــداری ل شۆڕشــی کــشتوکاڵ و ئاژە
 ڕاسـتقینکی ئـابوری خـاوەن"،وە٨٣"*ژن شوە دەگرـت

ـــــژوودا شۆڕشـــــی . ٨٤"*ژن مل ک وەیی ئکڕاســـــتی 
کشتوکای و ئاژەداری ل دەوری موکدارتی پیـاو شـکی 

 ئم . گرتوە و پیاو بـوەت خـاوەن ڕاسـتقینکی ئـابوری
 رەسی بی ھداری و کشتوکای ئاژەئابوری وتنشکپ

ــــا تکی ک شکــــس دایــــک ســــاالری و دەســــتی ژن ھن
یینزی مژوویی بوو بۆ ڕەگ٨٥"*م .  

ـــــی  ـــــدا چ دەورک ـــــشتوکای و ئاژەداری ـــــابوری ک ل ئ
  ئابوری بۆ ژنان دەمنتوە؟

  ژن ل سنتری ئابوریداڕۆڵ بینینی " ئۆجالن دە؛ 
ــدای دەبــت و  چــونک . خاســیتک دەرکــی پــدەکرت من

ـــــوی دەکـــــات خ٨٦"*. ب . ی ڕاســـــتیوانچـــــ  ئمش پ
ژن لســـــــنتری  لبرئوەی کاتــــــک . یکیمــــــژوو
، ئامازکی سادە بـۆ دروسـتکردنی منـان دەبن ئابوریدا

ئم ڕک ئو شکست مژوویی جیھانییک ژنـانی کـردە 
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 . کۆیلی دروستکردنی میراتگر بۆ خزانی پتریـارکی پیـاو
 یدا لدایکان م ڕۆوەی ژن لرئبری ئابوریـدا لنتس

ئۆجالن ک ئیدعای ئوە دەکا  . و ل پراوزیداینی بک
 ک "تی خـودی ژنیو چاالکی کۆم ٨٧"*ئابوری پیش 

ـــابوری کـــورت دەبـــتوە ب ئـــابوری  ،بم الی ئو ئم ئ
 ب م ڕۆــــــوکردنی، وە ئ خــــــاڵ و ب دروســــــتکردنی من

ری ئـــــابوری دادەنـــــنتم دەوری . ســـــر ئگئایـــــا ئ 
ن دروســتکردنی منــاڵ لزخــستنی ژن الیراوپ وە بژن

ــــش و چــــاالکی " دابنــــین چــــی لو تــــزەی  ــــابوری پی ئ
تی خــودی ژنیوە؟ بــۆچی "کــۆمــتنالن دەمی ئــۆج 

 وە بزەلئ زی لشـکردنی ڕەگی دابپر ئابوری بگئ
 ل ئـــابوری ئاژەـــداری و ژن بخـــشراوە ئم دەورەی ژن

بگایتیــدا ل کــوێ کــشتوکای دەورانــی کــۆیالیتی و دەرە
دای؟ ئایـــا وای ئگر پیـــاو، بپـــی تزەکـــانی ژنۆلـــۆژی 

ھیچ ڕاییکـی سروشـتی لگڵ "بھۆی ڕەگزەکیوە 
ی ئــابوری" ئابوریــدا نیــیدەورانــی ئ نــان لمھرھو ب 

کۆیالیتی و دەرەبگایتی و سرمایداریدا چۆن لالین 
  ؟ پیاوەوە بڕوەبراوە و کۆنترۆڵ کراوە

ئاشـــکرای ژنۆلـــۆژی نـــاتوان تبگـــات ک ل ئـــابوری 
ئاژەداری و کشتوکایدا ژن  پراویز دەخرت چونک ئو 
پــــی وای ک تنیــــا ئو جــــۆرە ئابوریــــان سروشــــتین، 
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 ھربـــۆی دەبـــ ژن تیایـــدا بادەســـت بـــت چـــونک ژن
خـــاوەن "ڕاییکــی سروشــتی لگڵ ئابوریــدا ھی و 

ـــــتقینکی ئـــــابو  بم ئاشـــــکرای ب . ٨٨"*ری ژنڕاس
ژن ل ئـــــابوری " سروشـــــتیانوە" ئم تـــــزە پـــــچوانی

ــــــــداری و کــــــــشتوکای دەورانــــــــی کــــــــۆیالیتی و  ئاژە
ڕاییی سروشتی لگڵ ئابوریدا نامن دەرەبگایتیدا 

ھر بو  . و پیاو دەبـت خـاوەن ڕاسـتقینکی ئـابوری
ـــابوری ھۆیشـــوە ـــداری و "سروشـــتیی" ژن لم ئ ئاژە 

ــار و برھمھنــانی کــۆمیتی  ــشتوکایدا لمیــدانی ک ک
  . دادەبندرێ

ـــــزی  ی توانچـــــ ـــــسانوە ب پ ل مـــــۆدرنیتی "دی
 ،ژنان تنیا لم ٨٩"*سرمایداری ژن ل ئابوری بدەرنرا

 ــابوری ــشسازیدای ک " ناسروشــتیی"ئ ســرمایداری پی
ـــۆم ـــدانی برھمھنـــانی ک ـــنوە می رەڕای دتی ســـی

ئوەی ھشتا سیستمی پیاوسـاالری خـزان بادەسـت و 
 کسانی لنای ردەوامو ژن و پیاودا بن .  
ــی م پنکــارەبرە و پیــاو تاــنمھرھــزی ژن بت ، 

راپا نازانـــستیرایـــی ســـزگکـــی ڕەگزوەی . ترئبل 
بینیمان بپی سیـستمی برھمھنـان دەوری ژن و پیـاو 

 ل سرەتادا ھردوکیان بشـداربون ل ئـابوری . ریکرادیا
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کــۆمیتی کۆمۆنیـــستی و ھرەوەزیــدا و دواتـــر کاتیـــک 
سیـــستمی برھمھنـــان پـــشتی ب کـــۆیالیتی بســـت و 
جیاوازی چینایتی دروست بوو، ئوکات ژن ل سنتری 
ــاڵ و  ــاری نوم ــرایوە و ک ــان دورخ ــابوری و برھمھن ئ

ــــاڵ  ــــزەک و کــــۆیلی دروســــتکردنی من وەک کــــاری کنی
   . ئارەزوی پیاو بۆ ژن نرخندرا

بکــورتی یاســای موکــایتی  و گــۆڕینی ل موکــایتی 
گشتیوە بـۆ موکـایتی تـایبتی،ک کـۆمگی مرۆڤـایتی 
لســری ڕۆشــتوە، ڕــگی ب پیــاو داوە دەســتدارتی 
 دەســــــت، وە ژن ل تــــــر ــــــزان بگ ــــــان و خ برھم ھن

 . ن دوربخــرتوە و بکــرت کــۆیل ل نوماــدابرھمھنــا
تانکردنی ئـابوری مـاڵ ئم لکدانوەی ک کاری پیاو بۆ 

 بتواوەتی ھیچ ڕایکی سروشتی نبوە لگڵ ئابوریدا
پــــــــچوانی ئو ڕاســــــــتیی ک پیــــــــاو ل پرۆســــــــی 
ــدا کــۆنترۆی  ــدا و لگڵ گشــی برھمھنان برھمھنان

 کردوە ک پشتر موکـایتیکی گـشتی و ئو موکایتیی
 گۆڕینی موکایتی ل موکـایتی ھـۆزەوە . ھاوبش بووە

بۆ سرۆکی خزان بوە نک ل موکایتی ژنوە بۆ پیـاو، 
"  تواوی ئو برھمان"نک وەک ئوەی ئۆجالن دە؛

ـــــوە ـــــویتی ھـــــی ژن ب ـــــاو دزی  ئم گواســـــتنوەی . و پی
زدە برھم و ل درژەی چـاالکی موکایتی ل ئنجامی 

ــاری ڕاوڕوت و ب ھــۆی  ــوە نک ک ــدا ب و گشــی ئابوری
   . ماسولک بھزەکانی پیاوی نچیرەوانی دڕندەوە بوبت



 

 63 

کمالئاسۆ  ........... ژنۆفۆبیای ئۆجالن
  

تفــــــــسیری ڕەگزگرایــــــــی ئــــــــۆجالن بوەی ئم 
ھۆکــارانی بادەســتی پیــاو، بتایبتمنــدی فــسیۆلۆجی و 

خالقی تانکـاری پکھاتی ماسولککانی پیاو، یاخود ب ئ
ـــــــشانی  ـــــــ، نی ـــــــازی ئم ڕەگزە دابن و درۆ و تکب

   . یکیتی"ژنۆلۆژی"نازانستی بونی 
ــابوری و   ئــستا دوای ئوەی برپرچــی تــزی دوو ئ
ــو  ی نکری دوو قــوتبنکــا ــنر و ت مھرھدوالیزمــی ب
 ڕووی قۆنـاغگای خـستنڕوە لزان، ژن و پیاو، درایخ

ـــــی برەو ئابوریکـــــانی گ شـــــی کـــــۆمگی نچیرەوان
ئاژەـــداری و کـــشتوکای و بنمـــا ئابوریکـــانی گـــۆڕانی 
ــشتنی  ــۆ تگی ــاو، ب ــوان ژن و پی تی نیــۆم ــدی ک پیوەن
ــداری و  ــابوری ئاژە زانــستی ل کــاریگری ئم گشــی ئ
کشتوکای بسر جگاو ڕیگـای ژن ل کۆمـدا و بسـر 

 بچیـن سـر وردەکـاری پیوەندی ژن و پیاوەوە، پویست
ئو ئاوگۆڕانی بسـر مسـلی خـزان و دایکـساالری 

ــت ــدا د ــزان . و خ و شــیوەی خ ــزانین شــک ــست ب  پوی
خۆی چی بوە و چ گۆڕانکی بسـرداھاتوە؟ دایکـساالری 
ــــــابوری  ــــــدیکی ب ئ ــــــی و چ پیوەن ــــــساالری چ و باوک

  کۆمۆنیستی و کۆیالیتیوە ھی؟
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  مبشی پنج
  مژووی خزان و مافی دایک و باوکساالری

ل پش دەستپکردنی ئم بشدا دەموێ بم ک من 
" مــافی دایکــایتی"وشــی " دایکــساالری"ل جگــای وشــی

بکـــــاردەھنم، چـــــونک دایکـــــساالری ئو وـــــنی دەدات 
 ــــاوک ســــاالری ل ــــستای ب ــــو ئ بدەســــتوە ک ژن وەک

کـــدا خـــاوەنی منـــداڵ و موکـــانی دەورەیتی و ھۆیکـــای
 .  بم ئم ونیکـــــــی ھی. برھم ھنـــــــان بـــــــووە

نماف و ن موکایتی ل دەورانی مافی دایکایتیدا مانـای 
نبــوە، لبر ئوەی ل کــۆمگی مرۆڤایتیــدا سیــستمی 
کۆمۆنیستی و یکسانی ئینـسانکان زاڵ بـوە بسـریدا و 

کی کـــۆیالیتی و مـــافی دایکـــایتی نـــونرایتی سیـــستم
  . ژردەستیی پیاوانی نکردوە

ھروەھا کاتک باسی خزان و پیوەندی نـوان ژن و 
پیاو دەکین ل خزاندا باسی دیاردەی خزانی تـاک ژن و 
 یـن کدەک یو پرۆسـکـو باسـی ئین، بتی ناکردایم
خــزان و ژن ومیردایتــی پــداتپڕیوەو خزانــی تــاک ژن 

 بم . ی تنیا یکک لشوازەکانی خـزان بـوەومردایت
تگیـــشتنی بـــاو لخـــزان تگیـــشتنکی نـــاتواوە بوەی 
ھموو مسلکانی وەک مافی دایکایتی و پیوەنـدی ژن 
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وپیــاو دەخـــات قــابی خزانـــی تــاک ژن ومـــردایتیوە و 
بمش ل دەورانی مافی دایکایتیدا پی وای ک ژن لناو 

بادەسـت و پیـاو ژردەسـت بـووە و ژن خـاوەنی خزاندا 
 . ھۆیکانی برھمھنان بـوە و خـاوەنی زـدە برھم بـوە

ـــــۆجالن ک وەک ھر  ـــــی ھی ئ ئم ھمـــــان توانین
ــان بۆچــونی ســادە  ــست ھم خککــی ســادە و دور لزان
وسـاکاری نــاو کــۆمگ بنمـای تگیــشتنتی ل دیــاردەی 

یـــش لســـر "ژنۆلـــۆژی:دروســـتی  تگیـــشتنی نا. خـــزان
مژووی مافی دایکایتی و گۆڕانی بۆ باوکساالری ھمـان 
بنمای نبونی تگیشتنکی زانـستیانی لسـر مـژووی 
ـــــژووی  و م ـــــ ـــــزان و خ تی خیـــــۆم ـــــستمی ک سی
دیالکتیکی پرۆسی گۆڕانی ئم سیـستم کـۆمیتیی 

   . خزان
رژی باسی مژووی ھربۆی لم بشدا پویست بد

خزان و گۆڕانی مافی دایکایتی و بۆ باوکساالری بکیـن 
 و زانــستوە و ئیــنالن ڕاســت بککانی ئــۆجفــسانتــا ئ
 مم سیـــــــستی ئخـــــــشن دەتـــــــوان ڕوو کیـــــــنبخ
مـــــژوویی خـــــزان و پیوەنـــــدی نـــــوان ژن و پیـــــاو 
شیبکاتوە و تگیشتنکی زانستیمان بدات لسر ئوەی 

ـــی و یاســـ ـــزان چ ی ختییـــۆم ـــستم ک اکانی ئم سی
  ئایندەکی برەو چی دەچ؟

سرەتا لسر مژووی دەسـتپکردنی زانـستی خـزان 
  ، ئنگلس ئاماژە بۆ ئوەدەکا ک؛
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ـــزان ل ســـای " ـــژووی خ م وە لینـــۆ  ەوە ١٨٦١لک
لالین ) مـافی دایکـایتی(دەست پ دەکات، کاتک کتبـی 

ــاھۆڤن" ــرایوەەوە ب" ب ــان و پاشــان . وک ــاک لین ــر م  دوات
ـــوێ و ١٨٧١لســـای  ـــابتی ن ـــان ب کرەســـت و ب  مۆرگ

ــــاکرەوە دەرکوت و  ــــستمکانی "ھمالین و یک سی
ــایتی ــی ســرەتایی"، "ڕەچک و خزم ، و "ژن و مردایت

  ٩٠"*. ل کتبکانی مۆرگانن" کۆمگای درین"
خـــــــــ ) مۆرگـــــــــان(ئم دۆزیـــــــــنوە نـــــــــویی" وە

ســـرەتاییکان ک لســـر بنجـــی مـــافی دایکـــایتی، وەک 
قۆناغــک ک دەکوــت پــش خــی پــشت بســتو ب مــافی 
باوکـــــایتی لالی گل شارســـــتانیکان، بـــــۆ مـــــژووی 
 بارەت بــۆری دارویــن ســ ســرەتایی بھمــان ڕادەی تی
پیـدابون و گشــ بــۆ بـایۆلۆجی گــرنگو بڕادەی تیــۆری 

ــــــدەبای ــــــۆ ز ــــــابوری سیاســــــیدامــــــارکس ب  ئم . ی ل ئ
ــابلۆی  ــۆیکم جــار ت ــنوەی مۆرگــان ڕگــای دا ک ب دۆزی
ــی  پــدا، ب ــزان بنخــشن ک ئمش یارمتی ــژووی خ م
ئو بابتــانی تــا ئــستا زانــراون، ھــ گورەکــانی پــلی 

ــای . . گشــکردن بگرتخــۆ ــی دامزراو لســر بنم خ
ھ ـک کوەرت تی بـو بی مافی دایکـایم زانـستمـوو ئ

   ٩١"*. بدەوردا دەسوڕتوە
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یوە ک دەـی "ژنۆلـۆژی"کوات ب پچوانی ئیـدعای 
ئـــۆجالن بـــۆ یکمجـــار ئم زانـــستی دۆزیـــوەتوە، ئم 
  . زانست ل سدەونیوک بر ل ئۆجالن دەستی پکردوە

وەب پــچوانی ھمــوو تزەکــانی ئۆجــاالنوە لســر 
ری نچیرەوانـــــی پیـــــاو لســـــر دەوری تونـــــدوتیژی کـــــا

 تی کلماندویسـ م زانستدروستکردنی باوکساالریدا ،ئ
خزانــی دەورانــی ڕاوشــکاری پــشتی ب مــافی دایکــایتی 
بســــتووەو نک باوکــــساالری سیــــستمی کــــۆمیتی 

ــــت لو دەوران ســــرەتاییدا ــــی . بوب  ئم دۆزینوەیک
کـــایتی و مـــژوویی ک مـــافی دایکـــایتی پـــش مـــافی باو

 سـتوە بش پشتی بوەیم دۆزینباوک ساالری بوە و ئ
دۆزینوە و شیکردنوەی شـوەی برھمھنـان و ئاسـتی 

 ئنگلــــس ئم یاســــای بم شــــوە . دامزراوەی خــــزان
  دادەڕژت؛

ئو سیـــستم کۆمیتییـــانی مـــرۆڤ لســـاییاندا، "
لســـــردەمکی مژوویـــــی دیـــــاریکراودا و ل وتکــــــی 

ـــــــات، ھردوو شـــــــوەی د ـــــــوزەران دەک ـــــــاریکراودا، گ ی
برھمھنان، وات لالیکوە پشکوتنی کـار و لالیکـی 

   . ٩٢"*. ترەوە پلی پشکوتنی خزان، دەیسپنت
ـــشتر لبشـــی  پ مـــ دا باســـمان لســـر شـــوەی ٤ئ

برھمھنانی ھۆیکانی ژیان ل نچیرەوانـی و ئاژەـداری 
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وەھاباســـــــی پیوەنـــــــدی و ھر. و کـــــــشتوکایدا کـــــــرد
ھسوکوتی ژن و پیاو لگڵ یکتر و ل نیوکۆمدا لم 

 ئـــستا دەچیــن ســـر پلکـــانی . قۆنــاغ ئابوریـــاندا کــرد
برەو پـــــشوەچونی خـــــزان و برھمھنـــــانی خـــــودی 
ــرەوە  ــاکو ل ــرۆڤ ت ــونی جــۆری م مــرۆڤ، وات بردەوامب

ری سیـــستمی کـــۆمیتی مـــافی دایکـــایتی و باوکـــساال
بناسین و بزانین لسر چ بنمایک دروست بوە و چـۆن 

  گۆڕاوە؟
 دەبت ئوە بزانین  خزان لسـرەتادا ئم شـوازەی 
ئستای، تاک ژن ومردی، نبوە و  شوەی خزان بپـی 

 ئنگلــــــس . قۆناغکــــــانی گشــــــی کــــــۆمگ گــــــۆڕاوە
ــزان بم  ر خســوەکــانی مۆرگــان لینکۆنجــامگیری لئ

وەیوە؛شرەکی ژن "  پوخت دەکاتوەی سـشـ س مئ
ـــستی   پب ـــ ـــیش ب گـــشتی پ ـــان ھی، ئوان و مردایتیم
ھر س قۆنـاغ سـرەکیکی پرەسـندنی مرۆڤـایتین، 

ـــراوە ـــان لک ـــۆمڵ . ک لکۆینوەی ـــی ب ک  ژن و مردایت
 تـی پـردایژن و م جوت ب ،تیستیقۆناغی دڕندایپبپ

ربـــستی بپـــن بداوـــی، ک ـــزم، تـــاک ژن و میردایت ری
ــاغی  ــ بپــستی قۆن ــدای، پ پیــسی و لشفرۆشــی لدوتوی

ژن و . ژیاری تـی و تـاکژن و میردای جـوت نیـوان ب ل 
ـــدا، دەســـتی  ـــای بربریزم ـــاغی ب ـــدا، ل قۆن مردایتی

  ٩٣"*. پیاوان باڵ بسر کنیزەک و فرەژندا دەکشت
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گل ژن و "ی ی ل دوو شـیوازی کوات مافی دایکایت
جـــــوت ژن و "قۆنـــــاغی دڕنـــــدایتی ،لگڵ " میردایتـــــی
دا قۆناغی نزم و ناوەنـدی بربریزمـدا ھبـوە " مردایتی

و دواتر ل قۆناغی بای بربریزم ولگڵ دەستپیکردنی 
ــژووی نوســراو و شارســتانیدا ب شــوەی  ژن و "م ــاک ت

 لسر بنمای باوکساالری ئیستای لھاتوە ک" میردایتی
  . دامزراوە

مافی دایکایتی باسی دەوری ژنـان ل نـو کـۆمگ و 
ـــــدا  ئم دەوری دەســـــتدارتیی ژن . خـــــزان و ئابوری

ــوە؛ ــابوری ھب ــایکی ئ ــاڵ، "بنم ــستی نوم ــابوری کۆمۆنی ئ
 ــمان خھربیــان ســکانیــان یــا زۆربینم مرجســک

م پیاوەکــــانی ســــی جۆراوجۆربــــون، بــــوون، بخرب
لھموو جگایکدا، بردی بنـاغی دەسـتدارتی ژنـانی 

ژنـان " ھروەھـا  . ٩٤"*. سردەم درینکانی پـک دەھنـا
ــــــاوک و دایکــــــی نوە  ــــــوان ب نل وەی کبارەت بســــــ
ــک دەناســرانوە، ڕزکــی  تازەکانــدا تنھــا ئوان، وەک دای

ــدەگیرا ــان ل ــو  ســرەڕای ئم. ٩٥"*بپایانی ــان ل نی ش ژن
ــاقت پــروکن "گالنــی دڕنــدە و بربرەکانــدا ب کــارکی ت

 قینکی ڕاســـتـــانم ـــانوە خ ھدەســـتان و بالی گلکی
بـــــــوون، بھمـــــــان شـــــــوەش ل ڕوی خورەوشـــــــت و 

  . ٩٦"*ھسوکوتیش ھر وەھابوو
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ــی و  ــابوری نچیرەوان ــان لم ســردەمی ئ  کوات ژن
نـدا خـاوەنی دەسـت ئابوری کۆمۆنیستی خـ و ھۆزەکا

و ڕز و دەوری گرنگ بوون ل برھمھنانی کۆمیتی 
 ،ـــی ـــارادا ن ـــاو ل ئ ـــاک ژن و پی ـــی ت دا  ،وە چـــونک خزان
 . ھربۆی باوکساالری لم قۆناغدا ھشتا دروسـت نبـوە

دەورانی نچیرەوانی دەورانی مـافی دایکـایتی و دەورانـی 
ـــــــی و جـــــــ ـــــــۆم ژن و مردایت ـــــــی ک وت ژن و خزان

  . مردایتی،نک باوکساالری
ئمش پــــچوانی ئو تــــزەی ئــــۆجالن ک دەــــ؛ 

چاالکی نچیروانـی پیـاوان پویـستی ب کلتـوری شـڕە و "
ســـتـــد دەب ـــشت ب دەســـتکی تون ـــش . پ  ئنجـــام ڕی

ۆیی باوکساالری٩٧"*. داکوتانی دەست  
ـــــــدی ئم گل ژن و  ـــــــۆ ڕۆشـــــــنکردنوەی پیوەن  ب

ـــرد ـــد م ـــساالریوە چن ـــایتی و باوک ـــافی دایک ایتی ب م
نمـــونیکی  خـــ ســـرەتاییکان دەھنیـــنوە و دواتـــر 
دەچیــن ســر باســی ئو گۆڕانکاریــانی بســر مــژووی 

   . خزاندا ھات
لکــــــۆینوە ل " ل قۆنــــــاغی گل ژن و میردایتیــــــدا،

مـــــژووی ســـــرەتایی ڕوناکیمـــــان بـــــۆ دەخـــــات ســـــر 
دا  پیــاوان ل دۆخــی فرەژنیــدا دەگــوزەران، بارودۆخــک تــ

لھمان کاتیشدا ژنکانیان ل دۆخـی فـرە مردیـدا بـوون، 
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. لپــای ئم ئو منــان ب ھاوبشــی ھــی ھمــوان بــوون
*"٩٨  

" دا دەـ؛"گشتک ب برازیـل"ل کتبی " ئاگاسیسیس"
ــان دەناســن چــونک . . مناکــان زۆربی کــات تنھــا دایکی

مخۆر و مـشخۆریانن؛ ئوان ھـیچ شـتک ل تنھا ئو خ
بارەی باوکیانوە نازانن؛ جگ لوەش ھرگیـز ب خیـای 
ژنکدا نایت، خـۆی یـا منداکانیـشی ل کـابرا داواکـاری 

  ٩٩"*. شتک بن
ــــ؛ روەھــــا دەھ  " ــــی ب ل ھمــــو شــــوەکانی خزان

ــاک بناســرتوە،  ــاتوانرێ ب وردی بــاوکی من ــدا، ن کۆم
 وــای ئوەی ھمــو .  دایکــی بوردی دەناســرتوەبم

منـــانی خـــزان ھاوبشـــک بمنـــای خـــۆی دەزانـــ، وە 
ـــان، لگڵ  ـــدەگرت برامبری ھ ـــان برپرســـیارتی دایک
ــاتوە ــان دەک ــانی خــۆی دەناســ و جیای  . ئوەشــدا مناک

 وە کـــتـــرەوە ڕۆشـــن دەبڵ لکـــۆممـــادام زەواجـــی ب
ێ ڕەچک بـــسلمنرێ ل ڕگـــای لئـــارادای، نـــاتوانر

ــ ــکوە نب ــرێ جــگ ل دای ــیچ دابن ــاتوانرێ دان بھ ، وە ن
 ئم بــــاری راســــتقینی ھمـــــوو گل . ختــــی دایــــک

دڕندەکان و ھمو ئو گالن بـوون ک گیـشتونت پـلی 
ــــی . نزمــــی بربریت ــــین دەســــتکوتی گرنگ  ئم دوەم
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ـــاھۆڤن" ـــوە ئمی د"ب ـــین کس ب ـــوەتوەە، ک یکم   . ۆزی
ئو نــاوی دەنــ مــافی دایــک ل دان پــدانان ب ڕەچکــدا 
لڕگــای ھــی دایــکوە بشــوەیکی تاکوتنیــا ، وە لو 
پیوەندیانی میراتگیـری ک لـرەوە سـرچاوەی گرتـوە و 
 نــانم ناولی کــردوە، مــن ئشــڕبــونی کــات گپــی تپب
 وەک خـــــــــۆی دەھـــــــــموە لبر کـــــــــورتیکی، بم
ســـرکوتو نبـــوە، لبرئوەی لم قۆنـــاغ ل گشـــی 
. کــۆمگدا نــاتوانرێ بمانــای حقــوقی باســی مــاف بکــرێ

*"١٠٠  
ئـارتۆر "(ھروەھا ل قۆناغی جوت ژن و مردایتیشدا 

" ک چند ساک ل نو ئۆرۆکواییکان ژیـاوە دەـ) رایت
لبـــارەی خزانکانیـــانوە، ک ھـــشتا ل خـــانوی کـــۆن و 

) مبست ل کۆمۆنی مای چند خزانک(دا دەژیاندرژ
 . ."ــک خردەم یھن(کردا گرتبــوو، ) کــســدەســتی ب

پیاوی خـ کانیان شویان بژن ک دەبوایجۆرن(بکـ (
یـان . . کانی تر بکـردایککی ئاسـایی، ماوەیشـژنـان ب

؛ بم ئو ئازوق و خۆراک ھاوبش بوونبڕیوەدەبرد؛ 
شـی خـۆی مر بگخت دەبـوو ئدبب و دۆستردە یا ئ

لو ئازوقیی ماوەی دابین نکـردای، چنـد منـای زۆر 
ــۆی  ــوای، ئوا ب ــایبتی خــۆی ب ــاوەنی شــتی ت ــا خ ــوای ی ب
ھبـــوو ھر ســـاتک فرمـــانی پـــ بکـــرێ شوشــــیتای 
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 تنـانت بـۆی نبـوو بر . وەپچت و ماک ج بھـت
بگر رمانو فدۆزەخ، لدەبـوو ب ی لـکمـا ت، چـونک

ھیچی بۆ ندەمایوە جگ لوەی ک دەبوای بۆ کـنکی 
 یان ئوەتا سر لنوێ ل کنکـی تـر . خۆی بگڕابایوە
نایکی تری بھوەش زۆر کـات ڕووی دەدا-ژنژنـان .  ئ 

بگـــشتی و لھمـــوو جگایکـــدا گورەتـــرین ھـــزی نـــو 
  ١٠١"*. کنکان بوون

ــــی ل ــــایتی برھم ــــافی دایک ــــرەوە دەردەکوێ ک م 
 رەتاییدا، ککانی کۆمـۆنیزمی سـخ گای ژنان بوە لج
 . شـــتک بنـــاوی خزانـــی تـــاک ژن و مردایتـــی نبـــوە

ـــاو  ـــافی ژن برامـــبر ب پی ـــافی دایکـــایتی، م ـــۆی م ھرب
دیــاری ناکــا، بکــو مــافی ژن ل کــۆمگدا دیــاری دەکــا، 

وەی کۆمرئبجیـاوازدا و ل ر ژن و پیـاوی پـلسب گ
ئندامکانی خـ بسـر چینـی جیـاوازدا دابش نکـراوە 
تــاکو باســی مــاف و برپرســیارتی جیــاوازی ئنــدامکانی 

 ئمش پیوەست ب شوەی برھمھنانی ژیـانی . بکرێ
کۆمیتی ک ل نچیرەوانیوە زیاتر دەبـرت پـشوە و 

وبش بوون نک ژن ب بۆنی مافی ئازوق و خۆراک ھا
ــــان و  ــــت خــــاوەنی ســــرچاوەکانی ژی وە ببتیدایکــــای

 مافی باوکایتی ک لسر ئم پچوانی . برھمھنان
 . دروسـت دەبـبنمای موکایتی پیاوی سرۆک خزان 
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ختی دایک تنیا بھۆی ناسینوەی ڕەچکی نوەکان 
ــ و ســتر ــستی خ ــت ک پوی کاردتی بیــۆم اکتۆری ک

ــاراوە، ل برئوەی  مــادام زەواجــی بکــۆمڵ دەیھنــت ئ
لئـــارادای، نـــاتوانرێ ڕەچک بـــسلمنرێ ل ڕگـــای 

ـــ ـــکوە نب ـــاوان ل " لم زەواج ب کـــۆمدا ک . دای پی
دۆخـی فرەژنیــدا دەگـوزەران، لھمــان کاتیـشدا ژنکانیــان 

مپــای ئــدا بــوون، ل ــان ب ل دۆخــی فــرە مردی  ئو من
  ١٠٢"*. ھاوبشی ھی ھموان بوون

کواتا منداکان بھاوبشی ھمووان بووە و موکی 
میراتگری  تنیا ڕەچک و دایک نبووەو مافی دایکایتی

 بپــچوانی مــافی باوکــایتی ک .  پــ دیــاریکراوەکنــی
کی باوکمناڵ مو ک و میراتگری بـاوکڕەچ ربـۆیھ 

رەدا لوە دیاری دەکرێلی باوکگڕ  .  
  ل دۆخی زەواجی ب کـۆمڵ تـا بدۆخـی تـاک ژن و 
مردایتــــی گیــــشت، زنجیــــرەیک ئــــاوگۆڕ ل شــــوازی 

   . خزان و خ و پیوەندی ژن و پیاودا ڕویداوە
ـــــاغی  ـــــین قۆن ـــــزم ک یکم ـــــوین خ ـــــی ب خ خزان

زانـک " و دروستبونی خی جوتتـۆرەم ل ژن و (بریتی
، ک تیایــــدا ھمــــووان ل نوە لدوای نوە ل نــــو )وپیــــا

ــشن ــران، وە بم شــوەی ژن و مردی ــدا خوشــک و ب . یک
ــر ؛یکمــین ھنگــاوی برەو پیــشوە چــونی . ١٠٣"*  دوات
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 ل زان بـریتیخ" یوەنـدی جـوت بـوون لکردنـی پدەغق
نــــــــوان وەچ و دایــــــــک و باوکــــــــدا، و دوەم ھنگــــــــاو 

 . " بوە ل نـوان خوشـک و بـراداقدەغکردنی جوت بوون"
دواتر قدەغی ژن و میردایتی ل نـوان ھـ البالکـانی 
خزمــایتی،وات بپــی دەســتواژەکانی ئــستامان، نــوان 

ئامۆزا (  مناڵ ونوە و نوەی مناکانی خوشک و براکان
ــورزا ــامۆزازا و میمکــزا و میمکــزازا و خــاۆزا و پ ، ئم )وئ

نمـونیکی ھکـاری زۆر : (  مۆرگانپشکوتنش ب ڕای
بــــ ھاوتــــای، ھاوشــــوەی ئو بنمــــایی ک پــــاوتنی 

   . ١٠٤)*. سروشتی کاری پدەکات
، ک ل خزانی خزم خونوە خزانی پونالوا پیدابوو

ژمــارە خوشــککی دیــاریکراو یــا ل پیوەنــدیکی دورتــری 
زازا و ئامۆزا وئامۆزازا و میمکزا و میمک(  خزمایتیدابون 
دەبون ھاوبش ژنـی مردەکانیـان، بم ) خاۆزا و پورزا

ئمـــان  ندەبـــوو براکانیـــان بـــن،  وەئم پیـــاوانش ئیتـــر  
ـــرا"بیکتریـــان ندەوت  ـــوو "ب ، جـــگ لوەی پویـــست نب

ـــرابن ، ئوان  ـــالوا(ب ـــا ) پون ـــر ی وات ھـــاوڕی نزیکـــی یکت
  .  بوون ’associeئگر بکرێ بوترێ شریک 

ــدام زراوەی خ ،زۆریت بــدەچپ ، وخۆ  لڕاســت
ــالوایی ســرچاوەی گرتبــت  بم پــی . ١٠٥*. خزانــی پۆن

خـــ دروســـت بـــوو ک بنمـــای سیـــستمی کـــۆمیتی "
لالی زۆربی گل بربریکــانی ســر گــۆی زەوی پــک 
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ـــن ســـر چـــاخی شارســـتانی ـــت، ک لـــرەوە دەچی ندەھ .
و " خوشـــک"نی چیـــنپرە ســـندنی خـــ و فراوانبـــو١٠٦"*
و قدەغکردنـــی زەواجـــی خزمـــی خـــون جـــار " براکـــان"

   ١٠٧*. لدوای جار زەواجی ب کۆمی محاڵ دەکرد
 ربـۆیھ "ی "خیزانی دوالنسـای ل ی کـرد کشـگ 

ل کـاتی "١٠٨*. ب کۆمڵ ژن و مردایتیدا دروست دەبـوو
زەواجـــــی بکۆملیـــــشدا و پـــــش لمش، پیـــــاو ژنکـــــی 

 ل نو ژن زۆرەکانیـدا، وە ژنـیش بھمـان سرەکی ھبو
شـــوە مردکـــی ســـرەکی ھبـــو ل نـــو ژمـــارەی زۆری 

گۆڕانی زەواجی بکۆمڵ بۆ جوت ژن  . ١٠٩"*مردەکانیدا
ــانوە ھــاتدی ، لبر ئوەی لم و مردایتــی بھــۆی ژن

ــــــستی برەو ھوەشــــــانوە  ــــــابوری کۆمۆنی دەوراندا ئ
ــــا ــــشتوانیش زی ــــۆی دەچــــوو و چــــی دانی ــــوو، ھرب تر ب

پیوەنـــدی کۆنکـــان زەمینیـــان لدەســـت دەدا و ئمش 
ــــــافی  ــــــک م ــــــان دروســــــتکرد کات ســــــزای لســــــر ژن

ـــردا پیـــادە دەکـــرد ژن  ". بشـــداریکردنی لگڵ پیـــاوانی ت
بابلیکان دەبوای سـای جارـک الی پیـکری پرسـتگای 
 پاکــــــان ڵ پیــــــاوانی دیــــــکگبونیــــــان لکت میلیتــــــا ب

                                                
 ) أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة-فريدريك انجلز -(٢٦ل 106
  ئنگلس،بنچی خزان و خاوەندارتی تایبت ودەوت-٨٤ل  107
  ئنگلس،بنچی خزان و خاوەندارتی تایبت ودەوت٨٤ل  108
 ) أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة-فريدريك انجلز - (٣١ل  109
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ــکن ئو پاکــانیی ســان دەکــرا، تنھــا یک " ، وە١١٠"*ب
ی "ھیتیــرزم"خۆبدەســتوەدان جگــای گــرتوە؛ ھروەھــا 

لبـری : ژنانی بشـوو بر ل برەیـی کچـان دەگـرتوە
ئوەی ل مــــاوەی شــــوکردندا جبجبکرــــت، ئوا پــــش 

 ھروەھـــــا لبـــــری ئوەی، ببـــــ . شـــــوکردن دەکرـــــت
 کسـکوە بـدات، تنھـا جیاوازی، خـۆی بدەسـت ھمـوو

ـــاریکراو دەدا ـــد کســـکی دی   . ١١١"*. خـــۆی بدەســـت چن
 وای ل کـۆم ب و زەواجتی ژنـان لکو شم سزایئ
ــشیی  ــان ھمی ــرد ک شــوکردنکی ســاتوەختی ی ــان ک ژن

   . بیک پیاو بکن ڕگا چارەیان
  لرەدا دەگڕینوە سر باسکمان 

"سایکدا پیاوان لکات زانـدا لـشوی خوەکانی پی ش
 کـو لدەکـرد، بمـی ژمـارەی ژنـان نک ستیان بھیچ ھ
پویـــست بدەریـــان ھبـــوون، بم لـــرەدا ئـــافرەت بـــوو 
ــوای پیــاو ب شــونیدا عوداڵ  ــی دەگــمن و دەب بداوایک

ھگرتن و کینی ئافرەتان  تنھا لبر ئم ھۆیش . بت
 مردایتیــدا ســری لگڵ ســرھدانی ب جــوت ژن و

ـــدا دا ١١٢". ھ زانـــی دوالنم خل " تیـــردایو  ژن و مئ
ــو لســر  ــۆی ھب  . داوای ھردوال ھبوەشــندرتوەب

ــوون، ھردوو الینکش  ــۆ ژنک دەب ــان ب ھمــوو مناک

                                                
  ئنگلس،بنچی خزان و خاوەندارتی تایبت ودەوت٩١ل  110
 )باھۆڤن، مافی دایک (١٩ل  111
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خزانــی دووالن " بم ١١٣". بۆیــان ھبــوو زەواج بــکنوە
گیرە ک ل خۆیـــــدا تـــــا ڕادەیکـــــی زۆر بھـــــز و نـــــاج

دروســتکردنی ئــابوری مــای تــاک ناکــات پویــست و بگــرە 
جگای ڕەزامنـدی ، ئـابوری کۆمۆنیـستی میراتـی قۆنـاغی 

ھربـۆی ئم خزانـی دوالینی ١١٤" پشووش لناو نابات
دەورانکی گوزارە ل نوان زەواجی ب کۆمڵ و زەواجـی 

    . یکالیندا
ـــی جـــوت ژن و ـــاوەوە برەو بم گـــۆڕان ل خزان  پی

تاک ژن و مردایتی شۆڕشـک بـوو بسـر دامزراوەی 
 م شۆڕشــزانــدا و ئــشووی خژوویــی "پکی مشکــست
یــنزی ممی . ١١٥". جیھــانی بــوو بــۆ ڕەگسیــست چــونک 

ـــارکی ـــۆ باوکـــساالری و پاتری ـــایتی گـــۆڕی ب  . مـــافی دایک
ڕیــشی ئم شۆڕشــش گــۆڕان ل ئــابوری نچیرەوانــی 

ــــــاب ــــــۆڕانی برەو ئ ــــــشتوکای و گ ــــــداری و ک وری ئاژە
 ـــزان، وات رۆکی خـــۆ ســـ ـــستمی میراتگـــری خـــ ب سی

تیت و کــــۆیالیتی تــــایبکــــایــــرەدا . دروســــتبونی مول 
ــک لســر ئم خــای شۆڕشــ بوەســتین و  مک پیویــست

  بزانین چۆن ڕویداوە؟
 ل زانـدا ھـات کر خسـی بو گۆڕانکاریـانموو ئھ

دا کـــــۆم ژن و مـــــرد  برتســـــک مانـــــشینی دوالین

                                                
 )ئنگلس،بنچی خزان و خاوەندارتی تایبت ودەوت(- ٨٧ل 113
 ) أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة-فريدريك انجلز -(٣٢ ل 114
  ئنگلس،بنچی خزان و خاوەندارتی تایبت ودەوت- ١٠١ل  115
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کــرایوە بــۆ ئــاخر یکی ، ئــاخر ئتــۆمی، تــا یک پیــاو و 
 پاوتنی سروشـتی ئم ئـقیی تـا ئـاخر حد . یک ژن

 ئیتــر شــتک نمــایوە بم ئاراســتدا . برتســک کــردەوە
ئگر لم میـــداندا ھزکـــی بـــزونری  ". ئنجـــامی بـــدا

وا ھــیچ بنمــایک ندەبــوو بــۆ نــوێ نھاتــایت کــایوە، ئ
ــی دوالینوە ــزان ل خزان ی خــو . گشــی شــوازکی ن

مـــــایکردنی ئـــــاژەڵ و " ئم ھـــــزە نـــــوی بھـــــۆی . ١١٦"
بخوکردنی ڕان بوە دروستکری سرچاوەیکی سـامان 
ک ھــیچ کــات لوەوپــش ڕگاپــدراو نبــوو، پیوەنــدیکی 

 خــاوەنی ئم  بم کــ. ١١٧"نــوی کــۆمیتی ســریھدا
 بم . سـامان نـوی ی؟ بگومـان ل سـرەتادا خـ بـوو

پیـــداکردنی دەســـتکوت و داھـــات ھمیـــش "لبرئوەی 
پیــشی پیــاوان بــووە، ھرئویــش کرەســت پویــستکانی 
ـــایبتی  ـــات و ســـامانی ت ـــانی داھ ـــداکردن و برھمھن پی

ـــــۆی ک ب گواســـــتنوەی " . خـــــۆی دروســـــتکردوە ھرب
جب بوو " دارتی ھۆز و خ بۆ سرۆکی خزانخاوەن

ب شــــوازکی نــــوی داھــــات و وەگیرھنــــانی ھۆیکــــانی 
بژوی، مایکردنیـان ،بخـوکردن و پروەردەیـان پیـشی 

نک مڕومـــات مـــوکی ئو بـــوون ،بکـــو . پیـــاوان بـــوو
 . ھمو ئو کـا و کـۆیالنی ک بو مـات دەیگـۆڕینوە

                                                
 ) والملكية الخاصة والدولة أصل العائلة-فريدريك انجلز -(٣٥ل  116
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ــد و زمی ئرجــوون ســ ە برھمی بدەســتدەھاتن دەب
کی پیاوەکموم. ١١٨"بئیم پت "بڕوماتی مخاوەندار

و جب لگڵ ســامان نویکــان شۆڕشــکیان بســر 
  ١١٩ . "خزاندا برپاکرد

بم سیستمی میراتگری مافی دایکایتی ھشتا ڕگر 
لبرئوەی ڕەچک "بـــــــوو لبردەم ئم شۆڕشـــــــدا، 

 نھــا بروەھــا توە ڕەچــاو دەکــرا، ھــان ڕگــای برەی ژن
بپـــی ســـسیمی ســـرەتایی میراتگـــری ل ناوخـــدا، ئو 
ــاو خــکی  ــدامی دەمــرد شــتکانی بــۆ خزمکــانی ن ئن

موکی پیاوی خـاوەن ڕانک پـاش مردنـی دەبـو . دەمایوە
لپــــش ھمــــوان بــــدرای ب براکــــانی، خوشــــککانی و "

 بم . خوشـکزاکانی دایکـیبرازاکانی یاخود بـۆ وەچی 
ـــوون ـــبش دەب ب ـــرات چـــونک ". مناکـــانی خـــۆی ،لو می

ــۆی ١٢٠. "وەچی خــۆی ســربخکی دایکــی بــوو  ھرب
گـــۆڕینی سیـــستمی میراتـــی پیویـــستی ب گواســـتنوەی 
 ب یــــــش م کــــــوو و ئ ــــــاوکوە ب ــــــاوی ب ڕەچک بن

ئم گـوزانوەش "گوزانوە بۆ باوکساالری چارەسرکرا،
 . ١٢١"وەک پ دەچت بگشتی ئاساییترین ڕگاچارە بوبـت

 مگیرکــرا و مــافی "دوای ئەوی پیــاو جتی تــاکدەســ
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ـــــی  باوکـــــساالری پیەوکـــــرا،وات جـــــوت ژن و میردایت
بتواوی جلقکــــراو و پلبپــــل تــــاک ژن و مردایتــــی 

ــــان . جگــــای گــــرتوە بوەش پکھــــاتی خکــــان درزی
ــــکوت  ــــا:ت ــــی ت ــــوو ب خــــاوەنی خزان ــــرد ب ژن و م ک

 ھاوکـات ١٢٢". دەست و ھزی ھڕەشـ ب ڕووی خـدا
پیـاوان ل مـاوەش ". پیوەندی نوان ژن و پیاوی گـۆڕی

جــوی ســرکردایتیان گــرت دەســت، ژنــان شــکۆمندیان 
شـــکنرا ،کـــران ب کنیـــزەک ،بـــون ب کـــۆیلی ئـــارەزوی 

. تکردنی منـانپیاوان وکران بئامازکی سادە بۆ دروسـ
"١٢٣  

 داکوتانی باوکـــساالری بدان و ڕیـــشرھســـ واتک
پــیچوانی تــزەکی ئــۆجالنوە بھــۆی تونــد و تیــژی 
ــرەوانوە ڕوی نداوە بکــو ب ھــۆی نرم و  ــاوی نچی پی
نیــانی پیــاوی شــوانکار و وەرزــرەوە ڕویــداوە ک میراتــی  

 وە ، واتزان گواسـتۆترۆکی خوە بۆ سخ ھـۆی لب
 ـوینـان و بژمھرھکـانی بتی ھۆیکایوەی موگواستن

   . ل موکی گشتی بۆ موکایتی تایبت
 مـــوو زانـــست و شـــرۆڤم ھگـــای ئج الن لـــۆج  ئ

 ــــراوە ل ــــزان ک ــــدابونی خ ــــستیانی لســــر پی  ٢٠٠زان
دا تنھـا ب چنـددریکی نازانــستی، ک "ژنۆلـۆژی"الپڕەی 
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یکمـــــین "؛" اگـــــا، دەـــــ جـــــگ لخـــــۆی کس لـــــی تن
کتنیـــا "  ،بـــوە، "پیـــاوی بھـــز"ڕکخــستنی تونـــدوتیژی 

ھمـان ڕکخـستن بـوو ک . ئاژەکانی نخست تزگوە
 کــن ک برھمــی -چــاوی خــۆی بــی تواناکــانی خــزان

  " . ژن بوون) رووناکی چاوی(رەنجی ژیری سۆزداری 
ە چـی " کـن–خـزان "ئۆجالن پمان نا ئم جـۆرە 

 کـۆم ستی زەواجـی ببکی داوە؟ ئایا مپیاو ت بوە ک
یان جوت ژن و مردایتی یـاخود زەواجـی تـاک الینی؟ 
ـــۆمیتی  ـــستمکی ک ـــزان و کـــن وەک سی ـــازانین خ ن

ــن؟ ــاکی چــاوی ژن ــی ڕون ــۆژی"ئم ! چــۆن برھم ی "ژنۆل
زمانکشی زانستی نـی تـاکو ل قاموسـدا بدوای وشـی 

دا بگرــین تـــا بیــدۆزینوە بـــزانین ئم "  کـــن–ن خــزا"
ـــــۆجالن چـــــۆن  ـــــون و ئ ـــــوێ ھب ـــــزان ل ک جـــــۆرە خ
 ل ـــزانخ ســـتی لبالن مر ئـــۆجگوە؟ ئتیدۆزیـــونی

ـمی خردەمی سیستن(سی )کـوا نـاوەکزانـی دا ئخ
پۆنـــــالوایی ی ." ـــــزراوەی خزۆری، دامت بـــــدەچپ ،

ل " . وایی سرچاوەی گرتبتڕاستوخۆ  ل خزانی پۆنال
 ئم جــــۆرە خــــزانش لســــر بنمــــای . )ئنگلــــس(٧٥

  ئم شــوازە ل زەواجــی . زەواجــی ب کــۆمڵ دامزراوە
ـــو وەک لســـرەوە  ـــی نداوە ،  بک ـــاو تک ـــۆمڵ پی ب ک
شیمان کردەوە برھمـی ئـاوگۆڕی ئـابوری و برتسـک 

 زەواجـی بونوەی ئقی خزانی ب کـۆمی خیتـی و
ـــوو ـــۆجالنوە، . ب کـــۆمڵ ب ـــزەکی ئ ی توانچـــ "  بپ
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  ک ئاژەکـــانی "پیـــاوی بھـــز"ڕکخـــستنی تونـــدوتیژی 
 نچیرەوان کشی لگڵ پیاویوات " ئخست تزگوە

 بکـو ژن ئم زەواج ب ئم زەواج ب کۆمدا نبـوو
 ی ژن و پیــاو، کنی گــۆڕی بــۆ زەواجــی دووالیکــۆم

 بــۆی ھرچــۆن . ھــشتا ژن و پیــاو یکــسان بــوون تیایــدا
ئــۆجالن ل مســلی ئــابوری نچیرەوانــی کوت ھی 
ئوەی ئم دەورانی ب دەورانــــــــــــــی ســــــــــــــرھدانی 
باوکــــساالری دانــــا، ب ھــــۆی کــــاری تونــــدوتیژی پیــــاوی 

 گونـــد –ڕاوکرەوە، ئـــاواش شـــوەی خزانـــی کـــشتوکاڵ 
ک ک دادەنـزاندەورانی خژیـری سـۆزداری ب ژنـان ب 

 ــی وایالن پئــۆج شۆڕشــی  "دروسـتیان کــردوە، چــونک
کشتوکاڵ و ئاژەداری ل چوار دەوری ژن شک دەگرـت، 
ــدیکانی کۆمگــای  ــاین تایبتمن ــژ خ کی درــاوەی ــۆ م ب

وە . ١٢٤"دایکـــــــــساالری زاـــــــــی ڕونکـــــــــردن پ م بب 
داری زانستیکانی سرەوە نیشانمان دا ک شۆڕشی ئاژەـ

و کشتوکای ک بون ھۆی دروست بونی جیاوازی ل نـو 
سیستمی خدا و موکایتی ل خوە گـۆڕی بـۆ پیـاوی 
سرۆکی خزان و ئمش سیستمی میراتی مـافی دایکـی 
ـــی دووالینی  ـــۆی خزان ـــساالری، ھرب ـــۆ باوک ـــۆڕی ب گ
یکسانی ژن و پیاویـشی گـۆڕی بـۆ خزانـی تـاک الینی 

 کوات ئگر ئنجامی شۆڕشـی کـشتوکای  .باوکساالری

                                                
 )ژنۆلۆژی-ئۆجالن(١٣ل  124
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و ئاژەــداری ســرکوتنی باوکــساالری بــ دەبــ شــوەی 
 . خزانی کشتوکای و ئاژەـداری پیـاوان ھنابتـان ئـاراوە

ئو خزانی ئۆجالن باسی دەکا ک ژن تیایدا بادەسـت 
ـــشتوکای  ـــداری و ک ـــی ئاژە ـــی دەوران ـــاکرێ خزان ـــوە ن ب

 لم دەورەیدا  خزانی تـاک الینی بوبت چونک خزان
"  فـامولوس-خـزان" ڕاستیکی وشی . پیاوساالری بوە

ــی و  ــاکالیندا دروســت دەبــ ، ک التین لگڵ زەواجــی ت
   . ە"کۆیلی نوماڵ"مانای 

کوات ئم وشــــــی ل سیــــــستمی زرپۆشــــــکراوی "
خــــزان کــــۆنترنیی،کل الی ئو ھــــۆزە التینیاندا،پــــاش 

ـــــــۆیلداری یاســـــــایی، ھنا ـــــــشتوکاڵ و ک ـــــــایوەی ک نک
  ١٢٥". سریھدا

 یـدا " وە وەک مارکس دەتۆوەک رن لزانی مـۆدخ
تنیا کـۆیالیتی ھنگرتـوە بکـو مسکنیـشی ھگرتـوە، 
 . ھر لسرەتاوە پیوەست بوە ب خزمتـی کـشتوکایوە

ب بچــوکراوەیی ھمــو ئو ناکۆکیــانی تــدای ک دوایــی 
 لم ١٢٦". دەبتوە بۆنـــــاو کـــــۆمگ و دەوتکیدرـــــژ

دەورەیدا ب پـــچوانی تـــزەکی ئـــۆجالنوە خــــزان 
 پیــاو کاتــک ل شۆڕشـــی . بدەوری پیــاودا ســرھدەدا

ــــاتیش  ــــت، ھاوک نگ دەبــــش ــــداری پ ی و ئاژەکــــشتوکا

                                                
125 P465-466,L. H. Morgan. ”Ancient Society” 
126   https://www. marxists. 
org/archive/marx/works/download/pdf/origin_family. pdf 
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ــشوی  وەی پر شــســــک و ب ــافی دای شــۆڕش بســر م
ی خنڵ و دووالیکۆم زانی بتیداخی .   

ھربۆی شیرازەی خزان ب باوکساالری تـک نچـوو 
 ــزان زراوەی خوکردنــی دامپت نکــالیزانــی یکــو خب
ک لسر بنمـای برژەوەنـدی ئـابوری و میراتـی مـوکی 

 ھربۆی لم شۆڕشـدا . باوک بۆ نوەکانی دەڕوات پیش
ل ژنیش بـۆی نبـوو سـکا بکـا، چـونک دابشـبونی کـار "

نو خزاندا ، تانوپۆی دابشـکردنی خاوەنـدارتی ل نـوان 
 پیاوان و ژنـان شیرازەکرد،شـتکان وەک خۆیـان مـانوە،
ـــدا ســـرەوژرکرانوە، ومان کانیان لـــدی  بم پیوەن

 زانـــــدا بدەرەوەی خ شــــکردنی کـــــار لوەی دابرئبل
ھمان ئو ھۆکارەی پشتر دەسـتی ژنـی . جۆرکی ترە

رکردلبوماڵ دەستـوەبردنی : نڕب ندی لسـنورب وات
کاروباری نوماڵ،ئـستاش ھمـان ھۆکـار دەسـتی پیـاو 

کارەکانی نومـاڵ ک ژن دەیـکن،ل :ل نومادا دەسپنت
چاو کاری برھمھنری پیاودا، کم بایخ بوون ؛ کـاری 
ن پیاوان ل ھموو شتک بایخدارتر بوو، بم کاری ژنـا

   ١٢٧. "تنیا وەکو پاشکۆیکی پوچڵ ڕەچاوکرا
دابشکردنی کار، بۆ یکمین جار ل نوان ژن "لرەدا 

و پیاودا دروستبوو، ئوەش ل پنـاو برھمھنـانی منـاڵ، 
ــــــدا ــــــسان نک وەک ١٢٨". ڕوی ــــــۆژی" ئمش دی ب " ژنۆل

 ـــــو ل ـــــدەن بک ـــــدا دای ســـــنتری دەوری ژن ل ئابوری
                                                

 )ئنگلس،بنچی خزان و خاوەندارتی تایبت ودەوت(٢٧١ل  127
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تیڕاســــتیدا دەرکردنــــی ژنینــــانی کــــۆممھرھب ل  . 
ئمش ھاوکــات لگڵ یکمــین چوســانوەی چینــایتی 
کۆیالیتی ک خـزان پاتریـارکی بریتـی نـی تنیـا ل ژن و 

ئۆرگــانیزەکردنی ژمــارە  ". مناکــان بکــو ل کۆیلکــانیش
کســکی دیــاریکراو، ئــازاد و نائــازاد، ل خیزانکــدا ل ژــر 

 لنـــو . وک، وەک ســـرۆک خـــزانڕکفـــی دەســـتی بـــا
ــــزان لســــایی  رۆک خم ســــکاندا، ئســــامیی ــــزان خ
 ،یی خــۆی ھــا ــت، کــۆیلش ژن و من ــدا دەگوزەر فرەژنی
 ـداری لئاژە ل م ڕیکخراوە بـریتیای ئکت ستی لبم

   . ١٢٩. "ناوچیکی دیاریکراودا
ــوی  ــانی بژ ــۆڕانی شــوەی برھمھن مــرۆڤ لگڵ گ

ـــــستم شـــــوەی بر ـــــانی جـــــۆری خـــــۆی و سی ھمھن
 دامزرانــدنی خزانــی تــاک . کۆمیتیکشــی دەگــۆڕێ

الینی باوکــساالری بمانــای ھوەشــانوەی سیــستمی 
 . کــالن بــوو ک پــشتر ل ئــابوری کۆمۆنیــستیدا زاڵ بــوو

ـــاوازی لســـروەت و ســـامانی ھریک ل ســـرۆکی " جی
ـــــــستیکانی ســـــــر ـــــــابوری کۆمۆنی ـــــــان، ئ جم خزانک

کردنــــی ئو زەویــــان ب . . بنماکــــانی ھوەشــــاندەوە
مـــــــوکی تواوی خزانکـــــــان گرـــــــدراوی پلبپـــــــل و 
 ب ندۆخی زەواجی دوالی وە بوو لشانی گواستنشانب

نک الیرەو . زەواجــی یب زانــانو خک لریــرەدا ھل 

                                                
 )مۆرگان، کۆمگای درین(٤٦٦-٤٦٥ل 129
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 کـــــی ئـــــابوری لیکی نگاویـــــان دەنـــــا بـــــبن بوە ھئ
لسایی "  ئم ڕاستی ئوەمان پ دە ک؛١٣٠"کۆمگدا

سیـــستمی خیتیـــدا ھرگیـــز ندەشـــت و ندەبـــت 
، چونک گونجاو بت خزان ببت خانیکی ئۆرگانیزەکراو

. ژن یا مرد، ھر یکیان سر بدوو خ جیاواز بوون
 کوات خزانــــی ئۆرگــــانیزەکراو برھمــــی دروســــت ١٣١"

ئـــابوری ک تیایـــدا گواســـتنوە و بـــوونی برژەوەنـــدیکی 
 خزانی . پاراستنی موکایتی و میراتی کاری سرەکیتی

پۆنالوایی ک خیان پک دەھنـا خزانـی ب کـۆمڵ بـوون 
  . نک خزانی تاک الینبن

ــ و  ــری، خ ــوو ل ھــۆز، فرات پکھــاتی کــالن بریتــی ب
 ئوەی لم ســــــــردەمدا . کۆنفدراســــــــیۆنی خکــــــــان

ک، وەک ئینـــــسانکتـــــر کـــــۆدەکردەوە ندەوری یکانی ل
 ــ الن دەــۆج ــزان" ئ ــانی خ ــی -تواناک ــن ک برھم  ک

، "ژن بــوون) روونــاکی چــاوی(رەنجــی ژیــری ســۆزداری 
ـــدی بکـــو ـــزان بـــوو،ئویش پیوەن ی خوانچـــک پـــ ڕ 

ــوو ــایتی ب ــزان دەرکوت ئو  وە خــون خزم ــک خ کات
سیستمی ب خوین " . پیوەندیی نو کن ھوەشایوە

-خزمایتی، ک گونجـاوە لگڵ شـیوەی سـرەتایی خـدا
ئم شــیوەی پاشــان ل نــو یۆنانیکــان و ھروەھــا ل نیــو 
سرجم مرۆڤایتیدا ھبوە، ئاشـنایتی ب پیوەنـدیکانی 
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خزمــــایتی ل نــــو ھمــــو ئنــــدامانی خــــکدا فراھم 
ــردوە ــاک. ک ــی ت ــدابونی خزان ــرد بم لگڵ پی ژن و م 

  ١٣٢". ئو پیوەندیان تۆزی ل بیرچونوەیان ل نیشت
کوات خــزان ھمیــش دژەکی کــالن بــوە، نک وەک 
ــــاوی  ــــستم  بن ــــدا وەک یک سی ــــاڵ یک ــــۆجالن ل پ ئ

 کــات زەواجــی یکــالین جگــای .  کــالن دایــدەن-خــزان
ــــــــــاوک  ــــــــــافی ب ــــــــــرتوە و م زەواجــــــــــی دوالینی گ

ــکوت؛پکھــات خ"پیەوکــرا ــان ت ــی کیکــان درزی خزان
تـــاک ژن و مـــرد بـــوو ب خـــاوەنی دەســـت و ھـــزی 

ـــــدا ڕووی خ ل ڕەشــــــــــات ١٣٣". ھ ـــــاوازی ( وھاوک جی
ــانگیری  ــو خــودی خــکدا یک ن روەت و ســامان لســ
برژەوەنـــدیکانی نـــو ئنـــدامانی خـــکی ھگڕانـــد و 

  ١٣٤"مارکس، کورتی کتبی مۆرگان)"کردنی بدوژمن
بکـــورتی لم بشـــدا بۆمـــان دەرکوت ک تزەکـــانی 

و ســرھدانی " دایکــساالری"ئــۆجالن لســر ناســاندنی 
پچوانی زانستی مژووی  کن -باوکساالری و خزان

خــزان و کــۆمگی مرۆڤــایتین و بۆچونکــانی ھمــان 
 ســــــــو کبۆچــــــــوونی ســــــــادە و دووبــــــــارەکراوی ئ

ردیــل بنڕەتــی دادەنــن نشــارەزایانی ک خــزان بو گ
 بارەت بســـــ بـــــوە و زانیاریـــــان نـــــیوە ھزەلئ ل ک
گشی پیوەندی سکسیکان و ھاوژینیکانی نـوان ژن 

 . و پیاو ک لبشی داھاتودا دەچین سری
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  بشی ششم
  ژیانی سکسی و عشق

 لبشـــی یکم و دوەمـــدا باســـی نازانـــستی بــــونی  
ان کـرد سـبارەت ب ڕەگزی ژن و مـ"ژنۆلۆژی"تزەکانی 

 . پیاو و پیدابونی خزان و مافی دایکایتی و باوکـساالری
ـــۆجالن لســـر  ـــانی ئ ـــن ســـر تزەک لم بشـــدا دەچی

یکی " ژنۆلۆژی" بڕای من ناوەرۆکی . سکس و عشق
ــــاو  ــــۆ پاســــاوی قدەغکردنــــی ســــکس ل ن ئــــۆجالن ب

ـــزی جۆراوجـــۆری ڕیزەکــانی پکک دای، لم پنـــاوەدا ت
بنــاوی زانــستی ژنناســیوە دروســتکردوە ک لڕاســتیدا 

 ک ل بی"وەک خـــۆی دەـــ بـــۆ ڕزگـــاربون بـــو لو ؛
. ڕگای ژنوە بسر من و بزوتنوەکمانـدا کک ببـوو

ــــــانی .  ــــــان ل ڕیزەک ــــــچ الوەک ــــــارەی ک ــــــادبونی ژم زی
بزوتنوەکمان دۆزیـنوەی ڕـگ چـارەیکی ڕیـشیی بـۆ 

   ١٣٥" دەبوو ب ناچاریک ئازادی ژنکشی
ئــۆجالن ســرەتا دەیوێ ب دڕنــدەبونی پیــاو بھــۆی 
 ــاو ب ــونی لگڵ پی ــا ک ب ــانوە ژن بوە ڕازی بک ڕەگزی

ـــازادیتی ـــانی و ئ ـــانی گی ـــستی " زی ـــاو زۆر ل خۆشوی پی
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ـــ ـــزی عشـــق ببش ھل ،ـــت ـــەق و بەوش دورە، د .
گڵ پنــــــگ وەک ئوە وای لنــــــاو قفســــــدا ل"وە١٣٦"

بتایبتیش دۆخی برستی و دیلی پنگکی ناو . بخویت
 ت کربگا خۆشـکڕ یوانس لفکی قوەیشـ پیاو ب
ــــت نکاربــــانی ب ــــات ب ١٣٧" . کوشــــندە چنوکک ، ھاوک

تیڵ ژنــدا ســوکایگبــون ل ــپیــاویش دە ." مــن خــۆم ل
زۆر . . ژـــر ئم ســـتاتۆیی ل ئـــارادای ژیـــان لگڵ ژن

ی دەبینمق١٣٨"زەون، خراپ و ھ .   
ــگ و زانــستک، ژن  ــیچ ب ــانوەی ھ ــ ھن ــر ،بب دوات
دەکات خاوەنی ڕابردویکی ھموو شۆڕش و داھنانکان 
و دروستکری خیزان ل مژووی مرۆڤایتیدا ،ک بھـۆی 
ـــی دزراوە و  ی لوتانم دەســـتکوە ئـــاوی چـــاوچنۆک پی

 ئیـستاشدا پکک ھربۆی پویست ژن  شۆڕش بکـا و ل
ــــا ــــدا بک شــــداری تب ــــ بم ل . ئو شۆڕشــــی و دەب

 جیـا ل نھـا بتک بن دا دەبککڕیزەکانی شۆڕشی پ
ــست ئم وەکــو ڕاوەســتیکی  "پیــاو کاربکــا، بکــو پوی

ئخالقی پسند بکات ک بب ڕزگاری و ئازادی ناتوانن 
ـــکن ش ئو   مـــادام پکک. ١٣٩". تماشـــای یکتـــریش ب

ـــا ئو  ـــۆی دەبـــ ت شۆڕشـــ دەکـــا ک ژن ڕزگـــار دەکـــا ب
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 ــــب و ل ــــبن ب ڕاھی ــــان ب ــــا ژن شۆڕشــــ ب ئنجــــام دەگ
پرستگاکانی پککدا سـکس و پیوەنـدی لگڵ پیـاوان 

ــانت ســیرکردنیش"قدەغیو  ــانتکردن"تن  ل ئرک خی
دەـــ ئـــارەزوم ل " کاتـــک ژن. ١٤٠*ە"شۆڕشـــگییکان

ســـتنـــدی ب ـــستکی !پیوەن وھ مئ ک ئاشـــکرای ـــ ب
یرمان١٤١". "شــ وتن لکرنی ســــای ــت م دەب چــونک 

  !ئرک شۆڕشگییکاندا
 ـــــــ ـــــــانت و ب ئگر دوای ئم ھمـــــــو ســـــــزای خی
ـــاودا  شـــرمیش ھـــشتا ژن بیـــری لگڵ ژیـــان لگڵ پی
کردەوە و لسر بوکـشی ئـازادی ژن بردەوام بـوو، 

ن دروســـــت بکـــــا  لبر ئوەی ئوا ھر نـــــاتوان خـــــزا
تی ژنــــانکــــۆیالی . ی چــــونپرۆســــب ژن دەبــــ بــــۆی 

پرستگای ژنانی پکک بـۆ مـاوەیکی دورودرـژ دەسـت 
پ بکات تا دەگات تمنک ل عق و زانـست و گیـشتن 

پویـست ئـارەزووی سکـسی بکـات "ب پلی خواوەنـدی، 
ئگر ژن لسر ئازادی "وە . ١٤٢. "بلیمتی سردەم"دیلی 

ــایی  ــانکی تنی ــست برگی ژی ــت، ئوکــات پوی ســوور ب
پویـستی ب ژیـانی مخوداوەنـد "ئم ژیـانش"مزن بگرت

 . ھی کلگڵ کلتـــــوری کـــــۆنی مخوداوەنـــــد ھاوتابـــــت
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ل تایبتمنـدیکانی پویست ئو خا ڕەچاوبکات یکک 
 ١٤٣". یــاو ندەکــردمخوداوەنــدتی ھاوســرگیری لگڵ پ

کوات کاتــک ژن ئــازاد دەبــت ک ببــت ب خــوا ک بــوش 
ــــت ڵ پیــــاودا بگــــت ل خــــوا ئیتــــر ناب ب . شــــنم چب 

قدەغکردنــــی ســــکس ل ژنــــان لنــــاو پککدا پیــــرۆز 
 ب ژن دەبــــ ــــدەگیرێ کھ و دنیــــایدەکــــرێ و بــــۆ ئ

 ئم بۆچـــون دینــی لســـر گونــاحی و پیـــسی . خواوەنــد
ــــی لســــر دەکــــرتوە و " ل ســــکس ــــدا جخت ژنۆلۆژی

ھوــستی بگومــانی زۆربی ئاینکــان " ئــۆجالن دەــ؛
 یوەنــدیو پر برامــبب)کــسییوەنــدی ) ســادارە، پ مان

 وتـــن لـــی و دەرکپوتـــن، چخۆشـــکردن بـــۆ کڕب
یوە ھتقیق١٤٤". ح  .   

ئم پنـــابردن بر ئـــاین ئـــۆجالن دەگینـــت ئوەی 
گــای ئــازادی ژنــان و نمــونی ژنــی ئــازاد ل کــۆمگ ڕ

یکیـــدا ببـــ بوە "دیمـــوکراتی شارســـتانی"نمـــونیکی
 گـوزارەی . . شونگی پراکتیکـی ڕاھیـب ژنکـان"کژنان  

 .  بگــرن١٤٥"*ڕزگــاربون ل عیبــداری و چمکــی سکــسی
ی ک ژن دەب ل خۆیـانی سکس ئو عیبداریبکورتی 

 . ینا ب ئازادی ناگنقدەغبکن ئگ
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ــا کی ســکس وەک   ئــۆجالن ســرئنجام پمــان ن
ــا کی  ــاو دەســلمن؟ ئای ــۆ ژن و پی ــافکی سروشــتی ب م
دەتوان ئم ئازادیی سـکس کـردن دابـین بکـا؟ بگومـان 
وەمکی ئۆجالن ڕۆشـن، ئویـش ئوەی دوای ئوەی 

، ئیتر  ١٤٦"ئافرۆدیت-ئینانا"ژن گیشت پلی مخوداوەندی
 ک لیپـل ک کڵ پیاوگت لوکاتیش خۆی ئامادە نابئ

 وەوەیرگیریخــــوار ئــــاودا .  بکــــاھاوســــ  ژن لگڵ پی
ی پیـاو"دروست دەکات بم بمرجـک " ھاوژیانی ئازاد"

کـــۆیل ـــی ب ـــۆمگی پیاوســـاالری کردویت پویـــست . ک
 بۆچی وشی عاریف . ١٤٧". بدەست بنت پایی عاریفی

ک زانــست یــان واتــت نندەســت بی ئیالھــی بعــریفم 
،زانستکی ئۆجالن خۆی، ئم لبر "ژنۆلۆژی"تنانت 

 خوداوەنـــدە ک ـــون ئوەی ئم پرۆســـی پرۆســـیکی ب
ـــــدا  ـــــت ب پرۆســـــی خواوەندتی ـــــاویش وەک ژن دەب پی

پویـست بـاش ". تپڕت ک پلی پیاو پلیک ل خـوارترە
ــاکتر ــبگین ک ف م جــۆرەتکی ب)ــازاد ــاوژینی ئ ــا ) ھ تنی

 مــرۆڤ-خوداوەنــد- نــیمچپرۆمۆتۆســیپیــاوکی دەشــت 
 ســیر لوەدای ک ئم ھــاوژین ئــازادەی ژنــی . ١٤٨". بــت

ـــــــاوی  ـــــــد بن ـــــــیمچ خوداوەن ـــــــاوی ن ـــــــد و پی خوداوەن
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ــ؛ و دە،ــ ــاو دەن ــستوە ن ــوون " سۆسیالی سوسیالیــست ب
ــای  ــانی برجســتکردنی خی ــاڕادەیک ل می -ئینانــا"ت

   . ١٤٩". و پرۆمۆتۆس بدیدت"ئافرۆدیت
ــــونییکی  ــــۆمگ نم ــــیئم ک ــــستی ژنناس  ک زان

ئینسان تیایدا ل ھموو عیبداری سکسی ڕزگاری بوە و 
 سعات نی و سای جارـک ٢٤ئیتر پویستی ب سکسی 

وەک سروشــتی ئاژەکــان لوانی پیویــست بکــا ســکس 
رچـون ل پیمانگـای ڕاھیبـی بکا ئویش بگومـان دوای دە

 ئم . و عــاریفی و ڕگــرتن ل ھاوســرگیری لگڵ پیــاودا
ــر  ــدی ن ــیمچ خوداوەن ــد و ن ــرۆزەی مخوداوەن ــزان پی خ
ببـــی ســـکس دەچـــت پـــشوە و تنیـــا لســـر بنمـــای 

 ئم ئشـق ١٥٠". ئشقی ئفالتونی ئشقی فیکر و کـردارە"
 مزن ئوکـــــات بدیـــــدت ک ســـــرکوتنی"ھرچنـــــد 

 بونیادنانی نتوەی دیمـوکراتلکاروخبات قورسکانی 
 دیــالکتیکی لکوردســتانی ئمۆمانــدا . بدەســت بھنرــت

ئشقکی مانادار لڕاسـتی کـۆمگی کـورد تـاڕادەیکی 
 دیــــسان ١٥١". بــــت)ئفالتــــونی(زۆر پیویــــست پالتۆنیــــک

ــازاد نک عشــقی ســکس کــردن  باســکردن ل ھــاوژینی ئ
ــوکراتبکــو عشــق ــانی نتوەی دیم  عشــقی . ی بونیادن
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 وەی دیمـوکراتتوە بونی ژن و پیاو بۆ بونیادنانی نکپ
ـــــــ ـــــــر ھب ـــــــۆ یکت  ئم چ . نک حزی سکـــــــسیان ب

شــــقوســــیتی و عکی خۆشیوەنــــدیپ . بــــۆ دەبــــ   "
ــــدا ــــای "لکوردســــتانی ئمۆمان  عشــــق ل ھمــــوو دنی

  !کۆمگی مرۆڤایتی جیابت؟
 پالتــــۆنیی کــــورد جیــــاوازە لو عشــــق ئم ئشــــق

 ڕۆژ بــوەتۆدا ڕۆژبمــرنی ئدنیــای مــۆد ی لکــسیس
ــاو ــونی ژن و پی ــکوە ب ــای پ ــاوازەکی عشــق . بنم  جی

ـــانکی بردەوام "ئفالتـــونیکی ئـــۆجالن لوەدای ک؛ ژی
 ھـــبت . ئشـــق نـــیی شـــاجوانی جیھـــان لگڵ ژنـــک

ی کــورت دوای بیکوە لبرئوەی ئشــق نــی، مــاوەیک
 سـرچاوەی خـۆی چـونک . بوون دووڕویی دەردەکوت

ــاخود  ــاواکراوە ی ــا ئ ــت ک بــ مان ک وەردەگریوەنــدیپل
یســتی جمــاکوەشــدا . بنر ئــب  پراکتیکــی ل لبرام
ــۆیلی پکک و کجکدا ــوڕ و کچــی الوی ک ــدین ک  چن

 ل ،ببـــ ئوەی بیکوە بـــن و جـــوتبندونـــ بـــوون، 
میانی ئشقکی پالتۆنیوە کاری گورەیان ل بونیادنانی 
نتوەی دیمـــــوکرات ئنجامـــــداوە و ھـــــزی کســـــایتی 

ـــارەیوە بســـدان . خۆشـــیان ســـلماندوە شـــھیدی لوب
یژاو قارەمانمان ھھ . ن کنگانھورە لو گئ وانئ 

ئشــق لســر بنمــای جســت  . ١٥٢". بــونت مم وزیــن
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شق نـیع . بـ ک یکجو ک ککشـقی پشـق عع 
ھندێ جـار ! . ئوەی جوتبن شھید دەبن و مم و زینن

ـــستی  ـــاوی زان ـــان بن ـــا کســـک ئم ـــاوەڕ ناک ـــسان ب ئین
ژنناسیوە بنوسـ و بـیوێ ئینـسانکانی سـدەی بیـست 
ویک بـــــــاوەڕ بم ئـــــــاینی چـــــــاخ ســـــــرەتاییکانی 

ل جسـت و عشق و خۆشوسیتی ! شارستانیت بھنن 
 رگـــشمریالیـــی و پوە و چـــاالکی گتجـــوتبن جیـــابکر
لگڵ شــڕدا ب عشــقی نــوان ژن و پیــاو دابنــرێ و ئو 
پشمرگ و چکـدارانی خریکـی شـڕن نک سـکس و 
دــداری و جوتبــون ناویــان بنــی مم و زیــن و شــیرین و 

ئم دیـنی ! فرھاد و لیال و مجنون و ڕۆمیـۆ و جولـت
ــــۆژیژنۆ" لمســــلی ســــکس و عشــــقدا ل ئاســــت " ل

ئیسالمیـشدا نـاواقعی تـر و خـۆالدەرترە لوەی ل ڕاسـتیدا 
چی دە لسر سـکس و خۆشویـستی سکـسی نـوان 

 ئیسالم ھمان خزانی تـاکالینی ژن و پیـاو . ژن و پیاو
ل سر زەوی و ل بھشتدا ب فرەژنیکیوە بڕۆشنی 

 .  نمــونی ســرتاپا کــۆیالیتی ژنپارزگــاری لــدەکا، ک
ـــۆژی"بم  ـــا و " ژنۆل ـــاری عشـــقی جســـتیی دەک ئینک

مم و زینـی  . دەیگۆڕت ب عشـقی نتوەی دیمـوکرات
کورد نک لگڵ یکتردا جوت نـابن و عشـقی جسـتی 
یکتــر نــابن، بکــو ل پنــاو نتوەی دیمــوکراتی کــوردا 

عشـــقیان پـــک شـــھید دەبـــن و ئم ژیـــانی سکـــسی و 
ندەھ .  
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 ئۆجالن ب پرۆسیک بم تیـۆری گـۆڕینی سکـسی 
جســـتیی ب عشـــقی ئیالھـــی دەگـــات لنـــاو پککدا و 
ئمش دەوری بــزوتنوەی ناسیونالیــستیمان بــۆ ڕۆشــن 

ـــان ـــشی سکـــسی ژن ری کچارەســـ وە لو . دەکـــاتئ 
ندکردنی " دەسکـسی (پرکردنـی ست گای گیڤـارا کڕ
ــــردۆتوەل ڕ ــــدا ڕەت نک ــــاوبردنی . . )یزەکانی ــــای لن مان

ـــوو ـــارادانبوو ک . خۆمـــان ب ـــک لئ ـــان گروپ ـــک ی ڤاھ 
بتواوی بدەرنـانی . . بسر ڕەمکی سکسیدا زاڵ بـت

  . راست نبو. . ژن،
ـــوو ـــکی چارەســـری ھب ـــوتی : ڕگیکـــی دی ب گ

ھاوسـرگیری "، ھروەھـا بـوو"بستنوە"عامیان ئویش 
 ڕگچارەیک بوو ک ڕکخراوە چپـەوە "شگیششۆڕ

ــــــــک لمۆد ــــــــان ب بم ئم . شۆڕشــــــــگەکان کردبوی
ـــی ـــازانم براســـت ندەزان ـــایپوچکردنی . ڕیب  جـــگ ل م

وزەی شۆڕشگان، ھلومرج مادی و جستییکانیش 
ــابری . ڕــگی ندەدا جــگلوەی گــرتن بری ڕیگــای پن

ب خـک و ژیـانکی پـارازتی ئوروپا یاخود تـکڵ بـون 
ــکی لگڵ خــۆی  ــاوی ڕکخــستن ھــیچ ئنجــامکی دی بن

  . ئوەش شیوەیکی دیکی تسفیکاری بوو. ندەھنا
ئو ڕیگـــایی تـــاقیم کـــردەوە، بیـــاردان بـــوو لســـر 
ــاوین  ــوری خــۆرھتی ن ــدی ک ل کولت شــیوازکی پیوەن

ویـــش بیـــری لنکـــراوەتوە و بخیایـــشدا نھـــاتوە، ئ
ــاو  ــادوایی بــوو ل ن ــان و شــڕکردنکی ت ڕەچــاوکردنی ژی

ــــــــــدی ــــــــــالکتیکی پیوەن ــــــــــاکۆکیکی دی دەرەوەی  و ن
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 . ک پویــــــستیکی ناچــــــاری دادەنرــــــتھاوســــــرگیری 
قۆسترایوە، خـراپ بکـارھنراو بـوو ب ئـامازی سـدان 

   .  ١٥٣". تک و فریودان
ــــاو پککو ــــانی ن ــــۆجالن ل تاقیکردنوەک ە کوات ئ

بوە گیـــشتوە ک تیـــۆر و تـــزی قدەغکردنـــی ســـکس 
ـــــوردە ـــــدی ک ـــــدا" ک تایبتمن  لکوردســـــتانی ئمۆمان

ئشقکی مانادار لڕاسـتی کـۆمگی کـورد تـاڕادەیکی 
 بم بـــۆچی کـــورد . ١٥٤". زۆر پیویـــست پالتۆنیـــک بـــت
ــاخود  ــاتوان وەک گیڤــارا، ی یــان  " چپ شۆڕشــگەکان"ن

 تی نـاوین"کلتوری جیـاواز لی " کولتـوری خـۆرھـشک
سکسی ژنان چارەسر بکا؟ بۆ ڕیگـای ژیـانی ھاوسـری 
یــان ژیــانی پیکوەیــی لدەرەوەی ھاوســرگیری شکــستی 

  خوارد؟ 
 ئاسـمان ی لوکـاتتـا ئ کوەرالن ژن بونالی ئۆج
و پاکیزە و دورە ل سکسکردن و ئـازادی ئوا پیـرۆزە و 

ب ،یـو خواوەندەو فریشتن و ل ر زەویسـک لم کات
پکک و ل کــــــــۆمگی کوردســــــــتاندای ، ئوا ژنــــــــی 
ــسوایی ئگر  ــرەت و ڕی ــرس و نف سیــستم و جگــای ت
 رکئ ــــال ل ــــاو و گری ــــت، چــــونک پی ــــدا ب ــــاو لگی پی

   . شۆڕشگیکانی الدەدا
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ـــان بۆچـــونی ـــسالم ئم ھم ـــی ئی ـــام غزال  " ک ئیم
 بۆ زابون بسر ھزی تکـدەری شارستانی ملمالنیک

ک دەسـت بسـر ھمـوو شـتکدا )سکـسی ژنـان(ژناندا 
 بــۆی ھر دەبــت ژنــان کــۆنترۆڵ بکــرن تــاکو . دەگرــت

. پیــاوان بچــن بالی ئرک کــۆمیتی و ئاینیکانیــانوە
*"١٥٥  

 ک ــــسالمی ــــای ئی ــــدی ژنۆفۆبی ــــان باکگراون ئم ھم
ــــــــۆی گڕاوەتوە لدوای  ــــــــۆجالن ب ــــــــاقیکردنوەی ئ ت

ک لگڵ " پیوەنــدی سکــسیی دەرەوەی ھاوســرگیری"
ــگ و کلتــوری خکــی و  ی "پیوەنــدیکانی گونــد"فرھن

  . ئۆجالندا نھاتۆتوە
ئۆجالن بشکی ل پنـاو مـانوەی ھـزی شـڕکری 

 چـونک ،رگیریدا دژی ھاوسککبونی ژنـان"پو " سـکپ
بـــون بکوروپـــا و توە، چـــون بـــۆ ئتوـــدەککـــی لخ

ئوەی ئو دەیوێ ئو ســــربازانی ک شــــڕ دەکن و 
   . شھید دەبن 

بم بشـــــکی تـــــری ئم ھوـــــست گـــــۆڕین ئو 
وەرچرخان ئیـدیۆلۆژیی ئـۆجالن ک برامـبر ب ئـاین 

ــدەگرێ و  ئو  ــسالم وەری ــتوە ک " ڕاســتی"و ئی دەدەۆز
کـــان برامـــبر بو ھوـــستی بگومـــانی زۆربی ئاین"

 یوەندیپ)کسیخۆشـکردن ) سڕیوەنـدی بمانادارە، پ
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یوە ھتقیقح وتن لی و دەرکپوتن، چ١٥٦". بۆ ک   
و ئم ئایدیۆلۆژی تـازەی وا ل ئـۆجالن دەکـا ک مـۆدلی 

تک و  "جوتبـــون و سکــــسی دەرەوەی ھاوســــرگیری
و دەبـ قدەغ  ی ی نوان ژن و پیاوی گریـال"فریودان
  بکرێ؟ 

 ــسی ــدی و عشــق سک ــرە بدواوە ئم پیوەن ــر ل ئیت
ـــونی ناجســـتیی، و  ـــرت عشـــقی ئفالت جســـتیی دەک

ل  ب خیـــانتکردن"پویـــستی ناچـــاری ســـکس  دەبـــت 
ئیتر ھاوژیانی ئازادی ژن . !١٥٧*ە"ئرک شۆڕشگییکان

 ک وەیڕزگــــاری و ئــــازادی نــــاتوانن "و پیــــاو ئ بــــب
  ئم ئو  . ١٥٨". ماشـــــــــــای یکتـــــــــــریش بــــــــــــکنت

 ل ک وە دواوەیڕانــان گ ــدیۆلۆژی ی وەرچرخــانکی ئای
پیوەنـــــدی دەرەوەی ھاوســـــرگیریوە دۆخک دەگـــــات 

دە ئارەزوم ل پیوەندی "بوەی ک ئگر ژن یان پیاو 
ســتنکی !بــست وھ مئ ک ئاشــکراییرمانشــ ــ . ب

نوەیی عشقی جستیی و  سی سرچاوەی ئم .  ١٥٩"
کسیس یبداریرچاوە دەگرێ؟ عوە سکو ل   

دیــــارە ئــــۆجالن ئم جــــۆری پیوەنــــدی سکــــسیی 
دەرەوەی ھاوسرگیری، ک ب ڕگـایک دادەنـ ک لنـاو 
 وە، بــــراوەت ــــری لنک ــــاوین بی ــــۆرھتی ن ــــورد و خ ک
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ــر لگڵ فرھنگــی خۆشــیدا  ــ و کدوات ــۆدرنیت دەزان م
ــــــــاگ ــــــــودان"ونج و ب ن نخۆشــــــــی "ب " تک و فری

رنیتمۆد" ک نیو ڕایـدەگ دژی دەوەسـتناو دەبا و ل
پیوەنـــــدیکانی "، وفرھنگـــــی ١٦٠ "شـــــیدای چیـــــا"ئو 
ــد ــورد و "و ١٦١"گون ــشی ک و ک ناســنام وەی بســتنب

گیشتوە بم تـزانی ژنۆلـۆژی ک ١٦٢"چارەسرکردنیوە
   . ھاوسرگیریقدەغکردنی سکس و عشق و 

ــــوو ترســــ ل ســــکس و  بم ل ڕاســــتیدا ئم ھم
ئـــــــازادی ژن ل پیوەنـــــــدی لگڵ پیـــــــاودا ل دەرەوەی 
ھاوســـــرگیریدا ھمـــــان کلتـــــوری ژنۆفۆبیـــــای ئـــــاینی و 
ئیــــسالمی ک ل کــــۆمگی کوردســــتان و ڕۆژھتــــی 
ناوەڕاســــــــتدا زا و ئــــــــۆجالن بنــــــــاوی فرھنگــــــــی 

و ناسـنامی کـورد و زاگرۆسـوە " پیوەندیکانی گونـد"
  . گڕاوەتوە بۆی و پیەوی دەکا

بکـــــورتی ئـــــۆجالن مـــــۆدرنتی ســـــرمایداری و 
سکس و عشقی دەرەوەی ھاوسـرگیری قدەغدەکـا تـا 
برەودواوە بگڕــتوە بــۆ فرھنگــی خــ و گونــد و ئو 
ـــتوە و ئم  ـــاکیزەیی دەھ ـــب ب پ ـــاینی ژن وەک ڕاھی ئ

پ جۆرە ل ت بنـاو خـزمپ ـوان ژن و پیـاو لیوەنـدی ن

                                                
 )ئۆجالن، ژنۆلۆژی(  -١٧٢ل 160
  ھمان سرچاوە-١٧٣ل 161
 ھمان سرچاوە -١٨١ل 162
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 ،ککپ ی کـوردەوە، واتـشوتنی کرکتی و سکوردای
گرنگ .   

ئم ھبــژاردەی سیاســی ئــۆجالن ک کــشی بــونی 
ژنــان ل پککدا ب گڕانوە بــۆ فرھنگــی دھاتیــانی 
کــۆنی کــورد ب ڕگـــا چــارە دادەنــ و ئم دواکتـــویش 

ـــست ـــاوی زان ـــتوەبن نوە دەڕازی ژنناســـی .ـــ و دەئ  "
کوردەکان وەک کۆمگ  پشکوتنکی وایان بخۆیانوە 

ــــــــــــوە ــــــــــــان، ڕۆم و . . نبینی فارســــــــــــکان، یۆنانیک
ساسانیکان،موسومان و تورک و عوسمانیکان ھاتن و 

ــــای ــــستا ســــرەی ئمریک دا . ئم قۆناغــــانمــــو ئھل 
 مــانوە و کوردەکــان وەک کــورد بشــیوەی ســرەتایی

 کۆمگی کورد ب سردەمی کـۆیالیتی یـا . ژیانیانکرد
ـــــوە ـــــۆنیزمی . ســـــرمایداریدا تنپڕی ـــــو ل کۆم  بلک

سرەتاییوە برەو فیۆدالی ھنگاوی ناوە و ھر لویدا 
 ئم تایبتمنـدی ل ھنـدێ الینوە ئرنـی، . ماوەتوە

ل چاو کۆمگیک بم شیوەی سادە و سرەتایی بت 
ـــوم  ـــۆیالیتی و ســـرمایداریدا نق کـــۆمگیک ک ل ک

 بھمـــان ھـــۆوە مـــن . بوبـــت، بتوانـــاتر و بھزتـــرە
  . ١٦٣ ". بئاسانی دەتوانم خک بۆ ڕاپڕین ھخنم

ـــــۆجالن و  ـــــاتی ئ ـــــشتن ل منت ـــــی تگی ئم کلیل
ســـــــرکردەی بـــــــزوتنوە چکـــــــداری کوردیکـــــــان و 

                                                
 )"خک و ڕبری( کتبی- ئۆجالن ١٤٨ل   163
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ـــشیاکانیان خکـــی کوردســـتان ب ســـادە و  ، ئمـــان میلی
سرەتایی و نخوندەوار و گوند نشین و خکی دەزانن 

قدەغکردنــی ســکس و خۆشویــستی و  ھربــۆی تــزی
 ،مان ژنۆفۆبیـای ئیـسالمی و دینـیھ ساندنی ژنان ،کخ

   . "ژنۆلۆژی"ناودەنن زانستی 
تزەکــانی ژنۆلــۆژی ســبارەت ب ســکس و عشــق و 

ــــازادی ــــزان و ئ ــــدانوەی بســــتوە ک خی ــــشتی بم لک  پ
کوردســتان کــۆمگیکی دەرەبگــایتی و دواکوتــوە و 
سرمایداری نی بۆی نتیوانیـوە لگڵ تـزی مـۆدرنی 

زەواجــــی شۆڕشــــگان یــــاخود پیوەنــــدی سکـــــسی " 
 ئـــۆجالن لـــرەوە . دا بـــتوە " دەرەوەی ھاوســـرگیری

دەکـات " سکردنعشقی ئفالتـونی و خیـانتی سکـ"تزی 
 ـــشتا ب ھ کـــی ســـادەی کوردســـتان ککـــۆ خ تیـــۆری ب
ــــشتون و ل ژیــــان و  ــــۆدرنیتی ســــرمایداری نگی م

 بگومـان . فرھنگی کورە دھاتی دەرەبگایتیـدا دەژیـن
 کانی کوردسـتانی تورکیـا کالن بۆ الدی ئۆجوریم تئ
 ـــاوە ل ـــی فاشـــستی ڕەگزپرســـتی تورکی لالین دەوت

واکوتویی ئـابوری و کۆمیتیـدا ھـراوەتوە دەتـوان د
لدەوری خـۆی کۆبکـاتوە، بم " بئاسانی خکی سادە"

ــــشینی کــــۆمگی کوردســــتان ــــانی شارن ــــاکۆک ب ژی  . ن
ـــــوو  ـــــۆ ھم ـــــدی ســـــرمایداریکان ب ڕۆچـــــونی پیوەن
شارەکانی کوردستان چ ل تورکیا و چ لعراق و ئیران و 

وانچــــــ ــــــۆجالن لســــــر ســــــوریا پ ــــــزەی ئ م تی ئ
دەرەبگــــــایتی مــــــانوەی پیوەنــــــدیکانی کــــــۆمگی 

   . کوردستان دەخاتڕوو
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گۆڕینی ڕەیلی پیوەندی سکس و عشـقی ژن و پیـاو 
 دا، لککپیش"لرگیری شۆڕشگیوەندی " و "ھاوسپ

ڕاھیــب بــونی ژنــان و یوە بــۆ "دەرەوەی ھاوســرگیری
 . ردەیکـی سیاسـی ئـۆجالن، ھبژاقدەغکردنی سـکس

ک قدەغی ســــــکس و " ژنۆلــــــۆژی"ئــــــاپۆ لڕــــــگی 
خۆشویـــــــــستی سکـــــــــسی ل نـــــــــاو پککدا دەیوێ 
کۆمگی کورد ڕـگ ب کـچ و ژنکـان بـدەن بـن ڕیـزی 
پککوە و دنیــابن لوەی ســکس نــاکن و نــابن مــایی 

ـــداری چـــژی سکـــسی" ـــابو " عیب ـــۆ ســـر ئ و  ختر ب
ــــانشــــرەفی  ــــۆریزەکردنی ئم مبســــت . خزانکانی  تی

ــــــــوری  ــــــــۆخکردنوەی کلت ــــــــستی ب ت سیاســــــــی پوی
ـــ ی خوتـــوانتـــی -دواکـــاین و ئیـــسالم دژای  گونـــد و ئ

ی کوردستانی تورکیایگبونی کۆم رنیتمۆد .   
ـــــد ـــــی گون ـــــزی فرھنگ م تالن - ئـــــۆج  خـــــی ئ

ــی  ــوری عشــیرەتی و خالیت ــی کلت ــونرایتی کردن و ن
دھاتیـان و ئیــسالمیانی کوردســتان ک تایبتمنــدیکانی 
 ،نــــک دەھکــداری ناسیونالیــستی کــورد پوەی چبــزوتن
نک تایبتمنـدی دەرەبگــایتی بــونی سیــستمی ئــابوری 

ــــــــری و سیاســــــــی  . کوردســــــــتان ــــــــی فک ئم وەمک
ناســیونالیزمی کــوردە ب کــشی بــونی ژنــان ل پککدا 

تۆخکردنوەی فرھنگی دھاتیـانی کـۆن ب گڕانوە بۆ 
ـــیچ  ـــورە دھاتکـــانی کوردســـتاندا مـــاوە و ھ ـــاو ک ک لن
پیوەنـــــدیکی بســـــر ژیـــــانی شارنـــــشینی مـــــۆدرنی 

وە نیکوردستان .   
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ئم ل چارەک سـدەی ڕابـردوودا نمـونی یکتـی و 
ــوانی  ــانوەی فرھنگــی دواکوت گ ــوە ل ــان بینی پارتیم

ــدا ب-گونــد خ  کــشر شــارەکانی کوردســتان و پاشســ
پکردنــــــی فرھنگــــــی مــــــۆدرنی خکــــــی شــــــارەکانی 

 ســـــوحی عشـــــایری لڕـــــگی مکـــــتب . کوردســـــتان
ـــانوە و کوشـــتنی ھزاران ژن  ـــانی ئم حزب کۆمیتیک

و ســـپاندنی یاســـای فرەژنـــی، " ناموســـی پیـــاو"لســـر 
 ــوتــوی خدواک نــگرھم فکردنــی ئجبج ک لشــب

 .  گونـدیانی دەسـتی میلیــشیایی ناسـیونالیزمی کــوردەو
لوەدای گڕانوە بۆ ئم فرھنـگ " ژنۆلۆژی"جیاوازی 

  خــ  بنــاوی زانــستی ژنناســیوە ،-دواکتــویی گونــد
بناوی گڕانوە بـۆ فرھنگـی چرخـی بردینـی نـوێ و 
ـــوردی چیـــایی و دایکـــساالریوە ـــی ڕەســـنی ک  ،فرھنگ

 ھمـــان ژنۆلـــۆژیئم   بم ل ڕاســـتیدا . دەڕازنـــتوە
توانینی ژنۆفۆبیای بزوتنوەی چکـداری ناسیونالیـستی 
کوردە سبارەت ب ژن و کۆمگی کوردستان ک لالی 

بی کـــشی ژن و ڕگاچـــارەی "ئـــۆجالن ب شـــوەی 
 کــــراوەت تــــز و تیــــۆری و الی "قدەغکردنــــی ســــکس

یاســــای " ژیانــــدنوەی تابــــانی و بــــارزانیش بشــــوەی
   . لپرلمانی کوردستاندا جبج دەکرێ" فرەژنی

ئم ئینکـــارکردنی مـــافی ژنـــان ل ئـــازادی ســـکس و 
عشق و پیکوە بوون لگڵ پیاودا نیشانی دەدا ک قابی 
 نـاکۆک و دژ ب کـداریوە چم بـزوتنفکری و سیاسی ئ

بـۆی ئازادی ژنان و مافی سـکس و عشـقی ئوان و ھر
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" وەکی بـــــــزوتنن و "ژنـــــــان وەک بیر دەکـــــــرســـــــ
نکـــانی دەکـــرکان"قوربانیکریـــستیان تـــاکو " ڕاھیـــب ک

 ــشتن ب ــازادی"گی ــت" ئ ــاویش "کوردســتان ناب ســیری پی
، وە دوای ڕزگـــــاری کـــــوردیش وەک ھرمـــــی " بـــــکن

کوردستان ھزارانیـان دەبـن قوربـانی نـاموس پرسـتی و 
" ژنۆلـــۆژی" ھاوکـــات . اڕەشـــکوژیان دەســـت پـــ دەکـــ

ــــــــــی  ــــــــــۆڕانی پکک ی ل بزوتنوەیک ــــــــــی گ برھم
 رەو ناسیونالیــــــستی ڕاســــــت کپ بناسیونالیــــــستی چ
ــــــــزوتنوە  لدوای ڕوخــــــــانی ســــــــۆڤیت زۆربی ئم ب
 رنـامنـگ و برھف گۆڕانکاریـان ل پانناسیونالیست چ
 . و ئیدیۆلۆژیای خۆیاندا بوەرچرخـان برەو ڕاسـت کـرد

 گۆڕینی ئم ڕەیلی پیوەندی نـوان ژن و پیـاوەی ئم ل
ڕیزەکــانی پککدا و ل فکــر و پراتیکــی ئــاپۆدا ســبارەت 

   . ب ژنان دەبینین
 ــستگیریوم ھماکــانی ئوەی بنــۆ شــیکردن بم ب
دوالیــــــــستیدواکوتوان دینــــــــی و ناسیونالیــــــــستیانی 

 لسر مسلی ژن پیویست لسر مـژووی" ژنۆلۆژی"
ــــایتی و  ــــۆمگی مرۆڤ ــــسیان ل ک ــــدی سک ئم پیوەن

 چـونک . پیوەندی ب کۆمگی کوردستانوە قـسبکین
بنمـــای فکـــر و نریتـــی ناســـیونالیزمی کـــورد بـــریتی لو 
زەمیـــــــن ئـــــــابوری و کۆمیتیـــــــانی ک کـــــــۆمگی 
کوردستانی تدای و ئمش شوازی خـزان و پیوەنـدی 

ـــاوی  ـــوان ژن و پی ـــت ن ـــاوە و لرەشـــوە دابونری پکھن
وفرھنگـــی دواکتـــوان ســـبارەت ب ئـــازادی ســـکس و 

 ھربـۆیگرنگی . عشق و ئازادی ژن سـرچاوەی گرتـوە
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دانمان ب باسی سـکس و عشـق و خـزان و ئـازادی بـۆ 
ــــــنکردنوەی دیــــــدی زانــــــستی و پــــــشکوتوانی  ڕۆش
ـــــــــاردان و  ھـــــــــاوچرخ لســـــــــر ئم چمـــــــــک و دی

ردنیـــــان لگڵ دواکوتـــــویی و کۆنپـــــارزی و براوردک
خورافیی تزەکانی ئـۆجالن ل ژنۆلۆژیـدا ک لدەرەوەی 
 وتواوی دەســــــــــتکت و دژ ب کــــــــــست ــــــــــوو زان ھم

کانی تا ئیستایزانستی .   
ئـم لبشــکانی پــشودا لســر قۆناغکــانی گــۆڕانی 
ـــونی  ـــکوە ب ـــاو ل شـــیوەی پ ـــوان ژن و پی ـــدی ن پیوەن

   . ڵ و دواتر دووالین و تاک الین قسمان کردبکۆم
مژووی سکس و عشقیش پ بپـی ئم قۆناغـانی 
شوازە کۆمیتیکانی پکوە بـونی ژن و پیـاو گـۆڕاوە 

 ســکس ل چــاخی دڕنــدایتی و تــا . و برەو پــش چــوە
ناوەڕاسـتی بربریتــی پــش شارســتانیدا ھرچنــد وەک 

ە بم وەک بــــــاقی ھوشــــــیاری کــــــا مــــــام نکــــــراو
کۆمیتی مرۆڤ و بشـک لو تگیـشتن سـرەتاییی 
مــرۆڤ بــۆ پیوەنــدی و ژیــانی کــۆمیتی خــۆی ھیبــوە 
زۆر غریزەیـــی و ســـاکار و نائاگایـــان و وەمـــدەرەوەی 

 ســکس و عشــق . پویــستی جســتیی و مــانوەی بــوە
نــی ئــستا، کاتــک شــوازی تــاک ژنــومردایتی ،وات خزا

شفرۆشـی دەبـ ھیتریـزم و ل و بکت تدروست دەب .
 لبرئوەی پیـــاو وەک ســـرۆکی خـــزان خـــاوەنی ١٦٤*
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 . ھموو ئنـدامانی خـزان، ژن و مناکـان، و کۆیلکـانیش
ــدی ســکس و  ــاو پیوەن ــا بادەســتیی پی ئم جگــاو ڕیگ

ـــۆڕێ ـــدا دەگ ـــۆیلی . عشـــقیش لگڵ ژن ـــن ک ـــان دەب  ژن
ــــــــاو و ھم ناومــــــــاڵ  ــــــــستی سکــــــــسی پی ک ھم پیوی

 . دروستکردنی منـاڵ وەک میراتگـری پیـاو جبجـ دەکن
ھاوکـــات پیـــاو ڕیـــگ پـــدراوە ک ژنـــی تـــر بھنـــ یـــاخود 
پیوەندی لگڵ ژنانی تر ھبـ ک شـویان نکـردوە یـان 

 لـــرەدا ســـکس دەبـــت وەســـیلی کـــین و . لشفرۆشـــن
دا مـــامی پیـــوە فرۆشـــتن و وەک کـــا لبـــازاڕی پیاوانـــ

  . دەکرێ
فرەژنــی یک پیــاو ل ئنجــامی کــۆیالیتیوە دروســت "

دەبـــوو و تنیـــا بـــۆ ئو کســـان دەلـــوا ک پـــل پـــاییکی 
لبنڕەتــدا ب کینــی کنیــزەک "و"نائاســاییان داگیرکردبــوو

)دی)ژنانی کۆیل ١٦٥"دەھات  
بم جــۆرە کــۆیالیتی تگیــشتنکی نــوێ و جگــایکی 

ـــۆ  ســـ ـــوی ب کس دروســـتکرد، ک ل شـــیوەی یاســـا و ن
کلتــوری خــزان و خــ و دەوتــدا خــۆی نیــشان دەدا و 
چیتر پیوەنـدی خۆڕسـک ئـازادان و خۆشویـستی نـوان 
 ک لشـکـو بب ـک نـیوان ژن و پیاوکان یان نئینسان
ــایکی  ــدارتی ک وەک ھر ک ــازاڕی خاوەن ــستم و ب سی

ینوە و سـزای لسـرە تر حـساب و کتـابی ھی و لپرسـ
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ییار و فرۆشیاری ھمـوو یاسـاکاندا . و کھگومان لب 
مافی پیاوان بۆ ئازادی سکس و ناپـاکیکردن، و بـ مـافی 
 . ژنــان بــۆ دەرنچــون ل دەســتی پیــاو پیــەو کــراوە

ناپــاکیکردن، ( بۆنمــون،م مافردە ئپ یاســای نــاپلیۆن بــ
ــــاو ــــرد دەســــپرت،بومرجی پی ەک دۆســــتکی ب می

تــا ئمــۆ لســر "  ، فــرەژنیش ١٦٦)نھنــت مــاکیوە
ئارادایتدا ل١٦٧"پاکی ڕۆژھ .  

دینــی ئیــسالمیش وەک درژەپــدەری ئم کــۆیالیتیی 
کنیـــزەک یـــا "ڕەســـمی و شـــرعی و " چـــوار ژنـــی"ژنـــان 
سـنوری بـۆ پیـاو پیرۆزکـردوە"کۆیل م . ی بالن ئئـۆج 

المدا ب شــــۆڕش ناودەبــــا و کــــۆیالیتیی ژنــــان ل ئیــــس
شۆڕشـی )محمد"(دە دیجڵ خگیوەندی لی پمیان ل
ــت. . ژن نجــام دەدرد ". ١٦٨". ئمــح چمکــی حزرەتــی م

 بارەت برەســنرســوڕھشــقیش سیدا . ئنجاســاپ ل
ئڤینــداریکی لگڵ عائیــشی نۆســای، ئاســتی برزی 

ــشان د ــحمد بژن نی ــی م ــداربونی حزرەت . ەداتپیوەن
محمـد "پرسیار دەکرت ، ڕای تـۆ چـی؟،   ل ئوجالن. ١٦٩"

 . ھبــووە) مــارەبی( ژنــی بعقــد ١٣پغمــبری ئیــسالم 
مـــن ئم کـــارەی محمـــد ب ئزانـــم ھیبـــووە، : ڕابر ئــاپۆ
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 ھن . دروست ئزانم و ب کارکی گرنک لکی ئدەموە
بـۆچی محمـد ئم ھمـوو ژنی مــارە : کسـانک ک ئـن

 تنــانت . وە؟ مــن ئــم ک کــارکی باشــی کــردوەکــرد
ــا،  ــارە کردب ــد ژنکــی دیکشــی م ــارکی ھ ئگر چن ک

ــک ل . نبــوو کی ورە چــون دەتــوانین بعاشــقانی گ ل 
 محمد لگڵ ژنان ھر وەک منان ڕەفیق . قمی بدەین

مـن ئم کـارەی  . و یار بوو، کساتیکی دموکرات بوو
. ژنـی مـارەکردوە١٣محمد"١٧٠"  . ر دەنرخنممحمد ب بز

 روەک ئاشــــکرایبــــژاردەی خۆیــــان ھخواســــت و ھب
،نک بزۆر و بفـشار و ببـ ئـارەزوی زەواجیان کردوە

   ١٧١". ئم خاکی گرنگ. خۆیان
لرەدا ب ئاشکرا و ب پردە فرەژنی و زەواجی منای 
نۆســــان پیرۆزکــــراوە و ب عشــــقی سرســــوڕھنر و 

" ئفالتـونی" ناوەرۆکی عشـقی . شقانی گورە ناوبراوەعا
ــوە ــرەدا دەرکوت الن لــۆج  ژن و عشــقی ١٣ عشــقی . ئ

 ئایا ژنۆلۆژی ئگر پـوەری برز و .  سانی کچ٩منای 
 ٩ ژن و منای ١٣گورەی عشقی پ سکسکردن لگڵ 

  سان بت چۆن باسی ئازادی و ڕزگاری ژن دەکا؟ 
رالیک دژی مـــــــۆدرنیت بیـــــــت ئم چ دەبـــــــ مـــــــۆ

گورەتـــــــرین ســـــــرکوتنی مـــــــۆدرنیت "لبرئوەی 
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وەدایی :لمیــانل وانینــی کولتوریمــانی ڕوخانــدوە کت
و بم مــــــۆرالی  ١٧٢"پــــــانزدە ھزار ســــــاڵ ئــــــاواکراوە

ســـــــدەکانی پـــــــش ســـــــرمایداریت بالوە پـــــــرۆز و 
ـــت ک لو  ـــکی وبی سرســـوڕھنرب و وە پاســـاوی ب

ر کاتانسـک لـک و ١٣دا ھیچ فشار و زۆرژن بـۆ پیاو 
   سان وجودی نبوە؟ ٩زەواجی مناکی 

لـرەوە دەردەکوێ ک ژنۆلـۆژی مـامیکی سیاسـی 
ـــشتیوانی ل ڕەوشـــتی  ـــا و پ ـــسالم و محمـــدا دەک لگڵ ئی
 . دینی ئیسالم سبارەت ب سکس و عشـق و ژن دەکـات

ر داعــــــشدا ل بم کاتـــــک ئم بـــــزوتنوەی لبرانـــــب
ـــــسیپکانی ئم  ســـــوریادا شـــــڕ دەکـــــا بشـــــک ل پرەن
شــریعت الدەبــا ل یاســای بــاری کســتیدا، لوان چنــد 

 ئم بـــــزوتنوەی لـــــرەدا . ژن و دابشـــــکردنی میـــــرات 
ناچــــارە ڕووی مــــۆرال ئینــــسانیک بخــــاتڕوو و ببــــی 

 ئمش . ئوەی ڕەخن لو وتانی سرەوەی ئاپۆ بگـرێ
ســـکانی خـــسیپ تی بزوتنوەیکـــی پۆپۆلیـــستی ک پرەن

بپـــی برژەوەنـــدی سیاســــیکانی دەگـــۆڕێ تـــا ھــــزی 
چدەست نماوەری لج .   

گورەترین سرکوتنی " کاتک تزی ژنۆلۆژی دە؛ 
وەدایل رنیتــۆد ــدوە:م ــانی ڕوخان ــی کولتوریم ، "توانین

  دەب بپرسین مۆدرنت چ کلتورکی ڕوخاندوە؟
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پشنیاری مـن بـۆ ھرکسـک ئوەی "دەجالن  ئۆ
ـــــۆدرنیت، ســـــرلنوێ  ـــــانی م ـــــشتنی قابک ھدوای ن
. تماشای پیوەندیکانیان لگڵ دایک و باوکیان بکنوە

ـــــــارم بھمـــــــان ڕوانـــــــگ تماشـــــــای تواوی  خوازی
یــش بــکن، ک ل چــاخی بردینــی "پیوەنــدییکانی گونــد"

 ١٧٣". ماونتوە)نیولتیکوە(نووە
ــــوری  ــــد "ئگر باســــی کلت ــــ-گون ی فرەژنــــی و "خ

ــان ئوە ڕوخانــدنی ئم کلتــورە گورەتــرین  زەواجــی من
 کلتــوری مــۆدیرنتی ســرمایداری ئم . پــشکوتن بــوە

کلتــورە دواکوتــوانیی ل ڕۆژئــاوادا ڕوخانــدوە و ئــستا 
 تانی ئیسالمی و الی ناسیونالیزمی کـورد  لدەو ل جگ

نماوەھیچ شون ستانپلتورە کۆنم کک ئ . 
 ئگر باســــــــی مــــــــۆدیرنت باســــــــی قۆناغکــــــــانی 
شارســــــــــــتانیتی کــــــــــــۆیالیتی و دەرەبگــــــــــــایتی و 
ســرمایداری، ئوا دەبــ بزانــرێ کلتــوری خۆشویــستی 
ــکوە  ــای پ ــستی سکــسی ک بنم تاککســی و خۆشوی
ـــدا  ـــاک ژنومردایتی ـــاوە لگڵ شـــوازی ت بـــونی ژن و پی

ی ئم کلتــورە دتئــاراوە و ل شــوازەکانی پــشووی تــۆو
ـــــدا ئم  ـــــی گورەی خکی ـــــدا و خزان گل ژنومردایتی

 کلتوری یکسانی نـوان ژن . توخم نبوە یان کارا نبوە
 کـسیس شـقکس و عم کلتورەی سیوەندی بو پیاو پ
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تاککسیوە نی بکو زیـاتر کلتـوری یکـسانی ئـابوری 
 و پیــاو و نبــونی برژەوەنــدی مــادی ل پــشت نــوان ژن

 . سکس و خۆشوسیتی کردنوە
"  ت باس لدەکانی ناوەڕاست، ناکرش سپ تبھ

ــت ســی بکرککــسی تاکــستی س ــای "و". خۆشوی لتک
ـــان  ـــک بیاری ـــاوک و دای ـــدا، تنھـــا ب ســـردەم درینکان
لســـــــر ســـــــراپای پرۆســـــــی ھاوســـــــرگیری دەدا، 

ــان دەداوەچکانیــشیا ــان بو بیارەی ــارامی ملی  . ن زۆر بئ
ـــــردی ئو  ـــــوان ژن و م نی لـــــستی ـــــە خۆشوی ئو ب
ـــۆیی  ـــارەزویکی خ ـــز وەک ئ ـــوو، ھرگی ســـردەمدا ھب

 . ١٧٤"ھردووالینک ڕۆی بۆ ئو ھاوسـرگیری نگـاوە
مدی " ئوجـــۆرە بیوەنـــدی لکـــان، پنـــاو کۆیل ل جـــگ

ەبروبومکی تکـــشکانی ناکرـــت تنیـــا مگر وەک زـــد
جیھانی کـۆن، ئوەش لگڵ ژنگلیـک لدەرەوەی سـنورە 
ــانی لشــفرۆش و  ــاتر لگڵ ژن رەســمیکانی کۆمگدا،زی

پیوەنـدی دـداری  لکاتکـدا ئگر . . بگـان یـا بوەژنـان
سکسی نوان ژن و پیاوانی ئازاددا دروست دەبوو، ئوە 

 ١٧٥". داتنھــــــــــا ل شــــــــــوەی داونپیــــــــــسی ڕووی دە
ــــۆی ــــازەی ڕەوشــــتگری "ھرب ــــوەرکی ت رەنجام پســــ

ھاتکایوە بۆ تانۆت کـردن یـا بـۆ پاکـانکردنی پیوەنـدی 
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سکسی؛ ئستا مـرۆڤ بوەوە ناوەسـتت پرسـیاری ئوە 
ـــو یـــا لدەرەوەی ســـنوری :بکـــات نل کیوەنـــدیـــاخۆ پ ئ

ئـاخۆ :ھاوسرگیری دروست بـوە، بکـو لوەش دەپرسـن
کنردوو الیکتریان خۆشویستوە یان نا؟ھ١٧٦" ی . 

 ئم تکوبــــونی خۆشویــــستی و ســــکس کــــردن 
ــسانیکانی  ــدی ئین ــشانی گشــکردنی پیوەن بیکوە نی

ــاوە ــوان ژن و پی کی . نــستن ــر خۆشوی  خۆشوســیتی چیت
شــاراوە و بدزی و نائومیـــدانی ئفالتــونی و شـــیرین و 

کـــو خۆشب ،ـــی ـــی ن ـــان  مم و زین ـــستی فرھـــادی ی وی
ــومکین و ئاســان و ئاشــکرای و  ــبرە ک م سکــسی برام

 بھمـان . یکـی دینیـان کـۆنترۆی ناکـا" عیبـداری" ھیچ 
شوە سکسیش کردارکـی فزیکـی بـ پیوەنـد ب ھسـت 
و دەرون و جــوانی و داھنــانوە نــی، بکــو دەربــین و 
پراکتیکی خۆشویستیکی ڕاسـتوخۆ و لزەت بخـش و 

   . تی و یکسانی ھردووالیھاو ھس
ھربــۆی ئــستا ســکس وەک زانــست دەخونــدرێ و 
منانی لسر پروەردە دەکرێ تا ژیانکی تندروسـت و 
 ـدا و لـر و مـوان نیوەنـدی نپ ـزی ئینـسانی لڕ ل پ
نو پیوەنـدی سکـسی ئینـسانکاندا دروسـت ببـ و ئیتـر 

نتۆنکانی ڕۆژئاوا ل کا" ژنۆلۆژی"دەرس دینیکانی وەک 
و تنانت ل ئکادیمیکانی پککشدا ڕوی دەرکوتنیان 
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 شقیان کردۆتکس و عس ت، کنمت "نرم و خیانش
  . " و پاکیزەیی و ڕاھیب بون
ل ڕەخــــن ونفرەتــــی " ژنۆلــــۆژی"ئو دیــــدە دینــــیی 

ــشان دەدا ،نک ل ڕوانگیکــی  لســرمایداریدا خــۆی نی
ـــی ـــدکی کۆنپرســـتانوە شۆڕشـــگانوە ن ، بکـــو لدی

ــاتوە ــۆ . ســرمایداری ڕەت دەک ــاری گڕانوە ب   خوازی
ــــ، نک  ــــد و خ ــــۆ گون ــــش شارســــتانی و گڕانوە ب پ
ـــازادکردنی ســـکس و  ـــدنی ســـرمایداری برەو ئ تپڕان
ـــازکردنی  ـــاو و دەرب ـــوان ژن و پی ـــدی ن عشـــق و پیوەن

   . لدەستی ھموو دەستک
لھیچ سـردەم و قۆنـاخکی مـژوودا " ئۆجالن دە

وەک ســــــــردەمی مــــــــۆدرنتی ســــــــرمایداری ژن 
لـرەدا ئوەی " ،". نقۆزراوەتوە وخراپ بکـارنھنراوە

فرۆشـــراوە ژن کپـــارچ١٧٧ " . وەک ی رچـــۆن لم ھب
ل مـــۆدرنیتی "بــواری ئابوریــدا نازانـــستی بــونی تـــزی 
ـــرا ـــابوری بدەرن مـــان ســـلماند، "ســـرمایداری ژن ل ئ

 ــــان ل لرەشــــدا ئوە دەســــلمنین ک ب پــــچوانوە ژن
سرمایداریدا ل ھموو سردەم و قۆناغکـانی پـشتری 

   . ترن"ئازاد"شارستانی وات کۆیالیتی و دەرەبگایتیدا 
ــاری  ــاو ک ــان لن ــان دەرەوەی ژن ســرمایداری ب ھن

لسیستمی کۆیالیتی ناکۆمیتی ناوماڵ جگای ژنانی 
 نـگی دایگڕی لو ماتیشدا گۆڕیوە و کاری نیکۆم
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و جلـــــشۆرگ و چـــــشتخانوە تـــــاڕادەیک کـــــۆمیتی 
 ژن ب بونی ب خـاوەنی ئـابوری سـربخۆ ل . کردۆتوە

 ت لــایب ــتدەرەوە و بت تی بــوی ــزان توانی تی خکــۆیالی
 خیزانـــی کرکاریـــدا ک ژن و پیـــاو تنیـــا خـــاوەنی ھـــزی
کاریانن و ھیچ موکایتیکی تری تایبتیان نی، پیوەندی 
خۆشویستی سکسی بۆ یکمجار ل نوان ژن و پیـاودا 
ــانی پیکوەیــی و  ــان ژی ــنی ھاوســرگیری ی کــردۆت زەمی

 ڕاست ل خزانی سرمایداراندا ھشتا بنمای . ھاوبش
موکـــایتی و گواســـتنوەی میـــرات حـــوکم دەکـــا بســـر 

دی ژن و پیـاودا و ھربـۆی ئزمی خۆشویــستی پیوەنـ
و پــکوە ژیــان و ھیتریــزم و لشفرۆشــی و فرەژنــی ھر 

یماکــــانی . ڕەواجــــی ھوەی بنرەڕای ئســــ ربــــۆیھ 
خزانــــی تــــاک الین لســــرمایداریدا وەک یکیکــــی 
ئـــابوری کاردەکـــا، بم زەمینکـــانی ھوەشـــانوەی ئم 

ی کرکــــــــار و ھژار شــــــــوە خــــــــزانی لالی خکــــــــ
   . دروستکردوە

ــان ل چاولدەســتی  ســرمایداری ب ڕزگــارکردنی ژن
ئـــابوری پیـــاوی مـــاڵ و کردنـــی ژن ب نـــان پیـــداکری 
ـــی  ـــی ل خزان ـــۆیالیتی ژن ـــنی ک ـــاو ، زەمی ھاوشـــانی پی

ـــدا ھتکانـــدوە ـــۆڕانی ڕەوشـــت و مـــامی . کرکاری  گ
رھمــی پیــاوانی کرکــار لگڵ ژنــانی کرکــاردا خــۆی ب

ــاتکی چینــایتی ھاوبشــ ک ئم چیــن بــۆ گــۆڕینی  خب
 خسـتی . ھلومرجی ژیانی خۆی ھمیش پویستیتی
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ــــــانی  ــــــان ل برھمھن ــــــاری ژن ــــــونی ک ــــــۆمیتی ب ک
سرمایداریدا توانینی کۆمگ و پیاو سـبارەت ب ژن 
دەگۆڕێ، بم الی کرکاران ک ل یکگرتویدا وەک چـین 

 ھــز پیــدا دەکن بــۆ گــۆڕینی دۆخــی کۆیالیتیــان، مانــا و
گـۆڕینی ڕەفتـار و مامیـان لگڵ ژنانـدا دەبـت بشـک 
 . ل پویــــــستیکانی ســــــرکوتنی خبــــــاتی چینایتیــــــان

ـــاوانی  ـــان و پی ـــایتی ژن ـــی وشـــیاری چین پبپ ـــۆی ھرب
کرکــــــــار ب دەرکــــــــی پویــــــــستیان ب ھاوخبــــــــاتی و 

ـــــانی پیکوە ییـــــان لســـــر بنمـــــای ھاوچارەنوســـــی، ژی
 ـــترایـــی دەچردگتی یـــاخود فک کـــۆیالیتی نیھـــاوڕ

 ئم پیوەندی نویی نـوان ئینـسانکان، عشـق و . پش
ــــــان  ــــــدی مادیک ــــــسی ل برژەوەن ــــــستی سک خۆشوی

ـــاتوە ـــاتی ک  ". جیادەک ـــازادی ل ھاوســـرگیریدا ئوک ئ
. ھــیچ مۆتیڤــک جــگ ل ئــارەزووی ھــاوبش ڕۆڵ نگــێ

"١٧٨   
ھاوکـــات ئم فـــاکترەی ئـــارەزوی سکـــسی ھـــاوبش 

ژن (شکی پکوە بوونی تاک ژن و مردی یان دوو کس
دروست دەکا و نمانی برژەوەنـدی مادیکـانی ) یان پیاو

ــانی بادەســتی  ــان و نم ــدی پیکوەبون ــشتی ئم پیوەن پ
   . پیاوە لم پیوەندیاندا

یا بھۆی دەست دەستدارتی پیاوان لماوە تن"
ــابوری،  ــاوچونی دەســتی ئ ــابوریکتی، جــا لگڵ ل ن ئ
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وەلگڵ . ١٧٩". دەســـــتکانی دیـــــکش لدەســـــت دەدات
نمـــانی موکــــایتی تــــایبت ک ســــرچاوەی دەســــتی 
پیاوســــــــاالری لخزانــــــــدا ، زەمینکــــــــانی فرەژنــــــــی و 
لشفرۆشـــــیش نامنـــــت، ک لســـــرمایداریدا بشـــــی 

ــانکراوەی ــۆیالیتی جی ــزان و شــوازی ک زراوەی خدام 
ـــان ـــاک الینی . ژن ـــی ت ـــانی ئم پاشـــکۆیانی خزان  نم

 . ســـرمایداری، شۆڕشـــک بســـر خـــودی خزانیـــشدا
سروشتی دـداری سکـسی ب خۆشویـستی "لبرئوەی 

ــزان نک لســر . ١٨٠"تاککســیوە بســتراوە خ واتک 
ســـــک لتی و نـــــای ـــــدی موک ـــــای عق ـــــای بنم ر بنم

دروستکردنی وەچی میراتگر، بکو تنیا لسـر بنمـای 
دداری سکـسی دروسـت دەبـ و ھـیچ کـات و زەمنکـی 
دیــــاریکراوی نــــی و بپــــی ئــــارەزوو و خۆشوســــیتی 
سکــسی و پــکوە ژیــانی ئینــسانکان بــۆ یکتــر دروســت 

   . دەب و ھدەوەشتوە
"تتـــی بردایژنـــو م دا تـــاکتم حـــاو لواوەتـــی ئ

ــدارتی  ــدیکانی موک خســتان لدەســتدەدات، ک پیوەن
پـــــوەی لکانـــــدون، ئوانش بـــــریتین ل یکم، زابـــــونی 
دەســـــــــــــــــتی پیـــــــــــــــــاوان ؛ دوەم، دژواری لبریک 

   . ١٨١". ھوەشانوەی گری ھاوسرگیری
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ل دنیای ئمۆدا ئم شوازە ل پکوە بـوون جگـای 
ـــردۆتوە و ل ڕۆژ ـــی کاســـولیکی و خـــۆی ک ـــاوادا خزان ئ

جـــــــولکیی ھتاھتـــــــایی برەو پوکـــــــانوە دەچـــــــ و 
،زەواجـــی )Boyfriend and Girlfriend(دۆســـتایتی و 

کــورت خــاین و ھاوســرگیری ئــازاد بــوەت شــکی بــاو و 
 ل ڕۆژھت ھرچنــد ئم شــوازە مۆدرنــان . مــۆدرن

ــــــن و دەوت و  ــــــرەودان بم دی ــــــدا لب ــــــاو گنجان لن
خزمــایتی و دابــونریت دواکوتوەکــان قورســایی لســر 

 ل . شوازی خزان و پیوەنـدی نـوان ژن و پیـاو دانـاوە
 و  کوردســتانیش، بھــۆی گشــنکردنی ســرمایداری

مانوەی ژنان وەک کۆیلی متبخ و دەستدارتی فکـر 
ــــوردەوە ھــــشتا  ــــن و ناســــیونالیزمی ک و دەســــالتی دی

خۆشویستی و ئـازادی ژن گریکـی مسلی سکس و 
کــۆمگ و کــشیکی ســرەکی و ھــشتا خۆشوســیتی 
سکـــــسی نبـــــوەت مـــــافکی ســـــادە و ڕەوای ھمـــــوو 

 کۆمک یاسا و نریت و .  ساڵ١٦کوڕوکچکی سروو 
خــزان و خــزم و پــۆلیس و دادگــا و زینــدان و مکتبــی 

 و کۆمیتی و دیوانی عشیرەت و میدیای کۆنپرسـت
مزگوت وحزب، ڕۆژان لم پیوەندیی نوان ژن و پیـاو 
. و مرۆڤکانــــدا دەکن ک چــــۆن دەیــــانوێ پــــکوە بــــن

ــاودا  ــوان ژن و پی ن کس لــستی و ســ ــدا خۆشوی لکاتک
 و پیویـــستی ب نـــی م ناوەنـــدانھـــیچ کـــام لویـــستی بپ
دورکوتـــنوەی ل بنماکـــانی دەســـتوەردانی دامودەزگـــا 

ـــــــی و ن ـــــــایبتی و فرم ـــــــدی ت ـــــــان لم پیوەن افرمیک
   . شخسیی نوان ئینسانکاندا
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 شـــکردن لنـــان و دابمھرھمی بـــان سیـــست بگوم
ســرمایداریدا ســرەڕای کــاریگری ئرنیکــانی لســر 
ــــزان لســــر  م خــــدا، ب گــــۆڕینی جگــــای ژن ل خزان
ی بنمای پاراستنی موکایتی تایبتی دەھـتوە و میراتـ

ـــــۆ  ـــــوزتوە ل نوەیکوە ب ـــــ دەگ ســـــرمایدارانی پ
ـــیش کـــاریگرەی کلتوریکانیـــشی  م پـــر، ب نوەیکـــی ت
لسر شوازی خزان و پـیکوە بـوونی ژن و پیـاو پیـادە 
دەکــا و ھمــوو ڕۆژــک ســرلنوێ ناکۆکیکــانی نــوان 

 فردگرایـی وەک خسـت و . خزان برھمی دنـتوە
ی دەســــالتدار و موکــــایتی تــــایبتی ئیــــدیۆلۆژیای چینــــ

سرمایدار کاریگری گورە لسر پیوەندی نـوان ژن 
ــۆ  ــسیان ب ــستی سک ــان و خۆشوی ــیکوە بونی ــاو و پ و پی
یکتر دادەن و ھمیش ئزم بۆ ئم خۆشویستی پـک 
 ــــدی ــــشبکی برژەوەن ــــژاوی پ گ و دەیخــــات ــــ دەھن

ردنی کــۆمگ بــۆ  ھاوکــات کــشی ســیرک. مادیکــانوە
ــــــــان و  ــــــــشی ژن چ ل ئاســــــــتی برھمھن دەور و نخ
کۆمیتی و چ ل مسلی ھاوشان بونی لگڵ پیـاوان 
ل ئارەزوی سکس و توانا و ئـازادی دەربینـی سکـسیدا 
ـــــــاوانوە ھر  ـــــــان لالین پی ـــــــی ژن ـــــــۆنترۆڵ کردن و ک
ــدا  لبرئوەی ل پیوەنــدی یــان ھاوســرگیریدان لگیان

 ، سـرچاوەی ئم گـژاوەی نــو خـزان و پیوەنــدی ھی
  ١٨٢ . سکسیکانن

                                                
ــایتی*(٤ل  182 ــسیکان و خبــاتی چین ــای، پیوەنــدی سک  )کۆلۆنت

https://www. marxists. org/archive/kollonta/1921/sex-class-struggle. htm  
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 ــــان ل ــــازادی ژن ــــۆی مســــلی ســــرەکی ل ئ ھرب
پیوەنــدیان لگڵ پیاوانــدا و ئــازادی ل ســکس و عشــق 
دا ب دابانی ژن لپیاو چارەسـر نـاب بکـو ب دابانـی 
ئم پیوەنـــدی ل فـــشارە مـــادی و سیاســـی و یاســـایی و 

   . میتیکان چارەسر دەبکۆ
 کۆمگـای ،"ژنۆلـۆژی"کوات  بپچوانی تزەکـانی 

نــوێ لســر بنمــای دەســتوەردانی ســرۆک و حــزب و 
بـزوتنوەی چکـداری کــورد دانـامزرێ، بکـو لالبردنــی 

" و " ســزای خیــانتکردن ل ئرک شۆڕشــگیکان"ئم 
ــــسی ــــای سک ــــۆنترۆی توان ــــداری " و " ک ــــی عیب چمک

ــۆژی" دادەمزرێ ک "سکــسی ــز و " ژنۆل ت ــی ب کردویت
 ی کوردســـتان و بگبـــۆ ژنـــانی کـــۆم ککیاســـای پ
ئــــــازادکردنی بــــــ قیدوشــــــرتی ژنــــــان ل پیوەنــــــدی 
ڵ پیاوانــدا دروســت دەبـــگکــسیان لویــستی سخۆش . 

ــــاوان، پیــــاوان بشــــیوەیکی " ــــسانی ژنــــان لگڵ پی یک
ــــدی یک ژ ــــن، نک بوەی ئو ڕاســــتقین پابن ــــی دەب ن

ــان ــردی ژن ردەم فرەمبــت ل ر بگاخۆشــکڕ کــسانیی .
"١٨٣ .   

 ی لو دوالیـــزموەی ئبـــۆ زیـــاتر ڕۆشـــنکردن مـــ ئ
پیوەنــدی خۆشویــستی و تونــدوتیژی ئــستای نــوان ژن 
 رەگـــــــرافنــــــد پم چئ یکوردســـــــتاندا ھ و پیــــــاو ل

ت بم دەھنموە ک ھرچند لوانی دورودرـژیش بـ
ـــــدەم  ـــــک لو واقعـــــیت ب ـــــی نزی مبســـــتم ک ونیک

                                                
 )ئنگلس،بنچی خزان و خاوەندارتی تایبت ودەوت(١٤٢ل  183
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ــارادای ــستا لئ ئ وە کدەســتب . ل ــب م کتری ئنوســ 
دوالیزمـــــی خۆشویـــــستیی و تونـــــدوتیژیی ل "وتـــــاری 

پــوەرکی گرنگــی گــۆڕانی "دەــ ؛"کــۆمگی کوردســتاندا
وەیژن یوەنـــــدیی پیـــــاو بی . مـــــرۆڤ پم دوالیـــــزمئ 

ـــــــستیی و  ـــــــشانمان دەدا ک چ خۆشوی ـــــــدوتیژیی نی تون
گۆڕانـک ل دەرون و نریــت و ھـزر و کــردەوەی پیاوانــدا 
 تی لـــای ـــاکو ھســـت بنزیک ـــان پوســـیت ت ـــبر ژن برام

ـــی مرۆیـــی بکیـــن دەستنوســـ “ مـــارکس ل . فرھنگک
پیوەنــــدیی ”دا دەــــ”١٨٤٤ئــــابووریی و فلــــسفیکان 

 مرۆڤدا ڕاستوخۆ و سروشتی و پویستی مرۆڤ لگڵ
پیوەنـدیی پیـاو لگڵ ژنـدا . پیوەندیی پیاوە لگڵ ژندا

ھربـۆی . ڕاستقینترین پیوەندیی مرۆڤ لگڵ مرۆڤدا
ڕادەی ئوە دەردەخا ک چنـد ڕەفتـاری سروشـتی پیـاو 
 ری مرۆیی لوھوەی جمرۆیی،یاخود ڕادەی ئ بووەت

 ھروەھــا ئم . پیــاودا بــووەت جوھری سروشــتی ئو
پیوەندیی ئوە دەردەخا ک ڕادەی گـۆڕانی نیـازی پیـاو 

ڕادەی ئوەی ک ئو کسی تر : بووەت نیازکی مرۆڤ
خزانـی “ ھروەھـا ل کتبـی . ”وەکو کسک بوەت نیـاز

خۆشویستیی بـۆ یکم جـار بڕاسـتی “: دا دە”پیرۆز
مرۆڤ فری ئوە دەکا ک باوەڕ ب دنیایکی ئۆبژەکتیڤ 

خۆشویــستیی ئو شــتی ” . وەی خــۆی بھنــل دەرە
خۆشت ئوت دەکات ئـوبژکتکی دەرەکـی، ئـۆبژکتکی 
ھستی ک چیتر لناخـدا نـامنتوە، ل مـشکدا شـاراوە 

  . ”. بت
بم پـــی خۆشویـــستیی و عشـــق وەک دیـــاردەیکی 
دەرەکی پیوەندیی کۆمیتییکانی مرۆڤ خـۆی نمـایش 
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ی مرۆیی ئم پیوەنـدییی نـوان ژن دەکا و دەبت پوەر
 ئم پیوەنـدیی مـرۆیی ئسـ و . و پیاو یان دوو مـرۆڤ

 ک تی ژیــانیکی کــۆموازو شــ کھــاتر پمــای ھبن
 ل فرەخزانـی . بدرژایی مژوو گـۆڕانی بسـردا ھـاتوە

سرەتایی و زەواجی دووان و تـا شـیوازی خزانـی تـاکی 
ئــستا و شــوازەکانی ژیــانی )  ژنــک و پیاوــک-نــاوکی(

ـــــین ـــــی دەبین ـــــونی . پکوەی ـــــکوە ب  ئم شـــــوازانی پ
ـــۆڕانی  ـــی گ پـــدا ب ـــاو ل ھر دەمک کـــۆمالیتی ژن و پی
ـــی و  ـــان و شۆڕشـــ فرھنگی ـــدییکانی برھمھن پیوەن

  ١٨٤". کۆمیتییکان ئاوگۆڕی بسردا ھاتوە
خزانـــی تـــاکی ئـــستا لســـر بنمـــای دەســـت و "
ـــۆ پاراســـتنی ســـروەت و ســـامانی بر ـــاو ب ـــدی پی ژەوەن

کســی بــورژوازی و پاراســتن و گواســتنوەی میراتــی بــۆ 
منــــداکانی دامزراوە و ھربــــۆی ل ھــــونر و ئدەب و 
شانۆ و فیلم و شیعر و ھزر و ئاداب و ڕەوشتدا خیـانتی 
فرەژنیی پیـاوان بئاشـکرا و خیـانتی فـرە پیـاوی ژنـانیش 

 کـین و فرۆشـتنی . خزانی تاکدا دەبینـینب نھنیی لپاڵ 
 . سکس و خستن چوارچوەی بازاڕو یاساکانوە دەبینـین

ناچاریی ژنان ب مـانوە ل سـایی ژیـانی خزانیـدا لبر 
ھۆی بژوی یاخود ل ترسـی لدەسـت ندانـی منـداکانی 
ــیش  ــازادیی تق ــانونیی و ئ ــاردە و یکــسانیی ق ــت دی دەب

                                                
184  http://www. asokamal. com/index/?p=1518 لیزمـی  دوا-ئاسـۆکمال

 خۆشویستی
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جــاریی ئم ژردەســتیی ناچــاریی کۆتــایی نــاتوان ب یک
نب کراوەی . پشـی جیـانب ـترەوە تونـدوتیژیی دەبل 

ژیــــانی خزانــــی و ک دیــــارە ل کوردســــتاندا ل ســــایی 
ــــابووریی  سیــــستمی خکیــــی دەســــت و نبــــوونی ئ
ســـــربخۆی ژنـــــان و لئســـــتۆنگرتنی دابینکـــــردن و 

ت و کۆمگوە سرپرشتی کردنی منداڵ لالین دەس
و یاســــای فرەژنیــــی و زاڵ بــــونی شــــریعتی ئیــــسالمی 
بسر یاسای باری کسـتیدا خـزان کـۆتکی گورەتـری 
ــی  ــازبوون ل ــۆ دەرب ــک ب ور ھــان و ھ ــی ژن کــردۆت مل
 . رووبڕووی ســـــزای کوشــــــتن و ســـــوتاندن دەبــــــتوە

ــانی کوشــتن و  ــارە ھزاریک بردەوامــی و ھکــشانی ئام
 ژنـان نیـشانی ئم پیوەنـدیی نـامرۆییی ک توندوتیژیی

ـــــــــاودا زا و  ـــــــــی ژن و پی ـــــــــانی پکوەی بســـــــــر ژی
خۆشویستیی ل باشترین حاتدا دەگمن و خۆزگیکی 

یشاعیران . 
ل کاتکدا پوسیت پیاو یان ژن ژیـانی پکوەیـی تنیـا 
لسر بنمای خۆشویـست و حزی سکـسیی برامـبر 

رــنن و ھر کاتــک ئم بنمــای نمــا ئوا ب یکتــر دامز
ـــر  ـــوونکی ت ـــکوە ب ـــوون ھوەشـــتوە و پ ئو پکوەب

 ئیتـر .  سکس جگـای بگـرتوە–لسر بنمای دداریی 
ناچــارییک بــۆ درۆ و خیــانت ل یکتــر نمنــ ل نــوان 
 وە بمــــــــــــدانڕاســـــــــــتگۆیی و وە دوو مرۆڤـــــــــــدا ک

ـــــوەری ژیـــــان کتـــــر پویـــــستیی یـــــاریی خۆش کی بختی
   . پکوەییان بت

ناکۆکییکانی نوان خۆشویستیی و مرۆڤـایتی نـاخی 
ــــــانی  ــــــادی و کۆمیتییک ــــــرۆڤ لگڵ گوشــــــارە م م
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کۆمگی سرمایداری و ئایـدیۆلۆژی دینـی و کلتـوری 
 نـامۆبون ـک لکی زانـی کـردۆتی خـشپیاوساالریی ک

 ئم گوشــارەدا ســایکۆلۆژیکانی مرۆڤــی ئمــۆ ، و لژــر
ڕگاکــانی شــل کــردنوەی ســنوورەکانی شــیوازی خزانــی 
 و ژیـان ل پوەی ککیدابونی ژیانی پوەی پشتاکی ب
 ــت ردی تــردا دەچوازی جۆراوجــۆری فــا و شــ مــای جی

ـــش ـــداڵ و . پ ـــاربردنی من ـــژەی تق و لب ـــادبونی ڕ  زی
خـــــستنوەی منـــــداڵ لدەرەوەی پیوەنـــــدیی خزانـــــی و 

دیی سکـــسیی نـــوان الوان ،ئمـــان نیـــشانکانی پیوەنـــ
ھرەســی پیرۆزییکــانی شــوازی خزانــی پیاوســاالریی و 
ـــــانی  ـــــازادیی عشـــــق و ســـــکس و ژی ـــــستیکانی ئ پوی

 ئمـــان بشـــکن لو شۆڕشـــ . تاککســـی نیـــشان دەدا
کۆمیتی و فرھنگییی ک کـۆمگی کوردسـتان لم 

ــدوتیژییوە برەو ژانی دوالیــزمی خۆشویــستیی و  تون
 مرۆڤکـــان لم . کـــۆمگیکی مرۆیـــی تـــر دەگـــوزتوە

شۆڕشدا نک ھر یاسا ودەست بکـو لوان گرنگتـر 
نـــاخ و ڕەوشـــت و ھـــزر و کـــردەوەی خۆیـــان دەگـــۆڕن و 
مرۆڤــایتیی خۆیــان دەســلمنن ، ئم کــارک ک ھمــوو 

وگــوڕیی تاکـک لپینـاو مرۆڤـایتیی خۆیـدا گـرنگ ب گرم
ــار و  ــونر و ک ــاغی شــیعر و ھ ــا و بن ــدا بک شــداریی تب
خــزان و پــکوە بــوون تنیــا ب خۆشویــستیی و عشــق 

  ١٨٥". ڕەنگژ دەکا
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" ژنۆلـــــۆژی"ھربـــــۆی ئگر ئو دەرســـــ دینیـــــانی 
 ر لگوە ئالندیـدگای ئـۆج ناسـینی ژن ل بارەت بس

کی  ســاڵ کــار١٨ئکادیمیــای پکک بــۆ کچــانی ســروو 
 وا  لوە، ئمـافی ژنـان زگـاری لڕوی پار ـت لناڕەوا ب
ــــدن و تڤــــگری  ــــاوا ک کــــراوەت پرۆگرامــــی خون ڕۆژئ
پککش ل ھرمــــی کوردســــتان پــــشنیازی دەکــــا بــــۆ 
ــازادی ژن  ــی دژی ئ ــدا بتواوەت ــدنی ل قوتابخانکان خوین
 بـدرێ ک گای پک ڕوەیھیچ شت بو ناب یگوکۆم

نجی کوردستان بم تـز و پرۆگـرام نازانـستی مناڵ و گ
  ١٨٦ . نادروست و ناتندروست پروەردە بکرن
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  بشی حوتم 
  ئازادی ژن 

ـــا ک ـــدعای ئوە دەک ـــۆجالن ئی ـــاوی "ئ ـــارەکتری پی ک
باالدەســتی کۆملگا،تــاوەکو ڕۆژگــاری ئمۆمــان تنــانت 
 کی زانـــــــستیاننگاندنلـــــــسداوە ھوەی نتـــــــی ئدەرف

ـــــــت ـــــــاردەی ژن بکر ـــــــ؛ . ١٨٧"ســـــــبارەت ب دی وەدە 
ــ پیوەنــدی " ــن ھب ــو م ــک وەک ــی دی ــاکم یکک باوەڕن

ســربازی، سیاســی و کۆمیتیکــانی لتوەری ژنــدا 
   . ١٨٨". شیکردبتوە

، ک پۆلین دی ال بارلوەمی ئم قسیی ئۆجالندا 
کــانی نوســری بــواری ژنل ســدەی ھڤــدەدا لیکمــین 

ھموو شـتک " نی ژن و پیاو و فیمینیزم بوە، دە؛یکسا
ک پیــاوان نوســیویان دەربــارەی ژنــان دەبــ بچــاوی 
گومانوە سـیر بکـرێ، لبرئوەی پیـاوان بۆجـارکیش 

   ١٨٩". بوبت دادوەر و الینک بوون لم کشیدا

                                                
 )ئۆجالن ،ژنۆلۆژی(٩٨ل 187
 چاوە ھمان سر-١٦٤ل 188
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ســــــــــبارەت ب ئــــــــــۆجالنیش ئم دەوری دادوەر و 
ی زۆر ڕوونــاوان ــریی پی ــاوار دەکــا الینگ ــدا ھ  ل کاتک

ــابتی ژن"ک؛  تــامۆخی ئــسقان ھســتم .  دەســتی پکــردب
بســــر مــــن و  کردبــــوو ک ل ڕگــــای ژنوە بیبو 

ــدا زیــادبونی ژمــارەی کــچ . .  کک ببــووبزوتنوەکمان
 ــگوەی ڕــن ــان دۆزی ــانی بزوتنوەکم ــان ل ڕیزەک الوەک

وو ب  دەبـــکـــشی ئـــازادی ژنچـــارەیکی ڕیـــشیی بـــۆ 
   . ١٩٠"ناچاریک

لــرەدا ئاشــکرای ک ئــۆجالن لبرەی ژن نــی، بکــو 
 ،ک ی پیاوانرەیو بی"لوەکدەسـت "خۆی و بزوتنب 

"ی ئــازادی ژن"و " بــشگومــان .  گیــری خــواردوە"کب 
پیاوک لم جگایدا بت ئوا دەبـت ل قـازانجی خـۆی و 

 " ک بکـــات کبــزوتنوەکی پناســـی ئـــازادی بشـــوەی
ـــــانی  ـــــدی ســـــربازی، سیاســـــی و کۆمیتیک پیوەن

کوات ئوەی پناســـی " . لتوەری ژنــدا شـــیکردبتوە
ــزوتنوە  ــدی ب ــۆجالن برژەوەن ــازادی ژن دەکــات الی ئ ئ
ــــــــشی ژن خــــــــۆی ک کن ی ککی پککــــــــداریچ . 

 تبــواین ککی ژن بــۆ پــشر کگک ئواتــایو ب ب
 ھڕەشی شکست پھنـانی پککی دی ژنکشی ئازا

دروســـــــتنکردای، ئـــــــۆجالنیش وەک ســـــــرانی تـــــــری 

                                                                             
 ڕەگزی دووەم- سیمۆن دی بۆڤار
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 کــــداری کــــورد باســــی لوەی ناسیونالیــــستی چبــــزوتن
 ئستا بزانین ئم ئازادیی ئـۆجالن . ئازادی ژن ندەکرد

ل ژنی ڕەوا دەبین؟"ژنۆلۆژی "بدا چی 
وەدا  الپڕە ڕەشـکردن٢٠٠سیر نـی ئگر بـین لم 

لسر زانستی ژن چوار دی ماناداری تدانی ک پمـان 
بــ ئازادیکــانی ژن کامــانی؟ چ سیــستمکی ئــابوری و 
سیاسی و کۆمیتی دەتوان ئازادی بۆ ژنان دابین بکا؟ 
ل ئستادا ژنان لسایی پککدا چ ئازادیکی شخـسی 

  و فردیان ھی؟
 وەکو ڕاوەستیکی پویست"ئۆجالن دە؛ژن و پیاو

ئخالقی پسند بکات ک بب ڕزگاری و ئازادی ناتوانن 
ــکن ــر ب ــارەزووی " وە ژن١٩١". تماشــای یکت ــست ئ پوی
، ڕاوەســــتان بلیمتــــی ســــردەم" سکــــسی بکــــات دیلــــی

" . برامبر ب سیستم و تکۆشانی سیاسـی و سـربازی
ــــدی و "، ھروەھــــا١٩٢ ــــاس ل ئشــــق و پیوەن ــــک ب کات

 وات بھـــای ڕەســـنتی تکۆشـــانی تی دەکن،ھاوســـر
تســــلیم ب کــــۆیالیتی سیــــستمی ئــــازادی نــــازانن و 
ڕاستیکی ئۆجالنیش دەزانـ ک  ١٩٣". کۆمیتی دەبن

کس ســر  لم زمــان پگــرێ و گــۆ دەرناکــا و تنیــا 
   . خۆی لی تدەگا

                                                
 ئۆجالن ،ژنۆلۆژی (-٦٨ل  191
  ھمان سرچاوە-٦٩ل  192
  ھمان سرچاوە-٦٩ل  193
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ـــــۆژی  ـــــزانی ژنۆل م تکی ڕۆشـــــن ئزمـــــانر بگئ
  دی ژن بنوسینوە دەردەکوێ ک ؛ سبارەت ب ئازا

 ب ککماشای پیاو بکا تـاکو پت م؛ ژن ئازاد نیکی
  . ئامانجی ئازادی نگات

ــا  ــا ت ــارەزووی خــۆی ســرکوت بک دووەم؛ دەبــ ژن ئ
  . دەبت بلیمتی سردەم

سھم؛ ناب باسی عشـق بکـا چـونک دەبـت کـۆیلی 
  . سیستم

پیاوی لـ قدەغ بـ باش ئگر ژنک تماشاکردنی 
و ئــارەزووی سکــسی خــۆی ســرکوت بکــا و باســکردنی 
ــک  ــازادە؟ کات ــ، ئم ژن چــۆن ئ ــ حرام کراب عشــقی ل
باشـــــترین و پیرۆزتـــــرین شـــــونی ئم ژن پرســـــتگای 
ڕاھیبکـــان بـــت مانـــای ئـــازادی لکوـــدای؟ ئم جـــۆرە 
ــاوە  ــردوە ن ــۆژی ب زانــست نــاوی ب ــازادیی ژن ک ژنۆل ئ

"عامی"کوەیستنی ب .   
بگومان باشتر بوو  ئۆجالنیش بزمانی زمانی سادە 

ــــمــــان بــــک پی خی "و عامیــــانکــــی دیــــکیگڕ
ــوو، ــارەزوی سکــسی (چارەســری ھب ــۆئوەی ژنــان ئ ب

 ١٩٤". بوو"بستنوە"ب گوتی عامیان ئویش ): بکات دیل
ــــــــان ــــــــوو ! وات خســــــــاندنی ژن لڕاســــــــتیدا ئم ھم

ۆلــۆژی و زانــستکی ئــۆجالن ک پــی ڕگاچــارەکی ژن
 . گیشتوە
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ئم ئازادی شخسی ژن ک نابـت سـیری پیـاو بکـا 
ـــ ـــاری دەب ـــا ڕزگ ـــسی خـــۆی . ت ـــارەزووی سک ـــ ئ  دەب

 ئبـ بـاس ل . سرکوت بکـا تـا دەبـت بلیمتـی سـردەم
عشــق نکــا تــا ل ڕیزەکــانی پککدا خبــاتی سیاســی و 

 وە بکـوردی و بکـورتی  .سربازی دژی کـۆیالیتی بکـا
ژن دەبــــ بخســــنرێ، چــــونک ئم تایبتمنــــدی ژنــــی 
کوردی زاگرۆس ک دەتـوان برگی ئم تنیـای بگرـت 

نگی ژنانی جیھانشپ مب  !  
ــافی  ــۆجالن ســینوەی تواوی م ــسانی ئ ــا ئم ق ئای
 م بــاوکر ژیــانی خــۆی؟ ئایــا ئســیــاردان لب ل ژن نــی

ــانت  ل بــاوکی پیاوســاالر ســرکوتگرتر نــی حــزبی تن
ـــدی سکـــسی و عشـــق  برامـــبر ب مـــافی ژن ل پیوەن

  لگڵ پیاودا؟
ــــستادا،  ئ وە لــــان ــــاری ژن ــــاوی ڕزگ ــــۆجالن، بن  ئ
ـــاردان لســـر چـــۆنیتی  ـــافی ژن ل بی ســـرەتاییترین م
ژیانیــان پــشل دەکـــا، و وەک ســربازکی بــ ئیـــرادە و 

ــی ســیری کــۆیل مــام لگڵ ژنا ــان ن ــا، ک بۆی ــدا دەک ن
ــــکن ــــاویش ب ــــاردەدا ک ژن . پی ــــساالرک بی  وەک باوک

ئگر باس ل ڕاستینی عشقی ئم ڕۆژگارەمان بکرت "
 ک کتیـــــــــای ـــــــــستی ب کس ـــــــــاڵ ئم پوی بھرح
ــدین  ــات، چن ــاز دەک ــان دەرب ــون و ھاوڕکانی لیالومجن
ـــاری  ـــاکی و وردک ـــستی بپ ـــات، پوی ـــپڕ دەک ســـۆفی ت
زاناکان، لگژاوی ئستا ڕگا ل پش ئازادی کۆمیتی 
ـــــــداکاری و ســـــــرکوتنی  ـــــــازایتی و فی ـــــــاتوە، ئ بک

 بــۆچی ژن بــۆ . ١٩٥". بدەســتھناب و خــۆی ســلماندبت
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عشــق پویــستی بم ھمــوو شــھادەیی الی ئــۆجالن 
ھی؟ ئایا ئم ھمان دەستدارتی باوک و برا و یاسـا 

ـــک و عشـــیرەت و دە چ کات وە کر ژنســـب ـــی وت ن
دەتـــوان و بـــۆی ھی لگڵ پیاوکـــدا عشـــق و ســـکس 

  بکا؟ 
 بب گوای ک، کیاسای نیایی ژنان دەکاتالن تئۆج

دەزانـم " ھربـۆی دەـ؛. ئو تنیایی ئـازادی بدی نـایت
ئوەش دەزانـم ک . . ژنانم خستۆت ڕەوشکی سـختوە

ئگر ئم نبــت ھــیچ ئومیــد و . . ەبتنیـام ھــشتونتو
 تنیــــایی و جــــودایی ئو بدەل و . ھیــــوایک بدینــــایت

ـــایتی و  ـــۆ بدەســـتھنانی ئم مزن ـــست ب ـــایی پوی ڕگ
  ١٩٦". زابونی بگیردرتبر

 بـی و دژی ژنزھکی مکتچ یاسـا و سـ مبزانن ئ 
،ک ئم بیــاری تنیــایی کــردنی ژنــان لالین حــزب و 

برکی حزبی یوە دۆخکی نائینـسانی بـۆ ژن دروسـت ڕا
 ئم نوســرە وەک خــۆی دانــی پــدادەن، ژیــانی . دەکــا 

 ڕەوشــک ؟"دەخــات ڕەوشــکی ســختوە" ئاســایی ژنــان
ھندکیان . ھندکیان ھروەکو بی شت و ھاربون" ک؛

 . کاتـــک وەک ژن و پیـــاو دـــن الی یکتـــر تـــر دەبـــن
، ھندکیشیان ھاوسرتی وەک . . . ھندکیان ل خودا

 ھندکیـشیان لبرئوەی . بابتکی سیاسـی دەسـپنن
ڕگری ل ئارەزوەکانیان دا کـرا، نـاڕەزایبونکی بابتیـان 
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 . برامــــبر تواوی ئرک شۆڕشــــگیکانیان نیــــشاندا
  ١٩٧ ". بکورتی چاوەڕوانیکانی سیستمی زایان سپاند

ک ئم دۆخ بۆ ژنان دروسـت ئایا یاسا و ڕکخراوەی
بکـــا دەتـــوان باســـی ئـــازادی ژن بکـــا؟ بـــۆچی مســـلی 
ئازادی ژن و سـکس و عشـقکردنی ل پککدا بـوە بم 
کارەسات و تراژیدیای؟ بۆچی وەک ژنانی شۆڕشـی کوبـا 
ـــــانی کوردســـــتان ب ئاســـــانی  ـــــازادی ژن ـــــشی ئ م کئ

ری گیڤارا کاتک ژنـان بشـدا" چارەسرناکرێ؟ بۆ وەک 
ڕیزەکانیـــــــــــان دەکن ترکردنـــــــــــی سکـــــــــــسی ڕەت 
. نکردۆتوە،وەک پویستیکی ناچاری پسندی کـردوە

  ؟١٩٨"
ــی ژنــان ب ڕاھیبــی مســیحی ئــۆجالن   ڕگــای کردن

 ئو . تـــــا چیتـــــر باســـــی ســـــکس نکن دەگـــــرت بر
" . . شـونگی پراکتیکـی ڕاھیـب ژنکـان"بانگوازیان دەکـا 

 ــوزارەی "بگــرن ک ــاربونگ ــی ڕزگ ــداری و چمک  ل عیب
ـــــۆچی ئم ڕابرە ل دەســـــت وەردەدات . ١٩٩"سکـــــسی  ب

ژیـــــانی شخــــــسی ژنـــــانوە و ڕوبڕوو سرزەنــــــشتی 
پیاوســـاالرانیان دەکـــا؟کس باوەڕناکـــا کســـک ئیـــدعای 

دەــی "ئــازادی ژن بکــا و ھــاواری وا بســر ژنانــدا بکــا؛  
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ســــــتنــــــدی ب ــــــارەزوم ل پیوەن ئاشــــــکرای ک ئم !ئ
 ل ببـ خیـانتکردن" ، ٢٠٠". بـ شـرمانیکی ھوست

ئرک شۆڕشـــگییکان، ئاســـتم بتـــوانی لگڵ ژنکـــی 
ــت ــا ئم ھمــوو ســزا و ســرکوت . ٢٠١"سیــستمدا بژی  ئای

 ڕاســتی ئــازادیب م؟ ئنــاو ئــازادی ژن دایپل کــسیس
 ل ک یی ژنردەســـــتـــــان ژ ـــــدکردنوەی ھم ـــــان تون ی

ــی خگکــۆم-ھــاتی کوردســتانی تورکیــادا  گونــدی د
  ھی؟ 

ئگر ژنۆلــۆژی ئــۆجالن کـــشی بســتنوەی ژنـــی 
نـــــی، بـــــۆچی ئـــــازادی پیوەنـــــدی نـــــوان ژن و پیـــــاو 
دەبســـــترتوە ب سیاســـــت و برژەوەنـــــدی حـــــزب و 
ـــــک لگڵ  ر ژنگـــــا ئ بزوتنوەیکـــــی چکـــــدارەوە؟ ئای
ـــا  پیاوکـــدا ســـکس و خۆشوســـیتی و ھاوســـرگیری بک

 ڕی بۆچی دەبو شـ ککالن و پی ئۆجلسمب بب
دژی سوپای تورکیا؟ دیارە ژن سبجکت و بـابتی کس 

ـــی ـــرە و خـــاوەنی خـــۆی ن ـــی ت ـــدی ! و الین ـــارە پیوەن دی
سکــــسی ژن وەک پیوەنــــدی سکــــسی پیــــاو ب کــــاری 
شخسی خۆی نازانرێ و تیایدا ئازاد نی، ھربۆی دەبـت 

 ککرژەوەنـدی پچوارچیـوەی ب ڕی سیاسـی و لو شـ
ـــــۆچی ! ســـــربازی ســـــیربکرێ بم پرســـــیار ئوەی ب
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ئـــۆجالن و پکک بم شـــوەی خۆیـــان ب خـــاوەنی ژن 
ـــی  ســـکس و  ـــازادی ژن ل قدەغکردن ـــۆ  ئ ـــن و ب دەزان

  عشقکردنی لگڵ پیاودا دەبینن؟
 ئم خاوەنــدارتیی ئــۆجالن و پکک ل ژن ھمــان 

ی دواکگتی کــــــــــۆمژنخاوەنــــــــــدارم . وتــــــــــوە لل 
ــو  ــی، بک ــا ژن خــاوەنی خــۆی ن ــاندا ئوە تنی کۆمگی
باوک،برا،خزم،بنما،عشیرەت، گوند و کۆمگ خـاوەنی 
ئســی ژنــن و ئوان دیــاری دەکن ک، ژن کی و لگڵ 
ـــــ و ب پـــــی چ پیوەرـــــک دەتـــــوانی ســـــکس بکـــــا،  ک
 خۆشویستی بکا، ھاوسـرگیری بکـا؟ ل ژنۆلۆژیـشدا ئم

ککالن و پئۆج تی ژن دەبخاوەن .  
 ـــــی ل ـــــازادی ژن ب قدەغکردن ـــــدی ئ ـــــزی پیوەن ت
ســکس کــردن و عشــق و ھاوســرگیری کــردن، تزکــی 

ـــــستی"سیاســـــی و  ـــــانكی زان ـــــاوی " داھن ـــــازەی ک ن ت
 ئم ئازادیی ژن ل ژنۆلۆژیدا وەک ئازادی . ی"ژنۆلۆژی"

داریدایرمایس کار لکر .  
ــــک و ژن ل ژن مــــوو موھ ــــار ل ــــدا وەک کرک ۆلۆژی

مافــک دادەمــارێ و وەک کــۆیلیکی کــاری بکــرێ تنیــا 
 وە کوکـاتو ل ،بـ کککی پربازسـ وەدا ئازادە کل
پــ دەخــات ســربازگی ڕاھیبکــانوە ئیتــر دەبــ یاســای 
 ر دژ بگەو بکــا، ئیــربازی پی ســرانتی کــوکــۆیالی

یی ژنـــیش بـــت وەک ســـکس و ھمـــوو مـــافکی ســـرەتا
   . عشق و ھاوسرگیری و ھست و سۆزیش
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ئازادییکی ڕاستقینی ژن بالبردنـی "ئۆجالن دەـ؛
،ھتد دۆست  و ئیرادەی مرد، باوک ، برا ، ھست و سۆز

 بۆچی ھست و سۆزی دۆستی ژن بۆ پیـاو ٢٠٢". بدیدت
 ڕگرە ل ئـازادییکی ڕاسـتقینی ژن؟ ئایـا ئگر ژن ئم
ھسـت و سـۆزەی بـۆ پیاوــک ھبـ و حز بکـا سکــسی 
لگدا بکا یان عاشقی ب و یا ھاوسـرگیری لگـدا بکـا 
ــــازادی لدەســــتداوە؟ کوات ڕگــــای  ــــای وای ئیتــــر ئ مان

  ئازادی جیابونوە ل پیاوە ل ئستادا؟ 
 ل ککالن و پئـــــۆج ک کـــــی سیاســـــیداوای مئ

 جـوت مبـن تـاکو ل ئرک ژنانی دەکن ک لگڵ پیاوان
 . شۆڕشـــــــگەکانتان دوانکون و شـــــــۆڕش دوانکوێ

بم بۆچی شـۆڕش ب سـکس کردنـی ژنـان دوادەکوێ، 
بــــۆچی نــــاتوانن ڕیــــگی ڕگــــری کــــردن ل منــــاڵ بــــون 
بکاربنن بۆ ئوانی ل پشی شـڕدان؟ بـۆچی ھروەک 
 نمونی پارتیزانکانی کوبـا و چـین و ڤیتنـام وشـوینکانی
 شــقی ئــازادی ژنــان لکس کــردن و عی ســلســتــر ، م
 کوردســـتان دەبـــ؟ بـــۆ لکوردســـتان ئـــاوا ئاســـان نـــی
 ئیالھـی بـ شق دەبع نانی تازەی زانستی بکرێ کداھ
و ژن دەب ڕاھیب ب تـا پارتیزانکـان بتـوانن شـڕ بـکن 

  !و بگن ب ئازادی؟
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ـــ دا ئاشـــکرای لبرئوەی ل کوردســـتان و ل ژنۆلۆژی
ـــرس"و " ب"ســـکس و عشـــقی ژن وەک   بۆســـر  "ت

کـــــــۆمگ و بـــــــزوتنوە سیاســـــــی و چکـــــــداریکانی 
 ئو ھمـــوو کـــچ . ســـیر دەکـــرێناســـیونالیزمی کـــورد 

ــکن  ــازادان ســکس وعشــق ب ــج ئگر لپککدا ئ گن
  ! ئوا ئم بزوتنوەی شکست دەخوا

یی ھۆنراوەکد مش! ئکس و عوانین بۆ سق ت
و ھاوســــرگیری ژن ل کــــۆمگی کوردســــتاندا ھــــشتا 

ـــشتا . تـــابۆی ھ کیگالن کوردســـتان کـــۆمـــۆج  الی ئ
پیـــــــاوان بگـــــــشتی گومـــــــان لوەدەکن کاتـــــــک ژن "

ـــۆ ھمـــوو جـــۆرە  ـــونکن ب بســـربخۆ بجبمنـــ ھب
 بم ئایا ئم ھمان کلتـوری . ٢٠٣". خراپیک کراوەن

ـــۆژیش تـــرس ل ئـــازادی ژن و سکـــسی ژ ن نـــی ک ژنۆل
ــاوی  ــرەدا بن و ل ــ ــۆی ژن ب ب دادەن ــی و ھرب ھیت
پیاوانی کوردستانوە زەق دەکرتوە؟ ئایـا ملونھـا ژنـی 
ـــــوەبر و سیاســـــتمدار و  ـــــد و بڕی ـــــار و کارمن کرک
خاوەنکار و ھموو ئوژنانی لدەرەوەی ماڵ کـاردەکن 

ـــــــتان لم دەو ـــــــاوی کوردس ـــــــشتا پی ھ ـــــــان وای رە پی
دواکوتـــوانی خۆیـــدای؟ ئگر گریمـــان ھـــشتا پیـــاوانی 
 ر ڕوی زەویش بن لوتوترین پیاوی سکوردستان دواک
مام و تگیشتن ل ژندا، ئایا ئم یاسای جیـاکردنوەی 
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ــاوانی  ــویی پی ــان بدواکوت ــانی پککش جــگ ل دانن ژن
ئم پکک چـــی تـــر دەســـلمن و فلـــسف و ھـــونری 

نـــان ل ڕیکخراوکـــدا چـــی ک ھمـــوو پیاوەکـــانی بـــونی ژ
 ــ ــان واب ژن بســربخۆ بجبمنــ ھبــونکن بــۆ "پی

؟ ئگر پیاوانی پکک ". ھموو جۆرە خراپیک کراوەن
ـــــوان و  ـــــاو پکک بم چشـــــن دواکوت ـــــوری ن و کلت
ئیـسالمی نـی و ئگر بیـارە لم ڕکخـراوەدا ژن ئــازادە، 

ــــۆ ژن وەک  ســــردەمی ســــدەکانی ناوەڕاســــت کوای ب
 تــــر ــــب"دەک ــــاو " ڕاھی ــــت پی و ل پرســــتگاکاندا ل دەس

زانـستک بـ ژن " ژنۆلـۆژی"دەپاریزرین؟ ئی بیار بـوو 
 وە ژن لـــی دیـــسان ـــا بـــۆ چ ـــوی ڕزگـــار بک لم دواکوت
سکس و خۆشویستی و ژیانی کۆمیتی لگڵ پیـاودا  

شــدا ژن دەکــرگڵ کۆمگش لــیم پقوربــانی و و ب ت
وەک نخۆشی و مترسـی دوردەخـرتوە بـۆ پرسـتگای 

  ؟"ڕاھیبکان"
لوەمـــــدا پاســـــاوی ئم یاســـــای تـــــابۆ " ژنۆلـــــۆژی"

 ک وە دەزانــب کــسیانــستا ئامــادەی سژنــان خۆیــان ئ
ئم نوسرە !  پاساوەک ل کردەوەک خراپترە!ئازادی نین

ــــ؛ کــــان"دەرجلومھ ــــادا دەشــــ ی ل ڕەوشــــکی وەھ
ـــاریبکرێ ـــاردەی ئشـــق دی ـــۆ . دی  برل ھمـــوو شـــتک ب

ـــــژاردنئوەی ژن   بتواوەتـــــی بکـــــاربن مـــــافی ھب
یکمین مرج ئوەی ل ئازادی و یکسانیدا لگڵ پیـاو 

بدیھـــاتنی  لم پناوەشـــدا . ب ھزکــی ھاوســـنگ بگــات
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 ی لکی دیکرجگا مواوەتی کۆمدیموکراتیزەکردنی ت
یـــشین ـــی ٢٠٤". پی ـــافی ھبژاردن ـــۆ ئوەی ژن م  کوات ب

 گکــۆم ــا دەبــ ــوان ســکس و عشــق بک ھبــ وات بت
دیــسانوە ئمش !!و ئم پــیش مرج!!دیمــوکراتیزەبکرێ

تزکی تری قدەغکردنی سـکس و عشـقی ژنـان لپـاڵ 
ئگر ئرک شۆڕشـگیکانی بخـات خزمتــی ئم "تـزی 

. ، ئوەی ڕودەدات خیـانت)سکس و عشق(پیوەندیانی
"٢٠٥ .  

تـــــابۆی ســـــکس و عشـــــقی ئـــــازادی ژن نیـــــشانی 
تروانینـــی دینـــی و ئیـــسالمی و کلتـــوری دواکتــــوانی 

 ل . خکـــی و عشـــیرەتی و پیاوســـاالری ل کـــۆمگدا
کوردســـــــتان و بتـــــــایبت ل بـــــــزوتنوەی چکـــــــداری 
ناسیونالیـستی کــورددا ک زیـاتر ل بنمــایکی عشــیرەتی 
و بنمــــایی و کلتــــوری پاشــــماوەی دەرەبگــــایتی و 
 ل کی جیــایوەررچاوەی گرتــوە، ژن بــونوە ســھــاتید

 پــلیک نزمتــر ، ســکس و عشــقی ژن تــابۆیک و . پیــاو
رمیبــداری و شــکــسی عمکــی سچ . ل ــان  ئم بۆچون

 ســــــیرکن ئــــــۆجالن . یــــــدا شــــــپۆل دەدا"ژنۆلــــــۆژی"
دەتوانین چ "دە واتژن ک ین کبن و ڕاکردنانک لناو

وپیــــــاو بجــــــوت ئنجــــــامی دەدەن؟ دەتــــــوانین وەک 
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 نین کنگیسی کوردان ھیو ناسناملماندنی ئخۆس
   . ٢٠٦". کۆتایی پھاتوە

 لتی بـــــریتیی کـــــوردایناســـــنام وات یم قـــــسئ
ڕانکردنــــــــــی ژن و پیــــــــــاوە لدەســــــــــت دوژمنــــــــــانی 

کی وە ھر ســــــــــــکس و عشــــــــــــق!خۆشویــــــــــــستیان
ڕیگپــــــندراوی ژن لدەرەوەی دەســــــتی بنمــــــا و 
تیی کــوردایوەی ناســنامینســ گشــیرەت و کــۆمع . 

 یوەستتی پی پیاوساالری کوردایکی تر ناسنامزمانب
 ئم ئو ڕاســــــتیی ک . ب ســــــکس و عشــــــقی ژنوە

 بارەت بی ســککتی پو سیاســ ــروانین و ناســنام ت
 ئم ھمـــــان ناســـــنامی . ت نـــــراوەژن لســـــر بنیـــــا

پیاوساالری ناسیونالیزمی کـوردە ک ژن بشـی سـرەکی 
 . پناســی پیــاو و بنمــا و کــۆمگی کوردســتان تیایــدا

رەفژن شـــ .ژن تـــابۆی  . یرە ککی ســـوەرژن بـــون 
ھمــوو شــتک لدەوری ئو مانــا پیــدا دەکــا و بتــایبت 

 نیــــشانی مـــــانوەی  ئم. لدەوری سکــــسوالیتی ژن
 ل ـــــــزانوازی خکـــــــان و شـــــــتییکۆم یوەنـــــــدیپ
کـــۆمگی کوردســـتاندا بھـــۆی دواکوتـــویی ئـــابوری و 

   . کۆمیتیوە
ـــــــوانینی  م تـــــــۆژی"ئ ـــــــی دوو " ژنۆل ـــــــۆ ڕاکردن ب

خۆشویست ب نمانی شـرەف و ناسـنامی کـوردایتی 
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ھمــان چیرۆکــی کوشــتنی دوو خۆشویــستکی گونــدی 
ـــی قا ـــاو یکت ـــراق ک چـــون ن نی کوردســـتانی عمیـــش

 خـۆی ب ککوەک پتـیش ککنیشتمانی کوردستان و ی
ــــا، لبر نچــــونی شــــرەف و  ــــان دادەن ڕزگــــارکری ژن
ناســــــنامی کــــــوردایتیکی تســــــلیمی خــــــانوادەکی 

 دیــارە کاتــک . کــچکی کــردنوە و کچکیــان کوشــت
 پکک زیـاد دەکـا و ژمـارەی ئم کـچ ڕاکـردوان بـۆ نـاو

ژنـــان دەبـــن گریـــال، پکک بـــۆ دورخـــستنوەی بی 
 نی بکس کردن و عاشق بون بس ل م ژنانئازادی ئ
ــــد و کــــۆمگی  ــــاوک و بنمــــا و  عشــــیرەت و گون ب

 ب م ژنانئ یی"و " پاکیزەیی"کوردستان داوە کفریـشت "
وی پاراسـتنی  ژنۆلۆژی لژـر نـا. پاک ڕابگرێ" ڕاھیبی"و 

 دەغژنـانی کـورد  ق شـق لکس و عناموسی کوردا سـ
ــــت  ــــاکو بتوان ــــازادی ژن"دەکــــا ت لســــر " ئم بیی ئ

ــشدا ئم  ــداریکی البرێ و لھمــان کاتی ــزوتنوە چک ب
ـــــزی پککوە  ـــــن ڕی ـــــزە زۆرەی د و ھل وەیـــــزوتن ب

ــــا ــــۆژی . محــــروم نک ــــی ژنۆل ــــاقی و دوڕووی  ئم دوف
بارەت بڕووسشق و ئازادی دەخاتکس و عس  .   

بگومان بۆ ئۆجالن ئم پاساوکی سیاسی ک ژنـان 
ــــۆمگ و  ــــویی پیاوســــاالری ک ــــانی دواکوت ــــات قورب بک
ــدات ئم  ــانی کوردســتان بوە فریوب ــشدا ژن ــان کاتی لھم
 وان لنـاو ئـازادی ئپ ل شـقکس و عکردنی سـدەغق

پیاواندای .ک ی وایو پنـاوی  ئب م فریوکاریر ئتاس 
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  ر چــونکســ ــتوە  دەچم "زانــستی ژنک بیگکــۆم
ـــت رەتایی بســـادە و ســـ ـــۆوە . . شـــیوەی ـــان ھ  بھم

نـخڕیـن ھک بۆ ڕاپخ ئاسانی دەتوانو " ٢٠٧ ". ب
و تـزە دژی " ژنۆلـۆژی "ھیچ کسیش ب نازانـستی بـونی

    !. ئم ژنناسیش نازانئازادیکانی ژنی 
لسر ئازادیکانی ئستای " ژنۆلۆژی"ئگر تزەکانی 

 دژیــان دەوەســت ک لوەیمــوو شــھ ب ک ،ژن ڕۆشــن
ــــــانوی  ــــــگەکان"ببی ــــــرکوتنی " ئرک شۆڕش ــــــا س ت

ــــوکراتی شارســــتانی" ،بم پرســــیاری ســــرەکی ل "!دیم
ـــــــوکراتی شارســـــــتانی چ  ـــــــۆژی ئوەی ک ئم دیم ژنۆل

یوەنــــدی نــــوێ لکی پوازــــستا شــــزانــــی ئگــــای خج 
دەھنت ئاراوە و چ ئازادیک ب ژن دەدات و ئایا سکس 
وعشــق و ھاوســـرگیری ئــازاد و ســـرجم ئازادیکـــان 
چــۆن دابــین دەکــا؟ جگــای ژن ل کــۆمگدا چــی دەبــ و 
خــودی شــیوازی برھمھنــان و گــۆڕینوە و دابشــکردن 

  چۆن لو سیستم نویدا؟ 
دا ھیچــــی لســــر ئمــــان "زانــــستی" الپڕە ٢٠٠لم 

 ک بـــــوە نوتـــــراوە، ئـــــونی " ن ل پرۆســـــی نتوەب
یکی زۆری ھخــای ــازادبونی ژن ب ــدا ئ ــی . دیموکرات  ژن

ــازادە ــای ئ ــازاد کۆمگ ــازادیش نتوەی . ئ ــای ئ  کۆمگ
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ــــوکرات ــــان ڕۆکــــی "وە .  ٢٠٨". دیم ــــونی ژن دیموکراتیزەب
انیت و دیــــــاریکراوی دەبــــــت ل جگیرکردنــــــی علمــــــ

ــشیی  ســیرکن . ٢٠٩"دیموکراســیت ب شــوەیکی ھمی
دیموکراســـی بـــونی "و" پرۆســـی نتوەبـــونی دیمـــوکرات"

ــان ــن ؟ " ژن ــانی چــی؟ چــۆن نتوە و ژن دیمــوکرات دەب ی
 موە سیـستن؟ ئایـا ئوە و ژنـی نـادیموکرات ھتئایا ن
 ـــش ـــان نتوە و ڕەگزە؟ ئم ھاوکی ـــ ی ـــوکراتی دەب دیم

ی دەگین؛ نتوە دیموکرات دەب ژن ئازاد فلسفی چ
دەب =ئـازاد دەبـ گکـۆم ئـازاد =ژن ئازاد ب گکـۆم

وە دیمــــــــوکرات دەبــــــــتن بــــــــ . !! ــــــــشر ھاوکگئ
یکــسانکان بکیــن ب ھاوکیــشی ل جیــاتی دانـــان ئوا 

نتوەبــونی دیمــوکرات نتوەی ئنجــامکی ئوەی ک؛ 
و ک!! دیموکراتئ ممانـای ئ س نـازانک ک ییگۆم

وشکشی چی؟ جا چ ب نـاوەرۆککی دەگـا؟ بم داوا 
ل ژنــــــان دەکــــــرێ لپینــــــاو گیــــــشتن بو کــــــۆمگی 

"وەی دیموکراتتوەبونی دیموکرات نتیری پیاو !!" نس
نکن و خیانتی سکس کردن و عشق و ھاوسرگیری 

ختی گرانــی تســ نن و خۆیــان بــخکنیــایی بــونی ن
پمـــــان نـــــا ئگر بـــــاس ل  ئــــۆجالن  بم!!مزنوە

دیموکراســـــی خـــــۆ زۆربی دنیـــــا ئمـــــۆ سیـــــستمی 
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دیموکراســی پرلمــانی یــان فرەحزبــی و جۆرەکــانی تــری 
ـــــانت کوردســـــتانیش  دیموکراســـــی  دیموکراســـــی و تن
بنمایی ھی، بۆچی دۆخی ژنان ھشتا ل ژردەسـتیی 

دیمــوکراتیکی پکک چــی جیــاوازە لو پیاوســاالریدای؟ 
  دیموکراتیانی ل دنیای ئمۆدا ھی؟ 

لوەمــی ئمدا پــی وای ک تایبتمنــدی " ژنۆلــۆژی"
ـــاوازی ئم ـــۆی جی ـــورد ھ ـــی ک ـــورد و ژن ـــونی " ک نتوەب
وەی دیمـــــــــــوکراتتو !!"دیمـــــــــــوکرات نو ل یککپ

ک شقیاباوەڕەشدایکس و عس ک ککژنانی پ  ن لـ
ــــــانی  حرام کــــــراوە نک تنیــــــا ئرکــــــی ئــــــازادی ژن
ــــــــــتانیان پــــــــــ ســــــــــپردراوە بکــــــــــو بم  کوردس

ــــزی " ــــاالکترین ھ ــــدوترین و چ ــــدتیانیان زین تایبتمن
   . ل جیھانیشدا٢١٠" . کۆمگای دیموکراسیانن

ـــورد ـــۆی ئوەی  ک ـــدیش بھ تائـــستا " ئم تایبتمن
ــیل ــوری عشــیرەت و قب ــزی کلت ی ھــج  ل شــوین پن

ــوری شــار  ــت، بم کلت ــدا دەبینر ــۆمگی کوردەواری ک
ئو کۆمگایی  "وە لبرئوەی . ٢١١". پرەی نسندوە

شــــارو دەولت مــــۆری خــــۆی لیــــداوە دەولتــــگرا و 
دەســــــتۆی، کۆمگــــــای الدــــــش ھنــــــدە کۆمکــــــار 

کوات . ٢١٢". "ئــــــازادە"و" دیمــــــوکرات"و" یکــــــسانیخواز'
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دیمــوکرات و یکــسانیخواز "ی تایبتمنــدی کــوردیش ئوە
ـــازادە تـــاوەکو  " ژنـــانی کـــوردیش بھمـــان شـــوە. "و ئ

ئیستاش کاریگری سردەمی بردینی نوێ لسر ژنانی 
ردەوامگــــای کــــوردەواری بژیــــانی نــــاو  . ٢١٣". کۆم

ــورد وای لبرئوەی ــی ک ــو خ ــانی ن  پککش وەک ژی
"کــــالی ــــو گری ــــ نی ــــ. الی کــــوردان خ ــــک لن او  کات

ڕکخــستنی خــدا ل نــزیکوە تماشــای خــزان بکیــن 
 ژن . دەبینین کمبستی سرەکی ئازادی زەق دەبتوە

 ئو ئنجــــامی دەرکوتــــوە بــــۆ . زۆر کــــارا و ئــــازادە
 ٢١٤". شیوازی برخۆدانی نیو گریالیی خ دەگڕـتوە

ــــــــانی پککش ئنجــــــــامی  ــــــــۆی ئم وەزعی ژن ھرب
کــیرخــۆدانی خزۆر کــارا و   . ب ــ وخــانی ن وەک ژن

 وات . ئازادن بم بھمان پوەری  خـ بـۆ ژن ئـازادن
ـــــد و ژیردەســـــتی   ـــــ پابن ـــــاو خ ـــــی ن وەک ژن و دایک
ــ و ســرۆکی خــزانن و ســرەڕای ئوەش  رۆکی خســ
ژیانی سکسی و عشق قدەغی و کاتی ھاوسـرگیریان 

ی لسـر ب پی پرۆسیک ل پرستگای حـزبوە بیـار
 ئاشــــکرای ئم ژن ھــــیچ مــــافکی وەک ژنکــــی . دەدرێ 

ھـــــاوچرخی ســـــربخۆ و بشـــــدار ل برھمھنـــــان و 
ـــــدا  ـــــی و لباشـــــترین حات بڕیـــــوەبردنی کـــــۆمگدا ن
 خــــۆکردن ل جــــگ ک ــــی ســــربازکی خکــــی گریالی

ـــانی   ژن "  ل پرۆســـی نتوەبـــونی دیموکراتـــدا" قورب
  . و مافکانی نیبایخکی تری بۆخۆی 
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ب دواکوتویی کـۆمگی " ژنۆلۆژی "ئم شانازیانی
کوردســتانوە دەیکــا، بوەی ک ھــشتا ل ژرکــاریگری 
چرخــی بردی پــش شارســتانی و نریتــی عشــیرەتی و 
 ککلی پو ڕۆڵ مـۆد نمـون نیـشانی دەدا ک ،کیدایخ
بـــــۆ کـــــۆمگی کوردســـــتان و ژنـــــانی کوردســـــتان چ 

 پکک . وتویکی ئابوری و سیاسـی و کـۆمیتیدواک
 ک لم نب یــــــــــــۆدیرنیت دژی ســــــــــــرمایداری و م
ڕوانگیکــــــی پــــــشکوتنخوازانوە بکــــــو خوازیــــــاری 
ــش شارســتانی و  گڕانوەی بــۆ کــۆمگی ســرەتایی پ
جگــرتنوەی کــشتوکاڵ و گونــد ب پیــشسازی و شــار و 

ــونی و  ــی جگــرتنوەی عشــقی ئفالت ــی و حرامکردن دین
 ژن و ١٣ســـکس و ڕزگـــرتن ل خۆشویـــستی گورەی 

 دەبــ ئــازادی ژنــان لســایی .  ســا٩زەواجــی منــانی 
کۆمگیکی وادا ک ھموو کۆنپـارزیکی پیرۆزکـردوە 
و ھموو پیـشکوتنک ھراسـانی دەکـا چـی بـ؟ ئایـا لم 

نی نتوەی دیمــــوکراتیدا ھــــیچ پــــاییکی کۆتــــایی ھنــــا
  ژردەستیی و پیاوساالری بونی ھی؟ 

دا ٢١بیھنن پش چاوی خۆتـان ل سـرەتای سـدەی 
ھزار ١٠کوردستان برەو ژیانی ئشکوت و گونـدەکانی 

ســـــاڵ لموپـــــش بچـــــتوە و واز لدنیـــــای مـــــۆدیرنی 
ــی  ــشنی ئنترنت ــۆژی و کۆمیونیکی ــشسازی و تکنول پی

ای بـ، دەبـ ژن چ بھن و خریکی ئاژەداری و کشتوک
چارەنوســکی ل کــۆمگیکی دواکوتــوی لم شــوەیدا 
ھبــــ؟ چ ئـــــازادیک ل ســــایی برســـــتی و ھژاری و 
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ــــایی  نخۆشــــی و کارەســــاتی سروشــــتی و ختری کۆت
ھاتنی ژیان لسر گۆی زەوی وەک ئسـترەیکی تمن 

  دیاریکراو ھب؟
 گڕانوە بــــۆ کۆمــــۆنی ســــرەتایی بــــۆ کــــۆمگی
ــانی  مرۆڤــایتی محــا چــونک مــرۆڤ ل برھمــی داھن
خۆیدا و زاڵ بونی بسر یاسـا سروشـتیکاندا تـوانی لو 
قۆنـــاغ دڕنـــدەیی دەربچـــ و بتـــوان بمنـــتوە و پـــش 

ھر ھنگاوــک بــۆ پــشوە " وەک ئنگلــس دەــ؛. بــکوێ
ــــازادی  ــــک برەو ئ نگاوــــای شارســــتانی ھ لســــر ڕیگ

تــک برەو ئـازادی ھنگــاوی نــاوە ک  ئینــسان کا. ٢١٥"بـوە
پیویستیکانی باشترکردنی ژیان و مانوەی لڕگـای کـار 

ئـــازادی زانینـــی  ". و برھمھنـــانوە برەو پـــش بـــردوە
ویستیین. پگـنی تر لگرە ئویستی کوھیگـل" (.  پ-

 ژنــانیش کاتــک . ٢١٦)ئینــسکلۆپیدیای زانــست فلــسفیکان
تر و دەســــت ڕاگیــــشتنیان ب پویــــستی ژیــــانکی باشــــ

ــن  ــدادەکن ھنگــاو دەن ــان وەک خۆئاگــاییک پی مافکانی
 ئازاد دەبن لدەستی ئو ھزانی بیـاری . برەو ئازادی

 . سكس و عشق و کارکردن و شوەی ژیانیان بۆ دەدات
ژن کاتک ل کۆمۆنی سـرەتاییدا بھـۆی دەوری ل نـاو 

ـــدا و حـــسابکردنی  کـــاری نومـــاڵ وەک کـــاری کۆمیتی
 ،رەتاییســـ و دەورانتی گرنـــگ بـــۆ ئیکی کـــۆمکـــار
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 ھربۆی ژن ب چونوە ناو کاری کـۆمیتی . ئازاد بوو
ئو ئازادی بۆ خۆی دەگڕنـتوە نک ب گڕانوەی بـۆ 

پیــــــشسازی گورە  ". ژیــــــانی خکــــــی و عشــــــیرەتی
انی دەورکـــی بـــنرەوەی گـــا ل پرۆســـی برھمھنـــ

ڕیکخـــراوی کۆمیتیـــدا لدەرەوەی میـــدانی کاروبـــاری 
 ،زەکر دوو ڕەگھن لنجــان و منــامــاڵ بــۆ ژنــان و گ
ـــۆ شـــوازی  ـــادەکرد ب ـــوی ئام ـــابوری ن ـــایکی ئ کببنم

زەکردوو ڕەگوان ھیوەندی نزان و پرزی خ٢١٧". ب   
  شـیرەتیکـی و علخ یوەنـدیوازی ژیان و پم شئ

کوتنی کـــــۆمگی کوردســـــتان و بـــــونی بھـــــۆی پـــــش
ببشـک ل دنیـای سـرمایداری ئمـۆ، تنیـا ل کـورە 
دھاتکـــانی کوردســـتانی تورکیـــا مـــاوەتوە و شـــوازی 
 ل رەکی ژیــانوازی ســداری شــرماینــانی ســمھرھب
ـــازاڕی گورەی  ـــدەکانیش وابســـتی ب کوردســـتان و گون

   . سرمایداری شارەکانن
ڕانم گی ئش " ژنۆلــــۆژی"وەیی پــــگبــــۆ کــــۆم

سرمایداری و پش شارستانی، تزی ھزکی چکداری 
خکــی ک خــۆی ببرھمــی پکھــاتی خکــی گونــدی 

ئو "کوردســــــتان دەزانــــــ و ڕایــــــدەگین ک پکک؛ 
ـــو  ـــۆ شـــیوازی برخـــۆدانی نی ـــوە ب ـــامی دەرکوت ئنج

  ٢١٨". گریالیی خ دەگڕتوە
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اکۆک ب واقعیتی ژیـانی زۆربی خکـی بم ئم ن
ــــدیکی ســــرمایداریدا  کوردســــتان ک لســــایی پیوەن
 ــــــــاران ل ــــــــانی ســــــــرمایداران و کرک دەژی و چینک
کوردستان وەک شونکانی تری عراق و تورکیا و ئران 

یکـــــدارەکانی . و ســـــوریا ھچ ـــــست  حـــــزب ناسیونالی
 ک برنـــام و کوردســـتانن، پکک و پـــارتی و یکتـــی،

دەستیان ھمان برنام و پکھاتی خکی و گونـد و 
میرنشین و فیدرالی و کۆنفیدرالی کانتۆنکان و دەستی 
ـــاتوانن مـــۆدلی  ـــانوێ و ن ـــاک حـــزبی و نای ـــشیایی ت میلی

ـــای . دەوتـــی مـــۆدرن دروســـت بـــکن ش وـــیم پب 
ـــابوری ســـرمایداری بم شـــوازی ـــی ئ ـــدی زا  پیوەن
سیاســــــی و کــــــۆمیتی سیــــــستمی زاڵ تکوکــــــی 
کۆنپرستانی ل دەستدارتی بنمـایی، میلیـشیایی ، 

   . دینی و پیاوساالری
ئم لرەدا ناچین سر جیاوازیکـانی نـوان پکک و 
 ،نـــی م نوســـینگـــای ئج مئ تـــی و پـــارتی چـــونککی

زانم ھئ شن کدا ھاوبو خام لب کھـاتپ پشت ب 
کۆمیتیکـــانی پـــش ســـرمایداری دەبســـتن و ھر 
کامیان بشوازک بۆ سپاندنی دەستی حزبی خۆیان 
بکاری دەھنن و ئمش بشک ل خستی دەسـتی 
سیاســـی حـــزب و بـــزوتنوە ناسیونالیـــستی و دینیکـــانی 

تی ناوەڕاستی ڕۆژھوازەی . ناوچم شـک لینمـون 
ــار ــاب  بک ــی الی پکک لم ق ــانی پاشــماوەی خیت ھن

ڕوی فکریی ژنۆلۆژیدا خۆی نیشاندا ک بپـی قـسکانی 
 تــییخ تو ســونبــۆ ئ ککرخــۆدانی پالن بئــۆج
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ــتوە ڕدەگ . الن لــۆج ــی الی ئ ــا خیت  بم ئم بنم
 ی ککپ ـــــــــوێ ک قـــــــــابکی فکـــــــــری و سیاســـــــــی ن

 و شوازی خکی سیاسی داوە ب پکک داڕیژراوەتوە
ک ژنۆلۆژی تیایدا یاسا و دەسـتوری مـاف و ئازادیکـانی 

 بگومــان . ژن لسـایی ئم خـ سیاســیدا دیـاری دەکـا
ئم خــ ئایــدیولوژی و سیاســی کاتــک ل نوکــۆمگی 
ـــادا ھدەســـوڕێ دوچـــاری  مـــۆدرنی کوردســـتانی تورکی

یــاوازی برنــامی ھبژاردنــی نــاکۆکی دەبــ و ئم ل ج
ھدەپ ک الینگری ل مافی زەواج و پکوەبـونی گی و 

دەکـا لگڵ ژنۆلۆژیـدا دەبینـین ک ) ھۆمۆسکوال( لیزبین
لوە زیاتر ک نربـازی " سوکایتی بم ماف دەکا و دە؛

ـــدی ـــو الدان و نخۆشـــیکی زاین ـــان ) ســـکس(وەک تاکک
ی شارستانیدا زایند و دەسـت ل کۆمگاکان. . ببینرت،

 یـاخود ٢١٩"*. نخۆشی کۆمیتین، وەکو شرپنج وان
لگڵ یاساکانی یکسانی ژن و پیاو ل میرات ل کـانتۆنی 

   . جزیرە ک پچوانی ژنۆلۆژی ک ئیسالم پیرۆزدەکا
ـــۆژی  ـــاکۆکی خـــۆی دەرخری نگونجـــانی ژنۆل ئم ن

ســی و کۆمیتیــانی ئــۆجالن لگڵ ئو بــزوتنوە سیا
ـــا و ســـوریادا  ـــۆمگی کوردســـتانی تورکی ـــاوی ک ل ھن
دەرگیری ملمالنـن لگڵ دەسـتی ئیـسالمی لتورکیـا و 
ـــــر ھژمـــــونی پککدا  ژ م لســـــوریادا ب داعـــــش ل

ــــاونتوە ــــادا . م ــــایبت ک ســــرمایداری ل تورکی  ب ت
شـک ھشتا پویستی ب ھزی کاری ھرزانـی ژنـان و ب
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 ــــــاردن ــــــۆ ن ــــــشسازی ئاراســــــتکراو ب ــــــزەی پی و ھل
 لســـر ٢٢٠)orented-Industrialization export(دەرەوەی

ڕاوەســــتاوە و جیــــاوازی لچــــاو بــــاقی ئــــابوری رەیعــــی 
یدا ھکـــاوچ ـــ . ن ـــونوە و ب ـــنی قوب ـــۆی زەمی  ھرب

ئیعتبـــاری ژنۆلـــۆژی پکک زیـــاتر دەبینـــین و ئوەی ئم 
وانی ڕادەگرێ پویستی سیاسیکانی ئیدیولوژی دواکوت

بــــزوتنوەی چکـــــداری پکک ی ب برھمھنـــــانوەی 
 یـشتن بردەم گی و داخرانی دەرگای بکدارەکزە چھ

  . دەستی ل سایی دەولتی شۆڤینیستی تورکیادا
ـــــــونی  ـــــــراق نم ع ـــــــی کوردســـــــتان ل بم ھرم

ــــــــادەکردنی تواوی ئو  ــــــــو"پی نی  پرۆســــــــی نتوەب
ــــدا ی، ک پکک وەک بھشــــتی ڕزگــــاری و " دیموکرات

لــرە ژنۆلــۆژی وەک یاســای . ئــازادی ژنــان باســی دەکــا
سینوەی ئازادیکانی ژن جگیرکراوە و لسـر سـکس 
 . و عشــق و شــرەفی پیاوســاالری ھزاران ژن کــوژراوە

لرە ئیتر دەوتی شۆڤینیستی تورک یـا فـارس یـا عرەب 
تدار نـیحـوکمی دەس کدەیسـ تی چـارەکو کـوردای 

 لم ھرـــمدا ناســـیونالیزمی . خکـــی کوردســـتان دەکـــا
کوردی یکتی و پـارتی شـوازی دەسـتکی میلیـشیایی 

ـــشتۆتوە ـــدا ھ شـــیرەتیان تیی و عـــا ـــد . بنم  ھرچن
لـرەش دیموکراسـی پرلمــانی ئوەنـدەی برژەوەنــدی و 
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ن حزبکانی تر ڕـگ بـدات ھز ھاوسنگی نوانیان و نوا
یشـــــیرەتی و . ھع مم سیـــــستی ئســـــای ژنـــــان ل 

 زارانیـــان لـــھ کـــداری کوردیــدا بی حزبـــی چکــیخ
   . کوژراوە و ب مافی ژنان لڕادەبدەرە

دەستی ناسیونالیزمی کورد ل عراقدا وەک بشـک 
ـــــــی رەیعـــــــی و عشـــــــیرەتی و  ـــــــستمی دەوت لو سی

ـــاوچ ـــی ناوەڕاســـت خســـتی ئیـــسالمیی ن ی ڕۆژھت
 ل رزتـرین ئاسـتیدایب ل ک کـاری ژنـاندیاری ڕادەی ب

ــــا ــــدا جــــگ ل ئفریق ــــا (ئاســــتی جیھان ــــانی ١٨،١تنی ٪ ژن
 ل کوردســتان ئم ڕــژەی . ٢٢١)ئامادەبکــار لســرکارن

ـــــش ـــــابوری ٢٢٢کمتری ـــــی ئ ـــــایبت لســـــایی قیران  بت
-٢٥، تمن %٥ بڕــژەی ٢٤-١٥ژنــانی تمن (ئــستادا

، تمن %١٧ بڕیژەی ٤٤-٣٥، تمن %١٧ بڕیژەی ٣٤
ــــــــــژەی ٥٤-٤٥ ــــــــــژەی ٦٥-٥٥و تمن % ١٠ بڕی  بڕی
٥%یــدانی کــار و ٢٢٣)*دایم ی ژنــان لم دەرکــردنوەئ، 

ــــانی کــــردۆتوە کــــۆیلی  برھمھنــــانی کــــۆمیتی ژن
ـــــــنی  ـــــــان زەمی ـــــــاری لڕادەبدەری ژن ـــــــاڵ و بک ناوم

ــــی  ــــسالمیکان خۆشــــکردوە ک چ یکت ــــارتی و چ ئی و پ
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کۆنپرستی فکری و کۆمیتی دژ ب ژنان زاڵ بکن و 
 ھربـۆی ئگر . یاسا ئیسالمیکانی فرەژنیان ژیاندۆتوە

کوردســــــتان لســــــایی دەولتــــــانی شۆڤینیــــــستدا وەک 
نــــــــاوچیکی دواکوتــــــــوی ئــــــــابوری و کــــــــۆمیتی 

ی دەھــــرایوە و ســــتمی لــــدەکرا، ئوا ئــــستا لســــای
چـــارەک ســـدەیک ســـربخۆیی ل دەســـتی غیــــرە 
ـــــدا  ـــــی ت ـــــستمی خیت ـــــوترین سی ـــــورددا  دواکوت ک
بڕیوەبرێ و خکی کرکـار و ژنـان و گنجـانی لواولـو 
نــاڕازین لم بــ مــافی و ســرکوت و نبــونی ئــازادی و 

کــاریژاری و بھ . ــدا ل   ل کاتکــدای لم ســانی دوای
مھرھــان ڕیگــای ب ــانی نوتوە داھــاتی کوردســتان دەی ن

   . ملیار دۆالرە لساکدا
ھرمی کوردستان چـونک ل چوارچـوەی دەوتکـی 
 تدەی ڕابـردووەوە ژنـان چـونسـ و ل داریدایرمایس
ـــد و  ـــار و کارمن ـــونت کرک ـــازاڕی ســـرمای و ب ـــاو ب ن
خـــــاوەن کـــــار و خونـــــدن و سیاســـــت و نـــــو کـــــاری 

ـــۆ کـــۆمیتیوە، ـــان ب ـــاتی ڕاســـتوخۆی ژن  مـــۆری خب
 سـرەڕای دەسـتی . مافکانیان بم کۆمگیوە دیارە

دواکوتــوان و عشـــیرەتی یکتــی و پـــارتی و گـــۆڕان و 
ئیسالمیکان بم ئم بزوتنوەیی ژنـان چ ب ئاشـکرا و 
چ ب ناڕاســـتوخۆ چ ب ھـــز و چ بشـــوەی الواز خـــۆی 

ـــــا ـــــشانداوە و بشـــــک ل خب تی خکـــــی کرکـــــار و نی
زەحمتکــشی کوردســتان دژ بو ھلــومرج سیاســی و 
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ـــابوریی ســـرمایداری کوردســـتان  ژنـــان لھرمـــی . ئ
کوردستان ب خبات دژی یاسای بـاری کسـتی توانیـان 
کوشتنی ژنان لو یاسای البرن و ئـستا دژی فرەژنـی و 
ــژەی ھی در  ــات ــدەکانی تــری پیاوســاالری ئم خب . بن

٢٢٤  
ئــازادی ژنــان ل کوردســتاندا پیوەســت بوەی چنــدە 
ژنان دەتوانن ل کاری کۆیالیتی ناومـاڵ ڕزگاریـان بـ و 
وەک ژنــانی وتـــانی ڕۆژئـــاوا دابینکردنــی کـــار و بـــیمی 
ـــا و  ـــاڵ و داینگ ـــیمی سرپرشـــتیکردنی من بکـــاری و ب
ــی ســکپی و  ــیمی دەوران ــانی خــۆڕایی و ب ــاخچی من ب

ــاف ــابوری و سیاســی و کۆەمیتیکــان وەک ھمــوو م  ئ
 ک جیاکــاری لر یاســایو ھ ــد بــ پیــاوان لــی بھرەمن
نــوان ژن و پیــاودا دەکــا و ژنــان دەچوســنتوە الببــرێ 

 ئم جگـــا و ڕگـــا . ب یاســـاکانی شـــریعتی ئیـــسالموە
ئابوری و یاسایان بگومان ڕگا خۆش دەکا تاکو خبـات 

یکـــــانی ســـــر ژنـــــانیش زیـــــاتر دژی ســـــتم کۆمیت
 ئـــازادی ســـکس و عشـــق و ھاوســـرگیری . گشـــبکا

بشــک لم ئازادیــانی ک ژنــان ل ئــستادا پویــستیان و 
ـــۆ دەدەن ـــی ب وکـــسی و . ھس ـــدی  گشـــکردنی پیوەن

عاشــقانکانی نــوان کچــان و کــوڕانی شــارە گورەکــان و 
رتن ل کاریگری پشکوتن زانستی سکـسیکان و ڕزگـ

ـــون  ـــانی مـــرۆڤ و تکوب ـــاف ســـرەتایی و بنڕەتیک م
ــــانی کــــۆمیتی کــــراوە و کــــاریگری  لگڵ کــــار و ژی
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ــــان لســــر  ــــدیا و تــــۆڕە کۆمیتیک ــــا و می تکنلۆژی
نزیکخستنوەی کلتورەکان و یونیڤرساڵ کردنـی پیـوەرە 
ڕەوشـــتی و ئینـــسانیکان، ئمـــان ھمـــووی کــــاریگری 

 نــوی ژنــان ل کوردســتان دادەنــ ک لســر نوەیکــی
زیاتر بـکون دژایتـی پیـوەرە خلکـی و پیاوسـاالریکان 
ــاو  ــوان ژن و پی کــسانی نــازادی و ی ــاو ئ و خبــات ل پین

  . بکن
 ــــان ــــۆی ئم واقعــــیت کــــۆمیتی و فرھنگی ھرب

یان کـردۆت چیرۆکـی برئـاگردان مگر "ژنۆلۆژی"ئمۆ 
ـــوی ـــشتا گ ک ھســـانـــای ک ـــرن ک دەســـتیان بدنی  لبگ

تکنلوژی و ئنترنت  و دنیای دەرەوە ڕاناگـات، ئگینـا 
لم سردەمدا چۆن دەتوانرێ ب وەعدەدان بوەی ژنـان 
دەب بکرن خواوەند و راھیب دەتوانرێ ژنان فریوبـدرن 
ک دەست ل ھموو ماف و ئازادیکانی سرزەوی بھـنن 

نـــانی ئدیھنـــاو بپ بـــات و لدا خقینانڕاســـت و مـــاف
 ل کۆمگی سرمایداری ئمـۆی کوردسـتاندا . نکن

بھر ڕادەیک ژنان دەچن میدانی کـاری کـۆمیتی و 
بــزوتنوەی یکــسانیخوازی ژنــان پرەدەســتن بھمــان 
ڕادە ئم تـــزو یاســـا دواکوتـــوانی ســـبارەت بژنـــان 

ژی ئم تــوانین ئاشــکرا دەبــ و پویــستی خبــات ل د
ــ دەکــرێ و  ــاتر ھســت پ ــستی زی ــوان ناسیونالی دواکوت
دەبـــت مســـلی جـــدی ژنـــان و بـــزوتنوەی ئـــازادی و 

  . یکسانیخوازی ل کۆملگدا
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  کۆتایی
 لماند کمان ســـــو ڕاســـــتیئ مدا ئـــــم نوســـــینل
ژنۆلۆژی ب داوای قدەغکردنی سـکس و عشـقی ژنـان 

ــــارەکردن وەی فکــــر و میتــــۆد و سیاســــتی جــــگ ل دوب
پیاوساالری نو کۆمگی کوردستان و کلتـوری خلکـی 
ــــسالمی   ــــای ئی ــــوری ژنۆفۆبی ــــش ســــرمایداری و کلت پ
ــازادی و ســکس و عشــق  ــشی ژن و ئ ک بارەت بســ

کی تر نیشت .   
 ک یــز و کلتــورە زاو فکــر و تک لشــژنۆلــۆژی ب

تـی ناوەڕاسـتدا بـۆ کشی ژن و ئازادیکـانی ل ڕۆژەھ
ـــزوتنوە سیاســـی بورژوازیکـــان ب بیک  ســـرجم ب
 یگوەی ژنـان و کـۆمانـنیا گگاچارەی تو ڕ دەزان
بۆ دەورانی کلتوری خکی و سـینوەی مـاف شخـسی 

ـــــۆ . و ســـــرەتاییکانیان ـــــانی پککی ب ـــــۆژی زم  ژنۆل
ــان ل ــر و سیاســت لمســلی ژن ــان فک ــی ھم  دەربین

  . کوردستاندا
ئم سرەتا ل بشکانی تـایبت ب تـز و بگکـانی 
ژنۆلـــۆژی نیـــشانماندا چـــۆن ئم بـــگ و بۆچونـــان نک 
زانـــستی نـــین بکـــو پـــچوانی زانـــستکن ک تـــا ئـــستا 
ــافی دایکــایتی و  ــژووی م ــزان و مــدەر و خ لســر جن
ی پیدابونی سیـستمی پاتریـارکی و پیاوسـاالری و ئـابور
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بدەست ھاتوە و لرەدا بدرـژی باسـی مـژووی خـ و 
ــۆمیتی  ــانی ک ــدی شــوازی برھمھن ــزان و پیوەن خ
ــــان ک بســــر پیوەنــــدیکانی ژن و  لگڵ گۆڕانکاریک
پیــاودا ھــاتون خــستڕوو تــاکو خــونر بتــوان خــۆی ئو 
براوردە ببینــــــت ل نیــــــوان زانــــــستی کــــــۆمیتی و 

بــۆ " ژنۆلــۆژی" تــزە نازانــستیکانی دا و خــۆی"ژنۆلــۆژی"
  . دەرکوت

ــاو و ســکس و  ــاکردنوەی ژن و پی ــر لســر جی دوات
ـــــوو  ـــــرد ک چـــــۆن ھم ـــــازادی باســـــمان ک عشـــــق و ئ
ـــاو تنیـــا  ـــانی ژن و ســـوکایتی ب ڕەگزی پی بپیرۆزدان
ــــان  ــــانی ژن ــــۆ ئوەی ســــرەتاییترین مافک پاســــاوکن ب

 ژیــ نــاوی بــستوە ،بنــاوی زانــستی ژنناســیوە و ل
برزکردنوەی ژن بۆ پـلی خواوەنـد و کردنـی ب ڕاھیـب 

گپیــاو و کــۆم وەی لروەھــا باســی  . و دورخــستنھ 
 یوەنــــــدیپ گۆڕانکــــــاری ل مــــــان کــــــرد کو قۆناغانئ
کۆمیتیکان و کلتوری سکس و خۆشویـستیدا تیایـدا 

 باســی ئو . شــک و نــاوەرۆکی جیــاوازی بخــۆوە گرتــوە
انمـــــــــان کـــــــــرد ک تـــــــــرس ل سکـــــــــسی ژن و قۆناغ

ــــــــستمی باوکــــــــساالریوە  کــــــــۆنترۆکردنی لالین سی
 تداوە و چــــۆن ئــــاین و ئیــــسالمیش کردویــــانریھســــ

 ھروەھـا ئـۆجالنیش چـۆن . یاسای دەسـت و دەوت
سرسوڕمان و موعجیب بونی خـۆی بم دەورەی دیـن و 

ــ ــی بســتنوەی ژن ــوە ل پیرۆزکردن ــسالمدا دەربی ان و ئی
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کردنیـــــــان ب ڕاھیـــــــبدا ، وە ژنۆلـــــــۆژی شـــــــرعیتی 
ــاوی  ــان بن ــا نمــونی ئم پرســتگای ڕاھیب ــوە ت لوەرگرت

 نزردام کککادیمیای ژنانی پئ .  
ــت و دوالیزمــی  ل کۆتایــشدا لســر ئــازادی ژن و گرف
 بارەت بکوردســــتاندا ســــ فکــــری ناســــیونالیزمی زاڵ ل

ــــــتیان ــــــازادی ژن ئو ڕاس ــــــستڕوو ک دەور و ئ مان خ
 ی لــــــوری ــــــانوەی ئم کۆنپرســــــت کلت ــــــنی م زەمی
کوردســتاندا ھــشتۆتوە و ژنۆلــۆژی چــۆن ب گــانوە و 
 وێ ئامــانجکــی و ئیــسالم دەیپیرۆزکردنــی کلتــوری خ
سیاســـــــی و کۆمیتیکـــــــانی پکک ل کوردســـــــتاندا 

ندیبب .  
ـــــــشت بســـــــتن بو  بگـــــــشتی ئم ھومـــــــان ب پ

ت فکـــری و زانــستیان، ک چوارچیـــوەی گـــشتی دەســتکو
زانــستی ناســینی پرۆســی گۆڕانکــاری کۆمیتیکــان و 
ـــدی ژن و پیـــاو و خـــزان و ســـکس و عشـــق و  پیوەن
ــــستا ئــــم وەک کــــۆمگی  ــــازادی بــــخن ڕوو وە ئی ئ
مرۆڤــایتی لم زانــست بھرەمنــدین، توانیومــان وەم و 

ەکــان بــدەینوە، ک دژی برپرچــی فکــر و تــزە داوکوتو
  . ژن و ئازادی و سکس و عشقی ژنن

ــــستمی ســــرمایداری  ــــشی ژن ل سی گومــــان کب
ڕۆژھتی ناوەڕاسـت و ل کوردسـتاندا مسـلی گرنـگ 
و پــاییی بــۆ خــستنڕووی ھر نخــش و پــۆژەیک بــۆ 

وتنخوازانـــشکو پ انوگۆڕی شۆڕشـــگـــا ـــۆی . ئ  ھرب
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ـــی  ـــشی الین م کتی و ئیفکـــری و سیاســـی و کـــۆم
ئـــابوری جۆراوجـــۆری ھی ک پیویـــستی ب لکـــدانوەی 
زیـــاترە و پیویـــستیمان ب گشـــپدانی ئم زانـــستی بـــۆ 
ناســـــینی ئو زەمینـــــانی ک دەزگــــــای خزانـــــی تــــــاک 
ژنــــــــومردایتی ئمــــــــۆ ڕۆژبڕۆژ زیــــــــاتر لبر یک 

تیکۆم یوەنــدیی پوازی نــوو شــ ندەوەشــکــانی ھ
نــک دکان پوان ژن و پیاو و مرۆڤوە . نداخم بب 

 سـکتر بـوو کرتوە بل می ئـم نوسـینچوارچیوەی ئ
ــــوو ئو مســــالن بگرتخــــۆ  ــــوان ھم ــــرەدا ل . بت ل 

ـــــستی و  ـــــۆدی نازان ـــــر و میت ـــــز و فک ت وە بـــــدان وەم
دواکوتــــوانی ژنۆلـــــۆژیوە ھومانـــــدا ک تـــــوانین و 

وە زانــــــستیکان ســــــبارەت ب بشــــــک لو ســــــلمنرا
مسالن باس بکین و بچین سر ڕەخنگـرتن ل فکـر و 

  . کلتوری ناسیونالیزمی کورد سبارەت ب کشی ژن
ـــــسانی  ـــــازادیخوازان و یک ـــــم و چ ئ ـــــوادارم چ ئ ھی
 ی ژن لورەیگ ـشم کواو بدەن بخوازانی تر مافی ت

کـری و سیاسـی بنیـن کۆمگی کوردستاندا و ھزکـی ف
ــویی ل ســر فکــر و  ــا ئم بســتکی دواکوت ــدان ت می
کلتــــــور و میــــــدانی بشــــــداری ژنــــــان ل کــــــۆمگی 

   . کوردستاندا البرین
ــازیزانم  ــدا سوپاســی ھمــوو ئو ھــاوڕێ و ئ لکۆتایی
ــب  ــاری کت ــکم ب ک ــاکو دەســت ب ــان دام ت دەکم ک ھانی

ـــایبت نیمـــای کـــوڕم و. نوســـین  ـــرام ،وە  بت ـــشادی ب د 
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گۆنای خۆشویست ک چاوخشاندنوە و گفتوگۆمان کرد 
کــب کانی کتشــب بارەت بریش . ســنــوادارم خــو  ھی

  . وەک یکم کاری نوسینی کتبم سودی ل ببینت
ــبم پــشکش ب دایکــم و خوشــککانم دەکم  م کتئ
 ـــــونی مـــــرۆڤم ل ـــــسانی ب ـــــانی و ئین ک ئیلھـــــامی میھرەب

و ژیـــــــــان لگیانـــــــــدا وەرگرتـــــــــوە و دوری پروەردە 
  . خستومتوە ل کلتوری پیاوساالری باو
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ــــــۆژی" ــــــۆ " ژنۆل ــــــ ب ژن ب ب و ترســــــک دەزان
و ە خـــۆی ب ،کککـــداری پوەی چزانـــستی"بـــزوتن "

جوکردنـــی فـــشاری سکـــسی ســـر زھنیتـــی ژنـــان و 
تی ژنان دەزانـەوکردنی ژیانی راھیبکلتـوری  . پ مئ

 کــــــۆمگی خکــــــی پــــــش ژنۆفۆبیــــــای ئیــــــسالم و
داریرمایتــی ناوەڕاســتدا ، ســڕۆژھ ــستاش لتائ ک

ھموو بـزوتنوە ناسیونالیـستی و ئیـسالمیکان زینـدوو 
   . ڕایدەگرن

 الن لوە بــــۆ "ژنۆلــــۆژی"ئــــۆجرزدەکــــاتدا، ژن ب
ئاســمان بــۆ پــلی خواوەنــد تــاکو مافکــانی وەک مــرۆڤ 

ــــزو ــــۆی و ب ــــسنتوە و خ ــــ ب تنوە لســــر زەوی ل
چکـــدارەکی لدەســـت بی کـــشی ژن و ســـکس و 

  !ئازادی ژن ڕزگاری بت
ب پـــچوانی ئم دیـــدگا نازانـــستی و دینـــی یوە، 
ــردن بیکوە  ــستی و ســکس ک ــونی خۆشوی تکوب
نیشانی گشکردنی پیوەندی ئینسانیکانی نوان ژن و 

ـــاوە ـــی ئم . پی پب ـــ ـــژووی ســـکس و عشـــقیش پ م 
اغانی شـوازە کۆمیتیکـانی پـکوە بـونی ژن و قۆن

 دوالیزمی خۆشویستیی . پیاو گۆڕاوە و برەو پش چوە
 یی کوردســتاندا ھگکــۆم ۆ لمــئ و تونــدوتیژی ک
ــوری  ــگ و کلت ــک ل فرھن چ گۆڕان ــشانمان دەدا ک نی
ــــاکو ھســــت  ــــان پوســــیت ت ــــبر ژن ــــۆمگدا برام ک

رھف تی لنزیکایینبکی مرۆیی بکنگ .   
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ب پشت بستن بو دەستکوت فکری و زانـستیانی 
کــۆمگی مرۆڤــایتی تــا ئیــستا خــراوەتڕوو، دەتــوانین 
 ی گۆڕانکــــــــاریکی زانــــــــستی پرۆســــــــوەیشــــــــب
کۆمیتیکان و ناسینی مژووی خزان و ڕاستیکانی 
پیوەندی ژن و پیـاو و سـکس و عشـقیان بناسـین، وە 

ــان وەمــی ئ ــی و خلکی ــوە دین ــزە داوکوت ــر و ت و فک
ــگ و کلتــوری زاــی کوردســتاندا  بــدەینوە ک ل فرھن

   . نمونیکیتی" ژنۆلۆژی"ھی و 
 ـــــــــازادی ژن ل ھر بـــــــــزوتنوەیک بو ڕادەیی ئ
پیوەنــــدی لگڵ پیــــاودا ل مرج مــــادی و دینیکــــان 
 ڕزگاردەکا و بنمای خۆشویستی سکسی بمافکی ب

مرجـــی پـــکوە بـــونی مرۆڤکـــان و نـــوان ژن و پیـــاو 
 نلمتی خــۆی دەســبونشۆڕشــگ و ڕادەیب ،دەزانــ
برامبر بو سیستمی ژن بپـی گربسـتی مـادی و 

   . دینی کۆیل و ژردەستی پیاو دەکا
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