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  لة كؤمةصگة نائازادةكانبيينزايةند
 

 مةهاباد قةرةداغي
 

ية لةسةر كاريگةرييةكاين چةپاندين سثكس لة كؤمةصگة  ، سثكسؤلؤژي و سايكؤلؤژيلثكؤصينةوةيةكي سؤسيؤلؤژي(
 1)نائازادةكاندا

 
 :سةرةتايةكي پثويست

ةية، شاياين زؤر لثكؤصينةوةي قووص و هةندث بابةيت زؤر گرنگ هةن و پةيوةندييةكي ذاستةوخؤيان بة مرؤضةوة ه
لة . بةريين زانستيانةن، يةكثك لةوانة بابةيت سثكسة وةك ذةمةكثك و وةك پثويستييةكي فيزيكي و دةرووين مرؤض

كؤمةصگةي ئثمةدا ئةم بابةتة نةك لثكؤصةر و نووسةر و ذؤشنبريان ئاوذيان لث نةداوةتةوة، بةصكة بة شثوةي ئاساييش 
 پث دةكرث و، تةنانةت ئةگةر باس لة هةر شتثكي تريش بكرثت كة انتةهنا بة هثما و ذةمزةوة ئاماژةيدا خةصكلة ناو 

، يان پثش ذةنگبث شثوةي ئةندامي سثكسي ژن و پياو هبثنثتةوة ياد، مرؤضي كورد خؤي لة باسكردنيان دةپارثزثت
و ) تؤش وةك خوشكمي، تؤش وةك برامي( و )لة شةرعا شةرم نيية(و ) بيال مانا(يان ) عةيب نةبث(وتنيان گوزارةي 
ئةمةش هؤي ئةوةية لة كؤمةصكةي ئثمةدا، وةك زؤربةي كؤمةصگة نةريتييةكاين تر تثذوانينثكي . هتد بةكار دةبات

 .ئاييين بؤ سثكس و پةيوةندي نثر و مث برةوي هةية نةك تثذوانينثكي زانستيانة
 ذةفتاركردن لةگةص ئةو ذةمةكةدا ذادةي دروسيت يان سثكس يةكثكة لة ذةمةكة ئاساييةكاين مرؤض، چؤنثيت

دةروونناسةكان بةصگةي زانستييان بؤ ئةم بؤچوونة خستؤتة ذوو، كة . نادرووسيت باري دةرونيش دياري دةكات
فرؤيد سوور بوو لةسةر ئةوةي كة سثكس . (سيگمؤند فرؤيد يةكثكيانة و، پثشذةوي دةروونناسانة لةم بوارةدا

ة لة پشت رةفتارةكاين مرؤضةوة دةوةستث و، لة پشت ژياين شارستاين و كثشةكاين هاوسةرثيت و هثزثكي پاصنةر
 2.) ئةو خةونانةشي كة لة ذوواصةتدا هةست دةكرثت بثبةرين،نيشانةكاين نةخؤشيية دةروونييةكان و 

رؤض بة ذةمةكي بة پثي هةندث لة دةروونناسان فرؤيد زيادةذؤيي كردووة لة گرثداين هةموو ذةفتارةكاين م
بةألم كةسيان نكؤصيان لة . سثكسةوة، تةنانةت لة پشت هةر رةفتارثكي منداصي ساواشةوة پاصنةرثكي زايةندي دةبينثت
 .هةبووين پةيوةندي ذاستةوخؤي ئةم ذةمةكة بة رةفتارة نائاساييةكاين مرؤضةوة نةكردووة

ر بابةيت سثكس و تثذوانيين كؤمةصگةي نةرييت بؤ ، دةمةوث بة پثي توانا تيشك هباوثژمة سةلةم لثكؤصينةوةيةدا
لثرةدا لة جيايت كؤمةصگةي نةرييت، دةستةواژةي كؤمةصگةي نائازاد . داسثكس، بة بةراورد لةگةص كؤمةصگةي مؤدثرن

بؤ ئةوةي ئةم دةستةواژةية بة هةصة . و، لة جيايت كؤمةصگةي مؤدثرن دةستةواژةي كؤمةصگةي ئازاد بةكار براوة
تةوة، مةبةست لة اليةين كؤمةأليةيت و تثذوانيين كؤمةأليةتيية و مةبةست لة تةواوي كةسايةيت مرؤضي نةرييت لثكنةدرث

بةكار دةبرثت وةكو وشةيةكي كوردي ) زايةند(هةروةها لة جيايت وشةي سثكس، زؤر جار . و مرؤضي مؤدثرن نيية
 .بةرامبةر بة هةمان دياردة

ةكي وروژاندين دثباتثكي كؤمةأليةتيية و، هةروةها گةذانثكة بة دواي  وةألمي لةم لثكؤصينةوةيةدا ، ئاماجني سةر
 :زانسيت ئةم پرسيارانة

 تثذوانيين ئايينييانةي سثكس چ كاريگةرييةكي هةية بؤ سةر مرؤض لة كؤمةصگة نائازادةكاندا؟ •
 تثذوانيين زانستيانةي سثكس، چ ئةجنام و كاريگةرييةكي هةية؟ •
ةجنامي چةپاندين وزي زايةندييةوة دروست دةبن كامانةن؟ و ، چؤن لة كؤمةصگة ئةو گرثيانةي كة لة ئ •

 نائازادةكاندا لة كةسايةيت تاكدا ذةنگ دةدةنةوة؟
 الداين زايةندي چ مانايةكي هةية و، لة كوثوة سةرچاوة دةگرثت؟ •
 تثذوانيين كؤمةصگةي كورد بؤ زايةند چؤنة؟ و، چ ئةجنامثكي لثكةوتوةتةوة؟ •

... 
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 : و وزةي زايةنديذةفتار
ئةگةر ئةم وزةية لة . هةموو مرؤضث وزةيةكي زايةندي تثدا هةية و، ئةم وزةية پثويسيت بة ذةهابوون و كارپثكردن هةية

 ئةگةر .خؤدةربازكردنوزةي زايةندي چةپثنراو لة دةرفةتثك دةگةذثت بؤ . بواري خؤيدا كاري پث نةكرا ، دةچةپث
دا دةستكةوث، رةهابوونةكة شثوةيةكي ئاسايي دةگرثتة خؤي، ئةگةر نا، لة  دةرفةيت گوجناوي لة كايت گوجناو

سي چةپاودا ةالذثدا و بة شثوازگةلثكي نائاسايي ذةها دةبثت و، كاريگةري نثگةتيضي خؤي لةسةر دةرووين تاكةك
 .دةبثت

ة ذةمةكة سروشتييةكاين يةكثكة ل. ذةمةكي زايةندي، ذةمةكثكي سروشيت و زگماكيية و، بؤ ئافرةت و پياو چوونيةكة
. شتر لةوانتري مرؤض ، وةك ذةمةكي برسي و تينوو بوون، پثويسيت خةو و حةسانةوة، بةألم بة تةوژمثكي هثوا

 دواي ماوةيةك ديسانةوة برسي دةبثتةوة، هةروةها دواي هةر پشوودان و مرؤض كة ژةمثك دةخوات،
و خةوي پثويسيت حةسانةوة سةرهةصدةداتةوةانةوة حةسانةوةيةك و دووبارة كاركردن و ماندوو بوونثك، ديس

ماوةكة لة كةسثكةوة بؤ (ذةمةكي زايةنديش هةمان سيفةيت هةية، دواي هةر خامؤشكردنةوةيةكي بة ماوةية. دثت
ذةمةكةكاين برسثيت و خةو پةيوةنديان بة باري فيزيكي لةشي . ، دووبارة دروست دةبثتةوة)يةكثكي دي دةگؤذثت

كة مرؤضث چةند ذؤژث . ر باري فيزيكي مرؤضةوة بةجثدةهثصني بةسة تثرنةكردنيشيان كاريگةرمرؤضةوة هةية و،
خؤراك نةخوات، يان نةخةوث ذاستةوخؤ ئةجنام و كاريگةرييةكةي بة جةستةيةوة ديار دةبثت و هةست بة الوازي و 

هةية، لةبةر ئةوةي كة ئةم داهثزراين دةكةي، بةألم ذةمةكي سثكس پةيوةندي بة باري دةرووين مرؤضةوة زياتر 
تثرنةكردين . ذةمةكة تةوژمثكي لةواين تر هثواشتري هةية، كاريگةرييةكةي بة چةند ذؤژ و مانگ نيية، بةصكة درثژترة

ئةم ذةمةكة، واتة چةپاندين، كاريگةري لةسةر باري دةرووين مرؤضة چةپاوةكةوة هةية و، بة شثوةي بارودؤخي 
 .ة ذوونائاسايي دةروونييةوة دةكةون

ناوةكيةكان . رةفتاري سثكسي، لة الي ژن و پياو لةسةر ئاوثتةيةك لة كاركردةي دةرةكي و ناوةكي دةوةستثت(
بةشثكي گرنگي  . 3.)بريتني لة هؤرمؤنةكان و ميكانيزمةكاين مثشك، دةرةكييةكان بريتني لة كارتثكردنةكاين ژينگة

دةرداين بذي ئةو هؤرمؤنة . شي مرؤض ئةجنامي دةداتپثكهاتين وزةي زايةندي بة شثوةيةكي ئؤتؤماتيكي لة
  .زايةنديانةي لة لةشدا هةية بذياردةرة لة ذادة و بذي وزةي زايةندي و پاشانيش رةفتاري زايةندي الي مرؤض

، كة هؤرمؤنثكي نثرانةية و، )ئةندرؤگني(جووتة گووين نثرينة، جگة لة دةرداين تؤماو، بذثكي زؤر لة هؤرمؤين 
لة پثش تةمةين باصقبوون دةرداين ئةم . كة هؤرمؤنثكي مثينةية، دةردةدات) ئةسترؤگني(ميش هؤرمؤينبذثكي كة

 كةمن، بةألم پاش تةمةين پثگةيشنت دةرداين هؤرمؤين ئةندرؤگني الي نثرينةي مرؤض بة ذثژةيةكي هؤرمؤنانة زؤر
دةكاتةوة، بةصكة دةبثتة هؤي زيادكردين بةرچاوي زياد دةكات، كة ئةمةش نةك تةهنا سيفةتة زايةنديةكاين چاالك 

هةر بة هةمان شثوة، ذةفتاري زايةندي الي مثينة كارتثكراوي هؤرمؤنةكانة، . ئارةزووي زايةندي و وزةي زايةنديشي
چاالكي زايةندي الي مثينة و، دةركةوتين سيفةتة زايةندييةكاين لة . ئةگةرچي پةيوةندييةكة الي مثينة ئاصؤزترة

سةرچاوةي دةرداين . شتنداية، ئةو كاتةي يةكةمني مةهةكي مانگانةي دةست پث دةكات، زياد دةكاتتةمةين پثگةي
بذثكي زؤر لة هؤرمؤين مثينةي ئةسترؤگني دةردةدات و بذثكي كةميش لة . ئةو هؤرمؤنةش لة هثلكةداين مثينةية

دة دةكات بؤ داچاندين هثلكؤكة ئاما) رحم(هؤرمؤين ئةسترؤگني زثي ژن. هؤرمؤين ئةندرؤگيين نثرينة دةردةدات
 4.لةناويدا، ئةم پرؤسةيةش خؤي لة خؤيدا دةبثتة هؤي وروژاندين ئارةزووي سثكسي الي ژن

بة تاقيكردنةوةش دةركةوتووة كة دةرهثناين سةرچاوةي ئةو هؤرمؤنانة لة لةشي مرؤض و تةنانةت الي گيانلةبةراين 
 لة هؤرمؤنةكان كاريگةرن. دي و نةمانريةفتاري زايةندي اليانتريش دةبثتة هؤي نةماين وزة و ئارةزووي زايةن

پرؤسةي زايةندي و ژياين زايةندي مرؤضدا، بةألم كؤئةندامي دةمار و مثشكيش لةم پرؤسةيةدا ذؤصثكي بناغةيي 
 .دةگثذن

انيزمي كؤئةندامي دةمار بناغةي فيزيؤلؤژي يةكةمة و پاصپثوةنةرثكي چاالكة لة پةيوةندي سثكسيدا، چوار ميك
دةماري هةن كة پةيوةندييان بة چاالكي زايةندييةوة هةية، وةرگرة هةستيةكان، كاردانةوة تايبةتييةكاين مؤخي 

 5.بذبذةي پشت، تةواوكةرة تايبةتييةكاين هثپؤتالمؤس و، كارتثكردنةكاين توثكصي مثشك
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ندييةوة پةيدا دةكةن و هاوكات ژينگة و دةوروبةريش لة كاركردة دةرةكييةكانن و پةيوةندي بة رةفتاري زاية
لة كؤمةصگة نةريتييةكاندا، گرنگييةكي زؤر بة هؤكارة دةرةكييةكان دةدرثت و هةوصي . كارتثكةر و كارتثكراويشن

بؤ منوونة بؤ ذثگةگرتن لة پةيوةندي ژن و پياو، نةرييت جياكردنةوةي ژن و . كؤنتذؤصكردين ئةو هؤكارانة دةدرثت
بؤ منوونة لة وألتثكي وةك ئثراندا لة سةرةتاي ساألين هةشتادا تةنانةت . ندا ، باوة و سةپاوةپياو لة شوثنة گشتييةكا

هةوصي جياكردنةوةي وةسيلةكاين گواسنةوةي هاوألتياين ژن و پياو درا و، پاسي تايبةت بة ژن و تايبةت بة پياو 
 نةتوانرا بكرثت بة نةرثتثك و بسةپثنرثت تةرخان كران بؤ گواستنةوةي هاوألتيان بؤ ماص و كارةكاين خؤيان، بةألم

لة زؤربةي وألتة . لة بةر ئةوةي لة ذووي پراكتيكةوة ئاصؤزي زؤري دروست دةكرد، ناچار بوون دةسيت لث هةصبگرن
 .ئيسالميةكاندا نةرييت جياكردنةوةي ژن و پياو لة خثزان و لة شوثنة گشتيةكاندا باوة

 :چةپاندين وزةي زايةندي
غي هةرزةكاريدا زؤرترين وزةي زايةندي ال دروست دةبثت، كة پةيوةندي بة گةشةسةندين خثراي مرؤض لة قؤنا

ذةهاكردين  يانيش چةپاندين ئةم وزةية كاريگةري ئةرثيت يان نةرثيت لةسةر . خانةكاين لةش و هؤرمؤنةكانةوة هةية
ي پثدراوة، پةيوةندي نثوان نثر و مث ئةو پةيوةندية زايةندييةي وةك سروشيت و ئاسايي ئاماژة. خاوةنةكةي دةبثت
ية سروشتيية، واتاي چةپاندين ئةو وزةية دةگةيةنث الي هةردوو مرؤضةكة، يذثگةگرتن لةو پةيوةند. ، يان ژن و پياوة

گرنگي پثويسيت زايةندي و . (ئاكاميش كاريگةرييةكاين ئةو چةپاندنة دةبثت لةسةر باري دةرووين هةردووكيان
 مةزين هةية لة پرؤسةي گةشةسةندين كةسايةتيدا و كامصبووين دن و قايلكردين، كاريگةرييةكيهةوصدان بؤ رةهاكر

 لة كؤمةصگة نائازادةكاندا بة .6)كةسايةيت و بةهثزكردين باري دةرووين و شثوازي ژيان و رةفتاري كؤمةأليةيت
وةندي هاوبةشي نثوان كوذ و كچ شثوةيةكي گشيت بواري رةهاكردين ةم وزةية بة شثوة سروشتييةكةي لةبارة و پةي

بةألم ئةم پةيةنديية لة كؤمةصگة نائازادةكاندا لةبةر لةبار نةبووين بواري . پةيوةستة بة بذيارداين تاكةكان خؤيانةوة
رةهاكردين ئةم وزةية، بةهؤي ئابلؤقةي نةريت و بذيارداين كؤمةصگة و خثزان بؤ تاك، ئةم وزةية دةچةپثندرثت و، 

بؤ منوونة شثوازي . ةبووة چةپاوة بة شثوازثكي ناسروشيت بةكاردةبرث، وةكو تةنيا بواري رةهاكردنئةو وزة كةصةك
خودوروژاندن، كوذ و كچي كؤمةصگة نائازادةكان لةبةر تابوو بووين پةيوةنديكردنيان بة يةكترةوة پةنا دةبةنة بةر 

بةهؤي تثذوانيين ئايينيانةي سثكسةوة بة وروژاندين خود لة ذثگةي دةستپةذ و خةون و خةياصي زايةندين ، كة 
ايةندييانةش ئةگةرچي پثويسيت لةش تا رادةيةك تثر دةكةن، زجؤرة رةفتارة ئةم . ناوزةد كراوة) شةيتاين بوون(

بةألم بة پثي شيكردنةوة زانستييةكان ذثگةيةكي ئاسايي نني بؤ رةهاكردين وزةي زايةندي مرؤض و، بة الدان 
ژةي باسةكةدا دثينةوة سةريان و ذوونتر باس لة الدان و تثذوانيين جياواز بؤ الدان و دادةنرثن، كة لة درث
 .جؤرةكاين دةكةين

پثويستية دةروونييةكاين مرؤض هةوص دةدةن پارسةنگي دةرووين تاك بة تةواوي ذابگرن و بپارثزن، ئةويش بة 
ةأليةيت و پثويسيت پثگةياندين خود و، تثركردين پثويستيية كؤمةأليةتييةكان و تاكييةكان، وةك بايةخي كؤم

 .پثويسيت ئاساييش و، پثويسيت زايةندي
پثويستيية دةروونييةكاين مرؤض، بؤ پارسةنگ هثشتنةوةي باري دةرووين تاك و ذاگرتنيان بة شثوةيةكي ئاسايي، 

 :پثويستيان بة دابينبوون و تثركردن هةية، كة ئةمانةن
 . دابينكردين بايةخي كؤمةأليةيتپثويستيية كؤمةأليةتيةكان و: يةكةم •
پثويستيية تاكييةكان، دابينكردين پثويستيية ذؤحييةكاين تاك وةك خةو و خؤراك و پثگةياندين : دووةم •

 .خوود
 .پثويسيت ئاساييش، هةبووين كةش و بارودؤخثكي ئارام بؤ تاك: سثيةم •
 7.رثگةي سروشيتپثويسيت زايةندي، دابينكردن و رةهابووين وزةي زايةندي بة : چوارةم •

كةموكوذي لة هةر يةكثك لةو پثويستييانة بؤ تاك، ناهاوسةنگييةك دروست دةكات، هةر يةكةيان لثكؤصينةوةي شياو 
 .بةألم لةبةر تايبةتبووين ئةم لثكؤصينةوةية بة زايةندةوة، زياتر لة پثويسيت زايةندي دةكؤصينةوة. هةصدةگرن

 دةروونييةكان و چةپاندين زؤربةيان، لة كؤمةصگة نائازادةكاندا هةست بة لةبةر نةبوون و دابيننةبووين پثويستيية
السةنگييةكي دةرووين لة ذةفتاري زؤربةي تاكةكاندا دةكرثت، كة دةكرثت لة پشيت ئةو ذةفتارانةوة چةپاندين 
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ان دةستنيشان لةو كؤمةصگة نائازادانةي كة داب و نةريت و ذثساكان، نرخاندنة كؤمةأليةتييةك. زايةندي ببينرثت
سثكس و چؤنثيت مامةصةكردن لةگةص ئةم ذةمةكةدا . دةكةن، پثوةرثكي دؤگمايانة بؤ ذةوشت و باوةذ دروست دةبثت

لةو جؤرة . دةبثتة پثوةرثك بؤ نرخاندين مرؤضي باش و خراپ، بةئةدةب و بثئةدةب، بةذةوشت و بثذةوشت
بووةكانةوةو، تةنانةت خؤبةئازادزانةكانيش تا ذادةيةكي كؤمةصگةيةدا تةنانةت باسكردين زايةند دةچثتة خانةي تا

زؤر خؤيان لة وروژاندين بابةتثكي لةو جؤرة دةبوثرن، چونكة لةو جؤرة كؤمةصگةيةدا مرؤضي ئازاد بايةخثكي 
 و پثوةرةكانيان  نؤرمةكانيان داناوةنكؤمةأليةيت ئةوتؤي نيية و، نةريت و مرؤضة نةريتييةكان زؤربةن و ئةوان

گوزارة كردن لة ئازادي كةسايةيت، ئازادي تاك دةبثتة گوزارةيةكي كةمذةنگي ناو ئةو جؤرة . مگري كردووةسةقا
بؤ ئةوةي گوزارةي ئازادي ببثتة نؤرم، . كؤمةصگةية و لةناو گوزارة نةرييت و كؤنةخواز و ئايينييةكاندا ون دةبثت

 .يت زاص ببثت بة سةر تثذوانيين نةرييت بؤ دياردةكاندةبث خوازياراين ئةو نؤرمة بنب بة زؤربة و تثذوانيين زانس
كچ و كوذي كؤمةصگة نةريتييةكان وةك ئاسايي و باو لة كةناصي شووكردن و ژهنثنانةوة بواري ذةهاكردين وزةي 

تا گةيشنت بةو قؤناغة و كپكردنةوةي ئةو ذةمةكة ، ماوةيةكي بةسةرچوو هةية كة تيايدا . زايةندييان بؤ دةذةخسثت
ئةم وزة كةصةكةبووة چةپاوةش لة ذثگةي خؤوروژاندنةوة . ي زايةندي دروستبووة و، كةصةكة بووة و چةپاوةوزة

 .بةشثكي رةها بووة و، بةشثكي تري بة چةپاوي ماوةتةوة
زانا دةروونييةكان پثيان واية خؤوروژاندين كچان بةو شثوة هنثنية و كپكردنةوةيئةو وزة زايةندييةي تيايانداية لة 

ةي خودوروژاندنةوة كارثكي دروست و تةندروستيية بؤ پثگةيشنت و دؤزينةوةي چثژي زايةندي و ذثگ
يي لة كاري خؤوروژاندنةدا اليةين خراپيشي هةية، يةكثك لةوانة ذثگةگرتنة لة بةألم يادةذؤ. شارةزابوون لةو ذةمةكة

واتة . لة ژياين هاوسةرثتيدا ئةجنامي بداتبةجثهثشتين ئةو قؤناغة بؤ قؤناغي پثگةيشنت، كة دةبثت لةگةص پياودا  
ماوةيةكي زياتر لةو قؤناغةدا دةمثنثتةوة و هةست دةكات پةيوةندي پياو نايگةيةنثتة ئةو حاصةيت دابينبوون و 

 بؤية 8.ذازيبوونة زايةندييةي كة لة خةون و خةياصة زايةندييةكاندا پثي گةيشتووة و، تووشي ساردي زايةندي دةبثت
اوسةرثتيشدا و لة پةيوةندي زايةنديدا ديسانةوة پةنا دةباتةوة بؤ خؤوروژاندن كة وةك ذثگةيةكي لة ژياين ه

هاوكات كثشةي بؤ دروست دةكات لةگةص هاوسةرةكةيدا كة وةك . ئايديال دةيبينث بؤ وةرگرتين چثژي زايةندي
 .اتكةسثكي ساردميزاج تثي دةذوانث و، لة ئاكاميشدا تووشي خاكةساري دةرووين دةك

بثگوومان لة كؤمةصگة نةريتييةكاندا كة زايةند يةكثكة لة تابووةكان، ژن و پياوي ئةو كؤمةصگةية كة ناتوانن وةك 
سروشت دةخوازث رةفتار لةگةص وزةي زايةندي خؤياندا بكةن، ناچاري ئةوة دةبن پةنا بؤ وةسيلةكاين تري 

 ، قؤناغثكي درثژة  پيادةكراوشثوازي ئاسانترين كپكردنةوةي وزة زايةندييةكانيان بدةن و، خؤوروژاندن وةك
دةخايةنثت و، تا بازنةي نةريت تةنگتر دةبثتةوة و گةمارؤي كؤمةأليةيت لةسةر تاكةكان زياتر دةكات، زيادةذؤتر 

ئةمةش وا دةكات قؤناغي پثگةيشتين كةسايةتيان . پةنا بؤ وةسيلةكاين خودوروژاندن دةبرثت بؤ خؤكپكردنةوة
لة ناو ژناين كؤمةصگة . لة ذووي زايةنديشةوة لة ژياين هاوسةرثتيدا گريوگرفتيان بؤ دروست ببثتدواخبات و، 

چونكة لةو جؤرة كؤمةصگةيةدا ژنان . نةريتيةكاندا لة شثوةي ساردميزاجي و خاكةساري دةرووين ذةنگ دةداتةوة
انيش ئةم چةپاندنة ئةگةرچي ذثژة و الي پياو. زياتر گةمارؤ دةدرثن و وزةي زايةنديان بة تةواوي دةچةپثندرثت

هةر بةهؤي ئةم چةپاندنةوة مرؤضي ئةو كؤمةصگانة توشي ئةو . ذادةكةي كةمترة، بةألم هةية و اريگةري خؤي داناوة
رةفتارانةش دةبن كة لة ناو ئةو كلتوورانةدا بة بثزراو دادةنرثن و لة زانستيشدا زؤر جار ئةو رةفتارانة وةك الداين 

بثگومان لة كؤمةصگة .  پانپانؤكث، ئاژةصبازي و مناصبازي و هتددةبرثن، بؤ منوونة حيزيي ، هةتيوبازي،زايةندي ناو
ئازادةكانيشدا ئةو دياردةگةلة هةن، بةألم كةمتر هؤكارةكانيان بؤ چةپاندين زايةندي دةگةذثتةوة، بةصكة بؤ هؤكاري 

 . بيؤلؤژي و هةصةي هؤرمؤين و هتد
ب و نةريت لة كؤمةصگة نائادةكاندا زياتر روو لة ژنة و، كؤنتذؤصكردين وزةي زايةندي مثينة زةبروزةنگي كلتوور و دا

ئارةزووي زايةين ژن . دةبثتة ئةركثكي سةرةكي خثزان و كؤمةصگة و، لة هةندث وألتدا تةنانةت ئةركي حكومةتةكانيش
وژاندنةوةي ئةو ئاگرة دةدرثت لة لة كؤمةصگة نةريتييةكاندا وةك ئاگرثك چاوي لثدةكرثت و، هةميشة هةوصي ك

 . ذثگةي گةمارؤدان، دوور خستنة و پةراوثزخستين لة بوارةكاين كؤمةصگةدا
 ئةم تثذوانينة لة كوثوة سةرچاوة دةگرثت؟  •
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 چؤن داب و نةريت و ذثساكاين ئايني تثهةصكثش دةبن و نؤرم و پثوةرة كؤمةأليةتييةكان پثكدةهثنن؟ •
 االي لة شثواندين سروشيت زايةنديدا چيية؟ باوكس–ذؤصي كلتووري ئاييين  •

 : كؤمةصگة دثرينةكانو باوةذيژن و زايةند لة ميتؤلؤژيا 
لة سةرةتاكاين مثژووي مرؤضايةيت، بة تايبةيت ئةو قؤناغانةي مثژوو كة كؤمةصناس و مثژوونووسان بة ناوي قؤناغي 

 جؤر هةبووة، هيچ كاتثك ذةگةزي ئةو دايكساالريان لثناوة، ئاييين جؤرا و جؤري كؤن و خواوةندي هةمة
لة ئايينة سروشتييةكاين . خواوةندانة بة تةنيا پياو نةبوونة، بةصكة خواوةندي ژن بةشثكي زؤرياين پثكهثناوة

كؤمةصگةي دثريندا، ذوانني بؤ ژن و بؤ زايةند وةك ذوانيين باوي ئةمذؤي كؤمةصگة نةريتييةكان نةبووة و، ژنيان لة 
لةو كؤمةصگانةدا ذثزي زؤر بؤ زايةند . ةزاينووة و، هةردوو تومخي مرؤض وةك يةك تةماشا كراوةپياو بة كةمتر ن

بة پثي ميتؤلؤژياي ئةو كؤمةصگة دثرينانة زؤربةي خواوةندةكان ژن بوون و هثما بوون بؤ باران، سةوزي . دانراوة
فةذ دةبينرا ، هةر بؤيةش وةك سيمبويل واتة لة ژندا بةرهةم و پيت و . سروشت و، پيت و فةذ و بةرووبوومي زةوي

لةو خواوةندانةي كة ئاماژةن بؤ . ئةو دياردانة لة پلةي خواوةنددا جثگري كراوة و، لة پةرستگاكاندا پةرستراوة
 9.)خواوةند باليزم، ئةسترةيت، ماگنا و ئيزيس هبثنينةوة(بةرهةم و پيت و فةذ دةكرث منوونةي

ض هاوتاي سروشت وةك بةرهةمهثنةري خؤراك و بةرووبووم بؤ مرؤض، جةستةي ژن، وةك ئافةرثنةرثكي مرؤ
لةو . الي مرؤضي دثرين خاوةين ذثز و جثي بايةخ بووة و، لة ناو كؤمةصگةدا وةك پايةي بةرز نرخثندراوة

پاشاكان . دةمانةدا منداصيش وةك بةرهةمثكي جةستةي دايك بؤ ژن بووة و، ذةگةماش هةر بؤ كچان گةذاوةتةوة
 .مردنيان دةسةأليت خؤيان بؤ كچةكانيان بةجثهثشتووةدواي 

  نزيك شاري چةمچةماص، پةيكةري بيت بچووكي لةقوذ دروستكراو - چةرمؤ-لة كوردستاين ئثمةشدا، لة 
ئةم پةيكةرانة تومخةكانيان مثينةية و بة ذاي ئةركيؤلؤژةكان ئةمانة .  دؤزراونةتةوة كة بؤ پةرسنت بةكارهاتوون

پةرستين ئةم خواوةندانة پةيوةنديان بة .  بوون و مثژوويان دةگةذثتةوة بؤ چةرخي نيؤليتنيخواوةندي دايك
لة وأليت ميدياشدا، ميدييةكان پةيذةوي .  سةرمؤنياكاين تايبةت بة وةرزي بةروبووم و كشتوكاصةوة هةبووة

ةرستراوة، لةوانة ميترا كة مةزدا ، خواوةندي تريش پ-ئاييين زةردةشتيان كردووة، كة لة پاص خواوةندي ئاهورا
خواوةندي ذؤژ و پةميان و ذزگاربوون بووة و، ئاناهيتا خواي ئاوةكان و پيت و فةذ و منداصبوون بووة، كة ئةمةي 

 10.دوواييان تومخةكةي مثينة بووة
هةر لة ميسؤپؤتاميادا و، لة سةردةمي فةرمانذةوايي سؤمةريةكاندا خواوةندي دايك وةك چاوگثكي پريؤز لة 

خواوةندي دايك و هاوجووتةكةي لة پاشاندا بة . پةرستگاكاين سؤمةردا پةرستراوة و نزاي لةبةردةمدا كراوة
 11.ناوي ئينانا و تةمووز ناسران

لة نيمچةدوورگةي عةرةبيشدا ، لة پثش پةيدابووين ئاييين ئيسالم لةو پةيكةرةبتانةي كة بؤ پةرسنت  
وشةي مةنات لة . مةنات و الت و عوزة:  مثينةيان هةبوو، منوونةي ئةوانةبةكاربرابوون، ناسراوترينةكانيان تومخي

 12.بنچينةدا وشةيةكي بابليية و بة ماناي كچي خواوةند دثت
ئةگةر ئةمة دميةنثك بثت لة تثذوانيين مرؤضي دثرين و ئايينة سروشتييةكان بؤ ژن و سثكس، كة لة پلةي پةرسنت 

 خؤي دةسةپثنثت، كةي و بؤچي سثكس وةك دياردةيةكي پريؤز و پريؤزيدا دانراون، پرسيارثكي گرنگ
گرنگي و بايةخي خؤي لةدةست دا و و تابوو كرا، هةروةها ژن لة بوونةوةرثكي پريؤز و پةرستراوةوة پايةي 
هثنراية خوارةوة و جةستةي ژن لة سيمبوويل بةرهةم و پيت و فةذةوة  كرا بة سيمبويل سثكسي تابووكراو و، 

بة دياردةي سثكسي تابووكراوةوة گرث درا تا ئةو ذادةيةي بةهؤي سثكسةوة جةستةي ژن گةمارؤ جةستةي ژن 
بدرث؟ وةك لة كؤمةصگة نةريتيةكاين  ئثستا دةيبينني كة جةستةي ژن لة خودي ژن سةندراوةتةوة و، كراوة بة 

ا پةيةنديدارة بة سثكسي يةخچاصثكي داخراو بؤ پاراستين شةرةيف پياواين بنةماصةكةي، ئةم پاراستنةش تةهن
بؤ ئةم مةبةستة سةرجني خوثنةر بؤ الي يةكةمني ئاييين ئامساين ذادةكثشم و، لة كتثيب پريؤزي ئةم . ژنةوة

 .ورد دةبينةوة و، ئيماژةكاين لثكدةدةينةوة) چريؤكي بوون(ئايينةدا پثكةوة لة 
 : پياو و ژن، ئادةم و حةوا لةچريؤكي بوون دا
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اين نةتةوةي جوو هثنايانة ئاراوة و، لة كتثيب پريؤزي ئةم ئايينةدا كة تةوراتة ئةفسانةي يةكةمني ئاييين ئامس
ئةوةي جثي سةرنج و بايةخدارة بؤ . چؤنثيت دروستبووين مرؤض و زةوي و دياردةكاين تري سروشت داذثژرا

. كة ئيماژن  بؤ پياو و ژنئةم لثكؤصينةوةية پةيوةنديدارة بة چؤنثيت دروستبووين ئادةم و حةوا لةم چريؤكةدا، 
لةم چريؤكةدا بة زمانثكي سيمبوليكي چذ و ئاصؤز پةيوةندي كؤمةأليةيت و پةيوةندي سثكسي  نثوان ئةم دوو 
بوونةوةرة بةديار دةخرثت و دةبثتة چاوگثكي ئاييين بؤ سةپاندين نؤرمثك كة تا ئةمذؤش كاريگةري ماوة، بة 

 .ة، كة ئثستا ذؤژهةأليت ناوةذاستةتايبةيت لة ناوچةي سةرهةصداين ئايينةك
لة ناو ئةم چريؤكة ئةفسانةييةي بووندا هثماكان پثويستيان بة شيكردنةوة هةية و، گوزارةكان لثكدانةوةي 

تا بزانني كاريگةري چريؤكي ئادةم و حةواي ئاييين جوو لة سةقامگريكردين . جؤراو جؤر هةصدةگرن
ة چ ئاستثكداية، پثويستمان بة لثكدانةوةي گوزارة سةرةكييةكاين تثذوانينثكي ناشايستة بؤ ژن و بؤ سثكس ل

، كة تيؤريية بؤ خوثندنةوة و Narrative بؤ ئةم مةبةستةش لة تيؤري و ميتودي نةراتيض. ئةم چريؤكة دةبثت
 13. لة زانسيت كؤمةصناسيدا بةكار دةبرثت، سوود وةردةگرم لثكدانةوةي چريؤك

تنةسةرة كة چريؤكي ئادةم و حةوا لة هةرسث ئاييين ئامسانيدا، ئاييين جوو، شاياين وةبريهثنانةوة و تيشكخس
كرستيان و ئيسالم هةية و، لة كتثيب پريؤزي هةر سث ئايينةكةدا، تةورات و ئينجيل و قورئان ، كة لة باوةذي  

 چريؤكي بوون لة هثصي گشيت. هةرسث ئايينةكةدا وتةكاين ئةم كتثبانة بة وتةي لةخواوة نثردراو دادةنرثت، هةية
بؤ منوونة لة قورئاندا . هةرسث كتثبدا چوون يةكة، بةألم لة هةندث گوزارةدا جياوازييةكي كةم بةدي دةكرثت

درةختة حةرامةكةي بةهةشت دارسثو نيية، لة جيايت ماريش كة فريودةري حةوا بووة، لة قورئاندا شةيتان بةو 
 :راتدا وا دةست پثدةكاتسةرةتاي چريؤكي بوون لة تةو. كارة هةصدةستثت

خوا ئادةمي لة بةهةشيت بةريندا دانا تا دصشادي بكا و ئاگاداري بث، خوا فةرماين بة خواوةند ئادةم دا و ( 
هةرچي كة دةتةوةث لة درةختةكاين بةهةشت بيخؤ، بةألم هةرگيز توخين درةخيت زانيين خثر و شةذ : ويت

 14.)ت دةمرينةكةوي و لثي نةخؤي، چونكة ئةگةر ئةوة بكةي
: سروشت، درةخيت زانيين خثر و شةذ: ژن، بةهةشت: پياو، حةوا: كؤدةكاين ئةم دةقةي سةرةوة بريتني لة ئادةم

 .زايةند
يةكةمني بوونةوةرة هاتبثتة ) ئادةم(لةم دةقةدا موساي پةيامبةري جوو بة نةوةي ئيسرائيل رادةگةيةنث كة پياو

) بةهةشت(پث بةخشراوة و ئازادكراوة لة هةموو دياردةكاين سروشتكايةوة و، لة اليةن خواوة پايةي بصندي 
لةم . ، چونكة سثكس يةكثكة لة تابووةكاين خوا)درةخيت زانيين خثر و شةذ(سوود وةربگرثت، جگة لة سثكس

دةقةدا زايةند وةك ترسناك و قةدةغة پيشان دةدرثت، ذادةي ترسناكي ئةم غةريزةية لةم دةقةدا بة چةشنث 
 . كرثتةوة كة دةرةجنامةكةي بگاتة مردنگةورة دة

خوا لة قووذ . چاك نيية ئادةم بة تةنيا مبثنثتةوة، هاوذثيةكي لة شثوةي خؤي بؤ دروست دةكةم: ئينجا خوا ويت(
هةموو جؤرة دذندةيةكي دةشيت و باصندةي بؤشايي دروست كرد و ئادةمي هثنا تا ناويان لث بنثت، ئادةم ناوي 

بةو جؤرة ئادةم ناوي لة هةموو باصندة و ئاژةص و . ةموو زيندةوةرةكان ئةو ناوةيان هةصگرتبؤهةموويان دانا و ه
گا و گوثلك نا، بةألم لة ناو ئةوانةدا هاودةمثكي بؤ خؤي نةدؤزييةوة كة لة خؤي بچثت، خوا ئادةمي خستة 

ةراسووة ئافرةتثكي خةوثكي قووصةوة، ئينجا پةراسوويةكي دةرهثنا وجثگاكةي بة گؤشت پذ كردةوة، لةو پ
ئةمة ئثستا پةراسوويةكة لة پاراسؤكامن و لة گؤشيت منة، پثي : ئادةم ويت. دروست كرد و بؤ ئادةمي هثنا

لةبةر ئةمةية كة پياو واز لة دايك و باوكي دةهثنث و بة ژنةكةيةوة . دةوترثت ئافرةت چوونكة لة من وةرگرياوة
 .)كةي رووت بوون و هيچ شةرميان نةدةزاينئادةم و ژنة. دةنووسث و دةبن بة يةك جةستة

لة ئاييين جوودا بة پثي ئةم دةقة دةسةألتثكي لة خوا گةورةتريشي هةية، چونكة ئةوةتا ) پياو(ئادةمي خواوةند 
خودا شتةكان و زيندةوةرةكان و دياردةكاين بؤ . خوا كار بؤ ئةو دةكات و بؤ قايلكردين ئةو تثدةكؤشثت

. ئادةم خؤي ناو لةوان دةنثت و خؤي خاوةين دياردة و بوونةوةرةكانة. ةخشثتدروست دةكات و پثي دةب
لةگةص ئةوةشدا بة هيچ لةوان ذازي نابثت بيكات بة هاودةمي خؤي، ئةو ژنة نةبثت كة خودا لة پةراسوويةكي خؤي 

ةك كة ئادةم خاوةين حةواية، حةوا جگة لة پةراسووي. بؤي دروست دةكات و ئةويش ناوي لث دةنثت حةوا
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ئادةم خؤي بوونثكي سةربةخؤية و بة تةواوي خوصقاوة، بةألم . بةشثكي بچووكي جةستةي پياوة چي ديكة نيية
 . حةوا بوونثكي ناتةواوة و لة بةشثكي بچووكي بوونثكي تر دروستكراوة و لةوةوة ژيان وةردةگرثت

كة پياو بة . ةراسوويدا بةرجةستة دةبثتلثرةدا زةقبوونةوةي پاشكؤيةيت ژن بؤ پياو لة دميةين ئادةم و حةواي پ
، بةهؤي )مةبةست لة پرؤسةي سثكس و جووتبووين ژن و پياوة(ژنةوة دةنووسثت و دةبن بة يةك جةستة

لثرةدا هثماكان جةخت . بگةذثنثتةوة بؤ خؤي) پةراسؤكةي(ئةوةوةية كة پياو دةيةوثت ئةو بةشةي جةستةي خؤي
دةكةن و، هاوكات پث لةسةر تةواوثيت خوصقان و ) ژن(ةخؤي حةوالةسةر ناتةواوي، پاشكؤيةيت و ناسةرب

 .بؤ ژن، دادةگرن) پياو(خاوةنثيت ئادةم
ي كرد بة )خاوةن(ئةو دةقة ئايينيةي تةورات سيفةيت پاشكؤيةيت بؤ ژن بذييةوة و، سيفةيت خواوةند يان 

وشت و سةرزةمني بة هةموو نةك تةهنا وةك خاوةين ژن ، بةصكة خاوةين سر. سيفةتثكي بنچينةيي بؤ پياو
بة . ژن، لةم دةقةدا تةنانةت نيووةي پياويش نيية، بةصكة بةشثكي بچكؤلةيةيت. دياردة و بوونةوةرةكاين ناويةوة

نةبووين ئةم بةشة بچكؤلةية كةموكوذييةك بؤ جةستةي پياو دروست نابثت، بةألم بة نةبووين ئةو بةشة بچكؤلةية 
ئةمة ترسناكترين ئيماژي دميةين ژنة لة چريؤكي بوون دا كة . ةگةيةنثتبؤ جةستةي ژن، واتاي نةبوون د

 .مووساي پةيامبةري نةتةوةي جوو داهثنةرثيت
ذاستة خوا فةرماين . مار كة مةكربازترين دذندةي دةشتايي بوو كة خوا دروسيت كردبوو، لة ئافرةيت پرسي(

دةتوانني لة هةموو درةختةكاين بةهةشت : ايةوةپثكردوون لة هيچ درةختثكي بةهةشت نةخؤن؟ ئافرةت وةألمي د
مار . خبؤين جگة لة بةري ئةو درةختةي كة لة ناوةذاستيداية، خوا ويت لثي مةخؤن و دةسيت لث مةدةن تا نةمرن

نامرن، بةألم خوا دةزانث ئةگةر لة بةري ئةو دارة خبؤن چاوتان دةكرثتةوة و وةكو ئةتان لث دث : بة ئافرةيت وت
كاتث ئافرةت زاين درةختةكة بةلةزةتة بؤ خواردن و، سةرجنذاكثشة . خثر و شةذ لة يةكتر جيا بكةنةوةو دةتوانن 

بؤ بينني، لة بةرةكةي كردةوة و خواردي، ئينجا داي بة مثردةكةي و ئةويش لةگةصيدا خواردي، يةكسةر چاويان 
ئينجا ژن و مثردةكة . ان دروست كردكرايةوة و دةركيان كرد كة ئةوان ذووتن، لة گةألي دار بةرگيان بؤ خؤي

گوثيان لة دةنگي خوا بوو كة لةگةص هةصكردين سرووةي بةيانيدا لة بةهةشت پياسةي دةكرد، خؤيان لة نثوان 
گومث لة دةنگت بوو، لة ترسا خؤم : تؤ لة كوثي؟ وةألمي دايةوة: خوا ئادةمي بانگ كرد. دارةكاندا شاردةوة

كث پثي ويت تؤ روويت؟ ئايا لة بةري ئةو دارةت خوارد كة لثم قةدةغة : يپرس. شاردةوة چوونكة من ذوومت
خوا لة . ئةو ژنةي كة كردت بة هاودةمم ، ئةو بةري درةختةكةي دامث و خواردم: كردبووي؟ ئادةم وةألمي دايةوة

ارةت كرد چونكة ئةم ك: خوا بة ماري وت. مار هاين دام و خواردم: چيت كرد؟ وةألمي دايةوة: ئافرةيت پرسي
نةفرةتت لث بث لة نثوان هةموو دذةندة دةشتاييةكاندا، لة سةر زگ خبشثيت و هةموو ژيانت هةر خؤص خبؤي، 

هةروةها لة نثوان نةوةكانيشتاندا، ئةو سةرت پان . دوژمنايةتييةكي هةميشةييش لة نثواين تؤ و ئافرةتدا هةبث
 .)بكاتةوة و، تؤش بة پاژنةيةوة بدةي

ئةندامي : ئارةزووي زايةندي، درةخيت ناوةذاسيت بةهةشت: قةي سةرةوة بريتيية لة، ماركؤدةكاين ئةم دة
 .چثژي زايةندي: سثكسي ژن و پياو، چثژي بةري دارةكة

لثرةدا جگة لة بةپاشكؤكردين ژن كة لة دةقةكةي ذابردوودا شي كرايةوة، هؤيةك بؤ تاوانباركردين 
دةيكات ) ژن(ئةم تاوانةش كة حةوا . ركردين ئادةم لة بةهةشتدةدؤزرثتةوة و، حةوا دةكرثت بة هؤكاري دة

ژن يةكةجمار چثژي : بة پثي ئةم دةقة). پياو(بريتيية لة دؤزينةوةي چثژي زايةند و داين ئةم چثژةش بة ئادةم
ة حةوا لة سةرةتادا خؤي بةري دارةك. زايةندي دؤزيةوة بةهؤي وروژثنةرثكي زايةندييةوة كة مار كراوة بة هثماي

، هةست بة لةزةتةكةي دةكا، ئةمةش دةبثت ئاماژة بثت بؤ دؤزينةوةي شثوازي خؤوروژاندين ) بة تةنيا(دةخوات 
ئينجا بةخشيين ئةم زانيارية بة ئادةم . زايةندي و وةك ميتؤدثكي خؤكپكردنةوة و گةيشنت بة لةزةيت زايةندي

لة دواي ئةم پرؤسةية، ئادةم و حةوا .  پثكةوةو پثكةوة خواردين بةري دارةكة، واتة زايةندكردين ژن و پياو
واتة ئةوانيش وةك خودا بوون بة خوصقثنةر و . چاويان كرايةوة، دةركيان بزوا و، ئيدي وةكو خودايان لثهات

لة ئةجنامي پرؤسةيةكي هاوبةشي زايةندي نثوان پياو و ژن، مرؤض دةخوصقثت، پثش زايةندي نثوان ئادةم .  زانا
مار بة . (دا بة خوصقثنةر دةزانرا ، بةألم دواي ئةو زايةندة ئيدي ئةوانيش بوون بة خوصقثنةرو حةوا تةهنا خو
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نامرن، بةألم خوا دةزانث ئةگةر لة بةري ئةو دارة خبؤن چاوتان دةكرثتةوة و وةكو ئةتان لث دث و : ئافرةيت وت
ر بايةخدار و بة سوودة، بة جؤرث كة مرؤ زايةند بة پثي ئةم دةقة زؤ).  دةتوانن خثر و شةذ لة يةكتر جيا بكةنةوة

بة ئةجنامداين دةركي هوشيار دةبثتةوة و، خثر و شةذ لثك جوودا دةكاتةوة و، دةشبثت بة خوصقثنةرثكي وةكو 
دؤزةرةوة و دةستپثكةري ئةم پرؤسة بايةخدارةش حةوا بووة، دوايش ئادةمي بةم دؤزينةوةية ئاشنا . خودا

درةختةكة بةلةزةتة بؤ خواردن و، سةرجنذاكثشة بؤ بينني، لة بةرةكةي كردةوة و كاتث ئافرةت زاين . (كردووة
 ). خواردي، ئينجا داي بة مثردةكةي و ئةويش لةگةصيدا خواردي

، ئيدي چاويان دةكرثتةوة، دةرك دةكةن و )لة بةري دارةكة دةخؤن(كاتث ئادةم و حةوا جووت دةبن 
بة ذوويت خؤيان دةكةن و لة گةألي دار بةرگ بؤ خؤيان دروست ئيدي دةرك . هةستةكانيان چاالك دةبثتةوة

يةكسةر چاويان كرايةوة و دةركيان كرد كة ئةوان ذووتن، لة گةألي دار بةرگيان بؤ خؤيان دروست (، . دةكةن
لةم ئاماژةيةدا ئةندامي سثكسي ژن و پياو وةك عةورةت بةرجةستة دةكرثت و، شاردنةوة و بة نةنگ و ). كرد

ئةگةرچي ئةم پرؤسةية . ي زانيين دةكرثت بة باو و، سةرةتايةك بؤ كلتووري شةرم و عةيب دادةذثژرثتشوورةي
بايةخدارة و هةست و دةرك چاالك دةكاتةوة و، مرؤ دةكا بة خوصقثنةرثكي لة منوونةي خودا، بةألم ئةم 

مداين واتة هةصگةذانةوة و پرؤسةية تابووة، تابووكردنيشي لة اليةن خوودي خوداوة ذاگةيةندراوة و، ئةجنا
مردن هةرة قورسترين سزاي ). خوا ويت لثي مةخؤن و دةسيت لث مةدةن تا نةمرن( . سةرپثچيكردين خوديةا

واتة وةك تاوانثكي هةرة مةزن  .سةرپثچيكردنة، خودا ئةم سزايةي بؤ ئةجنامداين زايةندي تابووكراو داناوة
كةواتة حةوا پثويستة لة اليةن خوداوة . لةم دةقةدا حةوايةئةم تاوانة مةزنة ئةجنامدةرةكةي . دةيبينث

ئادةم . چونكة ئادةم لةم پرؤسةيةدا كارتثكراو بووة و حةوا كارتثكةر. نةفرةتلثكراو و سزادراوبثت، نةك ئادةم
ئةو ( ئادةم بؤخؤي لةبةردةم خوادا دان بة ناچاالكي خؤي دةنثت لة پرؤسةكةدا، . پاسيض بووة و حةوا ئةكتيض

خوداش لةبةر ئةو هؤية سزاي مار و ژن ). ژنةي كة كردت بة هاودةمم ، ئةو بةري درةختةكةي دامث و خواردم
چونكة ئةم كارةت كرد : خوا بة ماري وت (.دةدات، مار وةكو هاندةري ژن، ژنيش وةكو فريوودةري پياو

 هةموو ژيانت هةر خؤص خبؤي، نةفرةتت لث بث لة نثوان هةموو دذةندة دةشتاييةكاندا، لة سةر زگ خبشثيت و
 ).دوژمنايةتييةكي هةميشةييش لة نثواين تؤ و ئافرةتدا هةبث

مار كة هثماية بؤ ئارةزووي زايةندي و وروژثنةرة بؤ ئةجنامداين كاري زايةند سزا دةدرثت، واتة ئارةزووي 
 وةسيلةيةك گةمارؤ بدرثت و بؤية ئةم ئارةزووة دةبثت بة هةموو. زايةندي لة اليةن خوداوة بة تاوان دادةنرثت

بةهؤي ئةوةشةوة ئةم ئارةزووة الي ژنةوة سةري هةصداوة و، ژن دؤزةرةوةي ئةو ). بچةپثندرثت(بشاردرثتةوة
( سزاي ژنيش ئةوةية كة بكرثت بة دوژمين مار،. ذةمةكةية، كةواتة دةبثت ژن بؤ ئةم تاوانة سزا بدرثت

واتة جةستةي ژن چونكة سةرچاوةي چثژي زايةندة ). افرةتدا هةبثدوژمنايةتييةكي هةميشةييش لة نثواين تؤ و ئ
.  و حةواي ژن وروژثنةري ئةم ئارةزووة بووة الي پياو، كةواتة بةهؤي سثكسةوة ژن و جةستةي ژن بثبايةخ بكرثت

 :با بزانني چؤنيتريش سزاي حةوا دةدات. لةالي خودا نةفرةتلثكراوة) ژن(چونكة حةوا 
زياتر و زياتر ژانت هةبث و، بة ژانثكي زؤرةوة منداصت ببث، هةميشة تامةزرؤي : يت وتئينجا خوا بة ئافرة(

چونكة بة قسةي ژنةكةتت كرد و بةري ئةو دارةت خوارد : بة ئادةمي وت. مثردةكةت يب و ئةويش داگريت بكات
ت بةسةر بةري و دذك كة لثم قةدةغة كردبووي، زةوي بةهؤي تؤوة نةفرةيت لث بث و بة ماندوثتييةوة هةموو ژيان

بة ئارةقي ناوچةوانت ژيانت دابني بكةيت تا ذابثي لةسةر زةوي، لة . و داصت بؤ بذوث و، تؤش گياي كثصگة خبؤي
 .)خؤص وةرگرياوي و بؤ خؤص دةگةذثيتةوة

ژاين منداصبوون، ئةو ژانةي كة ژن دةكات بة دايك و خوصقثنةري مرؤضثك، لةم دةقةدا وةكو سزاي 
لةم دةقةدا بايةخي جةستةي ژن و بة تايبةت منداصداين ژن تا ذادةيةكي . يي بؤ ژن لة قةصةم دراوةنةفرةتلثكراو

خوودي ئةو بةشةي جةستةي ژن كة دةيكات بة خوودايةكي خوصقثنةر بثبايةخ دةكرثت و . ترسناك كةم دةكاتةوة
رؤي مثردةكةت يب و ئةويش هةميشة تامةز. (دةكرثتة مايةي چةوساندنةوة و داگريكردين لة اليةن پياوةوة

ئادةميش لة اليةن خوداوة سزا دةدرثت، بةألم سزاكةي ئادةم لة پاي ئةو تاوانةية كة بة قسةي ). داگريت بكات
 سزاكةشي ، )چونكة بة قسةي ژنةكةتت كرد و بةري ئةو دارةت خوارد كة لثم قةدةغة كردبووي (.ژين كردووة
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هةروةها وةك سزادانثك ). شةذ و شؤذ( زةوييةكي پذ لة دذك و داصبريتيية لةوةي زةوي پث دةبةخشثت، بةألم
واتة سةروةر و خاوةن و . بؤ ئادةم دةيكات بة ذةجنكثش و ماندوو، تا بة ئارةقي ناوچةواين ژيان دابني بكات

و جةختكردنثكي تري خوداية بؤ ئةوةي كة پيا). ، لة خؤص وةرگرياوي و بؤ خؤص دةگةذثيتةوة. (نانپةيداكةر بثت
بةألم ژن لةو خؤصة دروست نةكراوة و ناكرثت خاوةين هيچي . خاوةين زةوية، چونكة لة خؤصةكةي دروست كراوة

 .ئةو زةوية بثت، بةصكة ئةو تةهنا پةراسؤيةكي پياوة و، بؤ پياو دةگةذثتةوة
انيشة بة ئةوةي لة لثكدانةوةي كؤدةكاين ئةم چريؤكةي تةورات ذوون دةبثتةوة، كة چريؤكي ئينجيل و قورئ

ئايني كة داهثنةرةكاين پياواين دةسةألتداري كؤمةصگة بوون، بؤ مةبةسيت : هةندث دةسكارييةوة، ئةوةية كة
پاراستين دةسةألت و سةروةرثيت خؤيان لة كؤمةصگةدا ويستوويانة مرؤضي ئةو كؤمةصگانة بچةپثنن و 

ؤكة تثذوانينثكي وايان سةپاند كة ژن و داهثنةراين ئةم چري. بچةوسثننةوة، تا بة ئاساين كؤنتذؤصيان بكةن
بؤية دةبينني لة كؤمةصگة . سثكس وةكو دووانةيةكي قثزةوةن و ترسناك ببينرثن و، پةيوةست بكرثن بةيةكترةوة

نةريتية ئايينپةروةرةكاندا جةستةي ژن دةكرثت بة شةرةيف پياو، لةسةر سثكسي ژن فةرتةنة دةقةومثت و، لةسةر 
 .ژن دةدرثتةبةر چةقؤ و خةجنةر و بةر ذثژنةي گوللةمةسةلةي سثكس جةستةي 

چريؤكي بوون لة تةوراتدا، چريؤكي ئادةم و حةوا تيؤرييةكي ئايينيية بؤ سووككردين ژن و تابووكردين 
 . سثكس و كردين ئةندامي سثكسي ژن و پياو بة مايةي شةرمةزاري الي مرؤض

منداصداين ژن كة چاووگي بوونة، بة گألو .  بةركةوتئةندامي زايةندي ژن بةشثكي زياتري لة نةفرةيت ئايني
لة كتثيب پريؤزي ئاييين جوودا وا . پيشان درا و، مةهةكي مانگانةي ژنان بة خوثنثكي گةنيوو و گألو ناوزةد كرا

 :دةصثت
. هةركةسث دةسيت لث بدات پيس دةبثت، تا ئثوارة. ژن كة بثنوثژ دةبثت، حةوت ذؤژ لة مةهةكدا دةمثنثتةوة(

 .) هةرچي شتث كة لةسةري خبةوث يان دانيشث پيس دةبثت، تا ئثوارة
 :لة بارةي ژنثكي زايستانةوة تةورات دةصثت

خوا بة مووساي وت بة نةوةي ئيسرائيل ذاگةيةنة ئةگةر ژنثكي زگپذ كوذي بوو، دايكةكة ماوةي بة پيسي (
ةكرث، پثويستة لةسةر ژن سي و سث ذؤژي دةمثنثتةوة وةك ذؤژاين بثنوثژي و ذؤژي هةشتةم منداصةكة خةتةنة د

 .)تر مبثنثتةوة تا لة خوثنةكةي پاك دةبثتةوة، نابثت دةست لة هيچ شتثكي پريؤز بدات
 :لة بارةي ژنثكي زةيستانةوة كة كچي بووبثت دةصثت

 ئةگةر كچي بوو لة حاصةيت پيسيدا ماوةي دوو هةفتة دةمثنثتةوة وةك ذؤژاين بثنوثژي، شةست و شةش ذؤژي(
 .)تريش دةمثنثتةوة تا پاك دةبثتةوة لة خوثن

دايك لة قؤناغي خوصقثنةريدا بة پثي دةقي سةرةوة، كة دةقي تةوراتة،  پيس و گألوة و نابثت دةست لة شيت 
بةألم ئةگةر كوذي خوصقاند تةهنا چل ذؤژ لة دؤخي پيسيداية و ئةگةر كچي خوصقاند هةشتا ذؤژ بة . پريؤز بدات

ژن لة هةرچي پلةيةكدا بثت كةمبايةخة، .  مةبةستةكان بة تةواوي ذوونن و دةدرةوشثنةوة!پيسي دةمثنثتةوة
تةنانةت لة دؤخي دايكيشدا كة دؤخثكي داهثنةري جؤري مرؤضة، كچ بثباخة، بؤية بة لةدايكبووين كچ دايك دوو 

 !!هثندة پيس و گألو دةكات
لة و، وةك بثبايةخ، ترسناك و مايةي شةرم پيشاين لة چريؤكي بووندا، ئاييين جوو ژن دادةگرثتة خوارترين پ

. ئةم نةفرةتةش بةهؤي ئةوةوةية كة ژن تةفرةدةري پياو بووة لة پرؤسةي سثكسدا، كة الي خوا تابووة. دةدات
لةم سةرچاوةيةوة تثذوانينثكي وا دروست بوو سةبارةت بة ژن و بة سثكس كة تا ئةمذؤش كؤمةصگة نةريتييةكان 

سةير نيية پياواين ئاييين . بؤية ژن لةو  جؤرةكؤمةصگةيةدا تةهنا لة پلةي كؤيلةدا ذادةگريثت. پثوةي دةناصثنن
جوو تا ئثستاش لة كايت نوثژكردن و نزاكردندا سوپاسي پةروةردةگاريان دةكةن كة بة ژن دروسيت 

 !؟!15.)سوپاس بؤ تؤ خواية، كة بة ژن دروستت نةكردووم(. نةكردوون
زانسيت نوث ئةوةي . ةن كرا ، بة تايبةيت لة دؤخي مةهةكي مانگانة و زةيستيانيدابةم شثوةية ژن قثزةو

سةملاندووة كة خوثين مانگانةي ژنان وةك هةر خوثنثكي تري هةر شوثنثكي تري جةستةية و، بثگومان 
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ماية پثكهاتةي خوثين جةستةي ژن و پياويش بريتيية لة خذؤكةي سوور و خذؤكةي سپي و، هةر هةمان جؤري پالز
 .بة بث هيچ جياوازييةك

هةر بؤ درثژة پثداين ئةو تابووكردين زايةندة و ناشريينكردين دياردةكة الي خةصك و بةردةواميدان بةو 
عةزرا كة بة ماناي پاكيزة بوون . تثذوانينةي ئاييين جوو، ئاييين كرستيان چريؤكي مةريةمي عةزراي داتاشي

مةريةم بة ) معجزه(بة پةرجوويةك. دووة و بة پريؤزي ماوةتةوةدثت، پاكيزةش ئةو ژنةية كة سثكسي نةكر
واتة پاكيزةبوون و پاراستين پةردةي كچثيت تا ئةو ذادةية ! پاكيزةيي كوذثكي دةبثت و، دةكرثت بة كوذي خوا

 .پريؤز و جثي بايةخة كة خودا عيساي كرد بة كوذي خؤي، چونكة عيسا لة دايكثكي پاكيزةوة دروست بووة
يزةييةي مةريةم و بة پريؤزبينيين وا دةكات لة ناو ذثبازي ئاييين كرستيان ، ژناين ئايينپةروةر بة ئةم پاك

ئةو . سةدانيان ذثبازي ذاهيبةيةيت بگرن و زةماوةند نةكةن، سةدان پياويش بنب بة كاهن و زةماوةند نةكةن
و، كاهينةكانيش لةگةص دايكي كوذةكةي بةصثنةي كة پثيان دةدرثت ذاهيبةكان لة دنياي ديدا لةگةص كوذةكةي خوا 

 .خوادا زةماوةند دةكةن
ئةم برية پةرةي سةند و تا . بةمة پةردةي كچثين كرا بةو پردة سامناكةي كة شةيتاين بةسةردا دةپةذثتةوة

گةيشتة ئةو شثوازةي كة لة ئثستاي كؤمةصگة نةرييت و ئايينپةروةرةكاندا دةبينرثت و، پةردةي كچثين وةك 
لة كاتثكدا لة زانستدا هةبووين ئةو پةردةية وةك .   نامووس و ئابذووي خثزان چاوي لثدةكرثتشةرةف و

. پةردةيةكي تةنكي زؤر شةفايف سيفةت الستيكي پثناسة دةكرثت، كة لة نثوان زثي ئافرةت و منداصدانيداية
ئةم .  مةهةكي مانگانةكونثكي بازنةيي بچووك لة ناوةذاسيت ئةم پةردةيةدا هةية بؤ هاتنةدةرةوةي خوثين

ي كچان شثوةكةي جياوازة و كوونةكةي بازنةيي نيية و ناذثكة، %25ي كچان بةم جؤرةية، الي %75پةردةية الي 
% 75ئةو جؤرة پةردانةش لة كايت يةكةم پرؤسةي سثكسدا خوثنيان لث نايةت، بةألم ئةو . يان خؤي درزي تثداية

بةهؤي يةكةمني جاري پاصةپاستؤي ئةندامي زايةندي پياوةوة ، پةردةكة ةي تر كة پةردةكانيان بازنةيية و ذثكة، 
ئةم خوثنة، لة كؤمةصگة نةريتيةكاندا، كة تثذوانينثكي ئايينيان هةية بؤ سثكس و . دةدذث و خوثين لث دثت

 . بثبةرين لة ديدي زانست، سةدان كثشةي لث دةبثتةوة
اييندا دةمانگةيةنثتة ئةو بةرةجنامةي كة ئايني وةك پايةيةكي ئةجنامي لثكدانةوةي ئةم چريؤكانة لة كتثبةكاين ئ

سةقامگري و كاريگةري كلتووري باوكساالري چاوگي ئةو تثذوانينة نازانستييةي كؤمةصگة نائازادةكانة بؤ ژن و 
 .بؤ سثكس

 :چةپاندين زايةندي و كاريگةريية دةروونييةكاين
 ئةو 16. فشار و ناخؤشييةكان لة هةست و، ذةوانةكردين بؤ نةست ، بريتيية لة دوورخستنةوةيRepression چةپاندن

پةنگخواردنةوةيةي كة لة ئةجنامي چةپاندنةوة لة نةسيت مرؤضي كؤمةصگة نائازادةكاندا ذوو دةدا دةبثتة هؤي 
لة كؤمةصگة نةريتيةكاندا ئةوةي پةيوةندي بة سثكسي . چةندان جؤري نائارامي و هةندث جار گرثي دةروونيش

سثكس ئةگةرچي بةشثكي گرنگي ژياين هةر . ةوة هةبثت لة خانةي هةرة هنثين و هةرةشارداوةكاندا جثدةگرثتمرؤض
تاكثكي پثگةيشتووي كؤمةص بة نثر و مثوة پثكدةهثنثت، كةچي وةك دياردةيةكي نامؤ و وةك كردةيةكي 

ة لة چاو و لة گوثي تاكةكاين ئةو بةألم ئةم دوورخستنةوةي. ئارةزوولثنةكراو لة بةر چاو و گوث دوور دةخرثتةوة
كؤمةصگانة ماناي ئةوة نيية تاكةكانيش لة ژياين خؤياندا زايةند فةرامؤش دةكةن، بة پثچةوانةوة لةو جؤرة 
كؤمةصگةيةدا سثكس زؤرترين بةشي بريي مرؤ داگري دةكات، بة هؤي ئةو چةپاندنانةوة كة لة ژياين ذؤژانةي مرؤدا 

 .  وةك ساوايةك تا قؤناغةكاين كؤتايي ژياين بة شثوازي جياواز پيادة دةكرثتهةر لة سةرةتاي ژيانييةوة
فاكتةري سةرةكي لة قةذوقةپ كردن لة بابةيت سثكس و نةبزواندين ئةم بابةتة بةهؤي تثذوانينثكي ئايينييةوة 

 سثكسي كردووة نؤرم و نرخاندنةكاين ئةو جؤرة كؤمةصگةية. سةپاوة، كة لةبةشي ذابردوودا تيشكمان خستة سةري
پةيوةندي زايةندي نثوان نثر و مث و شثواز و جؤري ئةو پةيوةنديية بذياردةرة لة ذادةي . بة پثوةري ذةوشت

 .بةذةوشيت يان بثذةوشيت تاكةكان
 ذةوشتبيين بة چاويلكةي سثكس، سثكس بيين بة چاويلكةي ئايني، ئايني و ئايينپةروةرانيش دؤگما بة 

. اقابيل بة گؤذان، كؤمةصگة نائازادةكان لة ناو بازنةيةكي داخراودا گري دةكاتبريوباوةذثكي نةگؤذ و ن
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ذؤشنبريييةكي سثكسي كة چاوگةكةي زانست و تثذوانيين زانست بثت بؤ سثكس، لةو جؤرة كؤمةصگة داخراوانةدا 
ةيت پارثزگاريكردن لة بةرگرتن لة سثكس و هةر ئيماژ و هثمايةكي پةيوةنديدار بةو بابةتة بة هةجن. نزيكة لة مةحاص

ةم پةيوةندييةدا وةك ئاماژةشي پثدرا، ژن ل. ذةوشت و، پاراستين شريازةي نةرييت كؤمةصگة پاساو دةدرثت
، چونكة نؤرمثكي كؤمةأليةيت سةپاو لة سيستةمي عةقصي ئةو  جؤرةكؤمةصگةيةدا چةسپيووة و، گةمارؤدراوترينة

 .جةستةي ژين كردووة بة شةرةيف پياو
ذي و يةكالبيين لة كؤمةصگة نةريتيية داخراوةكاندا تثذوانيين زايةنديانةي بؤ ذةوشت زاص كردووة بةسةر وشكةباوة

ژيانبيين، جيهانبيين، زانستبيين، خؤبيين، ژنبيين و پياوبيين لةو جؤرة كؤمةصگةيةدا . زؤر تثذوانيين جؤراوجؤري تر
 و بةسةرچوون، ئةوانةي لةگةص ذوانگةي هاوچةرخ و پثوةرةكان سادة. لةسةر بنةمايةكي نالؤژيكي بنيات دةنرثت

سةردةم لة دژايةتيدان، پثوةرة باو و سةپاوةكانن و، ئةوان بةهاكاين مرؤض و دياردةكان دةنرخثنن و دةستنيشان 
 .دةكةن

اوكات ئةم مرؤضانة كة ه. لة ئةجنامي هةموو ئةمانةدا مرؤضي ئةو كؤمةصگانة گةمارؤ دةدرثن و دةخرثنة ناو قةيرانةوة
خؤيان گريؤدةي ئةو سيستةمة عةقصييةن و گةمارؤ دراوو چةپاون، لة چةپاندن و گةمارؤداين ئةويديشدا ذؤصي كارا 

واتة ئةم . هةريةك لة تاكةكان كؤنتذؤصي ئةوي دي دةكات و چاودثرة بةسةر ذةوشت و خووي ئةويترةوة. دةبينن
صقثنةري ئةو دةزگا ناديارةية كة چاودثرة بةسةر سيستةمي بريكردنةوة سةپاوة بؤ ذةوشت، لةناو خؤيدا خو

كؤنتذؤصي كؤمةأليةيت، لة كؤمةصگة نائازادةكاندا دةزگايةكة لة ناو بريي هةر تاكثكدا جثگري كراوة و، بة . كؤمةصگةوة
درثژاي ژياين وةك وةرگرثكي نؤرمةكان لة دةسةألتداراين كؤمةصگةوة كة بريتني لة پياواين ئايني و ذثساكاين 

يني، دةسةأليت سياسي ئةو كؤمةصگةية و وتارة كؤنةخوازةكانيان ، هةروةها داب و نةريتةكان، پةندةكاين پثشينان، ئا
 .زمان و هتد

مرؤض ذؤژانة لة سةرچاوةي جياوازةوة نؤرم وةردةگرثت و ، لة ذثگةي دانوستاين كؤمةأليةيت و پةيوةنديةكانةوة 
كث لة پشيت ئةو . دن بؤ منوونة سةرچاوةيةكن بؤ نؤرمبةخشنيدةزگاكاين ذاگةيان. نؤرم دةبةخشث بةوي تر

لة كؤمةصگة نائازادةكاندا دةزگاكاين . ميدياوةية بثت، كؤنةخواز يان نوثخواز، هةر يةكة و نؤرمي خؤي دةبةخشثت
 ذاگةيةندن بة دةسيت دةسةألتدارةكانةوةن، كة خاوةين پةيامثكي كؤنپارثزن و، نؤرمي كؤنةخوازانة و نازانسيت

 .دةبةخشنةوة بةسةر هاوألتياندا
لة پةيوةندي بة پرسي سثكسةوة، مةبةستمانة لةو گرث دةروونيانة بدوثني كة چةپاندين زايةندي هؤكارين و، كاريان 

بة تايبةت ئةو جؤرانةي كة بة زةقي لة ناو كؤمةصگةدا هةستيان پث . لة رةفتاري تاكةكاين ئةو كؤمةصگانة كردووة
. بثگومان كثشةي ورد و ئاصؤزي تر هةن كة نةبينراون و ناتوانني باسيان لثوة بكةين. اشكراندةكرثت و ذوون و ئ

زياتر باس لة ئاكامة پان و بةرينةكاين ئةو كثشةية دةكةين كة بة بذواي زؤر لة دةروونناسان پةيوةنديدارن بة 
 .دةيةوةچةپاندين سثكسةوة، يان هةر جؤرة فشار و گةمارؤيةكي تري پةيوةست بةم ديار

 : كارةكتةري سادي و كارةكتةري ماسؤخي
لة يةكةمياندا، واتة لة كارةكتةري ساديدا كةسي گريؤدةبوو حةز . دوو جؤرة سيفةتن لة كةسايةيت مرؤضدا دةچةسپثن

لة . و ئارةزووي ئازارداين بةرامبةرةكةي ال دةذسكث و، ئازاري بةرامبةرةكةي دةبثتة ئؤخژن و مايةي حةوانةوةي
ةري دووةمدا، واتة ماسؤخي، كةسي گريؤدة ئالوودةي ئازارداين خؤيةيت و، زةمينة خؤش دةكات بؤ كارةكت

كةسي گريؤدة بةم گرثية لة ئازارداين خؤيدا لةززةت و خؤشي . بةرامبةرةكةي كة بيچةوسثنثتةوة و ئازاري بدات
 زؤري گريؤدةكاين ئةم دوو بةشثكي. بةدي دةكات و، ئؤخژين بةو چةوساندنةوة و كؤيلةبوونةي خؤي دثتةوة

نواندي هةردوو . گرثية لة سؤنگةي زايةند و پةيوةنديية ناتةواو و ئاصؤزةكانيةوة كثشةي دةرووين بؤ دروست بووة
جؤري ئاكاري سادي و ماسؤخي لة زؤر لة كؤمةصگةكاين دنيادا هةية و، ئةوةي پةيوةندي بةم باسةي ئثمةوة بثت، ئةو 

 .زايةندةوة و بةهؤي گرثكوثرةكاين پةيوةندي نثوان نثر و مثوة تووشي مرؤ دةبنجؤرةيانة بةهؤي چةپاندين 
هةر بة ذوانينثكي تيژذؤش، مرؤ دةتوانث لةو دوو جؤرة كارةكتةرة لة هةموو شوثنثكي تايبةيت و گشيت، لة ناو ماص و، 

ين رةفتاري گرثئامثزي لةو دوو لة دام و دةزگاكان و، لة شوثنةگشتييةكاين ناو كؤمةصگةي نةريتيدا ببينث و، نواند
 . شثوةيةي سةرةوة سةرجني ذابكثشثت
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ديارة هةر بة ذثكةوت ئةو سيفةتة لة كارةكتةري پياواندا نةچةسپيوة كة ئارةزووي چةوساندنةوةي مثينةكاين 
 وةك ياساي ئةم سيفةتة لة كلتوور و، لة داب و نةريت و، لة زمان و، لة ئايينةوة هثدي هثدي. دةوروبةري خؤيان بكةن

لثرةدا . نةنووسراو لة زةيين ئةواندا جثگري بووة و، بةشثكيشي لة اليةن مثينة خؤيةوة زةمينةي بؤ ساز دةكرثت
مةبةستمة بصثم، ئةو نثرينانةي كؤمةصگة نائازادةكان كة ذةفتارثكي سادي لة ژياين ذؤژانةياندا دةنوثنن و، بة تايبةت 

لة هؤشي ناوةكيياندا بةهؤي ئةو بةربةست و سنوورة بثئةندازةوةية كة ذثگةي لة بةرامبةر بة رةگةزي مث، ئةم ئاكارة 
بة هةمان شثوةش، ئةو ذةفتارة ماسؤخيانةي كة لة سيفةيت زؤرثك . پةيوةندييةكي ئاسايي مرؤضانةي نثوانيان گرتووة

ثچنة دةروونييةكانةوة، كة لة مثينةكاين ئةو كلتوور و كؤمةصگانةدا جثگري بووة، پةيوةندي ذاستةوخؤي هةية بة گر
 .بةشثكي زؤريان زايةند هؤكارثيت

لةو كلتوورانةدا لثداين ژن لة اليةن هاوسةرةكةيةوة نةك وةك كارثكي ئاسايي چاوي لثدةكرثت، بةصكة دةقي 
لةم كلتوورانةدا ژن لة هةموو تةمةنثكدا، . نووسراوي ئايينيش پاصپشيت لثدةكات و وةك تةمبثكردن ناوي دةبات

لثداين ژن، نواندنثكي ! انةت لة تةمةين پريييشدا پياوةكةي، باوكةكةي، براكةي ذةوايةيت پثدراوة تةمبثي بكاتتةن
بةرامبةر بةم لثدان و چةوساندنةوة و زةليل و . ذاستةوخؤي سيفةيت ساديية لة كارةكتةري لثدةرةكاندا

ن لةو كؤمةصگانةدا هةية، كة ئةمةش بةشثكي كؤيلةكردنةش، لة اليةن ژنةوة كةمترين ذادةي بةرهةصسيت و ياخيبوو
دةگةذثتةوة بؤ ترسان و تؤقني لةو دةسةألتة باوكساالرييةي كة ذؤژانة زةيين پذ كردوون لة خؤكةمبيين و هةسيت 

هةردوو ئةم . بثدةسةأليت، بةشثكي تريشيان دةگةذثتةوة بؤ دروستبووين گرثي ماسؤخي لة كةسايةتيياندا
 ماسؤخي، ئةگةرچي بؤ خؤيان گرثي دةروونني، بةألم دةشث وةك ميكانيزمثكي بةرگريش سيفةتانةش، چ سادي و چ

لة اليةن ژنان و پياواين چةپاوي كؤمةصگة نائازادةكانةوة بةكار هبثنرثن بؤ بةرگريكردن لة قةيراين دةرووين ئاصؤزتر 
 .و جديتر

 يندةرووخاكةساري 
Depression 

كة مرؤ خؤي . ن بة خةمؤكي لة ئةجنامي هةستكردن بة پةسيت دةرووينواتة تثكچووين ميزاجي تاك و هةستكرد
لةبةردةم بةربةست و لةمپةرثكي ئاصؤزدا دةبينثتةوة كة ذثگة بة سةركةوتين كارو پرؤژةكاين دةگرث، لة دةروونةوة 
پةست دةبثت، هةست بة خةمثكي قووص دةكات و، دواجاريش بة تةواوي پارسةنگي هةست و سؤزةكاين تثك 

 . چثتدة
لةبةر ئةوةي ناسنامةي تاك لة كؤمةصگة نةريتييةكاندا جثگةي بايةخ نيية و، ناسنامةي هؤز، تايفة، بنةماصة و حيزب 

بةهؤي . دةكةوثتة سةنتةري بايةخپثدان، تاك هثندةي بؤ بنةماصة و هؤز و تايفةكةي دةژي، بؤ خودي خؤي ناژي
مةصگةيةدا ناسنامةي بنةماصة و، تايفة و هؤز پةيوةندييةكي توند و ئةوةشةوة كة لة نؤرم و نرخاندنةكاين ئةو جؤرة كؤ

تؤصي هةية بة مةسةلةي شةرةفةوة، شةرةفيش بة پثي ئةوان لة داوثين ژنداية، ئيدي بؤ بةرگريكردن لة ناسنامةي 
ةصگانةدا قةيراين ناسنامة بؤ ژنان لةو كؤم. ناوبراو، ناسنامةي ژن خؤي وةكو مرؤضثك دةخرثتة خانةي نةبوونةوة

لة . ژن ئةم قةيرانة لة دةرووين دةپةستثت و پةسيت دةكات. چةقي پرسثكي گرنگة كة تةنانةت باسيشي لثوة ناكرثت
ئةجنامي خؤبينيين بةردةوامي ژن وةكو شتثك لة شتةكاين بنةماصة، دؤخي خاكةساري دةرووين لة هةموو ساتثكدا 

 ئةم ذةوشة دةروونييةش ئةو كاتةية كة ژن بذياري دؤخي هةرة ترسناكي. دةكرث بيكاتة گريؤدةي خةمؤكي
خؤسووتاندن خؤگةياندين بةكردةوةي ئةو . خؤكوشنت، خؤ سووتاندن و هةر جؤرثكي تري خؤلةناوبردن دةدات

دؤخثكة، كة خةمؤكي تا ذادةيةك زاص . ژنةية بةو دؤزةخةي كة لة ژياين تايبةيت خؤيدا هةست دةكات لة ناويايةيت
سووتاندين جةستة لة . كة ئيدي جياوازي نثوان ژياين ئاسايي و ژياين ناو دؤزةخ لة يةكتر ناكاتةوةبووة بة سةريدا 

ناخودئاگاي ئةو ژنةدا بثزارييةكي تةواوي ئةوة لةو سيفةتةي كة بة جةستةي دراوة، كة لة اليةن كؤمةصگة و بنةماصةوة 
 .ماصة، چيتر نييةجةستةي ئةو جگة لة يةخچاصثك بؤ پاراستين شةرةيف پياواين بنة

لة هةموو ئةو كؤمةصگانةدا كة جةستةي ژن بة شةرةفةوة دةبةسترثتةوة، ذادةي خؤكوژي و بة تايبةت خؤسووتاندين 
لة كؤمةصگةي كورديشدا دةكرث هةر يةكةمان شاهثدي چةندان حاصةيت خؤسووتان بني كة لة . ژنان زؤرة

 .ويان داوةدةوروبةرماندا ذوويانداوة، يان بيسووتوومانة كة ذو
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 Komplex Femininity:گرثي ديانا و، گرثي مثينة
لثكدانةوةي دةروونناسيانةي ئةم گرثية بةو شثوةية شيكراوةتةوة كة كاتث . گرثي مثينة، بة ماناي گرث خةساندن دث

ر كچ دةبينث ئةو ئةندامي زايةنديةي كوذان بايةخي پثدةدرث و، كوذ بة هؤي ئةو چووكةوة وةك كةسثكي بايةخدا
گرثي مثينة . تر لة كچ تةماشا دةكرث، هةست بة كةمييةك دةكات لة جةستةي خؤيدا و توشي ئثرةييةك دةبثت

لةم قؤناغةدا ئةو كةموكوذييةي كة كچ هةسيت . دةگوثزثتةوة بؤ قؤناغثكي تريش كة بة گرثي ديانا ناودةبرثت
و كوذةوة، ئيدي ئةميش ئارةزوو دةكات كوذ بثت پثدةكات بة هؤي ئاكاري كؤمةأليةيت هةألوردنئامثزانةي نثوان ئةو 

 .و، رةفتاري كوذانة دةنوثنثت و ئارةزوو دةكات سةركةوثت بة سةر پياودا
ئةو ژنانةي كة كاري كؤمةأليةيت دةكةن و لة كارةكانياندا . لة كؤمةصگة نائازادةكاندا هاين ژن دةدرثت لة پياو بچثت

دةدرثن و، تةنانةت زؤرجار پثي دةصثن فألنة ژن هثند چاالك و سةركةوتن بةدةست دةهثنن، وةك پياو پةسن 
ئةم پةسنانة وا دةكات ژنان لة رةفتارياندا پثاوةيت بنوثنن و، ! يان دةصثن پياوثكة بؤ خؤي! سةركةتووة دةصثي پياوة

 . سيفةتة بنچينةييةكاين خؤيان، هةست و سؤزةكاين خؤيان و، تةنانةت ذواصةيت خؤيان وةكو پياو لثبكةن
كةصةژنثيت بة پثي ئةو لة هةستكردن . ي بؤ ژنة ئاكارپياوانةكان داناوة)كةصةژن( Masuline Protest ئةدلةر زاراوةي

م و ةكاندا بةهؤي هةألواردين بةردةوالة كؤمةصگة نةريتيي. بة كةموكوذي دؤخي مثيةتيةوة سةرچاوة دةگرثت
 .ة تا مردين، زةمينة بؤ ئةم جؤرة گرثيانة تةختةبثئةندازةي نثوان كوذ و كچ، هةر لة ذؤژي لةدايكبوونةو

بة بؤچووين يونگ اليةين پياوةيت لة ژندا هةية و، ئةمةش پثي دةوترث ئةنيمؤس، اليةين ژنثتيش لة ناو پياودا هةية 
ي ئةنيما و ئةنيمؤس ئةوةمان پثذادةگةيةنن كة ژن و پياو بةهؤي هةبووين ئةم سيفةتة تثكةصة. و پثي دةگوترث ئةنيما

 .يةكتري لة جةستةياندا دةتوانن لة يةكتر تثبگةن و هةست بة يةكتر بكةن
ئةمةش وا . ئةوةي لة كؤمةصگة نائازادةكاندا بة زةقي بةدي دةكرث، بصندبينيين ذةگةزي پياو و نزمبينيين ذةگةزي ژنة

ئةم اليةنة الي كؤمةص دةكات، پياوان اليةين ژنثيت خؤيان، ئةنيمؤسي خؤيان  بشارنةوة و نةخيةنة روو، چونكة 
اليةين الواز و بثبايةخة، بةألم ژنان هةوص دةدةن اليةين پياوثيت خؤيان ئاشكرا بكةن و بيخةنة ذوو، چونكة ئةم 

 . اليةنة الي كؤمةصگة اليةين گةش و بايةخدارة
كات ئةنيمؤسي دةبثت بة جنثوثكي سووك بؤ پياو، وا لة پياو دة) ژناين(لةو جؤرة كؤمةصگةيةدا كة دةستةواژةي 

بؤ ژن پةسنكراو و بايةخپثدراوة، وا دةكةت ژن ) پياوثيت(هةر لةو كؤمةصگةيةدا كة دةستةواژةي . خؤي بچةپثنث
ئةم دؤخةش دةبثتة هؤي لثكتثنةگةيشتين ژن و پياو بؤ يةكتري و، ذوون نةبووين . ئةنيماي خؤي زةق كاتةوة

 .كةسايةتييان بؤ يةكتري
 : داين زايةنديال

ؤ نةتوانث وزةي زايةندي خؤي لة ذثگةي سروشتييةوة خباتة كارةوة، بةهؤي سروشيت زايةين مرؤضةوة كة لة كاتث مر
دةروونناسيدا دةستةواژةي ليبيدؤي بؤ بةكارهثنراوة، وزةي پةستراوي خؤي لة ذثي نائاسايي تردا، يان ال ذثدا 

 .ئةم دؤخةية كة پثي دةگوترثت الداين سثكسي. دةردةخات
 الداين زايةندي حةز كردنة بة نواندي ذةفتاري سثكسي جياواز لةوةي سروشيت مرؤض دةستنيشاين مةبةست لة

لة سروشيت بوونةوةردا پةيوةندي زايةندي بة شثوةيةكي باو . كردووة و، لة كلتوورةكانيشدا زؤربة پةيذةوي دةكةن
 .  ژمثردراوةپةيوةندييةكاين تريش بة الدان. و ئاسايي لة نثوان نثر و مث دا چةسپيوة

هةندثك پثيان واية هةموو جؤرة ئةجنامدانثكي كردةوةي . سةبارةت بة الداين سثكسيش بؤچووين جياواز هةن
 . سثكس كة لة نثوان دوو كةسي پثگةيشتوودا و بة ذةزامةندي هةردوواليان ذوو بدات، سروشتيية

بة پثي بؤچووين دةستةي .  نةرييت، الدانةهةندثكي تر پثيان واية هةر تثپةذاندنثكي سنووري دياريكراوي سثكسي
يةكةم ژمارةيةكي كةمي مرؤض دةچثتة خانةي الدةرةوة، بةألم لة بؤچووين دةستةي دووةمدا زؤربةي مرؤض دةچنة 

 17.خانةي الدةرةوة
. ةئةو ذةفتارة سثكسيانةي كة وةك الدان ناوبراون و پثناسة كراون دوو جؤري سةرةكني و چةندان لقيان لث دةبثتةو

 . بةشثكيان الداين زايةندي هاوبةش، ئةوي تريان الداين زايةندي تاكيية
 .لة ناو الدانة هاوبةشةكةدا، ئةمانةي خوارةوة ناسراوترينيانن



 14

الدةري منداصباز كةسثكة حةز بة سثكسكردن لةگةص كةسثكي لة تةمةندا بچووك paedophilia  :منداصبازي .1
الي ئةو تةهنا منداصبوون . ، يان پثچةوانةي ذةگةزي خؤي گرنگ نييةئةو منداصة ذة رةگةزي خؤي بثت. دةكات

 .مةرجة و، تةهنا لة سثكسي منداص لةززةت دةبات
 ئاژةصباز كةسثكة بةهؤ چةپاندين سثكسييةوة پةناي بؤ ئاژةألن بردووة و، لة Zoophilia  :ئاژةصبازي .2

بووةتة خووي و واي لثهاتووة تةهنا لةززةت لة ئةجنامي دووپاتةكردنةوةي ئةم ذةفتارة زايةندييةدا ئاژةصبازي 
 .ئةم جؤرة زياتر لة ناو پياواندا باوة. سثكسكردن لةگةص ئاژةصدا ببات

 پريباز بة پثچةوانةي منداصبازةوة كةساين گةنج ئارةزووي سثكسي لةگةص پريدا Geronlophilia :پريبازي .3
ئةم الدانة لة دةروونناسيدا پةيوةست كراوة بة . دةكةن، ئةو پرية لة رةگةزي خؤيان بثت يان پثچةوانةكةي

 18. گرثكاين ئؤديب و ئةلكترا
 الشةباز كةسثكي الدةرة ئارةزووي سثكسكردن لةگةص مردوودا دةكات، ئةم دؤخة  Nicrophilia:الشةبازي .4

ترسناكة و الدةر زؤر جار گؤذ هةصدةكةنثت بؤ سثكسكردن لةگةص مردوودا، يان كةسثك دةكوژثت تا لةگةص 
 .الشةكةيدا ذابوثرثت

هاوذةگةزباز ئةو كةسةية تةهنا لةززةت لة كردةي سثكس لةگةص Male Homosexuality  :هاوذةگةزبازي .5
بؤ هاوذةگةزبازي پياو لة كورديدا . پياو لةگةص پياودا و، ژن لةگةص ژندا. ذةگةزي خؤيدا دةبات

بؤ كردةي سثكسي . ز منوونةي ئةوانةيةهةتيوباز و حي. دابةشكردنثك هةية و دةستةواژةي جياواز دانراوة
 .هاوذةگةزبازي كچ دةستةواژةي پانپانؤكي لة كورديدا هةية

زةفةربةر ئةو الدةرةية كة ئارةزووي خؤنووساندن بة مثينةوة دةكات، لة شوثنة Frotteurism  :زةفةربردن .6
كارة وزةي زايةندي خةرج الدةر بةم ئا. قةرةباصخ و گشتييةكاندا وةكو ناوپاس، سةرجادة و ئاهةنگ و هتد

 . دةبثت و دادةمركثتةوة
 :لة جؤري الدةنة تاكييةكانيش ئةمانة ناسراوترينيانن

 الدةر لة ذثگةي خةون و خةياصي سثكسي و دةستپةذةوة وزةي زايةندي Mastrubation :مةهةكي هنثين .1
گةي كةسثكي خةياصييةوة ئةم جؤرة بة تةهنا خؤي و لة ذث. خؤي دةردةهثنثتة دةرةوة و، خؤي كپ دةكاتةوة

 .كة دةيكات بة هاوبةشثكي خةياصي كردةي زايةندي ، ئةجنام دةدرثت
الدةر لةم جؤرةدا خوو بة شتثك لة شتةكاين كةسي پةسةندكراو يان خؤشةويسيت Fetishism  :فثتشي .2

ان هةر خؤيةوة دةگرثت و بة دةستلثداين ئةو شتة، ئةگةر وثنةيةك بثت، يان دةستةسذث، يان پثنووسث، ي
شتثكي تري كةسي مةبةست، دةيگرثتة دةست و ياري پثدةكات و، بةوةش ئارةزووي زايةندي سةرف 

 .دةبثت و خؤيشي كپ دةبثتةوة
 الدةري دزةكةر ئةو كةسةية كة هةوصي دةرفةتثك دةدات كة بة دزييةوة كردةي Voyeurism :دزةكردن .3

ةندي خؤي خاصي دةكاتةوة و، هةست بة فةرامؤشي بةو بينينة وزةي زاي. سثكسي نثوان دوو كةسي تر ببينثت
 .دةرووين دةكات

الدةر لةم جؤرةدا حةز بة پؤشيين جل و بةرگي كةسثك دةكات كة لة Transvestism  :لةبةركردين پثچةوانة .4
ئةگةر كوذ بثت حةز بة پؤشيين جلي ژنانة دةكات و، ئةگةر ژن بثت حةز بة . رةگةزي پثچةوانةي خؤي بثت

 .ي پياوانة دةكاتپؤشيين بةرگ
الدةري ئةم جؤرة كةسثكة نكؤصي لة هةسيت زايةندي واقيعي خؤي دةكات Transsexuality  :هاودژةزايةندي .5

بؤ منوونة ئةگةر كچ بثت هةست دةكات ئةو لة جةستةيدا . و هةست دةكات كة سةر بة ذةگةزةكةي خؤي نيية
 .ةر واية، هةست بة ژنبووين خؤي دةكاتئةم دؤخة بؤ پياويش ه. هةصةيةك هةية و ئةو پياوة نةك ژن

الدةري دةرخةر ئةو كةسةية حةز بة پيشانداين ئةندامة زايةندييةكاين خؤي  Exhibitionism :دةرخسنت .6
ئةو تةهنا بةو پيشاندانة وزةي زايةندي . دةكات بةواين تر بث ئةوةي مةبةسيت بثت سثكسيان لةگةصدا بكات

 .ةي دةكاتخؤي ذةها دةكات و هةست بة كپبوونةو
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هةردوو جؤري الداين هاوبةش و الداين تاكي لة كؤمةصگة نةريتييةكاندا پيادة دةكرثن، بذثك لةوانة بة تةواوي 
بةشثكي . نكؤصي لة بوونيان دةكرثت ، چونكة ئةو سيفةتانة دةبنة هؤي كةمذثزي و بثبايةخبينينيان لة اليةن كؤمةصگةوة

بؤ منوونة زةفةربردين پياوان بؤ ژنان لة ناو پاس . زؤر پةيذةوي دةكةنتريشيان وةك ئاسايي دةبينرثن و زؤربةي 
و شوثنة قةرةباصخ و گشتيةكاندا جؤرثكي باو و بة ئاسايي بينراوي الدانة كة ذةنگة ژنثك نةبثت لة كؤمةصگة 

تةواو پثچةوانةية، ئةم دؤخة لة كؤمةصگة ئازادةكاندا . نةريتييةكاندا ذؤژثك لة اليةن پياوثكةوة زةفةري پث نةبرابثت
 .بة دةگمةن پياوثك لة شوثنثكي گشتيدا زةفةر بة ژنثك دةبات، يان تةنانةت تةماشايةكي زةفةربةرانةي ژن دةكات

 :زايةند لة كؤمةصگةي كورددا
كؤمةصگةي نةرييت و . كؤمةصگةكاين ذؤژهةأليت ناوةذاست بة گشيت هاوتثذوانينن سةبارةت بة ژن و سثكس

 . ساكاين وألتةكانيش لةسةر پايةي ئايني و ذثساكاين ئايني داذثژراونئاينپةروةرن و، يا
كؤمةصگةي كورد، وةك هةر يةكث لةو كؤمةصگانة نةريتية ، بةألم چونكة وةك نةتةوةيةكي ژثردةست و، وةك وألتثكي 

ووري و سياسي داگريكراو مامةصةي لةگةص كراوة و، بة مةبةستةوة ذثگةي گةشةسةندين كؤمةأليةيت و ئابووري و كلت
كورد ئةگةرچي ئاييين ئيسالم، ئاييين . لثگرياوة، هثشتا لة چاو گةالن و ميللةتاين دةوروبةري خؤي نةريتيتر ماوةتةوة

خؤي نيية و لةسةرةتادا بةسةريدا سةپثنراوة، بةألم لة ئثستادا پةيذةوكارثكي ئةو ئايينةية بة بث بريكردنةوة لة 
ية دةكرث بصثني تثذوانيين كؤمةصگةي كورد بؤ زايةند و بؤ ژن و پةيوةندييةكاين بؤ. ناوةذؤك و نيازةكاين ئايني

لة كلتووري كورديشدا وةك كلتوورةكاين دةوروبةري بةهاي شةرةف . نثوان نثر و مث، تثذوانينثكي زثدةنةريتيية
 . بةندة بة شةرةف و ئابذووةوة، ئةو ئابذوو و شةرةفةش لة جةستةي ژندا دانراوة

ئاييين . ؤري داب و نةريت و پثوانة و نرخاندنة ذةوشتييةكاين كؤمةصگةي كورد خوازراون و خؤماصي ننيبةشثكي ز
كورد خؤي لة ناو ئاييندا بثكاريگةريية، . سةرةكي كة هي زؤربةية لة كؤمةصگةدا لة بريي كورد خؤيةوة دانةذثژراوة

 .ر بةرچاوييةبةألم ذادةي كارتثكراوي ئايني بؤ سةر مرؤضي كورد ذادةيةكي زؤ
سياسةيت داگريكارانةي پةيذةويكراو لة كوردستاندا، كاريگةرييةكي زؤري هةبووة لة چةسپاندين جؤرثك لة 

بايةخداين زياد لة پثويسيت كورد بة شةرةف، . دواكةوتوويي و كؤنةپةرسيت لة ناو كلتووري نةتةوةي كورددا
 كارثكي زؤر نثگةتيضي لةسةر پةيوةندييةكاين نثوان نثر شةرةفيش وةك پثناسة باوةكةي كة بةندة بة جةستةي ژنةوة

 . و مثي كورد و، لةسةر كةسايةيت پياو و ژين كورد داناوة
مرؤي كورد . هةموو ئةو لثكدانةوانةي لة بارةي كؤمةصگة نةريتييةكان كردمانن، كؤمةصگةي كورديش دةگرثتةوة

نة پيادة دةكرثت پارسةنگي دةرووين تاكي كورد مرؤضي چةپاون و، ئةم چةپاندنة چةند جةمسةرييةي كة ذؤژا
 .دةشثوثنث و، هةستةكاين دةشصةژثنث

ئةمةش لة تثذوانينة ئايينييةكةوة . لة الي مرؤي نةرييت كورد سثكس لة خانةي گوناهةكانة و، وةكو پيس دةيبينثت
كورديدا هةية ئاماژةن بةو بة ئةو دةستةواژانةي لة پةيوةندي بة كردةي زايةندةوة لة ناو زماين . سةرچاوة دةگرثت

خودي دةستةواژةي بثنوثژ . مرؤ بة زايةند بثنثوثژ دةبثت. گوناه و پيس زاينينةي كردةي زايةندي نثوان ژن و پياو
كةسي بثنوثژ يان پيس پثويستة خؤي . كة وةك سينؤنيمي پيس وگألويش بةكار دةبرثت، دةستةواژةيةكي ئايينيية

غوسصيش دةستةواژةيةكي ئايينيية وةك سينؤنيمي خؤشؤردن يان دووشكردن . ثپاك بكاتةوة و غوسص دةرهبثن
جياوازي نثوان دووشكردن و غوسصدةرهثنان ئةو گوزارة ئايينييانةية كة لة كايت خؤشؤردين دواي . بةكار دةبرثت

گار دةكةن كة كردةي سثكسي پثويستة بوترثن و بة ناوهثناين خودا و نيةهتثنان بؤ پاكبوونةوة لةو گوناهة خؤذز
سثكس وةكو گوناه و وةكو پيس لة ئةفسانةكةي ئادةم و حةواوة سةرچاوة دةگرثت كة ئايينة . ئةجناميان داوة

 .ئامسانييةكان وةك حةقيقةت دةيبينن و بايةخي پثدةدةن
سثكس وةك مةترسييةكي گةورةش دةبينرثت و، لة ناو گوزارةي كورديدا هةستكردن بة سامناكييةكةي دةرك 

لة يةكگرتنةوةي تومخي ئاگر و . هةموومان بيستوومانة كة دةصثن كوذ وةكو ئاگر واية و كچ وةكو بةنزين. ةكرثتپثد
ذثژةي مةترسي پةيوةنديكردين كچ و كوذ لةگةص يةكتريدا لة كؤمةصگةي . . ماددةي بةنزين كارةسات دةقةومثت

 . كورددا وةك ذثژةي مةترسي يةكگرتين ئاگر و بةنزينة
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نيين باوي كؤمةصگة نةريتييةكان بة گشيت، كة كؤمةصگةي كورديش دةگرثتةوة، لة كردةي زايةنديدا پياو لة تثذوا
لةززةيت زايةنديش وةكو دةستكةوتثك دةبينرثت كة مايف بكةرة بةدةسيت هبثنثت و، ). كارپثكراو(ةو ژن) بكةر(

ن لةو پرؤسةيةدا هةميشة دةبثت لة ژثرةوةي بؤية شوثين ژ. كارپثكراو لةم پرؤسةيةدا ئةو مافةي پث ذةوا نابينرثت
لة تثذوانيين ئةو كؤمةصگانةدا ژين ئةكتيض لة كردةي زايةندييدا وةك كةسثكي . پياو بثت و پاسيض و بثجوصة بثت

. لة چاوي نةريتخوازانةوة ژين ئةكتيض لة زايةند بة گومانثكي زؤر كةسثكي سؤزانيية. گومانلثكراو تثي دةذوانرثت
ك تةهنا لة ژياين پثگةيشتنةوة تا ژياين هاوسةرايةيت لة زايةنددا دةچةپثندرثت، بةصكة لة ژياين بؤية ژن نة

هاوسةرثتيشدا بة هةمان شثوة ئارةزووةكاين خؤي قووت دةدات و، بؤ ئةوةي وةك ژنثكي سةنگني و بةشةرةف 
 .ة كردةي سثكسداپةسن بدرثت، دةبثتة ژنثكي پاسيض و كارپثكراو ، لة هةموو ژيان و بة تايبةت ل

ئةو بؤچوونةش لة كؤمةصگةدا زاصة كة ژن كارگةي منداص دروستكردنة و، كردةي زايةندي بة شثوةيةكي سةرةكي 
لة ژياين هاوسةرثتيدا ژن دةبثت بة زةمينثكي كثصدراو بؤ . كردارثكة لة پثناوي نةوةخستنةوةدا ئةجنام دةدرثت

 .ةكةيةوةداچاندين تؤوي منداص تيايدا لة اليةن هاوسةر
ژين كورد دواي ماوةيةكي زؤري چةپاندين هةموو وزة و ئارةزوويةكي لة تةمةين گةشةكردين جةستةيةوة تا ئةو 

، لةوثشدا وةك كةسثكي پاسيض بة درثژاي ماوةي )دةدرث بة شوو(كاتةي شوو دةكات، يان چاكتر واية بوترث
سثكي بةئابذوو بثشةهوةتة وزة و ئارةزووة هاوسةرثيت بة هؤي شةرمكردن و سةملاندين بؤ بةرامبةر كة كة

 . زايةندييةكاين دةچةپثت
بة پثوةري دةروونناسي تاكةكةسي لة زايةنددا چةپاو، تواناي گةشةسةندين كةسايةيت و تواناي داهثناين كةم 

نيين لةو كؤمةصگانةدا كة تثذوا. دةبثتةوة و هةست بة شثواوييةكي دةرووين دةكات لة ئةجنامي ئةو چةپاندنةدا
 . زانسيت بؤ زايةند قاتيية، تةندروسيت دةروونيش بة دةگمةن دةست دةكةوثت

الداين زايةندي لة كؤمةصگةي كورددا وةك ئةجنامثكي ئاسايي ئةو چةپاندنانة هةن، بةألم چونكة هةرچييةك 
ك دياردة پةيوةندي بة زايةندةوة هةبثت شاراوةية و ذاي گشيت خؤيان لث نةبان و بثئاگا دةكةن، ئيدي وة

هةموو جؤرةكاين الداين تاكي و الداين هاوبةش كة ئاماژةيان پثدا و پثناسة كران، لة ناو . نةهاتوونةتة ژماردن
كؤمةصگةي كورددا هةن، ئةوةي كة نيية تةهنا ئامارثكة دةربارةي ژمارة و جؤري ئةو الدانة زايةندييانةي كة پةيذةوي 

 .دةكرثن
صبازي و پانپانؤكث وةك الدانة هاوبةشةكان هةن و منوونةي زؤريشمان لةسةريان هاوذةگةزبازي، ئاژةصبازي، مندا

زةفةربردن، يةكثكة لة هةرة باو و سةپاو و دانپيانراوترين جؤري الدان كة لة هةموو چركةيةكدا لة شوثنة . هةية
ث نةبرابثت و، لة ال ذةنگة هيچ كچثكي كورد نةدؤزينةوة كة جارثك لة جاران زةفةري پ. گشتييةكاندا ذوو دةدةن

كؤألنثك، لة سةر شةقامثك، لة ذثي قوتاخبانة و بازاذدا پياوثك قسةيةكي بؤ هةصنةدابثت، يان ئةگةر بؤي لوابثت 
لة وألتاين ذؤژئاوادا بؤ . ئةم حاصةتانة بة دةگمةن لة كؤمةصگة ئازادةكاندا ذوودةدةن. دةستثكيشي بؤ نةبردبثت

 جثگةيةكي قةرةباصغي هاوينانة بة سةدان ژن و پياو بة ذوويت و بة نثوة ذوويت لة بةر منوونة لة كةناري دةرياكاندا كة
لةو جثگايانةشدا ئةوانةي كة بةو . خؤر خؤيان هةصدةخةن، بث ئةوةي بة چاوي زةفةربردنةوة تةماشاي يةكتري بكةن
ريتييةكانةوة هاتوون و، لةوث چاوي چاوةوة تةماشاي جةستة ذووتةكان دةكةن هةر ئةوانةن كة لة كؤمةصگة نائازاد و نة

زؤر جار ئةو دميةنانة دووبارة دةبنةوة كة لة كةنار دةريايةكدا پياوثك ژنثكي پؤشتةي . خؤيان تثر دةكةن
 . سةرپؤشداري لة پاص خؤيدا داناوة و بة چاوي زةفةربردنةوة دةذوانثتة جةستةي ذوويت ژناين ئةوروپايي

 ئةو ژنانةي بوونةتة قورباين ئةو ذةوشتةي كة سثكس كراوة بة پثوةري و، كة لة كؤمةصگة نةريتييةكاندا كةم نني
لة وأليت ئثمةشدا مةخابن ئةو نةهامةتييانة يةكجار زؤرن و ذثژةي كوشنت بة . جةستةي سةدان ژين لةسةر دادةذدرث

و گرثي دةرووين پاساوي شةرةف ، خؤسوتاندين ژنان لة ئةجنامي توند و تيژي و زةبروزةنگ و جؤرةها نةخؤشي 
وةنةبث پياوانيش لةو كؤمةصگانةدا ئازاد بن، بةصكة . كة لة ئةجنامي چةپاندين ئارةزووةكاين ژناندا سةرهةصدةدةن

 .تةهنا ذثژةكة جياوازة و، گوماين تثدا نيية كة ذثژةي چةپاندين ژن لة هي پياو زياترة
 :ئةجنام
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دبيين لة كؤمةصگة مؤدثرنةكاين دنيادا زانستيية و، لة بة تثذوانينثكي بةراوردكارانة دةردةكةوثت كة زايةن .1
پةيذةوةكاين ئايني دةبن بة پثوةري نرخاندين مرؤض، مرؤضي بةنرخ لةو . كؤمةصگة نةريتييةكاندا ئايينيية

كؤمةصگة نةريتييانةدا مرؤضي بةشةرةفة، مرؤضي بةشةرةفيش ئةو پياوةية كؤنتذؤصثكي سةخيت سثكسي خؤي 
 .نةكةي، كچةكةي ، دايكي و خوشكي دةكاتنا، بةصكة سثكسي ژ

بة پثي زانسيت دةروونناسي چؤنثيت مامةصةكردن لةگةص ذةمةكي زايةنديدا كاريگةري لةسةر كةسايةيت تاك  .2
چونكة ذةمةكي سثكس وةك هةر ذةمةكثكي تر پثويستييةكي فيزيكي و دةروونيية بؤ مرؤض و . دةكات

 ئةگةر نا پارسةنگي دةرووين مرؤ تثك دةچثت و گرثي .دةبثت ئةو پثويستيية بؤ مرؤض دابني ببثت
 .دةرووين بؤ پةيدا دةبثت

داستاين ئادةم و حةوا، وةك . ئايني سةرچاوةيةكي سةرةكيية لة جثگريكردين تثذوانيين ئاييين بؤ زايةند .3
.  و ژنداستانثكي ئةفسانةيي داهثنراوي خةياصي مرؤ، كرا بة تيؤرييةك بؤ بةگوناه و پيس تثذوانيين سثكس

بؤ ئةوةي تثذوانيين زانسيت جثگةي ئةو تثذوانينة ئايينيية بگرثتةوة، پثويستة ذؤصي ئايني سنووردار 
 .بكرثتةوة و، بة تيؤرييةكاين زانسيت بيؤلؤژي و پزيشكي و هتد بةرپةرچ بدرثتةوة

تووري كوردي كل. لة كؤمةصگةي كورديشدا تثذوانينثكي زثدة نةرييت سةبارةت بة زايةند و بة ژن سةپاوة .4
تثكةألوثكة لة كاريگةري كلتوورةكاين دةوروبةري خؤي و، بةهؤي داگريكراوي كوردستان و ژثردةستةيي 
نةتةوةي كوردةوة هةميشة بةربةست لة بةردةم گةشةسةندين كؤمةأليةيت و ئابووري و سياسي دانراوة و، 

 .تةنانةت لة گةالين دةوروبةري پاشكةوتووتر و نةريتيتر ماوةتةوة
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