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م  به. نابژیرت ھهزبازی  گه هزووی خۆی ھاوڕ ئاره  بهھیچ تاککی مرۆڤ   دا نییه وه گومان له
ی وا  که یۆۆجییه بای پکھاته  گوره زباز به گه موو مرۆڤکی ھاوڕه ھه  نت که یه ناگه  وه ش ئه مه ئه

ه  و کۆمه ربو له کی به یه شوه زبازی به گه ھاوڕه.  وه هوا بمنتب  ئهدرژایی ژیانی  به و  دروست بووه
ندی  ک کۆت و به یی تیادا کۆمه تی و ئاینی بۆماوه یه ریتی کۆمه داب و نه  که  یه دا ھه داخراوانه 

رامکراو  حه سکس به  ز و باسکردن له گه ردوو ڕه وی نوان ھه پنت و تکه سه توندوتۆڵ ئه
جنگی و   هشتیی ستان و کرکارانی ناو که ده و نیوان کاربه  ربازگه سه  له  ربوه ھا به روه ھه. نت دائه

وبوون  تکه  کانی خونکارانی کوڕان و کچاندا که ناوخۆیه  شه وبه  گرتووخانه  کاندا و له بازرگانییه
  ی که و بارودۆخه تی و ئه یه ی کۆمه ژینگه  نت که یه گه ئه  وه ش ئه مه ئه. کراوه غه ده تیایاندا قه

  نده ی کوت و به کان و شیوه سه که که کانی نوان تا تییه یه کۆمه  ندییه یوه ر په سه به  یه ی ھه وه کاردانه
کانی تاکدا  یل و ئاڕاسته وت و مه سوکه ر ھه سه ی گرنگیان به وه کان، کاردانه پنراوه سه  تییه یه کۆمه

  .یه ھه

کاتکدا  له. نیکا ت و جۆره ی حاه گوره  زبازی به گه یلی ھاوڕه مه  له  یه جیاوازی ھه  وه کی تره الیه له
ھۆرمۆنی   بۆ گۆڕانکاری له  وه رته گه ئه" ر بده"تیڤ  زبازی نیگه گه کی ھاوڕه ره بینین ھۆی سه ئه

  له  گۆڕانکارییه  و جۆره و ئه" ر بکه"تیڤ  زبازی پۆزه گه الی ھاوڕه له  جیاوازه  که ته م حاه یی، به نرینه
زموونی  ھۆی ئه به  روونی که تی ده بۆ حاه  وه ڕته گه کی ئه ره کو ھۆکاری سه به. کانیدا نین ھۆرمۆنه
     .دات ئه رھه کاریدا تیایدا سه رزه قۆناغی مندای یان ھه  له  وه سیکسییه

نجامدراون  کاندا ئه ڵ و بادار و میرووه ئاژه  ند جۆرک له ر چه سه ی له وانه و توژینه  وه و تاقیکردنه ئه
  کی زانستیانه یه شوه ،به.  یه کانیشدا ھه ره وه و بونه نوان زۆرک له  زبازی له گه ھاوره  که  ریانخستووه ده
نیوانیاندا   له  و  یه بوونی ھه  یه و دیارده دا ئه جۆری ئاژه 1500ی  نوان نزیکه  له  که  وتووه رکه ده

 



ی  خانه موزه 2006سای   له.  راوهنجامد ئه  وه یانه باره  ی خوندنی با له وه جۆریان توژینه 500
  که  وه ی کرده و دۆکیۆمنتانه  گه و به کی بۆ ئه یه شاری ئوسلۆ پیشانگه  مژووی سروشتی له

کان  ه ئاژه  کی تر له یه نگ و ژماره ھه ، نه ، پنگوین، توتی، قالونچه رافه الی زه  زبازی له گه ھاوڕه
تکی  ک حاه زبازی وه گه ناکرت ھاوڕه  رخست که ی ده وه ئه  خانه مان موزه ھه. ڕوو نه خه ئه

  وه ر ئه سه خت له کانی زانایانی بایۆۆجی جه وه ھا توژینه روه ھه. یربکرت الی مرۆڤ سه ناسروشتی له
یمونی شامبانزیشدا  ی سوانی ئوسترالی و مه ڕ و بۆق و بانده الی مه له  یه و دیارده ئه  که  وه نه که ئه
  . یه ھه

وت و نوان  سوکه کی ھه یه ک دیارده زبازی وه گه نیوان ھاوڕه  ین له جیاوازی بکه  که  زۆر گرنگه
  زدا، چونکه گه ڵ ھاوڕه گه له  نیا کرداری سکسی نیه زبازی ته گه ھاوڕه. زی گه ی ھاوڕه یل و ئاڕاسته مه

. کانیان زه گه ڵ ھاوڕه گه ن له ه، سکس ناک یه زییان ھه گه یلی ھاوڕه مه  ی که وانه زۆرک له
ن و  که زی تردا ئه گه ڵ ڕه گه یلی سکس له مه ن که  سانی تر ھه ، که وه شه وانه پچه مانکاتدا به ھه له
.  زبازیشیان تیادایه گه یلی ھاوڕه مانکاتیشدا مه ھه و له  یه و مندالشیان ھه  رگیری سه ندی ھاو یوه په

نوان   کی گشتی له یه شیوه  ی جیاجیا و به پله وت به سوکه کی ھه یه دهک دیار زبازی وه گه ھاوڕه
وی ژیانی سکسی  ڕه  کردندا له شه کانی گه ی قوناغه چوارچیوه  له  کاراندا باوه رزه مندان وھه

وه  رییهرگی ژیانی ھاوسه  چنه کاری و کاتک ئه رزه دوای قۆناغی ھه  زووکردنه له و ئاره ئه. روونیاندا وده
ندامانی  ئه  له  ککه یه که  Harry Knoxھاری نوكس . نامنت  ره به ره به  زی تردا گه ڵ ڕه گه له 

  :ت ئه  کانه زبازه گه ری مافی ھاوڕه مریکی ئۆباما و داکۆکیکه رۆکی ئه نی ڕاوژکارانی سه نجومه ئه

ڵ پیاواندا و زۆریان  گه ن له توانن سکس بکه و ئه  یه کسیان ھهندی س یوه بژاردنی جۆری په زباز ئازادی ھه گه ژنانی ھاوره 
. زبازی گه ھاوڕه  نه به نائه سکسیدا په  ندی یوه په  ژان له دانی شله رھه رگیری و سه ندی ھاوسه یوه په  وتنیان له که رنه دوای سه

و  الی ئه له. ن نجامبده ڵ ژندا ئه گه له  وه کرده ی سکسی  بهزۆریان ناتوانن کار  الی پیاوان چونکه له  جیاوازه  که ته م حاه به
  . تکی سروشتییه زبازی حاه گه ھاوڕه  سانه که  جۆره

ی  باره له  یه ک چۆن مشتومی زۆر ھه روه زبازی، ھه گه رکردنی ھاوڕه سه ری چاره گه ئه  ت به باره سه
  یه بیروڕای جیاواز و مشتومی زۆر ھه ش  ان شوهم ھه ، به  وه یه و دیارده کانی ئه چۆراوجۆره  ڕووه

کی  خۆشییه زبازی نه گه ر ھاوڕه گه ئه. کان رکردنه سه ی شوازی چاره رکردن و کاریگه سه ر چاره سه هل
. رکردن ناکات سه چاره  و پویست به  کی سروشتییه یه واتا دیارده بت، که روونی یان بایۆۆجی نه ده
ر ھاتوو  گه  وه الق و پزیشکییهخ ڕووی ئه  کرت له ، چۆن ئه خت و ئاۆزه شدا کارکی سه ته م حاه له
وت  یه بیت و نه مانکاتیشدا پی خۆشنه ھه بت و له زی خۆی ھه گه یلی بۆ ھاوڕه سک مه که



ی  و گرفتانه ئه  ش بزانرت که و ڕاستیه ئه  گرنگه.  خۆشی تیادایه تکی نه حاه  ئاشکرای بکات که
کان  دروونییه  قورسترین گرفته  کی گشتی به یه شوه به  یه ھه  وه زووی سکسه ئاره  ندییان به یوه په
زۆر  نجام، که ئه  یشتن به وت بۆ گه الو کاتکی ئیجگار زۆری ئه قه رکردندا، ته سه چاره  ژمردت له ئه

رکردنی  سه و چاره  وه ی نیشتمانی بۆ توژینه ه کۆمه.  نتیان نییه ره کان گه نجامه جاریش ئه
ی  باره مریکایی له رونناسی ئه ی ده ه یاندنی کۆمه ڕاگه  که  پی وایه NARTHزبازی  گه ھاوڕه
توانینکی   کو به ، به نییه  وتنخوازانه نگاوکی پشکه زبازی، ھه گه کردنی ھاوڕه سه چاره  یی له بیھوده
 NARTH. خات ک داتای زانستی پشتگوێ ئه کۆمه  که  نت و الی وایه ی دائه وتوانه دواکه

ی  زبازانه گه و ھاوڕه ی ئه گۆڕانی ئاڕاسته  گت له رچاو ئه روونی ڕۆکی به ده یر سه چاره  که  پییوایه
. نڕدروت بگۆ یانه ن و ئه که نگی ئه زاری ودتهب  ست به یاندا و ھهنکا ته حاه  ناڕازین له  که
ناسی و  روونناسی و کۆمه انی دهنوان زانای دی ناکرت له ک به نگییه ھاودهکی گشتی  یه شیوه به

  نگی نییه ک چۆن ھاوده روه زبازی، ھه گه رکردنی ھاوڕه سه چاره  ت به باره روونیدا سه پزیشکیی ده
  ندیان به یوه روونین، یانیش په کان بایۆۆجین یان ده دانی، ئایا ھۆکاره رھه کانی سه ر ھۆکاره سه له

ک پشتر  وه  تکی سروشتییه؟ یان حاه  رونییه کی ده خۆشییه ئایا نهیه؟  ھه  وه تییه یه ی کۆمه ژینگه
تکی ئیجگار  زبازی بابه گه ھاوره  دات که ئه  وه سته ده به  وه ی ئه گه به  نگییه و ناھاوده ئه. کرا باسی لیوه
وت  کی زۆری ئهودان و ھه  وه ته ر ماوه سه ب چاره  ک لوغزک به و تا ئستا وه  مومژاوییه ئاۆز وته

  .کانی ر نھنییه سه ماین له ھه  رده بۆ په

تیش ئاینی ئیسالم  تایبه گشتی و به کان به ئاینییه  ستوره ده  رچاو که به  بگرینه  و ڕاسییه ئه  پویسته
الدانی سکسی   وام به کی عه ک پیاوانی ئایین و خه زبازی یان وه گه ھاوڕه  ت به باره ئاشکران سه

  زبازان و ڕگادان پیان به گه مافی ھاوڕه  ڕای ئازادی سکس و دانپنان به ره سه. ن به ئه ناوی
  و مۆرکه م ئه وتانی ڕۆژئاوا، به  زۆر له  ت بۆیان له ی تایبه و ڕکخراوه  زراندنی یانه دامه
نی  ناو کۆمه ئستا له و تا  ر ماوه کدا ھه ھزری خه  له  یه زبازی ھه گه ر ھاوڕه سه ی له تیڤه نگه
تکردن و  ڕووی ئیھانه زبازان ڕوبه گه ی جۆراوجۆر ھاوڕه شیوه بوناکرت و به کدا قه خه

  به). کاندا تییه ڕۆژھه  گه کۆمه تی له تایبه به(موو شونکی جیھاندا  ھه له  وه بنه تیکردن ئه سوکایه
روونییان و گوشارکی قورس  ر باری ده سه له  یه ی ھه هو و کاردانه  وه نگدانه ڕه  ته و حاه بگومان ئه

  پنراو بن و ناچاربن به چی بارکی سه ی ملکه وه ھۆی ئه  بته ئه  ر ژیانیان که سه  خاته ئه
ز  ی حه وانه پچه زی تردا به گه ڵ ڕه گه ندی سکسی له یوه بژاردنی په تی و ھه یه کی کۆمه ندییه یوه په

ستھنانی  ده تیکردن و به سوکایه  له  وه ستی خۆدورخستنه به مه  نیا به ش ته وه ئه. انیانک زووه و ئاره



بۆ   خته زۆر سه  وتی مادی بۆ بژوی ژیانیان، چونکه سکه یداکردنی کار و ده ڵ و په ڕزی کۆمه
  و ڕاستییه ئه. وه دا بکاته ناو کۆمه بتوانت جگای خۆی له  زبازه، گه ھاوڕه  سک پی بزانرت که که
ستی داڕوخان ژیانیان داگرت و  ک ھه کات کۆمه بن، وا ئه زبازان دووچاری ئه گه ھاوڕه  که  تاه

ش  وه ر ئه ر ژاینیاندا بکشت، ھه سه مۆکی باڵ به ژان و خه ڕاوکی و شله خۆشییان لی ببت و ده
  له  کات که ندا و وایشیان لیئهستیا که  ت له تی ئیزدواجییه بۆ دروستبوونی حاه  ھۆکاره

دانی  رھه ھۆکاری سه  ببنه  که  ش دوور نییه تانه و حاله ئه  گیر بن، سکدا گۆشه کی ته یه چوارچوه
  .زباز گه الی مرۆڤی ھاوڕه خۆکوژی له   له  وه بیرکردنه
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