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 طفتوطؤيةني ذيراْة

 حيهُةت و فةيشةفة و َةبةست ية قةوواَةي ثياو ضيية؟
 بةرِيَزإ!

   ٕ سةوْٓةت نةة دوذَٓةاْي نيشة ّ     ء  يةّ بةطةدا دةضيٓة خزَةت يةنيَهي ديهة يةةو دةقاْةةي قورِنةا
ء يةة   ء َشوَيُاْإ، دةياْةويَ يةو رِيَطةيةةوة تاْةة يةة نيشة ّ     دةيهةْة َايةي رِةخٓة طرتٔ ية نيش ّ

و َةةةة ٕ دةفةةةةرَوويَ   قورِنةةةإ بةةةةةٕ، نةةةةويع نةةةةو نايةتةةةة َوبارِةنةيةةةة نةةةةخواي بةةةةر   
دةَيئَ  يةة  ، ثياوإ سةرثةرطتيارٕ بةسةر نافرةتاْةوة، جا النساء  چٱٻٻٻچ چ

تواْةاي بةةرِيَوةبردْيإ ٖةيةة،    و  سةردةَيَهي وةنو نيَشتا نةة نافرةتةإ  بربةةيإ برِواْاَةةيإ ٖةيةة     
ثياوإ بةريَ؟ يةبةرضي نافرةتإ سةرثةرطةتياري يةنةةّ    ٖةية ، بؤضي نةو سةرثةرطتيارية بةوة يفةيإ 

ية؟ نايا نةَة ستةّ ْييةة يةة نةافرةت؟    ْةبٔ ية َاَيةوة؟ نايا نافرةت طايشتةي نةو سةرثةرطتياريية ْي
 نايا نةَة ٖيَٓاْة خواريَي ثيَطةي نافرةت ْيية؟

وسةت  ء در نيَُة دةَاْةويَ يةّ بةطةدا وةآلَي ٖةَوو نةو ثرسياراْة بةةيٓةوة، بة تيَطةيظتٓيَهي رِاست
 ٓياييةوة حيهُةةت رِووْي بهةيٓةوة، بؤضي نةّ بةرثرسياريَتييةي داوة بة ثياو، ْةيةاوة بة نافرةت؟ بةدَي

 ء فةرَإ نردٕ ٖةر بؤ خواية، وةى دةفةرَوويَ  وستهردٕء فةيشةفةي  بري تيَةاية در
 .األعراف چں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    چ

و  و َيَيةوة ٖةةر نةةو طايشةتةي نةوةيةة بةرْاَةة      وست نردووة بةْيَرديارة نةو خوايةي نة َربظي در
ء طايشةتةييةوة نارةنةاْي    و داْاية، بةو ثةةرِي وردي  خؤي حةنيُة،  اْا خواثرِبطراّ بؤ َربظة دابينَ، 

 بةسةر دروستهراوةناْي دابةغ نردووة.
 بةرِيَزإ!

ء  نةوتي يةطةٍَ بهةات نافرةت، بة نارة ووي خؤي ٖةَيشو )قةوواَة( َاْاي  اٍَ نردْي ثياو ْيية بةسةر
( يةة  َةاْي   امة  قّوبةة ثيَةةةواْةوة وطةةي )    و خزَةتهار َاَةَيةي يةطةَيةا بهات، ء نةْيزة وةى ديٌ

 عةرةبيةا ضةْة َاْايةني ٖةية 



 بةَاْاي )قياّ( ٖةَيشإ ديَت، ٖةَيشإ بة ثاريَزطاري نردْي ضانشا ي نردٕ}دةَييَ   (إبن املنظةو  ) -(1
واتة     چٱٻٻٻچ چنةواتة  نة خواي ثةروةردطار دةفةرَوويَ   {ء ضاى نردٕ

 ء خيَزاْةنةي. ء ضانشا ي نردْي ْيَو َاٍَ ء ضانهردٕ ثياوةنة ٖةَيشيَ بة ثاريَزطاري نردٕ
 َإ طوتووياْة بة َاْاي )ايعةٍ( ديَ، دادطةةري ْواْةةٕ، نةواتةة  ثيةاوإ      ٖةْةيَ ية طارة اياْي -(2

نةةناْيإ، ٖةةرطيز ْةابيَ   ايهاْييإ، خوطهاْيإ، دةبيَ دادطةري بةرثا بهةٕ ية ناست خيَزاْةناْيإ، د
 نورِةنةي فة ٍَ بةاتة سةر نةةنةي، بةَيهو دةبيَ دادطةر بيَ، نةَة يةنيَهة ية َاْاناْي )قةوواَة(.

 
بةاري قةوَةنةةي خةؤي ٖةَيةةسةورِيَينَ،     وواَة بةو نةسة دةطوتريَ نةة نارو قة})جوٖري( دةَييَ   -(3

نردووٕ بة ٖةَيشورِاْةْي  ييَ خواي ثةروةردطار تةنًيفياوةنإ بةرثرسياريَتييإ يةنةستؤ دةطريَ، واتة  ثي
ء ثؤطةاى دابةك نةردٕ،     و بةةر   هردْي ثيَةاويشتيةناْيإ وةى ْةفةقةة ء دابيٓ باري خيَزاْةناْيإنارو

 .{ء نةَإ ء دابك نردْي نةَٔ ةو طويَين ْيظتةجيَ بووٕ ء خواردْةو يةطةٍَ خواردٕ
 

ء  ء َةسةهةٕ  ء ثؤطةاى  و بةةر   ء خواردْةوة تواْاي خؤي خواردٕي ةنةواتة  ثياو يةسةريةتي بةطويَر
ء َٓةاَيةناْي دابةك بهةات، ييَةرة دةطةيٓةة نةةو نة اَةةي نةة         ء نةَإ بؤ خيَزإ ٖؤنارةناْي نةَٔ

)قةوواَة( تةنًيفة، واتة ثيَ سجاردْة، تةطريف ْيية، واتة  رِيَزيَهي  ياتر ْيية، بًَيَي خوا نةو رِيَزةي ية 
 ٔ دةبيةٓك ثيةاو بةتةةْٗا نةةو نةرنةة     سةيري نؤَةَيطاي رِبذناوا بهةةي  و ية نافرةتي ْةْاوة، ْاوةثياوة 

باري دةرةوةدا يةطةَيي ٖاونارة، بةٖةةَإ طةيَوةي   نافرةت بةٖةَوو طيَوةيةى يةنارو ٖةَيٓاطريَ، بةَيهو
دةطةرِيَتةوة َاَيةوة بةو  ثياوةنة ثارة ثةيةا دةنات، جاري واية دوو طةفت نار دةنات، نةو نافرةتة ناتيَ

ء َٓةاَييظي يةسةرة، بةَييَ نيش ّ رِيَطةةي   ٓجا نةرني َاٍَيء َاْةوويَيت دةطةرِيَتةوة، ن ثةرِي ٖي ني
بيَ ء خوارِسهيةا بيَتةوة، بةآلّ دة بةوة ْةطرتووة نة نافرةت نار بهات بةَةرجيَو ناريَو يةطةٍَ سروطت

 يةسةر ثيَويشت ْةنردووة، بة ثيَةةواْةي ثياو، ثياو يةسةري واجبنردْةي نةوةغ بزاْك نيش ّ نةو نار
 ء َٓةاَيةنةي بةخيَو بهات. ء خيَزاْةنةي ء ثيَويشتة نار بهات

 
و بةة نةافرةتي    نايا حيهُةت ضيية خةواي ثةةروةردطار نةةو نةارةي بةة ثيةاو ِراسةجاردووة       

 رِاْةسجاردووة؟
 يةنةّ 



ٕ ءو نةَٔ ء ْةفةقة نردٕو طو او ترة بؤ ثةيةا طايشتة ترء خوارِسهي ثياو  طتيةبةر نةوةي سرو  نةةَا
و  ء ثؤطاى، تةبعةٕ نةوةي دةيًَيَك بةطيَوةيةني طظتيية، نةطيٓا  بر نافرةتي ييَٗةاتو  ء بةر  ء خؤراى

،  يرةى ٖةية، بة ثيَةةواْةوة  بر ثياو ٖةية تةْيا بةْاو ثياوة، واتة  تةْيا ْيَرة بةآلّ َةرج ْيية ثياو بيَ
الرجةا  قوامةون علة     ( بةةَيهو فةرَوويةةتي )  الذكر قوامون على النساءخواي ثةروةردطار ْةيفةرَووة )

( ْةيفةرَووة  َْيرةنةإ قةوواَةةيإ ٖةيةة بةسةةر نافرةتاْةةوة، بةةَيهو فةرَوويةةتي  ثيةاوإ         النسةاء 
 و ثياو ْيية.ٖةَوو ثياويَو ْيَرة، بةآلّ ٖةَوو ْيَريَ قةوواَةيإ ٖةية بةسةر نافرةتاْةوة!!

و بةرثرسةةياريَتيية بةةة ثيةةاوإ سةةجيَردراوة، نافرةتةةإ نةةةو    بةةةآلّ بةطةةيَوةيةني طظةةيت نةةةو نةةار  
بةرثرسياريَتييةيإ يةسةر طإ ْيية، دةبيَ نةوةغ بزاْك نة  اْاياْي طةرعزإ طوتووياْة  ٖةةر ثياويَةو   

دا، نةَة ياسايةني جيٗاْييةة نةةوةي   نةّ بةرثرسياريَتييةي ثيَ ٖةَيٓةطريا نةوا قةوواَةنةي يةدةست دة
)نيٓفام( َةسرةف دةنات، َايف )نيظراف( سةرثةرطيت نردْي دةبيَ، بةآلّ ية رِبذناوا نة دةَيئَ نيَُةة  
يةنشاْك نةو ناتة بة ْاضاري نافرةتإ جطة ية نةرني َاَيةوة بةرثرسياريَيت دةرةوةطيإ يةسةرة، نةاتيَ  

ةخؤٕ ٖةريةنةيإ ثارةي خؤي دةدات! نةطةر بةٔ بؤ سةفةريَو دةبةيَ  ء ْاْيَو د دةضٔ بؤ ضيَظتخاْةيةى
ء فيرتِةتةي نةافرةت    ء خوارِسةو  وطةت ييت تةيارةنةي بةات، بةرِاسةيت سر ٖةريةنةيإ بؤخؤي ثارةي ثً

وا نةةو  طيت خؤيإ الياْةا نةة طريَ، ٖةر ناتيَو نافرةتإ يةسروبةرطةي نةو َاْةويَتييةي ناري دةرةوة ْا
 وست دةنات.ء َيَييٓة بووْيإ در وطتناريطةري يةسةر سرالداْة 

 
 دووةّ 

حيهُةتي دووةّ ٖةية، ٖةَوو نؤَةَييو، ٖةَوو وآلتيَو، ٖةةَوو طروثيَةو، ٖةةَوو حيزبيَةو، دةبةيَ      
و سةةربنيَو ٖةيةة ديةارة نةةو      و سةربى بيَ، خيَزاْيع ثيَويشةيت بةة سةرثةرطةتيار    نةسيَو براطةورة

و سجيَردراوة، وةى باسيظُإ نرد نةَة يةبةر نةوة ْيية رِيَةز يةة ثيةاو طريابةيَ،     سةرثةرطتياريية بة ثيا
بةَيهو دةتواْك بًَيك  رِيَزيَهة ية نافرةت طرياوة بةةوةي بةرثرسةياريَتييةني يةسةةر طةإ نةةّ بؤتةةوة،       

 نردْي دةنات.ء ثارة ثةيةا ء َةسرةف بةرثرسياريَتييةى نة توطي َاْةويَيت
وآلت بةةرِيَوة  اناتةوة، نافرةت ٖةية ْةى خيَزإ، وةي نة ٖيض ية ييَٗاتويي نافرةت نةّ ْنةَة يةطةٍَ نةو

نةَةي نَيُة باسي دةنةةئ يةِرواْطةةي طةةرعةوة باسةي ٖيًََةة طظةتييةناْي َةسةةيةنةية،        دةبات، 
و نةةو  بةطيَوةيةني طظيت باسي دةنةئ، بةرِيَزإ! نةَة ٖيض بيَرِيَزيةى ْيية بة نةافرةت، دةي خةؤ ثيةا   

ردْي َٓةاٍَ بطريَ، نايةا نةةّ ْةتواْيٓةة بيَرِيَزييةة بةؤ ثيةاو؟       َاْطيَو ْاتواْيَ بةرطةي بةخيَونثةرِةنةي 
نردٕ نة بةطيَوةيةني طظيت بة ةخيَوء ب ء َةسرةف هردْٕةخيَر، نةواتة  َايف سةرثةرطتي بةدَيٓياييةوة



رطةي نارة سةختةناْي دةرةوة بطةريَ ٖةيض   و ْاتواْيَ بة و نافرةت نةَرت نةو تواْايةي ٖةية ثياو دراوة
يةةة، بةطةةيَوةيةني طظةةيت ٖةريةنةةةيإ نةةةو نةةارةي ثيَيةةإ سةةجيَردراوة  يةةاتر تيَيةةةا ْبيَرِيَزيةةةني تيَةا
 سةرنةوتووٕ.

 
ء باونُةوة ثيَةةراوة، بةةو ٖؤيةةوة دونةاْيَهِ      خوطهيَو دةيطيَرِايةوة نة سةربةسيت  برّ يةاليةٕ دايو

و  ٖةر ناتيَو طةو داديَت ترسي  برّ ييَ دةْيظي طة يَو خؤي بهات بة دوناْةنةة بؤخؤّ داْاوة، بةآلّ 
 ء  ةرةريَهِ ييَ بةات، بةآلّ بة ثيَةةواْةوة سةير بهةٕ ثياو ٖةية تا دواْزة طتيَو بةنار بٗيَينَ يةخؤبةِ

ْيية، ٖةرطيز و ثاسةواْة ٖيض ترسيَهيظي  و نيَظهطر و يةني طةو يةدةرةوةية، ٖةية تا بةياْي ضاوديَر
ء ٖي نافرةتيع ْابيَ بةٖي ثيةاو! ٖةريةنةةيإ تايمتةنةْةةي خةؤي      خوارِسهي ثياو ْابيَ بة ٖي نافرةت

 هردٕ ْية بةوةي تريإ.ايمتةنةْةييةي ٖةر يةنيَهيإ بيَرِيَزيو نةو ت ٖةية
 

 خويَٓةراْي نا يز!
و بةٖاْةيةةى   خؤطإ دةيهةْة قشةء عةقٌَ ْة نةطةر بةوردتر سةيري نةو نايةتة بهةئ نة دٍَ ْةخؤطإ

ٱ  ٻ  ٻ  چ بؤ تاْةدإ ية نيش ّ، خةواي ثةةروةردطار يةة نةؤي نايةتةنةة واي فةةرَووة        

، تويَةةةةةرةواْي النسةةةاء چٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  
 ضةْة طيَوا يَو ييَهيإ داوةتةوة بةقورِنإ 

واتة  بةٖؤي نةةوةي   {ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  }طيَخ طةعرِاوي رِةمحةتي خواي ييَيبَ دةَييَ  
ثؤسةيت  بر  ُةة ضةةْةةٖا نةافرةت دةبيةٓك ثًةو    ٖةْةيَهتإ فة َيتإ دراوة بةسةر ٖةْةيَهتإ، نةوةتا نيَ

ء خاطةاى نةؤ دةناتةةوة، يةةرِووي      طةورةي ٖةية، يةبةراَمتةردا ثياو ٖةية ناري قورِض دةنةات،  بةٌَ  
 راوة بةسةر ثياوةنةوة.فة َيةوة دةبيٓك نافرةتةنة فة َيي د

نةافرةت دراوة طو ةاوة يةطةةٍَ     وطةتاْةي بةة ثيةاو و   ة ٖةريةةى يةةو سر  بةرِيَزإ ٖيض طوَاْي تيَةا ْيية 
َٓةاَيةناْي ٖةرطيز  و نارةناْيي خؤيإ، نةو ييَزاْييةي ية نافرةت ٖةية بؤ بةرِيَوةبردْي نةرني ْاو َاٍَ

ثيَٓج َٓةاَيي ٖةية، بةياْيإ ٖةر ثيَٓجيإ ناَةادة دةنةات   ثياو نةو ييَٗاتوييةي ْيية، نافرةتي وا ٖةية 
بؤ قوتاخباْة، ٖةريةنةيإ داواناريةني ٖةية، ٖةريةنةيإ نةرنيَهي جياوا ي ٖةية، ٖةريةنةيإ حةة ي  

ء  يرةنييةةوة نارةنةاْي رِايةي     ي ييَٗةاتويي ية خواردْيَهة، نةضي سةير دةنةيت نةو نافرةتة بةةو ثةةرِ  
 ء طةورةيي ْية بؤ نافرةت؟ فة ٍَ ةدةنات، نايا نةو



ء سروطتيية، نةواْةي نة رِةخٓة ية نيش ّ دةطرٕ  يةو الوة َةسةيةي سةرثةرطيت نردٕ، طتيَهي فيرتِي
يةو بارةوة، دةي با سةيري وآلتاْي رِبذناوا بهةٕ، با سةيري نةو وآلتاْة بهةٕ نة سياسةةتي طةيوعياْة   

سةربنة تيَياْةا؟  بر نةّ بة ثة ةةي دةسةت دةذَيَةردريَ، دةي    ثيادة دةنةٕ، ضةْة يةو وآلتاْة نافرةت 
 ت.إ نافرةت دابٓئَ وةى سةربني وَيانةطةر يةو بارةوة رِةخٓة ية نيش ّ دةطرٕ با بةخؤي

 
  بةسةرٖات

بةْاوي )نريشتك( ٖاتة وآلتةاْي رِبذٖةةآلتي ْاوةرِاسةت وةى طةارةناْي      نافرةت ثاريَزةرةيَهي فةرِةْشي
و ضةْة ْاوضةيةني تر، دواي نةوةي طةرِايةوة ثاريص ييَيإ ثرسةي   طةتيَو    ء بةغةا دميةطلء  بةيروت

 سةر ي رِانيَظاي ية جيٗاْي نيش َيي؟
ت ٖةفتة نة يةويَ بووّ نؤَةَييَو ٖةقيكةمت بؤ دةرنةوت بةنؤَةةَييَو عةي طةةي   طوتي  َٔ َاوةي حةو

ت يةةّ وآلتاْةة   ء دَيخؤطةييةوة، نةاري سةةرةني نةافرة     ء رِب ي بؤ َاَيةوة، بة خؤطةويشيت ثرِ ية رِ م
ء ْةوةي داٖاتووة، نةَة سةرةرِاي نةوةي ثياو ٖةةَوو   ء ثةروةردة نردْي َٓةاٍَ نردٕبريتيية ية بةخيَو
ء نةَإ بةطويَرةي تواْا بؤ خيَزاْةنةي دابك دةنات، بةآلّ نيَُة يةة وآلتةاْي    ء نةَٔ ٖؤنارةناْي ذيإ

شاْيُإ نرد نةَة  بر َاْةوي نردووئ، بةطيَوةيةى نيَُة ثيَظربِنيَ يةطةةٍَ ثيةاو   خؤَإ نة داواي يةن
( سةعات نةار دةنةةئ نةة دةطةرِيَيٓةةوة     8 بربةَإ رِبذاْة ) دةنةئ ٖاتوويٓةتة َةيةاْي نار نردٕ،

ٔ    َاَيةوة تواْا ٕ  و سةييكةي ٖيض طتيَهُإ ْاَيَينَ، بةطةيَوةيةى وا ْةا اْك َيَييٓةةي يةةبري   ء نةَةةَا
 نردووة.

 
 بةرِيَزإ!

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ خةةةواي ثةةةةروةردطار فةرَوويةةةةتي  

  .الروم چگ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
وسةت نةردووٕ، بةؤ    ٕ خيَزاْةةناْتاْي بةؤ در  ية ْيظاْةو بةَيطةناْي خواي ثةروةردطار نةوةية نة يةخؤتا

و خؤطةويشةيت يةةْيَواْتإ بةةرثا نةردووة، بةدَيٓياييةةوة       ء سةؤ   رِةمحةةت نةوةي بمتيَتة سونٓايي، وة 
 و بةَيطةي  بر ٖةٕ. ء ْيظاْة يةَةطةا نايةت

نردْي ء َوْافةسةة  ء تةناَوييية ْةةى ثيَظةربِنيَ   نةرييء ثياو ثةيوةْةييةني تةواو ثةيوةْةي ْيَوإ ذٕ
ةنيٓةت بؤ يةنرت، ذياْيَهي ناراّ بةؤ يةةنرت   ء س يةنرت، ٖةردوونيإ يةنرت تةواو دةنةٕ دةبٔ بة ناراَي



ء دةستجيَهي ذياْي ٖاوسةري خواي ثةروةردطار نةَةيإ بؤ  دابك دةنةٕ، ٖةر يةيةنةّ ساتي َارة برِئ
 دابك دةنات.

 
  بةسةرٖات

ية وآلتي بةريتاْيا نافرةتيَو تةآلم درابوو يةى تاقة نورِي ٖةبوو بةْاوي )َايٓص جانشؤٕ( نةو نافرةتةة  
ْةةدةنرا، تواْةاي   بفربطيَ يةبةر نةوةي ثيَةي بةخيَو ء ْةداري برِياريةا تاقة نورِةنةي خؤي  يةبةر ٖةذاري

( جوْةةيٗي دا، ييَيةإ ثرسةي بؤضةي جطةةر      111نار نردْي ْةَابوو، نورِةنةةي خةؤي فربطةت بةة )    
 ء َةسرةيف ييَ بهةّ!! طؤطةنةي خؤت فربطت؟ طوتي  ْاتوامن ْةفةقةي بهةّ

 
نؤتاييةا دةَييَِ  بةرِاسيت نيش ّ نايٓيَهة رِةضاوي ٖةريةى ية َربظةناْي نردووة، بةطيَوةيةى يةطةةٍَ  ية 

دةرووْي ٖةريةنةيإ بطو يَ، خواي ثةروةردطار نةو طةريعةتةي بةجؤريَو داْاوة ٖةَوو نةسيَو بتواْيَ 
خواي ثةروةردطار ثيَويشيت بةة   ريَ،يت خؤي ييَ وةرطء َافةنإ ثرِ بة ثيَش و نةرى تةوةخؤي تيَةا بمتيٓيَ

هراوةناْي، ناري ٖةر يةنيَهيإ رِيَزة بؤخؤيإ، نةسيَو بةة نيٓشةاف   جياوا ي نردٕ ْيية يةْيَوإ دروست
 ء جواْرت تيَي دةطات. بيَ خاوةٕ دَييَهي ساغ بيَ،  بر باغ يةَة حاَيي دةبيَ
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