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 طفتوطؤيةكي ذيساٌة

 ئايا باالثوَغي ِوَكازي لةكازخطتين ئافسةتة؟
 بةزِيَصاُ!

زي بةغةي زِابةسوااةو ااتةةة بةغةي     كائةً بةغةواُ كة بةغي بيطتةوي كتيَبةكةية تةةااا 
بسيتيي بوا لة البسوٌي ضةٌد طوواٌيَك لةةبازةي باثثؤغةيو    ٌؤشوةي كتيَبةكةو باضةكةواُ

ا طفتوطؤيةكي ذيساٌةةااُ لةبازةيةةاة كةسوو     لةبةغي ثيَػوا اةثوي ضيَ طووامناُ وايةاة
 ئيَطتا وةضيٍة ضةز طوواٌةكاٌي تس.

 
 طوواٌي ضوازةًة

ةٌاخيدايةو يةكيَكي ويكة لةا طوواٌاٌةي وةزبازي باثثؤغي وةطوتسيَ طواية ثاكي ئافست ل
 ء ثؤغاكي! ٌةك لة بةزط

اةثوي ئةا طوواٌةوا وةَلةَي:ة ئَيىةة ٌةةواٌووتواة باثثؤغةي ِةةووا غةتيَكةو ِةةز         لة
ئافسةتيَك باثثؤغي كسو تةااا ئةا ئافسةتة ئةِمي بةِةغتةو ٌةخيَسو بةثً واا غت ِةيةة  

ثةزاةزوطازو اٌي خواي كسوٌي فةزوُة باثثؤغي بسيتيية لة جيَبةجيَوةبيَ بيصاٌ:و يةكةويا
بةكاٌي باقي ااجء  شةكاتا ا زِؤذا  كسوٌي ااجبيَكي غةزعي اةك ٌويَربسيتيية لة جيَبةجيَ

ء وةزااٌيةتيو ااتةةة   زي ثاكي وهَي ئافسةتو تةاااكابةغيَكة لة ثاكو وااةًة باثثؤغي تس
كةةاتواةو  ء ضفوازيؼ بيَةتو ثاكييةكةةي ٌاتةةااايي تيَ    ئةطةز ئافسةتيَك ٌاخي ثاك بيَت

 ء وةزااُ لةزِااَلةتدا زِةٌط بداتةاة. لةبةز ئةاةي وةبيَ ثاكي وهَ
باثثؤغي بةغيَكة لة فةزواٌبةزيي كسوُ بةؤ خةواي ثةةزاةزوطازو ئيَىةة ٌةاَليَ:ة ِةةووا       
ئافسةتيَكي باثثؤؽ ثاكةو بةثً ئةطةز ئافسةتيَك ٌاخي ثاك بيَت وةبيَ ئةا ثاكييةي خةؤي  

 بجازيَصيَ.
ؤي باثثؤغيية ثاكييةكةي ٌاخي خؤي وةثازيَصيَو ض ِؤكازيَةك ِةيةة ئةافسةت    ئافسةت بةِ

زواٌي ء باثثؤغةي فةة   خؤي تواغي بيَ فةزواٌيي ثةزاةزوطاز بكات؟ لةكاتيَكداة حيجاب
وواي ثةزاةزوطازيَو كة ا ئافسةتةاة وزاضتكسااي خ ة بة ثيااخواي طةازةيةو ئيَىةي وسؤظ



ء وةشاٌةيَ ضةي    اضةتكسااةكاٌي ا غازةشاية بةة وز  اٌااضت كسوااة ِةز خؤغي شئيَىةي وز
 ا ضي باؽ ٌيية. باغة

 ثيَويطت كسوااة؟ باثثؤغي بؤضي خواي ثةزاةزوطاز ب
باثثؤغي ٌاضٍاوةي ئافسةتي وطةوَلىاٌةو ٌيػةاٌةيةكة لةة ٌيػةاٌةكاٌي ثةاكي ئةافسةتي       

اثثؤغةييةاة  و بةةِؤي ب وةزااٌةء  ء ئاضووةيي وهَ وطوَلىاُو باثثؤغي ِؤكازي ئازاويي
ء  ذيةاُ ِةةز بسيتيةي ٌييةة لةة اليةٌةة وةاووي       ا زِيَةصليَواااةو   وةكات ثازيَصزااِةضت 

كسوٌي اليةٌي زِااحةي وةبةضةس ضةةزةكييةو ئةافسةت بةةِؤي      غةِواٌيةكةيو بةَلكو تيَس
بةةِؤي باثثؤغةييةاة   اة  باثثؤغييةاة خةزيكي ئااواٌي اليةٌة زِااحيةكةي خةؤي وةبةيَ  

جةضتةي خؤيو ِةزاةِا كازيوةزي وزاضةت  ضيازيَس وةكات بةزاوبةز بة ِةضت بة بةزثس
ء ضاً وةبةخػيَتة  كةاتةكاٌي تسو ِةزاةِا جؤزيَك لة ِةيبةتوةكات لةضةز باقي ِةَلطو

ا ٌاضكي خؤي وةطسيَو خةؤي ِةةزشاُ    ئافسةتو ئافسةت بةِؤي باثثؤغييةاة زِيَص لة الغة
 ضٍؤك زِاا بكسيَ.اٌي ضااُ ٌيَضافسؤؽ ٌاكاتو ٌاِيََميَ لةالية

اضت وةكاتو كؤزثة يةكةةً كةضةيَك   ي لةضةز ثةزاةزوةكسوٌي وٍاهَ وزباثثؤغي كازيوةز
ء كةاتةةكاٌي وايكةيو    وااي ضاا كساٌةاةي بيبيينَ بسيتيية لة وايكةيو كةااتةةة ِةةَلظ   

اضت وةكاتو بةتايبةتي كة  وايكةي   وايكي كازيوةزي لةضةز وٍداهَ وز ء ثؤغاكي بةزط
 ػةٌوي خؤي وةشاٌيَ.بة ثيَ

 بةزِيَصاُ!
ا تيَةك   ء ضةا  يةةك وةطسيَتةةاة    ضةت ثةزاةزوطاز لةطةهَ عةقَمي تةٌدزاغةزيعةتي خواي 

ي لةة  و ثسِيةةت ا زِيَطاكاٌي خواي ثةزاةزوطاز لةا ثةزِي واوطةزي واية ٌاطايَو ِةووا ياضا
 كي وسؤظة ويَتةاة.ء خوازِض ء فيرتِةت ء كازشاٌيو باثثؤغي لةطةهَ عةقَمي ضا  كازجواٌي

ضةٌويين ا  باثثؤغي زِيَصي خواية بؤ ئافسةتو بةِؤي باالثؤغييةاة ئافسةت ِةضت بة زِيَص
غس خؤي حةشي لة ئةافسةتي ثاكةةو شؤز جةاز طةة يَك كةة      خؤي وةكاتو ثياايؼ بةضسا

ئافسةتيَك وةخواشيَو وةَليَة ئافسةتيَكي خواضتواة لةٌاا ثاكةتةةو ااتةةة كةةع وةضةس بةؤ      
ا كةع بةضواكي ضةيسي ٌةةكسوااةو بةةِؤي ئةةاةي خةؤي ثازاضةتواةو ضةةيس        بسوااةٌة



اغس ِةووا كة ئافسةتةكة ثاكيصةيةو ئةوةؽ ضسوةكةيَ ئةا طة ة وَلي بةاة خؤؽ وةبيَ 
 ثياايَكة.

 
ا لةِي  ئةايٍيَكي ويكةةوا    طوواٌي ثيٍَجةًة وةطوتسيَة ئايين ئيطالً باثثؤغي واِيٍَااة

 ت ٌةكسااة لةضةز ئافسةتاُ!باثثؤغي ثيَويط
بةزِاضس ئةوة بؤضوٌيَكي ِةَلةية لة ٌةشاٌيٍةاة ضةزضااةي طستواةو ئيطالً ئةايين خةواي   

ء ئيٍجيميؼ كة لةاليةٌي خواي ثةزاةزوطازةاة وابةةشيٍَسااُ لةطةةهَ    ثةزاةزوطازةو تةازِات
 وةزوة.ء بيَ ء قوزِئاٌدا لةيةك ضةزضااةاة ِةَلكوثاُو ئةايؼ خواي ثاك ئيطالً

( ضةالوي خواياُ لةيَََ  )ء عيطا  وضاء و بؤية لة ضةزوةوي ثيَغةوبةزاٌي خوا ئيربِاِيي
تاٌيَس زِؤواٌيدا ياضايةك ِةبوا باثثؤغياُ كسوااةو لة غازضا ئافسةتاُ  باثثؤغي ِةبواة

 بةٌااي ياضاي )ئوزية( زِيَوة بة ئافسةت ٌةوةوزا بةبيَ باثثؤغي بيَتة وةزةاة!
وةياُ ا ِؤشة زِةضةٌةكاٌي ٌيَو عةزةب زِيَ عةزةبةكاٌي ثيَؼ ئيطالًو ِةٌديَ لة تاةلةٌيَو 

 بة ضفوازي ئافسةت ٌةوةوا.
ا اياليةتةة يةةكوستواةكاٌي    لةة بةةزيتاٌيا  ضةمةكاٌي ضةةوةي بيطةت    ئافسةتاٌي ضةاثٌي  

ء بةةزطياُ   ئةوسيكا شؤزبةياُ باثثؤؽ بواُو ئةطةز باثثؤغةي تةةااايؼ ٌةةبوابَو جةن    
 ا تةضةه بواة. ا تيَس غتةثؤ

ء  ئةبو عوبةيةد وةَلةيَة ثيَضةة لةةٌيَو ئافسةتةاٌي عةزةبةدا غةتيَكي شؤز بةاا بةواةو واب         
 يَكي شؤز بآلا بواة لةٌيَواٌياُ.ٌةزيت

 
ء  ا ِيضي تسو ٌابيَ ئافسةت بةةا عةاوةت   طوواٌي غةغةًة وةطوتسيَ باثثؤغي عاوةتيَكة

 ٌةزيتة ثابةٌد بكسيَ!!
غةزعي خواي ثةةزاةزوطازةو كؤوةةَليَك    ص عاوةت ٌيية بةَلكوئةوة ِةزطي ئيَىةؽ وةَليََة
 ِةزطيص عةاوةت ء ِةً لة فةزوواوةو  ء زِاغكااي لةضةزة ِةً لة قوزِئاُ وةقي شؤز زِااُ

ء ٌةزيت ٌييةو زِاضتة كة ثيَؼ ئيطالً باثثؤغي ِةةبواةو بةةثً ئةوةة ئةةاة ٌاطةيةةٌيَ      
 عاوةتيَك باؽ بيَت ئيطالً ثػتواي وةكات.ئيطالً باضي ٌةكسوبيَو ثاغاُ ِةز 



كسوٌي ااجبيَكةي غةةزعي   جيَبةةجيَ ا بةااةزِواز اةك غةةزعي خةوا ا    ئافسةتي وطةوَلىاُ  
 .:ي وةشاٌكةيَو بةتاجي ضةزبةزشي خؤواٌجيَبةجيَ وة

 
سةتةاُ بةةِؤي   طوواٌي حةاتةًة يةكيَكي ويكة لة طوواٌةكاُ بسيتيية لةاةي وةطوتسيَة ئاف

ا تواٌاي  ء زِؤغٍباي بةثاؽ وةكةاُو ٌاِيََميَ ئافسةت ااشة شاٌطسي لةاليةٌ باثثؤغييةاة
 كا.خؤي وةزب

ٌي اضت ٌييةو ئافسةت بةباثثؤغيػةاة وةتواٌيَ ثمةة بةةزشةكا  بةثً ئةً بؤضواٌة زِاضتء وز
ء باثثؤغيؼ بيَو ضةٌدةِا ئةافسةت   تيَكي حكووي اةزبوسيَذياُ بربِيَو وةتواٌيَ ِةز ثؤض

اا زِؤذئةاااؽ ثؤضةس شؤز طةةازةياُ اةزطستةواةو      ثؤغييةاة تةٌاٌةت لةة ئةةازِا   بة باث
 باثثؤغةي  لةواٌتازو بواٌةتة بةزِيَوةبةزو ...ِتةدو اثتاُ وةكةُو بواُ بة ثةزضةزؤكايةتي 
 كسوٌيو ئةشوواٌيؼ ئةاةي ضةملاٌدااة.زاضتين ئافسةتةو ٌةك زِيَوسي ليَِؤكازي ثا

 
 اضت وةكات!بؤ ئافسةت وز باثثؤغي كيَػةطوواٌي ِةغتةًة وةَليََة 

اضةت وةكةات   ػة بؤ ئافسةت وزكيَئيَىةؽ وةَليَ: بة ثيَضةااٌةاة خؤوةزخطنت ا زِاشاٌدٌةاة 
ز غةةؽ وةقيكةيةةوا ئافسةتيَةك    ٌةك باث ثؤغيو ئةاةتا لة اثتيَكي اةكو ئةوسيكا لةِةة 

 891,000ك ضةاَلدا  و ااتةة لة وةااةي يةة  8791دزيَري وةكسيَتة ضةزو لةضاَلية وةضت
 228,000زِيَرةكة بةزش بؤاة بواة  8719ئافسةت وةضتدزيَري )إغتصاب( كساو لةضاَلي 

ٍجا ئةً زِيَرةية ِي ئةا ئافسةتاٌةية كة تؤوةاز كةسااةو   يئافسةت وةضتدزيَري كساية ضةزو ئ
 وةبيَ ضةٌدي ويكة ِةبَ تؤواز ٌةكسابيَ؟َ!

شؤز كةً بواايةو يَضةااٌةاة حاَلةتي لةً غيَوةية بوا بة ثئةطةز ضفوزي ثيَػكةاتَ بوااية وة
 كسوٌة ضةز ئافسةتاُتاٌي ئةازِاثا كة ئافسةتاُ بة ضفوزي وةزوةكةاُ بؤية وةضتدزيَريلة اث

 كسوٌياُ ضاهَ بةوااي ضاهَ شياتس وةبيَ.ء بيَ زِيَصي ثيَ
 

 .تي وةكا(طيلتع)ء  طوواٌي ٌؤيةًة وةَليََة باثثؤغي ٌيوةي كؤوةَلوا لةكاز وةكةايَينَ



غس ئافسةت بوو يَ ازكسوٌيَكي طو اا كة لةطةهَ ضساخواي ثةزاةزوطاز ِةزطيص زِيَوةي ك
يء  ء اليةٌي كؤوةاليةت كسوٌة لةطةهَ كةضايةتيٌةطستواةو بةثً ٌابيَ ئةً كاززِيَواي ليَ 

ةو غةزعي ئافسةت ٌةطو يَو خواي ثةزاةزوطاز ٌةفةقةي ئافسةتي لةضةز ثياا ااجب كةسواا 
ض لةواَلي بااكي بيَو ض وااي غوا كسوٌي بيَو ئةطةز بػيةايَ كةاز بكةات ئيطةالً ِةي      

 زِيَوةي لي ٌةطستواة.
 

طوواٌي وةيةًة يةكيَكي ويكة لة طوواٌةكاُ ئةاةية وةَليََة ئةافسةت ئةطةةز باثثؤغةيؼ    
 زِاٌاكيَػيَ.ا ِي  ضةز ي ثياا  ٌةبيَ شؤز ئاضايية

يَضةااٌةاة ئيَىة زِاثسضيىاُ كةسوااة اةك لةة زِابةسواا با ةاُ كةسو      بةثً ئيَىة وةَليَ:ة بة ث
شؤزبةي ِةزة شؤزي ثياااُ وةَليََة ئةطةز ئافسةتيَك باثثؤؽ بيَ ئيَىة ِةةز غةةزً وةكةةيَ    
ضةيسي بكةيَو ياُ قطةي لةطةهَ بكةيَو جا ض جاي ئةاةي ئةشيةت بدزيَ؟! بةة ئةةشوواُ   

و ئةشيةت وةوزيََو ٌاايةاُ  ز شياتس ثالزياُ ليَ وةوزيَشؤوةزكةاتواة ئةا ئافسةتاٌةي ضفوزُ 
ء ٌاتةاااييةكاٌياُ وةكسيَو اةك با اُ كسو يةكيَ لة  كوزِيوبةخسا  وةِيٍَسيَو باضي كةو

اغس ثيةاا بةةً   ئةاةبوا ئافسةت ئةشيةت ٌةخواو ضسةا حيكىةتةكاٌي باثثؤغي  فةلطةف
اي بؤ ئافسةتي ضةفواز وةجةوَليَ بةةِؤي    ء ئازةشا غيَوةيةية ئةطةز ويٍداز ٌةبيَو غةِوةت

ء الزي خؤي وةزخطتواةو وَ بؤخؤً بةئةشووُ ئةوةً بةضااي خؤً  ئةاةي ئافسةتةكة لةؽ
بيٍيوةو شطي بةا جؤزة ئافسةتة ضواتااةو شؤزبةي ثياااُ وةَلةيََة ٌيةةتي ئةافسةت بةة خةؤ      

اُ شؤز بةة زِاش ا  شؤز لةة ئافسةتة  وةزخطنت ئةاةية ثياا ضةيسياُ بكةُو ِةزضةٌدة بةغيَكي 
ء ِي  وةبةضتيَكي خساثياُ ٌيةو بةةثً ضةفوزي    ء وهَ ضايف ئةً كازة وةكةٌُياشيَكي ثاك 

 خويٍَدٌةاةي خساثي لةاليةُ ثياااٌةاة بؤ وةكسيَ.
  

طوواٌي ياشوةة وةَليََة ئافسةت بةِؤي باثثؤغييةاة ضتةوي ليَ كسااةو ئةةي بؤضةي ثيةاا    
 باثثؤؽ ٌةبيَ؟!

لة ِةز غتيَك باثثؤغي غتيَك ٌييةة لةاليةةُ كؤوةَلوةةو يةاُ ثيةااو بةضةةز        وةَليَ:ة بةز
ئافسةتةاة ضةثيٍَسابيَو بة ثيَضةااٌةاة خواي ثةزاةزوطاز لةبةز ئةا حيكىةتاٌةي لةضةةزةاة  



ا ٌةابيَ   اة خواي ثةزاةزوطاز خؤواثؤغيين بؤ ثياااٌيؼ واٌااةبا اُ كسو ااجَ كسوااةو 
يَو خةواي  ٌاغايطتة وةزخباو لةٌااكي تااةكو ئةذٌؤي واثؤغساا بالغةي خؤي بةغيَوةيةكي 

اضت كسوااةو ِةةز خؤيػةي وةايف خؤيةةتي     ثةزاةزوطاز كاتيَ كة وزاضتكساااٌي خؤي وز
ا زِيَطا بؤ بةٌدةكاٌي وابينَو وطوَلىاٌيؼ ااتةة تةضميي بواُ بةا ثةزِي وتىاٌةاة بةا  ياضا
ةاةي خواي ثةزاةزوطاز ِةز غتيَكي لةضةز ثيَويطت ا زِيَطاياٌةو وطوَلىاُ وَلٍياية ل ياضا

واٌياا واا زِؤذي ئةةاي   ا قاشا ي كسوبيَو ياُ ِةز غتيَكي ليَ قةوةغة كسوبيَ ئةاا ضواو
تيَدايةو ئةاة ئَيىةيَ ثيَويطةتىاُ بةةخواي ثةةزاةزوطاز ِةيةةو خةواي ثةةزاةزوطاز ِةي         

 از بيٍَياشة لة بةٌدةكاٌي.ثيَويطتيةكي بة باثثؤغي ئافسةت ٌييةو خواي ثةزاةزوط
 


