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 طفتوطؤيةكي ذيرانة

 ئةو حاَلةتانة كامةى كة ئافرةت لة مرياتدا وةك ثياو ياى زياتر وةردةطريَت؟ئايا 
 بةرِيَساى!

خوايةكي ء فةلصةفةي مريات، ئايا  ئةم بةشةمشاى يةر تةواوكةري بةشي رِابردوو دةبيَ لةباشي حيكمةت
 و دادطةر ض ثيَويصيت بةوة يةية بةشي ئافرةت كةمرت دابينَ لةبةشي ثياو؟ و دانا زانا

و طفتوطؤيةكماى لةبارةيةوة شاز كرد، باشيي   كرد لةدةرشي رِابردوودا بةشيَكماى لةو مةشةلةية تاووتويَ
ةدا رِووني دةكةيهةوة كية  ئةوةماى كرد لةيةموو حاَلةتيَكدا ثياو زياتري بةرناكةويَ لة ئافرةت، لةم بةش

تةنًا لةضوار حاَلةت ئافرةت نيوةي ئةو مرياتة دةبا كة ثياو بةري دةكةويَ، واتة: تةنيا لةضوار حاَلةتيدا  
ء ثياو وةك يةك مرياتياى بيةر   ثياو دوو ييَهدةي ئافرةت دةبا، بة ثيَضةوانةوة لة حةفت حاَلةتدا ئافرةت

بةردةكةويَ لةثياو، لة بيصت حاَلةتيصدا ئافرةت مريات دةباو  يتردةكةويَ، لة دة حاَلةتيصدا ئافرةت زيا
و  ثياو نايبات، ضونكة بةدةقي قورِئاى خواي ثةروةردطار لةيةنديَ شويَهدا بةشي ئافرةتي دياري كيردووة 

 باشي ثياوي نةكردووة.
 

 ةمانةى:ئةم ضوار حاَلةتةي كة خواي ثةروةردطار دياري كردووة ثياو دوو بةشي ئافرةت دةبات ئ
 

 حاَلةتي يةكةم:
گ  گ   گ  چ ء باوكيياى ببيةى، وةك ثيةروةردطار دةفيةرموويَ:      ِو كي  مرياتيي دايي     ئةطةر كور

. خواي ثةروةردطار ئامؤذطاريتاى دةكات لةبارةي النساء چڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱجب   
 مهداَلةكانتانةوة كة نيَرةكاى دوو ييَهدةي ميَيةكاى مرياتياى بةردةكةويَ.

 
 حاَلةتي دووةم:
ء باوكةكية   و داي  ببهة مرياتطري مهداَلةكةياى واتة: كورِ ياى ك  مبريَ تةنًا دايي   ء باوك ئةطةر يات

ء براشي نةبيَ، واتية:   و مهداَلي نةبيَ، وة خوش  ببهة مرياتطر، واتة: ئةو كضة، ياى ئةو كورِة، ياوشةر
مهداَلةكةشياى مبريَ، لةو حاَلةتةدا باوكةكةي دوو ئةوةنيدةي  ء باوكةكة يةك تاقة مهداَلياى يةبيَ،  داي 



، دايكةكة يةك لةشةر شيَي ماَلةكةي بةردةكيةويَ، ئيةوةي تير بيؤ باوكةكية دةبييَ، وةك       دايكةكة دةبا
، واتية: ئةطيةر   النساء چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  جب     چ ثةروةردطار دةفةرموويَ: 

اَلةتةدا باوكةكية دوو  ء باوكياى بوو ئةوة لةو ح نًا داي اتطرةكةياى تةو مهداَلي نةبوو مري كةشيَ  مرد
 ء دايكةكةط يةك بةط دةبات. بةط
 

 حاَلةتي شيَيةم:
ء براي زرِي نةبيَ، ئةم جيؤرة كةشية ثيَيي     ء براي يةقي يةبيَ واتة: خوش  ئةطةر كةشيَ  مبريَ خوش 

ء بيراي يةيية، ليةو     باوكيصيي نييية، تيةنيا خوشي     ء  ء مهداَلي نيية، دايي   (، ذىاللة  َكدةطوتريَ: )
ڄ  ڃ         ڃ    چ حاَلةتةشدا برا دوو ييَهدةي خوشي  دةبيات، وةك خيواي ثيةروةردطار دةفيةرموويَ:      

كةشيييَ  مييرد بييراي يييةبوو   و، ئةطييةر ييياتالنسةةاء چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڈ   
 ةبيَ.خوشكيصي يةبوو لةو حاَلةتةدا بةشي برا دوو ييَهدةي بةشي خوش  د

 
 حاَلةتي ضوارةم:

مهداَليَكي تريصي نةبيَ، ثياوةكة مبيريَ،   و ء ميَرديَ  يي  مهداَليَكياى نةبيَ، ثياوةكة يي  ذى ئةطةر ذى
ئةوا ذنةكة يةك لةشةر ضواري مرياتي ثياوةكةي خؤي بةردةكةويَ، بيةمم ئةطيةر ذنةكية ميرد ثياوةكية      

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چنييوةي بةشية مرياتةكية دةبيات، وةك خيواي ثيةروةردطار دةفييةرموويَ:       

َلييةياى بةردةكييةويَ كيية  ، ثييياواى نيييوةي ئييةو ما النسةةاء چپ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڭ  
 خيَسانةكانياى مهداَلياى نةبيَ. خؤياى جيَي دةييََمو، ئةطةر ياتو خيَسانةكانياى دواي

 
 لة حةوت حاَلةتيصدا ئافرةت وةكو ثياو بةشة مريات دةبات:

ء باوكيصيي   ء مهداَلي نةبيَ، وة دايي   ئةطةر كةشيَ  مبريَ ئةو كةشة )كةاللة( بيَ، واتة: ذىبؤ منوونة :
ء  َلةتةدا خوشي  ، لةو حابةَلام لة باوكي خوَي نةبيَت ء براي لةدايكي خؤي يةبيَ نةمابيَ، تةنًا خوش 
ڈ  ژ      ژ  ڑ    چكيية دةبييةى، وةك خييواي ثييةروةردطار دةفييةرموويَ:  بييرا وةك يييةك مرياتة

، واتة: يةر يةكيَ  لة النساء چڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳڭ  
ء برايةك زيياتر بيووى واتية:     ى، بةمم ئةطةر لةخوش ةيةك لةشةر شةشي ماَلةكة دةب ء براكاني خوش 



ء ضةند برايةكي يةبووى ئةو كاتة يةريةكةياى يةك لةشيةر شييَ دةبيات، كةواتية ليةو       ضةند خوشكيَ 
 ء ثياو وةك يةك مرياتياى بةردةكةويَ. حاَلةتةدا ئافرةت

 
 :لة دة حاَلةت ئافرةت زياتر دةبات لة ثياو
دوو  كضيةكاى ء دوو كضي لةدواي بيةجيَ مبييَينَ،    ء داي  و باوك بؤ منوونة ئةطةر ئافرةتيَ  مبريَ ياوشةر

ڱ  ں        ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چلةشةر شيَي بؤ دياري كراوة، وةك خواي كاربةجيَ دةفةرموويَ: 

لةشةر ضيواري بيؤ ديياري    ، بةيةماى شيَوة ثياوةكةط واتة: ياوشةرةكةشي يةك النساء چۀ  ۀہ    جب   
 كراوة، باوكء دايكةكة يةريةكة يةك لةشةر شةشياى بؤ دياري كراوة.

 :( دةفتةري لةدواي بةجيَماوة، لةو حاَلةتة56بؤ منوونة ئةو ئافرةتة )
 ( دةفتةر دةبات.21)بةشي ياوشةرةكةي 

 تةوة.يَوةي )تةعصيب( يي  ناميَهيَبةش ( دةفتةري دةبةى،7كةكةط يةريةكة )داي ء باو
 .( دةفتةري دةبو21اى بةتةنًا )كضةك

 بةرِيَساى شةير بكةى!
( 16باوكةكة واتة: باوكي ئةو ئافرةتةي كة وةفياتي كيردووة، لةطيةهَ ياوشيةرةكةي، بةييةردووكياى )     

( 25( دةفتيةري دةبيةى، واتية: يةريةكيةياى )    21دةفتةري دةبةى، بةمم دوو كضيةكة بةييةردووكياى )  
 و باوكةكةشي. كةواتة: بةشي دوو كضةكة زؤر زياترة لةبةشي ياوشةري ئافرةتةكةدةفتةري دةبةى، 

يةماى مةشةلة ئةطةر ئافرةتيَ  مبريَ، لةبري دوو كضةكة دوو كورِي بةدواي بةجيَماوة، واتة: ئةو ئافرةتة 
 :ء دوو كورِي لةدواي خؤي جيَبًيََميَ، لةو حاَلةتة و باوك كة مردووة، ياوشةر

 ( دةفتةر دةبيَ.24كةي )شي ياوشةرةبة
 ( دةفتةر دةبيَ.26بةشي باوكةكة )

 ( دةفتةر دةبيَ.26بةشي دايكةكةط )
 ( دةفتةر دةبيَ.14) بةشي دوو كورِةكة لةبةر ئةوةي بةشيَوةي )تةئصيبة(

( دوازدة دةفتةرو نيو دةبيةى، بيةمم لةمنوونةكيةي ثيَصيوو تةماشيا دةكيةيو       21,4واتة: يةريةكةياى )
 ئةمة لةبةرضي؟( دةفتةرياى بةركةت، 25يةريةكة لة كضةكاى )

لةبةر ئةوةي بةشي كضةكة دياري كراوة، بةمم بةشي كورِةكة ئةوانةي بةشياى دياري كرابوو بةشي خؤياى 
 يَهيَتةوة باقيةكة بؤ كورِةكة دةبيَ.دةبةى ئةوةي كة دةم



ء كضييَكي ليةدوا بيةجيَ مبييَينَ، ئةطيةر       ء دايي   و بياوك  حاَلةتيَكي تر ئةطةر ئافرةتيَ  مبريَ ياوشةر
 :لةو حاَلةتةلةدوا جيَ مبيَينَ، ( دةفتةري 245ء ) ئافرةتةكة دةوَلةمةند بيَ

 فتةر دةبا.( دة25ثياوةكةي )
 ( دةفتةري دةبا.13باوكةكة )

 ( دةفتةري دةبا.13دايكةكةط )
 .( دةفتةري دةبا61كضةكة بةتةنًا )

ئةمة لةبةرضي؟ لةبةر ئةوةي بةثيَي ئايةتةكة كضةكة نيوةي مرياتةكيةي بةردةكيةويَ، بيةرِيَساى شيةيري     
( 61( دةفتيةرياى بيرد، بيةمم كضيةكة بةتيةنًا )     56ء ثياوةكةي بةييةردووكياى )  بكةى ياوشةرةكةي

 دةفتةري برد.
منوونة واتة: يةماى ئةو ئافرةتةي شةرةوة ئةطةر وا دابهيَني لةبري ئةو تاقة كضة، تاقية كيورِيَكي    يةماى

( دةفتةري بةردةكةويَ، ضونكة بةثيَي ئايةتةكة بؤي دياري نةكراوة نييوةي ماَلةكية   54يةبيَ، كورِةكة )
 ببات، وةك ئةوةي كضةكة بؤي دياري كرابوو.

ء كضييَكي   ء دايي   و بياوك  ( دةفتةر بيَ، ياوشةر284مبريَ خاوةني ) ئةطةر ئافرةتيَ  منوونةيةكي تر،
لةدوا بةجيَ مبيَينَ، يةروةيا كضي كورِيصي لةدوا بةجيَ مبيَينَ،  لةو حاَلتة بةشيي ييةر ييةكيَكياى بيةم     

 شيَوةيةي خوارةوة دياري كراوة.
 ( دةفتةر دةبات.28ثياوةكةي )

 دةبةى.( دةفتةر 15باوكء دايكةكة يةريةكةياى )
 ( دةفتةر دةبات.67كضةكة بةتةنًا نيوةي مرياتةكة دةبات واتة: )

 ( دةفتةر دةبات.15كضي كورِةكةي )
( دةفتيةري  28( دةفتةري بردووة، لةبةرامبةردا ياوشةرةكةي )67شةير بكةى بةرِيَساى كضةكة بةتةنًا )

ي بيردووة، لةطيةهَ ييي    ( دةفتيةر 15ئةوةط ثيياوة!! ييةروةيا باوكةكية )    و بردووة، كةضي ئةمة كضة
( دةفتةرياى بيردووة، كضيي كورِةكيةي دةميَهيَتيةوة، ئيةميض      15دايكةكةي وةكو يةكة، يةريةكةياى )

 ( دةفتةري بردووة، واتة: كضي كورِةكة بة ئةندازةي باوكي ئافرةتةكة ثارةي بةركةوتووة.15)
 ئافرةت بةري دةكةويَ:لةيةنديَ حاَلةت يةى ثياو بةشة مرياتي يةر بةرناكةويَ، بةمم 



ء كورِي كورِيَكيصي لةدوا بيةجيَ مبييَينَ، واتية:     ء كضيَ  ء داي  ئةطةر ئافرةتيَ  مبريَ، ياوشةرو باوك
واتية:   ، ئيةوجارة دةَلييَني: كيورِي كيورِي،    ئةطةر لةجياتي كضي كورِةكةي كة لةمنوونةكةي ثيَصوو طومتاى

 كةي ئةوجارة طومتاى كورِي كورِي يةبيَ.يةماى منوونةي ثيَصووة، تةنًا لةبري كضي كورِة
 ( دةفتةري دةبا.34)ثياوةكةي 

 ( دةفتةر دةبةى.26ء دايكةكة يةريةكةياى ) باوك
 ( دةفتةري بةردةكةويَ.86كضةكةط )

 بةمم كورِي كورِةكة يي  ثارةيةكي بةر ناكةويَ.
خواي ثيةروةردطار رِةضياوي ئةوانيةي    حاَلةتي ديكةي زؤر يةية ئةطةر بيَني باشي بكةيو، بةمم بةرِيَساى! 

 ( دةفتةر بووبيَ، كورِيَ 5كردووة، كة زياتر ثيَويصتياى بة ثارةية، بؤ منوونة ئةطةر ثياويَ  مبريَ خاوةني )
 ( دةفتةر.3( دةفتةر دةبات، كورِةكةط )1ء كضيَكي لةدواي بةجيَ مبيَينَ، كضةكة )

ء ثاشيةكي،   ابينَ، مارةيي بدات بة ئافرةتةكية، ثيَصيةكي  كورِةكة ثيَويصيت بة ذى ييَهانة، دةبيَ ماهَ د 
ثيَويصيت بة خانووة، يةروةيا نةفةقةي خيَسانةكةشي لةشةر ئةشتؤي ئةوة، ئةمة شةرةرِاي ئةوةي دةبييَ  

دوو دةفتيةري   ئةو خوشكةكةشي بةخيَو بكات تا شوو دةكات، بةمم خوشكةكةي كاتيَ  شيوو دةكيات،  
 بةرطةوة.و جمو ء ثارة ماهَ تريض وةربطريَ بةزيَرِ وو دةفتةري يةية، لةوانةية دو

بوونيةوة   و كةم دةبيَ ئةوة لةبري نةكةيو لةو حاَلةتانةي كة بةشي ثياو زياترة لةبةر ئةوةية ثارةكةي بةرة
 ء مهداَليةكاني  ء خيَساى دةفتةرةي كورِةكة وةري طرتووة بةط دةبيَ لةنيَواى خؤيدةضيَ، واتة: ئةو ضوار 

، بةمم كضةكة ئةو دوو ثرِؤشةي ياوشةرطريي دةكاتشكةكةشي دةبيَ بةخيَو بكات تا كاتيَ  ء دواتر خو
دةفتةرةي وةري طرتووة كةم ناكات، يةمووي بؤخؤي دةميَهيَتةوة، دةتوانيَ يةر شتيَكي ثيَ بكيريَ كية   

، كةواتية:  دةيةوَي، زَيِر بَي، موَل  بَي، ياى ئةطةر بييةوَي دةااتية ئييض كيردى، بيةرةو زييادي دةضييَ       
 مةشةلةكة مةشةلةي ثيَويصتيية.

 چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  جب   چ ئيمامي نةوةوي رِةمحيةتي خيواي لييَسَ شيةبارةت بيةو ئايةتية:       

، بةشي كوِر دوو ئةوةندةي بةشي ئافرةتية، دةَلييَ: يؤكارةكيةي ئةوةيية ضيونكة ثيياو موئهيةي        النساء
ثيَويصتة ميواني ديَ، واتة: ضيةنديو تيةكميفي   لةشةرة، ثيَويصتة مهداَلةكاني خؤي بةخيَو بكات، ماَلي 

 لةشةرة، بة ثيَضةوانةوة ئافرةت ئةو تةكميفانةي لةشةر نيية.
ئيمامي شةنقييت رِةمحةتي خواي ليَسَ لةبارةي يةماى ئايةت دةَليَ: ئايةتةكة ثةيوةنيدي بيةو ئايةتيةوة    

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ يةية كة خواي ثيةروةردطار دةفيةرموويَ:   



ء نةفةقةي ئافرةتاى،  ، ثياواى يةَلدةشنت بة شةرثةرشيتالنساء چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  
ء ضاوديَرياى دةكةى، كةواتة: ئةمةط واي ليَ دةكات بيةردةوام ماَلةكيةي بيةرةو كيةم      يارمةتياى دةدةى
 بوونةوة بضيَ.

 
 بؤضووني دوو زاناي طةورة لةبارةي بةشة مريات لة ئيصالم:

 يةكةم:
( دةَليَ: )يةَلةيةكي زؤر طةورةية كاتيَ األديان املنتشرة يف اهلند)ئةيين بني زيهيت( نووشةري كتيَس )زانا 

رِئاى شتةمياى لة ئافرةت كردووة( بةبةَلطة دةيًيَهيَتةوة كة ئيصيالم زؤر  و قو باس لةوة دةكةى موحةممةد
دووة، ئةوثيةرِي دادطيةري تيَيدا بيةديَ     رِةضاوي ئافرةتي كردووة، رِيَسي طرتووة، باشي مرياتي ئافرةتي كر

َء مرياتةي وةريدةطريَ شةربةشتة لةوةي ضي  دةكريَ، وة شةربةخؤيي دراوة بة ئافرةت لةوةدا كة ئةو ماه
 ليَ دةكات.

 دووةم:
( دةَليَ: )قورِئاى لةمةشةلةي مريات ميا  تيةواوي   حضارة الغةر  تيَس )زانا )طؤشتاظي لؤبؤى( خاوةني ك

ا  ية نييية، قورِئياى زؤر بةدادطيةري مي    ، بةشيَوةيةك كة لة ياشاكاني ئةورِوثا بةو شيَوةداوة بة ئافرةت
 ثيَويصتة(. فةرموويةتي: بةشيَكة فةرز كراو و ئافرةتي ضةشجاندووة، ضةشجاندنيَكي ئاشاييض نا، بةَلكو

 وشيت ، ئةو خوايةي كة مرؤظيي در امللة   چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿٿچ لةكؤتاييدا دةَليَني: 
و نيازانيَ ض بيؤ مرؤظيي باشية كية      ئاييا ئية   ة،يء شيارةزاي  ء بيةزةييي  كردووة يةر خؤي خياوةى لوتي   

 وشتكراوي خؤيةتي؟در
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