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پێشگۆتن
د َبڤ کۆيەنگەْێٍ يٕضهًبَبَذا ٔ َەخبضمًە
ل کٕردضممممممخبَێ ،گەنەن جممممممبراٌ يە گممممممْٕ ل
ُْممممذەن گبزییممممبٌ دبیممممج ة دیممممبرکری ژ یممممێ
ڕێکخرأێٍ يبفێ ئبفرەحێڤە کٕ داخمٕازا ئمبزادی ٔ
یەکطبَییێ بۆ ئبفرەحێ دکەٌ.
ٔ ة ُْمممممذەش درۆغمممممًێٍ بریطممممم ەدار ٔەکمممممی
"ئبزادی ٔ یەکطبَی" ببَگەغمب ُْمذێ دکەٌ کمٕ
ئممبفرەث د َممبڤ جڤممبکێ يەدا یممب ضممخەيهێکرییە ٔ
زۆرداری یممممممب نێٓممممممبحییە کممممممرٌ ٔ ة غممممممێٕەیەکێ
َەڕاضخۀخۆ ڤێ چەَذێ بۆ ئیطاليێ دزڤڕیٍُ...
بممممممممممۆ ڤممممممممممێ يەرەيممممممممممێ ئۀاَممممممممممبٌ ٔێُەیممممممممممێٍ
بەرجەضممخەکرییێٍ کۆيەنگەْممب ڕۆژئبڤممبیی َیػممب
يە داٌ ٔ ل بەر ئممممممبفرەحێٍ يٕضممممممهًبٌ خەيالَممممممذٌ،
داکمممٕ ة ئەڤمممێ چەَمممذێ ئمممبفرەحێٍ ڕۆژئبڤمممبیی ببمممُە
پێػمممممۀایێٍ کۆيەنگەْمممممب يە ٔ ئەو ژی چمممممبڤ ل
ئۀێ ئبزادی ٔ دادی ٔ پێکڤەژیبَب ٔاٌ بکەیٍ!
ئەڤە ة حُمممێ ٔێُەیەکمممێ بەرجەضمممخەکری بمممٕٔ،
کممٕ ة يخممببُیڤە کممۆيەنگەْێٍ يٕضممهًبَبٌ پممێ
دْممبحُە ة ضممەردابرٌ ٔ بممۆ ٔاٌ دْممبحە خەيالَممذٌ ٔ
ئەو بمممێ ئمممبگەْبٕٔیٍ ژ ئۀی یەَمممێ حمممبری ٔ حممم ی
خەو ٔ دەردەضممممەری ئۀا ئممممبفرەث ل کۆيەنگەْممممب
7

رۆژئبڤمممممبیی حێمممممذا دژیمممممج ،کمممممٕ ٔاٌ ژی داخمممممٕازا
یەکطبَی ٔ ئبزادییێ دکر.
ڕێبممممبزا يێخممممٕازی ،ئۀا د َممممبڤ کۆيەنگەْممممب
ڕۆژئبڤبییممممممممممذا ة درۆغممممممممممًێ "ئممممممممممبزادی ٔ دادی ٔ
یەکطممممممبَی" داخممممممٕازا یەکطممممممبَی ٔ ئبزادکرَممممممب
ئممممممممبفرەحێ دکممممممممرٌ ،کممممممممٕ پممممممممیە پممممممممی ە بەرەڤ
کۆيەنگەْێٍ يٕضهًبَبٌ ْبحٍ
ل ڤێرە دێ کٕرحییەکێ دەيە پێُبضە ٔ کمبرێ
ڤێ ڕێببزێ،
يێخممٕازی  )Feminismئەڤ دەضممخۀاژە ژ پەیڤممب
 )fémininیممب فڕەَطممی ْممبحییە کممٕ ة رايبَممب "يممێ"
دْێمممممجْ ،ەرٔەضمممممب ژ پەیڤمممممب  )féministeئمممممبَکٕ
يێخمٕازی ئممبٌ يممێگەری ضممەرئێخەرێٍ يێخممٕازییێ)
یبٌ ژی ئۀ کەضێٍ يبفێٍ ئبفرەحێ ة ضەردئێخٍ.
ٔ پەیڤمممب فیًیُیمممسو  )Feminismیمممب ئیُگهیمممسی
ئمممبَکٕ :یەکطمممبَی د َمممبڤبەرا زە و ٔ ئبفرەحێمممذا د
ْەيممی يبفبَممذا ،د ضیبضممەث ٔ د یەَممێٍ ئممببٕٔری ٔ
کۆيە یەحیذا.
ٔ ئۀ ئەگەرێممممٍ ئەڤ دەضممممخۀاژە دەرئێخطممممخی
دٔٔ حػخٍ:
یب ئێکێ :ئۀ حەپەضەرییب ل دژی ئبفرەحێ دْبحە
کرٌ ل ڕۆژئبڤبیی.
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دٔٔ :ژ دەضخذاَب یەکطبَییێ ل گەل زە يمی ٔ
ٔەضممممممممب دبیممممممممٍُ کممممممممٕ چممممممممبرە ئۀە ضیطممممممممخەيێ
کمممۆيەنگەْێ بگْٕمممۆڕٌْ ،ەرٔەضمممب گْٕۆڕیُمممب
یەَێٍ ئببٕٔری ٔ ضیبضیذا..
حێگەْممێ يێخممٕازییێ ل دەڤ پممێال ئممبزادبیرییێ
"انهيبرانيمممت" ْمممبحییە َیبضمممیٍ کمممٕ ئۀ حیۆرەکمممب
یەکطبَییب ضیبضی ٔ ئمببٕٔری ٔ کمۆيە یەحییێیە د
َممبڤبەرا ْەردٔٔ ڕەگەزاَمممذا) ئمممبَکٕ کمممبر دکەٌ
داکمممٕ یەکطمممبَییەکب حەيمممبو د َمممبڤبەرا زە يمممی ٔ
ئبفرەحێذا درٔضج بکەٌ د ْەيی یەَێٍ ضیبضی ٔ
ئببٕٔری ٔ کۆيە یەحیذا.
دٔیڤ ٕٔیێٍ يێخمٕازییێ د َمبڤ پمێال يبرکطمییب
ْەڤبەغذاری دا "اإلغمخراكيت" کمبر دکەٌ داکمٕ
ئبفرەحێ ژ خٕداَکرٌ ٔ پەرٔەردەکرَمب زاڕۆکمبٌ د
َبڤ يبنێمذا بەرەڤ بمبزارێ کمبریڤە بمبەٌ ،ة ُْمذێ
کٕ پێذڤییە ئۀ ژی ٔەکی زە يی کبر بمکەث ٔ
ئۀ ژی پػکذار بمٍ د ْەڤڕکییمب چیُبیەحیمذا ٔ ة
ئەڤێ چەَمذێ ئۀ دێ ئمبفرەحێ ژ کمبرێ يمبنێ ئمبزاد
کەٌ.
ة گػمممخی يێخمممٕازییێ گەنەن حمممێگەْ بمممۆ
ْەَە ٔ گەنەش بەظ ژێ دچمممممممممٍ ،بەنمممممممممێ پمممممممممب ل
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دٔٔيمممبْییێ ْەيمممی داخمممٕازا ئمممبزادی ٔ یەکطمممبَییب
ئبفرەحێ دکەٌ د یەَێٍ جٕدا جٕدا یێٍ ژیبَێذا.
ئەڤە ئێممژ ژ ئۀاٌ بممببەحێٍ زێممذە ة يمممببٕٔ يە
ة فەر دیج کٕ ئەو ٔەرگێڕیٍ بۆ زيمبَێ کمٕردی،
داکممٕ پەرحٕٔکخبَەیممب يە یممب کممٕردی دۀنەيەَممذحر
ببیممممج ٔ جڤممممبکێ يە ژی پخممممر ل خممممۆ ْػممممیبربیج.
خٕدێ دەز بمکەث بەرْەيمێٍ ببغمخر یمێٍ دکخمۆری
د پالَمممممممممممممب يەدایە ئەو دێ ْۀنمممممممممممممذەیٍ ئۀاٌ ژی
ٔەرگێڕیٍ.
وەرگێڕ

١/٨/٠٢٠٢

01

نوکە ئەم یێن ل چەرخێ نوزدێ ل ئەورۆپا!
َمٕکە ئەو یممێٍ ل چەرخممێ َمٕزدێ ل ئۀرۆپممب ،ة
دیممبرکری ل بریخبَیممب ٔ ئەو ئەڤممێ يەزادا ئبغممکەرا
ئبيممبدە دکەیممٍ ،ئەرێ حمممٕ بێمم ی ئەڤە ک کەنمممٕپەنٍ
ئەڤ فرۆغیبرە َیػبٌ ددەث؟
 ئۀْ ،ەڤ یُب ٔییە! ًْى! ْەڤ یُب ٔی؟! -بەنێ...

بُڤێطمە  )Wife Sellingل ضممبیخێ ٔ )History
ڕاضخی ٔ درٔضخییب ئەڤێ دیبردەیێ بخٕیُە

00

کمممٕ فرۆحُمممب ئبفرەحمممبٌ ژ يەزاخخییمممێٍ بەرداَمممێ
بەربە ڤخربمٕٔٔ ٔ ،ێ ْبریکبرییمب زە يمی دکمر بممۆ
داَبَمممب ُْممممذەش قەرێمممٍ ٔی ،د ئەرغممممیمێ دیرۆکممممب
ڕۆژئبڤبیێذا چەَذیٍ ٔێمُە یمێٍ ل ضمەر ئەڤمێ چەَمذێ
ْەیٍْ ،ەر ٔەکی د ٔێُەیبٌ دا یب دیبر..
ئۀ ئبفرەحمممب بێمممسارکەر بمممۆ
ْەڤ یُممممممممممێ خممممممممممۆ Nagging
 )Womenئێممم ژ ضمممسایێٍ دژی
ٔێ دْممبحُە بکبرْیُمممبٌ ضمممسایب
Scold's
نغبفممممب دەڤممممی بممممٕٔ
، )Bridle
کممٕ نغبفممب ئبضممُی یممب ضممەرییە ٔ ل جٓممێ دەڤممی
ُْمممذەش پمممبرچە ژێ دەردکەڤمممٍ دا بکەڤمممُە ضمممەر
ئەزيمممبَی ،داکمممٕ ئمممبفرەث َەغمممێج بئبخڤیمممج ٔ ،بمممۆ
يمممممممممممممبٔەیێ چەَمممممممممممممذ دەي يێرەکمممممممممممممبٌ دا ة ٔێ
ئەغکەَجەیێڤە يیُیج.
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ْەرٔەضممب حممٕ دغممێی ل یۆحیممۆبی بەرێ خممۆ بممذەی
ئەڤممممممممممێ دیممممممممممبردەیی ل ضممممممممممەر ئەڤممممممممممی جممممممممممۆرێ
ئەغکەَجەداَێ ،ل ضەر ئەڤی َبڤی:
Scold's bridle: instrument of torture and punishment

داکٕ ببیُی دەيێ ئبفرەحێ ة دەَگێ خۆ ئۀ بێسار
دکرٌ ،کبَێ چۀا ٔاٌ ٔەضمب دەَگێ ئمبفرەحێ ة
ڕۀیُێ دکر ٔ ئەڤ جمۆرێ ئەغمکەَجەیێ ل گەل
بکبردْیُمممممممبٌْ .ەر ٔەکمممممممی چمممممممبٔا ل گەل ٔاٌ
ئبفرەحمممبٌ ژی بکبردْیُمممبٌ ئۀێمممٍ گۆحگۆحمممژ د
َممممممبڤبەرا خەنکێممممممذا ڤەدگۆْبضممممممخٍ ٔ فەضممممممبدی
دکرٌ.
گەنەش جمممۆرێٍ زۆردارییمممێ بکبردْیُمممبٌ ٔ ،ة
غێٕەیەکێ زێذەحر د َبڤ ئمبفرەحێٍ چیُمێٍ َسيمذا ژ
یەَێ کۆيە یەحیڤە.
 ئەڤ ئبفرەحە بەرەڤ کیڤە ب یج؟ "ئۀ ئمممممبفرەحە دغمممممیب ل دٔیمممممس یەکطمممممبَییێبگەڕیمممج د َمممبڤبەرا خمممۆ ٔ ْەڤ یُمممێ خمممۆدا ،بمممۆ ة
دەضخڤەْیُبَب يبفێ خۆ ة جێبەجێکرَب ڕاضمخییێ ٔ
پٕی کرَب َەڕاضخییێ"..
بەنممممێ پممممب ئەڤ ڕايممممبَێٍ ْە :ڕاضممممخی ٔ دادپەرٔەری،
پێمممممذڤی ة ضرۆغمممممەکب ٔەدمممممی) خمممممٕدێیۀ ،ەن
نێسڤمڕیُەن داکمٕ زە و ٔ ئمبفرەث پمێکڤە ل ضمەر
ڕێکبکەڤٍ.
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ئمممبفرەحێ بەرێ خمممۆ دایە دەقمممێٍ خمممۆ یمممێٍ ئمممبیُی
يەضممممیذیەحێ)ٔ ،ێ دیممممج کممممٕ پێممممذڤییە ل ضممممەر
ئممممبفرەحێ خممممۆ ة بێممممذەَگی فێممممر بممممکەث ٔ خممممۆ
ڕادەضممج بممکەث ٔ .ل ضممەر ٔێ َیممُە خەنکممێ فێممر
بکەث ٔ چێُببیج ل ضەر زە يمی یمب ة دەضمخٓە ث
بیج.
 بۆچی؟ چممممممممممممممممَٕکی ئۀ دۀا)یە! ئۀ بممممممممممممممممٕٔ ةضممەرداچٕٔی ٔ ئممبدەو ژی ة ضممەردابری! ،ئۀ بُیممبحێ
غبغممممممممممییێیە ،ئۀە ئەگەرێ َەخۆغممممممممممییب ڕەگەزێ
يرۆڤبیەحییێ! ،ژ بەر ُْذێ ل دٔیس دەقێٍ ئبیُێ ٔێ،
خممٕدێ ٔێ ضممسا ددەث ة َەخۆغممییب دٔٔگیممبَییێ ٔ
زاڕۆکبَٕٔێ ٔ زە و یێ کرییە ضەرٔەرێ ٔێ.
يمممٍ دەقمممێٍ ئمممبیُێ ٔێ خٕاَمممذٌ کمممٕ ئۀ ژ بەر
زە يی یب ْبحییە درٔضخکرٌ َەکٕ زە و ژ بەر ٔێ
ْممبحبیە درٔضممخکرٌ ،کممٕ زە و دغممێج ک ممب خممۆ
بمرۆغممیج ،ژێممذەرێٍ ئەڤممبٌ دەقمبٌ ژی ٔەکممی ئەڤممێٍ
دْێٍ:
 .0د پەیًبَمممب َٕیممممذا عٓممممذ انجذيممممذ) ژ َبيەیممممب
پۆنطی بۆ حیًۆحبٔضی ،بەغێ  ،0دبێ یج:
{ }00بمممال ژَممم ة بێمممذەَگی ٔ ْەيمممی يهكەچمممی
فێركرَمممێ ٔەربگمممرٌ { }00ئەز دەضمممخٕیرییێ َمممبدەو
03

كممٕ ژَ م فێركرَممێ بممذەث زە يممی ٔ ل ضممەر زال
ببیممج ،نممێ بممال یممب بێممذەَ بیممج { }0١چمممَٕكی ل
دەضخپێکێ ئبدەو ْبحە درٔضمخکرٌ ،د دٔیڤمذا دۀا
{ ٔ }٤٤ئبدەو َەْبحە خبپبَمذٌ ،نمێ ژٌ ْمبحە خبپبَمذٌ
ٔ ضەرپێ یكر).
 .0د ضمر انخکٕیُذا پەیذابٌٕٔ) بەغێ ١
{ }0١ئەز دێ ئێػمممممبَب دٔٔگیبَبَٕٔمممممب حە گەنەن
زێممذەحر کەو ،ة ژاَممڤە دێ حە زاڕۆن ْەبممٍ ،دێ حە
دەز بمممۆ زە يمممێ خمممۆ ْەبیمممج ٔ ئۀ ژی دێ ة ضمممەر
حەدا زانبیج).
َ .١بيەیممب پۆنطممی بممۆ ئەْهممێ کۆرَخممۆش ،بەغممێ
 00دبێ یج:
{ْ }٩ەرٔەضممب زە و بممۆ ژَممێ َەْممبحییە ئبفراَممذٌ ،نممێ
ژٌ بۆ زە يی ْبحییە ئبفراَذٌ).
 .٤ضمر انخرٔج دەرچٌٕٔ) ،بەغێ 00
{ }٧ئەگەر زە يەکممممێ ک ممممب خممممۆ فممممرۆث ٔەن
بەَممذەْ ،یُگممێ ئۀ کم ە ٔەن زە يەکممێ بەَممذە
یب ئبزاد َببیج).
ڤێجمممب ژ بەر ڤمممێ چەَمممذێ ،گەنەن ژ ئمممبفرەحێٍ
ڕۆژئبڤممبیی ٔەضممب بەرێخمۆداٌ بمۆ ئممبیُێ خمۆ َەکممریُە
کٕ ڕزگبرکەرێ ٔاٌ بیج ژ زۆردارییێ.
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 "ببغە ،پب ئەگەر نێڤەگەرێ ئمبفرەحێ ضرۆغمبخممممٕدێ َەبیممممج کممممٕ يممممبف ٔ ئەرکممممێٍ ئممممبفرەحێ
دەضخُیػممبٌ بممکەث ل ضممەر بُیممبحێ يممبف ٔ دادییممێ،
ڤێجب ل ضەر ک بُیمبث دێ دادییمێ د يمبفێ ئبفرەحێمذا
کەٌ؟"
 ک حػممج َەيممبیُە ة حُممێ ئۀ بٓممبیە َەبممٍ یممێٍکٕ ڕۆژئبڤبيییبٌ ة خمۆ دیمبرکریٍ ،ئۀ ژی بٓمبیێ:
ئمممبزادی ٔ ٔەکٓەڤییمممێ ،کمممٕ پێمممذڤییە ئمممبفرەث ژی
ٔەکی زە يی یمب ئمبزاد ٔ ٔەکٓەڤبیمج ،ببغمە دێ ک
چێبمممج ئەگەر ُْمممذەن ئبریػمممەیێٍ ڤمممبٌ ئمممبزادی ٔ
ٔەکٓەڤییبٌ ْەڤذژ بٍ ل گەل يبف ٔ دادییێ؟
ل ئەڤێرێ پرضیبرەن دْێخە ئبزراَمذٌ" :پێمذڤییە
کی يبف ٔ دادییێ دەضخُیػبٌ بکەث؟"
م ًْى ئبیٍ!
مممم "يە گمممۆحە حە ،ئمممبیٍ ژ بمممۆ يە ْەڤمممڕکە َەکمممٕ
بڕیبردەرە"!
ئەْمممب ة ئەڤمممی غمممێٕەیی غۆڕەغمممب "ئبزادکرَمممب
ئبفرەحممب ڕۆژئبڤممبیی"  )woman liberationضممەرْهذا
ة قیبهەَبيەیب يرۆڤبٌ َەکٕ خٕدای.
ٔەن ْەر جممممبرْ ،ەر حبٔاَەکممممب ل بەرايممممبەری
یەَەکمممێ بٓێمممخە کمممرٌ دبیمممخە ئەگەرێ حمممبٔاَێ ل
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یممممێ دی ،ل گەل غۆڕەغممممب ئبزادکرَممممب ئممممبفرەحێ
ڕێببزا يێخٕازییێ  )feminismضەرْهذا.
ئۀا کممممٕ ْممممبحییە ڤەگۆْبضممممخٍ بممممۆ قَٕٔبغممممب
ْەڤڕکممممممی ٔ دژایەحیکرَممممممب َێریُییممممممێ ْەر ٔەن
حۆنڤەکرَەن ژ بۆ ئۀێ زۆردارییب دیرۆکی.
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درۆشممم ێن ێ ممموازییێ دەرکەڤمممتن و کورتیممما وا
ئەڤەبوو:

 .0زە و ک جمممممبراٌ َە جٓمممممێ پبراضمممممخُێیە ٔ دڤێمممممج
ئممبفرەث ببیممخە ْەڤ مڕن ب مۆ زە يممیْ ،ەرٔەضممب د
ْەيی حػخبَذا ْەڤڕکییب زە يی بکەث.
َ .0ببیممج ئممبفرەث ژ بەر ک کەضممبٌ ببیممخە قٕربممبَی،
"ک کەش َە ْێ ای ُْذێیە حٕ بۆ ببی قٕربمبَی"
ة حُمممێ بمممۆ خمممۆ بمممبە قٕربمممبَی ٔ بمممۆ ک مممێٍ ژ
ڕەگەزێ خۆ.
 .١پێممممذڤییە کەضممممەکێ دەضممممخٓە ث ل ضممممەر حە
َەبیج ،حٕ پێذڤی ة کەضمێ َەبمی ٔ ،حە پێمذڤی
ة زە و ٔ برا ٔ کٕڕێ خۆ َیُە.
" .٤غممممیبَێٍ حە ل ضممممەر يەزاخخُممممب حە ،ضممممەرچبٔەیێ
ڕێسگرحُممب حەیە بممۆ کەضمممبیەحییب حە ،ئەگەر حە
ڕێژ دا کەضەکێ کمٕ يەزاخخُمب حە بمکەث
ْیُگێ حە پێ ل رێس ٔ بٓبیێ خۆ داَمب ٔ حمٕ دێ
بی بەَذە ،نۀڕا پێذڤییە حە يبنێ خۆ یمێ حمبیبەث
ْەبیج".
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دْێممُە گۆْهێبممٌٕٔ

ل ئەڤێممرێ ُْممذەن ببَ م
کٕ دبێ ٌ:
"ئەگەر بٓممممبیێ ئممممبفرەحێ ة ٔی بەرْەيممممێ ٔێ یممممێ
يبدەی ْبحە پیڤمبٌ ،ئەرێ کمی دێ زاڕۆکمبٌ خمٕداٌ
کەث؟
ئەگەر پەیٕەَذییب ٔێ ل گەل زە يی ة ْەڤڕکی
بیج ،کی دێ خێساَێ ئبڤمب کەث؟ ل دٔٔيمبْیکێ
دێ بۆچَٕٔممممممب کممممممێ یممممممب بەرزبیممممممج؟ ئەڤە ْەيممممممی
کبڤهکبرییب خێساَێیە".
بەرضڤب ٔاٌ ة ئەڤی غێٕەیی بٕٔ:
"زاڕۆن!؟ خێساٌ!؟ بال ب مٍ کبَیکمب قێمرێ! ْۀە
دڤێمممج جبرەکمممب دی ضمممەر ژ َمممٕی ئمممبفرەحێ بمممکەٌ
بەَممذە ل ژێممر ئەڤممبٌ َممبڤێٍ بریط م ەدار ،دا بممۆ ْۀە
بێ م و :کەش َە ژ ْەژی میە ئەز بممۆ بممبى قٕربممبَی! ة
حُمممێ ئەز ٔ ْەضمممخێٍ خمممۆ ٔ ئبزادکرَمممب ئمممبفرەحێٍ ژ
ڕەگەزێ يمممٍ ،ئەز ڕێکمممێ ة ک بەربەضمممخبٌ َمممبدەو،
کمممٕ ببمممُە ڕێگمممر بەرايمممبەر داخمممٕازییێٍ يمممٍ یمممێٍ
دادگەراَە ،ئەز ضممممممممممخەيهێکریًە ،کممممممممممبرێ ْۀە
ضخەيە "!
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ة ئەڤمممممی غمممممێٕەیی ئۀاٌ بەرضمممممڤب ٔاٌ ْەيمممممی
ببَگمممبٌ دا یمممێٍ کمممٕ داخمممٕازا پبراضمممخُب ضرۆغمممخی
بَٕٔممب خێساَممێ ٔ کممۆيەنگەْێ دکممرٌ ،کممٕ ئۀ
غممەڕێ ئبزادییممب ئممبفرەحێ دکەٌ ٔ دخممٕازٌ ئممبفرەث
بسڤمممڕیخەڤە بمممۆ بەَمممذایەحییب ٔاٌ ،داکمممٕ ٔێ خمممٕارَێ
بەردۀاو بخمممممۆٌ ئۀا ة ضمممممخەيهێکرَب ئمممممبفرەحێ ة
دەضج ئۀاَڤە دْبث ة ک رێکمب ْەبمب ...گەنەن
ضخەو ل ئۀاٌ ْبحە کرٌ ،ک حێذایە کٕ حٕ ضمخەيێ
نممێ بممکەی داکممٕ يممبف ٔ ٔەکٓەڤییمب ٔێ بُذەضممج
بکەی؟
ئەڤ چەَممذە د دیممبرکرَێٍ گەنەن ژ ڕێممبەرێٍ
فیًێُطخبَذا دەردکەڤیجٔ ،ەکمی ْێهمیٍ ضمۆنُگرا
ئەيریکی دبێ یج:
"ْسرا ْەڤ یُییێ یب ل بەر يە ْمبحییە خەيالَمذٌ
ٔ ئەو َمممٕکە دزاَمممیٍ کمممٕ دەزگەْمممێٍ ْەڤ یُییمممێ
ئەو یێٍ غکبَذیٍ ٔ پێمذڤییە ئەو کمبر بکەیمٍ بمۆ
ژ َبڤبرَب ئۀێ"...
"Male society has sold us the idea of
marriage. Now we know it is the institution that
has failed us and we must work to destroy it"...

ْەرٔەضب دبێ یج:
" ة دٔٔيبْیممممژ ْیُبَممممب دەزگەْممممێٍ ْەڤ یُییممممێ
يەرجەن ضممەرەکییە بممۆ ڕزگبرکرَممب ئممبفرەحێ ،ژ
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ٍبەر ُْذێ ل ضەر يە پێذڤییە ئەو ئبفرەحبٌ ْبَبذەی
ٌ َەک مٕ ل گەل ئۀا،ٍداک مٕ ْەڤ م یُێٍ خممۆ بٓممێه
 پێمذڤییە يێم ٔٔ جبرەکمب دی بٓێمخە َڤێطمیٍ ل،ٍب ی
"ژێر ٔێ ضخەيب حٕٔغی ئبفرەحێ بٕٔی
Helen Sullinger said, “We must work to
destroy [marriage]… The end of the institution
of marriage is a necessary condition for the
liberation of women. Therefore, it is important
for us to encourage women to leave their
husbands and not to live individually with
men… All of history must be rewritten in terms
of oppression of women”.
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هنممم ە دیمممارکر و ڕاگەهانممم نێن ڕێمممێەرێن
: ێ وازا
Gloria Steinem described marriage as “an
arrangement for one and a half people”.

گهۆرییب ضخبیُەو ْەڤ یُییمێ ٔەضم دکەث ة
"ڕێککەڤممخٍ د َممبڤبەرا کەضممەکێ حەيممبو ٔ َیممس
."کەضەکێذا
Andrea Dworkin wrote, “How can anyone
love someone who is less than a full person,
unless love itself is domination per se”?

 "چبٔا کەضەن:ئەَذرییب دۆرکیٍ یب َڤێطییە
ٔدێ غمممێج دەز ژ کەضمممەکێ دی کەث کمممٕ ئە
 د دەيەکێمذا،کەضە کێًخرە ژ کەضەکێ حەيبو
دەزژێکرٌ ة خۆ ژی يبَە زانبَٕٔە"؟
Robin Morgan said “We can’t destroy the
inequities between men and women until we
destroy marriage”.

ٍ "ئەو َەغێیٍ جٕداْییێ:ڕۆبٍ يۆرگبٌ دبێ یج
د َبڤبەرا ئبفرەحێ ٔ زە يیذا ژ َبڤ بمبەیٍ ْەحمب ئەو
."ٍپڕۆضەیب ْەڤ یُییێ ژ َبڤ َەبەی
Kate Millett wrote, “so long as every
female, simply by virtue of her anatomy, is
obliged, even forced, to be the sole or primary
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caretaker of childhood, she is prevented from
being a free human being”.

کەیممج يتیممج یممب َڤێطممییە" :ئەگەر ئممبفرەث ل
دٔیس پێکٓبحەیب نەغمێ ٔێ بٓێمخە َەچمبرکرٌ یمبٌ
فػبر نێ بٓێخە کرٌ داکمٕ ئۀ زاڕۆکمبٌ پەرٔەردە
بمکەث ٔ چمبڤێ خمۆ بمذەحێ ،ئەڤ چەَمذە ئممبفرەحێ ژ
کەضەکب ئبزاد دٔیر دئێخج".
Mary Jo Bane said, “in order to raise
children with equality, we must take them away
from families and communally raise them”.

يمممبری یمممۆ بەٌ دبێ یمممج" :داکمممٕ زاڕۆکەن ل
ڕايبَممب یەکطممبَییێ بگەْیممج ٔ پەرٔەردە بکەیممٍ،
پێممذڤییە ژ خێممساَێٍ ٔاٌ دٔیممر بکەیممٍ ٔ ،ة غممێٕێ
کۆيی ٔاٌ پەرٔەردە بکەیٍ".
Linda Gordon said, “the nuclear family
must be destroyed… Whatever its ultimate
meaning, the break-up of families now is an
objectively revolutionary process”.

نیُذا گۆرداٌ دبێ یج" :خێساَب ب ٕی یمبکٕ ژ
دایژ ٔ ببة ٔ زاڕۆکبٌ پێکذْێج پێمذڤییە بٓێمخە
ژ َممممبڤبرٌ ،ژێکڤەبَٕٔممممب ئەڤممممبٌ جممممۆرە خێساَممممبٌ د
َٕکەدا بەغمەکە ژ پڕۆضمەیب غۆڕەغمێ دژی ئەڤمێ
چەَذێ".
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Vivian Gornick said, “being a housewife is
an illegitimate profession… The choice to serve
and be protected and plan towards being a
family maker is a choice that shouldn’t be. The
heart of radical feminism is to change that”.

ڤیڤیممممبٌ گۆرَیممممژ دبێ یممممج" :کببممممبَیبٌٕٔ د
يبنێممذا کمممبرەکێ َە درٔضمممخەْ ،ەنب ارحُمممب داکمممٕ
خسيەحێ بکەث ٔ بٓێخە پبراضخٍ ٔ پالَەن ْەبیمج
بممممۆ درٔضممممخکرَب خێساَممممێ) ْەنبمممم ارحُەکە کممممٕ
پێمممممممذڤییە َەْێمممممممخە جێبەجێکمممممممرٌ ،کبکهکمممممممب
فێًیُیسيممب ڕادیکممبنی غۆڕەغممی) گْٕبڕحُممب ئەڤممێ
چەَذێیە".
’Betty Friedan wrote, “women who ‘adjust
as housewives, who grow up wanting to be ‘just
a housewife,’ are in as much danger as the
millions who walked to their own death in the
concentration camps… they are suffering a
slow death of mind and spirit”.

بیخمممی فریمممذاٌ یمممب َڤێطمممییە" :ئۀ ئبفرەحمممب کمممٕ
ئبريبَجممب ٔێ ة حُممێ ئۀبیممج کممٕ ببیممخە کبببَییممب
يبنێ ئۀ یب د يەحرضییەکب يەزَذا ُْذی يەحرضییب
ئۀاٌ يهیۆَبٌ کەضبَە ئۀێٍ کمٕ بەرەڤ يرَمب خمۆ
ة ڕێ دکەڤممممٍ د کەيپمممممێٍ نەغمممممکەریذا ،ئۀ ة
يرَەکمممب ْێمممذێ ْێمممذی یمممب ئەقمممم ٔ رٔدمممێ دْێمممُە
ئبزارداٌ".
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ئەڤ ئبفرەحمممب ضمممخەيهێکرییب غۆڕەغمممگێڕ ،ئۀا
ْەيمممممی کریممممممبرێٍ ٔێ ة ْێجەحگممممممرحٍ ،بممممممٕٔیُە
دەضممممممممخکەڤخی بممممممممۆ ببزرگممممممممبَێٍ درۆغممممممممًبٌ ،ژ
ضیبضممممممممممەحًەداراٌ ٔ يەزَممممممممممێٍ ضممممممممممەريبیەداراٌ ٔ
گمممممممبزیکەرێٍ حێکمممممممذاَب ڕۀغمممممممخی ٔ خمممممممٕداَێٍ
بەڕَبيەکمممممبرێٍ ڤەغمممممبرحی ،بمممممبرا پخرییمممممب ئۀاٌ ژی
زە يٍ!
ئەڤجممب ئەڤ کەضممێٍ ْەَممێ ل پممێال يێخ مٕازییێ
فێًیُیسو) ٔ ڕزگبرکرَب ئبفرەحێ ضمٕاربٌٕٔ ،ئەڤە
ئۀا ُْممذەش ژ ڕێممبەرێٍ يێخممٕازاٌ ة خممۆ داَپێممذاٌ
پێکریْ ،ەر ٔەکی د ئەڤێ گۆحبرێذا ْمبحی ،کمٕ
ْبحییە َڤێطیٍ ژ یێ َبَطی فراضر) یب يێخٕازڤە
ل ڕۆژَبيەیب گبردیبٌ یب بریخبَی ل ژێر َبڤَٕیػمبَێ:
"چبٔا ڕێببزا يێخٕازییێ ْبحە گْٕبڕحٍ بۆ خسيەحب
دەضخێ ضەريبیەداراٌ ٔ ئەو دێ چبٔا غێیٍ دٔٔببرە
زڤریُیُەڤە".
ْەرٔەضممب ئێممژ ژ بُممبڤٕدەَگخریٍ چب کڤممبَێٍ
يێخممممممٕازێٍ ئەيریکمممممممی گهۆرییممممممب ضمممممممخبیُەو) د
گۆحبرەکممممب بە ڤکریممممذا ٔ بممممێ ک زۆری نێکممممرٌ
داَپێمممذاٌ کمممر کمممٕ ئبژاَطمممب ضمممیخٕڕییب ئەيریکمممب
 )CIAژ بەر ئۀاٌ کبرێٍ ئۀ دکەث ،پػخگرییب
ئۀێ دکەٌ ژ یێ ئببٕٔریڤە.
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ئەڤ گهۆرییممممب ضممممخبیُەيە ئێکبممممٕٔ ژ داَەرێممممٍ
ڕۆژَبيەیمممب  )Ms. magazineکمممٕ ْمممسرا "ئبفرەحمممب
ضمممممەربخۆیب قەبخمممممٕاز" دەرئێخطمممممجْ .ەرٔەضمممممب ٔێ
ضەرپەرغممخییب َبڤەَممذا خسيەحممب ڤەکممۆنیُێٍ ضممەربخۆ
یب کرییە )Independent Research Services
بەرێ خمممۆ بمممذە "ڤەکمممۆنیُێٍ ضمممەربخۆ" ل گەل
ُْمممذێ کمممٕ پػمممخگیرییب ٔێ دْمممبحە کمممرٌ ژ یمممێ
 )CIAڤە.
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سیاسمممەت ەدار و سمممەر ایەدارا ل ئەورۆپممما و
ئە ریکا چ فا دیت ژ سواربوونا پێال ێ وازییێ
و ڕزگارکرنا ئافرەتێ؟
یممب ئێکممێ :کبرکرَممب ئممبفرەحێ بممۆ ضممەنًبَذَب
خمممممۆ ٔ ة دەضمممممخڤەْیُبَب ضمممممەربخۆیییب خمممممۆ) ئەڤە
ئممممممممبَکٕ ة دەضممممممممخڤەْیُبَب بممممممممبجێ ژ ٔێ "َیڤممممممممب
کۆيەنگەْێ" ئۀا کمٕ د يبنێمذا کمبر دکمرٌ ٔ
ک بمممبج ل ضممممەر َەبممممٌٕٔ ،ة ئەڤممممێ کممممبرکرَێ دێ
کرێیب ٔاٌ یب کمبری ژی کێًخربیمج ژ یمب زە يمبٌ،
ٔ ْەحمممممب َممممممٕکە ژی جممممممٕداْی یممممممب ْەی د پممممممهە ٔ
پبداغخبَذا
دیطممبٌ پػممخی ک مٕ ئەڤ ئممبفرەحە دچیممخە جٓممێٍ
حێکەل ،دێ ٔەنێٓێج پخر پمبرەیێ خمۆ ة جٕاَکمبری
ٔ کەنمممٕپە َڤە حەرخمممبٌ بمممکەث ،ئەڤ چەَمممذە ژی
خسيەحب ئببٕٔرییب ضەريبیەداری دکەث.
یمممممممب دٔٔیمممممممێ :ضیبضمممممممەحب جیمممممممبٔاز بە دێ ة
ضمممممەرکەڤی) ٔ ،پػخڕاضمممممخکرٌ ل ضمممممەر حمممممبکە
کەضممممیُیێ ،ة ُْممممذێ کممممٕ "دۀنەث" یممممبٌ ژی ئۀ
کەضێٍ ضیبضەحب دۀنەحمێ ٔێمُە دکەٌ ببمُە دادٔەر
د َبڤبەرا کێػەیێٍ حبکە کەضبَذا
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ٔ ضمممەريبیەدارێٍ جیٓمممبَێ ة ڕێممم ا  %0یمممب َیڤمممب
يممبنێ خممۆ ة ئەڤممێ ڕێکممێ کممۆو دکەٌ ل دٔیممس
ڕۆژَبيەیب  Guardianیب بریخبَی.
ل پەرحٕٔکممممممب )the mighty Wurlitzer
دٔیڤ َٕٔمممب  CIAبمممۆ ئەڤمممێ ضیبضمممەحب ة ضمممەردابرَب
ئبفرەث ٔ پیطخڕەغبٌ رۆٌ دکەث.
ضمممممممێ :دٔیرکرَمممممممب دایمممممممژ ٔ بببمممممممبٌ ٔ بمممممممێ
ئبگەْممممکرَب ئۀاٌ ژ زاڕۆکمممێٍ ٔاٌ ئەڤە ئمممبَکٕ
ژێکڤەکرَممب خێساَممێ ٔ دٔیرکرَممب ٔێ ژ ئەرکممێ
ٔێ یێ ضمەرەکی کمٕ پەرٔەردەکرَمب زاڕۆکمبیە ،د
دٔیڤمممذا دێ قٕحببخمممبَە ٔ دۀنەث بمممُە پەرٔەردەکەر،
دێ دنممممممێ ٔاٌ ئممممممێخٍ بممممممٍ کممممممۆَخڕۆ خممممممۆ ٔ دێ
دەضمخٓە حێ نممێ کەٌ ٔ ل دٔیممس دنممێ خمۆ ڕێًُبیممبٌ
َیػممب ئۀاٌ زاڕۆکممبٌ ددەٌ ،ل ئەيریکممب زاڕاڤەن
بەربە ڤە ل ژێممر َممبڤێ :خێساَممب پێکٓممبحی ژ دەیممژ
ٔ ببة ٔ زارۆکبٌ یب دْێخە ژَبڤبرٌ).
ئۀ ضیبضمممەحًەدارە ژی يمببەخػمممٍ ژ دژيُبحییمممب
يێخٕازاٌ بۆ کیبَێ خێساَێ
يبری بێٍ " "Mary Baneیب يێخٕاز دبێ یج:
ْەحممممممب ئەو زاڕۆکممممممبٌ ة یەکطممممممبَی د َممممممبڤبەرا
ْەردٔٔ ڕەگەزاَذا خٕداٌ بکەیٍ ،پێذڤییە ئەو ٔاٌ
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دٔ یمممممممری خێساَمممممممێ خمممممممٕداٌ بکەیمممممممٍ ٔ ل َمممممممبڤ
کۆيەنگەْێ پەرٔەردە ببیج).
ة راضممخی ژی ئۀاٌ ٔەکممر ْ ،يبرەکممب زێممذە ژ
خێساَممممممبٌ پ انەبممممممٌٕٔ ْ ،يممممممبرا ئۀاٌ زاڕۆکممممممێٍ
دەربەدەر ل ئەيریکب گەْػخە ْ يبرەکمب خەیمبنی
ْەر ٔەکمی د ٔێ ڕاپۆرحممب کمٕ ڕۆژَبيەیممب َیۆزٔیممژ
دیبرکری.
بممۆ ًَمممَٕٔە ل ضممب  ْ )020١يمممبرا زاڕۆکمممێٍ
دەربەدەر پخر ژ  0.2يهیۆٌ کەضبٌ بٕٔ.
ُْمممذەن ژ زاڕۆکمممێٍ دەربەدەر ژ يمممبل ڕەڤیبمممٌٕٔ ژ
بەر ئممبنۆزی ٔ پ انەبَٕٔممب خێساَممێ ،چُکممی بممبة یممێ
ي ٔیهە ٔ دایژ ژی یب ي ٔیهە.
یبٌ بەردۀاو یمێٍ جڕەیمێ ٔ قبیػکێػمبَێ دکەٌ ٔ
ة َمممبڤ چمممبڤێٍ ئمممێکڤەَەَ ،ە کمممە ٔ َە کمممٕڕ ک
گرَگییب خمۆ ل دەڤ ئۀاٌ َیمُە ڤێجمب ئۀ ژی دێ
ڕەڤٍ
ٔەزارەحممممب داد یممممب ئەيریکممممی جٓەکممممێ حممممبیبەث
درٔضممخکر بممۆ ئۀاٌ کممە ٔ کممٕڕێٍ ژ يممبنێٍ خ مۆ
دڕەڤٍ .)Runaway
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ئۀ کمممە ٔ کمممٕڕێٍ ک جمممْ َەی بمممۆ يمممبَێ ،ة
ڕێ ەکممب زۆر ة ضممەکراَێ ٔ يممبدەیێٍ بێٓۆغممکەر
دْێممُە ضممەرگەرداَکرٌ ٔ ڕٔیبممڕٔی دەضممخذرێ ییێٍ
ضێکطممی دبممٍ ،گەنەن ژ ئۀاٌ دبممُە نەغمممرۆظ
ة حُێ ژ بۆ ُْذێ ل جٓەکێ ب یٍ.

ٔ ک دەربمممممممممممبرەی ٔێ ئمممممممممممبفرەحێ ،ئۀا کمممممممممممٕ
ضیبضەحًەدار ٔ ضەريبیەداراٌ ئۀ ٔەن ئمبيیرەکێ
بکبرْیُممممممبیە ،ئەرێ يممممممبف ٔ دادی بممممممۆ ٔێ ْممممممبحە
بجْٓیُممبٌْ ،ەر ٔەکممی درٔضممخە کممٕ ژ داخ مٕازییێٍ
ٔێ بٍ؟
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ئەرێ ئۀ يمممبف ٔ یەکطمممبَییب کمممٕ ٔێ ْیڤمممی بمممۆ
دخٕاضخٍ ْبحە بجٓٓیُبٌ؟
َٕکە ٔەرٌ دا ئەو چیڕۆکمب ئۀاٌ ة درٔضمخی
ٔ ژ ئبيبرا ضبیخێٍ رۆژئبڤبیی یێٍ بُبڤٕدەَ ببیُیٍ،
ئەز ْمممسر دکەو کمممٕ دێ خٕغمممژ ٔ بمممرایێٍ يمممٍ
يەَذەْۆظ يیٍُ.
بەنمممممێ ژ بەری ئەز بمممممذەو دیمممممبرکرٌُْ ،مممممذەن
کەش کٕ گْٕم ل ڤێ گۆحُمب يمٍ دبمٍ یمێٍ خمٕە
ئبيممبدەکریٍ ٔ دێ بێمم ٌ :ببغممە پممب چممی بممۆ ئۀاٌ
يٕضممممهًبَبٌ ئۀێممممٍ زۆردارییممممێ ل ئممممبفرەحێ دکەٌ؟
ئەرێ حمممٕ دێ ئەڤمممێ چەَمممذێ ڤەغمممێری کمممٕ د َمممبڤ
کۆيەنگەْمب يەدا ک چیمڕۆن ٔ ضمەربۆڕێٍ ة ڤمی
غێٕەیی َیٍُ)؟
ببغمممە پرضمممیبرا حە ک پەیٕەَمممذی ة بمممببەحێ يەڤە
ْەیە؟! ک يممممب د ئەڤمممێ ْەڤبەرکرَێمممذا ْەیە؟ ئەرێ
ئبريمممممممبَگ ژ ڤمممممممێ گۆحُمممممممب يمممممممٍ ئۀە کمممممممٕ ئەز
ْەڤبەرکرَەکمممممممب ئبيمممممممبری بمممممممکەو د َمممممممبڤبەرا
کۆيەنگەْمممب يە ٔ یمممب ئۀاَمممذا؟ یمممبٌ ئبريمممبَگ بمممێ
گَٕەْییممممب زە يیممممیە د کۆيەنگەْممممب يەدا ژ ْەر
زۆردارییەکب ل ئبفرەحێ دکەث؟!
ئەو ة خممممممممممۆ ة درٔضممممممممممخی دزاَممممممممممیٍ کممممممممممٕ
کۆيەنگەْممب يە یممب حمم ییە ژ جممۆرێٍ زۆردارییممێ ل
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ضممەر ئممبفرەحێ ٔ کەضممێٍ دی ژی ٔ ،بممبرگراَی بممۆ
زە يممی ٔ ئمممبفرەحێ ْەردٔٔکمممبٌ یممب زێمممذەیە د َمممبڤ
کۆيەنگەْب يەدا ،بەنێ پمب يە ئەڤ بمببەحە ڤەکمر
داکمممممٕ ڕێگرییمممممێ ل ڤمممممێ زۆردارییمممممێ بکەیمممممٍ ٔ
ْەژارییێ ٔ ببرگراَییێ ڕأەضخیُیٍ.
دۀنەحممممێٍ ڕۆژئبڤممممبیی ٔ ڕێکخطممممخُێٍ دۀنممممی ٔ
َەحۀەیممممی خسيەحممممب خممممۆ پێػکێػممممکی ئممممبفرەحێٍ
يٕضمممهًبٌ کمممرٌ بمممۆ ْبریکبریکرَمممب ٔاٌ ل ضمممەر
ُْممممممذەن ڕێکممممممێٍ ٔاٌ یممممممێٍ حممممممبیبەث ٔ ْممممممسرێٍ
يێخ مٕازییێ ة غممێٕەیەکێ بممهەز گەْػممخٍ د َممبڤ
کۆيەنگەْب يٕضهًبَبَذا.
ژ بەرُْممممممممذێ بمممممممممببەحێ ئەڤممممممممرۆ دێ ل ضمممممممممەر
پێػکێػممممکرَب چیممممڕۆکێٍ ئممممبفرەحێٍ ڕۆژئبڤممممبیی
بیج ،دا بەرێ خۆ بذەیُێ...
ئەرێ ژ ڕاضممج ئۀ کەضممٍ خسيەحمێ پێػممکێع
دکەٌ ،ئبريبَجمممب ئۀاٌ چبرەضمممەرکرَب ئبریػمممەیێٍ
ئممممممممممممممممبفرەحێیە؟ ئەرێ ئۀاٌ دادٔەری بممممممممممممممممۆ ئۀاٌ
بەرجەضخەکرییە؟ ئەرێ يبف ٔ یەکطبَی بمۆ ئۀاٌ
بەردەضمممممممخکرییە؟ ئەرێ ة ڕاضمممممممخی ٔاٌ ببغمممممممی ٔ
ژیبَەکب خۆظ بۆ ئبفرەحب يٕضهًبٌ دڤێج؟ ئەڤە ئۀ
ڕێممکە یممب کممٕ ٔاٌ دڤێممج پێیممێ ئبفرەحممب يٕضممهًبٌ ٔ
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کۆيەنگەْمممممممممب يٕضممممممممممهًبٌ ل ضممممممممممەربیج ٔ ،دێ
دٔٔيبْییب ٔێ ک بیج؟
ئەی گەنی ڕێسداراٌ ژ بەر ُْمذێ ،يە ڤیمب ئۀاٌ
چیڕۆکمممبٌ ڤەگێمممڕیٍ ٔ پێػمممکێع بکەیمممٍ بمممێ
ڤەبڕیٍ ،ئەز دبێ يە ْۀە يٍ دڤێج داکٕکییێ ل
ضەر ُْذێ بکەو کمٕ ئۀ زۆردارییمب ل ٔە حمێٍ يە
ْەی ،ئیطممممممالو َە ل گەل ئۀێ چەَممممممذێیەْ ،ممممممسر
َەکەٌ کممممٕ ئەز دژی حەڤبیممممب کممممبرێٍ ئممممبفرەحێًە،
ْیڤیخٕازو ْٕیٍ ْسرەکب ٔەضب یب خراة َەکەٌ).
ببَگخٕازییب يە ژی بۆ بەڕەڤبَیکرَێیە ژ ئۀاٌ
پالَممبٌ یممێٍ کممٕ دٔژيُممێٍ يە دڤممێٍ يە بئێخُممێ ،دا
ئەو ْبریکبرییمممب ئێمممژ بکەیمممٍ ٔەن يٕضمممهًبٌ ٔ
خٕغمممممژ ٔ بمممممرا بمممممۆ بەرُْگبرییمممممب ئبریػمممممەیبٌ ٔ
ڕێگرحُمممب چمممبرەیێٍ ڕزگمممبرکەر َەکمممٕ چمممبرەیێٍ
ضەخخە یێٍ کمٕ ْەژاری ٔ بمبرگراَییێ ل ضمەر يە
زێذە بکەٌ.
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ئافرەتا ڕۆژئاڤایی ،وەر دا ئەم
هەڤالینییا وا بکەین خال ب خال
 .0ک کێٍ دەربەدەر ل ضەر جبدەیبٌ
یممممبٌ ئۀێممممٍ د يممممب يممممرٔڤێٍ خممممۆدا بەنممممێ پممممب یممممب
"ضەربخۆیە!" ٔێ دڤێج ئۀ ة خمۆ ضەرپەرغمخییب خمۆ
بکەثُْ ٔ ،ذ پبرە َیُە کٕ بػێج بەردۀايییمێ ة
خٕاَذَب خۆ یب زاَیُگەْێ بذەث ،پب چمبرە چیمیە؟ ل
ڤێممرێ دیممبردەیەن ْەیە ل "ٔە حممێٍ ئممبزادییێ!" کممٕ
ئەڤ ج مۆرە ک م ە َبيیطممب خممۆ د فرۆغ مٍ ،ژبەرکممۆ
ٔاٌ پێمممممذڤیبحی ة يمممممبنی ْەَە ،ژ بەر ُْمممممذێ خمممممۆ
پێػکێػی زە يبٌ دکەٌ ئۀێٍ ژ ٔاٌ يەزَخر ٔ ل
ژییێ بمببێ ئۀاٌ ،ژ بمۆ کمبرێٍ ضێکطمی دْێمُە ة
کرێگممممممرحٍ ٔ ل گەل ئۀاٌ دبممممممُە ْەڤممممممبل ْەر
ٔەکممممی کمممممٕ پمممممبرچەیەن بیمممممج ژ دیکمممممۆرێ ٔی
زە يی ،ئەڤەژی ژ پێخەيەث ُْذێ کمٕ ئۀ ئمبفرەحە
پی ەکب يبنی ة دەضج خۆڤە بیُیج ،ئمبَکٕ کمبر
دکەٌ ٔەن  )part timeل يەنٓبیمممممبٌ ،کمممممٕ د
ْەيبٌ دەو دا ل زاَکۆیێ ژی قٕحببیُە!.
د چممممممممممبڤپێکەڤخُەکێ دا ل گەل ئێممممممممممژ ژ
بکڕێٍ َبيٕیطب غەظ ک بٌ کٕ ة يبنێ خۆ یێ
کرییە
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ئەڤ کەضێ ْە دبێ یجُْ :ذی خۆغی بمرَە ة
کۆيەکمممممب ئبفرەحمممممبَە ،ئەڤ ڕێمممممکە ئەرزاَخمممممرە ژ
ْەڤ یُییێ ،چَٕٔب د َمبڤ ٔاٌ جٓبَمذا یمێٍ ئمبفرەحێٍ
جمٕاٌ نممێ بممٍ ْەر ٔەکممی حممٕ ة حڕۆيبێهەکممب جممٕاٌ
دەربکەڤی!
ئەڤەیە بٓممبیێ ئممبفرەحێ ل دەڤ ئۀی! ْ يبرەکممب
ضمممبیخێٍ ئەَخەرَێخمممێ یمممێٍ ْەیمممٍ کمممٕ ئەڤمممبٌ جمممۆرە
خسيەحمممبٌ بمممۆ ئۀاٌ دکەٌ ،ئبيمممبرا ئۀاٌ ئبفرەحمممبٌ
دیمممبر دکەٌ یمممێٍ ئەڤمممی کمممبری دکەٌ ٔ حەيەٌ ٔ
ْ يمممممبرا ئۀاٌ زە يمممممێٍ ة ئەڤمممممی کمممممبری ڕادبمممممٍ
دیبردکەٌ!
دا بساَمممی کمممبَێ چمممبٔا ْ يمممبرا ْەرە زێمممذە یمممب
ئۀاٌ کەضێٍ ة ڤی کبرێ پیص ڕادبٍ رێڤەبەڕێمٍ
کۆيپبَیبٌ ٔ خٕداَێٍ کبرێٍ يەزٍَ.
 .0چێممممممممممذبیج ْممممممممممٕیٍ دنخەَمممممممممم بممممممممممبٍ ة
گْٕذاریکرَب ٔی کەضمی ئۀێ دەربمبرەی ئبفرەحمب
دئبخڤیممممممممج ٔەن يخممممممممبیەکێ ضێکطممممممممیٔ ،ەن
بەغەن ژ دیکۆرێ ٔی ٔ ٔەن حػج َەکٕ ٔەن
يرۆڤمٕ ک دەربممبرەی ُْممذێ ئەگەر ْممٕیٍ بممساٍَ کممٕ
"ئەڤ جممممممۆرێ ضممممممەرەدەریکرَێ ل گەل ئممممممبفرەحێ
ٔەن يخبیب ضێکطی" بُیبحێ ْسرا ڕۆژئبڤبیە؟!
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د ڤەکۆنیُەکممممممممب بە ڤکریممممممممذا پرضممممممممیبر ژ
ْ يبرەکممب ئەيریکیممبٌ ْممبحە کممرٌ دەربممبرەی ٔی
ضمممممممبنۆخەحێ کمممممممٕ بٓمممممممبیی ددەث ژٌ ٔ زە يمممممممبٌ؟
دەربممممبرەی زە يممممبٌ ئەيممممبَەث ٔ ڕۀغممممج ل ضممممەرێ
نیطممممخب ئۀاٌ دْممممبث ،بەنممممێ پممممب دەربممممبرەی ئممممبفرەحێ
ضبنۆخەحێ ئێکێ یێ ببنکێع ل دەڤ ئەيریکیمبٌ
physical
ضەرَجڕاکێػمممممممممممییب نەغمممممممممممییە
 ،)attractivenessئمممممبَکٕ ُْمممممذی نەغمممممێ ٔێ یمممممێ
جٕاَخر ٔ ببنکێػخربیج ئۀ ة بٓبحرە
ئمممممبَکٕ گرَگمممممی ٔ ڕێسدارییمممممب ئمممممبفرەحێ ة
نەغجٕاَییب ٔێڤە گرێذاییە ،ئەڤە ضمەری دکێػمیخە
Sexual
ضممممممەرْهذاَب دیممممممبردەیەکێ ة َممممممبڤێ
)objectification of women
ئمممبَکٕ يخبیکرَمممب ضێکطمممی یمممب ئبفرەحمممبٌ ،کمممٕ
ضممەرەدەریێ ل گەل ئبفرەحممبٌ ل ضممەر ُْممذێ دکەٌ
ٔەکمممممٕ حػمممممخەن بمممممۆ بکبرْیُمممممبَێ ٔ ،يخبیەکمممممب
ضێکطمممممممممیَ ،ەکمممممممممٕ يمممممممممرۆڤ! ٔ ئۀ َمممممممممبْێخە
ْەنطممەَگبَذٌ ة بممبٔەری ٔ ڕۀغممج ٔ ئەيبَممب ٔێ ٔ
َە ة ژیرییب ٔێ ٔ َە ة بەْرەیب ٔێ.
ڤەکۆنیُەک مب ْەی د ڤممی بببەحیممذا پخممر ژ ضممەد
جممممممممبراٌ ْممممممممبحییە ڤەگۆْبضممممممممخٍ ٔ .ة دەْممممممممبٌ
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ڤەک مۆنیُێٍ زاَطممخی یممێٍ بە ڤکممری ْەَە ل ضممەر
ڤێ چەَذێ.
ئەڤ ڤەکۆنیُە ٔەضب بەرێخمۆداَێ بمۆ يخبیکرَمب
ئبفرەحممممبٌ َممممبکەٌ کممممٕ ئەڤ چەَممممذە دیبردەیەکممممب
غەريسارییە ٔ َە يرۆڤبیەحییە ٔ پێمذڤییە ل بەرايمبەر
ڕأەضخیٍ ٔ غەڕێ ئۀاٌ بکەیٍَ ،ەخێر َە ،بەنکمٕ
ة حُێ ئۀ ٔەن دیبردەیەکێ ڤەکۆنیُب زاَطمخی ل
ضممممممممەر دکەٌ ،ل دۆر غممممممممرۆڤەکرَب غممممممممٕیُٕارێٍ
دەرَٔٔێ ٔاٌ م ة بێ یەَی-
ئەڤ ڤەکممممۆنیُە ٔێ چەَممممذێ دضممممەنًیٍُ کممممٕ
ئممبفرەث ة گػممخی ٔەضممب خممۆ دبیممٍُ کممٕ ة حُممێ
يخممبیەکێ ضێکطممیُە ب مۆ زە يممبٌ ٔ ڕاگەْبَممذَێ
ژی خسيەحب ئەڤێ ْسرێ کرییە ،کمۆيەنگەْێ ژی
ٔ ْەحب یبریێٍ ڤیمذیۆیی ژی  )games videoخسيەحمب
ڤێ يەرەيێ دکەٌ ،کٕ ُْمذیکە نەغمێ ئبفرەحمبیە
بکبردْێج بۆ کبرێٍ کرێج ٔ ٔەن دیکۆرایە!
ئەڤ چەَممممذە ژی دبیممممخە ئەگەرێ ُْممممذێ کممممٕ
ئمبفرەث پخرییمب دەيممێ خمۆ ة جٕاَکبرییمب خممۆ ل بەر
خۆدیکێ ببٕٔریُیج ،دبیخە ئەگەر کٕ َەخۆغییێٍ
دەرَٔٔممی ل دەڤ گەنەن ژ ئۀاٌ پەیممذا بممبٍ ژ بەر
کرێخییمممممب نەظ ٔ دێًمممممێ ئۀاٌ ،)Body shame
غممممەريسار دبممممٍ چممممَٕکی ٔەن يخممممبیەن دْێممممُە
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بکبرْیُبٌْ ،ەرٔەضب ُْذەن ژ ٔاٌ غمەريسار دبمٍ
چممَٕکی د َممبڤ جڤبکیممذا َە خممٕداَێ نەغممەکێ
جممممممٕاٌ ٔ ببنکێػممممممٍ داکممممممٕ ة ُْممممممذێ بٓێممممممُە
ْەنطەَگبَذٌ! ْەردیطبٌ ُْذەکم ئبفرەث حٕٔغمی
َەخۆغییێٍ دەرَٔٔی دبٍ ژ بەر ڤێ چەَمذێ ٔ خمۆ ة
ئبفرەحێٍ نەغمرۆظ ْ يبر دکەٌ.
نۀڕا ڕادبمممممممٍ َػمممممممخەرگەرییێٍ جٕاَکمممممممبرییێ
 )plasticئەَجبيمممممممذدەٌ ٔ ئمممممممبيرازێٍ
surgery
جٕاَکممبرییێ بکممبردْیٍُ بممۆ گْٕبڕحُممب پرچممێ ٔ
پیطخی ٔ چبڤبٌ.
 َ .١مٕکەژی ْممٕیٍ بەرێ خممۆ بممذەٌ ٔێ ئبفرەحممب
"ئممبزاد!" ئۀا کمممٕ دڤێمممج "خممۆ بطمممەنًیُیج" کمممبَێ
چۀا کممممۆيەنگەْ ٔێ ة ئممممبيیرەکێ ضێکطممممی
دبیُی مج ٔ ،بٓممبیی ددەحممێ ل دٔیممس ضەرَجڕاکێػ مییب
ٔێ یب نەغیْٕ ،یٍ ْسر بکەٌ ئەڤ ئبفرەحە ل ضەر
جبدەیممممممبٌ دێ حٕٔغممممممی ک بیممممممج؟ ،یممممممبٌ د ئممممممب ڤێٍ
ڤەگۆْبضمممممخُێذا ٔ ،ل زاَکۆیمممممبٌ ٔ د ژیُگەْممممممب
کبریمممذا ،بەنکمممٕ خمممۆ ة ئەنکخرۆَمممی ژی ٔ ئۀ ل
يب خۆ!
ئبژاَطب ئێکگرحییب ئۀرۆپی بۆ يمبفێٍ بُەرەحمی
ل ضممب  020٤ڕاپ مۆرحەن بە ڤکممر ة َبڤَٕیػممبَێ
)Violence against women: every day and everywhere
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ئممبَکٕ :حۆَممذٔحی ی بەرايممبەر ئممبفرەحێ :ڕۆژاَە ٔ ل
ْەيمممی جٓمممبٌ) ْەرٔەضمممب ڕاپمممۆرث بەدمممص ل ئمممبٔاٌ
زێذەگبڤییبٌ دکەث ئۀێٍ کٕ "يمێ" حمٕٔظ دبیمج
ل زاڕۆکیُییب خۆ.
ٔ .٤ەرٌ بمۆ ئمبيیرێٍ ڤەگۆْبضممخُێ ،ژ بەری دٔٔ
ضمممممب ٌ ٔیالیەحمممممێٍ ئێکگرحمممممی دەَگٕببضمممممەن
بە ڤکممممر ة َبڤَٕیػممممبَێ :ڕێ ەیەکممممب زێممممذە یممممب
ئبفرەحمممممممممبٌ حٕٔغمممممممممی ڕەَمممممممممگەن ژ ڕەَگمممممممممێٍ
دەضممممخذرێ ییێ یممممبٌ حۆَممممذٔحی ییب ضێکطممممی دبممممٍ د
گەغممخێٍ خممۆدا) ْەرٔەضممب دەَگٕببضممی ة ُْممذێ
دەضخپێکر کٕ ئەڤ کمبرێ خمراة ة غمێٕەیەکێ
بەرفرەْ ل حەڤبیب جیٓبَێ بەربە ڤە.
ْەرٔەضمممممب د ڕاپۆرحەکمممممب دیمممممذا کمممممٕ ْمممممبحییە
بەرْەڤکممممممرٌ ژ ئممممممبنییێ چەَممممممذ یەَەکممممممبَڤە ل
فڕەَطب ،ئێژ ژ ئۀاٌ یەَبٌ ٔەزارەحمب دۀنەحێمیە بمۆ
پبرێسگبرییمب يمبفێٍ ئمبفرەحێ state secretary for
 ،)woman's rightsڕاپمممۆرث دبێ یمممج کمممٕ  %022ژ
ئۀاٌ ئمممممبفرەحێٍ ئمممممب ڤێٍ ڤەگۆْبضمممممخُب گػمممممخی
بکمممممممبردْیٍُ حٕٔغمممممممی زێمممممممذەگبڤی نێکمممممممرٌ ٔ
دەضخذرێ ییب ضێکطی دبٍ.
ْەرٔەضب ئبژاَطب دەَگٕببضێٍ فڕەَطمب دبێ یمج:
ئەڤ ڕێ ەیە زێذەگبڤییە .حٕ ٔێ ْمسرێ بمکە ئۀ ل
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ضمممەر ُْمممذێ دئمممبخڤٍ کمممبَێ ڕێممم ە  %022یە یمممبٌ
کێًخر!
 .2ک دەرببرەی ٔێ ک ب ل زاَکۆیێ؟
ل بیممرا يممُە دەيممب ئەز چممٕٔیى زاَکۆیممب ْیۆضممخٍ یممب
ئەيریکمی داکمٕ دکخمۆرایێ حەيمبو بممکەو ،کممبَێ
چممممبٔا پەرحممممٕٔکێٍ ب ٕیممممژ ل ضممممەر يە دْممممبحُە
بە ڤکرٌ ٔ حێذا ُْذەش ضەرژيێری ْەبٌٕٔ
ْەرٔەضممممممممممممب ئێمممممممممممم ژ ئۀاٌ ضممممممممممممەرژيێرییبٌ
بەدطکربٕٔ کٕ ْەر ئێژ ژ ضێ قٕحببییێٍ کمە
حٕٔغمممممممی دەضمممممممخذرێ ییێ دبمممممممٍْ .ەرٔەضمممممممب حێمممممممذا
دیمممبرکربٕٔ کمممبَێ یمممب پێمممذڤییە قٕحببییمممب کمممە ک
بکەث دا ژ ڤێ چەَذێ پبراضخی بیج ٔ ئەگەر ئۀ
چەَممممذە ڕٔیممممذا پەیٕەَممممذییێ ة ک ژيممممبرە بممممکەثٔ ،
َڤێطمممیبٕٔ ئەڤ چەَمممذە یمممب زێمممذە دبیمممج ٔ ڕێممم ە یمممب
دُْٔٔذ دبیج ل ضەراَطەری جیٓبَێ...
خمممۆ ْەحمممب ل َبڤەَمممذێٍ زاَطمممخی ژی ئۀا د َمممبڤ
جڤبکیممممذا ٔەضممممب دْێممممخە َیبضممممیٍ کممممٕ جٓەکممممێ
ڕۀغج بهُذە.
ل دٔیس ڤەکۆنیُەکمب کمٕ ْمبحییە بە ڤکمرٌ
ل ضمممممممممب  ،0202ة ڕێ ەیمممممممممب  %22ژ قٕحمممممممممببییێٍ
پسیػکی ل ئەيریکب حٕٔغی دەضخذرێ ییێ دبٍ.
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ْەرٔەضب ل ضب  ،020٩زێذەحری َیڤمب قٕحمببییێٍ
کە ل بریخبَیب حٕٔغی ڕەفخبرێٍ ضێکطی دبٍ کٕ
ئەڤ چەَمممممذە َە ة دنمممممێ ئۀاَە ،ئەڤەژی ل دٔیمممممس
ڕۆژَبيەی مب گبردیممبٌ یممب بریخممبَی ک مٕ گممۆحییە ئەڤە
يەزَخریٍ ڤەکۆنیُە د ڤی بیبڤیذا ل ضمەر قٕحببییمبٌ
ْبحییە ئەَجبيذاٌ.
ئەڤ دەضمممخذرێ ییە ڕێمممسێ ل پهەیمممب ئەکمممبدیًی ٔ
ڕێممممسا يبيۆضممممخبیی َبگریممممج ،چممممَٕکی ُْممممذەن
دممبنەحێٍ دەضممخذرێ ییێ ْەبممٕٔیُە ژ یممێ قٕحببییممبَڤە
ل ضەر ٔاٌ دکخۆرێٍ کٕ ٔاٌ فێر دکەٌ!
ْەرٔەضب دەضخذرێ ی ژ یێ دکخمۆراَڤە ل ضمەر
قٕحببییبٌ ،قٕحببی ْەبٕٔیە چٕٔیە ژٔٔرا دکخمۆری ة
يەرەيب زاَطخی ٔ یب حٕٔغی دەضخذرێ ییێ بٕٔی!
 .١ئۀ ک ێٍ "ئبزاد" ژ ئەڤمبٌ جٓمێٍ زاَکمۆیێ
دەرچٌٕٔ پػخی کمٕ َیڤمب ٔاٌ حٕٔغمی دەضمخذرێ ییێ
بمممٕٔیٍ ،د َمممٕکەدا ل ضمممەر ٔاٌ پێمممذڤییە بمممۆ خمممۆ ل
کممبرەکێ بممگەڕٌ ،چ مَٕکی کبرکرَممب ئممبفرەحێ
ژێذەرێ پبراضخُب ٔێ یمب ئێکمبَەیە ،چمَٕکی کەش
ژێ َە بەرپرضمممەْ ،ەر ٔەن چمممبٔا بمممۆ بمممبة ٔ بمممرا ٔ
ْەڤ یُممی َیممُە يممبیێ خممۆ نممێ بممکەث ،چ مَٕکی ئۀ
ٔەضبٍَ ٔ ژ ئۀێ َە بەرپرضٍ.
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ئەو گەنەن جبراٌ ڤێ ڕاضخییێ ژ بیر دکەیٍ
دەيممب ئەو بەدطممب ئبفرەحممب رۆژئبڤممبیی دکەیممٍ ،ئۀژی
کٕ ئەو بەدمص ل "ئبزادییمب" ٔێ دکەیمٍ بەنمێ پمب ژ
بیر دکەیٍ کٕ ئەڤ ئبزادییە ْەڤبنێ دەضخبەرداٌ
ژ بەرپرضمممممممیبرەحییب ئمممممممبفرەحێ) یە ٔ ئەڤ ئمممممممبزادییە
ْەڤممممممبنە بممممممۆ بجممممممْ َەْیُبَممممممب پێممممممذڤیبحییێٍ ٔێ ٔ
پبرێسگممممممممممبری َەکرَممممممممممب ٔێ ٔ َە يەزاخممممممممممخٍ ل
پێذڤیبحییێٍ ٔێ.
ژ بەر ُْمممذێ ،پێمممذڤییە ئۀ ئبفرەحمممب "ئمممبزاد!" خمممۆ
"جێگیمممر بمممکەث" د کمممبرێ خمممۆدا داکمممٕ َەْێمممخە
دەرئێخطممخٍ ،چ مَٕکی ئۀ کممبرە ژێممذەرێ پبراضممخُب
ٔێیە.
ببغمممە ،پمممب ک دەربمممبرەی ُْمممذێ ئەگەر داخمممٕازا
حػممخەکێ ژ ٔێ ْ مبحە کممرٌ ٔ ئۀ چەَممذە ل گەل
ضرۆغممخێ ٔێ ٔەکممٕ "يمممێ" َەگَٕجیممج؟ ْەرٔەضمممب
َەغممێج ڕەث بممکەث ژی چممَٕکی ٔێ داَپێمممذاٌ ة
حێگەْممممێ "یەکطممممبَی ل گەل زە يممممی د ْەيممممی
حػممخبَذا" یممب کممرییە ،ل ضممەر ٔێ پێممذڤییە کممبری د
ْەر حػخەکێذا بکەث ئۀا کٕ پبرە پێڤە دْێج.
ْەرٔەضممممب چێممممذبیج ل قَٕٔبغممممب پممممبرێسگریکرٌ ژ
کبرێ خۆ کٕ ژێذەرێ پبراضخُب ٔێ یب ئێکمبَەیە)
ئۀ َبيٕیطب خۆ بکبربٓیُیج.
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ئەڤ گۆحمممبرە د  BBCیمممب بریخبَیمممذا یمممب ْمممبحییە
بە ڤکمرٌ ل ضممب  0220ل ژێمر َبڤَٕیػممبَێْ :ەر
ئێممممم ژ چمممممبر ئبفرەحمممممبٌ  -ل بریخبَیمممممب  -ئۆفیطمممممێٍ
ضێکطی ْەَە .)office sex

ئۀ ل  0220بممٕٔ ،بەنممێ پممب ئەڤ چەَممذە بەردۀاو
یممب زێممذە دبیممج ،ل دٔٔيبْیممژ ضممەرژيێرییب ضممبیخێ
" "safelineیمممب بریخمممبَی "کمممٕ گرَگییمممێ ة ئۀاٌ
ئبفرەحبٌ ددەٌ ئۀێٍ حٕٔغمی دەضمخذرێ ییێ بمٕٔیٍٔ ،
ْبریکبرییمب ئۀاٌ دکەٌ" حێمذا ْمبحییەَ :میڤەن ژ
ئبفرەحبٌ د ژیُگەْب کبریمذا حٕٔغمی دەضمخذرێ ییێ
دبمممممٍ ،ڕێممممم ەیەن ژ ئۀاٌ دەضمممممخذرێ ییبٌ ژ یمممممێ
ڕێڤەبەرێ ئۀێڤەیە یبٌ ژی خٕداَێ کبری.
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ْەرٔەضمممب د ڤەکۆنیُەکمممب گەنەن يەزَمممذا ل
ئەيریکممب ،ڕێ ەی مب دەضممخذرێ ییێ ل ضممەر ئبفرەحممبٌ ل
جٓێٍ کبری ة ڕێ ەیب  %22بٕٔ.
ئەڤە ل گەل ڕێ ەیەکممممب بهُممممذ یممممب دەضممممخذرێ ییێ ژ
یێ دکخۆرێٍ زە يڤە ل ضەر دکخۆرێٍ ئبفرەث.
ْەرٔەضممب ل جٓممێٍ پەرضممخبراٌ ئۀا کممٕ دْێممخە
َیبضیٍ ة کمبرەکێ يرۆڤمبیەحی ،د ڤەکۆنیُەکمب
ئەيریکبدا ْبحییە کٕ ة ڕێ ەیب  %٧2ژ پەرضخبرێٍ
کممە حٕٔغمی دەضممخذرێ ییێ دبممٍ ژ یممێ َەخۆغممبَڤە
یبٌ ْەڤبنێٍ ئۀاٌ یێٍ کبری!
بەنکمٕ خممۆ بممببەث یمێ گەْػممخییە ُْممذێ ک مٕ
خٕداَێٍ کبری داخٕازێ ژ ئبفرەحێ دکەٌ جهکێٍ
بممێ ضممخبرە بممکەٌ بەر خممۆ داک مٕ حػممخێٍ ٔاٌ بٓێممُە
فمممممممرۆحٍْ ،ەحمممممممب کمممممممٕ ُْمممممممذەن کرێکمممممممبرێٍ
خٕارَگەْمممبٌ یمممێٍ کمممە َەچمممبربٕٔیٍ داخمممٕازێ ژ
دەضممخٓە حب ئەيریکمممی بمممکەٌ داکمممٕ ٔاٌ ڕزگمممبر
بکەٌ ژ دەضخٓە حب خٕداَێٍ کبری ئۀێمٍ داخمٕازا
بێ ضخبرەییب جهکبٌ ژ ئۀاٌ دکەٌ.
ْەرٔەضممممب درۆغممممًێ َبڤەَممممذییێ خۆپێػممممبَذاَێ
ئەڤەبٕٔ :ئەز َە د َبڤ نیطخب خٕارَبَذايە!) ئبَکٕ
يەرەو ئۀە :ئۀ کەضممممممێ دْێممممممج خممممممٕارَگەْێ،
دْێج دا خٕارَێ بخۆث َەکٕ يٍ بکڕیج!
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ئەڤە ْەيمممی ٔ ْێػمممخب يە بەدطمممب ٔاٌ ئبفرەحمممبٌ
َەکممرییە ئۀێممٍ کممبرێ ٔاٌ دەًْەَپیطممی ،ل دٔیممس
ڕۆژَبيەیب " "Economistپێػبیُی دکەث کمٕ دبیمج
ل ئەنًبَیممب ْ ٤22ممسار ئممبفرەحێٍ دەًْەَپممیص ْەبممٍ
کٕ ڕۆژاَە د خسيەحب يهیۆٌ زە يبَذاٍَ!
 .٧ئۀ ئبفرەحممب "کممبرکەر" ژ بەر ئەگەرەکممێ
ژ ئەگەراٌ ْبحە دٔیرئێخطخٍ ژ کبری ،یمبٌ ئۀ ة
خۆ دٔیرکەڤج ژ بۆ پبرێسگبریکرٌ ژ يێیُییب خمۆ
ژ ئۀاٌ جٓمممێٍ دەضمممخذرێ ییب ضێکطمممی نمممێ دْێمممُە
کرٌ..
 " ًْممممممممممى! َە ئبریػممممممممممەْ ،ەڤ یُممممممممممێ ٔێ دێپبرێسگبرییمممب ٔێ کەث ،برایمممێ ٔێ ،بمممببێ ٔێ ،یمممبٌ
ئۀێٍ ژێ بەرپرش"..
 بەرپرش ژ کێ؟ حە ژ بیمر کمر کمٕ ٔێ بەشپػمممممخب خمممممۆ یمممممب ة خمممممۆ گرێمممممذاییْ ،ەرٔەضمممممب ٔێ
ضەربخۆبَٕٔب خۆ یب ڕاگەْبَذییە؟ ٔێ یب ڕەحکرییە
کٕ ئۀ يبیێ خۆ ل ٔێ بکەٌ؟
 ببغە ٔ پب چبرەضەری؟ " ئۀنەْییب جڤبکی یب ْەی". ببغممە پممب ئەگەر ئۀنەْییمب جڤممبکی ژی بەشَەبٍ؟!
38

دێ بەرضممس بممۆ حە ْێممج ژ گۆحممبرەکێ کمٕ یممب
بە ڤبٕٔی د  BBCیب بریخبَیذا ل ضب  0202ل ژێمر
َبڤَٕیػممممبَێ :ضیطمممممخەيێ ئۀنەْییمممممب جڤمممممبکی ل
بریخبَیب "ئەز َەچبری نەغمرۆغییێ کرو").
ْەرٔەضب گۆحمبرێ ة ڤمێ ئمبخڤخُێ دەضمخپێکر:
ُْمممذەن ئمممبفرەث ل بریخبَیمممب ل ضمممەر کمممبرێٍ ٔاٌ
دْێممممُە َەچممممبرکرٌ بممممۆ نەغمرۆغممممییێ ژ ئەگەرێ
َەيبَممب غممیبَێٍ ئۀنەْییممب جڤممبکی BBC ،ل گەل
پێُە ڕێکخرأێٍ خێرخمٕازی ئبخڤمج ل ئیُگهمخەرا،
ْبحە زاَمیٍ کمٕ ڕێ ەیەکمب زێمذە یمب ئۀاٌ ئمبفرەحێٍ
پػممممممخب خممممممۆ ة ضیطممممممخەيێ ئۀنەْییممممممب جڤممممممبکی
گرێمممذدەٌ ،ة َەچمممبری ئەڤ کمممبرە ل گەل ئۀاٌ
دْێخە ئەَجبيذاٌ).
دیطممممممبٌ دەيممممممب ئممممممبفرەث د بیممممممبڤێ يەزاخخُممممممب
کەڕايەحممممممب خممممممۆدا کممممممبر دکەثْ ،یُگممممممێ ئۀ
بەغەکێ دی یمێ ئۀاٌ بەغمبٌ ددەث کمبری ئۀێمٍ
ک مٕ َەْەَگممێٍ ضممەريبیەدار خممٕداَییێ نێممذکەٌ
بەغێ گبزیُۆ ٔ جٓێٍ ڕٔیُػخُێٍ ة غەڤ.
ْ .2ەرٔەضمممب ئۀ چەَمممذا َە ل پێػممم بڤ ئۀە کمممٕ
ڕێ ەیەکمممممب زێمممممذە یمممممب ئبفرەحمممممبٌ ئۀێمممممٍ حٕٔغمممممی
دەضمخذرێ ییێ دبممٍ ة ڕێکمب ئممب ڤێٍ ڤەگۆْبضممخُێ
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ٔ ل زاَکۆیممبٌ ٔ د ژیُگەْممب کبریممذا ،ضممکب یێ
بۆ جٓێٍ بەرپرضیبر حۆيبر َبکەٌ.
چێمممذبیج حمممٕ ْمممسر بمممکەی ئەڤە ژ بەر ُْمممذێیە
چممممَٕکی ئۀ ئممممبفرەحە "خۆغممممییێ ة ڤممممێ چەَممممذێ
دبیُیج!" بۆ ٔێ ئبضبییە دەيمب حٕٔغمی دەضمخذرێ ییێ
دبیج ٔ ئۀ ڤێ چەَذێ ٔەن پەضٍ ٔ يەدح ل ضمەر
يێیُییب خۆ دبیُیج!
َەخێممممر َە ،بەنکممممٕ ڕێ ەیەکممممب زێممممذە یممممب ئۀاٌ
ئبفرەحبٌ پػخی ڤمێ دەضمخذرێ ییێ حٕٔغمی ضمڤکبحی
ٔ ْێرغممممێٍ ة يەحرضممممی  )panic attacksدبممممٍ،
ْەرٔەضممب خەيگممیٍ دبممٍ ٔ ْەضممج ة ڕەزیهکممرٌ ٔ
ضمممممڤککرَب خمممممۆ دکەٌ ٔ دەزا حمممممۆنڤەکرَێ ل
دەڤ ئۀاٌ پەیمممذا دبیمممج ،بەنکمممٕ خمممۆ َەخۆغمممییێٍ
ئەَممممذايی ژێ پەیممممذا دبممممٍ ،دێ ٔەنێٓێممممج ژ بەر ڤممممی
ئەگەری ئۀ خٕاَممذَب خممۆ یممبٌ کممبرێ خممۆ بٓێهیممج،
ئەڤە ل دٔیمممممس بە ڤکریمممممب "ئۆفیطمممممب قٕربمممممبَییێٍ
گَٕەْببراٌ یب ئەيریکی".
 ببغە پب بۆچی ئۀ ضکب یێ حۆيبر َبکەٌ؟ ژ بەر گەنەن ئەگەرأٌ ،ەکممی :حرض میبٌ ژکبریگەرییممممممب ضممممممکب یێ ل ضممممممەر کممممممبرێ ٔێ،
ْەرٔەضممب غممەريکرٌ ژ گۆحُممب ٔێ چەَممذا ل گەل
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ْبحییە کرٌْ ،ەرٔەضب د ُْذەن دبنەحبَذا َەبَٕٔب
بەنگەیێٍ پێذڤی ل ضەر ٔێ چەَذێ.
ئۀ کەضممممێ دەضممممخذرێ یکەر دەضممممخذرێ ییێ ل
قٕ چەکمممب حمممبری یمممبٌ ل جٓەکمممێ دٔیمممر ژ چمممبڤێٍ
خەنکێ دکەث ،ژ بەر ُْذێ ٔێ ک بەنگە ل ضمەر
َمببٍ ٔ َەغممێٍ بطممەنًیٍُ ،ئۀ کەضممە دێ ژ ضممسایی
ڕزگبربیج.
ْەرٔەضمممب ُْمممذەن ژ ئۀاٌ ئبفرەحمممبٌ ڕادەضمممخی
ئۀی کەضێ دەضخذرێ یکەر دبٍ چَٕکی دحرضمٍ
ئەگەر ئۀ خۆ ة دەضمج ئۀی کەضمیڤە بەرَەدەٌ،
ْیُگێ بمببەث دێ ژ دەضمخذرێ ییێ بەرەڤ حۆَمذی ٔ
ئبزارداَب نەغیڤە چیج ،ئۀ ئبفرەحە دێ ٔەضمب يیُیمج
ٔ دێ حبيممب ئممبزارا ئۀاٌ ٔێراَکبرییممبٌ کێػممیج ل
ضممەر دەرَٔٔممێ خممۆ ْ ،)devastating tollەر ٔەکممی
پػکب قٕرببَییێٍ گَٕەْببراٌ دبێ یج.
 .٩چێممذبیج ح مٕ بێ م ی :غبغممی ْەر ژ ئ مبفرەحێیە،
ئۀە ک مٕ جهکممێٍ بممێ ضممەرٔبەر دکەث بەر خممۆ ٔ
زە يبٌ ة ضەردا دبەث!
ئەڤە ئۀ ئممبخڤخُە ئۀا ة "َەڕاضممج" ْممبحییە داَممبٌ ژ
یێ "بەغێ حۆَذییب دکٕيی" ڤە ٔ ددەحە دیبرکرٌ
کٕ ْەيی ئبفرەث حٕٔغی ڤێ چەَذێ دبٍ!
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ُْممممذەن یممممێٍ ْەیممممٍ پػممممکذارییێ د ڕٔیممممذاَب
ئەڤبٌ ْەحکبەرییێٍ ضێکطیذا دکەٌُْ ٔ ،ذەن
ئبفرەث یێٍ ْەیٍ ببجب ڤێ چەَذێ ددەٌ.
 .02ئەڤ ئبفرەحممب ْممبحییە ٔێراَکممرٌ ،پێممذڤی ة
جٓەکممێ چبڤممذێرییب دەرَٔٔیممیە داک مٕ چبرەضممەرییب
ٔێ بممکەث ،ئەڤجممب خممۆ ل ڤممی جٓممی ژی ُْممذەن ژ
ٔاٌ حٕٔغممممی دەضممممخذرێ ییێ دبمممممٍ ل ضممممەر دەضمممممخێ
َۆژداراٌْ ،ەر ٔەکی چبٔا
ئبفرەحممممممممممممبٌ دەضممممممممممممج ة
خۆپێػممممممبَذاَبٌ کممممممری ل
ژێمممر درۆغمممًێ )Me too
ئمممبَکٕ :ئەز ژی) ،داکمممٕ
ة ڤێ چەَذێ پػمخگیرییب
ئێکٕدٔٔ بمکەٌ ٔ داکمٕ
ة ئبغمممممکەرایی دەَگمممممێ
خۆ بهُذ بمکەٌ دژی ٔێ دەضمخذرێ ییب حٕٔغمی ئۀاٌ
دبیج.
ْەرٔەضممممممب خممممممۆ ئەڤ دیبردەیممممممب دەضممممممخذرێ ی ٔ
بکبرْیُبَممممممب ضێکطممممممی ل گەل پەرضممممممخبراٌ ژی
دْێمخە کمرٌ ژ یمێ ٔاٌ َمۆژدارێٍ دەرَٔٔمیڤە ئۀێمٍ
کمممممٕ عەنئەضمممممبش دێ ٔێ ژ ئبریػمممممەیێٍ ٔێ یمممممێٍ
دەرَٔٔی ڕزگبر کەث!
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 " ببغممە پممب بممۆچی ئەڤ ئممبفرەحە گبزَممذەیب خممۆَممبگەْیُیخە پەڕنەيممبَی ئۀێممٍ ک مٕ پػممکذارییێ د
دارێ حُب یبضبیب ٔ دەرکرَب ضسایبَذا دکەٌ؟"
 پەڕنەيبٌ!؟ل دٔیمممممممس ڤەکۆنیُەکمممممممب
کمممٕ ل ضمممب ْ 0202مممبحییە
بە ڤکممممممممممممممممممممرٌ ل ،CNN
دەضخذرێ ی ل ضەر ئبفرەحێ
یمممممب بەربە ڤە خمممممۆ د َمممممبڤ
پەڕنەيبَێٍ ئۀرۆپیذا ژی!.
ئەڤ ئمممبفرەحە بەرەڤ کمممیڤە ب یمممج پػمممخی ڤمممێ
ْەيییممێ؟ ْممبٔارا خممۆ بممۆ کممێ بممبەث؟ خممۆ ة کممێ
بپبرێسیج؟
د ڤەکۆنیُەکمممب بە ڤبٕٔیمممذا ْمممبحە دیمممخٍ کمممٕ
ڕێ ەیەکب زێذە یب ئبفرەحمبٌ ل ئەيریکمب دەربڕیُمێ ژ
ُْمممممذێ دکەٌ کمممممٕ ئۀ حٕٔغمممممی گڤبغمممممخُەکب
دەرَٔٔممی دبممٍ ل ضممەر پبراضممخُێ ژ ضەرَجڕاکێػمییب
خممۆ داکممٕ ڕێممسێ ة دەضممخخۆڤە بٓیُیممج ،چممَٕکی
ڕێسگرحُمممممممممممب ٔێ یمممممممممممب ْمممممممممممبحییە گرێمممممممممممذاٌ ة
ضەرَجڕاکێػمممییب ٔێ یمممب نەغمممیڤە ة ژيمممبرە ئێمممژ،
ْەر ٔەکی چبٔا ئۀ ڤەکۆنیُە بەدص دکەث.
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ْەڤبەرکرَەکب ة زەدًەحە! ْەحب کمٕ ڕێمس ة
دەضمممج حەڤە بٓێمممج ٔ ة گمممرَگیڤە ضمممەرەدەری ل
گەل حە بٓێخە کرٌ ،پێذڤییە حٕ یب ضەرَجڕاکێع
بی!
ْەرٔەضممب دەيممب ح مٕ ٔ ُْممذەکێٍ دی ژ ئبفرەحممبٌ
ضممممەرَجڕاکێع دبممممٍ ،دێ کممممۆيەنگەْ حٕٔغممممی
کممممبرحێکرَێٍ ضێکطممممی بممممٍ ،دێ دەضممممخذرێ ییێ
کەَە ضەر حە ٔ ڕێس ٔ کەڕايەحب حە غکێٍُ!
 .00گەنممممی خٕغممممژ ٔ برایممممبٌ گەنەن یممممب
گممممرَگە ْممممٕیٍ بممممساٍَ کممممٕ ئەڤ ضممممەرەدەرییب ل
گەل ئبفرەحێ دْێخە کرٌ ل دەيمێ ة دٔٔيبْیمژ
ْبحُمممممب ٔێ ژ خٕاَمممممذَب ٔێ ٔ زاَطمممممخێ ٔێ ٔ جٓمممممێ
چبرەضممممەرییب ٔێ ،زە و دەضممممخێ خممممۆ ل ضممممەر درێمممم
دکەٌ داکٕ یبرییبٌ پێ بکەٌ ٔ خۆ دێ بێ ی ئۀ
یبرییەکب ضێکطییب ڤەڕەضخییە.
ْەرٔەضممممممممممب ئەڤە َە دەرئەَجممممممممممبيێ كممممممممممبرێٍ
ضێکطممییێٍ ة دەزٌ ،بەنکممٕ بەرێخۆداَممب زە يممبٌ
بمممۆ ئۀاٌ د بُیبحمممذا یمممب غمممێهٕبێم ٔ کمممێى يمممبفی ٔ
کێًبحییە،
دێ کەضەن ْێج ئبخڤیج ٔ دێ بۆ حە بەدمص
ل یەکطبَییێ ٔ ڕێسگرحُێ ٔ گَٕجبَمذَێ کەث،
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بەنممممێ پممممب ئەڤە ة حُممممێ ُْممممذەن گممممۆحٍُ ٔ ٔێ ک
ْەبٌٕٔ د جڤبکیذا َیُە.
دیطمممممممبٌ ل ئبيبرەکمممممممب کمممممممٕ َڤێطمممممممیُگەْب
قٕرببَیێٍ حبٔاَبٌ یب ئەيریکی بە ڤکمرییە پرضمیبر
ژ ضُێهەیبٌ دکر ٔ دگۆحُێ ئەگەر ضێکطمکرٌ
ل گەل ئبفرەحممبٌ یممب َەچبریبممب ،حممٕ دا ڕازی بممی؟ ة
رێمممم ا  %١١گممممۆحٍ "بەنممممێ" ة غممممێٕەیەکێ کممممٕ
َەغێج ْەڤطبرێ غەيبۆزییب خۆ کۆَخڕۆل بکەث!
ْەرٔەضب ة رێ ا  %١٩ژ ئۀاٌ گۆحٍ بەنمێ ئەو
ڕازیُە ،نێ ئەگەر يەزاخخُەکب زێمذە ل ئۀاٌ بٓێمخە
کممرٌ ،ئممبَکٕ ٔەضممب بەرێ خممۆ دداَممێ کممٕ ئەگەر
ْ يبرەکب زێمذە یمب پمبرەی نمێ بٓێمخە يەزاخمخٍ ٔەن
دیممبری ٔ ضممەَذۀی بٌ ئەڤجممب دێ يممبفێ ئۀاٌ بیممج
کممٕ دەضممخذرێ ییێ بممکەٌ ضممەر ئەگەر ئۀاٌ ڤیممب:
)forced sex was acceptable
 "جبرێ خۆنەکەکێ ڕأەضخە ،حٕ یێ دژایەحییمبدەضخذرێ یکرَب بەرايمبەر ئمبفرەحێ دکەی ،بەنمێ پمب
ل بەرايممبەردا ُْممذەن کممە ٔ ژَممێٍ ڕازی ژی یمممێٍ
ْەیممٍ ٔ ل بەرايممبەری بممڕەن پممبرەی ئەڤممی کممبری
دکەٌ ،ڕاضمممممخە کممممممٕ ئەڤ کممممممبرە َەیبضممممممبیییە ٔ
دەرايە ،بەنممێ پممب ئۀ کەیمخۆغممٍ ة ئەڤممی کممبری
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چممممَٕکی ة ڕازیبممممٌٕٔ ئەڤ کریممممبرە یممممب ْممممبحییە
ئەَجبيذاٌ".
 ئبْبا ،ئبَکٕ ئۀ کەیمخۆغٍ؟!ئەڤە ئۀە یمممب ئۀاٌ حمممٕ ٔەضمممب یمممێ حێگەْبَمممذی ة
ڕێکمممب ئۀاٌ فهًممممێٍ کرێممممج ئۀێمممٍ کممممٕ ْەيممممی
خەیمممممممبلْ ،ەر ٔەکمممممممی خەیمممممممب حێٍ ئمممممممبکُجییێٍ
ئەضًبَی!
ٔەرٌ دا پی ەکمممممێ ژ فهًمممممێٍ ْۆنیمممممۆدێ دٔیمممممر
بکەڤممممیٍ ٔ ب یممممُە د َممممبڤ ضممممبیخێٍ فەريممممی یممممێٍ
دکٕيەحممممب ئەيریکممممی ٔ ئۀرۆپیممممذا ،دا بەرێ خممممۆ
بذەیُێ دٔیمر ژ دەضمخذرێ ی ٔ گڤبغمخُێ ،کمب چمبٔا
ضمممەرەدەری ل گەل ئمممبفرەحێ دْێمممخە کمممرٌ ژ یمممێ
 )intimate partnerئبَکٕ ْەڤپػمکێ ڕٔح ة ڕٔح
 ،کٕ چێذبیج ئەڤ کەضمە ْەڤ یُمێ ٔێ بیمج یمبٌ
ئەڤیُذارێ ٔێ.
ب مۆ ًَ مَٕٔە ْەڕە ل َممبڤ ضممبیخێ ٔەزارەحممب داد یممب
ئەيریکمممممی ٔ ئبيمممممبراٌ ڤەکە ئۀێمممممٍ حمممممبیبەث ة
حۆَمذٔحی یییێ بەرايمبەر ئمبفرەحێ violence against
ْ )womenەرٔەضممب ل ضممەر ئەڤممێ دیممبردەیێ بخممٕیُە
 ،)battered woman syndromeئمممبَکٕ دیبردەیمممب
"قٕحبَممممب بٓێممممس ٔ بەردۀاو! ٔ ژ ْەژیممممیە ة قممممَٕبەنێ
داَییمممێ!" ئەڤە دیبردەیمممب قٕحمممبٌ نێمممذاَب ئمممبفرەحێیە ة
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ئەڤممی غممێٕەییٔ ،ەکممی ئەڤممێ ئممبفرەحێ کمٕ ْەڤممبنێ
خممممۆ یممممێ کممممٕڕ کٕغممممخی چممممَٕکی ئۀ حٕٔغممممی
 )battered woman syndromeکربٕٔ.
ٔەکمی ْ يبرەکمب يەزٌ ژ ئبفرەحممبٌ ،کمٕ ُْممذەن
ژ ئۀاٌ ٔێُەیێٍ خۆ بە ڤ دکەٌ!

 ئەرێ ئەڤ دممبنەحێٍ حۆَممذٔحی ییێ یمێٍ کرێممج،دبنەحێٍ کێى کێًەَە؟
ل دٔیمممس ضمممبیخێٍ فەريمممی یمممێٍ ئەيریکمممی ٔەکمممی
ضمممبیخێ ْەڤگرحُمممب َەحۀەی دژی حۆَمممذحی ییب يمممبنێ،
کممممٕ ژ چممممبر ژَمممممبٌ ْەر ئێممممژ ژ ئۀاٌ ڕٔیبمممممڕٔی
حۆَممذٔحی ییب ْەڤپػممکێ خممۆ یممێ ڕٔح ة ڕٔح دبیممج،
ئممبَکٕ ْەڤ م یٍ یممبٌ ئەڤیُممذارێ ٔێ ٔ ،ئەڤ ڕێ م ەیە
ٔێ حۆَممذٔحی ییێ ْەيییمممێ دیممبر َمممبکەث یممب کمممٕ ژ
یێ ڕۆژئبڤبیبَڤە دْێخە کرٌ.
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ْەرٔەضمممممب ئەڤ ئبيمممممبرێٍ ْە ٔێ حۆَمممممذٔحی ی ٔ
قٕحبَممب دژٔار ة خ مۆڤە َبگری مج ،ة ٔێ پهەی مێ کممٕ
ضمممێیەن یمممبٌ یمممبٌ چمممبرێکەن ژ ئۀاٌ ئمممبفرەحێٍ
دچمممُە ژٔٔرا حەَگبڤییمممبٌ ل ئەيریکمممب ژ ئەَجمممبيێ
قٕحبَێُە ،ئەڤە ژی ل دٔیس َڤێطیُگەْب قٕرببَیذاَب
حۆَذٔحی ییب دکٕيی.
ٔ ْەردەيمممممێ يبضمممممۆنکە دەضمممممخٓە حێ دکەٌ،
بێگۆيمممبٌ دێ زە و ة ضمممەرکەڤٍ! ژ بەر ُْمممذێ د
ڤەکۆنیُەکێممممذا ل ئەيریکممممب دەربممممبرەی دممممبنەحێٍ
حۆَممممذٔحی ییێ د َممممبڤبەرا ْەڤپػممممکبَذا ئممممبَکٕ د
َبڤبەرا ْەڤ یٍ ٔ ئەڤیُذاراَذا ،ئۀا دبیمخە ئەگەرێ
چَٕٔمممب ژٔٔرێمممٍ حەَگبڤیمممبٌ! دەرکەڤخیمممیە کمممٕ ة
رێممم ا  %٩١ژ ئۀاٌ دبنەحمممبٌ ئمممبفرەحٍ ٔ ة حُمممێ %٧
زە يٍ.
ْەرٔەضمممب ئەڤ حۆَمممذٔحی ییە دگەْیمممخە ئبضمممخێ
کٕغممخُێ ٔ ،چەَممذیٍ خۆپێػممبَذاٌ ْممبحُە کممرٌ ل
فڕەَطمممب ژ بمممۆ ڕەخمممُە ٔ ْەڕەغمممەکرَێ ل ضمممەر ٔێ
حۆَذٔحی ییب د يب َذا دْێخە کرٌ
ئەڤە ژی پػممخی کممٕ ة کێً مبحی  00١ئممبفرەث
ل ضمممممممممب ْ 020٩مممممممممبحیُە کٕغمممممممممخٍ ،ئبژاَطمممممممممب
دەَگٕببضمممێٍ فڕەَطمممب دیمممبرکر کمممٕ ْەر  ١ڕۆژاٌ

48

ئبفرەحەن دْێخە کٕغخٍ ل ضمەر دەضمخێ ْەڤ یُمێ
ٔێ یبٌ ْەڤبنێ ٔێ یبٌ ْەڤپػکێ ژیبَب ٔێ.
ْەر دیطمممممممممممبٌ بەری چەَمممممممممممذەکێ ئبژاَطمممممممممممب
دەَگٕببضێٍ فڕەَطب دیًەَەن بە ڤکمر دەربمبرەی
ئۀاٌ خۆپێػمممممممممممبَذاَێٍ ل ضمممممممممممەر ضمممممممممممڤکبحی ٔ
کێًکرَمممب ئممممبفرەحێ ْمممبحیُە ڕێکخطممممخٍ ،ل ژێممممر
درۆغممممًێ حۆَممممذٔحی ی بەرايممممبەر ئممممبفرەحێْ :ەر ٧
خۆنەکبٌ دەضخذرێ ی ل ضەر ئبفرەحێ دْێخە کمرٌ
ل فڕەَطب)
ْەرٔەضممب دبیممج حممٕ يەَممذەْۆظ بممی دەيممێ دزاَممی
کٕ ئۀ ئبفرەحێٍ ڕٔیبڕٔی قٕحبَێ دبٍ ئۀاٌ پێمذڤی
ة چبرەضممممممەرییێٍ َممممممۆژداری ْەیە ة غممممممێٕەیەکێ
بەردۀاو پخممممممر ژ  ١جممممممبراٌ) ،ل دٔیممممممس ضممممممبیخێٍ
دکٕيی.
م "ئبَکٕ دْێمُە قٕحمبٌ ٔ کێًکمرٌ ة دەضمخێ
زە يێٍ خۆ یبٌ ْەڤبنێ خۆ"؟
م "ببغە بۆچی ئەڤ ئبفرەحە َبڕەڤیج"؟
م بەرەڤ کیڤە بڕەڤیج؟
م "يب بببێ خۆ یبٌ برایێ خۆ".
ممممم حە ژ بیممممر کممممر؟! ْەيممممب ْەر ئۀ بممممببێ خممممۆ
َبَیبضممممیج ،یممممبٌ ژی ئۀ دَیبضممممیج بەنممممێ پممممب َەیممممێ
بەرپرضمممممیبرە بەرايمممممبەر ٔێ ،ئۀ یمممممب ضمممممەربەردایی ٔ
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ئمممبزادە! یەکطمممبَە ة زە يمممی! پێمممذڤی ة کەضمممێ
َیُە! ئۀ ة خۆ دێ خۆ ة ڕێڤەبەث!
ژ ئۀاٌ حػممممممخێٍ کممممممٕ دۀنەحممممممێٍ ڕۆژئبڤممممممبیی
پێػکێػی ئەڤێ ئبفرەحێ کری دیبردەیەکمب دیمیە
ل ژێممر َممبڤێ )battered woman shelter :ئممبَکٕ
جٓێ ئۀاٌ ئبفرەحێٍ ة قٕحبَەکب زیبَبەخع ْبحیُە
قٕحبٌ.
جٓەکممێ ڤەدۀیممبَێ یممێ دەيکیممیەْ ،ەحممب کممٕ
ئۀ ئممممممبفرەحە چبرەضممممممەردبیج ژ ئۀێ قٕحممممممبَێ ٔ ل
ڕێکەکێ بگەڕیج داکمٕ کمبر بمکەث ٔ خمۆ ة
ڕێڤە ببەث!
 .00ئۀ ئبفرەحممب ژ یممێ ْەڤمممبنێ خممۆڤە ْمممبحییە
قٕحبٌ ،ئۀێ دڤێج ڕزگبر ببیج ژ ْەر بیرْبحُەکمب
کمٕ بیممرا ٔێ ل ْەڤممبنێ ٔێ دْیُی مج ،خممۆ ْەحممب ٔێ
چپکب ئبڤب غمەْٕەحێ ئۀا کەڤخیمیە د يمبنب یکێ
ٔێذا..
ل ڤێممرێ ُْممذەن حەکُیممژ دێ ْێممُە دممبنێ ژ
بۆ ة ضبَبْیکرَب ژ بەربرَب زاڕۆکی ،ڕاگەْبَذٌ
ژی پممێع چممبڤێٍ خەنکممێ دخەيهیممٍُْ ،ەرٔەضممب ئۀ
یبضبیێٍ ڤێ چەَذێ ة درٔضج دداٍَ.
ل ئەيریکمممب ة حُمممێ ،ضمممب َە َێسیکمممی يهیمممۆٌ
دبنەحێٍ ژ بەربرَب زاڕۆکی یێٍ ْەیٍ.
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ْەرٔەضممممب َێسیکممممی ضممممێیەکب ئۀاٌ دْێممممُە ژ
بەربمممرٌ پػمممخی ْەڤخییمممب غەغمممێ ژ دٔٔگیمممبَبَٕٔێ،
ئممبَکٕ پػممخی ڕٔح پممێ دْێممخەداٌ ،ئەڤە ژی ئممبَکٕ
کٕغخُب ڕٔدێ!
ْەرٔەضمممممب ل دٔیمممممس َبڤەَمممممذا کۆَخڕۆنکرَمممممب
َەخۆغمییبٌ  )Center for disease controlپڕاَییمب
ْەرە زێذە یب ٔاٌ ئبفرەحێٍ زاڕۆکبٌ ژ بەر خمۆ دبەٌ
غممٕیُەکریُە ،ئممبَکٕ غممەْٕەحەکب بممێ بٓممبیە ٔ ة
کٕغخُێ ة دٔٔيبْیژ دْێج!
ئەرێ ْمممٕیٍ دزاَمممٍ ژ بەربرَمممب زاڕۆکمممێ خمممٕداٌ
ڕٔح ک دگەْیُج؟!
ژ بەربە ڤخممریٍ حەکُیکممێٍ زاڕۆن ژ بەربرَممێ
Dilation and evacuation
دْێمممخە َیبضمممیٍ ة
)abortion

کممممٕ د ئەڤممممێ حەکُیکێممممذا َممممۆژدار يمممم ەش ٔ
يٕی یُممممممژ ٔ غممممممرەَ ەیبٌ بکبردْیُیممممممج ٔ ئۀی
زاڕۆکممی د زکممێ ئبفرەحێممذا پبرچەپممبرچە دکەث ٔ
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ْەر جممممممبرەکێ پممممممبرچەیەکێ ژێ دْیُیممممممخە دەرێ،
ْەردٔٔ دەضمممخبٌ ،پێیمممبٌ ،ضمممەری ٔ زکمممی ئێمممژ ة

ئێژ ژ زکمێ ئبفرەحمب ة دٔٔگیمبٌ دەردئمێخٍ .ة
ئەڤی غێٕەیی ئبفرەث زاڕۆکی ژ بەر خۆ دبەٌ.
ئەڤ ٔێُەیێٍ ل خٕارێ ٔێُەیێٍ ڕۆَکرَێُە بۆ ئەڤمێ
حەکُیکب ژ بەربرَب زاڕۆکی
ئبگەْذارکرَەش!

د پەڕێ بٓێخذا ُْذەن ٔێُەیێٍ ڕاضخی ٔ دنمخەزیٍ یمێٍ
حێممذا بممۆ دەرئێخطممخُب زاڕۆکممی ژ يممبنب ٕیکێ ئممبفرەحێ،
ئۀێممممٍ َەغممممێٍ بەرێ خممممۆ بممممذەٌ ٔێُەیممممێٍ خممممٕیُێ بممممال
ئێکطمممممممممەر ئۀی پەڕی ببمممممممممٕٔریٍُ ،پەڕی دٔیڤمممممممممذا
حەيبيەحییب بببەحی بخٕیٍُ...
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ڕۆژاَە ئەڤ پڕۆضێطە ة رێ ەیەکمب زێمذە دْێمخە
ئەَجبيممممممذاٌ ل ضەراَطممممممەری جیٓممممممبَێْ ،ەرٔەضممممممب
ُْممذەن ڕەَگممێٍ دی ی مێٍ ژ بەربرَ مب زاڕۆکممی یممێٍ
ْەیٍ کٕ گەنەن کرێج ٔ پیطٍ.
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ئۀا ْممممٕیٍ دبیممممٍُ دڤممممی کیطممممێ گهێػممممیذا،
ڕێکەکممب فێرکبرییممب داَبَممب زاڕۆکیممیە د کیطممێ
گهێػیذا ل َەخۆغخبَەکب کەَەدا!...
کمممممممممٕ َمممممممممۆژدار ئۀاٌ
زاڕۆکممممممممممممبٌ دکەث د
َبڤ کیطمێ گهێػمیذا
داکممممٕ قٕحببییممممبٌ فێممممر
بمممکەث کمممب دێ چمممبٔا
ة پڕۆضمممممەیب ژ بەربرَمممممب
زاڕۆکممی ڕابممٍ ،ئەڤممێ دیممبردەیێ دبێ َممێ Human
 )Garbageئبَکٕ :کیطێ يرۆڤبٌ.
ْەرٔەضممممب ئەگەر زاڕۆن ْممممبحە دَٔیممممبیێ ٔ ٔێ
ئممممممبفرەحێ َەڤیممممممب خممممممٕداٌ بممممممکەث ٔ بپبرێسیممممممج،
دیبردەیەکمب دی یممب ْەی ئۀ ژی ضممُذۆقب زاڕۆکممبیە
 )Baby boxesکممممممٕ ل ئۀرۆپممممممب ٔ ئەيریکممممممب
بەربە ڤە ،ئۀ ژی دەيممب ُْممذەن ضممُذۆقبٌ ل ضممەر
جبدەیمممبٌ دداَمممٍ داکمممٕ ئۀ ئمممبفرەحە زاڕۆکمممێٍ خمممۆ
بمممکەٌ حێمممذا ل غمممٕیُب کمممٕ ئۀ بٓمممبڤێ ٌ د َمممبڤ
گهێػممیذا ،ئەڤە ژی ْەر ٔەکممی ُْممذەن ئممبفرەحێٍ
"ضەربخۆیێٍ ئبزاد"! دکەٌ.
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بەنکمممممٕ ئەو گەْػمممممخیُە قَٕٔمممممبغەکێ کمممممٕ
ْێجەحمممب کٕغمممخُب زاڕۆکمممی ْەبیمممج دەيمممب ئمممبفرەحێ
َەڤێج ٔی خٕداٌ بکەث!
َ َ مَ م ُ َ ُ ُ َ م َ ّ َ ۢ ُ َ م
ت﴾[ .التكویس.]9-8 :
﴿و ِإذا ٱۡلوءۥدة س ِئلت * ِبأ ِي ذْ ٖب ُق ِتل ُ
رايمبٌ :ئّگمّر ڕۆژا قيبيممّحێ پرضميبرا ٔی زاڕۆکممی
ْبحّ كرٌ .ة ک گَّْٕم ئّٔ ْبحبٕٔ کٕغخٍ؟!
بُئبخکرَممب زاڕۆکممبٌ بەش َەبممٕٔ ،بەنک مٕ خممۆ
ئەڤ چەَممذە گەْػممخە ُْممذێ ک مٕ ل ضممەر دەضممخێ
َممۆژدارێٍ خممٕداٌ ضممەدرییێٍ ضممپی بٓێممخە کممرٌ ٔ ة
غێٕەیەکێ یبضمبیی! ئٓمب ئەڤە ئۀ ب مٕیکەیە ئۀێ
ژ يبفێ ژیبَێ دْێخە بێ بەْرکرٌ!
ئەڤە ئۀ یەٌ بممممممٕٔ کمممممممٕ ژ یمممممممێ گەنەن
کەضممممبَڤە َەْممممبحبٕٔ زاَممممیٍ ل ضممممەر ٔێ ئبفرەحممممب
"ئبزاد"! ئۀێٍ ْبحیُە ڕزگمبرکرٌ ژ بەرپرضمیبرەحییب
ببة ٔ برا ٔ ْەڤ یُێ خمۆ! یمبٌ ئۀێمٍ ئۀاٌ ة خمۆ،
خۆ ڕزگبرکریٍ!
ژ بەر ُْممممذێ پڕاَییممممب کممممە ٔ ئبفرەحممممبٌ بممممَٕٔە
ئبيیرێٍ ضێکطمی  ٔ )Sexual objectیمبری ل َمبڤ
دەضممممخێ ٔاٌ ضممممەريبیەدارێٍ ئۀ ة کممممرێ گرحممممی
داکمممٕ کرێیمممب خٕاَمممذَب ٔێ یمممب زاَکمممۆیێ بمممذەث،
ْەرٔەضممممب ل دەضممممخێ ببزرگممممبَێٍ بەَممممذەیێٍ ضممممپی
پیطممممممخبٌ ٔ خممممممٕداَێٍ ڕۆژَممممممبيەیێٍ ة ضممممممەردابرَب
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ئبفرەحمممممممبٌْ ،ەرٔەضمممممممب ل دەضمممممممخێ ٔاٌ کەضمممممممێٍ
دەضممممممممممممخذرێ ییێ ل ضممممممممممممەر دکەٌ د ئممممممممممممب ڤێٍ
ڤەگۆْبضخُێذا ٔ ،ل زاَکۆ ٔ ئۆفیطێٍ کبری ٔ د
کهیُیکمممممممێٍ َۆژداریمممممممذا ٔ ،بمممممممٕٔیە َێ یمممممممر بمممممممۆ
حۆَذٔحی ییێ ژ یێ خۆغخڤییێ ٔێ ٔ َێسیکێ ٔێڤە،
خۆ ْەحب کەضێ َەَیبش ژی.
ئەرێ ْٕیٍ دزاٍَ گەنمی برایمبٌ ،دەيمب يمٍ ئەڤ
بمممببەحە ئبيمممبدە دکمممر ،يمممٍ یەَمممێٍ بمممببەحی کمممۆو
دکممممرٌْ ،ەضممممخێ دنپێڤەيممممبَێ بممممۆ ئەڤممممێ ئبفرەحممممب
ڕۆژئبڤممبیی ل ضممەر يممٍ زانبممٕٔ ،يممٍ پخممر زاَممی کممبَێ
جیٓممممبَێ ک خٕضممممبرەحی ة داکەڤخُممممب يٕضممممهًبَبَڤە
دیج.
ئەڤە ٔ ْێػمممممممممخب يە بەدطمممممممممب ٔاٌ ئمممممممممبفرەحێٍ
ڕۆژْە حمممی َەکمممرییە ئۀێمممٍ د کمممۆيەنگەْێٍ َە
يٕضهًبَذا دژیٍٔ ،ەکی یببمبٌ ٔ چیُمێ ،ئۀێمٍ کمٕ
چیممممممممممڕۆکێٍ ٔاٌ ژی َە کممممممممممێًٍ ل بەرايممممممممممبەر
خٕغکێٍ ٔاٌ یێٍ ڕۆژئبڤبیی!
ئەڤە ٔ ْێػممخب ئەو ل ضممەر ة دەضممخڤە َەْیُبَممب
ٔێ ئبفرەحێ بمۆ يمبفێٍ یەکطمبَییێ ل گەل زە يمی
َەئممممبخڤخییە ٔ ،بهُممممذَەکرَب پهەیممممب ٔێ د کبراَممممذا
ٔەکی یب زە يبٌ ،کمٕ ئەڤە ژی بمببەحەکێ دی یمێ
درێ ە.
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 چێذبیج کەضەن بێ یج" :حٕ ة حُمێ یەَمێحممبری یممێ ڕۀغممب ئبفرەحممب ڕۆژئبڤممبیی ددەی دیممبرکرٌ،
یەَێ ڕۆٌ ژی دیبر بکە".
 یەَممممێ ڕۆٌ! ک یەَممممێ ڕۆٌ دێ بممممۆ ئممممبفرەحێيیُیج پػخی ڤی ْەيی ضمەرٔبەرێ خمراة ئۀا کمٕ
دەَگممێ ئبفرەحممب حێممذا بهُممذبٕٔی ٔ داخ مٕازا پبراضممخُب
خۆ دکەٌ پػخی کمٕ ضمەرٔبەر ٔەنێٓمبحی ئێمذی ئۀ
َەغیبیٍ ژ خەنکێ ڤەغێرٌ؟!
کیمممم یەَممممێ ڕۆٌ؟! ئۀ ڤەکممممۆنیُێٍ زاَطممممخی
ئۀێمممممٍ ُْمممممذەن ئمممممبفرەحێٍ ٔاٌ ڤەدیخمممممیٍ؟! یمممممبٌ
ببٔەرَبيەیێٍ بهُذ؟
ک يمممب حێممذا ْەیە ئەگەر ئۀ ئبفرەحممب ڤەکممۆنەر
یبٌ دکخۆرا یمب ضمەركەڤخی َەبمٕٔ د پەرٔەردەکرَمب
جیهەکێمممذا کمممٕ بػمممێٍ ڤمممبٌ دمممبنەحێٍ ڕەزیهکرَمممب
ئمممممممبفرەحێ ٔ بکبرْیُبَمممممممب ٔێ ٔەن ئممممممممبيیرەکێ
ضێکطمممی د کۆيەنگەْێمممذا ڕأەضمممخیٍُ؟! ک يممممب
حێممذا ْەیە دای مکەن ة ڤەکممۆنیُێٍ خممۆڤە ي ٔیممم
بیج ٔ کٕڕێ ٔێ یمێ دەضمخذرێ ییێ ل ضمەر ک مبٌ
دکەث ٔ ضڤکبحییێ ة ئۀاٌ دکەث؟!
ئەو دێ ک فبیذەی بیُیٍ ئەگەر ئەو گەْػمخیُە
ضمممەرببَێ يەریخمممێ ٔ ڕۀغمممج گەْػمممخە َسيخمممریٍ
ئبضج؟!
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ئەرێ يممممب ًََٕٔەیممممب ضممممەرکەڤخُب يممممبدی ل دەڤ
ئبفرەحێ یب گرێذاییە ة پێػبڕکی ٔ ضمەربخۆبَٕٔب
ٔێ ل گەل زە يممممممممی؟ ئەرێ ژ ڕاضممممممممخب ئۀ پممممممممێال
يێخٕازییێیە کٕ ل پػج ضەرکەڤخُب ئبفرەحێیە؟
ئەرێ يب ٔێ ئبفرەحێ َەغمیب ضمەرکەڤخُێ بیُیمج
ة نێساَممی ٔ ة ْەڤکممبری ل گەل زە يممێ خممۆٔ ،
زاَیُمممب ْەردٔٔ یەَمممبٌ بمممۆ يمممبف ٔ ئەرکمممێٍ خمممۆ ٔ
درٔضخکرَب جیهەکمێ ڕاضمج ٔ درٔضمج د ْەيبێمسا
خێساَەکب ئبزاددا؟
د گۆحبرەکممب ڕۆژَبيەیممب گبردیبَممذا ،ئۀا کممٕ
يە ل دەضممممخپێکێ ژی بەدطممممکری ،ڕێممممبەرا پمممممێال
يێخٕازییێ  )Nancy Fraserئمبخڤخُەکێ دبێ یمج
کمممممممممٕ کٕرحییمممممممممب گەنەن ژ ئۀاٌ گمممممممممبزی ٔ
ْبٔارییمممبَە ئۀا کمممٕ ژ یمممێ ُْمممذەن يێخمممٕازێٍ
ڕۆژئبڤبییڤە دْبحە گبزیکرٌ ،ئۀ دبێ یج:
ئەز ٔەن ئێ ژ يێخٕازاٌ ،ة ٔێ غۆڕەغب ئەز
دکەو بممۆ ڕزگبرکرَممب ئممبفرەحێ ،يممٍ ْەردەو ٔەضممب
ْممسر دکممر ئەز ی مب جیٓبَەکممب ببغممخر ئبڤممب دکەو ٔ
پخر یەکطبَی ٔ دادی ٔ ئمبزادی یمب حێمذا ،بەنمێ پمب ل
ڤممبٌ دٔٔيبْیک مبٌ ،يممٍ ْەضممج ة دٔٔدنیی مێ کممر،
کمممممٕ ئۀ ًََٕٔەیمممممب بهُمممممذ ئۀا پمممممێال يێخمممممٕازییێ
پیػمممبَذدەث یمممب خسيەحمممب ُْمممذەن يەرەيمممێٍ جمممٕدا
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دکەث ة حەيممبيی ٔ ،ة دیممبریکری ڕەخُەیممب يە بممۆ
گەیمممبحییێ ْەڤڕەگەزبمممبزی) بمممٕٔیە ڕەَگەکمممێ
َٕی ژ َەیەکطبَی ٔ بۆ خۆ بکبرْیُبَێ).
ئەڤە دەرئەَجبيێ ئبزادییب ئبفرەحب رۆژئبڤبیی بمٕٔ،
یممب کممٕ ة حەيممبيی بەرەڤ قیبهەَبيەیەکممب غبغممڤە
چممممٕٔی ،کممممٕ ببزرگممممبَێٍ کبرەضممممبحبٌ دەضممممج ة
ضەرداگرحٍ ٔ بمۆ يەرەيمێٍ خمۆ بکبرْیُمبٌ ،پػمخی
ڤمممێ چەَممممذێ َە ئمممبزادی ٔ َە دادی ٔ َە يممممبف ٔ َە
یەکطبَی بۆ ٔێ َەْبحە بجٓٓیُبٌ!
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ئەڤا ئایەتا ب وینە و هەڤێەرییێ بکە
پػخی ئەڤێ ْەيییێ ْەڤبەرییمێ بمکە ٔ گۆحُمب
خٕدایێ يەزٌ بخٕیُە:
َ
ٓ
ّ َ ُ َ ن ُ َ ََ
ّ
ن
َ
ُ
ن
َ
م
َ
ٱلٕ ااق ِء ِب َُ ااق هما ا َ ٱللا ا ما ا ُ مِ
ٱلسج ا
اقَ قوَ ااوّ نِّ ااِ ِ
﴿َ ِ
َ َ ٓ َ َ ُ ْ م َم َ
َ
م
م
َ َ
اِ و ِ ُ ااق ِْْۡ ااوا َِ ااٖ َْ ااو ِل ِ ِ  ﴾...س ۆۆتا [الٕ ااقء:
نِّ ااِ ا ٖ
.]43
ڕايممممبٌ :زِ و ل ضممممّر چبڤممممذێرٖ ٔ ة خٕداَكرَممممب
ژَممممبٌ ڕابٕٔيُممممّ ،ژ بممممّر ٔاٌ ضممممبنۆخّحێٍ پێڕابممممٌٕٔ
ٔضّراحییێ يێٍ خمٕدێ دايُمّ ٔاٌ ،ژ بمّر ٔێ يمّْر ٔ
َّفّقێ يب ئّٔ ددٌِ ئۀاٌ.
گۆحُب خٕدێ بخٕیُە دەيێ دبێ یج:
َ مُُ َ
َ مُ م ُ َ َ مُ م َ ُ َ م ُ ُ م َ م َ ٓ ُ َ
م
اِ ا ااأَسوّ
﴿وٱۡلؤ َِٔ ا ااوّ وٱۡلؤ َِٔ ا اات ما ا ا ِ ْو ِلر ا ااقء ا ا ٖ
مُ َ
َ
مَ
ٱۡل م ُسو ِ َو َن مه َو موّ َن ِٖ ٱۡلٔك ُِس  ﴾...ستا [الٕ قء.]17 :
ِب ُ
ڕايممبٌ ٔ :يێممرێٍ خممٕداٌ بممبِٔر ٔ ژَممێٍ خممٕداٌ بممبِٔر
ُْممذِش ژ ٔاٌ پػممخّڤبَێٍ ُْذِكبَممّ ،ئممّٔ فممّريبَێ
ة بمممبِٔرییێ ٔ كمممبرێ چمممبش ل يرۆڤمممبٌ دكمممٌّ ٔ
ئۀاٌ ژ كٕفرێ ٔ گَّْٕبٌ ددٌِ پبظ..
ئەڤممبٌ ئبیەحممبٌ بخمممٕیُە ٔ کممٕ حمممٕ یممێ دیبردەیمممب
 )Battered woman syndromeدبیُی!
ٔ پبغی ڤێ گٕحُب خٕدایێ خۆ بخٕیُە:
مَ
﴿َ ...و َنقش ُس ُ
وه نٖ ِبٱۡل م ُسو  ﴾...ضۆرەحب [الٕ قء.]79 :
ِ
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ڕايبٌْ :مّڤبنيُییب ْمِّٔ ل گمّل ژَمێٍ ْمِّٔ بمال يمب
ة قممممّدرگرحٍ ٔ ڤيممممبٌ بیممممجْ ،ممممٕيٍ يممممبفێٍ ئۀاٌ
بذَِێ...
ْەرٔەضب ئەڤێ ژی بخٕیُە:
م
َ
َ
م
ن
َ
م
﴿َ ...ول ُ ا ا ناٖ ََِّ ا ا ُ ٱل ا ا ِاري َنلا ا ا م ِو نٖ ِب ا ااٱۡل ُسو ِ ُ  ﴾...ضمممممممۆرەحب
[الٕ قء.]228 :
ڕايممبٌ ٔ :ژَممبٌ يممبف ل ضممّر يێممراٌ ّْيممِّٔ ،كممٗ
يێممراٌ ژٖ يممبف ل ضممّر ٔاٌ ْممّٖ ،ة ڕَِگممّكێ
چبش...
ْەرٔەضب گۆحُب پێغەيبەرێ خۆ بخمٕیُە ضمالڤێٍ
خممممٕدێ ل ضممممەربٍ :ببغممممخریُێ ْۀە ئۀە یممممێ بممممۆ
خێساَمممب خمممۆ یمممێ ببغمممبیج ٔ ئەز ژ ْۀە ْەيییمممبٌ
ببغخرو بۆ خێساَب خۆ)
بخمٕیُە ٔ حمٕ یمێ دیبردەیمب )sexual objectification
دبیُمممی ،ئمممبَکٕ يخبیکرَمممب ئبفرەحمممب ڕۆژئبڤمممبیی بمممۆ
ضێکطی.
پبغی ئەڤێ گۆحُب خٕدێ بخٕیُە:
َ َ َ َ ن ُ َ َ ّ ن َ َ َ ُ ْ م ََ َ م َ م َ
ّ ﴾...
﴿وض ااسل ٱللا ا َ ااَّ ِلل ا ِار ٖ ءأَ ااوا ٱَ ااسْۡ ِهسنا ااو ُ
ضۆرەحب [التحسیِ.]77 :
ڕايبٌ ٔ :خٕدێ يّحّنّش ل ضّر دبنێ ئەڤبٌ خٕداٌ
ببِٔراٌ ْيُب -يێٍ بمبِٔرٖ ة خمٕدێ ْيُمبٖ ة دمبنێ
ژَب فیرعۀَی)...
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ئۀ َە حػممممممممخە ٔ َە ئممممممممب ڤە ٔ َە يرۆڤەکممممممممب
ئبضممبیییّ ،بەنک مٕ ژَەکممب ًَممَٕٔەیە ک مٕ چیڕۆکممب
ٔێ بۆ ببٔەرداراٌ دْێخە ڤەگێڕاٌ
ژَەکممب بممبٔەردار کممٕ بەرُْگبریی مب فیرعۀَممی
دکر ئۀ فیرعۀَمێ کمٕ خەنمژ دکمرە بەَمذەیێٍ
خمممۆْ ،ەرٔەضمممب ئۀ چمممبڤهێکەرە بمممۆ ئبفرەحمممبٌ کمممٕ
بەرُْگبرییب فیرعۀَێٍ َمٕکە بمکەٌ ئۀێمٍ کمٕ
دڤێٍ خەنکێ ْەيییێ بکەٌ بەَذەیێٍ خۆ.
َ
َ َ
ّ ﴾ يّريممّيب ك ممب عًراَممٗ،
﴿ َو ََا ماسَن َِ مٱبٕاات ِن مُا َاس ُ
بال ژٌ بۆ خمۆ بمکەٌ چمبڤهێکەر بمۆ ئیًبَمب خمۆَ ،ە
بممممممممۆ بەرْەيممممممممێٍ خممممممممۆ یممممممممێٍ يممممممممبدی ٔ َە بممممممممۆ
ضەرَجڕاکێػییب ضەرٔضیًبی.
ڤبٌ ئبیەحمبٌ بخمۆیُە ٔ کمٕ حمٕ یمێ ٔاٌ ئبفرەحمبٌ
دبیُممی یممێٍ ژَکممێٍ نەغمممرۆظ دکەٌ پێػممڕۀ بممۆ
خمممۆ ،حۆڕەبَٕٔمممب خمممٕدایێ خمممۆ بخمممٕیٍُ ل ضمممەر ٔاٌ
کەضمبٌ ئۀێممٍ ْەحکمب َبيٕیطممب ئممبفرەحێٍ بممبٔەردار
دبەٌ ٔ دەضممخێٍ خمۆ درێم دکەٌ َبيٕیطممب ئبفرەحممبٌ،
دەيێ کەرەو دکەث:
ن ن َ َ م ُ َ مُ م َ َ م َ َ مُ م َ ُ ُ ْ
﴿ ِإّ ٱلا ِار ٖ سَااوّ ٱۡلحَٰاإ ِت ٱل ِِلا ِات ٱۡلؤ َِٔا ِات ل ِ ٔااوا ِ ا
ُّ م َ َ م ٓ
ٱۡلخ َسة َو َل ُ مِ َن َر ٌ
ال َن ِظرِ﴾ ضۆرەحب [الٔوز.]24 :
ٱلدْرق و ِ ِ
ڕايبٌُْ :ذٖ ئمٌّٔ يمێٍ حبٔاَمب زَمبيێ ة دٔيمس ژَمێٍ
پبراضمممخٗ ٔ خمممٕداٌ بمممبِٔر ٔ بمممێ ئبگّْمممم ٔخرابمممٗ
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َّْبحییمممممّ ضمممممّر دنمممممی ڤمممممّدٍَ ،ئمممممّٔ د دَٔيمممممبيێ ٔ
ئبخرِحێذا ژ دنۆڤبَییب خمٕدێ دِركريُمّ ،عّزابمّكب
يّزٌ د ئبگرێ جُّّْيێذا بۆ ئۀاٌ ّْيّ)
بخٕیُە ٔ ْەڤبەرییێ بکە:
َ َ ُّ َ ن ُّ ُ ّ َ م َو َ َ َ َ َ َ َ ٓ م ُ م َ ُ م َ
﴿ أ ُيوااق ٱلٔ ُِّ ا ق ا ِۡلش ِج ااك و ٔق ِٓ ااك و ِٓ ااق ِء ٱۡلااؤ َِ ِٔ ّ ااد ِْ ّ
َ
َ َ َٓ َ
َ
م ََ مَ ن َ َ
َنل م ِو نٖ َِاٖ َجل ِِر ِاه ِو نٖ ذ ِل َاك ْ مدٓ َاأ ّْ ُر م َاسه َٖ ها ُ اؤذ م َٖ َو اقّ
ن َُ
ٱلل ُ غِوزا نز ِحرُق﴾ ضۆرەحب [ألاحصال.]99 :
ڕايبٌ :ئّٖ پێغّيبّر حٕ بێم ِ ژَمێٍ خمۆ ،ك مێٍ خمۆ
ٔ ژَێٍ خمٕداٌ بمبِٔراٌ :بمال ئمّٔ پێ مێٍ خمۆ ة ضمّر
ضممّرێ خممۆ ٔ دێًممێ خممۆدا بممّردٌِ دا ضممّر ٔ دێممى ٔ
بّرض میُگێٍ خممۆ ڤّغممێرٌ چممَٕكٗ ئممّڤ چَّممذِ
َێسيكخرِ كمٕ ئمّٔ ة ضمخبرِيییێ بٓێُمّ َیبضميٍ ،دا
ئمممّٔ بمممّرُْگبرٖ ک َّخۆغمممٗ ٔ ئێػمممبَبٌ َمممّبٍٔ .
خممٕدێ گَّْٕممم ژێبممرێ دنۆڤبَكممبر بٕٔيممّ كممٕ ٖٔ
گَٕممّْێٍ ب مٕٔری بممۆ ْممِّٔ ژێ بممريٍ ٔ ،دنۆڤممبَٗ ة
ِّْٔ برٖ).
گۆحُب پێغەيبەرێ خۆ ضالڤێٍ خٕدێ ل ضەر بٍ
بخٕیُە دەيێ دبێ یج :ژٌ ژ بەر چبر حػخبٌ دْێخە
يبرەکرٌ ،ژ بەر يبنێ ٔێ ٔ جٕاَی یمب ٔێ ٔ َەضمەبب
ٔێ ٔ دیُذارییب ٔێ ،ڤێجب حٕ یب دیُذار ْەنب ێرە)
"خٕداٌ دیٍ" چَٕکی ئۀ َە يخبیمب ضێکطمییە ٔ ة
ضەرضمممممبيییب دێًمممممێ ٔێ َمممممبْێخە ْەنطمممممەَگبَذٌ،
73

ئۀە کممممممٕ ة ڕۀغممممممج ٔ

بەنکممممممٕ یممممممب گرَمممممم
دیُذاربیج.
ْەرٔەضمممممب حمممممٕ یمممممێ د ژیمممممٕارێ کۆيەنگەْمممممب
رۆژئبڤممبیی دبیُمممی کممٕ زاڕۆن ْمممبحیُە ژ بەربمممرٌ ٔ
زاڕۆکێٍ ْبحیُە ْبڤێخٍ بۆ َبڤ ضُذۆقێٍ ڤەغبرحی
ٔ دەربەدەری ضممممەر جبدەیممممبٌ دبممممٍ ٔ پبغممممی گۆحُممممب
پێغەيممبەرێ خ مۆ بخممٕیُە ضممالڤێٍ خممٕدێ ل ضممەر بممٍ
دەيممێ دبێ یممجْ :ەر کەضممێ ضممێ کممە ْەبممٍ ٔ
ئۀاٌ ة خٕداٌ بمکەث ٔ ل گەل ئۀاٌ ة ڕەدمى
بیج ٔ کەفبنەحییب ئۀاٌ بمکەث بٓەغمج بمۆ ئۀی
يطۆگەرە) گمۆحُێ ئەی پێغەيمبەرێ خمٕدێ ئەگەر
دٔٔ بٍ؟ گۆث :ئەگەر دٔٔ ژی بٍ.
بیمممرا خمممۆ ل ٔێ فرۆحُمممب ئمممبفرەحێ بیمممُە ٔ پبغمممی ڤمممێ
گۆحُممممب پێغەيممممبەری ضممممالڤێٍ خممممٕدێ ل ضممممەر بممممٍ
بخٕیُەُْ :ذیکە ژَە خٕغکب زە يبَە)
پػخی ڤێ ْەيییێ گۆحُمب خمٕدایێ يەزٌ بخمٕیُە
دەيێ دبێ یج:
ُ ُ ن
ٱلل ا ُ ل ُر َِ ا ّ َّ َل ُكا ماِ َو َي موااد َ ُك مِ ُس ا َ َّ نٱلاار َُ
ٖ َااٖ َقا ماِل ُكِم
﴿ ِسنااد
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ن
َ َ ُ َ َ َ م ُ من َ ن
ُ
َ
َ
ٱلل ا ُ ُ سنا ُاد َّْ َ ُتااولَ
ٌ
ونتااول نلااركِ وٱلل ا ن ِلاارِ ح ِكاارِ * و
َ َ م ُ م َ ُ ُ ن َ َ ن ُ َ ن َ َ َ َِ ُ ْ
اوا ََا اارم
نلا ااركِ ون ِسنا ااد ٱلا ا ِار ٖ و ِِ ا ااوّ ٱلا ا ا و ِۡ ّْ ٓ ُِرلا ا
ُ ُ ن ُ َ ُ َ ّ َ َ ُ
أك مِ َو ُخل ا ا َ ٱ م ٓ َ ا ااُٖ
َن ِظرُ ا ااق * ِسن ا ااد ٱلل ا ا ّْ ُ ِِ ا ااَ ن ا ا
ِ
ِ
َ
ض ِ رِق ﴾ ضۆرەحب [الٕ قء.]28-22 :
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ڕايمممممبٌ :خمممممٕدێ ة ئەڤمممممبٌ غمممممري ّحبٌ دڤێمممممج
ڕێُيػبَێٍ ديُێ ِّْٔ يێ ڕاضمج ٔ غمري ّحێ خمۆ يمێ
بُّجممْ بمممۆ ْمممِّٔ ئبغممكّرا بكمممّث ٖٔ ،دڤێمممج ة
زڤڕيُب ِّْٔ بۆ عيببدِحبٌ حۆبێ بذاَیج ضّر ْمِّٔٔ ،
ئممّٔ يممێ پڕزاَممب ٔ كبربُّجٓممّ  ٔ )0١خممٕدێ دڤێممج
حممممۆبێ بممممذاَیج ضممممّر ْممممِّٔ ٔ ،ل غبغممممییێٍ ْممممِّٔ
ببٕٔریمج ٔ ،ئمّٔێٍ ل دٔيمس خۆغمٗ ٔ دن مَٕٔێٍ خمۆ
دچممٍ دڤممێٍ كممٕ ْممٕيٍ ة داَممّكب يممّزٌ ژ ديُممٗ
دٌِ  )0٧خممممٕدێ ة ٖٔ غممممري ّحێ ٖٔ بممممۆ ْممممِّٔ
داَبٖ حػخێ ة ضبَبْٗ بمۆ ْمِّٔ دڤێمجَ ٔ ،مّڤێج ل
ضّر ِّْٔ ئبضێ بكمّث چمَٕكٗ ْمٕيٍ ٔاز يمێٍ
ْبحيُّ ئبفراَذٌ .)02
ئۀاٌ ئبیەحبٌ بخٕیُە ٔ بەرێ خمۆ بمذە پێمذڤیبحییب
يە ة دیُمممێ خمممٕدێ بمممۆ ُْمممذێ داکمممٕ ژٌ ٔ يێمممر د
خۆغممییبَذا ب م یٍ ٔ ،پێممذڤیبحییب يرۆڤممبیەحییێ ة ڤممی
ئبیُی داکٕ ژ ئەڤێ حبریبحییێ ڕزگبر ببیج.
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دەربارەی نڤێسەری
* دكخٕر إيبد عبذانذبفظ قُيبي.
* ببٔەرَبيەیب دکخۆرایێ د زاَطخێ دەريبَطبزییب
گەردیذا ل زاَکۆیب ْیۆضخٍ یب ئەيریکی ة
دەضخخۆڤە ْیُبیە.
* ة ڤەکۆنیُێٍ دکخۆرایێ ڕابٕٔیە ل َبڤەَذا
حێکطبش یب پسیػکی.
* پػکذاربٕٔیە ل داْێُبَێٍ بیبڤێ ضبخبَٕٔب بریُبٌ ٔ
د کۆيەکب ڤەکۆنیُێٍ چبرەضەرییێذا ،ئۀێٍ
بە ڤبٕٔیٍ د کۆيەکب ڕۆژَبيەیبَذا.
* ئێژ بٕٔیە ژ ضێ پێذاچٕٔیێٍ ئەکبدیًی بۆ
يەزَخریٍ پەرحٕٔکب بەربە ڤ ل جیٓبَێ د زاَطخێ
دەريبَطبزیذا ،ئۀ ژی پەرحٕٔکب:
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د چبپب ْەغخێ یب پەرحٕٔکێذا ئۀا بە ڤبٕٔی ل ضب
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* د َٕکەدا ل پػکب دەريبَطبزی ل زاَکۆیب جرظ ل
ئۆردَێ کبر دکەث.
* زاَطخێ غەرعی یێ ژ کۆيەکب زاَبیبٌ ٔەرگرحییە.
* چەَذیٍ گۆحبر ٔ ٔاَە د کۆيەکب ڕۆژَبيەیبَذا
ْەَۀ ،ەکی :ئبڤبکرَب ببٔەرییێ ل ضەر بُیبحەکێ
يەَٓەجی ،بەرضڤذاَب گۆيبَبٌ ،دإَضخبَذَەکب زاَطخی
یب حبیبەحًەَذ د زَجیرا گەغخب یەقیُێ) داْ ،ەرٔەضب
زَجیرەیێٍ دی یێٍ ْسرکرٌ د قٕرئبَێذا.
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