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 ئافرەتانی کورد بۆ ل فرەژنی دەترسن
بردەوام ئم باس ووروژندراوە لالین چندین ڕکخراوی 

گیاندنکانوە، تاوەکو ھرچۆنك بت ھوی ڕێ ئافرەتان و ڕا
 کخراوانو پارت و ڕدیل لکیش داوای بت و ، کاتگرتنی بدرل
دەکرت، ھندکیان ھیچی پ نیو، ھندکی تریان ل ئاستی 

با ملھاو باڕ بکرتوەو، ھندکی تر : برپرسیاریتیدا دەت
دەرەوەی وت، دوور با عورەتی دەستکردمان بۆبت ل: دەن

لڕوی بڕزتان ، پی وای ئوە دەبت چارەسر، تا کۆتایی 
لدوان و باسکان ک ڕۆژ لدوای ڕۆژ دەبت ھۆکاری دواکوتنی 
پرۆژەی ھاوسرگیری و لم ڕوەشوە تنھا ئافرەتان باجی قورس 

 !.دەدەن

ھرچندە باسکی من لسر خاکی دژواری ترە لو 
بۆت ھۆی د ڕاوک و ساردبونوەی ئافرەتان ڕوەوە، ک

لپرۆسی ھاوسرگیری فرەژنی دا، بشوەیك ن ژنی یکم 
 ت ، نردا بست ژنی دووەمی بئاسانی ڕازی دەب ب

 !.ئافرەتانیش دەورن سر ب ھوی شو بکن

بڕای من ھۆکاری دواکوتنی ئم ھاوسرگیری ئگر چی 
بیاسای دەستکرد، ئو حوکم شرعیی الینی دەستدار 

وەستاندووەو، زۆرك ل ڕکخراوەکانی ژنانیش بتواوی 
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ئافرەتانیان ترساندووەو ڕگریان ل کردوون و دووریان 
یو پرۆسوە لتخستون.! 

بم بڕای من گورەترین ھۆکارو ترس و د ڕاوک ک بۆ 
ك لو پیاوانی ئافرەتان دروست بووە، پیاوان خۆیانن و زۆر

کوا ژنی دووەمیان ھناوە نیان توانیوە دادپروەری لنو 
خزانکانیان بچسپنن و، میلیان ندابت بالیك و الیکی 

 !.تریشیان نکردبت قوربانی حزو ئارەزوەکانی خۆیان

بڕاستی پیاوانی کورد گر چند نمونیکی سرکوتویان 
بدای ل ج بج کردنی مافکانی  پیشانی کۆمگی کوردی

 گریانست و ڕربو بوە ، دەتوانرا ئکانیاندا ئزانوان خن
 و نمونانوە ئداخم بب ،نرانایئاسانی بشک ب

 !.بپنجکانی دەستیشمان ناژمردرت

کوابوو پش ئوەی پیاو باسی فرەژنی بکات و لبر حزو 
زیندوو دەکموە، دەبت ئاگای سوننت : ئارەزوەکانی بت

لفڕزەکانی بت نیفوتنت بۆ خاتری سوننتك، چونک ئو 
پیاوەی کوا خاوەنی دوو خزانو دادپروەر نبوبت 
لنوانیاندا، ئوە لڕۆژی دوایی دا بشانی خواری، یان ب دوو 

 !.کرت کراوی حشر دەکرت
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 بۆ ھردوو خزان دادپروەریش الینی ماددی و معنوی ی
کوا ، دەبت چی لڕوی مانوەوەو بدەموە چونوە ، وە چی 
لڕوی مادی یوە دەبت وەك یك تماشایان بکات و بمنتوە 
الیان، ئگر چی دیشی بالی یککیاندا زیاتر بوات ئوە 
ناچت ناو نادادگریوە، بو مرجی بشوەیك لشوەکان 

ش چاوی کپوی لر ئسدا بوی تریان نی ئزسیاندا ف
 !.تردا

چونک ناکرت خزانك باشتر بت لوی تر ، ھردووکیانی 
 !.وەك یك خۆش بوت

کوابوو پیاو پش ئوەی بیر ل خزانی دووەم بکاتوە 
بھر ھۆیك ل ھۆیکان، دەبت بیر لوە بکاتوە ک ئایا ئو 

ت و دادپروەربت لگیدا، تا دەتوانت خزانك بڕوە ببا
 .بتوانت مافی دوو خزان یان زیاتر بدات؟

وە ئایا پیاوان بڕاستی ئم سوننت زیندوو دەکنوەو ڕازی 
دەبن ئافرەتك بنن ک بوژن بت و خاوەنی منداڵ بت یان ، 

 .تمنی گورە بت و داواکاری نبت؟

ترکردنی حزو  یان ئم ووتی تنھا بۆ چواشکردن و
 .ئارەزووەکانی خۆیتی؟


