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 *  واقورماويکصارثرسيبؤ  وةالم ووينبنة
  نةوال سةعداوي. د                                                                   

  

  
                                                                                       

    a_sarkash@hotmail.comسةرکةش                                                                                                  
. ي د) الوجة العاري للمراة العربيية(ص ناوةناوة طولبذصرصک لة کتصيب  م ببئةطةر بکرص و بوار

  .نةوال سةعداوي دةکةم بة کوردي
و  ئةمةش لةبةر ضةند هؤکارصک، بةرلةهةموو نووسةر ذنة، ذنصک نووسةرة و دکتؤر، دکتؤر

 رادةيةکي ضاک لةئصش و نووسةرصک تا ذنة نووسةرصکي ثصشكةوتنخواز، راديکال، بوصر،
عةرةيب ئيسالمي  کؤمةلطاي ضينايةيت، کؤمةلطاي ئازارةکاين ذن وکؤمةلطاي باوک ساالري،

  .تصدةطا
باس و بابةتةکاين ئةم کتصبة ، زؤر نزيکة لة ثرسةطرنطةکاين رؤذطاري ئةمرؤي ناو هةناوي 

ل لةداطريو داسةثاين کوردةواري، لةمانةش طرنط تر دواي سةدان ساکؤمةلطاي  ئصمة،کؤمةلطاي 
کلتوري عةرةيب ئيسالمي بةسةرکؤمةلطاي کوردستان ئةمرؤ رصذةيةکي يةکجار بةرضاوي خةلکي 
ئصمة خؤبة مومسان دةزانن، لةطةل ئةم کلتورو ئايينة عةرةبيية ئيسالميية تصکةالو وئاوصتة 

  .، بوونةتة بةشصک لصيبووون
ئةم  لةطةل باس و بابةتةکاين يةيت دةکامن وادةبينم خوصنةر زؤر زوو هةست بةئاشناهةروا 

هاو شصوة بووين کؤثي و کتصبة، لةبةرثصک ضوون و لةيةکتر نزيکي کصشة وطرفتةکان، لةبةر 
  .سيماو روخساري دياردةکان
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 ثةمةييةکاين نة خةوم بةخةو، خةوتبوومامملةتةمةين شةش ساالندا بووم، لةنصوثصخةوي طةر
درصذ کة  کردانة ضلکنو  رةشةستةساردة زبرة،طةورة، نينؤک م بةو د کاتصک هةست،منداليمةوة دةدي

 بةهةموو هصزي دةمم ،وشصوة دةخرصتة سةردةمما طةورةي هروزب دةستصکي تري .دةمطرص ،المؤ بدةکرص 
   . بؤئةوةي رص لةهاوارکردمن طرص،دادةخا

 يامن نايةتةوةاو ضةند بوو، شصوةي دةم وض نازامن ذمارةيان،هةليان طرمت بؤ ذووي سةرشؤرين
، امهصنتاريک دا لةبةرضاو يدونيا ي رةشتةمصکهةر ئةوة دةزامن  يان ذن،بوون  نازامن ثياو ،ةرضاوب

  . صکمةوة بةتيلمةثةرؤتتابصيان بةسضاورةنطة 
  کةطرتبوومروبال وقاضيان سة وةها توندکة  لصي تصيطةييم ، ئةودةستة ئاسنينانة بوو ئةوسائةوةي 

 لوس وساردي ناوذووري اينتةختهةروةها بريبوو،  انيةکيوبةرطريالن جو رهةتواناي 
 دةنطي  ونطدةةنطةدةنطي نامؤ، ددةبوو بة تصکةالو کة ،بووومت  جةستةي روصرذ يةکةرکؤشرةس

ةوة مصناريهبيذکردن و سويين ضةقؤي وةتيةکسةر ئةمة کة  ،ةي ئاسننيرضاثسويين ون دنالصکخش
  .رنةربسذنة ة جيرخةبةرلةوةي برد کذيان دةي تةي ئصماوضر لةبةقةسابةکان  کاتص

لةنصو ثصخةوةکةما  ، هاتوونکؤمةلصک دز وجةردة ئةوة زاين دة مةيي، واماخوصن لة جةستةم
   . طوندييةکةمةريلة داثبيستبوو زؤر  ملةم ضريؤک و بةسةرهاتانة خةريکن سةرم دةبرن، ،ةميانودزي

م، هةرئةوةندة دةنطةکة نةما دمل  بووي تةزاندة طوصضکةيئاسنين ةسووين دةنطي ئةو لصکخشاندن و
 مستهةکةضي ، ن بةسترابووةکامنهةناسةم طريابووضاولةنصو قةفةسةي سينطما وةستا، لةکاتصکا 

 وة،ةصتدةبنزيک   بةلکو لةسکم لة شوصنصک لة نصوطةمل،ان، لةطةردمن وةةصتد شتصک لصم نزيک دةبردةک
دةست وثةجنةي و بةنةوة، هةرقاضصکم راور دةخک دوصضةکامن ل قاکرددةلةودةمةيدا هةستم 

هةر وةک  .طريا بوونوقاييم توند ها ةو بة شصوةيةكي نةرم بوونيان بؤ نةبووهةرطيز  کة انةيئاسنين
 بةهصز ،بةشتصکي ئاسننيکة کرد دةهةست ئاوهام  ،خبرصتة سةرقورطممووسصکي تيذ لةتةضةقؤ يا دةمة 
  .صةشصک لة جةستةم دةبربمل،  شتصک لةنصوان قاضةکامن لةنصوطة،وطور
  ئاطر بووذان نةبوو ذانةکةخؤ ، مندا يةک بةخؤم ضريکئازارئصش ولةسوصي م يشبةستران دةمةراي ةرس

رالي اضوهةرسةرشؤرکةکة ناو تةختاين  م لةسةر خؤ، طؤالوصک لةخوصينبووبةربجةستةم تةواوي لة 
يست وا نةموو هةر.ض بوو ي منيان بريلةجةستة  ئةوةي،لةمنيانکردةوةئةوةي  نةمزاين .م بووتةين
، ئاي ض  و رزطارمکافريام کةوص ئةوةي  بص و  بؤريش بکةم، دةطريام وهاواري دايکمم دةکرداثرسي

لةنصو ئةو بصطانانة وا  کة بينيم دايکم بةخوصن و طؤشتيةوة نبوو بؤمک تصارةساکض صک نبةرکةوت
بةر لةضاوترووکانصک نةبووبن روةک ئةوان هة صبةروويانةوة ثصدةکةن، وةستاوةو قسةيان لةطةل دةکا

  . بريدةسةرکضةکةي ئةميان کة 
 کة طرت يانکةمکؤلةخوشکة ضبةهةمان شصوة  بينيامن وکاتةکةم، هاوثصخة سةر هةليان طرمت بؤ 

   ! نا ...نا... نا نةکةن رد  ک، هاوارمدووسال لةمن ضووک تر بوو
ردوان، م، سثي هةلطةرابوو وةک رووي بيين نمم لةنصوان دةستة زبرة طةورةکانيارووي خوشک
روةک ةه ،کةوت يةک بة ضاوي انضاومخصرا  انصکيکاوتروضةل ،ن بؤ ذووري سةرشؤرينبةرلةوةي بيبة

 کة ئصمة طةيشتبني ديايةيذاتربص و لةم ة کرددياييذاتر هةستمان بةم هةردوومان ثصکراضرکةساتةدا لةم 
 بة دووةوةي کةضارةنووسي بصدةسةالتانةمان دياري دةکا،  ئ!!رةطةزي ذن لةو رةطةزة کةوينةتةوة،

 . ةي جةستةمان قوتکرصثارضبؤئةوةي هةندص  وادةمااذ وةةسارد  ئاسنييندةسيت
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 باالي ين خوصندووبصندةوارو، باوکم خوو نةبةانرة نةخوصندةوايبنةمالة ميسري بنةمالةکةمان لةو
م  دايک**.)فييةوئةملةن( روةردةيي بوو لةشارياودصري ثةض* سالة ک هةندة ئةوة ن،ردبوو کتةواو

ي تيثي ؤکةرس بدا وبةشو کميدابةرلةوةي  صسال صئةو کمي داباوکي ،صند بوويولةفصرطةي فةرةنسي خ
ذنان يا ) نةيتوس( ةبوة ارسنا ينةريتةُُُُداب وئةوةشا انئةم  هةموولةطةل ،بووموزيکي سةربازي 

  . ني لصي دةربازنةدةبووش کيذصکي طوند يا شارن هيضبةربالو بووهصندْ  ) ةوثاککردنة(
بص هةموويان   ،هاورصکامن کرد لةثرسيارم  لةم بارةيةوة ،م بؤفصرطةطةرانةوة بوونةوةو کدواي ضا

ئةو ثرؤسةي  ،سةروي مامناوةندي بووبنيا لةخصزانصکي باال، مامناوةندي،  لةوةي کةجياوازي 
 کضاين ةللةناو خصزانة هةذارة نةخوصندةوارةکاندا  وطوند لةبةالم . بؤکرابوو) سونةتکردنةيان(

لة  ئةم کارة ***ئةمرؤشرؤذطاري  تا  کرابوون،هةموويان سونةتهةر زانيم ) کفرتةحلة( طوندةکةم
  بةالم خوصندن و. بروايان ثصي هةيةينةکانيششنشار خصزانة ةل  زؤرةکلبةبةربالوة وطوندةکان دصهات 
ئةو ئؤثةراسيؤين  دايک وباوکان تاهةندصک لة ة  بکردووة ي زؤرکؤمةکي بووين هؤشياري زؤر

  .دانيشي بةرتةسککةنةوةئةجنامو بواري  نةدةن ئةجنامبؤکضةکانيان سوونةتکردنة 
ي نةم تةواو بةهةروا ،  دالة خةونةکامن مايةوةهةميشة وةک مؤتةکة بؤ من  ،ئةم رووداوي ميتکةبرينة

 ، دايک و بامبوي تر هةبص صکئةطةر رووداو يا، وانيمدايةلةداهاتوو لةضاوةر يش تري شتصکضدةزاين 
لةطةل ضاوکردنةوةم هةر وايکرد  هةر زوو ةم ئة،لصيان شاردبصتمةوة ورو بةرم ةاي دطکؤمةل  يا،داثريةم

سةر بزةي بة ئةوکةسة ةسصک کهةر  کض کةدصتة سةردةمي ي ووشة،ت بکةم من کضمس هة،يانبةذ
 .دانايةلصو
 ،ةدارنةئةي بامنکاداوةرييةي ةيداوة بةسوصو ئةم رو1955سايل لة  بةدکتؤر منبوو، منورة بوو طةيواد
ئةم   هةروةها، يمصتسةرذياين سصکسي وهاو م لةالوصيت ود کريشة، بصبميي تصکداصت منداليرووداوة وئة

ة  ل وموزةکار بواکتؤرصکي تدمن  کةنةکامنا بةتايبةت وة لةخةوايةممؤتةکصک وةک رووداوة 
خوصنيان لةبةر )ةوةميتکةبرين(ي  ضؤن بةهؤ، کضؤلةي مناليان دصنا الم بؤ فريا کةوتن،ندصهاتةکا
  . دةضوو

تا بةوةدةطا  ،وةةبووندة  بةربوونخوصنتوشي  دالضةندان من،وةبةهؤي ئةم داب ونةرصتة قصزةونة
مةش ئةن دةهاتهةميشةيي توندي  تيذ ويةکجار  تووشي هةوکردنةوةيةکي يا يان لةدةست دةدا،يانط

  .وةرووين وسصکسي دةبوونةدة تووشي کصشةوطرفيت ،لة دواجاردابةهؤي ثيس بووين برينةکانيان، يا 
ةندة ض، سةراسيمةييم باري کارکردمن بردمي بةرةو ئةوةي کة هةندصک لةذناين سوداين بثشکنم

ةوةي لة قصزةوون تر بوونةتةوة لزؤر ) ينصکيميتکةبر( سوداين دوضاري اين کةبينيم کضورةتر بووطة
کض،  يودان تةواوي کؤئةندامي مصيينة سلةبةالم  )ندةبرکة ميتکة(، لةميسر تةا مدةدرصاجنةئميسر 

ةي دةرکي دامةين وةنيروئينجا هةلدةسنت بة دو ندةبر  ناوةوةشيارةکاينلضک و لصوميتکة وهةرضوار
 دصلنةوة تا ميز و خوصنرصذيوک  تةا کونصکي بضو،يدةخةن داياوتةوکة  بةجؤرصك ةکض

بة موس يا دةمةضةقؤيةک تةقةلةکان هةلدةبرن تا شوکردن ثصدا تصثةرص، لةکايت   *****يمانطانة
 بؤ ،جارصکي تر کونةکةي بؤدةدوورنةوة صتةالقدرسوداين ئةطةر تصبضص، بةالم ذين کؤئةندامي نصرينةي 

مديس کونةکةي بؤهةلدةبرن بةلةتة  هةوة شوي کرديشئةطةر جارصکي تر کاري سصکسي، رصطرتن لة
 دةسةند کاتص يشؤرشصک لةسينطم جؤشضؤن  ،ةيي کردوور هةستم بة تدضةن ،موس يا دةمةضةقؤييةک

لةسايل ئةو ذنانةم دةثشکين يا ئةوةي لةبارةي سونةت کردين ذناين سودانيم دةبيست، کاتص کة 
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لةطوند وشارةکان  هصشتا ة ناشرينةةريتنزانيم ئةم داب وضةند رقم هةلستا کة ضوومة سودان  1969
  .هةر باوييةيت

الم ئةوسا نةم دةزاين، بؤئةم ةاين بورةدم لةخؤ صکي خوصندةوارنوةک ذ دکتؤر بووم، کةلةطةل ئةمةشا 
کاتص کة هصشتا  ،ة بةکض دةکةن ؟ زؤرم لةخؤ دةثرسي بؤ؟ بةالم وةالمصکم وةطري نةدةهاتةلثکارةضة

   لةمن ولةدةستةخوشکةکامن کرد؟نبؤ وايا ،ئةم ثرسيارةم بؤدةهاتزؤر جار بووم يشمندالصکي بضووک
 ة دةر لة خؤراک، جل وبةرط، ديارييةکاين جةذن ئازادي ضوون، منطةل لةبؤ جوداوازي براکةم دةکةن

ربةسيت قاضةکاين دةجوولصنص، بة ئارةزووي خؤي دص اکةم بةدةنطي بةرز ثصدةکةنص، بةسةلةمال؟ بؤ بر
ين ةثصکةطةرئ. نصارودة سصةک ةل اتصک کامزنثصويستة ضاوي کض  ! کضبةالم مين. و دةضص و ياري دةکا

ة ئارةزووي خؤي  بصناب ئةطةر ياري کرد .ةبص يا تةنيا زةردةخةنةيةک بکاندةبص کةس طوصي لة دةنطي 
 ةص لب راکوا همالثاککاتةوةودةبص  ضبص لة رؤيشتنا، کوشت ةرقاضةکاين جبوولصنص بةلکة دةبص بة

ص نور تةکبةالم نص وصخبرطة صئةطةر لة ف صنةيطةبةجصخوصندن  يرکة ئواةر ه،اردنکست ورد کارخؤ
  .ةرةسي لة اطد خوصنيئةرک

 ياوازي جکضانيان دةناردة بةرخوصندنو ان بوو کمان لة خصزانة خوصندةوارةکةلةبةر ئةوةي  بنةمالة
 و  ضةند دمل بةو کضانةي خزم ،راينةب دا لة ناو بنةمالةکاين ترکندة زؤر نةبوو وةةنصوان کض وکور ه
 نةة، بيدصلص بؤ ئةوةي بةشووي بدةنبخوصندن جص ناضار دةکرص يةکصکيان دةمبيين  کةسم دةسووتا کة

دةمبيين يةکصک لةو کضانة لةاليةن برا بضووکةکانيان کة ثياوصکي ثري کةثارضة زةوييةکي هةبوو، يا 
  . نةبوونانيةئةوةي طوصرايةيل برا بضووکةکرة  تةنيا لةب، دةکرا ثصانتييةسوکاو لصيان دةدرا 

وکم مرؤيةکي هوشيار بوو ابةالم ببسةثصنص ا  خؤمي بةسةرديتةالس دةدا دةيلوةهنيش مبراکةي 
 ،ساننکةيُ وروت کض و کطهةندص جار دي يکيشمابکا، هةروا د رنيوان کض و کولة وهةويل دةدا يةکساين 

  . کةم و کوري تيايةتةواوةاةي کاتةکان نسانية لة زؤربةکرد ئةم يکالم هةستم دةةب
دةکرد  لةدايک وبامبسيارم رث، هةلدةضووم ة دةکرديانهةردةم کة هةستم بةوجياوازيية روون و ئاشکرا

 خوصندن ة لممنکة مةشا ةلةطةل ئ ؟و بةمين نادةنکةم ابردةن بة يدة افم صندةهجياکارانة بؤ 
ئاواية، ثرسيارةکةم دووبارة ئةمة  نص کة بل،نةبووتر صةزلةمصکيان سةرکةوتووم، دايکم وبامب هيض وةالم

  .ايةوةرةددثص وةالمم نهةما ئاواية؟ دةکردةوة لةبةرضي
   بؤ واية؟ ؟دةکردةوة بؤتر رصکي اتر ثرسيارةکةم بؤجرمکو

  .ش کضيم دةيانطوت ئةم کورةو تؤ بارةکراوةانثرسيارة ضةند مبة نةبووةنطةتاو دتدايکم وبامب کاتصک 
ثصضةوانةوة ئةمة  بةالم بة.،کردمن عةتثصان و قةندرکتمکودة بؤ سةةبةالمة م ووابزانن ئةهةروةک 
   ضييية؟ بؤ ئةمة ئاواية؟ رجياوازي کض و کوئص دةمطوت  صب توند وتيذترثرسيارةکردين من وايدةکرد

 ةققةيةةم دةمةض بواية و ئاطاي لميوانالمان  يدالصرةدا داثريةم خؤي تصکةل دةکرد ئةطةر لة ودةمة
لة هةموو ( توندي نةفرةيت لصمدةکرد و دةيطوت  بة دةرضوون لةداب و نةريت،دةنا اية کة ئةو ناوي بو

،  کوربراکةت کورة. تبصطومان تؤ وةک براکةت نابي. بص درصذزمان تؤهةندةي  إذيامندا کضصکم نةدي
    .بة کور لةدايک بوويتايةخؤزطة تؤش 

هةر بة ئةم ثرسيارة . تةوةا بة ثرسياري من بدکارنيعانةيدةتواين وةالمصکي قلةمال ةس ک
 ،داةصک کة شتصکي نوص رووي دتاک هةر، دووبارة دةبووةوةش مايةوة، ناوةناوةلة کةللةمسةرسورماوي 
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دةکرص وةک ماملةيان جوداواز کور بؤ هةر جصطايةک بضي  کة ،ؤ منبوو بک نةوةداکريدلنئةمةش 
  .وباالتر بص لة رةطةزي مصئةوةي رةطةزي ئةوان رةطةزصکي بةرز 

 نةک ناوي دايکم لةسةر ثةراو و ثةرتووكةکامن ،م ناوي باوکمتيدلة کاتصکيش ضوومة قوتاخبانة 
م لةباوکم ةمان ثرسيار، بةالم کاتص هوايةهةر  طوويت ئةمة ي ئةمةم لةدايکم ثرسيکارهؤ. دةنووسن

  . وايةئا ئةمة  طويت؟تص طومت بؤةوة، کاتبؤ باوک دةطةرصنرصمندال بنةرةيت  طوويت ضوونکة درک
لةدةم و ضاوي باوکم ديار بوو کة نازانص  بةالم بؤ واية؟ توانيم جارصکي تر ثرسياري لص بکةمةوة

دةمةتةقةيةک بة  ئةو رؤذةيجارصکي تر ئةم ثرسيارةم لة باوکم نةکردةوة تا بؤية وةالمداتةوة، 
  .ة سةرمبوونياري نوص کةوتوةي زائةثشيت  ،و ثصکهاتئةرصکي تر لة نصوان من و جؤ

-----------------------  
  11ل )الوجة العاري للمراة العربيية(بروانة * 
   1939سايل * *

  .يةکصک لة شارةکاين روويي دةرياية لةميسر) ئةملةنوفيية( ثارصزطاي  ***
  .ي لةسةرة1977 ئةم ضاثةي الي من مصذووي ،يةکةثةرتومةبةست کايت نووسيين ****

  )عادة) ( بص نوصذي(کةوتنةصين خو*****


