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خؤ ضريوكي موختارمايتان بيستوة ؟ بومن بيستين ئةم ضريوكة بة تةواوةيت لة طةل ئةو بريؤكةي 

 .كة لة زةينم دا هيالنةي كردبوو  هاوسةنطي بوو
كة نة جاري يةكةمم دةبص و ( لةو روذةوةي كة ئةو شةثازلةيةم لة بنا طويي ئةوكورة دا

بريم دةكردةوة ضلون ثياوان ئيمة لة وينةي ثارضةيصك طؤشتدا دةبينن وبؤ ) نةدواينجاريش 
لةو فيلمة فةرانسةوةية كة نيوةكةمي لة بري .  لةبةين بردين مةيلي جنسي خويان ئيمة يان دةوص

ةرةكةي كصشةي بوو ئةو ضوة تة وة ذياين ثياويكي وينةطري دةخستة بة رضاو كةلةطةل هاوس
كاتيك سةفارشةكةي دةطات لة .  ثياوة لة دنياي سةرخؤشي خؤيدا سفارشي ذنيكي دةسكرد دةدات

. سةرتادا ديهةوص لة نصوي بةرصت  بةالم دواتر تةنانةت جل وبةرطي جوان و رازاوةشي لة بةردةكات 
وكة شووشةيةيت ئةي بوضي لة كاتيك هاوسةرةكة ثيي دةزانص بة ثياوةكة دةلَص ئةطةرلةطةلَ ئةم بو

طةلَي نارؤيتة دةرةوة؟ ثياوةكةش بةطوي ذنةكةي دةكات بووكة شوشةكةلةبن دةسيت 
ئةم . كةم كة يش دةزانن كة ئةوةلة ثال دةستيةوةية بوو كةشوشةية.  لةنيوسةيارةكةي دادةنصت

 .بوكةلَة ناكو كية كي زور ثيك دينص
كة لة روالةتدا باشترين هةلَسوو كةوتيان لة طةل هاوسةرةكانيان هةية ئامادةن  هةموو ثياوانيك 

. شتصكي خؤيان لة ثصناويدا بدةن تابؤ جاريكيش بوة لةم بوكةشوشةية كةلكي جنسي وةربطرن 
لةكوتايي دا ثياوصك كة مصشكي تةواونية بوكة شوشةكة دةدزص تا ثياوةكة بضيتةوةالي ذن 

 .طةريتةوة سةرذياين ئاسايي خؤي وكورةكةي  و ب
هاوري يصكم سةبارةت بةو فيلمانة كة لة بازاردا بالو بونةتةوة وثِرن لة سةحنةكاين ثةيوندي 

ئةو فيلمة هيض سةحنةيةكي دةستكردي . جنسي ودةست دريذي بؤ سةر ذنان و كضان باسي بؤكردم
"  سيغة" دادوةرصك وذنة سةفةريةكةيتيدا نةبوو و ئةوشتةي كة لة فيلمة كةداية  ثصوةندي نصوان

 .نيشان ئةدات كة مة بة ستيان لةنيشانداين ئةو فيلمة لةقاوداين ئةو روداوة بووة
يان سةحنةي دةست دريذي سص ثياوبؤ سةر كضيكي ترساو كة بةزوري دةست دريذ يان دةكردة سةر 

. 
ئةولة سةرئةوبرواية .  يلَ بكةمبةداخةوة ئةم هاورصيةم ئامادة نةبوو فيلمةكةم ثص بدا هةتا ضاوص

ئيمة سةحنة ساكارةكاين ئةودةست . بوو ضاولص كردىن ئةو فيلمة زؤر ذاناوي ولة تاقةت بة دةرة



دريذيانةي  كة ثياوان بة قسة كردن دةياةوي  ئازارمان بدةن لة سةر شةقام وكوالنةكاندا دةيبينن 
. 

بؤئةوةي سايةق  . بةسة كة نةفةري تري تصدا نةبصتلة زوربةي سةيارة نةفةر  هةلَطرةكاندا ئةوةندة 
شةهوةيت  جنسي زؤربةي ثياوان  دةخاتةوة بريي ثاشاكاين رؤم . قسةوباسةكاين دةست ثي بكات 

ئةوانيش بةرادةيةك شةهوةت ومةيلي خواردنيان بوو كة كاتيك لة سةر ميزي نان خواردن 
 هةركاتيك كة جيطةيصك بؤ قوت دان نةدةماوة دادةنيشنت سةتلَصكيشيان لة الي دةستيان دادةنا تا

لة شةقامةكاندا . ئةوةي خوارد بوويان برشينةوة وديسانةكة جيطةيصةك بص خواردن بطرصتةوة
 .ئةطةر كةسصك سكالَاي لةدةست سةطيك بواية، خاوةين سةطةكة بة تاوانبار دةناسرا

ةوانة ثياويك كة دةست دةبات بو ، ل’’ثياوان دةتوانن لةهتاكيي سةبارةت بة يةكتِر شكايةت بكةن
بةآلم . طريفاين و جانتاي كةسيكي تر ، بة تاوانبار دةناسرص و بؤدةست بةسةر كردين تيدةكؤشن

ئةو ثياوانةي كة مةيل و شةهوةيت جنسييان ئيجطار زورة، بةهؤي نةبووين بارودووخ، يان 
دةرمانيان ناكةن و طريوطرفتةكاين كايت مندالَي، يان بة هؤي نةخؤشي جنسيةوة بوضي 

 ضارةسةرصكيان بؤ نابينةوة؟
ئةوانة هةر ئةو ثياوانةن كة دةست دريذي دةكةنة . ئةوان ثصناسةي ذن بوون دةدزن، ئةوان ضةتةن

سةِر ذنان، دةبص لةذير ضاوةديري دابن، ئةوان هةر ئةو نةخؤشانةن كة دةبص نةخؤشييةكةيان 
 .ضارةسةر بكريت

دارايةكةي دز دةيبات بةوة تاوانباري ناكةن كة ئاطاي لة مالَةكةي ضؤن دةيب كةسصك كة تةواوي 
نةبوة ، بةآلم ذنصيكة ثيناسةكةي دةدزن و ئةو وةك لةتكة طؤشتيك ضاوي ليي دةكةن، 
تاوانبارةضوونكةخؤي بوةتة هؤي ئةوة كة ئةزيةت و ئازار بكرص، بةهؤي بص حيجايب يان بةهؤي 

  ضارشيو لةسةر ئازار نادات؟واتة هيض ثياويك ذين. هةلَسووكةوةيت
 واتة نييوةي ذناين ئةم والتة طرفيت هةلسووكةوت يان حيجابيان هةيية؟

بووضي ئيمة كة دةكةوينة بةر هريشي نةخؤشة جنسيةكان دةيب ئاطامان لة خؤمان بيت لة بةر 
 .ئةوةيكة ئةوانة نةخؤشن

ةوةيةكي نيونةتةوةيي لة ئيران بينينة لة كؤتايي بريةوةريصك لة ثياواين ئيراين و بياين لة كوبون
لةسةر ميزي نان خواردن، ذنان و ) لة وانةية ثيشتريش لة مباريةوة شتمم نوسيبيت( بةر ضاو

ثياوان لةتةنيشت يةكةوة دادةنيشتبوون، ذنان و كضاين ئةلَماين و ئوتريشي، بري لةوة ناكةنةوة كة 
ةها هةواكةي طةرم بيت كة ئةو ثالَتوانةي كة لةطةلَ لة مانطي خةزةلَوةردا ئةم شارةي ئيران ئاو

زؤربةيان . خؤيان هيناويانةو، بةجيطاي مانتوو كةلكي لصوةردةطرن ئةوةندة ئازارييان بدات
 .لةكايت نان خؤاردن دا ثالَتوكانيان لة ثشيت كؤرسيةكانيان هةلَدةواسن



ةلَبطرص بص ئةوةيكة ثالَتوةكةي كضيكي ئةملاين جوان و كةلَطةت دةيهةوص بريكيتر خواردن ه
لةبةربكاتةوة بة شةلواري جني و شوميزي رةشي كورتةوة لة جيطةكةي خؤي هةلَدةستصتوو 

 .بةرةوالي ميزةكة وةرص دةكةوص
تةواوي ثياوة ئيرانيةكان و تةنانةت ثياويك كةلة بسيجيةكان دةضصت و ثياوانيكي تر بة روالَةيت 

 .شتين ذنةكة هةر ضاو دةطيِرنجؤراوجؤرةوة لةطةلَ هاتن و روي
وصراي هاورصيةكةم لةطةلَ ماموستايصةكي خةلَكي واليت ئينطليس خةريكني قسةوباس دةكةيني، ئةو 

 !!!ئيوة ذنة ئريانيةكان بةو مانتو مةقنةعةية شةوة زؤر سكس و  رووت دةيينة بةرضاو: دةيل
دريذو و ئةستورانةوة ضؤن وامان ثص دةنطي نارةزاييةتيمان بةرز دةبيتةوة كة لةذير ئةم مانتوة 

 :دةلين
ئةو دةلَص ئيمة ذناين وآلتةكاين خؤمان دةبينني كة بلوز و شةلوار يان دامةنيكي زؤر ئاسايي لةبةر 

ئيتةر ئةوةش دةبيتة هؤي ئةوةي زؤرتر سةرجني كةس .  دةكةين ئةوانة هةر ئةوانةن كة دةبينرصن
 زؤرة) مةكري ذنانةيان( كة زؤربةي ذناين رؤذهةالتبةتايبةت . بةرةو الي خؤتان رابكيشن

لةطةلَ هاؤِري كةم زؤرمان ثيي ناخؤش بوو كة بةوو جؤرة بةضاوي سوك ضاومان ليي دةكري و 
 .يةن جنسيمان لة بةر ضاو دةطريص تةنيا ال

 


