
 بؤ مةهابادي لووتكة
 نووسيين بةكر ئةمحةد

 دةكرَي شاعري يب و 
 كةس لة ضاخيانةدا كورسيت بؤ نةطرَي 

 دةكرَي نووسةر يب و 
 .ثَيتوانةَيب خوَينةر دةَيب كؤلَكَيشي وشةت َيب

 شاعري كورسي بؤ ناطريَي, من لةسةفةرا بينيم
 .بة دوايةوة نووسةرَيك بِروا, هيض كؤلَكَيشَيكيشم نةبيين

 بةكر ئةمحةد"  سةفةر و باثريةم و كضةكةم"بةشَيك لة شيعري 
 
من نايةم نووسينةكةي ساالر ِرةشيد دَيِر دَيِر دووبارة بنوومسةوة  و بةرطري لةخؤم بكةم كة من ئةو "

بةلَكة من خوَينةر بة وشيار دةزامن و ئةم هةلَسةنطاندنة بؤ خؤيان , قسانةي ئةو دةيكات من نةمطووتوون 
خوَينةر ئةطةر مةبةستَييت  بؤي ِروونبَيتةوة بة ضاوَيكي بَياليةنةوة بِروانَيتة هةر دوو دةقي . هَيلَمبةجَيدة

ئةوةي لةم دَيِرانةدا دةدوَي مةهاباد ) 1. "(نووسراو كة لة خوارةوة ئاماذةم بة شوَيين بآلوكردنةوةيان داوة
ِرؤذي لة "ة نووسينَيكدا ئاماذة بة وتاري قةرةداغيية لة ثةيوةند بة ِرةخنةيةكي ساالر ِرةشيدةوة كة ل

 . ي مةهاباد  دةكات" دايكبووين فاتيمةي زةهرا ِرؤذي ذين عَيراقة
 

, بةآلم بؤ ئةوةي خوَينةر ئاطاداري ئةوة بَيت كة مةهاباد ضي وتووة و ساالر ِرةشيد ضؤن ِرةخنةي لَيطرتووة
 . مسةوةمن ناضارم طرنطترين ثةرةطرافةكاين مةهاباد و ساالر بنوو

 
ذناين عَيراقي :" دا دةنووسَيت" ِرؤذي لة دايكبووين فاتيمةي زةهرا ِرؤذي ذين عَيراقة"مةهاباد لة وتاري  

هاوضةرخ بؤ دةبَيت ذنَيك بكةن بة سيمبولَي خؤيان كة بةهؤي باب و هاوسةرةكةيةوة دةناسرَيت نةك 
) ِرووناكبريي(بانطةوازي ذناين " ناكبريهةر بؤيةش مةهابادي ِروو)  2"(لةبةر ِرةفتار و داهيناين خؤي

ثَيويستة ئةو مةهزةلةية ِراطرن و ِرَيطة نةدةن ذناينَ بِرياريان بؤ بدةن كة داشي :" عةرةيب عَيراق دةكات كة 
 ." دامةن بة دةسيت مةال و ئايةتوآلكانةوة

و هيض بة عَيراقةوة نةبَيت يان ) ئينتيما(ذناين كورديش ثَيويستة ئيدي هيض بةنديوارَيك :" ثاشن دةنووسَيت
جا ئيتر ئةطةر خوا جوانةكاين خؤشةويسيت  )3." (سيمبولََيكي هاوبةش  لةطةلَ ئةو وآلتةدا قبولَنةكةن

سؤمةر كة هةمويان ذنن و طةورةترين جَيطايان لة لَيكؤلَينةوةكاين فَيمَينيزمي ِراديكالَي ئةوروثادا  
ين نَيوان ثيا و ذن و بةسةرضاوةيةكي طةورةي سيمبؤلَي داطريكردووة  بؤ سةرجندان لة ثةيوةندييةكا

دةَيب بة وتةي مةهاباد ,  دادةنرَيت لةمِرؤدا)  عَيراق(كولتووري جيهان و ئةم ضوارضَيوة جوطرافياية
ذناين كورد دةَيب ِرؤذَيكي تايبةت و :" بؤيةش مةهاباد  ثَيشنيار دةكات. توِربدرَينة دةرةوة, قةرةداغي

بؤ منوونة ِرؤذي لة دايكبووين مةستوورةي كوردوستاين كة شاعريَيكي . بؤ خؤيان هةبَيتسيمبؤلََيكيان 
يان ِرؤذي لةدايكبووين لةيال زانا كة , داهَينةر و يةكةمني مَيذوونووسي ذنة لة ِرؤذهةآليت ناوةِراستدا

 لة دايكبووين هةر ذنة يان لةيال قامسي تَيكؤشةري لة سَيدارة دراو يان ِرؤذي, ...سيمبولَي ئازادخيوازيية
 )4." (ئةنفالَيك

جا ئةطةر مةهاباد لة وتارةكةيدا لةبةرانبةر ساالردا خوازياري ِروونكردنةوةي سترةكضةري كاركردين 
خَيلَ :" و ِرةخنةطري ئةوةية كة )  خَيلَي كؤمؤنيسيت سةر بة تةريقةيت مةنسووري(سيستةمي خَيلة 

َيلَ كة لةسةرةوةي هةِرةمةكةدا جَيدةطرَيت و لة جيايت هةمووان سترووكتؤرَيكي هةِرةمي هةية و سةرةك خ
و يةك كؤمةلَ ) 5"(بريدةكاتةوة و بؤ هةمووان بِرياردةدات و لة جيايت هةمووان دةبيَين و دةبيسَيت

ِروونكردنةوة لةسةر وشكةباوةرضي و دؤطماتيستةكان دةخاتة بةردةست بؤ ئةو كةسانةي كة ئةم سيستةمة 



ئةوة بؤ ضؤنَييت كاركردين ئةم , سياسي" تةريقةتَيكي"نَيت و ئةوان دةكاتة ثَيِرةواين بةرهةمي دةهَي
 .ناِرةزايةتييةك نيية, سيستةمي خَيلة لةناو خَيلَي ِرووناكبرياندا

ثَيويستة ئةو مةهزةلةية ِراطرن و ِرَيطة نةدةن ذناينَ بِرياريان بؤ بدةن :"  بؤيةش كاتَيك مةهاباد دةنووسَيت
ذناين كورديش ثَيويستة ئيدي هيض بةنديوارَيك :" ياخود ." ي دامةن بة دةسيت مةال و ئايةتوآلكانةوةكة داش

:" ياخود  ." يان بة عَيراقةوة نةبَيت و هيض سيمبولََيكي هاوبةش  لةطةلَ ئةو وآلتةدا قبولَنةكةن) ئينتيما(
هيض , َ دةمدةكاتةوة"ويستة و دةَيبثَي"هةر يةكة لةو دةربِرينانةي سةرةوة كة بة !" ذناين كورد دةَيب

تاكة جياوازييةك كة هةبَيت ئةوةية لة . جياوازييةكييان لةطةلَ ثَيويستة و دةبَيي سةرةك خَيلََيكدا نيية
كاين مةهاباددا ئَيمة خؤمان لةبةرانبةر خَيلَيكي تردا دةبينينةوة كة خَيلََيكي )ثَيويستة و دةَيب(ثةيوةند بة 

لة جيايت "  لةسةر لووتكةي ئةم خَيلَةدا ذنَيك دانيشتووة و بؤ ذنةكاين ديكةي خَيلَ  وية و)ِرووناكبرييي(
قسة لةسةر ".  هةمووان بريدةكاتةوة و بؤ هةمووان بِرياردةدات و لة جيايت هةمووان دةبيَين و دةبيسَيت
لَي ِرووناكبرياندا ئةوة نيية كة فرماين ثَيويستةي سةرةك خَيلَ لة دؤخي خَيلَي سياسيدا خراثة و لة خَي

ئةوةمشان لةياد نةضَيت كة . دةكردنةداية) ثَيويستة(قسة لةسةر ضؤنَييت كاركردين ئةم سيستةمي , دروستة
بةرجةستةكردنةوةي ناو و كةسايةتيية بةرجةستةكاين بزووتنةوةيةكي سياسي و كردين ِرؤذي 

وانباركردين خَيلَةكييانة الي مةهاباد هيض كاردانةوةيةكي تا, لةدايكبوونيان بة ِرؤذَيكي سياسي طةورة
ئةوة ئيتر , ثَيكناهَينَيت و ئةطةرهَيزَيكي سياسي تر بةرجةستةي ِرابةرة سياسييةكةيان بكةنةوة

 .  ثةيِرةويكردنة لة كولتوري خَيلَ
 

 بةلَكو, بةآلم ساالر ِرةشيد ضي دركاندووة كة بة هؤيةوة نةك بؤضوونةكاين دةبواية خبرَيتة بةر ِرةخنة
؟ با سةرجنَيك لة وتةكاين ساالر ِرةشيد . جامي غةزةيب ِرووناكبريَيكي فَيمَينيست بةسةر  حككعدا بِرَيذَيت

, ساالر لةبةرانبةر بؤضوونة كاين مةهاباددا كة من لةسةرةوة طرنطترين بِرطةكانيم نووسييةوة. بدةين
اكات بةلَكو هاتووة ئةويش بةهةمان ي مارس  ن8مةهاباد هاتووة نةك هةر داكؤكي لة ِرؤذي :" دةنووسَيت

ِرةوشيت ئيسالمي سياسي شيعة مةزهةب بةآلم لة ِروانطةي ناسيؤناليزمَيكي ئوصولَييةوة ئةيةوَيت لةشةِري 
. ئةميش بؤ قةومثةرةستاين كورد بةشَيك بثضِرَي, ترية و تايةفة و مةزهةيب نَيو ئةجنوومةين حوكم 

هةر بةوةشةوة .  كورد بة ِرؤذي ذن لة كوردستان دابنرَيئةويش بةوةي ِرؤذي لةدايك بووين ذناين
ناوةسَيت بؤ ذناين عَيراقي دراوسَييشي ثَيشنياردةكات كة ئةوانيش ِرؤذي لةدايك بوووين ذنَيكي عةرةب 

دين و , ِرةطةز, قةوم, ي مارسدا ئةوةي بريي لَينةكرابَيتةوة وآلت8لة كاتَيكدا لة داناين . بكةنة ِرؤذي ذن
ذناين هاوضةرخ بؤ دةبَيت ذنَيك بكةنة : " ساالر لةبةرانبةر دةربِريين مةهاباددا كة دةنووسَيت) 6."(مةزهةبة

ئاماذة " سيمبولَي خؤيان كة بة هؤي باب و هاوسةرةكةيةوة دةناسرَيت نةك لةبةر ِرةفتار و داهَيناين خؤي
ارَيكي نةكردووة كة بةهؤي ئةوةوة مةهاباد ئةوة ثيشان دةدات كة فاتيمة بؤ خؤي هيض ك:" بةوة دةكات كة 

بةلَكو فةزلَي ناسراوي ئةو و جَيطايةك كة ثَيي بِراوة ئةطَيِرَيتةوة بؤ بؤ باوك و بؤ , بناسرَيتةوة 
 )7. "(ئةمةش ياين كار و كردةوةي حمةمةد و عةيل بة ثؤزةتيظ نرخَينراوة, هاوسةرةكةي 

بة " ِرةفتار و داهَيناين خؤي"واتا , ةمةد  ببوايةياين ئةطةر فاتيمة خاوةين مَيذوويةكي وةك عةيل و حم
 وتةي مةهاباد 

ثرسيارَيكي هَيندة طرنطي ,  بة و مَيذوووةدا بربداية  كة عةيل و حمةمةد بةهؤية لة مَيذوودا ناودةردةكةن
ين خؤي ئاخر ئيتر فامتة بة ِرةفتار و داهَينا. لةسةر هةلَبذاردين ِرؤذي لةدايكبووين فاتيمة ثَيكنةدةهَينا

بةلَكو طرنط . طرنط نيية, جا ئةو ِرةفتار و داهَينانانة ضي بوون, توانيويةيت خؤي لة مَيذوودا بسةثَينَيت
ئةمة ئةو ثرسيارةية كة ساالر دةيةوَي لة مةهابادي , ئةوةية فامتة ذنة و خاوةين ِرةفتار و داهَينانَيكة

 . بكات
 



مةهاباد لة وةآلميدا بؤ .  مةهاباد و ساالري طريؤدةكردووة من تا ئَيرة بة شوَين كرؤكي ئةو جةدةلةوةم كة
 . دةسثَيرَيت) وشيار(ساالر بة هيض شَيوةيةك نايةتة سةر كرؤكي باسةكة و ئةم داوةريية بة خوَينةري 

:" بةآلم حةمة سةعي حةسةن لة كورتيلة وتارَيكدا ئاماذة بة هةمان بابةت دةكات و دةنووسَي
 )8. "(لة كضةكانيان دةنَين) ِرؤزا(ناوي , ةمبؤرط  لة مَيذة ذن و ثياوي كورد لةخؤشةويسيت ِرؤزا لؤكس
ي مارس لةوة طةورةترة كة بة سيمبولََيكي ئيسالمي 8ثَيي واية جيهاين بووين , حةمة سةعيش وةك ساالر 
 .  ئاسةواري كوَيربكرَيتةوة

 . بةآلم  قسةيةك لةبةرانبةر خوَيندنةوةكةي حةمة سةعيددا نيية
طةر بة زمانَيكي ئةكادمييكانة و ِرووناكبريانة لةو دةرئةجنامانةي كة مةهاباد بة دةسيت هَيناون ئة

ئيسالمي , ووردبينةوة لة وتاري ناوبراويدا كة لة جةنطي ئةلَتةرناتيظي بزووتنةوة سياسيية جياوازةكاندا 
بةر ئةمةدا ذنَيكي فَيمَينيسيت كورد سياسي سيمبولََيكي ئاييين دةكاتة  سيمبؤلَي ِرؤذي جيهاين ذن و لةبةران

قاضي دةَيب بة تةلَةي هةر هةمان ديدة و لةبةرانبةردا بة سيمبولَةكاين ميللةيت خؤوة هةلَوَيستدةطرَيت و 
ئةوا دةتوانرَيت ئةو سيستةمة ,  ئةوةيشي كة جَيطايةكي بؤ ناهَيلَرَيتةوة يونيظَيرسيالَ بووين ئةم ِرؤذةية

 .بناسَينرَيت" ئةتنؤسةنتريزم"بة , ؤي دةطةِرَيتةوة  و ثَيوةرة لةاليفيكرييةي كة مةهاباد ب
ئينسان كولتوري خؤي دةخاتة سةنتةرة وة و سةرجندان و :"  ئةتنؤسةنتريزم بريتيية لةوةي كة 

. داوةريكردين خؤي لةسةر جيهان لة ثؤزيشَيؤين خؤيي و تاقيكردنةوةكاين خؤيةوة هةلَدةهَينجَينَيت
ك سةرنج لة شوَيين تايبةيت خؤي دةدات وةك ئةوةي طةردووين بَيت و ثَيي واية كة ئينسان بة جؤرَي

اليةنَيكي طرنط . بةشةكاين ديكةي زةوي دةَيب هاوبةشي ديدوبؤضوونة كولتوريةكان و نؤرمةكاين ئةو بن
لة جيهانبيين ئةتنؤسةنتريزم ئةوةية كة ئينسان ثَييواية كة ئةو ثةيوةندي و ديد و بؤضوونة 

بةآلم ئةتنؤسةنتريزم دةكرَي بة ماناي , لة هةموو شوَينَيكدا هةية, لتووريانةي كة بؤ طروثي خؤدةشَينكو
تاكة , ئةوةش لَيكبدرَيتةوة كة ئينسان وا دادةنَيت كة ئةو جيهانبيين و بةهايانةي كة خؤي خاوةنَييت

 )9." (جيهانبيين ِراست و دروسنت و هةموو ئةواين ديكة دةَيب ثةيِرةوي لَيبكةن
واتا كاتَيك ئيسالمي سياسي ئاماجندارانة ناوةِرؤكة جيهانييةكةي ِرؤذي ذنان لة عَيراقدا دادةتةكَينَيت و 

ثةيامة سياسييةكاين بزووتنةوةي سياسي خؤي بة , ِرؤذَيكي دي ثَيشنيار دةكات بؤ بة كردين بة ِرؤذي ذن
هةر ئةمة نووسةرَيكي فَيمَينيست تووِرة . ي ذنطوَيي كؤمةلَدا دةدات و ثؤششَيكي ئيسالمييانة دةكاتة بةر

نةك داكؤكي لة ثةيامة جيهانييةكاين , دةكات بةآلم لةبةرانبةر ئةم ثةيامة سياسيةية و سيمبولَةكانيدا
بةلَكو ئةويش بة جوولَةكردن لة ثةيامة كولتورييةكاين ئةتنييةيت خؤ و سيمبولَة كولتوري و , ذنان ناكات

ئمةي دواييانة كة دةَيب . ثؤششَيكي ديكةي ميللي دةكاتة بةري ذنان, خؤوةسياسييةكاين نةتةوةي 
 .  هةلَوَيستةيةكي لةبةرانبةردا بكرَيت

دةَيب ئةم ِرؤذة ,  ئةطةر ئيسالمي سياسي مةرجةعَيكي لة سةنتةردا داناوة و لة يادكردنةوةي ِرؤذي ذندا
 ذن كيشدةكاتةوة بؤ سةنتةرَيكي دي كة نةتةوة و ِرؤذي, مةهاباد و ثيشنيارةكةي, كيشبكاتةوة بؤ ناو ئايني 

, ئةم جةدةيل بة ئيسالميكردن يان بة ميلليكردين ِرؤذي ذن لة عَيراقدا. سيمبولةكاين ئةو لة سةنتةردان
َ  جةدةيل زياتركردين ِرؤذَيكي ثشووداية لة سويددا هَيزة . نزيكايةتييةكي طةورةي لةطةلَ

تا ئَيرة .  ي حوزةيران بكرَيتة ِرؤذي نةتةوةيي لةم وآلتةدا6ة كؤنسةرظاتيزةكاين سويد خوازيارن ك
ئةو كات لة , بةآلم كاتَيك لةسةرجةمي ثَيشنيارةكةي ئةو هَيزانة وورددةبيتةوة, كَيشةيةك ثَيكنةهاتووة

بةآلم , ي حوزةيران دةَيب بكرَيتة ِرؤذي ثشوو6. مةرامي سياسي و نيةيت ئةم هَيزانة ئاطادار دةبيت
البردين يةكي ئايار و . ةردا يةكي ئايار دةَيب وةك ِرؤذي ثشوو لة ِرؤذذمَيري سوييددا بسِرَيتةوةلةبةرانب

ي مارس و 8بة جؤرَيك لة جؤرةكان هاوتا دةبَيتةوة بة البردين , جَيطرتنةوةي بة ِرؤذي نةتةوةيي سويد
, لة ثشت هةردوواليانةوة. اجَيطرتنةوةي بة ِرؤذي لةدايكبووين فاتيمة و يان هةر ناوَيكي ديكةي كورديد

كة بةردي بناغة و طرنطترين " ئينسانَيك"بة " ئينسان"كؤششَيكي ئاماجندارانة لة كارداية بؤ كردنةوةي
 .  ثةيامةكاين ئةم دوو ِرؤذةن



لةبةرانبةر ) بةوةي فَيمَينيزم سيستةمَيكي فيكري جيهانطةراية( بِريار نةبوو فَيمَينيستَيكي طةردوونطةرا
,  ناِرةزايةيت دةرنةبِرَيت, ين ثةيامة طةردوونييةكةي ِرؤذي ذناندا و بة ئيسالمي كردين ئةم ِرؤذةدا داتةكاند

ئيتر ئةوة , بةآلم كاتَيك ثَيشنيارَيكي ديكة بؤ طؤِريين ئةم ِرؤذة لةبةرطَيكي كوردانةدا دةخاتة بةر دةست
هيض سيمبولََيكي " ا دةَيب سبةيَين لةم جيهانبينييةي ئةتنؤسةنتريزمد. عوزرة كة لة قةباعةت خراثترة

كاتَيك بؤش و نةوةكاين ديكةي بؤش ثشت لة نةتةوةي خؤ ,  ئةمريكاشدا قبولَنةكةين" هاوبةش  لةطةل
 .  دةكةن

بة تايبةيت لةم , جطة لة ئةتنؤسةنتريزم كة ثانتاييةكةي طةورةي سيستةمي فيكري مةهابادي داطريكردووة 
ذن ثَيويستة :" مةهاباد دةنووسَيت. كي طةورةي فَيمَينيزمي ئةو ثَيكدةهَينَيتِرةطَي" ذنثةرسيت",   وتارةدا

ذن ثَيويستة لة هةموو ئةو . بةآلم نةك وةك بةشدارَيكي بةكارهَينراو و بَيكاريطةري, بةشداري سياسةت بَيت
. بريكةرةوةيةذن خؤي . بةلََينانة بكةوَيتة طوومانةوة كة سةركردة و سكرتَير و لَيدةري حزبةكان دةيدةن

ئةركي ذناين وشيار ئةوةية هةموو جؤرة هَيزَيك كة ساالرَييت خؤي دةسةثَينَيت . بةآلم بوار نادرَيت
ِرةيت بكةنةوةوة  و بوار بؤ خؤيان , جا ئةو هَيزة ناسيؤناليست بَيت يان كؤمؤنيست, بةسةرياندا
 )10." (زَيك بَيت كة ذن ئازاد بكاتذن دةبَيت خؤي دارَيذةري فةلسةفة و داهَينةري ِرَيبا. دروستبكةن

ذن لةم دةربِرينانةدا ئةو موقةدةسةية كة لةسةرووي هةموو بةرذةوةندي و دابةشبوونة طةورةكاين 
بةلَكو وةك , نةك لة كؤمةلَطادا بووين نيية, ئةم ذنة لةم دةربِرينانةدا كائينَيكة لة خةيالَ, كؤمةلَطاوةية 

تاتضةريزم كة لةطةلَ ِرةويت ِريطانيزمدا بة طؤِرهةلَكةنةي . لَواسراوةِرؤحَيكي موتلَةق لة ئامساندا هة
زادةي فيكري مارطريت تاتضةرة و كةسيش طومان لة ذنَييت بووين ئةو , دةولَةيت ِريفاه  لةقةلَةم دةدرَين

 .ناكات
ةلسةفةية كةميش نةبوون ئةو ذنانةي كة بوونة ثةيامهةلَطري ئةم طوتارةي تاتضةر و ثَييان وابوو ئةم ف

لة دؤخي ذنةكاين تاتضةر و ذنة , ئاخر ذنانَيكي سةر بةم ضةشنة بريكردنةوةية. دةكرَي ذن ِرزطار كات
و وةزيرة " داشةي دامةي دةسيت مةال و ئايةتوآلكان", لةضكلةسةرةكاين ناو مةجليسي حوكمي عَيراقدا

امطةياندين ثةيامة سياسي و بةلَكو ذنانَيكي ضاالكي سياسني و بؤ بة ئةجن. ثياوةكاين تاتضةر نني
هةلَوَيستوةرطرتن لةبةرانبةر ئةم ذنانةدا . سةربازانَيكي طيان لةدةسنت, كولتووري بزووتنةوةكةي خؤيان

بةلَكو خؤيان بةشَيكي طةورة  لةو , ئةوان دالشي دامة نني. لَيكنادرَيتةوة) تيؤريةكاين ثيالنطَيِري(بة 
هةر وةك ضؤن مةهاباد هةمان كار , بزووتنةوةكةيان تَيدةكؤشنياريزانانة سياسيانةن كة بؤ ئاماجني 

هةر بؤيةش ناوهَيناين  تاتضةر و تانسلؤ ضيلةر و بةنازير بؤ تؤ و دةيةها ناوي تر لةم .  دةكات
لةسةر ئةوة نيية كة من يان مةهاباد ضارةي ئةو ِرووخسارانةمان ناوَيت وةك , ِروونكردنةوةيةي مندا

لَكو قسة لةسةر ئةوةية كة ضةمكي ئازادكردين ذن لة ذنَيكةوة بؤ ذنَيكي تر جياوازي بة, فيطورَيكي سياسي
ماهييةيت  بةرابةرخيوازانةي , هةية و ذنبووين فةيلةسووف ئةطةرضي بانطةوازي ئازادكردين ذنيش بكات

ئينطليزدا ئةوةمشان لةياد نةضَيت ئاآلهةلَطراين تاتضةريزم لة ناو ذناين . فةلسةفةكةميان ناداتة دةست
 . هةبوو" شةهادةكاين دانشطايان"تاريكبري نةبوون و بلَندترين 

 
 .  بَيتَيب ذندةَيب , ئازاد بكات " ذن" فَيمَينيزم بؤ ئةوةي دارَيذةري فةلسةفة و داهَينةري ِرَيبازَيك بَيت كة

 
ةوةي فَيمَينيسيت ة بؤ ئةو ستراتيذيية نوَييةي كة بزووتن"نينا بيؤرك"ئةم دةربِرينةي سةرةوة ثةيامي 
ضؤن سؤسياليزم جارَيكيان ضيين كرَيكاري :" نينا دةنووسَيت. سويد دةبواية ِرةضاوي بكرداية

ذنَيك كة لةوةوة و لَييةوة  بؤ جارَيك دنيايةكي جوان , لةمِرؤدا فَيمَينيزم ئاشقي ذنة, خؤشدةويست
َيت كة ئينسانَيك بة سروشيت وةك كرَيكار بةآلم بةوةي كة هيض كةسَيك لةمِرؤدا ناتوانَيت بلَ. سةردةردَيَين

كةضي هَيشتا دةوترَيت ذنان وةك ذن لة دايكدةبن بة , لةدايكدةبَيت بة تايبةمتةندييةكاين كرَيكارةوة 
 )11." (تايبةمتةندييةكي ذنانةوة



لة دةرئةجنامةكاين خؤيدا لةسةر , جةختكردنةوة لةسةر ذنَييت ذن و فةلسةفةكةي بؤ ئازادكردين ذن
واتا ثرسياري بةرابةري كة لة سادةترين ماناكاين خؤيدا بؤ . ةزةليكردنةوةي شوناسي ذنَييت كاردةكاتئ

نةهَيشتنةوةي شوناسةكاين ذنَييت و ثياوَيتيةكة وةك دةستكردَيكي كؤمةآليةيت  لة كؤمةلطادا 
شوناسَيكي لَيرةدا قسة لةسةر جنسة وةك دروستكراوَيكي كؤمةآليةيت نةك جنس وةك (,دروستدةكريت

بؤ بة , لةو فةلسةفةيةدا كة دةَيب و ثَيويستة ذن خؤي داِرَيذةري بَيت  بؤ ئازادكردين ذن, )بايؤلؤذي
بيؤرك سةرجنَيك لة ِرةخنةكاين , بؤ ِروونكردنةوةي ئةم اليةنة. هةميشةييكردنةوةي شوناسي ذنَيتيية

يةكَيكيان ذنان تيايدا "   زم دةكات و دةنووسَيتكرَيستيظاباس لة سَي قؤناغي فَيمَيني. دةدات" جةي كرَيستَيظا"
دةيانةوَيت بة ئاستَيكي يةكساين بطةن لةطةلَ ثياواندا لة بوارةكاين ئابووري و سياسيدا و ئةويش لة 
ِرَيطاي ئاماذةكردنةوة بةوةي كة ثياوان وةك ذنانن و هيض جياوازييةكي جنسي لة نَيوان ئةوان و ثياواندا 

 ذنان تيايدا جةخت لةسةر تايبةمتةندبووين خؤيان دةكةنةوة لة دةربِرينَيكي ئةوي ديكةيان. نيية
يةكَيكي تريان . بةآلم ئةوان تةهنا جياوازن, ذنان ثياوانَيكي جياوازن: ثؤزةتيظانةدا وةك ئةوةي كة دةلََي

 ثياوان وةك دؤخَيك كة تيايدا ذنان و, هةلَدةوةشَينرَيتةوة) ثياوان(و ) ذنان(خودي ضةمكةكاين , تيايدا
 ) 12."  (وةك شتَيك كة سةر بة ميتافيزيكة, فةنتازيايةكي ِرووت سةرجندةدرَين 

هةر بؤيةش نينا بيؤرك سةرجني بؤ قؤناغي سَييةمي فَيمَينيزم ِرادةكَيشرَيت وةك يةكَيك لة هةنطاوة 
َ  فَيمَينيزم دةبواية هةلَيبَينَيتةوة من خوازياري :" سَيتبؤية نينا دةنوو. طرنطةكاين كة بزووتنةوةي

فَيمَينيزمَيك كة نايةوَيت , فَيمَينيزمَيكم كة ضريؤكةكاين خولَقاندين ثياوَييت و ذنَييت  هةلَدةوةشَينَيتةوة
فَيمَينيزمَيك كة جلةكان , بةلَكو خوازياري هةلَوةشاندنةوةي شوناسي جنسيية, بةرزبنرخَينَيت"  ذنَييت "

بةلَكو بؤ ئةوةي هيض , وةي ذنَيكي ِروويت ِراستةقينة بدؤزَيتةوةنةك بؤ ئة, لةبةري ذندا دادةدِرَيت 
ِرةنطة بؤ دؤزينةوةي ئينسانَيك بَيت كة دةكرا كةسَيكي ديكة بَيت نةك ئةو . نةدءزَيتةوة ياخود هةموو شتَيك
ئةو ذنةي كة بةزؤري لةاليةن ضاوةِروانييةكاين كؤمةلَطاوة شكلَي , ذنةي ئَيمة ئةمِرؤكة دةيناسني

 ) 13)."(ثياو(دةبةخشرَيت بؤ ئةوةي بكرَيتة ذن ياخود ثَي
 

بةآلم ئةوي جَيي تَيِرامانة كة ضؤن ضريؤكي ناولَيناين منداآلين كوردستان لةاليةن حةمةسةعيدةوة بؤ 
ي مارس كاردانةوةيك ثَيكناهَينَيت و دووبارة دةربِرينةوةي ئةم بةلَطةية لةاليةن ساالر 8جيهانيبووين 
بةلَكو بؤ سةر ئةو حيزبةي كة ساالر ضاالكي , تة هَيرشَيكي ناِرةوا نةك بؤ سةر خودي ساالرِرةشيدةوة دةبَي

مةبةسيت سةرةكي مةهاباد لةطةلَ ِرةشكردنةوةي ضةندين الثةِرة , دةكرَي بووترَيت, سياسي تيادةنووَينَيت
تاكة جَيطايةك داطريناكةن هيضيان , لة ثةيوةند بة نووسني و ئيتيك و مورالَدا و بةرثرسيارَييت نووسةردا

نووسني لةم وتارةي مةهاباددا نةك هةر . بوغزَيكي سياسييةوة هيضي تر, و ئاماجني سةرةكي نووسينةكةي
بةلَكو غةريزةيةكي سياسيانةي ِرووت لة ,  تياِرةضاونةكراوة ) رووناكبريانةي(نةريت و مورالَيكي 

دةكاتة " بَياليةين لَيكدانةوة, ِراستطؤيي, لة نووسينداِرةوشت "ثشتييةوة ِراطرياوة كة تةواوي ضةمكةكاين 
 .  وشةي َيب طياين ناو وتارةكةي ئةو 

 كضَيكي خوَيندكاري زانكؤ -بة ِراسيت  ض ِرؤذِرةشييةكي ئةكادمييية كاتَيك ثَيتوابَيت كة هةلَبذاردين كوِرَيك
-ةسيت هةلَبذاردنةكة ئةوةية دةَيب كوِركوِرَيكي خوَيندكاري هاوِرَيي بةوة لَيكبدرَيتةوة كة مةب-بؤ كضَيك

كضي زانكؤيي كةسَيكي خوَيندكاري زانكؤ هةلَببذَيرَيت نةوةك ئةو ضوارضَيوة كؤمةآليةتييةي زانكؤ كة 
بؤيةش دةربِرينَيكي لةم ضةشنةي مةهاباد بؤ .  دةرفةيت لةيةكترنزيكبوونةوةي بؤ ِرةخساندوون

كة مةطةر لة دةمي فَيمَينيستة , هَيندة نوكتةيةكي َيب تامة , لة ناو حككعدا" سيستةمي خَيل"فراوانبووين
بة دةطمةن ثياوَيكي :" مةهاباد دةنووسَيت. تازةهةلَكةوتووةكاين دةرةوةي والتةوة كِريارَيكي بؤ ثةيدا بَيت

 هةموو ثياوَيكي حككع مةرجة. ئةندامي حككع دةبينيت كة لةطةلَ هاوسةرةكةيدا جياوازي بريوِرايان هةبَيت
 )14." (هاوذينةكةيشي ئةو بَيت



ئةم ئامارة ضؤن بةدةستهات؟ لة فةنتازياي ض ئةكادمييكَيكي دةرةجة هةشيت ئةوروثادا دةَيب جَيي بؤ 
 .هيض وةآلمَيكمان نادرَيتةوة, بكرَيتةوة

 داهَينةرانةن كة شةهادةيان هةية و وشةيان) ذنة(ثالَةواين ِرزطاري كردين ذين مةهاباد قةرةداغي  ئةو 
ئيتر ئةطةر كةسَيكي دي ئةم . لَيكؤلَةرن, ِرؤذنامةوانن, نووسةرن, ذناين شاعرين. خستؤتة سةر كاغةز

من لة ذنة : ض داما و و ضةوساوة و بَيبةهرةيةكة؟ سوثاس بؤ طؤرطي كة دةلََي, خةسلَةتانةي تيا نةبوو
 .نانفرؤشةكاين سةر جادةوة فَيري زماين ِروسي بووم
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