
 ی زمانی کوردیدا سته  جه ڕاوکی شیعری ژنان له بوون و ده ئاماده
 ندرن هه: نووسینی

 ی ئاسۆ رۆژنامه:  وه بییه ره  عه رگانی له وه
 

 
 

  م ئاخاوتنه ، ئه ڕ ئافراندنی ژن و پیاو شتکی نوێ نییه مه دوان له
ش  مه  ئه.نیخولق ند ده هه مک و ره ه چ جیھانکی سروشتی و مرۆڤی فره

، "ری چاخی رۆشنگه "کانی وه ی و دۆزینهیر گه تای تازه ره  بۆ سه وه ڕته گه ده
  ستی کرد به  ده وه کانیه  زانستییه سه ره موو که  هه به  که ق لۆژیکی ئه
  کوو میشل فۆکۆ له یا وه.  وه موو بوونی خۆیه  هه ی بوونی مرۆڤ به وه توژینه
و   وه مدا دۆزرایه هه  چاخی شازده  مرۆڤ له دا ده"ت مژووی جنسییه"کتبی 

  ستی ئمه به دا مه  لره  که نده رچه هه. و ناسرا وه مدا دۆزرایه هه ڤده  چاخی هه و جنس  له ز گه م ره ناسرا، به
   لهبا ده.  وه ته ناخولدا یه م بازنه مان ئستا له که ته بابه. ین  بکه  قسه وه یه م باره وێ له و نامانه   نییه مه ئه
   بهن بووو کشا  هه وه روویانه  گه و له نگیان گۆڕا  چۆن ده  که رابمنین،ست و شیعری ژنانی کورد به هه

.  وه بیننه بیدا ده ره  زمانی عه کانی خۆیان له گه  و به زنن به  دهکانی زمان سنوورهی و   کۆمه کی به یه چریکه
وان ئیست  شک له ر به سه کوو له ، به وه کانی شیعری ژنانی کورد ناگرته نگه موو ده  هه هش م به  ئه  که دیاره
یاد   وه ی که وانه نین یان ئه دا ئاماده شه م به  له بت که ی ژنان هه نگی شاعیرانه ندێ ده  هه نگه ره. کا ده
.  تانه م سیفه و پ بن له ندا زاڵ بت و پاریا سه ز زۆر به گه ری ره یی و سبه  ژنانه ، که وه ته هاتوونه نه
 دا بوونیان لره نه ئاماده" هتد..  دۆسکی یی، برووسکه بجه ه ق خدر، رۆژ هه سارا فه"ک  سانکی وه که
 . کانیان هق  دهییداکردن  په بۆ دژواریی وه ڕته گه ده

فتا یا دوای رزگارکردنی   بۆ سانی حه وه ڕته گه بی کوردیدا  ده ده ی ئهر  رووبه  لهژنانبوونی  ئاماده
،  وه ی ژنانه ندشه  ئه  به بوونکه  ئاماده بوونه م ئاماده ست له به  مه دیاره. دام  رژمی سه کوردستانی باشوور له

بوونی   ئاماده  له کوردینی ئافراندنی مه و ته  مژووی سیاسی کورد شنی، چونکه بوونکی چه ک ئاماده نه
 .  نییهای خت ئافره

بینین  ده، چریکن دهمی میرانی باباندا  رده  سه  له  که ستووره کانی مه  شیعرییه " یارییه"  دا وته م ره ر له هه
 .یبینین ی خۆماندا ده م چاخه  له ی نالی که که  بوونه  پیاوانهڵ گه ها له وه ره هه. وه خونینه و ده

   پن له ی که  دیکهکانی ئستای ه خوشکڵ گه  له  هاوکات و ساته هستوور کانی مه کان و کایه ندانه سنووربه
و  کانی رۆژ  مۆده  دوور له  به  نووسیندا ژیاوه  له ستووره  مه چونکه. چوون و توندی ترسی و هه مه

 یرک شیع روه و بزۆزن هه و زیندوو   ژنانه لکی بۆ جھشتووین که  شیعرگه  چرکه ستووره مه. ئایدۆلۆژیاکان
 .ککراو ستسازو بزه میکیاژو ده تی خۆی یا به و سیفه  شوه  بهژن



ن،  ون و هه که ست ده وێ ده و له  کانی لره رخه  هاوچه ست خوشکه ده  به  شیعرییه  ژنانه نه م دیمه ئه
 ک  کۆیهست  ده ی دنیای ئیسالم له  شیعری ژنانه ک زۆری له روه ی کوردی ئستا هه  شیعری ژنانه چونکه
  وه ن پیاوانه الیه  له کان که  جۆراوجۆره بییه ده  ئه ئایدۆلۆژیاو قوتابخانه: ک  وه،نان سار و گرفت ده خه

  یان بزاوتی ژنان که" فمنیزم"ک   وهیکان  ئایدۆلۆژییه وه نهها بزووت روه دروست کراون و خوقاون، هه
م بیرو  ئه.  وه ته  هاتوون و گوازراونه  رۆژئاواوه  لهمووی ر هه  هه وانه م بزووتنه و بۆچوونی ئه  ندشه ئه
. کرن ت ده رچاو خزمه کی به یه شوه  به کاردن و نه  به  نه وه  وتی ئمهژنین  الیه ی کات له  زۆربه ندشانه ئه
  ی که و بیرانه  ئهڵ گه کردنی له ه تی مامه چۆنییهو    پیاو ی یه وره  گه و سوڕمانه  بۆ ئه وه ڕته گه  ده م گرفته ئه
  وه کی تره الیه له.  وه بته  ده یه وره  گه و کۆسپه دا دوچاری ئه  لرهژنیش. کرت و دن  ده ئاواوه رۆژ کی له زۆره به
 زیندانی  خاته و ناهۆشیار خۆ ده کی هۆشیار یه شوه کۆش و به دا تده وه وی نووسینه  هه  کورد لهژنی

نی  مه زموون و ته  زۆرترین ئه  که داغییه ره هاباد قه مان مه نموونه.  پیاوی"کان وره گه"   شاعیره  له وه الساییکردنه
ک پیاوان  وه  وه کیشه  روویه  له،ستی پکرد  ده وه کی توونده تایه ره  سه  به و که ئه.  یه  نووسیندا هه له
ت  کانی ژیان و سیاسه سفی شته ن باس و وهکا  پیاوه ی شاعیره شوه  به دات که  ئهڵو نووس، یان هه ده

و  ر ئه دا هه  ئهڵو کی دیاریکراو هه یه شوه  به،یی شیعری کورد"کان ناوبانگه به"  ک پیاوه ویش وه بکات، ئه
و   خنه کانی خۆیدا ره  الساییکراوه زموونه  ئه له. کاریان دن س به  شرکۆ بکه کاربن که  به سانه ره که
 .چاو ناکات اوی رهپدر ره په

کانی  ی هۆنراوه وه  خوندنه ته ستی داوه  دهکان،  شاعیره ی ژنه وه  بری خوندنه ، لههاباد دا مه م دواییانه له
کانی تری شاعیرانی ژنی کورد  ساره  گرفت و خه له.  بکاتراویی   شیعری شرکۆدا ژنانه هی ل وه شرکۆ بۆئه

ها  روه هه.  پیاو زکی جیا له گه ک بوونکی جنسی و ره  وه وانه ی ئه شهند و ئه ز ژاریی پشخوانی ئاوه هه
تی پیاو الساییکاری  سه  ده  له وه و الوانه سۆز لکی به نگگه  ده کانیان بۆته قه کانی ناو ده کییه  ناوه نگه ده
 .دازا

ی  وته رکه  یا ده،کاندا نوان جنسه یی له  دوانه هییکردن ل  گله و بۆته  بار چووه نگی له ها ئیدی ده روه هه
ر  سه  بای به ری پیاوانه ی خۆیان سبه قینه ی راسته نگی ژنانه ری دهب له.  ردانه رگه ی و و سه نگی ژنانه ده
بوونکی   ئاماده میشه  هه مبوونی ئیراده بارچوون و که له.  ی جیھانی ئافراندراویاندا کشاوه سف و پکھاته وه
 . بووه ماندا هه نگی ئه ری ده  رووبه ن لهرچاویا به

" ڕوانی  چاوه  لهک تابلۆیه"ڕوانکراوی خۆی یا  ی چاوه چۆن دنیا بین که" ق ڤینۆس فایه"با گوبستی 
 :کات دروست دهکانی  یه

 
 و  رۆشن که که مۆمه"

 کی پ داگیرسنه یه ره جگه
   پ بسووتنهستکی به دا مهڕوانی  چاوه  له    

  ڕوانییه و چاوه  ئه هیرک سه



 "مرێ م ده سته  جه که
 
 :ن یان بوون مه ڕوانی ته گۆڕت بۆ چاوه  ده ییه سته  جه ڕوانییه م چاوه  کۆتاییدا ئه له
 سووت نم ده مه  ته رۆژکی دی له"
 "دا ڕوانیکردنکی گالنه  چاوه له
ر  و ئافراندن، هه   کایه وته که  ده نگی ژنانه ده و به  وه بته رزده بهنگی  ده ڤینۆس  وه کی تره الیه م له به

 :سپ چه وت و ده که رده  بوونی زمانی ده  ژنانه وه م رگایه له
 
 ر بوون وی ر زه گه ئه"

 "ریدا ئافراند؟ سه ی به زدان مینه بۆچی یه
 
م  ئه. خولقین یعری دهتۆقیوی ش کی هه کان و جوانییه سته رجه و به  وره  گه  شته  به کردنه  کایه مه ئه
 . ک ئافراندنکی شیعری  دت نه وه کی ئایدۆلۆژیکه یه وه  لکدانه  له یه وه خوندنه
ی ی رۆح  ئاسۆگه  له لی هاوشوه گه  ونه ودت "  مه سۆز حهد "اد"ڤینۆس "ی هی م رچکه ی ئه  درژه له

 :کا  ده  ئمه ش به خۆی پشکه
 
  و ساندرژیی مانگ به"
  وه کاته  الساییم ده  که  سروشته وه ئه
 ."نیابوونیدا  ته ت له نانه ته
 
ک  ، وه ک بوونکی ژنانه  وه وه کانیانه مه  دنیای خه چنه و دیدیان دن و ده کان و چاو ک واژه موو ته هه
 زمانی  چونکه.  وه ریه  رووبه  به مکی جنسییه کو غه ، به مکی وجودی نییه  غه مه م غه ئه. تبوون ئافره
 وه کرنه  ده سته رجه کانی پ به و ناسراوه  وره  گه ره وه  بوونه  که یه و زمانه ر ئه  هه وه ره که سته رجه و بهین رب ده

 .  دۆخکی فامکراوو ئاشنایه که و دۆخه 
ین و پ  که انی دهک ساره ستنیشانی گرفت و خه ر ده گه  ئه  ئمه  بکرت که وه  به  ئاماژه دا پویسته لره

کو  ، به  نییه وه و توژینه  خنه ستمان ره به دا، مه  شاعیرانه ژنهم   شیعری ئه  له تانه هم باب ر ئه سه گرین له داده
 .س  راکشین و به سارانه م خه کان بۆ ئه رنجی بۆچوونه و سه  وه یادبنینه وێ به مانه ده

.  وه که پانه  گۆڕه وماندا بیانھنینه  هه ی که وانه  کورد، ئهژنانیرانی گ خنه جدین بۆ ره  کانی دیکه نه الیه
م   رگای ئه ن و له تی بوونی خۆیان بکه رایه ی نونه وه ریان بین، بۆئه م ناتوانین خوقنه به

   لهژنی  وه ا خوندنهد مان لره وه خوندنه  مه ر ئه به ر له هه. ان بنووسن بوونی خۆی  له وه وه تیکردنه رایه نونه



ی  ک نموونه وه گشتی  بهوێ  یی، یا نامانه کی نموونه یه وه ک خوندنه  نه،بت کات و ساتکی دیاریکراودا ده
  .ین  بکهانی نی کوردی پناسهژ

و   وه بنه ڕوو ده مان کاتدا رووبه هه له،  وه بنه ن و کۆده که شی ده دا هاوبه  لره م ناوانه ر جۆربت ئه هه به
 .ست و شوناس و ده   جگه  له  بریتییه شدا که کی هاوبه یه ی کشه  ئاسۆگه  له وه بنه جیا ده
و   وه بنه ڕوو ده  رووبه ، که وه کی دیکه الیه کانی، بوونی له ڕاوکیه  و ده ژن  له  بریتییه م شوناسه هئ
 . ته و بابه وری ئه  چوار ده  له وه بنه جیاده
. ون که رده ی زمانیدا ده وه تی لکدانه ی رگای ژیان و چۆنیه  درژه  له گالنانه وه و لکهم جیاوازی  ئه

  وه و بزووتنه ئه. کاندا چاالکن وه کان و کۆبوونه وه  بزووتنه  نووسینی شیعر له  له کانمان جگه  شاعیره ندێ له هه
وتنی  رکه و ده  وه نگدانه واندا ره کانی ئه قه  ده هل. ن ده  ئهڵو  ههژندیھاتنی مافی   بۆ وه که  وانه و کۆبوونه

خوازێ   ده ،وه ینه ر روون که ی بۆچوونمان بۆ خونه وه بۆئه. بینین کانی ژنان ده ییه خنه ئایدۆلۆژیا سیاسی و ره
تناسی  ی رۆژهه بوار و دکتۆرای له دا چاالکه م بواره  له گیخانی که ند به زه نه: ین کانیان بکه  ناوه ک به یه ئاماژه
   له یه رچاوی هه بوونکی به و ئاماده   سیاستوانه داغی که ره هاباد قه مه.  یه  هه وه  کوردهژنیی  رهبا له

 .کانی ژنانی کورددا وه کۆبوونه
و   سه ره موو که  هه کدار بوو به وت، چه رکه فتاکاندا ده تای حه ره  سه  له د، که حمه  ئهڵژا که

ر  هه.  و زۆریش بباکه  یه ترسی و بوریی هه  زۆرترین نه  که یه سانه و که و له ، ئه وه قینه انی تهک پداویستییه
  گرێ، گومان له یده ناوی خۆیدا هه  هه  له  که وه ری ناوه  رووبه ی دته م بباکییه  ئه  کات که مه ر ئه به له
ردا زابوون،  سه و به  وه  بیرچوونه  دنیای له کی له چه  راده م کات که به. بت کانی ده ییه  ژنانه وه قینه ته

ترسی و دروشم و   نه کانی به وته رکه دا ده م دواییانه له. گرن رده رتی دروشم وه کانی کاریگه هۆنراوه
ری ئافراندنی   رووبه  له یه نارکی کوشنده  زه  ژنهو  ئه. و  ئه گشتیی  شوه  بته ده  و نۆرمه  ئه یه وه ساره خه

 ئافراندنی شیعری کوردی  چونکه.  ته  کوردیدا تایبهژنی دنیای ئافراندنی  ی و لهکی گشت یه شوه مرۆییدا به
  کان و هه  گشتییه ونه موو خه ناوبردنی هه کاندن و له ته و هه ره  بهو   پشه  روو له میشه ک بزاوتی بوون هه وه
 .بزوێ  دهکان قیوه تیس و چه قه

  وه  رگای زمانه  شیعر له  که دیاره. ی شیعری کوردیدا سته  جه  له بوونی بوونه  خۆی ئاماده م بزاوته ئه
  وه م لۆژیکه ر له ، هه بوونه ر بوونی خۆی و توانایی ئاماده  خۆی هه وه بت و ئه وتن ده رکه ی بوون و ده ئاماده
  م بزاوته ی توانای ئه ندازه  ئه  به ستراوه ی کوردی به ی ژنانهوتی شیعر وتنی ره رکه نونن و سه کان خۆ ده گرفته
 . وه خۆیه

ست  ده م به ، به نگی نویه  ره مه کی هه یه سته ره نی کۆکه ی کوردی خاوه رخی ژنانه شیعری هاوچه
. نان  ده ی ژنانهزکی جیاواز گه ک ره بوونی وه ربین و ئاماده  بۆ ده واوه بوونی توانایی ته وسانی و نه سته ده
 . کییانه ره کی و ده  ناوه م شونگه  بۆ ئه وه ڕنه گه ندکیان ده  هه سارانه م گرفت و خه ئه

کی،  ی ناوه ی دونیای ئیسالمی و ژینگه کانی ژنانه  رووناکبیرییه نگه ی جیھانکی تر یان ده شونگه
موو   تا ئاستی داخستنی هه م داخرانه ئه.  وه کانه هحشیی  وه ته سه ن ده الیه گای کوردی له داخستنی کۆمه



م   ناو ئه ک له یه  بازنه بت و بۆته  ده ژن وه مه ر ئه به ر له هه.  وه ره  سه کشته ر گۆنکاریدا ده رامبه به کان له بواره
 .دا رخه  هاوچه جیھانه
 . بکاتڵو قبو خۆیدا  له ییه کراوه م نه  ئه کات که  دهژن   وا له م رووداوه ئه
ک و  یه  بازنه بته ک ده یه شوه ت به  ئافره  بوونی، کات که شک له  به بته  ده م داخرانه  کۆتاییدا ئه له

 مۆنۆلۆگ یان گۆڕێ بۆ کان ده  زاه وه ی الساییکردنه رچاوه  خۆی سه  که م داخرانه درێ به مارۆ ئه گه
ش وای  مه ئه. رگری کانی به  هۆی زیندانیکردنی تواناییه بته  ده ۆخهم د کی ئه  ناوهیدا و خۆڵ گه ک له گفتوگۆیه

 .  بزاوتن و جووه ست بداته کان ده  ناوبردنی چوارچوه بوون و له و ئاماده ره  به کات که لده
  که ڕاوکیه  ده  ژنانه م شاعیره ی ناو زمانی شیعریی ئه  گوتاری ژنانه بینین که  ده مه ر ئه به ر له هه
 هتد....و  و ژنانه نگ و ئارام، باوکانه ، بده وه بته یان ده وه ڕووی زمانی شیعریی ناوه رووبه

   له" ستووره مه"نگی ده .چت و پش ده ره  به و یه  ئامادهنگی وێ ده و له  و لره  بیستراو ستووره  مه واته که
 . وه  پشه  دتهربینی بوونی خۆی بوون و ده  بۆ ئاماده  وه نه مه کانی زه پۆه شهر  سه دا به م چاخه رووی ئه گه

 
2003.1.7 
 ستۆکھۆلم

 
 گۆڤاری   کوردستانی باشوور له ک بۆ شیعری ژن له یه روازه ک ده  و وه بی نووسراوه  عاره  به م وتاره تادا ئه ره سه  له !تیبینی •

 . وه  یش بالویکردۆته2005 ی 91   ژماره دی له کور تی به ی ئاسۆ کردوویه رۆژنامه.  وه ته  بوکراوه حجلنامه


