
 

 
 
 

چهمکی ژن له زمانی شيعردا و 
 ڕەوتی سهردەم 

  

 
 سوەيال مهيههمی 

  
 

به  دەستهمۆی  ئهگهر  و  ناکرێ  دەستهمۆ  که  ياخييه  كی  ئهسپ وەک  شيعر 
وازی خۆی اليداوە، شيعر ناب خۆی  سهردا بسهپ که واته له ڕيچکه و ش
تهوە و ڕەوتی دەست به سهرڕاگرتن له شيعردا؛ب  تهکانهوە ببهست به دەسه

بۆ   بايهخ که  ههروەها  شيعر  دەکاتهوە  دوور  لهوە  خۆی  و  بههايه  ب  و 
و   کردووە  پ  دەستی  ڕەنجهکانيانهوە  و  ئازار  له  شاعيران  زۆربهی 
شيکردنهوەی  و  دەنگی  ب له  دەربازبوون  بۆ  دەکا  درووست  ڕۆچنهيهک 
ڕەنجهکان؛ قامک له سهر هۆکارەکانی ئهو ئازارانه دادەن که مرۆڤی به  

ک  دژی   داماو کردووە. کهواته شيعر    خۆييهوە سهرقاڵ و ههر سيستهم
تهوە که مرۆڤی ياخی له خۆييدا ديل دەکا، شيعری نهمر ئهوە دەقهی   دەوەست
تهوە ؛ چۆن قامکی له  ن کدا دەم ی خه لهخۆی گرتووە که بۆ ههتايه له د

شيعر    . داناوە  ئازاد  مرۆڤی  بهربهستهکانی  دژی   سهر  خۆيدا  له  خۆی 
وازی قسه کردن کی  ش واز کی ئاسايی بهرەو ش له   ه واته له ڕەوت ڕەها 

عر   ش ديکهوە  کی  اليهن له  جوانيناسانه.  کی  ڕەوت بۆ  ئاسايی  کی  ڕەوت
له  که  ت  ن کدەشک ت زمان  ڕ و  زمانهوانی  و  زمان  بنهماکانی  تهنانهت 

عر   م ش ه. دەتوانم ب وەيهکدا ئهم چهمکانه به سهر زماندا زا وەکوو  چوارچ
کی س تهوە  شهڕڤان نراو دەوەست سا و قانوونی داسهپ هربهخۆ دژی ههموو ڕ

. و به سهر ههموو ئهو مانا و واقيعانهدا  کدا ناب ت و دەستهمۆی هيچ دەسه
گهريدايه. زۆر جار دەست   ڕێ   ی تازەبوونهوە و نو دەکا و ههر دەم له حا

بووە   دەبا بۆ گۆڕانی ئهو بازنهيهدا که له ڕووی عادەت ، بير و بڕوامان پی
عر   م ش رەدا دەب ب و نهمانتوانيوە يا نهمانزانيوە ديلی ئهو چهمکه ماوين. ل



عرەوە ڕوو دەدا بير  دەست بۆ کاولکاری مرۆڤ نابات کاولکاری که له ش
ه و به ديل کردنی مرۆڤه که دەست بۆ ڕۆخانی دەبات  .و بڕوای هه

عرە کاری ش  .ئهمانه ئامانج و ڕ
ههر   وەکوو  م  که  دياردە  به سياسی  و  ئابووری  و  فهرههنگی  يهکی 

ز نراو وەکوو  گا به تايبهت چينی له پهراو بمانههوێ بۆ چينهکانی کۆمه
کدانهوەيهک بۆ بکهين که ژن له دەقهکاندا چۆن سهير کراوە که له   ژنان ل
گادا جياوازی  ی ئاستی ڕۆشنبيری کۆمه کدا به پ گای ههر سهردەم کۆمه

پياوساالری ڕەگ ؛ و  داداوە که  ههيه  مهدا  گای ئ کی کۆمه له ههر شت ی 
شهی پياوساالرانه زۆر زەقه. له   ن ئهند باسهکه ئهدەبی کوردەواری ب شو
عرە کۆنهکاندا زياتر بنهمای له سهر ڕۆمانتيسمدايه و باسی خۆشويستن   ش

ی   يهکی سيکسی دەردەکهوێ  خا گرينگی ئهم سهردەمهيه ژن وەکوو کا
عرەکاندا که له ال يان پياوانهوە نووسراوە. واته وەکوو کهرەستهيهک له ش

ناسه دەکرێ . ڕەنگه ئهم زمانه  که به هۆی چهندين چهمکی جهستهيهوە پ
کات   و  مهرج  و  ههل  و  ڕەوت  هۆی  م  به  به ت  بگۆڕدر ساتدا  و 

 .ناوەڕووکهکه ههر له سهر نيگای غهريزە جنسييهکهوە دانراوە
کی   م ئهگهر  ديارە که عهشق و خۆشويستن اليهن گرينگی مرۆڤايهتييه به

ته نيگايهک بهس له غهريزەی سيکسييدا و اليهنی هزری و   ئهم اليهنه بب
ئهم   الوازە.  کی  ئهدەب ديارە  بکاتهوە  کاڵ  عری  فيکری  ش له  دياردەيه 

گۆرانييهکانی   له  که  نه  شو ئهو  تا  کراوەتهوە  زەق  زۆر  فولکلووردا 
ستايش هاتووە ه    سهردەمی کۆندا تا کوو ئ کی چواردەسا باس له سهر کچ

و  دەربڕين  ستادا  ئ سهردەمی  له  ستا  ئ که  پياو  بردنی  ژ  چ بۆ  دەکرێ 
ته .... يا له ههندی گۆرانی پياوانهدا بۆ   کردەوەی ئهو وتهيه تاوانه ، دەب
عری  ... ش ن  دەه ژن  چهندين  بچ  وە  بهڕ ڕۆژانهی  کارەکانی  ئهوەی 

له مرۆڤ  ژووی  م ژايی  در به  ڕەنگدانهوەی   فولکلۆر  و  بووە  دايک 
له   فولکلۆر  عری  ش ديارە   . مرۆڤه  جياوازەکانی  سهردەمه  گای  کۆمه
ک له سووڕاندايه و که   ستا له سهر زاری خه سهردەمی کۆنهوە ههتاکوو ئ
زۆربهيان ههستی پياوان له خۆی دەگرێ له بوارە جياوازەکان به تايبهت 

يهکی جنسی که مهمکی ژن   و  ژن و خۆشويستنی کا به ليمۆ و شهکرەس
می ههناری و سمت و ڕانی بهفرين و ... که پڕن له وشهی سيکسی له   کۆ
ک لهم وشه   ی ژندا. ڕەنگه دەربڕينی کۆمه چوون به با شيکاری و هه
کی  ژن دەگاته  ک  کات م  به ب  ئاسايی  گاوە  کۆمه الی  به  سيکسييانه 

ت و ئايينهوە ب ش گا و دەسه ک بهو نووسهر له اليهن کۆمه هرمييه ژن
عری ژناندا  ت. ئهم کاردانهوە ، ڕەنگدانهوەی زۆر له سهر ش وازە بنووس ش



ن   ری کورد مهستوورە ئهردە مه دەبينين ژنه شاع داناوە ههر له کۆنهوە ئ
ک   و  کات ئاماژانه  ئهو  زۆربهی  دەکات  ردەکهی  م خۆشويستنی  باسی 

تهشبي له  ناوە زۆربهی  ه به کاری  که  پياوانه دەستهواژانه  مای  هات و ه
له  داری دەکا هيچ وشهيهکی جنسييهتی  د باسی  ، که  کی وەرگرتووە  که
عرە  ش و  گۆرانی  ئهو  کهسهکان  که  ستادا  ئ له  تهوە.  نادۆزر دەقهکهيدا 
نيستهکان  بيست دەبن و ڕەنگه ڕەخنه ب بۆ فم ژەوە گو ئيروتيکانه به چ

م دەرخستنی  و  دەقگهله  ئهم  کدانهوەی  ل به  م  وا  به من  ئهوان  ژووی 
تهوە بۆ چاخی ئووستورەکان و سهردەمی زۆر  بير   دەکهمهوە ئهمانه دەگهڕ

 کۆنی دايکساالری 
و  کاڵ  و  کشت  و  بووە  بڕياردەر  دايک  واته  ژن  که  ک  سهردەم واته 
ک ئوستوورە و خوداکان   ر ڕکيفی ئهودا بووە ، کات بوارەکانی ژيان له ژ

ی سروشت بو که له ژن بوون ، و مرۆڤ ت داويستييهکی  پ وە و ههموو 
به   ژن  مهمکی  باسی  جوانيناسانه  وەکوو  و  ناوە  ه دەست  به  سروشتهوە 
ک جهستهی به بهفر شوبهاندووە ؛ که واته ئهمانه  پرتهقاڵ و ليمۆ کراوە کات
ڕەنگه سروودە ئايينييهکانی مرۆڤی ئهو سهردەمه ب که وەکوو سهرچاوەی  

مرۆڤ ی  نهس بوونی  بهردەوام  و  کهوتووە    ژيان  جهستهيی  ستايشی  بهر 
بهکان و دەقهکان و ئهم   و کت ی جينسی و ئوبژيکتيوی ژن هاته ن م ڕۆ به
گا  ستادا که ژن و پياو ههنگاو بۆ يهکسانی کۆمه له سهردەمی ئ چهمکه 
شه   تهوە ؛ ئهم ئهند شهيهکی ئازاد زەق بکر دەگرن و دەب چهمکی ئهند هه

گری بچووک کردنهوە مرۆڤی ژند ا جهستهی نهماوە واته باوی نهماوە هه
کۆن  کی  ناوەڕووک ههر  م  به يدا  نو کی  ڕووکهش له  ستادا  ئ له  که   ،

مهعشووقه و پياو وەکوو   ژن وەکوو   بهردەوام ب که له دەقه ئهدەبييهکاندا  
ت و ههندێ جاريش ئهو ژنهی که وەکوو   کی سووتاو سهير بکردر عاشق

کردووە وتنهوەيان  پياهه دەب   ئوستوورە  و  ئهمهگ  ب  کی  کهس ته  دەب
هم قامکی له  ت و شاربهدەر ، له ڕاستييدا که دەبوا قه بهردباران بکردر

شهکه شهيهکی ژنانه دابن ؛ داينهناوە . ئهمهيه ک  ...سهر ئهند
ی ههڵ و مهرج و ڕەوتی جيهان و   ستا زۆر گۆڕانکاری به پ عری ئ ش

گاکاندا به سهری هاتووە ، واته ڕەوت ی گۆڕانکاری فيکری و هزری  کۆمه
ئهو   له  باو  کی  شت ههر  سهر  له  ههيه  ڕەنگدانهوەی  ناوچهيهکدا  ههر  له 
بزووتنهوەکانی  ؛  عر  ش ڕەوتی  سهر  له  گهری  کارت له  و   ، ناوچهدا 
له  دەکاتهوە  دوور  مرۆڤ  که  هکان  هه گا  ڕ سهر  له  وشيارييخوازييه 

يکی گهشاوە ؛ وەکوو ههر بزوتنه شڤهچوون و داهاتوو وەيهک ڕەنگيشه پ
کردنهوە  وشيار  بۆ  که  دەنگ وەکوو  ئهمانه  ههر  م  به نهبن  سهرکهوتوو 



ک که ژن و پياو شان به شانی  م بزووتنهوەکان گا ، به چينهکانی کۆمه
گای کورديدا بوونی  و کۆمه دەگرن له ن کی باشتر ههنگاو هه يهکدا بۆ ژيان

تی مرۆڤ ژن و ههيه ، وەکوو شۆڕشی ڕۆژئاوای کورد که بۆ کهرامه
ڕەوتی  پياو شکۆی مرۆڤايهتيان به جيهان پيشان دا و ديارە ئهمه له سهر  

قاندووە و ئهو پهيامهی به ژنان   عردا گۆڕانکاريهکی مهزنی خو ژن له ش
ی واقعی   ک به دوای داخوازيه مروويانهی و ڕۆ دەدا که ژن وەکوو مرۆڤ

بگرێ ڕەنگه ئهمه   شتا سهرتای ڕ خويدا ههنگاو هه م ژنی  ه گا ب به
عر   گهيشتووە به وشه و ش کورد ئاگادار بووتهوە و ژنی نووسهری کورد ت
و ڕوماندا بهرەنگاری کهرامهتی مروويی خۆيدا ب و پياوی نووسهريش 
گايه و  کی گرينگ و گهورەی کۆمه بهو ڕاستييه گهيشتووە که ژن بهش

شه هوە له ئهند کی قوو  .ی ژندا بنووس  دەب له نووسيندا به بير و هزر
ويستی بهم ههموو  ک بدوێ پ ژنی شاعير له دەقهکانيدا ههوڵ دەدا له مرۆڤ
کی فريشتهيی ب له چاوی پياواندا  زەنجير و کۆت و بهندەوە نييه تا کوو ژن
کی  دەنگ ب ژن کی ب کی له چاوی سيستهمی باوکساالريدا ژن تا کوو ژن

ته دەرەوە و ژنان له بنميچ و چو  ڕوماننووس حهول دەدا   ن وەکان به ارچ
پياوی   يا  نووسهر  ژنی  گا  کۆمه بوارەکانی  ههموو  له  بکات  بهشداری 
هميان   گايهکی يهکسانيخواز و دادپهروەردا دەب قه نووسهر به دوای کۆمه

ت  .له سووڕاندا ب
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