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   بۆ ژنکی منگن وه نیاییه ته  ن له سه شرزاد حه  
  ن سه رز شرزاد حه کانی به مه رهه  چیرۆک و بهر سه ک له یه وه لکۆینه

  
  م  که شی یه به

 بدو ن عه رده ئه
 

،  یه وه وتوو ئه رکه کی رۆمانکی سه ره رجی سه مه: ( ت  ریکی جیمس فری ده مه ری ئه گه خنه هڕرو  نووسه
 ،  وه نم خونده سه ی  شرزاد حه" که  منگنه ژنه" کاتک .*)نین   گریان و پکه ر بخاته  خونهبتوانت که

شتی  پده" مینی رۆمانی  بۆ بایزو هه مان کاتیشدا زۆر هه له. نیم   پکه که مانی رۆمانه مۆی قاره  مه زۆر به
رنجک ،  ند درک ، سه وای لکردم چه م بوو ،  گریانهنین و  م پکه ر ئه هه. گریام " کان  کوژراوه مامزه

کوردستاندا وای  مرۆ له وه ئه داخه به.  بنووسم  رزه به  ره م نووسه ی ئه رباره بۆچوونی خۆم ، ده
ق  ی لهرد رۆمان و چیرۆکی کو ، جگای به) رگراو یان وه (   رۆمان و چیرۆکی بگانه  ، که لھاتووه
م ب   ئه دیاره) .  !!کورد رۆمان و چیرۆک نووسی نییه: ( ت   ده وه یته که سک ده ر که همی ه ده.  کردووه
  تی ، که تایبه  گشتی و کورد به ت به ی رۆژهه ته قه  سه و کوولتووره  له شکه  ، به  خۆیه ی بهڕ باوه

سای  . بی و فکری و سیاسین ده موو داهنانکی ئه ی هه رچاوه ا ، سهریک مه وروپاو ئه هئ  که پیان وایه
وێ  من له ی که یه و ماوه رکی کتبفرۆش دانیشتم ، له مک الی براده  کوردستان ، که وه ڕامه پار کاتک گه
دۆنیس ،  کانی شاملۆ و ئه شیعرهسین ،  زیز نه  عهکانی  چیرۆکه(وای  هات هه ککی زۆر ده بووم ، خه

وای چیرۆکک   هه بینی ، که سکم نه هیچ کهل  وه. پرسی یان ده) ر رتهکانی مارکیز و کامۆ و سا رۆمانه
س   چیرۆک و رۆمانی کوردی که که( م پی ووتم  ره و براده رئه هه. یان رۆمانکی کوردی بپرست

  ییهر تاوانبار ن نھا خونه دا ته ساته م کاره  له دیاره ).  !!کن رگراو ده نھا شتی وه کی ته ت، خهنایک
 ،  یهران پیان وا نووسهزۆری شکی   سلمانی به له. رانیش تاوانبارن  شکی زۆری نووسه  به که ، به
  چاومان بهزوو  زوو  ربۆیه هه.  ر نییه  نووسه،  وه خونته رو مارکیز نه سک کامۆ وسارته ر که گه

ر  سه ک له یه وه لکۆینهنیش  گمه هزۆر د. وت  که ر کامۆو مارکیزو،،،، هتد ده سه  له وه کۆینه
کانی  گه هڕ،  مرۆ نییه  هی ئه خۆشیه م نه  ئه نده رچه هه . نوسک یان چیرۆک نووسکی کورد ببینینرۆمان

  . دان سای پشتر  بۆ پش سه وه تهڕ گه ده
ی من  وه حوکمی ئه به .  نه سه  شرزاد حهیکان بیه ده ئه ر کاره سه ا لهنھ ی من ، ته وه م لکۆینه  ئه دیاره
. م  کانی بکه تیه  تایبه   ناتوانم باسی ژیان یان شته وه رئه به ناسم ، لهیخسی نا کی شه یه هیچ شوه به

رنج و بۆچوونی خۆم   ، سه رزه م به مکی ئه رهه ند به ر چه سه کی گشتی له یه شوه م به ده وڵ ده من هه
  .ی من زیاتر بنووسن  مه لهکی تر   خه هیودارم که. رببرم  ده
  

  نم ناسی  سه چۆن   شرزاد حه
  
ی خوندکارانی  ه  دا کۆمه1994تای سای  ره سه له . 1994 بۆ سای  وه تهڕ گه رتای ناسینی من ده سه

راز  ش وانه کک له  یه.ست رک و رووناک بیرک به ند نووسه ک کۆری بۆچه کوردستان ، کۆمه
 .م ناوبانگیم بیستبوو به.  وه خوندبووه مکی شرزادم نه رهه  من پشتر هیچ به هدیار. ن بوو سه حه
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ت  تایبه به. دم بوو راستی زۆر به به ی باسکرد، که و بڤه یدا زۆر شتی شاراوه که هڕکۆ ن له سه شرزاد حه
 زۆر  وه الی منه یدا، بهگای کورد  کۆمه ی رۆی سکس له له سه ندی کوڕوکچی کورد ، مه یوه ی په له سه مه

 شرزاد   پرسیارکی لهنج  ی گهکڕ ، کو وه رگای پرسیاروگفتووگۆکرایه ل کاتک ده وه. خۆش بوو
 شرزاد  وه داخه به) . !؟ بکاتاڵ کورکد گه ویستی له ی خۆشه که بت کچه ئایا کاک شرزاد رازی ده.( کرد 
باسی پشدا  له من زۆرم پناخۆش بوو، چونکه. زۆر  تکچوو و  وه  بداته که می پرسیاره یتوانی وه نه

ی ناوکتب  جیاوازی نوان قسه  وه وکاته رله هه. چوو رنه کۆتاییدا واده چی له کرد ، که نجانی ده ئازادی گه
  . ما  رزاد نه ، ئیتر هیچ ئیھتمامکم بۆ ش وه هڕوکۆ پاش ئه له من . وت رکه و واقیعم بۆ ده

م  ، به وه ام بیخونمهڕ گه دوای کتبکی کوردیدا ده مانیا ، زۆر به  ئه یشتمه تک گه کا1997سای 
بوون توانیم سوودیان ل  ند کتبکی کوردی هه باش بوو ئازادی برام ، چه. وت  که ده ستنه هیچم ده

 من پشتر  دیاره. بوو) ش  گوی ره(  ، کتبی  وه  خوندمه وکاته  ئه ی که وکتبانه کک له یه. ربگرم  وه
تی  واوه ته به ، بۆچوونم  وه خونده) میم(  کاتک چیرۆکی ل ، وه وه ووتبوم هیچی شرزاد  ناخونمه

ش بوو ،  م چیرۆکه ی ئه وره ر سیحری گه ، زۆرکاری تکردم ، هه) میم( راستی چیرۆکی  به. گۆڕا
وت  ستکه می ترم ده رهه ک به شدا کۆمه یه م ماوه له.  وه کانی شرزاد بوومه مه رهه جارک هۆگری به به که

زڕ خوشک ( وا  بن ئه سیش نه ر ئه زۆرجاریش گه. ن ) میم( وانیش خوشک وبرای  م کرد ئهیر سه ، که
  ) . وبران

  
  نیایی  چیرۆکی ته ه کۆمه

  

  
  

م  ئه.   چاپی کردووه1983سای  که، نه سه می شرزاد حه رهه مین به که نیایی ، یه  چیرۆکی ته ه کۆمه
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شکی   به نده رچه هه.  ری کوردی ناساندی   خونه اد و بهرز پاسپۆرتی ش  بوون به  چیرۆکه ه کۆمه
  . وه ته غدا بوبوونه کانی به  گۆڤارو رۆژنامه  پشتر له م چیرۆکانه زۆری ئه

 :نن مانه وانیش ئه ئه  چیرۆک، که   کورته9  له م کتب بریتیه ئه
  
    ڕیشۆه . 1
  گم تیا خۆش ویست ی سه وه وشه ئه. 2
  کان خوشکه. 3
  ترس . 4
   وه که رگا ئاسنینه ودیوده له. 5
  ژن بوه. 6
  گرێ. 7
  وکی باران نیایی شه ته. 8
  . شاعیر . 9
  
 ب  ست به ر هه  خونه نتازیا نووسراون ، که فه بی پ له ده شوازکی ئجگار ئه کان ، به گشتی چیرۆکه به

ی  قه ته.  ساسی ووروژاندووه ند باسکی گرنگ و حه دا ، شرزاد چه م کتبه له. تی ناکات  تاقه
  .  داوه) ی ژن ،، روون ناسی و کشه سکس و ده( رگاکانی  ده له
  
  

  ژن چیرۆکی بوه
  
دا  م دواییه له.. ی داگیرساند که ک مۆمک بۆ کوڕه موو ژیانی وه ؟ هه..چی کرد ؟ چی بکا... ن  مه نجا سای ته په( 
ی  که خمدارییهش و   ره  جله   درژه نه مه م ته  دوای ئه ۆ شیاوهئاخ..مردکی زۆر هاتن و داوایان کرد  یرهپ

ی توتنچی داوای  به عه زانی بووی مامه.. ی چی پکرد که هڕوکیان کو هش.. وه ته وه بیری که....؟ ناش..ن  دابکه
! " ؟... وه کاته ڕ ده  تهی پیری خۆ به.. رم ناکا  هش: " ڕاند  ینه ر ده ی هه که هڕکو... ووی بردابئر  هه..  کردووه

  "نیایی چیرۆکی ته" . 
  

. بی کوردی ده کانی ئه گرنگه هر وه ته  له کک بووه مووکاتک یه ی ژن ، هه وه وسانه ی چه له سه  مه دیاره
ی ی ژنک وه وسانه ، باسی ژیان و چه  جوانبی ده کی زۆر ئه یه شوه یدا ، به م چیرۆکه رزاد لهل ش وه

ن و ژیانی  مه موو هیوا و ته و هه وه ی شوو ناکاته که پاش مردنی مرده  له م ژنه ئه که. کات  ژن ده بوه
ت دایکی  بت ، نایه  ده وره ی گه که ی کوڕه وه چی پاش ئه که. ی  که  قووربانی کوڕه کاته خۆی ده
کانمان بۆ  ژنه ی ژیانی بوهکان رگا داخراوه ده  زایانه زۆر شارهدا،  م چیرۆکه لهرزاد ش.  وه شووبکاته

 واریدا ی کورده  کومه کان له ژنه گرانه باسی ژیانی بوه خنه هڕبی و  ده کی زۆر ئه یه شوه  و، به وه کاته ده
ک عادات و  ی  کۆمه ی تووند ئاراسته خنه دات ڕه وڵ ده  ، هه وه هش م چیرۆکه رگای ئه ر له هه. کات ده
ریای زوم   ناوده خاته  ، خۆی ده وه شه م چیرۆکه رگای ئه ر له هه. ردی بکات وتووی کو قالیدی دواکه ته

 خنکاندن  ژنی کورد لهمک و ،  له  به ی بکاته م چیرۆکه ئهدات  وڵ ده و زۆری پیاوساالری کورد و، هه
  . ڕزگاربکات 
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  حفوز جیب مه ی نه که ژنه ی شرزاد و بوه که ژنه بوه
  

  
  

م   ئه دیاره) . سراب( ناوی   به وه فوزم خونده جیب مه وپش رۆمانکی نه مه ساک لهند  پش چه
 قووربانی  کاته چۆن خۆی ده کات ، که ژنکی میسری ده حفوزیش ، باسی ژیانی بوه ی مه رۆمانه
ویش  خوازی ئه دا بت ، پیاوک دته ده وره مک گه ی که که کاتک کوڕه .  وه ی شووناکاته که بچووکه کوڕه
.  وه کات و ناهت دایکی شووبکاته ده  هڕی خۆی توو که ل کوڕه کات شووی پبکات ، وه ز ده حه
حفوز  ی مه که ژنه  خزمی نزیکی بوه رزادیش ، زۆر لهی کاک ش ژنه م بوه ئهم ،  که یر ده ند سه رچه هه
     .   چت ده
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