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 منگن یکژن ۆ ب وه هییاین  ته ن له سه رزاد حهش
  ن سه رزاد حهز شر به یکان مه رهه ک و بهۆریر چ سه ک له هی وه نهیۆکل 

 بدو ن عه رده ئه  
  م شی دووه به

  ش گوی ڕه

  
  

چ  پنش پا واته.   بووه1988می سای  که چاپی یه .  هن سه می شرزاد حه رهه مین به ش ، دووه گوی ڕه
  : چیرۆک ش کورته  شه  له  بریتییهش گوی ره.  نیایی چاپکراوه  چیرۆکی ته ه دوای کۆمه ساڵ به

  
  ش گوی ڕه .1
 گوناهی سپی. 2
  ی پافلۆف که گه وسه من و قاله. 3
    نگاه ڕه. 4
  میم . 5
   لکاو زه. 6
  
تی و  یه کسانی کۆمه ایهنوتی  ی چینایه سکس ، کشه( نی اک له سه نیایی ، مه ی ته مان شوه هه به

ی ، زۆر  م چیرۆکانه ل ئه وه.   وه نه که ده  خۆیان دووباره) کان  روونیه  ده خۆشیه ژی و نهسایکۆلۆ
ریای   ده ته نهاوخر  کهی  تانه و بابه مان کاتیشدا ، ئه هه له. تی  رز نووسیویه بی به ده شوازکی ئه به
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 ناوبانگی  وه م کتبه رگای  ئه  شرزاد له توانم بم که ده. ن نرخ  ، زۆرگرنگ و به وه ۆکانهم چیر ئه
پ  میان بیری ئایدۆلۆژی چه که یه.  وه قکردۆته تی گرنگ خۆیان زه دا دووبابه م چیرۆکانه له. رکرد  ده
چیرۆکی   میان خۆی له که یه که. روونی و زانستی سایکۆلۆژیا خۆشی ده میان نه دووه) . کۆمۆنیستی( 
 دا ، "کی پافلۆف گه گه و سه قالهمن و"چیرۆکی   میشیان له وت ، دووه که رده  دا ده"میم"
  .  وت  که رده ده
  
  

  چیرۆکی میم
  

ناستاش ڕقم لهمن...م که م خانوهم...م..م. ه_" میم" پیتی   ئ..  
  ر بۆم بکرێ  میمی پاشگر ، گه.  یه و میمه بزم له ئای که
  ..گرم ی ده هه... زمانی کوردی دا نایھم له

  م  ئه ش که و هۆکارانه ئه... بروخ میم 
  . م میمه ئه. یان خوقاند  پیته

  تاب ی پیتکی ئسک
  . گران و ناشیرینه

    تی که هتایب به
    وه دوای ناوه به

  . دێ
   .. ر ناشیرینه کان دا هه موو زمانه نو هه ڕای من له به

  ......   میمه زار ملیۆن تف له ی دوو هه هه
  

دا  م چیرۆکه له. کانی شرزاد بم   هۆگری نووسینه  نا که وه منه وون پایان به ب م میمانه ر ئه هه
دژی   له ڕینکه ڕاپه  م چیرۆکه ئه. کات  مکی نامرۆڤی ده ته دژی سیس وره ، شۆرشکی گهادشرز
تی  قه کی سه یه رده روه  ، دژی په خۆپیشاندانکی ئازاده.  ملیۆن سای ارز تکی کۆنی دووهه قیه عه

  . گا کانی ناوکۆمه  پیسه ت ، مۆڕاه ، سیاسه فه لسه  ، دژی مژوو، فه زنه  مه باتکه خه. گا کۆمه
. کات دهدالی  دژی ناعهۆرش ی ، ش هک مه ه قه بهک و  شۆرشگ بته دا ، ده م چیرۆکه لهشرزاد 

شرزاد . کات ه کا ده) میم(نی  ری خاوهڕکی پیرۆز دژی زووم وزۆ  شهرک، نگاوه کوو جه وه
ی زمانی کوردی  وت سورترین و ناشرینترین ووشه یه بی ، ده ده زمانکی شیرینی ئه به
 مان  ه) میم( خۆشی  م نه کانی ئه ساته ترس و کاره زموویش ، له ئه کی به کوو بابایه وه. رت هناوب له

  ئاگادار یه  کووشنده خۆشیه م نه کانی ئه  ئاکامه گا له کوو دکتۆرک ، کۆمه وه. نت  یه گه ، پ راده
  . وه کاته ده
ر  هه. ی بنووست کی تری هاوشوه) میم ( یتوانی  ، نه م میمه پاش ئه  شرزدا له وه داخه ل به وه

   بوای من شرزاد کاتک له به. بینین   ده وه ره ر نووسه سه ری ئایدۆلۆژیا به  کاریگه وه شه لره
ری و ئازارو  سه رده  ده ستی به  بوو، هه ولر ی هه" کوراوه"کانی  تکشه حمه ژارو زه کۆنی هه

ل  وه. بینی  کانی ده خۆشیه و نه  دیارده وه نزیکه زۆر له. کرد ی ده که که هڕ کی گه کانی خه ینتیه مه
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نھا خانووی  دا، ته! ) پۆست مۆدرنیزم(کی  ڕه  گه جھشت  و، خۆی کرد به ی به و کۆنه کاتک ئه
  .   جیھانی میم   له وه وتنه  هۆی ، دوورکه ش بووه مه ر ئه هه. کی مۆدرنی بینی  مۆدرن و  خه

  
    ی فلۆبیرو میمی شرزاد ستیارانه ی هه رده روه ۆمانی پهر
  

ناوی  زنی به  ، رۆمانکی مه1848کانی سای  نسا ، پاش شکسته ره ی فه وره فلۆبر رۆماننووسی گه
کات ،  نسی ده ره نجی فه  باسی ژیانی دوو گه م رۆمانه ئه. نووسی  "  ستیارانه ی هه رده روه په" 
چی پاشان  ، که یه تی هه یه کسانی کۆمه بیری ئازادی و یه ڕیان به مجار باوه که چۆن یه که
  ق له رماندارکی دڵ ره  فه بته ککیان ده ت یه نانه ت و، ته وه خۆری ده  مووچه بنه ردووکیان ده هه
ر   سه چۆن کاریکرده کات ، که  ده1848کانی پاش  دا فلۆبر باسی ڕووداوه انهورۆم له. زائیر جه
ر ،   سه کاته  تووندی هرش ده دا ، زۆر به و رۆمانه رله هه. کان  نسیه ره واوی ژیانی فه ته
" ت که م ، موکه که موکه"ی   ووشه زۆر ڕقم له: ت  فلۆبر ده. داری  رمایه می سه ندو سیسته مه وه ده
   .م به ناو ده   له یه و ووشه ستم بت ئه ده به .  وه بته ده

  . قووبت   هه وه یه رچاوه و سه رله ی کاک شرزادیش ، هه م میمه چت ئه پده
  

 ی پافلۆف که گه وسه من و قاله
  پی   ، پوی پ ی چهه یتی عنه  له رخۆشه و سه ر ئه گه

  ی  ک بوو نامهم ندبایه ،  من ده دابکه
 .   م خوندبۆوه که ماجستره

 
   هۆتله کک له یه له. خونت  بۆ ماجستر ده   کهکات ،  دهزانکۆ   باسی خوندکارکی  م چیرۆکه ئه
موو  هه. ژی  رخۆشک ده  ، سه وه مه ی ئه که روو ژووره سه له. ژی  غدا ده کانی به رزان و ناخۆشه هه
ویدا و   زه یکشت به تووندی ده نت و ، به که پی داده  ، پوی چه وه  دته شهرخۆ م سه ئه وک که شه

  . وت  خه ئینجا ده
. وت وی ل ناکه  خه، وه ب ئه  به ورادت،  که رخۆشه ی سه یره  سه وشته م ره ر ئه سه ش له که خوندکاره

نت و،  ی داناکه که  پوه که رخۆشه تی ، سه هی که ی نامه وه یانی کاتی خوندنه بۆبه ی که وه شهو ل له وه
  . چت  کیس ده لهی  که ماجسترهی   یانیش نامه بۆبه. وت  ل ناکهوی  میش خه ئه

بی  ده زمانکی شیرینی ئه روون ناسی ، به  زانستکی ووشکی ده وی داوه یدا ، هه م چیرۆکه شرزاد له
ر  سه ، له) پاڤلۆڤ( ی رووسی  وره ی زانای گه که ری بیردۆزه یگه ، کار زاییانه زۆرشاره.  بنووست  ساده

  م چیرۆکه ئه( : ت  یدا ده که  پاشکۆی چیرۆکه ک شرزاد خۆشی له روه هه. خات  رده سلووکی مرۆڤ ده
  ستوومهم وی که ی یه ڕاده به ....  یه  هه وه کانی پاڤلۆڤ و فرۆیده  روانینن و تیۆره ندی به یوه م تا زۆر په که

... کان   سایکۆلۆژی یه ی تیۆره وه ک تواندنه ربچ نه تکی سایکۆلۆژی ل ده چیرۆکی حاه
   ).123 ڕه الپه

  
  ی به که  چیرۆکه زایانه شارهزۆر .  کاندا کردووه وان و رووداوه ڵ پاه گه ی له ه  مامه کانه شرزاد زۆر زیره

   :کات  باسی ده یه م شوه ک خۆشی  به ر وه هه.   وه ستۆته  به وه ی پاڤلۆڤه که تیۆره



 

www.dengekan.com 
7/1/2007 

  
    پاڤلۆڤ =   قاله

  ی پاڤلۆڤ که گه   سه= من 
ۆپی ژووره= پی قاله وی چه پی پاڤلۆڤ که  داگیرساندنی گ  

  ی پاڤلۆڤ  که  گۆشته  پارچه=ی پو  په ته
    که گه می سه  لیکی ده=  وتنی قاله خه

     که یه برسی  گه  تربوونی سه=وتنی من  خه
  

باسی شیرین ، بی  ده  شوازکی ئه بی کوردیدا ، شرزاد توانی ، به ده مژووی ئه مینجار له که بۆیه
کانی زانستی  زنه  مه  تیۆریه کک له  ، توانی یه وه ڕگای چیرۆککه له. زانستکی گرنگ بکات 

ب و  ده ئه    وی داوه هه ادشرز.  ری کورد ئاشنا بکات  خونه به، ) سایکۆلۆژی ( روونناسی  ده
زایی و توانای   شاره که  ، به روا ئاسان نییه ش هه م کاره ئه که.  وبکات روونناسی تکه زانستی ده
   . وت  خۆی ده

  
  : رچاوه سه

     .2003 .م چاپی دووه. ی تیشک  چاپخانه. ن  سه رزاد حهش. ش  هڕگوی 
 

 
 


