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  م  شی سھه به
  کانی باوکم گه سارو سه حه

  

  
  

 بدو ن عه رده ئه
 

رگی   به  له یره  زۆر سه نده رچه هه.   نه سه مین رۆمانی شرزاد حه که کانی باوکم ، یه هگ ساروسه حه
  له) . یرۆک چ ه کۆمه (  میش نووسراوه که ی یه ره  الپه له) . رۆمان  کورته (   نووسراوه هک ی کتبه وه پشه
ر ناوک خۆی ساخ  سه له باشتربوو که). Novelette (  نووسراوهئینگلیزی  بهش  وه رگی پشته به

.  وه وقابه  ئه چته  زیاتر ده  رۆمان ، چونکه نم کورته  ده مه رهه م به رحاڵ من ناوی ئه هه به. وه ته بکردایه
) نیایی ته( می  رهه مین به که سایش پاش یه13و، م  رهه  به کارکردن هاتۆته  ساڵ له7ش  پا مه رهه م به ئه

  .  هاتووه
کی دیکتاتۆری و  یه  شوه تابیت به که. کات   باسی باوککی ملھوورو دیکتاتۆر ده  رۆمانه م کورته ئه

ناو  رئسقان له  تا سه وه کی تریشه الیه له. کات  کانی ده ڵ منداڵ و ژنه گه وت له سووکه  هه نامرۆڤانه
  .  وتبازی و سکسدا نووقم بووه هه ریای شه زه
   .28 ... ڕه  الپه... ره مبه ساری خۆیدا پخه حه  له رپیاوه هه
.   زیندانی کردووه،دا وره زیندانکی گه مووشیانی له رهه  و، هه یه ی هه ژن ک جارک کۆمه  به م پیاوه ئه 

 حوکمی  ی بکوژت و کۆتایی به یه  دڕنده م باوکه  ئه کات ، که ی ده که وره گه  هڕکو  وا له ش ته م حاه ر ئه هه
ل پاش  وه. بگیرسنت ی ههست ربه مکی ئازادو سه رده عورفی و دیکتاتۆری بھنت و، چرای سه

 زڕ .بن  ده ڕه بهو وازه رته واوی په ته بهچت و،  تکده که ی خزانه شیرازهجارك  کوشتنی باوکی ، به
  زۆر پشتربه که ،کانیان کۆنه  بۆالی مردودۆسته وه رنه گه کانی  ده هدایک

 ،زخاو سارای خوشکی.یاوک ی پ  باخه چنه ی ده وه رشه کانی هه خووشکه.ندبوون  باوکی لی سه
 میش تووشی ئه. ن  که ڕده یراتی شهرم سه براکانیشی له. وه له ی زوانکی شه  باخه نه ده خۆیان فرده

  .  وه تلته  ده وه رده و ده تا کۆتایی ژیانی به بت و، هه ده وره روونی گه کی ده خۆشیه نه
  وه گری ئۆدیۆم، ڕق بوونه . (   هاتووه وه کانی فرۆیده ۆرهتی کک له یه  ، له م رۆمانه  ئه ئیلھامی دیاره
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  چونکه.  وه بۆهاتووه کۆنی میسره مژووی  ی له م تیۆریه  فرۆیدیش، ئیلھامی  ئه نده رچه هه) . باوک  له
  .  بووه کاندا هه ونه نوان فیرعه دا باوک کووشتن له مه رده وسه له
کاتی خۆی ، . بن  ه ه روونیانه  گرێ ده م جۆره  ، ئهواریشدا گای کورده ناوکۆمه  له رحاڵ ، ئاساییه هه به
  کوڕ وتووه  زۆرجار رکهئیتر . ک ژووردا نووستون یه شکی زۆری خزانی کوردی ، له به
 زۆرجاریش  دیاره.  ی کردووه وگریه ش تووشی ئه مه ئه.  نا دایکیدا بینیووه په و باوکی له ڕیوه وراپه خه له
ی شرزاد باسی  وه  ئه خزانی کوردیدا، واته  له بووه  ، بوونیان هه  ملھوورانه  باوکه وشوه ئه

   .  گای کوردیه اوکۆمهکی تای ن ک  ڕاستیه یه ،تاڕاده کردووه
ستی ،  ردوو ده هه ر به نووسه.  ساسی ووروژاندووه تی گرنگ و حه ندین بابه جارک چه  به م رۆمانه ئه
. وت بیروخنت یه  و ،دهدات می باوک ساالری ده ی ،سیسته که هو بۆر وره  گهرگا ده  له قه قایمی ته به
ر  سه  زام به بنه  ده که ی،  دیکتاتۆرانه باوکه و ئهک،  یه موو شوه هه دات به وڵ ده هه

سک بۆ منداڵ و ژنی کورد پیشان  هڕکوو فریاد خۆی وهمان کاتیشدا، هه له. بکوژت وه کانیانه منداه
 ،  بیانه ده شرزاد زۆر ئه. وت  که رده قی ده زه ی سکس ، زۆر به له سه  مه وه ش دیسانه وه  له جگه. دات  ده

  .  نووسیوه) نروم( ر کوڕو کچ  سه سکس لهباسی رؤی 
   40  ڕه پهال. ...  وه نگ بنیشته داو دره ترهه پییان چه با کری ڕه براکانم نه( 
  .... یشۆم  تن و ده شتک ئاوی شله  نو ته مه یخه وک ده موو شه بت هه  ههکم ر پیاو گه ئه. لقیس  به
  ....کرۆژم    ده سمی مه س ژه. ب  ینه ی تۆ زه ئه
 .  ڕه الپه..نیشم   ری داده رامبه نم و به  دایده ک ئاونه وه... ..  بدا وه هیچه ست له منیش ناهم ده. رین ی تۆ شی ئه

95(   
  

  ری باوکی شرزاد  کاریگه
  

 ، داناوهراشكاوی دانیپ  و به  باسی کردووهڵ کوردستان تیڤی گه له وتنکدا  چاوپکه هکوو خۆی ل شرزاد وه
مان کاتیشدا باوکی  هه له. یدا  گه  له بووه وتی زۆر باش نه سووکه  ههو بووه باوککی خراپی هه که

  ی سانه وکه ر ئه  زۆرجار نووسه ئاساییه*. مان کردووه ، زۆرجار زومی له قوومارچی بووهکی  کابرایه
م   شرزاد ئه ش وایکردووه مه ر ئه  هه من پم وایه.  کانی  ۆکهوانی چیر  پاه یانکاته یانناست ،  ده ده که

  .  بنووست رۆمانه
  

  و شتی دژوار  غه لهموبا
  
ی و شتی ناواقیعی زۆر  غه بالهک مو جارک کۆمه دا، به مه رهه م به رنجم بوو له ی جگای سه وه ئه

  که رۆمانه پیاوکاتک که.  کی کردووهد ، باسی دیکتاتۆری باو  حه  زیاد له من پم وایه.  باسکراوه
کرد  ده  ، پویستی نه زۆرشت نووسراوه .  وه خونیته یت مژووی ستالین ده  ، ده وه خونته ده

  . وابنووسرت 
خۆیان  و به  شه نیوه با به ، نه ستبۆوه  به وه کانه ره نچه نگاوی په  شیشی ژه فی درژی قژیان به کانم قه خووشکه

  33  ڕه الپه..ن کانی باوکم بکه سپه ملی ئه ست له تاوبۆنی پیاوان ، ده  له وه وه م خه ده ن و بهزان نه
   . 34  ڕه  الپه سپ کردووه ڵ ئه گه  سکسی له واته .  سپ نووستوه ڵ ئه گه  له  چونکه کوشتنی زوهره

دی بۆ  به حوکمی ئهباوکی   ربۆیه هه.  مای کردووه ڕووتی سه ربان به سه  له زیندانی کردنی زبای خوشکی ، چونکه
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   . 36  ڕه الپه.  رکردووه ده
   ...18  ڕه الپه.کات  ڵ زوان ده گه بران سکس له ر قه سه مرت ، کاتک له خۆشیا ده یخا له زوله
  .  وه واقیعه کی نادروستن  و زۆردوورن له یه غه مووی  مووباله  هه مانه ئه

وشار  گکی هه ڕو سه د مه وت و بیست مانگا و س مامز و سه سپی که  و س ئه هک لیر یه یی راب تووره ماره
   . 56.ل
م  ، تائه بووه شید نه نی عوسمانی یان هارون رهاتپاشان خۆکابرا سو! ؟ بووه هندهیی ژن   مارهی که
   . بت ی هه ت وسامانه روه موو سه هه
 ،  کوێ دیووتانه ی یان له ئاخر که . 80  ڕه الپه .. کران  خوده یموونیش به دا مه که ساره حه ت له ده
ان  گوونی می گازی له ده به( ساند خه کانی ده ت پشیله یان ده!!. ؟؟ خوبکرت یموون به کوردستاندا مه له
ا وی خه  له ت گوایه ر مردنی سارای خوشکی ، ده  سه دته یان که!!. ؟؟ سنراوه  خه لهی پشی که). گرتن ده
م   خۆی ئه. وه سکه قی هیچ که  عه تهش ناچ مه ئه . 128 ڕه الپه..تی   کووشتوویه وی و  خه کی هاتۆتهباو

ر هانای بۆ شتی ناواقعی  تی کۆن ناکات ، ئیتر نازانم بۆچی نووسه و حکایه فسانه  ، باسی ئه رۆمانه
  .تی کردم  اقه هیالک و بت م شتانه رک ، زۆرئه کوو خونه من وه! . ؟ بردووه

  
  :ت  الل ده  جه کاوه

  
یاندا  که  ئاساییه  فۆنکسیۆنه کات وشون له و گیراوه ی ریاڵ هه دا  روانگه"سار حه"چیرۆکی  له
م  توانین ئه بگومان ده. ر  به گرته وتکی ئاسایی ده کات ڕه  ونه نده  به وه  شونه مرۆڤ به نه:  وه ته شنراونه وه هه
  و،واته خه  له جییایه" سار حه"ی  که رییه  هونه نجامدانه م ئه ین ، به راوردبکه ودا به ک خه ته  له یهندی یوه په

  .**ر  بۆخونه ونک نییه ی خه وه  گانه که چیرۆکه
  
می زاڵ  تی رۆسته حکایه کات که ست ده ، واهه وه خونته ده" سار حه"ی  که  کاتک مرۆڤ چیرۆکه 
  .   دووره وه  واقیعه  له که ه چیرۆک چونکه.  وه خونته ده
  

  بۆر  و ناوی زۆر
  
 رف سهدا  م رۆمانه توانم بم زۆرترین ناوی له ده.  کردووهک ناوی ژنی ڕیز دا شرزاد کۆمه م رۆمانه له

  .   ر شواندووه  خونه ریان له ش سه  زۆرانه م ناوه ئه.  کردووه
  

  34. ل ..  زوهره
  36 ل  .زبای خوشکم

  88.ری خوشکم ل خته ئه
   .89. ئافتاوی خوشکم ل

   .107 سارای خوشکم 
  18.یخا خوشکم ل  زوله

   .95ل خوشکم . ب  ینه زه، شیرین ، لقیس  به
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  .  یره  زۆر سه شه مه ئه. ک کوڕیان نات  چی ناوی یه که
  .  کانیشدا ناوکی زۆری نووسیوه ژنه له
  

  .  80زرین ل
   . 74ل .م  ریهم
   . 78ایش ئ

   50.ه ، خازێ ،  ل به. ب  حه
    .  56راب ل 

  
  یه وه یر ئه سه.  رلشوان هیچی تر سوودیان نییه سه  له  ، جگه  موو ناوانه م هه ئه  که  وایهمن پم

دا ، زیاد " سار حه " چی له هنت ، که کارده م ناو به کانیدا ، زۆرکه مه رهه ی به زۆربه شرزاد له
  .  وه ق بکاته چت وویستبتی هه پده.  نک ناوی نووسیوه رزه ده له
  .کانی تری   ، بۆکاره کی باش بووه تاییه ره  ، سه  رۆمانه م کورته گشتی ئه ل به وه
  
  
  : رچاوه سه
  
 . 2001سای .م  چاپی سھه.ی تیشک  چاپخانه. ن  سه شیرزاد حه. کانی باوکم  گه روسه سا حه

  .سلمانی 
*   

  net.kurdistantv.www://http/ 
 
**  

  ناوی چاپخانه . 99. ڕه الپه . 2006. سلمانی . کان  بیه ده  ئه ک فنۆمنه ته له. الل  جه کاوه
  .  نووسراوه نه

     
  
   

 
 


