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، ئیتر  وه مه رهه م به پاش ئه له.  نه سه  چیرۆکی شرزادحه ه می کۆمه رهه کانی ئواران ، دوابه پووله په پیره
م  ئه.  می کراوه که ی یهپ ، چا2004 سای   چیرۆکه ه م کۆمه ئه. کات  ستپده وزی رۆمان ده رزی سه وه

  .  چیرۆکی کورت 6   له تیه بری  چیرۆکه ه کۆمه
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کاندا  دوای چیرۆکه  خۆی به ه ناچارر خونه!!! .   ی نییه)رۆک ناوه( ست هره  فه م کتبه  ئه یره زۆرسه
   .  کی جوان نییه یه ه  هه،بوای من  ش به مه ئه. ڕت بگه

  
.  ساس و گرنگی ووروژاندووه ی حه له سه ت و مه ک بابه ا ، جارکی تر کۆمهشد مه رهه م به شرزاد له

( کانی  له سه  مه. وه ره  ناو مشکی خونه ند پرسیارک بخزنته  ، چه وی داوه مووجارکیش هه کوو هه وه
  ) . خۆشی  تی ، نه ژارای و بدرامه ویستی ، هه کانی نوان ژن و پیاو، خۆشه  نامۆ هندی یوه سکس و په

 زمانی  وه دیسانه.  نابینیت کی تازه  ، هیچ گۆڕانکاریه وه ربین و زمانه ڕووی فۆرم و شوازی ده له
  .  ندووهپا سهاندا ک ر چیرۆکه سه زۆری خۆیان به خشان و شیعر ، به په



  
  کانی ئواران پووله په پیره

 
کی  یه  باسی پیشه. کات  گای کوردی ده کانی ناوکۆمه ژاره  هه  توژه کک له باسی ژیانی یه  م چیرۆکه ئه

( کی  ای خهتراژیدیباسی   م چیرۆکه ئه. کی تر  الیه ون و ناشرین له ک ، قزه الیه ساس له گرنگ و حه
 بکات ،  تییه یه  کۆمه ته وحاله ، باسی ئه وی داوه دا هه م چیرۆکه لهشرزاد . کات  ده ) ژناس ، زب که
.  یه م پیشه  یان ئه م توژه ر به رامبه کی ، به ی خه وه وت و کاردانه سووکه هه. ژین   تیدا ده کانه وخه ئه که
ی  ش پیشه نهوا کک له یه.  ییبه  عه ته را بوونهخۆ ک له ند پیشيیه گای کوردیدا چه کۆمه  له وه داخه به

مانکاتیشدا ،  هه چی له  ، که وهڕۆ ست زب وپاشه ده  به مووکاتک دادو هاواریانه کی هه خه.  هیزبژ
 . کات  ڕزگاریان دهکانیانڕۆ  زب و پاشه له ، کهن  بکه کانه  خهو یری ئه  سه وه  چاوکی ڕزه  بهنین ئاماده
وروپا   ئه گاته چی کاتک ده ناسی بکات ، که  کاری که رمه کوردستاندا پی شه  له یه کی واهه  خه یره زۆرسه
  !!. ریبگرن  ناسی وه  که ر به  گه منوونه ، مه

  
ی یر سه ..  ی زب و زاریان بکه که نه یری ته ک من سه  وه ره وه.. ی  کی تبگه تواری خه  خوق و ئه وێ له ته ر ده گه( 

 لی حای  کته ره ر گه گه ..  یه وره کی زۆرگه یه دونیا زبخانه ..  فربه..کوڕی خۆم ... ندو گوویان  رۆک و گه پاشه
  )6. ل .. گره ناوی و لووتت مه بۆ.. بیت

  
 ، هژاری ی هه ری پیشه ی میراتگه له سه ، مه  شرزاد باسی کردووه زنی تر که تکی گرنگ یان خاکی مه حاه

  ساتی چینه ش کاره مه ئه.  زبژ بته ده یش مه  ، ئه  باوکی زبژه چونکه. کانیان  بۆ کوڕه وه باوکانه هل
   . گایه کانی کۆمه ژاره هه
   
 بوو،  م شاره سی ساڵ زبژی ئه  باوکیشم پتر له بگره... رخۆم  ک هه ت ، من نه که منم پاکترین خوژی شاره( 
  ) 3ل  ...  وه ته  بۆمن ماوه تایفه و به یان میراته وه ئه
  

  نمی د ئه مه م محه کانی  شرزاد و بۆخۆیی محره پووله  په پیره
 

  
  

ست  سانی شه له تواناکانی چیرۆکی کوردی ، که  به مه ه  قه  له ککه مین ، یه د ئه مه م محه ره مامۆستا محه
مامۆستاکانی چیرۆکی   له ککه توانین بین ، یه ده.   وهی جوانی نووسی چیرۆکینند فتاکاندا ، چه و حه

 سلمانی چاپی  ران له ی کامه چاپخانه  له1969سای  له که" میزاد ئاده"  چیرۆکی  ه کۆمه له. کوردی 



کی زبژی ڕ باسی ژیانی کو و چیرۆکه ئه.  نووسیوه" بۆخۆیی" ناوی  چیرۆککی جوانی به.  کردووه
  .   نووسیوه یه و پیشه ر ئه رامبه به کی له وستی خه و هه وه جوانی کاردانه زۆربه. تکا شاری سلمانی ده

 ،مین د ئه مه م محه ره ی محه که زبرژه  ڵ کوڕه گه ی شرزاد ، له که  زبژه م ، کوڕه که یر ده ند سه رچه هه
  .!کن  ڕه  گهک یت کوڕی یه  دهر   نزیکن ، هه وه که یه زۆر له

  
  
  
  .کان وه ڕه ی قه وه ی گۆڕینه مه هگ
  
تی   تایبه کان به خۆشخانه گشتی و نه ندروستی به می ته  سیسته  له خنه تووندی ڕه  بهاددا شرز چیرۆکهم  له
خۆش و  ی نه  ناڕک وپکه ندیه یوه وپه  ، ئه وی داوه رز هه بی به ده کی زۆرئه یه شوه به. گرت  ده

 جگای پرسیار و  ، بخاته) هتد..ری پزیشک ده ر و یاریده دکتۆر وسیسته( کان هخۆشخان ندانی نه کارمه
  .  وه خنه ره
  
  ژوانی ژنه ڵ ، له ها هاوه ده رگی سه  مهنیبینی رزی ، له رمان و ده ده ون و خولیای درۆ ، له  خه ڕسی و بزاری له وه

ست  ده بیان له ربان ، زوو زوو چنگک حه سه  له وه  خواره  خۆخستنه گاته  تاده  بیگره وه هره ژه له... کان  مردووه
دا ،  سووتاو گاری ده کاندا ده وه نو قاوش و راڕه  به وه  گه ک له  بایه ی ژنک به خته و وه  ئه.... دا  الده کک وه یه

  30ل ... نازانن چۆن خۆبکوژن  کرد ، که ت ده فره نه ان بهنین و توخمی ژنی چه اده ڕو خه پیاوان له
    
  31ل.. وه خسته کان نزیک ده کانی ژن و کچه  قاوشه مژینی پاک خۆمان له  هه ناسه درۆی هه به
  
و  و ناه ونی ناخۆش  و نرکه رزی ، ب گریان بنوێ ، ب خه رمان ، ب ده  ب داوو ده بوو که سه وکه خۆش ئه نه

س  یانی که ڕو تابه شه ب به کان ده خۆشه و هاواروگرانی نه ر پخاندن و ناه سه و له ندێ شه هه... ن پخاند
  32ل .. وێ ناسره

  
 .درت   فردهاکانی شارد خۆشخانه نه کک له یه له کات ، که س ده که ب باسی ژیانی منداکی م چیرۆکه ئه

وش  رله ناچاری هه  به ربۆیه  ، هه ته قه مان کاتیشدا سه هه  ، له سه که ب ی که وه  له  جگه که منداه
  . بت  ده وره گه و رده روه په
  

  رنجک سه
  
 بین ،  اشکاوانهڕ ر به  گه واوه زۆر ته.   تگوزاری زۆرخراپه می خزمه کوردستاندا سیسته  له استهڕ
کان  سه گشتی و ب که مندان به.  یه هتگوزاریمان ه می خزمه خراپترین سیستهراستدا ، تی ناوه رۆژهه له
  . خۆشهزعیان زۆر زۆر خراپ و نا تی ، وه تایبه به
  نده رچه هه. ن ده س ده که مندای ب  ئیھتمام به ن ، که هت ه کی تایبه زگایه ند ده مانکاتیشدا چه هه ل له وه

. بت  یداده کی ناحکومی په زگایه ر ده وا هه بت ، ئه زگای حکومیش نه ر ده  گه دیاره. خراپیشن  زوازۆرالو
. کدا بژی  یه خۆشخانه نه س ، له منداکی ب که  ، که یه وره کی گه یه ه  هه مه  ، ئه  من پم وایه وه ر ئه به له

.  وه  لۆژیکه  له  ، زۆر دووره م چیرۆکه بروای من چۆنتی داڕشتنی ئه به.  شتی وا ری تناچت  چونکه
   .  کی تری بکردایه زگایه  ، باسی ده خۆشخانه جیاتی نه  ، یان له وانکی تری دروستبکردایه اهباشتربوو پ

  



  ئاو ماک له
  
  که وخه می شون بۆ ئه ویش که ک دت ، ئه یه ردوورگه سه به کات که ساتک ده  باسی کاره هک م چیرۆ ئه

 قووربانی  و ببنه وه که  ئاوه سک فربدرنه د کهن  چه بت سانه  ده ربۆیه  هه.  یه که ی دوورگه زۆره
  . وانی تر بژین  ی ئه وه بۆئه،
  
  
  :رۆک خ  سه
کا ،  مان زیاد ده ند ساڵ جارک ژماره ، چه دا گیرمان خواردووه یه م دوورگه  له  ئمه زانن که مووتان ده رهه  هه ئوه
ب  ند ، ئاواش نه  قووربانی خواوه بن وببنه کتان ئامادهند  هه رجه ریتی باووپاپیران مه ک نه مسایش وه وائه
وڵ  مک و ب سه له  نو به ینه خه ندکتان ده ک جاران هه ژین ، وه ری ده سه ی له وخاکه ئه کاو نه شمان ده خۆراک به نه
   .55ل  ...  وه م ئاوه ده ین به تانده ده
  

  نه ده  فرده که هڕمجار کو که یه. بت کی عاشق دهوڕ وکچی کن قووربا بته ده سیش که مین که که  یه دیاره
  .  وه که  ئاوه داته کات و خۆی فرده خت ده بهیویش خۆ ی ، ئه که هویست  خۆشه پاشان کچه .  که ئاوه
ی  هوئومد به.. کانی  شون پیه... ند  وه ی له کانی کوره  دوای تامی فرمسکه وته که..  دوای بۆنی جماو  وته که
   . 57ل ...ن  ک بگه یه ریادا به ژرده له که
  

 قووربانی  کرته ده دا که م وته مین شت له که یه که: مان پ ب  وه وت ئه یه دا شرزاد ده م چیرۆکه له دیاره
   وه خه  چاوکی سووک و ب بایه  به نده ویستی چه  خۆشه وت بت ، که یه ده.  ویستییه شق و خۆشهی، ع
، ) کان عاشقه(کان  ویسته مووکاتک خۆشه  هه ت ، که مانکاتیشدا ، پمان ده هه ل له وه. کرت  یرده هس

  . ن  گه ک ده یه وی  به ژرزه وا له ن ، ئه گه گ نه یه ویش به رزه سه رله ن گه ئاماده
   م چیرۆکه ئه.   لھناوهکوورتی وازی  زۆر به وه داخه ل به  ، وه ی ووروژاندووه وره شرزاد باسکی گه
   !.کرت؟ و نیوک باس ده ڕه الپه ئاخرباسکی گرنگی ئاوا ، چۆن به .  یه م کتبه کورترین چیرۆکی ئه

   .  وه ته  بکردایهترکانی چ مك باسه  و ، که ر بنووسایه سه  زۆرتری له بوایه بوای من ده به
  :کان  رچاوه سه
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