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  و کۆتاییم وته شی حه به
  رنجکی گشتی  ند سه چه

  
 بدو ن عه رده ئه

  
ن و  سه ر شرزاد حه سه رکی تر له ند نووسه م ، بۆچوونی خۆم و چه ده وڵ ده گشتی هه دا به شه م به له
   شرزاد له ی که ت و باسانه و بابه  ، ئه کی گشتگیرانه یه شوه  به پم خۆشه. رببم  کانی ده مه رهه به

  . م  کی کورتیان بکه یه تی ، شرۆڤه کانیدا نووسیویه چیرۆکه
  
  

  ی ژن  له سه و مهن  سه حهشرزاد 
  
،  هی ژنان وه وسانه ی ژن و چه له سه ، مه تی درکی پکردووه کی تایبه یه  شوه  شرزاد به ی که وباسانه کک له یه
  م چیرۆکی  که یه  له یه له سه م مه ئه. گای باوکساالری کوردیدا کۆمه له
و عادات  ر ئه  سه کاته  ، هرش ده کی زۆر شرانه یه شوه دا شرزاد به م چیرۆکه له. کات  ستپده ، ده وه) ژن بوه( 

کات ،  ده) مرۆڤک( کوو  شدا ، باسی ژن وه و چیرۆکه ر له هه.  وه وسته چه ده ژنی کوردی پ ی ، که قالیدانه هو ت
نی   خاوه  ببته خوازه کانی ببینت ، ئاواته  مرۆڤیه زووه  ئاره کات چژ له زده  ، حه  خۆشی ژیانه لهزی  حه که
  که ، به وه وسننه یچه نھا باوک وبراو مرد ده ک ته  ژن نه یت ، که که یر ده دا سه م چیرۆکه له. ی خۆی  سته جه

بیستین ،  کاندا ده  رۆژنامه زۆرجار له.  وه وسنته چه ایکی ده د رمانه بت، زۆر ب شه  ده وره گه کاتک کوڕیش که
  .   ، کوڕ دایکی کوشتووه وه فه ره ناوی شه زۆرجار به. شیکوژت  ، ده دایکی خۆی داوه ی له وه  کوڕک پاش ئه که
  

   ژن  ر به رامبه گۆڕینی بۆچوونی شرزاد به
  
وست و  تی ، هه ه نووسیوی وه ڕینه پاش ڕاپه له ی که مانه رهه وبه ، شرزاد له رنجه  جگای سه ی که وه ئه

ی   ڕوانگه نھا له کانیدا،ته ی نووسینه زۆربه ، شرزاد له وه ڕینه پاش ڕاپه له. گۆڕت   ژن ده ر به بهرام بۆچوونی به
ی ،  هو وانه  شونی حه  تاکه بته کانیدا، ژن ده ی نووسینه زۆربه له. ڕوانت وه بۆ ژن ده ه)سکس(

ین ،  بکه که نگنه م کان و ژنه شتی کارمامزه  پدهسارو کانی حه یری رۆمانه ر سه گه. کانی پیاو سکسیه زووه ئاره
ندین  چه ئیتر به . کات ده)نگکی منگن  مکی قووت ، ده رم، مه پوزی خو سپی ، سنگی نه( نھا باسی  شرزاد ته

رم  کان ، رانی نه مه ی مه ی ژرکراس، جۆگه مامه دووشه. ( ت بینی مک و سمت وپوزی ژن ده سفی مه  وه شوه
  کان ، ژن به کوژراوه شتی کارمامزه  رۆمانی پده  له بۆنموونه. کانی زۆرناشرینن سفه زۆرجاریش وه له) . ،،،هتد

  که رهرخ و، گو ژن ، به سپه ئه به( ندین جار ژن   ، چه که  منگنه  ژنه یان له. شووبھنت  کارمامز ده
  . تی هی که گۆشته زی له  پیاوحه ی تر ، که ندین ئاژه چه) ،کارمامز،ئاسک،،هتد

ی بت ،  قه ر ژنک بۆنی ئاره  ، گه  شتکی پیسه وه قکردنه من نازانم ئاره. کات  ده) ی ژنان قه ئاره(زۆرجار باسی 
  ). سووتاون بۆ سکس ( زۆر ی که وپیاوانه نھا ئه ر ته گه مه. زی لناکات هیچ کاتک پیاوحه

کوو  جاران وه.  یه  هه وه تی شرزاده  گۆڕانی بیروبۆچوونی تایبه ه بندی یوه ش ، په م  گۆڕانه بوای من ئه به



 

www.dengekan.com 
7/15/2007 

. کرد کانی ده تیه ینه بینی و ، باسی ئازارو مه ده وساوه کوو مرۆڤکی چه  ژنی وه ربۆیه هه. یوانی  پک بۆژن ده چه
 بۆ  وه کانه  سکسیه له سه ی مه  ڕوانگه نھا له دت ، ئیتر ته و پۆست مۆدرنیم هه ره رزاد بهی ش وه ل پاش ئه وه

  . ڕوانت  ژن ده
  
  فرۆیدیزم نوان سکس و  قین له چه
  
سی هنابوو،  ره شۆرش هه.  وه وره  گژاوکی گه وتبوونه رانی کورد که  ، نووسه وه سه ره  پاش ههسانی له
دا  وکاته له. بوو  زیاتر دهدوای رۆژ گرتن و تووندوتیژی  رۆژله. ستپکردبوو ی ده  دڕندانهعسیش هرشی به
ستیان  ن ، ده ربکه ی ناوده وه ، بۆئه یشتوانه پگه  تازه ره و نووسه زۆرله.  ی خۆی بکردایه ریش قسه  نووسه بوایه ده

  چونکه. تی کردبوو حه کانی تووشی  ناره رهو  گه ره ش نووسه مه ئه. رشگی ۆماسی و ش  شیعری حه دابوویه
گیرت ، خۆیان  ی لنه خنه ی ڕه وه رکیش ، بۆئه ند نووسه چه. ورا شتی وابنووسن  یانده وان خۆیان نه ئه

 بوو ،  وه ش زیاتر بۆ خۆدزینه مه ئه.  وه ره ت و سارته ریای فرۆید  یان ڕووباری وجودیه  ناو ده فردابووه
   . وست  ت و هه سهجیھانی سیا له
ت  تیابه به.  کانه روونیه  ده خۆشیه ی سکس و نه رباره ، نووسین ده  شرزاد پ ناسراوه ی که وشتانه کک له یه

ی سکس ،  له سه  مه وکاته  ئه دیاره .  ردووهک ی داگیر وره کی گه کانیدا، پانتاییه ی نووسینه زۆربه سکس ، له
  ر چژکی زۆری له  خونه ربۆیه هه. ری کورد شتکی نوێ بوون  شتاکان ، بۆ خونه وههفتا ت سانی حه بهایت به

. ما ی جارانی نه ق و خۆشیه ونه و ره  چیتر ئه و باسانه ڕین ئه ل پاش ڕاپه وه. بینی  کانی شرزاد ده نووسینه
،  وه ی سکسه روانگه نھا له  تهر نووسهل ناکرت  ، وه یه ا ههژیانی مرۆڤد  لهرؤکی گرنگیسکس    ڕاسته دیاره

 شرزاد  دیاره. یت  گابکه کانی ناو کۆمه ی کشه  ، شرۆڤه وه دیدگای سکسه نھا له ناکرت ته. بۆ ژیان بوانت 
شی  وره ی پشوو، رۆکی گه ده کانی سه ره و زاناگه  له ککه  فرۆید  یه ڕاسته .  ری فرۆیدایه ژر کاریگه زۆر له

ویش   ئه وه داخه ل به وه. تی مرۆڤ  سایه ر که سه ری سکس ، له ناسینی جیھانی سکس و، کاریگه  ، له بووه هه
  وه  ئه م ، چونکه بکهد کانی فرۆی وت باسی تزه دا نامه من لره .  وه ستۆته  به وه تی سکسه په موو شتکی ، به هه

.  ڕزگاریشی بت ته حمه و، زۆر زه ریای پانی فرۆیدا نووقم بووه  دهناو  کاک شرزاد زۆر له دیاره.  باسی من نییه
ی  وره شکی گه  سکس به زانیت که ه ،د وه مکی شرزاد بخونیته رهه ی هیچ به وه  ، ب ئه ئستا وای لھاتووه

  . هنت  ی پکده که مه رهه به
ربچت و،   ده وباسانه  له ته حمه زۆر زه.  بووه ی نه ڕزگار شتاوه سانی هه توانم بم ، شرزاد هشتا له من ده

   . کانی تر بدات   باسهی ره قه شتوانت خۆی لهنا
  

  ت سیاسه
  
 سوودک و شکی با یه ش تاراده مه ، ئه وه ستۆته به  نه وه  پارتکی سیاسیه رچی شرزاد هیچ کاتک خۆی به گه

ئاست  ر له هیچ کاتک نابت نووسه بیربچت ، که شمان له هو ل نابت ئه وه .  رزکی باشی بۆ دروستکردووه
کان ،  وره  گه  سیاسیه ئاست کشه لهاد  شرز وه داخه به. نگ بت  ی ب ده گاکه کانی ناوکۆمه سیها سی کشه
شره ، زۆر ئازاو )  روون ناسی سکس و ده( کانی  له سه ئاست مه شرزاد  له.  بژاردووه نگی هه  ب ده میشه هه
. ڕت  په تدا تده الی سیاسه   به رمنانه کات و زۆر شه رت ، خۆی گل ده په تدا تده ی سیاسه  قه ل کاتک به وه
  ورانه  گه تیه هامه  نه و موو کشه هو ه ئه.  رۆمانکی سیاسی بنووست  یتوانییوه رزاد نهکوو ئستاش ش تاوه هه
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 چیرۆککی کورتیش   کورته که ک رۆمان به  شرزاد ناتوانت نه یره چی زۆر سه  ، که ماندا هاتووه که له ر گه سه به
  . بنووست 

  
  منداڵ

  
 چیرۆکی   کورته  له جگه.  یه کانی شرزاد هه مه رهه  به میان له شکی ئجگار که کانی ، به  منداڵ و کشه وه داخه به
ھتمامی یمک ئ بوای من  باشتربوو که به که.  نووسیوه  نه وه انهی مند رباره مکی تری ده رهه ، هیچ به" لکاو زه"
 ،  بیانه ده جوانی و ئه دا ، زۆر به" لکاو زه" چیرۆکی  راستی له  به نده رچه هه.  گا بدایه ی کۆمه  گرنگه شه م به به
ترسنۆکی ( ی  دم بوو، باسکردنی کشه دا زۆر به م چیرۆکه له ی که وه ئه.  جیھانی مندای کوردی کردووهسفی  وه

وانخانه،  له بوونی مه  ، نهبوونی یاری و جگای یاری  ن ، نهبوونی جیھانی مندا مندان ، مندابازی ، نه
ی مامۆستاو   منداڵ،   کشه ر به رامبه کان به هور کاران و گه رزه تی هه ی مندان، دڕندایه بوونی باخچه نه

مرۆش ، مندای کورد  کوو ئه تاوه  هه وه داخه به.  ی کردووه وکشانه سفی ئه راستی زۆرجوان وه به ، که) خوندکار
ی  زۆره رمانه هو خ  له م چیرۆکه نھا ئه  ته وه داخه ل به وه. ن  کراو رنه سه نت و  چارهنا  ده وه وکشانه ست ئه ده به

  . بینین  کاک شرزاد ده
  

  فۆرمی نووسین
   
   چیرۆکه وه ویش فۆرمی گرانه ئه.  ک فۆرمی نووسین نوسیووه یه نھا به کانی ته مه رهه زۆری به ره شی هه به
ل  نت ، وهکاربھ نھا فۆرمک به ر ته  نووسه  که  ئاساییه نده رچه هه.  ) من واته(وه می تاکه که سی یه زاری که له

  ش که م فۆرمه ئه.  وه ستته  ببه وه ک فۆرمه  یه نھا خۆی به رامۆش بکات و ، ته کانی تر فه ر فۆرمه نابت نووسه
نووسرت  رۆمانیان پدهگشتی  به  ی که و فۆرمانه ئه. هنرت کارده  چیرۆکدا به نووست ، زیاتر له شرزاد پ ده

   . شرزاد ناتوانت  پی بنووست، 
  

  ! ؟  جیھانی  چیرۆک دایه یان هشتا له!  ؟ د رۆماننووسهائایا شرز
  

نگاوکی زۆر گرنگیشی  ند هه  رۆماننووسین ، چه  به ستی کردووه  شرزاد ده ند ساکه ی چه  ماوه راسته
ت ، کا یی شرزاد دهی دوا م رۆمانانه کانی ئه ته یری  فۆرم و باس وبابه ل کاتک پیاو سه ، وه دا ناوه وبواره له
تی ،   نووسیویه ی که و رۆمانانه شی زۆری ئه به.  چووه رنه ری چیرۆک ده ژرکاریگه یت  هشتا له که ست ده هه

 من  ربۆیه هه. کوو رۆمان   نزیکن تاوه وه  چیرۆکه ش زیاتر له مانه ئه که). نۆڤلن(رۆمانی کورتن یان 
  .ک رۆماننووس  نه هیرۆکنووس چ هشتا شرزاد  دام ، که ره وباوه له
  
  

  شرزاد و میدیا 
  

   شرزاد له  ، که ش وایکردووه م ئیھتمامه ر ئه ، هه  شرزاد داوه  میدیای کوردی  زۆر ئیھتمامیان به دیاره
م   شانسیان که ڕووی میدیاوه رانی تر ، له ر نووسه گه. ربکات  کانی تردا ، بناسرت و ناوبانگ ده ره چاونووسه
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کتی  یه( چ میدیای حیزبی  دیاره.  بووه شی شری هه دا به م بواره  ، شرزاد له وه دنیایه وابه بت ، ئهبوو
  ر جوانترنییه م ئایا بۆنووسه به.   شرزاد داوه خۆ ، ئیھتمامکی زۆرباشیان به ربه ، یان میدیای سه) وپارتی

میدیاکاندا  م خۆیان له کانی جیھان ، زۆرکه زنه  مه هر وسهشی زۆری نو به! م پیشانی میدیاکان بدات ؟ خۆی که که
توانم  ده ن ، که که وانی ده وتنی رۆژنامه ک دوو چاوپکه نھا یه موو ژیانیان ، ته هه  به یانه  هه بگره. ن  خه رده ده

   خۆی بهکانی مه ههر  به ر به  نووسه باشتره.  کانی جیھانه زنه مه ره ی نووسه ش سیفاتی گشتی زۆربه مه بم ئه
شی کامراو  سنگی  ی شرزاد، عاشقی چاوی ره رک  هنده دام هیچ نووسه ره وباوه من له. ران بناسنت خونه

  فتانه  هه یه وتنک بکات ، جاری واش هه موو مانگک چاوپکه بت هه  ده وای لھاتووه .  کان نییه سپی رۆژنامه
  . کات  وانی ده ی رۆژنامه دیمانه

  
   گران خنه شرزاد و ڕه

     
شکی زۆر زیاتر  به.   بۆکراوه وه رانه ن نووسه الیه کی زۆری له یه وه رکردنه سه کانی شرزاد به مه رهه گشتی به به
کانیان  مه رهه  ، به وه گرانه خنه بۆچوونکی ڕه میش  به شکی که ل به وه. دانی بوون  ریکی  ستایش و پیاهه خه
  .  ی ناشرینیان پداوه  ، جنو قسه زانه سکیش زۆر ناحه ند که  چه دیاره.  اندووهنگ سه هه
  
  نسوور حالم مه ئه
   

  ر کورته سه له ی که یه وه و لکۆینه نسوور ، له حالم مه توانا ، خاتوو ئه نووس و چیرۆکنووسی به رۆژنامه
ی شرزاد  رباره ده حالم خاتوو ئه.   وه رکردۆته هس  بهند چیرۆککی شرزادیشی تی ، چه یهچیرۆکی کوردی کردوو

  :ت  ده
  

نتۆلۆژی و سایکۆلۆژی چی مرۆییدا  ردوونی ئه کی گه یه ڵ کشه گه نیایی مرۆڤ له گری سکسی و ته: ن  سه شرزاد حه
نھنی خۆیاندا ئاشکرا و پان ودرژی وبه کان به ستییه که  به خشیوه واوی به  ئازادی ته وه ر کردۆته رامبه به

ریتی  تی ونه یه عی کۆمهیواق ن که کانیان فرێ بده مامکه ودوو ده س ی خۆیان وب وشارراوه وه بۆدنیای ناوه وه شۆربنه
نی زمان و  ئاشکرا خاوه شرزاد به.... رتاکدا سه پاندوونی به ت سه ری لۆژیکی رۆژهه سنه ی خه رده روه واری وپه کورده

روشی   ده بۆته  نه  که نگه نھا ده فتاکانیش دا ته هه تی ،،له خۆیه ت به  وبونیادکی تایبهکنیک و جیھان ته
   1..ر  هۆشبه ری نیشتمانی له گه واشه یی وچه وه ته ری هزری نه ئایدۆلۆژیاومینبه

  
  داخی  ره تا قه عه
  

ر  سه ت له تایبه ، به رزاد کردووهکانی ش ر کاره سه کی باشی له یه وه داخیش، لکۆینه ره تاقه گر عه خنه روره نووسه
بوای  به.  وه ی خوندۆته م رۆمانه  ، ئه گرانه خنه شوازکی ره ، زۆر به" کان کوژراوه شتی کارمامزه پده"رۆمانی 
داخی  ره تا قه عه  . توانایه ل نات رۆمانووسکی به وه.  توانایه نووسکی بهتاش ،شرزاد چیرۆک کاک عه

  :ت  ده
  

ین و  وایی بکه ر پانتایی چیرۆکی کوردی ، ناشت دنه سه  له یه کی دیاری هه جگایه کوو چیرۆکنووسک که کاک شرزاد وه
  2..ین  رینی بکه ما ئافه ب بنه بت به ویش نه قازانجی ئه  له نگه ڕه
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  الل  جه کاوه
  

.  کردووه" کانی باوکم  گه سار وسه حه"ر چیرۆکی  سه ی لهکی قوو یه وه الل ، لکۆینه جه گر کاوه خنه ر وره نووسه
  :ت  الل ده جه کاوه .  ی شرزاد نووسیوه رباره گشتیش بۆچوونی خۆی ده به
  

،  یه وه ره ده کمان له و پیه یلوولدایه بیی ئه ده نوقۆناغی ئه کمان له ، پیه وه ڕووی داڕشتنه ن ، له سه الی شرزادحه  له ئمه
  ، 101.ل،،

ر   نووسه.وسکسوالتی) ش گوی ره(تی  اوهتابووی پی شکاندنی  ، بۆنموونه" کان بشکن تابووه"دات  وڵ ده شرزاد هه
ی شرزاد  به ده  ئه م جۆره ئه.  وه و لپرسینه ه شیاوی هه زنکی نه ک مه ک وه دات نه کاندا نیشان ده ییهونو داما پیاوله

ر بۆ  چی نووسه که. بدرێ رده ن ده گمه ده رنابدرێ یان به ئاشکرا ده رچی به ی ترس ب ، گه مایه  که ن وای کردووه سه حه
  .3 ..102ل . وێ  که رده ک زمانحاڵ ده بدۆست وه ده نجانی ئه ی گه بکی فره

  
  
  

   دوا ووشه
   
ی  که مه ه  قه خوازم که ئاواته. خوازم  ن ده سه رز شیرزاد حه وتن بۆ به وتن و پشکه رکه کۆتاییدا هیوای سه له

کانم  خنه رنج و ره  ، سه وه دکی فراوانه هیوادارم به .وزبت   سه میشه بی هه ده ی ئه زیاتر بنووست ، باخچه
  .ربگرت  وه
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