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  )تی یه  کۆمهی خنه  و ڕه گاته (!  کو ر بچته ر چ سه  سه چ کو بچته
  

de.yahoo@rahmayub   
  

ر   سه کردبته م جارک کومان نه  النیکه  ئمه ر کام له ر ھه گه ئه
 یا ر کردووین ر سه م جارک کوکیان ھه وا النیکه ، ئه وه سکه که

ک  ک و وه ر یه ده  قه  به مانه ئه.  ر چووه ر سه ھه شونک  کوکمان له
  وه خالقیی و ئاکارییه  باری ئه  و لهیه نفییان ھه ک باری مه یه

شبیھی   مانای ته ر له گه م ئه به.   وه ی تاوانه  خانه چنه نادرووستن و ئه
   و بینه وه وینه دوور کهر چوون  و کو سهر نان  لیی کو سه سه و مه

ر دوویان  ساسدا ھه  ئه ر چوون، له ر کردن و کو سه  کو سه ، واته که سی کرداریی کرداره ر ئه سه
ر   ھه ، له که  نو کوه ر بچته ر و چ سه  سه  بچته که کن، چ کوه ک یه وهپکن و  ک ئامانج ئه ر یه ھه

خۆش  ر و نه ی سه وه رم بوونه  و ئامانج گهوه بن پکه ر جووت ده  ھه ره  سهو کو و تدا ئه دوو حاه
 و چ   الی جۆکه ریته  به که ره ن، چ که  ده  که یه مان ھه شبیھاته  ته  جۆرهم واریدا له  کورده له.  وتنه که نه

   به ر و جۆیه و که تدا ئه  حاهر دوو  ھه کن، له ر یه ر دوویان ھه  ھهش مه ، ئه که ره  الی که ریته  به جۆکه
نیا ھیچ   ته  نه که ر و کوه مدا سه که ی یه  نمونه له.  جیاوازه  لرهم  به انی که بن و ئاکامه ک شاد ده یه
 و  وه ر و ساخ مانه ی سه وه رم مانه ی گه که  و ئاکامه وه بنه کیش شاد ده  یه کو به سارک نابینن، به خه

ی  وه رم کردنه  شانازی گه که  و کوه وه بته رم ده  گه که ره  سه دا که وه ، له ی کوه وه همان س نه ب که
   جۆکه  بهکه ره ترخواردنی که و  وه مدا شاد بوونه ی دووھه  نمونه م له به. خشرت به ی پ ده که ره سه
ر  گه  کۆتایی پی دت و ئه نی جۆکه هم واو بوون و کۆتایی ته  ته  به مه  حاکدا ئه  له  ئارادایه له
کورد  (.مرت  برسان ده نی دت و له مه  ته  کۆتایی به که ره وجار که وا ئه خوات، ئه  نه ش جۆکه که ره که
 من جیاوازیی مرت؟ تۆپت و مرۆڤ ئه هڵ ئ  ئیتر بۆ ئاژه ر مردنه تۆپت، من نازانم مردن ھه ت ئه ئه

  واردنه م ھه ، ئیتر ئهڵ بت و چ  مرۆڤ مرت چ ئاژه رک ئه به تدا گیانله هر دووک حا  ھه نابینم له
م  به. ک نین ک یه کانیان وه چن، ئاکامه ک ده ک یه  وه  که  وه ره ی سه و دوو نمونه  ئه واته که. )بۆچی؟

 بۆ  ر ی سه وه بوونهرم   و گه وه انهم مدا ب کو نه که ی یه  نمونه ؟ ئامانج له ئایا ئامانجیان چییه
ر و کو  مدا سه که ی یه  نمونه له.  ره ی که وه مانه مدا ب جۆ نه ی دووھه  نمونه  له و وتنه که خۆش نه نه

م  ، به وه بنه ک جیا ده  یه  له  ب قه منن و به ی ده ر دوویان ب وه  ھه،ک  یه  ب نیاز بوون بهپاش
  ی که وه  له شدا جگه و نوه  و له که ره ی که ده  نو گه ته پندراوه  زۆر ته  به مدا جۆکه ی دووھه  نمونه له
 دووایش  کشرت، که کانی ده موو ئاوو و ڤیتامینه  نامنت و ھه ڕ و تووی پوه ته و  وه وسندرته چه ده
  نده وه ت ئه  قه ئیتر ، بچاره واری گۆڕاوه  و قه ر و شوه موو کاراکته بت، ھه ر ده  به و سجنه له

 الیشیدا  ر به م ھه ا بهدا، ئست  کووشتن ده  خۆی بۆ به که ره پشتر که.  پشتر بوو  که ویست نییه خۆشه
  !رس  ته  به بووه   جۆوه له و   ئستا ناویشی گۆڕاوه.ناچت

  
موو شر و  م ھه ئه   که وه لتان ناشارمه  ؟  چییه مه ، ئه یت  ساز ناکه  خۆ فۆکهشوێ میرزا مات نه

   و له ستمه به  مه م که که کییه ره  سه بۆ ڕگا خۆش کردن بۆ باسه،  وه ته  ھناوه بۆیهنیا  م ته ڕوییه
یدا، خۆ  ری ناپه و سه م ئه  باس که م شتانه  ئه "یبه عه"م پ   ھنده ئاخر ماته.   وه یخوننه  ئه وه خواره

 خرا  وه یته  بکه م باسه تا دی ئه ، ھه  و ب ماه  شواوزۆر  وه ه داخ  به شوت، که مای کورد نه
ر  گه  و ئهن ده ردا ئه  سه  بهپی ب ئاکاریتس رچه ی پیاوانن، به  زۆرینه وانانی نامووس که پاسه

ۆر  الی زی ئاکار  وشه زانم که  ئه وونکهم، چ م گوێ ناده به !تھاڕن  ئه ک قیمه ویت، وه ستیشیان که ده
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کات و  ویستی ده  خۆشه  که  نییه سه و که خالق ئه  ب ئه  دونیای مۆدن له.  رگیراوه  وه وانه  پچه س به که
   !کات ت تان ده  مای میلله  که یه سه و که کوو ئه نووست، به ویستی ئه ر خۆشه  سه یا له

  
ک  وهم  ، به چن  ده وه ره ی سه وو نمونه دو  ئهک  وه  که یه ھهش  کی دیکه یه نمونهڕین جارێ،   گه وه با له

،  ر و جۆکه چت، تا که  ده که ر و کوه ی سه ک نمونه رم، زۆرتر وه  ناوی به  و عاره یب  عهم پوتم ھندک
یشتن  ک گه  یه به کتر و ی یه وه مانه ر و کو نه سهچت، ب  ک ده ک یه ر چی ئامانجییان وه گه  ئه که
،  یه ر ھه شیان ھه و ئاکامه ر چی ئه گه ، ئه  نییه وه رم بوونه نیا گه ئاکامییان ته.  ئاکامییان جیاوازهم  به
خیر ئامانجکی  ی ئه م نمونه  ئه وه  له  و بجگه ویستییه  و خۆشهیشتن  گه ئاکام م ئاکامییان به به

    !  ، منداڵ دان و خووقانی جیلی داھاتووه ر ھه نوی و سهژیانی یدا بوونی  پهویش  پوت ئه گرنگیش ده
   

 باس کردنی  خۆزگه. بیم  یبه پم عهم ھشتا  به ،  وه بمه م نیزیک ده که سته به  مه  له  ورده ورده
ترسم، ناورم  گا ده  کۆمه م له ، به ر و کو بوویایه رمی سه  سانایی و ب شه ر وا به  ھهمیشیان ئه

ر دوویان  ، ھهکن ک یه ر وه ر دوویان ھه ، ھهمدا ویان به ودا و چ ئه میان به ناورم بم چ ئه. نمناوییان ب
ئاخر خۆ . گا ناورم ناوییان بنم  ترسی کۆمه م له  بهویستین ز و ویست و خۆشه  و حهنیشت  ئاکام گه به
لی زۆر  ندامگه شن و ئه دامی لهن ئهو دڵ و ھتد ر و الق  ست و سه ک ده ر وه ر چی ھه گه  ئه وانه ئه

  ر بجگه کو، چۆن ناوییان بنم؟ ھه  ر و نه که  ر و نه  سه  الق و نه ستن و نه  ده م نه گرنگیشن، به
   لهخالقی ی ب ئاکاری و ب ئه  خانه چته یشیان ئه وه ک شاد بوونه  یه یشیان و به که  کرداره مانه له

ر بین  گه  ئه  زمان و گۆ، زۆر ساکاره ته ر وا ئاسان نایه  باس کردنییان ھه؟ سته ڕا هم ئه!  گای ئمه کۆمه
،   نییه که ر و کوه  سانایی سه خر به ، یا نه که ره  الی که ریته  به  و چ جۆکه  الی جۆکه ریته  به که ره چ که

   . که و کوه ن  بچته که ره  و چ سه که ره ر سه  سه  بچته که  بین چ کوه که
  

  کهن،  چاو لبکه.  یاوه یان ژن و پستم گانکردنی نر و م به مه. م که ما، باسی ده برم نه ، ئیتر سهووا ته
رمان  ور و به رمی ده  شه  یا لهین که یرییان ده  سه وه  تام و چژه  به وه بن پکه  و م جووت دهی نر ئاژه

 تاقی   به وه  ماه  له  که!کرد تا کۆتایی بییان بینین زمان ده  حه وه ده  م به گین، به رده چاوی ل وه
" خالقی ب ئه"ی ، فیلمکی پۆڕنۆ میشه ک ھه ندک جار، نه ڵ خۆمان، ھه  گه ین له که ت ده وه نیا خه ته
ناوی    بهکانمان رهکانی کۆمپیوت  نو فایله و یا لهر دنین   ده وه ته کان شاردوومانه  کوون و قوژبنه  له که

 بۆ  ته و یا باشترین فوورسه. ین که یری ده  سه وه  تام و چژه  و به وه بینینه  ئه، شارمان داوه  حه وه ماقووه
  ستم پیاوه به  مه ئا ببورن لره. ین ویستی بکه خۆشه) نر یا م(مان  که ره ڵ ھاوسه  گه ی له وه ئه

      !  س نازانت چۆن مندایان بووه  و کهوان سۆفیین ن، ئاخر ئه وا ناکهت شتی   قه ، که کان نییه ماقووه
  م بچته  باشتر بت بم چ ئه نگه م و یا ڕه و بچت بۆ الی ئه و و چ ئه م بچت بۆ الی ئه  چ ئه جا لره
ر و   و یا که که ر نانه ک کو سه ن و وه که ک یه ر وه ر دوویان ھه م ھه ر ئه  سه و بچته و و چ ئه نو ئه
ک  یه، خۆشویستن تا ب کۆتایی، یه تییان ھهس به ک خواست و مه ر یه ر سکییان ھه  و ھه  وایه جۆکه

. رگرتن ڕی چژ وه و په  تا ئه سته ک جه ش و یه ک له  یه  و بوونییان بهبوون و تک ئان و جووت بوونیان
نیا بۆ   و ته  یه وه  ڕووی ئیجباره نه و یا له ک الیه  یه وه  بت، ئه مه یری ئه ر غه گه ؟ ئه یه مه یری ئه ئایا غه

  !  و ھیچیتر وانه ک له فعی ئیحتییاجی یه ڕه
  

 بۆچی  ، که  ئاراوه گای کوردی دته  کۆمه  له خنه م پرسیار و ڕه ، ئه که ویستییه ر خۆشه  سه وه  بینه که
  ویتریان واته ڵ ئه  گه زانت جووت ببت له خۆی دهرزی  ربه و سه شانازی  به"  که نره " کیان واته یه
تای   خه مه ؟ ئایا ئه ته فه م و خه نگ و خه رم و نه  شه بۆ مکهینی ئاکسیۆن و خۆشویستن  م عه ، به" مکه"

کتریان خۆش بوت،  ر ژن و پیاوک یه گه  ئهچی؟ بۆ ژار نییه نگی ھه رھه وتوو و فه گای دوواکه کۆمه
ویستی خۆیان   بن و خۆشه وه  ئاشکرا پکه  به و دووانه  پ نادات ئه ئیزن یا ڕگایان ی ئمهگا کۆمه
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ک دۆعا و  و یا وهبت   ڕسوا ده که  ژنه وه  گیران، ئه وه ر پکه گه ئهن و بۆ  که درییان ده چاوه چین؟ بۆ بکه
  مه ئایا ئه چت؟ ر ده رز بۆی ده ربه کی بانان و سه رزه ک به  وه که و پیاوهکرن   باران ده رده  به زۆری دیکه

 ھیچ ر چوون دن و کو سهر کر  کو سهدا م باسه له؟  نگی نییه رھه ژاری فه  و ھهتی یه تاوانی کۆمه
   . یه یشتنیان ھه ک مافی خۆشویستن و پک گه ر یه ده  قه ر دووکییان به  و ھه نییهجیاوازییان 

  
نیی و نی ئایی ر الیه گه ژن و مرد ئه.  رداری جیاوازه تی و ھاوسه ی ژن و مردایه زییه  قه دیاره

ک  ر بۆ یه  تا سه ن که ده ن ده ن، به ده کتری ده  یه  به ی که یمانه ن و په و به رین، به ی البه که رعییه شه
ی  نه و به کییان ئه ر یه گه م ئه به. کتر بن ر و پشتیوانی یه  خۆشی و ناخۆشیشدا یار و ھاوسه بن و له

شکت و   ئه تاییه ره  سه نه و به وا ئه ش بوو، ئه سکی دیکه کهڵ  گه  نھنی له  ئاشکرا یا به شکاند و به
 و یا  وه ی جیا بته که ره  ھاوسه  بشکنت و له که نه  به وه خالقییه  ڕووی ئه توانت له ویتریشیان ئه ئه
   که وه ناکاتهم   که که  گرنگی باسه  له مه م ئه ویستی بکات، به  ئاشکرا و نھنی خۆشه ویش به خر ئه نه

 بیاری  ی به و جگایه  تا ئه ھا بۆ ژنیش ھیچ ئیرادکی نییه روه  ھه یب نییه ک بۆ پیاو عه ر وه گان ھه
  واته که. یکات  خۆی بیاری بۆ دابت، بیکات یا نه  که وه ڕته  بگه سه و که ی ئه ستانه ربه  و سه ئازادانه

ر   سه گا به  ئایین و کۆمه ی که ریتانه و داب و نه  له نگترهگر) ژن یا پیاو(سی مرۆڤ  که بیاری تاکه
  له) ژن یا پیاو ( سه  که و تاکه  ئه ی که رته و شه به. ویستی و خۆشویستن پنن بۆ خۆشه سه کانیدا ده تاکه

نی  مه  ته واته ساڵ بت  وره ، گه کان دیاری کراوه ییه وه ته  نونه  پی بیاره  به  سان، که ژده نی ھه مه ته
س و  دری که  چاوه ناسرن و پویسته  منداڵ و مرمنداڵ ئه  به نه مه و ته  زیاتر بت، پش ئه ژده  ھه له

  . بت وه ره  سه  ئاشکرا، به ک زۆر به  و نه  خشپه ویش زۆر به کاریان، ئه
  

  تی بخوقنت یه ڕشکی کۆمه شۆ ئستادا دا و له بوارهم  توانت له پۆڕنۆی کوردی ئه
  

   پۆڕنۆ له بینین که ین، ئه کانی چل و یا سی ساک پش ئستا بکه  تلویزیۆنییه رنامه  به ر چاو له گه ئه
ش  مانه  و ئه وه  خشپ جی خۆی کرده  خشپه  ھواشی و به ک فیلم، زۆر به  و چ وه ک ونه ڕۆژئاوا، چ وه

ر وا   ھه مه ن و ئه  سکس بکه  دفراوانتر چاو له  به ی که وه و ئه ره کیان گۆڕی به ینی خه  زه  ورده ورده
   له و فیلمانه ر چی ئه گه ئه.  وه  بۆتهترزۆر عادی جاران  له ئستا ئیتر   جۆرک که ی کشا، به درژه

ر  گه  ئه یام کهدنم من  ، بهون که ست ده کان ده ی ماه  زۆربه لهن  قریبه  زۆری و ته کوردستانیش به
 پیاوی کورد بتوانن   ژن و الوه کیش الوه ر خۆی و ھاوکات کۆمه  به  بداته ته و غیره فیلمسازکی کورد ئه

تی  یه  شۆڕشکی کۆمه وه  ئستادا دروست بکرت، ئه ر چاوی کاما و فیلمکی پۆڕنۆی کوردی له  به بنه
 ڕۆژئاوا فیلمی س   له  حاکدا که  له مه ، ئه وه  مژووه چته  و دنییام ئه وه بته ل ئه کوردستان  له

ش  که  درووست کردنی فیلمه  له وه  ھشتا بیرکردنه م الی ئمه ژنت، به ھه  جیھان ئه ریکه بووعدی خه
   به و فیلمانه ری ئه کته ک ئه موو گرنگتر یاری کردن وه  ھه  و له ساز کردنی وت، چ بگات به تی ده غیره
         .کان  الوه ی بۆ ژنهت تایبه

  
ڕ  مه ت له  تایبه کانمان، به  جیھانبینی و مرۆڤبینییه  توانینه  پویسته  بم که وه ته  کۆتاییدا ماوه له

 نو  گرێ بدرت بهف و نامووس  ره  شهبت ی ئه کهتا .  بشکنین میشه  بۆ ھه م تابووه سکس بگۆڕین و ئه
رانی   ژر پی داگیرکه  له یان ساه مان ده یی و ناسنامه وه ته فی نه ره  شه کدا که کات ، له وه ی ژنانه گه

 . فک نییه ره  بوون ھیچ شه سته وا بنده بت، ئه فک بوونی ھه ره ر بیار بت شه گه ؟ ئه کوردستاندایه
ی  وره  ده  له لمنن که یسه ئهی دووایی  م سانه کانی ئه نگییه رھه  فه یری ڕووداوه زموونی ڕۆژئاوا و سه ئه

ر شونکی  یا ھه   ڕۆژئاواوه نگی له رھه پۆلکی فه ر شه ژین، ھه تای گۆبایزمدا ده ره  سه  له ئستادا که
تی  و یا ڕۆژھهبی  ره  تورکیا و وتانی عه چاو له.  وه گرته تیش ده بات، ڕۆژھه ھهی جیھان  دیکه

 ب کۆماری   به  که سه نیا س مانگی به ن چۆن گۆڕاون، ئرانیش ته بکهھتد ک ژاپۆن و چین و  ئاسیا وه
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۴ 

ندک  ش ھه  با ئمه واته که.  لۆس ئانجلس  بنه کان ئه وره  گه ئیسالمی بت، بزانین چۆن تاران و شاره
ی خۆمان  هو  ب ئه ک به یه وا پاش ماوه گۆڕین ئه ریش نه گه  و بگۆڕین، ئهین ر خۆمان ده به تین وه

گۆڕین  ری ئه  چاولکه ش به وجار ئمه ین و ئه که  ده کی دیکه  خه  و چاو له  قوربانی مۆده بینه بزانین ئه
  وه سته  ده یه خۆمان ئیبتیکار به وه م چاکتر ئه ، به  چنگ گۆڕان نابت و ڕاکردنکمان لهو ھیچ گوریز 

    ! وه ێ بخوقنین و مژوو بنووسینهی بمانگۆڕن، خۆمان شتی نو وه بگرین و پش ئه
  

  ، له وه  ئیمپاتۆری ماده  له وه  ئمه تی جیھان له موو شارستانییه زار ساڵ پش ئستا ھه ند ھه چه
قدوونی بابلی داگیر کرد،  ری مه نده سکه  کاتک ئه.گرت یان ده رچاوه واوه سه ینه نهدان و بابل و  مه ھه
موو  ڕۆی ھه  پاشه وه  داخه  خۆمان به  ئستا ئمه.  وتنه موو پشکه و ھه  مابوو لهری سوڕ سه

 و ئستاش خۆمان وازی  پاندووه رماندا سه  سه یان به تای ئایینی بگانه وه تکین، له شارستانییه
، م که ن ده من باسیا  که  نییه  مانه ت ئه  بن شارستانییه نگه  ڕه شدا که ڕزانه و به  ومی ئه له. لناھنین

ن، جا چ  که ست پ ده  ده وه کانه شکاندنی تابووه و  وه کسانی ژن و پیاوه یه  ت له بت بم شارستانییه ئه
   کردنی پلۆڕالیزم و دمۆکاسی، که  پیاده  ورده  و وردهت  و سیاسه ئایین  له خنه تابووی سکس بن یا ڕه

    . یه  ئاواه  دیکهموو شتکی وجار ڕگا بۆ ھه  کران، ئه مانه ئه
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