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  )چیرۆک  کورته (!چ هننامووسمان 
  

de.rahmayub@yahoo   
  ڕۆژانه  * بووه سگره مکییان ده ب مه دوو س ساک ئه خووشکن و  کهرشیو  ئاژوان و سه 

ن و  که  و کووڕنی دهپ  و گه  و گاتهیاری  ھاوڕکانیان کچه  سته ڵ ده گه له کۆن  له
ی  ر و پیشه کا مه  ئه.دان کیان پدا ده ه ته  و مهگرن کووڕان ده   بهر ڕگا سه

   له ر که ھهک باقی ھاوڕکانیان  ر وه ش ھه م دوو خووشکه ئه.  ڕۆیانیانه دووانیوه
 بیان کته کانی مه کیف و کتبهڵ و  ما وه نهچ دهیان  ر کامه ھه  وه خوندنگا دنه

نان و ستیان بشۆن  ی ده وه ب ئه  پوسکه له  په بهیان و  که کی ژووره یه ۆشه گ  نه ده فیده
ن و  که  شانیان ده کانیان له  کچنییه واه  وردهیان و ساکی که  ژووره وه چنه مدیسان ده ھه و خۆن دهڕۆیان  چای نیوه

ت خرا  یوه  حه له جار ندک ھه.   ماڵ  وه ڕنه گه دهنگان  و دره شه زۆر جار .  تا ئواره کۆن بۆ الی ھاوڕکانیان وه نهچ ده
 و   پرته وته که ئهلیان  و ب یدا ده ھاواری ل په باوکیان    کهخۆن یان ئه  نان و چاکه له  په  به ھندهدا  وه ره  ده چوونه
 و م خواردنهخوان و م  ئهیکی سازکردنی ر  خه وه یانییه  به رموو له  فه ، ده  ئه وه ر خۆیه  به  ورت له  ورته  و به بۆه
ان  و پیکا ان ت دهوجار ڕووی  ئه.ڕۆن لووشن و ده  دهی ھهکدا  ند خووله  تو چه و لهت   ب منه ئاوا بهوانیش  ئه
 با بخۆنرخۆ   سه ت و له و ئیسراحهھواشی   تان به که وارن، نانه ب خونده  ناشوکری نه  به خۆ ئوه   ڕۆه ده  ئه

!  پشتتان چته  سکتان، ئه یخۆن ناچته  ده له  په  به  ھنده  ئوه  خوار، خۆ ڕۆه ڕواته  پشتتانا نه  به که خواردنهم  النیکه
   کهکئیتر باوک.  زوو پاروێ نان بخۆن و بۆن ن و خودا خودایانه که ی پ ئه نن و گاته که  پده باوکیان وانیش به ئه
  گات، چووزان که ی ت ده نده وه ر ئه ، ھه بریکی کاری ناوماڵ  و خهپس  حه وه  ماه واوی ڕۆژ له و ته وار ب خونده نه
کیش  یه ت وشه نانه تهباوکیان .  وه ستته  بووه و قوتووه  قووژبنکی ئه  و خواردن له ر جاره  ھه  که ش قتووی خای نییه له

 کوونجی  موو ژیانی له ، ھه  ھیچی دیکه  و نهعات و کاتژمر ی سه وه  خوندنه ژماردن و نه   و نه وه نازانت بخونته
 ر چی باوکی ھهیب بوو و  وکات خوندن بۆ کووڕ عه ئاخر ئه.  بخونت یھشتووه  و کاتی خۆی دایکی نه  بووه وه ماه

باوکی ئاژوان و (ش  م کووڕه  با ئه که نه، ژیانی وتبوو وره گه  دایه به رشیو ئاژوان و سهی  وره  گه  باوه واتهوتبووی، 
ین ومی  ی سبه دابوو و وتبووی ئه  گوی پ نهدایکیر خوندن،   به ینه بیخهبا بت و  واد نه ک من ب سه وه) رشیو سه
 و کووڕی من  من ر خوندن؟ نا شتی وا له  به ینه ، کووڕ بخه وه ینه ی ومی خوا چۆن به ؟ ئه وه ینه ر و دراوس چی بده ده

خونن و ئیتر زیاترم  کان ئه  کچه وه ب فر بت، ئه ی و ماڵ و منداداری ئه که  مای ژنه چته ین ئه ، سبهوه شته ناوه
دایکی (  م ژنه  و تا شوی به وه واری مابووه خونده  نه ر وا به  بوو ھه وه  ئیتر ئه! ی دایکی بووه  قسه مه ناوێ منیش، ئه

ر دوو  رشیو ھه  ئاژوان و سه. یه  ھهدوو کچ و کووڕکیان نابوو و ئستاش  وه کردبوو و مایان پکه) رشیو ئاژوان و سه
  کانی و دایمه مرێ بۆ کچه موو باوکک ئه ی ھه ک پیشه باوکیشیان وهنازت و   ئه خونن و دایکیان زۆریان پوه  ده که کچه
   حوکمی دایکیان که به   سمکۆی ناوه ش که که کووڕه. کات رواس بۆ پاساو دهر و د کانیان الی دایکیان و ده  خراپه کاره
گباب  کی تر کچکی سه یه  مادار و ماوه نووسی باوکی ببته ک چاره بت وه  بخون و ئه بۆی نییه  شتی ماه ره رپه سه

  .تی ی دایکییه  قسه مه  ئهیبات، ئیتر بۆ بخون؟ زبنیی و ئها خو دته
  
ک زۆر   ماڵ، وه وه ته  ھاتوونه رشیو ھشتا نه ئاژوان و سهڕوات و  و تاریک بوون ئه ره وا به ھه و  ئواریه  وه سانهدی 

 خاون  که ندک باخچه ھه  مایه  ته  به وه ته ڕاوه گهو کار و کاسپی  دووکان   ھیالک و ماندوو له دایکیان که.  ڕۆژانی دیکه
 و  رم بووه وا زۆر گه مۆ ھه  ئه کاندا بکات، چوونکه یحانه  و شویت و ڕه تیزه ڕه ووڵ و ته گ  و تۆزک ئاو به وه کاته
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 .ر  ده بت زوو بواته یانی ئه به   زوو بنوت، چوونکهپاش نانی ئوارێدووشک بگرێ و وجار  ئه .   ب ئاوه که باخچه
  مابوو داوا له  ته ت و به جیان بکا  ج به یه ی ھه  دیکهندک کار و باری ی دووکان ھه وه پش کردنهب  ی ئه سبه
  وه  بکاته که ووکانهتی دایکی بدات و بوات د  بۆ خوندنگا و یارمه وه چته ی نه  سبه  ئاژوان بکات که ی واته که وره گه کچه

 ماڵ تا ئستا و نازانت تا  وه ھاتوونه رشیو ھیچیان نه  سه  ئاژوان و نه م خۆ نه  به.کات واو ئه کانی ته م کاره تا ئه
  ک له  من وتم با یه تی و ئه یه  و بۆه یدا پرته که ر مرده  سه ر به  ھه وه ر خۆیه  به بت ماتیان بت و له ی ئه که

ر   و ھهبت بخونن ی ئه ه ر ده  تۆ ھه که  کار و کاسبی و دووکانداری دا، پیاوه ن له تی من به خونن و یارمه کان نه کچه
  ! ی که یان ده م خوندنه پاساوی ئه

 نان بخۆن،   و پارووه وه کانه بنه ویش ماتی کچه  و ئه وه ته  ماوه ر سفره  سه  له باوکی ماڵ که و  وه کاتی خواردنی شه
نا، ماڵ و منداڵ  پیاویان ھ ین که ی سبه ، ئه وه واری بمننه خونده  نه کانم به یش، جا من چۆن دم کچه ت، وه ئه

ی و  که کانت ده  دووکان داین تا کاره  له ره مکۆ بهسیانی  به،   ته  تۆ ھهیه  کشه وه  کوا ئهوجار ن؟ ئه  خو که چۆن به
م بۆ  ره ین سمکۆ به ب؟ من سبه  چۆن شتی وا ئه  و ئه وه کاته رز ئه نگی به دایکی ماڵ ده.  ماڵ وه وجار بینره ئه

ی دراوس دووکانم دوو کچی  جیبه ی تۆ نازانی حاجی نه ن؟ ئه کانم چیم پ ده دراوس دووکانه ر و  دهی ئهدووکان، 
ین   سبه چۆن ئابوو چوونهم  ی ئه  ئهرن؟ ستی بۆ به یان سمکۆ بگرێ و ده چاو یه وانه  و له یه ی ھه ڕه الت و به

 سایق  تیوه ی چه ئه؟   وه  بینرمه وه و ماه ره نیا به  ته بهچۆن   وه  دووکانه  لهان، پاش مانه  له ی بجگه ؟ ئه وه بکمه
 و  وه ی بینرمه گه  له س نییه خۆ که و دووا؟  رین تازه ستی بۆ درژ کات، ھاوار بۆ کوێ به ک بیفن و ده تاکسییه

 ژن   ماه رک بت و بواته کوو زوو خوازبنیکه به. ستییان  ده مه ب به کی عازه یه عیفه  زه  کووڕه س نییه  که ڕیشم به باوه
ف و  ره  شه ، چۆن یاری به دایه  کایه فی من له ره ، ئابوو و شه ک باری زیادی وایه مادا وه  کووڕ له! وه کۆمان بته و له

  *!! مکم ببم ر مه گه  ئابووم چوو مه ین که  جا سبهم؟ که نامووسم ده
  

رم و   شه ری داخستبوو و به کرد، سه  دایکی ده رمی له ما و شه  خۆی دائه بیست و دی به دایکی ئهی  م قسانه  ئه سمکۆ که
تکی   حاه به  وه  کۆڵ خۆی بکاته  له  دی گرتووه ک که یه وت قسه  بیھه وه ک ئه ایی وه خر  به وه کی زۆره س نزمییه فه نه
، بۆ ب *وام یش بنیحهویست بۆچی درووستتان کردووم؟ خۆ من ده منتان نهر  گه  گیان ئه ی دایه وتی، ده  وه بییه سه عه

ی بۆچی بۆ   کووڕم، ئه  چییه مه م و ئه ڵ بکه گه کانم و یاریان له  الی ڕفیقه ن؟ ناشھن بخونم و بچمه که ڕزیم پ ده
ی وت و  مانه  ئهسمکۆ. وان کچن  ئه  چییه مه ، ئه وه نهھاتوو  نه وه  شه  نیزیک نیوه وه رشیو ھیچ نان و ئه ئاژوان و سه

ی و  که  ژووره  کان بشوا، چووه  و قاپه وه ۆ بکاته ک که ی سفره وه  ڕای کرد و ب ئه که ر سفره  سه  له له  په بهدی پ بوو و 
  .  ژوور چته س نه ر خۆی داخست، با که  سه رگای له  ده وه  پشته له

  به، نی خۆی چشتبوو مه  درژایی ته ی به تییانه م ئازار و ب حورمه  و خۆی ئهوبو دی بۆ سمکۆ سووتا باوکی که
ی  ، زۆربه وه منته واد نه چت و ب سه ردی من نه  ده کات، با سمکۆش به  ڕاست ئه که رێ ژنه  ئه وتی ده  وه که ییه زه به

نی تیام؟ ئا  م زعه  وه مه تخوا ئه. کانتان بخونن ن، ناھن کووڕه ند ژنی دیکه ر تۆ و چه خونن، ھه کانی ئه ڕفیقه
  وه ردی خۆمه  ده  و بهریکی کاری ناو مام  خه و بۆخۆم وادی ھیچم نییه ک کور وام، خۆ سه م وه وه ماه واوی ڕۆژ له ته
،   شویان کردووه نی من که مه تهی ھاو  و پیاوانه  زۆر له.یات ک منی ل نه ی با سمکۆ وه ، ده  م ڕۆژگاره  به وه تلمه ئه

کن و بۆ  واپانتۆیان بۆ ده که و  نگووستیله عات و ئه سهیانگن و  ڵ خۆیان ده گه کانیان له  فر بوون و ژنه وه خوندنه
. وانیش پیاو  پیاوم و ئهدیویش وانیش ژن، منی خرنه تۆش ژنی و ئه و ئه ن یانبه ڵ خۆیان ده گه لهشونی خۆش خۆش 

مان،  که نووسی کووڕه  چارهبت ر ھیچ نه  با ھه م، ده که  ده م ژیانه موولی ئه حه کوورماوم و ته ردی خۆم ھه  ده من بهی  ده
و ندک بای بای خۆی با  و ھه  وه ره  ده بچتهبا  بخون و   ئیزنی بدهم النیکه. وه نووسی منه  چاره ب به سمکۆ، نه
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ی شووی کرد و   و سبه وه  و با چاوی بکرته میش الوه  خۆ ئه ، چییه با کچکیش بناستچوار کووڕی ڕفیقی خۆی ببین و
 ناشوکری نام   فر ب، خۆ به وه ره  ده کانی له نه مه  ھاوته  تۆزێ شت لهبا.  وه تۆرێ و بته  ژن، با زوو نه  ماه چووه

 با دوو کچیش   ....! شت فر ب وه نی خۆیه مه انی ھاوته و کووڕ کی دیکه  خه م، با له کهسمکۆی من ھیچ نازانم فری 
  یی یره  قه ت به که کووڕهوێ  ته  یا ئه! و بن بۆ خوازبنی و داواکاریی یه  کووڕمان ھه کک بزان ئمه ی یه بیبینن و سبه

نبترشی؟ وبم   
  

  موو نانیان خواردووه  و ھه وه  ووی سارد بوونهم خواردن ھه.  ماڵ وه رشیو ھاتنه  ئاژوان و سه یا بوون که م قسانه ئاله
ری  وجار سه ئه.   ئه وه ر خۆیه به باوکی له" باوکی بمرێ"خورا،   تۆرا و نانی بۆ نه  و سمکۆش که م دوو کچه  له بجگه

م دایکیان  ، به  ماڵ وه خت ھاتوونه نگ وه  بۆچی دیسان دره  بکات کهکان  کچه  له وه ت لپرسینهو یه  و ده وه کاته رز ئه به
نگ  ه کوێ بوون و بۆ وا در  له  بکات، لی پرسین که  قسه س بۆی نییه بت که و ھه  و تا ئه یه وه ری ماه که  قسه که

   زۆر گوێ به وه ب ئهڕاون  گه رد ھه  زه ره ی جگه  دووکه کانی به نجه ینی په به   که وره  گه  ماڵ؟ ئاژوانی کچه وه ھاتوونه
یخۆین؟  ھیچت بۆ داناوین ب رێ بابه  و لی پرسی، ئه که ر سفره  سه  باوکی له ، ڕووی کرده ی دایکی بات که پرسیاره

 نان بخۆی  و بۆت نییه مشه  ب گو، ئه ی خۆی بوو وتی، مادام ھنده که  ھشتا ماتی ومه  دایک که. زۆرمان برسییه
؟ تۆش   تۆ ومت چییهرشیو و پرسی  سه وجار ڕووی کرده  و ئه ووکان ئیشم پته د  خوندن، له وه ینش ناچیته و سبه

ڵ  گه  گیان له ترسا، وتی نا دایه  دایکی ئه ندک له  ھه رشیو که ی؟ سه بی بکه ده ت ب ئه که وره  گه ک خووشکه وێ وه ته ئه
مان   دیکه، من و ئاژوان و ھاوڕکانی یه ھهنیان  دراوسمان، دوو کووڕی جوا  بوونه کانمان بووین و ماکی تازه رفیقه

ی بیست، وتی ئای خوا  مه  ئه دایکیان که. وتین نگ که دره  وه ، بۆیه ڕفیقی خۆمان ینه کوو بیانکه وریانمان دابوو، به ده
   له وه ره  ده خت له نگ وه کانیان تا دره  کووڕه ، که  درواسی ئمه  بوونهکن یه ماه  چ بنه مه ئاخر ئه،  مانه ھاوار ئاخر زه

ی  وه ب ئه  که  سارد بووه ه خواردن ستی کردبوو به  ده  ورده رده و ن؟ ئاژوان که که مالن ده سله  و یاری ده ڵ کچان کایه گه
 دایکی  ه و ب وه رز کرده نگی به  ده وه که ر سفره  سه له کردبوو،  غه ده وی ل قه مشه  خواردنی ئه  دایکی بدات که گوێ به

 بیری  وتوون و له  پشکه کی دیکه ، خه وه شاریته وت کوون ئه  حه ت له که ر تۆ کووڕه ، ھه  گیان دنیا گۆڕاوه وت، دایه
ر  سه مانی کۆن به ک تۆ نین و زه س وه  کهموو ن، خۆ ھه ده یان پ ده وه ره  ده کانیاندان و ڕگای چوونه داھاتووی کووڕه

  !   چووه
کشا و   ئاخکی ھه وه برده  خۆیدا ده ر پیشی به  پچابوو و ھهری  سه سکی له سه  ده یان که که ماوه دا دا باوکه و کاته له

،  بخون  و ئیزنی به وه ره  ده  با سمکۆ بچته که ی، وتم ژنه گه م بوو له و باسه ر ئه  منیش ھه کان پش ئوه وتی کچه
ی  که عات دووکانه سهند  ی بیبات بۆ دووکان و چه  سبه  نییه ت ئاماده نانه ، تهدا م ژنه  گوی ئه م خۆ ھیچ ناچ به به
و   ئاخر با ئه!نازانم ک و کی ترکسی و   سایق ته ژنه و  جیبه کانی حاجی نه  ترسی کچه  ج ب، له  به وه  دیاره به

 و   خۆی داخستووه رگای له ی و ده که  ژووره  دایکی چۆتهانیک  ناخۆشه  قسه داخی و له مشه تا ئه وه شک ئه  دی نه کووڕه
 ی ناکا بابه ی قه ده باوکی وت،   به که تره  چکۆله رشیو کچه سه! م ب بۆخۆم بیکه موو ئه شت، ھه کانیشی نه ته حاجه
یانیش  شۆین، به کانیش ئه رفه  و زه وه ینه که  کۆ ئه که ن، من و ئاژوان سفره ک بده  تۆ و سمکو پشوویهو مشه ، ئه گیان

رشیو و وتی جا من  کانی سه  ناو قسه ڕییه باوکی په.  وه ینه ده ندک دخۆشی ئه ین و ھه که  ئه ڵ سمکۆ قسه گه بۆخۆمان له
  ی ناکا، ئمه  گیان قه  و وتی نا بابه  قسه ئاژوان ھاته. یانشوات ین سمکۆ ئه کانم قاپی بشۆن، سبه چۆن دم کچه

ست   ده،سمکۆ  ئیزن بات به  ی که وه ش ڕازی ب به کوو دایه به ڕێ، س نامانبین و لمانگه خۆ کهیانشۆین،   ئهو مشه ئه
و  پشتریش زۆری بیر له بوو،   ئاژوان تووڕه م له ویست، به ی خۆش ده که  بچکۆله  کچه دایکیان که.  خوندن بکا به
ھنابوو و بۆی  ی نه وه  ماه ی له وه ره  ده  خوندنی کوڕ و چوونه تی به اعهن  و قه وه ی خوندنی سمکۆ کردبووه ته بابه
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عدم پ  ر وه گه رشیو و وتی ئه  سه ڕووی کرده   ندک جیاواز بوو، بۆیه ک شتک ھه و وه مشه م ئه به. کرا ده زم نه ھه
توان سای  ئهسمکۆ   وه ب، ئه ت ده  براکه  لهئاگاتقام   کۆن و شه ی مایش، له وه ره  ده لهب  کته  مه  له یت که به

رمان و   سه وه یاته ی سووک نه تان ب، قسه  براکه ردووکتان ئاگاتان له  ھه ب به داھاتوو ناو بنووس بۆ خوندن، ئه
. ر  سه وه ان بتهم ر قسه گه  بۆین، ئه مشاره گرین و له ری خۆمان ھه ر سه گه ، جا مه موولی ئابوو چوونم نییه حه من ته

ی نامووسی  ی قسه که  کووڕه  که  ناخۆشتر نییه وه  بۆ دایک ھیچ له. مه رده م سه  له ف و نامووس نییه ره کوو شه وهھیشتک 
ر   ھه  که ،وه  باوکیشتانه ردووکتان به ن ھه ده عدم پ ده وه. ڵ ب ڵ کچان تکه گه ری و پش شوو کردن له  سه وه بنته
  بت و ئه ویش ڕازی ئه ن و ئه ده عدی پ ده ر سکیان وه ؟ ھه ر  سه وه مان نایاته  قسهیۆژ ، سبهوه پاڕته بۆی ئه

  مه ئه و  وه بته رمتر ئه  دایکی سمکۆ دی نه مجۆره ئیتر به! توانت سای داھاتوو بخون  سمکۆی کووڕمان ئه واته که
بووڵ   قه م ڕاستییه ی ئه وه  بۆ ئه وه بین و دی بکاته ش و سپی نه  ڕه س به ی دونیا به وه تی بۆ ئه کانییه مه که  یه نگاوه ھه

. یر بکرن سهوا  و بنیحهک مرۆڤ  وه دا  ژنساالره م نیزامه له  ه و مافی خۆیان یه  کووڕان و باوکانیش دیان ھه بکات که
دا  ت کووڕکی پیشانده نانه تهمان و  قس و سه ریکی ڕه  خه هن ک ده  تلویزیۆن کووڕان خۆیان نیشان ده دا له م ئاخرانه له
کسانی بوات و پیاوانیش  و الوازی و یه ره ساالری به جیھانی دایک چ که  ده وه و ئه ره ش به مه ئه! خوند  گۆرانی ئه که
 بستنت و پیاوان و  ره ن و ماسکولینیزم په  ژنساالری ژر پی ناون، بگه واکانی خۆیان که  ڕه  مافه ندک به ھه

 ڕیزی  بت و زیاتر دنه ریان زیاتر ده ڵ ڕۆژ به گه کسانیخواز ڕۆژ له یه ژنانی  ک له ماسکولینیست وای کۆمهکووڕانی 
           !! ژنساالریکسانی حم و نایه ی نیزامی به دژ  له وه باته م خه ئه
        
 

  ین سمیان گووگره ر دنن، پییان ده مووچاو ده چن و تووکی ده غی دهو با ره  کووڕان به واریدا که  کورده له •
  ، واته  بووه  ببت یا دسگره سگره  ده ریکه مکیان خه ین مه  کچانیش ده بت و به  ئه  گووگره ریکه  یا خه بووه

  ! باغ بوون و کاتی کچنی و کووڕنییانه
 !!مکم ببم ر مه گه  مه م بتاشم، ژن ئهر سمب گه  مه  ئابووی چوو ئه پیاو که •
ی من  گایه م کۆمه  و له م باوه گای پیاوساالریدا بنییاده  کۆمه له. م یا بنی آدم ی بنییاده وانه وا، پچه بنیحه •

  !!  باوهوا  و بنیحه ، ژنساالرییه دروستم کردووه
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