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  شيروان خدر

  
نووسني وةك رةخنة، دةبيت بونيادو كايةكاين بؤ بةردةم ئةوةي بةرامبةر راظةكردين تيدا 

ئةم . ةدي بكريت، نةوةك ثيضةوانةكردنةوةي ئةم ميتؤدانةي كة دةمانةويت وةزيفةيان ثيبةخشنيب
وردة قسانةو، قسةطةيل تر، نابيت ضيتر رؤشنبريبوومنان لةبةردةميدا بيدةنطي ليبكريت، ضونكة 

   !دةبني بة طةمذةيةكي ترسنؤك
يبوار سيوةيلي كة وةك مةيل دةيةويت مةبةستم ليرةدا وةآلمدانةوةيةكة بؤ ئةو نووسينةي ر

 كة ئةمةش لةسةر حيسايب فةراهةم بكات، تيدا يثرؤذة تايبةتييةكاين خؤي وةضةرخاين تازة
   !شاريك وةكو ئةوةي بةرهةمي تةا تريؤرو نيربازي بيت

 لة رؤذنامةي ميديا 2005-7-26ي سالَي دةيةمي رؤذي سيشةممة، ريكةويت 201لة ذمارة 
وةك ئةوةي بة طؤضانة سيحرييةكةي .  الثةِرةيي لةو رؤذنامةيةدا بآلوكراوةتةوة2يكةوتنيكي ضاوث

بؤئةوةي ! وشةكاين دةيةويت ثرؤذةيةكي تازة بئاخنيتة بةرامبةرةكاين ئةوديو، كة ديوي ئةوبةرة
بة بطاتة هاوةآلين تري كة ئيستا خةريكي طؤظار دةركردن و كؤمةلَيك كارن لة ديوةكةي دذ 

  . سنووري ئةو مةالية الديية
 هةلَوةستة لةسةر كؤمةلَيك شت دةكةم، كة ئةو شتانةش هةروةها هةِرةمةكي دامن ليرة

دةمةويت . لةخؤيةوة نايةت، كة ئةويش باس لة دياردةي دةركةوتةكاين طرووثةكةي شيخ زاناية
زؤر فراوانتر، ضونكة خؤي لة ليرةدا خوينةر لةو ديدة ناوضةطةرة بكوذة خبةمة ناو بازنةيةكي 

لةوةي ريبوار سيوةيلي خؤيدا دةركةوتةو دةرهاويشتةكاين شيخ زانا جيطاي ثرسيارو مقومؤيةكي 
ضونكة ئةطةر هةر دةرهاويشتةيةكي لةم ضةشنة لة ناو كورددا سةرهةلَبدات و ببيتة . زيدةترة

بكريت، نةوةك هةر بةتةا قسةو باسي شةقامي كوردي، ئةوا دةبيت هةلَوةستةي لةسةر 
نووسينيكي طرض و كالَ بيت، ضونكة كارةسايت طةورةتري ليدةكةويتةوة، دةبيت ئةوة بة رووين 

  . لةالي كؤمةلَطاي كوردي راظةكردين بؤ بكريت
من تيناطةم نووسيين لةم ضةشنة بةو شيوة ئاوا لة ديدطاي كةسايةتييةكي ئاكادميي كوردي 

 بطريت و ئةو دةرهاويشتة تةا بطةِرينيتةوة بؤ اليةنيكي تايبةت، كة لة تةا رووطةيةك
  !كؤتاييدا نووسني بؤ مةرامي طريفان و ثرؤذةي مةبةستدارو دةسيت ئةنقةست بيت

وةك بةرهةميكي كةسابةت بؤ ديدو تيِروانني و بة ثرؤذةكردين دياردةي شيخ زانا ئةمِرؤ 
 رةواج و بازاِريكي طةرمي ،ك سوختة نووسةري كوردو تيكشكينلةاليةن هةنديبواري نووسني 

كة : ئةوةي لةو وتارةي ناوبراودا سةرنج و تيبينييةكاين مين ورووذاند، ئةوةبوو. هةية



كة لة كاتيكدا وةك خوتبةدةريك و ئيماميكي رؤذي هةيين هةميشة  !نووسةريكي كوردي وا طةورة
 وةك شاريكي تايبةمتةند بةدريذايي ميذووي خؤي دابِر نةبووة لة شاري هةولير"وةعز دةدات، كة 

هامتة ثةيظني، ضونكة ئةركي " كلتوريكي دوورو دريذةلة هةوليردا كردةي نيربازي، نيربازي 
رؤشنبري هةر ئةوة نيية لة ئاست رووداوةكان وةك ثيغةمبةريك بيتة طؤو يان ببيتة مةاليةك و 

كو ئةركي رؤشنبري ئةوةية بةو ثالَةوانة ساختةو كؤثيكراوو ئةو ثياوة خوتبة بدات، بةلَ
  . ثِرؤذةدارانة بيتة طؤ

يلَ ببوورة كة من ئيستا ئةو ماسكةت لةسةر شيوةو رووخساري نووسينةكةت رووت 
دةكةمةوة، تؤ لة هةندةران هاتيتةوة، تؤ وةك مامؤستايةكي زانكؤ، كاتيك خويندكاريك باسةكةي 

بدةيت و ينيتة بةردةستت ئا بةم شيوة روون نةكراوةية بؤت بثةيظيت رةنطة هةهلةلةي بؤ ليخؤي ب
  !ئابِرووي باسةكةي ببةيت

ئةز دةمةويت سةرجنت لةسةر مةسةلةي نيربازي مرؤظ رابكيشم، ضونكة ئةوة دياردةيةكي 
خ و هةوليي بووين مرؤظة لة هةموو سةردةم و ضاخةكان، هةر شيدا ملمالنير ئةم دياردةيةي تي

لةسةردةمي سثارتاكؤسدا لة كاتيكدا كؤيلةكان وةك بةرهةميك لة بازاِر رةواج . بةدي ناكريت
دةكران، ثياواين ئةجنومةين ثرياين رؤما، كاتيك لةو بازاِرة دةسوِرانةوة، ئةو كاتةي مرؤظيكيان 

ئةوا شيوةكةي بةجمؤرة . يبينيتشك دةبرد، بؤئةوةي وةك كؤيلةيةك لة مالَةكةي خؤيدا بةكار
كة دةضووة سةيراين ئةو مرؤظة كؤيلةية، دةستيكي لة قؤلَةكاين دةدا، بزانيت هيزو طوِري : بوو

تيدا هةية، لة دوايدا دةستيكي لةسةر طؤي مةمكةكاين ئةو ثياوة دةدا، ئيتر توند بة ضنطي خؤي 
 مالَةكةي كاري شيالن و لة دواتريشدا لة ناو ئةطةر بةدلَي بوواية ئةوة دةيربدةمسيت دةطرت و 

حةوزي طةرماوةكةيدا نيربازييةكاين تاوتوي دةكرد، بةيانيش لة ناو كؤمةلَةي ثرياين رؤما وةك 
  ! شانازي باسي لةو كؤيلة دةكرد

  !نةكا بلَيي ئةم ديارةدةية سةرضاوةكةي هةولير بووبيت
دةخوينيتةوة، ئةو كات ئةوة بةدي دةكةيت " لوت"با ئةوةشت بينمةوة ياد كاتيك ئةفسانةي 

كة ئةمة مةسةلةيةك نيية ناوي كولتوور بيت، بةلَكو دياردةيةكة ثيويسيت بة ديراسةو 
  . ليكؤلَينةوة هةية

مستةفا بةطي كوردي، خةلَكي هةولير نةبووة كاتيك لة شيعرةكاين خؤيدا هةر لوورة لووري 
ة خؤيةوة ئةم ضةشنة شيعرةي لةو سةردةمةدا ثةرسظ نةكردووة، ئاخر ئةويش ل"! قالة"بووة بؤ 

  . بةلَكو كاردانةوةي سةردةمي شيعرةكاين عةبباسييةكانة
ئةم دياردة كؤمةآليةتيية كة بةستاوتةوة بة داخراين دةرةجنام و دةرهاويشتةكاين، ئةوا ضي 

ة كلَيسا لةوي ئةم دياردةيةي بة كؤمةلَطايةكي كراوةو ئاقارو ثان و ثؤِري وةك ئةوروثا دةلَيي ك
  !وةك نيرو نير لة مةراسيميكي زةواجدا كؤتايي ثيدينيت؟

  Classic Guy Russianئةي ئةم دياردانةي كة شةوانة لة كةنالَةكاين ئةوروثادا، بة شيوةي 
يانت و مؤديرنة ناوازةكةي ئةوروثاي كة جةنايب الدييت تؤ لة هةمبةر ئةزموونةكان ذ......هتد 



. هةموو ناوة هؤمؤسيكسوالَةكاين ئةوي لةالت روون و ئاشكرايةلةو تاراوطةية طوزةر دةكرد، 
 م بلَيثي رةئةريئةمةش دياردةيةكةو سةرضاوةكةي هةولي!  

لةسةردةمي ثيش ئيسالمدا لة ناو عةرةبةكان، رؤمةكان ضييان كردووة، ئةوا ئةوانيش هةمان 
 دواييشدا هةر بةردةوامي و ئامادةطي هةبووة، ضونكة دياردةيةكي لة. شتيان دووبارة كردؤتةوة

  . ملمالنيي بووين مرؤظة
يلَ تيمبطةيةنة، ئةو ميذووة ناديارةي كة تؤ بةرتةسكت كردؤتةوة لة كورد، تةا ناوضةيةك 

  !بةوة تاوانبار دةكةيت ض مانايةك دةطةيةنيت؟
ةجنةي ثرؤذةكانت بازاِري باش بيت، هةر تؤ تؤ لة بري خؤت مةبةوة، كاتيك بؤئةوةي جيث

دا ضاوم بة مانشيتة سةرسوِرهينةرةكةت كةوت، "خةبات"بوويت كاتيك لةالثةِرةكاين رؤذنامةي 
ة كاتيك نووسي بووت، شاريك بةثيوة دذ بة تريؤر، ئةوةت لة يادة، ئةو كاتة ئةو شيخة ناوي ل

انةوةي نووسينةكانيت لةسةر ئةم شارة ئامادةطي  تا تؤ رش!ناوان نةبوو، نةبووبووة دياردة
  !ئةمِرؤت لة ضي؟! هةبيت، دوينيت لة ضي؟

 هةزار دؤالري 70تؤ لة كاتيكدا ستايشي سةرؤكي حكومةت دةكةيت، لةبِري ئةم كةسابةتة 
ئةي ئةوة جيطاي طومان نيية كة تؤ ثرؤذةيةكي باشترت . ئةمريكي دةخةيتة طريفانةكانت

  !، بةآلم لةسةر حيسايب كي و كوي؟تتبيلةبةردةس
دا دويين ئةم شارة شار بوو، لة دذي تريؤر بة ثيوة وةستابوو، بةآلم ئةمِرؤ ئا بةم تتؤ لة زةين

  ! ضةشنة لة زةيين خؤت رةشي دةكةيتةوة
سةيرة سةنطةر طواستنةوةو بازاِر ثةيداكردين نووسةري كوردي لةسةر حيسايب ناوضةيةك 

  ! دياردةية قيزةوةنة هةر لة كورددا بةرجةستة دةبيتةوةضونكة ئةم! بيت
من ثرسياري ئةوة ناكةم بةآلم، مامؤستاي ثِرؤذةدار ئةوةت ثيدةلَيم، لة ناو هةموو ضاخيك و 
سةردةميك ئةو دياردةيةي مرؤظ وةك ملمالنييةك خؤي راظة دةكات، ئةمةش دةرةجنام و 

  . دةرهاويشتةي خؤي هةية
! اكار دةكةمةوة، بؤ ئةوةي جةنايب رؤشنبرييكي وةك تؤ ليمان زوير نةبيتمنوونةكامن س

نةوةك هةر لة شاريكدا، بةلَكو لة طوندو الديكاندا، دياردةكاين كةرطاين و نيربازي و 
دةستثةِرليدان، هةميشة بووين هةبووة، ثياو لة ناو الديية كوردييةكاندا نازناوي كةرطيي 

ي هةتيوبازي وةرطرتووة؟ ئةمةش سةرضاوةكةي دةطةِريتةوة سةر ئةم وةرطرتووةو نازناو
 كة تؤيةك بؤ بازاِرةكاين خؤت دةتةويت هةرايةك بنييتةوة، لةمبةرة خؤت بطوازيتةوة !ناوضةية؟

  !!!!بؤ ئةمبةرة؟
با، كردليم توِرة مةبة كاتيك ئةوها سةركيشانة وةآلمت دةدةمةوة، بةآلم توخوا باسي ئةوةشت 

 طؤرانبيذيكي كض لة دةرةوةي كاتيك رؤشنبريي كورد، يان با روونتر بلَيم بةرثرسي راطةياندنةكان
وآلت دينةوة، بةرهةميكي طؤراين ثيشكةش دةكةن، ضؤن ضؤين رؤناكبرية قؤمشةكاين كورد، 

ة دةستيان بسةيري سينط و ناوِران و شوينة حةساسةكاين دةكةن و، لةوديو ميزةكانيان 
  . دةستثةِرليدان كردووة لة دواي رؤيشتين كضي ناوبراو



لةوةش ناخؤشتر، كاتيك كضيك دةكةويتة ناو تةلَةزمي راطةياندنة كوردييةكان، ضؤن ضؤين 
  !دةكةنوةك قةحثة دةيِرووخينن و هةزار ناوو خةسلَةيت بؤ دروست 

ةخؤي كورديدا خةلَتاين ثيم خؤشبوو، باسي ئةوةت كردبا، كاتيك هةولير لة شةِري ناو
خوينكرا، بتوتبا ئةم شارة لة هةمووي روويكةوة طؤِرةثاين شةِرطةكاين كوردي بوو، ئا ئةم شةِرة 
نةفرةت ليكراوة بووة هؤي دروست بووين ئةمسايل وةك ئةو طرووثة، نةوةك هةر ئةم طرووثة 

بووة، خوا ستري كا مةال، دةيب ئةم  كة تا ئيستا ثيم واية ئاشكرانة هةية،بةلَكو دياردةي شاراوةتر
 كردبيت، ئةطةر لة دهؤك يان لة سليماين نةمشومنا ننةخؤشخانة كورديية ضيتري لةخؤيدا ثةا
 دةبيت ضؤن بازاِري دةولَةمةندبوون لةسةر حيسايب !بيت، قوِربةسةر مرؤظي كورد لةو ناوضانةش

وا لة كوردستاين رؤذهةآلت رؤذانة مرؤظي كورد ئةو شارانةش طةرم بيت، ئةري بةِراست خؤ ئيستا 
خةلَتاين خوين دةكريت، ئةري تؤ خؤ ثيضة نووسينةكيشت نيية لةسةر ئةم هةرايةي ئةوي، ئي بؤ 

ئةوةي ليرةدا ضيندراوةو . واناكةي ئةطةر كةسابةيت تيدا هةبيت، ئةوة ئةويش بةسةر دةكةينةوة
  !لة كيسةي تؤش.  نةيِربيتئةوة لةويش دةلَيني بةزيادبيت،

ئةطةر دياردةي ملمالنيية كوردييةكان كة تؤ ئا بةم ضةشنة راظةي دةكةيت، دةزانيت ض  
  :كارةساتيك دروست دةكةيت بؤ ئةوةي ثياوماقووليكي بةِريزت دةستكةوتيكي هةبيت

ةو ناوضةية تؤ وا دةكةيت ئيهانة و ئابِرووي ناوضةيةك ببةيت، كة دةشزاين ئةو شارة يان ئ
بةدةر لة ناوضةطةري، كة جةنابت لةسةر ئةم بريؤكةية ثةروةردةي كراويت، رةنطة كاتيك وةك 
قؤمشةيةك نوكتة بكةيت، دادةنيشيت بة هةزاران نوكتة لةسةر ئةو شارة دةلَييت، كاتيكيش وةك 

ثياويك ضاوت بة نووسةريك يان كةسايةتييةكي ئةو شارة دةكةويت دةست بة  بؤرة
  !هتد دةكةيت..... موجامةلةو

  ؟يةيلَ من تيناطةم ئةو ئابِرووضوونة لة كام ديدو ثيوانةي زانستيانة
 ثيمخؤش بوو ئةوةم بؤ روون بكةيتةوة، كة يناسيكمامؤستا طيان تؤ وةك سؤسيؤلؤذ

است دةمةويت بزامن كؤمةلَطاي كوردي لة كام ديدي كولتوورةوة هاوشيوةو ليكضوو نيية؟ ئايا بةِر
 ئايا !؟كؤمةلَطاي كوردي لة ناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكي تر كولتووري جياوازي تيدا بةدي دةكريت

 لة ،تةا ئةو دياردةيةي كة ناوت ليناوة ميذوويي تةا ئةم بارستةية لة هةولير هةية
ةند جار  توخوا وةك فةقييةكي طوندةكةي خؤت، ئةوةم بؤ بطيِرةوة كة ض!؟شوينةكاين تر نيية

  !؟ لة ناو الدييةكةي خؤتداطويبسييت كارطاين و هةتيوبازي بوويت
تؤ دةتةويت بةم ضاوثيكةوتنة طريفانت طةرم بكةيت؟ ئي ئةطةر واية بؤ وةك ثياويكي كاسبكار 

 با بةو مةزانةت ، يان لة سليماين دةست بة مةزة فرؤشنت بكةيت؟هةوليرناضيت لة بازاِري 
تةوة بيئةوةي هيض شيكردنةوةو تةوةك بةو قسة بيئةندازةيةي كة هيناوسةرخؤش بني، نة

روونكردنةوةيةكي تيدا بكةيت، ئاخر ئةطةر ثياويكي قؤمشة ئةم قسةيةي كردبا، ئةوة ليمان 
دةبووري، بةآلم تؤ كاتيك لة ئيرباهيم خةليل ثيشوازيت ليكرا، ضةندةها نووسةر لة يانةي 

  !نيك بةرةو ثريت هاتنهةورامان وةك ثالَةوا



ناوت وةك ثياويكي ئةكادميي، رؤناكبري، وةرطيِر، شاعري، نووسةر، لة ناو ناوانة، ئي ضؤن من 
ئيستا لة ثياويكي وةك تؤ بيدةنط مب، دةتوامن لةوة بتبوورم ئةطةر خؤت لةو بةرطة رووت 

  !بكةيتةوة، ببييةوة بة الدييةكةي جاران
ئةمة ض ضةرخيكة رؤناكبريي كوردي ! وي ثِرؤذةي ثارة ثةيداكردنةتةرزة نووسينةكانت هةمو

  !تييدا دةذيت
من هةميشة لة ديدو هزري ناوضةطةري رشانةوةم ديت، بةآلم سةيرة كاتيك رؤشنبرييكي 

 سالَة كاكي شيخ دةسةآليت بةسةر ئةو 10 وةكو ئةوةية !هةولير بووين لةو شارة نةبووبيت
ئةي تؤ ئةم ماوة دوورو دريذة دةنطت لة ! دةخمةيتة ناو طومان و بريكردنةوةشارةدا شكابيتةوة، 

   ! كوي بوو
تؤ كاتيك دةلَيي ئةمة هةوليريية، يان برادةرة كؤنةكةت لة رةهةند كاتيك هةولير وةك شار 

وةت بؤ نابينيت، نووسةرةكاين لة دايكبووي هةولير، بة هةوليري لة قةلَةم دةدات، حةزم دةكرد ئة
  :روون بكةمةوة

ة ريك وةك ئةوة واية تؤ كاتيك بة نووسةريكي لة دايكبووي هةولير، بلَيي هةوليري، ئةو
سةنيتةوة، ضونكة هةوليري بةماناي كوردبوون نايةت، بةلَكو جطة بي كوردبووين ليناسنامة

بةزؤري  يت بلَيم تؤباث .لةوةي تؤ بةهةلَة لة مامؤستاكةي رةهةندي كؤن فيربوويت وابلَيي
  . دةيكةي بة توركمانزؤردارةكي 

، كاتيك  و دةرسي تيدا دةلَييتةوةلة هةوليردا كاتيك كة جةنابت ئةوةندة سالَة ئةزموونداريت
بة كةسايةتييةكي ئةم شارة بلَيي هةوليري، ئةوة وادةزانيت تؤ ئةوت بة نةتةوةيةكي تر ناونووس 

  !كردووة
نطةرةكةت بثةِرينيتةوة الي برادةرة كؤنةكانت كة ئيستا خةريكي ثِرؤذةيةكن، طةر دةتةويت سة

 ك خبةيتة سةرشةقامي كوردي كة ت و ةيثارة بدجةنابت ئةوا بيطوازةوة، بةآلم ناكريبةرهةمي
شاريك ! تائيستا ئةو شةقامة لة هةولير بة نيطةراين و طومانةوة سةيري ئةو دياردةية دةكةن

  !اتباجةكةي بد
تؤ ئةطةر كةسابةتيش دةكةيت، ئةوة ريطاي تر هةية، هيوادارم ثياوة ناوضةطةرةكاين تريش 

  ! وةربطرن ناوادةيةي زانكؤهةنديك دةرس لةو مةال
 تةقينةوةيةك بيت، هيض شاريكي كوردي، هيض نووسةراين كوردئةو بيدةنطييةش لة هيوادارم 

  .ضيتر نةبيتة خؤراكي ئةو سوختة مةزنانةي كوردناوضةيةكي كوردي، هيض دياردةيةكي كوردي، 
 لة كؤتاييدا وةك . دةبارة دةبيتةوة ئةمِرؤ روودةدات لة هةمبةر ئةزموونةكانيئةطةر نا ئةوة

طةمذةو بودةلَةو ثةرثووت خؤمان دةبينينةوة، دةبينة طةمةيةكي ئةو دةستة شارانةوةي دةسةآليت 
  !اي رؤناكبري و ئةو طريفان ثِرؤذةدارةي مامؤستكوردي

 ذوو، كةرطاين و دةستثةِرو هةتيوبازي نةبووة، يان ئةويذايي ميطوندةكةي تؤ بة دري
  !!!!!!ةنثِرؤذةكانت بؤ مةيسةر ناك



بةآلم ميدياكان و كتيبة نة ناوضةطةر، من نة ئةزمووندارو قةرةجي تاراوطة بوومة، 
دوييت ئةوا تةا دةولَةمةندبوونة ميذووييةكان ئةوة بةرجةستة دةكةن، كة ئةوةي تؤ ليي دة

  .لةسةر حيسايب طةجنةكاين طةِرةكة ميلليةكان و شةقامي كوردي و مرؤظي نةطبةيت كورد
بة قةرةداغي و سيوةيلي و : ئةري ثيم بلَي هيض ناويك لة ناو رؤشنبريان لة دونيادا هةية
هتد نازناوي دووةمي .... واري عةربةيت و قةآلدزةيي و ثينجويين و مةمخوري و ئاميدي و بةر

  ! ناوي يةكةم بيت و ناوضةطةر بيت
.  ناسِردريتةوة و مةرامةكانتبة داواي ليبووردن كردنيشت ئةم مةبةسيت ناوضةطةري بوونةت

ضونكة شيخ زانا ئةطةر نوينةرايةيت مزطةوت بكات، ئةوا تؤيةك نوينةرايةيت ناخي خؤت 
ي و زانستيانة بؤ يةكةجمارة ناخي خؤت لة بؤتةيةكي ئا لةم دةكةيت، لة داِرشتةيةكي هونةر

 خؤت نوينةرايةيت ينضةشين نووسينةدا بةرجةستة دةكةيتةوة، كة تؤ ئيستا وةك راستةقينة بوو
  .مةاليةكي زانكؤ دةكةيت

ئةوة بزانة كة تؤ وامةزانة لة ئامسان هاتوويتة خوارةوة، بةلَكو تؤ لة ناو لة كؤتاييدا 
 هاتيةوة بؤ هةوليرو دةرطات بؤ خرا سةرثشت و ريزت ليطريا، هةر . دةذيايتداي طةورةقةيرانيك

ئيستا تؤ بةرد .  لة زانكؤ قبوولَ كردو، هةستايتةوة سةرثييئةو هةوليرة مةاليةكي وةك تؤ
لة رووي ئةخآلقييةوة نةدةبوو تؤ ئا بةم ! دةهاويذيتة ئةو بريةي كة تؤي لة قةيران رزطار كرد

ةشنة بدويي، ضونكة تؤ مةالي زانكؤ ئةو شارةبووي، نةدةبوو ئا بةم ضةشنة ثاداشيت ئةو شارة ض
  !   بدةيتةوة، ئيستا دةركةوت وةك مامؤستا لةو مةالية دةضيت كة طواية تؤ رةخنةي ليدةطريت
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