
ئەم دەقە پێش باڵوبوونەوە لە الیەن چەند کەسەوە خوێنراوەتەوە و لە تێبینییەکانیان بەهرەی 
زۆرم بردووە. بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ لە ڕێگای قسەوباس لە گەڵ پۆلێک لە توێژەرانی ئێرانیی 

بواری ئەدەبیات بە درێژایی چەند ساڵ سەبارەت بە چۆنییەتی نووسینەوەی بیرەوەریی کەڵکی زۆرم 
وەرگرتووە. لەو ماوەدا ئەوان بە تامەزرۆییەوە بەشگەلێکی دیکە لە بیرەوەرییەکانی کوردستانیان 
خوێندەوە. بیرەوەرییەکان ئێمەی پێکەوە زۆرتر نزیک کردەوە. هەروەها بەتایبەت سپاسی کاوە 

قوبادی دەکەم کە تێبینی و ڕێنوێنییەکانی سەبارەت بە چۆنیەتی گێڕانەوەی داستان یەکجار پڕبایەخ 
بوون. هەروەها سپاسی ناسر مورادی دەکەم کە چەند جار بە وردی دەقەکەی خوێندەوە و لە 

تێبینییەکانی کەڵکم وەرگرت.
بیرەوەرییەکانی دیکەی نووسەر کە ساڵەکانی نێوان ڕاپەڕێنی ئێران و ١37٠ )١99١-١979( 
دەگرێتە خۆ، لە دوو کتێب لە ژێر ناوەکانی »دەشتی دارێ« و »ئەڤین و قین«دا باڵو کراونەتەوە.
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ئەم دەقە کورتە کە دەیخەمە کۆشی گەرمی 
خوێنەر، داستانی ڕووبەڕووبوونەوەی تاکێکە لە 
گەڵ گەلێک ڕووداوی چاوەڕواننەکراو بەدوای 
کۆچیدا بۆ تورکیا لە نێوان بەهاری ١37٠ و 
پاییــزی ١37١ )١992- ١99١( و بەدوای 
ئەوە دونیایەکی ئەوالوەتــر واتە ئورووپا. ئەو 
هۆکارەی وا بۆ نووسینەوەی بەسەرهاتەکانی 
ئــەو ســااڵنە هانــی دام، چاوەڕواننەکراویی 
تورکیــا و دواجار ئورووپایــەک بوو کە وەک 
دیوارێــک هاتــە ســەر ڕێگام و ســەرم بە 
تونــدی پێیدا دا بەجۆرێک کــە ئاڵوگۆڕێکی 
قووڵی لە تێگەیشــتنەکانی من سەبارەت بەو 
دونیایە و دونیای پێشــتری خۆم پێک هێنا. 
نووســینەوەی بیرەوەریی خاوەن کێشەکانی 
خۆیەتی وەکوو چی بنووســرێ و چی البچێ 
و چۆن بنووسرێ. وادیارە ئاستی نووسینیش 
بە بــااڵ و بوێریی نووســەر بۆ نووســینەوە 
بەندە. هەموو کەس لە نووســیندا ئامانجێکی 
هەیە. کازانزاکی نووسەری بەناوبانگی یۆنانی 
نووسین لە خزمەت شەڕی ڕووناکی لە گەڵ 
تاریکیدا دادەنێت. شــێرکۆ بێکەس ئامانجی 
نووسین گەیشتن بە ئازادی دەزانێت. نووسین 
بۆ زۆر کەســیش بەشێکە لە ژیان و حەزێکە 
بــۆ دەربڕینی قســەی دڵ و ئامانجەکەی بە 

ئامانجی ژیانی نووسەرەوە گرێ دراوە. 
ئەم بەســەرهاتانە لە سلێمانییەوە دەست 
پێ دەکات و داستانەکە لە زمان کەسێکەوەیە 
کە ئەو کاتە پێشمەرگەی کۆمەڵە بوە. بەدوای 
ڕاپەڕینی کوردســتانی باشــوور لە نەورۆزی 
١37٠/١99١ دا، ئەو شــارە ماوەیک بوو لە 
ئازادیــدا دەژیا. بەاڵم لــە ئاکامی گرتنەوەی 
ئــەو ناوچەیە لــە الیەن ڕژیمی بەعســەوە 
لــەو مانگەدا، ســلێمانی و شــارەکانی دیکە 
چۆڵ کران و بەوجــۆرە زۆرتر لە دوو ملیۆن 
کەس ئاوارەی کوردســتانی ئێــران و تورکیا 
بــوون. ئەو ڕووداوە بە کــۆڕەو ناوی دەرکرد 
و گەلێک کارەســاتی ناخۆشی لێ کەوتەوە. 
زۆربەی هێزەکانی پێشــمەرگەی کۆمەڵە لە 

دەورووبەری ســلێمانی جێگیر ببوون. دوای 
ماوەیەک کــە بارودۆخەکە ئەهــوەن بوەوە، 
خەڵکی سلێمانی بۆ شارەکەیان گەڕانەوە. لەو 
ماوەدا ژماره یه ک له پێشمه رگه کانی هاوڕێمان 
به ره و تورکیا ڕۆیشتبوون تا لەوێوە بۆ ئورووپا 
بڕۆن. به مجۆره ته وه ری ڕۆیشــتن بۆ تورکیا 
له ناو ئێمەی پێشــمەرگەکانی کۆمەڵەدا بوه 
بابه تێک. لە ماوەی دوو ساڵی پێش ئەوەدا و 
لە جەرگەی کێشــە ناوخۆییەکانی کۆمەڵەدا، 
بابەتی ڕۆیشــتن بۆ ئورووپا زەقتر ببوەوە. لە 
کۆتایی ساڵەکانی دەیەی ١98٠/١36٠ ڕیزی 
ئەوانــەی داوایــان دەکرد بــۆ ئورووپا بەڕێ 
بکرێن، لە بەردەم کومیتەی ناوەندییدا  درێژتر 
دەبوەوە. لە ئاکامدا، ناوەندیی لە کۆبوونەوەی 
بەرینی خــۆی لە بەهــاری ١367/١988دا 
ڕەخنەی لەو دیــاردە گرت و بەدوای ئەوەدا 
کاک ســەید برایم عەلیزادە دەبیری یەکەمی 
کۆمەڵە هات بۆ گواڵن کە لە دۆڵی ئاکۆیەتی و 
بەرامبەر بۆتێ هەڵکەوتوە، تا ئاکامی باسەکان 
و بڕیارەکانی ئــەو کۆبوونەوەیە بگێڕێتەوە. لە 
قسەکانیدا هەروەها باسی مەسەلەی ڕۆیشتن 
بۆ ئورووپای کرد و ڕەخنەی لەوە گرت کە زۆر 
کەس و بەجۆرێکی نامەعقوول داوای ناردنیان 
دەکەن. سەرەڕای ئەمە، ورەی مانەوە بەرزتر 
بــوو. ماوەیــەک دوای ئەوە لــە دۆڵی بۆتێ 
بووین کە لە الیەن هاوڕێیەکەوە لە ئورووپاوە 
پاســپۆڕتێکم بۆ هات. لە مەقەڕ دانیشتبووین 
کە کەسێک هات و پاسپۆڕتەکەی دا دەستم. 
دوای ئەوەی پیادا ڕوانیم، پێشکەشم کرد بە 
هاوڕێــم مەحموو کە لە پەنام دانیشــتبوو تا 
ئەگــەر بیهەوێ ئەو کەڵکی لــێ وەربگرێت. 
بەاڵم پاســپۆڕت دەستاودەســت ڕۆیشت و 
نەمزانی چی بەســەرهات. بۆیــە لە هەمان 
کاتدا و بــە هەمان ڕادە لە ســەر مانەوەش 
پێداگریی زۆرتر دەکــرا و زۆربەی هێزەکانی 
پێشــمەرگە لە هاوینی ١367-8 )١988-9( 
دا چاالکیی زۆریان لە ناوچە داگیرکراوەکان 

لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بەڕێوە برد.
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 هۆکارەکانی زەقتربوونەوەی مەســەلەی 
ڕۆیشــتن بۆ ئورووپا، گرێدراوی هەلومەرجی 
نوێ و کۆمەڵێک هۆکاری نیزامی و ڕێکخراویی 
بوو. کەســەکانێک لــە ڕێبەرایەتی کۆمەڵەدا 
دواتــر هــۆکاری کۆچی پێشــمەرگەکان بۆ 
دەرەوەی واڵتیان دەخستە خانەی »شکست« 
و »هەزیمــەت« کــردن. لــە مــاوەی نێوان 
باســە ناوخۆییەکان و کۆڕەوەکــەدا، لە بەر 
ئاکامەکانی شەڕێ ئێران و عێراق و داخرانی 
سنوورەکان هەلومەرجی چەکدارانە   بە زیانی 
پێشــمەرگە شکابوەوە و درێژەی چاالکیی لە 
ناوەوەی ئێرانی بەرتەســکتر و مەترسیدارتر 
کردبووەوە. لە هەمان کاتدا هێزی پێشمەرگە 
لە باری جیســمییەوە هێزێکی ماندووی دە 
ســاڵ چاالکیی بەردەوام و بێپســانەوە بوو. 
لــە الیەکی دیکــەوە کۆمەڵــەش ئاڵوگۆڕی 
سیاســی و ڕێکخراوەیــی تاقــی دەکردەوە. 
باســە ناوخۆییەکانــی کۆمەڵــە دوو الیەنی 
هەبــوو. الیەنێــک کە بــە »چــەپ« ناوی 
دەرکرد، پشــتیوانی بۆچوونێــک بوو لە ژێر 
ناوی کۆمۆنیزمی کرێــکاری )کە ئەندامێکی 
ناوەندیی حیزبی کۆمۆنیســت واتە مەنسوور 
حیکمــەت دامەزرێنەری بــوو(. بە پێی ئەو 
بۆچوونە، مەترســی تەواوبوونی شەڕی ئێران 
و عێراق بۆ ســەر هێزەکانمــان، ئاڵوگۆڕێکی 
بنەڕەتی لــە چۆنیەتی چاالکییەکانی کۆمەڵە 
و هێــزی پێشــمەرگەدا داوا دەکرد. الیەنی 
دووهــەم کــە بــە »ڕاســت« زڕا و ناوبانگی 
دەرکــرد، الیەنگری لە کۆمیتــەی ڕێبەری 
دەکرد کە بەرپەرچی ئــەو جۆرە بۆچوونەی 
دەدایەوە. لە ئاکامدا، حیکمەت و الیەنگرانی 
لە کۆمیتەی ناوەندنی حیزبی کۆمۆنیســت و 
کۆمەڵەدا لە پلۆنۆمی شانزدەدا سەرکەوتنیان 
بەدەست هێنا و الیەنەکەی دیکە بە بۆچوونی 
دژی کرێــکار و کۆمۆنیــزم تۆمەتبار کران. 
ئەم ســەرکەوتنە لە بەر ئــەوە بوو ئەندامانی 
کۆمیتەی ڕیبەری لەو پلۆنۆمەدا ڕەخنەیان لە 
خۆیان گرت. بەدوای ئەوەدا، الیەنی دووهەم، 

تەنانەت ســەرەڕای ڕەخنــەی ژمارەیەکیان 
لــە خۆیان، کەوتنــە ژێر فشــارێکی قووڵی 
فیکریی و ڕەخنە و تانەوتوانج. کەسانێک کە 
پێشــتر بە پێشــڕەوی چینی کرێکار خۆیان 
دەبینی، ئێســتا جێگایان لە بەرەی بورژوازی 
و ناســیۆنالیزمدا بــۆ دیاری دەکــرا. لە دوو 
بەرەکیدا هیــچ الیەنێک بێ خەتا نایەتە دەر. 
خراپتر ئەوەیە کە ڕەوشــتە ناشیرینەکان لە 
پێناو ئامانجێکی گوایا پیرۆزتر پاســاو بدەن. 
بەرەی بە »ڕاســت« ناســراویش تۆمەتەکانی 
خۆی بەرامبەر بە الیەنەکەی دیکە خەستتر و 
توندتر دەکردەوە. لە ناوچەی سەقز کە جێگای 
منیش بوو، زۆربەی هەرە زۆرمان لە بەرامبەر 
بیرۆکەی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا وەســتابوون، 
ئەگەرچی ئەوەمان لە کۆمۆنیزم و کرێکار جیا 
دەکردەوە. دوای باســەکان، ئێمەش کەوتینە 
هەوڵــدان بۆ ســەلماندنی ئــەوەی ئێمەش 
هەروا »چەپ« ماوینەتەوە. بەاڵم ئەو هەواڵنە 
ســوودێکی نەبوو. تۆمار ئیمــزا دەکرا کە تا 
پانزە ڕۆژ ڕاستەکان مەجالیان هەیە یا ڕەخنە 
لە خۆ بگرن یا ئــه وێ جێهێڵن. بێحورمەتی 
و تانــە و توانجەکان کۆتاییــان نەئه هات. لە 
کۆبوونەوەیەکی ئەندامان، کەســێکی »چەپ« 
هەســتایە ســەر پێ و لــە کاتێکــدا کە بە 
قامک ئاماژەی بە شوێنی ئوردووگای حیزبی 
بە  دەکرد،  شۆڕشگێر  دیمۆکرات-ڕێبەرایەتی 
ســەرماندا دەیقیژاند کە ئەگــەر تۆمار ئیمزا 
ناکەن، »ئــەوێ جێگای ئێوەیە بــۆ ناڕۆن«؟ 
ســەرەڕای ئەمانە، زۆربەمــان وردە وردە ئەو 
دووبەرەکایەتییەیــان بە جــددی وەرنەگرت 
و تەنانــەت هاوڕێیەتی تازەمــان پێک هێنا. 
چاالکیی  بەرتەســک بوونەوەی  کورتــی،  بە 
پێشـــمەرگە لە ناوەوەی کوردســتانی ئێران 
و بێ ئاســۆییەک کە لە ئاکامــی گردەلوولی 
کوتوپــڕی بەنــاو کمونیزمی کرێــکاری کە 
کۆمەڵەی لە گەڵ خۆ هەڵگرت، هۆکارگەلێکی 
گرینگ بوون کە ڕۆیشتن بۆ ئورووپای ورەدە 

وردە کردە مەشغەڵەمان. 
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لە کاتی کۆڕەوەکەدا ئەو پۆلە پێشمەرگە 
کە پێشــتر بڕیاری ڕۆیشــتن بــۆ تورکیایان 
دابوو، گەیشــتنە ئانــکارای پایەتەختی ئەو 
واڵتە. باڵوبوونەوەی ئــەو هەواڵە ژماره یه کی 
زۆرتری بۆ ڕۆیشــتن هاندا. لــه و بارودۆخەدا 
شــه ش که س بڕیارمان دا بــۆ تورکیا بڕۆین. 
پێش ڕۆیشــتنمان، کەســێک یا دوو کەس 
چــوون بــۆ دیتنــی ئەندامێکــی ناوەندیی 
کۆمەڵــە و ئاگاداریان کرد کــە ئەگەر ئەوان 
)واتە ناوەندیی کۆمەڵە( بەتەمان لە بەرامبەر 
مەنســووری حیکمــەت وئەوانــی دیکــەدا 
کارێــک بکــەن )واتە بوەســتنەوە و خۆیان 
جیا بکەنەوە(، ئێمەش لە ڕۆیشــتن پاشگەز 
دەبینــەوە. بە وتەی ئــەو هاوڕێیە، جوابێکی 
وای نەبیســت کــە ئێمە پاشــگەز بکاتەوە. 
دیارە لەدوای ئه و هەموو ســاڵە، گێڕانەوەکان 
لێڵتر دەبــن. بەاڵم ئەو هــەوڵ و داواکارییە 
لــە الیەن کەســانی دیکەشــەوە ڕوویان دا. 
بەداخــەوە ئەو ورەی کە بەدوای باســەکاندا 
پــەرەی پێ دەدرا، خاوکردنــەوەی ڕەخنە و 
تەمکین کردنــی لێ کەوتەوە. ژمارەیەکی زۆر 
لە کادرەکان کۆ کرانەوە و بۆ دەرەوە نێردران. 
ناوەندیی کۆمەڵە چەند جــار ئەو هەلەی بۆ 
هەڵکەوت کە هەڵوێســت بگــرێ و بەوجۆرە 
هێزێکی زۆرتر الی خــۆی ڕابگرێت. هەموو 
جارێــک ئەو هەالنەی لە کیــس دا. کەچی 
دواجار و بەدوای چەندین جیابوونەوە، چەند 
کەســێک لە ڕێبەرانی کۆمەڵە ڕەوایەتێکیان 
کردە باو کە ڕۆیشــتن بۆ تورکیای، بەوانەی 
کە بە چەپیش دەناســران و دواتر ڕۆیشتن، 
بە »هەزیمەت« دەناساند. یەکێک لە ڕێبەرانی 
کۆمەڵــە کــە دەوری ســەرەکیی هەبوو بۆ 
جێخستنی کۆمۆنیزمی کرێکاری یا لە کاتی 
وەستانەوەی سەدان کەسی دیکە لە بەرامبەر 
ئــه و بیرۆکە فکرلێنەکــراوەدا هیچ دەورێکی 
نەنواند، سی ســاڵ دواتر ڕەوایەتی هەبوونی 
ڕەخنە و وەستانەوە لە بەرامبەر ئەو بیرۆکەدا 
دەنووسێت و لەوێدا خۆی بوەتە ناوەندی ئه و 

ڕەوایەتە، بەجۆرێــک کە مێژوو بەدەور ئه ودا 
دەخولێتــەوە. کەچی هەموو ئه و کەســانەی 
دیکەی کە لە بەرامبەر ئەو بیرۆکەدا ڕاوەستان، 
لە بیر کردوە. لە ڕاستیدا، ڕەخنە لە بەرپرسی 
بەوجۆرە تەنها بەوە بەرتەســک نابێتەوە کە 
تێگەیشــتنێکی هەڵەی لە دیاردەکان هەبوە. 
ڕەخنەی ســەرەکی دەبێ ئــەوە بێ کە وەها 
بەرپرســانێک بەدیلێــک کــە خەریک بوو 
لە بەرامبــەر کۆمۆنیزمی کرێکاریدا شــکڵ 
بگرێت، ســەرکوت کرد. قۆناغە مێژوییەکان 
دەریدەخــەن کــە ســەرکەوتنی بەناحەقی 
هەر ڕەوتێــک هاوکات لە گەڵ ســەرکوتی 
بەدیلی خۆی و پێکهێنانی کەشــوهەوای ئەو 
سەرکوتە لە ڕێگای مێکانیزمەکانی سەرکوت 
)وەک ناوزڕانــدن و تۆمەتبار کردن بە الدان 
لە ڕێبازی ڕەســمی یا بنەمــا فیکرییەکان( 

مسۆگەر دەکرێت.
بیرۆکــەی چوونــەدەرەوە بــۆ ئورووپــا 
زۆربەی  کۆنتــری هەیــە.  ســەرچاوەیەکی 
ناوەندییەکانی کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیســت 
هەر لە ســاڵەکانی ١363 و ١985/١36٤ەوە 
خاوەن پاســپۆرتی ئورووپا بوون. ئەوانەی وا 
ماوەیەکــی زۆر بوو لــەوێ دەژیان، کارێکی 
شیاوی سیاســی و جەماوەری و تیۆریشیان 
له وێ نەکردوە کە پاســاو بۆ ڕۆیشتنەکەیان 
بهێنینــەوە. کۆمەڵە هەمــوو مانگێک حەوت 
هەزار دۆالری بــۆ کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی 
حیزبی کۆمۆنیســت لە دەرەوە بەڕی دەکرد! 
تازە بە پێی بەڵگەکان ئەوانەی دەرەوە داوای 
زۆرتریشــیان دەکرد. ئەوە لە کاتێکدا بوو کە 
لە ســاڵەکانی دەیەی ١36٠دا، پێشمەرگەی 
کۆمەڵە زستانەوزســتان جلوبەرگ و پێالوی 
الستیقی تازە دەکردەوە و پوڵی وەرنەدەگرت، 
چوونکوو لە گەڵ بیروباوەڕی نەدەهاتەوە. زۆر 
کەســی دیکە بە هۆی هاوســەرەکانیانەوە یا 
بە هۆی نەخۆشییەوە چوونە ئورووپا. هەرچی 
بۆ دواوەتریش دەچین، بەرۆکی ئه و کەســانە 
دەگیرێت کە چەمکی هەزیمەت بەکار دەبن. 
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لە گەڵ جێگیربوونی ناوەندیی لە باشــووری 
کوردســتان و پێکهاتنی حیزبی کۆمۆنیستی 
ئێران لە کۆتایــی هاوینی ١983/١362دا و 
گەشــەکردنی دەوری کەســانی الیەنەکەی 
دیکە لەو حیزبە و لــە کۆمەڵەدا، وردە وردە 
واژەگەلێک بە ئەدەبیاتی ئێمەی پێشــمەرگە 
زیاد کرا: ســۆئێد، ئورووپا. ئــه و واژانە تەنها 
لە بەر بریندارەکانی شــەڕ کە تەنها بڕێکیان 
بۆ ئه وێ دەنێردران، باڵو نەببونه وە. پاســاوی 
ئیدیۆلۆژیکیی ئــه و جێگانەی وەک ناوەندی 
»خەباتــی چینایەتی جیهان« دەناســاند کە 
دواتر بیرۆکــەی خاوی کۆمۆنیزمی کرێکاری 

لێ هاتە دەر.
هەڵوێســتی ئێمە بۆ ڕۆیشــتن بۆ تورکیا 
بەمانــای ڕۆیشــتنی ســەربەخۆ بــوو بەاڵم 
کۆمەلــەش وەک یارمەتی بــە هەرکامەمان 
سێســه د دۆالری دا و به ره و ســنووری دیانا 
بــه ڕێ کراین تــا لەوێوە بچین بــۆ تورکیا. 
چه ند که ســی دیکه مان له گه ڵ بوو که پێیان 
سپێردرابوو ڕە وانه مان بکەن به الم وه ک گول 
چاویــان لێ ده کردین. بەهــاری ١99١ بوو 
کە گەیشــتینە یەکەم گوندی کوردســتانی 
تورکیــا بە ناوی ئاناداغ )کێوی دایک(. لەوێ 
چاوه ڕوانــی ئه ندامێکــی کۆمه ڵه مان کرد  کە 
پێشــتر لە الیەن کۆمەڵەوە لەبەر ئەوەی ئەو 
شــارەزای زمانی خەڵک بوو، بۆ دۆزینەوەی 
ڕێگا بۆ ئەو ناوە نێردرابوو. نێوان ئەو کەســە 
و پێشــمەرگەکانی موکریــان و ورمێ لە بەر 
لێڵی لە بەســەرهاتی تاڵی گوردانی ورمێ کە 
ئەو فەرماندەیان بــوو، دەمێکە بوو تێکەلێک 
بوو لە گومان و ناخۆشەویســتیی. زســتانی 
١36٤ ئەو هێزە لە کاتی پشــووداندا تارومار 
دەکرێن و زیاتر لە بیســت کــەس گیانیان 
بەخت دەکەن. سمایل کە پێشـمەرگەیەکی 
گوردانی ورمێ بوو و لەو کارەساتە بەجۆرێک 
دەرباز ببوو، زۆر شــتی بــۆ گێڕابوومەوە. ئەو 
فەرماندەیــە  هێزەکەیــان بەجــێ دەهێڵێت 
یــان وەک خۆی دەڵــێ ون دەبێت و دواتر 

لە ڕێگای شــارەکانی ئێرانەوە دەگەڕێتەوە بۆ 
الی کۆمەڵــە. ئەویش لە لەبــەر لووتبەرزی 
و خۆبایی بوون، گومانەکانی بۆ ســەر خۆی 
زۆرتر کرد. کە گەڕایەوە، ئەندامێکی ناوەندیی 
»جوانی«ی  کۆمەڵە چەکێکی کالشــینکۆفی 
پــێ خەاڵت دەکات. دواتر کرا بە بەرپرســی 
ئاموزشگای )ناوەندی فێرکردنی( پێشمەرگە. 
لە هاوین و زســتانی ١365دا لە بەر ئەوەی 
ســێهەم کەس لە بنەماڵەکەمان واتە سدیقی 
بــرام گیانی بەخــت کردبوو، لە ئاموزشــگادا 
ڕێک خرا بووم. بەســەرهاتەکانی ئەو سااڵنە 
لــە کتێبی »دەشــتی دارێ« دا باس کراون. 
بەرپرســی نوێــی فێرگــە جار بە جــار لە 
سەفەری گەڕانەوەی شتێکی دەگێڕایەوە. ئەو 
جــۆرە گومانانە هیــچ کات ڕوون نەکرانەوە. 
هــەروەک چــۆن زۆر بەســەرهاتی دیکــە 
ڕوون نەکراونەتــەوە. ئەزموونــی کۆمەڵگای 
سیاســی واتە حیزبی سیاسی لە بزووتنەوەی 
کوردستانیشدا هەتا ئێستا ئەندامەکانی وا فێر 
کردوە کە کێشــەکان وەک تەپوتۆزی ســەر 
فەرش بــە گزکێک ڕاماڵێنە ژێر فەرشــەکە 
بۆ ئــەوە نەبینرێن. بەمجۆرە نــە کادر پێک 
دەهێنرێت نە ڕێکخراوەکەش چابوکتر دەبێت. 
کە دواجاریش کەسەکان بااڵ ئەکەن و ئەو لە 
جێگای خۆیەتی و هەلەکان ناقۆزێتەوە، دەڵێ 

بۆ »هەزیمەت« دەکەن، بۆ بوونەتە »ڕاست«؟
 تاریــک داهات کە ئەو و کەســێک بە 
ناوی ئیرەج لە شــەمزیناوە کە پێنج ساعەت 
بە ماشــێن دوور بوو، خۆیان گەیاندە ئاناداغ. 
کــه گەیشــتە المان، حاشــای لــه وه کرد 
ئاگاداری هاتنی ئێمه یه ئه گه رچی ده مانزانی 
پێی ســپێردراوه ته نانه ت کارتــی په نابه رانی 
ئــوردوگای دیاربه کریشــمان پــێ بدات بۆ 
ئەوەی ســەربازانی تورک لە پشــکنینەکاندا 
بەرمــان نەگــرن. ئێمــه ش بڕیارمانــدا بێ 
یارمه تــی ئــه وان درێژە به ڕێــگا بده ین. لە 
دەمەو بەیاندا و به یارمه تی پیاوی ســاحێب 
مال له و گونده که بنکەی ســه ربازانی تورکی 
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لــێ بوو، لە ئانــاداغ وەده رکه وتیــن. تا الی 
نیوه ڕۆ رێگامان بڕی و چه ند سەربازخانەمان 
ده ور لێدایه وه. گه یشتینه هه وارێک لە نزیک 
گوندی دەرەجیک که تاقه ماڵی حاجییه کی 
لــێ بوو. له وێ پشــوومان دا. له نــاکاو دوو 
جه هێڵی کوردی باشــوور هاتن و ده رکه وت 
شــوێنی ئێمه یان گرتوه و لــه زووه وه له ژێر 
چاوەدێری ئه وانداین. ئێمه یان وه ک موجاهید 
ده ناســاند. بەدوای ڕاپەڕینەکەی کوردستانی 
ئێــران  باشــووردا، موجاهدینــی خەڵقــی 
هاوڕێیەتی ســتوونەکەی عیزەت دووری یان 
کرد بۆ گرتنەوەی کوردســتان. هەر چیمان 
کــرد باوه ڕیان پێنه کردین. ئه یان وت ئه ی بۆ 
کچه کانتــان وا گــورج و گۆڵن؟ هه ر کامیان 
ده مانچه یه كیان له که مه ر به ســتبوو. به دوای 
تۆزێک ده مه قڕێ ئێمه یان به جێهێشت به اڵم 
له خوارتره وه خۆیان مات کرد. له به ر ئه وه و 
هەروەها لە بەر ئەوەی ناشارەزای ڕێگا بووین، 

بریارماندا بۆ زەڕگوێز بگه ڕینه وه. 
هەوڵــی دووهەمــان بۆ کۆچ بــۆ تورکیا 
چەند هەفتەیەکی خایاند. لەو ماوەدا گەلێک 
گۆڕانکاری سیاســی ناوخۆیی لــە کۆمەڵەدا 
ڕووی دابوو. بەڕێوەبردنی کۆمەڵە بەدەســت 
چەپــەوە ئاکامــی چاکی لــێ نەکەوتبوەوە 
و بەڵێنیــی ناوەندیی حزبی کۆمۆنیســت و 
مەنســور حیکمەت بۆ ڕێکخســتنی کۆچی 
پێشــمەرگەکانی کۆمەڵە بۆ ئورووپا لە ڕێگای 
ڕێکخراوی نێونەتەوەیی و بە تەیارە لە بەغداوە 
وەک بلقی سەر ئاوی لێهاتبوو. ناڕەزایەتی لە 
باروودۆخەکە بە ئاشکرا دەبینرا و هەموو کەسی 
گرتبوەوە. تەنها ڕێگایەک کە دەمایەوە هەمان 
ڕێگای تورکیا بوو. »چه پ«یش هاتبوه ســه ر 
ئه و قه ناعه ته هه موو که س بۆ تورکیا بنێرێت. 
ئەمجارە چوار کەسی دیکە لە چەپەکان بوونە 
هاوڕێمان. ئەوان هاوســەرەکانیان بۆ دەرەوە 
ناردرابوون. لە گه ڵ یه کێکیان پێش سه فه ری 
یه که مجارمــان، به  هه ڵکــه وت لــه زەرگوێز 
پێکه وه ئاشــپه ز بووین. په یتا په یتا ســه ری 

قســه ی داده مه زراند و ڕۆیشتن بۆ تورکیای 
به ئاشــبه تاڵ ده زانی. که چی ئه مجاره خۆی 
هاوسه فه ر بوو، بێ ئەوەی خۆی تێک بدات. به 
ڤیزای خێزانی که پێشتر بۆ ئورووپا نێردرابوو، 
مه جالی ڕۆیشتن بۆ ده ره وه ی له تورکیاوه بۆ 
ڕە خسابوو. ئه وان وەک یارمەتی هه شت سه د 
دۆالریان وەرگرتبوو. دیارە هاوسەفەرەکانمان 
ئەو جۆرە زانیارییانەیان لە ئێمە دەشاردەوە. 

هاوڕێیەک  ئه مجاره  ئاناداغ.  گه یشتینه وە 
بــە ناوی نەجمــە به رپرســی کاروانه که مان 
بــوو که زمانــی ئه و نــاوه ی ده زانی و خۆی 
له ئانــکاراوە هاتبــوه وه. له گــه ڵ پیاوێكی 
قاچاخبه ر لــە ئاناداغ قه ول و قه راری دانابوو. 
خۆمان گه یانده الی ئەو کەســە. به اڵم له به ر 
ئه وه ی ماوه ی قه راره که  به ســه ر چبوو، ئیتر 
ئەو پیاوە ئامــاده  نه بــوو یارمه تیمان بکات. 
ئێمــه  هاوڕێکانمان ئاگادار کــرد که  ئێمە تا 
ڕادەیەک شــارەزاین، پێشــتر ئــه و ڕێگامان 
کــردوه  و بۆمان گێڕانه وه که چلۆن به هه مان 
ڕێگا بــه  شــه و ده رکه وتبووین. به  قســه یان 
کردیــن و به وجــۆره خۆمان گه یانــده تاقه 
ماڵه که ی دەرەجیک . له ئێــواره دا به ره  وخوار 
بووینــه وه و چووینه گوندێکی دیکه. شــه و 
له وێ ماینه وه و به رپرســه که مان توانی چه ند 
که س به قه ناعه ت بگه یێنێت به دوو ماشــێن 
بمانبەن بۆ شه مزینان کە له  نزیک شاری وان 
هەڵکەوتوە. لە ئاناداغ و لە ڕێگای گەلی شین 

خۆمان گەیاندە شەمزینان.
له شه مزینان کەسێکی الینگری کۆمەڵەی 
لێ بــوو. دۆالرەکانی ئێمەیــان وەرگرت بە 
نیــازی ئەوەی بیگۆڕنەوە بــە لیرەی تورکی. 
لیــره که م هــات. بەرپرســی کاروانەکەمان 
به ڵێنیدا دواجار ئــه وه ی ده مێنێته وه پێمانی 
بگه یێنێت . ســاڵێکی برد. هه واڵێک نه بوو. به 
زۆرەملی و نامه نووسین تۆزێکمان وه رگرته وه. 
له ناوماندا تاهیر و شه وبۆ زۆربه ی پووڵه که یان 
به وجۆره له كیس چوو کــه دوای ماوه یه کی 
زۆر ئه ویــش نه ک هه مــووی، درایه وه. چوار 
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که ســه که ی دیکه که له گه ڵمان که وتبوون، 
پووڵەکانیــان نه گۆڕییــه وه! دوای ماوه یه کی 
کورتیش به  هاتنی ڤیزای هاوسه ره کانیان بۆ 

ئورووپا ڕۆیشتن.
ڕۆژی دوایی چووینە گاراجی شەمزینان 
تا بۆ شــاری وان بڕۆین. بەڕیوەەبەرانی گاراج 
لە پێشدا ویستیان بە ئوتوبوسێک بمان نێرن 
کە سەربازێکی زۆری تێدا بوو. لە بەر هۆیەک 
کە لە بیرم نەماوە، بە ئوتوبوسی دوای ئەوان 
بــەڕێ کراین. بــەرەو وان دەڕۆیشــتین کە 
لە ســەر کەلێک گەیشــتینە هێزێکی زۆری 
سوپای تورک. بۆمان دەرکەوت کە ئوتوبوسی 
ســەربازەکان لەو جێگایە کەوتوەتە کەمینی 
گەریــالوە. کاتێک بە پەنای ئوتوبوســەکەدا 
تێپــەڕ بووین، لــە بەختی خۆمــان بیرمان 
دەکردەوە. لە شــاری وانیشەوە بەرەوە ئانکارا 
ڕۆیشــتین. ئەمجارە کە کارتــی پەنابەرانی 
دیاربەکرمــان پێبــوو، لە پشــکنینی ســەر 
جادەکان کێشەیەکمان بۆ پێک نەهات. دوای 
پانزە ســاعەت گەیشتینە ئانکارا. تا یەک دوو 
حەفتە لە ماڵی چەند هاوڕێیەکی دیکە بووین 
کە پێشــتر گەیشــتبوونە ئەوێ و ماڵێکیان 
گرتبوو. دواجار شــەش کەسەکەمان پێکەوە 
ماڵێکمان بەکرێ گرت. لەو ماوەشــدا خۆمان 
بە ڕێکخراوی UN واتە نەتەوە یەکگرتوەکان 

ناساند.
دوو یا ســێ مانگ دوای خۆناساندنمان 
بــە یوئێن، بە پێی قانوونی پۆلیســی تورکیا 
کە پەنابەرانــی بۆ شــارەکانی دیکە دەنارد، 
لە گەڵ ســروه ی هاوســه رم بۆ نۆشــه هیر 
)تازەشــار( دابه ش کراین. لەو ماوەی کە لە 
ئانکارا بووین، حیزبی کۆمۆنیســتی کرێکاری 
پێک هات و چەپ و مەنســووری حیکمەت 
کۆمەڵەیان بەجێ هێشــت. کەسانی یەکەمی 
کۆمەڵەش کەوتنە خۆ. دوای باران کەپەنک؟ 
کەســانێکیان هاندا بۆ ئوردووگای کۆمەڵە لە 
زەڕگوێز بگەڕنەوە تــا کۆمەڵە بەهێز بکرێت. 
بە قسەمان نەکردن. کاریگەری ڕووداوەکانی 

پێشوو، هەســتێکی ناخۆش و بەردەوامی لە 
زەینماندا لە خۆ جێ هێشتبوو. 

لە نۆشــەهیر چووینه ماڵی هاوڕێیه کمان 
و دوای چه نــد ڕۆژ دیوێکمــان له ژێرخانی 
ماڵێک به کرێ گرت. ســاحێب مالەکان ژن 
و پیاوێکــی مێهربان بوون. پیاوەکە لە ژنەکە 
ئێوارەیەک هاتنە سەردانمان.  بوو.  بەتەمەنتر 
کتێبێکی فێربوونــی زمانی تورکیمان ال بوو. 
پیاوەکە کتێبەکەی بەســەرکردەوە و تۆزێک 
ئامــۆژگاری کردین. ژمــارە تەلەفوونی ماڵی 
ئەوانمــان دابوو بــە بنەماڵەکانمان لە ئێران. 
کــە تەلەفوونمان بۆ دەهــات، ژنەکە دەهات 
ئاگاداری دەکردین. بــۆ دوای ماوه یه ک دوو 
هاوڕێی دیکه کە ئەوانیش هاتبوون بۆ تورکیا، 
دیوه که ی دیکه یان له و ژێرخانه به کرێ گرت 
و به وجــۆره   بووینه  هاومــاڵ. به دوای چه ند 
مانگ ئــاگادار بووین که به زوویی منداڵمان 
ده بێت. لــه هه ل و مه رجێکــی زۆر خراپدا، 
ئاره ش بــه بنه ماڵه که مان زیاد بوو. شــه وی 
پێــش له  دایکبوونــی ئاره ش، بــە یارمەتی 
ماڵی ســاحێب مال و ســەحەر کــە لە گەڵ 
هاوســەرەکەی ببوە هاوماڵمان، هاوسەرەکەم 
گەیانــدە نەخۆشــخانە. به یانــی زوو له به ر 
ده رگای نەخۆشــخانە وه ستا بووم. پیاویان بۆ 
نــاوه وه ڕێگا نه ده دا. له ناکاو ده رگا کرایه وه و 
ژنێک هــاواری کرد »پیاوه ئێرانییه كه با بێته 
ژووره وه«. خۆم گه یانده ئه وێ. منداڵێکی تازه 
له دایکبوو له ســه ر مێزێــک دانرابوو. لە بەر 
چاوم وا بوو کە ئه توت له ماســت هه لژە نراوه. 
نه مده زانــی ده بێ چ بکه م. پرســیاریان کرد 
ئه وه کوڕی تۆیه؟ بێ ئەوەی مەحتەلی جواب 
بن، بــە پێی داب و نەریت کردمیانه ده ره وه. 
خۆم گه یانده ماڵــی هاوڕێیان ڕابێ و حامید 
که ئەوانیــش هاتبوونە تورکیا و لەو شــارە 
بوون. ئەوان بەتەمەنتر و بەئەزموونتر بوون و 
خاوەن منداڵێکیش بوون. وتم کوڕمان بوه و 
دەمانهــەوێ ناوی بنێین ئاره ش. له گه ڵ ڕابێ 
چوینەوە بۆ نەخۆشــخانە. به اڵم سه حه ر هاته  
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ده ره وە و ئاگادای کردین هێشتا منداڵه که  له  
دایک نه بوه . ئەو منداڵــە چەرمۆاڵنە منداڵی 
زه وجێکی دیکه  بوو. سه ره نجام منداڵ چاوی 
بە دنیــا هەڵێنا. له به ر ئــه وه ی کوڕ بوو، لەو 
ناوەی بۆمان دانا، بە خەسار نەچوو.  چەندین 
ســاڵ پێش ئەو ڕووداوە، کاتێک کە ســاڵی 
١36٤ ماوەیــەک لە دۆڵی مالومەی پشــت 
پیرەمەگروون مامەوە، منداڵی زەوجێک ناوی 
ئارەش بــوو. ناوەکەم بــەالوە خۆش هات و 

دیارە لە زەینمدا مابوەوە. 
بــه دوای دوو ســاعه ت له نەخۆشــخانە 
ده ریــان کردیــن. چووینــه  ماڵــە وه. ڕابێ 
هه تا ســێ ڕۆژ و شــه و ئاگاداریی له ئارەش 
کرد. ســەحەریش کە داییمــە لە المان بوو. 
جارێکیــان لــە نیوه شــه ودا لــه خوارتره وه 
ڕاکشــابووم. ڕابێ داوای کرد شــیر بگرمه وه. 
نازانــم بۆ، به اڵم لیوانێکم پڕ کرد لە شــیر و 
دامه ده ستی. زۆرێک به وه پێکه نی. ژنانی ئه و 
گه ڕە که په یتا په یتــا ده هاتن و ده چوون. له 
زمانی یه ک باش تێنه ده گه یشتین. به اڵم ئه وه 
نه ده بوه له مپه رێک. ماســت، دۆ، که ره، نان، 
جلی منداڵ و گه لێــک که لووپه لی دیکه یان 
بــۆ هێناین. ده رگا داییمه کــراوه بوو. ژنێک 
ده  هــات، ژنێــک ده ڕۆیی. من هه تــا هەتایه  
مه دیوونــی ئــه و دڵســۆزیی و یارمه تییانه م 
کە ڕابێ و ســه حه ر و ژنانــی تورکزمانی ئه و 
گه ڕە که ی شــاری نۆشه هیر به  ئێمه یان کرد. 
ئێســتاش جاربەجار بۆ ئــەوەی لەو گەڕەکە 
دوور نەکەومــەوە، گوێ لــە گۆرانی تورکی 
دەگرم. گۆرانی »سیل باشتان« )لە سەرداوە( 
بە دەنگی کیبارییە، بەمە دەست پێ دەکات: 
گوجون واڕمێ ســۆگیلیم/ دێرین ســوالردا 
ئینجی تانەســی ئارامایا.../ )ئایا هێزی ئەوەت 
هەیە عەشقم/ لە قوواڵیی ئاوەکان بۆ مرواری 
بگەڕێی؟/ جەســارەتی ئەوەت هەیە/ لە گەڵ 
من لە عەشــق بدوێی؟ ئایا ژیــان خەریکە 
کایەمان لە گەڵ دەکا؟/ و هەستەکانی تۆش 
شێوابێتن؟/.../جاری وایە پێویستە لە سەرداوە 

دەســت پــێ بکرێت/ژیان بخرێتەوە ســاتی 
یەکەم/هەموو شتێک فەرامۆش بکەیت/جاری 
وایە تۆ پێویســتە لە سەرداوە عاشق بیتەوە/
جاری وایە...(. هەروەها گۆرانی »بیلیۆرسوون« 
)تۆ دەزانی( بە دەنگی ســێزێن ئاکســوو، لە 
ژیانی پڕ غەم ئــەدوێ: حەیات بازێن ئۆیلێ 
ئینساف سیز کی... )جاری وایە ژیان وەها بێ 
ئینسافە/ کە لە بۆشاییەکی بچووکیش کەڵک 
وەردەگرێــت/ بێ ئەوی ئــاگاداری بیت، لە 
الوازتریــن کاتتدا / کتوپڕ لە دڵەوە بریندارت 
دەکات/.../ بڕێ شت هەیە ناوترێت/ و ئێمە بە 
بێدەنگی لە پەنای قسەکانمان تێپەڕ دەبین/ 
تەنانەت ئەگەر ئینســان لە ئێشــا بەخۆیەوە 
بچێــت/ ئەگەر لەو عەشــقەدا جارێکی دیکە 
لە دایک بێــت/ تەنانەت ئەگــەر دونیاکەی 
لەسەرداوە درووست بکاتەوە/خەون و ڕاستیی 

لە یەکتر جیان(.
بگەڕێمــەوە بــۆ ڕاســتییەکانی ژیــان. 
وەرگرتنی پەنابەر لە الیەن یوئێنەوە و دواجار 
هەناردنیــان بۆ واڵتێکی دیکــەی ئورووپایی 
یا ئوســترالیا و کانادا بە پێــی بەرنامەیەکی 
دیاریکــراوی یوئێنەوە بەڕێــوە دەچوو. هەر 
پەنابەرێک کە دەهات بۆ تورکیا، لە شــاری 
ئانــکارا خــۆی بە یوئێــن دەناســاند کە لە 
گەڕەکــی چانکایــا دا هەڵکەوتبــوو. دواجار 
کاتی وتووێژیان بۆ دادەنا. ئەگەر کەسەکە لە 
وتووێژەکەدا ســەرکەوتوانە دەهاتە دەر، هەم 
یارمەتییەکی مانگانــەی بۆ دەبڕایەوە و هەم 
دواجار نــاوی دەدرا بــە هەیئەتی واڵتێکی 
دیکــەی ئورووپایی، کانادا یا ئوســتراڵیا. ئەو 
واڵتانەش لــە کاتێکی دیاریکراودا، وتووێژیان 
لە گەڵ دەکرد. ئەگەر وەریان بگرتایە دواجار 
ڤیزایان بۆ دەنارد. وتووێژی من لە گەڵ یوئێن 
لە گەڵ وەکیلێک بەناوی لۆڕانس بەڕێوەچوو 
کە خۆی پێشتر پەنابەرێکی خەڵکی ئامریکای 
التین بوو و بەدەست دیکتاتۆری چەکدارانەوە 
هەاڵتبوو. پرســیار و وەاڵمــەکان زیاتر لە دە 
دەقیقەی نەخایاند. لە جێگایەک لە قسەکان 
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کە باســی بارودۆخــی کوردســتان بەدوای 
ڕاپەڕینی ئێران کرا، لۆڕانس وتی کە ئەویش 
ئەو کاتە سەردانی کوردستانی ئێرانی کردبوو. 
هەر ئــەو ســاتە وەریگرتیــن و جوابەکەی 
نەخســتە کاتێکی دیکە. لــە وتووێژەکەدا لە 
جوابــی ئەوەی ئایا کەســێکم لــە دەرەوەی 
واڵت هەیە یان نە، باســی ئــەوەم کرد کە 
برایەکم لە فەرانســە دەژیت. لۆڕانس لە بەر 
ڕەوشتی خۆنەویستی خۆی و بۆ یارمەتیدانی 
ئێمــە، کوتی کە ناوی من و هاوســەرەکەم 
دەدا بە ســفارەتی فەڕانســە تا ئەوان دواجار 

پەیوەندیمان لە گەڵ بگرن.
 یارمەتییــەک که له یــو ئێنەوە پێمان 
دەدرا، یه کجــار کــه م بوو. لــەو ڕۆژانەی وا 
چاوڕوانی لە دایک بوونی منداڵەکەمان بووین، 
هاوسەرەکەم هەتا دەهات الوازتر دەبوو و ئەمە 
زۆر نیگەرانی کردم. هه زار خه یاڵ بەســەرمدا 
دەهــات. مانه وه مان له تورکیــا هه تا ئه هات 
دڕێژخایه ن تر ده بوه وه. وادیاربوو کە فەڕانســە 
بەتەمــای هیچ پەیوەنــدی گرتنێک لە گەڵ 
ئێمــە نەبوو. لەو هەلومەرجەدا له گه ڵ چه ند 
کــه س له په نابه ران بــۆ کاری مێوژ چووین، 
ئەگەرچــی کارکردنی په نابــه ر قەدەغە بوو. 
هاوڕێیانی پێشمه رگایه تیم عه بدواڵ و جه میل 
و چه ند په نابه ری دیکه وه کوو فه قێ که پێشتر 
پێشــمه رگه ی حیزبی دیمۆکرات بوو، هه موو 
رۆژێــک ده چووینه ئه نبارێکــی مێوژ و تای 
مێوژمان بــار دەکرد. هه تا ئیواره هه ر چه نده 
تۆنمان بار بکردایه، به و ڕاده یه حه ق ده ستمان 
وه رده گرت. یــک تۆن بەرامبەر بە هه زار لیر. 
لە بــازاڕ نانێک )ئه کمه ک( به پانســه د لیر 
دەفرۆشرا، کیلۆیەک گۆشت بە نۆ هەزار لیر. 
تا ئێواره خۆمان بکوشــتایه، هه ر یه که ســی 
یان ســی و پێنج هه زارمان ده ســتده که وت. 
ســه رکاریگه ره که مان ناوی ســوات ئابی بوو. 
ئابی بە مانای برایە. سوات ئابی کە کارگێڕ و 
بۆ ساحێب کار کاری دەکرد، مرۆڤێکی پاک 
و دڵسۆز بوو. له گه رمای هاویندا و ئه گه ر چی 

کورد و غەریب بووین، به اڵم دۆ و ســه هۆل 
و ســیگاری هەرزانی ماڵتەپەی بۆ ده هێناین. 
به یارمه تی هاوســه ره که ی نانی نیوه ڕۆیشی 
بۆ دابیــن ده کردین. لە گــەڵ بنەماڵەیەکی 
کــوردی تورکیــاش لە نەخۆشــخانە بووینە 
ئاشــنا. چەند جار سەردانیان کردین و جل و 
بەرگ و بێشکەیان بۆ هێناین. ساحێب کاری 
کوردیش هەبوون کە لــە کاردا زۆر ئازاریان 
دەداین. چەند کەســی وا هەبوون کە کاری 
بیناســازییان دەکرد. هەر کەسی تازەیان بۆ 
بچوایــە، تەپۆڵکەیــەک زیخ و ماســەیان بۆ 
دادەنا تا لە هێڵەکی بدات. یەکەم ڕۆژی من 
لە ژێر باراندا و چەند ســاعەت هەربەوجۆرە 
کارم کرد. بــەاڵم هەم کارەکە لە تاقەتبەدەر 
بوو و هەم لە گەڵ کەسەکان پێک نەهاتین. 
بۆیە ئیتر نەچووم بۆ ئەو کارە. ژومارەیەک لە 
پەنابەران تەنانەت دەچوون بۆ شــوێنێک کە 
بەردی قورسیان بار دەکرد. واتە لە بەیانییەوە 
هەتا ئێوارە بەردی گەورە و قورســیان باری 
بارکێشــەکان دەکــرد. ڕۆژانەیەکی کەمییان 
وەردەگــرت و زۆر مانــدوو دەبــوون. کاری 

مێوژەکە النیکەم لەوانی دیکە باشتر بوو.
چەنــد جار چووم بۆ ئانکارا و ســەردانی 
النیکــەم  بکــەم  داوا  تــا  کــرد  یوئێنــم 
پەروەندەکەمــان بــدەن بــە واڵتێکی دیکە. 
سەرەنجام و بەدوای زیاتر لە ساڵێک، ئێمەیان 
بە واڵتی فینالند ناساند. کاتێک کە هەیئەتی 
ئــەو واڵتە هات، وتووێژیان لە گەڵ کردین و 
قبووڵیان کردین. لــە ئۆکتۆبری ١992دا بە 
ڤیــزای ئەو واڵتە چووین بــۆ فینالند. دوای 
ماوه یه ک که لە واڵتی فینالند وەرگیرابووین 
و به ته مای ڕۆیشــتن له تورکیا بووین و ئیتر 
کارم نه ده کرد، له بازاڕ توشــی ســوات ئابی 
بــووم. وتی بــۆ نایه ی لــه قاوه خانه ی فالن 
که س کار بکه یت »چونکــو بیر ته میز ئاده م 
ئێســتیۆرۆم«. دیارە کەس بە کار لە قاوەخانە 
شاگەشــگە نابێت. بەاڵم لــەو نەبوونییەدا و 
لە شــوێنێکی نامۆ، بیســتنی وەها قسەیەک 
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مانایەکــی یەکجــار زۆری هەبوو. سپاســی 
هه موو دڵسۆزی و یارمه تییه کانیم کرد و وه ک 

مااڵوایی ده ستم گوشی.
لــه و کاتانــه دا زۆر که س فریــای یه كتر 
ده که وتن. کاتێک له الی سوات ئابی کارمان 
ده کــرد، جــار به جــار له الیه ن ســاحێب 
ئه نبــاره وه حەقدەســت که م ده هــات. بۆیه 
هه ر جــاره بڕێکمان وه رده گــرت و بڕەکەی 
دیکەی دەمایەوە بۆ کاتێکی دیکە. ڕۆژێکیان 
ڕووداوێکی چاوەڕواننەکراو ڕووی دا کە قەت 
لە بیر ناچێتــەوە. ئەگەر هەموو ڕووداوەکانی 
ژیانــم لە بیر بکەم، ئــەو ڕۆژە لە بیر ناکەم. 
ڕۆژی یه کشــه ممه و هەتــا بڵێــی ڕۆژێکی 
ســارد بوو. له ده رگایان کوتــا. کە کردمەوە، 
فه قێ لە پشــت دەرگا بــوو. چاکوچۆنیمان 
کرد و فەرمــووم کرد بێتــە ژوورەوە. فەقێ 
سپاســی کردم و کوتی بەپەلەیە و ناتوانێت. 
هه موو حه قده ســته که ی بۆ هێنا بووم و دایە 
دەســتم. له وه اڵمی پرســیاری مندا کە ئایا 
هەموو کەس حەقدەســتی خۆی وەرگرتوە، 
وتــی »بەڵــێ، هه مــوو که س حه قده ســتی 
خۆی وه رگرتوه و هەر تــۆ مابوویت کە ئەوا 
بۆم هێنای«. دیســان سپاسم کرد و ئەویش 
مااڵوایی کرد و ڕۆیشــت. دواجار ئاگادار بووم 
کە فەقێ ته نها حه قده ستی منی به ته واوه تی 
هێناوه و خۆی و ئه وانی دیکه  ته نها به شێک 
له حه قده سته که یان وه رگرتوه. خۆم گه یانده 
فه قــێ و پرســیارم کرد بۆ ئــەو ڕۆژە تەنها 
حەقدەستەکەی منی بەتەواوی بۆ هێنام؟ له 
وه اڵمدا وتی: »لە بەر ئــەوەی ئێوه منداڵتان 
هه یه«. ئەو ڕەوشــتە بەرزەی فەقی زۆر کاری 
تێکردم. بۆ وشەیەکی شــیاو دەگەڕام، بەاڵم 
هیچــم بۆ نەدۆزرایەوە لــە وەاڵمدا بیڵێم. لە 
جووڵــە کەوتبووم، دەمم نەدەکرایەوە و تەنها 
بەودا دەمڕوانی. نە پێشــتر دەمناسی و نە لە 
باری بەرنامە و ڕێبازی سیاســییەوە لە یەک 
نزیک بوویــن. ته مه نی فه قێ بــه  حاڵه حاڵ 
خۆی له بیســت ده کوتا. هیوادارم ئه م دێرانه 

بگەنە بەردیــدی فه قێ له هه ر کوێ هه یه و 
دیسان سپاسی بکەن.

لــە مــاوەی مانەوەمــان لە نۆشــەهیر، 
بەرەوڕووی زۆر کات و ســاتی ناخۆش بووین 
کە گێڕانەوەی ئاسان نییە. دوورکەوتنەوە لە 
واڵت و ڕێکخراوێک کە ســاڵەها گیانمان بۆ 
دابوو، قســە تاڵەکان و تانــە و توانجەکان و 
پێناســە کردنت بە دوژمنی چینایەتی، ئەمانە 
خەمێکی گەورە و بەردەوامیان پێک هێنا بوو 
کە لە سەر شــانم داییمە قورساییان دەکرد. 
کاتێک ئارەش لە دایک بوو لە هەلومەرجێکی 
زۆر خراپــدا بوویــن، ئەگەرچی کاریشــمان 
دەکرد. جاری وا هەبوو توانی کڕینی شــیری 
منداڵمان نەبوو. دایکی ئارەشــیش زۆر الواز 
ببوو بەجۆرێک کە ترســی ئەوەم لێ نیشت 
کە دەبێ چی بەســەر بێت. ڕۆژێکیان چوومە 
بــازاڕ و ئەنگوســتیلەکان و ســەعاتەکانمان 
فرۆشــت. دواجار ئەگەر کەســێک پرسیاری 
بکردایە بــۆ ئەنگوســتیلە ناکەمــە قامکم؟ 
وەاڵمم دەدایەوە کە باوەڕم بەو شــتانە نییە. 
لە ڕووم هەڵنەئەهات تەلەفوون بۆ کەســانی 
دەرەوە بکــەم و داوای یارمەتییان لێ بکەم. 
کەســوکاریش لە ئێران جوابیان کردین کە 
ناتوانــن یارمەتی بکەن. دایکم چەند ســاڵ 
پێشتر کۆچی دوایی کردبوو. باوکیشم نەخۆش 
و لــە بارودۆخــی منیان ئــاگادار نەکردبوو. 
بەدوای هــەر دەرگاکوتان و نەکردنەوەیەکدا، 
شــەرم ســەرتاپێی دەگرتمەوە. دەیشمزانی 
ئەوانــە ی دەرەوە وا نییە کــە بارودۆخی زۆر 
باشیان هەبێت. بۆ چاره سه رکردنی بێ پووڵیی 
جارێک بلیتی ئوتوبوســم بۆ شــارێکی دیکه 
کــڕی بۆ ئه وه ی خــۆم بگه یێنمه هاوڕێیه کم 
و داوای یارمه تــی لێ بکه م. که گه یشــتمه 
الی، لــە ڕووم هه ڵنه هات هیــچ بڵێم. بۆیە 
چۆن چبووم هــه رواش گه ڕامه وه. جارێکیش 
نامەیەکــم لە الیان کەســێکی نزیکمەوە بۆ 
هــات کە دوای ئەوەی لە عێراقەوە بە ڤیزا بۆ 
دەرەوە ناردرابوو، بۆ بەهێزکردنەوەی کۆمەڵە 
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هەمیســان گەڕابوەوە بۆ کوردستانی باشوور. 
بۆ ئه وه ی به ڵکوو نامەکــە یارمەتییەکی تێدا 
بێت، به په له کردمــه وه.  پاکەتەکە جگە لە 
نامەیەک بە زمانی فارســی، شتێکی دیکەی 
تێدا نەبوو. نامەکەش باســی کوردســتان و 
کۆمه ڵه ی دەکــرد. له جێگایــه ک بە ئاماژە 
بە »ئەرکی ئەمڕۆمان«، ئەوەی نووســیبوو کە 
»کمونیســم در کردســتان در خطر است«. 
نامەکــە هیچ ئەحواڵپرســینێکی تێدا نەبوو، 
هیچ دڵســۆزییەکم تێدا بــەدی نەدەکرد. به 
دڵێکی شــکاوه وه نامه کــه م ده ق کرده وه. له 
دڵی خۆمدا کوتم: ئەگەر باوەڕمەندان خۆیان 
نه یخه نه مه ترسییه وه، بۆ ده که وێته خه ته ر؟ 

 جارێکیان بە پەنجا هەزار لیرەوە چوومە 
تەلەفوونخانەێ نۆشــەهیر تــا بۆ ڕەوفی برام 
تەلەفوون بکــەم و داوای یارمەتی لێ بکەم. 
بــەاڵم چل  و نــۆ هەزار لیر قســەم کرد بێ 
ئــەوەی لە ڕووم هەڵبێت هیــچ لەو بابەتەوە 
بڵێــم و لە واڵم و ئیســراری ئەو دا دەمکوت 
حاڵمان زۆر باشە. گەڕامەوە بۆ ماڵەوە. دواجار 
کە لــە بارودۆخم ئاگادار بــوو، لەخۆبردوانە 
یارمەتی کردم. ســەعید ســنە و شەهناز لە 
ســوئێدەوە یارمەتییان بۆ نــاردم بێ ئەوەی 
داوای بکەیــن. ئەو ئێوارە کە لە تەلەفوونخانە 
گەڕابوومــەوە، ئاگادار بووم کــە ئەندامێکی 
ناوەندیی کۆمەڵە لە ســوئێدەوە هاتوە بۆ ئەو 
شــارەی ئێمــە. وا دەردەکــەوت دەیهەوێت 
ئەندام بۆ کۆنگرە کۆ بکاتەوە کە قەرار بوو لە 
کوردستان بگیرێت. الی ئێوارە لە گەڵ یەک 
دوو کەس هاتن سەردانی ئێمەیان کرد. سێ 
هەزار لیری پوولــە وردەمان لە لیوانێکدا کۆ 
کردبوەوە. چوومە شــەممە  بازاڕ و بەو تۆزقاڵە 
پووڵە، تەماتــە و بامجانم کڕی. بۆ میوانەکان 
هەتیمچەی بێ گۆشــتمان لــێ نا. خۆمان لە 
ماڵەوە نانمان دەکرد. بەاڵم ئەوان بۆ نانی شەو 
دانەنیشتن. لە گەڵیاندا ڕۆیشتم بۆ ئەو ماڵەی 
ئەوانی لێ بوو. پێشــتر پووڵیان بە کەسێک 
دابوو تا یەک دوو مریشک بکڕێ و بەوجۆرە 

سفرەی شامیان ڕازاندەوە.
دوای یەک دوو ڕۆژ بە ناچاری په یامێکی 
ده میم بــۆ دوو هاوڕێم حامید شــێڕخانی و 
ئاڕمان عەزیمی کە له واڵتی ســۆئێد دەژیان 
نارد و ئاگادارم کردن کە پێویستم بە یارمەتی 
هەیە. دوو یا ســێ ڕۆژ دوای ئەوە، لە ماڵەوە 
دانیشــتبووم کە لە دەرگایــان دا. دەرگام لە 
ڕووی کاک ستار ئه وێهه نگ کە پێشمەرگەی 
ناوچــەی ســنە و هاوڕێیەکی ناســراوم بوو، 
کــردەوە. بێ ئەوەی ئاگادار بــم، لە ئانکاراوە 
هاتبــوو بۆ شــارەکەی ئێمــە. دوای تۆزێک 
حەســانەوە، دەســتی بە گریفانیدا کرد و لە 
الیەن حامید و ئاڕمانەوە دوو ســه د دۆالری 
دایه ده ســتم. ناتوانم وەســفی بکەم کە ئەو 
یارمەتییە چەندە بەکەڵمان هات. کاک ستار 
ئاگاداری کردم که به ته مان که ســێک وه ک 
نوێنــه ری کۆمه له له تورکیــا دیاری بکه ن و 
دەبیری یەکەمی کۆمەڵە من پێشنیار دەکات. 
کاتێک کەســێک ئاماژە به کۆتایی هێنانم لە 
ئه ندامه تی کۆمه ڵــه دەکات، ئەویش ده لێت 
قه ینــاکات و گرینگی به وە نــادات. هه بوونی 
ئه و متمانه، لە باری ده روونییەوە کاریگه ریی 
باشــی له سه ر من به جێهێشــت. پێشتر له 
نامه یه کدا و به هۆی زاڵ بوونی دیاردەی بەناو 
کۆمۆنیزمــی کرێکاریی، وازم لــه ئه ندامه تی 
حیزبی کۆمۆنیســت و کۆمه ڵه )که له یه ك 
جیــا نه ده کرانــه وه و هەرچی هەبــوو هەر 
کۆمەڵە بوو( هێنا بوو. سه ره ڕای ئه و متمانه یه ، 

ئه و پێشنیاره م وه رنه گرت. 
دوو ســاڵ مانه وه لــه تورکیا لــه باری 
نه فســییه وه خراپترین کاریگه ری له ســه ر 
من به جێهێشــت. شــه وق و وره ی شــاد و 
ســه رحاڵبوون هەتــا دەهات لــە مندا کەم 
دەبــوەوە. به ته واوه تــی گــۆڕدرام. کاتێــک 
چاره نووسمان نادیار بوو و نه مانده زانی بۆچی 
فه رانسه وه رمان ناگرت و ئاسۆیه كمان به دی 
نه ده کــرد، بــه دزییه وه ده موچاوم له ســه ر 
ســه رینێک داده شــارد و به توندی ده گریام. 
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به ده ســت خۆم نه بوو. به دیتنی تێکشــانی 
جه سته ی هاوسه ر و هاوڕێم، وه بیرهاتنه وه ی 
باســه ناشــیرینه كانی چه پ و ڕاست و به ین 
تێکه وتنێکی گه وره ی نه فســیی و جۆگرافی 
له گــه ڵ کــرده وه و ئه رکه کانــی پێشــووم، 
بابه تگه لێک بوون له ســه ر زه ینم قورساییان 
ده کرد. پێشــتر کاتێک له ســه ر شــاخێکی 
سه رکه شی ناوچه ی سه قز له ده مه وبه یانیدا له 
سه ر به  ردیك ڕاده وه ستام و ده بوومه شاهیدی 
سه رهه ڵدانی خۆر، ئا، له و گزنگی به یانه دا، له و 
ســاته ی ده یان که س به هــۆی بوونی ئێمه 
ڕۆژێکی دیکه یان له ژێر ڕکێفی پاسدارەکان 
تێده په ڕانــد، له و ســاته ی ده یــان که س به 
دڵخۆش بوون به ئێمه له به رامبه ر ئه شکه نجه 
و ئازاره کانــی زیندان خۆیــان ڕاده گرت، لەو 
ساتەی زۆرکەس بە گوێدان بە سروودەکانی 
ناســر و نەجمە و مەرزیە تۆزێک هێزیان بۆ 
دەســت و پەنجە ماندوەکانیــان وەردەگرت، 
لــەو کاتەدا کە ئێمە و هــەژاران لە خەیالی 
خۆماندا باوەشــمان بەیەکتردا دەکرد، ڕێک 
له و ســاته دا که لە گەڵ خۆردا باوه شمان به 
یه كتردا ئه کرد، خۆم به سه ربه رزترین مرۆڤی 
سەر زەوەی و خاوه ن باشترین بیروباوه ڕەکان 
ده زانــی. هەســتم دەکــرد ئەوانــەم لە بەر 
ئەو باســە بێهوودانە و ئەو بەیــن تێکەوتنە 
زۆرەملییە هەمووی لە کیس داوە. لەو کاتەدا 
فرمێسکەکانم دەشــاردەوە. الی کەس باسم 
نەدەکــرد. ماوەیەکی زۆر بــە دوای ئەوەش 
پێم عەیب بوو باســی فرمێسک ڕشتنەکانم 
بکەم. کێشەیەکی نووسینی بیرەوەریی ئەوەیە 
نازانی دەبێ هەموو شــتێک باس بکەیت یان 
نە. گەڵێک ساڵ بەدوای ئەوەدا لە جێگایەک 
خوێندمــەوە کە شۆڕشــگێڕێکی شۆڕشــی 
١8٤8ی ئورووپا بە نــاوی ڕۆبێرت بلووم لە 
کاتی تیرباران کردنیدا بەدوای تێکشــکاندنی 
شۆڕشەکە، بە چاوی پڕ فرمێسکەوە لەجوابی 
تانەلێدانی ســەربازێکی ناو دەستەی تیرباران 
دەڵێت: »ڕژاندنی فرمێســک بۆ هاوســەر و 

منداڵ جێگای شەرم نییە«.
نەبوونیــی زۆر و پێدوایســتییەکان کەم 
بوون. بۆیە ده بووا زوو زوو جل و پەڕۆی منداڵ 
ببەم بۆ حەمامەکە و لە تەشــتێکدا بیانشۆم. 
هەمووجارێــک لــەو کاتــەدا، هه ڵمی ئاوی 
گه رم بیرەوەرییــە تاڵەکانی بیردەهێنامەوە و 
وەکوو هەورێکی ڕەش بەســەرمدا دەکەوتنە 
خــول خواردن و مێشــکیان داگیر دەکردم. 
هێزی بیرکردنه وه یان لێ دەســتاندم. دەستم 
لە جلەکان دەخســت و ڕووداوەکانی پێشوو 
و قســە تاڵەکان لــە بەرچاومــدا دەهاتن و 
دەچوون. بەرچاوم تاریک دادەهات. کە تەواو 
دەبوو، هەستم دەکرد لە کابووسێکی ناخۆش 
ڕزگارم بوە. هەرکاتێکیش کە الی که ســانی 
دیکه داده نیشتم، به شــەپاڵخە الملی خۆم 
سوور ده کرده وه. تورکیا ناخۆشترین و تاڵترین 
ئه زموونێک بــوو له ژیانمــدا تاقیم کرده وه. 
ئێســتا کە بە ژیاندا دەڕوانم، وادیارە له باری 
نه فســییه وه تورکیا ئه و خاڵــی وه ڕچه رخانه 
بوو که که لێنێکی گه وره ی له  نێوان ئێســتا 
و ڕابردوومــدا پێک هێنــا. ئەگەر بیرەوەرییە 
خۆشــەکان و کەســە باشــەکان بدەمە پاڵ 
بەسەرهاتە تاڵەکان، تورکیا دەبێتە شوێنێکی 
تاڵ و شــیرین لــە ڕابردوومدا و بەشــێکی 

گرینگی ناسنامەی من پێک دەهێنێت.

ئــه و کاتــه وه ک »شــەرقی« واتــە خەڵکی 
»ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست« خۆم پێناسه نه ده کرد. 
تەنها بایه خم به  دابه شکردنی چینایه تی ده دا و 
سنوورم نه ده ناسی. به اڵم گەیشتنم بۆ ئورووپا 
ئەو جۆرە بیرکردنەوەی خستە ژێر پرسیارەوە. 
وەک مرۆڤێکم لێ هات لە نێوان دوو دونیادا. 
بەزوویی تێگەیشــتم کە لــە ئورووپادا پێوانە 
ســەرەکییەکان بۆ پێناسەکردنی ئینسانەکان 
بریتین لــە جۆگرافیــا و نەتــەوە و ڕەنگی 
پێســت و قــژ، نــەک پێگــەی چینایەتی. 
کەسێک دەتوانێت ساڵەهای ساڵ لە ئورووپا 
و ئســکاندیناویدا بژیت. داییمە پرسیاری لێ 
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دەکرێت: تۆ خەڵکی کوێیت؟ یەکجاریش لێی 
ناپرسن تۆ سەر بە چ چینێکی کۆمەاڵیەتیت و 
جیهان بینییەکەت کامەیە؟ کەوابوو ئەوەندەی 
نەبــرد تێبگەم کە ڕاســتییەکانی ئێســتا لە 
گەڵ تێگەیشــتنەکانی پێشووم سەبارەت بەو 

بەشەی جیهان نەدەهاتنەوە.
لــه ڕۆژی ده ی ئۆکتۆبــری ١992 ) ١8 
ڕە زبه ر ١37١( له ئیستانبوڵه وه بۆ هێلسینکی 
پێته ختــی واڵتــی فینالنــد هه ڵفڕیــن. له 
ئانکاراوە بۆ ئیستانبوڵ پۆلیسێکی چاوچنۆکی 
تــورک چاوەدێــری ڕۆیشــتنمانی دەکرد تا 
دراینه دەســت به رپرسانی ڕێکخراوی نەتەوە 
یه کگرتــوەکان. بۆ ئــه وه ی بیانوه کانی ببڕین 
و گرفتمــان بۆ درووســت نه کات، پێشــتر 
چەند پاکەت ســیگارم بۆ کڕیی بوو. پۆلیسی 
تورکیــا ئه وه نده گه نده ڵ و ڕشــوەخۆر بوون 
کــه بــه ئاشــکرا داوای بەرتیلیــان ده کرد. 
یه كه مجار بوو ســواری فڕۆکه ده بووم. ده بوا 
خۆمــان به ســتبایەته وە. تۆزێکــی خایاند تا 
فێر بووم. ژماره یه کی زۆر بووین. نزیک ســی 
که سێکمان پێشـــمه رگه ی پێشووی کۆمه ڵه 
و بنه ماڵه کانیان بووین. له هێلســینکی دوای 
تۆزێک ماتڵ بوون، بۆ شــاری یواسکوال به ڕێ 
کراین. شــارێک له ناوەڕاســتی فینالند. له 
تورکیا تۆزێــک ئینگلیزی فێر ببوم. له کاتی 
کەمەر به ســتندا، کارکه رێکــی ناو فڕۆکه کە 
هات یارمه تیم بــدات. ئه مجاره به ئینگلیزی 
وتم »دەزانم«. بزه یه کی کرد. ساڵه کانی دوایی 
له وە بیرم ده کرده وه. بزه که ی ئه و ئافه رینێک 
بوو بۆ »پێشکه وتن«ی من له و ماوه که مه دا. که 
ته یاره  ده نیشته وه، هاوسه فه ره کانمان ده سیان 
بــه چه پڵه لێدان ده کرد. تێنه ده گه یشــتم بۆ 
وا دەکــەن. هاوســه رەکەم و من زه وقێکمان 
تێدا به دی نه ده کرا. ئارشی کوڕمان که ته نها 
شــه ش مانگ ته مه نی بوو، لــه تەب و یاودا 

ده سووتا.
لــه یواســکال دابه زیــن. ژماره یه ك له 
په نابه ران و ناسراوان به ره و پیرمان هاتبوون. 

دوو که س له په نابه ران ئێمه یان به ماشــێن 
بۆ نەخۆشــخانە بــرد. به رپرســی ئیداره ی 
)سوسیال(  کۆمه اڵیه تییه کان  خزمه تگوزارییه 
ئێمه ی به وان ســپارد و کلیلــی ئەو ماڵەیان 
دایەدەســتمان کە بۆمان دابیــن کرابوو، تا 
داوجار ئەو دوو کەســە ئێمە بۆ ئەوێ بەرن. 
دیتنی ستانداردی بااڵی نەخۆشخانە ی ئه وێ 
به ئاســانی هه واڵــی جیاوازییه کی گه وره ی 
لــه نێوان واڵتێکــی وا و نەخۆشــخانەی له 
قه ســاوخان چووی تورکیــای پێده گه یاندین. 
نیوه شــه و بوو کە ئەو دوو کەســە ئێمه یان 
گه یانده »ماڵه که مان«. ده رگایان بۆ کردینه وه. 
کلیلیان دایه ده ستمان و به جێیان هێشتین. 
یه کێکیان ناسراوێکی ســه قزیی بوو و ئه وی 
دیکه یــان دۆکتۆرێکی فــارس زمان به ناوی 
په ردیز. مااڵواییان لێکردین و په ردیز به ڵێنی 
دا ســه ردانمان بکات. ماڵه که چــوار ئوتاقی 
هه بوو. ئاشــپه زخانه یه کی گــه وره. یه خچال 
و فریزێرم کــرده وە. پڕ بوو لــه خواردن. به 
ڕاده یه کی نه ک زۆر به اڵم باش ماڵه که یان به 
که لوپه لی ده ســی دوو بۆ ڕازاندبووینه وە. که 
گه یشــتینه یواســکوال، نمه بارانێک ده باری. 
عه رز ڕە ش بــوو. خه وتیــن. به یانی زوو که 
چاوم کرده وە و به ئاســماندا ڕوانیم. هه ستم 
کرد ئاسمان ســپی هه ڵگه ڕاوە. خۆم گه یانده 
به ر په نجه ره که. له وه یکه دیم سه رم سووڕما. 
به فر! تــا نێو قه دی مرۆڤێک. له وه ســه یرتر 
ماشێنەکان و ئۆتوبوسه کان به خێرایی و نه ک 
هێواش به شــه قامه که ی بــه رده م ماڵه که له 
هاتوچۆدا بوون. تەگەری ماشێنەکان زنجیری 
پێوە نەبوو. ئه وه ش پرسیارێکی دیکه. چوومه 
ده ره وه تــا شــاره که ببینم. به فــری زۆر و 
ســه رمایه کی له ڕاده بــه ده ر و نه زانینی ڕێگا 
به ره و ماڵه وه پاڵیــان پێوه نام. ماڵه که حه مام 
و سۆنای هه بوو واته  حه مامی هەڵـم. ماڵه که 
بۆ ئێمه گه وره بوو. ڕۆژی یه کشــه مه بوو. له 
ده رگایان دا. په ردیــز و ژنەکەی کە خەڵکی 
فیلیپین بــوو و منداڵه که یان هاتن بۆ المان 
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تا بزانن حاڵمان چۆنه. دوای ڕۆیشتنی ئه وان 
هه میسان له ده رگایان دا. کە دەرگام کردەوە، 
کوڕێکــی موته رجمــی فارس زمــان و دوو 
خانمی کارمه ندی ئیــداره ی خزمەتگوزارییە 
کۆمەاڵیەتییــەکان )سوســیال( لــە پشــت 
دەرگا وەســتابوون و بزە لە سەر لێویان بوو. 
بەخێرهاتنمــان کردنە ژوورەوە. له ئه حواڵیان 
پرســین. تۆزێکیش زانیاریی سەرەتاییان پێ 
داین. دوامان لێکرا ڕۆژی دواتر بۆ دیتنی ئه وان 
بۆ ئیداره که یان بچین. دوای ئەوەی سپاســی 
ئەوەمان کــرد کە ماڵەکەیــان ڕازاندوەتەوە، 
وتمان پێویســتی نه ده کرد یه خچال پڕ که ن 
لــه خواردن. ئــه ی پووڵەکەی؟ لــه وه اڵمدا 
وتیان دواجار له موچــه ی مانگانه تان که می 
ده که ینه وه. پاکەتێکی نامه یان دایه ده ستمان 
و وتیان پانسه د مارکی فینالندیی تێدایه نه کا 
پێویستان بێت. ئێمه ش وه رمان نه ده گرت. به 
ئیســرار بۆیان دانانین و وتیان ئه وه به شێک 
له موچه که تانــه، دوای نیوه ڕۆ ده توانن بچن 
بۆ بازاڕ، لەوانەیە شــتێکتان پێویست بێت. لە 
پێشمەرگایەتیدا، یەکێک لەو شتانەی تاسەم 
دەکرد، سۆسیســی گۆشــتی گا بوو. لە دڵی 
خۆمــدا وتم، کەوابوو دەچین بزانین چ جۆرە 
سۆسیســێکی لێیە. ڕازی بووین کە پووڵەکە 
گل بەینەوە. به اڵم پاکەتەکە له  سه ر مێزه که ی 
به ردممــان دانرابــوو. ته ماشــایه ک له وان و 
به رپرسه که یان  ئێـــمه. سه ره نجام  سه رنجی 
ڕووی تــێ کردین و پرســیاری کرد بۆچی 
پووڵەکە ناژمێرن؟ له وه اڵمدا وتم: خۆ قه رزمان 
التــان نییه، باوه ڕمان پێتانــه. ئه و جوابه زۆر 
خۆشحاڵی کردن. بە تایبەت موته رجمەکەی 
زۆر شــاد کرد. دیاربوو دوای بیســتنی ئەو 
جوابە، هەستێکی تایبەت سەرتاپای داگرت. 
بە ڕوویەکی گەشــتر و چاوی پــڕ لە ئاوەوە 
وتــی: »دمت گرم. دمت گرم. ما را ســربلند 
کــردی. اونای دیگه همچیــن تف میزدن و 
پولها رو میشــمردن انگار حقوق ماهانشون 
عقــب افتاده بود. دمت گــرم داداش..«. دیار 

بــوو هه موو کــرده وه و قســه یه ک، ته نانه ت 
نه خوازراو، له ژێر چاوه دێــری فەرهەنگدایه. 
وه کوو قایشــی ناو فڕۆکه که. ئەویش بۆ بەڵگە 
دەگــەڕا تا فەرهەنگی باشــی خەڵکی خۆی 

پیشان بدات.
ده ســپێکردنی ژیانێکی نوێ له واڵتێکی 
نــوێ تێکه ڵێک بــوو لــه ئه زموونی خۆش 
و ناخــۆش. پێڕاگه یشــتن به پەنابــه ران و 
ئاماده کردنــی خولی فێربوونــی زمان الیه نه 
باشــه کان بوون. ئه زموونێکی به نرخی دیکه 
ئــەوە بوو کە لە گــەڵ ژماره یه ک لە بنه ماڵه 
و تاکــی فینالندی ئاشــنایان کردین. دوای 
چەند مانگ چووم بۆ الی به رپرسی سوسیال. 
کوتی بۆ هاتووی؟ وتم ســەبارەت بە ماڵەکە 
کێشــەیەک هەیە. خەم سەرتاپای داگرت و 
بە دەنگێكی الوازەوە پرســیاری کرد »خراپی 
ماڵەکــە چییە«؟ لە وەاڵمــدا وتم ئه و ماڵه بۆ 
ئێمه گه وره یه. شــادی ســەروچاوی داگرت. 
سپاســێکی زۆری کردین و وتــی داماویین 
جێگایه ک بۆ چه ند که سێک کە تازە هاتوون، 
بدۆزینــه وه. خێرا دوو کــەس لە کارمەندانی 
بانگ کرد و فەرمانی دا ئێمە بەرن و ئەو سێ 
ماڵەمان پێ پیشــان بدەن کە ئێستا بە تاڵە 
تا هەر کامەیــان دەوێت، هەڵیبژێرن. یەکەم 
ماڵمان هەڵبژارد بێ ئەوەی ســەردانی ئەوانی 
دیکــە بکەین. گوازتمانــه وه. گه ڕە کە تازەکە 
ناوی مێسی کاممێن یان په نجه ورچ بوو. بەو 
جۆری لە ماوەی پێنج ساڵدا تاقیمان کردەوە، 
ئــەو گەڕەکە جێگای دانیشــتنی باشــترین 
مرۆڤه کانــی ئه و شــاره بوو. بۆ پێنج ســاڵ 
هاوسێیان بووین و یه کجار له گه ڵیان تێکه اڵو.
ئه زموونه ناخۆشه کانی پەنابەری بە گشتی 
بریتی بوون لە تاقی کردنەوەی تانه و ته شه ر، 
ســه یرکردنمان و پێناســەکردنمان بە »سه ر 
ڕ ە ش«. یەکەمجــار نۆبه ی دوکتۆری ددانم بۆ 
هات. هەرکەسێک دەبوا الی ددانسازیك خۆی 
تۆمــار بکات. یەکەمجار کــە چوومە مەتەبی 
ددانساز، دوو پەرەســتار ڕێنوێنیان کردم بۆ 
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ئوتاقی دیتنی نەخۆش. لە پێشــدا یەکێکیان 
پرسیاری لێکردم ئایا له واڵتی ئێوەدا ده زانن 
مســواک چییه؟ ئەمە لەو جۆرە پرسیارانەیە، 
نازانی چۆن وەاڵم بدەیتــەوە. چوونکوو ئەوە 
پرســیار بۆ وەرگرتنی زانیاریی نییە. ئیدیعا و 

تێگەیشتنێکە لە قاڵبی پرسیاردا.
هەفتەیەک دوای گەیشتنمان بۆ فینالند، 
ئێوارەیەک داوەتیان کردین بۆ کۆبوونەەوەیەک 
کــە لە هۆڵێکدا دەگیرا. کە چووین بۆ ئەوێ، 
ئــاگادار کراین کە ژمارەیەک بنەماڵە و تاکی 
فینالندیش بۆ ئەوێ داوەت کراون. بەرپرسان 
بەرنامەکەیان ئەوە بــوو تا پەنابەران لە گەڵ 
فینالندییەکان بە یەک بناسێنن و ئەوە ببێتە 
ســەرەتایەک بۆ پەیوەندییەکی درێژخایەنی 
بنەماڵەیــی و دۆســتانە. ئێمەیــان بــە دوو 
بنه ماڵە ناســاند. بنەماڵەی پێڕتی و تاینا کە 
ســێ منداڵیان هەبــوو و هەروەها زەوجێکی 
دیکــە بەناوەکانی تااڵس و ســارا. بەخێرایی 
پەیوەندییەکی نزیک لە نێوانماندا ســاز بوو. 
ساڵه ها له پشتیوانیی ئه وان به هره مه ند بووین 
و ئیتر وەک کەسوکاری یەکترمان لێ هاتبوو. 
هەفتەیــەک دوای کۆبوونەوەکــە، کاتێــک 
یه که مجــار بۆ ســه ردانی بنه ماڵه ی پێڕتی و 
تاینا و کچەکانیان هانا و ڕییکا و کورەکەیان 
الوریی ڕۆیشــتین، وا دەردەکەوت پێشوازیی 
کردنیان به پێی نه ســێحه تێکه. دانیشــتین 
و بــە شــەربەتێک بەخێرهاتنیــان کردین. 
قسەوباس دەســتی پێ کرد. دیارە پێرتی بە 
ئینگلیســییەکی زۆر باش قســەی دەکرد و 
وای نەئەنواند کە ئایا ئێمە ئینگلیزی دەزانین 
یان نە. وەک کەســی بەرامبەر هەڵسوکەوتی 
لەگەڵ دەکردین. منیش تۆزێک تێدەگەیشتم 
و وەاڵمم دەدایەوە. چارەکە سەعاتێکی نه برد، 
هەڵسوکەوتی ڕەســمییانە جێگای خۆیدا بە 
هەڵســوکەوتێکی زۆر هاوڕێیانەتــر و تێکەڵ 
بە شــۆخی و پێکەنین. تاینــا بە پێكه نینه وە 
وتــی »پێمان وتــراوە ئه گه ر له نــاکاو کابرا 
هه ڵســا ده سی به لێدانی ژنه که ی کرد پێتان 

ســه یر نه بێت...«. هه زار و یــه ک ئامۆژگاری 
»فەرهەنگیی« دیکه کە تەنها لە چەند خولەکدا 
پووچەڵ دەکرانەوە. دواجار لە ناخی خوێندنی 
مێژوودا تێگەیشــتم ســەرچاوەی ئەو جۆرە 
بۆچوونانە مەکتەبێکە کە بە »ڕۆژهەاڵتناسیی« 

دەناسرێت.
نۆبه ی ئــه وان هات ســه ردانمان بکه ن. 
دوای تۆزێــک قســه وباس، ئالبۆمه کەمــان 
خسته به ر ده ستیان. ئالبۆمێک کە ژمارەیەک 
وێنەی سەردەمی پێشــمەرگایەتی تێدا بوو، 
وەک یادگارییەکــی پڕبایەخ لە گەڵ خۆمان 
گەڕاندبوومــان. ئەوە شــتێک نەبــوو وەک 
ئەنگوســتیلە و ساعەت بە ئاسانی لە خۆمانی 
دوور بکەینەوە. وێنه ی ژنان و پیاوانێک که له 
شۆرشی کوردستان و ڕیزی کۆمه ڵه دا گیانیان 
به خــت کردبوو. پێرتی ئالبۆمەکەی خســتە 
کۆشــییەوە و تاینا و کچەکان و کوڕەکەیان 
دەســووڕان.  وێنــەکان  بــەرەوە  ســەریان 
گێڕانه وه کانــی ئێمــه و شــیی کردنــه وه ی 
وێنــه کان، الپه ڕه کانی بــەوان هه ڵده دایەوە. 
گەیشتنیە ئاخر وێنە. پێرتی سەری هەڵبڕی 
و بۆ ئــه و خه باته پیرۆزبایــی لێکردین. ئه وه 
باشــترین دیاریی بوه هەتا ئێستا له »ڕۆژاوا« 
پێــم دراوه. پێوه ندییه که مــان تێكه اڵوێــک 
له  ســه ردانی یه کتر و گۆڕینــه وه ی بیر و ڕا 
و ئه زموونــه کان بوون. دوای دوو یان ســێ  
ســاڵ بوو به هه ڵکه وت و دوای خوێندنه وه ی 
کتێبچه یه ک که پێرتی بۆی هێنام، تێگه یشتم 
که ئەو پله ی پســپۆڕیی هه یه و له زانکۆ وانه 
ده ڵێته وه. خۆ به چکۆله زانین و فیز لێنه دان، 
که بۆ گه ڵێــک خاوه ن پلــه ی ئەکادمیکیی 
و شــۆغڵیی ئاساییه، ده رســێکی به نرخ بوو. 
تایناش لە بەشی تەندرووستی خاوەن گەلێک 

بەرپرسایەتی بوو.
ژیانــی په نابه ری تێکه اڵوێــک بوو له به 
کــرده وه ده رهاتنــی جــۆری بیرکردنه وه ی 
زاڵ )گوتاری زاڵ( ســه باره ت بــه خه ڵکانی 
وه ک ئێمــه )واتە ڕۆژهەاڵتی یا شــەرقی( و 
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هه روه هــا هه وڵه کانی که ســانی دیکه وه ک 
دۆســته تازه کانمان بۆ بێ بایه خ کردنی ئه و 
جۆره بۆچوونانه. به اڵم کرده وه ی په نابه رانیش 
کاردانه وه ی خۆی هه بوو و ده یتوانی الیه نێک 
له و دوانه قورســتر بکات. پێشینه ی سیاسیی 
ئــەو کــۆڕە پەنابــەرەی پێکەوە لەو شــارە 
دەژیایــن، هۆکارێکی گرینــگ بوو بۆ ئەوەی 
ئەو کۆڕە کاریگه رییه کی باش له سه ر جۆری 
بیرکردنه وەی خه ڵک و به رپرســانی شاره که 
تێگەیشتنەکانمان  ئەگەرچی  بهێڵێت.  به جێ 
لــە زۆر الیەنــدا کرچوکاڵی پێــوە دیار بوو، 
بــەاڵم کراوەتــر بوو و پێی لە ســەر بایەخە 
ســنوورە  و  دادەگــرت  کۆمەاڵیەتییــەکان 
فەرهەنگــی و قەومییەکانی بە هیچ دەگرت. 
ڕێکخراوێکمان پێــک هێنا بە ناوی »دونیای 
بێ سنوور« کە به رهه مێکی هه وڵه کانی ئێمه 
بوو لە شاری یواسکال. تا ئەو جێگای لە بیرم 
مابێت ژمارەیەک لــە ئەندامانی ڕێکخراوەکە 
بریتی بوون لە مۆحســین، جەماڵ، حەمەی 
ســنە، هیوا، کاک مســتەفا، مێهران، سروە، 
ئاســۆ، چیمەن، خدر، ڕوونــاک، دادە فاتم، 
حەمە، حەبیت، نەجمە و چرۆ. له کۆبوونه وه ی 
یه کی ئه یار وتــاری خۆمان خوێنــده وه. له 
ده مه وبه یانــی ڕۆژی یه کــی ئه یــار، خۆمان 
گه یانده گۆڕســتانی ســووره کان. سووره کان 
الیه نێکی شــه ڕی ناوخۆ له گه ڵ ســپییه کان 
بوون که به دوای جه نگــی جیهانی یه که م و 
گیان به ختکردنیان، له وێ ئه سپه رده  کرابوون. 
ئاگادار کرابووین سه رۆکی یه کێتی کرێکاران 
له پێشدا سه ردانی ئه وێ ده کات و دواجار له 
کۆبوونه وه ی نیوه ڕۆدا وتار پێشکه ش ده کات. 
سه رمایه کی له ڕاده به ده ر بوو. خۆمان گه یانده 
قه برســتان. کە گەیشتین، یه کێک خه ریکی 
وتار پێشــکه ش کردن بوو. زۆر به باشــی له 
قسه کانی تێنه ده گه یشتین. ژماره یه کی بیست 
یان سی که ســی بە دەورییەوە بوون. ئەوان 
جار بە جار ســه یری ئێمه یان ده کرد. وا دیار 
بوو له خۆیــان ده پرســی ژماره یه ک پیاوی 

ســمێڵیی و ســه ر ڕه ش لێره چی ده که ن؟ 
ده بــێ چ مردوویێکیان لێــره  نێژرابێت؟ له 
کۆتاییدا دەستیان کرد بە خوێندنی سروودی 
ئه نتێرناسیۆناڵ. ئێمه ش به کوردیی دەستمان 
کرد بە خوێندنی سروودەکە. شێعر و بەتایبەت 
ئاهه نگــی ئــه و ســرووده به هــه ر زمانێک 
بوترێتــه وه، له یه ک ده چــن. فینالندییەکان 
درێژەیــان بەخوێنــدن دەدا: »تیۆن ئۆریات، 
سۆڕۆن ییۆستا نەوسکا...«. ئێمەش بەدوایان دا: 
»هەستن ئەی هۆزی بەش مەینەتان/ دیالنی 
برسیەتی دونیا / لە تەنوورەی بیروباوەڕمان / 
قرمژنی تریشقە ڕاســا.../«. ئەو جەماعەتە کە 
ئەمەیــان بینی، سه رســووڕمانیان زۆرتر بوو. 
گۆڕکەنێک بە بێاڵســنەوە لەمالمانەوە وەستا 
بوو. ســەیرکردنەکەی دونیایەک پرســیاری 
پێوە دیاربوو. ئێســتاش دەمووچاویم لە پێش 
چاوە. هیــچ کامەیان نەهاتن ســاڵومان لێ 
بکــەن و بڵێن ئەوێ کێــن و چۆنە ئاهەنگی 

سروودەکەتان لە هی ئێمە دەچێ.
ڕۆژی کرێــکار واتــە ڕۆژی یەکی ئەیار 
)مانگی مەی( یا یــازدەی گواڵن لە فینالند 
وەک جــەژن بەڕێــوە دەچێت و بــەو ڕۆژە 
دەڵێــن »واپوونا«. هەموو جلــی جوان لە بەر 
دەکەن. شــار پڕ دەبێ لە خەڵــک و دەیان 
هەزار کەس لە ڕێژەیەکی یەک دوو ساعەتەدا 
بەشــداری دەکەن. لە بلیندگۆکانەوە سروود 
و گۆرانــی باڵو دەبێتەوە. ئــەو ڕۆژە، بەدوای 
ڕێژەکە گەیشتینە مەیدانێکی شار. کەسەکان 
دەهاتن و وتاریان پێشکەش کرد. ڕێکخراوی 
دونیای بێ سنووریش وتارێکیان نووسیبوو کە 
بڕیار درابوو مــن بیخوێنمەوە. نوبەمان هات. 
بەدوای تەواو بوونی وتارەکە، خەڵکەکە هەتا 
دە خولەک چەپڵەیان بــۆ لێداین. ئااڵکانیان 
دەشــەکاندەوە و کە لە سەر سەکۆکە هاتمە 
خوارەوە تا بڕۆمە الی هاوڕێکانم، چەن کەس 
دەستیان لە پشتم دەکوتا و دەیانکوت »هوڤا، 
هوڤا« )باش( واتە زۆر باشــە، ئافەرین. ساڵی 
دوایی له به ر ئه وه ی وتاره که مان له قسه کانی 
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به رپرسی یه کییەتی کرێکاران »توند و تیژتر« 
بــوو، ئیتر ڕێگایان نه داین لــه یه کی ئه یاردا 
وتار پێشــکه ش بکه ین. وتنی ئــه وه ی »ئه م 
دونیــا هه تــا ده ڕوات، بێکاریــی و هه ژاریی 
زیاتــر ده کات«، و »تکایە کرێکارانی ئێران کە 
ماڤــی ڕێکخراوەییان نییە، لــە بیر مەکەن«، 
ده بــێ چ توندوتیژییه کــی تێــدا بووبێت؟ 
بوو  بەرپرســی یەکییەتییەکە هەمان کەس 
کە لە قەبرستان ســروودی ئەنتێرناسیۆنالی 
دەخوێند، کەچــی لــە کۆبوونەوەکەدا و لە 
پێــش ئەو هەموو خەڵکــەدا دەیکوت »تکایە 

حکوومەت چاوێکی تێمانەوە بێت«.
گه لێــک په نابه ری دیکه ش هــه ر له به ر 
پێشینه یان جۆرێکی دیکه له هه ڵسووکه وتیان 
لــه خــۆ ده نوانــد. له بــه ر بچــووک بوونی 
کۆمه ڵگاکه، ئه و جۆره هه ڵســووکه وتانه زه ق 
ده بوونــه وه و ئه مه یان الیه نــی گوتاری زاڵی 
به هێــز ده کرد. ئه و هه لومه رجه ئاســایی بوو 
له ســه ر په نابــه ران کاردانــه وه ی رۆحی و 
نه فسی هه بێت. واژەیەکی وەک »سه ر ڕه ش«، 
خولقاوی پێکهاتەکانــی کۆمه ڵگایه کی وه ک 
فینالند و ڕاسیســم بوو. به اڵم کاتێک وشه و 
پێناسه یه ک ده ســه لمێ و دووپات ده بێته وه، 
مرۆڤه کان بێ ئه وه ی خۆیان هه ستی پێبکه ن، 
لــه دووپــات کردنــه وە و به هێزکردنی ئه و 
ڕوانینه به شدار ده بن. به قسه ی بیرمه ندێک، 
ده ســه اڵت )قدرت( بنه مای هه مــوو ئه مانه 
پێک ده هێنێت.  ده ســه اڵت تەنها نیهادێکی 
دیاریکــراو نییــه تا بتوانیت ده ست نیشــانی 
بکه یت. دەســەالت تۆڕێکه له پێوه ندییه کان. 
نامه رئیــه. نابینرێت. بــه اڵم خۆی له زه ین و 
بیرتدا ده ئاڵێنێت. که وابــوو، په نابه رانیش بێ 
ئــه وه ی خۆیان هه ســتی پێبکــه ن، خۆیان 
وه ک ســه ر ڕه ش ده بینن. ئــه و جۆره دیتنه 
هه لســوکه وت و ئاستی گه شــه یان له بواری 
کۆمه اڵیه تیــدا دیــاری ده کات. بۆیه په نابه ر 
ده بێ خــۆی جۆرێکی دیکــه ببینێت تاکوو 
خۆی به ســه ر کۆمه ڵگاکه یــدا زاڵ بکات. له 

واڵتێکی وه ک فینالند و سۆئێد په نابه ر دایمه 
پێی وایه خه ڵکی ئه و واڵتانه سه یریان ده که ن. 
ســاڵه های ساڵه له وێن و بوونه ته به شێک له و 
واڵتانه به الم هه موو ڕۆژێک ئه و هه ســته له 

خۆیاندا زیندوو ده که نه وه. 
هه ڵسوکه وتی ئه ندامانی‹دنیای بێ سنوور 
کاریگــه ری زۆری به جێهێشــت. یه كێک له 
هه وڵه باشه کانیان فێر بوونی زمان و هه وڵدان 
بــۆ خوێندن له ئاســتی به رزتردا بوو. جۆری 
بیرکردنه وەیان که له پێشــینه یانه وه ده هات، 
سه رنجی به رپرسانی ئیداره ی خزمه تگوزارییه 
کۆمه اڵیه تییه کان و شاره وانی به الی خۆیاندا 
ڕاکێشابوو. به رپرسی سوسیال جارێکیان ڕوو 
ده کاته ژماره یه ک په نابه ر کە چەند ساڵ پێشتر 
لە ئێمە بۆ ئــەوێ هاتبوون و دەڵێت ئێوه ش 
ده بێ وە ک ئــه وان کاره کانی خۆتان جێ به 
جێ بکه ن.  له ڕۆژنامه ی کێسکی سۆمااڵینن 
یان ناوه ندی فینالنــد، گه لێک جار وتارمان 
ده نووسی. به رپرسی شۆرای شار له شاره وانی 
چەندیــن جــار داوای لە ســروه کــرد له 
کۆبوونه وه که یاندا به شــدار بێت و ســه باره ت 
به و گرفتانه ی کە ژنانــی په نابه ر ده گرێته وه، 
ئەوان رێنوێنی بکات. وتار و هه ڵســووکه وتی 
ئه و کە لەو ڕۆژنامەدا باڵو ببوەوە، ســه رنجی 
ئه وانی بۆ الی خۆی ڕاکێشابوو. جارێکیان کە 
لە مەدرەسەی پیشەیی ئەو شارە دەمخوێند، 
له پۆلی وانه ی فەرهەنگ و هونه ردا مامۆستا 
داوای لە خوێندکاران کرد هەر کامە باســی 
هونەرمەندێک بکەن. بەشێک لە باسەکەی من 
لە ســەر هۆنراوەکانی شاعێری ڕەش پێستی 
ئەمریکا لێنگێســتن هیووز بوو. لە سەردەمی 
پێشــمەرگایەتیدا، هــەر وەک چۆن زۆربەی 
کاتەکان برسی و بێ نان دەبووین، بێ مۆسیقا 
و ئاهەنگیــش دەبووین. ڕادیــۆ تەنها ڕێگای 
گوێگرتن بۆ مۆسیقا و گۆرانی و شێعر بوو. هەر 
وەک چۆن کەســێکی برسیی هەموو کون و 
قوژبنێک دەگرێ تا خواردنێک دەست بخات، 
ئێمەش کە دەستمان دەگەیشتە ڕادیۆیەک، 
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بەڵکوو دەنگی  هەموو ئێستگەکان دەگەڕاین 
گۆرانییەکی ئاشــنای لێ ببیستین و بیکەینە 
خۆراکی مێشــک. لە ڕێگای ڕادیۆ کۆمەلەوە 
شــێعرەکانی هیووز ســەرنجی ڕاکێشابووم، 
بەوجۆرە ناوی شــاعێرەکە لە بیرمدا مابوەوە. 
بــەدوای ئەوەدا، شــێعرێکم خوێنــدەوە لە 
ژێــر ناوی »ســەرزەوی من« هۆنــراوه  ی ژنە 
شاعیری ئیســپانیایی فیگونە ئامریچ، کە لە 
کاتی شــەڕی ناوخۆی ئێسپانیا لە ساڵەکانی 
١93٠دا دایناوە. یەکێک لە ئەندامانی دونیای 
بێ ســنوور بە نــاوی هیوا لە گەڵ دۆســتە 
کچەکــەی، ئەو شــێعرەیان لــە تەرجومەی 
فارســی ئــەو هۆنــراوە لە الیــەن ئەحمەد 
شاملووەوە هەڵگێڕابوە سەر زمانی فینالندی: 
ئێن هاڵوا سوودێلما موودەن/ ئێن هاڵوا وێرتا 
موودەن...| من نامهه وێت ماچ بفرۆشن/ خوێن 
بفرۆشن و شنە بكڕن و با بدەن بە کرێ/ من 
نامهەوێت گەنم بسووتێ و نان دەسنەکەوێت/ 
من نامهەوێت لە ماڵەکان ســەرما هەبێ و لە 
کۆاڵنەکان ترس و لە چاوەکان تووڕەیی/ من 
نامهەوێت باوکەکان بــێ تووتن و دایکەکان 
بێ عەتر بمێننەوە و کچەکان بێ عەشق/ من 
نامهەوێت لە نێوان لێوەکان درۆ بەسترابێتەوە 
و لە گاسنووقەکاندا میلیۆنها سروەت زیندانی 
کرابێ.../ مــن نامهەوێ کوڕەکەم ڕێژە بڕوات 
و کــوڕی دایکەکان ڕێژە بــڕۆن و تفەنگ و 
مەرگ بــە کۆڵیانەوە بگێڕن.../ من نامهەوێت 
لە دەریــاکان ئێمپراتــوری بتاشــن.../ من 
نامهەوێت دەمم داخەن ئەو کاتەی دەڵێم من 

نامهەوێت|.
کە لە خوێندنی ئەم شــێعرە بوومەوە، لە 
پێشــدا بێ دەنگییەک بە سەر پۆلەکەدا زاڵ 
بوو. تەرجومەکە بە شێوەیەکی زۆر جوان مانا 
و هێزی ئەو شــێعرەی بــۆ زمانی فینالندی 
گوازتبوەوە. بۆیە لە ناکاو مامۆستاکە هەستایە 
ســەر پێ و بەرەورووم هات. کە گەیشتە الم، 
الپەڕەکەی بە هێواشی لە دەستم وەرگرت و 
پاشان بەرەو دەرگاکە چوو. دەرگاکەی تۆزێک 

کردبوەوە کــە الی کــردەوە و وتی »دەچم 
کۆپییەکی لێ بکەم. کێی دیکە دەیهەوێت؟«. 
هەمــوو خوێنــدکارەکان دەســتیان هەڵێنا. 
دوای دە تا پانزە دەقیقە، مامۆســتاکەمان بە 
باوەشێک شــێعری ئامریچ گەڕایەوە. ئورووپا 
تەنها بە پێوانەکانی گوتاری زاڵ ناناسرێتەوە. 
مرۆڤایەتی ناســنامەیەکی بەهێزی بەشێکی 

زۆری خەڵکی ئورووپایە.
ساڵی دووهەم یان ســێهەمی خوێندن، 
ڕۆژێکیان مامۆســتای زمانــی فینالندی بە 
نــاوی ئاننێ هوتتوونێن هــات بۆ الم و وتی 
بەرپرســی خوێندنگاکە کاری پێتە. بەرپرس 
ئــاگاداری کــردم کە گرووهێک لە بەشــی 
فێرکردن و خوێندنی واڵتــی تورکیاوە دێن 
بۆ ئەو خوێندنگایە. بەدوایدا پرســیاری کرد 
»ئایــا گرفتێک دەبینی«. زۆرم بەالوە ســەیر 
هات کە زانیم بۆ ئەوە بانگ کراوم. لە وەاڵمدا 
کوتم گرفت لە گــەڵ حکوومەتی ئەو جۆرە 
واڵتانەیــە، نەک لە گــەڵ خەڵک یا ئەوانەی 
وا دەیانهەوێــت لــە گەڵ ئێــوە زانیاری لە 
بــواری خوێندن و فێرکردنــدا بگۆڕنەوە. ئەو 
جــۆرە هەوڵە جەمعیی و تاکەکەســییانە کە 
لە  سەرەوە باس کران، سەرنجی زۆر کەسی 
لەو شــارەدا بۆ الی خۆی ڕاکێشــابوو. ئانێ 
هووتتونێن و ئانێ هیتۆنێــن، کە ناوەکانیان 
لە یەک دەچونو، یەکەم مامۆستاکانی زمانی 
فینالندی ئــەو گرووهەمان بوون کە پێكەوە 
چوویــن بۆ ئەو واڵتە. دوو ژنی تێگەیشــتوو 
و زۆر مێهرەبــان بوون. هــاوکات کە خولی 
فێربوونی زمان بەرەو پێش دەچوو، لە ڕێگای 
ئــەو گرووهەوە زۆرتر لە گــەڵ فەرهەنگ و 
مێژووی کوردستان و ئێران ئاشنابوون. وردە 
وردە بۆیان دەرکەوت کە سنووری فەرهەنگی 
و جیهانبینییەکانمان زۆر ناسکتر لەوەیە کە 
پێشــتر بیریان دەکردەوە. کە بەرەو کۆتایی 
خولەکە دەچووین، ئیتر بۆ میوانیی سەردانی 
ماڵی گرووهەکەی ئێمەیان دەکرد و ئێمەش 
چووینە ماڵیان. لە کۆتایی دەورەی فێربوونی 
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زمــان، ئاگاداریان کردین کــە دەمانبەن بۆ 
گەشتێکی فینالند و پرسیاریان کرد کوێمان 
پێخۆشە. زۆر بە الیانەوە سەیر بوو کە داوامان 
کرد بمانبەن بۆ شــاری تامپێڕە کە مووزەی 
لنینی لێ بــوو وەک تەنهــا مووزەیەک کە 
مابوەوە. بە قســەیان کردین و لە مووزەکەدا 
زۆر شــتی سەرنجڕاکێشمان بینی. لەوانە ئەو 
بەڵگەنامــە بوو کە تێیدا ڕێبەرانی شۆڕشــی 
ڕووســیا سەربەخۆیی واڵتی فینالندیان ئیمزا 
کردبــوو. فینالند بەدوای ئــەوەی ماوەیەک 
بەشێک لە پاشایەتی ســۆئێد دەبێ، دەبێتە 
موڵکی ڕووســیا. فینالندییەکان بە گشــتی 
لە بەر ســەلماندنی ســەربەخۆییەکەیان لە 
الیەن ڕێبەرانی شۆڕشــەکەوە، زۆر خراپەی 
ئەوانیان نەدەوت. بەاڵم زۆر دژی ئێســتالین 
مێژوویی  ڕووداوێکی سەرنجڕاکێشــی  بوون. 
بچووکی  واڵتــی  قارەمانانەی  وەســتانەوەی 
فینالنــدە لــە بەرامبەر داگیرکاری ســپای 
زەبەالحی سۆڤییەت و ئێستالین. لە کۆتاییدا 
ئاگربــەس دەکەن، بــەاڵم غەرامەیەکی زۆر 
دەخەنە سەر ئەو واڵتە. بۆ دەیان ساڵ بەدوای 
جەنگی دووهەم، واڵتــی فینالند خواردن و 
پێداویســتییەکان لە ڕێگای کۆپن بۆ خەڵک 
دابین دەکات. کە دەگاتە ســاڵەکانی ١98٠، 
قەرزەکانــی داوەتەوە و لە بــاری ئابووری و 
بەرەوە هەڵکشــان دەچێت.  کۆمەالیەتییەوە 
بەجۆرێــک کە بــواری تەلەفوونــی مۆبایل، 
سەنعەتی كەشــتی و ئامرزای بەرهەمهێنانی 
کاغەز دەبنە بەشــێکی گرینگ لــەو ڕەوتە 
ڕوو لــە گەشــەیە. فینالند، وەک ســۆئێد و 
ئەوانــەی هاوســێی، دار و جەنگەڵی زۆرە و 
بەو ســروەتە دەڵێن زێڕی ســەوز. هەروەها 
هەزاران دەریاچەی هەیە و فینالند بە واڵتی 
هەزار دەریاچە ناوی دەرکردوە. سەرکەوتنی 
ئەو ڕەوتە بــەدوای جەنگی دووهەمدا، تەنها 
لــە نەبوونی گەندەڵی ئابووریی و سیاســی و 
فەرهەنگی لەو ڕەوتــەدا و لە بڕیاری بەجێی 

بڕیاردەران سەرچاوەی گرتوە.

که وابوو، تا ئەو جێگای بە ژیانی پەنابەری 
په نابه ریــش  هه ڵســوکه وتی  دەگەڕێتــەوە، 
ده توانێت هێــزی نامه رئی گوتاری زاڵ بخاته 
ژێر فشــاره وە. ئــه و بۆچــوون و بیرکردنه وه 
دووپــات بکاتــه وه و بیــری لێبکاتــه وه که 
ئارامشــی نه فســیی بــۆ ده هێنێــت. یانی 
به جۆرێک خۆی به زل بزانێت و فەرهەنگ و 
خەڵکی خۆی دانەبەزێنێت. بەاڵم هەوڵ بدات 
خاڵە هاوبەشــەکان بەهێز بکات. له و رۆژانه دا 
گوریســەکانی ئه و هێزه نامه رئیه به  منیشه وه 
ئااڵبوون. ئــه و کاتانه داییمه هه وڵمده دا خۆم 
بنوێنم و بیســه لمێنم کــه منیش مرۆڤێکی 
»پێشکه وتوو«م و وه ک ئه وانم. که ره سه یه کی 
به هێز بۆ ســه لماندنی »پیشکه وتوو«یی ئاماژه 
بــه گرفتی ژنه. ئه وه ی پێداگریمان له ســه ر 
ده کرد، دیسان له جلوبه رگ واوەتر نه ده چوو. 
لــه کۆمه ڵگایەکی وه ک فینالند یا ســۆئێد، 
ڕووســه ری و ســمێل دەبنە پێناســه کانی 
»دواکەوتویی« و زەختی کۆمەاڵیەتی لە سەر 

کەسەکان زیاد دەکەن.
لەو ســااڵنەدا هانا به بنه ماڵه  كه مان زیاد 
بــوو. هه ڵبژاردنی ناوه که ی بۆ ئه وه بوو هێز و 
هانای لێوه ربگرین. ناوی هانا هه م کوردییه و 
هه م نێونه ته وه یی. کچێکی بنه ماڵه ی پێرتی و 
تاینــا به هانا بانگ ده کــرا کە له به راوه رد له 
گه ڵ ته مه نی، ڕه وشــت به رز و خوێن گه رم و 
تێگه یشتووتر ده ینواند. یه کێک له حه زه کانی 
ئامریکای التین  خوێندنه وه ی شۆڕشــه کانی 
بوو. که هانــای ئێمه یش بااڵی کرد و خۆی 
گــرت، بــه و جــۆره ی لێده رهات. هــه ر له 
ســاواییه وه کتێبمان ده دا ده ستی. بێ ئه رک 
بــوو. ئه رکی گه وره بوونی له ســه ر شــانی 
ئارش که وت که قســه کردن، ڕێگا ڕۆیشتن و 
کایه کردنی فێر کرد. کاریگه ری هانای کچی 
ناســراوه که مان وای کرد ئه و ناوه هه ڵبژێرین. 
بەاڵم په نابه ریی بۆ زۆر کەس ژیانێکی دژواره. 
هه موو ساتێک ده بێ بیانویه ک بۆ درێژه دانی 
ئه و ژیانــه بدۆزیته وه. ئێمه ش هانا و هێزمان 
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ده ویست.
دوای نزیک شــه ش ساڵ ژیان له و واڵته، 
واڵتی ئینگلیز ســه رنجی ڕا کێشــام. هه ست 
به وه ی ناوێکی بێگانه وه ک مه عروف له مپه ری 
دۆزینــه وه ی کار و پێشــچوونه، هەبوونــی 
بێکاریی و قه یرانی ئابووریی، ســه رما و به فر، 
فشاری ڕۆحی و نه فسی، گرفت و ده مه قڕێی 
ژنوشــوویه تی، بێ تاقه تیی و کــه م ئه زموونی 
بابه تگه لێکــی دیکه بوون پاڵیان پێوه  ده ناین. 
ئاسۆی ژیانێکی باشتر، خوێندن له زانکۆکانی 
له نده ن، گه شــه  له بواری کاری سیاسی، له و 
بابه تانه ی دیکه بوون ڕایان ده کێشــاین. ئەو 
جێگاگۆڕینــە دەســکەوتێکی یەکجار زۆری 
هەبوو، بەاڵم هەروەها چاوی زۆرتر کردمەوە. 
لــە لەنــدەن دامەزراین. لــەوێ به تین 
و ته وژمێکی زۆره وه ده ســتم بــه کار و خۆ 
ئاماده کــردن بۆ خوێندن کــرد. ئەگەرچی 
کۆمەاڵیەتییەکان  خزمەتگوزارییــە  یارمەتی 
هەبوو، بەاڵم له باری مادییه وه پێویســت بوو 
ژێرخانێکی باشترمان هەبێت. پێش هاتنمان 
که لوپه لــی ماڵەکەمان لە فینالند فرۆشــت. 
به شــێکی به رچاو له پووڵه کــه م به هه ڵه به 
نامە بــۆ له نده ن نارد کە له نێوان کارتۆنێکی 
چکۆله ی که لوپه لی پێویســت حه شار درابوو. 
که لوپه له کان گه یشــت بــه اڵم پووڵه که  ون 
ده بێ. له و شــاره ی به ره و له نده ن ڕۆیشتین، 
هاوڕێــم غواڵمڕه زا گه یاندمیــه فڕۆکه خانه و 
ده ســتی برد و بە زۆر و ئیســرار چەند سەد 
مارکــی پێدام. ڕەزا تێکۆشــەرێکی دێرین و 
پێشتر پێشــمەرگەیەکی فیداکاری ناوچەی 
ســنە بوو. لــه له نــده ن بــۆ کار ده گه ڕاین. 
جێگایه کیــان  هاوڕێــکان  و  ناســراوه کان 
پێناساندین. ورده ورده ئه و بیره باڵو ده بووه وه 
کــه دووکان دانان و یــان به وجۆره ی ده وترا 
»بیزنێس« کردن کارێکی باشــه . ئه و بیره له 
منیشــدا به هێز ده بوو که له په نای خوێندن 
بتوانیــن »بیزنێس«ێک دابنێین. بۆیە لە گەڵ 
چەنــد کــەس و بەشــەریکی دووکانێکمان 

کردەوە. ئەو دووکانەش بۆ خۆی داســتانێکی 
دوورودرێژ و پڕ ماجەرایە. بە کورتی، تا المان 
کرده وه چه ند ساڵ تێپه ڕی. ئاسه واری زه ره ره  
ڕۆحییــه کان خۆیان ده رده خســت. ئابووریی 
ئینگلیــز به ســه ر پەیوه ندییه کــی به هێزی 
ماڵیــی )فاینانس( داڕیــژڕاوه. لەو پێكهاتەدا، 
»ئانێســتی« )ڕاســتگۆیی( مه الک نییه. پێت 
ده ڵێن ده بێ »سماڕت« )زیره ک( بیت. کاتێک 
لــەو کارە وام هێنــا و بەتەواوەتی ڕوومکردە 
خوێندن، ماوەیەکی برد هەتا ئاسەوارە ماددی 
و نەفســییەکان وردە وردە ســڕانەوە.  بەاڵم 
لە بەرامبەر ئەوانەدا پشتم لە عەرز نەکەوت. 
مــرۆڤ لەوانەیــە بکەوێت. بــەاڵم دەتوانێت 
هەلسێتەوە، و دەبێ هەڵسێنتەوە، هەر چەند 
جاریــش بێــت. هاوڕێیەکی تــازەم جاریک 
پرســیاری کــرد بۆچی دونیــا وای لێهاتوە؟ 
ئــەو هۆکارەکــەی لە جیــاوازی لــە نێوان 
بیستویەکەم  یەکەمی ســەدەی  ســاڵەکانی 
و ســاڵەکانی پێشــتر دەزانی. بە بڕوای ئەو، 
جیاوازی ئەو دوو ســەردەمە لە جیاوازی لە 
نێوان ئیدەئالیسم و ماتریالیسمەوە سەرچاوە 
دەگرت. واتە لە الی زۆر کەس، ســەردەمی 
بیرۆکە یا ئیدە مەزنەکان نەماوە و ئێستا ژیانی 
ماددی گرینگە. بەوجــۆرەی دەڕوانمە ژیانی 
کۆچبەریی و پەنابەریــی لە ئورووپا، ئەو وتە 
ڕاســتییەکی تێدایە. هەڵخڕێنەری زۆرێک لە 
ئینســانەکان گەیشتن بە ئامانجێکی ماددییە 
بە هــەر شــێوەیەک بێت. بۆیــە درۆکردن 
و دووڕوویــی و تەنانــەت هەڕەشــە کردن و 
پەنابــردن بۆ دەســت و داوێنــی خەڵک بۆ 
خۆ زاڵکردن بەســەرتدا، لــە الی زۆرکەس 
بوەتــە بــاو. پێوانەکانی »ســەرکەوتوو«بوون 
هاوڕێیەک  جارێک  ماددیــن.  پێوانەگەلێکی 
کوتــی »پێوانەکانی جــاران چ گوارایی بوون، 
بەاڵم پێوانەی ئێستا بیزنێسمەنێکی )خاوەن 
کاسبییەکی( سەرکەوتووە«. سەر دەکێشرێتە 
ژیانی خسووســیتەوە. کەچی ئەو کەسانە وا 
حەزیــان لێیــە ژیانی خەڵکی دیکــە بزانن، 
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دەورووبەری ژیانــی خۆیان بێ هیچ درزێک 
گرتوە. لە ژیانی پەنابەریدا، سەرزەنشت کردن 
و قەزاوەت کردنــی یەکتر بوەتە بــاو. ڕەنگە 
لە هەموو جێگایەک لە دەســپێکی سەدەی 
بیســت و یەکەمدا، ورەیــەک پەیدا بوە کە 
مرۆڤەکان هــان دەدات چاوەڕوانی کەوتن و 
نەک هەڵکشــانی ئەوانی دیکە بن؛ هەروەها، 
کەســانی دیکە بە هۆکاری هەڵەکانی خۆیان 
و نەگەیشــتن بــە حــەزە ماددییەکانیــان 
دەزانــن. بێ متمانە یــی دیاردەیەکــی زەقە 
و ئەمــە خراپترین ئاکامی ژیانی ئیســتایە. 
ژیانــی پەنابەریــی الیەنێکــی سیاسیشــی 
هەیــە. خۆت لە نــاو »عەشــیرە« و »خێڵی« 
هاوبیرانــت دا دەبینییەوە. بە درێژایی زەمان، 
وردە وردە خێڵەکــەت بچوکتــر دەبێتــەوە. 
خورەیەک دەکەوێتــە ناوییەوە و پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی نێــوان مرۆڤــەکان کاڵ 
دەکاتەوە و لە ئاکامدا لە یەکیان ئەپچرێنێت. 
لە گەڵ بچووکبوونەوەی کۆڕەکان، کە دابڕانی 
سیاســی هۆکارێكی گەورەیــە، زمانەکانیش 
توندتــر و ددانەکانیــش لە یەکتر ســپی تر 
دەبنــەوە. متمانــەکان ڕووخاون. پێویســت 
نــاکات پێوانەکان چ گوارایی بن، بەاڵم هەموو 

پێوانەکانی جاران خراپ نەبوون. 
لە ماوەی دە ساڵ ژیان لە بریتانیا، ژیانی 
تاکه که سییم هه تا ده هات ژێره وژوور ده بوو. له 
ته پوتۆزی گۆڕانه كان و ئاڵوگۆڕه کان که وتبووم. 
ئه وه ی به هانامه وه ده هات گۆڕانێکی فیکریی 
بوو هه ســتم ده کرد تاقی ده که مه وه. پێشتر 
و بــه هاتنه مه یدانی که ره ســه ی کامپیۆتێر 
بڕیــارم دا ئه و مه یدانه له خوێندن هه ڵبژێرم. 
به اڵم له وه تینوتــر بووم. کاتێک منداڵ بووم 
و تۆپێکی فوتباڵ دونیــای منی پێکده هێنا، 
بێ ئەوەی بزانم له ســه ر ڕێگای گرده لوولی 
ڕاپه ڕینــی ئێــران ڕاوه ســتابووم. گردەلوول 
هه ڵیگرتم و هاوســەفەری خــۆی کردم و بۆ 
زۆر شــوێنی دیکەی بــردم. تۆپ هەر لەوێ 
بە جێمــا. حــه زی گه لێک بابه تــی دیکه م 

تێــدا پێکهــات. خوێندنــه وه ی مێــژوو له 
ســه رووی هه موویانه وه بوو. له  له نده ن ڕووم 
کرده کۆلیجی بێڕبێک لــه زانکۆی له نده ن. 
خولێکی یه کساڵه یان پێناساندم پێش ئه وه ی 
ڕاســته وخۆ زانکۆ ده ست پێ پکه م. حه وتوی 
ڕۆژێک. دەورەکە لە دەور بابەتێک لە ژێر ناوی  
»هه لومه رجی کۆمه اڵیه تــی بریتانیا له نێوان 
دوو شــه ڕی جیهانیی« پێک هاتبوو. ئه و ە ی 
وانه ی ده وته وە، ژنێکی مێژووزان بوو به ناوی 
مه گــی میلمان. ژنێکــی به ته مه ن. مه گی له 
چه نــد کۆبوونه وه ی یه که مدا هه وڵیدا له حه ز 

و ئاستی زانیاریی مێژووییمان تێبگات.
 بەاڵم فشاره نەفسییەکان و دژوارییه کانی 
ژیانی کار له دوکانێکدا هه موو جارێک وره یان 
داده به زاندم و له به شــداری کردنی خولەکە 
ده یانســڵه ماندوە. مه گی بــه ناردنی ئی مه یل 
هانی دام. دیســان به شــداریم کرده وه. ئەو 
خولە کۆتایــی هات. دوای ســاڵێک زانکۆم 
ده ســتپێکرد. که ده وره ی لیسانس ته واو بوو، 
ئی مه یلێکم بۆ مه گی نارد و سپاســم کرد که 
هاندانه کــه ی نه یهێشــت واز بهێنم. گه لێک 
به وه شــاد بوو. به شــه و خوێنــدن و به  ڕۆژ 
کار. به دوای ئه وه بــوو هه لێکم بۆ هه ڵکه وت 
و له »بیزنێس«ێک که بە دەســت و القمەوە 
ئااڵ بوو، وازم هێنا و ڕزگار بووم. ســه رده می 
خوێندن له بێڕبێک )کە کەسی وەک ئێریک 
هابزبام وانەی تێــدا وتوەتەوە( پڕ بوو له فێر 
بوون و پێکهاتنی ئاڵوگۆڕی فیکریی. ڕوانینم 
بۆ چه مکی مێــژوو گۆڕدرا. تێگه یشــتم که 
مێژوو ڕاسته خه تێکی پێشکه وتن )پێشڕه فت( 
له ســه رده می کۆنــه وه بۆ ئێســتا نییه که 
ده بوایه به فێربــوون و له به ر کردنی ڕووداوه  
مێژوییــه کان، ببیته مێــژووزان. به پێچه وانه 
مێــژوو گێڕانــه وه  و جه ختکــردن له ســه ر 
ڕەوتەکانی ئاڵوگۆڕه له کۆمه لگاکاندا بۆ شیی 
کردنه وه و خوێندنه وه ی ئه و ڕەوتانە. ئەمە ئەو 
ناهێڵێت ڕووداوە مێژووییەکان  بنەمایەیە کە 
تەنها بە شکست و هەزیمەت پێناسە بکرێن. 
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جیاوازیی بۆچوونــه مێژووییه کان، مێژووزانی 
جۆراوجۆر ده خولقێنێت. که وابوو تۆیش وه ک 
خوێنــدکار و دواجار وه ك توێــژه ر بۆچوون 
و هاوبیــری خۆت ده دۆزیتــه وه. به رامبه ر به 
بۆچوونه کانی دیکه فێر ده بیت بوه ستێیت. بۆ 
به خاوه نکردنی خۆت به زه ینێکی هه ڵسووڕاو 
هان ده درێیــت. ده توانی وا له خۆ بکه یت له 
ســه ر ســەفحەی تلویزیۆن له ژێر وێنەکەت 
بنووســرێت »شاره زای گرفته کانی ڕۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاست«، واتە دۆکتۆری نەخۆشییەک، یان 
خۆت ئاوێتــه ی ئالقه یه کی به رینی چاالکانی 
کۆمه الیه تی، سیاســی و فیکری و توێژه رانی 
مێژوویــی بکه یت که بۆت هه یه زۆر جاریش 
له گێڕانــه وه ی مێژوودا الیه نگــر بیت نه ک 
بێ الیه ن؛ ئەگەرچــی ناتوانی بەحەزی خۆت 
یا زلیان  دەورگێڕانــی مێژوویی بســڕیتەوە 
بکەیتەوە. هەروەها، دەتوانی کێشــەی نێوان 
ئیدیعا و کرداری ئەوانەی وا بەرپرســایەتی و 
دەســەاڵتیان هەیە لێک بدەیتەوە. خوێندنی 
مێــژوو چــاوت چه کــدار ده کات. هه ر ده ق 
و بابه تێــک بخه نه به رده مت بــه خێرایی له 
تێگه یشــتن  بۆ  تێده گه یت.  مه به ســته که ی 
لــه بابه ته کــه، ئه مجاره چاو بۆشــایی نێوان 
مه به ســتی  ده خوێنێته وه که  ڕســته کانیش 
ســه ره کی ده قه کــه ی له خۆ گرتــوه. مێژوو 
پەیوەندییەکی چڕوپڕی لە گەڵ ناسنامە هەیە 
و جواب بەو پرسیارە دەداتەوە کە تۆ کێیت و 
چۆن گەیشتوویتەتە ئێرە. بۆیە هەموو کەس 
بەجۆرێک مێژووزانە و قسەکانی بە ئاماژە بە 

مێژوو دەسەلمێنێت.
جددیتــری  نووســینێکی  ئه وه یکــه 
بیره وه رییه کانم له له نده نه وه ده ست پێده کات، 
پێکهاتی  نییــه.  به هه ڵکــه وت  ڕووداوێکــی 
کۆمه اڵیه تیــی ئه و واڵتــه و بوونی خه ڵکانی 
جۆراوجــۆر، مه جالــی داوه تێگه یشــتنێکی 
قووڵتر له بابه ته کان مســۆگه ر بێت. ئازادی و 
فرەفەرهەنگیی مەجالی ئەوە دەڕەخســێنێت 
کە تــاک تا ڕادەیــەک لە گــەڵ غەریبیی 

ملمالنێیەکی ســەرکەوتوانە بکات، ئەگەرچی 
ئەوە ڕاســتە هەر کوێ بچێت ئاســمان هەر 
ئەو ڕەنگەیە. به هه مان شێوه گه ڵێک زانکۆی 
دیاریکــراو شــوێنی بااڵکردنــی فیکریی و 
نه زه ریی ئه و که سانه یه ده یانهه وێت له بواری 
ئاکادمیی و کرده وه دا ڕێگای خۆیان شــوێن 
بگــرن. بریتانیا مێژوویه کی پڕ ده ســکه وتی 
هه یــه. سیســتەمی پزیشــکی لــەو جۆرە 
دەســکەوتانەیە. بۆ دیتنی دوکتور پێویســت 
نییــە پوولی ســەردانی دوکتــور بدەیت. لە 
ئینگلیــز ئەگەر بێکار بیت، ئەوا نووســخەی 
دەرمانەکانــت بە خۆڕاییە؛ لە ســکاتلەند بۆ 
هەموو کەس بەخۆڕاییە. گرفتەکانی خۆیشی 
هەیە. بــه اڵم بریتانیا داییمــه له ملمالنێ و 
ڕکه به ڕکێدایه بۆ پاراســتن و ســتاندنه  وه ی 
ئه و جۆره ده ســکه وتانه. بۆیه ده سکه وته کان 
خودایــه ك نه یــداون و ته نها لــه »عه قڵ« و 
»پێشــكه وتن« سه رچاوه  ناگرن. به ڵكوو شوێن 
پێی هه وڵدان و تێکۆشــانی ده یان ســاڵه ی 
مرۆڤــه کان و ڕێکخراوه کانــی پێــوه دیاره. 
هۆکارێکی دیکه کــه کاریگه ری بنه ڕه تی له 
سه ر باالکردنی تێگه یشتن و توانی لێکدانه وه ی 
مــرۆڤ داده نێــت، فێر بــوون و خوێندن له 
ناوه نده کانــی ئاکادمییه. لــه وه ناچێت هیچ 
خه ڵکێک بێ پێکهێنانــی ناوه ندی به وجۆره 
بتوانێــت خۆی به خێو بکات یــا ئەدەبیات و 
فەرهەنگی هەبێت. کۆمەڵــگای کوردەواریی 
بە ژێرخانــی نیهادەکانی حوجــرە و خانەقا 
پێی نایە سەردەمی هاوچەرخ کە یەکێک لە 
پێناسە دیارەکانی بریتییە لە جەماوەریکردنی 
خوێندنی نوێ. بە درێژایی سەدەکانی ڕابردوو 
هەزاران کەس بە بڕوانامەی مەال خوێندنیان 
پەرە پێدا، شاعیریان لێ هەڵکەوت و بەگشتی 
کوردەوارییان  کۆمەڵگای  ڕووناکبیری  توێژی 
پێــک دەهێنــا. ئەمە زۆرێک ژنە شــاعیر و 
دەسەاڵتداری خێڵێک یا مامۆستای سەردەمی 
هاوچەرخ وەک مەســتوورە و حەپســەخان 
و عەزیزە ملــووک دەگرێتــەوە. هــەر وەک 
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لــە بیرەوەرییە بەنرخەکانی کەســانی وەک 
هێمنی شــاعێر و چاالکانی وەک حیســامی 
و مــەال خــدری عومــەرزادە )دۆڵەگەرمێ( 
کە  هاوچەرخ  بیرۆکەکانــی  دەردەکەوێــت، 
خوێنــدن یەکێک لەوانە بــوو، لە ڕێگای ئەو 
توێــژەوە جەماوەریی کــران. حاجی قادری 
کۆیی بێ هەبوونی ئــەو ژێرخانە نەیدەتوانی 
ببێتە پێشــەنگی بیرۆکە نوێکان، هەر وەک 
چۆن قانعەکان بە پێ بە کوردستاندا دەگەڕان 
و وشــیارییان باڵو دەکــردەوە، یا مەال ئاوارە 
ئەبێتە ســومبولی ڕووناکبیرانی شۆڕشــگێڕ 
و گۆڕانخواز کە ســەردەمێکی دیاریکراویان 
پێناســە ئەکرد. بۆ گۆڕێنی دنیــا، چاالکیی 

فیکریی حەیاتییە.

ئێســتا کە بۆ زۆر دواوە تر دەڕوانم، مرۆڤێک 
دەبینم کــە بەدەم ڕێــگاوە ئەزموون تاقی 
دەکاتــەوە. لــەو ئاوڕدانەوە بــە ژیاندا، دوو 
دیــاردەی بنەماڵــە و هاوڕێیەتــی، فکر و 
هۆشم بەخۆە خەریک ئەکەن. نازانم بۆچی، 
بەاڵم وشــە و بابەتی بنەماڵــە هەتا هاتوە 
فکر و هۆشــمی بەخــۆوە خەریک کردەوە. 
کاتێک داســتانێک دەخوێنمنەوە، سەرنجی 
ئــەو الیەنە دەدەم تــا بزانم بەســەرهاتی 
بنەماڵــەکان و مرۆڤەکانــی دیکە چۆن بوە. 
یا کاتێک داســتانی ژیانی ئینســانەکان لە 
ڕێگای فیلم و سریاڵی تلویزیۆنی و بەرهەمە 
هونەری و فەرهەنگییەکانی دیکە دەخرێنە 
بەردەســتمان، ســەرنجم بۆ ئەو الیەنە زۆر 
ڕادەکێشــرێت. لەم دواییانەدا داســتانێکی 
کەمتربیســتراوم خوێندەوە بــە ناوی »ئەو 
ڕۆژگارانــی وا بەســەر چــوون«. منداڵێکی 
ئێرانی بەدوای شــەڕی یەکەمــی جیهانی 
لــە ناوچەی مازندەرانەوە بەشــوێن باوکیدا 
بــۆ باکــوی ئازەربایجان کــۆچ دەکات. لە 
غەریبیــدا  وردە وردە خۆیان جێ دەخەن 
و ئــەو منداڵە لــە خوێندنگاکانی ئەو واڵتە 
نوێیــە بــە سیســتەم و باوەڕەکانی ڕژیمی 

نــوێ گەورە دەبێت. کەچــی لە کاتی بگرە 
و بکووژەکانی ســتالیندا، بنەماڵە لە یەکتر 
دەپســێت. ئەو منداڵە کــە ئیتر گەورە بوە، 
لە گەل هاوســەرەکەی بۆ ئــوردووگای کار 
لە ســیبری بەڕێ دەکرێت. لەوێ منداڵیان 
تیــا دەچێت. چەندین ســاڵ لــەوێ و لە 
باروودۆخێکی یەکجار خراپدا هەوڵ دەدەن 
تا زیندوو بمێننەوە. مانەوەکەیان هەتا دوای 
شــەڕی دووهەمی جیهانی درێژەی دەبێت. 
ئەگەرچــی لە ســیبری حەبس کــراون و 
دەچەوســێنەوە، بۆ سەرکەوتنی واڵتەکە لە 
شەڕدا جێژن دەگێڕن. پێیان وایە هەڵەیەک 
کراوە بۆیە بۆ ســیبری نێردراون! دێنەوە بۆ 
ئێران و دیسان لە گۆڕەپانی سیاسەتدا، ئەو 
منداڵە کە ئیتر پیاوێکی بەتەمەنە، تووشــی 
چەرمەســەری و دوورخســتنەوە دەبێــت. 
دیســان لە منداڵ و هاوســەرەکەی دوور 

دەکەوێتەوە.
لــە حەڵقەیەکــی دیکــەی تلویزیۆنیدا، 
بنەماڵەیەکی دەستکورتی تورک لە بەستێنی 
ســاڵەکانی ١97٠ی دیکتاتــۆری تورکیــادا 
دەکەونە گەمــارۆی زوڵم و هەر چی دەکەن 
ناتوانن لەو گەمارۆیە بێنە دەرەوە. ژیانێکی پڕ 
لە عەشــق و سادە دەبێتە ئامانجی گەندەڵیی 
جەماعەتێــک و حەســوودی و چاوچنۆکی 
جەماعەتێکــی دیکە. باوکی دەســتکورت کە 
کارگایەکی بچووکی پێاڵوی هەیە و وەستای 
پێــالوە، تەنها لــە ڕێگای شــێعرەکانی نازم 
حیکمەت هێز و توان بۆ تێکشکاندنی گەمارۆ 
کۆ دەکاتەوە. بە بیســتنی هەواڵێکی دڵتەزێن 
دایــک و باوکی بنەماڵە خەم بە دەموچاویاندا 
دێتە خوارەوە. یان کاتێک بە دیتنی نوورێکی 
بچووک لە تاریکیدا تۆزێک بزە دەکەوێتە سەر 
لێویان و چاویان دەکرێتەوە. لە کاتی شادییدا 
دەوریان شلووغ دەبێ، کەچی لە کاتی خەمدا، 
یــا وەک پێشــینیان دەڵێن کاتێــک گڵۆڵە 
دەکەوێتە لێژیی، خەڵک لێیــان ئەتاکێتەوە. 
لەو کاتانەدا بینەر نوقمی هەســت و جووڵە و 
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ژیانی ئەوان دەبێت. لە گەڵ هی کەسوکاری 
خۆی بەراوەردی دەکات. بنەماڵە بیرۆکە نییە 
کە لە گەڵ خــۆت بیگێڕێــت. دیاردەیەکی 
زینــدووە. دەبێ لە گەڵی بیت، لە پەنای بیت. 
لە ســەرەتای ١36٠دا، کاتێــک هەموو چوار 
براکانم پێشــمەرگە بوون، لــە پەنای باوکم 
وەســتا بووم کە دوای بیســتنی قسەی تاڵی 
هاوســێ  دوکان، چاوی پڕ بوو لە فرمێســک 
و حەسرەتی کوڕە دوورکەوتوەکانی دەخوارد. 
هاوڕێیەتی؟ کەس نابێ هاوڕێیەتی کەسێکی 
دیکــە بە زەمانه ت بگرێــت. دەبێ بایەخی بۆ 
دابنێت. چوونکوو بۆی هەیە لە کیسی بچێت.
لە کۆی ئەو وتانەی وا  لە مێژوودا خۆیان 
چەسپاندوە، ئەم وتەی ڕووسۆ زۆرتر سەرنجی 
ڕاکێشاوم کە »مرۆڤ بە ئازادی لە دایک دەبێ 
کەچی لە هەموو شــوێنێک زنجیــر کراوە«. 
بەســەرهاتەکان دەریدەخەن کە ئێمە هەر بە 
زنجیرکراویــی دەمێنینەوە. تەنها ڕواڵەتی ئەو 
زنجیرە یە کە دەگۆڕدرێت. لینگێستۆن هیووز 
لە شێعری »خەون«دا پیشانی دەدات کە ئەمە 
بــەو مانا نییە کە مرۆڤی زنجیرکراو دەبێ واز 

لە خەون و ئاواتەکانی بهێنێت:

هۆڵد فاست تو یوور دڕیم
فۆڕ ئیف دڕیمز دای

الیف ئیز ئەی بڕۆکن-وینگ بێڕد
 دەت کەننات فاڵی.

هۆڵد فاست تو یوور دڕیم
 فۆڕ ئیف دڕیمز گەو

 الیف ئیز ئەی باڕێن فیڵد
فڕەوزن ویت سنەو.

توند دەست بە خەونەکانتەوە بگرە
 چونکوو گەر خەون بمرێ
 ژیان باڵندەیەکی باڵشکاوە

کە ناتوانێ بفڕێ.
توند دەست بە خەونەکانتەوە بگرە

چوونکوو گەر خەون نەما

 ژیان دەشتێکی بێ سەمەرە
 بەستوویە بە بەفر و سەرما.

کەوابوو، خۆم لە ســەر بناغەیەک دەبینمەوە 
کە پێکهاتێکە لە ئەزموونی بەنرخ، بەسەرهاتی 
تاڵ و شیرین. کە بۆ ڕابردوو دەڕوانم، هەستێک 
تێم ئەئاڵێت لە شــێوازی شێعرێکی بێکەس: 
کە لێرەوە چاوی تەنیاییم ئەبڕمە چاوی یادت/ 
ئێستەم لە نێو دوێنێی تۆدا/ وەک خۆرنشینی 
پائیزێ/ وردە وردە نوقم ئەبێ/ هەموو جارێک 
بیرم ئەچێ/ ئاگری سەر غوربەتم داگرم تاکوو 
نەسووتێ/ وەختێ لە الی تۆ دێمەوە/ کااڵنەی 
چاو پــڕ دووکەڵــە و/ ئەڤینێکــی بە هااڵوی 
لــێ دەڕژێ|. بناغەیەکی هانــدەرە. تارەکانی 
ئەو بناغەیە جێ دەســت و پێی زۆر کەســی 
پێوەیە کە زۆریان ئێســتا نەمــاون. لە کاتە 
ســەخڵەتەکاندا، لەو ســەردەمەی وا کاغەز و 
قەڵەم گرینگتریــن ئامرازەکانی پەیوەندی لە 
نێوان مرۆڤەکاندا بوون، ئەوە باو بوو کە کەسە 
بەتەمەنترەکان لە ســەر الپــەڕە ی کاغەزێک 
شــێعرێک یان وتەیــەک بۆ ئێمــەی الوتر 
بنووســن. سدیق وتەی ماکســیم گورکی بۆ 
نووســیم: معنای واقعی زندگی در زیبایی و 
نیروی تالش بسوی هدف است/ و هستی در 
هر لحظە باید هدفی بس عالی داشتە باشد|. 
شتێک هانم دەدا بۆ بەردەوام بوون: پیرۆزبایی 
پێرتــی و تاینا لــە خەباتی ژنــان وپیاوانی 
کوردستان؛ دڵســۆزیی و ژیریی فەقێی الو و 
یارمەتییەکانی ســوات ئابی، سەحەر و ڕابێ، 
و ژنانی تورکی هاوســێ کە لە کاتی دژواردا 
سنوورەکانی ئایدۆلۆژیا و فەرهەنگ و زمان و 
قەوم بە پووچ دەگرن. شتێک لە دژی زنجیر 
هانم دەدا: ئەو بایەخە ئینســانییانەی وا بنا غە 
و پێوانــەکان پێک دەهێنن و هەموو جارێک 
لە نێو تەم و مژدا ئاسۆ پیشان دەدەنەوە و مانا 

بە ژیان دەبەخشن. 
*. دوکتۆرای مێژوو، مامۆستای زانکۆی سەینت ئاندرووس، و توێژەر 

لە زانکۆی خوێندنگای ئابووریی لەندەن.
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