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Svetlana Alexievich



سێ ساڵ دوای جەنگی جیهانی دووهەم، لە 31ى مای 1948 لە رسانسالڤ 

لە بەلەڕوسیا لەدایکبووە. سڤێتالنە زنجیرەیەک کتێبی دۆکۆمێنتاری لەسەر 

ـ  یوتۆپیاکان  »دەنگە  ناوەکانی:  لەژێر  نووسیوە.  سۆڤییەتی«  »مرۆڤی 

مێژووی مرۆڤە سوورەکە«. هەرە دوو بەناوبانگرتین کتێبیشی »جەنگ هیچ 

ڕوخسارێکی ژنانەی نییەـ  زەمەنی دەستی دوو«.

Svetlana Alexievich

سڤێتالنە ئەلیکسێڤیچ
لە چەند دێڕێکدا:
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لە کۆتایی سااڵنی 1960 کاندا ڕشتەی ڕۆژنامەنووسی لە میسنک خوێندووە. 

یان  کارەکانی ڕۆژنامەنووس، مامۆستای  لە  کام  نەبووە  دڵنیا  دوای خوێندن 

سەرنووسەری ڕۆژنامە هەڵبژێرێت. بەاڵم دواتر بڕیاری داوە ببێت بە نووسەر. 

دوای ئەوەی لەگەڵ نووسەری بەلەڕووسی ئەلیس ئادەمۆڤیچ دا بەشداری 

شێوەزی  ئەو  ئادەمۆڤیچەوە،  لەڕێگای  سڤێتالنە  کردووە.  کاری  هەندێک 

کارکردن و ڕێبازەی خۆی هەڵبژاردووە کەلەگەڵ پەرۆشییەکانیدا هاویاربووە. 

ویستوێتی وێنایەک بدات بە دەنگی »ئاسایی« مرڤ لە ناو ئەدەبدا. ئەلیس 

ئادەمۆڤیچ ئەم شێوازی نووسینەی بە »ڕۆمانی هاوبەش«، »رۆمانیـ  ئۆراتۆریۆ 

ئەم  بردووە.  ناو  داستانئامێز«  ـ خیتابە«، »ڕۆمانی گەواهیدەر« و »کۆرسی 

شێوازە لە ڕێی گفتوگۆ و تۆمارکردنی سەدان دەنگ و بە ئەرشتفکردنی دەیان 

کیلۆمەتر لە رشیتی کاسێت، لەگەڵ ئەو شاهیدانەدا کە لە ناو ڕووداوەکانی 

یەکێتی سۆڤییەت دابوون بە ئەنجام گەیەنراوە.
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جەنگ  ـ  ناوی  دۆکۆمێنتارەکانی  کتێبە  زنجیرە  لە  سڤێتالنە  کتێبی  یەکەم 

هیچ ڕوخسارێکی ژنانەی نییە ـ لەم کتێبەدا ئەو ژنانەی لەناو سوپای سوور 

و پارتیزانەکاندا بوون لە جەنگی جیهانی دووهەمدا، باس لە خۆیان و ئەو 

سەردەمەی خۆیان ئەکەن. سڤێتالنە لە ساڵی 1978 ـەوە دەست بە کارکرن 

بە  تاوانبارکراوە کە سوکایەتی  ئەم کتێبە بەوە  ئەم کتێبە، بەاڵم  بۆ  کردووە 

مێژووی ژنانی سۆڤیەتی کردووە، بۆیە تاکو هاتنی گۆرباتشۆف و سەردەمی 

بیرۆسرتیکا نەیانهێشتووە ئەم کتێبە بەچاپ بگات، لە ساڵی 1985دا چەندان 

ملیۆن نوسخەی لێ فرۆرشاوە. لەهەمان ساڵدا کتێبی دواهەمین شاهیدیش 

دواتر  جەنگدا.  لەناو  ئەکات  مندااڵن  ئەزموونی  لە  باس  کە  ئەکات،  چاپ 

کە  ئەکات  لەو شاهیدانە  باس  ئەنووسێت.  لە 1989دا  زینک  کوڕی  کتێبی 

بەشداربوون لە جەنگی سۆڤیەتی دژ بە ئەنغانستان. ئەم کتێبە زۆر بە توندی 

ڕەخنە لە سوپا و کۆمۆنیست ئەگرێت. لەهەمان سەروەختدا یەکێتی سۆڤیەت 



8

ئازاد، کۆماری  بە واڵتێکی  بوو  بەلەڕوسیا  بەرەو هەڵوەشاندن ڕۆیشتووە و 

لەسەر  سڤێتالنەی  1992دا  ساڵی  لە  دامەزراوە.   1991 ساڵی  لە  بەلەڕوسیا 

کتێبی کوڕی زینک ئەدرێتە دادگا، بەاڵم سوپاس بۆ هێزی دیموکراتیەتی ئەو 

واڵتە کە حوکمی دادگاکەی هەڵوەشاندۆتەوە.

کتێبەیدا  لەم  سڤێتالنە  نووسیوە،  ی  ـ  مەرگ  فریوی  کتێبی  1993دا  ساڵی 

گفتوگۆ لەگەڵ ئەو کەسانەدا ئەکات کە لەتاو دابەشبوونی سۆڤیەت دوچاری 

بێ ئومێدی بوون و هەوڵیانداوە خۆیان بکوژن. لە کتێبی نوێژێک بۆ چەرنۆبڵ 

1996، ئەو دەنگانەی کۆکردۆتەوە کە لە دوای تەقینەوە مەزنەکەی چەرنۆبیل 

قسەیان بۆ کردووە.

لە ساڵی 1978  ـ سڤێتالنە،  نییە  ژنانەی  ـ جەنگ هیچ ڕوخسارێکی  کتێبی 

ـەوە دەستی بە کارکردن کردووە لەگەڵیدا و لە ساڵی 2004 دا بەیەکجاری 

تەواو بووە. ئەم ڕۆمانە داستانئامێزە چیرۆکی ئەو سەدان ژنە بەشداربووە 
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ئەگێڕێتەوە کە شاهیدی ڕووداوەکانی جەنگی جیهانی دووهەمن و بە دیدی 

ژنانەی خۆیانەوە باس لەو جەنگە ئەکەن. ئەم کتێبەی لە ناو هەموو کتێبەکانی 

سڤێتالنەدا هەرە ناودارترینیانە. هیوا قادر لە زمانی سویدییەوە کردویە بە 

کوردی و بەم زوانە لە دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، وەک یەکەم کتێبی 

زنجیرەی نۆبڵ باڵوئەبێتەوە.

لە کۆتایی ساڵی 1990 دا، سڤێتالنە لەالیەن ڕژێمی دیکتاتۆری لوکەشینکۆوە 

دوچاری ئازاردان و فشاربۆهێنان بووەتەوە ، لە ساڵی 2000 بە ناچاری واڵتی 

بەجێهیشتووە. لە ڕێگای ڕێکخراوی

The International Cities of Refuge Network

توانیویەتی لە چەند شارێکی واڵتانی ئەوروپادا نیشتەجێ بێت. سەرەتا لە 

پاریس ژیاوە، لە نێوان سااڵنی 2006 بۆ 2008 لە شاری یۆتۆبۆری لە سوید 

بووە، دواتریش لە بەرلین. ساڵی 2011 گەڕاوەتەوە بۆ زێدی خۆی لە مینسک.
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ئەو خەاڵتانەی سڤێتالنە ئەلیکسیڤیچ وەری گرتوون: 

-1984 نیکۆلیا ئوستروڤیچ خەاڵتی ئەدەب ـ یەکێتی سۆڤیەت.
-1985 کونستانتین فێدین ـ یەکێتی سۆڤیەت.

-1986 یەکێتی الوانی کۆمۆنیستی لینین. بۆ کتێبی جەنگ هیچ ڕوخسارێکی ژنانەی 
نییە.

-1996 تۆخۆلسکی ـ سوید. )هەمان ئەو خەاڵتەی شێرکۆ بێکەس وەریگرتووە(
-1997 خەاڵتی تریومف ـ ڕوسیا

-1998 خەاڵتی فۆنتی گالسنۆس ـ ڕوسیا
-1998 خەاڵتی فرێدریک ـ ئیبێرت ـ ستیفتیونگ ـ ئەڵمانیا

-1999 خەاڵتی شەرەف ـ نەمسا
-2005 خەاڵتی زنجیرەی کتێبی ڕەخنەی نیشتیمانی ـ ئەمەریکا

-2007 خەاڵتی پێن ـ نێونەتەوەیی
-2011 خەاڵتی ڕیپۆرتاژی ئەدەبیـ  پۆلۆنیاـ  بۆ کتێبی جەنگ هیچ ڕوخسارێکی ژنانەی 

نییە
-2013 خەاڵتی ئاشتی ـ ئەڵمانیا

-2014 خەاڵتی گەورەی کتێب ـ ڕوسیا ـ بۆ کتێبی زەمەنی دەستی دوو: نەمانی مرۆڤە 
سوورەکە.

-2015 خەاڵتی ڕیپۆرتاژی ئەدەبی ـ پۆلۆنیا ـ بۆ کتێبی زەمەنی دەستی دوو: نەمانی 
مرۆڤە سوورەکە.
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-2015 خەاڵتی ئەدەبی نۆبڵ ـ سوید ـ 

ئەلێکسیڤیچ  نووسینی سڤێتالنە  دنیای  لە  دێڕە گوزارشتی  بەم  نۆبڵ،  ئەکادیمیای 
کردووە:

بەهۆی بەرهەمە فرە ڕەهەندەکانییەوە، کە بۆنەتە مێنومێنتێک بۆ عەزاب و نەبەردی 

سەردەمی ئێمە، خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی 2015ى پێ ئەبەخشرێت.



سەبارەت بە چەپەری 
جەنگێکی دۆڕاو

سڤێتالنە ئەلکسێڤیچ
7ی دیسەمبەر 2015

وتاری نۆبڵی 
سڤێتالنە ئەلکسێڤیچ
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من بە تەنیا هەر خۆم لە پشتی ئەم مینبەرەوە نەوەستاوم... لە چواردەورمدا 

دەنگ گەلێک هەن، سەدان دەنگ، بەردەوام لەگەڵمدان. هەر لە سەردەمی 

دەرەوە  لە چوونە  منداڵ حەزمان  ئێمەی  ئەژیام.  الدێیەک  لە  منداڵیمەوە، 

و یاریکردن بوو، بەاڵم شەوانە وەک ئەوەی موگناتیسێک بەکێشامن بکات، 

ئەوەی  وەک  ـ  پەککەوتەکان  پیرێژنە  کە  ئەڕۆیشتین  کورسیانە  ئەو  بەرەو 

الی خۆمان پێی ئەوترێت ـ لەسەریان دائەنیشنت. عادەتەن لە نزیک ماڵ و 

کوخەکانیان کۆئەبووینەوە. هیچ کام لەو ژنانە مێرد، باوک یان برایان نەبوو، 

من هیچ پیاوێکم دوای جەنگ لە دێکەی خۆمان بیر نییە ـ لە سەروەختی 

جەنگی جیهانی دووهەمدا لە هەر چوار پیاوێک، پیاوێکیان لە بەرەی جەنگ 

لە ڕوسیا یاخود لە ڕیزی پارتیزانەکاندا کوژرابوو.

شتێک  هەر  لە  بوو.  ژنانە  دنیایەکی  جەنگ  دوای  لە  ئێمە  منداڵی  دنیای 

زیاتر بیرم مابێت ئەوەبوو کە ژنەکان باسی مردنیان نەئەکرد، بەڵکە باسی 



14

لە  ماڵئاواییان  ڕۆژ  دواهەمین  چۆن  ئەکرد  لەوە  باسیان  ئەکرد.  عەشقیان 

چۆن  کردوون،  چاوەڕوانیان  چۆنیش  هەروەها  کردووە،  خۆشەویستەکانیان 

تاکو ئێستاش چاولەڕێیانن. ساڵەکان چوون و ئەوان هێشتا هەر چاوەڕوانن: 

»خۆزگە بێ قاچ و بێ قۆڵ بوایە بەس تەنها بگەڕایەتەوەـ  من بەم دەستانەی 

خۆم هەڵم ئەگرت.« بێ قۆڵ... بێ قاچ... هەستم ئەکرد هەر لە سەردەمی 

منداڵییەوە زانیوومە کە عەشق چییە...

من لێرە تەنیا گوێ لە هەندێک لەو میلۆدییە غەمبارانە ئەگرم..

یەکەمین دەنگ:
پیاوەکەم  من  غەمبارە.  زۆر  ئەمە  بزانیت؟  ئەمە  ئەتەوێت  بۆچی  »تۆ 

بیرمە  چوبووم.  بەرلین  تاکو  بووم.  زرێپۆش  سەربازی  بینی.  جەنگ  لە 

نەبووبوو  هێشتا  دەم  ئەو  وەستابووین،  پەرلەمانەوە  بینای  لەالی  چۆن 

بە مێردم، پێی وتم: »ئێمە ئەتوانین هاوسەرگیری بکەین، من تۆم خۆش 
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ئەوێت«. بەاڵم من بەو قسانەی ناڕەحەت بووم ـ بەدرێژایی جەنگ ئێمە 

تەنیا  چواردەورماندا  لە  و  ژیابووین  خوێندا  و  تەپوتۆز  و  پیسی  ناو  لە 

جنێو هەبوو. من وەاڵمم دایەوە: »پێش هەرشت تۆ ژنێک لە مندا زیندوو 

ئەوەندەی  هەر  بکە،  بۆ  نیانم  و  نەرم  وشەی  بدەرێ،  گوڵم  بکەرەوە:  

هێندە  من  ئەدوورم.«  خۆم  بۆ  جلێک  کرام  مەرەخەس  سەربازییش  لە 

دەهری بووبووم ئەمویست لێی بدەم. ئەو هەستی بە هەموو ئەو شتانە 

من  برین،  لە  بوو  بوو  پڕ  سووتابوو  ڕومەتێکی  ئەکردن،  باسم  کە  ئەکرد 

بەسەر ئەو برینانەیەوە فرمێسکم بینی ئەڕژا.

نەئەکرد  باوەڕم  خۆشم  وت...  وام  من  ئەکەم.«  پێ  شووت  من  »باشە، 

و  خۆڵەمێش  دەوروبەرمان  دەرەوە...  هاتبێتە  من  دەمی  لە  قسەیە  ئەو 

خشتی شکاو بوو ـ ئێمە، بە کورتییەکەی بیڵێم، چواردەورمان بە جەنگ 

دەورپێچ درابوو...«
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دووهەمین دەنگ: 
شیرینەمەنی  وەک  ئەژیاین.  چێرنۆبڵ  ئەتۆمی  وزەی  بە  نزیک  »ئێمە 

دروستکەرێک کارم ئەکرد، کێکم دروست ئەکرد. بەاڵم پیاوەکەم ئاگرکوژێنەرەوە 

بوو. تازە هاوسەرگیریامن کردبوو، تەنانەت دەستی یەکرتیامن ئەگرت کاتێک 

لە  تەقییەوە  پیتاندنەکە  بنکەی  کە  ڕۆژەی  ئەو  هەمان  بازاڕ.  بۆ  ئەچووین 

ویستگەی ئاگرکوژێنەوەکە، ئەو لەوێ خەفەر بوو. کاتێک ئاژێرەکە لێیدابوو 

ئاساییانەوە چووبوون بۆ ئەوێ، تەقینەوەکە  پانتۆڵ و جلوبەرگی  بە  ئەوان 

لە بەشی وزە ئەتۆمیەکە ڕوویدابوو، هیچ جلوبەرگێکی تایبەتیان بەسەریاندا 

دابەش نەکردبوو. 

ئێمە ئەوەمان ئاوها بەسەر هات... خۆتان ئەزانن... بەدرێژایی شەو خەریکی 

کوژاندنەوەی ئاگرەکە بوون و ئەو تیشکی ڕادیۆ ئەکتیڤانەشیان بەرکەوتبوو 

کە بەر هەرکەس بکەوتایە ئەیکوشت. بەیانییەکەی دەمودەست بە فڕۆکە 
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ڕەوانەی مۆسکۆیان کردن. بەر تیشکی رادیۆ ئەکتیڤەکە کەوتبوون... مرۆڤ 

بوو،  بەهێز  من  پیاوەکەی  ــەژی...  ئ ئەوە  دوای  هەفتەیەک  چەند  تەنها 

وەرزشەوان بوو، دواهەمین کەسیان بوو کە مرد. کاتێک چووم بۆ ئەوێ پێیان 

وتم خستویانەتە سندوقێکی تایبەتەوە، ناهێڵن کەس بچێتە الی. »من خۆشم 

ئەوێت«، بەدەم پاڕانەوەوە وام ئەوت. »لە ژوورەوە سەربازەکان خزمەتیان 

ئەکەن. تۆ لەوێ ئەتوانیت چی بکەیت؟ ـ »من خۆشم ئەوێت.« ـ هەوڵیاندا 

قەناعەتم پێ بکەن: »تازە ئەو وەک ئەو مرۆڤەی جاران نەماوە کە تۆ خۆشت 

تێ  لەم قسەیە  تۆ  زیانبەخشە،  تەنها کەرەستەیەکی  ئێستا  ئەو  ـ  ویستووە 

ئەگەیت؟« 

بەاڵم من بەدەم خۆمەوە تەنها هەر ئەوەم دووبارە ئەکردەوە: خۆشمەوێت، 

خۆشمەوێت... شەوێ بە پەیژەی ئاگرکوژێنەوەکە سەرکەوتم بۆ الی... پاڕامەوە 

لە پاسەوانەکانی شەو... پارەم دانێ تاکو مبکەنە ژوورەوە... من ئەوم بەجێ 
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نەهێشت، من لەگەڵی بووم تا کۆتایی... دوای مردنی... چەند مانگێک دواتر 

کچێکی بچکۆلەم بوو... تەنها دوو ڕۆژ ژیا... کچەکەم... هەردووکامن غەریبی 

هاتنەدنیای ئەومان ئەکرد... بەاڵم من خۆم کچەکەمم کوشت... گەرچی ئەو 

منی ڕزگارکرد... هەموو ئەو تیشکی ڕادیۆ ئەکتیڤانەی ئەوێ بەر ئەو کەوتبوو. 

ئەو زۆر بچکۆلە بوو... خنجیالنە... من هەردووکیانم خۆش ئەوێت. مرۆڤ 

ئەتوانێت بەهۆی خۆشەویستییەکەیەوە کەسێکی تر بکوژێت؟ مێردەکەم و 

کچەکەم بۆ ئەوەندە نزیکی یەکرتی بوون ـ عەشق و مەرگ؟ ئەوان ئێستا 

بەبەردەوامی بەیەکەوەن. کەسێک هەیە بتوانێت ئەمەم بۆ ڕوون بکاتەوە؟ 

من لەسەر گۆڕەکەی کەومتە سەر چۆک...« 

سێهەمین دەنگ:
بوو...  سااڵن  دە  تەمەنم  کوشت...  ئەڵامنێکم  جار  یەکەمین  بۆ  »کاتێک 

پارتیزانەکان منیان لەگەڵ خۆیان بردبوو بۆ بەئەنجام گەیاندنی ئەرکێک. ئەو 
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ئەڵامنە بە برینداری کەوتبوو... پێیان وتم دەمانچەکەی هەڵگرم، بەڕاکردن 

بە هەردوو دەستی دەمانچەکەی گرتبوو  ئەڵامنەکە  پێشەوە، بەاڵم  چوومە 

بەرەو ڕووم بەرزی کردبوەوە. بەاڵم ئەوەی یەکەم جار فریاکەوت تەقەبکات 

ئەڵامنەکە نەبوو، من بووم... گەر کەسێکم بکوشتایە نەئەترسام... لە کاتی 

زۆر  کەسانێکی  لە چواردەورمان  نەئەکەوتەوە.  بیر  کەسەم  ئەو  جەنگیشدا 

هەبوون کوژرابوون، ئێمە لەناو ئەو کوژراوانەدا ئەژیاین. توشی حەپەسان 

بووم دوای چەند ساڵێک لەپڕ ئەو ئەڵامنە لە خەونێکمدا لێم قوت بوەوە. 

شتێکی چاوەڕوان نەکراو بوو... یەک لە دوای یەک ئەو خەونەم ئەبینییەوە... 

بەرز  من  یان  نەئەهێنام.  لێ  وازی  ئەو  بەاڵم  ئەفڕیم،  لە خەونەکەمدا  من 

ئەیگرتم،  و  ئەگەیشتەوە  پێم  ئەو  بەاڵم  ئەفڕێم...  ئەفڕیم...  ئەبوومەوە... 

ناو  بۆ  خوارەوە  ئەکەومتە  من  خــوارەوە.  ئەکەوتینە  پێکەوە  هەردووکامن 

ئەهێشت...  نەی  ئەو  بەاڵم  ئەمویست هەستمەوە... هەڵئەستام...  چاڵێک. 
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نەی ئەهێشت بفڕم و بڕۆم...

هەمان ئەو خەونە... دە یان ساڵ بەدوامەوە بوو...

 من ناتوانم باسی ئەو خەونەم بۆ کوڕەکەم بکەم. تا منداڵ بوو نەم ئەتوانی 

بۆی بگێڕمەوە، لەبری ئەوە چیرۆکم بۆ ئەخوێندەوە. ئێستا کوڕەکەم گەورە 

بووەـ  بەاڵم هێشتاش ناتوانم بۆی بگێڕمەوە...«

فلۆبێر بە خۆیی ئەوت مرۆڤێکی قەڵەم. منیش ئەتوانم بە خۆم بڵێم مڕۆڤێکی 

گوێچکە. کاتێک بە شەقامێکدا تێ ئەپەڕم و هەندێک وشە و گوزارشتکردن 

یان هاوارێک دێتە گوێم، هەمیشە بیر لەوە ئەکەمەوە: ئەبێت چەندان ڕۆمان 

لە  بەشێک  تاریکییەوە!  کەوتبنە  و  دیارنەمابن  زەمەندا  تێپەڕبوونی  لەگەڵ 

ژیانی مرۆڤیش کەـ  زمانی ڕۆژانەـ  یە نەتوانراوە بخرێتە ناو ئەدەبەوە. تائێستا 

ئێمە لەو نیایە نەگەیشتووین، یان نەحەپەساوین و پێی سەرمەست نەبووین. 

بەاڵم ئەو زمانە ڕۆژانەییە جادوی لە من کردووە و داگیری کردووم. من حەزم 
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لە گوێگرتنی مرۆڤێکە کە قسەئەکات... حەزم لەو دەنگە تەنیایەی مرۆڤە. 

ئەمە هەرە گەورەترین عەشق و مەراقی منە. 

ڕێگای من بۆ گەیشنت بەم مینبەرە نزیکەی چل ساڵی خایاند ـ لە مرۆڤێکەوە 

ڕێگەیە  ئەم  بڵێم  ناتوانم  تر.  دەنگێکی  بۆ  دەنگێکەوە  لە  تر،  مرۆڤێکی  بۆ 

هەرگیز بااڵدەستی نەکردووم ـ زۆر جارانیش توشی هێدمە بووم و لە مرۆڤ 

ترساوم. هەستم بە خوێنجامن و قێزهاتنەوەش کردووە. ویستوومە ئەوەی 

گوێم لێی بووە لەبیری بکەم و بگەڕێمەوە بۆ ئەو سەروەختەی کە هێشتا کاڵ 

و بێ ئەزموون بووم. چەندان جاریش لە خۆشیدا ویستوومە بگریم، کاتێک 

چاوم بە مرۆڤێکی مەزن کەوتووە.

من لە واڵتێکدا ژیاوم هەر لە منداڵیامنەوە فێرکراوین مبرین. دەرسیان دایاوین 

لەسەر مەرگ. پێیان وتووین مرۆڤ بۆ ئەوە ئەژی بۆ ئەوەی خۆی بەخت بکات، 

ئاگر لەخۆی بەربدات و خۆی بکات بە قوربانی. فێریان کردین مرۆڤێکامن 
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خۆشبوێت کە چەکی پێیە. ئەگەر من لە واڵتێکی تردا گەورە بوومایە ئەوا نەم 

ئەتوانی ئەو ڕێگایە بگرمەبەر. بەدکاری جوانی تیانییە، پێویستە مرۆڤ خۆی 

لێ بەدوور بگرێت. بەاڵم ئێمە لەناو جەالد و قوربانیدا گەورەبووین. دایک و 

باوکامن لەناو ترسدا ژیاون، بۆیە ئەوان هەموو شتێکیان بۆ ئێمە نەگێڕاوەتەوە، 

ژیامناندا  لە  ئەو هەوایەی  بەاڵم  نەگێڕاوینەتەوە،  بۆ  زۆرینەی جار هیچیان 

بەسەرمانەوە  بەردەوام  بەدویستی  بووبوو.  ژەهراوی  بەوە  ئەمژی  هەڵامن 

جاسووسی ئەکرد.

کتێبم  یەک  تەنیا  وایە  ئەوە  وەک  من  بۆ  بەاڵم  نووسیوە،  کتێبم  پێنج  من 

نووسیبێت. کتێبێک لەسەر مێژوویەکی یۆتۆپی...

دۆڕاودا  گەورەی  شەڕێکی  بەرەی  لە  »من  نووسیویەتی:  شاالمۆڤ  ڤاملان 

بەشداربووم، لە پێناو نوێبوونەوەیەکی ڕاستەقینەی مرۆڤایەتیدا«. من هەوڵمدا 

مێژووی ئەم بەرەی جەنگە سەرلەنوێ بسازێنمەوە، هەم بە سەرکەوتنەکانی 
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و هەم بە ژێرکەوتنەکانیشییەوە. کاتێک مرۆڤ ئەیەوێت بەهەشت لەسەر 

زەوی دروستبکات. فیردەوس! شاری خۆر! بەوە کۆتای پێ دێت کە ئەوەی 

مرۆڤە.  ملیۆنان  تەفروتوناوکراوی  ژیانی  و  خوێن  دەریایەک  ئەمێنیتەوە 

سیاسی  بیروباوەڕێکی  هیچ  کە  بووە  زەمەنێک  کان   1900 سااڵنی  بەاڵم 

ئۆکتۆبەر  شۆڕشی  )رووبــەڕووی  بێتەوە  کۆمۆنیست  ڕووبــەڕووی  نەیتوانی 

و سومبولەکانی( یان نەیتوانی ڕۆشنبیرانی خۆرئاوا و هەموو دنیا بەو گڕ و 

گەرمی و بەتینییەوە بەالی خۆیدا ڕابکێشێت. 

بیروباوەڕی  بردووە.  ناو  »تلیاکی ڕۆشنبیران«  بە  ئارۆن کۆمۆنیستی  ڕایمۆن 

کۆمۆنیستی بەالیەنی کەمەوە تەمەنی دوو هەزار ساڵ ئەبێت. الی پالتۆن 

ئەیبینین ـ لە وانەی ئایدیالستی ڕاستەقینەدا. هەروەها لەالی ئەرستۆ ـ لە 

دواتریش الی  کە »هەموو شتێک هاوبەشە«...  زەمەنێکەوە  بە  خەونبینین 

تۆماس مۆرێ و تۆماسۆ کامپانێال بیرناوە... هەروەها لەالی ساینت ـ سیمۆن... 
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ناچارمان ئەکات  فۆریر و ڕۆبێرت ئوین. لەو ڕۆحە ڕوسییەدا شتێک هەیە 

هەوڵی ئەو تەمەنا و خەونە بدەین و بیکەین بە ڕاستی.

پێش بیست ساڵ لەمەوبەر بە دەم نەفرەتلێکردن و فرمێسکەوە ماڵئاوایامن 

لە ئیمپراتۆریەتی »سوور« کرد. ئەمڕۆ کە ئارامین ئەتوانین نزیکرت دیقەتی 

ملمالنێی  چونکە  گرنگە،  ئەمە  بدەین.  مێژووییە  ئەزموونە  و  ڕووداو  ئەو 

سۆسیالیسم تا ئێستا کڕ نەبووە. نەوەیەکی نوێ گەورە بوون، تێگەیشتنێکی 

تریان بۆ دنیا هەیە، گەنجانێکی زۆر گەڕاونەتەوە بۆ سەر لەنوێ خوێندنەوەی 

مارکس و لینین. لە شارەکانی ڕوسیادا مۆزەخانەکان بۆ ستالین ئەکرێنەوە و 

پەیکەرەکانی لەناو شارەکاندا دائەنرێت.

هیچ ئیمپراتۆریەتێکی »سوور« بوونی نەماوە، بەاڵم »مرۆڤی سوور« ماوە. 

بەردەوامە لە ژیان.

ژیانی  کۆتایی  تا  بــەاڵم  ــردووە،  م نییە  زۆر  ئەوەندە  ماوەیەکی  باوکم، 



25

بوو. من هەرگیز  پاراست  بوو. شوناسی حیزبەکەی  بەباوەڕ  کۆمۆنیستێکی 

ناوی  ـ سۆڤۆک ـ »مرۆڤی سۆڤییەتی« بەدەممدا نەهاتووە، چونکە ئەگەر 

وابوایە ئەوا ناچار ئەبووم باوکیشم وا بانگ بکەم، هەروەها کەسە نزیک و 

خۆشەویستەکانم. ئەو خەڵکانەشی کە ئەمناسین. ئەوان هەموویان لەوێوە 

هاتوون ـ لە سۆسیالسمەوە. هاوڕێکانم. لە ناویاندا کەسانێکی ئایدیالیستی 

زۆر هەیە. یاخود ڕۆمانسی. ئەمڕۆ ئەوانە بە ناوێکی ترەوە ناوزەند کراون بە 

ـ کۆیالیەتی ڕۆمانسی. یاخود کۆیلەی یۆتۆپیا.

من پێموایە هەمووان توانیوویانە ژیانێکی تر بژین، بەاڵم ژیانێکی سۆڤیەتانە 

ژیاون. بۆچی؟ من بۆ ماوەیەکی درێژ بەدوای ئەو وەاڵمەدا گەڕام ـ سەفەری 

نابوو  ناویان  تازە  بەناو ئەو واڵتە گەورەیەدا کرد کە  کورت و یەک سەرەم 

ئەوە  و  بووین  سۆسیالیست  تۆمارکرد.  کاسێتم  هەزاران  سۆڤیەت،  یەکێتی 

مێژووی  »دەستدرووانە«  تۆزە،  تۆزە  گەرد،  گەرد  بوو.  ئێمە  سادەی  ژیانی 
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»ناوخۆی« سۆسیالیستم تێکڕا کۆکردەوە. کە چۆن لەناو ڕۆحی مرۆڤەکاندا 

ژیاوە. سەرنجم خستۆتە سەر ئەو فەزا بچکۆلەیەی ـ مرۆڤ. کە لە ڕاستیشدا 

هەموو شتەکان بەدڵنیاییەوە لەویادا ڕوویانداوە.

یەکسەر دوای جەنگ تیۆدۆر ئەدۆرنۆ بە تورەبوونێکی زۆرەوە ئەڵێت: »دوای 

ئاوشویست نووسینی شیعر ـ بەربەرییەتە.« ئەلێس ئادەمۆڤیچی مامۆستام، 

ئەمڕۆ بە سوپاسەوە ناوی ئەبەم، ئەویش پێی وابوو شەرمەزارییە پەخشان 

هەر  ناتوانیت  لەویادە  بنوورسێت.  کان   ١٩٠٠ چەرمەسەرییەکانی  لەسەر 

ئاوا  بوون  چۆن  خۆیان  ڕاستییەکان  ئەبێت  بخولقێنیت،  شت  خۆتەوە  لە 

بیانگێڕیتەوە. پێویستی بە »ئەدەبێکی فرەنیگا« هەیە. ئەبێت شاهیدەکان 

قسەبکەن. مرۆڤ ئەتوانێت نیچە و وتەکانی بێنێتەوە یادی خۆی کە ئەڵێت 

یەک تەنیا هونەرمەند نییە بەرگەی واقیع بگرێت، هەروەها ئەو واقیعەش 

بەرز ڕانەگرێت.
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من هەمیشە بەدەست ئەوەوە ئەناڵێنم کە حەقیقەت لە تەنیا دڵێکدا جێگای 

نابێتەوە، یان حەقیقەت تەنیا لەالی ڕۆشنبیرێک نییە. ئەمەش خۆی لە خۆیدا 

دابەشبوونەـ  زۆر جۆری حەقیقەت هەن، جیاوازن و بە دنیادا باڵوبوونەتەوە. 

الی دەستۆیفسکی بۆچوونێک هەیە کە مرۆڤایەتی زۆر لەسەر خۆی ئەزانێت، 

بێ سنوورتر لەوەی فریاکەوتووە لەناو ئەدەبدا جێیان بۆ بکاتەوە. ئەی من 

بیروڕاکان و قسە ڕۆژانەییەکان.  چی ئەکەم؟ من هەستەکان کۆئەکەمەوە، 

گرنگە.  منەوە  بەالی  ڕۆح  مێژووی  کۆئەکەمەوە.  خۆم  ژیانی  زەمەنی  من 

ڕۆحی ڕۆژانە. وەک ئەو چیرۆکە گەورانەی زۆرینەی جار پشتگوێ ئەخرێن 

و بەچاوێکی کەم سەیرئەکرێن. من سەرقاڵی ئەو چیرۆکە پشتگوێ خراوانەم. 

چەندان جاری جیاواز، بە ئێستاشەوە، گوێم لێ بووە کە ئەمەی من ئەیکەم 

ئەدەب نییە، بەڵکە بەڵگەنامەیە. 

وەاڵمی  ئەتوانێت  کێ  چییە؟  لەئەمڕۆدا  ــەدەب  ئ بەڕاستی  ئەی  بــەاڵم 
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فۆرم  نــاوەڕۆک  ئەژین.  پێشو  لە  خێراتر  زۆر  ئێستا  بداتەوە؟  پرسیارە  ئەم 

بەسەر  شتێک  هەموو  ئەیگۆڕێت.  و  ئەشکێنێت  تێکوپێکی  ئەتەقێنێتەوە. 

خۆیدا پەلوپۆئەکێشێت: مۆسیقا، وێنەکێشان، هەروەها لە دۆکۆمێنتیشدا وشە 

ئازادئەبێت و سنوری دۆکۆمێنت ئەبەزێنێت. هیچ سنوورێک لە نێوان بەڵگە و 

ڕوداوێکی خولقێرناودا نییە، ئەم بەسەر ئەوی تردا پەلوپۆ ئەکێشێت. تەنانەت 

شاهیدیش بێ الیەن نییە. کاتێک مرۆڤێک ئەگێڕێتەوە داهێنان ئەکاتـ  وەک 

چۆن پەیکەرتاشێک لەگەڵ مەڕمەڕدا ئەیکات، ئەوها ئەویش لەگەڵ زەمەندا 

زۆران ئەگرێت. لە هەمان کاتدا هەم ئەکتەرە و هەم داهێنەریش.

مرۆڤی بچکۆلە جێی بایەخی منە. من بە مرۆڤە بچووکە گەورەکە ناوی ئەبەم، 

چیرۆکە  مرۆڤە  ئەو  مندا  کتێبەکانی  لە  شکاندووە.  تێکوپێکی  ئازار  چونکە 

چیرۆکە  هاوئاهەنگ  کاتیشدا  هەمان  لە  ئەگێڕێتەوە،  خۆی  بچکۆلەکەی 

و  بەسەرهاتووە  ئێمە چیامن  و  ڕوویداوە  کە چی  ئەگێڕێتەوە.  گەورەکەش 
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هیشتاش لێی حاڵی نەبووین، پێویستە قسە لەسەر ئەمە بکرێت. هیچ نەبێت 

دەست بە گێڕانەوەی بکرێت. ئێمە لەمە ئەترسین، تاکوئێستاش لەو ئاستەدا 

نین بەرگەی ڕابردوومان بگرین. لە رۆحە شەرانییەکانی دەستۆفسکیدا، شاتۆڤ 

پێش ئەوەی دەست بە قسەکردن لەگەڵ ستاڤرۆگین دا بکات ئەڵێت: »ئێمە، بۆ 

دواهەمین جار لە دنیادا... دوو بوونەوەرین لە ناکۆتادا بەیەکرتی گەیشتووین. 

دەست لەو تۆنی دەنگەتان هەڵبگرن و وادانێ ئەمەیان مرۆڤانەیە! بۆ تەنیا 

جارێک بە دەنگێکی مرۆڤانە قسەبکە!«  

کردووە.  قسەکردن  بە  دەستم  پاڵەوانەکامندا  لەگەڵ  ئاوها  تاڕادەیەک  من 

لە  ناتوانێت  ئەو  قسەئەکات،  خۆی  سەردەمی  لەسەر  مرۆڤێک  بێگومان 

مرۆڤە  ڕۆحی  بەو  ئەگات  دەستی  تاکو  بەاڵم  بکات!  پێ  دەست  هیچەوە 

زەحمەتە، ئەو ڕۆحی مرۆڤە بە خورافاتی زەمەن، بە پێشداوەرییەکان و درۆ و 

دەلەسەی تەلەفزیۆن و ڕۆژنامەکان پیس بووە.
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1980 ـ 1985
من کتێبێک لەسەر جەنگ ئەنووسم... بۆچی لەسەر جەنگ؟ چونکە ئێمە 

بۆ جەنگێک  یاخود خۆمان  کردووە  یان جەنگامن  ئێمە  ـ  مرۆڤی جەنگین 

ئامادە کردووە. ئەگەر بە وردی سەرنج بدەیت ئێمە هەموومان بە شێوازی 

جەنگ بیرئەکەینەوە. لە ماڵەوە بگرە تا سەر شەقامەکان. هەر بۆیەشە ژیانی 

مرۆڤێک لەالی ئێمە بەهایەکی ئەوتۆی هەیە. هەموو شتەکان وەک جەنگێک 

وەهایە.

لەسەر  کتێبێک  هێشتاش  بۆ  کەوایە،  ئەکەم.  پێ  دەست  گومانەوە  لە  من 

جەنگ... بۆچی؟

لەیەکێک لە گەشتە ڕۆژنامەنووسیەکامندا ژنێکم بینی، لە سەروەختی جەنگدا 

ڕێنوێنیدەری پەرستیار بووە. گێڕایەوە: لە زستاندا بەسەر دەریاچەی بەستووی 

الدۆگاسدا پەڕیونەتەوە، دوژمن بە جوڵەیانی زانیوە و تەقەیان لێ کردوون. 
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ئەسپەکان و مرۆڤەکان لەژێر سەهۆڵەکەدا ونبوون. ئەمە هەمووی لە شەودا 

ڕوویداوە، ئەو ژنەش لە ئاوەکەدا پڕیکردووە بە بریندارێکدا و تا کەنار دەریاکە 

ڕایکێشاوە. »ئەوەی ڕام ئەکێشا تەڕ و ڕووت بوو ـ پێموابوو جلوبەرگەکەی 

دەرکەوت  بۆم  کەنارەکە  لە  »بەاڵم  گێڕایەوە.  ژنەکە  داکەندراوە«،  لەبەریدا 

من ماسییەکی بزەی برینداری گەورەم ڕاکێشاوە. لە داخاندا دەهری بووم و 

کەومتە جنێودان: وا مرۆڤەکان ئازارئەچێژن، بەاڵم ئەی ئاژەڵەکان بۆچی، بۆ 

ئەبێت باڵدارەکان و ماسییەکان پێویست بکات وایان بەسەر بێت؟« 

لەیەکێک لەسەفەرەکانی ترمدا لە ڕێنوێنیدەرێکی پەرستیارم بیست کە سەر 

ئەڵامنی  بریندارێکی  لە شەڕێکدا  گێڕایەوە کە چۆن  بوو،  بە سوپای سوارە 

ڕاکێشاوەتە ناو چاڵێکەوە، یەکەم جار لە چاڵەکەدا بۆی ئاشکرابووە ئەوەی 

پەرستیارەکەش  شکاوە،  سەربازەکە  ڕانی  ئەڵامنیە.  سەربازی  ڕایکێشاوە 

برینەکەی بۆ پێچاوە. خۆ ئەو دوژمنە! بەاڵم ئەبێ ئەو چی بکات؟ لەکاتێکدا 
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برینەکەی  ئەو  کەچی  ئەکوژرێن!  خۆیان  سەربازەکانی  ئەوەوە  لەسەرو 

ئەوە  ترەوە. دوای  بریندارێکی  بە الی  بە سنگەخشێ ئەچیت  ئەپێچێت و 

ناو  ڕائەکێشێتە  لە هۆش خۆچووی ڕوسیش  برینداری  ئەچێت سەربازێکی 

ئەڵامنەکە  سەربازە  ئەیەوێت  بەبەردا  دێتەوە  هۆشی  کاتێک  چاڵەکەوە، 

هۆشی  ئێستا  و  بوراوەتەوە  پێشرت  کە  ئەڵامنییەکەش  سەربازە  بکوژێت. 

هاتۆتەوە بەبەردا ئەیەوێت ڕوسەکە بکوژێت. »لە پێشدا بۆکسێکم کێشا بە 

دەمی یەکێکیاندا و دواتریش بەوی تریاندا، پەرستیارەکە بیری ئەکەوێتەوە و 

ئەڵێت.« »خوێنەکامنان تێکەڵ بەیەکرتی بووبوو.«

جەنگێک بوو پێشرت من جەنگی وام نەبینیبوو. جەنگێکی ژنانە بوو. باس باسی 

پاڵەوانێتی نییە. باسی ئەوە نییە چۆن هەندێک کەس بە پاڵەوانانە مرۆڤەکانی 

تر ئەکوژن. من تا ئێستاش گلەیی ژنێک لە یادەوەریمدا چەسپیوە: »کە دوای 

شەڕ بەناو چەپەری شەڕدا ئەڕۆیت. ئەبینیت لەویادا کەوتوون... هەموویان 
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هەم  بەزەیت  ئەکەن.  ئاسامن  سەیری  و  کەوتوون  قۆزیشن.  زۆر  گەنجن، 

بەوانەی خۆتان و هەم بەوانی تریشدا دێتەوە. کە لەویادا وتی »هەم ئەوانەی 

خۆمان و هەم ئەوانەی تریش« ئەو بیرۆکەیەم بۆ هات کە ئەبێت کتێبەکەم 

باسی چی بکات. کە ئایا جەنگ کوشتنە. ئەگەر وایە چۆن ئەمە لە یادەوەری 

ژنێکدا ئەمێنێتەوە.

هەر ئێستا پیاوێک لەویادابوو جگەرەی ئەکێشاو زەردەخەنەی بەڕوودا ئەکردی 

ـ کەچی ئێستا ئەو نەماوە. زیاتر لە هەمووان ژنان باس لەو دیارنەمانانە ئەکەن 

ـ کە چۆن خێرا هەموو شتێک لە جەنگدا ئەگۆرێت و ئەبێت بە هیچ. مرۆڤێک 

سەر بە زەمەنی مرۆڤایەتییە. ڕاستە، ئەوان لە تەمەنی 17 و 18 ساڵیدا خۆیان 

داوایان کردووە بچن بۆ جەنگ، لەگەڵ ئەوەی نەیان ویستووە مبرن. بەاڵم 

ئامادەشبوون بۆ مردن. مردن لە پێناوی دایکی نیشتیامندا. هەروەها لەبەر 

خاتری ستالینیشـ  مرۆڤ ناتوانێت وشەکانی ناو مێژوو بسڕێتەوە.
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دوو ساڵی خایاند و کتێبەکەیان چاپ نەکرد، پێش بیرۆسرتیکا چاپ نەکرا. 

یاخود پێش گۆرباتشۆڤ. »کتێبەکەی ئێوە وائەکات کەس نەچێت بۆ جەنگ«، 

سانسۆرکەران پێیان وتم. »جەنگەکەتان ناخۆشە. بۆچی هیچ پاڵەوانێک لەالی 

ئێوە بوونی نییە؟« من بەدوای پاڵەوانەکاندا نەگەڕاوم. من مێژووم لە ڕوانگەی 

هیچ  نەبیرناون.  کە  نووسیوەتەوە  بەشداربوانەوە  و  شاهید  ئەو  چیرۆکی 

کەسێک هەرگیز نەچووە پرسیاریان لێ بکات.

بیروباوەڕە  لە  بیریان  ئاساییەکان،  تەنیا مرۆڤە  نازانین، کە مرۆڤەکان،  ئێمە 

جەنگ  لە  باسی  مرۆڤە  ئەم  جەنگ  دوای  یەکسەر  کردۆتەوە.  گەورەکان 

کردووە، بەاڵم دوای دەیان ساڵی تر باسی لە جەنگێکی تر کردووە ـ بێگومان 

شتێک لەو مرۆڤەدا گۆڕاوە، چونکە هەموو ژیانی خۆی لە ناو یادەوەرییەکانیدا 

ساڵەدا  چەند  ئەو  لەماوەی  چۆن  ئەبێ  خۆی.  خودی  هەموو  هەڵگرتووە. 

بە چی  باوەڕی  بینیبێت.  کێی  بینیبێت،  چی  و  خوێندبێتەوە  ژیابێت، چی 
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بووبێت. لە کۆتایشدا ئایە ئەو دڵخۆش بووە یان غەمبار. دیکۆمێنت ئەم هات 

و هاوارە زیندووەیە، لەگەڵ ئێمەدا ئەویش گۆڕانی بەسەردا دێت...

ساڵی 19410دا  لە  کچانەی  ئەو  کە  هەیە  بەوە  قەناعەتم  تەواو  من  بەاڵم 

بەشداری جەنگیان کردووە هەرگیز جارێکی تر لە چەشنی ئەوان دروست 

نابێتەوە. ئەو دەم هەرە گەورەترین سەردەمی بیروباوەڕی »سوور« بووە ـ 

تا ئێستاش  لینینیش گەورەتر بووە. سەرکەوتنەکەیان  تەنانەت لە شۆڕش و 

گوالگی شاردۆتەوە. من بێ ئەندازە ئەو کچانەم خۆشئەوێت. بەاڵم ناکرێت 

باسی ستالینیان لەگەڵدا بکەیت، یاخود باسی ئەو شەمەندەفەرانەی دوای 

جەنگیان لەگەڵدا بکەیت کە سەرکەوتووەکانی بردووە بۆ سیربیا، ئەوانەی 

ماڵەوە  بۆ  گەڕانەوە  کە  تریش  ئەوانی  بوون.  ئازاکان  خەڵکە  هەرە  لە  کە 

بێدەنگ بوون. جارێکیان گوێم لێ بوو: »ئێمە تەنیا لە جەنگدا ئازاد بووین. لە 

بەرەی جەنگدا.« هەرە گەورەترین سەرمایەی ئێمە عەزابە. سەرمایەی ئێمە 
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نەوت و غاز نییە، بەڵکە عەزابە. ئەوە تەنیا شتێکە ئێمە بەردەوام لێی هەڵ 

ئەهێنجین. من بەردەوام بەدوای وەاڵمێکدا وێڵم: بۆچی ئەو هەموو عەزابەی 

خۆمان نەگۆڕیوە بۆ ئازادی؟ ئایە بەڕاستی ئێمە کەسانێکی بێ هودەبووین؟ 

جادایڤ ڕاستی کرد کە وتی: ڕوسیا واڵتێکە بەبێ یادەوەری، جێیەکە تەواو بۆ 

لەبیرچوونەوە، هۆشیارییەکی پاکیزەیی هەیە بۆ ڕەخنە و ڕەنگدانەوە.

ئێمە هەتاکو بڵێی چەندان کتێبی قەبەقەبە و گەورەشامن هەیە...

1989
من لە کابول بووم. نەم ئەویست چیرت لەسەر جەنگ بنووسم. بەاڵم ئێستا 

من لەناو جەنگێکی ڕاستەقینەدام. لە ڕۆژنامەی پراڤدادا نوورسابوو: »ئێمە 

لەهەموو  سۆسیالیسم.«  دامەزراندنی  بۆ  ئەدەین  ئەفغان  برایانی  یارمەتی 

الیەک هەر جەنگی خەڵکە، جەنگی شتەکانە، جەنگی کاتە. 

ئوتێل مبێنەرەوە، دەنا من  لە  بۆ شەڕ: »خامنە بچکۆلەکە،  نەیانربدم  دوێنێ 
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تێڕوانینێکی  جۆرە  کــردەوە:  بیرم  و  مامەوە  ئوتێلەکە  لە  ئەبم.«  خەتابار 

بۆخۆی  ئەمە  هەروەها  تردا  ئەوانی  ئازایەتی  لەبەرامبەر  هەیە  نائەخالقی 

مەترسیداریشە. وا بوو بە دوو هەفتە من لێرەم و ناتوانم خۆم لەو هەستە 

ڕزگار بکەم کە جەنگ بەالی منەوە بەرهەمێکی ناڕۆشنی رسوشتی پیاوانەیە. 

بەاڵم ئەو شەڕە ڕۆژانەییەی کە ئەکرێت گەورەیە. من بۆم دەرکەوتووە کە 

چەک جوانە: ڕەشاش، مین، زرێپۆش. مرۆڤ زۆر بیری لەوە کردۆتەوە کە چۆن 

بەباشرتین شێوە مرۆڤێکی تر بکوژێت.

گفتوگۆیەکی ئەبەدی لە نێوان حەقیقەت و جوانیدا هەیە. کەسێک مینێکی 

بۆچی  »ئەمە جوانە.  من:  »ژنانەی«  پەرچەکرداری  پیشاندام،  ئیتالیان  نوێی 

ئەگەر  کە  کردمەوە  ڕوون  بۆی  سەربازی  بەشێوازێکی  کەسەکە  جوانە؟« 

بەسەریدا بڕۆیت یان قاچ بە یەکێکی وادا بنێیت... قاچ بە هەر گۆشەیەکیدا 

قسە  ئەم  ئەمێنێتەوە.  مرۆڤەکە  لە  گۆشت  سەتڵێک  تەنیا  ئەوا  بنێیت... 
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نائاساییەی ئەم پیاوە وەک قسەیەکی زۆر ئاسایی و ڕوون دەربڕرا. جەنگە، 

کەسەکە وائەڵێت... کەس بەم وێنانە شێت نابێت، یاخود لەسەر ئەو زەوییە 

مرۆڤێک بکەوێت کە بە هۆکارێکی رسوشتی یان چارەنووس نەمردبێت، بەڵکە 

بەدەستی مرۆڤێکی تر کوژراوە.  

بارێکم بینی لە »گواڵڵەی ڕەش«، ) فڕۆکەیەک تابوتە لە زینگ دروستکراوەکانی 

ئەو  جار  زۆرینەی  ئەگواستەوە(.  دایک  نیشتامنی  بۆ  کوژراوەکاندا  لەگەڵ 

جلوبەرگە سەربازییە کۆنانەیان ئەکردە بەری کوژراوەکان کە هەر لە دەمی 

کە  ئەدا  ڕووشی  بەاڵم  خەتخەت،  پانتۆڵی  لەگەڵ  هەبوون،  چلەوە  سااڵنی 

لەگەڵ  سەربازەکان  نەئەکرد.  کوژراوەکانی  بەشی  سەربازییەکان  جلوبەرگە 

یەکرتیدا قسەیان ئەکرد: »کوژراوی تازەیان هێناوە بۆ ناو یەخچاڵەکە. بۆنی 

واڵت  لە  ئەشرتسم  ئەنووسم.  ئەمە  لەسەر  من  دێت.«  لێ  پیریان  یەکانەی 

ئەوبەری  و  ئەمبەر  درەختی  لەسەر  ڕۆژنامەکامناندا  لە  نەکەن.  پێ  باوەڕم 
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گەڕەکەکان ئەنوورسێت کە سەربازە ڕووسەکان چاندویانن. 

من لەگەڵ کوڕەکاندا قسەئەکەم، زۆریان خۆبەخشانە هاتوونەتە ئێرە. خۆیان 

ئەکادیمییەکانەوە  ماڵە  لە  زۆرینەیان  دیقەمتدا  ئێرە.  بێنە  کردووە  داوایان 

هاتوون: دایک و باوکیان مامۆستا، دکتۆر، فەرمانبەری کتێبخانەن ـ بە کورتی 

بڵێم، خەڵکانی خوێنەوارن. بەڕاستی خەونیان یارمەتیدانی خەڵکی ئەفغان 

بوو تاکو سۆسیالیسم بنیات بنێن. ئێستا ئەوان گاڵتەیان بەخۆیان دێت. لەوێ 

ئەوان شوێنێکیان لە فڕۆکەخانەدا پیشاندام کە سەدان تابوتی زینگی تیادا 

ئەفسەرەی  ئەو  ئەبریسکانەوە.  خۆرەدا  ئەو  لەژێر  پەنهانانە  زۆر  دانرابوو، 

چاوساخم بوو نەی توانی لەوە زیاتر خۆی بگرێت: »ڕەنگە تابووتەکەی منیش 

لێرەدا بێت... منیش ئەخەنە ناو یەکێک لە مانەوە... ئاخر من لێرە شەڕ لە 

پێناوی چیدا ئەکەم؟« بەاڵم هەر زوو لە قسەکانی خۆی ترسا و وتی: »نابێت 

ئێوە ئەم قسانە تۆماربەکەن.«
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شەوێ خەونم بەو کوژراوەکانەوە بینی، هەموویان ڕوخسارێکی حەپەساویان 

پێوە بوو: من چۆن ئەبێت کوژرابم؟ بەڕاستی من کوژراوم؟

لەگەڵ پەرستیارەکاندا چووم بۆ خەستەخانە بۆ الی ئەفغانییە مەدەنییەکان، 

دیاریامن لەگەڵ خۆمان بردبوو بۆ منداڵەکان. یاری، کێک و شیرینی. من نیو 

دەستە بوکەڵەی ورچیشم پێ بوو. گەیشتینە خەستەخانەکە ـ ڕیزێکی درێژ 

خانۆچکە بوو، قەرەوێڵەکان دۆشەکیان لەسەر نەبوو، هەر یەکەو نوێنی خۆی 

پێ بوو. کچێکی گەنجی ئەفغانی منداڵێکی لە باوەشدا بوو هاتە پێشەوە 

لێم، ئەیویست شتێک بڵێت، دوای دە ساڵ هەمووان فێری کەمێک ڕوسی 

بووبوون، یارییەکم دا بە منداڵەکە، بە دان لێی وەرگرتم. »بۆچی ئەو منداڵە 

وائەکات؟ بە حەپەسانەوە پرسیم. ژنە ئەفغانییەکە بەتانییەکەی لەسەر جەستە 

بچکۆلەکەی البرد، منداڵەکە هەردوو دەستی قرتابوو. »ئەوە ڕووسەکانی تۆ 

بوون تۆپبارانیان کرد.« یەکێک گرمتی، کەوتم... 
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کردووە  ئەفغانییەکانی  گوندە  خۆمان  گرادەکانی  موشەکە  چۆن  کە  بینیم 

بە تەپۆڵکەی خۆڵ. لە گۆڕستانێکی ئەفغانییەکان بووم، درێژ وەکو دێیەکی 

ئەفغانی  پیرێژنێکی  گۆڕستانەکەدا  ناوەڕاستی  لە  جێیەک  لە  خۆرهەاڵتی. 

لە  دێیەکەوە  ئەبرایە  زینک  تابوتێکی  چۆن  کە  کەوتەوە  بیرم  ئەیقیژاند. 

دەرەوەی مینسک، چۆنیش دایکەکە ئەیقیژاند. قیژەیەک بوو هەم مرۆڤانە و 

هەمیش ئاژەاڵنە... من هەمان جۆری ئەو قیژەیەم لە سەرقەبرانەکەی کابول 

گوێ لێ بوو...  

لەبەرامبەر  ئازاد.  مرۆڤێکی  نەبوومە  یەکسەر  کە  ئەنێم  بەوەدا  دان  من 

پاڵەوانەکاندا ڕاستگۆ بووم، ئەوانیش متامنەیان بە من هەبوو. هەر یەکێک 

لە ئێمە ڕێگای خۆی هەبوو بەرەو ئازادی. من پێش ئەفغانستان باوەڕم بە 

سۆسیالیسمێک بوو بە سیامیەکی مرۆڤانەوە. من لەوێوە داماڵراو لەو خەیاڵ 

»مببوورە،  وتم:  بینی، من  یەکرتیامن  باوکم  و  کاتێک من  گەڕامەوە.  پاڵوانە 
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بیروباوەڕی کۆمۆنیستی گۆشکرد، بەاڵم  بە  بڕوابوون  بە  باوکە«،  »تۆ منت 

تەنیا یەک جار بەسە ببینیت کە چۆن ئەو قوتابیانەی قوتابخانەکانی سۆڤیەت، 

ئەوانەی کە تۆ و دایکم وانەتان پێ ئەوتنەتەوە )دایک و باوکم مامۆستای دێ 

بوون(، لەناو خاکی واڵتە بیانییەکاندا ئەو مرۆڤانە ئەکوژن کە نایان ناسن، 

هەموو قسەکانی تۆ بوون بە تۆز. ئێمە پیاوکوژین ـ تۆ لەمە تێ ئەگەیت، 

باوکە!« باوکم دەستی کرد بە گریان. 

زۆر مرۆڤی ئازاد لە ئەفغانستانەوە گەڕانەوە. بەاڵم من منوونەیەکی تریشم 

لە ئەفغانستان، گەنجێک هاواری کرد بەسەرمدا: »ژنەکە، تۆ  هەیە. لەوێ، 

لە جەنگدا  کوژرانی خەڵکی  پێتوابێت  تۆ  ڕەنگە  ئەزانیت؟  لە جەنگ  چی 

وەک کوشتنی ناو کتێب و سینەما وایە؟ لەوێ بە جوانی ئەکوژرێن، بەاڵم لێرە 

دوێنێ هاوڕێکەی منیان کوشت ـ گوللەکە دابووی لە سەری. ڕەنگە دە مەتر 

هەوڵیدابێت ڕابکات بۆئەوەی مێشکی بگرێتەوە...« 
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بەاڵم حەوت ساڵ دوای ئەوە هەر هەمان گەنجی خۆشەویست، کە ئێستا 

سەرمایەدارێکی سەرکەوتووە، باسی لەسەردەمی خۆی ئەکرد لە ئەفغانستان. 

تەلەفوونی بۆ کردم: »چ گاڵتەجاڕییەکە کتێبەکانی تۆ؟ زۆر ناخۆشن...« ئەو لە 

مێژبوو بووبووە مرۆڤێکی تر، نەک ئەوەی من لەناو جەرگەی مردندا بینیبووم، 

ئەو کەسەی کە نەی ئەویست لە تەمەنی بیست ساڵیدا مبرێت...  

لە خۆمم پرسی ئەمەوێت چ جۆرە کتێبێک لەسەر جەنگ بنووسم. ئەمەوێت 

لەسەر مرۆڤێک بنووسم کە تەقە ناکات، کە نەتوانێت تەقە لە مرۆڤێکی تر 

بکات و عەزاب بچێژێت بەدەست بیرکردنەوە لە جەنگ. ئەو پیاوە لە کوێیە؟ 

من ئەو پیاوەم نەبینیوە.

1997 - 1990
ئەدەبی ڕووسی لەو ڕووەوە سەرنج ڕاکێشە کە تەنیا هەر ئەو ئەتوانێت باس 

پەڕیوون.  تێ  پیایدا  تر  کە زۆرینەی واڵتانی  بکات  ئەزموونە دەگمەنە  لەو 
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زۆرجار لێم ئەپرسن: ئێوە بۆچی بەردەوام لەسەر ئەو تراژیدیایە ئەنووسن؟ 

لەبەرئەوەی ئێمە ئاوها ژیاوین. دیارە ئێمە ئێستا لە کۆمەڵێک واڵتی جیادا 

ئەژین، بەاڵم ئەو مرۆڤە »سوورە« لە هەموو شوێنێک هەیە. کە لەو ژیانە و 

لەو یادەوەرییانەوە هاتۆتە دەرەوە. 

بۆ ماوەیەکی درێژ نەمویست لەسەر چەرنۆبیل بنووسم. نەم ئەزانی ئەبێت 

چۆن لەسەری بنوورسێت ـ بەچ کەرەستە و لە چ گۆشەیەکەوە ئەبوو لێی 

نزیک بیتەوە؟ ناوی واڵتە بچکۆالنەکەی من، کە لە ئەوروپادا لەبیرچووبوەوە 

و لە دنیاشدا پێشووتر تا ڕادەیەک هەرگیز قسەی لەسەر نەکرابوو، بەهەموو 

بە  بووین  بەلەڕوسیای،  ئێمەی  لەسەری،  قسەکردن  بە  دەستکرا  زمانێک 

نەنارساوەوە  لەالیەن خەڵکی  بووین  یەکەم کەس  ئێمە  خەڵکی چەرنۆبیل. 

باسکراین. دیارە ڕوونە ئێمە بێ لەوەی کە لەبەردەم ملمالنێکانی کۆمۆنیستی، 

جۆرە  ئەم  بەردەم  کەوتووینەتە  ئێستاش  وەستابووین،  ئاینیدا  و  نەتەوەیی 
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دڕندایەتی و سەراپاگیرییەی، کە تا ئەم دەمیش خۆی لە نیگامان شاردبوەوە. 

دوای چەرنۆبیل دەرگایەک کەوتە سەر پشت. 

بیرمە کە چۆن شۆفێرێکی تەکسی پیر نائومێدانە جنێوی ئەدا کاتێک کۆترێک 

خۆی کێشا بە جامی پێشەوەی ئۆتۆمبیلەکەیدا. »هەموو ڕۆژێک دوو ـ سێ 

ئەنوورسێت  ڕۆژنامەکانیشدا  لە  کەچی  ژێــرەوە.  بە  ئەکەن  خۆیان  باڵدار 

ڕەوشەکە لەژێر کۆنرتۆڵدایە.«

و  کۆئەکرانەوە  هەبوو  درەختەکان  گەاڵی  شارەکاندا هەرچی  ناو  پارکی  لە 

ئەنێردران بۆ شوێنێک لە دەرەوەی شار، لەوێ ئەخرانە ژێر گڵەوە. لە شوێنە 

زیان پێ کەوتووەکاندا گڵەکەی کۆئەکرایەوە و ئەشاردرایەوە، تەنانەت ـ  گڵ 

ئەکرایە ژێر گڵەوە، چیلکە و چەوێڵ و گژوگیا ئەنێژرا. هەمووان ڕوخسارێکی 

کەمێک شێتانەیان هەبوو.

هەنگەوانێکی پیر گێڕایەوە: »بەیانی چوومە ناو بەخچەکەوە، شتێک لەوێدا 
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نوقسان بوو ـ دەنگێکی ئاشنا. یەک هەنگ نەئەبیرنا... گیزەی هەنگێک چییە 

دواتریش  ڕۆژی  ڕوویدابێت؟  چی  بۆچی؟  دانەش!  یەک  تەنیا  نەئەبیسرتا. 

هەنگەکان نەفڕین، بۆ ڕۆژی سێهەمیش بەهەمان شێوە بوو... دواتر ئاگاداریان 

کردینەوە کە ڕووداوێک لە وزەی ئەتۆمی ڕوویداوە، ئەوێش زۆر نزیک بوو 

لە ئێمەوە. بۆ ماوەیەکی درێژ هیچامن نەئەزانی. هەنگەکان ئەیانزانی، بەاڵم 

ئێمە نا.«

بە گوزارشتێکی سەربازییانە زۆر بە کورتی زانیاری لەسەر چەرنۆبیل نوورسابوو: 

تەقینەوە، پاڵەوان، سەرباز، ڕاگواسنت... کەی جی بی لە بنکەی بەرهەمهێنانی 

دەنگۆی  ئەگەڕان،  تێکدەردا  و  جاسووس  بەدوای  بوون.  ئەتۆمییەکە  وزەی 

ئەوە هەبوو کە تەقینەوەکە دەستی ئاسایشی خۆرئاوای تیادابێت، بۆئەوەی 

دۆخی بلۆکی سۆسیالیسم الوازبکەن. کەرەستەی جەنگ ڕەوانەی چەرنۆبیل 

کران و سەرباز بەڕێپێوان بەرەو ئەوێ چوون. سیستەمەکە وەک هەمیشە، بە 
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شێوازێکی سەربازی، بەرێوەئەبرا، بەاڵم تراژیدیای ناو ئەو دنیایە سەربازەکان 

بوون کە بە خۆیان و ڕەشاشی نوێی دەستیانەوە. ئەوەی ئەوان ئەیانتوانی 

بیکەن خۆدانە بەر زۆرترین ترشکی ڕادیۆئەکتیڤەکە بوو، هەروەها مردنیش 

بوو کاتێک ئەگەڕانەوە بۆ ماڵەوە.

لەبەرچاوی خۆمدا مرۆڤی پێش چەرنۆبیل گۆڕاو بوو بە مرۆڤی چەرنۆبیل.

تیشکی ڕادیۆ ئەکتیڤەکە شتێک نەبوو بەچاو ببیرنێت یان بتوانرێت دەستی 

تازە  بەاڵم  ئاشنابوون  شتانە  ئەو  بکەیت...  بۆنی  ئەتوانی  نەت  بدرێت،  لێ 

دنیایەکی نادیار داگیری کردبووین. کاتێک چوومە ناوچەکەوە هەر زوو بۆیان 

دابنیشیت،  چیمەنەکان  لەسەر  نابێت  بچنیت،  گوڵ  نابێت  ڕوونکردمەوە: 

نابێت ئاوی بیر بخۆیتەوە... مەرگ لە هەموو جێیەک خۆی مەاڵسدابوو، بەاڵم 

جۆرێکی تر بوو لە مردن. 

بە سەروگوێالکێکی نەنارساوەوە. لەودیوی دەمامکەکانەوە. ئەو پیرانەی لە 
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ئەکرد:  ئاسامنیان  سەیری  ڕاگوێزرانەوە،  دیسانەوە  بووبوو  ڕزگاریان  جەنگ 

»خۆرەتاو بوو.. هیچ دوکەڵ و غازێک دیار نەبوو. تەقەشیان نەئەکرد. نابێت 

ئەمە جەنگ بێت؟ بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەبێت ببین بە پەنابەر.«

بەیانی هەمووان چاوبرسیانە پەالماری ڕۆژنامەکانیاندا، بەاڵم هەرزووش لە 

دوژمنی  لەسەر  نەدۆزرابوەوە.  جاسوسێک  هیچ  ـ  نانەوە  دایان  توڕەبووندا 

گەلیش نەنوورسا بوو. جیهانی بێ جاسووس و دوژمنی گەل دنیایەکی نامۆ 

لەدوای  یەکسەر  چەرنۆبیل  پێکردبوو.  دەستی  نوێ  شتێکی  ئەوان.  بۆ  بوو 

ئەفغانستانەوە ئێمەی کرد بە مرۆڤی ئازاد. 

بۆ من دنیا فراوان بووبوو. لە ناوچەکەدا هەستم ئەکرد من نە بەلەڕوسی، 

ئەکرێت  کە  بایۆلۆگیم  نوێنەری چەشنێکی  بەڵکە  نیم،  ئۆکرانی  یان  ڕوسی 

بنەبڕببێت. دوو کارەسات یەکانگیر بووبوون: یەکێکیان کۆمەاڵیەتیـ  بناغەی 

ـ  گەردوونی  کارەساتێکی  هەروەها  نقومبووبوو،  ئاودا  لەژێر  سۆسیالیسم 
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خەڵکی  کردبوو:  بێتاقەت  هەمووانی  ئیمپراتۆریەتەکە  کەوتنی  چەرنۆبیل. 

نیگەرانی ژیانی و ژیانی ڕۆژانە بوون ـ پارە لە کوێ بێنن و شتی پێ بکڕن، 

چۆن بژین؟ 

یاخود  کۆبکاتەوە؟  خۆی  ئااڵیەکدا  چ  لەژێر  بکات؟  چی  بە  باوەڕ  مرۆڤ 

ناچارئەبیت فێربیت بژیت بەبێ هیچ بیروباوەرێکی گەورە؟ ئەوەی دواجار 

ناوبرا شتێک بوو ئاشنا نەبوو بە کەس، چونکە تائێستا هیچ کات مرۆڤ وا 

نەژیاوە. سەدان پرسیار ئاڕاستەی ئەو مرۆڤە »سوورە« کرا، ئەویش لە تەنیای 

تەنیا  ئازادیدا  سەرەتای  ڕۆژەکانی  لە  ئاوا  هەرگیز  ئەو  هەڵیگرتن.   خۆیدا 

نەبووە. بەچواردەورمدا مرۆڤی هێدمە لێدراو هەبوون. گوێم لێ ئەگرتن...

دەفتەری بیرەوەرییەکانم دائەخەم...

دابەش  دنیا  پێشرت  ڕوخا؟  ئیمپراتۆریەت  کاتێک  بەسەرهات  چیامن  ئێمە 

بووبوو بەسەر: جەالد و قوربانیـ  ئەوە کەمپی گوالک بوو، خوشک و برایانـ  
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جەنگ بوو، دەنگدەران ـ سەردەمی تەکنیک و جیهانی هاوچەرخ بوو. پێشرت 

دنیاکەمان دابەش بووبوو بەسەر ئەوانەی لە بەندیخانەکاندابوون و ئەوانەشی 

بەئاسانی خەڵکیان دەستگیر ئەکرد، ئەمڕۆش دابەشبوونێک هەیە لە نێوان 

سالڤیەکان و هاویارانی خۆرئاوادا، هەروەها ناسیۆنالستە ناپاکەکان و نیشتامن 

پەروەرەکاندا. بێ لەوەش دنیا بەسەر ئەوانەدا دابەشکراوە کە ئەتوانن بکڕن 

و ئەوانەشی ناتوانن بکڕن. ئەمەوێت بڵێم، ئەمەی دواهەمین جار ناوم برد، 

هەرە قورسرتین تاقیکردنەوەی دوای سۆسیالیسمە، چونکە تا ماوەیەکی کەم 

لەمەوبەر هەموویان یەکسان بوون.

ئەو مرۆڤی »سوورە« بەو شێوەیە نەیتوانی بەشداری ئەو مەملەکەتی ئازادییە 

بکات کە لە ماڵەوە لە چێشتخانەکەی خۆیدا خەونی پێوەئەبینی. بێ بەشداری 

ئەو ڕوسیا دابەش کرا، ئەویش بێ هیچ شتێک و بەتەنیا مایەوە. سوکایەتی پێ 

کراو تااڵن کرا، بە شەڕانی و مەترسیداریش لە قەڵەم درا.
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من گوێ بیستی چی ئەبووم کاتێک بە ڕوسیادا سەفەرم ئەکرد...

ـ ئیمکانی تازەگەری الی ئێمە هەیە، بەاڵم بە پشتوپەنای لە سێدارە ـ دان و  

ساراشکور )ئۆردوگایەکی تایبەت بۆ کاری زۆرەملێی زانستکاران( .

ـ ڕوسێک نایەوێت دەوڵەمەندبێت، چونکە تەنانەت لەوەش ئەترسێت. ئەی 

کەوایە چی ئەوێت؟ تەنیا شتێک کە هەمیشە ئەیەوێت ئەوەیە: کە کەسی تر 

دەوڵەمەند نەبێت. یاخود لە خۆی دەوڵەمەندتر نەبێت.

کەسی  بەاڵم  بدۆزیتەوە،  ئێمەدا  لەناو  بەڕەوشت  مرۆڤێکی  ناتوانیت  تۆ  ـ 

پیرۆزمان هەیە.

چاوترسێن  و  نەکراوە  پێ  سوکایەتیان  کە  دواڕۆژ  نەوەکانی  لە  هەندێک  ـ 

بە  پێویستیان  ئەوان  ناگات،  ئازادی  لە  ڕوس  نییە؛  پێیان  هیوامان  نەکراون 

کۆساک و قامچییە.

ـ هەرە دوو گرنگرتین وشەی ڕوسی: جەنگ و بەندیخانەیە. دزی ئەکات، دێتە 
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دەرەوە و سوێند ئەخوات و لەخەڵکی ئەرسەوێنێت، ئەخرێتە بەندیخانەوە... 

بەرئەبێت و جارێکی تریش هەمان شت ئەکاتەوە.

ـ جێی خۆیەتی کە ژیانی ڕووس قورس و هەژارانە بێت ـ بۆئەوەی کە ڕۆحی 

بەرزبوەوە ببینێت کە ئەو سەر بەم دنیایە نییە... تا پیس و خوێناوی تر بێت، 

شوێنی ئەو گەورەتر ئەبێت...

ـ نە ئەوەندە توانا و نەئەوەندەش شێتی هەیە بۆ شۆڕشێکی نوێ. ئازایەتی 

لە  خوێن  بۆئەوەی  بیروباوەڕێکە  بە  پێویستیان  ڕووسەکان  نەماوە.  تیادا 

دەمارەکانیابدا بیبەستێت...

ـ ژیانێ ئێمە لە نێوان گاڵتەوگەپ و زینداندا دێت و ئەچێت. کۆمۆنیست 

نەمردووە، تەرم ئەژی.

من ئازادی خۆم وەرئەگرم و ئەڵێم ئەو شانسەی کە ئێمە لە سااڵنی ١٩٠٠ 

کاندا هەمان بوو لەدەستامندا. کە پرسیار ئەکرێت: ئێمە چ جۆرە واڵتێکامن 
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ئەوێت ـ واڵتێکی بەهێز و بەدەسەاڵت، یاخود شەرەفمەندانە، کە باش بێت 

بۆ مرۆڤەکان تیایدا بژین؟ بەاڵم ئێمە ئەو واڵتەی جۆری یەکەمامن هەڵبژارد: 

واڵتێکی بەهێز و بەدەستەاڵت. ئێستا وا ئێمە ئەگەڕێینەوە بۆ زەمەنی هێز و 

توندوتیژی. ڕووسەکان جەنگیان لەگەڵ ئۆکرانیاکاندا کرد. لەگەڵ براکانیاندا. 

من باوکم بەلەڕوسی و دایکم ئۆکرانییە. زۆر کەسی ترمان بەو جۆرە هەن. 

فڕۆکەکانی ڕوس بۆمبابارانی سوریا ئەکەن...

بە  دەستیکردووە  زەمەن  ترس.  سەردەمی  بە  گۆڕایەوە  ئومێد  سەردەمی 

گەڕانەوە بۆ دواوە... زەمەنی دەستی دوو...

من ئێستا ئەوەندە دڵنیا نیم کە تەواوبووبم لە نووسینەوەی مێژووی مرۆڤی 

»سوور«. 

باوکم لەدایک بووە  ـ لەوێ  من سێ ماڵم هەیە: زێدی خۆم لە بەلەڕوسیا 

ـ زێدی دایکم، من لەوێ  و خۆشم بەدرێژایی عومرم لەوێ ژیاوم، ئۆکرانیا 
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لەدایکبووم، هەروەها ئەو کلتوورە مەزنەی ڕووس، کەناتوانم بێ بوونی ئەو 

خۆمم بێتەبەرچاو. ئەوانە هەرە خۆشەویستەکانی منن. بەاڵم زەحمەتە لە 

سەردەمی ئێمەدا باس لە خۆشەویستی بکەیت.

وەرگێڕانی لە ڕوسییەوە بۆ سویدی: کایسا ئۆباری لیندستێن.

و. لە سویدییەوە بۆ کوردی: هیوا قادر
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یەکێک لەو سەدان چیرۆکەی کە لەناو کتێبی 
ـ جەنگ هیچ ڕوخسارێکی ژنانەی نییە ـ

 وەرگێڕانی لە سویدییەوە هیوا قادر. 

کالڤیدیا گریگۆریڤنا کرۆچینا
سەرتیپ، عەدەد قەناس

لەگەڵ چوومنان بۆ سەربازی خێرا ڕەوانەکراین... تەواو شەکەتبووین، بەهۆی 

ئەوەی پێویستیان پێامن بوو زوو بەرێیان کردین: ئازوقەی تەقەمەنی لە بن 

ڕمابوو.  و  بەرکەوتبوو  تۆپێکی  و چێشتخانەکەش  نەمابوو  خواردن  هاتبوو، 

سێ ڕۆژ لەسەر یەک بە نانەڕەقە خۆمان ژیاند، زمامنان بووبووە پەاڵس و لە 

جوڵە کەوتبوو. ئەو کچەی بە جوتە پێکەوە دەرئەچووین کوژرا، کچێکی تر 

چیرۆکی یەکەم



57

هاتە جێگاکەی. لەپڕ لەنێوان بەرەی هەردووالدا چاومان بە جوانوویەکی زۆر 

جوان کەوت، بەخۆی و کلکە بژەکەیەوە، وەک ئەوەی هیچ ڕووینەدابێت، 

هیچ جەنگێک لە ئارادانەبێت، زۆر بە هێمنی بەو ناوەدا ئەهاتوو ئەچوو. 

گوێامن لە شیڕەی ئەڵامنەکان بوو ـ ئەوانیش چاویان بە جوانووەکە کەوتبوو. 

سەربازەکامنان کەوتنە مقۆمقۆ: 

لێ  شۆربایەکی  ئەمانتوانی  وانەبوایە  ئەچێت،  لەکیس  جوانووەمان  ئەو  ـ 

دروستبکەین...

ـ بە چەکی ڕەشاش لەو مەودایەدا ناکرێت بپێکرێت.

چاویان پێامن کەوت:

ـ ئەوەتا نیشانەشکێنەکان دێن. ئەوان ئەتوانن تەقە لە جوانووەکە بکەن... 

زووکەن، کچینە!

سیڕەم  کۆنینە  خویەکی  وەک  ـ  بکەمەوە  لێ  بیری  نەکەوتم  ئەوە  فریای 



58

لێگرتەوە و تەقەم لێکرد. ڕانی جوانووەکە کەوتە ژێر خۆی و بەالدا کەوتە. 

من پێموابوو... ئەوەی ئەیبینم تەنیا خەیاڵە، لێ پێشموابوو جوانووەکە سوک، 

سوک ئەحیلێنێت.

دوای ئەوەی تەقەم کرد بیرم کردەوە: بۆچی وام کرد؟ جوانووەکە زۆر جوان 

بینیشم کردیان بە شۆربا! گوێم لە کورکە کورکی  ـ  بوو کەچی من کوشتم 

یەکێک بوو لە پشتمەوە ئەگریا. ئاوڕم دایەوە، بینیم کچە هاوەڵە تازەکەی 

خۆم بوو.

ـ ئەوە چیتە؟ لێمپرسی.

ـ زۆر بەزەیم بەو جوانووە خنجیالنەدا هاتەوە...

چاوەکانی پڕبووبوون لە فرمێسک.

ـ ئەوە چییە، ئەوەندە بە بەزەیت! ئەوەتا ئێمە سێ ڕۆژی ڕەبەقە لە برسان 

مردووین. کەچی بەزەیت بە جوانووەکەدا دێتەوە، ڕەنگە لەبەرئەوەبێت کە 
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تۆ هیشتا بەشداری ناشتنی کەست نەکردووە. ڕۆژی سی کیلۆمەتر بەخۆت 

و هەموو تاقم و تفەنگتەوە بە پێ نەڕۆیشتوویت، ئەتەوێت ئەوەش بکەیت 

و هێشتا برسیشت نەبێت. یەکەم جار ئەبێت ئێمە ئەڵامنەکان لەناوبەرین، 

دوای ئەوە ئەتوانین باس لە بەزەیی بکەین. باسکردنی هەست و سۆز، پێش 

ئەمە ناکرێت... تێگەیشتیت...؟

سەیری سەربازەکانم کرد. هەناسەیەک پێشرت هاواریان ئەکرد و هانیان ئەدام. 

داوایان لێ ئەکردم تەقەبکەم. کەمەکێک پێش ئێستا... کەچی ئێستاش کەسیان 

سەیرم ناکەن ـ وەک ئەوەی من لەویادا نەبم و نەمبینن، هەموویان ڕوویان 

لێ وەرگێڕابووم و خۆیان سەرقاڵی کاری خۆیان کردبوو. جگەرەیان ئەکێشا 

بوو...  شتێک  تیژکردنەوەی  خەریکی  یەکێکیشیان  هەڵئەکەند.  چاڵیان  و 

بگری!  فەرموو  وابکەن: دەی  با  ئەخوازێت  دڵی چۆن  پێموایە خەڵکی  من 

بم، کێم  ئەوەی من کەسێکی سادی  بقریشکێنە! وەک  ئارەزووی خۆت  بە 
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بوێ دەستی لێ نەپارێزم و بیکوژم. هەرچەندە من لە منداڵیمەوە هەموو 

ڕۆحلەبەرێکم خۆشویستووە. تازە چووبوومە قوتابخانە جارێکیان مانگاکەمان 

نەخۆشکەوت و سەریانبڕی. لەیەکبینە بە درێژایی دوو ڕۆژ من بۆی گریام 

و ژیر نەبوومەوە. بەاڵم لێرە تەنیا زرم ـ تەقە ئەکەم! ـ تەقە لە جوانوویەکی 

بچکۆالنەی بێ دەستەاڵت ئەکەم. جگە لەوەی... کە ئەو یەکەم جاربوو دوای 

دوو ساڵ چاوم بە جوانوویەک بکەوێتەوە...

ئێوارەکەی نانی ئێوارەیان هێنا. جێشتلێنەرەکە پێوتم: »من نیشانەشکێنێکی 

و  داناین  بۆ  مەنجەڵەکەی  بخۆین.«  گۆشت  ئەتوانین  ئەمڕۆ  چەلەنگم! 

ڕۆیشت. کەچی کچەکان لەوالوە دانیشتبوون و دەستیان بۆ خواردنەکە نەبرد. 

چوومە  سەنگەرەکە  لە  و  گریان  پڕمەی  دامە  چییە،  مەسەلەکە  تێگەیشتم 

دەرەوە... کچەکان بەدوامدا ڕایانکرد و دەستیانکرد بە دڵنەوایی کردنم. دوای 

ئەوەش خێرا قابلەمە خواردنەکەیان هێنایە پێشەوە و کەوتنە هەڵوشینی... 
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ئای چۆن، ئەم جۆرە ڕووداوانە... هەرگیز بیرناچنەوە... 

شەوانە لەگەڵ یەکرتیدا قسەمان ئەکرد. باسی چیامن ئەکرد؟ بێگومان باسی 

جارانی ماڵەوەمان ئەکرد کە چۆن بووـ  هەر یەکە و باسی دایکی خۆی ئەکرد، 

خۆ ئەگەر باوک یان برایەکیشامن هەبوایە ئەوانیش لە بەرەکانی جەنگ بوون. 

باسی ئەوەمان ئەکرد دوای جەنگ چی ئەکەین. چۆن شوو ئەکەین، بیریشامن 

لەو پیاوانە ئەکردەوە کە شویان پێ ئەکەین. سەرۆکی دەستەکەمان پێامن پێ 

ئەکەنی:

ـ حەی حەی، کچینە! ئێوە هەمووتان جوانن، بەاڵم دوای جەنگ هیچ پیاوێک 

جورئەتی ئەوە ناکات بتانهێنێت. ئێوە بەجۆرێک دەستان ڕاستبووە ـ ئەگەر 

قاپێک بۆ سەری هەرچ کەسێکیش هەڵبەن، ئەیکوژن.

هەمان  لە  هەردووکامن  ناسیم،  جەنگدا  لە  مێردم  بە  بوو  پیاوەی  ئەو 

سەربازخانە سەربازبووین. دوو جاران ئەو بریندار کرابوو ـ خراپ پێکرابوو. 
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هەرچی جەنگ بوو بەشداری تیادا کردبوو، تا کۆتایی ژیانیشی لە خزمەتی 

سەربازیدا مایەوە. پێویستی نەئەکرد من بۆی باس بکەم جەنگ چییە. لە کوێ 

لێهاتووە. ئەگەر دەنگم بەرزبکردایەتەوە  بۆ وای  گەڕاومەتەوە و ڕوخسارم 

خۆی تێ نەئەگەیاندم، یاخود بێدەنگ ئەبوو. منیش ئەمبەخشی. ئەمەش ئەو 

فێری کردبووم. پێکەوە دوو منداڵامن بەخێوکرد، هەردووکیان چوونە زانکۆ. 

من و ئەو پێکەوە ژن و مێردێکی ئاسوودەبووین... 

بەاڵم ئەتانەوێت من چیرتتان بۆ باس بکەم... لە سەربازی مەرەخەس کرام 

و چووم بۆ مۆسکۆ. لە مۆسکۆوە بۆ الی خۆمان بە ئۆتۆمبیل مەسافەیەکی 

میرتۆ  ئێستا  بڕۆیت.  پێ  بە  کیلۆمەترێک  چەند  ئەبوو  دواتریش  بوو  کەم 

گەیشتۆتە ئەوێ، بەاڵم لەو دەمەدا ئەوێ تەنیا درەختی گێالس و دەربەندی 

قوڵی لێبوو. دەربەندێکیان زۆر قوڵبوو ئەبوو بەناچاری بە ناویدا بڕۆم. کاتێک 

گەیشتمە ئەوێ تاریک داهاتبوو. ئەترسام بەناو ئەو دەربەندەدا بڕۆم. لەویادا 
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وەستابووم و نەم ئەزانی چی بکەم: ئایا لەکوێوە هاتووم بگەڕێمەوە ئەوێ و 

چاوەڕوان بکەم تا دنیا ڕووناک ئەبێتەوە، یان جورئەت بدەمە بەرخۆم و ئەو 

ڕیسکە بکەم و بپەڕمەوە. کاتێک بیر لەو ڕابردووە ئەکەمەوە پێکەنینم دێ، 

لەکاتێکدا من لە جەنگ گەڕابوومەوە، لەوێ ئەوەی زۆرترین جار ئەمبینی ـ 

تەرم، بەهەموو جۆرەکانییەوە بوو ـ کەچی لەپڕ لە پەڕینەوەی دەربەندەکە 

بە  تێکەڵ  بۆنیان  بیرنەچۆتەوە،  تەرمه کانم  بۆنی  تائێستا  نیشت.  لێ  ترسم 

بۆنی توتنی هەرزان بووبوو... بەاڵم من ئەو دەمە هێشتا کچێکی بچکۆالنە 

بووم... کاتێک سواری ڤاگۆنی قیتارەکە بووین و لە ئەڵامنیاوە بەرەو ماڵەوە 

گەڕاینەوە... مشکێک لە کۆڵەپشتێکەوە فرتەی کردە دەرەوە هەموو کچەکان 

لە جێگای خۆیاندا دەرپەڕینـ  ئەوانەشی لە قاتی سەرەوە ڕاکشابوون بە دەم 

قیژەوە خۆیان هەڵدایە خوارەوە. کاپتنێک لەگەڵامندا بوو واقیوڕمابوو:

ـ ئێوە هەمووتان مەدالیای ئازایەتیتان وەرگرتووە، کەچی لە مشک ئەترسن!
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بۆ شانسی من لۆرییەک دەرکەوت. بڕیارمدا هاوار لێ بکەم. لۆرییەکە وەستا. 

هاوارمکرد:

ـ ئەچم بۆ دیاکۆڤسکۆیا!

ـ منیش بۆ ئەوێ ئەچم، کوڕە الوەکەی ناو لۆرییەکە وای وت و دەرگاکەی بۆ 

کردمەوە.

چوومە پێشەوەی لۆرییەکە، کوڕەکە جانتاکەمی هەڵدایە دواوەی لۆریەکەوە و 

بەڕێکەوتین. کوڕەکە کە منی بینی جلوبەرگی سەربازیم لەبەردایە و مەدالیام 

بە بەرۆکەوەیە، لێی پرسیم:

ـ چەند ئەڵامنت کوشتووە؟

منیش وەاڵمیم دایەوە.

ـ حەفتا و پێنج.

بە تۆزێک شپرزەییەوە وتی:
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ـ درۆ ئەکەیت، وانییە؟ دیارە هیچ کامیشیانت چاو بە چاو نەبینیوە؟

من لەپڕ ئەوم ناسییەوە:

ـ کۆلیا شیزۆڤ؟ بەڕاست ئەوە تۆیت؟ بیرتە مل پێچە سوورەکەم لە ملتا گرێدا؟

پێش جەنگ من بۆ ماوەیەک بەرپرسی قوتابیان بووم لە قوتابخانە.

ـ ماریۆسا، ئەوە تۆیت؟

ـ ئا، خۆمم...

ـ ئەوە بەڕاستە؟ وای وت و لۆرییەکەی وەستاند.

ڕێگایەدا  ئەم  چەقی  لە  بۆچی  ماڵەوە!  بۆ  مبگەیەنەرەوە  جارێ  تۆ  بەاڵم  ـ 

چ  لێهاتبوو.  منی  وەک  ئەویش  بینیم  چاوم.  زابووە  فرمێسک  وەستاویت؟ 

یەکرتبینینێک بوو!

کاتێک نزیکی ماڵەوە بووینەوە ئەو جانتاکەمی برد و ڕایکرد بۆ الی دایکم، 

لەناو باخچەکەدا بەخۆی و جانتاکەمەوە کەوتە سەماکردن:
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ـ وەرە، وەرە دەرەوە ـ کچەکەتم بۆ هێناویتەتەوە!

هەرگیز ئەو ساتەم بیرناچێتەوە... ئەی چۆن... مرۆڤ چۆن شتێکی ئاوهای 

بیر ئەچێتەوە؟

من گەڕامەوە و ئەبوو بۆ هەموو شتێک لە سفرەوە دەستپێبکەمەوە. فێربووم 

بچمەوە بۆ قوتابخانەـ  من لە بەرەی جەنگدا بۆ ماوەی سێ ساڵ پۆستاڵەکانم لە 

پێمدا دانەکەندبوو. بە کەمەربەندەکامنان ڕاهاتبووین کە هەمیشە بەسرتابوو، 

بەاڵم ئێستا هەستم ئەکرد جلەکانم وەک جانتا پێمەوە هەڵوارساون ـ هەستم 

بە ناڕەحەتی ئەکرد. بە ترسەوە سەیری تەنورەم ئەکرد... یان جلوبەرگەکانم... 

ئێمە لە بەرەی جەنگدا بەردەوام پانتۆڵامن لەپێدا بوو ـ ئێواران ئەمانشۆرد 

و کە ئەشخەوتین لەژێر خۆماندا ڕامان ئەخست، بۆ ئەوەی پانتۆڵەکامنان لە 

ژێرماندا ـ »ئتووبنب«. تەواو وشک نەئەبوونەوە، ئەگەر پلەی گەرماش ناقیس 

بوایە ئەوا ئەیانبەست و ڕەق ئەبوون. ئاخر من چۆن مبتوانیایە فێری تەنوورە 
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لەبەرکردن ببمەوە؟ هەستم ئەکرد قاچەکانم تێکەڵ بەیەکرتی ئەبن. خەڵکی 

بە جلی مەدەنی و پێاڵوەوە ئەڕۆیشنت، ئەگەر ڕێکەوتی ئەفسەرێکت بکردایە 

ـ بێ ئەوەی ویستی خۆتی لەگەڵ بێت خێرا دەستت بەرز ئەکردەوە بۆ ئەوەی 

ئەو  خواردن،  دابەشکردنی  شوێنی  لە  ڕاهاتبوویت  بکەیت.  بۆ  سەالمێکی 

جێگایانەی سەر بە دەوڵەت بوون وابکەیتـ  جارێکیان چوومە نانەواخانەیەک 

و چەندەم نان ویست هەڵمگرت، بەبێ ئەوەی بیرم بۆ ئەوەبچێت پارەبدەم. 

ژنە نانفرۆشەکە پێشرت ئەیزانی من کێم، ئەشیزانی پەیوەندی بە چییەوەیە 

بۆیە چاوپۆشیلێکردم و هیچی نەوت. نانەکانم هەڵئەگرت و لێمدا و ڕۆیشتم، 

بێ ئەوەی پارەبدەم. دیارە دواتر مرۆڤ تەریق ئەبێتەوە، بۆیە ڕۆژی دواتر 

چوومەوە بۆ الی و داوای لێبوردنم لێکرد، هەندێک نانی ترم کڕی و پارەی 

ئەوانەی دوێنێ و ئەو ڕۆژەشم پێکەوە دا. وردە وردە فێری شتە ئاساییەکانی 

تری ژیانی ڕۆژانە بوومەوە... بیرم ئەکەوتەوە کە ژیانی ئاسایی چۆنە... ئەو 
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ئەوان  لەبری  بۆیە  ــاس.  دەروون یان  نەبوو.  دەروونــی  دکتۆری  سەروەختە 

ئەچووین بۆ الی ژنە دراوسێکەمان... یان بۆ الی دایکامن...

من بیر لە شتێکی تریش ئەکەمەوە... گوێ لەمە بگرە. جەنگ چەندی خایاند؟ 

نەمابوو.  بیر  باڵدار و گوڵێکم  بوو... من هیچ  چوار ساڵ. زۆر لەوە درێژتر 

بێگومان ئەوانە لەوێ هەبوون، بەاڵم بیرم نایەت بینیبێتمن. ئاوها بوو... ڕاستە 

ئەمە سەیرە؟ ئاخر چۆن ئەبێت فیلمی ڕەنگاوڕەنگ هەبێت باس لە جەنگ 

تری  ڕەنگێکی  کە  تەنیا خوێنە  ئەوە  ڕەشە.  بکات؟ هەموو شتێکی جەنگ 

هەیە... تەنها خوێن بوو ڕەنگی سوور بوو... هەر لەو ماوەیەی پێشوودا... 

نابێت، ئێمە ماسینکا ئەلچیمۆڤامان دۆزییەوە.  کە زیاد لە هەشت ساڵێک 

کاتێک سەرکردەی تۆپخانەی بەتالیۆنەکەمان بریندار بوو بە گاگۆڵکێ خۆی 

لە بەردەمیدا تەقییەوە...  نارنجۆکێک  گەیاندە الی بۆئەوەی ڕزگاری بکات. 

ڕێک لە بەردەمیدا... سەرکردەکەمان کوژرا، ئەو فریا نەکەوت بە گاگۆڵکێ 
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خۆی بگەیەنێتە الی ئەو، هەردوو قاچی بە جۆرێک پێکران و هەنجن هەنجن 

بوون نەمان ئەتوانی بۆی ببەستین. هەرچیامن لەدەست هات بۆمان کرد. بە 

هەموو جۆڕێک هەوڵامندا. کاتێک خستامنە سەر دەستەبەرەکە بۆ ئەوەی 

مبکوژن...  »کچینە،  لێکردین:  داوای  بەتالیۆنەکە  خەستەخانەی  بۆ  بیبەین 

بوو.  ئەپاڕایەوە... ئەوها  بژیم...« تکای لێ ئەکردین و  نامەوێت بەم جۆرە 

دواتر ڕەوانەی خەستەخانە کرا، ئێمەش کەوتینەوە هێرشربدن و پێشڕەویکردن. 

کاتێکیش دەستامن کرد بە گەڕان بەدوایدا... هەرچی ڕێگایەک ئەیربدینەوە 

سەر ئەو نەمابوو. بۆ ماوەی سااڵنێکی زۆر... نەمانزانی کەوتۆتە کوێوە و چی 

بەسەرهاتووە. بۆ هەرچی دامەزراوەیەکی دەوڵەتی هەبوو نامەمان نووسی، 

بەاڵم کەس نەی ئەتوانی هەواڵێکی دڵخۆشکەرانەمان پێ بگەیەنێت. تا لە 

کۆتایدا لە الیەن قوتابخانەی »شوێن هەڵگرەوەکان«ی ژمارە ٧٣ ی مۆسکۆوە 

کۆمەک کراین. لەالیەن ئەو کچ و کوڕانەی ئەوێوە... دۆزرایەوە، دوای سی و 
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پێنج ساڵ بەسەر تێپەڕبوونی جەنگدا، لە دامەزراوەیەکی پێداویستی تایبەتدا، لە 

شوێنێکی زۆر دوورەدەست، لە ئەلتاج دۆزرایەوە. لەماوەی ئەو هەموو سااڵنەدا 

لەم خەستەخانەوە بۆ ئەو دامەزراوەوە گوێزرابوەوە، دەیان جار نەشتەرگەری 

بۆ کرابوو. تەنانەت دایکیشی ئاگادارنەکردبوەوە کە ماوە... خۆی لە هەمووان 

شاردبوەوە... ئێمە لەگەڵ خۆمان هێنامانە کۆبوونەوەکەمانەوە. پێکەوە دامانە 

پڕمەی گریانێکی لەیەکبینە. دواتر شادوشوکرمان کردەوە بە دایکی... دوای زیاد 

لە سی و پێنج ساڵ یەکرتیان بینییەوە... دایکەکە تا ڕادەیەک شێت بووبوو: »چ 

بەختێک بوو ئەم چەند ساڵە غەم و کەسەر دڵیان نەپچڕاندم! چ بەختێک بوو 

کچەکەم بینییەوە!« ماسینکاش بەردەوام ئەیووت: »من چیرت ناترسم لە بینینەوەی 

ئێوە. من تازە پیربووم.« ئاوها بوو... ئەیچۆن... ئەوەش جەنگ...

بیرمە چۆن شەوێک لەناو سەنگەرەکەمدا پاڵکەوتبووم. نەم ئەتوانی بخەوم. 

لە شوێنێک لەو نزیکانە تۆپیان ئەتەقاند. خەڵکانی ئێمەبوون ئەیان تەقەند... 
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بەهیچ جۆرێک نەم ئەویست مبرم... ئەگەرچی پێشرتیش سوێدنی سەربازیم 

خواردبوو ـ ئەگەر پێویست بکات ئەوا ژیانی خۆم بەخت ئەکەم. بەراستی 

ئەوا  دەربچویتایە،  زیندوێتیش  بە  لەوێ  ئەگەر  خۆ  مبرم.  ئەویست  نەم 

جەنگ کاریگەری لەسەر ڕۆحت دائەنا. ئێستا بیرئەکەمەوە: »باشرتە ڕانێک 

یان قۆڵێکت بشکێت ـ ئەوسا ئازاری جەستە ئەکێشیت. بەاڵم کاتێک ڕۆحت 

بریندار ئەبێت... ئازارێکی بێ ئەندازە زۆر ئەچێژیت. ئێمە زۆر منداڵ بووین 

گەورە  جەنگدا  لە  ئێمە  بووین.  بچکۆلە  کچانێکی  جەنگ.  چووینە  کاتێک 

بااڵم  سانتیمەتر  دە  بینیمی...  دایکم  و  ماڵەوە  بۆ  گەڕامەوە  کاتێک  بووین. 

گرتبوو...

لە کۆتای قسەکانیدا بە تەریقییەوە دەستە گەرمەکانی بۆ درێژکردم. لە ئامێزی 

گرتم و پێیوتم:

ـ ببوورە...
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یەکێکى دیکە لەو سەدان چیرۆکەی کە لەناو 
کتێبیـ  جەنگ هیچ ڕوخسارێکی ژنانەی نییە

 وەرگێڕانی لە سویدییەوە هیوا قادر

»ئه م ماوه یه  شه وانه  خه به رم ئه بێته وه ... وه ک ئه وه ی که ... وه ک ئه وه ی که سێک 

له پاڵمدا بگری... خۆم له  ناو جه نگدا ئه بینمه وه ...

جلێکم  و  دێت  ژنێک  ده ره وه ی سمۆلێنسک  له   ئه کشێینه وه ...  دواوه   به ره و 

ئه داتێ، فریا ئه که وم له به ری بکه م. من به ته نیا ئه چم بۆ ئه وێ... له  ناو پیاوه کاندا 

به ته نیام... پێشرت پانتۆڵم هه بوو، به اڵم ئێستا به  جلێکی به هارانه وه  ئه ڕۆم بۆ 

ئه وێ. له پڕ عاده ئه بم... ده رده سه رییه کانی ژن... زووتر له  کاتی خۆی عاده بووم، 

دیاره  به  هۆی ناڕه حه تییه کانه وه  بوو . به رگه ی هه موو شتێکم ئه گرت، پشتی 

چیرۆکی دووەم
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ئازارم شکاندبوو. ئه بوو ڕوو له  کوێ بکه م؟ له  ژێر ده وه ن و ناو که ندڕ و ژێر 

ناو دارستانه کاندا خه ڵکی اڵڵ و پاڵ خه وتبوون. ئێمه  ئه وه نده   دره خته کانی 

زۆربووین شوێنه کانی دارستانه که  به شی نه ئه کردین. ئێمه  گێژووێژ و دەستخەڕۆ 

به و ناوه دا ئه ڕۆیشتینـ  چیرت که سێک نه بوو متامنه ی پێ بکه ین... هێزی به رگریی 

ئاسامنی ئێمه  له  کوێ بوو؟ ده بابه  کامنان چووبوون بۆ کوێ؟ ئه وه ی زرموکوتی 

ئه هات و ئه فڕی یان به سکه خشێ به ره وڕوومان ئه هات ئه ڵامنییه کان بوون.

حاڵ و باری دیلێتی من به و ده رده  چوو... بۆ نه گبه تی ڕۆژێک پێش گیرانه که م 

بوو  نازانم چ هێزێک  میزاوی خۆمدا گه وزابووم...  له   قاچم شکا...   هه ردوو 

گه یانده   خۆم  ڕزگاربکه م.  خۆم  خشێ  به سکه   توانیم  شه وێ  و  گوڕیدامێ 

پارتیزانه کان... 

من به زه یم به و که سانه دا دێته وه  که   دێن و ئه م کتێبه  ئه خوێننه وه ، هه روه ها 

ئیشکگرتنم  نۆبه ی  کاتێک  »شه وێکیان  نایخوێننه وه ...  و  نایه ن  ئه وانه شی 

بوو... چوومه  ناو هۆڵه که وه  بۆ الی ئه وانه ی زۆر خراپ بریندار بوون. له وێ 
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دکتۆره کان  بێت،  ئێشکگرییه که م  نۆبه ی  ئه وه ی  پێش  که وتبوو...  کاپتنێک 

ئاگاداریان کردبوومه وه  که  ئه و کاپتنه  ئه مشه و ئه مرێت و ناکه وێته  به یانی، من 

لێم پرسی: »حاڵت چۆنه ؟ شتێک هه یه  من بتوانم بۆتی بکه م؟ »من هه رگیز 

ئه وه م بیرناچێته وه  که  پێیوتم... له پڕ زه رده یه کی بۆ کردم ـ زه رده یه کی ڕووناک 

به  ده موچاوه  ئازاراوییه که یدا باڵوبوه وه  : »دوگمه ی ڕۆبه  سپییه که ت برتازینه  ... 

مه مکه کانتم پیشان بده ... زۆر ده مێکه  ژنم نه بینیوه ...« من شه رم گرمتی ، به اڵم 

فریای وه اڵمێکیش که وتم. ئه وجا ڕۆیشتم. کاتژمێرێک دواتر  گه ڕامه وه .

به هه مان زه رده خه نه ی سه ر ڕوخسارییه وه ، مردبوو...«
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کتێبی 

جەنگ هیچ ڕوخسارێکی ژنانەی نییە ی 

سڤێتالنە ئەلیکسێڤیچ
لە الیەن هیوا قادر لە سویدییەوە وەرگێڕاوە بۆ سەر زمانی کوردی 

باڵو دەبێتەوە
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