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پێشباری وەرگێڕ
١
وەک چ ۆن ب ۆ نووس ەر ڕاس تە ،کە هەر کتێبێ ک س ەربردەیەکی بە
دواوەیە ،بۆ وەرگێڕیش هەمان ڕێسا هەر دروستە.
س ەرەتای هەوڵ ی وەرگێ ڕانم لە هۆڵەن دا ب وو ،ئەوی ش س ەبارەت بە
ئیس رائی و س ەرکردەکانی ب وو .ئەوک ات چەن دین کتێ بم ،بەت ایبەتیش
ی ادەوەری س ەرکردەکان بە هۆڵەن دی خوێن دەوە ،بەام لەنێ و ئەو
کتێبانەدا بە ڕێکەوتیش بەسەر کتێبێک دا نەکەوت م ،کە «مێن احیم ب ێگن»
نووسیبێتی ،یاخود لەبارەی ئەوەوە نووسرابێ.
ک اتێ لە ٢٠١٢ش چ وومەوە ئینگلس تانێ ،لە فێیس بووک ش تێکم لەس ەر
وەرگێڕانەک انی ت ایبەت بە ئیس رائی باڵوک ردەوە .لە کاردانەوەی دا
ن امەیەکم ب ۆ ه ات ،مامۆس تایەکی بنو ووی زانک ۆ ویس تی بم دوێنێ و
پەیوەن دی لەگەڵ گ رتم .لە می انەی قس ەکانیدا ،ئام اژەی بە ب ایەخی
کتێبێ ک ب ۆ ک ردم ،کە ه ی «مێن احێم بێگ نە» بە ن اوی «ش ەوە
سپییەکان» .کابرا ئەوە ن دە بە ت امەزرۆوە باس یکرد ،مەیل ی پەی داکردنی
لە کەل لەی دام ،لەوە دەس تم نەکەوت ،زۆریش ی نەب رد ،گەڕای نەوە
کوردستان.
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دواتر لەگەڵ هەن دە کتێب ی دی کە ،بە سوپاس ەوە لە ڕێ ی ک اک «ی ون
حاجی» ،کە دەربازبووی شااوی بەدن اوی ئەنف الە ،دەم ێکە لە ئەمریک ا
دەژی ،کتێبەک انی ب ۆ ن اردم ،یەکێ ک لە کتێبەک ان ،ئەو کتێ بە ب وو ،کە
مامۆستا جووەکە بۆی باسکردبووم.
لەو کۆمەڵە کتێبە دوو دانەیان هی «مناحێم بێگن» بوون ،بەام دیس ان
وەرگێڕان ی «ش ەوە س پییەکان» دواکەوت ،ئەمەش یان ڕێ کەوت و
بیرۆکەیەک دەوری تێدا بینی.
پ ار دووب ارە «ش ەوە س پییەکان»ی م خوێن دەوە ،دیس ان کەڵ کەڵەی
وەرگێڕانم بۆ هاتەوە ،ئەموارەیان دوودڵیم لێنەکرد.

٢
مێن احیم ب ێگن لە  ١٩١٣لە برێس ت لیوس توک ،بیاڕووس یای ئێس تا
لەدایکب ووە .لە  ١٩٣٥لە زانک ۆی «وارش ۆ» خوێن دنی ق انوون
تەواوک ردووە .هەر لە س ییەکانی س ەدەی ڕاب ردووەوە لە ب زووتنەوەی
زایۆنزمی دا ک ارابووە .لە ١٩٣٨دا ب ووەتە س ەرۆکی ب زووتنەوەی
ڕێکخ راوی «بیت ار» کە ج ووانەوەیەکی الوان ی زایۆنس ت ب ووە،
ڕێکخ راوەکە خ ۆی تەرخ انکردبوو ب ۆ دروس تکردنی دەوڵەت ی ج وو لە
هەردوو دی وەکەی ڕووب اری ئ وردن .ک اتێکیش ئاڵم ان لە ١٩٣٩دا
«وارشۆ» داگیردەکا« ،مێناحێم»یش بۆ «ڤیلنا» ڕادەکا .دای ک و ب اوک
و برایەکەی لە ئۆردوگای زۆرەملێی نازییەک ان س ەردەنێنەوە .لە ١٩٤٠
دەس ەاتدارانی س ۆڤیەتی «ب ێگن» دەگ رن و بە ت ۆمەتی چ االکی
سیاس یی ج ووایەتی ڕەوانەی ئۆردوگ ای ک اری بێگ اری (زین دانی)
«س یبێریا»ی دەکەن ،بەام لە ١٩٤١دا لێخۆش بوونێک ب ۆ ه اوواتییە
پۆلۆنییەک ان دەردەچ ێ و بەر لێب وردنەکە دەکەوە .لە دوای
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ئازادبوونی ،لە ت اراوگە دەچێ تە ڕی زی س وپای پۆل ۆنی ،ئینو ا لە ١٩٤٢
خ ۆی دەگەیەنێ تە فەلەس تین .لە فەلەس تین دەچێ تە ڕی زی ڕێکخ راوی
مێلیش یای «ئیرگ ون زڤ ای لی ومی» و لە  ١٩٤٣ت ا  ١٩٤٨دەبێ تە
س ەرکردەی ڕێکخ راوەکە .دوای ج اڕدانی س ەربەخۆیی ،ئیرگ ون خ ۆی
دەک اتە حیزبێک ی سیاس ی و بە ن اوی «هی روت  -سەربەس تی» و بەم
ج ۆرە دەچێ تە نێ و پەرلەم ان (کنێس ت) ،ت ا  ١٩٦٧وەک حیزبێک ی
بەرهەڵستکار (ئۆپۆزسیۆن) دەمێنێتەوە .لە ( )١٩٧٠ - ١٩٦٧دەچێتە نێ و
ڕیزی حک وومەتی یەکێتی ی نیش تمانی و دەبێ تە وەزی ری ب ێ هەگ بە .لە
١٩٧٣ش دەبێتە سەرۆکی حیزبی کوالیسیۆنی لیکود (یەكێت ی) .لە ١٩٧٧
ت ا  ١٩٨٣س ەروەزیری ئیس رائی ب ووە .لە  ١٩٧٨بەیەکەوە لەگەڵ
«ئەن وەر س ادات»ی س ەرۆکی میس ر خەات ی نۆب ب ۆ ئاش تی
وەردەگ رە .ئەو ئاش تییەی ،کە ڕێککەوتنن امەکەی لە نێ وان میس ر و
ئیسرائی لە ١٩٧٩دا واژۆکرا .لە ١٩٩٢ش لە تەلئەبیب کۆچی دواییکرد.

٣
ئەم کتێبەی نووسەر تەرخانە بۆ ئەو ماوەیەی ،کە لە بندەستی ح وکمی
«س تالین» زین دانی ب ووە .هەڵ بەتە م ن لێ رە ن امەوە چەردەیەک لە
ن اوەڕۆکەکەی دووب ارە ب کەمەوە .ئەوەی م ن مەبەس تمە هێ ی بەژێ ردا
بێنم ئەوەیە:
ش ێوازی گێ ڕانەوەی ئەم بەرس ەرهاتانە زۆر دڵگی ر و سەرنوڕاکێش ە،
دەک رە ب ۆ ئەوانەی لە قۆن اغێکی ژیان دا هاوچ ارەنووس ب ن ،ژان و
ناس ۆرەکانی خۆی ان وەک ئەو ،ی ان ئەوەی لە ک ونی زیندان دا بینیوی انە
بخەنەس ەر ک اغەز .هەڵ بەتە ئ ێمە لە ژم ارەی زین دانییانی سیاسیش مان
کەم نی یە .دەک را گێ ڕانەوەی وەه ا بۆش اییەکی گەورەی ئەدەب ی
بەرگریمانی پڕکردبایەوە.
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ڕاس تییەکەی بەنی ازبووم ،زی اتر لەس ەر ئەم بەرای یەدا ب ڕۆم و
بەراوردێک لەنێوان حاڵەتی ماخۆی ئەم کتێبە و تێکۆشەرانی خۆشماندا
ب کەم .ویس تم ش یارەکانی ش ەهید «مەال عەل ی» ئەوانەی لە زین دان و
بەر لە س ێدارەدانی نووس ینی بە نم وونە ب ێ نمەوە .هەروەه ا الیەن ی
پرس یار و وەامک اری دووت وێی لێکۆڵینەوەک ان ،ئەوانەی لێک دانەوەی
فەلسەفی قانوون ی و کۆمەایەتییانە هەڵدەگرن .هەڵوەدابوونی لێکۆڵەر
بەوەی لە ک اتی پرس یار و وەام دا تەنی ا و تەنی ا هەڵ وەدای وش ەی
"دانیپێدادەنێم" بێ تا هەرچی زووە کۆنووسی لێکۆڵینەوەکەی تەواوبک ا،
ئەوس ا بەهەر ش ێوازێک ب ێ دانپێ دانان لە ب ن زم انی "تاوانب ار"ەکەی
بەردەمی دەرب ێن ێ .بەام ئای ا ئەوەی ب ۆ مەیس ەر ب وو؟ ئای ا تۆمەتب ار
کەس ێکی س ادە و ئاس ان ب وو؟ ئای ا حوکم دان بەب ێ دادگەی ی بە س ێ،
پێ نج ،هەش ت س اڵ بەس ەر بەن دکراوەکان و ناردنی ان ب ۆ ئۆردوگ ا
لە
زۆرەمل ێ بێگارەک انی «س ێبریا» ،ئەو ئۆردوگای انەی ن ۆ مان
1
ساڵێکدا هەر سپیەڕۆژ بووە ،بەف ر و بەس تەڵەک ،ش ەوانی س پی س پی
ب وون ،ب ۆئەوەی نەگەڕێ نەوە چ ۆن دەرچ ووە؟ ئای ا ڕووە ڕاس تییەکەی
فەلسەفەی حوکمی یەکێتیی سۆڤیەتی ئەوکات (س تالینزم) چ ۆن بەس ەر
ب ازنەی ژی انی ک ۆلەمەرگی لە نێ و زین دان و دەرەوەی زیندان دا
ڕەنگی داوەتەوە؟ ئ اخۆ ئامرازەک انی زۆرلێک ردن هەر ئەش کەنوەدان و
ئازاردانی جەستەییە ،یان ش ێوە ئ ازارێکی دی کەی هەیە؟ ئ اخۆ ت رس و
دابڕان مەبەس تی خۆی ان دەپ ێکن و دەت وانن م رۆب تێکبش کێنن و ب ێ
هیوای بکەن؟ .دواتر ترسام کارەکەم سەربارکردنی وەرگێڕانەکە ب ێ و
بچێ تە خ انەی درێ ،دادڕی ،ب ۆیە ئەم ک ارە ب ۆ س ەلیقە و لێک دانەوەی
خوێنەر و بۆ لێکۆڵەرەوەکان لێگەڕام.

 1لە سەرووی هێ ی پانی  66ەوە سێمانگی زستان خۆی هەڵنایەت و لە هاوینیشدا بۆ
ماوەی سێ مان هەر ڕۆناکە
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٤
ڕاس تیەکەی گەر هاتب او وەرگێ ڕ وەک نووس ەر ب ۆی هەب ا ،کتێ بەکە
پێشکەشی کەسانێک بکا ،ئەوکات دەمنووسی:
ئەم بەرهەمەم پێشکەش بێ بە گی انی پ اکی دایک م ،ئەو کەس ەی لەگەڵ
ب اوکم لەس ەر ڕۆڵەک انی ئ ازار نەم ا نەیکێش ێ ،خەفەت نەم ا نەیخ وا،
لەبەر بێدەس ەاتیش هەر خۆخ واردنەوەی پێم ایەوە ،ت ا خەم وەک
م ۆرانە هەن اوی خ وارد و هەتی وی ک ردین .ئ اخر چ ی هەیە لە گە و
هەڕەش ە ،گ رتن ،دەرک ردن ،س ووکایەتیپێکردن ،زین دانیکردنی
جگەرگۆش ەیەک و لێ دان لەوی دی کە و دەربەدەرکردن ی س ێ ەمیان
گەورەتربێ؟ لەکاتێک دا ت ۆش هیچ ت پێنەک رە .لە هەمووش ی پ ۆلکتر لە
سەردەمی حوکمی بەعسی و خۆماڵیش بە هەمان ڕبە بێ!
دوای ئەو پێشکەش ی «کنێ ر جەمی »ی هاوس ەری خۆشەویس تم
دەکرد ،هێمای بەرخودان لە زیندان ،هێمای ڕووبەڕووی حوکمی مەرگ
و دوات ر زین دانی هەت ا هەت ایە .هێم ای س ەردەمێک کە ئ ازایەتی و
دڵسۆزی واتاداربوو.
بەڵێ گەر بۆم هەب ووایە ،ئەوا کتێ بەکەم پێشکەش ی "ڕەقی ب"ی ک اکم و
هاوزین دانییەکانی دەک ردر هەریەک لە «م ار ح اجی جێ ،نە ،س وڵتان
ح اجی ئەح مەد ش انی ج وانەمەرگ ،دکت ۆر مەال ئەح مەد ڕوس تایی،
مس تەفا عم ر هەم زە ،ن ادر ڕوس تی ،پی ران ڕەس و  ،زرار ئیب راهیم
حوس ێن ،ڕەمەزان ن وری ،،کەری م ڕەمەزان ،دڵش اد یوس ە ڕەمەزان،
عەب دولاڵ عەبدولواحی د ،ق ادر مەال ڕەس و  ،ئەحم د عەب دوا ئەح مەد،
حاجی ئەحمەد ت اهیر ،عەب دولموتەلیب مەال ئەح مەد ،ئ ازاد غەف ور می ر،
مەرعان جەمی خدر ،حەیدەر محەمەد حوس ێن ،ج وماە نەب ی ئەح مەد،
عەب دولاڵ س ەید ق ادر ،س ەید یوس ە س ەید کەم ا  ،م حەمەد ئەح مەد
ڕەزگەی ی ،مس تەفا ڕەس و ب اپیر ،ف ارس خ در ج ۆلەمێرگی ،عەب دوا
13

ئەحمەد ڕۆستەم ،سەلمان عەباس ،فەقێ عەوا ،م حەمەد ح اجی س ۆفی
نەبی ،سەید زاهیر ڕواندزی ،عوسمان ئەحمەد مس تەفا  »...ئەوانەی ١٣
و ١٤ی  ١٩٨٩ /١٢/لە حەوزی س ۆران گی ران و بە ڕووداوی گرتن ی
 ٣٢تێکۆشەرەکە ناسرا و ناوچەکەی هەژاند ...

بەڵ ێ پێشکەش ی هەم وو زین دانییە سیاس ییەکانم دەک رد ئەوانەی
بیروباوەڕ و وی،دان مایەی تاوانبارکردنیان بوو.

٥
لە کۆتاییشدا ناکرە هەرهیچ نەبێ ،بە سوپاس و پێزانینیش بێ ،چاکەی
هاوڕێک انم نەدەمەوە ،ئەوانەی لەبەر م ن و لەبەر خ اتری وش ەی
ک وردی و لە خۆشەویس تیی کتێ ب ،خۆبەخش انە لەگەڵ م مان دووبوون،
هەڵەی تای و و ڕێن ووس و زم ان و ڕێزمانی ان ب ۆ ڕاس تکردوومەتەوە.
ن اکرە چ اوتی،ی و وردبین ی هەر یەک لە «ش ێش ش ەماڵ گەزنەی ی»،
«ئەژی ن م حەمەد»« ،ڕۆژان م حەمەد»« ،ب ارام س وبحی» و «لوقم ان
محمد شانی» و «حەیدەری حاجی خدر»یش نادیدە بگیرە.

ش.ح.خ
هەولێر٢٠١٨ - ٩ - ١٧ ،
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١

گرتنەکە
"لەس ەر داوان امەیەکی خ ۆت ،بانگ ێش ت ک راوی ب ۆ ئام ادەبوون لە
شارەوانی ،سەر لە بەیانی لە نێ وان س ەعات  ٩ت ا  ،١١س ەر لە ژووری
ژمارە ٢٣بدە".

لە ڕۆژی یەکەم ی ڕەزبەر (ئەیل وو )ی ١٩٤٠دا ئەم داوەتن امە
ت ایبەتییەی ش ارەوانی «ڤیلن ا»م بە دەستگەیش ت ،ئەمەش هەر چەن د
مانگێکی کەم لە دوای بەرفرەوانکردنی دەسەاتی سەربازی و سیاسیی
یەکێتی ی س ۆڤیەتەوە ب وو بەس ەر لیتوانی ا و واتە دراوس ێکانی وەک
التوی ا و ئیس تۆنیا .ئەم س ێ واتەی «بەلتی ک» لە پەیمانن امەی نێ وان
ئاڵم ان  -ڕووس یا لە ١٩٣٩دا ،کە لە نێ وان ڕیبنت رۆپ و مۆلۆتۆڤ دا
م ۆرکرا ،بە ن اوچەی ب ن هەژم وونی یەکێتی ی س ۆڤیەت دان ران ،بەام
()2
هەن دە لە
ڕووس یا دڵ ی بەوە داکەوت ،لە دژی "قەول وبڕی
حکوومەتەک انی تالین ا ،ڕیگ ا و کۆڤن ۆ بە "خواس تنەوەی" ب نکە
س ەربازییەکان ق ایلبێ .ئەم حکوومەت انەش هەرج ار پت ر دژی
کۆمۆنیس تی دەوەس تانەوە .لەگەڵ ئەوەش دا ڕووس یا لە م اوەی
گواس تنەوەدا ب اری چ اودێریی خ ۆی زۆر بە وردی ڕاییک رد .وێ ڕای
 -2قەولوبڕ :پەیماننبەستن ،ڕێککەوتن.
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ئەمەش ،لیتوانی ا دی ارییەکی نیش تمانیی بەخش ندەییانەی لە ک رێملنەوە
پێگەیشت.
بیس ت س اڵ دەب وو لیتوانییەک ان چاوی ان لەس ەر «ڤیلن ا» ،واتە لەس ەر
ش ارە دێ رینەکەی «گێ دیمین» هەڵنەگرتب وو ،کە بە «ڤیلن وس»
ناویان دەبرد .ڤیلن ا  -ڤیلن وس زێ دی «گ ائۆن» ب وو ،جووەک ان بە
ئۆرشەلیمی لیتوانیایان دادەنا و لە دوای جەنگ ی یەکەم ی جی انییش ەوە
پۆلۆنی ا داگیریک رد .ئەمە ب ووە ه ۆی ئەوەی ،لیتوانی ای بچک ۆلە
پەیوەن دیی دیپلۆم اتی و کەناڵەک انی دی کەی لەگەڵ دراوس ێ زلەکەدا
بب ڕە« .کۆڤن ۆش» بە پ ایتەختی ک اتی ڕاگەیەن را ،ئەو ب ڕوایەش لە
ئ ارادابوو ،ج ارێکی دی کە «ڤیلن ا» بگەڕێ تەوە و ببێ تەوە پ ایتەختی
خۆجێیی لیتوانییەکان ،هەر ئەو بڕوایەش لە نێو گەنو ان جۆش ی س ەند
و لە کتێبەکانی قوتابخانەشدا بە ڕازاندنەوەی وێنەکانی لە وێس تگەکانی
قیتار و باڵەخانە گشتییەکاندا دەربڕا.
ئەرە کێ لە وەرچەرخانی مێ،وو دەگا؟ مەبەستی ئەو گەلە بچ ووکە لە
الیەن هەر چ اودێرێکەوە (س ا ئەوەی لەگەڵ ی تەب ا ب ا ی ان دژ) بە
خەی اڵپاڵوی لە قەڵەم دەدرا ،کەچ ی هەر بەو ش ێوازە "خەی اڵپاڵوییە"ش
خەونەکەی ان وەدی ات .ئ اخر پۆلۆنی ا هەرزوو کەوتە ب ن زنوی ری
تانکەکانی ئاڵمان ،ڕووسیای کۆمۆنیس تیش پەیمانن امەیەکی دۆس تایەتی
لەگەڵ ئاڵمانی ای ن ازی م ۆرکرد .بەگ وێرەی ڕێککەوت نەکە ،پۆلۆنی ا ب ۆ
چ وارەم ج ار لە الیەن دراوس ێ زل ێزەک انییەوە دابەش کرایەوە.
«ڤیلن ا»ش بەر ڕووس یا کەوت .لیتوانی اش وەک دەوڵەتێ ک کە لەگەڵ
مۆس کۆ لەجەنگ دابوو ،ژی ایەوەر ئەم جارەی ان خەونەکەی بە
لەخۆگرتنەوەی شارەکە لەسەر دەستی مۆسکۆ هاتەدی.
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لەگەڵ ئەوەش دا س وودمەندانی دی ارییەکە بەتەواوی لە ڕاس تگۆیەتی
دەهن دەکانیان( )3دڵنی ا نەب وون .لە زس تانی ١٩٤٠دا و لە گەرمەی
ئاهەنگێڕان بە خۆشیی گەڕانەوەی «ڤیلنوس» ب ۆ باوەش ی واتەکەی ان،
لیتوانییەک ان بە تەوس ەوە دەی انگوت :ڤیلن ا ه ی ئ ێمەیە ،بەام لیتوانی ا
سەربە ڕووسیایە .زستانی ئەو ساڵە ،زستانێکی تووش بوو ،زستانێکی
پ ڕ لە چ اوەڕوانی و مەراق ،هێش تا لیتوانییەک ان لەب ن ئ اوەزی
دیپلۆماتیی انەی پیرەمێردەکەی ان ،س ەرۆک «س مانتا» و ڕام انی
پۆلیسەکانی (کە جووەکان پێیان دەگ وتن هەش تا مەت ری) ،بەژن درێ ،لە
ب ن بەرگ ی یەکپۆش ی ،کە هەن ووکە لە «ڤیلن ا» و هەروەه ا لە
«کۆڤن ۆش» بەڵ گەی دڵە گەرمەکانی انن .هەر هەم ان زس تان -
ئەموارەی ان لە غەی رە لیتوانییەک ان  -وش ەی بەج ۆش و پ لەی هەرە
ب اای ئاوەزم ان لە پیرەمێردێک ی دی کە بیس ت .ئەفس ەرە سیاس ییەکانی
س وپای س وور ،ئەوانەی لە بنکەک انی س ۆڤیەتدا ڕاه اتبوون بە
خۆش ییەوە ئەو بانگ ێش تنامەی لە م اڵە تایبەتییەک انەوە بۆیان دەهات،
قبووڵبکەن ،سیاسەتی ڕووس ی بە تێروتەس ەلی باس بکەن .لە یەک ێ لەو
بۆن انەدا ،یەکێکی ان نەخش ەیەکی دووسێس ووچی ب ۆ می وانە
ئامادەبووەکان کێشا ،لێدوانە ستراتی،ییەکەی بەم جۆرە پێڕاگەیاندن.
M

 -3دەهندە :بەخشندە.
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"خ ۆ دەبین ی "،ئەفس ەرە ڕووس ەکە گ وتیر "ئەورووپ ای ئەم ڕۆ لەو
سێگۆش ەیە دەچ ێ .س ێ چەقە هێ زی هەیە ،کە لە گۆش ەکانی
سێگۆشەکەدا دیارن :بەرلین ،لەندەن ،مۆسکۆ .ئێستاش «چەمب رلین» و
ب ازنەی دەس ەاتی ئینگلس تان چیی ان دەوە؟ ئەوان دەی انەوە
بارودۆخەکە بە شێوەی سێگۆش ەی یەکەم لێ بکەن :بەرل ین لە بەران بەر
پ ێگەی مۆس کۆ دابن ێن و لەن دەنیش لە س ەری س ەرەوە ب ێ .بەرل ین
لەگەڵ مۆسکۆ بەریەک بکەون و لە کێش ەیەکی دوورودرێ ،ی خوێناوی دا
بمێننەوە تا هێزەکانی هەردووالیان ،هی ڕووس یا و ئاڵم ان ه یاک ب بن.
ئەوسا« ،چەمبەرلین» حیساب بۆ ئەوە دەک ا ،هی وای وایە لەن دەنیش لە
دوندەکە بێتەخوار و سیستەم بۆ ئەورووپا بگەڕێنێتەوە.
"بەام "،ک ابرای ڕووس لەس ەر گوت ارەکەی خ ۆی بەردەوام ب وو" ،لە
مۆس کۆ تەالرێک ی دێ رین هەیە« ،ک رێملن»ی ن اوە ،لە یەک ێ لە
ژوورەکانیدا کەسێکی وردبین ،هۆش مەندترین کەس ی دنی ا و پیت ۆڵترین
ئادەمیزاد دانیشتووە ،ئەویش «یوسە ڤیس اریۆنۆڤیج س تالینە» ،ئەو لە
ش ەو و ڕۆژێك دا ت وانی هاوکێش ەکە بە ڕووی چەمبەرلین دا
هەڵبگێ ڕێتەوە .هەروەک دەبی نن ،ڕەوش ی ئەم ڕۆی ئەورووپ ا بە
سێگۆش ەی دووەم لێک دەدرێتەوە« .بەرل ین» لە بەران بەر «لەن دەن»
وەس تاوەتەوە ،لە کاتێک دا «مۆس کۆ» ل وتکەی سێگۆش ەکەی گرت ووە.
شەڕیش کە بە هۆی پۆلۆنیاوە هەڵگیرساوە ،لەوانەیە ب ۆ چەن دین س اڵ
درێ ،ە بکێش ێ .ئاڵم ان زۆر بەهێ زە ،بەام لە هەم ان کاتیش دا هێ زی
بەیەکەوە گرێ دراوی ئینگلس تان و فەرەنس ەش هەوەن تە نی یە ن ابێ بە
کەم بیگ رین .کە ڕۆژی خۆش ی ه ات و هەردوو ال لە هێ زی خۆی ان
داشۆران ،ئەوسا ئ ێمە دێ ین و سیس تەم لە ئەورووپ ا دادەمەزرێنی نەوە
"...
خ ۆی ئەمە هەر گەاڵەکردنێ ک ب وو .لە بەه اری ١٩٤٠یش دا ئیش ەکە
وێ دەچوو ئیش ەکە ڕاس ت ب ڕوا .بەام دیس ان پی اوە ئازادەک ان -
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بەتایبەتیش بیرئازادەک ان  -دەرکی ان بەوە ک رد ،کە چەن د گەم ،ەییە وا
دابندرە ،دەسەاتدارە مەزنەکان ،ئەوانەی بەو هەموو زانی ارییە ن ێنی یە
تەی ارکراون ،هەمیش ە ئەوە ب زانن کە چ ی دەکەن .لە ه اوین و پ ایزی
١٩٣٩دا ،س تالین ک ارتی فش اری لەس ەر «چەمبەرل ین» زی ادکرد،
هەروەک ئەفس ەرە س ۆڤیەتییەکە ،کە لە ئ اهەنگی پ ایتەختی لیتوانی ا
فێرکراب وو .لەم اوەی تەنی ا س اڵێكدا ،خ ودی کارتەک انی "هۆش مەندترین
پیاوی سەرزەوی" هەڵگێڕدرانەوە.
بەرەی ئەنگلۆ  -فەرەنسی ،کە لە ساڵەکانی جەنگی یەکەمی جی انییەوە
پێک ێنراب وو ،لە م اوەی چەن د هەفتەیەک ی کەم ی س ەرەتای جەنگ ی
دووەم ی جی انی تێکش کا .تانکەک انی ئاڵم ان "ئۆپەراس یۆنی ورچە
س وورەکە" (باربارۆس ا)ی ان بە خێراییەک ی وا کش انەوە ،لە یەک کات دا
لەندەن و مۆسکۆی هەردوو سەرسامکردن ،هەروەه ا س ەرانی س وپای
ڕووسی لووتوبزووت زانیان کاتێکی وایان بەدەس تەوە نەم اوە ت ا چ او
لە داهێزرانی دوژمنەکانی خۆیان بکەن .ئەوان تا ڕاددەیەک دڵنیا بوون،
م اوەیەکی ک ورتی خۆئامادەکردنی ان ب ۆ جەنگێک ی کاولک ارانە دژی
یەکێتی ی س ۆڤیەت لەپێش ە! ئەمە و کەوتن ی پ اری  ،کەوتن ی
حکوومەتەکانی «تالین»« ،ڕیگا» و «کۆڤن ۆ» بەدوای خۆی دا هێن ا .ئەو
هۆک ارە پەیوەن دییەی هەردوو لێکەوتەک ان ،لەس ەر بەش و هێ زە
جیاوازەک انی ئەورووپ ا ک اریگەری خ ۆی دان ا .لە کاتێ دا زرێپۆش ەکانی
ئاڵم ان بەخێ راییەوە بەنێ و فەرەنس ادا دەچ وونە پ ێش ،تانکەک انی
ڕووس یاش واتەک انی بەلتیکی ان دەک ێاڵ .هەر لەو ش وێنانەی کە ئەو
حکوومەتانە "پ ێگەی س ەربازییان" لێخواس تبوونەوە ،لە م اوەی ش ەو و
ڕۆژێکدا حکوومەتی کۆمۆنیس تی س ەری ەڵدا و پەس نی "ڕزگاربوونی ان"
دەدا ،پەس نێک وەنەب ی لە س ۆنگەی شۆڕش ەوە هاتبێتەئ ارا ،بەڵک و بە
س ەرەنێزەی س وپای س ۆڤیەتیەوە ب وور ئەمەش سەرمەش قەنمونەیەک
ب وو ،لە واتەک انی دیکەش دا قەوم ابوو .ئی دی ئەوە نەم ا ب ێن ،پ ێگەی
س ەربازی س وپای س ۆڤیەتی لە واتەک انی بەلتیک دا هەیە :واتەک انی
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بەلتیک خۆیان بوونە پێگەی یەکێتی ی س ۆڤیەت .کەواتە بەش ی دووەم ی
تێببینییە بە تەوسەکەی ،کە لە نێ و لیتوانییەکان دا لە م اوەی لکان دنەوەی
«ڤیلن ا» ڕووی دا ،ڕاس ت دەرچ وو .هەر بەڕاس تی «ڤیلن ا» درایەوە بە
لیتوانیا ،بەام خۆ هەموو لیتوانیاش بووبوو بە ماڵی ڕووسیا.
ڕاس تەوخۆش دوای ڕوودان ی ئەمە ،ژم ارەیەکی زۆری خەڵک ی واتەکە
بە شێوەی جیاجیا ،ئەو جۆرە "بانگ ێشتنامانەیان" پێگەیشت.
منیش  ...شارەوانیی «ڤیلنا» بانگ ێشتی بۆناردم.
پێش تر م ن ه یچ داواک اریم نەداب ووە ش ارەوانیی «ڤیلن ا» .خ ۆم لە
گون دێکی بچک ۆالنەدا دەژی ام ،هەرچەن د کیلۆمەترێ ک لە ش ارەکەوە
دوورب وو ،ه یچ سەروکاریش م لەگەڵ بەڕێ وەبەرایەتیی ش ارەوانییەکەدا
نەب وو .ئەوە دەم ێ ب ارودۆخەکە هەر ئەوەب وو کە هەب وو ،ئەوەن دەش
سەخت نەبوو ،پەی بەوە ببرە ،کە شتەکە لە خۆڕایی نییە و نیازێک لە
پشت پەردەی داوەتنامەکەوە هەیە.
لە سەرێکی دیکەشەوە ،مرۆ هیچ گوم انی نەب وو س ەری لەو هەڵەوپەڵە
س ەیر و بچووک انە س ووڕبمێنێ ،هاوک ات لەو ش تە بەهەن دهەڵگیراوەی
دەزگەی هەواڵگریی سۆڤیەت کە پرسەکەیان وا لێکردبوو ،ی اخود ب ێ ین
ش تەکەیان وا دان ابوو ،کە ئەو بانگ ێش تنە س اویلکەییە بنێ رن .پۆلیس ی
ن ێنی ی س ۆڤیەت ،دەزگەیەک ی باادەس تە ،ئەزم وونێکی ب اای هەیە،
دەس تی بە هەم وو کونوق وژبنێکی دنی ادا ڕادەگەیش ت .نەوەک هەر
دۆس تەکانی یەکێتی ی س ۆڤیەت ،بەڵک و دوژمنەکانیش ی ،بڕوای ان واب وو،
پۆلیس ی ن ێنی ی ڕووس ەکان لە هەم وو هاوتاکانی ان باادەس تر و
زیرەکت رن .س ەرنوێک هەب وو بەوەی ،وەزارەت ی ن اوەخۆی مۆس کۆ،
ئەمڕۆ هەموو ئەفسانە و تەلیسمەکانی دەزگەی هەواڵگریی بەریت انی بە
میرات بۆمابێتەوە .بەام خۆ ئەوە تەن ا ئەفسانەیەک بوو .چارەنووس ی
من وابوو لە هەردوو دەزگە ن ێنی یەکە ن زیکبکەومەوە ،ش ایەتی ئەوەش
20

دەدەم کە لە نێ و هەردووکیان دا ب ایی خۆی ان مێش ک گەم،ەی ان کەم
نەب وون .لە بەهێزی ی ئەزم وونی خ ۆمەوە ،ئامۆژگ اریم ئەوەیە ،ب ڕوا بە
تەلیسمی زیرەکایەتیی دەزگەی هەواڵگریی هیچ کامێکیان نەکەن ،نە هی
ڕووسیا ،نە هی بەریتانیا یان هەر دەزگەیەکی دیکە .ڕێسا ئاس اییەکەی
فێ بازی و گەوجەت ی ،ی ان بەه رە و گەلح ۆیی ،وەک و یەک بە س ەریاندا
جێبەجێدەبێ .ئەوان ئەوە نین کە نەپەنی 4بن.
ز
ایش (لەمەوال ئەو دەزگەیە ،کە لە پەراوێ
 )5( N.K.V.Dئاس
ڕوونکراوەتەوە زۆر ناوی دە ،بۆیە منیش لەمەوپ اش هەر بە ئاس ایش
ئام اژەی پێ دەدەم) بڕی اری داب وو ،بمگ رەر بەام لەبەر هەر هۆکارێ ک
ب ێ ،ی ا ئەوان ی دی کە هەوڵیان دابوو خۆی ان لە ک ارێکی وا ڕاش ەکاوانە
دوورب خەنەوە ،بەڵک و بە ه ۆی بانگ ێش تنامەکە بم خەنە داوەکەوە .ت ۆ
ب ێ ی ئەوەی ئەوان کردی ان کردەیەک ی ش ازەراییانە ب ووبێ؟ ئەوان
فەرمانی ان بە ش ارەوانی کردب وو ،کە بانگ ێش تنامەیەکم ب ۆ بنێ رن،
پەیوەن دیی بە داوایەک ی م نەوە هەب ێ ،بێ ئەوەی س ەرەتا خۆی ان لەو
کێشمەکێشمەیە بدەن ،ئاخۆ من داوایەک ی وام ب ۆ ش ارەوانی چ لە ک ۆن
و چ لە ئێستامدا بەرزکردبێتەوە یان نا.
کەچی لەجیاتی ئەوەی من بکەومە داوەکەوە ،ئاگ ادارکرامەوە .بڕیارم دا
بەپی بانگ ێش تەکەوە نەچ م ،بە ه یچ ش ێوەیەک تخ وونی ژووری ٢٣ی
ش ارەوانییەکە نەکەوم ،ئ اخر لە لێک ۆڵینەوەی ناڕاس تەوخۆدا زان یم،
باڵەخانەی شارەوانی بۆتە نووسینگەی ئاسایش .لە خوێندنەوەی واتای
ب ن دێڕەک انی بانگ ێش تنامەکە و فی تەی حەرام زادە گەیش تم ،دەک را
 4نەپەنی :نەپەنە ،نادیار
The People's Commissariat for Internal Affairs (Народный
-5
)комиссариат внутренних дел, Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del
دەق ناوەکەی کۆمسیاری خەڵک بۆ کاروباری ناوەخۆ ،ئاژانسێکی قانوونیی جێبەجێکاری
یەکێتیی سۆڤیەت بوو ،هەموو خواستەکانی حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی لە سەرتاسەری
قەڵەمڕەوی یەکێتیی سۆڤییەتدا ڕایی دەکرد.
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بڕیاری خۆشاردنەوە یان هەوڵ ی ڕاک ردن ب دەم ،بەام دڵنی اش نەب ووم
لە ت ۆڕی ئەوان دەردەچ م ،لە س ەرێکی دی کەوە ،گوم ان لەوەدا نەب وو،
بت وانم لە م اڵی دۆس ت و ب رادەران خ ۆم بش ارمەوە ،بەت ایبەتیش لە
شارێکی دیکە و بۆ م اوەیەکی باش یش دەمت وانی واب کەم .بەام بڕی ارم
دا نە ت وخنی باڵەخ انەی ش ارەوانی ب کەوم و نە ڕاب کەم و نەخۆش م
بشارمەوە .هۆکاری بەشی یەکەمی بڕیارەکەشم ئاسان بوو .خ ۆ ئەگەر
حک وومەتی س ۆڤیەت ،وەک لە دڵ ی خۆم دا دەمگ وتر ب یەوە بمگ رە،
دەی ب ا ئاژانەکانی ان دەرب کەون بێ نە بەردەرکەی م اڵم و بمگ رن .ئ اخر
خۆ ئەمە ئیش و کاریان بوو .باشە بۆچی خۆم بش ارمەوە وەک ئەوەی
زەوی ق ووتی داب م؟ هۆک اری بەش ی دووەم ی بڕیاڕەکەش م ،ئاس ان
نەبوو ،بەام نامەوە لەسەری بڕۆم.
لە کۆتایی دا ئاس ایش لەوەدا س ەرکەوت کە بمگ رە ،هەرچەن دە
گرتنەکەش بەگوێرەی نەخشە نەبوو.
وەهام دانا کە بەرپرسی بەشی تەکنیکیی( )6ش ارەوانییەکە چەن دین ڕۆژ
بەتاس ەوە چ اوەڕوانی م ن ب ێ ،بەام دەرکەوت س ەرانی ئەو لە
باڵەخ انەیەکی دی کە ب وون ،ه یچ مەیلیش یان ب ۆ داواک راوەکە نیش اننەدا،
یان هەر خۆشیان بە داوانامەکە تێکنەدا و نەشخرایە بەردەمیان .من یش
لە الی خ ۆمەوە گریم انەی وام ک رد ،ئەو کەس انەی لەنێ و ئەو دەزگە
دەستڕۆیش تووەدا ،ئەوانەی بە گرتن ی م نەوە پەیوەس ت ب وون ،ب ۆ
یەک دی بە زەردەخەنەوە گوتی ان" :خ ۆت تێ ک مەدە .ئەو هەر
دەردەکەوە!" لە کاتێک نەک را وەک بانگ ێش تکراوێک بچ مە بەردەمی ان،
وەک ئەوەی داوایان کردبووم ،ئەوان  -یان نوێنەرەکانیان  -لە شوێنی
 -6بەڕای من لە دەستەواژەیەکی وەهادا ،زۆر جار هەڵەیەکی زەق و باو هەیە ،کە
ڕاستەوخۆ ئەو دەستەواژەیە بکرێتە عەرەبی دەبێتە «فني» ئیدی الی ئێمەش بە هەڵە
دەکرێتە هونەری ،هەرچی لە کوردیدا هونەری ڕێک واتای الیەنە تەکنیکییەکە بە دەستەوە
نادا .بۆیە هەر وشەی تەکنیکیم بەکار هێنا.
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گرتنەکەم دا بەب ێ ئەوەی بانگ ێشتیش کرابن ،پەی دابوون .بەام دیس ان
نەوەک ب ۆ ئەوەی بمگ رن ،بەڵک و تەنی ا ب ۆ ئەوەی لەژێ ر چ اودێری
خۆیاندا بم ێ نەوە.
ڕۆژێک ی خ ۆش ،تێبینییم ان ک رد ،س ێ کەس ،یەکێکی ان کچێ ک ب وو،
س ەیری م اڵە بچک ۆلەکەی ئێمەی ان دەک رد .هەن دێک ج ار هەر لەوە
دەوەس تان و تەماش ایاندەکرد .هەن دێک ج اریش لەو نێ وەدا قەدەمی ان
لێ دەدا و دەس ووڕانەوە ،ئەوان هەرگی ز چاوی ان لەس ەر ش وێنەکە
هەڵنەدەب ڕی .نمایش ێکی وەهای ان نیش اندا ،کە وەک ئەزموون دارێک
نەدەجووانەوە .بە پێچەوانەوە ،هەر کاتێک لەوە پەی دادەبوون ،زووش
ون دەبوون ،ئی دی ئەرکەکەی ان زۆر دی ار و پێش چاو ب وو .ئ ێمەش
بڕیاماندا ئەوان لەوە دەربکەین ،ئەوان یش وەه ا لەوە نەوەس تا ب وون،
کە ئ ێمە بە باش ی ت اقیبکەنەوە .من یش داوام لە ژنەکەم ک رد ،بە ک ورتە
سەفەرێک بە قیتار لەگەڵ م بێ تە ن او ش ار .م ن وەه ام بە ژنەکەم گ وت:
"ئەگەر ئەو لێک ۆڵەرەوانە لە ڕێ گەی چ وونە ن او ش ار ،ی ان لەنێ و
شارەکەدا منی ان گ رت ،ئەوا کارێ ک دەکەم خواحافیزیی ت لێ بکەم ،بەام
خۆ ئەگەر ئەرکەکەیان هەر وەس تاندنی م ن ب ێ ،هەر وەک ئەوە دەب ێ،
کە ئێمە بچین و خۆیان و کارەکەیان بناسین ".ئێمە لە م اڵ ه اتینە دەر.
هەر وەک پێش تر پرۆس ەکە ڕەنگڕێ،کراب ێ .ئاسایش ەکان بە دوام انەوە
بوون" .چاودێرەکان" ئەوانەی لەوە ب وون ،لە دوورەوە دی ار ب وونر لە
پش تی ئەوانیش ەوە برادەرەکانم ان ه اتن ،کە تەنی ا لە ئ ێمە دی اربوون.
ئێمەش خۆم ان فڕێ دایە نێ و ف ارگۆنی بەرای ی قیت ارەکە .بەم ج ۆرە م ن
ژنەکەم لە ک ابینەیەک و سێبەرەکانیش مان لە ک ابینەی دوات ر،
برادەرەکانیش ئەوانەی سایەی سێبەرەکانی ئێمەیان دەکرد ،لە کابینەی
سێیەم سواربوون.
کاتێکیش قیتارەکەم ان گەیش تە ش اری «ڤیلن ا» ،هەم ووان هەس تمان بە
دەس تەی چ اودێرییەکە ک رد ،کە لە دەروازەی وێس تگەی قیت ارەکە هەر
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چاوی ان بە ئاراس تەی ئ ێمە دەگێ ڕا .ک ارەکە ئەوەن دە زەق ب وو ،لەو
بڕوایەدا بووین ،هەربینا چ لێرە ی ان لەوە ب ێن و بم انگرن .کەچ ی هەر
بە دوامانەوە بوون ،وێڕای ئەمەش ،ئ ێمە لەس ەر ڕۆیش تنەکەی خۆم ان
ت ا ن او ش ار بەردەوامب ووین ،هەمیش ەش بە س ێ دەس تە دەڕۆیش تین.
بەرەبەرەی ئەنگ ۆرە( )7بە هەم ان ش ێوەی دەرچوونم ان بەرەو م اڵ
بووینەوە.
ب ۆ م اوەی دە ڕۆژی ڕەبەق ڕاوەدوون انەکە بەم ج ۆرە درێ ،ەی کێش ا.
لە ڕاس تیدا پیاوێ ک ،کە بەردەوام ڕاونەران ی ببین ێ ،گ وێی لە تەپەی
پێیەکانی ان ب ێ ،بە تەواوی ش لە نیازی ان ئاگ ادار ب ێ ،زۆر بە ئەس تەم
هەست بە شادمانی دەکا ،لەگەڵ ئەوەش دا لە ب ارودۆخێکی دی اریکراودا
مێشکی خۆش ی ب ۆ مرازێک ی خ ۆی یەکاک ردبێتەوە ،بەوەی بیگەیەنێ تە
س ەر ،ئەوا ن ابێ بڕووخ ێ .بەام ت ۆ ب ێ ی ڕاوەدوونەران دڵش اد ب ن؟
کارێ ک هەب ێ لە ڕاوەدوون انی م رۆ قێزەونت ر ب ێ؟ ڕۆژێکی ان س ەیری
بیچم ی ڕاوەدوونەرەک انم ک رد ،هەر تی رۆر لە ڕووخس اریان دەب اری.
ئەو ڕۆژە کەتن ێکم پێک ردن .ئەمەش م هەر ب ۆ خۆش ی ک رد ،چ ونکە
هەمیش ە پێش تر دەمگ وت ،دەب ێ جۆرێ ک لە میزاجخۆش ی لە هەم وو
بارودۆخێکدا ب ێ یتەوەر ک اتێکیش ش تەکە بەس ەرچوو ،ب ۆ ئاژانەک ان بە
داخ ب ووم ،بە داخ ب ووم ب ۆ ئەوانەی بە ج واب ب وون ،بە دەس ت و بە
س ەر منی ان بەرەو ش وێنێک دەب رد ،وەک ڕاوکەر چ ۆن نێچی رەکەی
بەرەو ئەو ئاق ارە دەب ا ،کە ڕووبەڕووی ببێ تەوە ،بەرلەوەی بیک وژە.
م ن هەمیش ە لەوە پەش یمانم ،کە ش ۆخییم لەگەڵ ئەوان ک رد و
پێمڕاب واردنر ئەوان بە جۆرێ ک لە ق ووایی کارەکەی ان ڕۆچووب وون،
ئەوەندەش ترسا بوون ،زۆریش ناکەسبەچە بوون .هەوڵم دا جارێکی دی
پێیانڕانەبوێرمەوە.

 -7ئەنگۆرە :ئێوارەیەکی درەن  ،بۆ لێ ی کۆتایی ئێوارە.
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بەم ج ۆرە ت ا دەه ات ڕۆژە چارەنووس ازەکە نزیکت ر دەب ووەوە .ب ۆ
ڕووبەڕووب وونەوەی ئەو ڕۆژەش ،ه یچ گۆڕانکاریێ ک لە م اڵە
بچووکەکەمان دا ڕووی نەدا .ئ ێمە لەس ەر خ ووەکەی خۆم ان
بەردەوامب ووین ،بەیانی ان زوو لە خەوهەڵبس تین ،ب ۆ دارک ۆکردنەوە
بچینە لێ ڕەکە و بەو پ ایزە ڕووزەردە دار ک ۆبکەینەوە و کاروبارەک انی
دیکەی ماڵەکەمان ڕابپەڕێنین .ئێمە لە نێ و ماڵەکەمان دا ،دەمانخوێن دەوە،
مش تومڕمان لەگەڵ یەک دا دەک رد ،بە خۆم ان پێ دەکەنین ،ی اری
شەترەنومان دەک رد و س ەیری چاودێرەک انی خۆش مان دەک رد" .ئەرە
ئەوان هێش تا هەر لەوە م اون؟" هەم وو بەی انییەک لە یەک دیمان
دەپرسی .هەموو بەیانیێکیش ب رادەرەکەم ڕاه اتبوو لێیدەپرس یم" :ئەرە
تۆ هەر لێرە ماوی؟" ئێمەش چاوەڕێمان دەکرد .لەگەڵ ئەوەشدا ،ش تێک
لە ئارادا هەبوو ،بۆشمان پێناسە نەدەکرا.
ئەو پ ایزە ئ ێمە لە ژی انێکی مۆتەکەئاس ادا دەژی این .پ اری کەوت.
فەرەنس ا خ ۆی بەدەس تەوە دا .س وپای بەریتانی اش دڵنەوای ی خ ۆی لە
کش انەوە س ەرکەوتووەکەیدا دەبینی یەوە .بە ملیۆن ان ج وو کەوت نە ب ن
دەستی «هیتلەر» و «هیملەر» .بەختی شوومیان خەتم کرا .خ ۆی هەر
کەوتنی پ اری ب وو ،ناڕاس تەوخۆ بڕی اری لەس ەر چارەنووس ی ئەوان
دا .بە ملی ۆن لە جووەک انی دی کە ،کە زۆرینەی ان خەونی ان بە زای ۆنەوە
دەبین ی ،کەوتب وونە داوی ئەودی وی س نوورەکانی ڕژێم ی ڕووس یا ،کە
وایان دەبینی ئامانوی زایۆنیزم "بە الڕێدابردنی پرسی نەتەوەییە" لەنێو
جووەکان دا .ڕژێم ی س ۆڤیەت هەمیش ە پێویس تی بەو بەالڕێ دابردنە
هەبوو ،بۆ ئەوەی بسەلمێنێ وەک دوژمنەکانی (ئەوانەی دەه ۆڵی ڕق و
قینەی ان دژی گەل ی ج وو دەکوت ا و گ وڕدەمی( )8خەڵکیش یان ب ۆ ج ۆش
دەدا) مەبەستیان بوو الیەنگری جووەکان نییە .ڕووس یا پێویس تی بەوە
هەبوو بیسەلمێنێ ،کە شمش ێری دادپەروەری ی شۆڕش گێرانە هەر وەک
 -8گوڕدەم :الفاوی خەڵک ،ئاپۆرایی خەڵک.
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چ ۆن لە س ەری ڕووس ی ،ئ ۆکراینی ،پۆل ۆنی و ئۆزبەکییەک ان درا،
ئاوەه اش لەس ەری جووەک ان ب درە .هەم وو خەڵک ی لە بەران بەر
ئاس ایش یەکس انن  ...هەڵ بەتە جی اوازیش لە نێ وان ج ووە
چەوسێنراوەکان ئەوەیە کە ئەوان جوون ،چەوساندنەوەی ج وو لە نێ و
ب اقی "دوژمنەک انی ش ۆڕش" ڕەوش تێکی زۆر گرن س ایکۆلۆژی ب وور
بەام ڕاس تییەکە لەو ک اتەدا ئەوە ب وو ،کە جی اوازییەکە تەنی ا و تەنی ا
سایکۆلۆجی بوو .ج ووێكی لیت وانی چ ین مامناوەن دی زی رەک ،لە ک اتی
خۆی سەرنوی ئەوەی بۆ دەربڕیم" :هیتلەر یان ستالین! ه یچ کامێکی ان
بۆ ئێمە ب اش ن ین ،بەام جیاوازیش یان هەیە .س تالین پ اڵتۆ خ ورییەکەم
لەبەر دادەکەن ێ ،کەچ ی هی تلەر گی انم .هەر ب ۆیە م ن بەخ تم هەیە لێ رە
دەژی م ،نەوەک لەوە ".لەگەڵ ئەوەش دا زۆری نەخایان د ،هەر ئەو
جوولەکەیە ،دڵنەوایی خۆی بەو شێوە سەرەتا و کورتە دەدایەوە .ئیدی
لەم دۆزەدا هەروەک زۆر لە دۆزەک انی دی کەدا ،گی ان لەبەر ئەو پ اڵتۆ
خورییەکەش داکەندرا.
کێفەڕات( )9بە دوای کێفەڕاتدا دەه ات .لەنێ و ئەو هەم وو کێفەڕاتانەش دا،
بە هەردوو ب اری ت ایبەتی و گش تییدا ،کە بە بەرفرەوان ی بەرۆک ی
مرۆڤ ایەتی گ رتەوە ،مردن ی «زیی ژ ژابۆتنس کی( »)10ب وو .م ن لەوە
دڵنی ام ،ئەگەر هەم وو الپەڕەک انیش پ ڕبکەمەوە ،هێش تا ن اتوانم ئەوە
ڕوون بکەمەوە ،ئاخۆ مەرگی «ڕۆش بیت ار( »)11چ ی ب ۆ م ن دەگەیان د.
غەوارەیەک لێ ێ تێناگ ا .وش ەی "بی انی" لەو بەردەقە ت ایبەتەدا نەوەک
هەر غەی رە ج وو ،بەڵک و کەس انێکیش لە نێ و خەڵک ی خۆش مان
 -9کێفەڕات :کارەسات
 -10ڤادیمیر ژابۆتنسکی ( )١٩٤٠-١٨٨٠دەوڵەتمەدار ،دواندەر ،شاعیر ،نووسەر ،سەرباز -
لە دوای هێرتزلدا مەزنترین سەرکردەی سیاسیی جوو بوو لە چەرخی نوێدا( .پەراوێزی
نووسەر).
 -11ئەوە نازناوێکی ڤادیمیر ژابۆتنسکی بوو وەک سەرۆکی «بیتار» ،ڕێکخراوی گەنوە
نەتەوەخوازەکانی جوو ،کە هەر بە خۆیشی دایمەزراندبوو .لە دەرسەکانی ژابۆتنسکی و
بیتار ،ڕێکخراوی «ئیرگون زڤای لیومی» لە دایکبوو( .پەراوێزی نووسەر)
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دەگ رێتەوە .هەر ب ۆیە ،هەم وو ئەوەی دەمەوە بی ێم :وام هەس تکرد
هەڵگ ری هی وا لەدەس تچوو ،هەرگی ز ن اگەڕێتەوەر لەوانەش ە هەر لەگەڵ
ئەودا هەرگیز هیواش نەگەڕێتەوە.
تۆ بۆ هەر الیەک سەیرت دەکرد هەر ژان و ناس ۆر ب وو .دەری ایەک لە
ژان ،ق ووڵ و بەری ن هەروەک زەری الووش واب وو .ئ اخر ئەو ژان و
ناسۆرە جۆرێکی ئاسایی نەبوو لە ئازار ،تومەز سنووری نەبوو ،خ ۆی
ژانی ژیان نەبوور ژانی تاکەکان نەبوو کە لە چەوساندنەوە و نەداریی دا
هاتبێ .ژانەکە هی ترسێکی کوشندە بوو ،ژان و ناسۆری خەڵکێک ب وو،
کەوتب وونە داوی کەس انێک کە بەدوای قڕکردنی ان دەگەڕان،
ژانوناس ۆری ملیۆن ان خەڵک ی ئاس ایی ب وو ،کە هەم وو مەبەس تێکی
ژیانیان ئەوە بوو ،لێبگەڕێن بەس ب،ین و منداڵەکانیشیان بتوانن ب،ین.
بەرەو ڕووی ئەو زێیە پڕ لەژان و ناسۆرەدا ،گوێگرتن لە هەراوزەن اکە
دەزرنگایەوە ،بیستنی گریانی ئەشکەنوەدراوان ،ن ووزەی زین دانیکراوان
 کە هەم وو ئەوانەش ( ی ان بەش ێک لەوان) کەس انی ئاس ایی ب وون،"کەس انێکی ن انخۆر"ر ئەوان بیچم ی گش تی ناس راو نەب وون ،س ەرکردە
نەبوون ،ئایدیالیستە جاڕدەرەکان نەبوون  -لەو دۆخەش دا کەس بی ری
ب ۆ ئەوە نەدەچ وو ،لەوە گۆبەن دێک نەب ێ ،ش تێک ب ێ زی اتر پ اڵنەری
مرۆب بێ بۆ یاخیبوون ،کە گەورەتر بێ لە خودی ژانوناسۆر.
کەسیش حاشایی لەوە نەدەکرد ،ژان و ناسۆرێکی وەها ئامانوی ژیانی
بە دواوە نییە ،بەڵکو هەر ئاماژەیەکی ژیانیشی تێدا نی یە .بە ش ێوەیەکی
ئاس ایی م رۆ لە خ ۆی دەپرس ێ :باش ە ب ۆچی ئ ازار دەچێ ،م؟ ئ اخۆ
ش تێکی ئاس اییە کە خ ۆی لە ژان و ناس ۆر دووربخ اتەوە ،لەن اوی بب ا،
بەالوەی بن ێ .بەام لەو ڕۆژە کێفەڕات انەدا ،لەب ن ب اری ئەو دۆخە
داڕم اوە گش تییەی ب ێ کۆتایی دا ،پی او لە خ ۆی دەپرس ێ :ئەرە ب ۆچی
ئەوان دەن اڵینن؟ هەر بەڕاس تیش ،دنەدەری سروش تی ،س ەرەتایی ب ۆ
یارمەتیی دانە ،ب ۆ فریادڕەس ییە ،ب ۆ دڵنەوای یە .بەام خ ۆ ئەگەر چی دی
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دڵنەوایی نەکرەر خۆ ئەگەر تۆ چی دی توان ای ڕزگاربوون ت نەب ێر ه یچ
ش تێک بەدەر لە دیمەن ی س امناکی ژان و ناس ۆری ن اقۆا ن امێنێتەوەر
ئەوا تارم ایی ت رس ب اڵی بەس ەر هەم وو ک ونج و کەلەبەرێک ی ژیان دا
دەگرە.
هەر لەبەر ئەوەش ە ،لە ڕاس تی زی اتر م ن ه یچ ش تی دی کەم نەگوت ووە،
کاتێ ک دەڵ ێم ئەو ک اتەی ڕۆژی چ ارەنووس دە و هەواڵگ رە
ڕووس ییەکان دێ ن و م ن بەرەو س ەفەرێکی دورودرێ  ،دەبەن ،هەس تم
بە پەش ێوی نەک رد .بەڵک و بە پ ێچەوانەوە ،هەستوس ۆزی بنەمایی انەم
یەكێک بوون لە ئاسوودەبوونێکی زۆر تۆخ.
ئیدی ئەوان لە ڕۆژێکی ساماڵی پاییزیدا هاتن .ئەوان س ێ کەس ب وون:
پیاوێ ک کە فەرم انی گرتن ی من ی پێب وو لەگەڵ دوو یاری دەدەر .پی اوە
بەرپرسەکە بە تووڕەییەوە لێیپرسیم:
"ئەرە بۆچی بەپیر بانگ ێشتنەکەی ش ارەوانییەوە نەه اتی؟ باش ە ئەدی
ئێمە تۆمان بانگ ێشت نەکردبوو؟"
بەڕاستیش ئەمە پرسیارێکی گەم ،انە ب وور وەامەکەش ی هەر دەب ووایە
"سادەوساکار" بێ.
"م ن ه یچ داواک ارییەكم ب ۆ ش ارەوانی بەرز نەکردب ووەوە ،م ن ه یچ
کاروبارێکم لەوە نییە .خۆ ئەگەر شارەوانی هەر کارێکی بە من هەب ێ،
دەبوو کارمەندە خەمخ ۆرەکە ئەوەن دە دلۆڤ ان ب ووایە ،خ ۆی س ەردانی
بکردبامایە".
"خۆ هەر دەب ووایە خ ۆت چووب ایتە ش ارەوانی ،چ ونکە هەر ه یچ نەب ێ
بانگ ێش ت کراب ووی ".ئەمەش قس ەی دووەم ین لێک ۆڵەرەوەکە ب وو ،کە
زیاتر بەالی ئاشتەواییدا دەیشکاندەوە.
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"نەخێر من ناچم".
"بەڵێ دەبێ بچی ".پیاوە بەرپرسەکە بە زبرییەوە وای پێگوتم.
من یش حەوس ەڵەی گەمەی خۆش اردنەوەم نەم ابوو .حەوس ەڵەی
مشتومڕم نەمابوو ،بە دەنگێکی ت ووڕەوە پ ێم گ وتن" :باش ە ئێ وە ک ێن؟
ب ۆچی دەوروخ ولی ماڵەکەمت ان داوە؟ باش ە ک ێ م ۆڵەتی بەئێ وە داوە
وەها بکەن؟ خۆ ئەگەر واز لە هەراسانکردنم نەهێنن ،سکاا الی پۆلی
تۆمار دەکەم".
بەم قسەیەم دەموو چاوی بەپرسەکە کرایەوە.
"پۆلی ؟ دەی تکایە ،با هەر ئێستا بچینە پۆلی !"
"من نامەوە بچم .من ئەو کاتە دەچم ،کە پێویست بێ".
"خ ۆ ئەگەر بە ش ێوەیەکی ئ ازادانە نەچ ی ،بە ت ۆپزی لەگەڵ خۆم ان
دەتبەین ".ئەو بەم جۆرە بەسەرمدا تەقییەوە.
"ئۆو!  ..کەواتە دەی پ ێم ب ێ ،ئێ وە ک ێن؟ ئای ا ت ۆ ن وێنەری دەس ەاتی؟
باش ە ک اغەز و ناس نامەی ت ۆ چی یە؟ خ ۆ ئەگەر ناس نامەیەکی فەرم یم
پێنیشان نەدەی ،لەگەڵت نایەم".
لێکۆڵەرەوەک ان ڕووی ان لە یەک ک رد .دوای ئەوەی لە ڕاوێ ،ە
بێ دەنگەکەیان ب وونەوە ،پی اوەکەی یەکەم ج ۆرە ک ارتێکی دەرهێن ا و
نیشانیدام ،کاتێکیش کاغەزەکەی نیشاندام ،سەرنوێکی تی،یشی تێبڕیم.
من یش س ەیری ک ارتەکەم ک رد .بە ڕاس تی ک ارتێکی فەرمیی انە ب وو ،لە
الیەن دەزگەی هەواڵگری ی دەوڵەت ی لیت وانییەوە دەرچ وو ب وو .ئەوەی
هەر لە سەرەتاوە ڕوون بوو ،ئەموارەیان زەقوزۆپتر بووەوە.
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ئینوا بە دەنگێکی قایلبوونەوە گوتم" :باشە .ئێوە ه اتوون بمگ رن .باش ە
ئەدی بۆچی هەوڵتان دەدا خۆتانم لێ بش ارنەوە؟ ب ۆچی ڕاستەوڕاس ت
پێتان نەگوتم؟ ئایا ئێوە فەرمانی گرتنتان پێیە؟"
ئ اخۆ فەرم انی گرتنت ان پێ یە؟ ئەم وش انە س ەدایان لە ڕابردووێک ی
دوورەوە دەهات .لە چاوتروکانێک دیس ان بین یمەوە ،لە چ اوی مێش کم،
ئەو ش ەوە س امناکەی بیس ت س اڵ لەمەوبەرم ،لە «بریس ت -
لیتوۆس ک» بە بی ر ه اتەوە .ئەو ک ات لەش کری ترۆتس کی و
توخاتسێوسکی کش ابوونەوە و پۆلیس ی پۆل ۆنی ه اتبووە نێ و ش ارەکە.
ئەو ش ەوە  -م ن هێش تا کوڕوک اڵ ب ووم  -لێک ۆڵەرەوە پۆلۆنییەک ان
هاتبوون بە تۆمەتی پشتگیریکردنی بەلشەڤیکەکان ،باوکم بگ رن .ب اوکم
جەنگ اوەرێکی دێرین ی زایۆنیس ت ب وو ،س کرتێری جو اتی جووەک ان،
هەمیش ە هەر س ەرقاڵ ب وو  -زۆر ج ارانیش سەرکێش ی مەترس یداری
دەک رد  -تێدەکۆش ا ئەو ج ووانە ڕزگ ار بک ا ،کە بە ک اری ق ورس و
مەرگ س زا دراب وون ،ئەوەش وەنەب ێ لەبەر ئەوە ب ووبێ ،کە ئەوان
بەلش ەفیک ب ووبن ،بەڵک و لەبەر ئەوەب وو ،دەس ەاتدارە دژەس امییەکان
بەوە تاوانباری ان دەک ردن ،گ وایە ئ اوی گەرمی ان بە س ەر لەش کری
پۆلۆنی دا ک ردووە ی اخود زانیاریی ان داوەتە لەش کری س وور .لە چ اوی
دژەسامییەکاندا ،هەمو جووێک "بەلشەفیکێک" ب وو ب ۆ خ ۆی .هەر ب ۆیە
م ایەی سەرس امی نەب وو ،لە می انی ڕەش بگیرییەکی فەرمیی دا ب اوکم
ڕاپێچ بکەن .بەام ئەو لە بەردەم گرنتەکەی دا وەس تایەوە ،لە کۆتایی دا
ت وانی ژی انی خ ۆی ڕزگ ار بک ا ،ئەوەش ک اتێ ئەم پرس یارەی لێک ردن:
ئەرە فەرمانی گرتنی منتان پێیە؟
چەرخەکە تەواو وەرس ووڕا .لێ رەدا م ن دوای بیس ت س اڵ ،هەم ان
پرسیارم لە لێکۆڵەرەوە بەلشەفیکەکان کرد :ئەرە ئێوە فەرمانی گرتن ی
منت ان پێ یە؟ م ن بەتەواوی دەمزان ی ئەو پرس یارەم لە گ رتنەکە
نامپ ارێزە ،بەام هەر هەم ان کاریش م ک رد .لەوانەیە بەو ڕەفت ارەم
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داخ وازییە ق انوون
گەڕانەوە بێ بۆ دواوە.

ییەکەم بەج ێ گەیان دبێر بەڵک و هەر هەوڵێک ی

"ئێمە هیچ فەرمانێکی گرتنمان پێ نییە "،بەرپرسی لێکۆڵەرەوەک ان وەه ا
وەامی دامەوە و لەس ەر قس ەکەی خۆیش ی ڕۆیش ت" :بەام ئەوەی ت ۆ
دەی ێ ی ڕاس تە .ئ ێمە ه اتووین ت ۆ بگ رین .خ ۆ ئەگەر بە خۆش ی خ ۆت
لەگەڵمان نەیەی ،مافی ئەوەمان هەیە تۆپز بەکاربێنین".
منیش گوتم" :زۆر باشە .ئێس تا زان یم ئێوەی ان ب ۆ گرتن ی م ن ن اردووە.
ڕێگەم بدەن خۆم ئامادە بکەم".
لە م اوەی خۆگۆڕینەکەم دا ،ژنەکەم و دکت ۆر «ئیس رائی س خێیب» و
ژنەکەی وەستابوون .ئاخر ئێمە لەژێر یەک هەنواندا لەگەڵ ب رادەرەکەم
و زاوای ک ۆچکردووم «د .ئارنۆل د» و «ژو کرێلم انی» ه اوڕێی
منداڵیم دا دەژی این .ئەوک ات «باتای ا س خێب» گری ا ،من یش داوام لێک رد
نەگری ێ .ژنەکەم نەگری ا .ئەوی ش وەک م ن خ ۆی ب ۆ ئەم ح اڵەتە
ئامادەکردبوو« .سخێب» و من چەند کورتە سەرنوێکمان لەس ەر گەمە
خۆش ەکەمان ،لەس ەر ش ەترەنج لەگەڵ یەک دی ئ اڵوگۆڕ دەک رد ،کەچ ی
ئەو "میوانانە" هاتن و گەمەکەیان پێ بڕین و لێیان تێکداین.
دوای ئەوەی ئەوان دانیان پێدانا ب ۆچی لەوێ ن ،ئی دی ڕەفتارم ان لەگەڵ
لێکۆڵەرەوەک ان گ ۆڕا .ژنەکەم و م ن فەرمووم ان لێک ردن بەڵک و
چایەکم ان لەگەڵ دا بخ ۆنەوە .ئەوان یش سوپاس یان ک ردین و بەڕێ زەوە
ڕەتی انکردەوە ،بەوە خۆی ان لە بانگ ێش تکردنەکەمان دزیەوە ،نەب ادا لە
کارەکەی ان دوا ب کەون .من یش خێ را خ ۆم ئام ادەکرد .داوام ک رد بەڵک و
هەن دە ن ان لەگەڵ خ ۆم بەرم .پێاڵوەکانیش م ب ۆیە ک ردن .م ن ه یچ
شتێکی دیکەم لەگەڵ خ ۆم نەب رد ،چ ونکە ئاژانەک ان ڕێگەی ان نەدا ه یچ
"پریاس کە"یەک م پ ێ ب ێ ،بۆی ان ڕوونک ردمەوە ،بە ج ۆرە ڕێ ز و
خەن دەیەکی سەرس امکەرانە بۆی ان ڕوونک ردمەوە ،هەرچەن دە م ن
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گی راوم ،بەام ئەوان ئەرخ ایەنن ،دوای چ وونم ب ۆ ئەوە ،هەر هەم ان
ڕۆژ ئ ازادم دەکەن و دەگەڕێ مەوە س ەر م اڵ و ح اڵی خ ۆم .ئەوان
دەس تیان نەگ رتم دوو کتێ ب ب ۆ خوێن دنەوە لەگەڵ خ ۆم بەرم .ئەوەش
پێ دانی زێ دەمافێک ب وو ،لە هەم ان کاتیش دا ئام اژەیەک ب وو بەوەی
متمانەم پێ دەکەن ،ب ۆ لێکۆڵەرەوەک انیش ئەو دەرفەتە نەب وو ن اوەڕۆکی
کتێبەک ان ب زانن ،کتێبەک انیش دژەش ۆڕش ب وون .یەک ێ لە کتێبەک ان بە
ئینگلی زی ب وو ،ئەو زم انەی ت ازە فێ ری بب ووم .ئەوی ش کتێ بەکەی
«م اوری » ب وو کە «دزرائیل ی »12نووس یبووی ،ئەو پی اوەی
ئیمپرات ۆریەتی بەریت انی بەرفرەوانک رد .کتێ بەکەی دی کەش بە قەول ی
ج ووە کۆمۆنس تێکی بە ج ۆش بە "زم انە فاشیس تەکە" نووس رابوو،
ئەویش تەوجی ( )13بوو.
ئینو ا خواح افیزیم لە «د .س خێب» و «باتی ا» ک رد .ڕێگەی ان بە
ژنەکەش م دا ت ا الی تڕومبێلەکەی ان ی اوەرییم بک ا ،هەن دێک لە دووری
خانووەکەم ان ڕای انگرتبوو .من یش یەکەم ین هەنگ اوی چارەنووس م
بەرەو نادی ارێتی هەڵ ێن ار وەک بەن دکراوێک دەروازەی م اڵەکەم ب ڕی.
ئینو ا بەرەو مەی دانەکە بەڕە کەوت ین .ماخۆک انی خ انووەکە،
کاربەدەستی پۆلۆنی و کاسۆلیکی دڵسۆز بوون ،کاتێک گەیش تمە الی ان
و خواح افیزیم لێک ردن ،هی وام خواس ت هەم وو ش تێک ب اش بێ تەوە،
دەس تیان بەخ ۆدا ش ۆڕکردنەوە و چاوی ان بەردایەوە .ڕەن گە ئەوان
ترس ابن .بە دڵنی اییەوە س ەریان س وڕمابوو ،کە حک وومەتێکی
کۆمۆنیس تی ،ج ووێکی کرێگ رتەی خانووەکەی ان بگ رە .دی مەنەکە

 12دزرائیلی :بنیامێن دزرائیلی ( ١٨٨١- ١٨٠٤ )Benjammin Disraeliدەوڵەتمەدار و
ڕۆماننووسی بەریتانی کە دوو جاران بۆتە سەروەزیر ،بە ڕەچەڵەک جووییەکی سەر
بنەماڵەی سێفێرادیکی ئیتالی بووە .ڕۆڵێکی گرنگی لەنێو پارتی کۆنسەرڤاتیڤی بەریتانییدا
گێڕاوە.
 -13تەوجی  :تەورات و ئینوی  ،بایب .
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ئەوەندە لە ڕامانی ئەوانەوە دوور بوو ،لە چ اوی ئەوانەوە ش تەکە زۆر
نامۆ بوو.
لە ڕێ گە ب ۆ الی تڕومبێلەکەی ان ،ب رادەرەکەی خ ۆم «دایوی د یوت ان»م
بینی ،ئەو کەسەی چەند هەفتەیەک پێشتر پێشبینی گرتنی کردب ووم .کە
بینیم سەیری یەک دیمان ک رد ،ئەوەش خواحافیزیکردنم ان ب وو .ژنەکەم
و م ن چەن د قس ەیەکمان لەگەڵ یەک ک رد .دەرفەت ی قس ەی زیاترم ان
نەب وو .ئ اخر س وودی چ ی دەب وو ئەگەر قس ەی زیاتریش مان کردب ا؟
پێمڕاگەیاند ،کە پێموایە دەگەڕێمەوە ،بەام لە هەر بارێکدا نابێ ک ارێکی
وەها بکا ،خەڵک پەرۆشی من بێ .ئەویش بە ک ورتە ڕس تەیەک وەام ی
دامەوە" :خەم مەخۆ ،هەموو شتێک چاک دەبێ".
"لەبی رت نەچ ێ بە «س خێب» ب ێ ی لە دوا گەمەی ش ەترەنودا پێ ی
دۆڕاوم .ئەو لە پێش ەوە ب وو ،هەرچۆنێ ک ب ێ ،دۆخەکە واب وو ک اتێ
ئەوان هاتن و گەمەکەیان پێبڕین".
"لە بیرم ناچێ ".ژنەکەم وەها وەامی دامەوە.
ژنەکەم لەوە ڕاوەس تا ،ت ا ئەو ک اتەی ت ڕومبێلە کەش خەکەی ئاس ایش
دوور کەوتەوە و لەبەر چاوان ون بوو ،هەر دەستی بۆ ڕاوەشاندم.
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٢

لێکۆڵینەوەکە دەستیپێکرد
دوای کەمێ ک گەیش تینە تەالرێک ی ڕەن خۆڵەمێش ی لە نێ و جەرگەی
«ڤیلن ا» ،کە بارەگ ای س ەرەکی هێ زی ئاس ایش ب وو .پێش تر بە
شێوەیەکی فەرمی لە داانە درێ،ەکانی باڵەخانەکەدا سەدای پ ارێزەران،
داواک راوان و دادوەران ،بەن دکراوان و پ ۆلی دەبیس ترا .تەالرەکە
پێشتر باڵەخانەی دادگەی پۆلۆنیا ب وو .لە پ ایزی ١٩٤٠دا داواک راوان و
پارێزەرەکانی ان لە نێ و داانە تاریکەکان دا نەم ان .بەام دیس ان لەوە
بەن دکراو و پاس ەوانەکانیان و دادوەرەکانی ان س ەریان هەڵ دایەوە .زۆر
بە کەم ی خ ودی باڵەخ انەی دامەزراوەکە گۆڕاب وو ،کەچ ی ب اری
رۆڵگێڕەک انی تراژی دیای مرۆڤ ایەتی تەواو گ ۆڕا ب وو .گ ۆڕانەکەش لە
هەم وو ش تێک هێم ادارتر ب وو ،هێم ای قۆن اغی گواس تنەوەی
شۆڕشگێڕانە بوو ،کە ئەو کات بەسەرماندا هات.
لە س ەردەمی خوێندکاریم دا ،وا ڕاه اتبووم گ وێم لە خوێن دکارە
کۆمۆنیس تەکان ب ێ ،کە بە چەن دین ش ێوە گۆرانیی ان دەگ وت ،هەر
گ ۆرانیێكیش بە وش ەکانی" :ئ ێمە دەبی نە دادوەر" کۆت ایی دەه ات .ئەم
گۆرانییەی ان کە لە ڕووس ییەوە وەرگێڕدراب وو ،س ەدایەکی ق ووڵ و
ب اوەڕدارانە و هەڕەشەش ی بەرجەس تە دەک رد .بڕوان اکەم ئەو
ئایدیالیس تە قەللۆش انە( )14هەرگی ز بە ڕاس تی مەبەس تیان ب ووبێ ،بب نە
 -14قەللۆش :نابووت ،مفل
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دادوەری دادوەرەکانیان ،بەام ئەوان بڕوایان بە دڵنەوایی ت ۆڵەکردنەوە
هەبوو :ڕۆژێک دادە دادوەرەکانیان دادگەیی دەکرێن ،ئەوانەی ڕۆژێ ک
لە ڕۆژان ئەوانی ان زین دان کردب وو ،دەب ێ زین دانی بک رێنەوە ،دەب ێ
چەرخ بس ووڕە و چەوس ێنەرەکانیان بچەوس ێنرێنەوە .ئەمەش
نەخش ەی شۆڕش ەکەیان ب وو ،هەرچەن دە ئەگەر ئام انوەکەش وەه ا
نەب ووبێ .ئەم ڕۆش ،ڕۆژەکەی ه اتووە .لەو ش وێنەی ،کە دادوەرە
پۆلۆنییەک ان هەوڵیان دەدا دادوەری بەس ەر کۆمۆنیس تەکانەوە ب کەن،
ئی دی کۆمۆنیس تەکان هەوڵ دەدەن دادوەری بەس ەر خ ودی
دادوەرەک انەوە ب کەن .بەام ب ۆ بەش ێکی زۆر لە نەوە ناش ادەکان،
جەنگ اوەرە بەجۆش ەکانی کۆم ۆنیزم ،ه یچ دڵنەوایێ ک لە
تۆڵەکردنەوەکەیان دا نەب وو .هەر بەڕاس تیش چەوس ێنەرەکانیان
چەوسێنرانەوە ،دادوەرەکانیان دادگەییکران ،بەام خۆیان ،ب ڕواداران بە
"جی انی ن وە" نەوەک هەر نەب وونە دادوەر ،بەڵک و دادگەییک ران .ئی دی
تراژیدیای ئەوان ،تراژیدیا ت ایبەتییەکەی ئەوان ،کە لە مێ ،ووی خەب اتی
مرۆڤایەتی دا وێ نەی نەب وو ،م ن لێ رەدا دەیگێ ڕمەوە .م ن ئەوان م لە
جۆش وخرۆش و لە کەساس ی خۆیان دا بین یر م ن ئەوان م لە ترۆپک ی
دڵش ادیی خۆیان دا و لە بن دینی( )15بێمرادیش دا بین ی .ئ اخر هەرگی ز م ن
س ووتانەوە و ک ڕووزانەوەی ئەو کەس ە بە جۆش انە ،ئەو بێم رادە
نەگبەت انەم نەبینی وە ،هەرگی ز داڕم ان و کەوتنێک ی لە ه ی ئەوان م بە
زەبرتر نەبینیووە.
من بە یەکێک لە دادوەرە نوێیەکان ئاشنا ب ووم ،ئەوەش ئەو ک اتە ب وو،
کە پێم نایە دەروازەی بارەگای سەرەکی ئاسایش .لە ژوورێکی سادەدا
دان رام ،لە بەردەم مێزێک ی ئاس ایی ،لەوە س ەرم بەس ەر کتێ بەکەدا
گرتب وو ،ئەوەی لەب ارەی س ەردەمی گەنوێت ی دزرائیلی دا ب وو،
دەخوێن دەوە .لەپڕێک دا گ وێم لە تەپەی پ ێ ب وو لە ڕاڕەوەکەدا دەنگ ی
 -15بندین :بنی بنەوە.
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دایەوە ،ئینو ا دەرکەکە بە کپ ی ک رایەوە ،لە نێ و دەرگەکەدا س ێ
لێک ۆڵەرەوەم بین ی ،دوو لەوانە ب وون منی ان گرتب وو ،سێ ەمەکەش یان
نوە بوو .ئیدی پێشبینیکردنەکە زەحمەت نەبوو ،بۆ ئەوەی بگ وترە کە
لێکۆڵینەوەکە دەستیپێکرد.
پیاوی سێ ەمییان ،ساڵوی لێکردم و بە ڕووس ی پێیگ وتم بەخێ ر بێی ت!
ئینو ا لە الیەک ی مێ زەکە دانیش ت و پرس یاری ن اوەکەمی لێک ردم ،خ ۆ
باش یش دەیزان ی ن اوم چی یە .من یش وەامم دایەوە .پرس یاری دووەم ی
دەربارەی ئەو کتێبە بوو ،کە کەوتبووە نێ وانی م ن و ئەو .قەن اعەتی بە
ناونیشانی کتێبەکە نەبوو ،بەام دەیویست بزانێ ئ اخۆ دانەرەکەی کێ یە
و کتێبەکەش دەرباری چی نووسراوە.
بەم جۆرە وەنەبێ لێکۆڵینەوەکە دەستی پێکردبێ ،بەڵکو دەتگوت کورتە
دەمەتەقێیەکی دۆستانەیە .ئێمە سەیری یەکدیمان کرد .ئەوی ش دانیش ت
و سەیریکردم ،چاوە بچووکەکانی لە یەکدەدان ،بە ت امەزرۆوە بە دوای
ش تدا دەگەڕا ،نیش انەی کەس ایەتی پیش ەکەی نمایش دەکرد .من یش
یەکەمین بەندکراو نەبووم ،کە تووشی یەکێک ی وا بێ ت بەو ش ێوە لەپ ڕ
و بە نەرمونی انییە ،لەس ەر ش ێوەی لێک ۆڵینەوەی دادوەرانەی
دیستۆفیس کیدا بگ اتە مەرام .ب ۆ م ن ،ئەو یەکەم ین لێک ۆڵەرەوەی
ئاسایشی کۆمۆنیزمی سۆڤیەت بوو ،کە لە ژیانمدا تووشی هاتبم .ئ اخر
جی انێکی نوە بە ڕووی مندا ک رایەوە ،کە پ ڕ لە ترس وبیمی س ەرچاوە
نادیار ب وو .م ن دەمزان ی هەر کەس ێک بێ ت و لەو جی انە "بک ۆڵێتەوە"،
ئەو جی انەی لەگەڵ ک رانەوەی دەرگەک انی هەر زوو داخ رایەوە ،ئی دی
کەسەکە دەبێ ب اجێکی زۆر ب دا ت ا لێک ۆڵینەوەی خ ۆی دەک ا ،بەام م ن
بەوە ق ایلبووم ،کە ئەو دەرفەتەم بۆه ات  -سوپاس گوزارم ،ب ۆ
وەرچەرخ انی چەرخ  -ب ۆ ئەوەی لە ن زیکەوە لە نێ و بارەگاکەیان دا ،بە
شێواز ،بە کاری ن ێنی و بە هەژموون و قەڵەمڕەوی ئاس ایش بەڵەدب م،
ب ۆیە م ن ڕاس تگۆم ،کە دەڵ ێم کاتێ ک لە بەران بەر لێک ۆڵەرەوەکەم
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دانیشتم ،هەستمکرد لە ن اخەوە ،بە پێ زانینەوە خوێن دکارێکی چ اودێریم
و گرتنەکەش تەنیا فەرماننامەیەکی دەرەکییە .ئای لە هێزی پرسنیی(!)16
بەام خ ۆ ئەگەر هەم وو ڕاس تیەکە بگێ ڕمەوە ،دەب ێ پ ێ لەوە بن ێم ،کە
نەمتوانی پارێزگاری لە پ ێگەکەم ب کەم وەک خوێن دکارێکی هەمیش ەیی،
چونکە من لە نێو جی انی ئاساییشدا بووم ،لە میانەی گرتنەکەم دا تەنی ا
پێگەی زیندانییەکەم باقی مابووەوە ،خۆ ئەگەر هیچ ش تێک لە بەن دکراو
بەجێ مابێ.
هەرچۆنێک بێ ،لە خاڵی بە هێزی ئەزموونەوە دەتوانم ب ێم ،مرۆ دەبێ
لە بن هەموو هەلومەرجێکدا ج ەو بۆ تێنوێتی زانیارییەکانی ش لبکا ،ئەم
خەس ەتەش لە هەم وو کەس ێکدا هەیە .خ ۆ ئەگەر ئەوپەڕی
سووکایەتیش ت پێ بکەن ،ب تخەنە ق ووایی زین دانەوە ،ڕاتبکێش نە بەر
سێبەری مەرگیش ،چاوەکانت باش بکەوە و فێ ر ب بە! ت ا ئەو ک اتەی ت ۆ
شت فێ ر دەب ی و لێیتێ دەگەی ،ب ۆ ئەوەی لێکۆڵەرەوەکان ت نەت وانن ئەو
پەیوەن دییە لە نێ وان خۆی ان و ت ۆدا بەو ش ێوەیەی مرخی ان لێخ ۆش
ک ردووە ،دروس تبکەنر ئەوان خەڵکێک ی دەستڕۆیش توون ،ت ۆش
بابایەکی ،کە بە سووکی لێت دەڕوان ن و کەوت وویتە بن ی ب نەوە .لەگەڵ
ئەوەشدا وەک کەسێکی هاوشان و یەکسان قسەیان لەگەڵدا ب کەر ئەوان
لێپێچینەوەت لەگەڵدا دەکەن ،تۆش دەبێ لێیان بکۆڵیتەوە )17( .تۆ نابێ بە
تەنی ا هەر "دۆزێ ک" بی ت .زانی اری پەی داکردن س ەبارەت بە ئەوەی
دەوروخ ولی داوی هەر بە تەنی ا ب اری س کاا و ک وێرەوەری و
سوکایەتی پێک ردن نی یە ،بەڵک و کەرەس تەی لێک ۆڵینەوە و زانینیش ە ،ت ۆ
دەب ێ خ اڵی بە هێ زی خ ۆت لە هیچوپ ووچیی لێپێچی نەوەکەدا
بەدەستب ێنی و وەک پیاو بمێنیتەوە.
 -16پرسنی :زۆر پرسیارکردن ،فزوولی.
 -17خوێنەری خۆشەویست ،مەبەست لەم ڕستەیە ئەوان لێکۆڵینەوەی سزایی(تحقیق)ت
لەگەڵ دەکەن ،تۆ لێکۆڵینەوە دەکەی ،واتە دیراسەیان دەکەی .هەردوو وشەکە هەر یەکن،
هیوادارم لە وەرگێڕانیدا کورتم پێنەهێنابێ.
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هەر ب ۆیە لە می انەی ئەو لێپێچی نەوەیەی لەگەڵم دا ک را ،تێکۆش ام لە
سروشتی ئەو کەسە بگەم ،کە سین و جیمم لەگەڵدا دەکا:
ئای ا ئەمە چیکی یە ()18؟ ئای ا ئەم لێپێچی نەوەیە ش ێوازێکی چیکی یە؟ ئای ا
ئەوە س ەر بەو قوتابخ انەیە کە ش ێوازی تەلیس ماوی ب ۆ تێکش کاندنی
خەڵک بەرهەم ێناوە؟ تۆ ب ێی چ ۆن لێپێچی نەوەم لەگەڵ دا بک ا؟ ت ۆ ب ێ ی
چی لە من بوە؟
م ن ه یچ ش تێکی ت ایبەتی و ه یچ ش ێوازێکی بەرچ اوم لە ب یچم و
ڕەفت اری ئەو کەس ەی پرس یارەکانی لێک ردم ،هەڵنەکڕان د .ئەو جلێک ی
مەدەنی لەبەردا بوو ،بۆینباخێکی بۆرژوازییانەی لەسەر ق اتە ب ۆرەکەی
بەس تبوو .لە ڕووخس اریدا ئەو س ەرنوەم ب ۆ پەی دا ب وو ،ئەوی ش ج وو
بێ ،بەام دڵنیا نەبووم .هەڵبەتە بەتەمای ئەوە نەبووم ،هیچ زێدەمافێکی
لێ وەربگرم ،ئەگەر هاتب ا و دایک ی بەران بەرەکەم لە ش ەوانی هەینیی دا
مۆمی داگیرساندبێ ،چیدەبوو؟ بەام زۆریشم پێخۆش بوو بزانم ،ئاخۆ
س ەرنوەکەم لەس ەر ک ابرا ڕاس تە ،کە بنو وو ب ێ .ئەو سەرنوەش م بە
پرسنییەوە بە ڕوونی پێوە دی ار ب وو ،ب ۆیە ئەوەی ک ابرای لێک ۆڵەرەوە
پەی پێب رد .لە ه یکەوە گفتوگۆکەم انی پچڕان د بە تەوس ەوە لێیپرس ییم:
"ئەرە بۆ بەم جۆرە سەیرم دەکەی؟"
منیش بە دەنگێک ی لێبووردەیی انە ناچ ار ب ووم حاش ایی لێ بکەم ،بەوەی
هەوڵم نەداوە بە هچ شێوە و مەرامێکی تایبەت لێیبڕوانم.
دیسان لەپڕ لێی پرسیم" :ئایا دەزانی بۆچی بانگی ئێرە کراوی؟"
بە حەپەسانەوە دووبارەم کردەوە" :باشە بۆچی بانگکراوم؟"

 -18چیکی :پۆلی

و هەیتەی سەردەمی قەڕاڵ.
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"بەڵێ .من یش دەمەوە ب زانم ،ئ اخۆ ت ۆ دەزان ی کەوا ب ۆچی ب انگی ئێ رە
کراوی؟"
" م ن هۆک ارەکەی ن ازانم ،بەام ئەوەن دە دەزان م ،م ن بانگ ێش تی ئێ رە
نەکراوم بەڵکو گیراوم".
ئەموارەیان من ددانم لەسەر گۆکردنی وشەی گرتن گیرک رد ،هەروەک
چۆن پێشتر وشەی بانگ ێشتکردنم بە جوانی دەربڕی.
لێکۆڵەرەوەکە بە سەرزەنشتەوە لێی پرسیم" :کێ پێیگوتی تۆ گی راوی؟"
ئینوا درێ ،ەی بە قس ەکانیدا" :کەس ت ۆی نەگرت ووە .هەر تەنی ا ویس تم
قس ەت لەگەڵ دا ب کەم .چەن د پرس یارێکت لێ بکەم ،خ ۆ ئەگەر وەک هەر
کەس ێکی ڕاس تگۆ لە دڵەوە بەرس ویان ب دەیتەوە ،ئەوا یەکس ەر
دەڕۆیتەوە ماڵێ .ئەرە هەر بەو بۆنەیەوە ،تۆ ژنت هێناوە؟"
"بەڵێ".
"تەمەنی چەندە؟"
"بیست".
"کەواتە گەنوە .بێ سێ و دوو ئێستا چاوەڕێت دەکا .بەام خەم مەخ ۆ،
هەر تەنیا وەامی چەند پرس یارێکم ب دەوە ،ئینو ا دەگەڕێی تەوە ب ۆ الی
ئەو .خ ۆت وەه ا دابن ێ پی اوێکی سەربەس تی ،نەوەک بەن دکراو .م ن
دووب ارە پێ ت دەڵ ێمەوە" ت ۆ نەگی راوی .ت ۆ ب ۆیە بانگ ێش ت ک راوی ت ا
یەک دوو قسە لەگەڵ من بکەی ،هەمووشی دەکەوێتە سەر خۆت ،ئ اخۆ
کەی بگەڕێیتەوە ماڵ".
من گوێم لە قسە گەرمەکانی یارۆی لێکۆڵەرەوە گرت و خۆشیم پێ ات.
ن وێنەرانی ئاس ایش وەک ب ۆ هەم وان ڕوون ب وو ،هەوڵی ان دەدا ش تم
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لێ دەربێنن ،بەام لە چ اکەی "کەڕەپ
کابرا دەرچوو ،کە پێیەوە شادمان بێ.

ب وونم ،ئەو دەرفەتە لە دەس ت

بە پێکەنینێک ی سروش تی خ ۆمەوە ،گ وتم" :باش ە ب ۆچی دەتەوە لە
خش تەم ب بەی؟ م ن دەزان م کە گی راوم ،بە تەواوی ش ئام ادەم وەک
بەندکراوێک وەامی پرسیارەکانت بدەمەوە".
ئەو هێش تا ئام ادە نەب وو پێیلێبن ێ ،بە دەنگێک ی هەن دە ت ووڕە پرس ی:
" کێ بە تۆی گوتووە گیراوی؟ باشە ئەو بیرۆکەیەت لە کوە هێنا؟"
"ئەوانەی منیان بۆ ئێرە هێنا ،گوتیان تۆ دەستبەسەرکراوی".
ئی دی ک ابرا وەک ئەوەی ش تێک پێ وەی داب ێ ،لەس ەر کورس ییەکەی
خۆی هەڵستا.
"چی؟ ئەوان پێیان گوتی کە دەستبەسەرکراوی؟"
چ اوەڕێی زانی اریی زی اتری لە م ن نەک رد ،هەڵس ا و بەرەو داانەکە
ڕۆیش ت ،ب ێ ئەوەی خۆش ی تێکب دا و دەرکەش پێ وە ب داتەوە .لەو
شوێنەی لێ ی دانیش تبووم ،ژووری ئەو ئەفس ەرە لێک ۆڵەرەوەم دەبین ی،
کە دەیەویس ت بانگ ێش تی ش ارەوانیم بک ا و گ وێم لە دەنگ ی ی ارۆی
لێک ۆڵەرەوەی ئاس ایش ب وو ،لە داانە چ ۆڵەکەدا س ەدای دایەوە .لە
دەهریبوونێکی تەواوەوە ،چەندین جوێنی پی پیسی ڕووسیم بەرگ وە
کەوت ،کە ڕۆژان ی دوای ئەوە پێ ی ئاش نا ب ووم ،کەوا م افی هەر
ه اوواتیێکی تەواوعەی اری ب ن قەڵەمڕەوێت ی ئاسایش ە ،هەرچەن دە
جنێوودانیش بە قانوون ی سۆڤیەتیش قەدەغە بوو.
دی ارە لە ب ن هەل ومەرجی ڕژێمێک ی هەرە دەستڕۆیش توودا ،هەن دێک
ڕێس ا هەن ،کە لە بەران بەر قانوون ەکانی ژیان دا ک راوەنر ئ اخر چ ۆن
 -19کەڕەپ :نەسەلمێن ،عیناد.

41

ڕووس ەکان ،کە خۆی ان بە بەرپرس ی ق انوون پ ارێزی دەزان ن ،ئەو
هەستانە دەرببڕن بە باش و خراپییەوە بە بێ نەفرینێکی "داکانە()20بن"؟
ئەو لێک ۆڵەرەوە بەدبەخ تەش ،کە م ن لە داانەکەوە گ وێم لە قس ە
تون دەکانی ب وو ،وەام دەرەوەی ش تگەلێک ب وو - ،هەر سەداکەش ی
گەیش تە گ وێچکەم  ،-ئینو ا ی ارۆی لێک ۆڵەرەوە گەڕایەوە ژوورەکە،
کەفوکوڵی تووڕەبوونەکەشی هەر بەسەر لێوەوە دیار بوو.
ئینو ا ب ۆم ڕوون ب ووەوە ،ب ۆچی دەزگەی ئاس ایش پێویس تی بەو
هەم وو س یناریۆ کۆمێ دیانەی بانگ ێش تکردنەکە ب وو ،کە بچ م ب ۆ
شارەوانیر بۆم ڕوون بووەوە ،بۆچی بەر لە گرتنم ئاژانەکانیان گەمەی
چاوش ارکێیان لەگەڵ دا دەک ردم .ئ اخر بڕیاری ان داب وو بمگ رن و بە
شێوەیەکی نائاساییش لەن اومبەرن .خ ۆ دەش یان ت وانی ئەم ک ارەش بە
ئاسانی بکەن ،بەام دەیانەویست هۆکارە ڕاستەقینەکەم لێبش ارنەوە .بە
پێ ی ڕۆژگ اریش ،کاتێ ک چ اوم بە بەن دکراوەکانی دی کە کەوت ،لەوە
تێگەیش تم ،هەر بە تەنی ا نەب ووم ،کە دەزگەی ئاس ایش هەوڵی دابوو بە
ش ێوازی مەدەنی انە بانگ ێش تیانبکا ،ئەمەش ب ۆ ئەوەی دنەی ه یچ
گومانێ ک نەدەن ،ش ێوازێک ب وو ب ۆ ئەوەی ج ێگەی گرتن ی ڕاس تەوخۆ
بگ رێتەوە .لە زۆر ب اردا کەس ە بانگ ێش تکراوەکان ،ئاس اییانە بەپی ر
بانگەوازەکەوە چووبوون ،سەریان لە نووسینگەی داواکراو داب وور خ ۆ
ئەگەر دڵی ان پڕبووب ا ،ئەوا خۆی ان لە خش تە دەب رد  -وەک
هۆش دارییەکەی «دانت ێ» س ەبارەت بەوانەی ،کە دەس تبەرداری هی وا
دەب نر لەس ەر دەروازەی ه یچ نووس ینگەیەکی الوەک ی پۆلیس ی ن ێن ی
سۆڤیەتی نەنووس راوە  -خ ۆ ئەگەر پرس ەکەش ڕوون بووب ایەوە ،ئەوا
ڕێ گەی بانگ ێش تکراوەکانیان دەدا بگەڕێ نەوە م اڵەوە .ئەم وەه مەش -
س ەرەتا بەام نەوەک کۆت ایی نێوچ اوانی بەن دکراوەکە ب ێ  -لە الیەن
ئەن دازیارێکی «چیکی یەوە» س ەری هەڵ دا .خ ۆ ئەگەر پیاوێ ک گی راو و
 -20داکانە مەبەست ئەو شتەیە کە سەرچاوەی شتەکانی دیکە بێ .وەرگێڕ.
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زانرا کەوا گی راوە  -بەت ایبەتیش لە الی دەزگەی ئاسایش ەوە  -ئەوا بە
جدییەوە گوم انی لە بەڵێ نەکە پەی دادەبێ :خ ۆ ئەگەر ڕاس تییم پ ێ ب ێ ی،
ئەوا دەستبەجێ دەگەڕێیتەوە ماڵێ .بەام ئەگەر پیاوێک بۆ گفتوگ ۆیەک
بانگ ێشتکرابێ ،ئەوا بە تاسەوە داوا لە پیاوەکە دەکرە وەام ی هەن دە
پرس یار ب داتەوە .باش ە لەو ک اتەدا ب ۆچی ئەو هی وای پەی دانابێ ،ی ان
ب ۆچی خ ۆی لەخش تە ناب ا بەوەی ،کە بە س ەالمەتی لێ ی دەردەچ ێ؟
دەرچ وون لە داوی وێس تگەیەکی پ ۆلی ک ارێکی گەورەیە .بەام چ ی
دەڵێ ی ئەگەر بەراوردی ب کەی لەگەڵ گریمانەک انی دەزگەی ئاس ایش؟
ئەوانەش کە بانگ ێشتنامەیان بە زانیاری دەزگەی ئاسایشەوە ک ردووە،
ئەو فەرمان انە دەدەن ،کە هەر بەو ش ێوە ڕەفت ار لەگەڵ قورب انییەکەدا
بکەن .کەواتە فەرمانی گرتن ،هەر لە نێو فایلەکەدا دەمێنێتەوە .حاش اش
لە خ ودی ک ردەی گ رتنەکە دەک رە .یەکەم ین لێپێچی نەوەش بە زۆری
هەر بە "گفتوگۆیەک" دەستپێدەکا .ئینوا ئەگەر تۆ ڕاستییەکە هەڵبڕێ،ی،
کە ئەمەش واتای ئەوە دەگەیەنی ،ئەگەر تۆ نەوەک ئەو شتەی دەیزان ی
هەڵیڕێ ،ی ،بەڵک و ئەو ش تەی دەزگەی ئاس ایش لە ت ۆی دەوە ،پێی ان
ب ێی ،ئەوا دەگەڕێێتەوە ماڵێ و دەچیتەوە نێو ماڵ و منداڵی خۆت.
ئەمە شێوازەکەیە .کەسیش ناتوانێ لەم سیس تمەدا ڕێ ،ەی س ەرکەوتنی
دەزگەی ئاسایش مەزندەی بکا .هەرچەندە تواناک انی دەزگەی ئاس ایش
لەبەرچ اوبگیرە ،هەرچەن دە گی انی ئەن دازیاری س ۆڤیەتی بە خ ۆی و
هەم وو ئامرازەک انی بەم ج ۆرە ب ێ ،دەک رە ئەوەش ببێ تە م ایەی
سەرسامی ،کە ئەو زل ێزە پەنا ب ۆ ش ێوازێکی قەناعەتپێ ێن انی س ادە و
ئاس ان و بەرای ی بب ا .ئای ا ئەگەر کەس ێک داوای لێک را ،دان بە ت اوانە
هەرە قێزەونەکانی بنێ  -ئەوا لە چاوی ئەو دەسەاتەی کە گرت وویەتی
ی ان تەن انەت ئەوەی بانگ ێش تی ک ردووە  -زۆر ج ار وا پێ دەچێ
کەسەکە دان بە شتەکاندا بنێ ،چ ونکە لێک ۆڵەرەوەکە ی ان ئەو کەس ەی،
کە پەیوەندیدارە بە بڕیاڕ ،بەڵێنی ئەوەی پێدەدا ئازادی بکار ی اخود وای
لێبکا دواتر ئازادببێ؟ ئای ا دەزگەی ئاس ایش بە خێرای ی گرت ووەکە ی ان
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بانگ ێش تکراوەکەی ئازاددەک ا؟ کاتێ ک هەر کەس ێکی ت ایبەت ب ۆ
گفتوگ ۆیەک بانگ ێش تدەکرە ،ت ۆ ب ێ ی هەزاران ی دی کە پ ێش ئەو
بانگ ێش ت نەک رابن؟ ئای ا چارەنووس یان چ ی ب ووە؟ هەر کەس ێک ئەو
ش تانە لێکب داتەوە و ڕاس تییەکان بزان ێ ،لەو بانگ ێش تنە س ادەیە
بک ۆڵێتەوە بە ش تێکی هەرزەی دەزان ێ .بەام لەو کارەش دا ڕێ گە و
شێواز هەیە ،چونکە ئەو کەس ەی خەم ی هی وای خ ۆیەتی ،بەالی ئەوەدا
ن اچێ ،کە لە ئەزم وونی ئەوان ی دی کە فێربب ێ .ئەو هەمیش ە خ ۆی بە
ڕیزپەڕێ ک( )21دەزان ێ :لە دڵ ی خۆی دا دەڵ ێ :بەڵک و دەرفەت ێکم هەب ێ؟
هەمووشی هەر وەک یەکە.
تەنی ا ئەو کەس ەی ئەم سیس تمەی ت اقی ک ردبێتەوە ،لەو دەرب ڕینە
دژبەیەک (پ ارادۆک )ـــــەی بەرەوپێش وەچوونێکی گەڕاوە تێ دەگات.
ج ارە بەر لە "نەش ونماکردنی" سۆش یالیزم و کۆم ۆنیزم ،ڕێس ای
س ەقامگیر دان راون ب ۆ ئەوەی ڕەفت اری ک ۆمەڵگە ی ان دەوڵەت لە
بەرانبەر ت اکی تۆمەتب ار ی اخود ئەو کەس ەی گوم انی ئەوەی لێ دەکرە،
کە بەرانبەر ئەوان بوەستێتەوە ،دیار کراوە .نوێنەری دەسەات دەک رە
ب ێر لێرەوە بە ناوی قانوون من تۆ دەگرم ،ئینو ا فەرم انەکە بە واژۆی
دادوەرێ کەوە لەس ەر مێ ز دادەن ێ .ئی دی ڕەوش ی گی راوەکە ی ان
گوم انلێکراوەکە ب ۆ ماڵب اتەکە ڕوون دەبێ تەوە ،دەک رە پارێزەرێ ک ب ۆ
بەرگریک ردن بگ رن و پێ واژۆ ق انوونییەکەش دەس تپێدەکا ،ک ارەکەش
بەوە کۆت ایی دە ،کە ت ۆمەتەکە بس ەلمێندرە ی اخود تاوانب ارکردنەکە
نەسەلمێندرە و گیراوەکە بەربدرە .بەم جۆرە پێواژۆیەکە زۆر ئاس ان
دێ تە بەرچ او .ئەوەن دە ئاس ان بەوەی ئەوانەی لێیڕاه اتوون بەم ج ۆرە
وێنایدەکەن .بەام خۆ ئەم حاڵەتەش نەکەوتۆتە بەر متم انەی لێب وردنی
مرۆییانە .بۆ چەندین نەوە ،بۆ سەدان س اڵ دەچ ێ ،مرۆڤ ایەتی ب ۆیە لە
ب ن ب اری ژان و ناس ۆردا دەن اڵێنێ ،چ ونکە پێ واژۆیەکی لەم ج ۆرە لە
 -21ڕیزپەڕ :هەاوێر ،ئایەر ،شاز ،دەرچوو لە ڕێسای گشتی.
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ئارادا نییە ،بەڵکو بەردەوام ش ۆڕش ب ۆ ئ ازادی لە گۆڕێ دا هەیە ،نرخ ی
ئەو ژانوناس ۆرەش هەر فرمێس ک و خ وێنە ،ئەوەش دەروازە و
سەقامگیری ئەوانە وەک پشتیوان و پارێزەری تاک بۆ تاوانبارکراو یان
تاوانباری ڕاستەقینەکە دەبێتە خۆراکی دەست اڕی دەسەات.
بەڵ ێ لێ رەوە "نەش ونماکردنی" ش ۆڕش لە ڕۆژگ اری ئ ێمەدا ه ات ،کە
بش گەڕێینەوە ڕۆژان ی پاش تر ،ه ی س ەردەمی بەر لە ڕۆژان ی ش ۆڕش،
ئەو ڕۆژانەی کە دەس ەاتی باادەس ت بەوە وێن ادەکرا ،کەوا خەڵ ک بە
دزی دەگرە ،هاوواتی دەڕفێن ێ و دەیانخ اتە ک ونوی زین دانەوە .چ ۆن
()22
خوێن دکارە کۆمۆنیس تە هاوچەرخەک انم گاڵتەی ان بە زێ دەمافەکان
دەه ات ،ئەوانەی لە چەن دین نەوەدا بە سەربەس تی ت اکەوە گرێ دراو
ب وون! ئەوەی ل ۆژیکی ئەو دی الیکتیکە تێدەکۆش ا بیس ەلمێنێ ،ئەوەب وو
ئەو پارێزەرانە پارێزەری قەڵپن ،ئەوانە پێک اتەیەکی نادروس تی ڕژێم ی
سەرخانی چەوساندنەوەن لە جێی پارێزەرە ڕاستەقینەکە دایانن اون ،ب ۆ
ئەوەی ڕووی چەوس اندنەوەی خۆی ان بەو ش تانە لەبەر چ اوی تاک دا
ج وان ب کەن بەوەی وەهم ی ئ ازادی تاکیی ان لەپ ێش چ اودا خ ۆش و
ش یرین ب کەن .ک اتێکیش م ن ئەوان م بین ی ،ی اخود لەو خوێن دکارانەم
بەرزت ر و گرنگت ر بین ی ،ئەوی ش ئەوک اتە ب وو ،کە چ وومە نێ و دنی ای
دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی یەکێتیی سۆڤیەتییەوە ،چی دی گ وێم لەو
ج ۆرە قس انەی ت ایبەت بە زێ دەمافەکانی ت اک نەب ووەوە .ک اتێکیش ئەو
باسەمان لەگەڵ هێنانە گۆڕە ،لە ماوەی شەوی گیرانەکە ت ا ڕۆژەک انی
پاش تر بەر لە "گەشەس ەندنی گەڕاوە"ر ئەوان سوکوئاس ان دەس تیان بە
دینگەکانی جی انی "کۆن"ــەوە گ رت ،بەوەی بە الی ئەوانەوە لە جی انی
"ن وە"دان  -کەچ ی لە ڕاس تیدا ک ۆن ب وو  -بەقەد پاش ماوەی دێرین ی
ئەفسانەی گریکی کۆن.

 -22زێدەما  :ئیمتیازات
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بەام سیس تمی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی دژیەکیەک ی دی کەی
ئافران دبوو .دەس ەات بەس ەر خەڵک دا ب ابەتێکی ب ێ س نوور ب وو لە
دەس تی دەس ەاتدا .ب ۆ ئاس ایش هەب وو خەڵک ی لە هەر کاتێک دا ب ێ،
بگرەر هەروەها بۆ دەسەات هەبوو حوکمیش یان بەس ەردا ب دا ،ئەوس ا
حوکمدانەکە بە دانپێدانان بێ یان بە بێ دانپێدانان بێ ،بە بوونی شاهید
و گەواهی یەوە ب ێ ی ان بەب ێ ئەوە ب ێ .بەام لەگەڵ ئەوەش دا دەزگەی
ئاسایشی کۆمۆنیستی شۆرەوی ڕێگەی گرتنی لێنەب،ارد ،بەڵکو ڕێ گەی
بانگ ێشتکردنی هەڵب،اردر ئەو بە کراوەیی دەست بەکارنەبوو ،بەڵک و بە
ن ێنی ڕەفتاری نواند .خۆ ئەگەر لە جی انی ئێمەدا م ایەی ق ایلبوون ب ێ،
کە دەسەاتی دەوڵەتێ ک لە بەران بەر دەوڵەتێک ی دی کەدا پەن ا ب ۆ هێ زی
ن ێن ی و ش اراوە بب ا ،ئەوا تەن انەت لەو جی انەی خۆش ماندا ش تێکی
نامۆیە ،هەمان ڕێساش لەسەر تاکەک انی ب ن دەس ەاتی ق انوونی خ ۆی
بەک اربێنێ .مێ ،وو پێم ان دەڵ ێ ب زووتنەوەی ژێرزەمین ی ،کە لە الیەن
هاووەاتییانەوە دامەزرێنراوە هەم ان ڕێس ای ن ێنیی ان دژی دەس ەاتی
خۆی ان بە کارهێن اوەر بەام لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا و لە ژێ ر زەمین دا لە
ڕێی دەس ەاتەوە ڕێس ای ک ارا و بەهێ ز لە دژی هاوواتییەک انی خ ۆی
بەکارهێنراوە.

کاتێکیش دەست بە لێکۆڵینەوەکەم کرایەوە ،هەڵبەتە نەمدەتوانی بیر لەو
هەم وو ش تانە نەکەمەوە .تەنی ا حەپەس انێکی بەرای ی و من داانەی
سیستمەکە و لە هەمان کاتیشدا بە دۆزینەوەی ش تەکان ،خۆش حاڵیێکی
تێکەڵە پەڕیە نێو دڵم.
لێک ۆڵەرەوەکە بەڵێ نەکەی خ ۆی دووپ ات ک ردەوە ،هەرچەن دە بە
ش ێوەیەکی لێب ڕاوانەی قەن اعەتپێکەرانەش نەب وو ،بەوەی ئەگەر م ن
ڕاستییەکەی پێب ێم ،ئەوا ڕێ گەم دەدا بچ مەوە س ەر م اڵ و ح اڵی خ ۆم.
بەام تۆ ب ێی "ڕاستی" ،ئەوەی دەیەویست لە منەوە گوێی لێب ێ ،کە ئەو
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وا بە ڕێزەوە عەوداڵی بوو ،بە بزەوە ڕۆڵی داخ وازییەکەی دەگێ ڕا چ ی
بووبێ؟
"ئایا تۆ لە کایەی سیاسییدا کارای؟" وای لێپرسیم.
"بەڵێ".
"کامە؟"
"زایۆنیستی".
لە کامە ڕێکخراوی زایۆنیستیدا کارا بووی؟"
"لە «بێتار»".
" ئایا تۆ ئەندامێکی ئاسایی ،یان لەوێدا نووسینگەت هەیە؟"
" نووسینگەم هەیە".
"کامە؟"
"من سەرۆکی ڕێکخراوەکەمان بووم لە پۆلەندا".
"ئایا ئەندامی زۆرتان لە پۆلەندا هەبوو؟"
"بەڵێ ،بە دەیان هەزار".
"زۆر باش ە  ...هەن ووکە هەم وو ش تێکم پ ێ ب ێ  -هەم وو ش تێک -
ئەوەی بە بی رتە!  -ش ت دەرب ارەی چاالکییەک ان لە «ڤیلن ا» دژی
دەسەاتی سۆڤیەتی".
"ئاخر هیچ جۆرە چاالکیێكی وەها لە گۆڕێدا نەبوو".
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"تۆ درۆدەکەی!"
تا ئێستا ئەو ڕووی قسەی ب ۆ م ن بە ش ێوەی ک ۆ (ئێ وە) ب وو ،ئەمەش
ب ارێکی پەس ەندکراوی پۆلیس ی س ۆڤیەتی ب وو ،بەام ئەموارەی ان
هێرشەکەی تاکگۆییانە بوو (ت ۆ) ()23ی بەک ار هێن ا .لەوانەیە لەو س اتەدا
و لێکدانەوەی ئەو شتانە ،شتێکی قۆڕ بێ ،بەام زێدەمافم ڕێ گەی نەدام
دڵنەوای ی خ ۆم ب دەمەوە ،چ ونکە لە پ ڕێکەوە هەڵس وکەوتی ک ابرای
لێکۆڵەرەوەکە گۆڕا.
منیش پ ێم گ وتەوە" :م ن خوێن دوومەتەوە ،کە دەس ەاتدارانی س ۆڤیەتی
بە سۆز و ڕێزەوە ڕەفت ار لەگەڵ هاواتییەکانی ان دەن وێنن ،ب ۆیە داوات
لێدەکەم "تۆ" بەرانبەر من بەکار مەهێنە ،هەروەها ش تێکی دیکەش ت پ ێ
ب ێم :من درۆناکەم".
"من نەمویست بێڕێزیت بەرانبەر ب کەم "،لێک ۆڵەرەوەکە وای پێگ وتمەوەر
"من دەبینم تۆ گرام اتۆن ( )24( Gramatoneخوێن دەوار)ی ،بەام ن ابێ
شانازی بە خۆتەوە بکەی .شتی سەرەکی ئەوەیە ،ت ۆ دەب ێ ڕاس تییەکە
ب ێی ،پێدەچێ تۆ نەتەوە ڕاستییەکە ب ێی .باشتر وایە بیری لێبکەیتەوە،
چونکە بە خۆت ئازاری خۆت دەدەی".
ب ۆ م اوەیەک هەر ئەو دەمەتەقێ یە ب وو ،بەش ێوە و دەس تەواژەی
جیاجی اوە دووب ارە دەک رایەوە .لە ڕاستیش دا ئەوەی م ن پێش تر ب ۆم
باس کرد  -ی ان بە قەول ی خ ۆی ،بەوەی م ن وەک "دانپێ دانانێ " ب ۆم
هەڵڕش ت  -بە گ وێرەی ق انوون و ڕێس ای دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتی بایی ئەوەندەم کەرەس تە دایە دەس ت ،کە پێ یەوە
 -23لە دەقەکەدا وشەی tiی ڕووسی بەکارهێنراوە کە واتای تۆ دەدا.
 -24گراماتۆن :دەقاودەق واتای ئەوە دەگەیەنێ :ئەوەی دەزانێ بخوێنێ و بنووسێ ،بەام
ڕووسەکان لە ڕستەدا بەکاریدەهێنن ،بە واتای پێ ەڵدان بەکاری دەهێنن ،واتا خوێندەواری،
ئەوەی پلەیەکی لە خوێندن بڕیبێ .نووسەر
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لەن اوم بب ا .ڕاس تییەکەش ،ش تێکی وا لەو قس انەی من دا نەب وو ،ب ۆ ئەو
ن وە ب ێ .ئ اخر خ ۆ ک اری ئ ێمە لە پۆلۆنی ادا ئاش کرا و ڕاش ەکاو ب وو،
زانیاریش یان دەرب ارەی چاالکییەک ان پێش تر لە ڕێ ی سووس ەکارە
جووەکانەوە پێگەیشتبوو ،کەواتە هیچ ش تێک نەم ابۆوە ب ۆ دزەپێک ردن.
ئەوەش ڕاس تی ب وو ،م ن هەم وو ئەو ش ەوانەی بە بێ داری خۆم انم لە
«ڤیلن ا»« ،کۆنۆڤ ۆ» و ش ارە لیتوانییەک انی دی کەدا پێنەگ ووت ،کە ب ۆ
یادی زیژ ژابۆتنسکی لەسەر پێ بووین.
ئەو پرسەم پێنەگوتن کە دوای سی ڕۆژ لە مەرگی «ڕۆش بێت ار»دا لە
گۆڕست انی ڤیلنادا داماننا ،لەوە بە دەیان ئەندامی بێتار ئامادە بوون ،لە
نێویشیاندا «جوزیە گازمان» ،کە دواتر س ەرکردایەتیی جەنگ اوەرانی
گیتۆی ڤیلنای بەدەستەوە گرت« ،ئیس رائی ئیپس تاین» وەک یەکێ ک لە
ئەفس ەرانی «ئیرگ ون زڤ ای لی ومی» لە ڕۆم ا گی انی لەدەس ت دار
«ئابراه ام ئ امپەر» ب ووە یەکێ ک لە عەریفەک انی «ئابراه ام س تێرن»،
هەروەک سەرکردەکەی بە دەستی ئاژانە بەریتانییەک ان ک وژرار «نات ان
فری دمان» و «د .س خێب» لە یەک کات دا جەنگ اوەرانی ئ ازادی ب ۆ
ئیس رائی ب وون کە بە «گرووپ ی س تێرن» ناس راوبوونر «دایوی د
یوتان» کە بە پەرجووێ ک لە دەس ت ڕەش بگیری ڕووس ەکان دەرچ وو،
بەریتانیەک ان و ئۆردوگ ای
بەام لەوەدا س ەرنەکەوت ،کە لە چن
زۆرەملێ ی ئەریتێری ا ڕزگ ارببێر «یەراخمی ڤیرنی ک» کە ئێس تا ب ۆتە
سەرنووسەری ڕۆژنامەی «یزما» لە ئیسرائی ر «ش لۆمۆ سکلولس کی»
شاعیر و چەن دانی دی کەش لە ی ادکردنەوەکە ئام ادەبوون .ئااکەم ان بە
دزیی یەوە ب ۆ ڕێوڕەس مەکە لەگەڵ خ ۆ بردب وو .ئ ێمە لە دەوری گ ۆڕی
گەنوێکی ئەندامی «بێت ار» خڕبب ووینەوە ،ئەو گەن وەی لە س ەرما و لە
ڕێ ی «ڤیلن ا» کە دەیەویس ت بەرەو فەلەس تین ب ڕوا ،لە س ەرما
ڕەقبب ووەوە .ئ ێمە نوێ،م ان لەس ەر ک رد و س روودی «ڕۆش بێت ار»،
«می ۆب ڕیکاڤ ان ئافارم ا» ،س روودەکەی شۆڕش مان دەگ ووتەوە ،لەو
ب ڕوایەدا ب ووین ،دەب ێ ئیس رائی لە نێ و وێ ران و س وتماکدا ،دیس ان
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هەڵبس تێتەوە .بە ش ەکانەوەی ئ اای ش ین و س پییەوە بەس ەر
گۆڕستانەکەدا ،سوێندمانخوارد بڕوامان بە ڕاسپاردەی مامۆس تاکەمان،
بە ه زری ژیان دنەوەی نەتەوەکەم ان هەب ێ ،ئەوس ا لەب ن هەر
هەلومەرجێ ک و بە هەر ن رخێکیش ب ێ" .ئ ێمە ئێس تا دەب ێ ئەو
زێدەمافەی تێکۆش انمان لە پێن او زایۆن دا هەب ێ" م ن ئەمەم بە گرووپ ی
«ش ینگێر» گ وت" .بەام ئەگەر لە ڕێ ی کارەکەش ماندا ڕێم ان لێگی را،
ئەوەش هەرباش ە کە لە پێن او زایۆن دا ژانبگ رین .دەی هەر چ یەک بێ تە
پێش با ب ێتە پێشر دەبا دەرەقەتی بەدی ێنانی ئەرکەکانمان بین".
هەڵ بەتە ئەو ج ۆرە چاالکیی انە بە ت اوانی سیاس ی دادەن درانر ئەوەش
دەب ێ بگ وترە ،ئەم ک ارانە لە چ اوی کاربەدەس تانی س ۆڤیەتی ت اوانی
ڕاستەقینە بوون .ت ۆ ب ی ی ئ ێمە ئەو کارانەم ان بە ت اوان زانیب ێ؟ باش ە
دەب ێ بە چ پێوەرێ ک ئەو گردب وونەوە ماتەمبارییەم ان زی انی بە
حکوومەتی مۆس کۆ گەیان دبێ؟ م ایەی حاش ایی لێک ردن نەب وو ،لە ژێ ر
هەژم وونی ڕژێ مەکەدا ،هەوڵ دەدرا هەر لە ڕێادانێ ک بە تون دی
سەرکوتبکرە ،ئەم جۆرە پرس یارانە س اویلکە ب وون .بەام خ ۆ ش تەکە
ڕاس تەقینە ب وو ،لێک ۆڵەرەوەکەش پرس یاری ئەوەی لێک ردم ،ئ اخۆ چ
چاالکیێکم ان لە «ڤیلن ا» دژی حک وومەتەکەی ک ردووە .من یش
نکۆڵ یملێکرد ،کە چاالکیێکی لەو جۆرە کرابێ ،قەناعەتیشم وابوو ڕاس تی
دەڵ ێم .بەام ک اتێ لێک ۆڵینەوەکە درێ،ەیکێش ا و بەردەوام ب وو،
تێگەیش تم ،مەبەس تی ئەو ش تە ب ێ بەهای انە نەب وور ئەو مەبەس تی
کاروچاال کی شۆڤاری و خۆ ئام ادەکردن ب وو ب ۆ ک ردەی تێک دەرانە .لە
بەرانبەر ئەو ڕاستییەشدا ،ئەو پڕ بە دەم بەڵێن ی پێ دام م ن بە ب ێ وەی
بگەڕێنتەوە ماڵێ ،بەام لەناو دڵی خۆیدا بۆ ناو گۆڕ.
ئەوەی لە ئەنو امی ئەزم وونی بەن دکراوەکانی دی کەدا فێرب ووم ،هەر
بەش ێكی "ش ێوازە زانس تییەکە" ب وو .پیاوێ ک کە لە الیەن دەزگەی
ئاسایشی کۆمۆنستی س ۆڤیەتی وەک دژبەرێک ی سیاس ی بگیرێ ت ،ئەوا
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بە کردن ی ک ارێکی دی اریکراو تۆمەتب ار ن اکرە ،بەوەی ش تێکی
دی اریکراوی کردب ێ ی ان نەکردب ێ ،بەڵک و هەر لە س ەرەتای
لێک ۆڵینەوەکەدا ڕووبەڕووی تۆمەتب ارکردنی کوش ندە دەک رێتەوە،
هەروە ک سیخوڕێتی و کاروباری تێکدەرانە ،ئەمانەش تاوانب ارکردنێکی
ڕۆتینی انەی ڕۆژەب ب وون .لەو ک اتەدا بەن دکراوەکەش تەواو
دەحەپەسێ و حاشاییش لە هەر هەموویان دەک ا .لێک ۆڵەرەوەکەش هەر
س وور دەب ێ ،کە بە تەواوی دانپێ دانانی لە ب ن زم ان دەرب ێن ێ.
بەن دکراوەکە هەوڵ دەدا قەن اعەت بە لێک ۆڵەرەوەکە بێن ێ ،کە ڕاس تی
دەڵ ێ ،لەپێن او ئەوەش ،ب ۆ ئەوەی لە تەون و داوی ڕاچێن روای
تۆمەتب ارکردنەکە دەربچ ێ ،ڕەن گە دان بە هەرە س ووکەکەیاندا بن ێ،
ئەگەرچی نەشی کردبێ.
ئەرە تۆ ب ێ ی لێک ۆڵەرەوەکە ب ڕوای بەو تاوانب ارکردنەی م ن هێن ا ب ێ،
یاخود ئەویش هەر لە سەر شێوازی پێواژۆی لێکۆڵینەوەکە ڕۆیشتووە،
لە تۆمەتب ارکردنە هەرە س امناکەکان دەس تپێکردووە ب ۆ هەرە
س ووکەکان ،لەوەی قورس ایی هەرە سووکەکەش یان بە قەد ژی انی م ن
قورس بوو؟ شتێکی زەحمەتیشە وەام ی ئەو پرس یارە ب دەمەوە .چەن د
س ەعاتێک ب وو لێک ۆڵینەوەکە دەس تی پێکردب وو ،دوای ئەوەی ج ارێکی
دی کەش لێک ۆڵەرەوەکە لەوە دڵنی ایکردمەوە ،کە بە الدان لە ڕاس تی
گوتن ،هەر خۆم ئازاردەدەم ،لە پڕێکەوە قسەکانی گۆڕی و گوتی:
"م ن دەمەوە ت ۆ لێ رە بەتەنی ا جێب ێ م .لێ رە قەڵەمێک ت لەبەر دەس تە،
کاغەز و مەرەکەبیشی لێیە .دەی بنووس ە ،هەم وو ش تێک س ەبارەت بە
ژیانت و بە چاالکییەکان ت بنووس ە .بەام باش ترە ڕاس تییەکە بنووس ی.
لە هەم وو بارێک دا ئ ێمە دەزان ین  ...ت ۆ هێش تا ئەو دەرفەتەت لە پ ێش
ماوە بچیەوە نێ و م اڵ و ح اڵی خ ۆت .دەی هۆش یارانە بی ر ب کەرەوە و
ڕاستیەکە بخەرە سەر کاغەز".
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منیش هێشتا فێرنەببووم بە باشی بە زمانی ڕووسی بنووس م .ئەوک ات
لە زم انەکە دەگەیش تم ،لە ڕێ ی بیس تنەوە فێ رە قس ەپێکردنیش بب ووم،
دەمتوانی بە بەکارهێنانی چەند وش ەیەکی پۆل ۆنی ،بە ڕووس ی وەام ی
پرس یارەکان ب دەمەوە .ب ۆیە لە لێک ۆڵەرەوەکەم پرس ی ،ئ اخۆ باش تر
وانی یە س ەربردەی ژی انی خ ۆم بە زم انی پۆل ۆنی ی ان بە
یدیشی()25بنووسمەوە.
"هەم ووی ب ۆ م ن وەک یەکە "،ئەو وەه ای وەام دامەوە" .ئ ێمە لێ رە لە
زۆر زمانەوە وەرگێڕمان هەیە ،بەام بە ڕوانینی م ن باش ترە بە زم انی
یدیشی بینووسی ،چونکە منیش جووم".
منیش قسەکەم قۆستەوە" :بەڕاست؟"
ئەویش وەامی دامەوە" :بەڵی .من جووم ،هەر وەک جووێکیش دەک رە
متمانەم پێبکەی .تۆ بە تەنیا هەر ڕاستییەکە بنووسە!

 -25یدیشی :زمانی جووەکانی ناوەڕاست و ڕۆژهەاتی بوو بەر لە هۆلۆکۆست .لە
بنەچەکیشەوە زاراوەیەکی ئاڵمانی پڕ لە وشەی عیبری و چەندین زمانی هاوچەرخ بوو،
هێشتاش نزیکەی  ٢٠٠٠٠٠کەس قسەی پێدەکەن ،بە شێوەیەکی سەرەکیش لە واتە
یەکگرتوەکانی ئەمریکا ،ئیسرائی و ڕووسیا پێی دەدوێن.
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٣

دیوارەکە
کاتێک دانیشتم س ەربردەی ژی انم بنووس مەوە ،ژیانن امەم بی رکەوتەوە،
ئەو ژیانن امەیەی کە پ ێش ئەوەی بچی تە قوتابخ انە ,ب ۆ ئەوەی
وەربگیرێی یان بۆ ئەنوامدانی ت اقیکردنەوە بینووس ی .ئ اخر ک ێ بی ری
ب ۆ ئەوە دەچ وو ،کە ڕۆژێ ک ب ێ ،م ن بنووس م" :م ن لە  ١٩١٣لە
دایکب ووم  ...چ وومە قوتابخ انە  ...لە خوێن دنەکەم ب وومەوە  "...ئەمەش
ب ۆ قوتابخ انەی ب اای ژانوناس ۆر ،ب ۆ زانک ۆی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
سۆڤیەت!.
هەمیشە بۆ ڕۆژانی قوتابخانە بە تاس ەوە ب ووم ،بەام هەرگی ز هەس تم
بە پەستی و گرژی ساانی ڕابردووم نەکرد ،کاتێ دانیشتبووم ،دەبوایە
مێ،ووی ژیانم بۆ ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەت بنووسمەوە.
لەو ساتانەشدا ،پەڕجوو دەخوڵقێ و ڕاستی لە بوونی خۆی دەوەس تێر
بەرهەم ی چ اکە و خراپ ی ئەندێش ە ج ێگەی دەگ رێتەوە .بەام خ ۆ ئەو
س اتانە ،هەر بە ڕاس تی س اتی الوازی و زەب ونین .پی او ک اتێ
ڕووبەڕووی تاقیکردنەوەیەکی باادەستی ژانوناسۆر دەبێتەوە ،هی ئەو
شتانەی بڕوای پێی هەیە و ب ۆی تێدەکۆش ێ ،ئەوا پێویس ت نی یە خ ۆی
بە داوی سەردەمی کوڕوکاڵێتیدا شۆڕبکاتەوە و لەوێ وە لەن گەر بگ رە.
ئەو پێویس تە ئەوە بزان ێ ،کە چی دی دەس تی خۆشەویس تی دایک ایەتی
بەس ەری دان ایەت و دڵنەوای ی ن اداتەوە ،ئەو خۆش ی و چێ ،ی
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کوڕوک اڵێتیش چی دی بەش ێک نی یە لە ژی انی ئەو .س ەعاتە بێ دارەکانی
ئێمە ڕاستی و داکەوتن نەوەک سەعاتی خەونەکان .ئاخر لەوێدا نە م اڵ
هەیە ،نە دای ک ،نە خوش ک نە دۆس ت .لەوە تەنی ا دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤێتی هەیە .لەوە لێک ۆڵەرەوەیەک هەیە ،هەر داوای
ڕاس تیت لێ دەکا .ئەو خوازی ارە ئەو ش تەی دەیەوە بە دەس تی بێن ێ،
بیگ ۆڕێتەوە بە بەڵێن ی گەڕانەوەی س ەالمەتبوونم ب ۆ نێ و م اڵ و ح اڵمر
بەام پێشی خۆشە شتەکە بخوێنێتەوە ،ڕەش و س پی ب ۆی نووس رابێ،
وەک ه ێلکەی پ اککراو لە س ەرچاوەیەکی متم انەپێکراوی ه اوبەش،
خرابێتە بەردەمی ...
بەڵ ێ م ن دەب وایە ک ورتە چیرۆکێک ی ژی انم بنووس م و خۆش م ب ۆ
ک اروانێکی دوورودرێ  ،ئام ادە ب کەم .لەبەردەمم دا ک اغەز و قەڵەم و
مەرەکەب هەبوو ،پاسەوانانی ش ۆڕش بە دلۆڤ انییەوە بۆی ان هێن ابووم.
لە پش ت منیش ەوە س ەربازێک بە خ ۆی و تفەن گەکەیەوە وەس تابوو.
ئینوا دەی بنووسە و هەر بنووسە!
سەربازەکەی سوپای سۆڤیەت دوای ئەو کورتە ماوەیە لە سەرشانۆکە
ئام ادەبوو ،کەرەس تەی نووس ینیان خس تە بەردەس تم .ئەو لە الیەن
عەریف ێکەوە هێن رایە ئەوە ،لەو ک اتەوە هەرگی ز بە تەنی ا نەم امەوە ،نە
لەو ژوورەی کە لێ ی بەن دکرابووم ،نە لە ش وێنی دی کەش کە ب ۆی
نێ ردرام .پاس ەوانەکەم لە ناوەڕاس تی ژوورەکەدا وەس تا و دەستیش ی
لەس ەر قۆن داغی تفەن گەکەی ب وو ،چاوەکانیش ی لەس ەر هەم وو
جووڵەیەکی من بوو .ئەو هیچی نەگوت و منیش سەرم بەسەر کاغەزدا
گرتبوو ،دەمنووسی.
لە نووس ینی پەخش انەکەم ب وومەوە ،تیای دا ئەوەم س ەلماندبوو ،کە لە
ک اتی خۆناس ینم وەک کوڕوکاڵێ ک ،بە ڕۆژان ی دوات ریش ،ئەوک اتەی
س ەرۆکی ج ووانەوەی «بێت ار» ب ووم لە پۆلۆنی ا ،ک ارمکردووە ت ا
خەڵک ی ئیس رائی بگەڕێ تەوە س ەر نیش تمانی خ ۆی .پاش ان کە
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لێبوومەوە ،دیس ان دەس تم دایەوە کتێ بەکەی «م اوری » و کەوت مەوە
س ەر خوێن دنەوەی س ەردەمی "بەر لە مێ ،وو" ،ئەو چ اخەی هەر بە
ڕاس تی خەونبین انی زای ۆن هەب وون ،هەرچەن دە هەرگی ز بە مێش کی
ئەواندا نەهاتبوو ،ڕۆژێ ک داب ێ ،خەونەکەی ان بە ت اوان لە قەڵەم ب درە.
پاس ەوانەکە ل ێگەڕا بە کەیف ی خ ۆم بخ وێنمەوە .م ن س ەرم بەس ەر
کتێبەکەدا داگرتبوو ،چووبوومە نێوی و ئاگام لە کات نەما.
لە هیکەوە دەرکەکە کرایەوە و یارۆی لێکۆلەرەوە بە هەنگ اوی خێ راوە
وەژوور کەوت .بۆ مایەی سەرس امیم ،س ەرەتا چ ووە الی پاس ەوانەکە
و ج ۆرە بەڵگەن امەیەکی نیش اندا .پاس ەوانەکەی بە خەمخ ۆرییەوە
لێیڕوان ی و ش تێکی وەهاش ی دەرب ڕی ،کە تەواوە و ئینو ا لە ژوورەکە
چ ووە دەر .ک اتێکیش ئەفس ەری دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەت لە بەردەم م لەس ەر مێ زەکە دانیش ت ،بە می رەب انییەوە
لێیپرسیم" :باش ە ،ئەرە لە نووس ینەکەت ب وویەوە؟ بە پەرۆش م ئەوەی
نووسیوتە بیخوێنمەوە".
من یش ژیانن امەکەم دایە دەس ت .ئەوی ش الپەڕە دەستنووس ەکەی
لێ وەرگرتم ،س ەیری پی تە چوارگۆش ەکانی ک رد و لە الیەک داین ا .ئەو
شتەکەی نەخوێندەوە .تەنانەت هەر خۆشی تێکنەدا تا بیخوێنێتەوە .پ ێم
سەیر ب وو هەر بت وانێ بە زم انی زگم اکی بخ وینێتەوە .بەام لە جی اتی
ئەوەی بایەخ بە نووسینی پی تە کۆنەک انی زم انی پێنووس راو ب دا و ئەو
پەخش انە بخ وێنێتەوە ،کە خ ۆی داوای کردب وو ،ه اتەوە س ەر یاس ینێ
گۆلکێ()26و پرسیارە کۆنەکەی کردەوە.
"ئەرە ئامادەی ڕاستییەکە ب ێی؟"
منیش دووپاتم کردەوە ،ئەو ش تەم نووس یوە کە پێش تر پ ێم گوتب ووی،
هەمووشی هەر ڕاستییە .خۆ ئەگەر لەسەر ئەوەش گیرابم ،قەیناکا.
 -26یاسینێ گۆلکێ :ئیدیۆمێکە واتای گەڕانەوە بۆ سەر شتە کۆنە بێکەڵکە سواوەکە.
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"ئای ا ن ازانی ،ئ ێمە ش ێوازی وام ان هەیە ،ناچ ارت بک ا دان بە هەم وو
ڕاستییەکەدا بنێی؟"
لێرەدا هیچ شتێک نەبوو وەامدەرەوەی بێ.
"باشە بۆچی شتێک ناڵێی؟"
ئاوەها لیكۆڵەرەوەکە بەسەرمدا تەقییەوە.
" ئایا پێتوایە بەو پارچە کاغەزانە ڕزگارت دەبێ؟ من ئەو نووسینەی ت ۆ
دەخ وێنمەوە ،بەام ئامۆژگاری ت دەکەم بە پ ێگەی خ ۆت ،بە قس ەکانتدا
بچیتەوە .باشتر وایە کەللەڕەق نەبی".
چەن دین ج ار  -هەر خ وا دەیزان ی چەن د ج اران  -ی ارۆی لێک ۆڵەرەوە
ئەو داخ وازییە ،هەم ان هۆش داری و هەم ان ئام اژەی ڕەش و ش وومی
ل ێ دووب ارەکردمەوە .چەن د س ەعاتێک بەس ەر ئەوەدا تێ پەڕین کە پ ێم
ن اوەتە بارەگاکەی ان .م ن بە ن وێ،ی نی وەڕۆ گی رام ،ک اتێکیش دووەم ین
گفتوگۆم ان بەرەو کۆت ایی دەه ات ،تاری ک داه ات .م ن برس یم ب وو،
زیاتریش تێنوو بووم .داوام لە لێکۆڵەرەوەکە کرد بەڵکو ق وومە ئ اوێکم
بدەنێ.
"بەڵێ بێگومان .وادەکەم چایەت بۆ بێنن".
من نەمدەزانی بۆچی هێنانی چایە پێویستی بە ئامادەکاری و ڕێکخستن
هەیە ،بەام ئەو بەڵێ نەی لە بەردڵ م خ ۆش ه ات ،کەیف م پێ ات.
خەریکبوو لە تێنوێتیان بڕستم لێ بب ڕە .دیس ان لێک ۆڵەرەوەکە من ی لە
ژوورەکەدا بەجێ ێش ت .ک اتێکیش ئەو دەرچ وو ،پاس ەوانەکە ه اتەوە
ج ێگەی خ ۆی .م ن دانیش تم و هەر چ اوەڕێی چ ایەکەم ک رد ،لەو
بەینەشدا دەستم بە خوێندنەوەی ژیانی «لۆرد باکۆنسفیلد» کردەوە.
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ئەو دەس تەی س ەعاتم چەن د جارێ ک کەوتەخ وار .م ن لەس ەر
خوێن دنەوەکەم بەردەوامب ووم ،ت ا ئەو ک اتەی ن ۆرەی گ ۆڕینی
پاسەوانەکەی باڵەخانەکە هات .عەریفێک ی بچک ۆلە لەگەڵ دەس تەیەک لە
سەرباز هاتنە ژوورەکە ،داوای لە یەکیان کرد جێگەی پاس ەوانی یەکەم
بگرێتەوە و داوای لە پاسەوانەکەی منیش کرد لەگەڵی ب ڕوا .س ەرنومدا
پاسەوانی یەکەمم شتێکی بە گوێی عەریفەکەدا چرپاند.
"ئاوەه ا؟" عەری فەکە بە دەنگێک ی بەرز دوا ،دەس تبەجێش ڕووی لە م ن
ک رد ر "دەبی نم ت ۆ ک اتی خ ۆت بە خوێن دنەوەی کتێب ان بەس ەر دەبەی،
ئایا پێتوایە ئێرە ژووری خوێندنەوەی یانەیە؟ ک ێ بە ت ۆی گوت ووە ،کە
بۆت هەیە بخوێنیتەوە؟"
منیش وەامم دایەوە" :لێکۆڵەرەوەکە ڕێگەی پێداوم".
"لێک ۆڵەرەوەکە؟ قس ەی ئەو لێ رە ن اخوا .ئ ێمە ئێس تا بەرپرس یاری
ژوورەکەین .ئەو سەربازەی لەوە وەستاوە لە من بەرپرس ە ،من یش لە
بەران بەر مەزنەکەی خ ۆم .لێک ۆڵەرەوەکە دەس ەاتی نی یە  ...لێ رە بە
دواوە خوێندنەوە نییە .تکایە ئاگات لەوە بێ!"
ئینو ا عەری فەکە فەرم انی پێک ردم کە ئەو کورس ییەی بەردەم مێ زەکە
هەڵبگرم ،لە قوژبنی ژوورەکە دایبنێم .ڕۆخی کورس ییەکە خەری ک ب وو
بەر دی وارەکە ب کەوە ،پشتەکەش ی ڕێ ک بەران بەر دی وارەکە .هێش تا بە
تەواوی سەیری ئەفسەری پاسەوانیم نەکردبوو ،کەم تا زۆر لە ب ارێکی
نەش یاودا دانیش تبووم ،ڕووم لە دەرکە و الی چەپەش م لە دی وارەکە
بوو.
"نەخێ ر ،ن ابێ وا دابنیش ی "،خێ را عەری فەکە دانیش تنەکەمی ب ۆ ڕاس ت
ک ردمەوە" .دەی ڕووی خ ۆت لە دی وارەکە ب کە .ئینو ا ت ۆش" وەه ای
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گوت و ڕووی دەم ی لە پاس ەوانە ن وێیەکە ک رد" ،ک اری ت ۆ ئەوەیە ئەو
بەو شێوەی گوتم دابنیشێ ،ڕێگەی نەدەی چیدی کتێب بخوێنێتەوە".
بەڵ ێ ،گ ۆڕانێکی ڕیش ەیی لە ب ارودۆخەکەم ڕووی دا .ئی دی لە جی اتی
کتێب ،دیوار هات .بەام دەبێ پ ێ لەوە بن ێم ،لە چەن د س اتی س ەرەتای
دەرک ردنم لە بەهەش تی عەدەنەوە  -هەر پیاوێ ک و لە ب ن هەر
هەلومەرجێک دا ب ێ ،بەهەش تێکی ت ایبەتی خ ۆی هەیە کە لێ یەوە
دەردەکرە  -م ن بی رم لە دی وارە ڕەق وتەقەکە نەک ردەوە ،کە لە جی اتی
کتێبەکەی «ماوری » لەبەردەممدا قی ت ب ووەوە .هێش تا هەر بی رم لەو
ڕاگەیان دنە س ەیر و س ەمەرەی عەری فەکە ک ردەوە کە وت ی :قس ەی
لێکۆڵەرەوەکە لێرە ناخوا  ...لێرە ئێمە بڕیار دەدەین ...
م ن بی رم لە قس ەی ی ارۆی لێک ۆڵەرەوەکە ک ردەوە ،کە پێیگ وتم" :ئ ێمە
هەم وو ش تێک دەزان ین .باش تر وایە ڕاس تییەکەمان پ ێ ب ێ ی ".باش ە،
کەواتە لێ رەدا ک ێ پێناس ەی "ئ ێمە"ی لێک ۆڵەرەوە و "ئ ێمە"ی عەری فەکە
دەک ا؟ باش ە یەکێکی ان ئەفس ەری دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی و ئەوی دی کەش بەردەس تی ئەفس ەری هەم ان دەزگە نی یە؟
هەروەها ئەوەش م لە بی رە ،کە چ ۆن ئەو ئەفس ەرەی دەزگەی ئاس ایش
ب ووە دادوەری م ن ،بەر لەوەی دەس ت بە ک ارە فەرمی یەکەی خ ۆی لە
بەرانبەر مندا بکا ،چۆن خۆی بەو سەربازەی دەزگەی ئاسایش ناساند.
پێدەچوو لە یەکەمین قۆن اغی گ رتن ،ی ان ڕاس تر ب ێ ین زین دانیکردن ،لە
نێو دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیدا دەس ەاتێکی دووس ەرە
ب ۆ گی راو ی ان ب ۆ زین دانی هەب ێ .ئینو ا ئەرک ی لێک ۆڵەرەوە ئەوەب وو
دانپێ دانان لە ب ن زم انی گی راوەکە دەرب ێن ێ .هەرچەن دە ک ابرا نم رە و
پ ایەی دادوەری لێکۆڵەرەوەش ی هەب ێ ،بەام ڕەفت ارەکەی لەوە زی اتر
نی یە ،کە "گفتوگ ۆ"یەک لەس ەر ڕێڕەوێک ی ئاش نایانەدا بەڕێ وە بەرە.
دەس ەاتی ڕاس تەخۆش بەس ەر گی راوەکەدا ،بەر دەس ەاتێکی دی کە
دەکەوە .ج ێگەی گوم انیش نی یە ،ئەم دووس ەرەییەی دەس ەاتە ،لە
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ش وێنێک لە یەک ێ لە پ لە بااک انی فەرمان دەیی نێ و دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتی لە بەیندا نامێنێ.
من چ وەک زیندانییەك و چ وەک پیاوێکی ئازاد لە ڕووسیا ،لەو ک اتەی
ئەو سیس تمە بێ وێنەیە پەیڕەودەک را ،ش تەکەم ب ۆ دەرنەکەوت .لەوانەیە
ئەمە دەرچەی «چیک ا» و «گ ی پ ی ئ و» ب ێ کە لەالیەن
«ژیرزنسکی»( )27یەوە داهێندرابێ ،بەام پێشدەچوو تەنیا لەگەڵ ه اتنی
دژەشۆڕش (چەواشەیی) بۆ شۆڕشی ئۆکتۆبەر داهێنرابێ.
خۆ ئەگەر دەس ەاتدارە حوکمڕانەک ان س ەرکردە بەلش ەفیکەکان بگ رن،
کە جەم اوەرێکی زۆری ان هەیە ،ئەوە ش تێکی ل ۆژیکی ب وو نەیان دەنە
بەردەس تی ئەفس ەرەکان ب ۆ لێک ۆڵینەوە ،بەڵک و بیان دەنە دەس تی
«گاردۆڤۆی » و «س تریلۆک»( ،)28ئەوانەی گێرمەگێ رم ن ازانن!
ئەفسەری لێکۆڵەرەوەش خواست و ئارەزووی خەڵک جێبەجێدەکا کاتێ
داوای دەکا بەوەی دوور بکەوێ تە لە ئیڕراک ردن ،لە هەڕەش ە و
ناوزڕان دن ،ئەمەش ب ۆ ئەوەی دانپێ دانانێکی تەواو لەو کەس انە
وەربگرە ،کە تا دوێنێ ب وو ،فەرمان دەری دروش مەکانیان ب وون .ئ اخر
لێک ۆڵەرەوە خوێن دەوارە و دەزان ێ ک ێ لە بەران بەردا دان راوەر ئاوەه ا
دیارە چ جۆرە مەترسییەک لە ئارادایە ...
لە س ەرێکی دی کەوە ،هەرچ ی «س تریلۆک  -یاس اوڵ»ــــە بەدەر لە
توندوبەن دیێکی خ ۆزایی ه یچ ش تێکی دی کە ن ازانێ .ئەو بە ئاس تەم
سەرودەر لە خوێن دنەوە دەردەک ا ،ب ۆ ئەو ک ارە ک اا بەقەد ب اایە ،هەر
ب ۆیە پش تی پێدەبەس ترە .خ ۆ ئەگەر گەورەکەی ،عەری فەکە فەرم انی
پێبکا ،پاسەوانی لە بەندکراوەکە بکا ،کە پێیبگوترە ئەوە تاوانب ارە ،ئەوا
 -27چیکا  Chekaو گی پی ئو  G.P.Uدوو دەزگەی هەواڵگری و لێکۆڵینەوەی پۆلیسی
بوون لە الیەن سکرتێری ڕێکخراوەکانی سۆڤیەتی «فلێک ئێدمۆندۆڤیچ زیزێنسکی (-١٨٧٧
 )١٩٢٦داهێندران.
 -28گاردۆڤۆی  gardovoilو ستریلۆک strilokدوو ناون بۆ پاسەوان و ئێشکگر .نووسەر
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بە هەموو شێوەیەک پاسەوانی دەکا و نایەڵێ مێشیش ی ل ێ ن زیکبێتەوە
تەن انەت خ ودی لێک ۆڵەرەوەش .خ ۆ ئەگەر بەن دکراوەکە «ی اگۆدا» ی
سەرۆکی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیش ب ێ ،بە ئەو چ ی؟
خۆ ئەگەر تاوانبارەکە «یزشۆب»ی جێگ رەوەی «ی اگودا»ش ب ێ ،چ ی
لە پرس ەکە دەگ ۆڕە؟ ئەگەر ه اتوو پیاوێ ک ب ێ بە فەرم ی پ ێگەی
س ەرۆکی یەکێتی ی س ۆڤیەتیش ب ێ ،ئەوا ب ۆ ک ابرای «س تریلۆک -
یاس اوڵ» ه یچ ن اگەیەنێ ،چ ونکە الی ئەو تەنی ا یەک ش ت دەخ وا :ئەو
کەس ەی ئەوی لەوە دان اوە ،هەر ئەوی ش دەت وانێ بەری ب دا .دوای
ش ۆڕش ،دەزگەی هەواڵگری ی ن وە لە ڕووس یا پەرەی پێ درا ،بەام
تەنانەت ش ۆڕش پشتیش ی بە دەزگەی هەواڵگری ی خ ۆی نەبەس ت .خ ۆ
ئەگەر هاتب ا و پش تی بە هەر یەکەی ان بەس تبا ،باش تر واب وو پش ت بە
کۆلکە خوێندەوارەکان ببەس تێ ،ئەوانەی بە ئاس تەم دەی انزانی بخ وێنن
و بنووسن.
ئێمە دژیەکی (پارادۆکس ێک)ی دیکەم ان س ەبارەت بە ڕژێم ی س ۆڤیەت
ی اخود ڕژێم ی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی لە بەردەم دا
هەیە .دەسەاتی حکوومەت ی ان هێ زی پ ۆلی  ،ش تێکی نائاس ییە ،بەام
خس تنە بەردەس تی ئەو هێ زە ب ۆ ئۆپەراس یۆنێک کە هۆش داریێکی
نائاس ایی ی اوەری ب ێ ،ئاگ ادارکردنەوەیەکە س نوورەکانی ت رس و
ئاڵۆزی بێ .ڕژێم خۆی بۆ جەماوەر دان ابوو ،بەام هەم وو متم انەیەکی
بە دەزگەی ئاسایش هەبوو .تەن انەت ئەو متم انەیەش پێگەیەک ی لە نێ و
بێمتمانەییدا هەبوو .خۆ ئەگەر ئێمە لە الیەن خەڵکانێکەوە دادگەییبک رێن
کە لەڕێی دەزگەی ئاسایشەوە ب ێ ،ئەوا بۆم ان دەردەکەوە زۆرینەی ان
دوژمنی ڕژێم ی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیین .بەام خ ۆ
ڕژێ م هەر بێمتم انەیی بە دوژمنەک انی نی یە ،ج ا ئەوس ا چ دوژمن ی
ڕاستەقینە یان خەیاڵکردە بن ،بەڵکو بێتمانەیی بە دۆس تەکانی خ ۆی ،بە
خزمەتکارەکانی و بە پاسەوانەکانیشی هەیە " ...ئێمە لێرە بڕیاردەدەین"،
ئەوە قس ەی عەری فە کورتەب ااکە ب وو بە من ی گ وت ،بە هەردوو
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چاوەکانی خۆشم بین ی ،دادوەرەکە  -کە دی اربوو چارەنووس ی من ی لە
دەس ت ب وو  -بەر لە دەس تپێکردنەوەی لێک ۆڵینەوەکە م ۆڵەتی لە
پاسەوانەکە خواست.
لێک ۆڵەرەوەکەم ب ۆ ئەوەی نیازپ اکی خ ۆی بس ەلمێنێ زی اتر لە جارێ ک
پاسەوانەکەی گۆڕی .نزیکەی شەست س ەعات بەو ش ێوەیە م امەوە ،لە
بەرانبەر دیوارەکە دایاننیشاندم .شەو هات و ڕۆیش ت ،ڕۆژی دیکەش ی
بە دوای دا ه ات .پاش ان ش ەو و ڕۆژێک ی دی کەش .ک اتێکیش ش ەوی
س ێیەم خەری ک ب وو تەواو بب ێ ،دانیش تنە ن اوازەکە کۆت ایی ه ات و
ئاساییەکە دەستی پێکردەوە ...
پێم وایە ڕەوت ی ئەو دانیش تنە شەس ت ( )٦٠س ەعاتەی ڕوو لە
دیوارکردن ،بان دۆرێکی کەم ی بەس ەر خ وێنەرەوە هەب ێ .من یش ئێس تا
دوای دە س اڵێک بە س ووکی ئەو ش تانە دەنووس مەوە .ئەوەی ڕاس تی
بێ ،من بەختم هەبوو .دەن ا دەب ووایە هەش تا س ەعات ،س ەد س ەعات و
بگ رە زی اتریش ڕوەو دی وارەکە دایانیش اندبام .بەام گریم انەیەک ب ۆ
خوێنەری خۆم دادەنێم کە ت اقیکردنەوەیەکی س ادە بک ا :ب ا کورس ییەک
لە بەران بەر دی وار دابن ێ ،هەروەک چ ۆن ئاس ایش وای لە م ن ک رد و
س ەعاتێک و دووان بەو ج ۆرە دابنیش ی ،ئەژنۆک انی ب داتە دی وار و
چاویشی لە دیوارەی بەران بەرەوە بزک اتەوە .م ن دڵنی ام ئەگەر خ وێنەر
هەر بەش ێکی ئەو ت اقیکردنەوەیە بک ا  -ئەمەش ت اقیکردنەوەیەکی
قورس ە ،وەنەب ێ هەر لە یەک گۆشەنیگاش ەوە واب ێ  -ئەوس ا لە
خۆشییە کێوییانەکەی من تێ دەگا ،ک اتێ شەش ت س ەعاتەکە تەواو ب وو،
یەکس ەر لەس ەر دۆش ەکەکەی نێ و زین دان خ ۆم لێ ک کێش ایەوە و
ڕاکشام.
خۆی ئەوە ڕاستە تەنانەت پنتێکی سەر دیواریش دەکرە ببێتە کتێبێک ی
کراوە ،خاڵێکی سەر دیوار دەکرە ببێتە نمایشگەیەک بۆ نیش اندانی ئەو
وێن انەی کە فەرامۆش کرابوون و ی ارمەتی م رۆ ب دا ب ۆ لەبیرچ وونەوە.
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تەنانەت ئەو خاڵەی سەر دیوار دەکرە باسی ماڵەوەش بکار باس ی ئەو
دڵ ۆپە فرمێس کەی چاوەک انی من داڵیش بک ا ،ک اتێ لە قوتابخ انە
دەگەڕێ تەوە ،چ ونکە مامۆس تاکەی نم رەی کەم ی داوەت ێ ،ئەوەش
وەنەب ێ لەبەر ئەوە ب ووبێ ،کە دەرس ەکانی نەزانی وە ،بەڵک و لەبەر
ئەوەی نەیویس تووە لە ش ابات (ش ەممە)ـــــــدا ن اوی خ ۆی لە
قوتابخانەیەکی بێگانەدا بنووسێ و ویس توویەتی لە ئاس ت س ووکایەتی
و گاڵتەپێکردنی خەڵکدا ب ێ" :بەڵێ ،من جووم و ش انازیش بەوە دەکەم،
کە هەوم ".ئەو خ اڵەی س ەر دی وار نمایش ی س ەرهەڵدانەوەی
پەڕجووئاسای گەنوێکی جوو دەکا ،کە بە شانازییەوە لە نێو "س وتماک
و وێرانەدا" هەڵدەستێتەوە ،و چاوی پیرەمێردێ ک نیش ان دەدا کە پ ڕ لە
فرمێس کە ،دەس تی بە پەرج ووەوە گرت ووە ،لە کاتێک دا وێ ردی س ەر
دەم ی هەر ش وکرانەب،ێرییە کە ڕۆژی بەم ڕۆژە گەیش تووە .دەک رە
هەر ئەو خ اڵە چیرۆک ی یەکەم ین دی داری لەگەڵ «زیی ژ ژابۆتنس کی»
بگێڕێتەوە .هۆڵی شانۆی پارێزگەکە گەورە نییە ،بەام ئەوەندەی خەڵ ک
تێ دایە لێ ی زی ادە .ب ۆ ت ۆ ،ب ۆ ت ۆی کوڕوک اڵ ،ه یچ ژوورێ ک لە نێ و
ه ۆڵەکەدا ی ان گەلەری یەکەدا نەم اوە ،وەک ئەوە وایە هەر بین ا
بەس ەریەکدا بڕم ێ .بەام بە ئاس تەم لە خ وارووی س ەکۆکە خ ۆت
دەخ زێنیە نێ و ئۆرکێس تراکە .لەوە دادەنیش ی ،لەوە لە خ وارەوە جێ ی
خۆت دەگری ،ئەوسا لەگەڵ هەموو دەمارێکی جەستەتەوە هەستدەکەی
گەزگەز ب اادەکەی ،بەرز دەب یەوە ب ۆ س ەرەوە  ...ئەرە قەت
ب ردوتەتەوە؟ نەخێ ر ،لەوە زی اتر ن ا .ت ۆ ب ۆ هەمیش ە تیش کۆ دەخەی تە
س ەر ش تێکی نم وونەیی .ئەو خ اڵەی س ەر دی وار خۆشەویس تی
س ەردەمی الوی ت ب ۆ دەگێ ڕێتەوە ،ل وتکەی ش ادی و کەیفخۆش یت ب ۆ
دەڵێ تەوە ،هەر خۆشەویس تی ت افی گەنوێت ی م رۆب بەرزەف ڕ دەک ا.
دەک رە خ اڵەکە ڕۆژگ اری ک وێرەوەری ب ۆ خوێن دکار بگێ ڕێتەوە ،ئەو
باانەی بۆ بکاتەوە کاتێ خوێندکارەکە وێ ڕای نەداری بەڵک و هەر لەبەر
ئەوەش ،لە ک اتی س ەرکەوتنی لە تاقیکردنەوەکان دا ب ۆ دەک رێنەوە.
دەک رە خ اڵەکەی س ەر دی وار ،نی ازکردە گ رنگەکەت پێب ێ ،کە دەب ێ
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بێتەدی ،هەرچەندە لە بن باری برسێتیشدایە ،بەام ئەمەش هەر قەی دی
ناک ا! دەک رە خ اڵەکە یەکەم ین دوان ت ب ۆ ب اس بک ا ،کە بە گ ۆڵمەز
کۆتایی ات ،قس ەی دڵ دانەوە پ ار و ت وانج ،کە یەکەمی ان ب ارگرانترە لە
هی دووهەمیان ،هەروەها چیرۆکی گوتاری دی کەت ب ۆ دەگێ ڕێتەوە ،کە
بە ش ێوەیەکی جی اواز کۆت ایی پێ ات .دەک رە پن تەکەی س ەر دی وار،
یەکەم ین ئەزم وونی گیران ت ب ۆ بگێ ڕێتەوە ،چ ونکە بە ه ۆی داخس تنی
دەروازەک انی «ئێرت ز ئیس رائی » لە الیەن بەریتانییەک ان لە بەردەم
ک ۆڕەوی جووەک ان و خۆپیش اندانی "نائاش تیانە" لە بەردەم
کونس ولخانەی بەریتانی ادا ک را .دەک رە پن تەکە س ەربردەی یەکەم ین
دی دارت لەگەڵ «ئ ورکی( )29تاوانب ار  -چەتە» تاوانب ارە پۆلۆنییەک ان
بگێ ڕێتەوە ،کە ئەمەش خ ۆ ئام ادەکردنێکی بە س وود ب وو ،ت ا دوات ر
لەگەڵ «ئورکی»ـیە ڕووسەکان ،ئەو ج ۆرە زین دانییە دێرین انە و باڵن دە
بە ئەزموونەک انی زین دان ئاش نا ب یر هەروەه ا بەو دزە پیش ەمەندە
بی،م ۆتەی لە نێ و دزەکان دا بە «گ را » ن اوی دەرکردب وو ،ن اوی
ڕاستەقینەش ی «پۆتۆزس کی» ب وو! خ اڵەکەی س ەر دی وار دەک رە
بریس کەی شۆڕش ت پێب ێ ،کە دژی هەم وو ئەوانەی تێکۆش ان «ئێرت ز
ئیسرائی » بکەنە «فەلەستین»ر چیرۆکی ئەو گەنوە ج ووانە ،ئەن دامانی
«بێت ار»ت ب ۆ بگێ ڕێتەوە ،کە بە بەلەمێک ی بچ ووک ،لەوە بە ن وتەکی
شەو لە یەکێ لە کەناراوەکانی خاکی باب و ب اپیران دابەزی ن و ڕێ گەی
خۆیان خۆشکرد ،ئەمەش دوای بڕینی ئەو هەموو ئاستەنگانەی بەردەم
ک ۆچ ،بەوەی ک ۆچێکی قاچ اغە ،هەم وو ئەوانەش بەر لە هەڵگیرس انی
جەنگ ی دووهەم ی جی ان ،لە می انەی جەن گەکە و دوای جەن گەکەش
ڕێگەکەی ان تەیک رد ،چیرۆک ی یەکەم ین گ رووپ بە ن اوی «ش الۆم
تابتچین ک» ،کە لە مەی دانی «گیت ۆی ل وتزاک» بەڕێکەوت ن .ئەو خ اڵەی
س ەر دی وار دەک رە ک ۆنفران و ڕێککەوتنن امە ،کۆبوونەوەک ان و
مش تومڕی دەمەتەقێک انی ڕۆژان ی خ ۆش و ناخۆش ت ب ۆ بگێ ڕێتەوە،
Urki -29
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باس ی خۆشەویس تیی دۆس تان ،خ اوەن دڵە گەرمەکان ت ب ۆ بک ا ،باس ی
ئەو دڵە سەرس امانەی نەیارەکانیش ت ب ۆ بک ا .ئەو خ اڵەی س ەر دی وار
نەوەک هەر بنکڕی( )30ئەوەی لەبیرت چۆتەوە بۆت دێنێتەوە ،بەڵکو ئەو
شتانەشت نیشاندەدا کە لە داه اتوودا ڕوودەدەن :خۆش یی دی داری ئەو
خۆشەویستەی کە ماوەیەکی درێ،ە لە یەک دابڕاون ،بریکسەی خۆش ی
لە چاوی ئەو دۆستانەی ،کە بەخێرهاتنەوەت دەکەن ،لەگەڵ ئەو جەن گە
بەردەوامەی لەپێناو شتی پێش ەنگدا دەی کەی ،چ ونکە ب ووەتە ئام انج لە
ژیان.
ئەو تاکە پنتە ،تۆ لە نێو چ وار دی واری چ اوە زین دانییەکەدا دەردێن ێ و
بە ڕێ گەی تەن گەبەردا ،لە باڵەخ انە ترس ناکەکەی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتی دەرت دێنێ و بەرەو دنی ای ژیان ت دەب ا ،ب ۆ ئەو
جی انەی هەیە و دووب ارە دەبێ تەوە .کاتێ ک لێیدادەنیش ی و چ اوت
لەس ەر خ اڵەکە م ۆللەق دەکەی ،پەڕج وو دەقەوم ێ .لە ڕێ ی
خ ۆج ەوکردن ،ئەو خ وڵقێنەرە تەلیس ماوییەی گی انی م رۆب ،یەک ێ لە
ش تێکی ڕاس تی دەڕوا و یەکێک ی دی کە ج ێگەی دەگ رێتەوە .ڕاس تییەک
ب اڵی خ ۆی بەس ەر ئەوەی ونب ووە بە تەوای دادەگ رە ،ئەو ڕاس تییەی
گی انی ت ۆی ب ۆ عەوداڵە ،ئەو ڕاس تییەی تەن انەت دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتیش ناتوانێ خۆی بەسەردا بسەپێنێ.
ئەوەی من نووسیم بە تەنیا الیەنی گریمانەیی نەبوو .من ڕۆنەچوومەتە
نێ و تەلیس م .هەر ئەو ڕاس تییەم هێن اوەتە گ ۆ ،کە نەوەک هەر لە
دەوروبەری من دا ڕووی دا ،بەڵک و لە م اوەی ئەو شەس ت س ەعاتەدا،
کاتێک ڕووبەڕووی دیوارەکە دانیشێنرابووم ،قەوم ا .بەم ج ۆرە ک اتەکە
تێ پەڕی .مەگەر هەر خ ودا بزان ێ ،کە چ ۆن و بە چ ش ێوەیەکی دی کە
تێپەڕی.
 -30ئەو شێوەی لە بنی مەنوەڵ دەمێنێتەوە و هەندێکیش ڕەق دەبێ ،بۆیە پێویست دەکا بە
کەوچک بیکڕێنی.
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بەام باش ە ئەدی لە ب ارەی نوس تن؟ لە تەلم وددا ه اتووە ،ئەگەر ه اتو
کەس ێک ب ۆ م اوەی س ێ ڕۆژ چاوەک انی لێکنەن ان ،ئەوا دەم رە .خ ۆ
ڕەن گە لە توان ای پی اودا هەب ێ ب ۆ م اوەی حەفت ا و دوو س ەعاتیش
چاوەک انی لەس ەر یەک دانەن ێ .ئەوانەی ب ایی خۆی ان بەختی ان هەیە،
ئەویان تاقینەکردۆتەوە کە زۆر حاڵەتی کاتی وا بەسەر چووە ،لەوانەیە
نەزان ن چ ۆن لە ب ن ئەو ڕەوش ەدا م رۆ دەت وانێ ب خەوە .خ ۆ دەک رە
مرۆ بە پێوەش بخەوە .من هەر بە تەنیا لە ڕووسیا ن ا ،بەڵک و لە ک اتی
ئاس ایی دیکەش دا ،ب ۆ چەن دین ڕۆژ و ش ەو بە قیت ار بە درێ،ای ی
چیکۆسلۆڤاکیا و بە بەرینی پۆلەندا ڕۆیش تووم .خ ۆ ئەگەری ئەوە هەیە
تەن انەت بە ڕۆیش تنیش خەوت لێ بکەوە .ئەوەش م لەگەڵ «نات ان
فریدی دمان» ت اقیکردۆتەوە ،ئەو ک ات لەگەڵ ژنە گەنوەکانم ان ،هەر بە
پێ لە بەشی ڕۆژهەات ی پۆلۆنی اوە ڕێگەم ان ب ڕی ،لەو ک اتەی س وپای
ئاڵم ان بە تانکەک انی خ ۆی خ اكی واتەکەی دەک ێاڵ .ئ ێمە ب ۆ چەن دین
هەف تە بە پێ ڕۆیشتین ،هەن دە ج اریش لە ب ن بۆمباب ارانی ئاڵمانەکان دا
دەڕۆیشتین ،ئەو بۆمبانەی لە پڕوپاگەن دەی بەر لە جەن بە تەوس ەوە
بە بۆمبی "جێگرەوە" ناویان دەه ات .ئی دی ئەوان بەو ب ۆمبە بێڕەحم انە
کەوتب وونە ڕنی نەوەی گی انی دەس تە دەس تە و پ ۆ پ ۆلی ئاوارەک ان.
زێ دەڕۆیی نی یە ب ێم :ئ ێمە بە خەوەوە دەڕۆیش تین ،بە دەم خەوەوە
ڕێگەمان دەبڕی.
بە بەراورد بەو ب ارودۆخە ،م ن لە گرتووخ انەی بارەگ ای س ەرەکی
دەزگەی ئاسایشدا شوێنێکی "نموونەی" یم هەب وو ب ۆ خەوت ن .خ ۆ م ن
بە پێ وە نەب ووم ،نەشدەڕۆیش تم .بەڵک و دانیش تبووم .عەری فەکەی
دەزگەی ئاس ایش هەق ب وور ئ اخر خ ۆ ژووری بەن دیخانە ،ژووری
کتێبخ انەی گش تی نەب وو ،کورس ی خۆشیش یان نەب وو .کورس ییە
ڕەقەکەم گەیشتبووە دیوارەکە ،بە ش ێوەیەک ئەو ک ات ،نەم دەزانی چ ی
لەو چ ۆکە بەس تەزمانانەم ب کەم .هەمووش ی هەر وەک یەک ب وو ،م ن
دانیشتبووم ،ئەوەش لەپاڵ باری دانیش تنی ئاس ۆییدا باش ترین ڕەوش ی
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دانیش تن ب وو .هەر ب ۆیە لە م اوەی ئەو شەس ت س ەعاتەدا ،زی اتر لە
جارێک ،خەو بردمییەوە .تەنانەت خەونیشم بینی .لێ گەلۆ ،پەشێوییەکە
ئەوەب وو ،هەر کاتێ ک لەبەر تیش کی ڕۆژ ی ان لەبەر تیش کی گ ۆپی
کارەب ا دەب ۆرژام و بەالدا دەه اتم ،س ەربازە چەک دارەکە دەس تێکی لە
شان م دەدا ،ئەوس ا وەنەب ێ بە بێڕێ زی ،بەڵک و بە دەنگێک ی ن زم بێ داری
دەکردمەوە:
"بۆت نییە بخەوی".
دەبوایە جارێکی دیکە چاوەکانم بکەمەوە ،سێرە لە خاڵێکی دیکەی سەر
دیوارەکە بگرمەوە .دیسان ڕۆح خەون ی بە خەونەک انەوە دەبین ی .بەام
ئەموارەیان بە بێدارییەوە.
هەر بە تەنی ا دەنگ ی س ەربازەکە نەب وو ،کە دەنگێک ی ک ۆڵ ب وو ،لە
سەعاتە سروشتییەکانی خەودا ،لە زنویرەی خەونەک انی ک ردبم .بەڵک و
ن او بە ن او ،بە ڕۆژ و بە ش ەو ،لێک ۆڵەرەوەکە لە ژوورەکە پەی دا
دەبووەوە و دەیپرسی:
"باشە ،ئەرە تۆ ئامادەی ڕاستییەکە ب ێی؟"
پرس یارەکە ش تێکی ڕۆتین ی ب وو ،وەامەکەش ی هەر ڕۆتین ی ب وو .هەر
پێویستی بە وەامدانەوە نەبوو.
لێک ۆڵەرەوەکەش نە ت ووڕە دەب وو ،نە گەفیش ی دەک ردن .بەڵک و خەن دە
دەیگ رت .من یش س کاام لە دەس ت فەرم انی عەری فەکە پێڕانەگەیان د،
باس ی دانیش تینی بەردەم دیوارەکەش م هەر نەک رد .م ن لەس ەر
ئەوەب ووم ،لە هەل ومەرجێکی دی اریکراودا کە تووش ی م رۆب دەب ێ،
هەندێک جار هەر بە ب ،اردەی خ ۆی ،هەن دێک ج اریش بە ب ێ ئی رادەی
خ ۆی ،دەب ێ لە توانای دا هەب ێ واز لە هەم وو ش تێک بێن ێر لە ڕووی
سەرەتاکانەوە ،ئەو دەبێ دەستبەرداری بیرۆکەی سکااکردن بێ .ئ اخر
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خۆ بە گشتی ،هیچی لێ شین نابێتەوەر بەڵک و بە تەنی ا هەر بە دڵ ی ئەو
کەسانە دەبێ ،کە شایان نین .ئاخر ئەدی "کاتێ دادوەرەکە" هاتە ژوور،
نەی دەبینی م ن وەه ا دانیش تبووم؟ ئای ا کە منیش ی جێ ێش ت هەر بەو
ش ێوەیە نەب وو ،ئەمەش دوای ئەوەی پرس یارەکەی لێک ردمەوە و
بەڕووم دا ب زە گرت ی ،دوای ئەوەی وەامەکەی من ی وەرگ رتەوە و
پێکەنی؟ شتەکە ڕوون و ئاشکرا بوو ،کە دەیزانی ،بۆیە سکااکردن ب ێ
واتا بوو.
بەام م ن یەک س کاام هەب وو ،تەنی ا یەک س کاا ،ئەوی ش س کاایەکی
"ڕەوا" .ئەو پێشتر بەڵێنی دابوو مشووری چ ایەکم ب ۆ بخ وا .باش ە چ ی
لێ ات؟ ئەوان خواردنی ان ب ۆ ژووری گ رتنەکەم نەهێن ا .دیس ان قس ەی
عەریفەکە ڕاست دەرچوو :خۆ ئێرە ژووری خوێندنەوەی یانەیەک نی یە،
ت ا یەکێ ک بە س ەندەویچەوە لە خزمەتت دا ب ێ .لە ڕاس تیدا لەب ن ئەو
بارودۆخەدا ،خواردن گرنگیێکی وای نەبوو ،جەستە "خ ۆی لەبی ر دەک ا"
داوایەکی وەها بکا .بۆ من لە هەر بارێکدا ئەو پارچە نانەی لەگەڵ خۆم
بردبووم ،بەسم بوو .زەحمەت نەبوو لە ب ن ئەو ب ارودۆخەدا س ێ ڕۆژ
لەسەر یەک بە ڕۆژوو بیت .بەام تێنوێتی شتێکی دیکە بوو .جەس تە لە
بن هەر هەلومەرجێکدا بێ ،پرسی تێنوێتی لەبیر ناکات.
لێک ۆڵەرەوەکە بەڵێن ی چ ایەی پێ دابووم .دەی دەب ا بی ێن ێ! هەر کاتێ ک
ئەو خ ۆی بە ژووردا دەک رد ،س ۆزەکەیم بە بی ر دەهێن ایەوە ،داوام
لێدەکرد بەڵکو مش ووری بخ وا ،وەک س ووربوونی قەرزدەرێ ک لەس ەر
سووەکەی خۆی .بەام بەرسوی لێکۆڵەرەوەکە هەر هەمان شت بوو:
"ئ ۆو! هێش تا ب ۆت نەه اتووە؟ قەی دی نی یە ،ئ ارام بگ رە ،م ن مش ووری
چایەکەت دەخۆم".
دیسان "مشوورخواردن".
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م ن ب ۆ شەس ت س ەعات چ اوەڕە ب ووم ،کەچ ی چ ایەکە هەر نەه اتر
لەوانەشە مشووری خواردبێ ،بەام بۆ منیان نەهێنابێ .مرۆ وا دادەن ێ
خۆ ئەگەر هەنووکە لێکۆڵەرەوەکە لە ژیاندا مابێ ،خ ۆ ئەگەر لە م اوەی
جەن گەکەدا نەکەوتبێ تە بەردەس تی ئاڵمانەک ان و جەن گەکە ئەوی وەک
جووێک نەهاڕیبێ ،یاخود ئەگەر ڕەوشەکەی لە دادوەرێکەوە نەگ ۆڕابێ
و نەب ووبێتە کەس ێک کە خ ۆی لێک ۆڵینەوەی لەگەڵ دا کراب ێ و
دادگە ییکراب ێ ،پێم وابێ ئەگەر ئەو ش تانەی بەس ەردا نەه اتبێ و م ابێ،
ئەو هێش تا هەر خەریک ی مش وورخواردنی چ ایەکەمە ،کە چی دی
پێویستیم پێی نییە و هەر خەریکی ڕێکخستنی چایە بۆ گی انی زین دانییە
تێنووەکان ،کە داوادەکەن بەڵێنەکەی بەدیبێنێ.
شەس ت ( )٦٠س ەعاتەکە تێ پەڕی .تەن انەت دوای بەس ەرچوونی
ماوەکەش .من لەسەر ئاستێکی بچووک ش تێکی ت ایبەتی چێ ،ی فش ارم
ت اقیکردۆتەوە ،لەوانەیە خراپترینی ان ب ێ ،کە زانس تی لێک ۆڵینەوەی
نێودەوڵەتی هەرە کۆن باوەڕی پێی هەبووبێ :ئەویش زەوتکردن ی خەو
بوو لە پیاو.
لەو دواش ەوە ب ێخەویەی کە لە بارەگ ای س ەرەکی ئاس ایش بەس ەرم
برد ،لێکۆڵەرەوەکە پەیدا نەب ووەوە .لە جی اتی ئەو کەس ێکی دی کە ه ات،
یەکێ ک فەرم انی پێک ردم جلەک انم لەبەرب کەمەوە و کەلوپەلەکانیش م
هەڵبگ رمەوە .ئینو ا خس تمیانە نێ و تڕومبێلێ ک ،کە یەک دوو کەس ی
دی کەی تێ دابوون ،هەرگی ز نەمبین ی ب وون .یەکێ ک لەسەرنش ینەکانی
ت ڕومبێلەکە بە گ ران و بە دەنگ ی بەرزەوە دادەدادی ب وو ،کە لە
ختوخ ۆڕا گرتووی انە و ژنە گەن وەکە و ک ۆرپەلەکەی لە م اڵ بەب ێ
سەرپەرش ت و پێداویس ت بەجێ ێش تووە .ئەوی دی کەش بێ دەن
دانیشتبوو .یەک ێک لە پاس ەوانەکان هەوڵی دا بۆڵەب ۆڵی ک ابرا بب ڕە و بە
ڕووسی و بە زمانێکی شیرین و لووس پێیگوت:
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"خ ۆ ئەگەر هیچ ی خراپ ت نەکردب ێ ،دوای لێک ۆڵینەوە یەکس ەر ئ ازادت
دەکەن .لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا هەروەک واتە س ەرمایەدارەکان ،خەڵ ک
بەب ێ ه ۆ ن اگیرە .هەرچ ی دەرب ارەی ژن و منداڵەکەش تە ،ئەگەر ب ۆ
م اوەیەکیش لە زیندان دا بمێنی تەوە ،خەم ی چی تە؟ ئای ا لەبی رت چ ووە،
ئەوان لە واتی سۆڤیەتییەکانن؟"
گیراوەکە بەم قسانە کڕ بووەوە .هەرچی سەبارەت بە منیش بوو ،تەنیا
یەک ئارەزووم هەبوو  -ئەویش نوستن بوو.
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قانوونی تۆڵە
ڕژێمەکان دێن و دەڕۆن ،بەام زیندان بۆ هەتا هەتایە هەیە ،هەرچەن دە
گۆڕانک اری لە نێ و چ وار دیوارەکانیش دا بک رە .کاتێ ک شۆڕش یش
س ەرکەوت ،دەرگەی زین دانەکان ک رانەوە و زین دانییەکان ،قوربانی انی
دەس تی ڕژێ م ،کە ت ازە ڕووخ ابوو ،ئ ازادکرانر زۆری نەخایان د هەر
دوای ئەوان ،دیس ان دەرگەک ان لەس ەر زین دانییە نوێیەک ان ،لەس ەر
قوربانی انی ڕژێ مە ن وێیەکە ،کە ت ازە ه اتبووە س ەرتەخت ،داخ رانەوە.
مرۆڤ ایەتی هێش تا هەر چ اوەڕێی شۆڕش ی شۆڕش ەکان دەک ا،
زیندانییەکان نەگۆڕێتەوە ،بەڵکو بەبێ زیندانی بەڕێوە بڕوا.
لەو ک اتەی حک وومەتی ڕووس یای قەیس ەری ڕیش ەکێش ک را،
بەن دیخانەی ناوەن دی لە «ڤیلن ا» کە پێ ی دەگ وترا «لوکیش کی» بە
دی وارە ڕەق و زبرەک انی ش اهیدێکی کەڕەی شۆڕش گەلێک ،ش اهیدی
ڕووخ انی ڕژێمەک ان و ه اتنە س ەرکاری ئەوان ی دی کە ،ش اهیدی
گۆڕانکاری لە "جەماوەر" و لە نێو چاوە زیندانییە تاریکەکانی ،ش اهیدی
گۆڕانکاری پاسەوانی داانەک انی ب وو .هەر شۆڕش ێک پاس ەوانی خ ۆی
هەب ووە ،هەر جەنگێک یش دیل ی خ ۆیر هەر پ ۆلە زین دانیەکیش نەقش ی
خۆی هەبووە .بە نیو دەرزەن زمان ش ت لەس ەر دیوارەک انی ن اوەوەی
هەڵکەنراوە ،نیش انەی بیرهێن انەوەی جەنگ ی شۆڕش گێڕی دژی ڕژێم ی
قەڕاڵ ر خەب ات ب ۆ ڕزگ اری نیش تمانیی پۆلۆنی ا و لیتوانییەک ان ،جەنگ ی
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دژی ڕژێمەک انی پۆل ۆنی و لیتوانییەک انر چەوس اندنەوەی لێتوانییەک ان
لەس ەر دەس تی پۆلۆنییەک ان و پۆل ۆنی لە بندەس تی لیتوانییەک انر
زین دانیکردنی پۆل ۆنی و لیت وانی بە یەکس انی لەس ەر دەس تی ڕژێم ی
نوێی ڕووسیا .منیش وەک شانازییەک زم انی عیب ریم ب ۆ س ەر دی وارە
کۆنکرێتییەکەی «لوکیشکی» زیادکرد.
ڕۆژی یەکەم م لە زین دانی «لوکیش کی»دا س ەیری دەوروبەری خ ۆم
دەک رد ،بە هاوزین دانییەکانی ژوورەکەم ئاش نا ب ووم .هەر چەن دە
دەوروبەرەکە بۆ من شتێکی نوە بوو ،بەام نامۆش نەبوو .ئەو ڕام انە
پنتەی سەر دی واری دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی نیش انی
دام ،نوێب وونەوەی ژی انی ڕاس تی ب وو .پەن وەرە شیش ەدارەکە ،کە
ڕوانین ی زین دانیانی هاوتەری ب دەک رد لەگەڵ خەتخەت ی ئاس مان ،م ن
چەن د س اڵێک پێش تر هەم ان دیمەن م بینیب وو ،ئەوی ش لەن او زین دانی
وارشۆدا ب وو .ئەو ک ونەی لە دەرکەش دا ب وو ،کە ڕێ ی بە دەرکەوانەکە
دەدا س یخوڕی بەس ەر ج ووڵەی زیندانەییەکان دا بک ا ب ێ ئەوەی هەر
هەستیشی پێبکەن ،ئەویشم ال شتێکی ن امۆ نەب وو« .ئ ورکی  -جەردە»
پۆلۆنییەکان ڕاه اتبوون بەو ک ونە ب ێن «ج وداس» ،ت ومەز ئەمەش ب ۆ
«ج وادی ئەرزەروت ی» دەگەڕێ تەوە ،کە لە چ اوی مرۆڤ ایەتی هێم ای
ناپ اکییە .لە زین دانی «لوکیش کی»دا هەم ان ناوی ان لە ک ونەکە ن ابوو،
هەرچەن دە ن اوەکەی بە ت ایبەت لە الیەن زین دانییە تاوانبارەک انەوە
لێنەنراب وو .هەڵوێس تی زین دانییەکان بەران بەر "چ اوی چ اودێری"
لەن اوەکە خ ۆی ه اتبوو .دی ارە خەڵ ک نەوەک هەر ڕقی ان لە کەس ی
خۆیان دەبێتەوە ،بەڵکو قینیان لە هەم وو ش تێک دەبێ تەوەر م ن هەرگی ز
ش تێکی بێ زراوم نەبینیب وو ئەوەن دەی ڕق ی ئەو کەس ەی لەب ن ن اوی
پیاوێکدا عیسای فرۆشت.
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م ن هەم وو ش تێکی ئاس اییم لەو قەفەس ی ئ ادەمیزاددا بینی وەر هەر لە
پێخەفێک ی ک ایی ،ڕەفە ،مێزێک ی ئاس ایی ،کورس یێکی کەچە ،دەفرێک ی
گەورە ،هەڵبەتە لەگەڵ سەت ێکیش.
ئەگەر هەم ووی بە س ەریەکەوە وەربگ ری ،زین دانەکەی «ڤیلن ا»
هەروەک ئەوەی «وارش ۆ»ر لەگەڵ هەم وو ئەوان ی دی کەدا لە الیەن
پی اوەوە دروس تکراوە ب ۆ لە قەفەس کردنی خ ودی پی اوە ،بێگوم ان
هەروەک ئەوە .ئ اخر ه یچ ش تێکی ن وە لە ئ اراد نی یە .هەر ئەوەیە کە
لەنێو زیندانەکەدا کەسێکی دەستپێک نەبی.
سەرباری ئەم حاڵەتەش ،لە «لوکیشکی»دا شتێکی نوە هەبوو ،شتێکی
هەس تپێنەکراو لە ئ ارادبوو ،کە نەوەک جەس تە ،بەڵک و مێش کی
بەندکراوەکەشی داگیردەک رد .لە کەش وهەوای هەر زیندانێک دا ،هەمیش ە
پرس یارێکی گ ۆنەکراو هەیە" :ت ۆ ب ێ ی کەی لێ رە دەربچ م؟" لە
بەن دیخانەی ب ن دەس تی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی سۆڤیەتیش دا
پرسیارەکە ئەوەیە" :تۆ ب ێی ڕزگارببم؟"
"تۆ ب ێی کەی کەسوکارم ببینم؟" هەموو بەندکراوێک ئەم پرسە وێ ردی
س ەرزاری ب وو .هەرچ ی بەن دکراوی دەس تی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتیش بوو دەیپرسی" :تۆ ب ێی جارێکی دیکە چاوم بە
کەسوکارەکەم بکەوێتەوە؟"
ئەو پیاوەی لەسەر پێشێلکاری قانوون گیراوە ،بە مەراق یان بێ مەراق
دەکرە بپرسێ" :تۆ ب ێی چیم لێ بپرسن؟" هەرچی ئەو کەسەشە ،کە لە
الی دەزگەی ئاسایش ەوە تۆمەتب ار ک راوە ،دەپرس ێ" :ت ۆ ب ێ ی چ ۆنم
لێبپرسنەوە؟"
باش ە چ پارێزەرێ ک بگ رم؟ ت ۆ ب ێ ی دادوەرەک ان ک ێ ب ن؟ ت ۆ ب ێ ی
پارێزەری بەرگ ری داوای چ شاهیدێک بک ا؟ ئەرە کەنگ ی داگەی یەکەیە؟
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ئەمانە پرسیارگەلێکن لەس ەر زاری هەم وو تۆمەتب ارێکەوەنر بەام ئەم
پرسیارانە هی بەندکراوەکانی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی س ۆڤیەتی
نین .ئاخر ئەو دەزانێ ئەوان هیچ شتێکیان سەبارەت بەو دۆزە نی یە .لە
جی انی "ک ۆن"دا ئەوان گۆش ەنیگایەکیان هەب وور لە جی انی "ن وە" شدا
تەنیا یەک پرس کردەکییە :تۆ ب ێی ئەوان بۆ کوێم ڕاپێچ بکەن؟ ...
بەام لەو ڕۆژەی دەرگەکانی زیندانی «لوکیشکی» لەسەر م ن داخ ران،
ئەو ڕۆژەی ب ۆ یەکەم ج ار لە دابڕان ی تەواوە هەناس ەم هەڵم ،ی ،ت ا
ئێستاشی لەگەڵدابێ نازانم ،من هیچ پرس یارێکم نەک رد .تەنی ا پرس یارم
لێک را .م ن بێ،م ار پرس یارم لێک را ،هەس تمکرد دەب ێ وەامیانب دەمەوە.
هاوزین دانییەکەم تێن ووی هەواڵ ب وو .ئەو ش ەش هەف تە بەر لە م ن
گیراب وو .ب ۆ م اوەی چ ڕۆژی ڕەبەق بە تەنی ا لەو چ اوە زین دانییەدا
دانیش تبوو .ج ێگەی سەرس وڕمان نەب وو ت امەزرۆی دەمەتەقێیەک ی
مرۆڤ انە ب ێ .ش تێکی س ەیرنەبوو ،ب یەوە هەر ش تێک س ەبارەت بە
جی انی دەرەوەی چواردیواری زیندانەکە بزانێ .من یش ئەوەی لەس ەرم
بوو کردم ،وەامی پرسە تاسەمەندەکانی بدەمەوە و قایلیبکەم.
هاوژووری زیندانەکەم کێ گەیەکی بچووکی هەبوو ،خۆشی ئەفسەرێکی
یەدەگ ی س وپای پۆل ۆنی ب وور بەوە تاوانب ارکرابوو ،گ وایە س ەر بە
ڕێکخراوێک ی ن ێنی یە ،بەام ئەو نەچووب ووە "ب اری ژێرزەمین ی" ت ا بە
ڕۆژی ڕوون اک خ ۆی لەپش ت شیش ەی زین دانی ڕژێم ی س ۆڤیەت
ببینێ تەوە .گون احە س ەرەکییەکەی ،کە ب ایی ئەوە بک ا بیگ رن ،پ ێگە
ک ۆمەایەتییەکەی ب وو .ک ابرا پس اغایەک ی ان ک والکێکی( )31گەورە ب وو،
ئەمەش وات ای ئەوەی دەگەیان د ،دەب ێ ش ەرمەزار بک رە و لەن او
ببردرە .هاوژوورەکەم بۆ ئەو "گوناحە بنەڕەتییەی" ت اوانێکی دیکەش ی
ب ۆ زی ادکرد ،ئەوی ش هەر ش تێکی کۆنب او ب وو :پ ێش بیس ت س اڵ لە
 -31نووسەر ناوێکی پۆلۆنی ،یان ڕووسی داناوە  ،pomieszchikکوالکیش بە ڕووسی
واتە جوتیارێکی دەوڵەمەند ،لەوانەیە پساغا ،دەرەقەتی واتاکەی بێ.
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گرتن ی ،لە ڕی زی پلەداران ی س وپای پۆل ۆنی دژی ڕووس یا جەنگ ا ب وو.
دوای گ رتنەکە بە هەرس ێکیان خەتاب ارکرا ،بەام ئەوەی م ایەی
سەرسامی بوو ،تۆمەتی سێ ەمییان بوو .ئەو پرس یارەی لێک ردم کە لە
لێکۆڵەرەوەکەی خۆی کردبوو" :ئایا دەکرە بە تۆمەتی ئەوە بگیرێم ،کە
خزمەتی سوپای واتەکەی خۆمم کردووە؟" ئاخر ئەدی ڕێککەوتننامەی
ئاش تی لە  ١٩٢٠لەو ک اتەی جەن گەکە کۆتایی ات ،لە نێ وان یەکێتی ی
س ۆڤیەت و پۆلۆنی ا م ۆر نەک را؟ ئەرە دەک رە ه اوواتییەک لەس ەر
بەجێگەیان دنی ئەرک ی ڕەوای خ ۆی لێپێچی نەوەی لەگەڵ بک رە؟"
پرسیارەکان لە گۆشەنیگای پەسندکردنی پێ واژۆکە ڕاس ت و دروس تن.
بەام ئاخۆ هاوزیندانییەکەم چۆن و چی لەبارەی پەسنکردنی پێواژۆ لە
ب ن هەژم وونی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی دەزان ێ؟
ئەویش هەر وەک من بە تاقیکردنەوە پێ ی ئاش نابوو ،بەوەی کە یەکێ ک
لە بنەم ای قانوونەک انی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی،
ق انوونی ت ۆڵەیە .دوات ر هەر لە زین دانەکە بە دراوس ێیەکی دی کە ئاش نا
ب ووم ،کە تەمەن ی حەفت ا و هەش ت س اڵ ب وو .ئەو لە ئ اخر و ئ ۆخری
تەمەنی دابوو ،جەستەیەکی لەرزۆک و تێکش کاو ،چاوەک انی ک ز ،گ وێی
گران ،قاچەکانیشی چیدی قورساییەکەی ئەویان پێ ەڵنەدەگیرا .تەن انەت
ئێمە دەمانگەیاندە سەر دەستاو .ئەرە ئەو پیرەمێردە تێکشکاوە لەسەر
چی گیرابوو؟ دەستپێکی کارنامەی سەربازییەکەی لە  ١٨٨٠کان دا ب وو،
گەیش تبووە پ لەی س ەرپەلی لە س وپای قەڕاڵ .ئەو ب ۆ بیس ت س اڵ
دەچوو خانەنش ینکرابوو ،بەام نە تەمەنەکەی و نە پەککەوتەی یەکەی لە
دەس تی س زای دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی نەپاراس ت،
بەوەی خزمەت ی س ەربازی قەڕاڵ ک ردووە .ئەو ح وکمی هەش ت س اڵ
سزای لە ئۆردوگایەکی بێگاری زۆرەمل ێ ب ۆ بڕاب ووەوە ،بەام فێ ی لە
دەزگە ی ئاسایش ی کۆمۆنیس ت کردب وو ،ئ ازادی خ ۆی
بەدەس ت ێنابووەوە ،ل ێ نەوەک  -بە ش ێوەی س اڵبەندییەکەی  -کاتێ ک
ئەو گەیشتبووە تەمەنی شەست و هەشت ساڵی ،بەڵکو حەفت ساڵ بەر
لەو مێ،ووە .ئەو کۆلۆنێلە کۆنە (کە ڕاهاتبوو بە هاوزین دانییەکانی ب ێ:
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"تکایە پێم مەڵ ێن کۆلۆنێ  .ئای ا ن ابینن دابەزی وم و ب وومەتە بی،م ۆت؟)
س اڵێک بەر لە گیران ی مردب وو .کەچ ی ق انوونەکەی ت ۆڵە ه یچ س ۆز و
بەزەی ی ن ازانێ .خ ۆ ئەگەر ئەو بە دوای زەب وون و پیرەمێ ردە
چێوزمەکاندا( )32بگەڕە ،ئەوانەی لەسەر لێوی قەبرن ،باشە چۆن بۆچی
مش ووری ئەو خەڵ کە ن اخوا کە نی وەی تەمەنی ان بەر لەو
بەسەربردووە؟
یەکەمین هاوژووری زیندانم ،پیاوێکی تەمەن مامناوەندی بوو ،پی اوێکی
بەڕێز و خاوەن خوێندن باا بوو .مایەی خۆشحاڵیم بوو لەگەڵی ب دوێم
و لەتەک ئەودا ن ان بخ ۆم .ئەو ڕاه اتبوو چ اودێری ب ۆنەی
ئاهەنگئامێزانە بکا ،ئەوەش نەوەک لە ژوورە بۆگەنەکەی خۆم ان بەڵک و
لە یەک ێ لە هۆڵەک انی ن انخواردن .خ ۆ ئەگەر لە ب اری ئاس اییدا،
بۆنەسازی جوانیێک بداتە ژیان ،ئەوا ش تێکی زۆر گرن و مەزن ب وو،
ئەو بۆن انە وەک کۆل ۆنێلە پی رەکە گ وتەنی ب ۆ ک وڕە بی،مۆتەک ان
سازبدرە .بۆنەس ازی ،ناش یرینی مەرجەک انی ژی ان ن اهێ ێ ،ئەوەت ب ۆ
دەهێ ێ تەوە ،کە تەنی ا لە نێ و چواردی واری ک ۆنکرێتی و پش ت دەرگە
ئاسنینەکان ،داببڕێی لە تەوژمێک ڕووداو.
دراوس ێکەم ب ێ می زاجیش نەب وو ،میزاجخۆش ی گرنگت رین ئ امرازی
دەس تە ت ا لە بەردەم ڕەش ەبای ئاین دەدا بوەس تێ .هەرچەن دە ک ابرا
کەس ێکی پۆل ۆنی ش اناز بەخ ۆ ب وو - ،لە دە نم رە ش انازییەی کە لە
دنی ادا هەیە ،پۆل ۆنیەکەی ن ۆ پ لە ب وو  -ئەو لەوە ڕاه اتبوو ،ناوبەن او
ڕێگە بە خۆی بدا ،هەندێک بە خەڵکی خۆش ی ڕاب وێڕە و پێبکەن ێ .ئەو
ڕاهاتبوو هەندە نوکتەی تایبەت لەس ەر ئەفس ەرەکانی س وپای پۆل ۆنی
ب ێ ،تەن انەت پ لە هەرە بااکانیش یان ،ئەوەی چ ووە نێ و س وپای قەڕاڵ
هەرگی ز بە ڕەوان ی فێ رە پۆل ۆنیش نەبب وو .لە یەک ێ لەو بۆن انەدا ،ئەم
س ەربردەی خ وارەوەی گێ ڕایەوە ":ژەنەڕاڵێک ی ن اودار لە ڕۆژی
 -32چێوزمە :لەرزۆک و کەنەفت ،واتە کەسێک هەر ئەوەندە بە گۆپاڵ بڕوا.
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سەربەخۆییدا گوتارێکی ئاگرینی دەدا ،بە پۆلۆنییە تێکشکاوەکەی گوتی:
"س ێ داگی رکەری دڕن دە واتە خێرلەخۆنەدیوەکەمانی ان دابەش کرد.
ئاڵم انە نەفرەتییەک ان دەس تیان بەس ەر بەش ێکیدا گ رت،
نەمس اوەییەکانیش بەش ی دووەمی ان گ رت و بەش ی هەرە
سەرەکییەکەش ئێمە بردم ان!  ...ڕەنگب ێ ئەو چی رۆکە سەرس وڕهێنەرە
بە تەواوی ک ۆن نەب ووبێ .لە ڕۆژگ اری ئەمڕۆش ماندا ،بە گ ۆڕینێکی
شێوە دەق ،مارشاڵ «ڕۆکۆسۆڤسکی( ،»)33هی ئەوەیە ،ئەم سەربردەیە
دووبارە بکاتەوە.
ش تێکی ب اش ب وو لەگەڵ دراوس ێکەم ن وکتە و گ اڵتە بکەی ن .لەگەڵ
ئەمەشدا شتێکی ئاس ان نەب وو لەگەڵ ئەو ک ابرایەدا ب ،ی .ئەو مەیلێک ی
بە جۆش ی ب ۆ ڕێکخس تن و سیس تم هەب وو .لە ژیانم دا
وشکەمامۆستایەکی وام نەبینیبوو ،کەسێک بوو فەرمانی ڕێکخس تنانەی
لە سەرووی پەیوەندی ڕێکخراوی خەڵکی دا دەدا .هەڵ بەتە حەزک ردن بە
چارەی سیستم هەڵس وکەوتێکی سەرس امکەرە .دەق وەک جووێ ک م ن
ڕێ ز و پێ زانینم ب ۆ ئەو ک ارە هەب وو ،وەک ش تێکی بە ت وێک ی
کەس ایەتیەکەمان لە خودنمایش ی دیاس پۆرادا ،لە نێ وان ش تگەلێکدا و لە
ونبوونی هەست بۆ سیستمپارێزی .خۆ ئەگەر ئەو ڕێکوپێکییە لە ژی انی
ئاس ایی مرۆڤ دا ش تێکی گرن ب ێ ،ئەوا لەوەش گرنگت ر ئەوەیە لەنێ و
چ اوە ب اریکەلەی زیندان دا هەب ێ .ئ ێمە دەب وایە ک اتی ڕێڕۆیش تنمان
ڕیزبەن دی بکەی ن ،ئ اخر بە یەکەوە نەمان دەتوانی لە نێ وانی پەن وەرە و
دی واردا ب ڕۆین ،دەب وایە نێوانم ان دوو مەت ر و نی و هەب وایە .دەب وو لە
34
نێ وان خۆم ان کارەک انی خ اوێنکردنەوە و س ڕینەوەی ن اوکەوە
چیمەنت ۆکەی ژوورە زین دانییەکەمان دابەش بکردب ایە ،ی ان بردن ی
 -33ڕۆکۆسۆڤسکی )١٩٦٨-١٨٩٦( Rokossovsky :ئەفسەرێکی پلەباای ڕووسی بە
ڕەچەڵەک پۆلۆنی بوو ،پاشان بووە مارشاڵی یەکێتیی سۆڤیەت لە پۆلەندا وەک وەزیری
بەرگری پۆلۆنی لە  ١٩٤٩تا البردنی لە ١٩٥٦دا لەو پایەیدا مایەوە.
 34ناوکەو :زەمینەی ژوور ،خانوو ،ئەرزیە.

77

سەت ی ئاو و خاوێنکردنەوەی .دەبوایە بەرگەی ئازاری یەکدیش بگرینر
هەر بە ڕاستیش ،خۆ ئەگەر بمانتوانیبایە لە یەک دوور بکەوینەوە ،ئەوا
پاراستنی هەندە ڕێوشوێنی لە نێو ئەو چاوە زین دانیە بچک ۆلەیەدا زۆر
گرن بوو ،بۆ ئەمەش سوپاس بۆ گۆڕانکارییەکانی کات ...
دراوس ێکەم هەم س ەڵت و هەم وشکەمامۆس تاش ب وو .ن ازانم ئ اخۆ
ئێس تاش هەر بە زگ ورتی 35م اوەتەوە ی ان ن ا ،لەبەر ئەوەی
وشکەمامۆس تا ب وو ،ی ان ب ۆتەوە وشکەمامۆس تا چ ونکە هەر بەس ەڵتی
ماوەتەوە .هەر ئەوەندە دەزانم زۆر پەرۆش ی پاکوخ اوێنی ب وو ،ئام ادە
بوو بۆ چەندین ڕۆژ بە مۆنی لە شوێنی خ ۆی ک ڕ و بێ دەن دابنیش ێ،
هەر لەبەر ئەوەی م ن بە هەڵە کەوچ کەکەی خ ۆم لەس ەر نیوەبەش ە
مێزەکەی ئەو دانابوو.
ئینوا دەزگەی ئاسایش کارێکی باشی کرد ناوب،یوانێکی لەنێوان داناین،
بەوەی زیندانیێكی سێ ەمیشی هێن ایە ژوورەکەم ان .ئەوی ش عەریفێک ی
س وپای پۆل ۆنی ب وو ،بە پیش ەش بەرگ دروو ب وو ،پی اوێکی گەن ج و
نەخوێن دەوار ،بەام تێگەیش توو ب وو .ئ ێمە س ەرمان پ ێکەوە ن ابوو،
چونکە لە چەند بابەتێکەوە دەرسم دەدای ێ ،بەت ایبەتی مێ ،ووی خەڵک ی
خ ۆی و نەتەوەک انی دی کە .ئەو بە دەورک ردنەوە و خۆمان دووکردنێکی
زۆرەوە دەرس ەکانی وەردەگ رت و خ ۆی ب ۆ دەرس ی ئاین دە
ئام ادەدەکرد ،کە هەن دە دەرس هەر دووب ارەکردنەوە ب وون":.لە نێ و
زیندان دا'" ئەو ڕاه اتبوو ئەو قس ەیە بە خەن دەیەکەوە بک ار "لێ رەوە م ن
خ ۆم ب ۆ ئەوە ئام ادەدەکەم ،کە لە قوتابخ انە لە دەس تم چ ووە ".ئەو
خ والنە کە هەر بە پش ت و پەن ای ی ادەوەری ک ۆڵ و بەس تەزمان
بەڕێوەدەچوون ،دەبوایە ئەو کاتە نەب ڕاوەی دانیش تمان لە نێ و زیندان دا
ب ۆ ک ورت بکردب ایەوە .ه اوەڵە زین داییەکەی یەکەمیش م وەک
یاری دەدەرێکی مامۆس تا ب وو ،عەری فەکەی ب ۆ دەرس ەکە ئام ادەدەکرد،
35
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بەام زۆر جارانیش لەبەر سیستمپارێزی خۆی ،لە ک ارەکە دەردەچ وو.
لەو نێ وەدا بە تێپەڕب وونی ک ات ،م ن و عەری فەکە بە گەمەی
برادەرەکەم ان ئاش نا بب ووین .هەن دێک ج ار ئەو پەیوەن دییە
دیپلۆماتەکانی لەگەڵ من دەپچڕاند ،هەن دێک ج ارانیش لەگەڵ عەری فەکە
وای دەک رد ،ج اری واش هەب وو هەردووکم انی ب ایکۆت دەک رد .لە
بەرەنوامی ئەوەی هەردووکم ان بب ووینە قورب انی ی ارییەکەی ،لەنێ وان
ئ ێمە جۆرێ ک لە پاڵپش تی ،ش تێکی سروش تی ،بەام دەرنەب ڕاو ب ۆ
پەالم اردان دروس ت ب وو ،وێ ڕای ئەوەی ئەوان هەردووکی ان پۆل ۆنی
بوون و منیش جوو.
ڕۆژێکیان ئەم هاوک ارییە تێکش کا .ئەوک ات دەمەتەقێم ان ب وو  -یەک ێ
لەو گفتوگۆی انەی لە نێ وان دیوارەک انی زیندان دا درێ ،ەی هەب وو -
لەس ەر جەن و ب ارودۆخی نێ ودەوڵەتی ب وو .ئ ێمە باس ەکەمان بە
فەرەنس ا و بەرەی ڕۆژئ اوا ک ردەوە .هاوزین دانییەکەم ،ئەفس ەرەکە
پێیگوتین کەوا لە میانەی جەنگی فۆنی"( )36دا ،نامەیەکی لە برادەرێکیەوە
پێدەگا کە ڕایکردب ووە فەرەنس ا ،ئەمەش دوای کەوتن ی پۆلۆنی ا ب وو لە
ش ەڕەکەدا ،لەوە لە خزمەت ی س وپای «سکۆرس کی» ب وو .ن امەکەش
زۆر گەش بینانە ب وو" .هێ زی س وارەمان" بەم ج ۆرە ب رادەرەکەی
نووس یبوویر "لە بەران بەر تانکەک انی ئاڵم ان خ ۆی ڕان اگرە ،بەام لە
فەرەنسا تان ک و ف ڕۆکەی زۆروزەوەن د هەنر ئەوە هێ زی ڕاس تەقینەیە
م رۆ دەک رە پش تی پێببەس تێ" ".ئەرە ت ۆ دەبین ی" ،هاوزین دانەکەم لە
س ەر گێ ڕانەوەکەی خ ۆی بەردەوامب وور "ئەو هێ زەی کە ئ ێمە بڕوام ان
پ ێ هەب وو ،لە هێ زە کەمەکەی ئ ێمە باش تر نەب وو ،بەڵک و خێرات ریش
تێکش کا .ئای ا ئەمە ئەوە ناس ەلمێنێ ،کە ئ ێمە باش بووین ،زی اتر لەوەی
ەرکەوتنەکەی
ایبەتیش دوای س
دەکردەوە ،بەت
بیرمانلێ
 -36جەنگی فۆنی  Phoney Warبەو ماوەیەی جەنگی دووەمی جی ان لە نێوان  ١٩٣٩تا
ئەپریلی  ١٩٤٠دەگوترا ،لەو کاتەی هێرشێکی برووسکەئاسا کرایە سەر پۆلۆنیا لە ئەیلوولی
.١٩٣٩
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«س وابیان (»)37؟" هاوزین دانییەکەی دی کەم ،ک ۆنە عەری فەکە،
هەناسەیەکی ئۆخەی هەڵکێشا و گوتی" :ئاخ ،بەڵێ ،خۆ ئەگەر ئێمە تەنیا
ئەو تان ک و فڕۆک انەی ئەوێم ان هەب ووایە!" لە وتەک انی هەردووکیان دا
هەستمکرد ڕازیب وونێکی ن امۆ لە بەران بەر شکس تی فەرەنس ادا هەب وو،
کە هاوپەیم انی واتەکەش یان ب وو .هەرواش بوو ،ئەوەش ڕاس تە ،کە
ڕازیب وون ت ێکەڵە لەگەڵ پەش یمانی ،پەش یمانی لە س ەرکەوتنی دوژم نە
نێوخۆییە دڕندەکەیان و بەرفرەوانبوونی جەن  ،کەچی لەگەڵ ئەوەش دا
ڕەزامەن دی .ک اتێکیش ڕۆژەک ان ه اتن و تێ پەڕین ،لەوە تێگەیش تم
دراوسێکانم ،هەر تەن ا هەستێکی گشتییان دەربڕی ،ئەوە دەمێ لە نێو
پۆلۆنییەکان باوبوو .پێدەچوو ،بەش ێکی ب اش لە ڕاس تی لەو بی ردۆزەدا
هەب ێ ،کە بنەم ای دڵ دانەوەی پەککەوتەی ی  -ئەوس ا چ لەس ەر ئاس تی
38
تاک بێ یان نەتەوە  -لەو ڕاستیە دایە ،یەکێک پەککەوتەیی الی دەیەک
لە هی خۆت زیاتر بەهەند هەڵبگرە.
لە باسوخواس ی فەرەنس ا و پۆلۆنی ادا چ ووینە س ەر باس ی
پەیوەن دییەکانی نێ وان ڕووس یا و ئاڵم ان .ئ ێمە هەمووم ان بەر لە
گرتنەکەمان ئەوەمان بینیبوو ،کە ئەو قیت ارە نەوت ەڵگ ر و کاای انەی لە
ڕووس یاوە بەرەو ئاڵم ان دەڕۆیش تن ،بە ڤیلن ادا تێ دەپەڕین .هەمووم ان
ئەو برووس کە پیرۆزباییەم ان خوێن دەوە ،کە هی تلەر لە س اڵڕۆژی
شەستەمینی دا ب ۆ س تالینی ن اردبوو .هەمووش مان ئەوەم ان لەبیرب وو،
چۆن دەسەاتدارانی ڕووسیا وەامی ان دایەوە ،بەوەی ک ابرا گوتب ووی،
پەیم انی نێ وان ڕووس یا و ئاڵم ان پەیم انی خ وێنە  ...بەدەر لەوەش،
هەم ووان لەو ب اوەڕەدابووین ،بەیەک دادانی هەردووالی پەیم انی خ وێن
ش تێکی حەتم ی ب وو ،زوو ی ان درەن هەر دەقەوم ا .بە ڕاس تیش ئەو
بۆچوون انە ،هەر ڕاوبۆچ وونی تاکەک ان نەب وون .ن زیکەی هەم وو
 -37سوابیان  Swabians :بە تەوسەوە بە ئاڵم انەکانیان دەگوت سوابیان  .لەڕاستیشدا
سوابیان ڕەچەڵەکێکی ئاڵمانین.
 38غەریبە ،غەوارە ،بێگانە
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هاوچەرخەک انی ئەوە ڕۆژە لە "داان ی بەلتیک دا" دەژی ان ،بە خەس تی
هەس تیاندەکرد کە ڕۆژێ ک دادە و کەس یش نەب وو س ووکە گوم انێکی
لەس ەر نەب ێ ،کە داانەکە لەبەی ن ن امێنێ و پێک دادانی ڕووس یا و
ئاڵمانیش لە گوینە( ،)39ئەمەو وێڕای ئەو هەم وو ڕاگەیان دنانەی فەرم ی،
س ەرباری ن اڕەزایی دەرەک ی و دراوس ێ باش ەکان ،ئەو هاوک ارییە
دووالیەنییەی نێوان مۆسکۆ و بەرلین.
دراوس ێکانم لە زین دان باس ی نزیکب وونەوەی ئەو پێک دانانەی س وابین
(ئاڵم ان) و مۆس کۆییەکانیان دەک رد ،بەش ێوە ڕەزامەن دییەک تەن انەت
هەوڵیش یان نەدا بیش ارنەوە .ب ۆ هۆیەک انیش وەنەب ێ هەر هۆک اری
نیش تمانیان هەب ێ ،بەڵک و بە چ اوی خۆش یان دابەش بوونی واتەکەی ان
لەنێوان "دراوسێکان" بینیبوو ،بەڵکو هۆکاری کەس یی خۆش یان هەب وو.
هاوزیندانەکەم ،کۆنە ئەفسەرەکە گوتی:
" سەرباری ئەوەش ئایندە چی لە هەگبەدا بێ بۆ ئێمە ،گومانی تێ دا نی یە
کە شەڕەکە لە نێ وان ئاڵم ان و ڕووس یادا هەر دەقەوم ێ و ئ ێمەش لەو
قەفەزە بۆگەنەدا ڕزگارمان دەبێ".
عەریفەکەش هەڵیدایێ و گوتی:
"م ن پێم وایە س وابینەکان بەس ەر مس قۆفەکاندا()40س ەردەکەون ،خ ۆ
ئەگەر ئاڵمانەک انیش ه اتنە ئێ رە ،ئ ێمە ئ ازاد دەک رێین .ت ۆش ،بەڕێ ز
«بێگن» خەم مەخۆ ،ئێمە لەپشتتین و یارمەتیت دەدەین".

 -39لەگوینە :لەوانەیە ،نێزیکە.
 -40خوێنەری بەڕێز لە کوردە واریشدا ،بەتایبەتی چ پەنوا ساڵیک لەمەوەبەر دەستەواژەی
مسقۆ هەبوو ،هەڵبەتە بۆ مۆسکۆیی دەگەڕێتەوە .لێرەشدا نووسەر هەر دەستەواژەی
مۆسکۆڤیت  Moscovittesی ئینگلیزی کە بە ڕووسی بەمۆسکۆڤیتچی دەخوێندرێتەوە
بەکارهێناوە .منیش لەجیاتی مۆسکۆڤیتسەکە کورداندنەکەی الی خۆمان (مسقۆ )م بەکار
هێناوە.
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منیش لە کانگەی دڵمەوە بەسەریاندا تەقیمەوە:
"جوامێرینە ،ناتوانم بەشداری گەشبینییەکەی ئێوە ب م .من یش دەڵ ێم ئەو
هەرایەی نێوان ڕووسیا و ئاڵمان شتێکی حەتمییە و هەر دەقەومێ .خ ۆ
ئەگەر هی تلەر ئینگلس تان بش کێنێ ئەوا دەیەوە ڕووس یاش داگیربک ا،
ئەگەر ئینگلیزیش ی پێنەش کا ئەوا بە ناچ اری هەوڵ دەدا ڕووس یا هەر
داگیربکا .بەام من هەوڵ نادەم ئەو ڕاستییە بش ارمەوە ،بە لێک دانەوەی
خ ۆم م ن زۆر ترس م هەیە .م ن ئەوەم پ ێ لە بیرن اکرە ،لە ڕووداوی
جەنگ ی ڕووس ی  -ئاڵمانی دا ،چەن دین ملی ۆن ج وو پێ دەچێ ب کەونە ب ن
دەستی هیتلەر .ئاخۆ چیان بەسەردە؟ ئێوە پێتان وایە لە جەنگی نێوان
ئەوانەدا ،ئ ێمە لێ رە لەو زین دانەی لوکیش کی ڕزگ اردەبین .بەڵ ێ ،من یش
دەمەوە لێرە دەربچم ،بەام کاتێ ک بی ر لەوان دەکەمەوە ،ئەوا بە خ ۆم
دەڵ ێم ،خ ۆ ئەگەر م ن بە نرخێک ی وا ڕزگ ارببم ،پێمباش ترە هەر لە
ک ونوی زین دانی لوکیش کیدا بمێ نمەوە ،خ ۆ ئەگەر ئەوە ڕێگرب ێ لەوەی
جووەک ان ب کەونە ب ن دەس تی «گوس تاپۆ» .هەڵ بەتە ئەو گفتوگۆیەم ان
تەنی ا ئەکادیمی انەیە ،ئاراس تەی ڕووداوەک انی بەن دە بە ئەوەی ئ ێمە
دەمانەوە؟ بەا م بۆچی من بیشارمەوە؟ من نزا ب ۆ ڕوودان ی ش ەڕێکی
نێوان ئاڵمان و ڕووسیا ناکەم".
هەردوو هاوزیندانییەکانم وەامی ان دامەوە ،ئەفس ەرەکە وەخ ت ب وو لە
دەهریبوون بتەقێ.
"بەڕێز ،باشە ئەوە تۆ چیت گ وت ،ش تێکی زۆر جی اواز ب وو .س ەبارەت
بە گەل ی ت ۆ هەمووش تێک لەس ەر یەک پێ وەر بڕی اردراوە :چ ی ب ۆ
جووەک ان باش ە .لە ڕاس تیدا لەمێ ،ە پێمگ وتراوە ،هاوک اریی لەنێ وان
ڕیزەک انی هەم وو ج وودا هەیە ،بەام ت ۆ ئەوەت ب ۆ س ەلماندم ،کە
گەلەکەت لەب ن هەر بارودۆخێک دا ب ێ پ ارێزەری هاوک ارییەکەت ب ێ،
تەنانەت لەنێو زیندانیشدا".
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خوێن دکارەکەش ،ک ۆنە عەری فەکە ،بە هەم ان تووڕەب وونەوە ل ێم ه اتە
دەن .
"بەڵ ێ "،ئەو وەه ا دوار "س ەرجەم جووەک ان خ ۆ بە یەکەوە گرێ دەدەن.
بەڕێ ز «ب ێگن» ،هەوڵ مەدە حاش ایی لێ بکەی .ب ۆچی ،خ ۆ هەر ت ازە ب ۆ
خ ۆت گوت ت ،کەوا باش ترە ئ ێمە هەمووم ان لەنێ و ئەو چ وار دی وارەدا
بڕزین ،هەر بۆ ئەوەی هیچ زیانێک بە گەلەکەی تۆ نەگا".
باش ە چ یم ب ۆ م ابووەوە ت ا وەامی انم داب ایەوە؟ هەردووکی ان باس یان
لەوەبوو هاوک اری جووەک ان خ ۆی لە خۆی دا ت اوانە ،وەک ئەوەی ،ئەو
شتەی قسەی لە بارەوە دەکەن پیانگێڕی بێ ،ش تێکی ئەهریمەن انە ب ێ.
ئای بۆ خ اتری خ وا!  -من یش بە خ ۆم بیرمک ردەوە  -باش ە جووەک ان
چ ی م ا نەی کەن ،ک وا وەه ا بە یەکەوە نەنووس اون؟ لە هەر جەنگێک ی
ئەورووپی دا ،بەدەر لە دوای ین جەن گەکە ،جووەک انی واتێ ک دژی
جووەک انی واتەکەی دی کە جەنگ اون .پەرتب وونی نێ وان جووەک ان،
فرەحزب ی و ئاراس تەی نێوانی ان ،ش تێکە س ەلمێندراوە! مارکسیس تێکی
بنو وو ،ئەو کەس ەی دەک رە لە دنەدان ی جەنگ ی دژی زێ دەما و
هاوک اری بەرتەس کی نەتەوایەت ی ب ۆ هاوک اری نێوەخ ۆیی نەتەوەی
سەردەس ت ک ارابێ .ئ اخۆ چەن د خ وێن ڕژاوەتەوە س ەر س ەکۆی
قورب انی ئەو لەڕە الدانە ،ئەو س ەکۆ قورب انییەی کە هاوک اری
نێوەخ ۆی جووەک ان ش تێک نی یە هەب ێ ی ان ش تێک نی یە داخ واز ب ێ!
هەمووش ی هەر بە ب ێ مەبەس تە .ئەندێش ەی ئەو هاوک اری و پاڵپش تی
نێوخۆی جووەکان هەیە و هەمیشەش هەر دەمێن ێ ،ئەمەش لە مێش کی
ئەوان ی دی کەدا .لەم بارەش دا  -خ ۆم لە خ ۆم دەپرس م  -ئەرە ک اتی
ئەوە نەهاتووە ئەو بوختانە ،ئەو تاوانبارکردنەی پیانگێ ڕی هەڵبگی رە؟
ئەرە چارەنووس ی ئ ێمە ب ێ وێ نە نی یە؟ ئای ا ئەوەش ب ۆ هەم وو ج وو
وەک یەک نییە؟ ئایا کاتی ئەوە نەهاتووە ،هاوکاری نێوخۆی جووەک ان
لە چاوی ئەفسانەی بیانییەکاندا ببێتە ڕاستییەکی جوولەکایەتی؟
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هەڵ بەتە ه ی ئەوە نەب وو هاوزین دانەکانم بەو پرس یارانە س ەخ ەتبکەم.
من یش هەس تمکرد هەڵەیەک ی س ایکۆلۆژیم ک رد و ب ێ مەبەس ت ئ ازارم
دان ،ک اتێ گ وتم م ن لەگەڵ دوع ا بێ دەنگەکانی ئەوان دا ن یم ،ن زا و
پاڕانەوەی هیوای هەموو زیندانییەکان ،دوعاک انی دڵ دانەوەی تێکش کان.
بەام یەک ش تم پێگ وتن" :ج وامێران ،ئەوەی ئێ وە پێی دەڵێن هاوک اری
نێوخۆیی جوولەکە ،ئارەزوومە بەڕاستی وەرگەڕە".
هەردووکی ان ب زە دایگ رتن .خەندەکەش یان ب ۆ م ن لە وش ەکانیان ت اڵتر
بوو .ئەوسا تارمایی سێبەرێک کەوتە نێوانمان ،س ێبەرەکە کەوتە نێ وان
خ اوەن زەوییەک ان و س ەربازەکە لە س ەرێک و خۆش م لەس ەرێکی
دی کەوە .ئەو س ێبەرە هەرگی ز بە تەواوی نەڕەویەوە ،تەن انەت لەو
ماوەی لە زیندانەکە بەیەکەوە بووین ،هەندێک بە ک اڵی بەرفرەوانت ریش
بوو.
ڕۆژێکیان ،گۆڕانکاریێکی دیکە بەسەر قوتابییەکەم ،بەس ەر عەری فەکەدا
هات .یەکەم جار کە یەک دیمان بین ی ،پێیڕاگەیان دم ،کە ئەو دین دار نی یە،
تەن انەت ئەو هەر خواپەرس تیش نی یە .ئەو فێ ر بب وو زۆر چی رۆک
س ەبارەت بەو قەش انە بگێ ڕێتەوە ئەوانەی گوێی ان بە قانوونەک انی
سک ەڵگوش ین( )41نەدەدا .ئەو بەخۆش ییەوە چیرۆک ی ئەو قەش ەیەی
دووپات دەکردەوە ،کە لە گوت ارەکەی ب ۆ خەڵ ک دەیگ وت " :ڕۆڵەک انم،
گ وە لەو ش تە بگ رن کە بۆت ان دەڵ ێم نەوەک چ او لەوەی ب کەن کە
دەیکەم ".ئەو بێباوەڕییە ڕاشکاوانەیەی زۆر ببوە مایەی هەراسانکردنی
هاوڕە زیندانییەکەی دیکەمان ،یارۆی ئەفس ەر .ئ اخر ئەو کاس ۆلیکێكی
دڵس ۆز ب وو ،زۆری ش ن وێ،ی دەک ردن .ش تێکی س ەرنوڕاکێش بەام
س ەیریش ب وو ،ئەوی ش ئەو دژبەریەی نێ وان ک وڕە نەخوێن دەوارێکی
کاسۆلیکی کە لە بیروب اوەڕی ب اب و ب اپیرانی الی دابوو ،لەگەڵ یەکێک ی
خوێن دن ب اا کە بە خۆش ی و بە جۆش ەوە بەرەو ڕاس پاردەکانی
 -41سک ەڵگوشین :خۆدوورگرتن ،تقشە،
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ک ێسای کاسۆلیک دەڕۆیشت ،دەکرا تا ئەوپەڕی چاودێری ئەو شتانەی
نێوان دیوارەکانی زیندانی لوکیشکی بکرە.
ل ێ گەل ۆ ،بەیانیێکی ان ئ ێمە هەردووکم ان ،ئەفس ەرە پۆل ۆنییەکە و م ن
بەوە سەرس ام ب ووین ،بینیم ان عەری فەکە هەر خ ۆی خ ۆی گۆش ەگیر
ک ردووە ،لە ک ونوێکی چ اوە زین دانەکەدا ،لەس ەر چ ۆک کەوت ووە و بە
بێدەنگی نوێ،دەکا و دەپاڕێتەوە .کاتێکیش لە نوێ،ەکەی بووەوە ،ڕووی
لە ئێمە کرد و بە شەرمێکی دوودڵییانەوە گوتی" :من لە مەودوا هەم وو
ڕۆژێک نوێ،ی خۆم دەکەم .من هاتمەوە سەر ئەوەی بڕوام بە دی ن ب ۆ
بگەڕێ تەوە ".ئەفس ەرەکە ،کە هەمیش ە لەبەر بێس ەروبەری لە پ ێگەی
پەالماردان دابوو ب ۆ س ەر عەری فەکە ،ئی دی ت ووڕەییەکەی خ ۆی
خ واردەوە و هەردووکم انی بەوە سەرس ام ک رد ،بە گەرم ی دەس تی
گوش ی .لەبەر چاومان دا پەڕج ووی ب ووژانەوەی دی ین خوڵق ا .من یش
گەواه ی ئەوە دەدەم ،ب وژانەوەی ئ ۆ ی ارمەتی عەری فەکەی دا ،لەو
کاتەی زیندانییەکە بەردەوام بوو ،بەوەی بەس ەر غەریب ی و خۆی دا زاڵ
ببێ ،غەریبیش بەشێک بوو باڵی بەسەر هەم وو زین دانییەکانی دەزگەی
ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی کێش ابوو .م ن دەت وانم ش ایەتی
زیاتریش بدەم ،کە ئەم سەربازە نەخوێندەوارە ت اکە زین دانی لوکیش کی
نەب وو لە ب ێ ب ڕواییەوە ب ووبێتەوە دین دارێکی بە پەرۆش .م ن
بەن دکراوی دیکەش م بین ین ،لە نێویان دا کەس انی ئاس تبەرز لە ڕووی
خوێندن دا هەب وون ،کەس انێک بە ه ۆی زانس تەوە بە گوم ان ب وون،
کاتێکیش ڕەشبگیری پەیدا بوو و شەوانی لێکۆڵینەوە بەرف رەوان ب وون
و درێ،ەیان کێشا (بەتایبەتی ئەو ماوەی دوای ی) ،ئەو کەس ە ب ێ ب اوەڕ
و بەدگومانانە چاوی ان بڕییب ووە هێزێک ی نادی اری ئەودی و دیوارەک انی
زیندان ،بەڵکو ڕەحمیان پێبک ا  ...ئەمەش ڕاس تی ب وو ،خ ۆم بە هەردوو
چاوەک انم بین ی ،ئەو پی اوە لە داڕم انەکەی خ ۆی بەدەر لە ئیم ان ،ه یچ
نەب وو پش تی پ ێ ببەس تێ ،ه یچ ش تێک نەب وو دڵ ی ب داتەوە .دەزگەی
ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی زۆر کەس ی ب ۆ باوەش ی دی ن
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گەڕان دەوە  ...ش ەوانی لوکیش کیش فێریک ردین ب ۆ پیاوێ ک ،کە خراپ ی
بەسەر ب ێ ،باش ترە دەس ت بە ب ڕواوە بگ رە لەوەی پیاوێ ک باش ی ب ۆ
بێ.
لەو کەش وهەوایەی کە دی ن الی عەری فەکە ب ووژایەوە ،بە ش ێوەیەکی
سروشتی هاوزین دانیانم باش تر لەوە تێگەیش تن ،ڕۆژێ ک پێمڕاگەیان دن،
کە بۆ ڕۆژی دواتر من بە تەواوی دەست لە خواردن هەڵدەگرم .بەر لە
ه اتنی ئەو ڕەوش ە ،لەوانەب وو هاوزین دانەکانم فش ەیان بە بڕی ارە
"پەڕگی رییەکەم" ه اتبێ .ئ ێمە ب ۆ م اوەیەک لە زیندان دا بە ئ ارامی بە
سەرمان برد ،ئەو ژەمە خواردنەی دەزگەی ئاسایش باندۆری خ ۆی بە
س ەرمانەوە هەب وو .چی دیکە برس ی نەک راین .پێش تر لە برس ان
مردب ووین .جی اوازیش لە نێ وان ئەو دوو هەس تە تەنی ا الی ئەو کەس ە
دەردەکەوە ،کە تاقیکردبێتەوە و کەسێک بە برسییەتییەوە نوس تبێ ،بە
برس یەتی بێ دارکرابێتەوە ،ئەوس ا ئەو ک اتەی دیس ان پاڵ دەکەوە و
دیس ان بە برس ێتی هەڵدەس تێتەوە ،ئینو ا قەدری ع افیەت دەزان ێ .لەو
ج ۆرە ڕەوش ەدا ،م رۆ وایلێ دە ج ەوی خ ۆی ب ۆ وتەی ترس ێنەر
ڕابکێش ێ ... " :پی او لە ئ اژەڵ ب ااتر نی یە )42( ".زۆر لەوانەی لە نێ و
زین دانی لوکیش کی ب وون ،لە پ ارچە نانێ ک زی اتر ،لە پێن او کەوچ کە
سووپێکی زیاتر ،خۆیان لە بنی بنی سووکایەتییەوە بینییەوە .زۆر پی او
بە شەوقەوە بنی قاپەکەی خۆی دەلێستەوە .زۆر لە زیندانیانی دەزگەی
ئاساییش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی وردکەنانی ان دەک ردە ت ۆپەڵ ،بەر
لەوەی ب یخەنە ناودەمی ان ،وەهای ان لێ دەڕوانی وەک س ەیری دوڕ و
گەوهەر ب کەن .ئەو پی اوانەی تووش ی ئەو ڕەنوەڕۆی یە بب وون ،ک اتی
خۆی خواپێداو و حاڵ خۆش بوون .پێگەی ان بەرز و دڵی ان پ ڕ خ رۆش
ب وو ،ت ا ئەو ک اتەی ت ااوی برس ێتییان نۆش ی و چاوی ان لەو دەن کە
ش ەکرانەی نێ و کەوچ ک ب وو ،کە پێی ان دەدرا ب ۆ ئەوەی ن انە ب ۆرە
 -42ئێکلێسیات
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ڕەقەکەی بەوەی لە دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی پێ ی
دەگوترا قاوە ،نەرم بکەن و بخۆن.
بەخش ینی س وپەکەم لە ئێ واران ،ق اوەکەم لە بەیانی ان ،لەو نێوەش دا
س وپی زی اتر لە هەن دێک ڕۆژدا ،ئەمەش هەم ووی لە ژێ ر ئەو
ب ارودۆخەدا ،بێگوم ان هاوزین دانەکانم بەدەر لە پرس ی دی ن ،وەهای ان
س ەیر دەک ردم ،هەر بە ڕاس تی دینب ووبم( .)43بەام هەردوو ه اوڕە
چ اوە زیین دانییەکەم ،هەوڵی ان نەدا چی دی ڕێگ ریم ل ێ ب کەن و لە
بڕیارەکەم سارد ب کەنەوە ،هەر ئەوەن دە ب وو کە بە زەح مەتەوە ت وانیم
قەناعەتی ان پێبێ نم ،بەش ەکەی من یش لە نێ و خۆیان دا دابەش بکەن،
بەتایبەتی ئەوەی لە ڕۆژی تۆبەکردندا کردم.
من لە بەرایی سەری ساڵی جوو  ٥٦٩١دا گیرام ،بۆیە زەحمەت نەب وو،
ڕۆژەکان ب،مێرم  -ڕۆژژماردنیش شۆپێکی ئاساییانەی زیندانییەکانە -
ت ا ئەو ڕۆژەی دەگەمە ڕۆژی ت ۆبەکردن و لێخۆش بوون .دەمزان ی چ
ئێوارەیەک نابێ ن ان بخ ۆم ،ب ۆیە بە ئێش کچییەکەم گ وت کە بەش ەکەی
من یش بخ اتە س ەر بەش ەکەی هەردوو هاوزین دانەکانم .ئێش کگرەش
سەرسامانە پرسی:
"ئەوە چییە؟ نەساغی؟"
"نەخێر ،نەساغ نیم .بەام ئەمڕۆ ڕۆژی دادوەرییە بۆ من".
"ڕۆژی دادوەری" چ ڕۆژی دادوەریێ ک؟ ج ا ئەوە چ پەیوەن دیێکی بە
خواردنەوە هەیە؟"
"من جووم ،لە ڕۆژی دادوەریشدا جووەکان نان ناخۆن".

 -43دیین بووە :شێت بووە.
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"دەی واز لەو ش تە پڕوپووچ انە بێ نە .ت ۆ بیخ ۆ ،لەس ەر بەرپرس یارێتی
من بیخۆ!"
لەرەی دەنگ ی خ ۆش ب وو ،مرۆڤدۆس تانە ب وو .من یش سوپاس مکرد ب ۆ
ئەوەی بەرپرسیارێتییەکەم هەڵدەگرە .ئینو ا دەرکەی ک ردەوە ،ش تێکی
هاوشێوەی خەندەیەک دەربڕی و گوتی:
"بێنە پێشخۆرەکەت بێنە .با بۆت تێکەم".
"ن ا ،نەخێ ر ".من یش خێ را بەدح اڵیبوونەکەیم ڕاس تکردەوە ،بەوەی
سوپاسم کردبوو" .بۆ برادەرەکانم تێکە".
"هەی بێ مێشک!" بردەبردێکی وای لێ ات.
منیش هیچم نەگوت.
ن ۆبەتچییەکە ش انەکانی هەڵتەکان دن ،بە هاوزین دانەکانمی گ وت کە
قاپەکانی بۆ ڕابگرن تا زیاتریان بۆ تێبک ا ،ئەو بەش ە زی ادەیە لە چ اوی
ڕۆژی تۆبە و لێب وردنی جووەک ان و بەڕۆژووبوونەکەی ان ،کە زین دانی
«لوکشکی»ش هەڵ ی نەوەش اندەوە ،هەرچەن دە پ ارێزەرانی شۆڕش یش
ئامادەبوون بەرپرسیارێتی دەستبەردابوونی هەڵبگرن ...
منیش پێم سەیربوو ،تۆ ب ێی ڕۆژی تۆبە و لێبووردنی داهاتوو لە کوە
دەب م .ژنەکەم کە لە ب ن دەس تی دەزگەی ئاس ایش نەب وو ،ت ۆ ب ێ ی لە
کوە بێ؟ ئەرە دەبێ ب اوک و دای کە پی رەکەم ،ب را و خوش کم لە ک وە
بن؟ ئەرە دەبێ خەڵکەکەم لە هەردوو دیوی "بەرەکەوە" لە کوە بن؟"
کاتێکیش مێشک وەامی پرسەکانی نەدایەوە ،دڵ بە ترسەوە بە ن وێ ،و
نزا کەوتە وەامدانەوە .کاتێكیش وش ەکانم لەبەر دەگ وتنەوە ،ئەو وش ە
پی رۆزانەی سنگاوس ین لە نەوەیەکەوە ب ۆ یەکێک ی دی کە
گواس ترابوونەوە ،کاتێ ک بە بێ دەنگی ن وێ،م دەک رد ،هەس تمکرد ئەو
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پەرژی نە ت ۆکمە و س ەختەی من ی لەو خەڵ کە خۆشەویس تە کردب وو،
کەوت و لەبەی ن نەم ا .ج ارێکی دی کە "دوگ مە ن ێنی یەکەی" ی مێش ک
کەوتەوە ک ار .زین دانەکە هەڵگی را ،دیوارەک ان نەم ان ،لەوێ دا ش تێکی
سەیر ،تیرێ ،ە ڕوون اکی کەنیش تە (س یناگۆک) و م اڵە س ادەکەی ب اوکم
دەرکەوتن ،لەگەڵ چاوە می رەبانەکانی دایکەجووێ هەر خۆشەویس تی
و پ اکی و دینیی ان لێ دەباری .دروودخوێن دنەوە لە زین دانی دەزگەی
ئاسایشی کۆمۆنیستی س ۆڤیەتی  ...ڕۆژی ت ۆبە لە لوکش یکیدا ،تەن انەت
ش ەوێکی وەه اش دەک رە ببێ تە ش ەوێکی دڵ دانەوە ،تەن انەت ڕۆژێک ی
وەهاش بە هەموو شتەکانی ژیانی پیاویش بناسرێتەوە.
ش ەو ڕاب رد ،رۆژی ش ه ات و ڕۆیش ت ،ئی دی هەر ڕاس تەوخۆ دوای
ڕۆژی تۆبەکردن ،شەوانی لێکۆڵینەوە هاتنەوە.
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٥

کێ ناوەکەی بە «ب» دەستپێدەکا؟
بە گوێرەی ڕێساکانی سیستمەکەی ئەوە ،دیس ان ب ۆ لێک ۆڵینەوە بان
کرامەوە .یەکدوو سەعاتێک دوای کاتی خەوت ن ،چ رپەی دەنگێ ک ه ات،
دەرکەی چ اوە زین دانییەکە س یڕەی لێوەه ات و ک رایەوە .ئ ێمەش هەر
هەمووم ان لە خەوێک ی ق ووڵ بێ دار ب ووینەوە .ئ ێمە هەر س ێ
ه اوژوورەکە ،زین دانی دێ رینە ب ووین .ڕاه اتبوین لەبەر تیش کی گ ۆپی
شەو وەنەوزمان بێ ،لەبەر دەنگەدەن بخەوی ن ،بە ت ایبەت لە س ەعاتە
یەکەمەک انی ش ەو ،لەگەڵ ئەوەی گ ۆپەکە ت ا بەی انی نەدەک وژێنرایەوە،
ئەمەش بۆ ئەوە ب وو ،ت ا پاس ەوانەکانمان لە ک ونە ش ۆفارەکە ،لە ک ونی
«ج ودا»دا س ەیرمان ب کەن ،لەو ک اتەی ڕازاب ووین چاودێریم ان ب کەن.
بەام سەدای دەنگی پێی ئاشنا ،سیڕەی قف کرانەوە و شمشێر ڕاکێش ان
و ک ردنەوەی دەرکە ،تەن انەت زین دانییەکە لە ش یرین خەویش دا ب ێ،
هەڵیدەس تێنێتەوە .هەر ب ۆیە لەبەر دەن گەکە دەس تبەجێ خەبەرم ان
ب ووەوە و س ەرمان ب ن دکرد ،لە پش ت ک ابرای دەرکەوانە
نۆبەتچییەکە( ،)44دوو کەسی دیکە بە جل وبەرگی فەرمی ی یەکبەرگی یەوە
ڕاوەستابوون.
"ئەرە ن اوی کامەت ان بە «ب» یە؟" یەکێ ک لەوان بە دەنگێک ی نەوی
ب انگیکرد .ئەمەش تایبەتمەن دیێکی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
 -44نۆبەتچی :ئێشکگر
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س ۆڤیەتی ب وو .وات ای ئەوەی دەگەیان د :ن اوی کامەت ان بە پیت ی "ب"
دەست پێدەکا؟
بە گ وێرەی ئاسایش پارێزی ڕێنماییەک انی "حک وومەتی ژێرزەمین ی"
نەدەبوو بۆ داواکردنی زیندانی بۆ لێک ۆڵێنەوە بە ن اوی خ ۆی ،بە ن اوی
تەواوی خ ۆیەوە ب انگبکرە ،نەب ادا لە چ اوە زین دانییە تەنیش تەکانی
گوێی ان لە ن اوەکە ب ێ ،ی ان لەکاتێ ک هەڵەی ان لە ژووری زین دانەکە
کردب ێ ،ئەوا ن اوەکە ب ۆ سەرنش ینانی ژوورەکە ئاش کراببێ .لەوەش
زی اتر ،لەبەر هەن دێک هۆک ار ،دەرکەوان ی ن ۆبەتچی بەدەر لە هەن دە
باری تایبەتدا بۆی نەبوو بچێتە نێو چاوە زیندانییەکان "دوژمنانی گە ".
لەبەر هەموو ئەو هۆک ارانە ،دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی،
وەه ا ڕاه اتبوو ،نۆبەتچییەک ان هەر لە دەرکەی چاوەزین دانییەکەدا
بپرس ن " ن اوی ک ێ بە پیت ی «ئ ا» دەس ت پێ دەکا؟" ی اخود "ک ێ بە
«ز» ێیە؟" ،ئی دی ک ابرای زین دانی تێدەگەیش ت و لە ش وێنی خ ۆی
وەامی دەدایەوە .خۆ ئەگەر ئەو کەسەی بە دوایدا دەگەڕێ ن لەوە ب ێ،
ئەوا بە تەنی ا هەر هاوژوورەک انی ،ئەگەر کەس ی لێب ێ ،گوێی ان لە
وەامەکە دەبێر لە ک اتێکیش هەڵە لە لیس تەکەدا کراب ێ ،ئەوا زین دانیانی
نێ و ژوورەکە ن ازانن ،لە خۆی ان بەدەر ،ئ اخۆ کەس ێکی دی کە کەوتبێ تە
بەر دەستیان.
لەنێ و چ اوە زین دانەکەی ئ ێمەدا ،تەنی ا پاش ناوەکەی م ن بە پیت ی «ب»
دەستیپێدەکرد .منیش چەندین ناوم گوتن .نۆبەتچییەکەش لە لیس تەکەی
بەردەستی ڕوانی.
"ناوی خۆت و ناوی باوکت "،بەم جۆرە لەسەر پرس یارەکانی بەردەوام
بوو.
"مێناحیم وۆلفۆڤیچ".
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"دەی خۆت بگۆڕە ،بۆ لێکۆڵینەوە داواکراوی".
من یش خ ۆم گ ۆڕی .هاوژوورییەک انم بێ دەنگبوون ،بەام چاوەکانی ان
لەبلەبان انە ش تیان تێ دابوو .ئینو ا لە ژوورەکە دەرچ ووین .بەالی
پەی،ەکاندا چووینەخوار .لەو نێوانەشدا تۆڕە وایەرێک ڕاچێن را ب وو ،ب ۆ
ئەوەی نەب ادا زین دانییەک ڕابک اتە ئەو ش وێنەی کە دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتیش لەوێدا چیدی لێی ان ن اپێچێتەوە  ...هەر لەوە و
بەڕێ وە دوو ت ا س ێ دەرکەم ب ۆ ک رانەوە .پێ دا تێ پەڕیم و گەیش تمە
حەوش ەکە .زین دانی «لوکیش کی» گەورە ب وو .ئینو ا لە پڕێ ک فەرم انم
پێکرا بوەستم و بەرەو دەستە ڕاست بابدەمەوە .پاسەوانەکان و من ب ۆ
چەند خولەکێ ک لەوە وەس تاین .بەدەر لە دی وار هیچ ی دی کەم نەبین ی،
بەام گ وێم لە تەپەی پێ ی ب وو لە پش تمەوە دەه ات .زەح مەت نەب وو
ئەوە هەڵبکڕێنی ،کە ئێمە چ ووینەتە ن او قەڵەم ڕەوی کەس ێکی دی کە ب ۆ
لێک ۆڵینەوە ،ئەو ش وێنەش بە پێ ی ڕێنماییەک انی دەزگەی ئاس ایش
قەدەغە ب وو ڕوخس اری یەک دی ببین ین .لە ش وێنێکی دی کەدا تووش ی
زین دانییەکی دی کە ه اتم ڕووبەڕووی دی وارەکە ڕاگیراب وو .لە گۆش ەی
چاومەوە پشتی کابرام دەبینی .لەوێدا ه یچ ک ونێکی پیانگێ ڕی دەزگەی
ئاسایش لە ئارادا نەبوو.
لە کۆتایی دا ب ردرامە ژوورێک ی بچک ۆلەی گەرم و چراخ ان ،لەوە
فەرمانی ان پێک ردم لەبەردەم مێ زەکەدا دابنیش م .پاس ەوانەکان منی ان
بەجێ ێش ت .بە تەنی ا م امەوە ،ب ۆ س اتێک ،لە نێ و ژوورە خۆش ەکەدا
کەیفم ات .بەام هەر کەمێ ک دوای ئەوە ،ئەفس ەرێک بە نیش انەی
سەرش انی کاپتنێ ک و دەم انچەیەک بە قەدیەوە ،ه اتە ژوورەکەم و لە
بەردەمم لەو سەری مێزەکەوە دانیشت.
دوای ئەوەی س ەیری س ەرە تراش راو و ڕیش ە نەتراش اوەکەی ک ردم
لێیپرسیم" :ناوەکەت «بێگن»ـە« ،مێناحیم وۆلفۆڤیچ بێگن»؟"
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منیش گوتم بەڵێ وایە.
"باش ە" ئەوی ش لەس ەر قس ەکەی وەه ا بەردەوام ب وو" .م ن دادوەری
لێک ۆڵینەوەکەی ت ۆم .ئەمەش یان یەکەم ین دی دارمانە .لە داه اتوو
دانیشتنی دیکەشمان دەبێ .درێ ،ەی لێک ۆڵینەوەکەش لەس ەر ت ۆ بەن دە،
لەسەر بەرس وی ت ۆ ب ۆ پرس یارەکانم وەس تاوە .هەر بەو بۆنەیەش ەوە،
ئەوەی نووسیوتە خوێندوومەتەوە ،بەام بێبایەخە .دەکرە فڕێی ب دەمە
نێ و تەنەکەی خ ۆڵەوە .ت ۆ دەب ێ ڕاس تییەکەم پێب ێ ی .لە زیندانەکەت دا،
هەڵ بەتە فێ ری ئەوە ب ووی ،ب ۆ ت ۆ وا باش ترە ڕاس تییەکە ب ێ ی ،هەر
ڕاستی دادت دەدا".
منیش داوام لێکرد دەست بە لێپێچینەوەکەی بکا و ئەوەشم خستەس ەر:
"دەکرە بزانم چۆن بانگتبکەم؟"
لە یەکەمین لێکۆڵینەوەدا لە مەڵبەندی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی،
بە م انۆرێکی زم انەوانی و بە پێ ی پێویس ت لە دەورەی ئەو وش انەدا
دەسوڕامەوە ،کە بۆ بەرانبەرەکەم بەکاریان ب ێنم ،وشەی وەک "هێ،ا"م
بەکاردەهێنا .دەمزانی ئەو ناوە بۆ کەسێکی سۆڤیەتی نەدەگونو ا ،بەام
بە گوم ان ب ووم لەوەی ی ارۆی لێک ۆڵەرەوە لە ک ۆمەڵگەیەکی
سۆشیالیس تیدا بە "ه اوڕە" ب انگبکەم .ه اوڕە زین دانییەکەم ،ئەفس ەرە
پۆلۆنییەکە ،وێڕای شانازبوونی بە خۆی ،هیچ گوم انی ب ۆ نەم ابووەوە،
بڕی اری داب وو بە ه اوڕە دەب ێ پەیوەن دی هاوڕێی ایەتی بێ تەدی .بەام
کاتێک بانگی یەکێ لە دەرکەوانە ئێش کگرەکانی دەک رد "تۆڤ اریچ"( ،)45بە
تووڕەییەوە وەامدەدرایەوە" :گورگێکی بۆرە هاوڕێت بێ!" منیش حەزم
نەدەک رد لێک ۆڵەرەوەکەم بە هەم ان ش ێوە وەام م ب داتەوە ،پێش موابوو
س ەخت ب وو لە م اوەی لێک ۆڵینەوەکە خ ۆم لە وەس فێک ،لە ناوێ ک
دووربخەمەوە بۆ ئەوەی بە هۆیەوە ناوی لێکۆڵەرەوەکەم ب ێنم.
 -45تۆڤاریچ ( )tovarichبە ڕووسی سەردەمی یەکێتیی سۆڤیەت واتە هاوڕە.
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"دەک رە بە دادوەری لێک ۆڵەرەوەی مەدەن ی ب انگم ب کەی "،ک اپتنەکەی
دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی وەها وەام ی دامەوە و ئینو ا
درێ،ەی پێدا" :ئێستاش دەی پێم ب ێ ،لە کەیەوە تۆ زایۆنستی؟"
"لە منداڵیمەوە".
"سەر بە چ ڕێکخراوێکی؟"
"لە تەمەنی دە تا س ێزدە س اڵییدا س ەر بە «ش ۆمەر هاتس ایر( »)46و لە
تەمەنی پانزە ساڵی و بە سەرەوەش بوومە ئەندامی «بێتار».
"وەه ا دەبی نم لە تەمەنێک ی زووەوە دەس تت بە چ االکی تاوانکاریی ت
کردبێ".
"بۆچی تاوانکاری؟ پێموایە چاالکییەکان ڕەوا و لەبار بوونە".
"تۆ پێتوایە؟ هەر بە ڕاستیش زۆر گرنگە کە «مێناحیم وۆلفۆڤیچ بێگن»
پێی وابێ! م ن پێ ت دەڵ ێم ت ۆ تاوانب ارێکی سیاس ی گەورەی .ت ۆ لەوە
پۆلکتری( )47کە دە کەست کوشتبن".
"بەام بۆچی؟ چما؟"
"چونکە هەموو چاالکییەکانت دژەسۆڤیەت و دژەشۆڕش بوونە؟"
" بە چ پێودانگێک ئێمە دژەسۆڤیەت بووین؟"

 -46شۆمەر هاتسایر  Shomer hatsairجووانەوەی دیدەوانی نیشتمانیی جوولەکە بوو
لە سەرەتای بیستەکان ،لە سەرەتای سییەکانیشدا بووە حیزبێکی الیەنگری سۆڤیەتی بۆ
زایۆنیزم .نووسەر.
 -47پۆلکتر :بەدتر ،خراپتر.
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"دەی بوەستە ،چیدی مەپرسە! تۆ بۆ ئەوە لێرەی کە وەامی پرسەکانی
م ن ب دەیتەوە ،نەوەک م ن ه ی ت ۆ .باش ە ک ێ وای لێک ردی بچی تە نێ و
«بێتار»؟"
"هیچ کەس .من خۆم چووم".
"ئەوە ڕێ ی تێن اچێ .لە الی ئ ێمە ،کاتێ ک گەنوێ ک ب یەوە بچێ تە نێ و
کۆس مۆمۆ ( ،)48ئەوا ئەن دامانی دی کە دەی ێن نە ڕی ز .ک ێ ت ۆی هێن ایە
ڕیز؟"
"ه یچ کەس .م ن دەچ وومە قوتابخ انە ،لە ش ارەکەمدا دەیانناس یم،
ئەوانیش بێ هیچ گرفتێک منیان لە ڕیزەکانی خۆیان وەرگرت".
"کەواتە بۆچی چوویتە ڕیزی «بێتار»؟"
"بەرن امەکەم بەدڵب وو .ش تم لە ب ارەی «زیی ژ ژابۆتنس کی»
خوێندبووەوە و بیستبوو".
"ژابۆتنسکی؟ ئۆو ،خۆ ئەوە کۆنە دۆستێکی ئێمە ب وو! ئەو س ەرکردەی
فاشیزمی جوو بوو".
"ئەمە ڕاس ت نی یە« .ژابۆتنس کی» دژەفاشیس ت ب وو ،ئەو لیبرالێک ی
ڕاستەقینە بوو".
"بەس یەتی ،قس ەی پڕوپ ووچ! ئ ێمە دەزان ین «ژابۆتنس کی» کۆل ۆنێلێکی
دەزگەی هەواڵگری بەریتانی بوو".
"ئەمەش یان ڕاس ت نی یە .ژابۆتنس کی لە جەنگ ی یەکەم ی جی انی دا
ئ ۆردوویێکی س ەربازی لە جووەک ان پێک ێن ا ،هەر وەک س ەربازێکی
 -48کۆسمۆمۆ  :ڕێکخراوی گەنوانی سۆڤیەتی.
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ئاس ایی چ ووە نێ و لەش کرەکە ،دوات ر پ لەکەی بەرزک رایەوە ،ب ووە
ئەفسەر (مازم) .ئەو کۆلۆنێ نەب وو ،کاریش ی ب ۆ دەزگەی هەواڵگری ی
بەریتانی ا نەک رد .ئەو ب ۆ گەل ی ج وو تێکۆش ا ،تەن انەت بەریتانییەک ان
ڕێگەی ان نەدا پ ێ بنێ تە س ەر خ اکی فەلەس تینیش ،چ ونکە ئەو دژی
سیاسەتی دژەجووی ئەوە بوو".
"سەیرکە ،سەیرکە! ئەو هەموو لەبلەب انییە! ت ۆ وا خ ۆت نم ایش دەکەی،
بەوەی لە بارەی سەرکردەکەتم باس کرد ،تێکچووی".
"من وەها خۆم نمایشناکەم« .ژابۆتنسکی» مامۆستا بوو .ئەو بڕوای بە
من بەخشی ،یادەوەرییەکەی الی من زۆر خۆشەویس تە .م ن زین دانییم،
دەش زانم دەب ێ وەام ی پرس یارەکان ب دەمەوە ،بەام ت ا پ ێم بک رە
بەرگ ری لە ش ەرەفی مامۆس تاکەم دەکەم .ئای ا ت ۆ ،ئەی دادوەری
لێک ۆڵەرەوەی مەدەن ی ،بە هەم ان ش ێوە ڕەفت ار ن انوێنێ ،ک اتێ یەک ێ
سووکایەتی بە یادەوەری «لینین» بکا؟"
س ەرەتا لێک ۆڵەرەوەکە حەوس ەڵەی خ ۆی لە دەس ت دا .بە مس ت
وەرگەڕایە مێزەکە و قیڕاندی:
" دیس ان ت ۆ پرس یارە پڕوپووچەکان ت دەکەی تەوە! باش ە ت ۆ
ئەو«ژابۆتنسکی»ـیەی خۆتان بە «لینین»ــەکەی ئ ێمە بەراورد دەکەی؟
ج ارێکی دی کە زات نەکەی بەراوردێک ی وەه ا ب کەی! «لین ین»
س ەرکردەی گەالن ب وو ،مەزنت رین پیت ۆڵی مرۆڤ ایەتی ب وو ،ج ارێکی
دیکە ناوی ئەو لەگەڵ ناوی یەکێکی وەک «ژابۆتنسکی»ـیەکەی خۆت ان
نەهێنی!"
"جەن ابی دادوەری لێک ۆڵەرەوەی مەدەن ی ،خ ۆ م ن بەراوردەکە ن اکەم.
تەن ا دەمەویس ت تێ بگەم ،ت ۆ ئ ازاری هەس تی م ن وەک زین دانییەک
نەدەی".
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ئەوی ش لەس ەرخۆوە گ وتی" :بە ه یچ ش ێوەیەک هەس تەکانت ب ۆ م ن
گرن نین .وەامەکانت بۆ من جێگەی س ەرنون .دەی پێمب ێ هەن ووکە
«ژابۆتنسکی» لە کوێیە؟"
من یش بەم پرس یارەی سەرمس وڕما .ئ اخر خ ۆ ڕاش کاوانە باس ی
یادەوەری ژابۆتنسکیم بۆ ک رد .ت ۆ ب ێ ی ک اپتنەکەی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ،ب ایی ئەوەن دە زی رەک نەب ێ ،ئەوەی گ وتم
لێتێگەیش تبێ کە پی اوەکە لە ژیان دا نەم اوە؟ ی ان ت ۆ ب ێ ی ئەو ئەگەرە
هەب ێ ،هێش تا نەیزانیب ێ «ژابۆتنس کی» م ردووە؟ بێگوم ان
لێک ۆڵەرەوەکەم لە نێ و دەزگەی ئاسایش دا یەک ێ ب ووە لە ش ارەزایانی
زایۆنیزم .تۆ ب ێی هێشتا هەواڵ ی مەرگ ی «ژابۆتنس کی» پێنەگەیش تبێ؟
بەام خۆ پرسیارەکە کرا ،منیش دەبوایە وەامی بدەمەوە.
"ژابۆتنسکی مردووە".
"تۆ دڵنیای؟"
"بە داخەوە ،بەڵێ دڵنیام".
"دەیبینی ،کەسێک نییە فرمێسکی بۆ هەڵڕێ،ە".
"خەڵکێکی زۆر بۆی گریان".
" ه یچ کەس ێک فرمێس کی ب ۆ نەڕش ت ،وەک ئەوەی ه یچ کەس نەب وو
فرمێسک بۆ ئەو سیخوڕە نێ ودەوڵەتییە بڕێ ،ە ،کە هەر کەمێ ک بەر لە
ئێستا سەری بە تەور دوولەت کرا".
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بۆ ساتێک پێگە و چارەنووسی خۆم لەبیرکرد .لەبەردەم م مری دێکی
نەوەکەی شۆڕش وەستابوور گەنوێک ،بە دڵنیاییەوە تەمەنی هەندێک لە
سی ساڵ هەورازتر بوو .کاتێکیش «ترۆتسکی» یەکێک بوو لە سەرانی
شۆڕش ی  ،١٩٠٥هێش تا ئەو لێک ۆڵەرەوەیە هەر لەدایکنەبب وو .ئەو
ک اتەش «ترۆتس کی» لەگەڵ لین ین بە یەکەوە س ەرکردایەتی شۆڕش ی
١٩١٧ی س ەرکەوتوویان ک رد ،لێک ۆڵەرەوەکەم هەر من داڵ ب وو .ئەو
کاتەش ترۆتسکی بەرپرسی لەش کری س وور ب وو ،بە ڕێ زەوەش ن اوی
لە الیەن ملیۆنان کەس دەهێنرا ،ئەو هێشتا هەر نەوجەوان ب وو .کەچ ی
لێ رە و ئەمش ەو ،لە ش ەوێکی پ ایزی ١٩٤٠دا ،ئەو پاس ەوانە گەن وەی
شۆڕش ،بە یەکێک لە گەورە سەرکردەکانی ش ۆڕش دەڵ ێ س یخوڕێکی
نێ ودەوڵەتی ،بە ش انازییەكی دڵ پ ڕ لە ق ین و چێ ،ی پیاوکوژێ ک
دەرب ارەی ئەو لەن اوبردنە دڕن دانەیە دەدوە .م ن هەژام و وەک
بروس کەیەک لەمێش کمی داب ێ واب وو :خ ۆ ئەگەر لە مێ ،وودا
تۆڵەس ەندنەوەیەک هەب ێ ،ئەگەر ه اتوو مێ ،وو ه اتبێتە س ەر
تۆڵەکردنەوە لە ترۆتس کی لە بەرام بەر گوناهەک انی ،ت ۆ ب ێ ی ت ۆڵەیەک
لەوە زیاتر هەبێ؟
لێکۆڵەرەوەکە بە تی،ی منی هێنایەوە سەر دنیای ڕاستەقینە.
"ژابۆتنسکی لە کوە مرد؟" وەهای لێپرسیم.
"لە ئەمریکا".
"ئەو لە ئەمریکا ژیا؟"
"نەخێر .ئەو لەگەڵ هەڵگیرسانی جەنگدا بەرەو ئەوە چوو".

 -49نووسەر وشەی  discipleی بەکارهێناوە ،ئەو وشەیەش بۆ حەواری (حواري) و
مریدەکانی عیسای مەسیح بەکار هاتووە ،منیش وشەی مریدم پێ گونواو بوو.
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"بۆچی؟"
"بۆ ئەوەی تێبکۆشێ و سوپایەکی جوو ڕێکبخا".
"ئاوەها؟ بۆ ئەوەی کۆمەکی واتە ئیمپریالییەکان بکا؟"
"بۆ ئەوەی لە دژی هیتلەری ئاڵمان بوەنگێ".
"قس ەی ق ۆڕ! ئ اخر ت ۆ دەت وانی هزرێ ک بە س وپا تێکبش کێنیر تەنی ا
س ەرکردەکانی س وپا و ئەوانەی خ وێنی چین ی کرێک ار هەڵ دەم،ن
حەزی ان لە جەنگ ی ئیمپریالیس تانەیە ،هەڵ بەتە «ژابۆتنس کی» ت ۆش
یارمەتی ئەوانی داوە".
«پراڤ دا»( )50لە ڕێ ی ئەوەوە دەدوا .من یش حەزم نەدەک رد هەراس انی
ب کەم ،بەرژەوەندیش م لەوەدا نەب وو وەه ا ب کەم ،بەام نەم دەتوانی
هەستەکانیشم ج ەوبکەم.
"هیتلەرییەکی ئاڵمان هزر نییە .ش تەکە کوش تنە ،کوش تنێکی ت ایبەتی ب ۆ
جوو".
"دەی هەنووکە ،خەم لە جوو مەخ ۆ! ت ۆ و ئەوانەی وەک ت ۆن دوژمن ی
گەلی ج وون ،چ ونکە ئەگەر وەه ا نەب ێ ئێ وە ی ارمەتی شۆڕش تان دەدا
نەوەک ی ارمەتی ئیمپریالیس تەکان .بەام خ ۆ ئەم ش ەوە ئ ێمە ب اس لە
ئاڵمان ناکەین ،ئێمە باسی تۆ دەکەین .خۆت لە پرسەکە مەدزەوە".
ئەو نەیگ وت ئاڵمانی ای هی تلەر ،نەش ی گ وت ئاڵمانی ای "ن ازی" ی ان
"فاشیست" ،بەڵکو تەنیا گوتی ئاڵمان .ئاخر پەیمانی خوێن ئەفس ەرەکەی
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی پابەن دکردبوو لە کاتێک دا
لێکۆڵینەوەی لەگەڵ زیندانییەكی تەواو دابڕاودا دەکرد.
 -50پراڤدا ڕۆژنامە فەرمییەکەی یەکێتیی سۆڤیەت.
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"باشە "،وەهای گوت و دەس تی بە لێک ۆلینەوەکەی ک ردەوەر " ئەرە بەر
لەوەی ژابۆتنسکی بچێتە ئەمریکا ،لە کوە دەژیا؟"
"دەقاودەق لە لەندەن".
"لە لەن دەن؟ بەام خ ۆ ت ۆ گوت ت ،بەریتانی ا ئەوی لە فەلەس تین
دوورخستبووەوە!"
"ئەوە ڕاستە ،بەام ڕێگر نەبوون لەوەی لە ئینگلیستانیش ب،ی".
ب ۆ یەکەم ین ج ار لێک ۆڵەرەوەکەم لە پ ڕمەی پێکەنینی دا .پێکەنینێک ی بە
دڵ ،بە زەوق و کوڵ بوو.
دوای ئەوەی هاتەوە س ەرخۆی گ وتی" :ت ۆ دەتەوە ئەو حەک ایەتەم ب ۆ
ب ۆنیتەوە؟ هێش تاش دەتەوە ب ڕوات پێ بکەم؟ لە س ەرێکەوە
بەریتانییەک ان ڕێگەی ان نەدا ژابۆتنس کی لە فەلەس تین ب ،ی ،کە هەر لە
ژێ ر قەڵەم ڕەوی خۆیان دا ب وو ،کەچ ی لە س ەرێکی دیکەش ەوە الریی ان
نەب وو لە واتەکەی خۆیان دا ب ،یر دە وەرە ئەم کەرەم لەو ق وڕە ب ۆ
بێنەدەر؟!"
"بەام خۆ ئەوە ڕاستیەکەیە ".هەوڵمدا بڕوای پێب ێنم" .جەن ابی دادوەری
لێک ۆڵەرەوەی مەدەن ی ،س ەیرکە ،بەر لە هەڵگیرس انی جەن  ،بەریتانی ا
یەکێ ک لە ک وڕە باش ەکانی «بێت ار»ی بە ن اوی « ش لمۆ ب ن یوس ە»
لەسێدارە دا .ئەو کات ژابۆتنسکیش لە لەندەن بوو ،هەوڵ ی زۆری دا لە
قەنارەدانەکە بوەستێنێ .لە کۆتاییدا هەوڵەک انی بێ وودە ب وون« - ،ب ن
یوس ە» بە دەم س روودەوە چ ووە ب ن پەت ی س ێدارە  -بەام ئەوە
ڕاس تییە ،س ەبارەت بەو پرس ە لە الیەن وەزی ری کۆلۆنەک ان پێش وازی
لێکرا".
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من بەوە دڵخۆش بووم ،ئەو دەرفەتەم پێدرا بۆ ئەفس ەرە س ۆڤیەتەکەی
ڕوونبکەمەوە ،کە ئەندامەکانی «بێتار» باکیان بەوە نی یە ژی انی خۆی ان
لە پێناو بیروباوەڕەکەیان ب خەنە مەترس ی ،تەن انەت مەرگ یش ڕێگەی ان
پێناگۆڕە .بەام لە هەمان کاتدا ،منیش ئەو دەرفەتەم پێدا ،بپرسێ ئاخۆ
بۆچی بەریتانییەکان ح وکمی مەرگی ان بەس ەر «ب ن یوس ە»دا دا .م ن
بەس ەرهاتی بەس ەردادانەکەی عەرەبەک انم ب ۆ س ەر جووەک ان ب ۆ
باس کرد ،کە ئەوان بە ش ێوەیەکی ڕێکخ راو و بە پش تگیری ئ اژانە
بەریتانییەکان هەڵیان کوتایە سەر جووەکانر پێمڕاگەیاند چۆن گەنوانی
ئێم ەش هەستیان بە ڕووبەڕووب وونەوە و ش ەڕی دەس تەویەخە لەگەڵ
پەالماردەرەکان کردر چیرۆکی زیندانی «بن یوسە»ـیشم بۆ گێ ڕایەوە.
ئەویش بێئەوەی بموەستێنێ گوێی بۆ شلکردم.
کاتێکیش لە گێڕانەوەکە بوومەوە ،گوتی" :ئەو «یوسە»ـە ویستوویەتی
عەرەبەکان لەسەر خاکی خۆیان ڕاوبنێ .لەوەدا ئەو کۆمەکی بەریتانییە
ئیمپریالیستەکانی کردوە".
منیش لێم پرسییەوە" :کەواتە ئەدی ب ۆچی بەریتانییەک ان لە س ێدارەیان
دا؟"
" دیس ان ئەوە ت ۆ پرس یارم لێ دەکەیتەوە؟ ئ اخ ،هەی «مێن احیم
وۆلف ۆڤیچ» ،هێش تا فێرنەب ووی بە ش ێوەیەکی الیەق انە بی ربکەیتەوە.
ئ اخر ت ۆ لە جی اوازیی نێ وان ب ابەتی خزمەت ی بابەتیی انە و ب ابەتی
خزمەت ی ب ۆرژوازی و ئیمپری الیزم تێن اگەی .دەی نم ونەیەک وەرگ رە،
نم وونەی سۆش یالدێموکراتەکان ،ئەوانەی ئینتەرناس یۆنالی دووەم،
ئەوانەی س وێندیان خ وارد کە دژی س ەرمایەداری بوەنگ ن .لە
ڕاستیش دا ئەوان ناپاکیی ان لە چین ی کرێک ار ک رد .ئەوان باس کێکی
ب ۆرژوازیین لەنێ و چین ی کرێک اردا ،ئەوان لە دوژمن ی کرێک ارانیش
بەدت رن .لین ین و س تالین پەردەی ان لەس ەر ڕوو هەڵم اڵین .ئ ێمە،
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کۆمۆنیس ت ،دەم انەوە دەم امکی هەم وو ئەوانە الب دەین ،کە خزمەت ی
بۆرژوازی نێودەوڵەتی دەکەن".
"بەام لین ین گ وتی دەب ێ پش تگیری ب زووتنەوەی ڕزگ اریخوازی
نیشتمانی بکرە".
"ئێ وە ب زووتنەوەی ڕزگ اریخوازی نیش تمانی ن ین .ئێ وە ئ اژانێکی
ب ۆرژوازی ئینتەرناس یونا و باس کێکی ئیمپری الیزمن .ژابۆتنس کی
کۆل ۆنێلێکی دەزگەی هەواڵگ ری بەریت انی ب وو ،ن وێنەرێکی بە ئاگ ای
ئیمپری الیزم ب وو .ئەو «یوس ە»ــــەش ،ی اخود هەر ن اوێکی لێ دەنێی،
لەوانەیە بە نەخ وازراوی خزمەت ی ئیمپری الیزمی کردب ێ  ...هەرچ ی
س ەبارەت بە تۆش ە ،هێش تا دەیبین ین .بەام دیس ان ئەوەم پێمەڵ ێ ،کە
بەریتانییەکان ژابۆتنسکییان لە فەلەس تین دوورخس تبێتەوە و کەچ ی لە
واتەکەی خۆیان ڕێگەیان پێدابێ".
منیش نامرادانە گوتم" :بەام ئەوە ڕاستییەکەیە".
"بەس ە ،واز لە قس ەی پڕوپ ووچ بێ نە! ئ ێمە ئەو ج ۆرە ڕاس تییانە
دەزانین".
منیش هیچ بەڵگەوبەن دێکی( )51دی کەم نەم ابووەوە .هەس تمکرد لەو خ اڵە
دۆڕاوم .لە ڕاستیش دا ،ئەوەی م ن گوتب ووم ،خ ودی ڕاس تییەکە ب وو.
بەام خ ۆ بە تەواوی الی ئەفس ەری دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی نەپەژراو( )52بــوو .پرس ەکەش هەر ئەوە نەب وو ،م ن دژی
لێک ۆڵەرەوەکەم ب وومر بەڵک و ش تەکە واب وو ،جی انێ ک دژی جی انێکی
دیکە بوو ،ڕوانین دژی ڕوانین بوو ،نێوانیش یان خەرەن دی دۆزەخ ب وو.

 -51بەڵگەوبەند :ئەرگومێنت.
 -52نەپەژراو :پەسەندنەکراو ،قبووڵنەکراو.
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خ ودی ڕاس تییەکەش نەدەک را ببێ تە پردێ کر بەڵک و بەرەو دۆزەخ مل ی
لێدەنا.
لێکۆڵەرەوەکە بە تەوسەوە لەسەر لێپێچینەوەکەی خۆی بەردەوام بوو:
" باش ە لە پ اش هەم وو ش تێک ،ب ۆچی ئەوەن دە لە ژابۆتنس کی دڵنی ای؟
بەڵک و ئەو لە خش تەی بردب ی .پێت وایە ئەو هەم وو ش تێکی ب ۆ ب اس
کردبی؟ هەر بەو بۆنەیەشەوە ،ئایا تۆ باشت دەناسی؟"
"بەڵێ ،پێموابێ باشم دەناسی".
"ئایا لە نزیکەوە بینیوتە؟"
"بەڵێ ،ئەو یەک دوو ساڵەی دوایی بەر لە جەن  ،لە نزیکەوە بینیم".
"هەر کاتێک حەزت لێبووبا ،دەچوویە الی؟"
"نەخێر ،هەر ئەوکاتە دەمبینی ،کە بانگی کردبام".
"چەند جاران تۆ ژابۆتنسکیت بینیوە؟"
"کتومت ناتوانم بی ێم".
"بە نزیکەیی چەند جار؟"
"هەر بە ڕاستی زەحمەتە بی ێم .پێموابێ هەمووی بەس ەر یەکەوە زی اتر
لە بیست جاران بینیومە".
"باسی چیتان دەکرد؟"
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"شتی زۆر ،فێرکردنی گەنوانی جوو ،کێشە رێکخراوەییەکانی «بێت ار»،
دۆخ ی فەلەس تین ،سیاس ەتی بەریت انی ،ک ۆچکردنی گەنو ان ب ۆ
فەلەستین ،پرسی جۆراوجۆر".
"ئایا دەمەتەقێتان لەسەر یەکێتیی سۆڤیەتەوە کردووە؟"
"نەخێر".
"درۆ دەکەی!"
ئەو بە پێ داگیرییەوە ددان ی لەس ەر دەردان ی وش ەی درۆ گیرس اند،
گۆکردنەکەش ی هاوک ات ب وو لەگەڵ بریس کانەوەی چاوەک انی ،بەام
وەک جووە چیکەکەی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی شۆرەوی نەب وو،
کە ئەوکات بەڕێزەوە بە شێوەی کۆ پێیگوتم.
من یش وەام م دایەوە" :باش ە ب ۆچی دەب ێ درۆ ب کەم .ئای ا حاش اییم لە
هیچ لە کار و چاالکییەکانی زای ۆنزمی ک ردووە .زۆر بە س ادەیی ه یچم
بە بیرن ایەتەوە ،کە ژابۆتنس کی من ی ب انگکردبێ و باس ی یەکێتی ی
سۆڤیەتی کردبێ".
"تۆ هێشتا بە بیرت نایەتەوە! لە زینداندا زۆر ش تت بەبی ر دێ تەوە .دەی
هەنووکە پێم ب ێ ،بۆ چ جۆرە خەڵکێک بزووتنەوەکەتان لەگەڕدا بوو؟"
"خەڵکی هەموو چینەکان ،زۆربەشیان الو بوون".
"بەام زۆربەیان بۆرژوازی بوون".
"نەخێ ر ،بە پ ێچەوانەوە .بەش ی هەرە زۆری خەڵک ی ک ارکەری هەژار
بوون ،لە پۆلەنداشدا هیچ ئایندەیەکیان لەبەر دژەسامێتی نەبوو".
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"ئەمەش وات ای ئەوە دەگەیەن ێ ،ت ۆ خەڵک ت لە پرس ی کۆمۆنیس ت
دەکردەوە و دەتڕفاندن".
ئێمە ئەوانمان بۆ هیچ ش وێنێک نەدەڕفان د .ئەوان بە ک امی دڵ ی خۆی ان
دەه اتن .ئەوە خ ۆ تێگەیش تنێک ب وو ،ت ا ئەو ڕاددەیەی دەه اتنە نێ و
«بێتار» ،ئەوان نەدەچوونە نێو پارتی کۆمۆنیست".
"ئاها .ئەوەیە!"
لەو قس ەیەی "ئ ا ئەوەیە!" کە هاوک ار ب و لەگەڵ س ەر بەرزک ردنەوەی
دەست ،نیشانەی سەرکەوتنی پێوە دیاربوو.
لەو یەکەم "دەمەتەقێیە"دا ،ئەوەی لێکۆڵەرەوەکە و م ن گوتم ان ،کرۆک ی
باسوخواس ەکە ب وو ،بەام ئەوەش هەب وو کە هەن دە ش تم گ وت ،لە
ش ەوانی دیکەش دا باس م کردب وو .ئەمەش پ وختە ڕاپۆرتێ ک نی یە.
گفتوگ ۆکە زۆر لەوە درێ،ت ر ب وو .هەن دە ج ار ب ۆ پێ نج ت ا دە خ ولەک
لەس ەر یەک قس ەم دەک رد و لێک ۆڵەرەوەکەش ب ێ قس ەپێبڕین گ وێی
لێ دەگرتمر هەن دە ج ار درێ ،ەی دەدای ێ ،بە ڕوون ی ش انازی بە
دەستکەوتەکانی یەکێتیی سۆڤیەتەوە دەکرد .ک اتێکیش م ن ئەو ال ب اڵەم
بەجێ ێش ت کە چ اوە زین دانەکەمی لێ ەڵکەوتب وو ،میل ی س ەعاتی
دیوارەکە لەسەر ١٠ی شەو بوو .کاتێکیش لێکۆڵەرەوەکە وش ەی "ئاه ا،
ئەوەت ا"ی دەردا ،م ن ک ات،مێرە گەورەکەی بازن دی دەس تیم بین ی ،کە
سەعات ٢ی بەرەبەیانی نیشاندەدا .منیش پێم سەیر بوو .ت ۆ ب ێ ی ئەوە
لێپێچی نەوە ب ووبێ؟ خ ۆ ئەوە ت اوتوێکردنی باس وخواس ب وو نەوەک
لێک ۆڵینەوە .مش تومڕێک ب وو لە نێ وان کۆم ۆنیزم و زای ۆنیزم،
بەڵگەوبەن دێک (لە ک اتی گێ ،اودا) ب وو لە نێ وان دوو جی ان ،کە لەنێ و
یەک ژووری بچکۆلەدا بەیەک گەیش تبوون ،ژووری ک اری ئەفس ەرێکی
ڕابەری سیاسیی یەکێتیی سۆڤیەت.
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هەر زوو گومانەک انم ڕەوانەوە .لە س ەعات دووی بەرەبەیان دا،
ئەفس ەرەکە ،کە هیچ ی لە و دەمەتەق ێ دوورودرێ ،ەکەی ئ ێمەوە
نەنووسیبوو ،پارچە کاغەزێکی سپی دەرهێن ا ش تێکی لەس ەر بنووس ێ.
بۆ ماوەیەک بێ ئەوەی هیچ ش تێکم پێب ێ ،ه یچ ش تێکم ل ێ بپرس ێتەوە
کەوتە س ەر نووس ینەوە .ک اتێکیش لێب ووەوە ،ئەوەی نووس یبووی
بۆخ ۆی خوێن دیەوە ،ج ارێکی دی کە خوێن دییەوە ،هەن دە ڕس تەی
ڕەش کردنەوە ،ڕس تەی دی کەی لەس ەر نووس ینەوە ،لەنێ وان دێڕەکان دا
نووسیەوە .دوای ئەوە ،نی وەی ک اغەزی دووەمیش ی پڕک ردەوە ،پاش ان
دیس ان ڕاس تیکردەوە .ئەو نووس ینەکەی بە وری اییەوە ،بە ب ێ
ڕاس تکردنەوە و ڕەش کردنەوە لە الپەڕەیەک ی س پی دی کەدا نووس یەوە،
ئەوس ا کە لێب ووەوە ،ئەوەی لە ش ێوەی پرس یار و وەام ی ڕاس تەوخۆ
نووسیبووی بۆی خوێندمەوە.
ئینوا لێی پرسیم" :دروستە"؟
کەم تا زۆر نووسینەکەی دروس ت ب وو .لە ڕاپۆرتەکەی دا ،لە پرس یاری
ئەوەی ،ئ اخۆ کەی چووب وومە ڕی زی «بێت ار» و لە ب نەوەش وەام ی
دروس تی من ی نووس یبوو .لەوێ دا ئەو پرس یارانەی دەرب ارەی ئەرک ی
بەجێ ێن راوی م ن لەنێ و ب زووتنەوەکەدا تێ دا ب وو ،لە ژێ رەوەی
پرسیارەکانیش دا وەام ی من ی بە تەواوی نووس یبوو .لەنێ و ئەوانەش دا،
پرس یار س ەبارەت بە ژم ارەی ئەو کۆب وونەوانەی لەگەڵ ژابۆتنس کی
س ازم داب وون ،لە وەامیش دا وش ەی ڕووس ی ”“nyadinokratnoی
بەکارهێن ابوو ،کە وات ای "زی اتر لە جارێ ک" ی ان دروس تتر وات ای "زۆر
جاران"ی دەگەیاند.
"بەڵی جەنابی دادوەری لێکۆڵەرەوەی مەدەنی زۆر تەواوە "،منیش وەها
وەامم دایەوەر "بەام بمبوورە کە دەڵێم ،من چەند ش تێکم بە ت ۆ گ وت،
حەزیش م دەک رد لە نێ و ڕاپ ۆرتەکەدا هەبوون ایە ،کەچ ی ت ۆ
نەتنووسیونەتەوە".
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"هیچ شتێکی بۆ زیادناکەم ".بە گ رژییەکەوە وەه ای پێگ وتمەوەر پێت وایە
م ن ئەو هەم وو ش تە ق ۆڕانەی ت ۆ دەخەمە نێ و ڕاپ ۆرتەکەوە؟ م ن
ن امەوە ئەو الپەڕانە بە درێ ،دادڕی ت ۆ پ ڕبکەمەوە .م ن کۆنووس ەکە
دەنووسم نەوەک تۆ".
"بەڵێ ،بەام خۆ نابێ مەحزرەکە هەمووی نەبێ ".بەم قس ەیە تێکۆش ام،
قەناعەتی پێب ێنم.
"ن امەوە هیچ ی دی کەی لێزی ادبکەم ".بە کەڕەپەوە وەام ی دامەوە" .لە
دادگەدا دەک رە هەم وو ئەو ش تانە ب ێ ی ،کە م ن لێ رە لەو کۆنووس ەدا
نەمنووسیونەتەوە".
"کەواتە دادگەی یش هەیە؟" من یش بە هەس تێکی ت ێکەاو لە مەراق و
دڵخۆشیەوە کەوتمە پرسیار.
"بێگومان ،دادگەیی هەیە .تۆ لە یەکێتیی سۆڤیەتی ،هەموو کەسێک مافی
خ ۆیەتی دەس توەکەری( )53لەخ ۆی بک ا ئەگەر تاوانک اریش ب ێ .دەی
کەواتە ،ئێستا واژۆ بکە!"
م ن هێش تا هەن دێک دوودڵ ب ووم .پ ێم س ەیر ب وو ،لەوانەیە لە
بەرژەوەن دی م ن ب ێ  -ئ ای لە س اویلکەیی  -گەر هاتب ا و وام لێکردب ا
بینووس یبا ،کەوا م ن هەژار ب ووم و دەرس ی ت ایبەتیم داونەتەوە
ب ۆئەوەی پ ارەی خوێن دنەکەم دابین بکەم و ی ارمەتی ماڵب اتەکەم ب دەم،
وەک ئەوەی باس م ب ۆ کردب ا ،باسوخواس ی کەرەس تەی مرۆڤدۆس تی
ب زووتنەوەکەم ب ۆ بکردب ا .بەام خ ۆ لە الم ڕوون ب وو ،ئەو هیچ ی
وەه ای ب ۆ ک ورتە پەخش انە خ اوێنەکەی زی اد نەدەک رد .من یش ن اکۆک
نەب ووم س ەبارەت بە هەرچ ی ئەو لە ڕاپۆرتەکەی دا نووس یبووی :م ن
ئام ادەی ئەو قس انە ب ووم و هەر ک اتێکیش ب ێ واژۆی ب کەم .من یش لە
 -53دەستوەکەری لەخۆکردن :بەرگری لەخۆ کردن.
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دڵەوە ئەو بەڵێ نە ناوبۆش ەی ئەوم ڕەتنەک ردەوە ،بەوەی لە داه اتوو
دادگە ییم لە پێشە ،ئیدی دەرفەتێکم بۆ بەرگری لەخ ۆکردن دەب ێ .ب ۆیە
دەستم ب ۆ کۆنووس ەکە ب رد .ئەو یەکەم ین الپەڕەی دایە دەس تم ،کە بە
دەس تخەتە ج وانەکەی نووس رابوو ،من یش لە خ وارەوە واژۆمک رد .لە
پەڕەی دووەم ،ویستم واژۆکەم هەن دە لە خ وارتر ،هەن دە دوورت ر لە
دوا ڕس تە دابن ێم .کەچ ی لێک ۆڵەرەوەکە پێیگ وتم ،دەب ێ واژۆکەم
ڕاستەوخۆ لە کۆتایی دوا ڕس تەدا دابن ێم ،ب ۆ ئەوەی ب واری ه یچ کەس
نەمێنێتەوە شتی بۆ زیادبکا .ئای لەو وردەکارییە!
"باشە "،ئەو وەهای پێگوتمر "ئێستا دەتوانی بڕۆیتەوە چاوە زیندانەکەت.
ئایا هیچ سکاات هەیە؟"
" نەخێر ،من هیچ سکاام نییە ،بەام پێمخۆشە ئەو کتێبانەم ب دەنەوە ،کە
پێشتر لێیانوەرگرتووم ،ئەمە لەگەڵ باقی شتەکانی دیکە".
" ب ا س ەیری ب کەم ،بەام دڵنی ا ن یم ئ اخۆ ڕێگەپێ دراوە لە نێ و زیندان دا
بخوێن درێتەوە ".ئینو ا هەڵس تا و بەرەو دەرکە ڕۆیش ت ،ت ا ب انگی ئەو
پاسەوانانە بکا ،کە یاوەرم بوون.
لە پرێکەوە بیرۆکەیەکم بە مێشکدا هات.
"ئەرە دادوەری مەدەن ی "،لەو ک اتەی ئەو هەڵس تا وەه ام پێگ وتر
"پێمخۆشە بۆ بەیانی وەرگێڕێکم بۆ بێنن .من لە هەموو ش تێکت دەگەم،
بەام ڕووسی بە باشی نازانم و بە زەحمەتیش ئەو وش انە دەدۆزمەوە
کە ب مەوە لە بەران بەر پرس یارەکانت وەامی ان پێب دەمەوە ،ی ان هەر
شتێک ،کە بمەوە ڕوونیبکەمەوە".
"س ەبارەت بە م ن ،پێم وایە ب ایی لێتێگەیش تن بە ڕووس ی قس ەدەکەی.
بەام خ ۆ ئەگەر ب تەوە بە ش ێوەیەکی شایس تە وەامەک ان ب دەیتەوە،
هەوڵدەدەم بۆ دەمەتەقێی بەیانیمان ،وەرگێڕێک ئامادەبکەم".
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دەق ئەو گوتی" :دەمەتەقێ".
منیش سوپاسم کرد.
نەشمدەزانی بەو داوایەم هەڵەم کردووە یان نا.
دەست لە پشتەوە گەڕێنرامەوە زیندانەکەم .لە ڕێگەدا سەرم بۆ ئاسمان
هەڵبڕی .ئای چەند ئەس تێرە بە ئاس مانەوە ب وون ،چەن دیش بە تەم وم،
دەورەدرابوون!
بە دەنگ ی ک رانەوەی دەرکەی چاوەزین دانییەکەم ،هاوزین دانەکانم
بێداربوونەوە ،کاتێکیش دەرکەیان داخستەوە ،بە سرتەوە لێیان پرسیم:
"ئەرە هەموو شتێک باشە؟"
"زۆر تەواو ،ئێمە قسەمان کرد  ...من دەمەوە بخەوم".
"شەوشاد! بەیانی قسە دەکەین".
بەام پشوی شەوەکەم کورت بوو .لەگەڵ زەردەی بەیانی ،دەنگی فیکە،
وەک چەقۆ هەوای «لوکیشکی» شەق کرد :کاتی لە خەو هەڵسان بوو!
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٦

یارمەتییەکانی وەرگێڕ
ب ۆ ش ەوی پاش تر دیس ان لە س ەرەتای خەوەکەوە بە خەبەری ان
هێنامەوە .پێیان گوتمەوە خۆم بگ ۆڕم ،دەس تم ب بەمەوە پش تم و بەرەو
لێکۆڵینەوە بڕۆم.
لەس ەر مێ زی هەم ان ژوور ،ئەم جارەی ان دوو کەس دانیش تبوون:
لێک ۆڵەرەوەکەم ،دادوەری مەدەن ی ،لە تەنیش ت ئەویش ەوە یەکێ ک بە
جلوبەرگی مەدەنییەوە.
"ئەمە وەرگی ڕەکەتە "،دوای ئەوەی لە بەرانبەری ان دانیش
لێکۆڵەرەوەکە وەهای پێگوتم" .دەبینی ،من داواکەتم بەجێ ێنا".

تم،

منیش سوپاسم کرد.
"ئەمش ەو "،لێک ۆڵەرەوەکە بەم ج ۆرە دەس تی بە قس ان ک رد" :دەمەوە
گوێم لە بەرنامەکەت ان ب ێ ،بەرن امەی بزووتنەوەکەت ان  -بەام هەم وو
ش تێک هەر دەرب ارەی ئەوە! دەت وانی بە زم انی خ ۆت قس ە ب کەی .ئەم
پیاوەش بۆ منی وەردەگێڕە.
منیش هەناسەیەکی ئازادانەترم هەڵم،ی .ئیدی پێویس ت نەب وو بە دوای
وشەدا بگەڕێم ،یان وشەی پۆل ۆنی بە گ ۆکردنێکی ڕووس یانە دەربب ڕم
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و هەرگیزیش لەوە دڵنیانەبووم ،ئاخۆ بە باشی بەرگوێیان دەکەوت یان
نا.
"چ اکە "،من یش بە ئ ارامی دەس تمپێکرد" ،بەرنامەکەم ان زۆر س ادەیە.
گەل ی ج وو وات ی خ ۆی نی یە و ئ ێمەش دەم انەوە نیش تمانەکەی ب ۆ
بگەڕێنینیەوە .ئێمە دەمانەوە ئیرت ز ئیس رائی ( )54بکەی نەوە بە دەوڵەت ی
ئیس رائی  ،لەوێ دا بە ملیۆن ان خەڵک ی ب ێ ئاین دە ،جووەک انی هەن دەران
(دیاسپۆرا) ،هی واتەکان بگەڕێنینەوە ".ئینوا ڕووم لە وەرگێڕەکە ک رد:
"دەک رە ئەمەی گ وتم دەق وەک خ ۆی وەربگێ ڕی :ئ ێمە دەڵێ ین ئیرت ز
ئیس رائی ببێ تەوە بە دەوڵەت ی ج وو .ئەمە پێناس ەیەکی زۆر گ رنگە،
چونکە بەریتانییەکان لە جاڕنامەی( )55بلفۆردا نووسیویانە' :دامەزراندنی
ماڵێكی نیش تمانی ب ۆ خەڵک ی ج وو لە فەلەس تین'  -لە فەلەس تینر ئی دی
ئەوان س وودیان لە ڕاڤەکردن ی هەمەچەش نەی ئەم ڕس تەیە بینی وە ،ب ۆ
ئەوەی خۆیان لە پابەندییەکان لە بەرانبەر گەلی ج وو ب دزنەوە .ئەمەش
فرتوفێ ێکی خۆیانە".
وەرگێڕەکەش داوای لێکردم کاتی بدەمێ تا قس ەکانم وەربگێ ڕە .دوای
یەک دوو ڕستە ،لە ڕووس یەکەی ئەوە ڕوون ب وو ،ئەو لە م ن باش ترە،
هەرچەن دە بەو ش ێوەیەش ڕەوان نەب وو .ک اتێکیش لە وەرگێڕان ی
ڕستەکان بووەوە ،لە هیکەوە ڕووی تێکردم و بە ڕووسی گوتی:
"باش ە ب ۆچی ت ۆ باس ی فرت وفێ ی بەریتانییەک ان دەکەی ،کەچ ی ه یچ
باسی فرتوفێ ی زایۆنیزم ناکەی؟"
"چ جۆرە فرتوفێ ێک؟" منیش نائاگایانە هەر بە ڕووسی وەامم دایەوە.
 -54ئیرتز ئیسرائی  Eretz Israëlواتە واتی ئیسرائی  ،ناوێکی کۆن و نەریتیانەی عبرییە
بۆ دەستەواژەی تەوراتی بۆ خاکی کەناان ،خاکی بەڵێنپێدراو ،خاکی پیرۆز و فەلەستین.
 -55لێرەدا نووسەر وشەی جاڕنامە ،ڕاگەیەندنامە Declarationی بەکارهێناوە نەوەک
بەڵێن یان پەیمان.
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"دەکرە من وەامی بدەمەوە؟" وەرگێ ڕەکە بە خەن دەیەکی پ انکردنەوانە
وەهای بە لێکۆڵەرەوەکە گوت.
"ه اوڕە ،بەڵ ێ بێگوم ان! دەی ب ۆی ڕوون ب کەوە ،پێ ی ب ێ فرتوفێ
تەواوی ژیانی تەنیوە".
ئینو ا وەرگێ ڕەکە  -نەوەک بە زم انی یدیش تی بەڵک و بە ڕووس ی -
سەبارەت بە بابەتی دووڕوویی زایۆنیزم کەوتە گوتاردان:
"زای ۆنیزم  -هەرچەن دە س ەبارەت بە ئام انوی هەن ووکەیی ،ه یچ
جی اوازی لە ئاراس تە جیاجیاک انی ن ابینم  -خ ۆی س اختەکارێکی
گەورەیە .س ەرکردەکانی زای ۆنیزم« ،هیرت ز »« ،ن ۆرداو(،»)56
«ژابۆتنسکی»« ،وایزمەن( »)57و ئەوانی دیکە ،هەرگیز نیازی ان نەب ووە
دەوڵەتێک ی ج وولەکە لە فەلەس تین دابمەزرێ نن .ئ اخر ئەوان ئەوەن دە
زی رەک ب وون ی ان زی رەکن ،کە بڕوای ان واب ێ بت وانن دەوڵەتێ ک لە
فەلەستین دابمەزرێنن .ئایا ئەمە چ ۆن دەک رە؟ باش ە چ ی لە زۆری نەی
دانیشتوانە عەرەبەکان دەکەی! ئەدی چی دەربارەی ئینگلیز؟ ئای ا ئەوان
واز لە فەلەس تین دەهێ نن؟ ئەوان ئەوەی ان ب ۆ خۆی ان ب ۆ نەخش ەی
ئیمپریالیس تانەی خۆی ان دەوە! بە ک ورتی ئەوان ،س ەرکردە جووەک ان
زانیان و دەزانن ،کە بەرنامەکەیان ه ی ئەوە نی یە جێبەجێبک رە .کەواتە
بی رۆکەکە چیب وو؟ ئەوان بیری ان ک ردەوە ،بەرن امەی دەوڵەتێک ی ج وو،
یان ماڵێکی نیشتمانی یان هەر شتێک کە پێت خۆش بێ ناوی لێ بنێ ی،
بۆ ئەوە بوو جووەکان ،بەتایبەتیش گەنوی جوو ،لە ڕیزەک انی ش ۆڕش
دوور ب خەنەوە .ش تێکی خۆس ەلمێنەرە ،زای ۆنیزمی ئەم ڕۆش
داردەستێکی گەمەی ئیمپریالیزمی بەریت انییە ،ب ۆ ئەوەی بەه انە ب درێتە
نۆرداو  )١٩٢٣-١٨٤٩( Mak Nordauسەرکردیەکی زایۆنستی ،پزیشک،
 -56ماک
نووسەر و ڕەخنەگری کۆمەایەتی بوو.
 -57حاییم وایزمەن  )١٩٥٢-١٨٧٤( Chaim Weizmannدەوڵەتمەدارو سەرکردەی دیاری
زایۆنیزم ،لە ١٩٤٨یش کە دەوڵەتی ئیسرائی دامەزرا ،ئەو بووە سەرۆکی دەوڵەتەکە.
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دەست بەریتانییەکان تا خەڵکی عەرەب ی پ ێ بچەوس ێنێتەوەر بەام ئەوە
سەرەتایەکی بۆرژووازی نێودەوڵەتییە ،ب ۆ ئەوەی جووەک ان بەت ایبەتی
گەنوە باشەکانیان ،بە دروس تی و س اختەوە لە ش ۆڕش دوورب خەنەوە
و هێزەک انی شۆڕش ی پ ێ الوازب کەن .لە ڕاس تیدا ،دەک رە م رۆ ب ێ،
زای ۆنیزم بەدەر لە ش انۆگەریێکی گاڵتەج ار ،بەدەر لەوەی ،کە
ئەنوامێکی تراژیدیانەی هەیە ،هیچی دیکە نییە".
"کتومت ،کتومت" دادوەرەی لێکۆڵەرەوە بە جۆشەوە قسەکەی پێب ڕی و
گ وتی" :من یش هەر ئەوەم گ وت .زای ۆنیزم بەدەر لە ش انۆگەریێکی
گاڵتەج اڕ ،لە نمایش ی ب ووكەڵەیەک ،هیچ ی دی کە نی یە .فرت وفێ ێکی
گەورەیە!"
ب ۆ م اوەیەک ئەوەم فەرامۆش کردبوو کە لە ک وێم .چی دی بەرگە
یەکپۆش ییەکەی ئەفس ەری دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیم
نەبینی .چیدیش بیرم لە بەرگ ری لەخ ۆکردن نەک ردەوە .هەم وو ئەوەی
هەستم پێیکرد ،ئازارێکی گەورەی بە سوە بوو ،ئاخێ ک لە هەن اومەوە،
گۆش ت و ئێس قانی پ ێکەوە دەس ووتاندم و ه ی بەرگەگ رتن نەب وو ،لە
ناخەمدا یەک حەز سەری هەڵدا :بە تون دی بەرەو ڕووی ان ب بمەوە .ئای ا
زایۆنیزم گاڵتەجاڕییە؟ ئەرە تۆ ب ێی هێرت ز و ژابۆتنس کی بی انزانیبێ،
دامەزراندنی دەوڵەتی جوو شتێکی نەک ردەیە( ،)58تەن ا هەڵەوەڕی ب وو،
بۆ ئەوەیان بوو گەنوی جوو لە خشتە ببەن؟ من گ وێم لە زۆر بی ردۆز
بب وو  -کۆمۆنیس ت ،بەندیس ت( )59و سۆسیالیس ت  -س ەبارەت بە
عەوداڵ ی ئ ێمە ب ۆ زای ۆن ،بەام هەرگی ز گ وێم لە بیردۆزێک ی وەه ا
نەبب وو! وەامێ ک ب ۆ ئەوەی پێی دەگوترا وەرگێ ڕ لە ک انگەی دڵ مەوە
هاتەدەر:
 -58نەکردە :مەحاڵ ،موستەحی .
 -59بەندیست  Bundistڕیکخ راوی جووە سۆسیالیستە سێکیوالرەکان بوو بۆ جووەکانی
ڕووسیا ،پۆلۆنیا و لیتوانیا.
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"ئەرە ئێوە بە چ هەقێک دەڵێن ،زایۆنیزم گاڵتەج اڕییە؟ خ ۆ ت ۆ خۆش ت
جووی ،وا مەزندە دەکەم مێ،ووی جووایەتیت خوێندبێتەوە .ئایا ن ازانی
کە زای ۆنیزم هەس تێکی مێ،ووی ی و م ۆڕاڵییە ،ئەوەش بەرلەوەی
کۆم ۆنیزم لە جی ان س ەرهەڵبدا هەر هەب ووە ،پ ێش سۆش یالیزم،
تەن انەت بەر لەوەی ش تێک بە ن اوی ب ۆرژوازیش هەب ێ ،هەب ووە؟ لە
ڕۆژگ اری دەرەبەگ ایەتی (فی ۆدالی)دا زای ۆنیزم هەب وو ،تەن انەت بەر
لەوەش هەب ووە .زای ۆنیزم ش انۆگەریێکی گاڵتەج اڕی نی یەر لەوانەی ت ا
ئێس تا هەن ،ڕاس تەقینەترین ج ووانەوەی ڕزگ اریخوازیی نیش تمانی
ب ووە لە مێ ،وودا .ب ۆ گەالن ی دی کە ،ئەوانەی لە ژێ ری نی ری بێگ انەدا
ب وونە ،کێش ەکە بە دەس ت ێنانی س ەربەخۆیی ب ووە ب ۆ واتەکانی ان.
کەچی لە دۆزی ئ ێمەدا ،کێش ەکە ڕاس تەوخۆ پەیوەن دیی بە بوونم انەوە
هەیە .لە ڕاس تیدا زای ۆنیزم هەب ووە ،دروس ت نەک راوە .زای ۆنیزم
ڕاچەنی وە .لە خ وێن و فرمێس ک ڕاچەنی وە ،لە ژان و ناس ۆرمان ،لە
چەوس اندنەوە و تاس ە و پەرۆش یمان ڕاچەنی وە .ئەو تاس ەمەندییەش،
ئەو پەرۆش ییە لەمێ ،ینەی "گەڕانەوە ب ۆ نیش تمان" لە نەوەیەکەوە
دراوەتەوە نەوە و وەچەیەک ی دی کە .م ،دەدەرە س اختەکانیش ش تیان
لەوب ارەوە گوت ووە .هەر لەبەر ئەو عەوداڵب وونە ب ۆ زای ۆن ،خەڵک ی
ژیانی خۆشی و ئاس وودەیی خۆی ان ،خ انوو و باڵەخ انە کەش خەکانیان
بەجێ ێش ت و ڕووی ان لە واتێک ی چ ۆلگە و وێ رانە ک رد .ئەوان
خوێندکار ،دکتۆر ،ئەندازیار بوون ،چوون و کاری بازووی زەحمەتی ان
لەوە ک رد ،لەوە خەریک ی وش ککردنەوەی زۆنگ اوی مێش وولەدار
ب وون ،ئەوە پ ڕ لە دەردی مەالری ا ب وو ،ل ێ بەرەنگ اری ب وونەوە،
هەمووش ی هەر لە پێن او «زای ۆن(»)60دا ب وو .ب ۆ ن اوی زای ۆن ،ب اب و
باپیرانم ان هەم وو ش تێکیان لەس ەر س ەنگی مەحەک دان ا .تەن انەت لە
 -60زایۆن :ناوی شوێنێکە کە زۆرجار هاوواتای ئۆرشەلیمە و هەروەها خاکی تەوراتی
ئیسرائیلە کە پیرۆزە .لە بنەڕەتیشدا وشەکە بۆ تەورات و ئایەتی سامۆئی  ٢بۆ ٥٤٠- ٥٣٠
ی پێش زایین دەگەڕێتەو ە ،بە گوێرەی بنەماکەی شوێنەکە ئاماژەیە بۆ گردێکی تایبەت ،کە
بە شاخی زایۆن ناسراوە.
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ڕۆژان ی ئەمڕۆش ماندا  -خ ۆت دەبین ی  -چ ۆن «ب ن یوس ە» س ەر و
ژیانی خۆی لە پێناو بڕوای بە «زای ۆن» دان ا ،هەروەه ا خەڵکێک ی زۆر
زۆری ش ئام ادەن ش وێنپێی هەڵبگ رن .ئای ا ئەوە هەم ووی ش انۆگەری
گاڵتەج اڕییە؟ س ەیرکە :م ن ئەن دامێکی «بێت ار»م ،هەر لەبەر ئەوە
گی راوم ،کە زایۆنیس تم .دەش زانم چارەنووس م ت اڵتردەبێ ،بەام خ ۆ
هەمووی هەروەک یەکە ،م ن گلەی ی ن اکەم .س از و ئام ادەم ت ا بەرگەی
ژانوناسۆر بگرم ،چونکە ب ڕوام بە ش تەکان هەیە ،هەر من یش ن یم ،هەر
خۆم بەتەنیا تاکە جووێک نیم لە پێناو بیروباوەڕەکەمدا ئازار بچێ،م "...
بۆ ماوەی نزیکەی دە خولەک قسەم کردن .وش ەکانم زی اتر بە ب وغز و
قین ئاگراوی بوون .لە یەک ێ لەو خ اڵە هەس تیار و وروژاوانەی هێن امە
گ ۆڕە ،مش تی ڕاس تەم لە دەس تی چەپەم دا .وەرگێڕەکەش م
نەیوەس تاندم .بەام لێک ۆڵەرەوەکە لێیپرس یم" :ئەرە ئەوە چ ی دەڵ ێ؟
ئەرە چی دەڵێ؟ شتێکی سەرنوڕاکێشە".
وەرگێ ڕەکەش کەوتەس ەر ئەوەی قس ەکانم وەربگێ ڕی .ب ۆ م ایەی
حەپەسانم لە نیوەی قسەکان ،لەو شوێنەی باسی م ،دەدرە س اختەکانم
کرد بوو دەستی پێکرد.
"ئەو مەبەستیەتی ب ێ "،وەرگێ ڕەکە وش ەکانی بە هێواش ی هەڵ دەب،اردر
"تەنانەت لە س ەدەکانی ناوەڕاستیش دا ،ئەو م ،دەدەرانەی وەک ئێس تای
نێو جوولەکە هەبوونە ( -ئەمەش ڕاستە ،لە مێ،ووی جووایەتی دا ئەوانە
بە م،دەدەری س اختە ناس راون)  -هەب وون ب انگی جووەکانی ان دەک رد
بگەڕێ نەوە ب ۆ فەلەس تین ،بەام هەم وو ک اتێکیش بێم رادانە کۆت ایی
پێدەهات".
"خ ۆیەتی ،خ ۆیەتی!" ئەفس ەری دەزگەی ئاس ایش وەه ا ه اواری ک رد.
"ئەوی ش هەر ئەوەی گوتم ان دەس ەلمێنێ .زایۆنیس تەکان کەس انێکی
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لەخش تەبەرن ،ئەوانەی ب انگی زای ۆنیزم هەڵ دەدەن نمایش ێکی
بووکەڵەییانەیە و هیچی دیکە".
"وەرگێ ڕەکە لە وەرگێ ڕانەکەی زۆ ورد نەب وو "،من یش ڕووی قس ەم
ڕاس تەوخۆ لە لێک ۆڵەرەوەکە ک رد" .مەبەس تم ب و ب ێم م ،دەدەری
س اختەی س ەدەکانی ناوەڕاس ت نم وونەیەکن ب ۆ عەوداڵ ی گەلەکەم،
تەن انەت لەو مێ ،ووە دوورەش ەوە عەوداڵ ی واتەکەی ان ب وون ،ئەو
واتەی لێ تەرەکرابوون( .)61هەروەها شتی دیکەش م وت ،کەچ ی ک اکی
وەرگێڕ خۆی ماندوو نەکرد تا بیانگەیەنێ  ...ئای ا ڕێ گەم دەدەی ئەوەی
وتم ،هەر بەخۆم بۆتی وەرگێڕم؟"
وەرگێڕەکە ڕەنگی سوور هەڵگەرا و گوتی" :خ ۆ هێش تا لێنەب وومەتەوە.
من دەقاودەق وەک خۆی قسەکانت وەردەگێڕم".
بەام لێک ۆڵەرەوەکە ڕووی خ
سەرزەنشتکردنێکەوە گوتی:

ۆی لە م

نک

رد و بە ن

یمچە

"کەواتە بۆ چی پێویستت بە وەرگێڕ بوو؟ دەی باشە ،بەردەوام بە!"
منیش بەو ڕووسییەی دەمزان ی ،کەم ت ا زۆر ئەوەی بە زم انی یدیش یم
ب ۆ وەرگێ ڕەکەم باس کردبوو ،دووب ارەمکردەوە .س ەرنوی ئەوەش مدا،
لەگەڵ بەردەوامب وونم لەس ەر قس ەکردن ،ڕووخس اری لێک ۆڵەرەوەکە
پتر و پت ر نیش انەی ج دیبوونی لێ دەرکەوت .ئەو ه یچ قس ەی پێنەب ڕیم،
بەام ک اتێ لە قس ەکانم ب وومەوە ،لەس ەر کورس ییەکەی خ ۆی هەڵس ا،
یەک دوو هەنگ او لەنێ و ژوورە بچک ۆلەکەدا ڕۆیش ت ،بە هەن دە
خۆنووشتاندنەوە قسەی بۆ کردم .قسەکانی وەک گڕکانێ ک بە س ەرمدا
ڕژا .لەو ک اتەدا هەس تمکرد ،ئەو ڕۆڵ ی خ ۆی وەک لێک ۆڵەرەوە لە
 -61تەرەکردن :دەربەدەرکردن ،وا لە کەسێک بکەی شوێنێک بەجێبێ ێ و بشترسێ بۆی
بگەڕێتەوە.
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بیرکردووە ،هەروەک پێش تریش م ن ڕۆڵ ی خ ۆم وەک کەس ێک کە لێ ی
دەکۆڵ درێتەوە لەبیرکردب وو .ئەو بە هەم وو ڕەق ایەتی بیروب اوەڕە
دۆگم اکەی لەبەردەم م قی ت ب ووەوە ،ئەو ن وێنەری بیروب اوەڕەی ئەو
قوتابخانە ه زریەی دەک رد ،کە ه یچ ب وارێکی ب ۆ گوم ان نەدەهێش تەوە،
ئەو قوتابخ انە ه زریەی وەنەب ێ هەر بە تفەنگ ی دەس تی دەس تەکەی
چەکداربێ ،بەڵکو بە لێک دانەوەی دیالیکتی انەش چەک داربوو .ئی دی وەک
هەورەبروسکە بگرمێنێ ،زاری دەر بوو:
" دیس ان پێت دەڵێمەوە ،زای ۆنیزم نمایش ێکی بووکەڵەیی انەیە! هەم وو ئەو
وش ە ڕازاوانەی س ەبارەت بەوەی گ وایە زای ۆنیزم لە ئەنو امی
ژانوناس ۆر و چەوس اندنەوە هاتۆتەک ایە ،قس ەی پڕوپ ووچە .ڕاس تیی
ب ابەتەکە ئەوەیە ،ش تەکە دروس تکراوەر بەڵ ێ زای ۆنیزم لەالیەن
ب ۆرژوازی نێ ونەتەوەیی ب ۆ یەک مەبەس ت خ وڵقێنراوە :ئەوی ش ب ۆ
بەالڕێدابردنی گوڕدەمی جووە لە ڕاس تەڕێگەی ئەرکەک انی ،ب ۆ ش تێکی
بێنرخی پووچ ،نەبوونی دەوڵەت! ئەرە ئەرکی ڕاس تەقینەی جەم اوەری
ج وو لە پۆلۆنی ا ی ان لە واتە س ەرمایەدارەکانی دی کە چ ی ب وو؟ ت ۆ
ئەوەت باسکرد گوایە خەڵک ی ج وو چەوس ێندراوەتەوە .ئەمەش ڕاس تە.
بەام ب ۆچی چەوس ێنراونەتەوە؟ دی ارە هێ زی بیرک ردنەوەت ب ایی
ئەوەن دە نی یە وەامێک ی ڕاستودروس تی ئەم پرس یارەت ب داتەوە .گ وە
بگ رە ،م ن ب ۆتی ڕوون دەکەمەوە .ج وو لە پۆلەن دا چەوس ێنراوەتەوە،
چونکە سەرمایەدارانی پۆلۆنی بەرژەوەندییان لەوەداب ووە ،خ ۆڵ ب کەنە
چ اوی پرۆلیتاری ای پۆل ۆنی .س ەرمایەدارەکان ه انی ڕقلێب وونەوەی
جووەکانیان دا ،بۆ ئەوەی لە نێوانیاندا ئاژاوە و ڕق دروس تبکەن .بەام
ئەوەش فەرام ۆش مەکە ،هەر بە تەنی ا جووەک ان نەب وون ،کە لە الیەن
پۆلەن دای س ەرمایەداریدا دەچەوس ێنرایەوەر هەر لەوێ دا ئ ۆکراینی،
بیاڕووس ی و لیت وانیش هەب وون .چەوس اندنەوەی نیش تمانی بەش ێکی
جی انەکراوەی ڕژێم ی س ەرمایەدارییە .ئەوان چەک ی دەس تی
چەوسێنەرەکانن ،چەک ی دەس تی خ اوەن کارخ انە و زەوییەک انن .تەنی ا
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ش ۆڕش چارەس ەری کێش ەی نیش تمانی دەک ا و کۆت ایی بەو ڕق و
کی نەی گەالن و چەوس اندنەوەی گەلێ ک بە دەس تی گەلێک ی دی کە
دەهێن ێ .ئەمەش هەر ئەوە ب وو کە بلیمەتەک انی مرۆڤ ایەتی وەک
م ارک  ،ئەنگل ز ،لین ین و س تالین ب ۆی چ وون .هەر ئەمەش ە ئ ێمە لە
یەکێتی ی س ۆڤیەت وەک دەس تکەوت پێیگەیش تووین .لە یەکێتی ی
سۆڤیەتدا زۆر ناس نامەی نەتەوایەت ی هەیە ،بەام هەمووی ان بە ئاش تی
بە یەکەوە دەژین .هەموویان لە بن گۆشەنیگای لینین و ستالیندا ئازادن
لە بەرەوەپێش بردنی زم ان و کلتوورەکەی ان :لە ش ێوە نەتەوەی ی و لە
ناوەڕۆکیشدا سۆسیالیست .ئایا دەزان ی ئ ێمە کۆم ارێکی ئۆتۆنۆمی داری
جووش مان هەب وو؟ ئەرە ن ابینی چ ۆن ش ۆڕش چارەس ەری کێش ەی
نەتەوایەتی کردووە؟ ئای ا ئێ وە لە پۆلۆنی ای س ەرمایەدارییدا چیت ان ب ۆ
ک راوە؟ ت ۆ دەب ێ ب ۆ س ەرکەوتنی ش ۆڕش تێبکۆش ی ،هەر هەمووت ان
بەیەکەوە :پۆل ۆنی ،ج وو ،ئ ۆکراینی و بیاڕووس ی .بەم ش ێوەیە
گەورەت رین هێ زی شۆڕش گێڕی بەرپ ادەبێ ،ک اتێکیش ڕۆژەکەی خ ۆی
هات ،ئەوا لە پۆلۆنیاش وەک ئەوەی ئێمە لەژێ ر س ەرکردایەتی لین ین و
س تالین کردم ان ،ش ت دروس ت دەب ێر ڕاپەڕینێک ی چەک داری ئ اپۆرای
خەڵ ک دژی چەوس ێنەرەکان و ڕام اڵینی چین ی خ اوەن کارخ انە و
زەوی وزار .باش ە لەب ری ئەوە ئێ وە چیت ان ک ردووە؟ ئێ وە چ وونەتە
ش وێنێکی بێ دەوڵەت ،بەرەو نەب وونی دەوڵەت! وەنەب ێ ئێ وە هەر الڕە
بووبن ،بەڵکو ب اری یاخیبوونیش تان ڕێکخس ت ،ی اخیبوونێکی ئ اپۆرایی.
ئەرە باش تر نەب وو ئەگەر تێکۆش ابان و خزمەت ی بۆرژوازیەتت ان
نەکردب ا! ئەرە ب ۆچی شۆڕش تان وێ ران ک رد! ت ۆ بە ئ ێمەت گ وت،
هەمیش ە ج وو مەیل ی ب ۆ فەلەس تین هەب ووە .دەی ب ا وەه ا دابنێ ین
ئەمەی ان ڕاس تە .هەر واش ە ،ئەمەش ئەنو امی پەروەردەیەک ی
دیاریکراوە .بەام زای ۆنیزم ئەم مەی لەی بە ش ێوەیەکی دی کە قۆس تەوە،
خ ۆی خس تەبن ئەرک ی ب ۆرژوازی نێ ونەتەوەیی .ئەم ئەرکە بە هەم وو
وات ایەکەوە چەواش ەکرا .مەبەستیش ی لە هەم وو جی ان هێ ز لە
شۆڕش ەکە دابم اڵێ ،ڕووت ی بک اتەوە ،لەڕە الیب دا و بیک اتە نمایش ێکی
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ب ووکەڵەی س اختە ب ۆ دەوڵەتێ ک کە نی یە« .ب ێگن» دیس ان ت ۆ یەکێ ک
ب ووی لە چەواش ەکارەکان .ت ۆ و ئەوانەی وەک ت ۆ ،وەنەب ێ هەر لە
ش ۆڕش الت ان داب ێ ،بەڵک و ک اری ی اخیبوونی خەڵک انی دیکەش تان
ک ردووە .هەر بۆیەش ە لە زیندان دا ئ اخنراوی ،لەس ەر ئەو ک ارانەی کە
هەر خۆت لێیان بەرپرسی؟"
جۆش و خرۆشی لێکۆڵەرەوەکە تا دەهات پتر و پترتر دەب وو .خ ۆ ئەو
هەر بە تەنیا قسەی بۆ من نەدەک رد ،بەڵک و گوت اری دەدا .ئەو بە تاس ە
و ب ڕوا و قەن اعەتەوە دەدوا .کاتێ ک م رۆ گ وێی لەو گوت انەی ئەو ب ێ،
دەبین ی کە ئۆرگ انێکی یەکگرت وو هەیە ،پێی دەگوترە ب ۆرژوازی
نێودەوڵەتی ،لەوێشدا سەرکردایەتیێک هەیە ،کە سەرکردایەتی گشتییانە
و سەرپەرش تی کۆمەڵێ ک ن وێنەرایەتی دەک ا .یەکێ ک لە
نوێنەرایەتییەکانیش ی زای ۆنیزمە ،ئی دی س ەرکردایەتیی ب ۆرژوازی
ڕێنمایی دەداتێ ،پێی دەڵێ" :ب ڕۆ نێ و جووەک ان ،ڕەن ج و مان دووبوونیان
بق ۆزەوە ،مەیلیی ان ب ۆ فەلەس تیان بەک ار ب ێ نە ،بەرەو ئەو ئاراس تەیان
بەرە .فێ ی ان لێ بکە ،وای ان لێ بکە قەن اعەتب ێنن بەوەی هەوڵب دەن
دەوڵەتێک ی ج وو دروس تبکەن ،بەمەش ت ۆ زەب ری خ ۆت دەوش ێنێ:
الوازکردنی دوژمن  -کە شۆڕشە  -و لەباربردنیەتی ،لەسەر ئەو پ انە
چەواش ەکارییە ب ڕۆ ،کە لە الیەن س ەرکردایەتیی ب ۆرژوازییەوە
داڕێ،راوە !...
ئەو بونی ادەی تەالرس ازییە ،کە لێک ۆڵەرەوەکە دروس تی ک رد ،ب ۆ
وەستای لۆژیکی خۆیشی سەرسام ێنە  ...ئاخر بە مەرجێ ک تەالرەکەی
بنیادناوە ،تۆ لە گۆشەنیگای وەستایەکەی وەهای دەبینی ،لەو شوێنەش
دەست پێدەکا ،خشت لەس ەر خش ت دابن ێ .بەام خ ۆ هەم وو ش تێک لە
گۆش ەنیگایەکەوە دەس تپێدەکا ،ئەوی ش خ اڵی دەس تپێک ی ان "خ اڵی
الوازە"  .دی ارە «ئەرخەمێ دس» ،دۆزەرەوە دێ رینەکەی قانوونەک انی
سروش ت ،ئام اژەی بە پێواژۆک انی بیرک ردنەوە داب وو ک اتێ گ وتی:
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"خ اڵێکی الوازم ب دەرە و ئەوس ا م ن دامەزراوەکەت لە بن اغەوە ب ۆ
دەهەژێنم ".بنەمای گریمانەی لێکۆڵەرەوەکەم بپەژرێنە و دەکرە بتوانی
(یان ناچاربکرێی) بەو هەم وو ش تەی ب ۆی باس کردم ،قای ب مر ئەوس ا
دەت وانی "لە بن اغەوە بی ەژێن ی" .دەن ا وازی لێبێ نە ،چ ونکە ڕۆن انەکەی
هەر خ ۆی بەس ەریەکدا دەڕم ێ و دەبێ تە کەڵەکەیەک لە س اختەیی کە
بناغەکەی لەسەر گەم،ەیی و تاریکبینیدا ڕۆنراوە.
خ ۆ ئەگەر توانیب ام مش تومڕ لەگەڵ ک اپتنەکەی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ب کەم و هاوش انی ئەو پ ێم لەس ەر زەوی پ تەو
ب وایە ،دەک را پێیب ێم ،کەوا ئەو دەرهەق قانوونەک انی لۆژی ک
هەڵەیک ردووە ،هەر بە خ ۆی گریم انەیەک دادەن ێ و بە سەلماندنیش ی
ن اوی دەب ا ،لە کاتێک دا ش تەکە داخ وازە بس ەلمێندرە و هێش تاش
نەس ەلمێندراوە .لە ژووری لێپێچی نەوەکەدا ،لە ژێ ر ئەو هەل ومەرجەی
"دەمەتەقێیەکەی" تێداکرا ،بە زەحمەت دەمتوانی بە لێکۆڵەرەوەکەم ب ێم،
ل ۆژیکەکەی شاش ە .بەام خ ۆ ئەوە بی روڕای م ن ب وو دژی ه ی ئەور
بنەمای گریمانەی من تەواو لە ه ی ئەو جی اواز ب وو .من یش ش تێکم ب ۆ
شەڕ هەبوو ،تەنانەت ئەگەر لە ژووری لێکۆڵینەوەکەش دا ب ێ .ک اتێکیش
دووانە ئاگرینەکەی تەواو بوو ،داوام لە لێکۆڵەرەوە کرد:
"جەنابی دادورەی مەدەنی ،دەکرە شتێکت بۆ ڕوون بکەمەوە؟"
پرسیارەکە بە وریاییەوە گۆ نەکرا .لێکۆڵەرەوەکە ئاگری تێبەر بوو ،بە
تووڕەییەوە وەامی دامەوە:
" ت ۆ کەس ێک نی ت ،ت ا ش تم ب ۆ ڕوونبکەی تەوە ،ت ۆ دەب ێ خ ۆت ڕوون
بکەیتەوە".
ئی دی قس ەکەی خ ۆم ڕاس تکردەوە و گ وتم" :لەگەڵ ئەوەش دا ،دەک رە
شتێکی دیکەی سەربار بکەم؟"
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"دەی قس ە ب کە .ئەم ڕۆ لێ ت دەگەڕێ م ب دوێی ،بەام بەرلەوە ،گ وە لەو
ش تەی م ن بگ رە ،س ەبارەت بەو دکت ۆر و ئەن دازیارانەی دەچ نە
فەلەستین و لەوە کاردەکەن .تۆ پێتگوتم ت ا ئەوە بس ەلمێنی ،زای ۆنیزنم
ش انۆگەریێکی گاڵتتەجاڕیی انە نی یە ،بەڵک و زای ۆنیزم بزووتنەوەیەک ی
ڕاس تەقینەیە .ئای ا دەزان ی ت ۆ چی ت س ەلماند؟ ت ۆ پاش کەوتنخوازی
کەس ایەتیی ب زووتنەوەکەت س ەلماند! باش ە ئێس تا چ ی دەکەی؟ ت ۆ
دەگەڕێیتەوە دواوەر ت ۆ توانس تەکانت لەو گ ۆڕە فڕێ دەدەی .لە یەکێتی ی
س ۆڤیەتدا ،هەم وو کەس ێک بە گ وێرەی پیش ەکەی خ ۆی کاردەک ار
دکتۆرەک ان خەڵ ک دەرمان دەکەن و ئەن دازیارانیش تەالر دروس تدەکەن.
ئەمەش ش تەکانن و دەب ێ هەرواش ب ێ  ...ئەمەیە پەرەس ەندن .ئ ێمە لە
ڕووسیا دەڵێن :خ ۆ ت ۆ بە _____ زەوی ن اکێ ێ! ئای ا لە مەبەس تەکەم
دەگەی؟"
"نەخێر ،تێناگەم "،منیش وەهام پێگوتەوە .ئەو وشە ن اقۆا ڕووس یەکەی
بە خەن دەیەکەوە دەردا ،نەوەک نەفرەتێک ی س ووکایەتی پێک ردن ،بەڵک و
وەک بەشێ لە گوتنێکی عەوام.
"مەبەس تم لە  sochaس ۆچایە "،ئەو بەخێرای ی ڕوون ی ک ردەوە -
"دارجووتە ،کاتی خۆی لە سەردەمی قەڕالدا زەوییان پێدەكێاڵ .ئێستاش
چیدیکە زەوی پێ ناکێ ین ،ئێمە ئێستا دەزگە بەک اردەهێنین .لە یەکێتی ی
سۆڤیەتدا دامودەزگە ی نوێمان هەیە ،مرۆ دەبێ ب ۆ ک ارپێکردنی ،بۆی ان
بخ وێنێ و فێربب ێ .بەام ئێ وە چیت ان ک رد؟ ئێ وە خەڵک ی خوێن دەوار
دەبەن و لەوە لەسەر زەویێکی بەیار و ڕووتەن فڕێیان دەدەن!
هەر بەو بۆنەیەشەوە ،ئەمڕۆ تۆ کەسێکی زیرەکی دیکەی خۆت ئاسام
بیردەخەیتەوە .ئەویش ئەندامی "گاشۆمەر گاتسایر"بوو ،ک اتێکیش ئ ازاد
ب وو ،لە ت ۆ وێرانت ر ب وو ،چ ونکە خ ۆی وەه ا نمایش کرد ،گ وایە ب ۆتە
سۆشیالیست ،ئەو خزمەتک ارە دەمامک دراوەی ب ۆرژوازی ،ئەو ناپ اکەی
دژ بە چینی کرێک ار! پێیگ وتم لە فەلەس تین هەروەک یەکێتی ی س ۆڤیەت
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«کۆلخ ۆز»ت ان هەیە ،ئ ای لەو گێ و گەم ،ەیە! پێیواب وو دەت وانێ
حەک ایەتی وام ان ب ۆ ب ۆنێتەوە .ئەوان پارەی ان لە ملی ۆنێرە
ئەمریکییەک ان وەردەگ رت و لەو کۆلخ ۆزانەدا خەرجییان دەکرد !...
نەخێ ر« ،ب ێگن» نەخێ ر! لەبلەب انییەکەت دادت ن ادا .ب زووتنەوەکەت
پاشکەوتنخوازانەیە ،شتێکە دژی یەکێتیی سۆڤیەتە ،دژی شۆڕشە ،دژی
پێشکەوتنە”".
"جەن ابی دادوەری مەدەن ی "،من یش بە پش تکردنە وەرگێ ڕ ،بە
ڕووسیەکەی خۆم ،ئاوەه ام بە لێک ۆڵەرەوەکە گ وت" :ت ۆ ن اوی کۆم ارە
ئۆتۆنۆمی دارەکەی یەهوودییەک انی س ۆڤیەتت هێن ا .ڕێ گەم ب دە لەس ەر
ئەم خ اڵە ،لەس ەر پرس ی «بی رۆ  -بیو ان» ب دوێم ،چ ونکە ش تەکە ب ۆ
تێگەیش تن لە ڕام انی م ن زۆر گ رنگە .حک وومەتی س ۆڤیەتی بڕیاری دا
هەرێمێکی تایبەت بۆ جووەکان لە یەکێتیی س ۆڤیەت دابمەزرێن ێ .ئەرە
ب ۆچی وەهای ان ک رد؟ خ ۆ جووەک انی یەکێت ی س ۆڤییەت لە مافەکان دا
تەواو هاوشان بوون ،ئەوان چی دیکە نەدەچەوس ێنرانەوە .م رۆ دەت وانێ
ب ێ ،کێشەی جوو لە یەكیتی سۆڤیەتدا چارەسەرکرا .ئەگەر وابێ ،باشە
بۆچی هەرێمێکی تایبەت بە جوو هەبێ؟ بێگوم ان حک وومەتی س ۆڤیەت
گەیشتە س ەر ئەو بەرەنو امە کە ڕەوش ی ج وو ،ڕەوش ێکی ڕی زپەڕە و
ناکرە بە ڕەوش ی ئۆکرانییەک ان ی ان بیاڕووس ەکان بەراوردبک رە .لە
هەم وو ش وێنێک ،ج وو هەر کەمی نەن ،لە کاتێک دا هەر گەلێ ک پێویس تە
هەرێم ی ت ایبەتی خ ۆی هەب ێ .لێ رەوە ،هەڵ بەتە ،بڕی اری ن اوچەیەکی
ئۆتۆنۆمی دار ب ۆ ج وو ،س ەری ەڵدا .بە ک ردەوەش ،ئەزم وونی بی رۆ -
بیوان سەرکەوتوو نەبوو "...
لە پ ڕێکەوە لێک ۆڵەرەوەکە کە هێش تا لە ناوەڕاس تی ڕس تەکەمدا ب ووم،
قس ەی پێب ڕیم" :ب ۆچی وا دەڵێ ی؟ ئای ا ئەزم وونی «بی رۆ  -بیو ان»
سەرکەوتوو نەبوو؟"
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لە گەرمەی بەڵگەوبەندهێنانەوە بۆ هۆکاری دەربڕینەکەم ،شتێکم گ وت،
لە بەرژەوەندی من دا نەب وو ،زۆری ش درەن ب وو قس ەکەم بکێش مەوە.
وەها درێ،ەم بە قسەکانم دا:
"ئەوە ڕاس تییە ،لە ن اوچەی «بی رۆ  -بێوان دا» و بە گ وێرەی ئەوەی
خوێندومەتەوە ،لە ڕۆژی ئەمڕۆماندا زیاتر لە سی تا چ هەزار جووی
لێنیش تەجێ نی یە ،لە کاتێک دا لەنێ و تەواوی یەکێتی ی س ۆڤیەتدا ن زیکەی
سێ ملیۆن جووی لێیە .ئەرە هۆکارەکەی چییە؟ پێم وایە ه ۆیەکەی ب ۆ
ئەوە دەگەڕێ تەوە ،هەرگی ز هەرێم ی «بی رۆ  -بیو ان» ه ی ج وولەکە
نەب ووە ،هەرگی ز نیش تمانی ئ ێمە نەب ووەر هەمیش ە – بەت ایبەتی گەلە
دێرینەک ان  -نیش تمانی خۆی ان هەب ووە .بەام لە چ اوی م ن ئەوەی
یەک اکەرەوەیە ،ئەو ڕاس تییەیە ،بڕی اری یەکێتی ی س ۆڤیەت ب ۆ
دابینکردنی هەرێمێکی تایبەت بەجووەکان خۆیان.
"هەر بەو بۆنەیەشەوە ،لە یەکێک لە دوا گوتارەکانی ژابۆتنسکی ،بەر لە
جەن  ،م ن گ وێم لێب وو ،ئەم ڕاگەیەن دراوەی دا' :جووەک انی ئەورووپ ا
لەس ەر دەم ی گڕک ان دان و هەرچی یەک بک رە ب ۆ ڕزگارکردنی ان ،بە
باشی دەبینم .لە ڕاس تیدا هێش تا بە تەواوی ئاش نای پ ڕۆژەی «بی رۆ -
بێو ان» ن یم ،بەام ت ا ئەوەن دەی بت وانێ ج وو ڕزگاربک ا ،بەالی م نەوە
ئەمە پانێک ی گ رنگە '.دەی ئێس تاش ،هەی جەن ابی دادوەری
لێکۆڵەرەوەی مەدەنی ،با وا دابنێین ،کە شۆڕش لەسەرتاس ەری جی ان
سەرکەوتوو بێ "...
"ئەوە ت ۆ چ ی دەڵێ ی؟" لێک ۆڵەرەوەکە قس ەی پێب ڕیم" .دەی ب ا وەه ا
دابنێین ،شۆڕش لە سەرتاس ەری جی ان س ەردەکەوە؟ هەڵ بەتە هەروا
دەبێ! دەزانی بۆ چی؟"
منیش هیچم نەگوت.
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لێکۆڵەوەرەوەکە بە ڕوومدا تەقی یەوە" :چ ونکە م ارک  ،ئینگل ز ،لین ین و
ستالیان وەهایان فەرمووە".
هەر کاتێ ک ئەو ڕاگەێن دراوەم بی ردەکەوێتەوە ،بریس کەی چاوەک انی
ک اپتنە گەن وەکەم لەبەرچ اوە ،چ ۆن مش تی بە مێ زەکەدا دەدا .ئەو بە
هەموو سامناکیێکەوە بیروڕا دۆگمایی خۆی نمایشکرد .شۆڕش شتێکی
حەتمییە و هەر س ەردەکەوە! وەنەب ێ سەرکەوتنەکەش ی لەبەر هەن دە
هۆک اری چۆن ایەتی ی ان ه ی دی کە ب ێ ،بەڵک و "لەبەر ئەوەیە م ارک ،
ئینگلز ،لینین و ستالین وەهایان فەرمووە "...
دوای ئەو تێبینی یە ،لێک ۆڵەرەوەکە ڕێ گەی دا لەس ەر قس ەکەم بەردەوام
بم.
"زۆر باشە ،با وا دابنێین ،شۆڕش لەسەرتاس ەری جی ان س ەرکەوت و
ئەنووومەنی باای جی انیش ی دامەزران د .ب ا وەه ا دابنێ ین ،کە نێ ردەی
گەلی جوو ه اتنە بەردەم ئەنو وومەنە ب ااکەی جی ان داوای نیش تمانە
دێرینەکەیان کردەوە ،بەوەی بدرێتەوە ئەوان و ببێ تە هەرێ مە ت ایبەتییە
نیشتمانەکەی خۆیان .ئایا ئەنووومەنی باای جی ان بە داواکارییەکەیان
قای نابێ؟ بۆچی نا ،خۆ تەنانەت یەکێتیی سۆڤیەت دانی بەو پێویستییە
ن ا ،کە هەرێمێ ک ت ایبەت ب ۆ جووەک ان تەرخانبک ار ئ ێ خ ۆ نیش تمانی
مێ،وویی جووەکانیش ئێرتز ئیسرائیلە .ئەدی ئەو مەیلە لە کوێوە هات؟
ک اتی خ ۆی ئێرت ز ئیس رائی دەوڵەت ی ج وو ب وور کلت ووری ئ ێمە ب ۆ
ئەوێندەر دەگەڕێتەوەر زمانەکەمان لەوە پەی دابووە .کەواتە هەڵەی چ ی
لە خواس تی ئ ێمەدایە ،کە نیش تمانەکەمان ب ۆ گەلەکەم ان بگەڕێنی نەوە؟
جەنابی لێکۆڵەرەوەی مەدەنی هەر خۆت گوتت ،هەرگی ز ه یچ ڕام انێکی
ڕاستەقینە لە دامەزراندنی دەوڵەتێکی ج وو لە ئێرت ز ئیس رائیلدا نەب ووە
و هەن ووکەش هەر نی یە .بەام خ ۆ ئەوە پرس ێکە پەیوەس ت بە ب ڕوا.
هەر هزرێکی پێشەن بڕواداری خۆی هەن و ئەوانەش هەن کە ب ڕوای
پێن اکەن .ئەرە خەڵکێک ی زۆر لە ڕووس یا بڕوای ان بەو ڕام انە هەب وو،
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شۆڕشەکە سەردەکەوە؟ جەنابی دادوەری مەدەنی ،من یش یەک ێکم لەو
کەس انەی بڕوای ان بەوە هەیە کە دەوڵەت ی ج وو هەر لە دایک دەبێتەوە،
تەنانەت ئەگەر بە خۆشم نەیبینم".
لێکۆڵەرەوەکەوە بە ڕەقییەوە پێیگوتم" :نەخێر ،تۆ نایبینی".
ئەو وەام ی پرس ە گریم انەییەکەی من ی نەدایەوە بەوەی ک اتێ
ئەنو وومەنی ب اای س ۆڤیەتی لە هەم وو وات ان پێک ات ،دەک رە
چارەسەری کێشەی نێردەی جووەکان بکا ،کە داوایان کردب وو ڕێ گەی
هەرێمێکی نیشتمانی بۆ گەلی جوو لە ئێرتز ئیسرائی بدا .ئەو کەڕەپ انە
هەر ئەوەی دووپاتکردەوە ،کە پێشتر گوتبووی.
"بەڵێ ،شۆڕش چارەسەری کێشەی جووەکان دەکا ،بەام خ ۆ گەلەکەی
خۆت نایەوە کێشەکە چارەسەر بێ .ئێوە لە جیاتی ئەوەی بخ زێنە نێ و
ڕیزبەندی شۆڕش و خزمەتیبکەن ،لێی ەڵدێن و یاخیدەبن .ئێوە یارمەتی
دوژم نەکەی دەدەن ،کە ب ۆرژوازی نێ ودەوڵەتی و ئیمپری الیزمی
بەریتانییە".
کاتێک ئێمە ئەو قسانەمان لە نێوان خۆمان ئاڵوگۆڕ دەک رد ،وەرگێ ڕەکە
متەقی لێوە نەه ات و لە خ ۆوە ه یچ دەسپێش خەریێکی نەک رد .ئەو هەر
بەوە سەرقاڵ بوو ،لە کاتی قسەکانی لێکۆڵەرەوەکە بە گەرمی س ەر ب ۆ
ئەفس ەری دەزگەی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی بلەقێن ێ و ئەش ەدوی ب ۆ
لێب دا .ک اتێکیش م ن قس ەمدەکرد ،ئەو لەجێ ی خ ۆی ب ێ هەستوقوس ت
دانیش تبوو .ن او بەن اویش ،هان ام ب ۆ دەب رد بەڵک و وش ەیەکی ش یاوی
ڕووسیم بۆ دەربڕین بۆ بدۆزێتەوەر ئەویش هەوڵیدەدا یارمەتی بدا ،ل ێ
هەم وو ج ارێکیش هەر س ەرنەدەکەوت ،ئینو ا دیس ان کڕوبێ دەن
دەبووەوە .بەام کاتێک دەمەتەقێکەی م ن و لێک ۆڵەرەوەکە گەیش تە ئەو
ئاستە ،وەرگێڕەکە ڕووی لە لێک ۆڵەرەوەکە ک رد و ش تێکی بە بناگوێی دا
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چرپان د .هەرچەن دە م ن لە نزیکیش یان دانیش تبووم ،بەام نەمزان ی چ ی
پێگوت .کەچی لێکۆڵەرەوەکە خۆی یەکسەر ن ێنییەکەی بۆ درکاندم.
"شتێکی زۆر سەرنوڕاکێش "،بەم جۆرە لێکۆڵەرەوەکە ڕووی تێک ردم و
گوتی" :هەڵبەتە ت ۆ بە پێویس تت نەزانی وە ش تەکەم پ ێ ب ێ ی .ه اوڕێکەم
بیری ێنامەوە ،نامەی هێرتزلەکەی تۆ بۆ «پلێ وی»( ،)62پلێ و ی جەل ادی
قەڕاڵ ،داوای لە حک وومەتی قەڕاڵ کردب وو پش تگیری نەخش ەی
زایۆنستی بکا و بەڵێنیدابوو ،کە زایۆنیزم گەنوەکانی لە ڕیزی شۆڕشدا
دوور دەخ اتەوە .بە بیرم دێتەوە دەق ی ئەو ش تەم بینی وە ،ب اش ب وو
وەرگێڕ ئەمەی بیرخستمەوە .باشە ،کەواتە ئێس تا ب ۆت ڕووننەب ووەوە،
کێ دامەزرێنەری زایۆنیزم بوو؟ خ ۆ ئێس تا ئ ێمە باس ی بەڵگەن امەیەکی
نووسراو دەکەین ،بۆ ئەمەش قسەیەکی نەستەق هەیە' :ئەوەی بە قەڵەم
نووس رابێ ،تەور ن اتوانێ ڕەش ی ک اتەوە '.ئەوەش ڕوونە ،کە هێرت ز
ئاژانێکی بۆرژوازی نێ ودەوڵەتی ب ووە .ئەو خ ۆی س ەلماندوویەتی .ئەو
لە الیەن ب ۆرژوازیەتەوە نێ ردراوە ت ا پرۆلیتاری ا الوازبک ا .ئای ا ت ۆ ب ۆ
ئەمە چی دەڵێی ،ئێمە بەڵگەی ڕەش و سپییمان بە دەستەوەیە؟"
منیش ش تم هەب وو بی ێم ،ش تێک زۆرم حەزلێب وو ،مخ ابن نەک را بی ێم.
منیش بە ڕووسییە تێکشکاوەکەی خۆم قسەم بۆ لێکۆڵەرەوەکە کرد ،لە
هەمان کاتیشدا قسە بۆ ئەو ن ا ،بەڵک و ب ۆ وەرگێ ڕەکەش ب کەم ،ئەوی ش
بە ڕووس ییەکی ڕاس تەقینە .ئەوەش م ب ۆ نەچووەس ەر .هەرچۆنێ ک ب ێ
وەرگێ ڕەکە "ه اوڕە"ی لێک ۆڵەرەوەکە ب وو .بە بێ دەنگی نەف رەتم لەو
س اتە ک رد ،کە بەدەم ی خ ۆم داوام لە لێک ۆڵەرەوەکە ک رد بەڵک و
وەرگێڕێک لەگەڵ خۆی بێنێ .ئەوی ش وەرگێڕێک ی وەه ا ب وو! ج ووێکی
کۆمۆنیس ت .لەوانەش ە پێش تر زایۆنس تیش ب ێ ،ئەو کەس ەی
نووسینەکانی هێرتزی خوێندۆتەوە و لە بیریشی ماوە.
 -62پلێ وێ  )١٩٠٤-١٨٤٦( Vyacheslav Konstantiovich von Plehveبەڕێوبەری
پۆلیسی پاشایەتی ڕووسی و پاشان وەزیری ناوەخۆ.

126

"م ن داوات لێ دەکەم لەوە تێ بگەی "،وەه ام بە لێک ۆڵەرەوەکە گ وت" :کە
هێرتز هەستیدەکرد کارەسات بەسەر گەلەکەیدا دە ،ئێستاش دەبین ین
چەن د لەس ەر هەق ب وو .ئەو دەوڵەتمەدارێ ک ب وو بەام ه یچ هێزێک ی
پاڵپشت نەبوو .ئەو خوازیار بوو لە فریادڕەسی گەلەکەی پەلەبکا ،ب ۆیە
بە دوای یارمەتی دا گەڕا .ئەوەی وەرگێ ڕەکە گ وتی ش تێکی ن وە نی یە.
«هێرت ز » لە س ەردەمێکی تایبەت دا ک اری ک ردووە .ئەو چ ووە الی
س وڵتانیش ،س ەری لە قەڕاڵ ی ئاڵم انیش دا ،تەن انەت هان ای ب ۆ پاپ اش
ب رد .هەس تیکرد ،گەل ی ج وو ن اتوانێ چ اوەڕە ب ێ« .ژابۆتنس کی»ـ ـش
هەمان هەستی هەبوو .هەمووم ان ئەو هەس تەمان هەیە .هەی دادوەری
مەدەن ی ،دەک رە نموونەیەک ت ب ۆ ب ێ نمەوە؟ ک اتێ ئ اگرە لە ماڵێ ک
بەرببێ و تۆش بەڕێکەوت بەوێدا تێدەپەڕی .ئای ا چ ی دەکەی؟ هەڵ بەتە
پەلە دەکەی ت ا زەن ب ۆ دەزگەی ئ اگرکوژێنەوە لێب دەی ،بەام ئەگەر
ه اتوو گوێ ت لە دەنگ ی ژن و من داڵ ب وو و لە ت او گوڕیەئ اگر
ه اواردەکەن ،ئای ا چ اوەڕە دەکەی ت ا ئ اگرکوژێنەوە دەگ اتە ئەوە؟
بێگومان نەخێر ،چ اوەڕێی ش تێکی وەه ا ن اکەی .خ ۆت ق ۆڵی مەردانەی
لێ ەڵ دەکەی ،هەوڵ دەدەی دەس تبەجێ ژن و من داڵەکەی نێ و م اڵە
سووتاوەکە ڕزگاربکەی .ئەمەش کتومت ڕەوشی ئێمە بوو .ئایا دەزان ی
دژەسامیزم چی پێک ردووین؟ خانووەکانم ان ئ اگردراون و خەری کە ب را
و ڕۆڵەکانمان لە ناویدا بسووتێن .ئای ا دەت وانین ئ ێمە هەر چ اوەڕێبین؟
دەی با وەها دابنێین ،کە ش ۆڕش وەک دەزگەی ئ اگرکوژێنەوە وایە ب ۆ
ئەو ج ووانەی کە لە ڕێ ی دژەس امیزم لە پۆلۆنی ا و ئاڵمان دا ،ی اخود لە
ش وێنی دی کەدا دەچەوس ێندرانەوە ،بەام خ ۆ نەدەک را ئ ێمە هەر
چاوەڕێی ئاگرکوژێنەوەکە بین .چی دەب وو ئەگەر درەن کەوتب ا ،وەک
ئەوەی زۆر ج ار لەگەڵ ئ اگرکوژێنەوە ڕوو دەدا؟ ئ ێمە دەب وایە
تێکۆشاباین ئەوانمان ڕزگارکردبا« ،هێرتز » و «ژابۆتنسکی»ــش هەر
ئەوەیان کرد ،هەر ئەو شتەیە کە هەموومان دەیکەین".
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لێکۆڵەرەوەکە قسەکەی پێبڕیم" :ئەوەیە تەلمودیزم("!)63
تەلمودیزم! بۆ یەکەم ین ج ارم ب وو لە ژی ان گ وێم لەو وش ەیە ب ێ .بەم
ش ێوەیە وەرگێڕەکەش م لەم ب ارە ڕی زپەڕ نەب وو ،خ ۆ ئەو ت اکە ج وو
نەبوو لە الیەن دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی وەک وەرگێ ڕ
ڕاهێنراب ێ .ج ووە کۆمۆنیس تەکان ،ه اوڕە ڕووس ەکانیان فێرکردب وو،
ب اش دەرس یان داب وون ،ئەوەی ان فێرکردب وو  -لەنێ و زۆر ش تدا -
زاراوەی نوێی سووکایەتی پێکردن ب ۆ ئەو ئاوەزمەن دییەی گەلەکەم ان،
کە ب ۆ س ەردەمی هەرە ک ۆن دەگەڕایەوە .دەربڕینێک ی ن وە لە الیەن
زمانناس ان و ئ اژانە جووەک انی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
سۆڤیەتی داهێندرا :ئەویش تەلمودیزم بوو.
وەرگێڕەکە ئەو شەوە یارمەتیدەرێکی مەزن ب وو .بەام نەوەک ب ۆ م ن،
بەڵکو وەک توانس تێکی وەرگێ ڕان ب ۆ خ ودی لێک ۆڵەرەوەکە ،ب ۆ ئەوەی
ببێتە مایەی گلەیی و دۆزینەوەی "بەڵگەکان" .وەرگێڕەکە کۆمۆنیس تێکی
سۆڤیەتی نەبوور ئەو کۆمۆنیستێکی خۆجێی «ڤیلن ا» ب وو .زانی اری ئەو
س ەبارەت بە زم انی ڕووس ی س نووردار ب وور هەرچ ی زانیاریش ی
دەربارە زایۆنیزم هەیبوو ،هەر زۆر سنووردار ب وو .بە پێچەوانەش ەوە
ئەو ببووە وەرگێڕێکی نایابر هەرواش بوو ،ئەو یاریدەدەرێکی ت ایبەتی
یەک ێ لە ش ارەزایانی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ب وو،
س ەبارەت بە پرس ەکانی فەلەس تین ،ئەو ش ارەزا گەورەیەی کە بە
هەم وو جی ددیەتەوە لێیپرس یم ،ئەمەش کاتێ ک لێک ۆڵینەوەکە بەردەوام
ب وو ،ب ۆچی ئ ێمە ،ئ ێمەی ئەن دامانی «هاتس ۆهار( »)64و «بێت ار» لە
پۆلۆنی ادا نەچ ووینە ڕی زی بەرەی جەم اوەری پ ارتە کۆمۆنیس ت و
 -63تەلمودیزم :ڕێنمایینامەکانی شەریاەتی تەلموود ،کە لە الیەن گەورە ڕاباینەکانی جوو
بەپێی شەریاەتی موسا داندراوە.
 -64هاتسۆهار  Hatsoharپارتی ڕیوی،یۆنستی زایۆنیست ،لە الیەن ژابۆتنسکییەوە دامەزرا.
نووسەر.
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سۆشیالیس تەکانر لەکاتێک دا هاوڕێک انی ئەو ،گەورە بەرپرس ێکی
دەزگەی ئاسایش یش ،ش ارەزا لە کاروب اری ج وو پرس یاری لە
زیندانیێكی «بەندیست»( )65کرد:
"ه ۆ ک ابرای «بەندیس ت» ،ت ۆ لە ئینتەرناس یۆنالی دووەم دا بەیەکەوە
لەگەڵ ڕیوی،یۆنیستەکاندا بووی؟"
وەرگێ ڕەکەم نەوەک هەر نەی دەتوانی جی اوازی لە نێ وان بەندیس ت و
ڕیوی،یۆنیس تدا بک ا ،ئەو ئەوەندەش ی نەدەزان ی ،کە ڕێوی،یۆنیس تەکان
هەرگیز نەبوونە ئینتەرناسیونا  ،ئەو تەنیا ئەوەندەی دەزان ی کە «بەن د
(مەبەس ت بەندیس تەکانە)» ئەن دامی ئینتەرناس یۆنالی دووەم نەب وو.
ئەدی ئەو چ ی نەدەزان ی؟ ئەو نووس ینەکانی «هێرت ز »ی دەزان ی،
گوتارەکانی ژابۆتنس کی لە ی اد ب وو ،بە کۆبوونەوەک انی «وازی مەن» و
«مۆس ۆلینی» دەزان ی ،جی اوازی هەردوو ب اڵی «لێف ت پ ۆالی
زایۆن»()66ی دەزان ی .م ن بەدبەخ ت ب ووم لە داواکردن ی زایۆنس تێک -
ی اخود دژەزایۆنیس تێک  ،-ئینس کۆپلێدیایەک لە ب ن بەرگ ی وەرگێ ڕ ،کە
هەم وو ش تێکی دەزان ی ،بەن اوە یەکەمەک ان (پێش ناوەکان)ی
سەرکردەکانی بزووتنەوەی زایۆنستیشەوە.
کە "موناقەش ەکردن"ــــەکە لە ژوورەکەی لێک ۆڵینەوەدا بەردەوام ب وو،
هێ ەک انی دابەش بوون تەم وم،اویتر ب وون .دەمەق اڵی دووانە ب وو بە
سیانە .هەر سێکمان بە نۆرەی خۆی قسەمان دەک رد ،هەن دێک ج اریش
وەرگێ ڕەکە دوای م ۆڵەت وەرگ رتن لە لێک ۆلەرەوەکە ڕاس تەخۆ ڕووی
دەم ی لە م ن دەک رد ،وەک دەگ وترە هەم وو کەرەس تەی خ ۆی خس تە
سەرمێزەکە ،ناوەڕۆکی کتێب ،گوتارەک ان ،دووانەک ان ،نووس ین و ڕۆژ
و ناوەک انیش .هەڵ بەتە هەم وو ئەو کەرەس تانە بە هەر ش ێوەیەک ب ێ
 -65پارتی سۆسیالیستی جووی دژەزایۆنیست لە پۆلۆنیادا .نووسەر.
 -66کرێکارانی زایۆن ،بزووتنەوەیەکی چەپ بوو .نووسەر.
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دەگەیشتنە دەست لێکۆڵەرەوەکە ،ئەوەش چ ڕاستەوخۆ لە ڕێ ی ه ۆبەی
جوو یان بەشی زایۆنیزم لە دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی،
ی اخود لە ڕێ ی ئاژانەک انی ئاس ایش کە وەک وەرگێ ڕ هەڵدەس ووڕان و
لەس ەر داخ وازی م ن ی ان هەر لە ڕێ ی ئ اژانە جووەک انی دی کە .لە
یادەوەریش دا دەمزان ی ک ۆمەڵگەی ج وو لە «ڤیلن ا» ئەو ش ەوە هیچ ی
وەهای نەکرد ،کە کاریگەری بەسەر چارەنووسی منەوە هەبێ .تەنانەت
بە بێ ئەوان یش ،هەر ئەوەم وەردەگ رت کە وەرمگ رت :هەش ت س اڵ لە
ئۆردوگای چاکسازی .ئەو ڕاستییەی کە من دەمڕاس تی «بێت ار» ب ووم
لە پۆلۆنی ادا بەس ب وو ب ۆ ئەوەی لە الیەن کۆمس یۆنی ڕاوێ،ک اری
تایبەتی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی بڕیارم لەسەر ب درە،
ئەوس ا ن امەی هیرت ز ب ۆ «پلێ و ێ» لە گۆڕێ دا ب ێ ی ان نەب ێ .بەام
وەرگێڕەکە ه یچ ئاس انکاری ب ۆ نەک ردم ک اتێ لە ژووری لێک ۆڵینەوەکە
لە بەران بەر پاس ەوانی ش ۆڕش دانیش تبووم ،کە بڕیاری دەدا  -ئەو
قسەیەش ی بب ووە بنێش تە خۆش ەی ب ن ددان  -بەوەی زای ۆنیزم لە
شانۆگەرییەکی گاڵتەجار هیچی دیکە زیاتر نەبووە.
ئەوە ش ەوە  -ئەو ش ەوەی لە ژوورە داب ڕاوەکەی لێک ۆڵینەوەدا،
لەپێن او گی انی بیروب اوەڕی زای ۆن و لەس ەر ش ەرەفی هەم وو ئەوانەی
بڕوایان پێب وو جەنگ ام  -ش ەوێکی دوورودرێ  ،ب وو هەر نەدەب ڕایەوە.
مشتومڕە تون د و گەرمەکە لەگەڵ ک ازیوەی بەیان دا کۆت ایی پێ ات .لەو
شەوەدا هیچ کۆنووسێک تۆمارنەکرا.
کاتێکیش ژووری لێکۆڵینەوەکەم بەجێ ێشت ،کاتێک دەس ت ب ۆ پش تەوە
دەڕۆیشتم ،لە دەرگەی ئاس نین ب ۆ دەرگەی ئاس نین ،لە حەوش ەیەکەوە
ب ۆ حەوش ەیەکی دی کە ،هێش تا هەر لە ب ن بان دۆری ئەو گێ ،اوەی نێ و
ژوورەکە و ن او ن اخی خۆم دا ب ووم .هەس تم ک رد ،وەک ئەوەی لە
کۆنفرانس ێک گەڕاب مەوە ،کە بەش درای گفتوگ ۆیەکی قین اویم س ەبارەت
بە ئاین دەی گەلەکەم کردب ێ ،هەن ووکەش لە ڕێ ی گەڕانەوەم ب ۆ
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هوتێلەکەم .ب اهۆزەکەش ئەوەن دە گەرموگ وڕ ب وو ،ش ەڕەکە بە تەواوی
ب ۆ خ ۆی بردب وومەوە ،خەی اڵەکەش ئەوەن دە واقیای انە ب وو ،کاتێ ک
گەیش تمەوە داانەکەی ئەو باڵەخ انەیە ،کە ژوورەکەی م ن خ ۆی لە
ن ۆمی سێ ەمدا دەبینییەوە ،ئیدی ئەو کات ئاوڕم لە ئەفسەری ئێش کگر
داوە و وەک ئەوەی بەڕێوەبەری هوتێ بێ لێمپرسی:
"ئەرە هیچ شتێکم بۆ هاتووە؟"
ئەفسەرەکەش نیگایەکی سەیری تێبڕیم ،نەفرینێکی ک رد و گ وتی" :ئەوە
چی ت بەس ەر ه اتووە؟ پێ ت واب ێ ئێ رە ه وتێلە؟ دەی بگەڕێ وە چ اوە
زیندانەکەت! ئەگەر هەر نامەیەکت بۆ بێ ،ب ۆت دەهێن درێتە ژوورەکەت.
پەککو ،ئەرە قەت بابایەکی وەهاتان بینیوە؟"
منیش هێشتا هەر لە ڕێی خۆم بوومر لە کۆنفرانسەوە بۆ هوتێلەکەم .بە
س ووکی پ ێم هەڵێن ا ،چەن د هەنگ اوێکم هاوێش تن ،ت ا ئەو ک اتەی
پاس ەوانەکە چرپان دی ،بە دەنگێک ی بەرز" :هێ ی ،ئەرە ئەوە چ ۆن
دەڕۆی؟" ئی دی چ وومەوە نێ و چ اوە زین دانەکەم! دەرکەش م لەس ەر
داخرا .هاوزیندانەکانم ،هەروەک جاران پرسییان:
"ئەرە چۆن بوو؟ تۆ باشی؟"
من یش وەام م دانەوە" :ش ەوێکی زۆر خ ۆش و س ەرنوڕاکێش ب وو.
بەیانی بۆتان دەگێڕمەوە".
"بەیانی؟ بەیانی چی؟ خۆ ئێستا بۆتە بەیانی".
ئەو ش ەوە ب ۆ م ن خەو نەب وو .لەس ەر چوارپ ایەکەم ڕاکش ام ،چ اوم
کراوە بوون ،بە بێدەنگی نوێ،ی شوکرانەب،ێریم ک رد .ک اتێکیش ف یکەی
بەیانی لێدرا ،هەڵسامەوە.
131

ب ۆ ش ەوانی دوات ر تەنی ا لێک ۆڵەرەوەکەم لە ژوورەکەدا بین ی .لە
دەس تپێکی لێک ۆڵینەوە و ب ێ ئەوەی چ اوەڕێی پرس یارێکی م ن بک ا،
گوتی:
"نە م ن داوام لە وەرگێ ڕ ک رد بێ ت و نە بانگیش یدەکەمەوە .دوێن ێ ب ۆم
دەرکەوت ،بە بێ یارمەتی وەرگێ ڕ بەڕەی خ ۆت لە ئ او دەردێن ێ .ئ ێمە
پێویستمان پێی نییە .بە تەنیا قسەدەکەین".
گ فتوگۆکەمان بەشێکی تایبەت بوو بە خزمەتەکانی من بۆ ئیمپری الیزمی
بەریت انی .ک اتێکیش ب ۆ لێک ۆڵەرەوەکەم ڕوونک ردەوە ،کە ئێ مە
ش اگردەکانی ژابۆتنس کی ،ب ۆ ئەوە جەنگ اوین ،کۆت ایی بە سیاس ەتی
دژەج ووی بەریتانی ا لە فەلەس تین ب ێن ین و ب ۆ ئەوەش خەباتم ان
کردووە ،دەروازەکانی فەلەستین بکرێنەوە و ڕژێمێکی کۆلۆنیکردن بێتە
س ەر ک ار ،ڕێ گە بە لەخ ۆگرتنی گ وڕدەمی ئ اپۆرای ج وو ب دا ،ئی دی
لێکۆڵەرەوەکە لە دوا خاڵدا وەستاندمی".
"ئەمەیان! لێرەوە دانت پێدا نا ،کە ب ۆ بەرژەوەن دی ڕژێمێک ی کۆلۆنی الی
لە فەلەستیندا کارت کردبێ .ئایا هێشتاش هەر حاشایی لێدەکەی ،کە تۆ
و ئەوانەی وەک ت ۆن ،ئ اژان و داردەس ت ،تەن انەت ئ اژانی بەئاگ ای
ئیمپریالیزمی بەریتانی نەبووبن؟"
"جەن ابی دادوەری مەدەن ی ،ئ ێمە لە خ زمەت ڕژێم ی کۆلۆنیالی دا
نەبووین "،من وەهام پێگوتەوەر "ئێمە داوای ڕژێمێکی بە کۆلۆنیکردنمان
کرد ،ئەمەش دوو ڕامانی سەرتاپا جیاوازن".
" باشە جیاوازییەکەیان لە چی دایە؟ ئایا تۆ بۆ ئەوە تێدەکۆشی بمخەیتە
بن کاریگەری لەبلەبانیی وشەکانت؟"
"نەخێ ر .ئەوە گەمەک ردن نی یە بە وش ەکان .ڕژێمێک ی کۆلۆنی الی
(ئیستاماری) وات ای ئەوە دەگەیەن ێ ،دەس ەاتی گەلێک ی بێگ انە بەس ەر
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واتێک دا ب ڕوا ،کە ه ی خ ۆی نی یە ،ئ ێمەش دەم انەوە بگەڕێی نەوە ب ۆ
نیش تمانی خۆم ان .ڕژێم ی کۆلۆنی الی واتە وێرانک اری بمێن ێ ،ڕێ گە لە
()67
پەرەس ەندنی پیشەس ازی بگی رەر لە کاتێک دا ڕژێم ی کۆل ۆنیکردن
وات ای چاکس ازی کوش توکاڵ ،بەرفرەوانکردن ی کەرت ی پیشەس ازی
دەگەیەن ێ ،ب ۆ ئەوەی ڕێ گە بە ئ اپۆرای ک ۆچبەران ب درە لێی دابکوتن.
بەریتانییەک ان دەی انەوە ڕژێمێک ی کۆلۆنی الی ب ێ ،لە کاتێک دا ئ ێمە ،لە
ڕاستیدا دژەکۆلۆنیالین".
"تەلمودیزم! کۆلۆنیا  ،کۆلۆنیکردن ،یەک دەست و هەمان شتن .سووک
و ئاسان ئێوە خاکی جوتیارە عەرەبەکان زەوتدەکەن .ئایا دەزان ی ئەوە
چییە؟ ئەوە جەردەییە ،تاانکردنە! سیاسەتی یەکێتیی سۆڤیەت هەمیش ە
دژی پ اوانکردنی خ اک و وات ی ئەوان ی دی کە ب ووە .دوای شۆڕش ی
ئۆکتۆبەریش ،ئ ێمە یەکس ەر ئەو خەڵکەم ان ئ ازادکرد کە ڕژێم ی قەڕاڵ
چەوس اندبوونیەوە ،ئێس تاش وەک دەبین ی ،ئ ێمە «ڤیلن ا»م ان داوەتەوە
گەل ی لیتوانی ا ،کەچ ی زای ۆنیزمیش بە تەواوی وات ای وش ە جەردەی ی،
جەردەیە".
"ئ ێمە نام انەوە دەس ت بەس ەر خ اکی جووتی ارانی عەرەب دا بگ رین.
لەوە ،لە فەلەس تین ،زەوی وزاری پ انوپۆڕ هەیە ،هەروەک س ەردەمی
ک ۆن ی ان هەر وەک ڕۆژگ اری دەرەبەگ ایەتی ،ئەم زەوی و زارانەش
بەسەر جووتیارانی عەرەب و نشینگە کشتیارییە جووەکان دابەشبوون.
لە چاخی ڕۆمانەکاندا بەشی ڕۆژهەاتی فەلەستین پێیدەگوترا پاالس تینا
سالوتاری ( ،)68چونکە کێ گەی گەنمی واتەکانی ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی
بوو .ئێستاش سێسەد هەزار بەدەوی /بێدون (ڕەوەند) لەوە دەژی ن .لە
 -67خوێنەری بەڕێز لێرەدا دوو زاراوەی لەیەک نزیک ،تا ڕاددەیەک هاوشێوە بەام تەواو
جیاواز لە واتادا بەکارهێنراون ،ئەوانیش دەستەواژەکانی  Colonial regimeکە واتای
ڕژێمی کۆلۆنیالی (ئیستاماری ،داگیرکاری) دەگەیەنێ لەگەڵ دەستەواژەی Colonisation
 regimeواتە ڕژێمی کۆلۆنیکردن (ئاوەدانکردنەوە ،کۆچبەر نیشتەجێکردن).
68
-Palaestine Salutaris
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سەردەمی زوودا لە نێوان حەفت ت ا هەش ت ملی ۆن کەس لە فەلەس تیندا
دەژی ان .هەر وەک ژابۆتنس کی بە بەریتانییەک انی گ وت ،لە فەلەس تیندا
جێگەی عەرەب ،جێگەی ملیۆنان جوولەکە و ئاشتی دەبێتەوە".
"هەم وو ئەوەی گوت ت _____" س ەرچاوەی ئیتمۆل ۆژی()69بەش ی
یەکەم ی ئەو وەس فەی بەک ارت هێن ا بە ڕوون ی دی اربوو س ایکۆلۆژیانە
بوو .لەجێی خۆی چاوم زەقبوونەوە .لێ رەدا ی ارۆی لێک ۆڵەرەوە تێبین ی
ڕێس ای ڕێ ز و الیەقب وونی کردب وو .هەڵ بەتە لێک ۆڵەرەوەکەم لەچ او
ئەوان ی دی کە ،کە لە خەڵک ی دی کە گ وێم لێبب وو ،بە س ەد ئ او
شۆرابووەوە(.)70
"ب ۆچی ئەو ____؟" من یش وا لێمپرس ییەوە و هەم ان ئەو وەس فە
بەکارهێنراوەی ئەوم دووبارە کردەوە.
بۆ ساتێک بە تەواوی خۆی لەبیر کرد و دەستی بۆ ب وت ە ئ اوەکە ب رد،
کە لەسەر مێزەکە دان درا ب وو ،ئینو ا بەب ێ ئەوەی بەرزیش یبکاتەوە ،بە
دەنگێکی هەڕەشە ئامێزەوە گوتی" :پەککوو ،پەکوو لەو عەق ە!"
منیش هیچم نەگوت.
لێکۆڵەرەوەکە سەری بوت ەکەی کردەوە و گەڕایەوە سەر بابەتەکە.
"من پێت دەڵ ێم ،ئەوەی لێ رە گوت ت ،قس ەی بەت اڵە .باش ە ب ۆچی باس ی
ڕۆژگ اری ک ۆن دەکەی؟ ئ ێمە دەب ێ باس ی ئەمڕۆم ان بکەی ن .ن ان ئەو
ن انە ئەم ڕۆ لە خ وانە .هەر بە ڕاس تیش بەرەو پێش ەوە دەڕۆی .دوێن ێ
ش ەو باس ی س ەدەکانی ناوەڕاس تت ک رد ،باس ی ئەو م ،دەدەرە
درۆزنانەی خۆت ،ئێستاش بازت دا ،چوویە سەر سەردەمی زۆر ک ۆن،
 -69ئیتمۆلۆژی  etymologicalزانستی بنووبناوانی وشە.
 -70بە سەد ئاو شورابووەوە :ئیدیۆمەکە لە کاتی بەراوردا واتای باشتربوونی و
پاکتربوونی ئەمەی دوایی دەگەیەنێ.
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گەڕایتەوە ب ۆ ڕۆژگ اری ڕۆمانییەک ان .دەی واز لە ڕاب ردوو بێ نە ،قس ە
لەس ەر ب ابەتی ڕۆژەب ب کە! ئای ا ب ۆت ڕوون نەب ۆتەوە ،کە بە ن اردنی
خەڵک بۆ فەلەستین و داواکردنی ئەو خاکەی ،کە هی عەرەبەکانە ،وا لە
ئیمپری الیزمی بەریت انی دەکەن س تەم لە زەحمەتکێش ان ،کرێک اران و
جووتیارانی عەرەب بکا ،بەو بەهانەیەی گوایە دەیانپ ارێزە؟ ت ۆ نەوەک
هەر لێرە ،ی ارمەتی ب ۆرژوازی نێ ودەوڵەتی دەدەی ،بەڵک و لەوێ ش ،لەو
جێ یە ب ێ دەوڵەتی یەی خۆش ت ،ب وونەتە داردەس تی ئیمپری الیزمی
بەریتانی ،بەڵێ بە کردەوە بوونەتە ئاژان و داردەست".
ئەم ن اکۆکییە زی اتر لە جارێ ک گ ۆ ک را .دی اربوو دووب ارەکردنەوەی
شتەکان یەکێ لە بەهرەکانی لێکۆڵەرەوەکە بوو .بەڵکو ئەوە شتێک ب وو
دەبوایە بیکا ،بەشێک بوو لە سیستمەکە .لە سیستمی داهێزراندن.
ئەم جارەی ان بەرس وەکەی م ن بە ش ێوەیەکی س ەرەکی بریتیب وو لە
پرسیار.
"خ ۆ ئەگەر ئ ێمە داردەس تی بەریتانی ا ب واین ،ئەدی ب ۆچی بەریتانی ا
ڕێگەی نەدای ن بچی نە فەلەس تین؟ ب ۆچی دەمانچەوس ێنێتەوە؟ ب ۆچی لە
دوای ین «کتێب ی س پی»ـــــیاندا ،لە م اوەی ئەو یەک دوو س اانەدا،
لێ نەگەڕاون یەک دانە ج ووش پ ێ بنێ تە س ەر خ اکی فەلەس تین؟ خ ۆ
ئەگەر هەر بە ڕاس تی ئ ێمە خزمەتک اری بەرژەوەن دییەکانی بەریتانی ا
ب ین ،لۆژی ک وام ان پێ دەڵێ ،دەب ێ ئەوی ش کۆمەکم ان بک ا ،نەوەک
ڕێگەم ان لێبگ رە .بەام کرۆک ی دۆزەکە ئەوەیە ،ئەوان لە هەر
هەنگاوێکمان دا بەربەس تن .ئەوەش هەر ڕاس تییە ،بەر لە جەن ئ ێمە
دەبوو بە نێو گەمارۆی بەریتانییەکاندا خەڵکی خۆمان بگەیاندبایە س ەر
کەناراوەک ان ،هەروەک چ ۆن «گاریبال دی» لە س ەردەمی ئیتالییەک ان
کردی".
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"دەی هەن ووکە ،بەراوردێ ک لەگەڵ ئەوەی «گاریبال دی» مەکە .ئای ا
دەزانی «گاریبالدی» کێیە؟ ئەو جەنگاوەرێکی ڕاستەقینەی ئازادی بوو،
ج ووانەوەکەی پێش کەوتنخوازانە ب وو ،کەچ ی ب زووتنەوەکەی ئێ وە بە
تەواوی پاشکەوتنخوازانەیە".
ب ۆ یەکەم ین ج ار زان یم ،کە کردەوەک انی ئەو ڕزگ اریخوازە ئیت اڵییە لە
قوتابخ انەی سیاس یی یەکێتی ی س ۆڤیەتدا پەس نبدرە .هەر ب ۆیە
«گاریبال دی» هەڵگ ری پێش کەوتنخوازیی ب وو ،نەوەک ن وێنەری
ب ورژوازی نێ ودەوڵەتی کە ب ۆ ئەوە دەستنیش انکرابوو ئەرکێک ی لە
ڕێ ادەرانەی ب ۆ نێ و کرێک ارانی ئیت الی پ ێ ڕابس پێرن ت ا بە ئاراس تەی
واتێک ی بێ دەوڵەتی وەک ئیتالی ای س ەربەخۆ و یەکگرت وو .ئ ای لەو
بەخ تە! «گاریبال دی» لە س ەدەی ن ۆزدەهەمین جەنگ اوە ،بەر لەوەی
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیش پەی داببێ ،م ردووە ،ئەگەر
وانەبوایە ...
لە هیکەوە یارۆی لێکۆڵەرەوە بابەتەکی گۆڕی و گوتی:
" دەی دەوقاودەق پێمب ێ ،بەام هەر وەک خ ۆی ،ئای ا ئەرک ی ت ۆ لە نێ و
ڕێکخراوەکەتاندا چی بوو؟"
ئەو پێش تریش ئەو پرس یارەی لێکردب ووم .وەام ی تەواویش ی
وەرگرتبووەوە .هەنووکەش دیسان :دەی ،دەقاودەق پێمب ێ".
من یش بە ش ێوەک لە سەرس امی ،وەامم دایەوە ،ئەموارەی ان بە
دەربڕینێکی پۆلۆنیانە ،کە تێ ەڵکێشی ڕووسیەکەم کرد:
"من فەرماندە (کۆماندانت)ی «بێتار» بووم لە پۆلۆنیا".
"تۆ چی بووی؟" لێک ۆڵەرەوەکە بە ش ێوەیەکی حەپەس ان و ت ووڕەییەوە
لێیپرس یم" :ب ۆچی ،خ ۆ ت ۆ پێتگ وتم ،کە بەرپرس ی هەم وو چاالکییەک ان
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ب ووی ،ت ۆ گوت ت بە ش ێوەیەک لە ش ێوەکان س کرتێری گش تی ب ووی،
هەنووکەش دێیت و دەڵێی 'فەرماندە  -کۆماندانت' بووم".
من یش هیچ ی لێتێنەگەیش تم .نە لە هەڵچ وونە لەناک اوەکەی ،نە لە
حەپەسان و نە لە تووڕەییەکەی .بۆچی ئەوانە تەلمودیزم بن؟
ب ۆم ڕوونک ردەوە" :جەن ابی لێک ۆڵەرەوی مەدەن ی م ن ه یچ نیەت ێکم لە
گ ۆڕینی ه یچ ش تێک س ەبارەت بە پ ێگەکەم نی یە .م ن پێمگ وتی،
هەن ووکەش پێ ت دەڵ ێمەوە ،م ن ئەو پی اوەبووم ،بەرپ رس ب ووم لە
چاالکییەکانی «بێتار» لە پۆلۆنیا ،من فەرماندە (کۆماندانت)ی بووم ،من
سەرۆکی بزووتنەوەکە بووم لە سەرتاسەری پۆلۆنیادا".
"دەی کەواتە وەه ا ب ێ ".لێک ۆڵەرەوەکە بە ئاس وودەییەوە وەه ای
پێگ وتمەوەر "ت ۆ س ەرۆکی ڕێکخ راوەکە ب ووی ،ئەمەش وەک پ ێگەی
سکرتێری گشتی وایە نەوەک فەرماندە!"
دیسان من تێنەگەیشتم.
تەن ا زۆر دواتر ،لەسەر لێ واری ڕووب اری «پێچ ۆرا»دا ،لە س ەر ب انی
ک ۆڵیتێکی س ەر لێ واری «پێچ ۆرا الگ» ،لە مەبەس تەکەی تێگەیش تم.
دی اربوو لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا بە فەرم ی پلەوپ ایەی فەرمان دە هەب وو.
فەرمان دە (کۆمان دانت) هەروەک الی فەرەنس ییەکان (کۆنس ێرژە -
دەرکەوان)  ،کەسێک ب وو لە خ اوێنڕاگرتنی باڵەخ انەدا بەرپرس یار ب وو.
خ ۆی لێک ۆڵەرەوەکە ترس ا نەب ادا م ن لە بەرپرس یارێتی "ت اوانەکەم"
پەشیمانبووبمەوە ،ئینوا دوای ئەوەی دانمپێدانا ،دیسان ب ام دابێ تەوە و
خۆم کردبێتەوە کەسێکی بەردەست  -دەرکەوان  -ی نووسینگەکەمان.
ش ەوی س ێ ەمینی لیک ۆڵینەوەکە بەقەد ئەو ش ەوەی باب ای وەرگێ ڕ
بەشداری تێداکرد ،درێ ،نەبوو .کاتێكیش ئێمە لە یەکابوونەوەی پرسی
فەرمان دە  -کۆمان دانت ب ووینەوە ،بە کەس ایەتییە توندوبەن دییەکەی
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خ ۆی ،دەس تی ب ۆ ئەو بارس تە ک اغەزە ب رد ،کە هەمیش ە لە بەردەم ی
دان درابوون ،ئینو ا کەوتە نووس ینەوە .دیس ان م ن ب وومەوە
تەماشاکەرێکی ناچاالک (پاسیژ).
دوای ماوەیەک لێکۆڵەرەوەکە سەری ب ندکرد و گوتی:
"م ن وەه ا دەنووس م 'ڕژێم ی کۆل ۆنیکردن' ،بەام دەمەوە ئەوە بزان ی،
کە کۆلۆنیا و کۆلۆنیکردن هەر یەکن و هەمان شتن".
"دەی دەبا وابێ".
لێک ۆڵەرەوەکە س ەری بەس ەر نووس ینەکەی داگرتب وو ،ک اتێکیش لێ ی
ب ووەوە ،پرس یار و وەامەک انی ب ۆ خوێن دمەوە .من یش بە وری اییەوە
گوێم لێگرت و سەرنومدا ،بۆ مایەی سەرسامیم ،لە یەکێ لە بڕگەکان دا،
کە باسی بەرنامەکەمانی کردبوو وەهای داڕشتبوو:
"ئەزموونی بیرۆ  -بیوانی یەكێتی ی س ۆڤیەت س ەرنەکەوت .لە ن اوچەی
ئۆتۆنۆمی داردا هەر س ی ت ا چ هەزار کەس دەژی ان .ه یچ ج ۆرە
ئەزموونێکی وەک ئەمە سەرناکەوە ،چونکە نیشتمانی جوو نییە".
منیش گوتم" :جەنابی دادوەری مەدەنی ،هیچ ج ۆرە بڕگەیەک ی وەه ا لە
بەرنامەی بزووتنەوەکەماندا نییە".
"مەبەستت چییە؟ ئێ خ ۆ بە خ ۆت ئاوه ات گ وت .وەرگێ ڕەکەش گ وێی
لێبوو".
" بەڵێ ڕاستە م ن وەه ام گ وت ،بەام ئەوە ڕوانین ی م ن ب وو لە می انەی
موناقەشەکەدا ،خۆ تۆ جەنابی دادوەری مەدەنی باش ئەو قسە ن اودارە
دەزانی."Gedanken sind Zollfrei :
"ئەمە ئەڵمانییە .نازانم واتاکەی چییە؟"
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"ه یچ ب ار لەس ەر کەس ێک نی یە ،کە چ ۆن بی ر دەک اتەوە "،من یش
ڕاس تەوخۆ ئ ازادانە وەرمگێ ڕا و نەمت وانی "ب اجی ش یاو' بە ڕووس ی
وەربگێڕم.
"لەگەڵ ئێمەدا'" ئەفسەرەکەی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی س ۆڤیەتی،
بە هێواش ی بەام بە مەحکەم ی گ وتی" :ت ۆ ب اجی بیرکردنەوەکانیش ت
دەدەی ،ئەگەر ه اتوو دژەش ۆڕش ب وون .ئ ێمەش هەم وو ش تێک
دەربارەی هزرەکان دەزانین "...
هەڵ بەت ،هەرگی ز نەدەچ ووە مێش کم حاش ایی لەوەی گ وتم ب کەم.
ڕاس تبوو ،لە می انەی گفتوگۆکان دا ش تێکی وەه ام پێگوتب وو .لە ک انگەی
دڵیش ەوە ،بە زەح مەت دەمت وانی لێک ۆڵەرەوەکە خەتاب اربکەم بەوەی
ڕاستییەکانی لەنێو کۆنووسەکەدا شێواندبێ .هەموو ئەوەی داوام لێکرد
ئەوەب وو ،بەم ش ێوەیەی خ وارەوە وەامەکەم بنووس ێتەوە" :بۆچ وونم
واب وو  "...لە جی اتی "بۆچ وونی ئ ێمە وەه ا ب وو  "...ب ۆ ئەمەش یان قای
بوو.
دیس ان :ئەوەی لە الیەن کۆمس یۆنی ڕاوێ،ک ارانی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی بە تەنگەم دا دەدرا و بڕی اری لەس ەر دەدرا ،بە
بوونی پرسی «بیرۆ  -بێوان» یان بە ب ێ ئەوی ش هەر دەقەوم ا .بەام
ئەوە شەوە ،شتێکی گەورە فێر بووم .ئەوەی حیسابی ب ۆ دەک را ئەمە
بوو" :دەمەتەقێکە" بە هیچ جۆرێک "دەمەتەقێ" نەبوو .دەمەتەقێکە  -بەو
هەم وو ل وتفەی تێی دا نوان درا  -لە ڕاس تیدا لێک ۆڵینەوە ب وو .ئی دی بە
قەولی ئەو" ،بە الی ئێمەوە" مرۆ دەبێ باجی هزرەکانیشی بدا ...
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شەوە لێکۆڵینەوەی پتر
شەوانی لێکۆڵینەوە بەردەوام بوون .هەن دێک ج ار کورتەماوەیەکی ان لە
نێوان دا هەب وو .هەن دە ج اریش ،لێک ۆڵینەوە لەس ەر لێک ۆڵینەوە ،بە ب ێ
پچڕان و ناوبڕ درێ،ەی هەبوو.
ڕۆژێکیان بی رۆکەیەکم ب ۆ ه ات ،لە می انەی یەک ێ لە لێکۆڵینەوەک ان ،بە
لێکۆڵەرەوەکەم گوت:
"جەنابی دادوەری مەدەنی "،م ن وەه ا ه اتمە قس ەر "بەر لەوەی بگی رێم،
دەستووری یەکێتیی سۆڤیەتم خوێندۆتەوە ،خ ۆ ئەگەر هەڵەم نەکردب ێ،
لەوێ دا ب ڕگەیەک هەیە ،یەکێتی ی س ۆڤیەت م افی پەن ابەری دەداتە
ه اووەاتییە چەوس اوەکانی واتە بیانییەک ان ،ئەوانەی ب ۆ ڕزگ اریی
نیشتمان تێکۆشاون .پێموایە من بەر ئەو پۆلێنکردنە دەکەوم .من ژی انم
ب ۆ ڕزگ اریی نیش تمانی گەلەکەم تەرخ انکردووە و ب ۆیەش ه اتوومەتە
«ڤیلن ا» چ ونکە لە الیەن دوژمنەکانم انەوە ڕاون راوم .قسەش ی لەس ەر
نی یە گەر هاتب ا و لە وارش ۆ کەوتب امە ب ن دەس تی ئاڵمانەک ان ،لە
سێدارەیان دەدام .وەهاشی ب ۆ دەچ م ،بە گ وێرەی دەس توورەکە ب ێ لە
یەکێتی ی س ۆڤیەت ،م افی هەن وان و ژی انم هەیە نەوەک بخزێن درێمە
کونوی زیندان.
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لێکۆڵەرەوەکە کە تا ئەوکات بێدەن ب وو ،بە مەی و ل وتفەوە گ وێی لە
داوا و بەڵگەوبەن دەکان گ رتم ،لە پ ڕ ڕەنگ ی دەموچ اوی گ ۆڕا .س ەرەتا
سوورهەڵگەڕا ،ئینوا سپیپاتە بووەوە .کابرا بە تەواوی خۆی لەبیرک رد.
هەرگی ز وەه ام بە ت ووڕەیی نەبینیب وو .دوای ین ڕێ ز و لوت ە کە تێی دا
بوو ،هەڵ ڕژا و نەم ا .بە مس تەکۆڵە لە مێ زەکەی دا و بە هەم وو دەنگ ی
خۆیەوە بەسەریدا قی،اندم:
" چی؟ تۆ بڕگەی دەستوورەکەی س تالینم ب ۆ دەهێنی تەوە ،هەی ئاوق اتی
نەفرەت ی؟ ئای ا دەزان ی چ ۆن هەڵس وکەوت دەکەی؟ ت ۆ وەک س یخوڕە
نێ ودەوڵەتییەکە ،ئەو س ەگە ه ارە ،وەک «بوخ ارین( ،»)71دوژمن ی
مرۆڤایەتی ڕەفتار دەنوێنی .بەڵ ێ ،بەڵ ێر ت ۆش هەم ان ش ت دەکەی ،کە
«بوخارین» خەریکبوو بیکا .ئەو چەند ڕستەیەکی لە نێو نووس ینەکانی
م ارک دەرهێن ا و گ وتی' :دەبی نن؟ م ن ڕاس تم .مارکس یش هەروای
نووس یوە '.بەام س تالین ئ ێمەی فێرک رد ،گ وە بە هەن دە ڕس تەی
دەرهێن راوی نێ و بەردەقەکە نەدەی ن .ئ ێمە دەب ێ ش تەکە بە خ ڕی
وەربگ رین ،بە پ ێچەوانەوە ن اتوانین بس ەلمێنین کامەی ان ڕاس تە ،بەڵک و
دەکەوی نە س ەر دووڕی انی س اختەکاری .بەڵ ێ ،بڕگەیەک ی وەه ا لە نێ و
دەس توورەکەی س تالیندا هەیە ،بەام خ ۆ ب ڕگەی پت ریش هەن ،ب ۆیە
دەبێ تۆ هەمووی وەک خۆی وەربگ ری ،نەوەک بە کەیف ی خ ۆت ش تی
لێ دەرب ێنێ .ئای ا هەرگی ز گوێ ت لە ش تێکی وەه ا ب ووە! بنەپیتۆڵێ ک لە
«ڤیلن ا» پەی دا ب ووە یەک ێ لە بڕگەک انی دەس توورەکەی س تالین بە
نموونە دەهێنێتەوە و دەیەوە قەناعەتیشم پێ بێنێ! "...
م ن بەو تەقی نەوە لە ناک اوە حەپەس ام ،هێ دمە گرتم ی .هێش تاش بە
تەواوی تێنەگەیش تم ب ۆچی وەه ا ل ێم دەه ری ب وو ،دەق اودەقیش لەو
پن تەی باس م ک رد ،ئەرە باش ە ب ۆچی حەوس ەڵەی خ ۆی لە دەس تدا؟
 -71بوخارین  )١٩٣٨-١٨٨٨(Nikolai Bukharinسیاسەتمەدار و تیۆرزانی شۆڕشگێڕی
بەلشەفی ،بە فەرمانی ستالین لە  ١٩٣٦گیراو لە ١٩٣٧یشدا لە سێدارە درا.
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ئەرە ئەوە هەر لەبەر پرسیارێک بوو ،کە لەجەوهەردا س اویلکانە ب وو،
ی ان هەر زۆر س افیلکانە ب وو؟ باش ە نەدەک را بە ش ێنەیی( )72وەام ی
بدابایەوە بەوەی ب ێ" :ئەم بڕگەیە بەسەر ت ۆ جێبەج ێ ن ابێ ".بەام ئەو
هەر بەوەن دەی نەک رد ،بەڵک و بە هەم وو دەنگی یەوە ه اواری
بەس ەرداکردم و بە مس ت لە مێ زەکەی بەردەم ی دا .ب ۆ یەکەم ین
ج اریش ب وو لێک ۆڵەرەوەکە نەفرینێک ی پیس ی ناس راو وەک ج وێن
دەرب دا .وای ک رد پرس ی دەس توورەکەم لە بەرچ او ب کەوە .بە
لێک ۆڵەرەوەکەم گ وت ،دەق ی تەواوی ب ڕگەیەکم ب ۆ هێن اوەتەوە نەوەک
لەنێ و ب ڕگەکەدا ش تێکم لێ دەرهێنابێ ،ئەو ب ڕگە دەس توورییەش کە
پەیوەن دە بە بەن دی م افی پەن ابەریی ئەوانەی مەترس ی ڕاوەدوونانی ان
لەس ەرە ،پەیوەن دی بە ش تی دی کەوە نی یە و خ ودی س ۆڤیەتاتی ب اا و
ئەنو وومەنی نەتەوەک انیش پش ت ڕاس تی ک ردۆتەوە .ل ێ لەبەر
شایستەیی دۆزەکە هیچی دی مشتومڕم لەس ەر نەک رد .ئ اخر س وودی
چ ی دەب وو؟ لە س ەرێکی دی کەوە ،م ن ئام ادەیی ئەوەم تێ دا نەب وو لە
می انەی قس ەکاندا بەر ش ااوی نەف رین و ج وێن ب کەوم ،کە
لێک ۆڵەرەوەکەی دەزگەی ئاس ایش بە بەکارهێن انی وش ەی "ت ۆ" ڕووی
تێکردم ،هەر بۆیە وەک بەرتەکێک گوتم:
"جەن ابی دادوەری مەدەن ی ،م ن ئەوەش م خوێن دۆتەوە ،لە یەکێتی ی
سۆڤیەتیدا جوێن دان بە ق انوون قەدەغەیە ،داوات لێ دەکەم کاتێ ک قس ەم
لەگەڵ دەکەی ئەو جوێن و نەفرین انە بەک ارنەهێنێ .ئەوە ڕاس تە کە م ن
زین دانییم و چارەنووسیش م لەبەر دەس تی ت ۆ دایە ،بەام خ ۆ ن ابێ
سووکایەتییم پێبکەی".
"وەها بە خۆت مەنازە".

 -72بە شێنەیی :بە هێواشی ،بە هێورەیی.
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لێک ۆڵەرەوەکە ئەمەی پێگ وتمر دەق هەر ئەو وش انەی ه اوڕێکەی لە
مەڵبەن دی دەزگەی ئاسایش دا پێ ی گ وتم ،بەام لەو ک اتەوە ت ا کۆت ایی
لێک ۆڵینەوەکە ج ارێکی دی کە گ وێم لە وش ەی کرێ ت( )73و ناوزڕان دن
نەبووەوە .ئەو زۆر ج اری دی کەش بە س ەرمدا تەق ایەوە ،دەه ری ب وو،
بەام قس ەی زب ر و نەفرین ی پێنەگ وتم .هەن دێک ج ار تەن انەت
زێدەمافیش لە خزمەت هەندە مەبەست دایە.
جارێکیان ،دیسان پرس یارێکی س افیلکەی زم انەوانییم لە لێک ۆڵەرەوەکە
کردەوە.
"جەن ابی دادوەری مەدەن ی "،ڕووی قس ەم لە لێک ۆڵەرەوەکە ک ردر "ت ۆ
باس ی ئەوەت ک رد ،بەگ وێرەی ق انوونی یەکێتی ی س ۆڤیەت ،چ االکییە
زایۆنیزمەک انی م ن لە پۆلەن دادا ت اوانن ،هەر لەبەر ئەو ک ردەوانەش
دەدرێ مە دادگە .ب ۆ س اتێک ،ج ارە م ن حەق م بەس ەر کڕۆک ی ئەو
کێشەوە نییە .هەروەک پێشتریش گوتم ،شتەکە بە باوەڕەوە پەیوەس تە.
م ن ب ۆ چ اکەی گەلەکەم وەه ام ک ردووە و ت ا کۆت ایش ک ارم ک ردووە.
بەام دەمەوە پرس ێکی ڕەوای ڕام انی کێش ەکە ت اوتوێبکەم .خ ۆ ت ۆ
خۆشت پارێزەری ،هەڵبەتە لێشم تێدەگەی .ئەوەی من کردوومە ،لە نێو
چوارچێوەی دەوڵەتی پۆلۆنیاوە ک ردوومەر لەوێش دا بە تەواوی هەم وو
چاالکییەک انم ڕەوا و ق انوونی ب وون .لەوێ دا ه یچ قانوونێ ک نەب وو ئەو
جۆرە چاالکییانە قەدەغە بکا .دەوڵەتەکە ،کار و کردەوەک انی ئ ێمەی کە
بۆ هەموو کەسێک دیار و ناسراو ب وون ،بە ناق انوونی دانەن ابوو ،ه یچ
ق انوونێکی دی کەش لەوە کە دەوڵەت ی پۆل ۆنی هەب وو ،نەی دەخوارد.
ئێس تاش م ن لە یەکێتی ی س ۆڤیەتیی دام و قانوونەک انی لەس ەر م ن
پەی ڕەودەبن ،بەام چ ۆن دەک رە ئەو قانوون انەم لەس ەر جێبەجێ بکەن،
کە ڕابردووش م بگ رێتەوە؟ ئ اخر خ ۆ ئەوە س ەرەتای دادوەری یە ،کە
دەڵێ هیچ کەسێک لەسەر کردەوەیەک سزا نادرە ،ئەگەر هاتوو پێش تر
 -73کرێت ،ناشرین ،ب ح .لە هەندی بنزاریشدا ناکرێت دەبێتە ناشرین.

143

و لەک اتی خ ۆی و لەو ش وێنەی ک ارەکەی ک ردووە ،بە ت اوان لەقەڵەم
نەدرابێ .من هەر وەهای دەبی نم ،ئەو ڕێس ایە لە نێ و ق انوونی یەکێتی ی
سۆڤیەتیش دا دەقن ووس کراب ێ .کەواتە چ ۆن دەک رە بە ق انوون بە
شتێک سزا بدرێم ،کە لە ڕابردوودا کردبێتم؟"
ئەموارەیان لێک ۆڵەرەوەکەم بە قس ەکەم ت ووڕە نەب وو .بە پ ێچەوانەوە،
پرس یارەکەم خس تیە س ەر میزاجێک ی خ ۆش .ئەوی ش بە
زەردەخەنەیەکەوە گوتی:
"ڕەفتارە قانوونییەکەت خۆشحاڵم دەکا .هۆ «مێناحیم وۆلفۆڤیچ» ئەرە
ئەوە دەزانی ،تۆ لە بن بەندی قانوونی سزاداندا بەرپرسیاری؟"
"نەخێر نازانم".
"ت ۆ لە ژێ ر م اددەی ٥٨ی ق انوونی س زادانی کۆم اری دیم ۆکراتی
سۆڤیەتیی ڕووس یادا تۆمەتب اری .ئای ا دەزان ی ئەم م اددەیە باس ی چ ی
دەکا؟ ئایا دەزانێ کێ دایڕشتووە؟"
"نەخێر ،نازانم".
"کەواتە باش ە بیزان ی .م اددەی  ٥٨ب ۆ کردەوەک انی دژەشۆرش ە ،ب ۆ
ناپ اکی و الدانە ،ئەم م اددەیە لە الیەن خ ودی ڤادیمی ر ئیل یچ لینی نەوە
نووسراوە".
"بەام چ ۆن بەس ەر ئەو ش تانەدا پەی ڕەو دەب ێ کە م ن لە پۆلۆنی ادا
کردوومە؟"
"ئاخ! «مێناحیم وۆلفۆڤیچ» ،تۆ پی اوێکی ڕووق ایمی .م اددەی  ٥٨لەس ەر
هەم وو کەس ێکی دنی ا جێبەج ێ دەب ێ .ئای ا گوێ ت ل ێمە؟ لە هەم وو
جی ان دا .پرس ەکەش هەر ئەوەیە ،ئ اخۆ ئەو دەگ اتە بەردەس تمان ،ی ان
ئێمە دەستمان پێی ڕادەگا".
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وێ ڕای ڕەوش ەکەم ،وێ ڕای ئەوەی م ن دەب وایە چووب امە بەردەس تی
دەزگە ی ئاس ایش و ئەوان یش منی ان گرتب ا و بیانخس تبامە بەردەم
م اددەی ( ٥٨ئەوەش وەنەب ێ هەر بە ش ێوەیەکی تی ۆری بەڵك و بە
ک ردەوە) ،بەام هەر بەڕاس تی ماهیم ام( .)74ب ۆ چەن دین ڕۆژ هەر بی رم
لەو وەامە ڕاشەکاوە و لە سزادانە کت وپڕییەکە دەک ردەوە ،کە دژبەری
هەم وو بنەم ایەکی ئ ادەمیزادانە ب وو ب ۆ ڕام انی ق انوون .کەواتە
دەوڵەتێ ک هەیە ،ق انوونی س زادانی دان اوە و بەت ایبەتیش بەن دی
دژەشۆڕش ،کە هەر یەکێک لەو دوو ملیار و نی و( )75م رۆڤە دەگ رێتەوە
کە لەسەر ئەم گۆی زەمینەدا دەژین .تۆ ب ێی کێ بێ نەکەوێتە بن باری
دژەش ۆڕش؟ لەوانەیە کۆمۆنیس تەکان ،ئەوانەی زۆر مان دوو دەب ن ،بە
ش ەو ڕۆژ ک اردەکەن ،ئەو س ەرچ ییە بە ژی انی خۆی ان ب کەن ،بەوەی
ش ۆڕش و دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیی ب ێن نە
واتەکانیان ،ئەوان لەو بەندەی قانوونی تاوانەدا ڕیزپەڕبن؟ ش تی وەه ا
لە گۆڕێ دا نەب وو! لە زین دانی لوکیش کی و لە ئۆردوگ ای زۆرەملێ دا،
کۆمۆنیستی پۆلۆنیاییم بینین ،کە خەباتی ژێر زەمینیان کردبوور هەموو
س اڵێک لە یەک ی ئای اردا دەگی ران و لێکۆڵینەوەی ان لەگەڵ دا دەک را ،لەم
س اڵ ب ۆ ئەوس اڵ ،هەب وو بە چەن دین س اڵ لە ک ونوی زیندان دا ئ اخنرا
ب وو .کە ک اتی خۆیش ی ه ات ،م اددەی ٥٨ی لەس ەر جێبەجێک را .ئینو ا
س ەرەکیترین بەرگریش یان ئەو قس ەیە ب وو" :ئ اخر خ ۆ لە پێن او
کۆمۆنیزم ،لە پێناو سەرکەوتنی شۆڕش ،بە س اڵ لە زین دانی پۆلۆنی ای
س ەرمایەداریدا ب ووم .بە ئاس انی دەت وانی ئەمە پشتڕاس تبکەیتەوە.
ش اهیدت ب ۆ دێ نم .ئەدی باش ە چ ۆن دەب ێ ئێس تا بێی ت و ب ێ ی و ت ۆ
دژەشۆڕش بووی؟"
لێکۆڵەرەوەکەش پێی پێدەکەنی.

 -74ماهیمام :حەیران مام ،حەپەسام ،ئەوق مام.
 -75هەڵبەتە ژمارەی دانیشتوان بە پێی پیوەری سەردەمی ئەوکاتەی گیرانی بێگنە.
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زیندانی بووی "هەی ناپاک ،تۆ زیندانکرابووی .دەی پێم ب ێ چەند؟"
"سێ ساڵ ،پێنج س اڵ ،حەف ت س اڵی ڕەبەق  "...ئەوە وەام ی خەڵ کە دڵ
بە خەمەکە بوو.
"کەواتە دوای ئەوە چی ت بەس ەر ه ات؟" لێک ۆڵەرەوەکە وەه ای لە
کۆمۆنیستە دژەشۆڕشەکە دەپرسی.
ئەوسا بابای زیندانی بە دڵشکاوی و ساویلکەییەوە وەامی دەدایەوە:
"پاشان ئازادکرام و کارم بۆ شۆڕش کرد".
لێکۆڵەرەوەکە بە سەریدا دەگرماند" :کەواتە لە زیندان بەردرای؟"
"بەڵ ێ لە کۆت ایی م اوەی زیندانییەکەم دا و بەگ وێرەی ح وکمەکە ،لە
زیندان ئازاد کرام".
"ب ۆچی ،هەی گەن دەڵ! خ ۆ ت ۆ کۆمۆنیس تێکی دڵس ۆز ب ووی ،چ ۆن
پۆلیس ی س ەرمایەداری ت ۆی لە زین دان ئ ازادکرد؟ ئەوە ت ۆ چ
فڕوفیشاڵێکە؟ خۆ ئەگەر تۆ کۆمۆنیستێکی دڵسۆز بووب ای ،دوای چەن د
ساڵێکی کەم ئازادیان نەدەکردی .تۆ بۆ ئەوە ئازادکرای ،چ ونکە بەڵێن ت
بە پۆلیس ی ن ێن ی پۆل ۆنی داب وو ،کۆمۆنیس تە دڵس ۆزەکانیان بە گ رتن
ب دەی .ئەرە ت ۆ وا دەزان ی ئ ێمە لە گ وێی گ ادا نووس تووین؟ دەی،
هەنووکەش ڕاستییەکەمان پێ ب ێ ،هەموو شتێکمان بۆ هەڵڕێ،ە! "...
ئەوەی لە کۆمۆنیستەکان قەوم ا بەس ەر پارێزەرەکانیش یاندا ه ات .زۆر
لە پارێزەرەک ان ،لەنێویش یاندا ،م اخۆی ئەو تێبینی انە ،کە بەرگ ری لە
کۆمۆنیستە تۆمەتبارەکان دەکرد ،لە دادگەکانی پۆلۆنیا و لیتوانیا ،لە بن
دەسەاتی ڕژێمی سۆڤیەتی ،خرانە بن بەن دی  ٥٨و گی ران .گەورەت رین
بەرگریکردنیشیان ئەمەی خوارەوە بوو:
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"ئەرە چ ۆن دەت وانی ئ ێمە بە کەس ێکی دژەش ۆڕش تۆمەتب ار ب کەی؟
ئێمە هەموو شتێکمان بە دڵسۆزی کرد و کاتی خۆمان بۆ بەرگریک ردن
لە کۆمۆنیستەکان تەرخانکردبوو ،ئیشمان بۆ ئەوە دەکرد ،ئەوان لە ب ن
دەستی پۆلی دەرب ێنین".
لێکۆڵەرەوەکانی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی پێی پێکەنین.
" تۆ بەرگریت لە کۆمۆنیستەکان کرد؟ ئەوە ب ۆ کێ ی دەه ۆنیتەوە؟ ئەرە
هەر تۆ نەبووی دەستت لەگەڵ پۆلیسی ن ێن ی ت ێکەڵ ب وو ،ئەوان چ ۆن
لێتگەڕان لە بەردەم دادگەی سەرمایەداریدا بەرگ ری لە کۆمۆنیس تەکان
ب کەی؟ دەرکەوتن ی ئێ وە لە بەردەم دادگەک انی ئەوان ،بەڵ گەی ئەوەیە،
کە ئێوە ئاژانی پۆلیسی ن ێنی بوون و کۆمۆنیس تە ڕاس تەقینەکانتان ب ۆ
ئاشکرادەکردن".
گلەیی و گازاندەی خەڵکە خەمبارەکە کپدەکرایەوە.
بەڵکو خودی تۆمەتبارکردنەکە بۆ خۆی شتە هەرەهەراسانەکە نەبێ ب ۆ
دۆزی کۆمۆنیس تەکان و بەرگریکارەکانی ان ،ئەوانەی بە خۆی ان و
بڕوان امەی دەس تیان ،دەچ وونە دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی ،خ ۆی ئەو بڕوانام انە ب وونە بەڵ گەیەک لە دژی ان .ناخۆش ی
هەرە ڕاس تەقینە خ ۆی لە ب ن ئەو ڕاس تییەدا دەبینی یەوە ،کە
لێکۆڵەرەوەک ان لەو دۆزانەدا درۆی ان نەدەک رد .بە پ ێچەوانەوە ،ئەوان
قەناعەتی ان پێ ێنراب وو ،کە بەڵ گەی س ەلمێنەریان لەب ن دەس تدایە .خ ۆ
نەوەک گریم انە ،بەڵک و ڕاس تییەکان ن ابێ دژبەریی ان تێ دا ب ێ .دیس ان
ئەوە جی انێ ک ب وو دژی ئەوی دی کە ،نێوانیش یان خەرەن دی هەزار بە
هەزاری دۆزەخ ب وو .لە جی انی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتیدا ،ه یچ پارێزەری ک نەب وو لەگەڵ چەوس ێنەرانی مەعمی و
تۆمەتبارەک ان دەس تی ت ێکەڵ نەب ێ .ئ اخر چ ۆن مری دانی دەزگەی
ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ب ڕوا بە جی انەکەی دی کە ب کەن (ئەو
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جی انەی وەه ا ڕێنم اییکراون کە جی انی چەوس اندنەوەیە) بەوەی
تۆمەتبار  -ئەوسا چ سیاس ی ب ێ ی ان تاوانک ار  -دوای حوکم دانەکەی،
ڕۆژێ ک ب ێ ح وکمەکە کۆت ایی ب ێ و زین دانییەکەش ئ ازادبکرە؟ ئ اخر
چ ۆن ب ڕوا بەوە ب کەن "لەوە" ئەنو وومەنی بەرگ ری لە جی اتی
مەعمیلەکەی لە بەردەم پۆلیسی ن ێنیدا قیتبێتەوە و بەرگرینامەی خ ۆی
بخ وێنێتەوە ،دژی ئەنو وومەنی ڕاوەدوون ان و دژی ئەو حک وومەتەی
کە دایناوە ،بوەستێتەوە؟ چۆن دەکرە هەموو ئەو شتانە ڕێپێدراو بن؟
دوو جی ان .ئەو خەرەن دەی دۆزەخ یش کە دوو لەت ی ک ردوون نەوەک
هەر قووڵ نییە ،بەڵکو بێ بنە .مۆتەکەش بەسەریدا زاڵە ،گیانی م اددەی
٥٨ی قانوونن امەی س زادانی و هەم وو ئەوانەی پێی وە پابەن دن" :دەی
کرێکارە ئازادیخوازەکانی هەموو واتان  -یەکگرن!" دەنا ....
شەوێکیان لێکۆڵەرەوەکە ئەم پرسیارەی خوارەوەی بۆ خوێندمەوە:
"ئەرە لەوە ،چ پەیوەن دیێک لە نێ وان ت ۆ و پۆلیس ی ن ێن ی پۆلۆنی دا
هەبوو؟"
وەامەکەی من یش خۆزایی انە()76ب وو" :جەن ابی دادوەری مەدەن ی .م ن
وەامی پرسیارێکی لەم جۆرە ڕەتدەکەمەوە".
"مەبەس تت چی یە؟" لێک ۆڵەرەوەکە وەه ای لێپرس یمر "ت ۆ دەب ێ وەام ی
پرسیارەکانم بدەیتەوە".
"جەن ابی دادوەری مەدەن ی ،ت ۆ دەت وانی لە کۆنووس ەکەی خۆت دا
بنووس ی ،ئەو ڕەتیک ردەوە وەام ی ئەو پرس یارە ب داتەوە ،من یش لە
دادگە هۆکارەکەی بەیاندەکەم".

 -76خۆزاییانە :غەریزەییانە.
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"ئاخر تۆ مافی وەامنەدانەوەی پرسیارەکانت نییە .بەام هەر بەڕاس تی،
بۆچی وەامی ئەو پرسیارە سادەیە ڕەتدەکەیتەوە :ئای ا چ پەیوەن دی لە
نێوان تۆ و پۆلیسی ن ێنی پۆلۆنیدا هەبوو؟"
"جەنابی دادوەری مەدەنی ،ئەمە پرسیارێکە ب ۆ س ووکایەتیپێکردن ،خ ۆ
م ن پێش تر پێم ڕاگەیاندبووی ،ئەگەر لەبەر ب اوەڕم ئ ازار بچێ ،م ،ئەوا
بەب ێ پرتەوب ۆڵە ک ارەکە دەکەم ،بەام ت ا ئەو ک اتەی بڕس تم بەس ەردا
بش کێ ،لەگەڵ س ووکایەتیدا هەڵن اکەم .م ن ب ۆ گەلەکەم تێکۆش اوم و
ه یچم لەگەڵ پۆلیس ی ن ێن ی پۆلۆنی دا نەب ووە .وەنەب ێ هەر لەس ەر
خەباتەکەمان من زیندانی ک رام ،بەڵک و بەرپرس ی پۆلیس ی ن ێن ی گەف ی
ئەوەی لێک ردووم ،ئەگەر ه اتوو خۆپیش اندان دژی بەریتانی ا  -کە لە
١٩٣٩دا زۆر ج ار دووب ارە دەب ووەوە  -نەوەس تێ ،ئەوا فڕێم دەداتە
ئۆردوگای زۆرەملێی «بێرزا کارتوسکا» .ئینوا دوای ئەو هەموو ش تە،
تازە بە تازە ،ل ێم دەپرس رە ئای ا چ ج ۆرە پەیوەن دیێکم لەگەڵ پۆلیس ی
ن ێنیی پۆلۆنیدا هەبووە!"
لێکۆڵەرەوەکە پێکەنی.
"دەبین ی "،ئەوی ش وەه ای پێگ وتمەوەر "کە چ ج ۆرە پەیوەن دیێکت بە
پۆلیسی ن ێن ی پۆل ۆنییەوە هەب ووە .خ ۆت ت ازە بە دەم ی خ ۆت گوت ت،
کەوا پۆلیسی ن ێنی لە وارشۆ بانگیکردووی".
" باشە ،جەنابی دادوەری مەدەنی ،دەکرە بە دلۆڤانییەوە لە وەامەکەتدا
بنووس ی' :بەرپرس ی پۆلیس ی ن ێن ی وارش ۆ بە دوای دا ن اردم و
هەڕەش ەی لێک ردم ،بە قەول ی خ ۆی ڕەوانەی "ک ێ گەی س ەوز"م بک ا لە
«بێرێزا کارتوسکا»".
هێشتا لێکۆڵەرەوەکە بە ڕووخۆشی مابووەوە .ئەویش گ وتی" :ت ۆ هەی
«مێن احیم وۆلف ۆڤیچ» ،پی اوێکی پێکەنیناوی ت ،هەر س ووری ڕۆڵ ێ
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پ اڵەوان ببین ی .م ن لێن اگەڕێم پرس یارەکەم ب ڕوا ،ت ۆ دەب ێ بەرس ژ
بدەیتەوە .من لە وەامەکەدا دەنووسم' :من هیچ پەیوەن دییم بە پۆلیس ی
ن ێنی پۆلۆنییەوە نەبووە '،بەام خۆ ئەگەر پێتوابێ ئەوان لە دادگە پێ ت
باوەڕدەکەن ،ئەوا خۆت گێلدەکەی".
"دەی با وا بێ".
شەوێکیان ،لە میانەی گفتوگ ۆدا ،لێک ۆڵەرەوەکە ب ێ ئەوەی قس ەکەی لە
ش ێوەی پرس یار دابڕێ ،ە ،گ وتی" :ئەوە ب ۆ م ن ڕوون ب ۆتەوە،
ڕێکخراوەکەت تۆی لێرە جێ ێشتووە تا کردەی دژەشۆڕش بکەی".
منیش وەامم دایەوە" :هەر بە تەنیا یەک دوو ڕۆژ دەبێ ،پێمگوتی کەوا
لە «کۆڤن ۆ»وە لیزەپاس ێکم ب ۆ خ ۆم و ژنەکەم پێگەیش ت ،هەروەه ا
ڤیزەیەکیش بۆ فەلەستین بوو ،ئێمە لەس ەر ئانوس اتی ڕۆیش تن ب ووین،
گرتنەکە ڕێگەی لە س ەفەرەکەمان گ رت .ئەو ڕاس تیانەش ه ی ئەوەن لە
هەر ساتێکدا پشتڕاستبکرێنەوە ،ئەوە ڕاست نییە ،کە هیچ کەس ێک من ی
لێ رە جێ ێش تبێ ،من یش نی ازم نەب ووە لێ رە بمێ نمەوە ،ئ ێمە هەمووم ان
ویستوومانە بچینە فەلەستین ،بڕۆینەوە نیشتمانەکەمان".
"باش ە "،لێک ۆڵەرەوەکە بەرەنو امێکی لە قس ەکەم هەڵ ێنو ا و گ وتی:
"کەواتە ت ۆ بەوە تاوانب اری ،پان ی هەاتن ت لە یەکێتی ی س ۆڤیەتەوە
هەبووە .هەاتن لە یەکێتی ی س ۆڤیەت س ەرپێچییە و لەس ەر ئەوە دەب ێ
سزا بدرێی".
ک اتێکیش ئەو ش تانەم بە هاوزین دانییەکانم ڕاگەیان د ،هەرس ێکمان لە
قرتەی پێکەنینمان دا .ئەوەندە بە دەن پێکەنین ،پێکەنینەکەمان گەیش تە
گ وێی پاس ەوانە نۆبەت دارەکان و ت ووڕەی ک ردن .ئینو ا ن ۆبەتچییەکە
دەرکەی ژوورەکەی ک ردەوە و گ وتی" :دەبی نم لێ رە زۆر کەیفخۆش ن.
ئەرە پێتان خۆشە شادمانترتان بکەم؟"
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ئێمەش وەستاین .کاتێکیش دەرکەکە داخرایەوە کۆنە ئەفسەرەکە گوتی:
"ئەو ڕاس ت ب وو .هەمیش ە دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
ڕاس تەوخۆ ئەگەر لە یەکێتی ی س ۆڤیەت بماب ایەوە ،ئەوا تاوان ت دەک رد.
ئەگەر بشتویستبا لە سۆڤیەت دەربچ ی ،هەر تاوان ت دەک رد .خ ۆ ئەگەر
بتویستبا هیچ تاوانێک نەکەی ،نەدەبوو لە دایکبووبای!"
ش ەوێکیان کاتێ ک گفتوگ ۆ تەواو ب وو ،لێک ۆڵەرەوەش لە نووس ینەکەی
بووەوە ،گوتی:
"بەیانی کەسێکی نزیکت دەبینی .ڕووبەڕووی یەکێک دەبیتەوە".
منیش بە خێرایی لێمپرسی" :لەگەڵ کێ؟"
"بەیانی ب ۆت دەردەکەوە .ت ۆش ن ابێ ه یچ پرس یارێکی ناپێویس تی ل ێ
بکەی".
نزیکەی هەموو شەوە خەولێ زڕانەکە و ڕۆژە هەراس انەکەم بەس ەربرد.
قوتابییە هاوزیندانییەکەشم پشتگوە خست .عەریفەکە بە سەعیکردنەوە
خۆی بۆ دەرسەکە ئامادەکردبوو و من یش یەک دوو پرس یارم لێک ردن،
بە دەم خەی اڵ ڕۆیش تنەوە وەامەک انیم کەوت نە بەرگ وە و تەواوی
دەرس ەکەم لەس ەر تەخ تە پێگ وت .عەری فەکەش لەس ەر پش وودانەکە
ناقای نەب وو .هەردووکی ان ،چ ئەو و چ پیرەئەفس ەرەکە تێگەیش تن
هەست بەچی دەکەم ،بۆیە منیان بۆ هزر و مەراقی خۆم بەجێ ێشت.
م ن هەر زۆر لە مەراق دا م امەوە .ت ۆ ب ێ لەگەڵ ک ێ ڕووبەڕووم
بکەنەوە؟ باشە بۆچی لێکۆڵەرەوەکە پێی نەگ وتم ئ اخۆ ئەو کەس ەی کە
"لێمەوە نزیک بوو" کێیە ،دەی ێننە بەردەم م؟ ت ۆ ب ێ ی ئەوان ژنەکەمی ان
گرتب ێ؟ جارێکی ان ئەو ه زرانە چ وونە نێ و مێش کمەوە نەمت وانی لە
دەس تیان قوت ار ب م" .نەخێ ر ،ئەوە ن ابێ "،وەه ام بەخ ۆم گ وتەوە ،لە
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دەرگەکەوە بەرەو پەن وەرە بە ڕاوێچ کە( )77دەڕۆیش تم و دەه اتمەوە.
کاتێکیش لە الی پەنوەرەکە بەرەو دەرکە بامدایەوە ترس چرپاندییە بن
گوێم" :هەر دەبێ وەها بێ؟" هەوڵمدا لەگەڵ خۆم ئاشت ب بمەوە هەن دە
خۆم هێور بکەمەوە ،بە خۆمم دەگوتەوە خۆ تازە هەر شتێک قەوم ابێ،
هیچی لەگەڵ ناکرە ،ڕۆژ ئەوەیە کە تێدا دەژینر خۆ ئەوە بە تەنی ا هەر
ئێمە نین بەو باهۆزەی ڕووی لە جی ان کردووە ،ژیانمان خاپووربووە.
ت ا دەه ات ش ەپۆلی ت رس پت ر هەڵدەکش ا .باش ە ب ۆچی بە ه ۆی م نەوە
ئازاری پێبگ ا؟ خ ۆ م ن گی راوم ،بەام دوای هەم وو ش تێکیش ،هەمیش ە
ئەوانی دیکەم هانداون ئامادەی قوربانیدان ب ن و ئەمەش بە ڕاس تگۆیی
و بڕواوە ئەنوام بدەنر کەواتە ئێس تا ،دوای ئەوەی داوام لە خ ۆم ک رد
خۆی لەبەر تاقیکردنەوەکە بگرە ،بۆیە ن ابێ پرتەوب ۆڵە ب کەم ،دەب ێ بە
ئیرادەوە بیپەژرێنم .بەام بۆ دەب ێ ژنەکەم بکەوێ تە ئەو داوەوە؟ چم ا؟
باش ە ئەو ،بەو نەخۆش ییەی خ ۆی ،چ ۆن لێ رە لە زین دان بە ب ێ
داودەرم ان هەڵ دەکا؟ بەام ک ێ دەڵ ێ ئەو گی راوە و ئێس تا لە نێ و
برادەران دا نی یە؟ دیس ان گەڕامەوە س ەر ئەو پن تەی ،کە لێ یەوە دەس تم
پێکرد ،بەوەی مێشکی خۆم هەندە بحەسێنمەوە.
ئەرە بۆ خاتری ئاسمان ،تۆ ب ێی ئەو ڕۆژە چ ۆن ب ڕوا؟ ت ۆ ب ێ ی کەی
کاتی لێکۆڵینەوەکە بێتەوە؟ تۆ ب ێی کەی بزانم؟
لە نێوەڕاستی ترس ەکەمدا ،بی رم لە ڕۆژان ی ڕاب ردوو ک ردەوە ،ڕۆژان ی
خۆشی ،ڕۆژانی هیوا ،ڕۆژانی جۆشوخرۆش .لەگە یادکردنەوەیدا دڵ م
بە خ ورپە کەوت ،ب ۆ ئەو ڕۆژەی ک اتێ کچێک ی تەمەن حەڤ دە س اانم
 -77ڕاوێچکە :لە مەودایەکی نزیکەوە هاتن و چوون ،هۆڵەندی وشەی  ijsberenیان بۆ
هەیە  ،واتە وەک ورچی نێو سەهۆڵبەندان لە شوێنی خۆی بێت و بچێ ،حاڵەتەکە لە
کورتەپیاسە دەچێ ،بەام دەبێ بە هەمان شوێندا بگەڕێتەوە ،من هاوواتای ئەم وشەیەم بە
کوردی نەدەزانی ،تا ڕۆژێکیان هاوڕێی نووسەر کاک «کەریم کاکە»  ،دوای خوێندنەوەی
ڕۆمانی «خانووەکەی مزگەوتێ» ،گوتی دەزانی ئەو حاڵەتە بە کوردی پێیدەڵێن ڕاوێچکە.

152

بینی و بە خۆمم گوت :تۆ ب یی ببێتە ژنم .بۆ ڕۆژی پاش تر ئەو ش ارەم
جێ ێشت ،کە ئەوم تیا بینی ،ئەو شارەی بۆ پیشەکەم تێدا خوێند ،ئینوا
نامەیەکی یەک دێڕیم بۆ نووسی" :خاتوونەکەم ،کە ب ۆ یەکەم ج ار ت ۆم
بینی ،هەستمکرد بە هەموو ژیانم دەتناسم ... ".پاشان پێم گوت ،دەکرە
ژیان قورس بێ ،پێمڕاگەیاند لەوانەیە هەرگیز پارەمان دەس ت نەکەوە،
بەڵکو لەوانەیە زۆر کێشەمان ت ووش ب ێ ،بارگرانیم ان بێتەس ەر ،ئەگەر
هەیە زیندانیش بکرێین ،چونکە ئێمە بۆ ئێرتز ئیسرائی خەبات دەکەی ن.
ئەویش پێیگوتمەوە ،کە لەو کێشە و ئاریشانە ناترسێ.
دوای ئەوەی شەوێکی زستان لە وێستگەی قیتار چاوەڕێم ک رد .ئەو لە
ماڵی خۆیەوە هات و منیش هەروەک جاران لە گوتاردانێکی نێو خەڵ ک.
ئیدی ئەوم لەگەڵ خۆم بردە ماڵی ب اوانم و ئەوان یش خۆش یان ویس ت.
ب ۆ ڕۆژی پاش تر بە ه ۆی دوان ێکم ،ئەوم بەجێ ێش ت .پ اش ئەوە
نامەیەک لە «ڤادیمیر ژابۆتنسکی»ـیەوە هاتبوو ،تێیدا نووسیبووی:
"من هەر ئەوەم بۆ تۆ دەوە ،کە بۆ کوڕی خۆم بە ئاواتی دەخ وازم .لە
ژی انی من دا ڕۆژان ی س ەخت هەب وون ،بەام زۆر ڕۆژی خۆشیش م
بینیون .هەنووکەش کە پی ر ب ووم ،دەزان م خۆش ترین ڕۆژ ئەو ڕۆژەیە،
ئەڵقە لە پەنوەی کچێک دەکەی و ئەو کۆپلە نۆ وشەیەی پ ێ دەڵێی تەوە
"...
پاشان ڕۆژی زەماوەندەکەمان هات  ...پیرەک ان دڵخ ۆش ،گەنوەک ان بە
زەوق و ژابۆتنس کیش لەنێ و ش اهیدەکاندا ب وو .دوای ئەوە م ۆڵەت
نەبوور نە مان  ،نە هەفتە تەنانەت ڕۆژێکیش پش ووم نەب وو .ب ۆ ڕۆژی
پاش تر بەرەو وارش ۆ ،ب ۆ ب زووتنەوەکە ،ب ۆ ک ار ،ب ۆ ڕێکخس تنی
گەورەترین هەڵمەتی ک ۆچبەری ب ۆ فەلەس تین ،ڕێچکەش کاندێکی گەورە
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بەب ێ مۆڵەتن امە (بڕوان امە) ()78ی بەریت انی .دیس ان ژنەکەم بە تەنی ا لە
م اڵ م ایەوە ،کەچ ی بۆڵەبۆڵیش ی نەک رد .م ن لەس ەر بەڵێ نەکەی خ ۆم
بووم  -لە داهاتوودا کێشەمان دێتە پێش  -ئەویش هەر لەسەر س ۆزی
خ ۆی ب وو ،کە نەترس ێ و دەس ت و پ ێم نەبەس تێتەوە ،پاش ان دوای
ئەوە ،هەموو شتێک داڕما .جەن هەڵگیرس ا .ئ ێمە ناچ ارکراین وارش ۆ
جێب ێ ین .هەر بە پ ێ کەوتی نەڕە ،لە ژێ ر ب اران و بۆمباران دا بە
کۆڵەپشتەوە هەر بڕۆ و هەر بڕۆ ،گیانی خۆت دەربازکە .خێ زانەکەم لە
هەموو وێس تگەیەک دەوەس تا ،بەام لە یەکێکی ان ،کاتێ ک ب ۆ پش وودان
وەستاین ،نەخۆشییەکەی سەری ەڵدایەوە ،نەخۆشیێک دەک را لە ناویبب ا.
دوای ئەوە ،ئەوم گەیان دە الی م اڵە ب اوانی ،ویس تم لەوە ب ۆ م اوەیەک
لە ماڵە باشەکە بەجێیب ێ م ،دەن ا لە ڕێ گە زی انی پێ دەگەیی .ئەمەش لەو
ک اتەی کە بە قاچ اغ لە س نوور دەپەڕی نەوە .بەام خ ۆ هەوڵەکەم ب ێ
ئەنو ام ب وو .ئەو س وور ب وو" :ب ۆ هەر ک وە دەچ ی ،من یش لەگەڵ ت
دێ م".دیس ان بە یەکەوە کەوتی نەوە ڕە ،لە کۆتایی دا بە س ەالمەتی
گەیش تین .ئ ێمە لەس ەر ئەوەب ووین ئەوە بەرەو ئێرت ز ئیس رائی
بەجێب ێ ین ،ئەمەش بەر لەوەی ڕاڕەوەی «بەڵتیک» لەنێوان ڕووس یا و
ئاڵم ان لەبەی ن هەڵبگی رە ،بەام خ ۆ دەب وو ش وێنەکەمان ب دەینە
دۆستێک .دۆستەکەمان پێش ئ ێمە ب ڕوا ،ژنەکەش م لەوە ن اکۆک نەب وو.
ئەو گ وتیر "قەیناک ا .ئ ێمە ج ارێکی دی کە دەڕۆی ن "،ئینو ا دوای ئەوەی
هی وای ڕۆێش تن و دەرچوونم ان ک ز و کزت ر دەب وور لە بەران بەردا،
دەرفەت ی گ رتنم و لەیەک جیابوونەوەم ان ت ا دەه ات زی اتر و زی اتر
بێسنوور دەبوو .ئەو کات لەو ماوەیەی کە چاوەڕێمان دەکرد پێمگ وتمر
"باش ە ،م ن ئەو بەڵێ نەی داب ووم بە تەواوی دەیبەمەس ەر .دەک رە
تووشی زیندان ببم ".لە ڕاستیدا من لە ژێر بارودۆخی دیکەدا ،لە ئێرت ز
ئیسرائیلدا بیرم لە زیندان دەکردەوە ،بەام خۆ «لوکیشکی»ێش زین دان
 -78لێرەدا مەبەست ئەو ڕێپێدانەی بەریتانیا بوو کە لە شێوەی ڕێنامە ،باوەڕنامە بە
کۆچبەران دەدرا ،کە بەرەو فەلەستین کۆچبکەن.
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بوو .دیسان ئەو ناق ایلی نیش ان نەدا ،هەوڵ ی نەدا ک ارم تێبک ا ،کە خ ۆم
بشارمەوە یان ڕابکەم.
هەموو ئەو وێنانەی بە زەیندا دەهاتن ،ڕەوانەوە .ئەوان هەر دەهاتنەوە.
دڵش ادیانکردم ،پڕی انکردم لە تاس ە و غەریب ی .ل ێ دیس ان ت رس لە
ناخم دا زی اتر ب وو .ت ۆ ب ێ ی ئەوی ان گرتب ێ ،ی ان وازی ان لێ ێن اوە؟ بە
بێ دەنگی پرس یاری گ ۆنەکراو لەس ەر یەک لە مێش کمدا دەه اتن و
دەچ وون .ک ێ ن اڵێ ئەم دی دارە لەگەڵ یەک ێ لە برادەرەکانم ان نی یە کە
گیراب ێ؟ ت ۆ ب ێ ی لێک ۆڵەرەوەکە چ مەبەس تێکی ئەهریمەن انەی هەب ێ،
کاتێ گوتی" :بەیانی یەکێک دەبینی ،کە لێتەوە نزیک بوو؟"
لە کۆتایی دا ڕاكش انی ڕۆژەکە بەرەو کۆت ایی دەچ وو .ن انی ئێوارەم ان
پێ درا .هاوزین دانەکان فش اریان خستمەس ەر ن انەکەم بخ ۆم ،ت ا بە
درێ،ای ی ش ەوەکە بە بەهێ زی بمێ نمەوە .چ اوەڕوانی ف یکەی خەوتنم ان
ک رد ،مەراقت ر لەوەی ک اتێ پرس یارە چ رپەدارەکە دە " :ئەرە ک ێ
ن اوەکەی بە «ب» ایە؟" ک اتێکیش لە کۆتایی دا وادەکە ه ات ،بە خێرای ی
هەروەک کاتێ ئاگرکوژێنەوە گوێی لە فیکەی ئاگرکەوتنەوە دەبێ ،خۆم
گ ۆڕی .ئ ای ئەگەر توانیب ام هەر بە غ اردان بەرەو ژووری لێک ۆڵینەوە
بڕۆم! بەام خۆ غاردان قەدەغە بوو .تۆ دەبوایە بە هەنگاوی ژمێ ردراو
ب ڕۆی ،نە ئەوەن دە هێ واش نە ئەوەن دەش خێ را .حەزم دەک رد لەو
ڕێ ڕەودا چ اوم بە ه یچ زین دانییەک نەکەوە ،چ ونکە ک اتێ ڕووک ردنە
دەستەڕاست و دەستەچەپم لە دەست دەدا! بەام ئەو ش ەوە ڕێ ڕەوەکە
چۆڵ ب وو .ت اکە لە دەس تدانی ک ات هەر ڕۆیش تنەکە ب وو .م ن ب ردرامە
ژووری لێکۆڵینەوەکە ،لەوێدا تەنیا لێکۆڵەرەوەکەم بینی.
پێی گوتم" :دانیشە".
لە مێش کی خۆم دا قس ەی دوێن ێ ش ەوم هەڵگرتب وو ،ه یچ پرس یارم
لێنەکرد.
155

"لەوانەیە حەز بکەی بزانی ،ئاخۆ ئەم شەوە کێ دەبینی ،وانییە؟"
"جەنابی لێکۆڵەرەوەی مەدەنی ،بێگومان وایە".
"کەواتە هەندێکی دیکە چاوەڕە بە .ڕاستەخۆ بۆت دەردەکەوە".
من یش زۆرم چ اوەڕە نەک رد .هێن دەی نەب رد ،دەرکەی ژوورەکە
ک رایەوە ،ئەو بە ی اوەری هاوڕێی انی لێک ۆڵەرەوەکە ه اتە ژوور،
مێوەرێکی دەزگەی ئاسایش« ،دکتۆر یاکۆب شێختەر»ی هێنایە ژوور.
«د.ش ێختەر» لە «کراک او» ،یەک ێ لە س ەرکردەکانی پ ارتی
ڕێوێ،یۆنیس ت ب وو .دوان دەرێکی بەناوبان ب وو ،هەر یەک دوو هەف تە
بەر لەوەی خۆم بەرەو پی ری بانگ ێش تنامەی ش ارەوانی «ڤیلن ا» بچ م،
گی را ب وو .بەر لە گرتن ی ئەو ،یەکە بەیەک ی س ەرکردەکانیان گرتب وون،
ئەن دازیار «شێس کین» و «داڤی د کن ۆ » ،هەردووکی ان س ەرکردەی
«بی رت ه ا چای ا » ب وون ،ئەو ڕێکخ راوە جەم اوەرییەی ج ووە
دێرینەکان ،ئەوانەی لە ژێر ئاای ژابۆتنسکیدا گردببوونەوە.
دوای ئەوە ب ۆم دەرکەوت ،ه یچ کامێ ک لە ب یچمە س ەرەکییەکانی
بزووتنەوەکەم ان لە «ڤیلن ا» نەگیراب وون ،لە کۆتایی دا ئەوان بە
ش ێوەیەکی تەواو قاچ اغ ،لە ڕێ ی «مۆس کۆ» و «ئۆدێس ا»وە
دەربازببوون و گەیشتوونەتە فەلەستین .پێمواب وو دەس تی دەرفەت ،کە
هەن دە ج ار لە ن او دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
یەک اکەرەوەیە ،دەس تی لەو ش تەدا هەب وو .ئەو کەس انە ب ۆ بەش ێکی
زۆر ناس راو ب وون ،برادەرەکەش م ،ب اوکی «داڤی د یوت ان» لە الیەن
دەزگەی ئاسایش ەوە ب انگکرابوو  -ئەمەش بەر لەوەی م ن بگی رێم -
پێیگ وترا ب وو ،دەب ێ ک وڕەکەی لە م اڵ چ اوەڕە بک ا ،چ ونکە بەدوای دا
دەنێ رن« .داڤی د یوت انیش» ب ۆ یەک دوو ڕۆژ چ اوەڕێیکردن ،کەچ ی
ئەوان هەرگیز بە دوایدا نەچوون و قەتیش بانگیان نەکرد ...
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کۆبوونەوەی ژووری لێکۆڵینەوەکە لە نێوان «د .شێختەر» و من زیاتر
ئەوی سەرس امکرد .هەرچەن دە نەش مزانی ئ اخۆ ب ۆچی ئەو
ڕووبەڕووبوونەوەیە ،پێشتر دەمزانی دکتۆر گیراوە« .شێختەر»ی ش بە
ڕۆڵی خۆی ،هیچ شتێکی سەبارەت بە گرتنی م ن نەدەزان ی ،ئی دی لێ رە
من بە تەواوی شکۆمەندی زیندانییەکی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
سۆڤیەتی لەبەردەمیدا قیت دانیشتبووم.
هەردوو لێک ۆڵەرەوەکە بە ش ێوە فەرمییەك ی تەواوعەی ارەوە لەگەڵم ان
جووانەوە .ئاگاداری ان ک ردینەوە ،ن ابێ لەگەڵ یەک قس ە بکەی ن ،بەڵک و
تەنی ا لە ک اتی پرس یاردا وەام ب دەینەوە .بەام بە گش تی و س ەرباری
گرنگی دان بە ب ۆنەی ڕووبەڕووک ردنەوەکە ،ئەو دانیش تنەی نێ وان دوو
زین دانییەکە هیچ ی ب ۆ دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی تێ دا
نەبوو.
ئەوان بە نۆرە پرس یاریان لێک ردین ،ئ اخۆ ک ێ لە بەدەس ت ێنانی ڤی زای
فەلەس تین ب ۆ ئەن دامانی ب زووتنەوەکە (هەن دێکیان بەر لە ش ۆڕش لە
لیتوانیا و هەندێکیش یان پ اش شۆڕش ەکە) بەرپرس یارە .سەروس ەودای
ڤی زادانەکە دوای ئەوەی حک وومەت درایە دەس تی یەکێتی ی س ۆڤیەت.
هەمووش ی بە زانی اریی ئەوانەوە دەرچووب وون .لە ڕاس تیدا هەم وو
شتێک قانوونییانە بوو و کەسی لەسەر نەدەگیرا .بەام کاتێ تۆ گیرای،
تاوانەکەت ئەوە بوو :هەوڵت داوە لە یەكێتی ی س ۆڤیەت هەڵبێ ی و پیان ت
بۆ هەاتنی ئەوانی دیکە داڕشتووە.
لە وەامی پرسیاری لێکۆڵەرەوەکاندا گوتم ،من بەرپرسی زانیارییەکانی
ڤیزاک ان ب ووم لە نووس ینگەی فەلەس تین لە «کنۆڤ ۆ» ،دوات ر ب ۆ
م اوەیەکیش لەژێ ر دەس ەاتی یەکێتی ی س ۆڤیەتیدا ب وو و
سەلماندنەکەشی هەر لەسەر ناوی من بوو ،چونکە من بەرپرسی بێت ار
بووم« .د .شێختەر»یش لە وەامدا گوتی ،ئەوی ش دەس تی لەو پرس ەدا
هەب ووە .ئ ێمە هەردووکم ان هەم ان ڕاگەی انراوی خۆم ان
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دووب ارەکردەوە .وەامەکانم
ڕووبەڕووبوونەوەکە کۆتایی ات.

ان لە ژوورەکەدا نووس

رانەوە،

باشە ئەوان بۆ وەهایان کرد؟ تا ڕۆژی ئەمڕۆش نەمتوانی ش تێک ب ێم.
تۆ ب ێی ئەوان هیوایان بەوە هەبووبێ ،ئێمە لە ژوورەکەدا دژی یەک دی
بوەس تنەوە ،یەکدی بەو کارانە تاوانبار بکەین ،کە لە بەرچاوی دەزگەی
ئاسایش بەدبوون و لەبەرچاوی خۆشماندا کاری باش ب وون؟ ت ۆ ب ێ ی
ئەوان چێ،ی ان لەوە وەرگرتب ێ ،زین دانییان تێکبەرب دەن و لەگەڵ یەک
بکەونە مشتومڕ؟
خۆ ئەگەر ئەوان هیوایان لەس ەر ئەوە هەڵچن ی ب ووبێ ،ئەوا ب ێ ئومێ د
ب وون .بەام لەوانەیە ئەو ئەگەرە هەب ووبێ ،ئەوان ب ۆیە ئەو دی دارەیان
ڕێکخس تبێ ،چ ونکە یەکێ ک لە نەرێتەک انی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی وەه ا ب ووبێ؟ ئ اخر ئەوەش ڕاس تییە کە
ڕووبەڕووبوونەوە یەکێ لە شێوازەکانی لێکۆڵینەوە ب وو .هەن دێک ج ار
ئەنوامیشی دەبوور یەکێ ک ش اهیدی لەس ەر ئەوی دی کە دەدا .بێگوم ان
هەمیش ە ئەم ح اڵەتە خۆش یێكی ب ێ هاوت ای بە دەزگەی ئاس ایش
دەبەخشی ،کە سەیری بابا بەدبەختەکان بکەن ...
کۆبوونەوە لەگەڵ «شێختەر» تەواو بوو .ئێمە خواحافیزیمان لێکک رد و
نیگاکانیشمان لە وشەکانمان ڕەوانتر ب وون .دیس ان یەک دی دەبینی نەوە
 ...ڕۆژ هەر هەڵدێتەوە ...
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دانپێدانان یان ئاشکراکردن
ش ەوێکیان بەر لەوەی بچی نە س ەر تەختەنوس تنەکان و لێیڕابکش ێین،
منیان بۆ ژووری لێکۆڵینەوە ب انگکرد .پێ دەچوو دوادانیش تنم ب ێ لەگەڵ
لێکۆڵەرەوەکە.
"ئەم ش ەو "،لێک ۆڵەرەوەکە وەه ای پێگ وتمر "ئ ێمە دەگەی نە دەرەنو امی
لێک ۆڵینەوەکە .لێ رەدا ک اری م ن لەگەڵ ت ۆ تەواودەب ێ .ئەوەی هێش تا
ماومانە تەواوکردنی کۆنووسەکەیە".
من یش لێمپرس ی" :جەن ابی دادوەری مەدەن ی ،کەی وادەی دادگەی یەکەم
دە؟"
ئەموارەیان پێینەگوتم پرسیاری بێ سەروبەر نەکەم .بە لێتێگەیش تن و
لوتفەوە وەامی دامەوە.
"ئەمەیان بە پەیوەندی بە منەوە نییە .ئەرکی من ئەو لێک ۆڵینەوەیە ب وو.
ئەوانی دی کە ڕۆژی دادگەی یەکە دادەن ێن "..ئەم قس ەیەی ک رد و س ەری
بەس ەر کاغەزەکان دا گ رت و ش تێکی نووس ی ،ئینو ا ک ورتەدەقێکی ب ۆ
خوێندمەوە:
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"م ن دان ی پێ دادەنێم تاوانب ارم بەوەی س ەرۆکی ڕێکخ راوی «بێت ار»
ب وومە لە پۆلۆنی ا و بەرپرس یاری کارەک انی بێت ارم ،داوام لە گەنو انی
جوو کردووە بێنە ڕیزی «بێتار»ەوە".
"تک ایە لە خ وارەوە واژۆی ب کە ".لێک ۆڵەرەوەکە ئەمەی بە ڕێ زەوە
پێیگوتم ،ئینوا دەکرە بگەڕێیتەوە ژوورەکەت .بەم ج ۆرە لێک ۆڵینەوەکە
کۆتایی هات".
من یش هەڵم دایێر "جەن ابی دادوەری مەدەن ی ،ت ۆ هەم وو ش تێکت
دەق اودەق نووس یوەتەوە ،هەڵ بەتە من یش واژۆی دەکەم ،بەام دەمەوە
داوایەکت لێبکەم ،یەک گۆڕانکاری لە وشەکەدا بکەی".
"چ گۆڕانکاریێک؟ دیسان گۆڕانکاری! چییە ،خۆ سادە و ڕەوانە!"
"ئەوە ڕاس تە ،گۆڕانک ارییەکە تەنی ا لە ڕس تەی یەکەمە ،لە ب ری ئەو
ڕس تەیەی وەه ا دەس تپێدەکا ' م ن دان ی پێ دادەنێم کە تاوانب ارم بە' ...
تکایە بکرێتە ' ،من ئاشکرایدەکەم کە من وابوومە  ....باقی ڕستەکان بێ
خەوشن و منیش ئامادەم واژۆیبکەم".
سەرەتا لێکۆڵەرەوەکە تێنەگەیشت.
"مەبەس تت چی یە ،کە نەنووس م م ن دان ی پێ دادەنێم؟ ئ اخر خ ۆ هەر
بەخ ۆت دان ت پێ دانا ،کە س ەرۆکی جووانەوەکەت ان ب ووی لە پۆلۆنی ا،
هەر بەخ ۆت گوت ت ،کە ت ۆ بەرپرس یاری هەم وو چاالکییەک ان ب ووی،
هەر بە خۆشت گوتت ،ت ۆ بەنێ و ش ارەکانی پۆلۆنی ا گەڕاوی ب ۆ ئەوەی
کۆبوونەوە لەگەڵ الوانی ج ووی ڕێکخراوەکەت دا ب کەی .ئەدی م ن چ یم
نووس یوە؟ م ن هەر ئەوەم نووس یوە ،کە گوت ووتە ،کەواتە ب ۆ چ ی
گۆڕانکاری بکەم و جارێکی دیکە دانەیەکی دیکەی لەبەر بنووسمەوە؟"
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"جەنابی دادوەری مەدەنی "،هێشتا هەر هەوڵم دەدا بۆی ڕوون بکەمەوەر
"م ن ه یچ گلەی یم لە وش ەکانی نێ و ڕس تەکان نی یە .م ن گوت وومە ،کە
س ەرۆکی «بێت ار» ب وومە لە پۆلۆنی ا و دیس ان دووپ اتی دەکەمەوە و
ئامادەش م کۆنووس ەکە لە هەر کاتێک دا واژۆب کەم .بەام ن اتوانم ئەو
ڕاگەی انراوە بەوە ش ێوەیەی نووس راوەر ' دان ی پێ دادەنێم کە تاوانب ارم
بە' واژۆ بکەم  ...بۆ من ڕوونە ،لە چ اوی ت ۆش ئەمە تۆمەتب ارکردنێکی
کوش ندەیە ،بەام لە چ اوی م ن ه یچ تۆمەتب ارکردنی تێ دا نی یە .بە
پ ێچەوانەوە ،م ن دەزان م لەپێن او گەلەکەم ئەرک ی خ ۆم بەجێ ێن اوەر
ئەوەش ئام انوم ب ووە لە ژی ان .لە بەردەم دادگەی یەکەش هەوڵ دەدەم
شتەکە ڕوون بکەمەوە".
هێش تاش لێک ۆڵەرەوەکە لێمتێنەگەیش ت .لە بەش ی س ەرەتای ئەو
گفتوگۆیەمان دا و لە ڕەفت ارەکەی ب ۆم دەرکەوت ،هەس تم ک رد
لێکۆڵەرەوەکە وەها خۆی دەرناخ ا کە لێ ی تێنەگەیش تبێ ،بەڵک و هەر بە
ڕاس تی ئەو "تەلم ودیزم"ــە ن وێیەی من ی ب ۆ ق ووت نەدەدرا .وش ەکانی:
"م ن دان ی پێ دادەنێم کە تاوانب ارم بە  "...دی اربوو ک ارێکی ڕۆتین ی ئەو
ب وو ب ۆ کۆنووسنووس ینی لێکۆڵینەوەک ان .کەواتە ب ۆچی لە پ ڕێکەوە
پێشنیازی گۆڕینی بۆ بکەم؟"
"دەی پێم ب ێ "،لێکۆڵەرەوەکە وەهای پێگوتم بێ ئەوەی ل ێم ت ووڕە ب ێر
" ئایا تۆ سەرۆکی بێتار بووی لە پۆلۆنیا ،یان تۆ بەرپرس نەبووی؟"
"بەڵی ،من بەرپرس بووم".
"کەواتە ت ۆ چی ت لە م ن دەوە؟ کە ت ۆ هەو ب ووی  -وات ای ئەوە
دەگەیەنێ تاوانباری!"
"نەخێر ،جەنابی لێکۆڵەرەوەی مەدەنی .تاوانبار نیم .ئەمەش هەم وو ئەو
جی اوازییەی نێوانم انە .لە چ اوی ت ۆ ،زای ۆنی ب وونم ،ئەن دامێتی بێت ار،
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تاوانب اربوونی م نە .ب ۆ من یش ،ئەوە خزمەتێک ی گەلەکەم ب وو .م ن
تێدەگەم ،دادگە بەگوێرەی قانوونی سۆڤیەتی دادوەری م بەس ەردا دەک ا،
لەوانەش ە حیس ابی هەس تی م ن نەک ا لەو ب ارەیەوە و بەهەن دی
هەڵنەگرە .من خۆم لەسەر ئەو ئەگەرە ڕاهێناوە .بەام تۆ دەتەوە من،
بە س ەلماندنی خ ۆم" ،م ن تاوانب ارم" واژۆب کەم .ن اتوانم ئەمە ب کەم،
چونکە ئەوەم نەسەلماندووە کە تاوانبار بم".
خەریکبوو لێکۆڵەرەوکە لێم تووڕە ببێ.
"کەواتە ،واژۆی مەکە!" وەه ا ه اواریکرد" .ئای ا پێت وایە پێویس تم بە
واژۆی ت ۆ هەیە؟ دەت وانم ئەو کۆنووس ە بە ب ێ واژۆکردنیش ت ب دەمە
دادگە".
منیش هیچم نەگوت.
لێکۆڵەرەوەکە بیرۆکەی خۆی گۆڕی.
"بەام م ن هەمیش ە بەم ش ێوەیە تۆمارن امەکە دادەخەم ،ئێس تاش
دەمەوە کۆت ایی بەو کۆنووس ە بێ نم .باش ە ب ۆچی واژۆی ن اکەی؟ م ن
تەنیا ئەوەی گوتووتە ،نووسیومە .بۆچی واژۆی ناکەی؟"
دیس ان ڕوونک ردنەوەم دایەوە .ئەوی ش چی رۆکەکەی خ ۆی
دووبارەکردەوە.
بێ وودە بە ڕووس یە ش ڕەکەم بە دوای وش ەی نوێ دا گەڕام ،ت ا بە
شێوەیەکی جیاوازتر ،ئەوەی پێشتر دەرمبڕیبوو ،بی ێمەوە.
ئینوا ئەو کەوتە هەڕەشەکردن.
منیش لەناوخۆمدا گرمۆڵە ببووم" .ئەمە کاتی دادگەییە "،وەه ام بە خ ۆم
گ وتەوە" .بەڵک و ت اقیکردنەوەیەکی یەک اکەرەوە ب ێ .ئەگەر لێی دەرباز
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نەب م ،ئەوا ه یچ وات ایەک ب ۆ ژی ان ن امێنێتەوە .ئاش کراکردنی
تاوانباربوونی خۆم بەوەی سەرۆکی «بێتار» بووم؟ نەخێر ،ن ا ،لە ژێ ر
هیچ بارودۆخێکدا! دەی هەرچی دەکا با بیکا ،من واژۆی ناکەم".
لە خودا پاڕامەوە بەڵکو لەو کاتە پێویستییەدا بە هان امەوە ب ێ .ئاگاش م
لێنەبوو وشەکانی دوعاکەم بە دەنگەوە گۆکردن.
ئیدی لێکۆڵەرەوەکە بەسەرمدا قی،اندی" :ئەوە چیت گووت؟"
"جەنابی دادوەری مەدەنی ،هیچم نەگوت".
مەبەستت چیە کە هیچت نەگوت؟ ئایا لە ڕووی من درۆ دەکەی؟ چۆن،
خۆ گوێم لێبوو قسەت دەکرد".
"من هیچم نەگوت .لەگەڵ خۆم دەدوام".
لێکۆڵەرەوەکە لە قرتەی پێکەنینی دا.
"سەیریکە "،بە تەوس ەوە پێیگ وتم" ،وا خەری کە لەگەڵ خ ۆی قس ە دەک ا!
ئەرە قەت پارێزەرێک ت دی وە لەگەڵ خ ۆی ب دوە! قس ە لەگەڵ خ ۆت
مەکە ".بە بێ زراویەوە گ وتیر "باش تر وایە بە گ وێم ب کەی .پێ ت دەڵ ێم
پێویستە ئەم کۆنووسە واژۆ بکەی ،دەنا خراپت بەسەر دە".
وش ە گاڵتەجاڕییەک انی ئازاریان دام ،بەام ه یچ بەرتەک ێکم نەب وو .لە
ڕاستیدا خۆشیم بەوە هات ،کە کەشەکە هەندێک سووکتر بووەوە.
"جەنابی دادوەری مەدەنی "،منیش وەها تێ ەڵچوومەوەر "داوات لێ دەکەم
ل ێم تێ بگەی ،کە م ن دان بە وش ەی 'تاوانب ار'دا ن انێم .خ ۆ هەم وو ئەو
ش تەی داوات لێ دەکەم ،تەنی ا ئەوەیە ئەو دوو وش ەیە لە پوختەن امەی
نووس ینەکەت بگ ۆڕی .ب ۆ م ن ئەو ش تە زۆر گ رنگە ،بەام ئای ا
گ رنگییەکەی لە چ اوی لێک ۆڵینەوەکەدا چی یە؟ خ ۆ لە هەم وو بارێک دا،
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هەموو شتەکان دەچنە بەردەم دادگە ،ئینوا دادوەرەکان ئەو کەس انەن،
کە بڕیاردەدەن ،تاوانبارم یان نا".
"خ ۆ ت ۆ ئەوەم فێ ر ن اکەی ئ اخۆ چ ی لە ڕوانین ی لێک ۆڵینەوەدا گ رنگە!
دیسان بە لۆژیکەوە ئامۆژگاریت دەکەم :واژۆی ب کە و لێک ۆڵینەوەکەش
کۆتایی پێ دە ،ئیدی بە سەالمەتی لە ژوورە زیندانییەکەت دادەنیشی".
"جەن ابی دادوەری مەدەن ی ،ن اتوانم .م ن دڵنی ام ،ئەگەر ه اتوو واژۆی
ب کەم ،زۆر ش ت لە دەس تدەدەم ،تەن انەت لە ڕوان گەی تۆش ەوە .هەر
چۆنێک بێ ،خۆ تۆش ئایدیالیستێکی "...
"م ن ئایدیالیس ت ن یم ".لێک ۆڵەرەوەکە یەکس ەر قس ەی پێب ڕیم و بە
تەوسەوە گوتیر "من کۆمۆنیستم و ماتریالیزمی مێ،ووییش ئەو ش تەیە
کە الی من دەیخوا".
"نا ،نەخێر "،خێرا بەدحاڵیبوونەکەم ڕاستکردەوە و گوتمر "مەبەستی م ن
ئام اژە نەب وو ب ۆ کێش ەی فەلس ەفی ئای دیالیزم و ماتری الیزم .مەبەس تم
ئەوەب وو ب ێم ،بە خ اترجەمییەوە تێ دەگەی ،کە سەرمەش قی نم وونەیی
چییە ،واتای ئامانوی بەرز چییە .ئەی تۆ ئامادە نیت ،ژیانت ب ۆ نم وونە
پێشەنگی خۆت بە قوربان بکەی؟"
"پرس یارەکەت ب ێ مێش کانەیە .هەڵ بەتە ،خ ۆ ئەگەر داوام لێبک رە وەه ا
ب کەم ،ئەوا لەهەر س اتێکدا ئام ادەم گی انم ب ۆ س ەرکەوتنی ش ۆڕش ،ب ۆ
واتی سۆڤیەت بەختبکەم".
"چاکە ،منیش هەر ئامادەم".
"ئامادەی بۆ چی؟"
"بۆئەوەی گیانم لە پێناو نموونەسەرمەشقی خۆم دابنێم".
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"باشە تۆ چ نم ونەیەکی سەرمەش قت هەیە؟ ئای ا ئەو ش انۆ گاڵتەج اڕییە
ب ووکەڵەییە نم ونە سەرمەش قە؟ باش ە ت ۆ چ ۆن لە نمونەسەرمەش ق
گەیشتووی؟ تەنانەت ئەوەی تۆ ،هی ئەوەی نییە تاڵە موویێکیشی بۆ بە
قوربان بکەی ،کەچی ژیانی تۆ قەیناکا .ک ێ ژی انی ت ۆی دەوە؟ خ ۆ ت ۆ
گەنج و ڕۆشنبیری .خۆت گوتت دەتەوە خزمەتی گەلەکەت ب کەی .خ ۆ
ت ۆ ت ا ئێس تا خزمەت ی گەلەکەت نەک ردووە ،بەڵک و خزمەت ی دوژمن ی
گەلەکە و دوژمن ی مرۆڤایەتی ت ک ردووە .ئەوەش ڕاس تە کە ت اوانەکەی
ت ۆ زۆر گەورەیە ،م ن ن اتوانم ب ێم ئ اخۆ دادگە چ بڕی اڕیکی لە ب ارەوە
دەدا ،بەام ئەگەر ت ۆ وەک پێویس ت هەڵس وکەوت ب کەی ،ئەگەری ئەوە
هەیە دەرفەتێک ت پێب درە ک اری ب اش ب ۆ گەلەکەت ب کەی .بێگوم ان،
س ەرەتا ت ۆ دەب ێ بخ رێیتە ب ن قۆن اغێکی پەروەردە و نۆژەنب وونەوەی
پەروەردە".
"بە ی ارمەتی یەزدان "،نی وەی قس ەکەم ب ۆ خ ۆم ب وو کە گ وتم" ،بەڵک و
هێشتا بمەوە کار بۆ گەلەکەم بکەم".
"خودا؟ ئایا باوەڕت بە خودا هەیە؟"
بێ نیازانە بابەتەکەم گۆڕی .پێشم خۆش بوو کە گۆڕا.
"بەڵێ ،هەڵبەتە بڕوام بە خودا هەیە".
"م ن دەبی نم لەم بارەیەش ەوە ت ۆ پێویس تە س ەرلەنوە پەروەردە
بکرێیتەوە .بەام پێویس تە ئەوە ب ێم ،ئەم قس ە پووچ انەم ل ێ چ اوەڕە
نەدەکردی هەی مێناحیم وۆلفۆڤیچ .باشە چۆن بڕوات بە خوا هەیە؟"
"من مامۆستای زانکۆم بینیون بڕوایان بە خوا هەبووە .زان ای مەزن یش
هەن بڕوایان بەخوا هەیە"،
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"قس ەی ق ۆڕ! ن اکرە زان ا ب ڕوای بە خ وا هەب ێ .ئەوانەی ت ۆ ئاماژەی ان
پێ دەکەی ،کە باوەڕی ان هەیە ،ئەوانە مووچەخ ۆری دەس تی
بۆرژووازیەتن .ئەرە هەر بەڕێکەوت ،دەکرە پێمب ێی ب ۆچی ب ڕوات بە
خودا هەیە؟"
"ئ اخر ئەوە ب ۆ ڕوونک ردنەوە ،ش تێکی س ەختە ،هەی جەن ابی دادوەری
مەدەن ی .ب اوەڕ ش تێک نی یە ،م رۆب بە ش ێوەیەکی ئاوەزمەن دانە
ڕوونیبکاتەوە".
"شتەکە ئەمەیە .ب اوەڕبوون بە خ ودا ،ش تێکە کە دژبەری ڕوون اکبیریی
ئادەمیزادە ،کەواتە چۆن بڕوات پێی هەیە؟"
" ب اوەڕبوون ش تێکی دژبەری ڕوون اکبیری نی یەر بەام پی او لە
ڕوون اکبیری ،لە تێگەیش تنی خۆی دا ن اتوانێ هەن دە ش ت بە ش ێوەی
ئاوەزمەندانە تێبگا ،بەم جۆرە باوەڕ بە هێزێکی بااتردەکا".
" ئایا شتی وا هەیە کە مێشک تێی نەگا؟ شتی وا لە گۆڕێدا نییە! دەک رە
لە زانستدا وەام بۆ هەموو شتێک هەبێ".
" هەمووی وەک یەکە ،هێشتا زانس ت نەیتوانی وە کێش ەی ژی ان و م ردن
چارەسەربکا".
"ک ێ ئەو ش تانەی بە ت ۆ گوت ووە؟ زین دەوەرزانی هەم وو ش تێکی
پەیوەندیداری بە ژیان و مردن لێکداوەتەوە".
"من مەبەستم پێواژۆی ژی ان نی یە ،بەڵک و مەتەڵ ی ژی انە .ئ اخۆ ژی ان لە
کوێوە هاتووە؟ خۆ م ن باس ی پەرەس ەندنی زین دوەرزانی ن اکەم ،بەام
ئەوەی پێی دەڵێن "هۆک اری س ەرەتایی" ئی دی زانس ت ن اتوانێ
ڕوونیبکاتەوە .دیارە من بایی پێویست نەمخوێندووە تا ڕوونک ردنەوەی
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زانس تی ب زانم .هەرچۆنێ ک ب ێ ،ئەوە دەزان م ،زانس ت ش تی مەزن ی
بەدی ێناوە ،بەام ناتوانێ شتێکی مردوو زیندوو بکاتەوە".
" ئەوە تۆ باسی چی دەکەی؟ هیچ شتێک نییە زانس ت ڕوون ی نەک اتەوە.
هەڵبەتە پرسەکە پرس ی پەرەس ەندنە .دوو س ەد س اڵ ،تەنی ا دوو س ەد
ساڵ بەر لە ئێستا ،مرۆب لەوەی ئێستا کەمت ری دەزان ی .ئ ێمەش ش ت
زی اتر دەزان ین لەوانەی س ەد س اڵ بەر لە ئ ێمە ژی اون .زانس ت لە
پەرەس ەندندایە .ڕۆژی ئەوەش دە ه یچ تەلیس مێک ب ۆ زانس ت
نەمێنێتەوە .من بڕوام بە زانستە ،هەر بۆیەشە ب ڕوام بە خ ودا نی یە .ت ۆ
باسی مەتەڵی ژیانت کرد .ئای ا دەزان ی ،زانس تی داودەرم ان لە یەکێتی ی
سۆڤیەتدا ،لەوەدا سەرکەوتووە مردوو زیندووبکاتەوە؟"
"نەخێر .من شتم لەو بارەوە نەخوێندۆتەوە".
"چ اکە ،م ن وا ئەو ڕاس تیەت پێ دەڵێم .بۆخ ۆم خوێن دوومەتەوە ،بە
نەش تەرگەری دڵ ،ژیانی ان ب ۆ کەس ی م ردوو گەڕان دۆتەوە .ئەوەش
ڕاستە کەسەکە پاش نەشتەرگەرییەکە زۆر نەژیا ،بەام خ ۆ ئەوە تەن ا
سەرەتایە .من خاترجەمم ،کە زانست ئەو کێشەیە چارەس ەر دەک ا .هەر
بەڕاس تی ،پێمخۆش ە و بە پێویس تی دەزان م ش ت لەو ب ارەیەوە
بخ وێنیتەوەر م ن دەزان م لە چ جی انێکی خۆش گوزەراندا ب ووی ت اکو
ئێس تا .ئەگەر ه اتوو ئەو گوت ارەم دۆزیەوە ،ب ۆت دەنێ رمە ژووری
زیندان .ئایا ڕێگەپێدراوی لە زیندان شت بخوێنیتەوە؟"
"نەخێ ر ،هێش تا ه یچ کتێبی ان ب ۆ نەهێن اوین .هەروەه ا دوو کتێ بەکەی
خۆمیشیان بۆ نەگەڕاندوومەتەوە".
"ئ ۆو ،بەڵ ێ .زین دانییەکان تەنی ا دوای بە ئەنوامگەیان دنی لێک ۆڵینەوە،
دەتوانن بخوێننەوە".
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نەرمونی انی و کەیفخۆشییەکەش ی بە هەم ان ش ێوە کت وپڕییەکەی
دەستیپێکرد ،ڕەویەوە.
ئەموارەی ان بە تون دییەوە گ وتی" :بەس یەتی فەلس ەفاندن .کاتێ ک
لێک ۆڵینەوەکەت کۆتایی ات ،کتێبەک ان وەردەگ ریتەوە .بەام خ ۆت
کەللەڕەق کردووە و ناتەوە کۆنووسەکە واژۆ بکەی".
"جەنابی دادوەری مەدەنی ،خ ۆ م ن دەمەوە واژۆی ب کەم ،بەام داوات
لێدەکەم دوو وشە ،هەر تەنیا دوووشەی لێ بگۆڕی".
" هاتیەوە سەر بەزمەکەی خۆت؟ چی بگۆڕدرە؟ پێویس تە چ ی بگ ۆڕم؟
خ ۆ م ن کتوم ت قس ەکانتم نووس یوەتەوە .خ ۆت گوت ت س ەرۆکی
«بێتار» بووی لە پۆلۆنیا ،منیش هەر ئەوەم یاداشتکردووە".
"بەڵێ ،بەام من تاوانبار نیم".
"ئاها ،ئاوا ،تۆ تەواو تاوانباری! تەن انەت خۆش ت بە خ ۆت ن ازانی ئ اخۆ
چەند تاوانباری!"
بەم جۆرە بەڵگەوبەندەکان بۆ چەندین سەعات درێ،ەیان کێشا ،هەڵبەتە
بە پ لە و ئاس تی هەمەچەش نە ،بە هەڕەش ە و مەرای ی ،بە
دووبارەکردنەوەیەکی هەراسانی هەر هەمان هۆ".
ئینو ا لە ه یکەوە دەرکەکە ک رایەوە و ه اوڕێیەکەی لێک ۆڵەرەوەکە،
مێوەری دەزگەی ئاسایش وەژوور کەوت.
لێکۆڵەرەوەکە پێی گوت" :ئەرە سەبارەت بەو شتە چ ی دەڵێ ی؟ واژۆی
ناکا".
"چی واژۆ بکا؟" مێوەرەکەش بێوەییانە لێیپرسییەوە.
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"کۆنووسەکە".
"چ ی؟" ئینو ا م ێوەرەکە ڕووی لە م ن ک رد" .دەبی نم دەتەوە ڕۆڵ ی
پ اڵەوان ببین ی .ئ ێمە پێش تر ئەو ج ۆرە پاڵەوانانەم ان بینی ون .م ن
ئامۆژگاریت دەکەم ،بۆ خۆت باشە ،واژۆی بکەی .بە گشتی ت ۆ بەخت ت
هەیە ،کە لێکۆڵەرەویەکی دادوەری وەهات هەیە .چما واژۆی ناکەی؟"
"جەنابی دادوەری لێکۆڵەرەوە "،منیش پ ێم گ وتەوەر "م ن پ اڵەوان ن یم و
ڕۆڵ ی پاڵەوان انەش ن اگێڕم .پرس ەکە پرس ی ب اوەڕە .م ن ئەمە واژۆ
ناکەم ،کە ب ێم تاوانبارم ،چونکە بڕوام بە نموونە پێشەنگی خۆم هەیە".
"ئەوە باس ی چ ی دەک ا؟" م ێوەرەکە ڕووی پرس یاری لە لێک ۆڵەرەوەکە
کرد.
لێک ۆڵەرەوەکەش دەقەکەی ب ۆ خوێن دەوە و ئەوەش ی خستەس ەر:
"نایەوە واژۆی لەسەر بکا".
"تۆ ڕەتیدەکەیتەوە واژۆ لەسەر ئەمە ب کەی؟" دیس ان م ێوەرەکە ڕووی
پرس یاری لە م ن ک ردەوەر "ب ۆچی؟ خ ۆ ئەوە ڕاس تییە .چ ۆن دەت وانی
شتێک ڕاستی بێ و واژۆی لەسەر نەکەی؟"
خەریکب وو ئەو هۆک ارانەی ب ۆ دووب ارە ب کەمەوە کە ب ۆچی واژۆی
ن اکەم  -هەر خ واش دەزان ێ چەن دین ج ارم گوتب ووەوە! بەام لەو
س اتەدا بیرۆکەیەک ی دی کەم ب ۆ ه ات و من یش یەکس ەر گ وتم ،وەنەب ێ
هەر لەبەر ئەوەی لە ڕوونک ردنەوەی پێش ووترم مان دوو ب ووبم ،بەڵک و
بیرۆکەیەکی قانوونیانەی دروست بوو.
"جەن ابی دادوەری مەدەن ی "،بەم ج ۆرە کەوت مە قس ەر "هەر س اتێک
ئامادەم کۆنووسەکە واژۆبکەم ،بەام چۆن ئەوە واژۆبکەم کە ب ێم م ن
تاوانبارم؟ من دەمەوە بەرگری لەخۆم بکەم ،پێش موایە م افی بەرگ ری
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لەخۆکردنم هەیە .کاتێک دەچ مە بەردەم دادگە ،هەوڵ دەدەم بیس ەلمێنم
تاوانب ار ن یم .ئەوەش دەبێ تە بەرگ ری لەخ ۆکردنم ،ت اکە بەرگ ری
لەخۆکردنم دەب ێ .بەام چ ۆن دەت وانم لە دادگە بەرگ ری لەخ ۆم ب کەم،
ئەگەر پێشوەختە دانم بەوەدا نابێ ،کە تاوانبارم؟"
کاتێ ک گ وێی لەم قس ەیەم ب وو ،م ێوەرەکە ش تێکی نە بە م ن ،نەبە
هاوڕێکەی نەگوت ،بەڵک و بەخ ۆی گ وتەوە" :دادگەی ی! س ەکۆی دادگەی
بدەیتێ ،سەکۆیەکی بۆ لەبلەبانیی بدەیتێ!'
ئینوا پرسی" :دەتەوە قەناعەت بە کێ بێنی؟ ئێمە؟ (چیکیست) ئاسایشە
دێرینەکان؟"
لەو کاتەی گیرابوم ،یەکەمین جارم بوو گوێم لە وش ەی ک ۆنینە ب ێ کە
وش ەیەکی س امناک ب وو :چیکیس ت (ئاسایش ی دێ رین)! ئ ای بە چ
شانازییەکەوە وشەکەی گۆ کرد! بەام چیکیست شتێکی لەوە گرنگت ری
گوتبوو .ئەو بەڵێن ی ه اوڕێکەی دووب ارە نەک ردەوە بەوەی کە دادگە لە
گۆڕێدایە .ئەو گوتی" :دادگە' دەی سەکۆیەکی بدەرە!'
ئینو ا م ێوەرەکە ژوورەکەی بەجێ ێش ت ،من یش بە ت ۆنە دەنگێک ی
قێزەون و نامرادانە بە لێکۆڵەرەوەکەم گوت" :جەنابی دادوەری مەدەنی،
چەن دین ج ار پێتڕاگەیان دم ،کە دادگە لە ئ ارادایە ،هەن ووکەش لە
مێوەرەکە تێگەیشتم ،هیچ شتێکی وەها لە ئارادا نییە".
لێکۆڵەرەوەکە بە گەرمییەوە وەامی دامەوە' :من لێکۆڵەرەوەی تۆم .من
پێمگ وتی دادگە هەیە ،کەواتە دادگە دەب ێ! بەام س ەرەتا ئ ێمە دەب ێ
لێکۆڵینەوەکەم ان تەواوبکەی ن .دەی پ وختەکە واژۆ ب کە و ب ا کۆت ایی
پێبێ".
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لەو ک اتەوە چی دیکە لێک دانەوەی ئای دیۆلۆژیانەم بەکارنەهێن ا .قەن اعەتە
ق انوونییەکەم دووب ارەکردەوە :ئەگەر ه اتوو تاوانب اربوونی خ ۆم
واژۆبکەم ،چی بۆ دادگە دەمێنێتەوە؟
بۆ ن زیکەی هەم وو ش ەوەکە ،ئەرگومێن ت س ەبارەت بە دوو وش ەکە لە
نێ و پ وختەی کۆنووس کە هەر لە گفتوگ ۆدا ب وو .لە کۆتایی دا
لێکۆڵەرەوەکە گوتی:
"تۆ ئازاری خۆت دەدەی .تۆ وام لێدەکەی نەخۆش بکەوم ،ت ۆ هەروەک
مەیمونێ ک وای ،هەرگی ز من یش ن امەوە ج ارێکی دی کە بتبی نمەوە .م ن
وشەی دانپێدانانەکە ڕەشدەکەمەوە و وشەی :ئاش کرای دەکەم  ...ئی دی
بەم جۆرە "...
منیش کەیفم پێ ات .هیچی دی گوێم بەو شتە بێ بایەخانە نەدایەوە.
لەبەر نزیک ی هەردوو زم انی پۆل ۆنی و ڕووس ی لە یەک ،ت وانیم لە
جی اوازی کەم نێ وان وش ەکانی  priznauioکە وات ای ئاش کراکردن،
ئاش کراکردنی ڕاس تییەک ،لەگەڵ وش ەی  priznaiusکە وات ای دانن ان،
دانن ان بە ت اوانی دەگەیان د .ب ۆیە داوام لە لێک ۆڵەرەوەکەم ک رد وش ەی
 prinzaioبنووس ێ نەوەک  .priznaiusتەن انەت خ ۆی لە گ وورە
نەبرد وەامیشم بداتەوە .ئەو پارچە کاغەزەی پێشوی دڕان د و دەقێک ی
دیکەی نوێی نووسیەوە و بەم شێوەیە بوو:
"من دانی پێدادەنێم کە سەرۆکی بێتار بووم لە پۆلۆنیا "...
منیش بۆم دانەنەواند!
واژۆم کرد .منیان گەڕاندەوە ژوورە زیندانەکەم.
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مەتەڵی دانپێدانان
بەر لە دەستپێکردنەوەی چیرۆک ی زین دانیکردنەکەم ،حەز دەکەم لێ رەدا
ش تێک ب ێم ،لە ن اخی ئەزم وونمەوە س ەبارەت بە هەڵ ێن انی ئەو
ل وغزەی ،کە ب ۆ پ ازدە س اڵ و زی اتر ب ۆتە مەتەڵ ی جی ان ،ئەوی ش
مەتەڵی دادگەکانی یەکێتیی سۆڤیەتە.
پێموایە بە ئاس تەم جی ان بە هاتنەپێش ەوەی باسوخواس ی "پیانگێ ڕی"
دژی یەکێ ک ی ان دژی گرووپ ی دەس ەاتدار لە ڕووس یا ی اخود و لە
وات انی هاوپەیم انی سەرس ام ب ووە .ئ اخر خ ۆ لە مێ ،ووی زۆر لە
واتان ڕوویداوە ،دەقاودەقیش وەنەبێ هەر کۆمۆنیستەکان بن ،ح اڵەتی
پ یان ب ۆ ڕووخان دنی حکوومەتەک ان هەب ووە کە بەدەر لە فەرم انی
ڕەخ نە لەخ ۆگرتن ،ڕێگەی ان بە ڕەخنەگ رتن لە بەران بەر نەداوە .بە
گ وێرەی بەڵگەک انی «ئێ دوارد بێن ێ » س ەرۆکی ک ۆچکردووی
چیکۆس لۆڤاکیا ،ژێرخ انی وەه ا ب ۆ بیرک ردنەوە هەب ووە کە مارش اڵ
«توکاچێوس کی» هەر بە ڕاس تی بە نی از ب ووە ،ج ۆرە "شۆڕش ێکی
پۆناپ ارت"ـــــییانە لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا بەرپابک ا .ئەگەر لەس ەرێکی
دیکەش ەوە ،ئەگەر م رۆ وای دابن ێ« ،زینۆڤی ژ»« ،ک امێنژ»،
«بوخ ارین» و «ڕیک ۆب» کە دۆس ت و ه اوڕێی «لین ین» ب وون
(هەروەه ا ڕەخنەگریش ی ب وون) ،گوناحی ان تەنی ا لەوەدا ب ووبێ،
لەمێ،ب وو س تالینیان دەناس ی و زی اتر باوەڕی ان بە بۆچ وونی خۆی ان
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لەوەی ه ی ئەو هەب وو ،ئەوا دەب ێ ئەوە لە بی ر بکەی ن ،لە مێ ،وودا،
هەروەه ا لە ح اڵەتی ئەندێش ەی پیانگێڕی دا ،لە الیەن فەرمانڕەوای ان بە
خۆی ان ئەو ش تەیان س ازکردووە و لە الیەن خۆش یانەوە پەردەی
لەسەر هەڵدراوەتەوە هەر بۆ ئەوەی نەیارەکانی ان لەن اوبەرن .هەروەک
«فۆش ێ» وەزی ری دام ودەزگەی پۆلیس یی ن اپلیۆن گوت وویەتی" :هەر
وەزیرێک ی ڕێزلەخۆگرت ووی پ ۆلی دەب ێ لە نێ و کۆڵەپش تیدا بەالی
کەمییەوە یەک دوو نەخشەی پیانگێڕی لە دژی دەوڵەت هەبێ "...
دادگەک ان لە «مۆس کۆ» و «س ۆفیا» ی ان «بوداپس ت» و «پ راگ»
م ایەی سەرس امین ،ئەوەش وەنەب ێ هەر لەبەر تۆمەتب ارکرنەوە ب ێ
بەڵکو لەبەر تۆمەتب ارکراوانە .چ اودێرانی دەرەوەی ب ازنەی هەژم وونی
کۆمۆنیس تی ،هەس تیارن ی ان بە ج ۆرێکی دی کە ،دەک رە بڕوای ان بە
تۆمەتبارکردنەک انی داواک اری گش تی «ڤیشنس کی( »)79و ش اگردەکانی
هەبێ ،ی اخود تۆمەتبارنامەی ان یەکێ ک ب ێ لە پیانەک انی فوش ێی".ئ اخر
لێ رەدا ئەگەری س ێ ەم نی یە .لە هەردوو ح اڵەتەکەدا ،چ اودێران -
کەسانی ئازاد  -وەستاون و سەرسامن و دەیانەوە بزانن :چی بەسەر
تۆمەتبارەکاندا هات؟
خۆ ئەگەر ئەوان بە ڕاست دژی دەسەاتدار هەڵس تابنەوە ،ئەگەر ئەوان
بڕوایان بەوە هەب ێ دەس ەاتداران لە ڕێ گەی ڕاس ت الی ان داوە ،ئەگەر
ئەوان لە ڕژێمی کۆمۆنیستی بێ یوا بووبن و بڕیاریاندابێ ب ۆ ڕژێمێک ی
دیکە خەبات بکەن ،یان ئەگەر هاتوو هەر بە کۆمۆنیستی مابنەوە ،بەام
ب ۆ ئەوە ڕاپەڕی بن ،کە کۆمۆنیس تی ڕاس تەقینە ب ێن نەدی ،هەروەک
ئەوەی ش تەکە لە ت افی الوێتی دا لە مێش کیان چەس پبووە ،کە بە هەم وو
ژیانی ان هەمیش ە هەر خەونی ان پێ وە بینی وە کە وای لێب ێر باش ە لەو
حاڵەت دا ئەدی ب ۆچی دان بە باوەڕەکانی ان ن انێن بەوەی هەوڵی ان ب ۆ
 -79ڤیشنسکی  )١٩٥٤-١٨٨٣( Andre Vyshinskyسیاسی و یاساناس و دیپلۆماتی
سۆڤیەتی .ڤیشنسکی بە داواکاری گشتیی جۆزیە ستالین لە دادگەکانی مۆسکۆ ناسرابوو.
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داوە ،بەوەی خەباتی ان ب ۆ ک ردووە؟ زۆر لەوانەی لە س ۆڤیەت
تۆمەتبارکران شۆڕش گێرە دێ رین ب وون .زین دان ،قەفەزی تۆمەتب اری،
ئازار و ئەشکەنوەدان و تەنانەت سێببەری مەرگ یش ب ۆ ئەوان ش تێکی
ن وە نەب وو .ئەوان خەڵک انێکی بەئەزم وون ب وون .ئەوان ش ێوازەکانی
جەنگ ی شۆڕش گێڕی فێ ر بب وون ،ئەوان نەوەک لە "خ ولی ئێ وارانە"،
بەڵک و لە "زانکۆک ان"ی ژێرزەمین ی ،لە ڕاوەدوون ان و ژانوناس ۆر
فێربب وون ،دەرس یان وەرگرتب وو .ئەوان لە بەردەم لێکۆڵەرەوەک ان،
دادوەرەک ان و لە س ێدارەدەرەکان زی اتر لە جارێ ک نەترس انە
وەس تابوون ،ئەوان س ەری خۆی ان نەوینەک رد ،ب ۆ کەم ێ بەزەی ی
نەپ اڕانەوە ،بەڵک و ئەوان ب ۆ نم وونە پێش ەنگی خۆی ان جەنگ ان .کەواتە
دەک رە بپرس ین ،ئەرە گەل ۆ ،دوای ئەوە چ ی بەس ەر هەر هەم ان
خەڵک دا ه ات ،کە لەبەردەم لێک ۆڵەرەوەیەکی "چێک ا( ،")80لەبەردەم
داواکاری گشتیی سۆڤیەت ،لە بەردەمی جەالدی سوور ڕاوەس تێندران؟
ئەرە بۆچی دانپێدانانەکەی ئەوان ه اوڕە نەب وو لەگەڵ ڕاگەیەنراوێک ی
ش اناز و ڕوون وەک ئ اوێتەبوونی ش ەڕڤان لەگەڵ ئەرکەکەی،
خەڵکانێ ک کە ش ەق یان گرتب ێ" :ڕاس تی لەگەڵ ئ ێمەدایە نەوەک لەگەڵ
دەسەاتداران".
لە س ەرێکی دیکەش ەوە ،ئەگەر تۆمەتبارکراوەک ان قورب انی دەس تی
پیانگێ ڕی ب ن ،ئەگەر ئەوان هیچی ان دژی حکوومەتەکانی ان نەکردب ێ،
ئەرە چ ی بەس ەر ب اری خ ۆزایی و خۆپاراس تنیان ه ات؟ باش ە ئەوان
هەر هەم ان ڕەفت اری کە خەڵكانێ ک دەن وێنن کە ڕووبەڕووی مەترس ی
دەبنەوە؟ ئەرە ب ۆ چ ی ئەوان هاوارن اکەن و ن اقی،ێنن" :ئ ێمە بێت اوانین
جی انیش دەبێ بزانێ ئێمە لەسەر هەقین؟"

 -80چیکا  Chekaڕێکخراوێکی ڕژێمی یەکێتیی سۆڤیەت بوو تایبەت بە لێپێچینەوە لە
چاالکییەکانی دژەشۆڕش .زۆر لە دوژمنە ڕاستی و ناڕاستییەکانی ڕژێمی لینینی لەناوبرد
کە لە  ١٩١٧تا ١٩٢٢دا دامەزرابوو ،دواتر دەزگەی  OGPUجێگەی گرتەوە .وەرگێڕ.
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لە ساڵیادی شۆڕشەکاندا ،ئەوسا چ زانستی ،کۆمەایەتی ی ان نیش تمانی
ب ووبن ،ئەو دۆخە هەر هەب وو ،کەس انێک ژی انی خۆی ان ک ردبێتە
قورب انی بیروباوەڕەکەی ان و کەس انێکیش بیروباوەڕەکەی ان ک ردبێتە
قورب انی پاراس تینی ژی انی خۆی ان .کەچ ی تۆمەتب ار لە دادگەی
سۆڤیەتیدا بیروباوەڕی خۆی دەکاتە قوربانی ،هەر ب ۆ ئەوەی لە ژیان دا
بمێنێتەوە .جی انیش سەرس امە .باش ە ت ۆ ب ێ ی چ ی ئەوان ی گەیان دبێتە
سەر ئەو حاڵەتە دوواندنەی حاشالێکردن ،ئەرە ئەو بارە بێپێشینەیە لە
مێ،ووی شۆڕشدا؟
هەڵ بەتە ئەوە نەتەنی ا پرس ێک نی یە ،دواپرس مان نی یە لە ڕووی ئەو
دی اردەیەی ،کە ئ ێمە گەواهی دەر ب ووین و لە س ییەکانی «مۆس کۆ» و
چلەک انی «س ۆفیا» و پەنواک انی «پ راگ» ڕوویان دا .هێش تاش دەک رە
ببینە گەواهیدەر لە ...؟ دەکرە کەس ێک زی اتر بپرس ێ :ئەرە مەبەس تی
سیاس ی "ئەن دازیارانی ڕۆح" چی یە کە داوای ئەوە لەوانە دەک ا بم رن،
دۆزەکەش یان تەن انەت بەر لە وەی گ وللەی س ۆز و بەزەی ی
لەپشتەس ەریان ب درە ،هەب ووە؟ زەحمەت یش نی یە وەام ی ئەو پرس ە
ب درێتەوە .ئ اخر خ ۆ دەس ەاتدارانی مۆس کۆش دەرچ ووی "زانک ۆ"ی
جەنگ ی شۆڕش گێڕین .ئەوان ئەوە فێرب وونە یەک ێ لە هۆک ارە
یەکاکەرەوەکانی جەن لە نێ وان "زەب وون" ،ئایدیالیس تەکان و "بەهێ ز"
دەسەاتدارەکان "شاهیدی خوێن"ی تۆمەتبارکراوەکەیە ،کە ژیانی خۆی
لەپێن اوی نم وونە سەرمەش قەکەی خ ۆی بەخش یوە .لەبەر ئەو
شەهیدناس ییەدا ،ج ووە بێدەس ەاتەکان توانی ان لەبەردەم
چەوسێنەرانیان بووەس تنەوەر هەر لەبەر ئەوەش ب وو ،کریس تیانێتی ،لە
بیروب اوەڕی ئ اینزایەکی بچ ووکەوە ب ووە دین ی جی انر چ ونکە
شەهیدناس ی ،ڕام انی ئ ازادی بەس ەر تیروکەوان ی س تەمکارانی هەم وو
کیش وەرەکان ،زاڵک رد ،لەو هەم وو ناوچانەش دا بە ه ۆی ی اخیبووە
عیبرییەکانی ئێرتز ئیسرائی  ،لە ڕۆژگاری هاوچەرخماندا ،بەسەر هێزی
داگیرک اری بەریت انی و س وپاکەیدا س ەرکەوت .ئەوەش ڕێس ایەکی
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زێڕین ی مێ ،ووە :خ وێنی ب اوەڕداران ژی انی بیروباوەڕەکەی انە.
دەس ەاتدارانی مۆس کۆ دەزان ن ،ئەم ڕێس ایە نەوەک هەر ش تێکی
بی ردۆزییە بەڵک و ڕاس تییە ،لە ئەزم وونی کەس ەکی خۆی ان ئەو ش تە
دەزانن .هەر بۆیە ئەوان ڕێگە بە هیچ ک ارێکی پاڵەوان انە ،ڕێ گە بە ه یچ
شەهیدناسییەک لەسەر س ەکۆی گش تی دادگەدا ن ادەن .بە پ ێچەوانەوە،
س ەکۆی دادگە  ،ت ا ئەو ک اتەی ک اری پێ دەکرە ،ب ۆ تێکوپێکش کاندنی
ئای دیۆلۆژیای ش اهیدانی خ وێنی تۆمەرتبارکراوەک انە .م ێوەرەکەی
دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی س ۆڤیەتیش لە ژووری لێک ۆڵینەوەکە بە
منی ڕابوارد" :دادگەیی! دەی سەکۆیەکی بدەرە!" بەم وشە تەوس دارانە
هاوڕێی لێک ۆڵەرەوەکە هۆک ارە س ەرەتاییەکانی سیس تمی لێک ۆڵینەوە و
دادوەری دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی ڕوونکردەوە .لێرەدا
هیچ سەکۆیەک لە ئ ارادا نەب وو .لێب ،اردەی بەردەم ی تۆمەتب ار ئەوەیە:
دادگە یەک بە لەناوبردنێکی ئایدیۆلۆژی ی ان تێکش کاندنێکی دەروونەک ی
(سایکلۆژی) بە بێ دادگە.
دەک رە یەکێ ک بپرس ێ :ئەرە س ەرچاوەی دنەدان ی ڕۆح ی ئەو
دەس ەاتدارانەی ک رەملین چی یە ،کە بڕیارەکانی ان لێ ەڵ دەهێنون ب ۆ
ئەوەی دانپێدانامەی پەشیمانی بەسەر تۆمەتباردا بسەپێنن؟ وەامی ئەم
پرسیارەش هەر ئاس انە .هەم وو س تەمکارێک بە سروش ت "باوک انە"یە.
لەوێ دا لە نێ و گرێ ی باوکەتی دا ،الیەن ی ئ ایەتیی و ن ایەتی هەیە.
دەسەاتدار باوکە ،بابەتەکەشی منداڵەکانن .ب اوکی دەس ەاتدار س ەیری
من داڵەکانی دەک ا ،ئەگەر ب اش ب وون ،دەس تیان بەس ەردا دێن ێ ،ئەگەر
خ راپیش ب وون س زایان دەدا .گرێ ی ب اوکەتی لە ڕژێم ی س ۆڤیەتیدا
گەیش تە ت ۆپکەی هەڵچ وونی خ ۆی ،ئەوەش لەو ک اتەی مری د و
ش اگردەکانی بەتەنی ا هەر لە کەش وهەوای سیاس ییدا نەب وون بەڵک و لە
ب واری ئابووریش دا هەب وون .دەس ەاتدار ب اوکە ،کە ڕۆزی و ق ووت
دابەشدەکا ،نانی بندەستەکەش لە دەستی دەسەاتدارەکەوەیە ،هەروەک
ئەوەی من داڵ لەس ەرمێز چ اوەڕێی دەس تی باوکی ان بک ا .زانراویش ە
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ب اوک زۆر ج ار خ ۆی ت ێکەڵ س زادانی ک وڕەکەی ناک ا ،بەڵک و داوای
لێ دەکا دان بە هەڵەکەی خۆی دا بن ێ ،پەش یمان بێ تەوە و داوای
لێخۆش بوونیش بک ا .تەن انەت لە ڕاب ردووی ب اوکە سزادەرەکانیش دا
هاتبوو کە دەبێ ڕۆڵەکانیان دەستی سزادەرەکەشیان ماچبکەن.
کەواتە لەوانەیە یەکێ مشتومڕ لەس ەر ئەوە بک ا ،ئەگەر گرێ ی ب اوکەتی
لە لەالی دەس ەاتداران لە یەکێتی ی س ۆڤیەتیدا گەیش تبێتە ل وتکەر ئەوا
گرێ ی تەواوک اری ،گرێ ی من داڵی دانیش توانی یەکێتی ی س ۆڤیەتیش
گەیش تۆتە ترۆپک ی خ ۆی .بەم ج ۆرە "من داڵە بەدەک ان" دەس تی
"باوکەکانی ان" ماچ دەکەنر تەن انەت ئەگەر دەس تەکان س زادەر،
ئەش کەنوەدەر و خنکێ نەریش ب ن .لێ رەدا ب ێ س ێودوو هەن دە ڕاس تی
لەب ن ئەو ن اکۆکبوونەدا هەیە ،بەام هێش تاش ئەمە ،دی اردەی
"دانپێدانانەکان"ی ئەو کەسانە ڕوونناکاتەوە ،کە بە خۆی ان کاربەدەس ت
بوونە ،هەندە جار کاربەدەستی دڵڕەقیش ،هەر بە تەنی ا ئەوەن دەش ن ا،
بەڵکو شۆڕشگێڕەکانیش دەیانزانی ،کە ژانوناسۆر چییە.
م رۆ دەب ێ دان بەوەدا بن ێ ،ئەو دی اردەیەی ن او بەن او لە دادگەک انی
یەکێتیی سۆڤیەتدا بە دیاردەکەوت ،بەدەر بوو لە ه زری پەس ەندکراوی
مرۆڤ ایەتی .ئ اخر خ ۆ ش تێكی ناک او و سەرس امکەر نەب وو ،هەر لەبەر
ئەوەش ە ئەو چ اودێرە بێئەزم وونەی هەوڵ دەدا مەتەڵەکە هەڵبێن ێ و
ئەوەی لە نێ و مێش کی تۆمەتب ارەکەدا گ وزەر دەک ا بپش کنێ و بەو
ئاراستەیە ب ڕوا کە چ ووەتە نێ و قەڵەم ڕەوی تەلیس م و بەو ئەنو امەش
بگ ا ،دەرم ان بەکارهێن دراوە ،ئەوەش هەر بەتەنی ا الیەنە زانس تییەکەی
الی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی ناسراوە .هەڵبەتە ئەمەش
شتێکە بۆ زانست ،کە دادوەری بەسەردا بکا و یەکایبکاتەوە .بەام خۆ
ئەگەر کەس ێکی البەال و ئاس اییش بپرس ێ :ئەرە دەرم ان هەیە
یادەوەری مرۆ کارا بکات و وەهای لێبکا ناوی بیچم و نیازەک ان ب دا و
ب ۆ چەن دین س ەعات دابنیش ێ ،کتوم ت هەر ئەو ش تەی پ ێچەوانەی
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ئەوەی بڕوای پێ ەبووە بە ڕاستی زانیوە ب ێ تەوە ،بەام ئەوە هەم ووی
لە هۆش ی ون دا (عەق ی ش اراوە) نیش تۆتەوە؟ لێ رەدا دەرم ان هەیە کە
ئیرادەی مرۆب ببزوێنێر هەندە کەس پێیدەڵێ دەرم انی ڕاس تی .ئەرە
دەرمانی درۆش هەیە؟ من لەو ب ڕوایەدام ،بە دەرخس تنی ئەو پرس یارە
زۆر ک اریگەرە ،ئەوەش لەپێن او ئەوەی بگەی نە بەرەنوامێ ک کە لە
چیرۆکی دانپێدانانەکانی لێکۆڵینەوەکانی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی
سۆڤیەتیدا سامناکیێکی زۆر هەیە ،لەوێدا ه یچ ش تێکی ج ادوویی لەئ ارا
نییە.
ن اکۆکبوونی م ن لەس ەر ئەوەیە کە «فش اری ئاس ایی»  -ئەوەی لە
ژوورەک انی لێپێچی نەوەدا ئاس اییە  -وەک ئەش کەنوەدان بە لێ دان ،ی ان
ئەش کەنوەدان بە ب ێ لێ دان ،هۆک ارێکی یەک اکەرەوە نی یە لە
دانپێدانانەکان دا ،گوم انی تێ دا نی یە لەگەڵ هەب وونی دژەن اکۆکی
(بەرپەچدانەوەی ن اکۆکبوون) کە ش تەکە بە مەبەس ت دەگ ا .ئەمە تەن ا
مشتومڕێکە .من نە ئەشکەنوەدرام نە لێشم درا .هەرچەندە بە ش ێوازی
دیکە هەڕەشەم لێک را بەوەی بۆچ وونی لێکۆڵەرەوەک ان چ لە مەڵبەن دی
دەزگەی ئاس ایش و چ لە زین دانی «لوکیش کی» بس ەلمێنم ،ل ێ
هەڕەش ەکانیان نەگەیان دە س ەر ،تەن انەت لەو ح اڵەتەی لە بەدی ێن انی
ئامانوەکانیش یان شکس تیان ێنا .دەک رە م ن بەڵ گەی زی اتریش لە
بەرژەوەندی دەزگەی ئاس ایش ب خەمەڕوو .لە ژوورەک انی زین دان و لە
کۆڵیتەکانی ئۆردوگای چاکسازییدا تووشی سەدان زیندانی ئەوە دەمێ
ه اتم .ه یچ کەس یان لێینەدراب وو ،ئەش کەنوەش نەدرا ب وو .چەن د
کەس ێکیان پێی انگوتم ،بیس توویانە هەن دە لە ئەفس ەرە پۆلۆنییەک ان لە
الیەن لێکۆڵەرەوەکانی ان ق امچیکوت ک راون .ک اپتنێکی پۆل ۆنی کە لە
یەک ێ لە ژوورەک انی زیندان دا لەگەڵ م ب وو ،ب ۆی گێ ڕامەوەر ش ەوێک
لێکۆڵەرەوەکەی لوولەی دەمانچەی لەسەر لووتی داناوە و گوت وویەتی:
"دەی ب ۆنی ب کە! دەی هەن ووکە چی ت لە ژێ ر س ەرە ".س اردایی ل وولە
ئاس نینەکە گەیش تە لێ وی س ەر ڕووی ک اپتنەکە .ئەوی ش هەس تی بە
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ئارامی نەکرد .بەام لێکۆڵەرەوەکە لێینەدا ،نە بە دەس کی دەم انچەکە نە
بەدەس ت لێی نەدا .دەک رە بگ وترە بەخ ت ی اوەری هاوزین دانەکەی
لوکش کیم ب وو لەو دەمەدا .ئ ێمە ب ردراینە ژوورە زین دانییەکان لەو
ک اتەی بە ش ەپۆڵی خەڵکی ان گرتب وو .هەین ێ(")81دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتی شێوازی تایبەتی "پ ااوتنی" خۆی ان بەک ار نەهێن ا
بەڵکو هەر شێوازێکی "پااوتنی" ئاس ایی .ب ۆ بیس ت س اڵ «لیتوانی ا» لە
دەرەوەی هەژم وونی دەستڕۆیش تووی س ۆڤیەت ب وو .ئینو ا لەش کری
سوور "شۆڕشی حوزەیران"ی ڕێکخست .پێ بە پێی لەشکری س وور و
ش ۆڕش ،تۆڵەس تێنان و پاس ەوانان جۆرێ ک لە ئۆپەراس یۆنی
"س ەرچاککردنی کۆمەایەتیی انە"ی ان بە ئەنو ام گەیان د .ئەو ک ات ه یچ
"دادگەیەکی پەروەردەیی بۆ خەڵک" ساز نەدرا .مەبەستیش لە گرتنەکان
بۆ لەناوبردنی توێ،ێک لە "گومانلێکراوان" ب وو لە نێ و هەم وو نەتەوە و
چینەک ان .ڕۆش نبیران ،س وپای گە  ،زاناک ان ،بەت ایبەتیش ب یچمە
سیاس ییەکان بەدبەختب وون لەوەی بە ک ۆمەڵ بە بێ دەنگی ،ب ێ
دادگەیەکی ئاشکرا ش وێنبزر ک ران  ...هەم وو ئەمەش بە سووکوئاس ان
لەس ەر بڕی اری "کۆمس یۆنی ڕاوێ،ک اری" ب وو ،ئەوک ات لە ش وێنێک لە
مۆسکۆ دەستبەکاربوون.
من یش زۆر بەخ ت ی ارم ب وو .یەكێ ک ب ووم لەو دەی ان هەزار م ێگەلە
زین دانیانەی ،کە پێش وەخت مۆری ان لەنێوچ اوان دراب وو ،کە س ەرنگوم
بک رێن ،ئەوس ا چ بە لێک ۆڵینەوە لەگەڵ داکردن ب ێ ی ان بەب ێ لێک ۆڵینەوە
ب ێ .لێک ۆڵەوەرەکەم ب ۆ س اتێکیش گوم انی نەب وو ،کە م ن تاوانب ار
نەب ووبم .لە ک انگەی دڵی یەوە گ وتی" :ت ۆ هەوب ووی (بەرپرس ی بێت ار
ب ووی)؟ ئەمەش وات ای ئەوە دەدا کە ت ۆ «تاوانب اری»!" بە هەم ان
ش ێوەش ،من یش ب ۆ یەک س ات دوودڵ نەب ووم ،کە ڕاس تم و لەس ەر
هەقم .هەڵبەتە ،هەرگیز شتێکی وەهام بە مێشکدا نەهات ،حاشایی بکەم،
 -81هەینێ :ئەوکات.
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کە "هەوب ووم" و ئەو پێلێن انەش ک اریگەریێکی تەواوعەی اری ب ۆ
هەردووکی ان هەب وو ،هەم ب ۆ لێک ۆڵەرەوەکەم و هەم ب ۆ بنەماکانیش ی.
هەرچەن دە لێک ۆڵەرەوەکەم هەر نەیدەویس ت بە تەنی ا ئەوە ئاش کرابکەم
کە "هەوب ووم" ،بەڵک و دەب وو دانیپێ دابنێم .کە "م ن تاوانب ار ب ووم ".ئەو
درۆش ی نەک رد ،کە گ وتی ئەوان ی دی کە وەهای ان ک ردووە .ئەفس ەرانی
س وپا  ...س ەرهەن (عەقی د) و موقەدەمێ ک(")82لە س وپای پۆل ۆنی،
دانپێ دانانیان واژۆک رد بەوەی ،ئەوان تاوانب ار ب وونە .کاربەدەس تی
پلەب اا دانی ان بە تاوانب ارکردنی خۆیان دا ن ابوو بەوەی بە پرس ی
دام ودەزگە ،ی ان بەڕێ وەبەر ب وونە لە وەزارەت ی ن اوخۆی لیتوانیی دا.
ئەوان پ وختەی کۆنووس ەکانیان بە ب ێ ئەش کەنوەدان ،بەب ێ ئەوەی
لێش یانبدرە ،واژۆک ردر ئەوەش وەنەب ێ لە غ اف گیری ب ێ ،بەڵک و لەبەر
بێخەوی بوو ،لەوەیان بووە هەر چۆنێک بێ لە کۆڵیانبێتەوە ،ب ۆ ئەوەی
کۆتایی بە ئەشکەنوەدانی دەروونیان ب ێنرە.
یەک ێ لە هاوزین دانەکانم ،کە ک اتی خ ۆی ڕائی د(")83ب ووەوە باش یش
لەگەڵی ببومە ئاشنا ،ب ۆی گێ ڕامەوەر ئەو تێبین ی لەس ەر وش ەکانی نێ و
کۆنووسەکە هەبوو .داوای گۆڕینی کردبوو .ئەویش هەڕەشەی لێک را و
خ راپ لەگەڵ ی ج ووانەوە ،بەام لەس ەر داواکەی هەر مکوڕب وو(.")84
ئەویش هەر ئەو کاتە کۆنووس ەکەی واژۆ ک رد ،وش ەی دانپێدانانیش یی
ڕەش کردبووەوە .دی ارە کارمەن دانی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی ب ایەخێکی ت ایبەت بە جی اکردنەوەیەکی وردی نێ وان "لێ رەدا
دانی پێدادەنێم کە من وەها ب ووم  "...و "پێیلێ دەنێم کە م ن تاوانب ارم بە
 "...ن ادەن .دانپێ دانانی بنەم ایی "م ن هەوب ووم"  -کە م ن و هەن دە لە

 -82بە داخەوە لەوانەیە لە وەرگێڕانی ئەو پلە سەربازییانە دەقاودەق نەبووبم .کۆلۆنێ
 :Colonelعەقیدر  lieutenant colonelموقەدەم.
 -83ڕائید :مێوەر.major ،
 -84مکوڕبوون :سووربوون.
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زین دانیانی دی کە ش انازیمان پێ وە دەک رد  -خ رایەوە مس تیان .هەر
ئەوەش بوو ،کە ئەوان پێوستیان پێ بوو.
هەڵبەتە ئەزم وونی م ن هەم ووی تەواونەب وو .م ن نە "دان م پێ دانا" و نە
"ئاشکراش م ک رد" .ئ اخر م ن نەب ردرامە بەردەم دادگە .بەام ب ا وای
دابنێ ین ،کە لێکۆڵەرەوەک انی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
لە چەند زیندانیکراوێکی ت ایبەت ب دەن و ئەش کەنوەیان ب دەن .قسەش ی
لەسەر نییە ،لێک ۆڵەرەوەکە ئ امرازی وەه ای هەیە ت ا پی اوەکە لە ڕووی
جەستەییەوە تێکوپێک بشکێنێ .ه یچ ق انوونێکیش لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا
نییە ،لێدان و کوتان لە ماوەی لێکۆڵینەوەدا قەدەغەبک ا .ئ ێ خ ۆ ژووری
لێک ۆڵینەوەش داب ڕاوە  ...یەک ێ لە کۆمۆنیس تە گیراوەک ان ،کە دوات ر
باس یدەکەم ،ب ۆی گێ ڕامەوە کە لە ژووری لێک ۆڵینەوەی زین دانی
«تۆمس ک» چ ی بەس ەرهاتووە .ب ۆی گێ ڕامەوە ،چ ۆن "ش ارەزای"
لێک ۆڵێنەوە بە ج ووڵەیەکی تەڕدەس تانە بازی دا و پێچک ی کورس ییەکەی
شکاند ،ئیدی هەر بە و پەالم اردانە توندوبەن دەی مس تی ب ۆ هێن ابوو و
بە سەریدا قی،اندبووی " :ئایا دانی پێدادەنێی یان نا ،دانی پێدا دەنێی یان
ن ا؟" زین دانییەکە کە س ەرکردەیەکی گرنگ ی س ۆڤیەتیش ب وو ،تەنی ا ب ۆ
یەک ش ت لە پەالم اردەرەکەی پ اڕابووەوە :مس تەکە لەس ەر دڵ ی نەدا،
چونکە پێشتر لەبەر نەخۆشی دڵ نااندویەتی.
ل ێ گەل ۆ .ئای ا دی اردەی دانپێ دانان و ئاش کراکردن لە ڕێ ی مش تەکۆڵە
بەرزک ردنەوە و ئەش کەنوەدانی جەس تەیی ڕوون دەکرێتەوە؟ ئای ا
پۆلیس ەکانی دی کەش ،ه ی واتەک انی دەرەوەی ب ازنەی یەکێتی ی
س ۆڤیەت ،لە گی راوی دی کەی بندەس تی خۆی ان نەداوە؟ ئای ا ئەوان لە
ژوورەکانی لێکۆڵینەوە ،چ هی پۆلیسی مەدەنی ی ان س ەربازی ،ئ ازار و
ئەشکەنوەیان بەکار نەهێن اوە؟ لە ق انوونی زۆر لە وات ان هەوک ردن و
ڕووش انی جەس تەی زین دانی قەدەغەیە ،بەام ت ۆ ب ێ ی ک ێ بە ڕاس تی
حاش ا لەوەبک ا ،کە لێک ۆڵەرەوە هەمەڕەنگەک ان بە ئەنقەس ت ئەو
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قەدەغەکراوانەیان پشتگوە نەخستووە؟ کێ نک وولی لەوە دەک ا ،لە زۆر
لە دۆزەکان کە ڕەفت اری دڕن دانەی پاس ەوانان دژ بە ق انوون ،تەن انەت
هەر نەگەیش تۆتە بەردەم گ وێی زانی اریی خەڵکیش ەوە؟ چ کەس ێکی
ڕاستیویس ت هەیە .نک ووڵی لەوە بک ا ،کە تاوانب ارە فەرمییەک ان زۆر بە
دەگمەن ی س زادەدرێن؟ لەگەڵ ئەوەش دا ،ه یچ هێزێک ی پ ۆلی لە دنی ادا
نی یە ش ان لە ش انی پۆلیس ی ن ێنی ی س ۆڤیەتی و هۆبەکانی ان لە واتە
پێوەلکاوەکانی لەو بوارە بدا .لە می انەی مێ ،ووی لێپێچی نەوەدا ،بە زۆر
شێوە و شەق ی و قۆن اغی خۆی دا ،ش تەکان ئەوەم ان ب ۆ دەگێ ڕنەوە کە
ح اڵەتی وەه ا هەن ،لە ژم ار نەه اتوون ،کە تێی دا ئی رادە و ڕۆح ی
ئەشکەنوەدراو تێکنەشکاوە .وەک ڕاستییەکیش .ئەوانەی لە نێو ب ازنەی
لەناوبردنی یەکێتیی س ۆڤیەتیدا "دانی ان پێ دا ن اوە" ،کەس انێکی وای تێ دا
ب ووە ،پێش تر لە الیەن هێ زی پۆلیس ی دی کەوە دەرگەی دۆزەخی ان
لەسەر کراوەتەوە ،کەچی نە ڕووخاون ،نە تێکشکاون!
کەواتە ،ئەدی کردنەوەی گرێکوێرەی مەتەڵی ئەو ڕۆژانەمان لە کوێیە؟
بە لێکدانەوەی خ ۆم ،کە لە نێ زیکەوە لە ن او دۆخەکەدا ب ووم ،هۆک اری
یەک اکەرەوە و گردەب ڕانە لە پش ت ئەوانەی لەبەردەم جەالدەکانی ان
دانیان پێ داناوە ک ارەکەی خۆیانی ان ب ۆ ئاش کرا ک ردوون ،دەزان م .س ێ
هۆکارن.
یەکەمین هۆکاری گرنگیش دابڕاندنە.
مەبەس تم دابڕان ی جەس تەیی (فیزیک ی) نی یە ،کە لە قانوون دا بە
وشککردن( ،)85گۆشەگیرکردن ناسراوە .ئەمەیان هەڵ بەتە بە ش ێوەیەکی
 -85باوکم چەند جارێک ئەم سەربردەی خوارەوەی بۆ گێڕاوینەتەوە :کاتی خۆی ،لە
سەرەتای حەفتاکان ،لە گوندی گرتکی دۆڵی ڕوستێی باڵەکایەتی ،ئێمە پارتی بووین ،کادیر و
شتی وەهاش بووین ،کاری کۆکردنەوەی زەکاتی دەغ ودان لە جوتیاران و دابەشکردنی
پێشمەرگە بەسەر ماان و ئازوقە کۆکردنەوە ،بەتایبەتی نان بۆ پێشمەرگە و بارەگاکانیان.
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ڕەه ا لە ب ن قەڵەم ڕەوی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
پەیڕەودەکرا .کاتێک یەکێک لە الیەن دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستییەوە
دەگیرا ،هیچ کەس لە خزم و کەسوکار نەدەبوو س ەردانی ب کەن ،بەدەر
لەوەی کە ت ۆ پ ێش ڕێ گە دوورودرێ ،ەکەی پەروەردەک ردنەوە،
خواحافیزیان لێبکەی .هیچ پارێزەرێک بۆ قسەلێوەرگرتن بان ناکرە تا
لە جی اتی ت ۆ بەرگری ت لێبک ا .بەدەر لە هاوزین دانییەکان و ی ارۆی
لێکۆڵەرەوە هیچ کەس نابینی .کاتێک پێ ت ن ایە س ەر کۆس پەی دەرگەی
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ،ئی دی ون دەبی .ئەن دامانی
ماڵباتەکەت تەنیا بۆی ان هەیە ،یەک ش ت ب زانن  -هەن دێک ج ار ئەوەش
مەیس ەر نەدەب وو  -گ وایە :ت ۆ لە ب ن دەس ت و ش وێنێکی "س ەالمەت"
دای .دی واری دابڕان دنەکە ه ی مەزن دەکردن نی یە ،نە لە بەرزی و نە لە
ئەستوورییەکەی .گومان هەیە هیچ شتێکی وەک ئەو دابڕانە هەبێ.
بەام لە دیواربەندی ماددیدا ،دیوارێکی دیکەیان ڕۆنا .ئەویش بۆ چاوی
ئ ادەمیزاد دی وارێکی لێ و تەم اوی ب وو .کەچ ی لەنێ و خۆش یدا زۆر
توندوبەند ،مەحکەم ،وەک ئەوی دیکە ئاسن و پۆا ،چیمەنت ۆ و ق وللەی
چاودێری نییە ،کە ببڕدرە .دی واری دووهەم ،بەرزەکەی ان ،هەر ئام اژە
نەب وو ب ۆ ڕژێم ی داب ڕان بەڵک و ب ۆ دابڕان ی ڕژێ م .ئەو داب ڕانەش لە
مێ،وودا بێ وێنە بوو.

ڕۆژێکیان هەموومان ،پارتییەکانی گرتک و ڕوست لە ماڵێک لە گرتک کۆبووینەوە .لە
گوندەکەمان تەنیا پیاوێک هەبوو ،شیوعی بوو ،بەربەرەکانێی ئێمەی پارتی دەکرد ،ئێمەش
نەماندەزانی چی لێبکەین .لەنێو خۆماندا هەر مقۆمقۆمان بوو ،چۆن چارەی بکەین .یەكێک لە
ج وتیارەکان ،کەس بە کاڵوی نەدەپێوا ،دەستی ب ندکرد و هەڵیدایێ و گوتی من دەزانم چی
لێبکەین :با هیشک (وشک)ی بکەین .ئێمەش سەرمان سووڕما ،ئاخر خۆ دار نییە وشکبکرە،
چۆن؟ کابرا گوتی ،لەناو گوند هاموشۆی ناکەین ،زبارەی ناکەین ،بانگی ناکەین ،کەر و گا و
ئامرازی کشتوکاڵی نادەینێ ،ژنی نادەینێ ،ژنی لێناهێنین ...بەم جۆرە هیشکی دەکەین ،تا بە
حاڵی خۆی دەزانێ و هۆشیاردەبێتەوە و دێتەوە ناومان و تۆبەدەکا" لێرەدا مەبەستم وشەی
وشککردنە کە هاوتای دابڕان و گۆشەگیرکردنە.
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لە هەر ڕژێمێک ی دی کەدا ،کاغەزێ ک لە وش ەکانی زین دانی ی ان لەو
کەس ەی لێدەکۆڵ درێتەوە ی ان لەو کەس ەی دادوەری بەس ەردادەکرە
چاپدەکرە .خۆ ئەگەر گیراوەکە شەڕڤان ب ێ ،کە نم وونە سەرمەش ق و
چاالکییەکانی لە دەرەوەی قانوونی فەرمی ب ێ ،ئەوا لە ب ن دەس تی هەر
ڕژێمێکی دیکەدا ،نامەیەکی چاپکراو یان دەس تخەت دەردەچ ی تێی دا ب ۆ
بازنەیەکی هاواتیان ،بچووک ی ان گەورە ڕوون دەکرێتەوە ،کە کەس ەکە
لەس ەر چ ی گی راوە ،چ ی ل ێ داوادەک رە و لە ڕاستیش دا ئ اخۆ
تۆمەتب ارەکە چ ی گوت ووە .زانیارییەک انی ئەوی ش دەگەنە کەس ێک ،بە
بێدەنگی دەیبیس تێتەوە ی ان هەڵوێس تەکە تۆم اردەکرە ،ئەم انەش چەن د
شتێکن هێ ز دەدەنە بەر ش ۆڕش و خەب اتگێڕ .ئەوەش ب ۆ مەیل ومەرامی
ڕاگەیان دن نی یە .ش تەکە داواک ارییەكی ج وامێرانەیە ب ۆ خ زمەت،
ناس نامەی پی اوێکی ئامانو دارە ،کە ئام ادەبووە گی انی خ ۆی لەپێن اودا
دابنێ .پیاوێک ئامادەی بەرگەگرتنی سووکایەتی ،کوێرەوەری ،برسێتی،
ئەش کەنوە ،ترس ی مەرگ و خ اپوورکردنی ژی انە ،هەم ووی هەر لە
پێناوی نمونەی پێشەن  ،ئیدی ئەوە خەباتگێڕە ئەوسا چەک دار ب ێ ی ان
ب ێچەک ،کەس ێک ب ێ ب اوەڕی لەنێ و دڵ دا هەڵگرتب ێ ،زان ایەک ب ێ لە
مێشکی خۆیدا ی اخود خەباتک ارێکی ئ ازادی ب ێ لە گی انی خۆی دا .ئەگەر
ئەو یەکێ ک ب ێ لە نێ و ک ۆمەڵە خەڵکانێ ک ی اخود هەر بە تەنی ا ب ێ ،ئەو
ئامادەی بەرگەگرتنی ئازارە ،تەنانەت گەر ئەش کەنوە ب درە و لە پێن او
ئەوەی ب ڕوای پێیەت ی بش مرە ه یچ ب اکی نی یە ،ک اتێ بزان ێ ئەوەی
قورب انی ب ۆ داوە شایس تەیە ،بەوەی ئەو خزمەت ی ئامانوێ ک دەک ا ،بە
الی کەمی لەپێناو نموونە سەرمەشقێک س ەری ن اوەتەوە ،کە داخ وازی
ش وێنکەوتووی دی کەیە ،خەب اتگێڕی زی اتر ی ان کەس انێکی دی کە لە
ئەزموونەکەی ئەو زیاتر فێر ب بن و ببێ تە دەرس وپەند بۆی ان ،هەروەه ا
ئامادەیە بە دەردەسەری ب،ی لەوەی ژی انێکی خ ۆش و ئاس ان بەس ەر
بب ا .ئەگەر ئەوە نەب ێ ،ئەدی چ ۆن دۆزەکە س ەردەکەوە؟ چ ۆن الواز
بەس ەر بە هێ زدا زاڵ دەبێ؟ چ ۆن س تەمکار دەڕووخ ێ؟ چ ۆن ئ ازادی
بەدی دە؟ لەو ڕوانگەیەوە خەباتکار وەک دایکێک وێن ادەکرە ،خ ۆزای
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سەرەکی و زۆر لە خۆزا سرووش تیەکانی خ ۆی س ەرکوتدەکا ،خ ۆزای
خۆهێشتنەوە دەکاتە قوربانی خۆزایەکی شایەستەتری دیکە ،ناس نامەی
ژی انی خ ۆی لەپێن او ناس نامەی ڕۆڵە خۆشەویس تەکەی بەخ ت دەک ا.
خەباتک ار هەروەک دایک ێکە ،ژی انی خ ۆی دەخ اتە مەترس ی ت ا ژی انی
ڕۆڵەکەی لە مەترسی ڕزگاربکا ،ئاوەها خەباتکار ئام ادەیە گی انی خ ۆی
بەختبکا بۆ ئەوەی دڵنیابێ لە بەرگرتن ی خۆشەویس تییەکەی ،کە ب ڕوای
پێیەتی ،ڕۆڵە ڕۆحییەکەیە ئەویش :نموونە پێشنگەکەیەتی.
ئەمەیە گیانی خەباتکار .ئەمەیە پەی ام .بەام ئەگەر خەباتک ارەکە بزان ێ،
خزمەتەکانی لەبەرچاوناگیرێن و بە شایستە دانانرێن ،ئەگەر بزانێ هیچ
کەس گ وێی پێن ادا ،کەس پێین ازانێ ،کەس یش ن ایەوە گ وێی لە
قورب انیەکەی ب ێر ئینو ا ئەو س ەرەداوی نێ وان خ ۆی و ئەو نم وونە
پێش ەنگەی ،کە ب ۆی تێکۆش اوە ون دەکا ،ئەوس ا لە ن اخی ناس ینەوەی
ئەرک و پەیامەکەیدا بە تەواوی لە بەین دەچێ و گی انە ئ ازاردراوەکەی
دەپرس ێ :ت ۆ ب ێ ی ک ێ پێیبزان ێ؟ ک ێ دوام دەکەوە؟ ک ێ ج ێگەم
دەگرێتەوە؟ ئایا قوربانییەکەم چی تێدابوو ،بۆ چ مەبەس تی ئەش کەنوە
بدرێم؟
لە پشت ئەو جووت دی وارەی لە الیەن ڕژێم ی س ۆڤیەتییەوە لە دەوری
زی ندانە تایبەتییەکان ڕۆنراوە ،ئەم پرسیارانە حەجم انی لێ دەبڕن .بەڵک و
هەم وو زین دانییەکیش ئەم پرس یارانە نەک ا ،بەام زۆربەی ان دەی کەن.
لەوانەشە ئەوان ڕاستەوخۆ پرسیارەکانیان لێنەکەنر بەام ڕۆژێ ک ،ی ان
ش ەوێک هەر لێی ان دەپرس ن :ئەرە مەبەس ت چی یە؟ وەامەکەش ی
ئەوەیە :لێ رەدا ه یچ مەبەس تێ نی یە .ک اتێکیش ئەوە ڕوو دەدا،
زیندانییەکە دەفەوتێ ،بەام فەوتانێکی جەستەیی نا  -کە سەد لە س ەد
مسۆگەرە  -بەڵکو بۆ خزمەتکردنی نموونەپێشەنگی جەلادەکەی .بەب ێ
ه یچ داوودەرم انێکی ج ادوویی ،تەن انەت بەب ێ ه یچ ئ ازار و
ئەش کەنوەیەکی "ناس راو"ی ش ،بەڵک و بە ش ێوازی سروش تی خ ۆی ئەو
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دیواربەن دییە دووس ەرەیە ،ئام انوە دووس ەرەکەی خ ۆی بەدی دێن ێ:
لێرەدا هیچ بەڵگەی خۆقوربانیدانێک بۆ ئەو نموونەپێش ەنگانەی ن ین ،کە
دەسەاتداران دژی وەستاونەتەوەر لێ رەدا بەڵگەیەک ی خۆلەن اوبردن ب ۆ
دەسەاتدارە زاڵەکان هەیە.
خۆ ئەگەر هاتباو «بوخارین» وەهای دانابا کە «پراڤ دا» ("ڕاس تییەکە")
ئەو قسەیەی کە بۆ لێکۆڵەرەوەکەی دەک رد چ اپ کردب ا ،ی اخود ئەوەی
بیوس تبا کە ب ۆ دادوەرەکەی ب ێر خ ۆ ئەگەر بەالی کەم ی ئەوەی لە
حیس ابی خ ۆی داناب ا ،لێ رە و لەوە لە ش وێنێک بە دزی یەوە،
باڵون امەیەک بە ن اوی "ڕاس تییە ڕاس تەقینەکە" دەرچووب ا و گوتەک انی
ئەوی ب اڵوی کردب ایەوەر خ ۆ ئەگەر بیتوانیب ا مەزن دەی ئەوەی کردب ا،
قسەکانی بگەیشتبایە گوێچکەی لێکۆڵەرەوە الوەکە ،مری دی شۆڕش ەکە،
ئەوەی لەبەردەم من دا ت وانوی ئەوەی تێگ رت گ وایە "س یخوڕێکی
نێ ودەوڵەتییە"ر خ ۆ ئەگەر ب ڕوای وەه ا ب وایە ،قس ەکانی لەنێ و
هاوواتی انی پایتەخ ت ی ان لە نێ و ش ار و گوندەکان دا ب اڵو کراب انەوە،
ئەگەری هەبوو دەسەاتداران بە سیاسەتی دژەشۆڕش تاوانباری ب کەن
(ئەگەر هەر بە ڕاس تی دژی ان وەس تابایەتەوە) ،ی اخود مەردانە
تۆمەتەک انی دەس ەاتی ڕەت دەکردنەوە .بەام «بوخ ارین» زان ی پراڤ دا
ڕۆژانە هەر ئەوە باڵو دەکاتەوە گوایە ئەو دوژمن ی مرۆڤ ایەتییە ،گ وایە
ئەو س یخوڕێکی نێ ودەوڵەتییە ،کەوا ئەو س ەگێکی ه ارە ،ئەو ناپ اکێکی
پیس ە ،هەم و ئەم انە بەر لە دادگەییک ردنەکەی تەن انەت بەر
لەحوکمدانەکەشی« .بوخارین» دەیزان ی هەم وو ڕۆژن امە و ڕادیۆک انی
وات ،هەر نووسینەکەی پراڤدا بە لێزیادکردنی پڕ لە ج وێن و نەف رەت،
دووبارە و چەن د بارەی دەکەنەوە .هەروەه ا ئەوەش ی دەزان ی" ،ڕاس تییە
ڕاستەقینەکە" هەر لە یەکێتیی س ۆڤیەت س ەرهەڵدەدا و ڕاس تیەکەی ئەو
دەردەخ ا .هەر ب ۆیە «بوخ ارین» دەیزان ی ه یچ ه اووەاتیێکی ئەو نە
گ وێی لێ دەبێ و نە گوتەک انی ئەو دەخ وێننەوە ،بەڵک و هەر هەمووی ان
قەناعەتی ان پێ دەهێنرە ،ی ان هەر بەڕاس تی بەوە ب ڕوادەکەن ،کە ئەو لە
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ئاژانێکی بۆرژوازی نێ ودەوڵەتی و دوژمن ی شۆڕش ی پرۆلیتاری ا زی اتر
هیچ شتێک نەبووە .بە زانینی هەموو ئەو شتانە ،هەر دەبوو شەوێک لە
ش ەوان لە خ ۆی بپرس ێتەوە :باش ە س وودی چی یە؟ ئینو ا بگ اتە ئەو
بەرەنوامە" :واژۆ بکەی و واژۆ نەکەی .شتێک لەگۆڕێدا نییە "...
لێک ۆڵەرەوە گەن وەکەی م ن ،ئەوەی ب ێ چەن دوچوون ب ڕوای واب وو،
بوخ ارین ک اتێ س ەرۆکی «ک ۆمینترن( »)86ب وو ،س یخوڕ ب ووە،
«ترۆتسکی»ـ یش هەر لەو کاتەی سەرۆکی سوپای کرێکار و جوتیاران
ب وو ،ئ اژانێکی ب ۆرژوازی ب ووە ،ب ۆ گی انی ش ەکەتی ئەوانەی
تاوانب ارکرابوون و دەب رانە بەردەم مەرگ یەک کلیل ی لە دەس ت ب وو،
ئەوی ش ئەوە ب وو ه یچ گ ۆرانیێكی داڕس انیان( )87ب ۆ نەڵ ێ ،بەڵک و
بەڕەوازانین ی حوکم دانەکان .کلیل ی دووەم یش لە دەس تی چیکی یە
(پۆلیسە) دێرینەکەی دی کەم ،ه اوڕێی لێک ۆڵەرەوەکەدا ب وو ،کە بەخ ۆی
دەگوتەوە" :دادگەی ی! دەی س ەکۆیەکی ب دەرە!" ئەو کل یانەش دەرگەی
جی انێکی دەب دابڕاندن دەکەنەوە ،لەوێدا گەورەترین مەتەڵ هەڵ ێندرا،
لەوێدا سامناکی هەیە ،بەام تەلیسم نییە.
لە جی انی دابڕاندن دا ،هەڕەش ەکانی س ەر ماڵب اتی گی راوەکە هێزێک ی
قەناعەتپێکەری گەورەی هەیە .گومانیشی تێ دا نی یە ،دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ئەو هەڕەش انەیان لە دەس ت دە .خەباتک اری
ڕاستەقینە لە پێن او نموونەپێش ەنگی خۆی دا دەربەس تی ژانوناس ۆر دە،
بەام خ ۆ هەم وو ش تێکی ئەو ،دەک رە بە بەا ب ۆ س ەر ئەوانەی
خۆشەویس ت و نزیک ی ئەون بش کێتەوە .تەن انەت ئەگەر س ەرلەبەری
ب ارودۆخەکە لە ه ی لێک ۆڵینەوەی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
 -86کۆمێنترن  Comentrenهەروەها بە ئینتەرناسیونالی سێ ەمیش ناسراوە ،ڕێکخراوێکی
کۆمۆنیستی نێودەوڵەتی بوو بۆ بەرەوپێشبردنی کۆمۆنیزمی جی انی ()١٩٤٣-١٩١٩
 -87داڕسان :ئاڵنگاری (هەورامانییە)[ ،تەحەدا (تحدی) ،بەرۆکگیرییکی نایەتی] .لە فەرهەنگی
خاڵدا وەک «پەالماردان»ـیش هاتووە.
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س ۆڤیەتی جی اواز ب ێ ،ئەگەری ئەوە هەیە ،تێکۆش ەرەکە لە س ۆنگەی
هەڕەش ە و ڕاوەدوون انی ژن و منداڵی دا ن امراد و دەس تبەردار بب ێ.
لەگەڵ ئەوەش دا تێکۆش ەری وەه ا هەب ووە ،نەبەردانە بەران بەر ئەو
هەڕەش انە وەس تاوەتەوە و ب ۆی نەس ەلماندوون .ئەم ج ۆرە دۆزانەش
هەروەک ڕۆژان ی بەرهەڵس تکاری شۆڕش گێڕی دژی ڕژێم ی قەڕاڵ ،لە
ماوەی یاخیبوونی خۆشمان لە ئێرتز ئیسرائی هەبوون.
دەگ وترە کەوا «فل یک ژێرژینس کی» کە دوای س ەرکەوتنی
بەلشەفیکەکان بووە بەرپرسی دامودەزگەی چیک ا ،ئەزم وونی س امناکی
خ ۆی لە تراژی دیای س ەردەمی ژێرزەمین ی وەرگرت ووە .ژان درمەکانی
«ئۆک ران ا»ی قەڕاڵ ،نەوەک هەر لێیک ۆڵراوەتەوە و لەک اتی لێک ۆڵینەوە
دراوەتە دەس تی ئەش کەنوەدەرە جەهەننەمییەک ان ،بەڵک و هەر بە
ئەنقەس ت و لەبەرچ اوی خۆیش یدا س ووکایەتییان بە دەس تگیرانەکەی
ک ردووە و هەتکی انکردووە .ڕێ ی تێ دەچی ،لەبەر ئەوەی ئەو قورب انی
دەستی دڕندایەتی بووە ،کە کاتی خۆیشی داهات ،بە هەم ان دڕن دایەتی
ڕەفت اری لەگەڵ قوربانییەک انی خۆی دا کردب ێ .بەام ئەوە ڕاس تییەکە
«ژێرژینسکی» لە بن لێکۆڵینەوەی «ئۆکرانا»دا نەڕووخا .ئەو خ ۆگرانە
لەبەردەم ئەش کەنوەدەرانی وەس تا و لەپێن او ڕزگ ارکردنی ئەو ژنەی
خۆشیش ی دەویس ت ،لە بیروب اوەڕی خ ۆی پاش گەز نەب ووەوە و
سووکایەتی بە نموونە پێشەنگەکەی خۆی نەکرد.
«ی اگۆدا»ش کە ب ۆ م اوەیەک س ەرۆکی ئەو دەزگەیە ب وو ،بە دەس تی
ئەوانەی لە ڕابردوودا گرتبوویان ڕووخ ا ب وو "دان ی بە هەم وو ش تێکدا
نابوو" .مرۆ نازانێ ئاخۆ هەڕەشەیان لێک ردووە ،ی ان کەس انی دڕن دە و
دڵڕەق ی وەک خ ۆی گەف ی لەن اوبردنی خێزانەکەی ان لێک ردووە .بەام
ئەگەر ئەوان بەم جۆرە گەفیان لێکردبێ ،ئەوا زەحمەت نی یە ک اریگەری
ش تەکە لەس ەری مەزن دە بک رە .گیراوەک انی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی هەروەک «فل یک ژێرژینس کی» دامەزرێ نەری
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دەزگەکە بە بەخ ت نەب وون .ئ اخر ئەو لە الیەن دەزگەی «ئۆکران ا»
لێیپێچ رایەوە .ئەو ک اتی خ ۆی ب ۆ نموونەپێش ەنگێک جەنگ ا و بڕواش ی
واب وو کە هەڵوێس تەکەی لەنێ و برادەرەکانی دا دەناس رێتەوە و دەبێ تە
م ایەی پێش وەچوون و س ەرکەوتنی نموونەپێش ەنەگە هاوبەش ەکەیان.
کەچ ی ئەوان ی دی کە هەر لەنێ و خۆیان دا پێزانین ی ئەرکەکەی ان
تەفروتون اکرا ،ش ەو لە دوای ش ەو دادەش ۆران و لەجێ ی پێزانین ی
قوربانی دانەکەیان هەر بەی ار و نەزۆک ی و بێ وودەیی ب وو .ئی دی خ ۆ
ئەگەر مەبەس تێک ب ۆ ژانوناس ۆرەکە نەمێنێ تەوە ،باش ە ب ۆچی ئەو
ماڵبا ت انە ئ ازار بچێ ،ن؟ گوم انی تێ دا نی یە ،هەڕەش ەی ئ ازاردانی
خ اووخێزانی زین دانی - ،هەروەک بەڵێن ی ئازارنەدانی ان  -یەک ێکە لەو
هۆکارانەی کە تێکیاندەشکێنێ.
هەڵ بەتە هەم ووی هەر وەک یەکە چ داوای بەزەی ی "بەڵێن ی" لێب وردن،
لێخۆش بوون لە گوناهەکانی ان ،م اوەی پەروەردە و ن ۆژەنکردنەوەی
پەروەردە :ئەمەش دوای ئەوەی ڕێ گە بە تاوانب ارەکە ب درە بگەڕێ تەوە
نێ و ک ۆمەڵگە ،ک ار لەگەڵ خەڵ كەکە بک اتەوە .ب ا کەس یش نەڵ ێ ئەو
بەڵێنانە پووچ و بەتاڵن و زین دانییەکانی دەزگەی ئاس ایش ئەمە دەزان ن
و بڕواش یان پێن اکەن .لەپێن او هی وای ژی ان ،م رۆب هەرگی ز
دەستبەرداری دوا ساتیش نابێ .ئایا برا هەشبەسەرەکانمان لەو ک اتەی
تەنانەت کە چاڵی مەرگی خۆیان بە خۆیان لێ دەدا ،بڕوای ان بەوە نەب وو
لە دەس تی بک وژە ئاڵمانەک ان ڕزگ اردەبن؟ ئەو قس ەیە ڕاس تەDum :
 )88( spiro, sperت ا هەناس ەم م اوە ،هی وام هەر هەیە .هەر لەبەر
ئەوەش ە ،بەڵێن ی چەور ،ی ارمەتی ئەوە دەدا" ،واژۆ"ی ئەو کەس انە بە
دەست بێ ،کە گەڕانەوەیان نییە.
هەموو ئەوانە تەنیا شتی الوەکین بۆ هۆکاری یەک اکەرەوەی پێ واژۆی
تێکشکاندن ،کە ئەویش دابڕاندنە.
 -88گوتەیەکی التینییە.
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هۆکاری دووەمیش بۆ زیندانی ،ئەوەیە لێ نەگەڕێی بخەوە .ئەمەش یان
ب ۆ م ن چ لە مەڵبەن دی دەزگەی ئاس ایش و چ لە زین دانی لوکیش کی
ئاشنا بوو .دۆخەکەش یاوەرێکی دانەبڕاوە بۆ هەموو لێکۆڵینەوەیەک لە
ڕووس یا .دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی بە زۆری بە ش ەو
کاردەکا .بەت ایبەتیش هەم وو لێکۆڵینەوەک ان لە م اوەی نێ وان یەکەم ت ا
سێ ەم ماوەی ئێشکچی شەو دەخ ایەنێ .بە ڕۆژی ش نوس تن قەدەغەیە،
تەنانەت چاوگەرمکردنیش()89هەر یاس اغە .ڕێنم ایش ب ۆ ک اراکردنی ئەم
ح اڵەتە لە زین دانەکانی ڕووس یا بەرک ارن .پاس ەوان ،ی ان دەرکەوان ی
ئێش کگر بەرپرس ە لە س ەپاندنی ڕێنم اییەکە .ب ۆ ئەوەی ڕە لە زین دانی
بگی رە ب خەوە (نەوەک تەنی ا ب ۆ ئەوەی ڕێ گە لە خۆکوش تن بگ رن)،
دەالقەیەک ی "ج ودا (س یخوڕی)ی" لە دەرکەی ژوورە زین دانەکان
کراوەتەوە .خۆ ئەگەر لەو کونە جودا (سیخوڕی)ــیەدا ی ارۆی ئێش کچی
ببین ێ ت ۆ لەس ەر کورس ییە شەقوش ڕەکە دەب ۆرژێی و وەنەوز دەدەی،
دەتەوە هەندێک چاو گەرمبکەی ،یەکس ەر پاس ەوانەکە جی ڕە لە دەرگە
دەهێن ێ و دەیک اتەوە و ئاگادارت دەکاتەوە" :ئەرە باش ە ن ازانی کە ب ۆت
نی یە ب خەوی؟ خ ۆ ئەگەر ب خەوی ئەوا دەتبەی نە ( carcerزین دانی
تەنی ایی) ".باشتریش ە نەخەوی لەوەی بت بەنە چ اوە زین دانی تەنی ایی.
ئەوەشیان هەر لە لوکیشکی پێی ئاشنا بووم.
کەواتە ئەمە پێواژۆکەیە ،هەروەک لە میانەی ئەو شەوانەی لێکۆڵینەوەم
لەگەڵ داکرا :س ەرەتا زین دانییەکە لە ش یرین خەودا بێ دار دەک رێتەوە.
لێکۆڵینەوەک انیش ت ا س ەعاتەکانی زەردەی بەی ان درێ ،ە دەکێش ن.
لێک ۆڵەرەوەکەش خەوی خ ۆی ک ردووە و بە حازروب ازری ه اتووە.
ڕاس تە ئەوی ش بەش ەو کاردەک ا ،بەام خ ۆ بە ڕۆژ بە ک املی
س ەڵتەنەتەوە لە ن او پ ێخەفە س پییەکەیدایە .خ ۆ ئەگەر ه اتوو
لێک ۆڵەرەوەکە مان دوو ب وو ،یەکێک ی دی کە جێی دەگرێتەوە .دەزگەی
 -89چاوگەرمکردن :سەرخەوشکاندن ،سووکەخەو ،چاو لەسەریەک دانان بۆ ماوەیەکی
کورت .قیلولة.
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ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی لە لێک ۆڵەرەوانی کەم نی یە ،هەروەک
ئەوەی لەو کەسانەشی کەم نییە ،کە لێکۆڵینەوەی ان لەگەڵ دا دەک ا .دوای
شەوێک لە لێکۆڵینەوە ،گیراوەکە دەبرێتەوە ژوورە زین دانییەکەی خ ۆی
و بە گێ ،ییەوە س ەری دەخ اتە س ەر س ەرینەکەی .یەکس ەر خەوی
لێدەکەوە ،بەام زۆر نابا فیکەی هەڵستان لەخەو و دەستپێکی ڕۆژێکی
نوە لێدەدا .ڕۆژیش دادە ،سێ ژەمەکانیش دێ ن ،وای لێ دەکا بەردەوام
برس ی ب ێر ش ەو دێ تەوە ،بە تاریک ایی ش ەو لێک ۆڵینەوەکە
دەستپێدەکاتەوە .ئاوا دیسان و دیس ان هەم ان ش ت دووب ارە دەبێ تەوە
 ...شەو لە دوای شەو بۆ ماوەی چەندین هەفتە ،ب ۆ چەن دین مان  ،ب ۆ
ماوەیەکی بێ کۆتایی .ئیدی لە مێشکی ئەو زین دانییەی لێی دەکۆڵرێتەوە،
تەموم،ێکی لێپەیدادەبێ ،خەریکە شەق ی خ ۆی پەی دابکا .ڕۆح ی بەرگ ی
مردن دەپۆشێ ،قاچەکانی لەرزۆک دەبن ،تەنیا یەک ئارەزووی دەمێنێ:
ب خەوە ،هەر کەمێ ک بن وە ،هەڵنەس تێتەوە ،ڕابکش ێ ،پش وو ب دا ،ش ت
فەرامۆش بکا" .بنوە ،بمرە ،بنوە  ...لەوە زیاتر نا ".هەر کەسێک ت امی
ئەو حەزەی تاقیکردبێتەوە ،دەزانێ تەن انەت نە برس ێتی و نە تێن وێتیش
بە خەوزڕان بەراوردن اکرە .تووش ی بەن دکروای واه اتووم ،هەر لەبەر
خ اتری ئەوەی لە الیەن لێک ۆڵەرەوەکە بەڵێن ی پێ دراوە ،تۆمەتن امەکەی
واژۆک ردووە ،لەکاتێک دا بەڵێن ی ئەوەی پێنەدراب وو ئ ازادبکرە ،بەڵێن ی
ئەوە نا خواردنی بۆ ئامادەبکرە ،بەڵکو تەنیا بەڵێن ی ئەوەی پێ درا ب وو،
ئەگەر ه اتوو واژۆیبک ا ،ئەوا لێی دەگەڕێن ب خەوە! ئی دی ئەوان یش
واژۆیان کرد .بۆ ئەوان هیچ ئام انوێکی ب ۆ ئ ازار چەش تن نەم ابووەوە،
هەر دەیانەویس ت ڕێگەی ان پێب درە ب خەون ،بن وون  ...ئەوان یش
واژۆیانکرد ،ئیدی هیچ ش تێکی لە دنی ادا نەم ابۆوە پاڵی ان پێ وە بن ێ ب ۆ
ئەوەی جارێکی دیکە سەرچ ییەکی وەک ئەو شەو و ڕۆژانە بکەنەوە ...
شتە سەرەکییەکە خەوتن بوو.
هۆک اری س ێ ەم ب ۆ کۆم ۆنیزمە دڵس ۆزەکان ،ب ۆ س ەرکردەکانیان ،ب ۆ
ئەندامە کارا و خزمەتکارەک ان ،ئەوانەی لە دەرکەی ژووری لێک ۆڵێنەوە
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چ وونەژوور ،سەیروس ەمەرە ب وو .جی انەکەی ئەوان بەس ەریاندا
خ اپوور ک راو ،ه یچ جی انێکی دیکەش یان ب ۆ نەم ابووەوە ،نە لە س ەر
زەوی و نە لە ن اخی خۆی ان و نە لە ئاس مانیش .ئەوان پی اوی مەزن
بوونر ژیان و مەرگی هەزاران لە بەردەس تی ئەوان دا ب وو .هەن ووکەش
وەک س ەگیان لێ اتووە ،بەڵک و لەوەش بەدت رر ئەوان ب وونەتە "س ەگی
هار" .خۆی داڕمان ،کە دوورە لە هەر کەوتنێک ،بەسیەتی ب ۆ ش کاندنی
ئێسکوپروس کی ئەوەی لە بەران بەر لێک ۆڵەرەوەکە وەس تاوە،
لێک ۆڵەرەوەکەش هێش تا ئام ادەیە هەر بیش کێنێ .خەڵک ی ک ۆڵ دەڵ ێن
گ وایە خۆی ان نم وونەی کۆمۆنیس تی دڵس ۆزن ،بەام هەر زوو
ناچ اردەکرێن دان بەوەدا بن ێن ،کەس ێکی دی کە هەیە بڕی اردەدا کە
کۆمۆنیستی نموونەیی چییە و چ ۆن کەس ێک بەو ئەنو امە دەگ ا .ئەوان
هەر ئاوەهای ان نەگووت ووە ،بەڵک و نووس یویانە وەه ا ب ووەر بڕوای ان
پێبووە و لە ڕاستیشدا هێشتا هەر بڕوای ان پ ێ هەیە .بەام ئەو پی اوەی
"بڕیار دەدا" زۆر دوورە و دەسەاتێک ،کە نوێنەری ئەوە لەبەردەم ئەو
خەڵ کەدا دانیش تووە و داوای ان لێ دەکا ،لەبەر خ اتری کۆمۆنیس تی
نموونەیی ،تەواوی دانپێنانی هەڵەکانیان ،خەتاکانی ان ،تاوانەکانی ان واژۆ
بکەن .لێرەدا ئەوان چۆن وەام بدەنەوە؟ خەبات بۆ چی ب کەن؟ لەپێن او
چی ئازار بچێ،ن؟ سوودی چییە؟ کێ ش وێنپێیان هەڵ دەگرێتەوە؟ باش ە
چ ۆن دانیپێ دانانێن ،ئ اخر ئەدی لەبەر خ اتری ح زبەکە ،لەبەر خ اتری
شۆڕشەکە نییە؟
ئەم سیس تمە کە لە الیەن دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
داهێن دراوە و لە ڕێ ی تیش کی ش ارەزاو بە ئەزموونەک انیش
کونوکەلەبەرەک انی پڕک راوەنەتەوە و س ەلمێندراوە ،بە بنەم ا ب ۆ
س ەرکردە کۆمۆنیس تەکان ب ووە ،لەبەر هەر ه ۆیەک ب ووبێ ئەوانەش ی
گرتووەوە دووبارە بەر بەرنامەرێ،کردنەوەی پەروەردە کەوتن.
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لێرەش دا بە گ وێرەی سیس تمی تێکش کانی ڕۆح ی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ه یچ کەس ێک لە کۆمۆنیس ت و س ەرکردە
کۆمۆنیس تەکان ئاس انتر دەس تناکەوە بەب ێ ئەوەی ه یچ ئ ازارێکی
جەستەییشیان پێبگا بڕووخێن.
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١٠

بەردەرگە
کاتێ ک لێک ۆڵینەوەکە تەواو ب وو ،بڕیارم دا تەاقن امەیەکی مەرج دار ب ۆ
ژنەکەم بنێ رم ،ئەم پرس ە لە مێش کمدا گینگ ی دەدا ت ا ش ەق ی خ ۆی
وەردەگ رت .یەکەم ین ج اریش ،کە بی رۆکەکە بە خەیاڵم داهات ،بەر لە
بیس ت س ەعاتی ئەو م اوەیە ب وو ،کە لە لێک ۆڵینەوەکەدا پێمگ وترا:
"دی دارێکت لەگەڵ کەس ێکی نزی ک لە خ ۆتەوە " هەیە .ئەو ش ەوە و
هەم وو ئەو ڕۆژەی بە دواش یدا ه ات ،ت ا ڕاددەیەک ئەرخ اینبووم ،ئەو
کەس ەی لێک ۆڵەرەوەکە ئام اژەی پێک رد و ڕووبەڕوو دەیبی نم ،ژنەکەم
بێ .مەراقی ئەو دیدارە منی خستە س ەر کەڵ کەڵەی بی رۆکەی تەاق دان،
ک اتێکیش بڕیارەکەم دا ،خ ۆم بەوە لە خش تە نەب رد ،کە بە ه ۆی
بڕی ارەکەم ژنەکەم لە مەترس ی گ رتن ی ان لە وات دەرک ردن بپ ارێزم.
چونکە ئەوەی وایلێکردم ئەم بڕیارە بدەم ،شتێکی دیکە بوو.
کۆتاییپێ اتنی لێک ۆڵینەوەکە ،کۆتای ێن ان ب وو بەو مەراق و گ رژییەی
ڕۆژ و شەو پێیەوە گرفتار ب ووم .چی دی بی رم لەوە نەدەک ردەوە ئ اخۆ
لێک ۆڵەرەوەکە لە ش ەوی پێش تر چ ی لێپرس یم و من یش چی یم
وەام دایەوە ،ی اخود ئای ا لە ش ەوی دادە ت ۆ ب ێ ی لێک ۆڵەرەوەکە چ یم
پێب ێ و من یش دەب ێ چ ۆن وەامیب دەمەوە .م ن بی رم لە ئاین دەی خ ۆم
کردەوە .بیرم لەو شتە دەکردەوە ،ئاخۆ بە تەواوی لەگەڵی ڕادێ م و ت ۆ
ب ێی چی بۆ من تێدابێ و ش اردبێتەوە .ئەمەش بەش ە بەخت ی م ن ب وو،
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کەواتە دادەدادی بۆ چییە؟ هەرچەندە دڵ یش ژی ان و ئ ازادی دەویس ت،
چ اوی لەس ەر ڕۆژی ئ ازادکردنم ب وو لە زین دان و ئەوەش ی
ڕەت دەکردەوە لە نێوەڕاس تی چ اوەڕوانییە ش ادمانییەکەیدا بپرس ێ" :ت ۆ
ب ێ ی ڕۆژەکە ب ێ؟ ئەرە کەی دە؟ مێش کیش ئەو قس ەیەی
لێک ۆڵەرەوەکەی لەبیرنەدەچ ووەوە" :دادگەی یەکەت لەپێش ە .دەک رە
وادەیەک ی پەروەردە و ن ۆژەنکردنەوەی پەروەردەش ت لە پ ێش ب ێ".
من یش نەدەک را لە خ ۆم نەپرس مەوە" :ت ۆ ب ێ ی ت ا کۆت ایی قۆن اغی
س ەرلەنوە پەروەردەک ردنەوەکە ب ،یم ،ت ۆ ب ێ ی دۆخەکە تێپەڕێ نم؟ ت ۆ
ب ێی ماوەکە تەواو بکەم و بگەڕێمەوە؟"
"ئینوا دیسان'" لەگەڵ خۆم کەوتمەوە مش تومڕ" ،جی ابوونەوەکە دەک رە
م اوەیەکی درێ  ،بخ ایەنێ ،لەوانەیە  ...ڕەنگب ێ دوای ژم ارەیەک س اڵ،
کەس هەر نەشزانێ ئاخۆ ئێسکوپروسکم لە ک وە کەوت وون .س ەبارەت
ئەم ش تەش ن ابێ بۆڵەب ۆڵ ب کەم .باش ە ئەدی م ن س وێندم نەخ وارد،
ئەدی لە کانگەی دڵەوە نەمگوت :ژی انی خ ۆمی لە پێن اودا دادەن ێم؟ خ ۆ
من بەتەن ا ن یم؟ باش ە خ ۆ ئەگەر پاش ەڕۆژم جێ ی گوم ان ب ێ ،ب ۆچی
ئاین دەی ژنەکەش م لەگەڵ خ ۆم بفەوتێ نم ،کە بێ ودە هەر چ اوەڕێی
ه اتنەوەم بک ا؟ خ ۆ ئەو تەن ا بیس ت س اانە .هێش تا ژی انێکی زۆری لە
پێشدا ماوە .ئایا من بەختی ڕەشبکەم بە پرچی سپییەوە هەر چ اوەڕێی
گەڕانەوەم بکا ،کێ دەڵێ دەگەڕێمەوە؟ ک ێ دەڵ ێ لەو داب ڕانە بێکۆت اییە
س ەر دەردێ نمەوە؟ ئای ا ئەرک ی م ن ئەوە نی یە ،پێیب ێم ،ئەگەر لە
م اوەیەکی دی ارکراودا نەه اتمەوە ،باش تر وایە چ اوەڕێم نەکەی؟ ئای ا
ئەرکی من ئەوە نییە ژیانی ئەو لە وێرانکردن ڕزگار بکەم؟"
لە ژووری زینداندا ،هەموو تایبەتمەندیێک چ هی جەستەکی بێ یان ه ی
هۆشەکی لە بەین نامێنێ .گیانی زین دانییەکە لە دابڕان ی خۆی دا بە دوای
قەرەب ووکردنەوەدا دەگەڕە .بەقەد بەرفرەوانب وونی ئەو مەودایەی
نێ وان زین دانی و کەس وکار ،ئەوەن دە مەوداکەی لە غەوارەک ان
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نزیک دەبێتەوە .زین دانییەکە ئام ادەیە س ەبارەت بە هەم وو ش تێک لەگەڵ
هاوزین دانییەکانی ب دوە .ئامادەش ە س ەبارەت بە هەم وو ش تێ
پرسوڕایان پێبکا .حەزی لێ یە دەرب ارەی هەم وو ش تێ بیروبۆچوونی ان
وەربگ رە .لە ژوورە بچک ۆلە زین دانییەکەی ئێمەش دا ،س ێ کەس ی
دابڕێن راو دانیش تبوون .ئەو س ێ کەس انەش زۆر ش تی هاوبەش یان
لەگەڵ یەک دا نەب وو .هەر یەکێکیش یان لە جی انێکی جی اوازەوە ه اتبوو،
خوازیاریش بوون بگەڕێنەوە جی انێکی جیاواز .بەام تەنی ایی ،هەرس ێ
غەری بەی لەیەک نێزیککردب ووەوە .ئەو تەنی اییە دڵ ی هەردوو
هاوزیندانەکانی بۆ من و هی منیشی بۆ ئەوان کردبووەوە.
منیش سەبارەت بە بیرۆکەی تەاق دانی ژنەکەم لەگەڵ هاوزین دانییەکانم
دوام و لێم پرسین ئاخۆ ڕایان چییە.
س ەرەتا ئەوان ل ێم ت ووڕە ب وون .گوتی ان بە باس کردنی ئەو ه زرە،
خەمێک ی دی کەت س ەبارەت بە ماڵومن داڵ تووش کردین و خەم ت ب ۆ
خێزانەک انی ئ ێمەش داهێن ا .ئەوان یش ئەو ج ۆرە کەش ەیان نەدەویس ت.
جارێکی ان ک ۆنە ئەفس ەرەکە گ وتی ،لە زین دان ،بەت ایبەتیش لە زین دانی
لوکیشکیدا ،هیچ ڕوانگەیەکی وانەبوو ،س ەری خۆم ان بە پرس ی خەم ی
کەس وکار ،کە لە دەرەوەی دی واری زیندان دا ب وون ،ب ێش ێنین" .ئ اخر
هەر چۆنێ ک ب ێ ،ئ ێمە ن اتوانین یارمەتی ان ب دەین "،ئەو ڕاه اتبوو بەو
ل ۆژیکە حاش اهەڵنەگرە ب دوەر "باش ە هەرچەن د خۆم ان س ەبارەت بە
ماڵومنداڵمان بە خەم بکەین ،چ ی ل ێ ش یندەبێتەوە؟" ک ۆنە عەری فەکەش
بە تەواوی لەگەڵ قسەی کابرا ک ۆک ب وو ،بە زۆری نە بڕی ار درا ،من یش
دەبێ بە خۆمدا بچمەوە و نابێ خەم لە کەس وکارم بخ ۆم و باس ی ئەو
پرسەش هەر نەکەمەوە .بە ڕۆژ و هەفتە ئێمە باس ی تەقەک ردن لە مە
و ئەنگاوتنی ان ،خ واردنەوەی ب اش ،کەش یش و ژەنەراڵەک ان ،گ ۆرانی،
ئ ۆپێرا و مێ ،وو سیاس ەتمان ک رد .ئ ێمە دەرب ارەی زۆر ش ت دوای نر
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کەچ ی باسوخواس ی خێزانەکانم ان نەهێن ایە گ ۆڕە .بەام ب ۆ بەش ی
یەکەمی بڕیارەکە ...

س پێدەیەکیان ک ۆنە عەری فەکە دوای ن وێ ،و دوع ا ،دوای خ واردنەوەی
قاوەکەی ،دەستی بە گێڕانەوەی حاڵی خۆی کرد ،زۆر ج ارانیش باس ی
خەوەکانی شەوی بۆ دەکرین .بەم جۆرە کەوتە قسە" :هەموو شەوەکە،
خەون م بە پی رەدایکەکەمەوە بین ی ".ئینو ا ب ۆی گێ ڕاینەوە کە لە
خەوەکەدا ،دایکی چی لەبەردابوو ،پرسیبووی ئاخۆ جزمە نوێیەک انی لە
پێ دا تەن ن ین ،ئ اخۆ چ ۆن ک اتی خ ۆی س ەری ب ۆ ش انەدەکرد ،چ ۆن
بەڵێن ی پێ دەدا (هەربە ک وڕە بچک ۆلەکەم بانگی دەکرد) کە دیس ان بەیەک
دەگەنەوە ،چ ۆن ک وڕەکەش لێیپ اڕایەوە ،پێیب ێ ئەو ڕۆژە کەی دادە،
دای کەش پێینەگ وت ،ب ۆی باس کردین ،کە دایک ی لە خەونەکەدا چەن د بە
خەمب اری خەن دەی ب ۆ ک ردوە  ...ئی دی لەپ ڕ ک ۆنە عەری فەکە
هەڵسایەسەرپێ و لەبەر خۆیەوە منگەمنگێکی لێوە ه ات" :دای کە ،دایک م،
ه ۆ دای کە پی رەکەم ".چاوەکانیش ی لە فرمێس کدا دەدرەوش انەوە .ئینو ا
لەپڕێک لەسەر کورس ییەکە هەڵس ا و چ ووە ق وژبنەکە ،کە هەمیش ە ب ۆ
ن وێ ،و دوع ا بەک اری دەهێن ا ،ئەم ئش دوای ئەوەی گەڕاب ووەوە س ەر
ئیم انەکەی .ئەو پی او ب وو ،س ەربازێک ب وو ،کەس ێک ب وو ش ەرمی لە
فرمێس کەکانی خ ۆی ک ردەوە .ک ۆنە ئەفس ەرەکە و من یش هیچم ان
نەگوت .دیاربوو کوڕەکە بۆ دایکی گریابوو .ئەو پیاوە هەراشیش ببوو،
هەمیشە دایکی هەر بە "کوڕە بچکۆلەکە" بانگی دەکرد .هەڵبەتە دایکەش
زۆری بۆ گری اوەر س ەربازەکە ،پی اوەکە ،ع ادەتەن چ اوی وش کە .بەام
هەن دێک ج ار  ...کە فرمێس کەکانی دایک ی لەگەڵ ه ی ئەو بەیەک دەگەن،
دەڕژێنە جۆگەیەک ،دەڕژێنە ڕوبارێکی مەزن ی ک وێرەوەری مرۆڤ ایەتی
کە هیچ ڕوونکردنەوەیەکی بۆ نییە و لە هەم ان کاتیش دا ب ێ ئام انوە ...
عەریفەکە بۆ ماوەیەک لە کونوی خەڵوەتەکەی هەڵسا .زین دانەکەش ک ڕ
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و بێ دەن  .ئ ێمەش ئام اژەی ئەوەم ان ب ۆ نەک رد ،ئەو دژی بڕی ارەکە
بۆتەوە و "خەم"ی لێدەخوا.
بەام هەردووکی ان ،چ ک ۆنە ئەفس ەرەکە و چ ک ۆنە عەری فەکە ئەوە
ڕۆژە کە باس ی بڕی ارەکەم س ەبارەت بە ژنەکەم ب ۆ ک ردن ،منی ان بە
پێش ێلکردنی دەس توور و ڕێکەوت نەکەی نێوانم ان تاوانب ارکرد .نەخێ ر
ئەوە ن وێکردنەوەی پش تگیریکردنی نێوانی ان نەب وو دژ بە م ن .ئەوان
لەس ەر هەق ب وون .ئەفس ەرەکە ڕایگەیان در ت ازە تێگەیش تم ب ۆچی ئەو
دوو سێ ڕ ۆژەی ڕابردوو کڕ و بێدەن بوویر بۆچی وەه ا دی ار ب وو،
م ن لەو گفتوگ ۆ و دەمەتەقێ یەی گش تی و ڕۆژانە دوورەپەرێ ز ب ووم.
ک ۆنە عەری فەکەش پێیگ وتم ،هەن ووکە ئەو دەزان ێ ،م ن لە م اوەی
داڵڕەکانم دا بی رم لەچ ی ک ردووەتەوە و ب ۆچی لە ک اتی خ ۆی
پرسیارەکانی دووبارەکردەوە ،بەڵکو وەامێکی دەستکەوە" .ئ ێمە دەب ێ
لەو ش وێنە ب ۆگەنەدا ی ارمەتی یەک دی ب دەین" ئەو دەردەدڵەکەی وەه ا
دەرب ڕیر "ن ابێ خۆم ان هەر لە ه زری خۆمان دا ش ەتەکبدەین .ئێس تا
دەبین ین ت ۆ لەو ڕۆژانەی ڕاب ردوودا چەن د نیگەران ی ب ووی .ت ۆ
پێیلێدەنێی ئێمەش وەک تۆ هەم ان مافم ان هەیە .ئ ێمەش لەمە بە دواوە
دەبێ لە بارەی خاوخێزانم انەوە نیگەرانب ین ،ئەگەر هەر یەکێ ک هەر بە
بیرک ردنەوە بەوان س ەرقاڵبێ ،کەواتە چ ۆن دەت وانین ی ارمەتی یەک دی
بدەین؟"
ئەوان ڕاس ت ب وون ،گرنگت رین ش تیش ئەوەب وو ،لە دلۆڤانی ان ب وو.
منمن ایەتی) خۆویس تی)( )90ئەوان بە مەبەس تی ک ۆمەککردنی م ن ب وو.
من یش داوای لێب ووردنم لێک ردن و سوپاس مکردن .ئەوان یش
گازاندەکانیان دووبارە نەکردەوە ،بەڵکو لەسەر ئەوە سووربوون ،دەبێ
 -90ئیگۆیزم  ،egoismبڕوانە لیستی زاراوەکانی کۆڕ لە کتێبی «زاراوەسازی پێوانە»ی
« .495.منایەتی» یش دەگەیەنێت ،لە گەرداندا
مامۆستا مەساوود محەمەد.
«منمنۆکێ» شی لێ پەیدا دەبێت.
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بڕیارەکەم بە کورتی لەبەرچاوبگرن بە جۆرێک دوای ئەوەی دوابڕی ار،
م ن دەب ێ بت وانم نیگەرانی یەکەم ڕابگ رم و دیس ان گ وە لە ئام اژەی
چیرۆکەک انی ڕاوی ئەفس ەرەکە بگ رمەوە ی اخود چیرۆکەک انی بەرەی
پێش ەوەی جەن  ،کە عەری فەکە دەیگێ ڕانەوە .هەر بە ڕاس تیش
ت اوتوێکردنەکە ک ورتی خایان د .یاوەرەک انم  -بەگ وێرەی ڕێس اکانی
ئاگادارکردنەوە  -بە هەردوو دیودا بڕیارەکەمیان هەڵس ەنگاند .هەڵ بەتە
ئەوان یش نەگەڕانەوەی منی ان بەالوە ن ا ،هەروەک چ ۆن لە ک اتی
بێئومێ دبوونیان ،من یش ئەوەم ڕەتک ردەوە ،کە ئەوان گ وایە ج ارێکی
دیکە ناگەڕێنەوە نێو م اڵ و من داڵیان .بەام لەگەڵ ئەوەش دا ،ب ۆ م ایەی
سەرس امی و ب ۆ م ایەی کەیفخۆش ییە س ەیرەکەم ،ئەوان یش
بڕیارەکەمیان سەلماند .ئەفسەرەکە پێیگوتم:
"دڵنی ام ژنەکەت ئەو "دی ارییە"ت لێوەرن اگرە ،بەام کتوم ت هەر لەبەر
ئەوەش ە ت ۆ ب ۆی دەنێ ری .بە تەم ای خ وا ،هەردووکت ان بەو
لەیەکویابوونەوەیە پێدەکەنن ".منیش دەستیم گووشی.
سەبارەت بەو م اوەیەی ئ اخۆ دەب ێ تەاق دانەکە ب ۆ چەن د مەرج داربێ،
ئاخۆ ژنەکەم چەندم لەسەر بووەستێ تا تەاقی خۆی وەردەگرە ،ئ ێمە
هاوڕا نەبووین .من لە بەڵگەنامەکەدا نووسیبووم ئەگەر لە م اوەی س ێ
س اڵدا نەگەڕێ مەوە ئەوا ئ ازادەر "لێ رەوە جی ابوونەوە ب ۆ ژنەکەم
دەستەبەردەبێ و ئیدی ئەو ئازادە ".کۆنە ئەفسەرەکە ڕای وابوو ،دەب ێ
ئێمە دەستکاری ماوەکەی بکەین و بۆ پێ نج س اڵ درێ ،یبکەینەوە .ک ۆنە
عەری فەکەش پش تگیریی ک رد .من یش پێش نیازەکەیانم پەس ەند ک رد.
هەردووکیش یان ق ایلبوون ،ئەگەر پێویس تیش بک ا ،بب نە ش اهیدی
بەڵگەنامەکە .بەپێی شەریاەتی موسا ،ب ۆ م ارەکردنی کچێ ک ،پێویس تت
بە دوو ش اهیدی شایس تە دەب ێ ،بەام ب ۆ بەڵگەن امەی تەاق دانێکی
مەرج دار ،لە زین دانی لوکیش کی و ب ۆ کەس ێک کە لە ک انگەی دڵ تەوە
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خۆشتویس تبێ ،ئەوا دوو ش اهیدی "ناشایس تە
هەردووکیان ڕەبەن (زگورتی) بوون.
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م ن خەریک ی جێبەجێکردن ی بڕی ارەکەم ب ووم ،ڕەفت ارێکی ت اڵ و
دڵڕەق انەش ب وو ،بەام خ ۆ ئەو ک ارە پێویس تی بە ک اغەز و قەڵەم و
مەرەکەب هەب وو ،ئەوانەش لە زین دان و لەژێ ر دەس ەاتی دەزگەی
ئاسایشی کۆمۆنیستی س ۆڤیەتی ش تێکی ئاس ان نەب وون .ب ۆ نووس ینی
ش تێکی وەه ا و ن اردنی بەڵگەن امەکە ،پێویس تی بە قایلن امەی
لێک ۆڵەرەوەکە هەب وو ،بەام خ ۆ لێک ۆڵینەوەکەش کۆتایی اتبوو ،چی دی
لێکۆڵەرەوەکەم نەدەدی .بۆ ئەوەی قایلنامەی لێک ۆڵەرەوەکەم وەربگ رم،
دەب وایە داوان امەیەک ب دەمە دەس ت سەرپەرش تی زین دانییەکان .ب ۆ
ئەوەی ئەو داوان امەیەش ب دەمە سەرپەرش تیاری زین دان ،دەب وایە
پەسەندنامەی ئەفسەری بەرپرسی الباڵی زیندانەکە وەربگ رم .ئەرە ب ۆ
خاتری خوا ،بەم جۆرە چۆن دەت وانێ تەاقن امەیەک بنووس رە؟ ڕۆژان
ه اتن و ڕۆیش تن .لەو نێوەش دا س اڵی  ١٩٤٠لە کۆت اییەکەی
نزیکدەبووەوە.
لە سەعاتە بەراییەک انی یەکەم ین ڕۆژی ی انیوەری ١٩٤١دا ،خۆم ان ب ۆ
ئێ وارەی پێش تر هەر لە ژووری زین دانەکەمان ئاهەنگۆکەیەکم ان گێ ڕا.
لەڕاس تیدا ئەو ڕۆژەی س اڵێکی لە ئەوی دی کە لەیەک جی ادەکردەوە ،لە
زیندانی لوکیشکیدا هیچی جیاوازتر نەبوو لە ڕۆژانی دی کە .لە س پێدەی
سەری ساڵی نوێدا هەر هەمان ئەو ق اوەیەی ڕۆژان ی پێش تریان پێ داین
لە ئەنگۆرەش لە کاتی تاریکداهاتندا هەر هەمان سووپ ،ئی دی ئ او بێ نە
و دەس تان بش ۆ .ف یکەی ئاگ ادارکردنەوەی ک اتی خەوی ش هەر ه ی
ج اران ب وو .لە ک اتی ئاس ایی خۆی دا لەس ەر تەختەبەن دەکانمان پاڵم ان
دایەوە .گوێم ان لە تەپەی پێ ی ئاس ایی ب وو ،لە پش ت دەرکەک انەوە
 -91لێرەدا مەبەست لە ئاوەڵناوی شایستە و پێچەوانەکەی ،مەرجە قانوونییەکانە بۆ کەسێک
کە بۆ شاهیدی دەست بدا.
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دەه ات و هەر ئەوە پێش بینی دەک را ،کە لە ک ونی ج ودا (ش ۆڤارییەوە)
س ەیردەکرێین .هاوزین دانەکانم خەوی ان ل ێکەوت ،دوای بڕیارێ ک بە
ن ێن ی ،دوای یەک دوو س ەعاتی دی کە م ن بێ داربوومەوە ،وێ ڕای
هەب وونی ک ونی ج ودای ش ۆڤاری ،خ واردنەوەیەک بە ب ۆنەی س ەری
س اڵی ن وە ،ئەوی ش لەو ک اتەی ک ات،مێری ش ارەکە ،زەن گەکەی
دەگەیشتە ژوورەکەمان ،لە نیوەی شەودا لێیدا .ئی دی ئەوان بانگ ێش تی
سەر ئاهەنگیان کردم و منیش پەژراندم.
لە ڕۆژی پ ێش تردا ،ئامادەک اری پێویس تمان کردب وو ،بەڵک و ش تێک ب ۆ
خ واردنەوەی ش ەو دابین بکەین .ئ ێمە بە تەنی ا هەر نی وەی ق اوەکەی
بەیانیم ان خواردب ۆوە .خ ۆ ئەوەش ش تێکی هیچ ی زین دانی دەس تی
ئاسایشی کۆمۆنیستی س ۆڤیەتی نەب وو ،ئەوەی کاتێ ک لە خەو ڕادەب ێ،
ئەوەی دەچێ تە س ەر پ ێخەفەکەی ،بە ش ەو و بەڕۆژ ،لە خەو و لە
س ەعاتەکانی ڕۆیشتنیش یدا هەر برس ییە و هەر برس ی ،مەگەر تەنی ا لە
خەونەکانیدا تێر بێ.
زەحمەتترین شت بۆ زیندانیی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی
هەڵگرتنی بەشێک لە خورادنەکەیەتی ،ی ان لێک ردنەوەی پ ارچەیەک ن ان
و هەڵگرتنی بۆ دواترە .زۆر زیندانی هەبوون ،ئەوەیان پێنەدەکرا ،لەژێر
هەر بارودۆخێکدا بوایە نەیان دەتوانی ج ەوی برس یەتییەکەیان بگ رن و
هەر لە بەی انیەوە ئەوەی بۆی ان دەه ات ،هەڵی ان دەلووش ی و پ ارچە
سەموونەکەیان قووت دەدا ،بێ ئەوەی هیچ بۆ دواتر ب ێ نەوە ،ئیدی ت ا
ڕۆژی دوات ر هەر بە برس ێتی ڕایاندەکێش ا .ئ ای بە چ ئی رەیێکەوە
چاوی ان لە هاوزین دانیەکەیان دەک رد ،کە دەی انتوانی ن انەکەی خۆی ان
ب کەنە س ێ پ ارچە ،ب ۆ بەی انی ،ب ۆ نی وەڕۆ و ب ۆ ش ێوان ،ش تێکی
لێ ەڵبگ رن! ج ار لەدوای ج ار بەڵێنی ان بە خۆی ان دەدا ،ئەوان یش وەه ا
ب کەن" :تەنی ا یەک پ ارچەیەکی دی کە ،ئینو ا ئەوی دی کە ب ۆ دوات ر
هەڵ دەگرم؟ ئ ای چەن د ج اران ئەوان بەڵێنەکەی ان ش کاند؟ هەروەک
202

بەدمەس تێک بەڵێنی ان بە خۆی ان دەدا ،کە ئەمە دوافڕی ان ب ێ ،ئینو ا
ق ومێکی دی کە و فڕێک ی دیکەی ان لەس ەر دەک رد ،ئی دی ب ۆ بەدبەخت ی
زۆریان هەروایان کرد ،لە برسان بڕستییان لێبرابوو ،پ ارچە ن ان دوای
پارچەنانی ان ل وو دەدا و دەیانخس تە نێ و دەمی ان ،هیچی ان
نەدەهێش تەوە ،بەم ج ۆرە دەب وایە ت ا س پێدەی پاش تر بە س کی برس ی
ک اتەکە بەس ەر بەرن ،چ اوەڕێی پ ارووە ن انی داهاتووی ان دەک رد ت ا
هەڵیلوشن.
لە هەر زین دانێک کە ب ۆی چ ووم و لە هەر ک ۆڵیتێکی ئۆردوگ ای
زۆرەمل ێ کە تێیخزێن دراوم ،ت ا ئەو ڕادەی پەیوەن دی بە ن انەوە هەب ێ،
دەک را زین دانییەکان بەس ەر دوو بەرەدا پ ۆلین ب کەی :ئەوانەی هەم وو
خ واردنەکەی خۆی ان بە یەکو ار هەڵدەلووش ی و ئەوانەی دەس تیان بە
نانەکەی خۆی انەوە دەگ رت ،بەام هەر هەمووش یان هەر برس ی ب وون.
لە نێو ژوورە بچکۆلەکەدا ،ئ ێمەش بب ووینە دوو بەش .ک ۆنە عەری فەکە
هیچ ی ب ۆ خ ۆی نەدەهێش تەوە .الی خ ۆی بڕیاریش یدەدا ،ش تێک
ب ێ ێ تەوە ،پ ارچە نانێ ک پاش ەکەوت بک ا ب ۆ دوات ر ،بەام بە دەگ مەن
بەڵێ نەکەی خ ۆی دەبردەس ەر .کەچ ی ئەفس ەرەکە و م ن هەن دە لە
خواردنەکەم ان هەڵ دەگرت .تەن انەت ئەفس ەرەکە ب ۆ پاش ەکەوتکردنی
خ واردنەکەی پێ وەری ش کاند ،من یش چ اوم لە ئەو ک رد .هەردووکم ان
بەش ە خ واردنی خۆم ان ،بەش ە نانەکەم ان نەوەک هەر دەک ردە دوو
بەش ،بەڵکو دەمان کردە سێ تا چوار (!) پ ارچەش .خۆم ان ڕاهێن ابوو،
پارچەنانێکی بچوووک بۆ بەیانی ،بۆ ئەو سەعاتە زۆرانەی بەیانی پێش
وادەی فیکەی دابەشکردنی س ەرلەنوێی ن ان ،ب ێ ی نەوە .ش ەرم لە خ ۆم
ن اکەمەوە ،دان بەوەدا بن ێم ،چەن دین ڕۆژ هەب ووە ،لەگەڵ هەڵس انەوەم
یەکس ەر چ اوم لەس ەر ئەو پ ارچە ن انە ب ووە ،کە هەر بە قەدەر یەک
دەن کە زەیت وون دەب وو ،لەس ەر ڕەفەم دان ابوو .ئ ای چەن د دڵخ ۆش
دەبووم کاتێ پارچە نانەکەم هەر لە شوێنی خۆی مابوو! ئای چەن دیش
بە تام بوو! تۆ ب ێی ئەوانەی شتی بەتام دەخۆن ،تامەکەی بزانن؟
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ش تێکی ئاس انیش نەب وو ق ومە ق اوەیەکی بەی انی هەڵبگ ری ،بینین ی ئەو
قومە قاوە بۆرەیە هێشتا هەر لە نێو کوپەکەت دا م اوە و نەخ وراوەتەوە.
شتەکە ش تێکی ئاس ان نەب وو  -بەت ایبەتیش ب ۆ نەوس ن( - )92کە ببین ی
پەرداخێکی نیوەپڕ ،دەفرێکی بەس ەردا دراوە ،لەس ەر ڕەفەکە دان راوە و
بە درێ،ای ی ڕۆژەکەش دەس تی لێ نەدراوە .بەام خ ۆ نەوس نیش ب ۆ
شەوێک خۆی دەگرە ،سەری ساڵ کۆتایی پێ دە و س اڵێکی دی کە دە،
ئیدی مرۆ دەبێ بەگوێرەی دابونەریت ،گەرووی خۆی هەن دە تەڕ بک ا.
لێرە کە نە ڤۆدکا هەیە نە هیچ ،دەی با قومێک "قاوە" بخۆینەوە!
گوم انم نەب وو گەر لە گێ،ەن ی ش ەوی سیلویس تەردا()93ی زین دانی
یەکێتیی س ۆڤیەتییدا هەڵنەس تابامایەوە ،ئەوا ک ۆنە ئەفس ەرەکە خەبەری
نەدەکردمەوە ،ئەویش بە "سەعاتی هەناو"ی خۆی کە دەنگدانەوەی سێ
چارەگەکەی کات،مێری شار بوو ،هەڵدەستایەوە .منیش دوای ماوەیەکی
دوورودرێ ،ی لێک ۆڵینەوە نوس تبووم ،لەوەش خەو ق ووڵتر نەب وو.
ئەفس ەرەکەش خ انەخوە ب وو .ئەو بە هێواش ی لەس ەر چوارپ ایەکەی
هەڵسایەوە و دەس تمان دایە کوپەکانم ان .ئ ێمە لەس ەر الی چوارپ ایەکە
دانیش تین و چاوەڕێم ان ک رد ،بێ دەنگی ب اڵی بەس ەر دەوروبەرمان دا
کێش ابوو .لە پ ڕێکەوە پەردەی بێ دەنگی دڕا .ک ات،مێرەکە لێی دا :یەک،
دوو ،س ێ ،چ وار ،پێ نج  ...ئەوەش دوازدە! ئ ێمەش هی وای "س اڵێکی
خ ۆش"م ان ب ۆ یەک دی خواس ت و "پەرداخەکانم ان" بەرزک ردەوە.
کووپەکانمان لەیەک دان و بە بۆنەی سەری ساڵی نوێوە خواردمانەوە.
ئ ێمە نەم ادەزانی ،نەوەک هەر پێ دەنێینە س اڵێکی ن وە ،بەڵک و دەچی نە
قۆن اغێکی نوێش ەوە .س اڵی  ١٩٤٠تێ پەڕی ،س اڵ ،س اڵی س ەرکەوتنی

 -92نەوسن :کەسێک کە زۆر حەزی لە خواردن و خواردنەوە بێ ،خۆی لەبەر ڕانەگرە و
دەمودەست هەڵیقۆڕێنێ یان حەپەلووشی بکا و هیچ بۆ دواتر نەهێ ێتەوە.
 -93مەبەست دواشەوی ساڵە ،شەوی ٣١ی دیسێمبەر.
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ئاڵم ان ب وو بەس ەر فەرەنس ە ،س اڵی «داون کەرکە( »)94ب وو ،س اڵی
گۆڕینی ساڵوی نێ وان هی تلەر و س تالین ،س اڵی پەیم انی خ وێنی نێ وان
ئاڵمان و مۆسکۆ بوو .ساڵی ١٩٤١ی ش ه ات ،س اڵی هێرش ی ئاڵم ان ب ۆ
س ەر ڕووس یا ،س اڵی پەالم اری ژاپ ۆن ب ۆ س ەر ئەمریک ا ،س اڵی
پەڕی نەوەی گ ڕی ئ اگری جەن لەم کۆت ایی جی انەوە ب ۆ ئەو کۆت ایی
جی ان ،ب ۆ ئ ێمەش س اڵی ڕۆیش تن و ونب وون ب وو ب ۆ ب اکووری
هەرەدوورەدەست ...
ئ ێمە ئەو ش تانەمان نەدەزان ی ،بەام خواردم انەوە ،پەرداخەکانم ان ت ا
چۆڕاییان( )95تێداما ،هەڵمانقۆڕاندن.
چەن د ڕۆژێک ی کەم دوای "ئ اهەنگی" س ەری س اڵ ،دەرکەی ژوورە
زیندانییەکەمان کرایەوە ،گوێم لە سرتەی پرسیارێک بوو" :کێ ناوەکەی
بە (ب) دەستپێدەکا؟"
پرسیارەکە سەرسامیکردم .تۆ ب ێێ لێکۆڵینەوەکە دەس تی پێک ردبێتەوە؟
خ ۆ ئەگەر وەه اش ب ێ ،دەب ێ شۆڕش ێک لە نێ و دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتی بەرپابووبێ؟ ئاخر کاتەکە ڕۆژ بوو ،شەو نەبوو.
باش ە ب ۆچی بە ڕۆژی ڕوون اک پرس یارم لێ دەکەن؟ بەام کاتێ ک
دەرکەی ژوورە زین دانییەکە ک رایەوە و لە گۆش ە تەس کەکەدا ن وێنەری
دەزگەی ئاس ایش وەس تابوو ،لیس تێکی بە دەس تەوە ب وو ،چ اوەڕێی
وەامی دەکرد ،ک اتی ئەوە نەب وو پرس یاری ئەوەی لێبک رە و چ ی و
چۆن .مرۆ دەبوو وەامی بداتەوە.
 -94مەبەست ئەو کشانەوە سەرکەوتووانەکەی سوپای بەریتانیا بوو ،لە بەرەی داونکەرکەی
فەرەنسی بۆ دیوی بەریتانیا .بەمە سوپای بەریتانیا لە تەفروتوناکردن و بەریتانیاش لە
داگیرکردن پارێزرا .شایانی باسە سووربوونی چەرچ لەسەر بڕیاری ملکەچنەکردن بۆ
ئاڵمان و کشانەوەی د اونکەرکە شتێکی چارەنووسسازانە بوو بۆ واتەکە و بۆ چارەنووسی
جەنگەکە.
 -95چۆڕایی :دوادڵۆپ.
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دوای ئەوەی وەاممدایەوە ،ناوی خۆم و باوک و باپیرم پێگوت ،ک ابرا
گوتی "بە کەلوپەلەکانیشتەوە".
ئەمەش بڕی ارێکی دی کەی دەزگەی ئاس ایش ب وو ،لە نێ و دیوارەک انی
زیندان دا س ەدای دایەوە ،هەن دێک ج ار بە ڕۆژ و هەن دێک ج اریش بە
ش ەو .لەجی اتی ئەوەی ب ێ "کەلوپەلەکان ت بپ ێچەوە و لەگەڵم ان وەرە"
ئەو ڕس تە پەڕێن دراوەی" :بە کەلوپەلەکانیش تەوە" .لێ رەدا ب ۆنەی وەه ا
هەب وون م رۆ هی وای لێپەی دا بک ار بەگش تیش ترس ێکی ق ووڵی ل ێ
پەیدادەبێ .ح اڵەتی ئ ازادکردن لە زین دانی بندەس تی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی لەوانەیە لە هەزار کەس یەک ،یەک لە دە هەزار
یەک ب ێ و فەرم انەکەش وات ای م اڵ بگەیەن ێ! بەام خ ۆ فەرم انەکە
واتای دیکەش دەگەیەنێ :بەرەو شوێنێکی نادیار.
هەر لەبەر ئەوەشە ترس لە دڵی زیندانی زیاترە لە هیوا.
پاش ئەوەی دواجار گوێم لە لێک ۆڵەرەوەکەم ب وو ،ه یچ خەی اڵم لەس ەر
واتای وشەکانی "بە کەلوپەلەکانیشتەوە" هەڵنەچنی.
کۆنە عەریفەکەی هاوزین دانیم پێیگ وتم" :ت ۆ ب ۆ ژوورە زین دانێکی دی کە
دەگوازرێیتەوە".
منیش هەروەها بیرملێکردبووەوە.
عەریفەکە ئەوەندەشی لێزیادکردر "حەیە ،هێشتا زۆری مابوو ت ا فێ ری
ببین".
منیش هەر وەک ئەو بەداخ بووم.
لەو ژوورە بچک ۆلەی زین دانەدا ،پت ر لە س ێ مان تێی دا م ابوومەوەر
وات ای ئەوەی دەگەیان د س ەد ڕۆژ و س ەد ش ەوی ڕەبەق لە زیندان دا
ب ووم .خەریکب وو لەگەڵ هاوزین دانەکانم ڕادەه اتم ،هەروەه ا ئەوان یش.
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لەوێ ش ئاس تەن لەنێوانمان دا هەب وو .تەن انەت دەمەقاڵێش مان لەگەڵ
یەک دا هەب وو .بەام توانیش مان یەک دی بناس ین ،بەیەک ئاش نابین،
ڕاه اتین لەیەک تێ بگەین و گەردن ی یەک دیش ئ ازاد بکەی ن .ئ ێمە
کۆمەڵگەیەکی بچکۆلەمان لەنێو خۆمان دا پێک ێن ابوو ،ق انوون و ع ورفی
نەنووسراویش مان لەنێوان دا هەب وو .لێ رەدا کەمێ ک دەرس مدایەوە و
زۆری ش فێرب ووم .لێ رەدا بەنێ و لێک ۆڵینەوەدا ش ۆڕببوومەوەر لێ رەدا
بڕیارێکی دڵشکێنیشم دا  ...بە داخەوە مایەی بەزەیی بوو  ...مەراقبووم
ئاخۆ هاوژووی دیکەی زیندانیم کێ دەبن.
بەام خۆ لە زینداندا ک اتی ئەوەت نی یە ک وڵی دڵ ت هەڵبڕێ ،ی .لە دەم ی
پاسەوانەکەوە هاوارکرا ،قی،ەیەک ،لە زین دانێک ب ۆ یەکێک ی دی کەی نێ و
قەڵەمڕەوی یەکێتیی س ۆڤیەتیدا ،گوێ ت لێ دەبووەوە ،ئەمەش ب ۆ هەم وو
زین دانییەکان ،ب ۆ هەم وو ئەوانەی لە وێس تگەیەکەوە ب ۆ ئەوی دی کە
دەگوازرانەوە ،ب ۆ هەم وو ئەوانەی لە ئۆردوگ ای زۆرەمل ێ ب وون وەک
یەک س ەدای دەدایەوە Davia! Paskaraya!” :دەی خێ راکە ،دەی بە
پەلە"! منیش دەبوایە هەر بە پەلە کەلوپەلەکانم بپێچمەوە و خواح افیزی
لە هاوژوورەکانم بکەم.
ک ۆنە عەری فەکە ،ک وپ ،دەف ر و کەوچ کە داری نەکە لەس ەر ڕەفەکە ب ۆ
هێن امە خ وار .ئەوەش ئەو کەل وپەالنە ب وون ،کە زین دانیی لێ نەدەگەڕا
لێیوی اببنەوە .من یش جلەک انم ک ۆکردنەوە .خ ۆ زۆری ش نەب وون .لەو
ماوەیەدا هەر دەستە جلێکی کەتانم پێگەیشتبوو .لەنێو یەکێک لە پ ارچە
جلەکان دا ،گەنوی نەکەم ئاش کرا ب وو ،هەر چەن دە بچک ۆانەش ب وو.
ئەویش ف چەی ددان بوو .ئای لەو شتە وردانە! ئێمە هەمیش ە بە دوای دا
دەگەڕاین ،دڵنیاش بووم گەڕانی ئێمە بە دوای ئەو شتانە زی اتر ب وو لە
کنەوپش کنینی کاربەدەس ت و پاس ەوانانی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی .خۆم ان بە دوای هێم ایەک ،بە دوای
هەڕەش ەیەک دەگەڕای نر بەڵک و لە نێ و سەردەس تە ،لە ب ن یەخەک ان
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ش اردرابێتەوە .هیچم ان نەدەدی تەوە .تەن انەت بە ب ێ ئەوەش ،کەس ێک
هەب وو بی ری دەک ردی ،کەس ێک هەب وو خەم ی لێ دەخواردی ،کەس ێک
هەبوو بیری لێدەکردییەوە ...
"دەی خێرا بە "،پاسەوانەکە وەهای پێگوتمەوە .بەڵ ێ دەب ێ ب وخچەکەت
تێکبنێی و ب یی خواحافیز.
عەری فەکەی خوێن دکارم هەڵس ا ی ارمەتیم ب دا ،بەام هاوزین دانیەکەی
دیکەم کڕوبێ دەن لەوال وەس تا ب وو .وەک ئەوەی بەختم ان هەب ێ ،ئەو
لەبەر پەالمارێکی ڕێکخستنی خۆیدا بوو ،یەکێک لە پەالمارە توندەکانی،
ب ۆیە لە م اوەی بیس ت س ەعاتی ڕاب ردوودا نە لەگەڵ م ن نە لەگەڵ
عەریفەکەش قسەی نەکردب وو .باش ە ئەدی چ ۆن بەجێیب ێ م؟ بەام خ ۆ
ک اتی بیرک ردنەوە نەم ابوو ،ه یچ کاتێ ک ب ۆ "ئاش تبوونەوە" نەم ابوو
لەدەس تیدەم ،ئی دی هەمیش ە و بەگ وێرەی پەس ەندنامەی خ ۆم .م ن
دەستم درێ،کرد ،ئەویش هەموو شتێکی پێش ووی فەرام ۆش ک رد و بە
گەرمی دەستی گووشیم.
"خواحافیز ،بەختێکی باش!"
ک ۆنە ئەفس ەرەکە ت وانی بەج ۆرە ه اوارکردنێکەوە ئەمە ب ێ" :پێمباش ە
جارێکی دیکە بیر لە پرسەکە بکەیتەوە ،منیش هەروەها".
"سوپاس ،زۆر سوپاس .خواحافیز ،بەختێکی باش!"
من یش لە مەبەس تەکەی گەیش تم .هێش تاش پێمنەک را ب وو تەاقن امەکە
بنێرم.
پاش ان دەرکەی ژوورەکە لە پش ت م ن و لەڕووی هاوزین دانییەکانم
داخرایەوە.
ئەوەبوو جارێکی دیکە ،نەمبینینەوە.
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١١

مانگرتن لە خواردن
ئەو ژوورە منی ان ب ۆ ب رد ،گەورە و درێ  ،ب وو ،ژوور نەب وو ق اوش
ب وو .دوازدە چارپ ایەی ئاس نین بە دی وارەکە هەڵنراب وون ،بەام
قاوش ەکە ج مەی دەه ات ،ن زیکەی س ی ( )٣٠کەس ی تێ دا ب وو .ه یچ
ژوورێ ک وەک ئەوە نەب وو .پێخەفەک انی ئەو قاوش ە( )96گش تییانە ب ۆ
ئەوە نەب وون دابن رێنەوە ب ێن رێنە خ وارەوە ،هەروەک پێخەف ی ژووری
تەنی ایی ،کە ئەوی ش ب ۆ ئەوە نەب وو ڕابخ رە .ئ ێمە هەمووم ان هەر
لەسەر ناوکەوەکە دەخەوتین.
بەش ی زۆری زین دانییەکانی ئەوە س ەر بە س وپای پۆڵ ۆنی ب وون.
لەنێویان دا ئەفس ەرێک هەب وو ،ب ۆنی س اردی ل وولەی دەم انچەی
لێک ۆڵەرەوەکەی کردب وو .م ن دووان دم ،بەام خ ۆ مەح اڵ ب وو
خۆپارێزییەکەی بشکێنی .ئەو ئەفس ەرێکی س ەر بە هێ زی س وارە ب وو،
وەک هەر س ەربازێکی هێ زی س وارە کەمب ین و س نووردار ب وو ،وەک
سەرکەشی ئەسپەکەشی خۆشاناز بوو.
 -96نووسەر لێرەدا باسی دوو جۆرە ژووری زیندان دەکا ،ژوورێکی ئاسایی کە جێی یەک
تا سێ کەسی تێدا دەبێتەوە ،لەگەڵ ژوورێکی گەورە کە جێگەی زیاتر لە دە کەسی تێدا
دەبێتەوە ،ئینو ا ئەو ناوی ژووری بەکۆمەڵی لێناوە ،وەک زانیومە و بە پرسیاریش زیاتر
بۆم ڕۆنبووەتەوە ،بۆ ئەو ژوورە گەورەیەی نووسەر باسی دەکا ،وشەی قاوش پڕ
بەپێستیەتی ،هەرچەندە لەوانەشە قاوش زیاتر بۆ هۆڵی نەخۆشخانەکان بەکار بێت ،بەام بۆ
زیندانەکانیش هەر بەکار دە.
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لێ رە ش تێکی ئەوت ۆ نی یە دەرب ارەی قاوش ەکە بگ وترە .هەر ب ۆ تەنی ا
چەن د ڕۆژێک ی کەم لەوە م امەوە .لەوێ وە لەگەڵ ژم ارەیەک لە
زین دانیان ،ب راین ب ۆ قاوش ێکی دی کە .بەام بەر لەوەی لەو قاوش ە
نوێیەشم ڕابێم و هاوژوورەکانم بناسم ،دیسان گوێزرامەوە  -کەس یش
نەیدەزانی مەبەست لەو گواستنەوانە چییە  -قاوشی س ێیەم ،ئی دی هەر
لەوە مامەوە ت ا زین دانی لوکیش کیم بەجێ ێش ت .ئەو ڕۆژەی گەیش تمە
ئەو قاوش ە جێگی ر و هەمیش ەییەی خ ۆم ت ا ئەوک اتەی لە لوکیش کی
ب ووم ،گرێ ی ئەو مەتەڵە بچک ۆلەیەم هەڵ ێن ا ،کە لە ڕۆژان ی
لێک ۆڵینەوەکەدا ل ێم عاس ێ بب وو .ش ەوێکیان لە درێ ،ەی گفتۆگ ۆی
لێکۆڵینەوەکان ،باس هاتە سەر بابەتی تی ۆری مارکس یزم ،کۆم ۆنیزم و
زای ۆنیزم ،ئەوس ا لێک ۆڵەرەوەکە لێیپرس یم" :ئەرە «بێرنس تاین»
دەناسی؟"
"بەڵێ "،منیش وەها وەامم دایەوەر "ش تم لە ب ارەیەوە خوێن دۆتەوە .ئەو
دامەزرێنەری ڕیوی،یۆنیزم (نۆژەنکردنەوە) بوو لە نێو سۆشیالیزمدا".
"ئەوە باسی چی دەکەی؟" لێک ۆڵەرەوەکە ئاوەه ا و بە حەپەس انەوە ل ێم
هاتە دەن .
"س ەبارەت بە «بێرنس تاین» ،س ەبارەت بەو بەڵگەوبەن دە مەزنەی لە
نێوانی ئەو و «کاوتسکی»دا هەبوو".
"ئۆو ،وای لە تۆ و لە ف تەف تەکەت!" لێکۆڵەرەوەکە هاڕاند()97ی و لەس ەر
بابەتە سەرەکییەکەی خۆی ڕۆیشت.
من یش لێیتێنەگەیش تم .هەین ێ نە لە واقوڕم انی لێک ۆڵەرەوەکەم و نە لە
پ ارە تەوس اوییەکەی نەگەیش تم ،ئەو تێنەگەیش تنە هەر م ایەوە ت ا
گوێزرامەوە قاوشی چوارەمی زیندان .نەریتئاسا خۆم پێناساندن ،ن اوی
 -97هاڕاندن :هاوارکردن ،قی،اندن.
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خ ۆمم ب ۆ گ وتن ،ئەوان یش خۆی ان بە م ن ناس اند .یەكێ ک بە دەنگێک ی
بەرز و مەحکەمەوە گوتی" :بێرنستاین".
«مۆردەخ ای بێرنس تاین» یەكێکب وو لە س ەرکردە جووەک انی پ ارتی
زایۆنس تی دژەزای ۆنیزم لە پۆلۆنی ا ،کە بە «بەن د» ناس را ب وو.
لێکۆڵەرەوەکەی زیندانی لوکیشکی مێوەرەکەی هاوڕێی لێک ۆڵەرەوەکەم
ب وو .ب ێ گوم ان هەردوو لێک ۆڵەرەوەکە "ڕام ان"ی خۆی ان لەس ەر
مەعمیلەکانیان دەگۆڕییەوە .ئیدی پرس یارە ڕێ کەوتەکەی لێک ۆڵەرەوەکە
س ەبارەت بە «بێرنس تاین» ش تێکی ناسروش تی نەب وو ،بەڵک و
ڕاس تییەکی حەپەس اوی ئاش کراکرد .ئەفس ەرێکی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتی ،کە شاگردێکی قوتابخانەی مارکسیزم ،مری دێکی
شۆڕشەکە بوو ،گوتەکانی لە کورتەیەک لە مێ،ووی پارتی بەلش ەفی بە
نم وونە دەهێن انەوە ،هەرگی ز گ وێی لە ن اوی «ئێ دوارد بێرنس تاین»
نەبب وو ،هەر وەک م ن لە زۆر لە پێش ێلکارییەکانم ،گ وێم لەن اوی
«مۆردەک ای بێرنس تاین » نەبب وو .پەروەردەی مارکسیس تەکانی
س ۆڤیەت ب ۆ نەوەی ن وە تاکڕەهەن دانە ب وو ،زۆر دوور ب وو لە وەی
مێ،ووی مارکسیزم مشووری بۆ دەخوارد.
«بێرنستاین» بووە مایەی پێکەنین ،کە باسی بەدحاڵیبوونی ناوەکەم بۆ
ک رد .من یش بە پرس یارەکەی لێک ۆڵەرەوەکە س ەبارەت بە پ ێگەی
ڕیوی،یۆنیس تی بەن دیت لەنێ و ئینتەرناسیونالیس تی دووەم ،پێکەن یم .ئەو
جی اوازییە ئای دیۆلۆژییەی بیروبۆچ وونی نێوانم ان نە دەک را بە پردێ ک
بەیەک بگەیەندرە ،تەنانەت لە شوێنێکی وەک لوکیشکیش هەر نەدەکرا.
بەام پی اوەکە خ اوەن دڵێک ی ب اش ب وو ،عیب ری دەزان ی ،تەن انەت
دەیت وانی لەو ک اتەش پێبکەن ێ ،کە س ەری ش تەکانیش بە ق وڕ گیراب ێ.
ئیدی ئێمە بوینە برادەری زۆر باش.
من سەرکردەیەکی دیکەی «بەند»یم لە زین دانەکەدا دۆزی یەوە .ئەوی ش
«د .لیفشیتز» بوو ،لە نەشتەرگەری دداندا پزیشکێکی بەناوبان بوو لە
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«وارش ۆ» .ئەو وەک دوژمن ی گە  ،وەک ن وێنەری ب ۆرژوازی لەنێ و
چین ی کرێکاران دا و وەک "ناپاکێ ک لەگەڵ پۆلیس ی پۆل ۆنی دژی پ ارتی
کۆمۆنیست" تۆمەتباکرابوو ،گیرابوو .ئەویش هەر وەک ب رادەرەکەی بە
لێک ۆڵەرەوەکەی خ ۆی گوتب وو ،کە پ ارتی کۆمۆنیس تی لە پۆلۆنی ادا پ ڕ
ببوو لە ئاژانی پۆلیسی و ئەو شتەشی وەک ڕاستی دەهێن ایەوە بەوەی
«ک ۆمینترن» پ ارتەکەی ب ۆیە هەڵوەش اندبووەوە چ ونکە لە ئ اژانی
هەس تیار و وروژێ نەر س یخناخ بب وو .هەر ب ۆیە دەس ت لە س ەرانی
«ک ۆمینترن» نەدرا .بەڵگەوبەن دەکەی ئەوی ش ه یچ دادی نەدا .ئەوی ش
وەک دژەئەرگومێنت گ وێی لە بەن دوباو ب وو ،وەک ڕی زپەڕ تەماش اکرا.
بەام ئەو لە زیندان دا ئ ازاری زۆری بین ی ،بەت ایبەتی بە دەس ت
برسیەتییەوە .بە پێچەوانەی ه اوڕێکەی و بە پ ێچەوانەی منیش ەوە ،ئەو
هەر بە سروش تی خ ۆی کەس ێکی ڕەش بین ب وو .بەام لە س ەرێکەوە،
بیروبۆچ وونێکی گەشبینانەش ی دەرب ڕی" :ئەگەر هی تلەر ب بەزە "،ئەو
قس ەکەی وەه ا ک رد و دانیش ی لەس ەر وش ەی ئەگەر دان ا" ،ت ۆی
زایۆنیست بەری س ەرکەوتنی دەڕنی یەوە چ ونکە بە دڵنی اییەوە ئەوک ات
بەریتانی ا دەوڵەتێکت ان دەدات ێ ".بە ک ردەوەش بەریتانی ا دەوڵەت ی نەدا،
بەڵک و دەوڵەتەکە ڕۆن را .خ ۆ ن اکرە م رۆ کتوم ت بە دوای بەدی اتنی
پێشبینییەکاندا بڕوا.
لە قاوشەکەدا ،کە  ١٦پێخە و بەژم ارەش شەس ت گی راوی تێ دا ب وو،
ج ووێکم دۆزی یەوە .ئەو نە س ەر بە «بەدیس ت»ــــــەکان ب وو نە
زای ۆنیزمیش ب وو .ئەو بە ه یچ ش ێوەیەک نە س ەرکردە ب وو نە
سیاس یش .ئەو دزێک ی وارش ۆیی ب وو ،کەس ێکی لێ زان و دێ رین لەو
ه ێ ەی گرتب وویە بەر .باش ە ئەرە ئەو چ ۆن خ رایە بەن دیخانە بەب ێ
ئەوەی بتوانێ شتێک لە «ڤیلنا» بدزە؟ باش ە ئەو چ ۆن خ رایە قاوش ی
سییاسییەکان ،کە پڕ بوو لە بیچمی ناس راو ،ئەفس ەری پلەب اا ،دادوەر،
مامۆستا ،ئەفسەری پۆلی و جێگ ری وەزی ری کاروب اری حک وومەت؟
زۆر بە ئەستەم گوم ان لە ش ارەزایانی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
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سۆڤیەتی دەکرا ،کە لەنێو ئەو هەموو خەڵکەدا بەدوای دزاندا بگەڕێ ن و
وەک نوێنەری ئەوان بیانگرن و گوێی ان لێبگی رە .هەر بە ڕاس تیش ئەو
کەسێکی شەرمن بوو ،لەوانەیە هەر بە سروشت وابووبێ یان بە ه ۆی
ئەو ک ۆمەڵگەیە ب ووبێ کە کەوتب ووە نێوی ان ،بەام لە پیش ەکەی خ ۆی
بەهیچ شێوەیەک شەرم لەخۆکێش نەبوو .هەر لە بەر پیشەکەشی ،زۆر
لە زین دانییەکان وری ابوون و لێینزی ک نەدەکەوت نەوە ،تەنی ا لە ک اتی
گەمەی دامە نەب ێ .دزەکە لە گەمەکەدا مەع ان ب وو ،لە هەم وو
ڕۆش نبیرەکانی دەب ردەوە ،خوانەخواس تە ئەوان یش نەیاندەویس ت
فەندوفێ ی پیشەکەی لێفێرببن ،بەڵکو چۆنەتی جووان دنی داش ی دامە و
گەمەک انی لێفێ ربن .ت ۆ ب ێ ی ئەوی ان ب ۆیە هێن ابێتە قاوش ەکە ت ا
زیندانەییەکان لێی وریا بن و ئەوی دیکە فەرام ۆش ب کەن  -ئەموارەی ان
ڕۆش نبیرێک  -کەس ێک خراب ووە نێ و زین دانییەکان کە دەیزان ی چ ۆن
ب دوە و چ ۆن خەڵک یش ب ێنێ تە قس ە؟ گریم انەی فێ ێک ی دووس ەرە
بەت ایبەتیش لەنێ و کاروب اری پۆلیس ی ن ێنی دا ،هەمیش ە بە ش تێکی
ل ۆژیکی دادەن درا .بەام گفتوگ ۆیەکی زۆر لەگەڵ دزەکەدا ،پێم وابێ لەم
دۆزەدا شتەکە زۆر سادەتر بوو .ئەو هەوڵیدا بوو بگاتە «ڤیلن ا» ،ئی دی
ئەو شتانەش ی لێگیراب وون ،کە لەک اتی بۆمب ارانکردنی وارش ۆدا
بەدەس تی هێن ابوون( .د .لیفش یتز کە گ وێی لە چی رۆکەکەی بب وو ،بە
توندی سەرکۆنەی کردبوو ،کە چۆن ڕەوشەکەی بۆ خۆی قۆس تۆتەوە.
دزەکەش بە لەس ەرخۆیی وەام ی دایەوە" :خ ۆ ئەگەر من یش نەمبردب ا،
یەکێک ی دی کە هەر دەیب رد ،کەواتە جی اوازییەکە لە چ ی دایە؟") کاتێ ک
ک ابرا لە س نوور نزی ک دەبێ تەوە ،لە الیەن دەس تەیەکی گەڕۆک ی
سۆڤیەتی دەگیرە ،ئینوا نەوەک بە دزی و تاانوبڕۆ تۆمەتب ار دەک رە،
بەڵکو بە تۆمەتی سیخوڕیکردن! "باشە من چ جۆرە س یخوڕێکم؟" ئی دی
بابای دز وا لێیدەپرسین .ئەو هەر لەو ک اتەی کڕوک اڵ ب ووە بە زین دان
ئاش نا ب ووە ،بەام لەوە تێنەدەگەیش ت ،کە لەبەر ت اوانی پیش ەکەی (کە
دزی یە) نەخ راوەتە بەن دیخانە .لە زیندانیش دا ه یچ وەامێک ی ئەو
پرس یارەیان نەدایەوە ،بەام لەو نێ وەدا پ لەکەی ب ۆ تاوانب اری سیاس ی
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بەرزک رایەوە و وەک س یخوڕێکی نێ و "س یخوڕەکانی ب ۆرژوازی
ئاژانەکانی ئیمپریالیزم" لەقەڵەمدرا.
ئەو قاوش ە گەورە وەک ک وورەی هەن واب وو ،هاوزین دانێکی تەمەن
حەفتاوهەش ت س اڵە ،کە ک اتی خ ۆی کۆلۆنێ ب ووە لەگەڵ برادەرێک ی
خ ۆم دۆزیەوە لە س وپا ک ۆنە م ێوەر ب وو .ئی دی بە ڕۆژ گفتوگ ۆ
گەرموگوڕ ب وو .وەک ڕێس ایەکیش ئەو باسوخواس انە بەس ەر گ رووپە
لە یەک جیاوازەکان دابەش ببوو .لە هەر کۆمەڵگەیەکیش دا م رۆ بە دوای
کەس انی نزی ک لە خ ۆی دەگەڕە ی ان ئەوکەس انەی کە دی ارن لەو
ن زیکن .لە زیندانیش دا ج ۆرە ی انەیەکی ت ایبەت هەب وو .بەام لە
قاوشەکەی ئ ێمەدا زین دانی وەه ای تێ دابوو ،هەوڵیان دەدا گی انی ب اش و
ورەی بەرز بپ ارێزن .هەر بە دەستپێش خەری ئەوان ،خ و لەس ەر
زمان ،لەسەر وێ ،ە و مێ ،وو ڕێکخ ران .ئ ێمەش موناقەش ەی گش تیمان
دەک رد .لەنێ و زۆر ش تدا ،لە کەس ێکی نەخوێن دەوار ،کە هەرگی ز ن اوی
«ماتەرلینک(»)98ی نەبیس تبوو ،گ وێگری بابەتێ ک ب ووین لەس ەر ژی انی
مێشەهەن  ،چونکە کابرا زانی اری سەرس وڕهێنەری لەس ەر کاروب ار و
ش ێوەی ژی انی هەنگ دا هەب وو ،ئ اخر پیش ەی ب وو .ئ ێمە ب ۆ چەن دین
س ەعات گوێم ان لێگ رت ،ئەوی ش باس ی "شانش ینی" هەنگ ی ب ۆ ک ردین،
ئینو ا ئ ێمە بە یەک دەنگی ڕام ان واب وو ،کە ب ابەتەکەی ئەو ،لە زۆر
لەوانەی خاوەن پلەوپایەی خوێندنی باا بوون سەرنوڕاکێشتربوو.
ب ۆ ئەوەی خۆم ان لەبی ربکەین ،کێبەرکێ ی دامە و ش ەترەنومان لەنێ و
خۆماندا ڕێکخست .داش و دارەکانی گەمەکەمان لەو پ ارچە ن انەی هەر
بە خۆمان دەبەخش ی ،دروس تکردبوو ،هەندێکیش یان سەرس وڕهێنەرانە
جوان بوون .کاتێکیش پاسەوانەکان دەستیان بەسەر ئەو شتانە داگرت،
ئ اخر ناوبەن او ش ەوان قاوش ەکەمان دەگەڕان ،ئینو ا بە ش تێکی دی کە
 -98ماتەرلینک  )١٩٤٩-١٨٦٢(Maurice Maeterlinkنووسەر و
شانۆنامەنووسی بەلویکی ،کە لە ساڵی ١٩١١دا خەاتی نۆبلی ئەدەبیی پێبەخشرا.
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شاعیر

و

یاریماندەکرد .مرۆب ئ اژەڵێکی جو اکییە ،ئەمەش وا لە م رۆ دەک ا بگ اتە
ئەو بەرەنوامە ،قاوش باشتر بێ لە ژووری تاکەکەسی.
لە نێ و قاوش ەکەدا زین دانی وا هەب وو ،هەوڵی ان دا پەرە بە تواناکانی ان
ب دەن ئەمەش ب ۆ مەبەس تی زۆر کردەک ی .ئەوان نەوس ن ب وون ،زی اتر
لەوەی کێب رکێکەر ب ن لەس ەر برس یەتی ،لەژێ ر ب اری برس یەتی و
قاتوقڕی دا دەیانناان د .ک اتێکیش ن ۆرەی س ووپەکە دەه ات ،چ نی وەڕۆ
ب وایە ی ا ک اتی ش ێوان ،هەوڵیان دەدا یەکەم ین کەس ب ن ،وەری بگ رن.
ئامانەکەی ان( )99بەدەس تەوە ب وو ،دەیانەویس ت بچ نە الی گۆش ەی
دی وارەکە و خێ را بەش ەکەی خۆی ان هەڵق وڕێنن .ئەوس ا دەچ وونە الی
دەرکە و پێش خۆرەکانی خۆی ان بە کەمەئ اوەکە دەشوش ت  -ئ اوی
قاپشوشتنیش بەنرخت رین ش ت ب وو لە قاوش ەکەمان  -و قاپەکانی ان بە
خاولیێک وشک دەکردنەوە ،ئینوا س ەرلەنوە لە دوای دواوەی ن ۆرەکە
ڕیزی ان دەبەس تەوە ،ئ اخر هێش تا ڕی زەکە تەواو نەبب وو ،هەمووی ان
بۆی ان تێنەکراب وو .هەن دە ج ار کە پاس ەوانەکە لە ب،اردن ی ئەوانەی
بەش ە س ووپی خۆی ان وەردەگ رت ،هەڵەی دەک رد ،ئەوا دەرفەتی ان
هەبوو قاپە س ووپێکی دی کەش وەربگ رنەوە ،ی ان لە حاڵەتێ ک ئ ێمە ئەو
کەسانەمان لەنێو ڕیزەک انی خۆم ان دەگ رت بە ش ێوەیەک ،پاس ەوانەکە
هەس تی پێنەدەک رد .بەام لە زۆر باریش دا ئەوان بەدەر لە ڕس تە
جوێنێ ک بە زم انی ڕووس ی ،هیچ ی دیکەی ان هەڵنەدەکڕان د" .هەی بە
نەف رەت ب ی ،ب ۆ فێ دەکەی؟" ئی دی پاس ەوانەکە وەه ای بە س ەردا
دەقیڕان در "ئەدی بەش ەکەی خ ۆت وەرنەگ رت؟" ئەوک ات نەوس نەکانیش
بە ش ەرمەزاری و بە دەس تی بەت اڵەوە پاشەکش ەیان دەک رد .نەش یان
دەت وانی وەام ی س ووکایەتیپێکردنەکە ب دەنەوە .ب ۆ ڕۆژی پاش تر،
هەوڵیاندەدا هەمان بەزم دووبارە ب کەنەوە .ئ ای برس یەتی  ...برس یەتی
وا لە مرۆ دەکا عەق ی لە دەستبدا و کارێکی بێشەرمانەشی پێبکا.
 -99ئامان :قاپ ،دەفر.
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ک اتێکیش ژم ارەی زین دانییەکان زی ادی دەک رد ،دەرفەت ی دەب
ڕیزب وونەوە هەب وو ،دەی انتوانی بەم ج ۆرە دووج ار قاپەکانی ان
پ ڕبکەنەوە .هەم وو ڕۆژە ،هەوڵیان دەدا بەڵک و بەختی ان هەب ێ .خ ۆ
نەوس نەکان پێش نیازی ئەوەی ان ک رد ،هەم وو زین دانییەکان هەروەه ا
بکەن ،بەام هەر زیندانییەکانی دی کە ب وون ،مەیلی ان لێنەب وو .ب ۆ ئەوان
بەش ە ئاس اییەکە "بەس ب وو" .تەن انەت لەو چەن د ب ۆنە کەم انەی کە
پاس ەوانەکان ،ئەوانەی س ووپەکەیان دابەش دەکرد ،جاڕی ان دەدا کە
ئەمڕۆ بەشێکی زیاتریان پێدەدرە ،کە بە شکۆوە ڕایاندەگەیاند" :ئەم ڕۆ
بەشی زیاتر وەردەگرن" ،ئیدی ئەوان ،لەو بەشە زیادەیەشدا بۆ خۆی ان
هەڵنەدەگ رت ،بەڵک و دەیان دایە ئەو کەس انەی لە برس ان دەیانناان د.
برسیەتی برسیەتییە ،بەام لێرەدا ئیرادەی مرۆ یەکاکەرەوەیە!
شتێکی سەیریش ب وو ،ک ابرای دزەکە هەرگی ز دەب ن ۆرەی نەدەگ رت.
ئەو پیش ەکەی هەر لە دەرەوە بەکاردەهێن ا .ئەوەش بنەم ایەک ب وو ب ۆ
ئەو ،هەر لەوەش ئەو شتەی لێ بەدینەک را .جارێکی ان ،کە دراوس ێیەکی
ئەو ،گلەی ی ئەوەی ک رد ،ش تێک لە نێ و پریاس کەکەی دی ار نەم اوە.
ش تێکی س ەیر و ن امۆ ب وو ،هەروەک لە بی رم م ابێ ،هەر تەنی ا ئەو
جارەیان ،ئەم ش تە لە قاوش ەکەماندا ڕووی دا .هەڵ بەتەدا لەو دۆخەدا ،بە
بی ری ک ابرای ش ت لێونب وودا نەدەه ات ،گازان دەکە بب اتە الی
کاربەدەس تانی زین دان .خ ۆی ئەوە ش تێکی نێوەخ ۆیی ب وو ،دەب وایە
دەسەاتی خۆجێی نێو قاوش ەکە ،کێش ەکە یەکابک اتەوە .ڕاس تەوخۆش
گومانەکە چووە سەر کابرای دز .بەام دوای ک نە و پش کنینێکی ن ێن ی،
ئەوک ات لەک اتی جیاجی ادا ،لە ن ۆڕینی ئاودەس ت و ش تەکانی دی دا
بەدەرکەوت ،دزی یەکە لە یەکێک ی "ک ۆمەڵگەکەی ئەوە" ئاش کرا ب وو،
نەوەک لە دزە پیشەمەندەکە.
لە م اوەی زین دانییەکەدا ،ئ ێمە تووش ی دی اردەیەکی ناسروش تی دی کە
ه اتین .لەنێ و زین دانییەکان ،بەت ایبەتیش لەنێ و پۆلیس ەکاندا ،لەشس اغ،
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چوارش انە هەب وونر هەروەه ا کەس انی ڕۆش نبیری لەڕ و الواز و
جەس تە زەب وونیش هەب وون .بەام هەمیش ە هەر لەشس اغەکان ب وون
داوای پزیش کیان دەک رد (کە ئافرەتێ ک ب وو) ،ئەوی ش ئاس اییانە بە
حەبێک ی ئەس پرین بەڕێی دەکردن ،پزیش کەکە حەبەکەی بە دەرم انی
هەم وو دەردان دادەن ا و بەتەوسیش ەوە پێی دەگوتن "خ ۆ م ن پزیش کی
خانەوادە" نیم! "لەڕوالوازەکانیش" هەستیاننەدەکرد نەخۆش ن و گلەیی ان
نەبوو .دیاربوو گی انی بەرز ئەوان ی ڕاگرتب وو ،هەر گی انەکەبوو ،بب ووە
قەڵڕانی پاراستنی جەستەکانیان.
لەنێ و ئەو چوارش انانەدا ،کەس انێک هەب وون لەگەڵ هەر سەرئێش ە و
ئازارێکیان دا دەه اتنە الی "تەلەفۆنچییەک ان" .تەلەفۆنچییەک انیش ئەو
زیندانیانە ب وون ،بە چەن دین س ەعات بە گ وێی س ووکی خۆی ان لە الی
دەرکە دەوەستان و چاودێریی ان دەک رد ،ئ اخۆ کەی پزیش کەکە دێ ت و
دەیانپشکنێ .ئەوان گوێقوالغکەر بوون .ناو بەناو لە ڕاڕەوەکە شتێکیان
دەبینی ی ان گوێی ان لە س رتەی ش تێک دەب وو ،ئی دی بە هاوقاوش ەکەی
خۆی ان دەگ وت ،دەی ک ڕبن( ،)100هەن دێک بێ دەن ب ن ب زانین چی یە.
هەن دێک ج ار بە گوێم ان دەک ردن و بێ دەن دەب ووین ،بەام زۆر
جاریش هەر گوێمان بە س ەرنوەکەی ئەوان نەدەدا .ئ اخر خ ۆ نەش مان
دەت وانی هەر بە گوێی ان بکەی ن .ئەو نمایش ە ڕۆژانە و ب ۆ چەن دین
س ەعات هەم ان زوڕن ای جارانی ان لێ دەدایەوە .تەلەفۆنچییەک ان
شوێنەکەیان بەجێنەدەهێشت و لەسەر گوێقوالغکردنیان بەردەوامبوون.
ج ار هەب وو لە پ ڕێکەوە هاواری ان دەک رد" :ه ات!" بەام دەردەچ وو
خەبەردانەکەیان ورد و دروست نەبوو .بەڵێ ،ئەو دەهات ،بەام نەوەک
بۆ الی ئێمە .لەگەڵ ڕوودانی ئەو بەزمەش ،کەچی هێشا ئەوان بێ تەم ا
نەدەب وون .دوای ناوبڕێ ک دیس ان دەگەڕانەوە س ەر هەم ان بە زم ی
خۆی ان ،گوێی ان بە ک ونی دەرکەوە دەن ا ،هەروەک بیس تۆکی گ وێی
 -100کڕبن :بێدەنگبن.
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پزیش ک ،دیس ان گوێی ان ڕادەگ رتەوە  ...ت ا لە کۆتایی دا پەی دا دەب وو.
ئەوی ش مەن وەڵەکە ب وو! هەڵ بەتە ئ ێمە بە چ اوێکی لێتێگەیش تووانە
س ەیری ئەوانم ان دەک رد .ئەو ش ەیتانە بەس تەزمانانە پێی انوابوو بە
گوێ ەڵخس تنیان بە هەناس ەڕاگرتنەوە ،بە دەنگ دانەوەی تەپەی پێ ی
ئەوانەی خواردنی ان دابەش دەک رد ،ئەوا دەب نە م ایەی خێراترکردن ی
هاتنی سووپەکە کە برسیتری دەکردن .برسیەتی .هەر برسیەتی ...
ئ ێمە تەلەف ۆنچیی دیکەش مان هەب وون .ئەوان فەرم انبەری ڕاس تەقینەی
خزمەتگ وزاری گش تی ب وون ،لە الیەن هەم ووانەوە ڕێزی ان لێ دەگیرا و
خۆش یش دەویس تران .ئەوان موێ زی برس یەتی جەس تەیان نەدەبین ی،
بەڵکو هی ڕۆحیان دەبین ی .لە چ اکەی ئەوان ،وێ ڕای هەم وو ش تێکیش،
دیوارە دابڕەکانی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی دەش کێندرا
(هەرچەن دە هەر بە یەک ئاراس تەش ب وو) .ئەوان دەنگوباس یان بە
زیندانییەکان دەدا ،هەواڵی ئەو دنیا بەرفرەوانەی کە هەم ووان عەوداڵ ی
بوون .دەگواستەوە.
لە یەکێ ک لە گۆڕەپانەک انی «ڤیلن ا» ،هەن دێک لە دووری زین دانی
لوکیش کییەوە ،ب ن دگۆیەک دان درابوو .ئەمەش ئەو ئ امێرە ب وو کە
ی اوەری ڕژێم ی س ۆڤیەتی ب وو لە هەر واتێ ک ،لە هەر ن اوچەیەک ،لە
هەر ش ار و الدێ یەک و لە هەر گون دێکی دوورەدەس ت .هەر لە
بەیانییەوە تا شەو ،هەن دێک ج ار لە بەی انییەوە ت ا س پێدەی دوات ر .ئەو
ب ن دگۆیە بەردەوام و لەس ەر یەک دوان ،موزی ک ،گوت اری ڕۆژن امە،
گ ۆرانی ،هەواڵ ،جاڕن امە ،بڕی ار و ڕاگەیەنراوەک انی پەخش دەکرد.
هەڵ بەتە ئەم میک انیزمە بەردەوامەی قس ەکەری بە دیس یپلینی حی زب و
حک وومەت ب ۆ "دوژمن انی گە " نەب وو ،ب ۆ ئەوان ئاراس تە نەکراب وو،
بەڵک و ڕووی قس ەیان لە ه اوواتییە دڵس ۆزەکان ب وو ،ئەوانەی مافی ان
هەب وو ڕۆژ ببی نن ،ئی دی لە دەم ی ئەو ب ن دگۆیەوە دەی انزانی ڕەوش
چ ۆنە و ئ اخۆ چەن د ش ادمانن .بەام لەو "سیس تمەی ب ن دگۆ"یەدا،
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کەمتەرخەمیێكی نێوخۆیی ڕوویدا ،یەکێک لە لێکەوتەکانی و بە هۆی با،
ک ە زانایانی سۆڤیەت نەیانتوانی بوو ئامێرەکە باشتر ب کەن ،تەن انەت بە
ی ارمەتی کارمەن دانی دەزگەی ئاسایش ی هەر بەربەس تیان ب ۆ دروس ت
نەک را ،ئەوەب وو ب ایەکە ک ارێکی وای ک رد ئەو وت انەی لە ب نگ ۆیەکەدا
ه اتنەدەر ،بە ئاراس تەیەکی نەخ وازراودا ،بەس ەر دیوارەک انی زیندان دا
دەه اتن ،ئەوس ا "دوژمن انی گە " گوێی ان لە دوان و وتارەک ان دەب وو،
بەام خ ۆ ئەوەش هەر قەدەغە ب وو گ وە لەوە ڕابگ رن :ئ اخۆ چ ی لە
جی اندا دەگوزەرە.
هەر بە ڕاس تیش تەلەفۆنچییەکانم ان هەر وەک بەلەمە چ ارۆکەدارە
کۆنەکان ،ئیشەكەیان بە ئاراستەی با بەند ب وو .ئەگەر هاتب ا و ب ا ب اش
بووبا ،ئاراستەکەی لە بەرژەوەندی ئێمە بووب ا ،ئەوا ن او بەن او لە ڕێ ی
ئەو "خزمەتگ وزارییە گش تییەدا" دەگەیش تە ئەو دوو ژوورەی کە لە
ن ۆمی س ەرەوە ب وون و ڕووی ان لە گۆڕەپ انە دوورەکە ب وو ،ئینو ا لە
ڕێی ئەوانیشەوە هەواڵەکان دەگەیش تنە بارەگ ای س ەرەکی ئ ێمە .ئەگەر
ب ایەکەش بە ئاراس تەی ئ ێمە هەڵینەکردب ا ،ه یچ ش تێک دادی نەدەدا ،نە
هەوڵ و مان دوبوون و گوێس ووکی تەلەفۆنچییەکانم ان و نە
قڕوقەپلێکردن ی زین دانیانی قاوش ەکانیش .هەواڵەک ان نەدەگەیش تن و
ئیلەا و بڕایەوە!
کاتێکیش هەواڵەکان دەگەیشتن ،یەکس ەر بە درێ ،ی و پ انی زین دانەکە
دەگەیەن درا :بە درێ ،ی ،لە ڕێ ی ل وولەی ئ او دەگەیش تە هەم وو
قاوشەکان ،بە بەرینیش لەڕێی دیوارەکانەوە.
تەکنیک ی گواس تنەوە و گەیان دنی هەواڵەک ان س ادە ب وو .یەک لێ دان ب ۆ
"پن ت (خ اڵ) ب وو ،دوو لێ دان وات ای داش ی دەگەیان د .هەم وو پیتەک انی
ئەل ە و ب ێ بەگ وێرەی کلیلێک ی ڕێککەت وو ،خ اڵ و داش و ت ێکەڵەی
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هەردووکیان هەبوون .بە ک ورتی« :ک ۆدەی م ۆرس»( )101پەیڕەودەک را.
ئەوەش ڕێس ایەکی گش تی ب وو کە "تێلێگ را "ێک ی نێوخ ۆیی لە هەم وو
بەندیخانەکاندا هەبوو .ش تێکی س ەرنوڕاکێش ب وو ،تەن انەت لە زین دانی
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی سۆڤیەتیش دا ،گی انی «م ۆرس» بە
زیندووی و نەگیراو زاڵ بوو.
تەلەف ۆنچییە بوێرەک انی ئ ێمە لە ب ن مەترس یێکی هەمیش ەییدا
کاریان دەکرد .ئەو دەمەی ک اتی وەرگرتن ی هەواڵەک ان ی ان ڕاگەیان دنی
ش تێکی وەه ا ،دەب وایە یەکێکی ان بب ایە پاس ەوان ،لە پش ت دەرکە
خۆیدانووس اندبا( ،)102بە یەک دوو هەنگ اویش ڕاس تەوخۆ لە دووری
()103
ئەو ،پاس ەوانی دووەم دانراب ایە ت ا پێش بینی لەپ ڕ بەس ەردادانی
ئاش کرابکەن و دەم ی پەن وەرە ش وومەکەی ج ودا (ش ۆڤار)ی ش بگ رن.
بەام خ ۆ ئەو ک ردە پێش بینییە هۆش دارییانە هەم وو ک ات دادی نەدەدا.
هەن دێک ج ار ،ئەفس ەری ئێش کگر ،کە بە مەبەس ت پ ێاڵوی الس تیکی
لەبەر دەک رد ،دەیت وانی بە پێ دزیلکە بێ تە بەردەرکە ،لەپ ڕ بیک اتەوە و
تەلەف ۆنچییەکە بگ رە ،خ ۆ ئەگەر ک ابراش بە داوەوە نەب ێ ،ئەوا هەر
ه یچ نەب ێ هەس ت بە کەس ی دی کە دەک ا لە پەن ا دی وارەوە خ ۆی
دانووس اندووە .هەن دێک ج ار ئ ێمە "بروس کەکانمان" هەر لەو ک اتەی
س ەرۆکی زین دان ی ان یەک ێ لە ئەفس ەرەکان کە ناوبەن او س ەردانی
دەکردین پێمان دەگەیشت .ئەوسا خۆمان "کەڕە" دەکرد ،هەروەک چۆن
بە تەواوی دراوس ێکانمان خۆی ان "کەڕە" دەک رد ک اتێ هەوڵم ان دەدا
پەیوەن دییان پێ وە بگ رین ،ئەم دی مەنەش لەو ک اتەدا کە ئەفس ەری
بەرپ رس لە پەروەردەک ردنەوە کە لەنێ و قاوش ەکەیان ئام ادە دەب وو.
 -101کۆدەی مۆرس  Morse codeکۆدەیەکی پیتەکانی ئەلفبایە ،کە بەدوای یەکدا دێن و
هەر یەکەیان بەندە بە کورتی و درێ،یی ئاماژەی ڕۆناکیی یان دەنگەکەی.
 -102دانوسان :خۆمەاسدان .خۆ لەبۆسەدانان .ئەم دانوسانە زۆر جیاوازە لە وشەی
دانوستان ،هەندێک جار بە دانوسان دەنووسرە یان دەخوێندرێتەوە.
 -103بەسەردادان :پەالماردان .هێرشکردنەسەر.
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بەام خ ۆ ئەو کەڕە نەب وو .لێکەوتەکەش ی وەه ا دەکەوتەوە ،لەپ ڕ
بەس ەرماندابدەن و کنەوپش کنین دەک را و زۆر ج اری واش هەب وو لە
ئەنوام دا ژووری زین دانی تەنی ایی وەک س زادانێک دەب ووە مەنزڵ ی
کەتنکەران.
وەنەب ێ ئ ێمە لە ڕێ ی ئەو تەلەفۆنچیی انەوە ،هەر هەواڵ ی بەرەک انی
ش ەڕمان پێگەیش تبا ،بەڵک و لەنێوخۆش ماندا زانی اری و هەواڵم ان
ئ اڵوگۆڕدەکرد .ڕێس ایەکی جێگی ر لە قاوش ەکەمان هەب وو :هەر ک اتێ
زین دانیێكی ن وە ب اتب ایە ،تەلەفۆنچییەک ان دەس تبەجێ ه اتنی ئەو
کەسەیان بە قاوشی دراوسێیان ڕادەگەیاند ،ئەوانیش بەه ی تەنیش تیان،
بەم ج ۆرە ت ا هەم وو زین دانییەکان دەی انزانی .ن وێنەری دەزگەی
ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتیش لەسەر پرسیارەکانی خ ۆی بەردەوام
ب وو" :ک ێ بە (ئ ا) دەس ت پێ دەکا؟ ئەدی ک ێ بە (ز) دەس ت پێ دەکا؟"
ئ ێمەش بە دڵخۆش یێكی لە ب نەوە وەامم ان دەدایەوە .ئەو ن ێنی یەی
ئەوان دادی ان نەدان ،ئ ێمە ن اوی هاوزین دانییەکانمان لە ئەل فەوە ت ا ی ێ،
هەم ووی دەزان ی .گوم انی تێ دا نەب وو دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتیش دەیزان ی ،کە ئ ێمە دەزان ین ،بەام وێ ڕای ئەو هەم وو
گۆڕانکاری انەی دەیک رد ،هیچ ی پێنەدەک را .هۆش دارییەکانی بەرپرس ی
زیندانەکە دادی نەدەدا ،هەڕەشەکانیش نەیدەترساندینر ژووری زیندانی
تەنی ایش ئ ێمەی نەدەگ ۆڕی .هەن دە ج ار برس ییەتی م رۆ ب ۆ هەواڵ،
گەورەت ر ب وو لە برس یەتی ب ۆ ن ان ،هەروەک ه ۆگرێکی ج گەرە ،کە بە
دوای ق ونکە ج گەرەدا دەگەڕە .حەزی هەواڵ زان ین بەهێزت ر ب وو لە
ترسی سزادان.
ڕۆژێکی ان هەر لە ڕێ ی ئەو تەلەفۆنچیی انەوە زان یم ،کە «م ایەر
شێش کین»ی ب رادەرم ه اتۆتە قاوش ەکەی تەنیش تمان .م ن هێش تا
ه ونەری خ اڵ و داش فێرنەبب ووم« .بێرنس تاین»ــــیش کە یەک ێ لە
تەلەف ۆنچییە هەرەباش ەکان ب وو ،هەواڵەکەی ب ۆ هێن ام و من یش
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دەستخۆشیم لێک رد« .شێش کین»ــیش لەڕێ ی ش ارەزایەکەوە ،لێیپرس یم
ئاخۆ «زیژ ژابۆتنسکی» چۆنە .منیش یەکسەر وەام م نەدایەوە ،ئ اخر
مەح اڵ ب وو درۆ ب کەی ،زەحمەت یش ب وو ڕاس تیەکەی ب ێ ی .بەام
«شیش کین» س ەرلەنوە بروس کەی لێ دایەوە ،لێ ی پرس یمەوە" .ئەرە
تێگەیشتی؟ پرسیم ئاخۆ ژابۆتنسکی چۆنە؟" منیش چارم نەم ا .داوام لە
«بێرنستاین» کرد ڕاس تییەکە بە ب رادەرەکەم بگەیەن ێ ،ئەوەندەش م ب ۆ
زیادکرد ،ئەگەر هاتوو ئێمە لە باشتربوونی خۆمان بێ یوا نەب ین ،دەب ێ
خواس تەکانی «رۆش بێت ار» هەڵبگ رین .ب ۆ م اوەیەک ه یچ وەام لە
قاوش ەکەی تەنیش تمەوە نەه اتەوە .دوای ئەوە ،گوێم ان لە زەنگ ی
بروسکەکە بووەوە .ئاگاداریکردمەوە ،دەیەوە پێمب ێ «ک ادیش» ،ن وێ،
و دروود ب ۆ م ردوو .ئەوی ش وش ەی س ەبووری و دڵنەوای ی ب ۆ
ناردمەوە ،دیسان شەپۆڵێكی خەمناکی باڵی بەسەردا کێشاینەوە.
ڕۆژێکی ان س ەبارەت بە بڕی ارەکەم دەرب ارەی ژنەکەم بەر بێرنس تاینم
گ وت .ئەوی ش لە الی خ ۆیەوە ئاش کرای ک رد ،کە خۆیش ی بی ری
لێک ردووەتەوە تەاقن امەیەکی وەه ا ب ۆ ژنەکەی بنێ رە ،بەام هێش تا
نەین اردووە ،حەزیش ی ل ێ نی یە بینێ رە .ئەوەش یەکەم ش ت لەبەر
کچەکەی ان ،دووەم ش تیش پی او ن ابێ دەستپێش خەر ب ێ لەوەی گوم ان
بخ اتە مێش کی ژنەکەی س ەبارەت بە ڕۆژی گەڕانەوە و بەیەک
گەیش تنەوە و کۆتایی اتن بە لەیەک دابڕان .ئەو پێیگ وتم کە هۆک اری
دووەم ،من یش دەگ رێتەوە .هەر چۆنێ ک ب ێ ،ئەو حیس ابی ئەوەی
کردب وو ،باش تر وایە لە هەنگ اوێکی وەه ا س ەختگیرانەدا پەلە نەک رە،
خەم لەس ەر خەم س ەربار نەک رە .ئەو زۆر بە قەن اعەتەوە قس ەی
دەک رد ،ئەوی ش بەنێ و خۆخ واردنەوەیەکی هاوش ێوەی من دا ڕەتبب وو.
من یش بەدەر لە لێک دانەوە ئاوەزمەن دیانەکەی ،زی اتر ه یچم نەبیس ت.
بەڵ ێنمدا ڕەوشەکە هەڵسەنگێنم و جێبەجێکردنی بیرۆکەکە دوابخەم.
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لەو نێوەشدا شایستەی ئەوە ب ووم حەف ت ڕۆژی ڕەبەق بخ رێمە چ اوە
زین دانێکی تەنی ایی تاکەکەس ی .م ن ن وکتەیەکم ب ۆ هاوزین دانییەکم
گێ ڕایەوە ،پاس ەوانەکەش ،کە ج وو ب وو ک اری ب ۆ دەزگەی ئاس ایش
دەک رد ،پێیواب وو ن وکتەکە لەس ەر ئەوە ،ب ۆیە الی بەرپرس ی زین دان
س کاای لێک ردم و داوایک رد لەس ەر س ووکایەتییەکە س زابدرێم .ئینو ا
بەبێ ئەوەی سەبارەت بە پرسەکە قسەم لەگەڵ بکرە ،ل ێم بپرس ێتەوە،
یەکس ەر س ەرۆکی زین دانەکە وەک س زا حەف ت ڕۆژی ڕەبەق ،زین دانی
تەنی ایی تاکەکەس ی ب ۆ ب ڕیمەوە .ه یچ داوای تێ ەڵچ ونەوەش ب ۆ ئەو
بڕیارە نەبوو.
ئەو بڕی ارە قورس ەی س زادانە هەم م ن و هەم هاوزین دانییەکانی
س امگرتی ک رد ،ئ اخر خ ۆ لە ن وکتەیەکی بێ وەی زی اتر ه یچم گوتب وو.
ئەمە ب ووە م ایەی تووڕەب وونێکی زۆر لە نێ و هاوزین دانەکانم ،کە
زۆربەی ان لە خ ولی هەمەچەش نەی نێ و زیندان دا قوت ابیم ب وون .ئەوان
ویستیان کاردانەوەیەک لە هەم بەر ئەو بڕی ارە لە گ ۆترەیەی س ەرۆکی
زینداندا بنوێنن ،ئاخر ئەوان ئەو بڕیارەی ان هەر بە س ووکایەتیکردن بە
زیندانییەک دانەنا بوو ،بەڵکو بە خ ودی هەس تی دادپەروەری خۆش یان.
هەن دێک لەوان پێش نیازی م انگرتن لە خواردنی ان وەک نیش اندانی
ن اڕەزایەتی پێش نیازکرد .ئەم پش تگیرییە مەزنە س ەرجەم بەرەک انی
پێش ەوەی زین دانەکەی گ رتەوە .من یش بە جۆش ەوە سوپاس ی
هەڵوێستەکەیانم کرد ،داواشم لێکردن لەسەر من ئەو ئ ازارە ناپێویس تە
نەخۆن" .حەفت ڕۆژەکان هەر تێدەپەڕن "،من وەهام پێگ وتن" ،ک اتێکیش
دەگەڕێمەوە ،لە خولەکان تێ ەڵدەچینەوە .دەی گ وێی پ ێمەدەن .پێم وابێ
مرۆ دەبێ زیندانی تەنیایی تاکەکەسیش تاقی بکاتەوە".
حەف ت ڕۆژ و ش ەوەکە تێ پەڕین .زین دانی تەنی ایی تاکەکەس ییەکە زۆر
الوازیک ردم ،بەام ش تی زۆریش ی فێرک ردم .لەو گەرم ا ت اقەتپڕوکێنەی
بە ڕۆژ و ئەو س ەرما تەزێ نەی بەش ەو ،لەنێ و ئەو ک ۆڵیتە پ ی و
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بۆگەنەی بێ پەنوەرە ،بەبێ ئەوەی هیچ شتێک هەبێ خۆت پێدابپۆش ی،
لەسەر ئەو ناوکەوە چیمەنت ۆ س اردە پیس ەدا ،کە هەر وەک دۆش ەکێک
وابوو بۆ من و بۆ تەڕاتێنی مش کان ،ئینو ا لەو هەم وو ش تانەی لەوێ دا
فێریب ووم ،ئەوەب وو کە ش وێنی ناخۆش تریش لە زین دانی ئاس ایی هەیە،
پاشان ئەوەش فێربووم لەو زیندانە تەنیاییەی تاکەکەسییەش ناخۆش تر
هەیە .خەی اڵی م رۆب نی یە بەهەش تی داهێن ا ب ێ .بەڵک و خەی اڵەکە
دۆزەخی داهێناوە .ئاخر شادمانی شتێکی نادیارە ،هەرچ ی ژانوناس ۆرە
پ لەدارە .ک اتێکیش گەڕامەوە ،ئەو ک اتەی چ وومەوە قاوش ەکەم ،م ن
دڵشادترین زیندانی سەر ڕووی زەوی بووم.
لەگەڵ ئەوەشدا ،مانگرتن لە خواردن لە قاوەشەکەی ئ ێمە هەر ج اڕدرا،
بەام وەنەب ێ لەس ەر م ن ،ی ان لەبەر زۆرب وونی ژمارەم ان لە نێ و
قاوش ەکە و لەس ەروەڕژانی 104ب ێ ،هەروەه ا وەنەب ێ لەس ەر ئەوەش
ب ێ ،کە ه یچ پەیوەن دیمان لەگەڵ کەس وکارمان نەم ابوو تەواو
دابڕابووینر لەبەر ئەوەش نەب وو بت وانین لە حەوش ەی زین دانەکە ک اتی
زیاترمان بۆ پیاس ەکردن هەب ێ ،کە هەر بە تەنی ا ڕێ گەی دە خولەکی ان
پێدابووین .هەروەها لەبەر برسێتیش نەبوو ،کە مانگرتنم ان لە خ واردن
ڕاگەیاند .ڕاستی پرسەکە ئەوەبوو ،ئ ێمە بە ه یچ ش ێوەیەک مانگرتنم ان
لە خواردن ڕانەگەیاند .شتەکە هەر بە خۆی لەنێو ئێمەدا س ەری هەڵ دا،
هەر لەخۆیەوە لەبەردەم کەپوومان تەقییەوە!
کاتێک ئێمە ئەم بڕگەیەی الپەڕەی کتێب ی ژمارەک ان( )105دەخ وێنینەوە" :
 ...هەر لەبەر ئەوەیە پەروەردگ ار گۆش تت دەدات ێ و ت ۆش دەب ێ
بیخۆی .ئینوا تۆ نابێ نە ڕۆژێک نە دووان نە پێنج ،تەنانەت نە دە و نە
 104لەسەروەڕژان ،پڕبوون.
 -105ژمارەکانی  ( ٦٠ ،٢٠ ،١٨کتێبی ژمارەکان چوارەمین و پێنوەمین کتێبی تەوراتی
جووەکانە .کتێبەکە مێ،ووێکی دوورودرێ،ی ئاڵۆزی هەیە ،بەام لەڕێی کەشیشێکی
زیرەکەوە ،لە سەردەمی هەرە زووی ئێرانییەکاندا (لە سەدەی پێنوەمی پێش زاییندا)
هەموارکراوەتەوە .ناوی کتێبەکەش لە ژمارەی نیشانەکانی ئیسرائیلییەکانەوە هاتووە).
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بیست ڕۆژی ش ،بەڵک و یەک م انگی ڕەبەق ه یچ بخ ۆی ت ا هەمووی ت لە
تفن ک( )106دەردێ تەوە و ئەوەش بۆت ۆ ش ەرمەزارییە  "...بە دڵنی اییەوە
هەمووم ان پێم انوابوو ،کە وش ەکان "لە تفنکت ان دەردێ تەوە" هەر
وتەیەکی مەجازی ب ێ .کەچ ی لە زین دانی لوکیش کی و لە قاوش ەکەمان،
ب ۆ یەکەم ین ج ار لە ژیانم دا ب ۆم دەرکەوت ،ئەوان ،کاربەدەس تانی
زین دان ،کتوم ت وەس فێکی جەس تەیی وای ان هەم ڕێکخس تووە و هەم
بەرجەستەشکردووە .بەڵێ ئەمە خوازە (مەجاز)ێک نییە ،بەڵکو ڕاستییە.
دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی خۆ نە گەزۆ( )107و نە گۆش تی
نە دەداینێ .ئەوان «کاش ا(»)108ی ان دەرخ وارد دەدای ن .لە ڕاس تیدا ،لەو
ک اتەی گی رام ،لە بەن دیخانەی لوکیش کیدا بەنێ و قۆن اغگەلێکی پ ارێزدا
تێدەپەڕی .لە سەرەتاوە «کاشا» خواردنی سەرەکی ب وو ،بەام هەر بە
تەنیاش نەبوور "سووپ"ـیش دەگ ۆڕدرا .بەام لەو ڕۆژانەی لە ب ارەیەوە
دەنووس م ،س ووپی گەن م (دانەوێ ە) بە تاکوتەنی ایی لەو قازان انە ب ۆ
زین دانییەکان تێ دەکرا کە تەلەفۆنچییەکانم ان لە پش ت دەرگەوە بە
هەناس ەبڕکێوە چاوەڕێی ان دەک رد و م ،دەی هاتنی ان دەدا  ...کاش ا و
بەس ،لە كاشا زیاتر هیچی دیکە نەبوو .هەموو ڕۆژێک هەر کاشا.
لە دەقەکەدا نووس راوە "م انگێکی ڕەبەق" ئ ێمە دەب ێ بیخ ۆین .دەک رە
ئەوەشی بۆ زیادبکەین" :زیاتر لە مانگێک ،زی اتر لە دوو مان  ،ت ۆ هەر
دەب ێ کاش ا بخۆی ت .هەر بەڕاس تیش وەک و نووس رابوو ،بە هەس تە
بەرجەس تەکراوەکە و بە هەس تی فیزیک ی وش ەکان ،لە ک ونە لووتم ان
دەهاتەدەر .کاشا قێزەون بوو ب ۆ ئ ێمە .چی دی بەرگەم ان نەگ رت ،ب ۆیە
مانگرتنمان لە خواردنی ڕاگەیاند.
 -106تفنک :کونی لووت .لێرەدا هەر وەک چۆن لە دەقە تەوراتییەکەدا هاتووە ،ئاوهاش
ئیدیۆمێکی کوردەواریەمان هەیە ،دەڵێ ... :لە تفنک (کونە لووت)ی هاتەدەر.
 -107نووسەر لێرەدا وشەی mannahی بەکارهێناوە ،پێموابێ واتا تەوراتییەکەی (السلو و
المن) دەگرێتەوە ،منیش گەزۆم پڕبەپێست زانی.
 -108کاشا :گەنم ،سووپێکە لە دانەوێ ە دروست کرابێ .نووسەر.
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لە زین دانەکانی یەکێتی ی س ۆڤیەتیدا ،م انگرتن لە خ واردن گ اڵتە نەب وو.
زین دانییەکانی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی بە هەم وو
مەبەس ت و ئامانوێ ک ،بە هەم و ش ێوەیەک لە چەکەکانی ان
دابڕێندرابوون ،ئەوە لە زیندانەکانی دیکەی دنیا دەیخوارد و ک اریگەری
خ ۆی دەب وو .لەوانە ئەو برس یەتییە هەمیش ەییەی کە ک ارێکی وەه ا
دەک ا ،خ واردن لە چ اوی زین دانی ببێ تە ش تێکی لە نرخنەه اتوو ،هەر
ئەم یش وا دەک ا هێ زی ئی رادە بە ب ێ خ واردن ی ان لەبەر ئەوەی
خواردنەکە هیچ ی وەه ا نی یە ،الوازبک ا .گوم انی تێ دا نی یە ،داب ڕان ،ی ان
ئەو گۆش ەگیرکردنە دووس ەرەیە ،هۆک ارێکی گردەب ڕانەی پرس ەکەیە.
ئەو زیندانییانەی بڕیاریاندا بچنە ب ن ب اری ڕۆژوگرتنێک ی دوورودرێ ،،
ئەو گریم انەیە هەیە ئەگەر ڕاس تەوخۆش بان دۆری خ ۆی لەس ەر
کاربەدەس تانی زین دان جێنەهێ ێ ،ئەوا دەک رە ڕای گش تی بو ووڵێنێ،
ئەوەش لەو ک اتەی لە ڕێ ی ڕۆژن امەی ڕێپێ دراوەوە ی ان لە ڕێ ی
باڵون امەی بە قاچ اغەوە ،ئەوەی لەنێ و چوارچێ وەی دی واری زیندان دا
ڕوودەدا ،بگاتە بەرگ وە و دی دی خەڵ ک .گیراوەک انی زای ۆن ،لە ک امپی
گرتووخ انەی بەریتانی ا لە ئێرت ز ئیس رائی و لە ئەفریقی ادا ،زی اتر لە
جارێ ک ئەم چەکەی ان ب ۆ س ووربوون لەس ەر مافەک انی خۆی ان وەک
زین دانی ،وەک ب وونەوەرێکی ک ۆمەایەتی بەکارهێن اوە .زین دانییە
کۆمۆنیستەکانیش لە هەموو ئەو واتانەی پارتەکەیان کاری ژێرزەمینی
دەک رد ،زۆر ج ار پەنای ان ب ۆ ئەو چەکە ب ردووە .بەام ڕەوش ەکە ب ۆ
زین دانیانی بندەس تی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی بە
تەواوی جیاواز بوو .زۆر کەم وابوو خۆی ان لە قەرەی ئەو ش تە ب دەن،
گوایە خواستەکانیان دڵی کاربەدەستانی زیندان نەرم بکا .ئاخر س ەد لە
س ەد دەی انزانی مانگرتنی ان لە خ واردن هەر بەن ێن ی دەمێنێ تەوە و
دەن گەکەی ناگ اتە دنی ای دەرەوەی زین دان ،ئەمەش هەر وەک هەم وو
ش تێکی دی کە ،س ەداکەی هەر لەنێ و دیوارەک انی زیندان دا دەمێنێ تەوە و
ئ اوە بێ نە و دەس تان بش ۆ .برس یەتی چەکێک ی دەس تی دەزگەی
ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی بوو لەدژی زین دانییەکان بەکاردەه ات.
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خ ۆی ش تەکە چەکێ ک نەب وو لە دەس تی زین دانییەکان دژی دەزگەی
ئاسایش بێ.
هەر چۆنێک ب ێ ،مانگرتنەکەم ان لە خ واردن س ەرکەوتنی بە دەس ت ێنا.
هەر ئەوە نەب وو ئەوان لەس ەر ئەو یاخیبوونەم ان بەوەی چی دی بە
خ واردنی کاش ا قای ن ابین ،ئێمەی ان س زا نەدا ،بەڵک و دوای چەن د
ڕۆژێک ی کەم هەم ان ش تیش ب ۆ ن ان و ق اوەکە دووب ارە بکەی نەوە،
م انگرتنەکە ئەو دوو ش تەش بگ رێتەوە ،ئ ێمە  -ب ۆ یەکەم ج ار و لە
ماوەی دوو مانگدا  -سەرکەوتین بەوەی لەباتی سووپی کاش ا س ووپی
کەلەرەممان بۆ بێ نن .کاربەدەس تانی زین دانی لوکیش کی بە ڕوون ی ئەو
ڕاس تییەیان لەبەرچ او گرتب وو ،ئ ێمە وەنەب ێ خ واردنی «کاش ا»م ان
لەبەر داوایەک ی دژەشۆڕش ییانە ی ان وەک پێگەیش تنی ڕۆژن امە ی ان
ن امەی کەس وکار ب ووە ،بەڵک و لەبەر خواس تێکی س ەرەتایی توان ای
جەستەیی زیندانەکان بووە.
دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی زۆر شارەزان لەوەی مرۆ ب ۆ
بەختی خۆیان جێب ێ ن و پشتگوێی بخەن .مایەی سەرسوڕمان نی یە .لە
وات ای وش ەکە تێ بگەی :ت ا ئەو ک اتەی لە تفنکەکان ت دێ تەوە .ئەوان
تەلم ودیزم ن ینر ئەوان ڕاس تیین .ب ۆنی ڕاس تیی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی تەن انەت لە ب ۆن کەلەرم ی ب ۆگەنیش خۆش ترە،
دەک رە لەس ەر دەفرێک دا ت امی هەب ێ و وەه ای لێب ێ "ئەوانەی
پشتگوێخراون" بگەڕێنەوە بۆ سەر «کاشا».
دوای مانگرتنم ان لە زین دانی لوکیش کیدا هەف تەی دوو ڕۆژ س ووپی
کەلەرم و پێنج ڕۆژیش سوپی کاشامان بۆ دابینکرا .ئێمە بردمانەوە!
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١٢

دادگەییەکە
ئیدی بەو شێوە دەژیاین ،بەو ش ێوە لەگەڵ خ واردنی کاش ا و کەلەرەم،
لەگەڵ "تەلەف ۆنچیی" و برووس کەچییەکان" ،لەگەڵ وت ار و خولەک انی
نێوخۆمان ،لەگەڵ گفتوگ ۆ و مش تومڕ و بەڵگەوبەن دەکانمان ،لەگەڵ ئەو
پریاس کە جلوبەرگ انەی لە م اڵەوە س اڵویان ب ۆ دەهێن این ،بەس ەرمان
ب رد ،ئەم ب ارەش ت ا ڕۆژی یەک ی ئەپریل ی خایان د .هەین ێ دەزگەی
ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ئ ێمەی بە تایبەتمەن دیێكی خ ۆی
سەرسامکرد.
لە دوای ین ش ەوی م انگی ئ اداری ١٩٤١دا ،برووس کەچییەکانمان زۆر
سەرقاڵ ب وون .هەر برووس کە ب وو لە س ەرەوە بە س ەرماندا دەب اری،
برووس کەکان بەب اری ئاسۆییش دا ڕەت دەب وون .لە نێ و قاوش ەکە
مەراقب وون لەوپەڕی جۆش ی خۆی دا ب وو" .ئەوە چی یە؟" "ئەرە ئەمە
چییە"؟ زۆر کەس هەر ئەوەیان دەپرسی .زۆری ش هەب وون بڕوای ان بە
گوێکانی خۆیان نەدەکرد .بەام خۆ برووسکەباران هەر بەردەوام ب وو،
بەردەوام دەگەیش تن .ناوەڕۆکەکەش یان هەر دووب ارەبوونەوە ب وو.
ئیدی هیچ گومان لە ڕاس تی برووس کەکاندا نەم ا .برووس کەکان ک ورت
بوون .ئەوان ناوی زیندانییەکانیان دەدا ،لەگەڵیدا ناوی ئەو س اانەی کە
حوکمی ان ب ۆ ب ڕاوەتەوە .زۆرینەش یان هەش ت س اڵ ی ان پێ نج س اڵی
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حوکم دان ب وون .لە ح اڵەتی تاکوتەراش دا هەب وو س ێ س اڵی ب ۆ
هاتبووەوە.
"ت ۆ ب ێ ی دادگەی یەکە کەی ب ێ؟" ئ ێمەش لە ڕێ ی لوولەک انی ئ اوەوە،
پرس یاری وەهام ان ب ۆ مەڵبەن دی س ەرووی خۆم ان ،ب ۆ الی
برووسکەچ ییەکانمان دەنارد ،هەڵ بەتە برووسکەکانیش مان لە ڕێ ی خ اڵ
و داشەکانەوە دەنارد.
ئەوانیش وەها وەامیان دایەوەر "ه یچ دادگەی یەک لە گۆڕێ دا نی یە ،تەنی ا
بڕیاردان هەیە".
بۆ ماوەیەک پێماننەکرا لەس ەر ئ اڵوگۆڕی برووس کەکان بەردەوام ب ین.
ئاخر هەواڵی بڕیادانەکان تەنیا بە شەو دەگەیشت .فیکەی خەوتنیش ،بە
ش ێوەیەکی ئاس ایی هەم وو ج ووڵەیەکی ڕادەگ رت ،بە ک ردەی
برووسکەچییەکانیش ەوە .ئ ێمە لەس ەر ن وێنی خۆم ان ڕاكش ابووین،
تێدەکۆش این ش تەکە ڕوون بکەی نەوە ،بەڵک و لە دوای ین هەواڵ بگەی ن.
هەریەکەش مان بیرم ان لە بەڵێن ی لێک ۆڵەرەوەکە دەک ردەوە ،گ وایە
دادگەی ی هەیە ،ئەی کەواتە ئەو دادگەی یەکە کەیە ،ب ۆ ن اکرە؟ هەن دێک
پێیواب وو ئەوانەی بە ب ێ دادگە بڕیاری ان لەس ەر دراوە ،زین دانیی
هەاوێردکراو و ڕی زپەڕن .هەر ئەو کەس انە دەی انگوت" :بێگوم ان ئ ێمە
دەچینە بەردەم دادگە ،هەر چۆنێکیش ب ێ هەش ت س اڵێکمان بە تەن گەدا
دەدەن  "...هەر بەڕاستی زەحمەت بوو تەنانەت بە سرتەش لەس ەر ئەو
جۆرە دەمەتەقێیەدا بەردەوام بین .ئ اخر هەر زوو پاس ەوانەکە دەرکەی
دەکردەوە و فەرمانی پێدەکردین ،بێدەن بین .ئەمەش ڕێساکە بوو.
بۆ ڕۆژی پاشتر گومانەکان ڕەوانەوە.
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"دەی هەمووت ان خ ڕببنەوە ،بە یەک ڕی ز بوەس تن! ڕی زەکە تێک نەدەن!"
لەگەڵ گەردەگەردەی بەی انی ڕۆژی یەک ی ئەپریل ی ١٩٤١دا ئەم
فەرمانەمان پێکرا.
ئ ێمەش گ وێڕایەڵ ب ووین .ئی دی بەو ڕێ ڕەوەدا چ ووین کە پێ ی بەڵەد
ب ووینر ب ۆ ئەو ش وێنە ب راین ،کە پێ ی ئاش نا ب ووینر ب ۆ الی ئەو
داانانەی بە شەوان بەوێدا تێپەڕ دەبووینر ب ۆ ژوورەک انی لێک ۆڵینەوە.
لەوە دوو کەسی مەدەن ی لە پ اڵ مێزێک ی بچک ۆلە وەس تابوون .کاتێ ک
یەک ێ لە زین دانییەکان دەگەیش تە بەردەمی ان ،هەم وو ئەوان ی دی کە بە
مەودایەک دەوەستێنران ،گوێی لێنەدەب وو ئ اخۆ ئەو دوو کەس ە چیی ان
بە زین دانییەکەی یەکەم دەگ وت .هەر ئەوەن دەیان دەبین ی ،پ ارچە
کاغەزێک ڕادەستی زیندانییەکە دەکرە ،ئەویش دەبوایە واژۆی بکا.
نۆرەی منیش هات.
ئەو کەس ەی لە س ەر کورس ی پش تی مێ زەکە دانیش تبوو ،پرس ی:
"ناوەکەت؟"
منیش کە لێڕاهاتبووم چۆن وەام بدەمەوە ،وەامم دایەوە ،ناوی باوکم
خستە نێوان پێش ناو و پاشناوەکەی خۆمەوە.
ئەو پی اوەی لەو س ەری مێ زەکە دانیش تبوو ،چ اوی بەو بارس تە
ک اغەزانەی بەردەم ی خۆی دا گێ ڕا .ئەوەن دە خێ راش ب وو هەر دەتگ وت
پارەی ک اغەز دەژمێ رە .ب ێ ه یچ هەڵەکردنێ ک ئەو ك اغەزەی دۆزیەوە
کە ن اوی من ی لەس ەر ب وو ،ئینو ا دایە دەس تی ه اوڕێکەی کە لە پش ت
مێ زەکە دانیش تبوو ،ئەوی ش دەقە نووس راوەکەی ب ۆ خوێن دمەوە ،ئەو
دەقەی وشە بە وشەم لە یادەوەرییدا هەڵکەنراوە:
" کۆمس یۆنی ت ایبەتی ڕاوێ،ک ارانی کۆمس یاری گە  ،ه ی کاروب اری
ناوەخۆ ،بۆی دەرکەوت ،مێناحیم وۆلف ۆڤیچ ب ێگن ت وخمێکی دژوارە ب ۆ
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کۆمەڵگە ،بۆیە فەرمانی بە هەشت ساڵ زیندان لە ئۆردوگای چاکسازی
کار بۆ دەرکرد".
ئینو ا ن وێنەری کۆمس یۆنی ت ایبەتی ڕاوێ،ک اران بەڕێ زەوە گ وتی
"فەرموو واژۆی بکە".
"بەڕاستی ئەمڕۆ ڕۆژی یەک ی ئەپری  ،ڕۆژێک ی خۆش ی ڕۆژی درۆیە".
من وەهام گوت کاتێ قەڵەمم وەرگرت تا حوکمەکە واژۆ ب کەم .ک ابرای
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی س ەرنوێکی تی ،ی تێب ڕیم،
بەام هیچیشی نەگوت.
منیش واژۆمکرد و گەڕاندمیانەوە نێو قاوشەکەم.
زۆری نەبرد هەم وو فەرم ان ب ۆ دەرک راوان گەڕانەوە قاوش ەکە .ئی دی
هەرا و زەن ا ،دەنگەدەنگ ی نێ و قاوش ەکە گ وێی م رۆی کەڕدەک رد .هەر
یەکێ ک لە الی خ ۆیەوە هاواری دەکرد" :ئەرە چەن د؟ چەن د؟" هەن دێک
109
دەس تیان ب ن ددەکرد و پەنوەکانیش یان لێک دەکردنەوە و گاس یان
دەک رد" :پێ نج!" زین دانییە "گرنگەک ان"ـ ـیش ،ئەوانەی هەش ت س اڵیان ب ۆ
بڕابووەوە ،هیچ ئام اژەیەکی جەس تەیییان نەک رد ،تەن ا ژم ارەی س اڵی
حوکمدانەکەیان دا .هیچ کامێک لە سەرنش ینانی قاوش ەکەمان بڕی ارێکی
سووکایەتی پێکردنی (بە ڕووسی منداانە) پێنەکرا بەوەی بە تەنیا س ێ
ساڵی بۆ بڕدرابێتەوە .دزەکەش پێنج ساڵی بە تەنگەدا درا.
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گاس کردن ،بانگکردن .ئەمە بۆچوونی مامۆستا مەساوود محەمەدە لە کتێبی

«زاراوەسازی پێوانە» لە الپەڕە  418دا دەربارەی ئەم وشەیە[ :تەن ا لە گۆشەی زمانەوە
سەیری «گاثا ،گات» دەکەم کە ئێستا لە دزەییاتی «گاس» هەیە بە واتای بان کردن .لە
حەفتاکاندا هەژار و زەبیحی و من لەو باوەڕەدا بووین کە گاس ،گات ،گاتا یەک شتن .لە
گاتادا کە سروود «چڕین» هەبێ هەر خۆیەتی لە دەن هەڵبڕینی گاس کردندا
دەردەکەوێتەوە .گۆڕانی دەنگی «ث» بە «س» لە کوردیدا دەستوورێکی گشتی بنوییە.
مەگەر لە هەورەمان دەنگی «ث» مابێت .هەندێک کە دەڵێن «گازی بکە» هەڵە دەکەن].
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ئ ێمە لە نێوخۆمان دا هەر وەک چ ۆن خوێن دکاران ک اتێ ک اری خۆی ان
وەردەگ رنەوە ،ئاوەه ا زانیاریم ان لەگەڵ یەک گ ۆڕییەوە .کەس ه یچ
مەراقمانێکی پێوە دیار نەبوو .زۆریان بە تەوسەوە لێی انڕوانی .گوتی ان:
"ئەمەش دادپەروەری ی س ۆڤیەتە ب ۆ ئێ وە! ه یچ دادگەی یەک لە ئ ارادا
نەبوو ،ئەوانەی بڕیاریان لەس ەر ئ ێمە داوە ،هەرگی ز ئێمەی ان نەبینی وە،
هەرگیز گوێیان لێنەگرتووین ئ اخۆ چیم ان هەیە بی ێ ینر بەام بڕیاری ان
بە جوملە دەرکردووە ،هەشت ساڵ بۆ ئێمە ،پێنج ساڵیش "...
ئەو ش ەوە ،ئەوەی لە قاوەش ەکەمان ڕووی دا ،سەربەهەش ی دەهێن ایە
پێکەن ین .ه یچ کەس بەو س اانەی لە الیەن کۆمس یۆنی ڕاوێ،ک ارییەوە
ب ۆی بڕاب ووەوە ،کارانگ از نەب وو .ئەوانەش "تەنی ا" پێ نج س اڵیان بە
تەن گەدا دراب وو ،خۆش حاڵ نەب وون .بە پ ێچەوانەوە ،هەس تیان ک رد لە
پایەی ان کەمک راوەتەوە ،وەک ئەوەی خوێن دکارێک ب ێ و نم رەی کەم ی
هێن ابێ .ئەوان گوتی ان" :پێ نج س اڵ ی ان هەش ت ،لە ڕاس تیدا هەر یەک
شتە .بەڵکو هەموومان بێینەدەر ،یاخود هیچ کەس مان نەت وانێ تەن انەت
ئەو چەن د س اڵە کەمەش بەرگە بگ رە".ج ۆرە کۆکب وونێکی گش تی لە
هەمبەر ئەو ڕامانە هەبوو .پیاوە حوکمدراوەکان دەیانزانی لە دەرەوەی
لە گەرمە دایە .کەس یش
دیوارەک انی زین دانی لوکیش کیدا جەن
نەی دەزانی چ ۆن ک ار لە چارەنووس ی دەک ا ،بەام لە ق ووایی ناخیان دا،
هەمووی ان هیوای ان واب وو بەڵک و ق وف ی ئەو دەرگە دەروازەیی انە
بش کێنێ ،کە بەس ەریاندا داخ راوە .هەڵ بەتە لە نێ و قاوش ەکەدا خەڵک انی
ڕەشبینیش هەبوون ،بەام ئەوان کەمینە بوون .دەنگیان خەریکبوو هەر
نە بیس ترە" .برووس کەچییەکانیش بە بێوچ ان لە ک اردا ب وون .هەش ت
ساڵ ،پێنج ساڵ ،هەشت ساڵ ...
من یش بی رم لە وش ەکانی ئەو ک ابرا چیکی یە (پۆلیس ە) م ێوەرەکەی
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی دەک ردەوە ،ک اتێ گ وتی:
"دادگەی ی! دەی س ەکۆیەکی ب دەرە!" هەروەه ا لە وش ەکانی
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هاوڕێیەکەش ی ،لێک ۆڵەرەوەکەم کە گ وتی" :م ن پێت دەڵێم دادگەی ی
دەکرێی ،کەواتە دادگەیی بۆ تۆ هەیە!"
هەردووکی ان هەر ڕاس تییان گ وت ،ڕاس تییەکی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتی.
ئا ئەمە دادگەییەکە بوو.
یەکێ لە دەستکەوتەکانی ئەو خەڵکەی کە لەسەر بەربەستەکان جەنگ ان
و هەڵەو ناڕاستیان تەختکرد و ڕێسای دادپەروەرییان هێنایەکایەوە ،بۆ
ئەوەی تەخت ی س تەمکاری ب ڕوخێنن و ئ ازادی بێن نەدی :کەڵەکەب وونی
ئەو ک اغەز و بارس تە "بڕیاڕنام انە"ی کارخ انەی ژێرزەمین ی ب وون کە
ک رانە ک اغەزی حوکم دان .ئ اخر لەوێ دا نە دادوەر ،نە تۆمەتب ارر نە
شاهید و نە پارێزەرر نە بەرگری و نە تێ ەڵچوونەوەی دادگەیی نەب وو،
هەر هیچ نەبوو .هەر پی اوبوو ون دەکرا و ه یچ بەرپرس یارێتی لە هەڵەو
کەموکورتیش دا لە گۆڕێ دا نەب وو .حوکمەک انی "کۆمس یۆنە"کە :هەش ت
ساڵ ،پێنج ساڵ ،سێ ساڵ ،هەشت ساڵ ...
یەک دوو ڕۆژێ ک دوای واژۆکردنەکانم ان لەس ەر پێگەیش تنی
حوکمەک ان ،پاس ەوانەکانمان ،وێ ڕای هەم وو ناڕەزایەتیێکم ان،
تفدانەکانیان( )110البرد ،کە لە هەردوو گۆشەی قاوشەکە دان درابوون .لە
دەرکەی تەنیشتیش مانەوە لە ڕێ ی برووس کەچییەکانەوە ،ئەو
زانیارییەمان پێگەیشت :تفدانەکانی ئێمەشیان هەڵگرتەوە و بردیان".

 -110ئەو دەفرە ،یان ئەو شتەی تفی تێدا دەکرە.
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خواحافیزی
ت ا دەه ات پ ارچە جل وبەرگی زیاترم ان دەگەیش تێ و دڵگەرم ی
دەک ردینەوە .هەس تم ک رد ،ژنەکەم ئەو پریاس کە ج انەی ب ۆ دەن اردم،
برادەرەکانم دەیاندایێ .ئاخر ژنەکەم پارەی نەبوو .برادەرەکانم چاویان
لەو و لە من  -وەک دواتر ب ۆم دەرکەوت لە دای ک و ب اوکە پیرەکەش م
 ب وو .ش ایانی باس ە لەو ک اتەی ئەو ڕووداوانە ب ۆ ش تێکیتەوس دارانەی نەوەکەم ان تۆم اردەکەم ،ئەوەی بەس ەر ئەو قس ە
ئاوەزمەن دانەیەدا ب ازدەدا و ه یچ ئەندێش ەیەکی ب ۆ ن اوەڕۆکی ش تەکە
نی یە و دەپرس ێ" :برادەرایەت ی؟ ئای ا ش تێکی وەک برادەرایەتیێک ی
ڕاستەقینە لە گۆڕێدا هەیە؟"
لەو پریاس ەکە دی اریکراوانەی "لە دەرەوە" بە دەس تمان دەگەیش تن،
دی اربوو ئەوان ئێمەی ان ب ۆ گەش تێک بەرەو ش وێنێكی س ارد
ئام ادەدەکرد .هەرچەن دە لە شیش ی پەنوەرەک انەوە ،بەه ار خ ۆی بە
قاوشەکەماندا دەکردر کەچی لە دەرکەشەوە جلی گەرمی ژێرەوەمان بۆ
دەه ات :پ اڵتۆی ئەس توور ،ج زمەی پاش پانی بەرز ،دەس توانە .لەوێ دا
دڵخۆشی بەو هەبوونە هەبوو ،بەام خەمناکیش ب ۆ ئەوانەی دەرێ یە کە
دەیانزانی ئامادەکاری بۆ چی دەکەن.
بە الی کەمییەوە و لە کۆتاییدا ،لە نێو ئەو بوخچە جانەی بۆم دەه اتن
شتێکم دۆزییەوە! لە یەکێک لەو پارچە جانەی بە دەس ت ش تی لەس ەر
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هەڵکەنرا بوو ،سێ پیتی التینی بوون .پیتەکان الر و ناڕێک بوون ،بەام
گومانی لەسەر نەبوو کە وەه ا دەخوێن درانەوە .O - L - A :من یش بە
بینینیان گەشامەوە ،بەام سەرسامیش بووم .باشە بۆچی ئۆال O - L
- A؟ ب ۆچی ژنەکەم یەکەم ین پیت ی ک ورتکراوەی ن اوەکەی لە ئ اال
()Alaەوە ک ردۆتە ۆ ""O؟ ت ۆ ب ێ ی دژوار ب ێ پیتەک ان لەس ەر جلێ ک
هەڵبکەن ێ؟ باش ە ئەگەر واب ێ ،خ ۆ ئ ۆال Olaش هەر ن اوەوە و بە
دەرزی و داو چن راوە؟ لە هەڵ ێن انی مەتەڵەکە س ەرکەوتوو نەب وومر
خۆشبەختانە «بێرنستاین» مەتەڵەکەی هەڵ ێن ا .ئەو ڕووی لە م ن ک رد
و بە دەنگێک ی بەرز ه اواری ک رد "دۆزی مەوە! زان یم .ت ۆ دەب ێ وەک
` Olaبیخ وێنیتەوە ،نەوەک  ،õlaئینو ا هەم وو ش تێکت ب ۆ ڕوون
دەبێتەوە .ئەو دەچێتە فەلەستین(".)111
ئیدی هەنووکە شتەکەم بۆ ڕوون بووەوە.
«بێرنستاین» ئەو پیاوە باشە ،چەند ڕۆژ بوو مێش کی خ ۆی گوش یبوو
تا مەتەڵەکەم بۆ هەڵبێنێ .ئینوا لە درێ،ەی قس ەکانیدا گ وتیر "دەیبین ی؟
ش تێکی ب اش ب وو پەلەت لە ن اردنی تەاقن امەکە نەک رد .ئەو بە
بڕوایەکەوە ڕۆیشتووە ،کە هەردووکتان یەکدی ببیننەوە".
ئەو ڕۆژە باش ترین و قورس ترین ڕۆژی زین دانم ب وو .زان یم ژنەکەم
واتەکەی بەرەو ئێرتز ئیسرائی جێ ێشتووە ...
ئەو ڕۆیش تبوو .ئەوەش م نەدەزان ی ئ اخۆ چ مش تومڕ و دەمەقاڵیێ ک لە
نێوان ژنەکەم و برادەرەکانم لە ئارادابووە ،تا قەناعەتی پێب ێ نن بەوەی
هەر لە ڤیلن ا م انەوە وات ای ئەوەی نەدەبەخش ی لە م نەوە نزی ک دەب ێر
تەنیا بە چوونی بۆ ئێرتز ئیسرائی دەیتوانێ ی ارمەتیم ب دا ،کەواتە ئەوە

 OLA -111بە زمانی عیبری وشەیەکی «مێینانەیە» بۆ "ڕۆیشتن بۆ «جێگیربوون لە»
خاکی ئیسرائیلە ".نووسەر.
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ئەرکێ ک ب وو لەس ەری ،لەگەڵ ئەوان ی دی کە ئەوە بەجێبێ ێ و ب ڕواتە
ئێترز ئیسرائی .
ئەوەش هەڵەی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ب وو ،م ن
ژنەکەم بە جێ ێش ت ،هەر خەت ای ئەوان یش ب وو نەمت وانی ن امەکەم ب ۆ
ژنەکەم بنێرم .لە چاکەی برادەران و برادەرایەتییدا هەردووکمان ژی این
ت ا ئەو ڕۆژە ببین ین ،بەو تەاقن امەیە پێبکەن ین ،کە هەرگی ز نەنووس را،
هەرگیز نەنێردرا و هەرگیز هەر ڕووی نەدا.
هەرچەن د ڕۆژێک ی کەم دوای هەڵ ێن انی مەتەڵ ی ئەوەی ب ۆم
نووس رابوو ،پێک اتەی قاوش ەکەمان لە بەی ن ب را .ژم ارەیەکی زۆر لە
زین دانیان "بە خۆی ان و تفاقەکانی انەوە" ب ردران ،ئی دی زۆری نەب رد لە
ڕێی خزمەتگوزاری تەلەفۆنچییەکانمانەوە زانیمان ،بۆ قاوشەیەکی دی کە
گ وازراونەتەوە .لەنێ و ئەوانەی ڕۆیش تن «بێرنس تاین» و «کیفش یتز»
ب وون .ک اتێکیش بە بێ دەنگی خواحافیزیم ان لە یەک دی دەک رد ،هەم وو
بەربەس تێکی نێوانم ان هەڵ دەگیرا .لە چ اوی هەر یەکەم ان پرس یارەکە
هەب وو " :ئای ا ئەمە ب ۆ هەت ا هەت ایە؟ ت ۆ ب ێ ی ج ارێکی دی کە یەک دی
ببینینەوە؟
ش وێنی ئەو زین دانییانەی لەوە گواس ترانەوە ،بە زین دانی دی کە پ ڕ
ک رایەوە .لەنێ و نوێکان دا «م ایەر شێس کین»ـــی برادەرم ی تێ دا ب وو.
«شێس کین» و م ن جەژن ی قیامەتم ان لەنێ و قاوش ەکەدا ک رد .ت ا ئەو
ڕادەیەی ب ارودۆخەکە ڕێ گەی پێ داین ڕیت وێلی «س یدەر(»)112م ان بە
ش ێوەی خۆم ان ک رد .لە جی اتی چ وار پێک ی ش ەراب ،ک ووپی ق اوەی
زین دانی دەزگەی ئاسایش مان دان ا .بە وێردیش ەوە گوتم ان" :ئەمە ن انی
کوێرەوەریم انە ".ئ ای چ کەساس ییەک ب وو! "دەی هەم وو ئەوانەی
 -112سیدەر  Sederبۆنەیەکی خواردنی شێوانە لە یەکەمین یان دوو شەوی سەرەتای
جەژنی قیامەتی جوو.
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برسیین ،بفەرموون وەرن و نان بخۆن ".نا ،نەخێر! بۆ خ اتری ئاس مان،
مەیەن ب ۆ الم ان ،مەیەن ب ۆ الم ان ،لەگەڵ ئ ێمە ن ان مەخ ۆن!  ...ئ ێمە
دەنگ ی دروودەکانم ان بەرزک ردەوە و بە پ اڕانەوە" :ئەم س اڵە ئ ێمە
ک ۆیلەین ،س اڵی دادە دەک رە ئ ازاد بب ین .ئەمس اڵ لێ رەین ،لەوانەیە
ساڵی دادە لە ئۆرشەلیم بین".
دوای فیس تواڵی جەژن ی قی امەت ،یەک وش ە لە نێ و هەم وو
"برووس کە"کان دا چەن دبارە دەب ووەوە" :ک ۆتاس( ".)113ئی دی بەن دوباو
س ەبارەت بە وات ای وش ەکە لە قاوش ێکەوە ب ۆ ئەوی دی دەڕۆیش ت،
کەس یش نەی دەزانی .بە گ وێرەی بەن دوباوەکان ،ئ ێمە ب ۆ بەس ەربردنی
هەش ت س اڵ ،ب ۆ پێ نج س اڵ ،ئەو م اوەی ب ۆ پەروەردەک ردنەوە و
چاکس ازی دانراب وو ،دەگ وازراینەوە ش وێنێک بە ن اوی «ک ۆتاس».
زیندانیانی سەردەمی من و پ ێش من یش ،ه یچ بیرۆکەیەکی ان س ەبارەت
بەو شوێنە تەلیسماویە نەبوو ،کە ناوی «کۆتاس» بوو .تۆ ب ێی هەبێ
گ وێی لە ن اوی «ک ۆتاس» ب ووبێ؟ کۆل ۆنێلە پی رەکە دەیزان ی" .خ ۆ
ئەگەر ه یچ ش تێکم لە بی ر م ابێ "،ئەو وەه ا بە ش ێوەی کە نمایش ێکی
ت وانج ئاس ا ،ه اتە دەن ر "ک ۆتاس وێس تگەیەکی قیت ارە لە پش ت
«ڤیاتکا»وە".
یەک ێ لە زین دانییەکانیش هەڵی دایێ" :ئێس تا بە «ڤیاتک ا» دەڵ ێن
«کیرۆب»".
"من نازانم ئێستا چی پێدەڵێن ".دوای ئەوەی گوێی لە قسەکە بوو ،پی رە
کۆلۆنێلەکە وەها تێ ەڵچووەوە" :بەام لە بیرمە ئەوان وێس تگەکەیان ب ۆ
نەفیکردنی شۆڕشگێڕان ب ۆ «ڤیاتک ا» بەکاردەهێن ا .ئەوەش ئەو ش وێنە
بوو ،کە شازادەکان ڕاویان لێدەکرد".

-kotlas
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لە دەرەوەش بەهار ب وو .نێ و قاوش ەکەش گەرم ب وو .بەام بە بیس تنی
ئەو قسانە تەزوو ئێسقانی جەستەمانی تەزاند.
کەچ ی هەر زوو بۆچوونم ان لەس ەر «ک ۆتاس» گ ۆڕی .خەریکب وو
عەش قی ئەو ش وێنە بب ین ،کە ش ازادەکان ڕاوی ان تێ دادەکرد .ئ ێمەش
دەمانەویس ت ب ۆ ئەوە ب ڕۆین .ئی دی ڕۆژانە بە تک اوە ڕووی
پرس یارمان لە پاس ەوانەکان ب وو" :دەی پێم ان ب ێن ت ا کەی پێویس تە
لێرە بین؟ کەی دەچینە «کۆتاس»؟"
پاسەوانەکانیش بە ئارامییەوە دەیان گوت" :دەڕۆن ،زۆر ناخایەنێ ئێ وە
دەڕۆن".
لە بنەڕەت دا سەرتاش ەکانی زین دان ب وون ،وای ان لێک ردین بۆچوونم ان
سەبارەت بە کۆتاس و  Tilتی بە ش ێوەیەکی دی کە بگ ۆڕین( .تی Til
کورتکراوەی ناوە ڕووسیەکە بوو بۆ ئۆردوگای کاری چاکسازی).
لەوێ دا دوو س ەرتاش هەب وون ،ناوەن اوە لە ن اوبڕی سەیرس ەیردا
دەه اتنە الم ان .یەکێک یش لەوان ج وو ب وو .زین دانە کریس تانەکانی
قاوشەکە ،هەروەک هاوزیندانیانی ژوورە بچکۆلەکەی پێشوو ،باوەڕیان
بە پشتگیری جوو هەبوو ،هەر بۆیە داوایان لە هاوزین دانە جووەکانی ان
ک رد ،بەڵک و هەوڵب دەن ئەو سەرتاش ە ج ووە ب دوێنن .من یش ه یچ
هەوڵێک ی لەو ج ۆرەم نەدا .ئ اخر دەمزان ی "پش تگیری" لەنێ وان ئ اژانی
جووی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی و زین دانە جووەکان دا
هەیە« .بێرنس تاین» هەوڵێکی دا ،سەرتاش ە ج ووەکە ب دوێنێ .هەوڵی دا
دەمی سەرتاشەکە بکاتەوە .بەام خۆ دەمی ک ابرا تەواو درواب وو .ئ ێمە
شتێکی سەرسوڕهێنەری دیکەم ان لە زین دانی لوکیش کی بین ی ،ئەوی ش
سەرتاشی بێدەن بوو!
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لێ گەلۆ ،دوای جەژنی قیامەت ،لە هیکەوە دەمی هەر دوو سەرتاش ەکە
کرایەوە .ئیدی زیندانییە کریستیانییەکان پێویستیان بە پشتگیری نەب وو
تا سەرتاشە جووەکە بێتە دەن  ،ئەوان هەر لە خۆیانەوە ،بەب ێ ئەوەی
پرسیاریشیان لێبکرە ،ه اتنە قس ە .ب ۆ هەر زین دانییەک بە درێ ،ی و بە
وردەک ارییەوە دەرب ارەی ژی ان لە ئۆردوگ ای ک ار (ک اری بێگاریی دا)
دووان.
"بەڵێ لەوە دەکرە ب ێ ی ژی ان هەیە "،ئەوان وەه ا کەوت نە قس ەر "ئەوە
وەک ئێ رە نی یە ،دەرکەی زین دانت لەس ەر دابخ رە .دەک رە لەوە ب ێ ی
ت اڕادەیەک ئ ازادی ک ار؟ هەڵ بەتە لەوە ک ارکردن هەیە ،بەام چ ج ۆرە
کارێ ک؟ خ ۆی باش ە هەن دێک ک ار ب کەی ،وا نی یە؟ ئەرە لەوە چەن د
س ەعات ک ار هەیە؟ وەک هەم وو ش وێنێکی یەکێتی ی س ۆڤیەت :هەر
هەش ت س ەعات لە ڕۆژێک دا .هەم وو جۆرەک انی ک ار هەروەه ان .بەام
هەر یەکەت ان لە س ەریەتی بە گ وێرەی پیش ەکەی کاربک ا .لەب ری
کارکردنیش دا م زەی( )114خ ۆت وەردەگ ری .ئای ا لەوە ڕۆژی پش وو
هەیە؟ ئای لەو پرس یارە! لە هەر هەفتەیەک دا ڕۆژێک ی پش وو هەیە .ئای ا
لەوە ڕۆژنامە و کتێب هەن؟ هەر ئۆردوگایەک کتێبخ انەی خ ۆی هەیە،
لەوە دەت وانی بە پێ ی داخ واز کتێ ب ،ڕۆژن امە ،گۆڤ ارت دەس تکەوە.
وێ ڕای کتێبخ انە هەر ئۆردوگ ایەک س ینەمای خۆیش ی هەیە .ئای ا
سینەماکەیان نمایشی زۆری هەیە؟ ئێمە کتومت ن ازانین ،بەام نمایش ی
زۆریش یان هەیە .دەک رە لەوە فیلمگەل ی زۆر ببین ی .هەن دە ج ار
شانۆی گەڕۆکیشی ب ۆ دەچ ێ .ژی انی کلت ووری ئەوە لە پلەیەک ی زۆر
ب اا دایە .ئەدی خ واردن چ ۆنە؟ ئەگەر لەوە ک ار ب کەی ،خ واردنێکی
باشت دەدرێتێ .هەر ئۆردوگ ایەک ک انتینەی خ ۆی هەیە ،دەک رە ش تی
لێ بکڕی".

 -114مزە :کرە ،حەقدەست.
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بەش ێک لە چیرۆکەکەی ان لەالیەن پاس ەوانەکانیش پشتڕاس تکرایەوە،
بەت ایبەتی لەو ک اتەی ب ۆ س ەرئاو دەچ وون ،زین دانییەکان پرس یارییان
لێدەکردن.
ئەفسەری بەرپرسیش کە ب ۆ زین دانییەکان دەدوا ،هەن دە لەو باس انەی
گەرمکردب وو .لەو ڕۆژەی لەنێ و زین دانییەکان دەس ووڕایەوە ،لێی ان
پرسی ،ئاخۆ هەر بە ڕاس تی کتێبخ انە لە ئۆردوگاک ان هەیە ،ئەوی ش بە
جۆش ێکی بێوەیی انە گوتب ووی" :بێگوم ان لەوە کتێبخ انە هەیە! ئەدی
لەوە سینەماش نییە؟ بۆ ئێوە ئۆردوگا زۆر باشترە لێرە".
ئێمەش بڕوامان پێکرد!
ڕۆژێک ی خۆش ی ئای ار ب وو ،پێیانڕاگەیان دین ،دەک رە کەس وکارمان
سەردانمان بکەن" .بەڵێ "،ئەفسەری بەرپرس ڕاشکاوانە گ وتی" :ئەوەش
س ەردانێکی ماڵئ اواییە بەر لەوەی بگ وازرێنەوە ب ۆ ئۆردوگ ای ک ار و
چاکسازی .لەو فۆرمەی پرسیارنامەدا ئەو بڕگەیە پڕبکەنەوە :ناوی ئەو
خ زمەی بانگ ێش ت دەک رە ،لەگەڵ ناوونیش ان .ب ۆت هەیە تەنی ا یەک
خزم بانگ ێشت بکەی تا سەردانت بکا".
منیش ژنەکەم بانگ ێشتکرد .پێموابوو هێشتا ماوەوە و «ڤیلنا»ی بەجێ
نەهێشتووە.
ڕۆژان ی زین دانی لوکیش کی ،نەخاس مە ه ی قاوش ەکەمان ،هەروەک
ڕێساکان کورت بوون .ئاخر هەر لە بەیانییەوە تا شەو سەرقاڵ بووین.
قس ەماندەکرد ،دەمانخوێن د و دەرس ماندەدایەوە ،یاریمان دەکرد،
بیرمان دەکردەوە ،داڵڕەم ان لێ دەدا ،نوێ،م ان دەک رد و چاوەڕێش مان
دەک رد .ئ ێمە هەمیش ە هەر چ اوەڕە ب ووین ،چ اوەڕێی ش تێک لە
دەرەوەی بازنەی شتە ئاساییەکان بقەومێر هەروەها چ اوەڕێی هەن دە
ش تی ڕۆژانەش ،کە ڕۆژانە ب وون .لە زیندان دا هەر ژەمێ ک ب ۆ خ ۆی
240

ڕووداوێ کە ،ب ردنە دەرەوەی س ەت ی ئ او و زب یش هەر بەس ەرهاتە.
داخوازییەکانم ان بەرایی انە ب وون ،بەام لە جی اتی ئەوەی کەمبب نەوە و
نەمێ نن ،ڕوو لە هەڵکش ان ب وون ،خ ووی چاوەڕوانییەک انیش ب ۆ
تەلەفۆنچییەکان مەزنترینیان بوو.
ڕۆژەکانی زیندان وەک خەڵک لە خەی اڵی خ ۆی ب ۆی چ ووە درێ  ،ن ین.
نیوەی ساڵی یەکەمی زین دانییەکەمان ب ڕی ،هەر بە زەح مەت هەس تمان
بە تێپەڕین ی ک رد .بەام ئەو ڕۆژانەی ،دوای پڕک ردنەوەی ک ورتە
ف ۆر مەکەی پرس یارنامە ،ڕۆژان ی بانگ ێش تکردنی کەس وکار ب ۆ
سەردانیکردنمان ،درێ ،بوون ،زۆریش درێ  ،،هەر نەدەب ڕانەوە .زۆر لە
چاوەڕوانییەکانی ان بەس ەرچوون ،بەام ت اکە چاوەڕوانیێ ک بەرۆک ی
ئ ێمەی بەرنەدا .زۆر لە چاوەڕوانییەک ان ی ارمەتی کاتکوش تنیان دای نر
یەکێکیان بێسنوور درێ ،بوو .ئیدی هەر سەرە سەعاتمان دەژمارد.
لە کۆتایی دا وادەی س ەردانەکە ه ات .م ن یەکێ ک ب ووم لەوانەی لە
کۆت ایی ب انگی نووس ینگە ک ران .م ن بان ک رامە پش ت شیش ەبەندی
ژوورێک ی پێش وازی کە کراب ووە دوو بەش .لە تەنیش ت م ن ئەو
پاس ەوانە ج ووە وەس تابوو ،کە بەه ۆی ئەوەوە حەف ت ڕۆژی ڕەبەق
زین دانی تەنی اییم خ وارد .لە دی وەکەی دی کەی شیش ەبەندەکە «پ اوال
دایشز» بە خەندەوە دانیشتبوو ،سەیری دەکردم.
م ن ئەو ک چەم لە ک اتی ک ارکردنم لە ڕێکخ راوی «بێت ار» لە ڤیلن اوە
دەناسی .هەن دێکیش بە ژنەکەم دەچ وو .لەوانەیە هەر لەبەرئەوەب ێ ،کە
لە پشت شیش ەبەندەکە تەماش ام دەک رد .هەر چۆنێ ک ب وو ،ئەو لەب اتی
ژنەکەم ه اتبوو ،بەپی ر ئەو بانگ ێش تنەوە ه اتبوو ،کە ب ۆ «ئالیس ا
بێگن»م ناردبوو.
پاس ەوانەکە گ وتی" :دەت وانن چ بە ڕووس ی ی ان پۆل ۆنی ب دوێن .دەی
دەستپێبکەن!"
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ئێمەش بە پۆلۆنی کەوتینە قسە.
"هەم وو ش تێک باش ە« "،پ اوال» وەه ا دەس تی پێک رد ،بە خێ راییش
قس ەیدەکردن" .پ وورە «ئ اال» لەگەڵ م ام «شیمش ۆن» دایە .ن امەیەکی
ئەوم بۆ هێناوی.
من یش ه یچم نەگ وت .تێگەیش تم .ئ اخر "م ام شیمش ون" بەرپرس ی
«بێت ار» ب وو لە ئێرت ز ئیس رائی  .دی اربوو ژنەکەم گەیش تبووە
ئەوێندەرە.
پاوال قسەکەی خۆی دووبارە کردەوە" :ئایا گوێت ل ێمە؟ پ وورە «ئ اال»
لەگەڵ "...
"بەڵێ ،بەڵێ ،تێگەیشتم .چیدیکە هەیە؟"
"ن امەیەکیش لە دای ک و ب اوکتەوە هەیە .ئەوان س اغ و س ەالمەتن.
خەمیان لێ مەخۆ .ئەوانیش یارمەتیدراون".
دیسان بێدەن

بوومەوە.

"برایەکانیش ت باش ن .هەر هەمووی ان باش ن .ئەوان یش لەگەڵ پ وورە
«ئاال»ن".
من یش تێگەیش تم .خ ۆ تەنی ا یەک ب رام هەب وو" .برایەکان ت" وات ای
"برادەرەکانتی دەگەیاند .ئەوانیش خۆیان گەیاندبووە ئێرتز ئیسرائی .
"ئای ا گوێ ت ل ێمە؟ برایەکانیش ت لەگەڵ پ وورە «ئ اال»ن « " ...پ اوال»
دووبارەی کردەوە.
"سوپاس ،سوپاس .چی دیکە؟"

242

"بەڵ ێ ،من یش س ەبارەت بە پ وورم (ت ا ئێ رە بە پۆل ۆنی قس ەی ک رد)
ئیگەرێ ت بێس ابو ( iggert besaboئەو ج ووت وش ەیەی بە عیب ری
دەردا)( .بە زم انی عیب ریش ئ یگەر باس ابۆن وات ای ' تێبینێی ک لەن او
سابوونەکە دایە" دەگەیاند).
منیش بە عیبری لەگەڵی کەوتمە قسە.
"کی ،ەکەم ،چ ۆنی؟ ئەرە «م ام جۆزی ە» و ئێ وە چ ۆنن ،باش ن؟"
قسەکەم ئاماژە بوو بۆ «جۆزێە گازمان».
"هەمووی ان باش ن .هەم وو س اغن .هەمووی ان س اڵویان هەب وو .خەم
مەخۆ ".کی،ەکە بە عیبری وەامی دایەوە.
"ئەدی پێم نەگوتن بۆتان هەیە تەنیا بە پۆلۆنی یان بە ڕووسی بدوێن؟"
لە پ ڕیکەوە پاس ەوانەکە قس ەی پ ێ ب ڕین" .ئەوە بە چ زمانێ ک قس ە
دەکەن؟"
"مەسەلە چییە؟" منیش وەها پرسیم" .ئەرە ن اکرە pa - yevreskye
()115
پا یێوریسکی بئاخوین؟"
"خ ۆ ئەگەر ئەوە زم انی یێوەریێس کا ب وایە ،لێ ی تێدەگەیش تم .ئێ وە بە
زمانێکی دیکە دەدوێن".
"ئێمە بە زمانی پاییوەرسکا دەدوێ ین" م ن نەس ەلمێنانە لەس ەر قس ەکەم
سوور بووم" .ئەز یەڤی ریم (عیب ریم) و بۆش م هەیە بە زم انەکەی خ ۆم
بدوێم".

 -115بە ڕووسی هەروەها بە یدیشی و عیبریش هەر دەگوترە  ،pa –yevvreyskeتەنیا
لە عیبریدا نەبێ کە دەگوترە  ،drevnye- yevreyskyeواتە زمانی عیبری دێرین .بەام
من وشەی "دێرین"م نەگوت ،نەبادا بەدحاڵیبوونێک دروست بکا .نووسەر.
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"هەوڵمدە خ ۆت زی رەک بن وێنی .قس ە بە ڕووس ی ی ان بە پۆل ۆنی ب کە،
دەنا گفتوگۆکەتان پێدەبڕم".
ئیدی گەڕاینەوە سەر زمانی پۆلۆنی .دیاربوو «پاوال» ترس ابوو ،نەب ادا
من لە ئاماژەی "ساڵوەکان" تێنەگەیشتبم ،بۆیە دووبارەی کردەوە.
"م ن س اڵوی پ وورم ب ۆت هێن اوە (ت ا ئێ رە بە پۆل ۆنی دوا) پاش ان
ڕستەکەی بە عیبری تەواوکرد :ئیگارەێت باسابون (تێبیین امەیەک لەن او
سابوونەکە دایە)".
"بەڵێ .سوپاس .تێگەیشتم".
ڕوخساری کچەکە گەشایەوە.
پاسەوانەکەش پێیگوتین" :دەی دەبێ هەر ئێستا بوەستن".
من یش داوام لێک رد" :هەر یەک دوو وش ەی دی کە .وا خەری کە
تەواودەبین".
«پاوال»ش پرسی" :باشە من چی بۆ پوور «ئاال» بنووسم؟"
"ب ۆی بنووس ە ،م ن ش انازی پێ وەدەکەم .بنووس ە م ن ش انازی بە
هەمووی انەوە دەکەم .بۆی ان بنووس ە م ن بەهێ زم و ساغیش م و هەر
دەشگەڕێمەوە".
«پاوال»ش وەامی دامەوە" :باشە ،وادەکەم.
پاسەوانەکەش لە شوێنی خۆی هاواری کرد" :بەسیەتی! بڕایەوە!"
پاس ەوانەکە بەنێ و شیش ەبەندەکاندا ب ۆ ئەودی وی ژوورەکە ڕۆیش ت و
پریاسکەکەی لە کچەکە وەرگرت کە ژنەکەم وەک دیاریێک بۆ ڕێگەکەم
ب ۆی ن اردبووم .ئەو هەم وو ش تێکی ڕووک ردە س ەر مێ زەکە .جل ی
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ژێ رەوەی گەرم ،هەن دێک ش ت ب ۆ خ واردن ،دوو پ ارچە س ابوونیش.
پاس ەوانەکە خ واردنەکەی دایەوە «پ اوال» ت ا بیب اتەوە .ئ اخر خ واردن
ڕێگەپێدراو نەبوو .من یش بەخ تم نەب وو .هاوزین دانەکانم ،ئەوانەی پ ێش
من دیداری کەسوکاریان کردبوو ،ب وخچەی خواردنیش یان وەرگرتب وو.
کاتێ ک ن ۆرەی م ن ه ات ،پێمڕاگەیەن درا دەردی تیف ۆ لە دەرەوە
باڵوب ۆتەوە ،ب ۆیە هەم وو ج ۆرە خواردنێ ک قەدەغە کراب وو بێ تە نێ و
زیندانەکە.
پ اوال ش یرینی بە ت امی دان ابوو ،لە برادەرەکانیش مەوە چوکاتیش م ب ۆ
هاتبوو ،بەام هەموویان لەناو هەگبەی خۆیدا گەڕان دەوە .ک اتێ ک چەکە
ڕۆیش ت ،فرمێس کی لە چ اودا دی ار ب وون .ئەو ک چە ن ازدارە بە باش ی
ڕۆڵی ژنەکەمی بینی کاتێ پەی امە قەدەغەک انی پێڕاگەیان دم ،تەن انەت بە
تێبینی یەکەی نێ و سابوونەکەش ئەوە .ئەو لە ب ن دەس تی دەزگەی
ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیدا ب وو ،لە نێ و کەڵ بەی ش ێردا ب وو،
مەترسییەکی دژواری لەسەر بوو ،لەوانەبوو بە داوەوە ببێ .باش ە چ ی
دەب وو ئەگەر هاتب ا تێبینیینامەکەی ان ب دۆزیبایەوە؟ ئەو ،هەم وو ئەو
شتانەی پێیگوترابوو گەیاندی ،بێئەوەی هەستوس ۆز و هەڵچوونێکیش ی
پێ وە دی ار ب ێ .بەام کاتێ ک وادەی گەڕانەوەی ه ات و ئەو ش تە
باش انەی هێن ابووی لەگەڵ خ ۆی بب اتەوە ،س وک و ئاس ان نەیت وانی
بەرگەی بێئومێدبوونەکەی بگرە و چاوی پڕبوون لە فرمێسک.
کی ،ەکە لە پاس ەوانەکە پ اڕایەوە" :دەی هەر بە الی کەم ی ل ێگەڕە ب ا
پارچە شەکرەکەی بۆ بەجێبێ م".
"قەدەغەیە!" پاسەوانەکەش وەها وەام ی دایەوە" :م ن گ وتم قەدەغەیە و
بڕایەوە".
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پاسەوانەکە پریاسکەکەی پشکنی ،سابوونەکەش ی دوو لەتک رد .پ اوال و
منیش لە هەر دوودیوی شیشەبەندەکەوە چاومان لێبوو .پاسەوانەکە لە
هەردوو نیوە سابوونەکانی ڕوانی ،ئینوا لەگەڵ جلەکان دایە دەستم.
"پاولینکا ،خواحافیز!"
"خواحافیز ،ئاگات لە خۆت بێ!"
"هەر دەگەڕێمەوە".
"دەزانم .ئاگات لەخۆت بێ!"
ب ۆ م اوەیەکی دوورودرێ  ،خەون م بەوە دەبین ی ،بەڵک و ج ارێکی دی کە
کی ،ەکە ببی نمەوە ،ئ اخر لە س ەربازێکی بەرەی پێش ەوە ئ ازاتر ب وو.
بەڵک و بیبی نمەوە و ت ۆقەی لەگەڵ ب کەم و لەس ەر ئەو س ەرچ ییەی بە
ژیانی خۆی کردی و ئەو خزمەتەی بە منی کرد ،سوپاس ی ب کەم .بەام
هەرگی ز ب ۆم هەڵ نەکەوت .پ اوال ،خوش کە بچک ۆالنەکەی «ش لۆمی»
ئەوەی لە ئێرت ز ئیس رائیلدا ک وژرا ،ئەوی ش وەنەب ێ بە دەس تی غەوارە
بەڵک و بەدەس تی ک این (قابی ) کە هەر وەک ب رای واب وو .کی ،ەکە
ش ەڕڤان ب وو .کاتێ ک ئاڵم ان لە نزی ک ڤیلن ا ب ووەوە ،ئەو چ ووە نێ و
سوپای ژێرزەمینی ،کە لە گیت ۆی «گازم ان» دروس تببوو ،لەوە بب وە
بەرپرس ێکی فریادڕەس ی هێ زەکە .بەام پ اوال ،ئەو پ اوال ن ازدارە ،ئەو
کی ،ە ج ووە ئ ازایە ،بەرگەگ ری س ەردەمی ت اریکی ،کەوتە بەردەس تی
بک وژە ئاڵمانەک ان .کی ،ەکە وەک ش ەڕڤانێک ژی ا و وەک ش ەڕڤانێکیش
سەری نایەوە.
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١٤

تفدانەکان
کاتێ ک لە چ اوپێکەوتنەکە گەڕامەوە ،چ وار نی وە س ابوونم پێب وون.
تێبینینامەکە لە یەکێکیاندا بوو .تۆ ب ێی لە کامەیاندا بێ؟ من یش هەرچ ی
«پاوال» پێگ وتم ب ۆ «شێس کین»م باس کرد .ن ێن ی تێبینینانمەکەش م ب ۆ
یەک ێ لە قوتابییەک انم درکان د ،ئەوی ش چاوەش ێک ب وو لە س وپای
پۆل ۆنی ،بب ووە دۆس تێکی نزی ک و دڵس ۆی م ن .ئینو ا هەر س ێکمان
چووینە الی پەنوەرەکە و بازنەیەکی بچووکمان پێک ێنا .چاوەشەکە کە
لە هەم وو ش تێک ش ارەزا ب وو ،دەس تی دایە پ ارچە س ابوونەکان و لە
هەم وو گۆش ەیەکەوە لێی ڕوانین .بە تەم ابوو بە ش ێوەیەک تێبینین امەکە
ب دۆزێتەوە ،ب ێ ئەوەی هەر چ وار نی وە س ابونەکان وردبک ا ،چ ونکە لە
زیندان سابوون شتێکی زۆر سەنگین و بە بەها بوو .بەام خ ۆ ئەوی ش
هیچ ی لێ ەڵنەکڕان د و نەیزان ی ش تەکە لە ک امە پ ارچە دایە .چارەم ان
نەم ار بڕیارمان دا دەس ت بەک اربین و پ ارچە س ابوونەکان دوولەت و
چەند لەت بکەی ن .چاوەش ەکە کەوچکێک ی ک انزایی هەب وو ،دەس کەکەی
هەروەک چەقۆ تی ،ب وو .کەوچ کەکەی لەس ەر ڕەفەکە هێن ایە خ وارەوە
و بە دەس کە تی ،ەکەی خەریک ی بڕین ی پ ارچە س ابوونەکە ب وو.
تێبینین امەکە نە لە پ ارچە س ابوونی یەکەم و نە لە ه ی دووهەمیش دا
ب وو .لەو ک اتەی خەریک ی بڕین ی پ ارچەی س ێیەم ب وو ،ت وێ،اڵ ت وێ،اڵ
س ەرەکەی هەڵ دەگرت و س ابوونەکەی دەڕن ی ،لە کۆتایی دا ش تێک
دەرکەوت .ڕووخس اری لە خۆش یان گەش ایەوە ،خۆش ی س ەرکەوتن،
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ئی دی چاوەش ەکە پ ارچە ک اغەزە لوول دراوەکەی دایە دەس تم .ئەوەب وو
تێبینینامەکە گەیش ت! برادەرەک انم لە ق ووایی س ابوونەکەیان نەڕوان ی،
بەڵکو لە توێ،اڵی سەرەوەی .تەنانەت ئەوانەی هەموو شتێکیش دەزان ن،
بە دەس ەاتەکانی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤییەتیش هەم وو
شتێکیان هەر بۆ مەیسەر نابێ ،لە هەستی هاوبەش تێپەڕ ناکەن!
تێبینین امەکەی نێ و پ ارچە س ابوونەکە لە «جۆس یە گازم ان»ی
هاوڕێمەوە ب وو .س ەلمێنەری هەواڵ ی ب اش ب وو ،هەم وو ش تێک خ ۆش
ب وو ،دڵنەوای ی م،دەک انی «پاولینک ا»ی ب ۆ م ن تێ دا ب وو ،هەروەه ا
زانی اریێکی دیکەش ی تێ دا ب وو .برادەرەکانم ان لە ئێرت ز ئیس رائی و
ئەمریکا ،هەروەک کورتەنامەکە پێیڕاگەیان دم ،کاری ان ب ۆ ئازادکردنم ان
دەک رد .ڕام انێکی باش یش لە ک اریگەری هەوڵ و تێکۆش انیان لەئ ارادا
هەبوو.
ئێمەش باوەڕمان کرد.
دیس ان پێک اتەی زین دانەکەمان لەب اریەک ت رازا .زین دانییان ل ێ
گواستنەوە و بردنە ش وێنێکی دی کە و ه ی دیکەی ان ب ۆ هێن ان .لەوانەی
گواس ترانەوە «شێس کین»ـ ـی ب رادەرم ب وور لەنێ و نوێکانیش دا «داڤی د
کرۆ »ی بە کەیە بوو.
«ک رۆ » تەمەنێک ی م ام ناوەن دی هەب وو .زۆر لەو کوریش کانەی
دەموچاوی داگرتبوو ،لە تەمەنی ڕاستەقینەی خۆی گەورەتر نیشاندەدا.
هەمووی ان بە ن اوە نازان دییەکەی «کۆتک ا» بانگیان دەکرد .هەر بە
ڕاستیش لە گیان و ورەدا خورت بوو ،لە زیندانیشدا هەروەک منداڵێكی
کەیفخ ۆش پێ دەکەنی .بەام خ ۆ ئەو پی اوە دڵباش ەش خەم ی خ ۆی
هەب وون .ئەو دوو ژن ی لە دوای خ ۆی بەجێ ێش تبوونر پیرەدایک ی کە
چەن دین س اڵ ب وو بە بێ وەژنی م ابووەوە ،کە پش تی هەر بە «کۆتک ا»
ق ایم ب وو ،دەب وایە بی،یان دابایە وەک چ ۆن پێش تر ئەو پش تی بە دایک ی
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دەبەست و دەی،یاند ،کەسەکەی دووهەم یش ژنە گەن وەکەی ب وو ،هەر
چەند مانگێک بوو بەر لە گرتنی گواستبوویەوە.
«ک رۆ »ی ش یەک ێ ب وو لەوانەی هەمیش ە هەر داوای دەک رد "ئ ێمە
«کۆتاس»مان دەوە!"
لە کۆتایی ئاداردا بە شێوەیەکی بەرچاو لوکیش کی کەوتە جموج ۆڵ .ت ا
دەه ات ژوور و قاوش ەکانی زین دان تەژیت ر و پڕت ر دەب وون ،هەر
جمەیان دەهات .ش تێکیش لە دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
نەب وو ب ێ ،جێم ان نی یە ،ژوورم ان نی یە! ئەوان هەمیش ە لەو
ب اوەڕەدابوون ،ژوور ب ۆ زین دانی هەر هەیە ،ی ا هەر پەی دا دەب ێ .دەف ر
بەش ی هەم وو زین دانییەکانی نەدەک رد .ب ۆیە هیربارم ان 116لەگەڵ
زیندانییە نوێیەکان بەش دەکرد .خ ۆی ئەمە ش تێکی خ ۆش نەب وو ،بەام
هەر کردیشمان .لە زینداندا هەر ئەو شتە دەکرە .هەر چۆنێک بێ ئ ێمە
دڵنەواییم ان بە «ک ۆتاس»ی بەرچاوم ان ب وو .لەوە لەس ەر مێزەک ان
دەم انخوارد و دەش ،مێردراین .لەوە کارم ان دەک رد ،هەر لەوێ ش
هەوای تەڕوتازەمان هەڵدەم،ی .لەوێدا ژیان جیاواز بوو ...
کاربەدەس تانی زین دان ،لە نێویان دا ئەفس ەرانی دەزگەی ئاس ایش ،لە
جاران زیاتر سەردانیان دەکردین .پیاوێک دەه ات و ش تێکی دەنووس ی
دەڕۆیش تەوە .بە دوای ئەودا یەکێک ی دی کە خ ۆی بە ژووردا دەک رد،
ئەویش هەن دە س ەرنج و تێبین ی دەنووس ین .ئ ێمەش لێم ان دەپرس ین،
ئەرە کەی ئ ێمە لێ رە دەڕۆی ن .وەامی ان دەدای نەوە" :ه یچ ساس تاب
 sastavیێ ک لە گۆڕێ دا نی یە ،بەام زۆریش ی پێن اچێ لێ رە دەڕۆن".
ئێمەش پێمان سەیر بوو ،تۆ ب ێی «ساستاب» چی بێ .ئەوانەی زم انی
ڕووس یان دەزان ی بە ش ێوازی لە یەکوی اواز وش ەکەیان لێک دەدایەوە.
هەن دێک دەی انگوت لەوانەیە وات ای ئەوەب ێ ،س تافی تەواوی ان ب ۆ
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ب ارکردن نەب ێ .ئەوان ی دی کە دەی انگوت «ساس تا » ئام اژەیە ب ۆ
فارگۆنەکانی قیتار .هەمووان سەریان سوڕمابوو .باشە چ ۆن دەب ێ ،نە
ستا بایی پێویست ،نە فارگۆنەکانی قیتاریش بایی پێویست هەبن؟
لە کۆتایدا ،ڕۆژەکە هات.
ئەفس ەرانی دەزگەی ئاس ایش لە ڕاڕەوەکە وەس تان و ناوەکانی ان
خوێن دنەوە .ئەوانەی ناوی ان خوێن درایەوە ،هەروەک س ەرباز وەامی ان
دایەوە" :لێرەیە!"
"هەر یەک لە ئێ وە تفاقەک انی لەیەک ب وخچەدا تێکبن ێ .دەف ر ،ک ووپ و
کەوچکەکان لێرە بەجێبێ ن .کاتێک ئامادەبوون ،بە دواتاندا دێینەوە".
یەکێ لە زیندانییەکان پرسی" :باشە «ساستاب» هات؟"
"بەڵێ .ئێوە ئێرە بەرەو ئۆردوگای کار بەجێدێ ن".
"ئەی کەی دەڕۆین؟"
"ئەمەیان نازانم .ئەو پیاوەی لە گواستنەوەتان بەرپرسە ،ئەو دەزانێ".
دەرکە داخ رایەوە .قاوش ەکە هەروەک وێس تگەی هێ ی ئاس نین واب وو.
هەر جرتوفرت بوو .زیندانییەکان ورەیان بەرز بوو" .ئێمە دەڕۆی ن ،ئەو
ش وێنە ب ۆگەنە جێ دەهێ ین!" چاوەش ەکە ی ارمەتی دام کەلوپەلەک انم،
دی اری برادەرەک انم بپ ێچمەوە .بە هەردووکیش مان ی ارمەتی پی رە
کۆلۆنێلەکەم ان دا .ئەوی ش هەر منگەمنگ ی ب وو" :ئ ێمە دەچی نە ڕاوە!
ڕاو!"
دوای کەمێک پاسەوانەکە هاتەوە و پرسی" :ئامادەن؟"
ئێمەش هەمومان بە یەکەوە" :حازر و ئامادەین!"
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ئیدی بوخچەکانمان لە کۆڵ هەڵدا بەنێو ڕاڕەو و حەوش ەی زین دانەکەدا
بڕۆ .لەوێدا گەیشتینە گرووپی دیکەش .فەرمانیان پێک ردین دابنیش ین و
چ اوەڕە ب ین .ئ ێمەش بە حەوس ەڵەوە چ اوەڕە ب ووین .ک اتیش
دەڕۆیش ت ،ک اتی ژەم ی نی وەڕۆ ه ات .کاربەدەس تانی زین دانەکەش بە
نەرمەغ ار دەه اتن و دەچ وون .ئی دی هاوارم ان لێ ەڵس ا" :ئەرە ت ا
چەندی دی چاوەڕە بکەین؟"
ب ۆ ب ولێ ی 117ئێ وارە درەن ئەفس ەرێکی دەزگەی ئاس ایش پەی دابوو،
ڕایگەیان در گۆڕانک ارییەك لە ک اتی ڕۆیش تنمان ڕووی داوە ،ب ۆیە ئ ێمە
دەبێ بگەڕێینەوە ،بەام بۆ ماوەیەکی زۆر نا ،بگەڕێینەوە الباڵی زیندان.
پێیڕاگەیاندین ئێمە ناگەڕێینەوە قاوشەکانمان ،بەڵکو بۆ قاوشێکی ک اتی.
ئێمەش برسی ب ووین .هەر نەفرینم ان لێ دەباری .بە نەف رینەوە ئێمەی ان
بردە قاوشێکی کاتی.
هەر بەڕاس تیش قاوش ێکی ک اتی ب وو ،لەژێ ر زەم ین هەڵکەوتب وو .هەر
تەنی ا بە س ەرنوێکی بچک ۆلە ،بە پەن وەرەی بچک ۆلە جی اوازتر ب وو لە
ژوورە زیندانی تاکەکەسی ،پەنوەرەک ان کەمێ ک لەس ەر زەوی بەرزت ر
بون .قاوشەکە نە نوێنی لێبوو نە چارپ ایەش .چواردی وار و ن اوکەوێکی
ک ۆنکرێتی ڕەق وتەق ،دەی ب ڕۆ لێی وەرکەوە .ش وێنەکە هەر بە هەم ان
قەب ارەی ئەو ژوورەب وو کە لەک اتی لێک ۆڵینەوەکەدا تێی دا ب ووم .بەام
گ رووپەکەی ئ ێمە بیس ت کەس ب ووین .هەمووم ان وەک یەک ب ووین،
هەرچۆنێک بێ خۆمان لەپاڵ یەک پەستی و جێی خۆمان کردەوە.
س پێدە ه ات .دەرکەکە ک رایەوە .دوو پاس ەوان ،زین دانییەکانیان لەو
تەن گەبەرەدا بە وەس تاوی ،بە دانیش تووی بەنی وە ڕاکش اوی ژم اردن.
پاس ەوانەکان ه یچ س ەرنویان نەب وو .لە ژوورەکە کە ئەس تەم ب وو
ڕابکشێی ،ڕێیانپێ دابوو وەه ا بکەی ن ،لەک اتی ف یکەی ئاگ ادارکردنەوە بە
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ڕۆژیش .ئەوان لە ژماردندا هەڵەیان کرد .ئەوەش شتێکی س ەیر نەب وو.
ئاخر لەو شوێنەدا ،کردەی ژماردن تەنانەت بۆ مامۆستایانی بیرکاریش
س ەخت ب وور چ ج ای پاس ەوانێکی س ۆڤیەتی .لە کۆتایی دا ژم ارە
دەقاودەقەکە سەلمێندرا .پاسەوانەکە ژمارەی تۆمار کرد ،ئینوا گوتی ان:
"پاش کەمێکی دیکە نانتان پێدەگا ".ئەوەش شت بوو نەوەک گاڵتە!
لە شیش ەبەندی دەرکەوە نانی ان ب ۆ درێ،ک ردین .ئ ێمەش بە ک ۆرس
پرسیمان" :ئەرە قاوەشمان ن ادەنێ؟ ئەوان بە ئێمەی ان گ وت کە ق اپ و
کووپەکانمان لەسەرەوە بەجێبێ ین .باشە ئەدی لە چیدا بخۆینەوە؟"
"ب ادی( )118دیکەت ان دەدەین ێ ".پاس ەوانەکە وەه ای گ وت و
پەنوەرەکەشی داخستەوە.
پاش کەمێکی دیکە ،شیشەی پەنوەرەکە دیسان کرایەوە.
پاسەوانەکە هاواریکرد" :دەی بیگرن!"
ئەو زین دانییانەی لەبەردەم دەرکە شیش ەبەندەکەدا وەس تابوون،
پرسیان" :ئەمە چییە؟"
"بادی بۆ کۆفی و بۆ خواردنی نانی نیوەڕۆ".
"چی؟"
خۆ بادییەکان ئەو دەفرانە بوون کە تفیان تێدا ڕۆدەکرا.
بە تەقە تەق ئەو مەنوەڵەیان لە شیشەی پەنوەرەکە نزیککردەوە.

 -118بادی :دەفرێکی ناوچاڵ ،ناوێکی کۆنە و بۆ خواردنەوە تەنانەت بۆ شلەش بەکار
هاتووە لێرەدا وشەکەم پڕ بە پێستی ئەو وشەیەی نووسەر  utensilزانی ،بۆیە بەکارم ێنا.
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"ق اوە!" پاس ەوانەکە ئاوه ا لەودی و پەن وەرەکەوە ه اواری ک رد "ق اوە!"
ئێمەش ڕەتمان کردەوە.
هەموو بە یەکەوە گوتمان" :ئێمە لە تفدانەکان ناخۆینەوە".
پاسەوانەکەش گوتیەوە" :ئاخر لەوە زیاتر هیچ بادی دیکەمان نییە".
"ئ ێمە نام انەوە لە ب ادی تفڕوکردن دا ق اوە بخ ۆینەوە .خ ۆ ئ ێمەش
ئ ادەمیزادین .دەی ب انگی ئەفس ەری بەرپ رس ب کە .ئ ێمە وەه ا
نایخۆینەوە".
پەنوەرەکە داخرایەوە .مەنوەڵەکان گوازرانەوە قاوشێکی دیکە.
سەموونە ڕەقەکەمان بە وشکی خوارد .کاتی نانی بەیانی بەسەر چ وو.
خەریک ب وو وادەی ن انی نی وەڕۆ دەه ات .دیس ان شیش ەی پەن وەرەکە
کرایەوە.
ئەموارەیان ئەفسەری بەرپرس بوو پرسی" :ئەوە چ لە گۆڕێیە؟"
ئێمەش هاوارمان کرد" :ئەوان تفدانیان بۆ هێناوین .ئاخر چ ۆن دەب ێ لە
بادی تفڕوکردندا قاوە بخۆینەوە؟"
"دەی مەیکەنە «هەرکەس بۆ خۆی!» "،119ئەفسەرەکە وەها ه اتە وەام،
"با یەکێکتان قسە بکا".

 119مەبەست لێرەدا چەلەحانێیە ،هەریەک لە ئاست خۆیەوە دەنگهەڵبڕێ و ببێتە پاشاگەرانی
و کەس لەکەس نەکا  .لەم دواییانەدا بەهەڵە بۆ بارێکی ئاوەهایی وشەی «گەڕەالوژێ»ی بۆ
ڕۆیشتووە ،لە کاتێکدا ئەم وشەیە تایبەتە بە گۆرانی گوتنی بەکۆمەڵ و بە نۆرە دەگەڕێ،
«الوژە» یش جۆرە گۆرانییەکی تایبەتە .بڕوانە فەرهەنگی خاڵ بۆ زیاتر شارەزابوون لەم
وشەیە.
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"جەنابی ئەفسەری مەدەنی "،قسەکەرەکەمان وەها کەوتە قسە" :س ەیری
ئەو بادییانە بکە ،کە بۆیان هێن اوین ت ا تێی دا بخ ۆینەوە .ئەم انە ب ۆ ت ە
تێ داڕوکردنن .ئەوانە لە ژوورەک ان ک ۆکراونەتەوە .هەر بەخۆش مان
تفم ان تێ دا ڕووک ردووە ،ئێس تاش چ ۆن دەب ێ ش تیان تێ دا بخ ۆین و
بخۆینەوە؟ هەر کە چاوم ان پ ێکەوتن ،زگم ان هێ نو ی دا ،ڕش انەوەمان
هات .ئاخر چۆن دەکرە لەوەدا بخۆینەوە؟ بۆچی ،خۆ ئێمەش مرۆڤین!"
"ئێمە پاکمان کردوونەتەوە "،ئەفسەری بەرپرس بە هێواش ی وەه ا ه اتە
وەامر "ئەوان پاك شووراونەتەوە ،هیچیان پێوە نەماوە".
"س ەیرکە جەن ابی ئەفس ەری مەدەن ی "،یەکێک ی دی کە لە زین دانییەکان
هەڵی دایێر "س ەیری ئەو تف دانانە ب کە .مین ای بنی ان بە تەواوی ش کاوە.
تەماشاکە ،هەمووی کونوکەلەبەرە ،ئاخر ئەمە چۆن پاکدەکرێتەوە؟"
"ئەمانە باش شوراون ،هیچ میکرۆبیان پێوەنەماوە "،ئەفس ەرەکە لەس ەر
قسەکەی خۆی سوور بوو " :ئێستا خاوێن و ب،ونن(".)120
"ئ ێمە لەو تف دانانە ن اخۆینەوە "،ئەم قس ەیە بە ک ۆرس لە دەم ی
زین دانییەکان بەرز ب ووەوە" .ئ ێمە داوادەکەی ن سەرپەرش تیاری زین دان
بێتە ئێرە .ئێمە نان ناخۆین!"
"گوێبگرن "،ئەفسەرە مەدەنی یەکە وەه ا تێ ەڵچ ووەوەر "سەرپەرش تیاری
زین دانیش پێین اکرە بە هانات انەوە ب ێ .ئ ێمە نام انەوە ش تەکانتان ل ێ
ئاڵۆزتر بکەین .من دەزانم هەلومەرجی ئێرە س ەختە ،بەام خ ۆ هەر ب ۆ
ڕۆژێک و دووانە .خۆتان دەزانن ئێوە بەرەو ئۆردوگاکانی ک ار دەڕۆن.
بارودۆخیش لەوە جیاوازە .باشە ئێمە چی بکەین؟ لێرەدا زۆر زین دانی
هەن و بادییەکانیش بەشناکەن".
 -120خاوێنوب،وون :زۆر خاوێن ،وەک ئیدیۆمیش بەکاردە .پێچەوانەشی 'دژوون'ە واتە
زۆر پی .
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"کەواتە ئەدی بۆ ئەوەندە خەڵکەتان گرتووە؟" یەک ێ لە زین دانییەکان کە
بۆ ساتێک خۆی لەبیرکردبوو ،وەها وەامی ئەفسەرەکەی دایەوە.
ئەفس ەرەکە بە ب ێ ه یچ وەام دانەوەیەک یەکس ەر ژوورەکەی
بەجێ ێشت .ئێمەش بە خەم و تفدانەکان ماینەوە.
ک اتی ن انی نی وەڕۆ ه ات .مەنوەڵەک ان هێن درانە بەردەم شیش ی
پەنوەرەی ژوورەکەمان.
پاسەوانەکە لەودیو پەنوەرەکە هاواری کرد" :چێشت!"
"نامانەوە لە بادی تفداندا چێشتەکەمان بخۆین".
پەنوەرەکە داخرایەوە.
لە دوای نی وەڕۆدا .پاس ەوانەکان فەرمانی ان پێک ردین بادیەکانم ان ک ۆ
بکەینەوە و لە پەن وەرەکەدا بیان دەینەوە .کەمێ ک پ اش ئەوە ،ئەفس ەری
بەرپرس پەیدا بووەوە .ئەو بە خۆی تفدانی نوێی هێنا.
"وەک دەبی نن "،وەه ا کەوتە قس ەر "ئەم انە ن وە ن وێن .ڕاس تەوخۆ لە
کۆگ اوە هێن دراون .هێش تا بەکارنەهێن دراون .زۆر خ اوێنن .هەن وکە
دەکرە نانی تێدا بخۆن".
ئێمە نەم انتوانی ن انی تێ دا بخ ۆین .ئ اخر ک ۆن ن وە ،تف دان هەر تف دانە.
مرۆب ناتوانێ لە شتێک نان بخوا ،کە خۆی پاش ماوەی تێ دا دەک ا ،ی ان
تفی تێدا ڕوودەکا .هەر زۆر سادە نەماندەتوانی نان لەو شتەدا بخ ۆین.
ئیدی ئەو شەویش بە بێ نانی شێوان سەرماننایەوە و نووستین.
تەنی ا ب ۆ ڕۆژی پاش تر ،پاس ەوانەکان ژم ارەیەک ق اپ و کووپی ان ب ۆ
هێناین.
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ئینو ا پاس ەوانەکە گ وتیر "ئێ وە دەب ێ ب ۆ خ واردن ڕیزببەس تن .لەنێ و
خۆتاندا ڕێکبکەون".
مەنوەڵەکە بە ڕاڕەوەکەدا هێنرا ،لە قاوشەیەک ب ۆ قاوش ەیەک دەب ردرا،
ڕی نگەی دەه ات ،ت ا هەم وو زین دانیەک بەش ی خ ۆی بەرکەوت .ئ ێمەش
دەفر و کووپەکانمان پاکنەکردنەوە ،ئاخر لەو ژوورە کاتییەدا نە ئ او نە
هیچ ی لێنەب وو .ئەو چەن د ق اپ و کووپ انە کە لەوە ب وون،
دەستاودەستی پێدەکرا ،لە دەستێکەوە بۆ دەستێکی دی کە ،لە دەم ێکەوە
بۆ دەمێکی دی ،کاتێ س ووپ و قاوەکەش مان دەخ وارد ،هێش تا هەن دە
بەرم اوی ئەوەی پ ێش خ ۆی هەر پێ وە م ابوو ،چی بکەین ،خواردم ان.
بەام ئێمە لە تفدانەکاندا نەماندەخوارد ئەگەر لە برسان بفەوتاباین.
ئی دی بەم ج ۆرە دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی لەگەڵ
ئادەمیزاد دەجووایەوە .هەرچەندە مرۆب ئاژەڵ نی یە ،کەچ ی  ...کەچ ی
لە شوێنێکی وەک ئەوەی شازادەکان ڕاویان تێدادەکرد ،زانیم کەسانێک
هەن ،دوای تەواوکردن ی قۆن اغی دی اریکراویش لە "خوێن دن" هێش تا
ئامادەن نان لە تفدانەکاندا بخۆن.
ڕۆژێکی ان لە حوزەیران دا ب راینە گۆڕەپ انێکی گەورە هەر لە نێ و
زین دانەکەدا .زین دانەکان بە گ وێرەی مەزن دەی م ن دوو هەزار کەس
دەب وون ،دابەش کرابوونە س ەر چەن د گرووپێ ک .لە بەردەم مێزێک ی
نێوەڕاستی گۆڕەپانەکەش ،چەند ئەفسەرێکی پلەباای دەزگەی ئاسایش
دانیش تبوون .بە س ەدان س ەربازی دەزگەی ئاس ایش دەوروخ ولی
زیندانییەکانیان دابوو .ئەوان پریاسکەی زین دانییەکانیان دەپش کنی ،زۆر
بە هوردە بوون ،لە ژیانمدا جارێ ک کنەوپش کنینی وەه ا ببی نم .تەن انەت
لە گەڕان و پش کنینی زیندانییەکەش دا زۆر وردەک ار ب وون .ئێمەی ان
ڕووتک ردەوە .ئ ێمەش لەوە ڕانەه اتبووین :هەم وو ش ەوەکە ئەوان هەر
دەگەڕان ئێمەش ڕووت و قووت .بەام لە گۆڕەپانەکەدا ش تێکی نوێی ان
داهێن ابوو :چەن د جارێ ک فەرمانم ان پێک را لەس ەر چیچک ان دانیش ین.
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دەزگەی ئاسایش یش هەم وو ش وێنێک دەگەڕا .یەکێ ک لە زین دانییەکانی
گ رووپەکەی م ن زگئێش ەیەکی بێ زارکەری لێب وو .پش کنەرەکان کە
گوێیان لە تڕی کابرا بوو ،کەوتنە نەفرەتلێکردن .ئێمەش پێکەنین.
"دەی خێ را ،بەپەلە ،زوو ب ن!" بەم ج ۆرە لەم س ەری گۆڕەپ انەکەوە ب ۆ
ئەوسەری هەر ه اوار هاواری ان ب وو .دی مەنەکە یادێ ک ب وو لە ب ازاڕی
کۆیلەفرۆشان.
پازدە کەس بە خۆی ان و پریاس کەکانیانەوە خ رانە نێ و ڤ انێکەوە .یەک ێ
لە زیندانییەکان ،کە بۆ یەکەمین جار بوو بیبینم ،ه اواری ک رد ،خەری کە
دەخنک ێ .دی اربوو زێ دەڕۆیی کردب وو .ئ اخر بنی ادەم وەه ا بە ئاس انی
ن اخنکێ .ڤ انەکە ج ووا ،ئینو ا لەبەردەم دەرگەی زین دانەکە وەس تا.
دەرگەکە کرایەوە .تڕومبێلەکە جووا بەخۆی و بارە بێدەنگەکەی کەوتە
سەر شەقامێکی چۆڵوهۆڵ .ئێمە لەوە دەرچ ووین! بەرەو ک وە؟ بەرەو
«کۆتاس».
لە ن اخی خۆم دا گ وێم لە دەنگ ی خ ۆم ب ووەوە :گەش تەکە بەرەو ئێرت ز
ئیسرائی دەستی پێکرد!
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بەرەو شەوە سپییەکان
لەوە لە الیەک قیت ارێکی ب ارهەڵگری دوورودرێ  ،لەچاوەڕوانیمان دا
ڕاگیراب وو .فارگۆنەک انی ب ار ،کراب وونە ف ارگۆنی زین دان .پەن وەرە
بچووکەکانیش ی شیش ەبەند کراب وون .لە هەر فارگۆنێکیش دا
تەختەبەن دێکی دار دروس تکرابوو ،لە ناوەڕاس تی هەر ف ارگۆنێکیش،
ل وولە (ب ۆری)ی بەرزبب وونەوەوە ،ئەمانەش یان کردب وونە س ەت .
سەربازەکانی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی دەست بە چەک
و س ەگی پۆلیس یش بەدەس تی هەن دێکیان هەر مڕەمڕی ان ب وو .ئی دی
ئێمەیان لەو زیندانە گەڕۆکە بارکرد.
کاتێ ک س واری قیت ارەکە ب ووین ،هەن دە لە کەس انی نێ و س وپا لەنێ و
خۆمان دا ،گوتی ان هەر ژوورێ ک لەس ەر ئەو قیت ارە ج ێگەی چ کەس
یاخود هەشتا ئەسپی تێدا دەبێتەوە .ئێمەش پێمان س ەیر ب وو ،چ ۆن بە
زەح مەت بە قەڕاپەس تانێ 121بە خۆم ان و بوخچەکانم ان جێگەم ان لە
نێ و ف ارگۆنەکەدا ب ووەوە ،بەام لە دوای ژم اردن ،دەرکەوت حەفت ا
کەس ی تێئ اخنراوە .ئەو قەڕاپەس تانەی لەس ەر تەختەبەن دی س ەرەوە
هەب وو ،س امناک و ن اقۆا ب وو .ڕەوش ی هەناس ە تەنگ یش لەس ەر
تەختەبەندی الی خوارەوە ترسناک بوو .من زۆر بەگومان بووم ،چ ۆن
بەو ڕەوشە ،دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ،توانیب ووی چ
121

قەڕاپەستانێ :تێکقژقژان ،بە پاڵەپەستۆ خۆبردنەپێش.
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ئەسو لە فارگۆنێکی وەک ئەوەی ئێمە ب ار بک ا .بەام خ ۆ زین دانییەکان
واخەبەرزە( )122نەبوون.
دەرکەی پێشەوەی ف ارگۆنەکەش ئاس ن ب وو ،بە مەحکەم ی داخ را ب وو.
ئێمەش هەر هاوارماندەکرد ،لەبەر بێ هەوایی خنک این .پاس ەوانەکانیش
قی،اندیانەوە و گوتیان هەوا بایی پێویست لە پەن وەرە شیش ەبەندەکاندا
دێ تە ژوور .قەدەغە ب وو دەرکە بک رێتەوەر قەدەغەیە ،ئەوەش هەر
ئەوەب وو کە پێی انگوتین و کەمێ ک دوات ر ئەوانەی س ەرەوە
پێیانڕاگەیان دین ،کە پاس ەوانەکان ئەوێی ان چ ۆڵکردووە .ئی دی کەس ێک
لەوە نەمابووەوە هاوار و سکاای بۆ بەرین.
ڕۆژەکە خەریکبوو ئاوا دەبوو .ئ ێمە برس ی و مان دوو .لەبەر هیاک ی و
ئەو ڕەفتارە توندوتی،ییەی نێ و «لوکیش کی» ،خەوم ان ل ێکەوت .من یش
بێدار بووم ،بینیم ئەو زیندانە گەڕۆکە بە ڕێگەی خۆیدا دەڕوا.
گەش تەکەی ئ ێمە ب ۆ چەن دین ڕۆژ و ش ەو درێ ،ەی کێش ا .دوای چەن د
ڕۆژێ ک وەس تا .هەم وو بەی انی و ئێ واران کەم ت ا زۆر پەیوەن دیمان
لەگەڵ پاس ەوانانی ش ۆڕش ب ۆ پەی دادەبوو :ئەوان ڕۆژانە دوو ج ار
دەیان،م اردین ،ت ا دەس تیان لە یەکە بەیەکەم ان نەداب ایە و تەواو
دڵنیانەبوون ایەوە ،دڵی ان ئ اوی نەدەخ واردەوە .ڕۆژی یەک ج اریش
نانیان دەداینێ .بەم ج ۆرە بۆم ان هەڵ کەوت ڕۆژە س ێ ج اران هەوای
زیاتر هەڵبم،ین ،بەتایبەتی ئەو کاتانەی دەرگە ئاسنینەکە دەکرایەوە.
خواردنەکەش مان هەر لە ڕێ ی زین دانییەکان کە ش تێکی تایبەتی ان لە
قۆڵی ان بەس تبوو ،ب ۆ دەه ات .خ واردنەکە پێک اتبوو لە ن ان و ماس ی
خ وێکراو .لە م اوەی هەم وو گەش تەکەدا ،کە چەن دین هەف تەی خایان د،
ه یچ ج ۆرە خ واردنێکی کواوی ان نەداین ێ .دەب وایە تێنوێتییش مان بە
ئاوی نەکواو بشکێنین.
 -122واخەبەرزە :ئەسو و ئێستر دەگرێتەوە.
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هەڵ بەتە ئ ێمە لەوە تووش ی داوی تێن وێتی ب ووین ،زۆرم ان بە
دەس تیەوە ناان د .ه اواری "ئ او ،ئ او" بەردەوام دەگ وترا ،ڕێ یە ڕۆژێ ک
دەبیس ترا ،لەمس ەر ب ۆ ئەوس ەری قیت ارەکە هەر ه اواری ئ او ،دەنگ ی
دەدایەوەر وەنەب ێ هەر لە وێس تگەکان بەڵک و لە م اوەی گەشتەکەش دا
ه اوارەکە هەر نەدەب ڕایەوە .لەوێ دا تەنی ا یەک ب ادی ئ او تێخ واردنەوە
هەب وو ،دەب وایە لەنێ و س ەت ەکە هەڵێن درابایە .پێویس تبوو لەس ەر
ئ اوخواردنەوە نۆرەم ان بگرتب ایە .لەم ب ارەدا دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیستی سۆڤیەتی ،هەروەک واخەبەرزە ڕەفتاری لەگەڵ مرۆڤەکان
دەکرد.
ڕۆژێکیان ،دوای ئەوەی بۆ ماوەیەکی دوورودرێ ،هەر بەڕێ وە ب ووین،
تووش ی هێ دمەگرتنێکی زۆر ن اخۆش و س ەیر ب ووین .قیت ارەکە لە
ن اوچەیەکی پ ڕ داروب ار وەس تا .لە دەرە گۆماوێ ک هەب وو ،بە
قەوزەیەکی تەنک داپۆشرابوو .زۆری ش لە قیت ارەکە دوور نەب وور ئ ێمە
لە شوێنی خۆمان گوێمان لە قیڕەقیڕی بۆق ان دەب وو ،لە زۆنگ اوەکە بە
دوای نێچیری خۆیان دەگەڕان .هاوارمانکرد ،ب ۆئەوەی دەق اودەقتر ب م،
قی،ان دمان "ئ او ،ئ او!" ئینو ا لە شیش ەبەندی پەن وەرەکە بینیم ان ،ئەو
زین دانییانەی نیش انەیان لە س ەر باس ک هەب وو ،بە س ەت بەرەو
گۆماوەکە ڕۆیشتن .ئێمەش وەک ن اڕەزایەتیێکی گەورە هاوارم ان ک رد:
"ئەرە ئێ وە لەو ئ اوە دەدەنە ئێ مە؟" وەام ی پیاوەک انی دەزگەی
ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی ئارام و لەس ەرخۆ و مەعق ووالنە ب وو:
"وێس تگەی وەس تانی دادە زۆر دوورە .ئێ وەش ئاوت ان دەوە ،ئەمەش
ئەو ئ اوەیە کە بت وانین بۆت ان داب ین بکەی ن .خ ۆ ئەگەر نەت انەوە
بیخۆنەوە ،مەیخۆنەوە .بەام لەمڕۆوە تا بەیانی هیچ ئاوی دیکە نییە".
ئێمەش ملمان لێنا خواردمانەوە.
لە یەکێ ک لە وێس تگەکاندا ،قیتارەکەم ان لە تەنیش ت قیت ارێکی
دەستەخوش کیدا ڕاوەس تا .ئەوی ش قیت ارە زین دانێک ب وو .لەو ش وێنەی
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م ن لێیدانیش تبووم ،لەس ەر ق اتی تەختەبەن دی س ەرەوە ،لە نزی ک
پەنوەرە شیشەبەندەکە ،جووتە چاوێکم بینین ،چاوی ژنێک بە پرچێک ی
ب ۆزەوە .چ اوە گەورە و خەمگینەک انی لە بۆش ایی شیش ەبەندەکانەوە
کەوتە بەرچ اوم و تێکگی راین .هەردووکم ان بە بێ دەنگی س ەیری
یەکدیمان ک رد .دی اربوو چاوەک انی دەیانپرس ی" :بەرەو ک وە؟ ب ۆچی؟"
ئیدی قیتارەکەی ئەو لە شوێنی خۆی ج ووا و ڕۆیش ت ،زۆری نەب رد،
ه ی ئ ێمەش کەوتە ج ووڵە .ب ۆ چەن دین ڕۆژ و ش ەو ،دوای ئەو دەن گە
ڕیتمئاس ایەی لەس ەر هێ ی ئاس نینەکەوە دەه ات ،دی اربوو هەر هەم ان
پرسیار چەند بارە دەبووەوە" :بۆ کوە؟ بۆچی؟ چما؟ کوە؟ "...
هەر قیتاری هاوشێوە بە پێش ئ ێمە دەکەوتەوە .ت ۆ ب ێ ی دەس ەاتداران
چەن د "ساس تاب"ی ان لەو ج ۆرە هەب ێ ،ئ ای ت ۆ ب ێ ی چەن د زین دانی
گەڕۆکی هەبێ ،بە بەراورد لەگەڵ زیندانی جێگیر.
لە ڕاب ردوودا گواس تنەوەی ئەو ئ اپۆرایە لە خەڵ ک پێی دەگوترا "ک ۆڕەو"
ی ان گواس تنەوەی ک ۆیلە .لە ڕۆژان ی پێشکەوتنخوازیش دا ن اوی لێن درا
"گەشتی ڕێکخراو بۆ سەرلەنوە پەروەردەکردنەوەی جواکی".
لە می انەی گەش تەکەمان ،تووش ی قیت اری دی کەش ه اتین لە ج ۆر و
شێوەی جیاواز .هەر لەبەر ئەوانیش ناچار ب ووین ب ۆ چەن دین س ەعات
بوەس تینر هەن دێک ج ار تەواوی ڕۆژەکە ی ان ش ەوەکە لە ش وێنی
خۆمان دەوەستاین .ئ اخر قیت ار بە دوای قیت اردا دەڕۆیش ت و هاش ەی
دەهات ،هەمووشیان بە ئاراستەی پێچەوانەی ئێمەوە دەڕۆیشتن ،ئەوان
بەرەو ڕۆژئاوا گوزەریان دەکرد.
هەر کاتێ ک قیت اری لەو ج ۆرەی پ ڕ لە قۆش ەنی س وپا و کەرەس تە و
تف اقی جەنگیم ان دەبین ین لە یەکم ان دەپرس ی" :ت ۆب ێێ چ ی لە گۆڕێ دا
بێ؟" تۆ ب ێ ی ج اڕی جۆش دانی سەرتاس ەری لە ڕووس یا دراب ێ؟ ئ ێمە
چاوی زیندانیی بووین لەسەر نۆژەنبوونەوەی جەن  .ئ ێمە هەمووم ان
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ئەو جاڕدانەی ئاژانسی تیلگرامی س ۆڤیەتیمان لەبی ر م ابوو ،کە لە ڕێ ی
دەزگەی برووس کەچییەکانی زین دانی لوکیش کییەوە بەرگوێم انکەوتبوو.
لە جاڕنامەکە هاتبوور ئاژانس ی دەنگوباس ی ت اس ڕێگەپێ دراوە نک ووڵی
لە هەموو زانیاری ێک بک ا ،کە لە ڕێ ی ڕۆژن امەوانی بی انییەوە س ەبارەت
بە هەواڵی هێزی چەکداری ئاڵمان لە بارەی بەرەکانی پێشەوەی جەن
لەگەڵ یەکێتی ی س ۆڤیەتدا باڵوی دەکاتەوە .ئەو ج ۆرە ج ووڵەی
سەربازییە ،وەک چۆن ڕاگەیانراوەکە لەس ەری دەڕۆیش ت ،ه یچ ش تێک
نەب وو لە م انۆرێکی س ەربازی زی اتر ،ش تەکە لە ڕۆتینێک ی
خۆڕێکخس تنەوەی س ەربازی زی اتر نەب وو ،ئەمەش بە پێ ی پێداویس تی
ب اری جەن ب وو لە «گری ک» و «کرێت ا» .ئ ێمەش پێم ان س ەیر ب وو
چ ۆن کاربەدەس تانی یەکێتی ی س ۆڤیەت حاش ایی لەو بەڵگ انەی
بەردەستن دەکەن.
ڕۆژێکی ان هەواڵەکە گەیش تە دەرگە داخ راوەکەی س ەر فارگۆنەکەم ان.
دەرگەکە بە ڕووی هێ زی گەردەلوول دا ک رایەوە .جەن ! کەس یش
نەیزانی چۆن هەواڵەکە دزەیکردە نێو قیتارە زیندانەکە .لەوانەیە یەکێ ک
لەوانەی خواردنی بۆ قیت ارەکە هێن ابێ و ش تێکی چرپان دبێتە ب ن گ وێی
ئەفس ەری بەرپ رس .لەوانەش ە یەکێ ک لە کارمەن دانی هێ ی ئاس نینی
ڕووس ی ،بە ک وتکە گەورەکەی لە هێ ی ئاس نینەکەی داب ێ ،ش تێکی
چرپان دبێتە گ وێی یەکێ  .ئ ێمە نەمان دەتوانی س ەرچاوەی هەواڵەکە
پشتڕاس تبکەینەوە .هەواڵەکە پێش تر بە چەن د ڕۆژێ ک لە هێزەک انی
ئاڵمانییەوە هاتبوو ،تا دەهات بەرەو پێشەوە دەهاتن ،ت ا دەه اتیش ئ ێمە
لە ش وێنی ش ەڕەکە دووردەکەوتی نەوە ،ئەم دۆخەش س ەرباری
هەب وونی پەیمانن امەی خ وێن ،س ەربارەی حاش الێکردنی دەزگەی
هەواڵ ی «ت اس» ،هەر قەوم ا .هەواڵ ی پەالم اردانی ئاڵم ان نەوەک هەر
ڕادەی مەراق ی ئ ێمەی بەرزک ردەوە ،بەڵک و ب ووە ه ۆی گەرمکردن ی
بەڵگەوبەن دی باسوخواس ەکانی س ێ نەتەوە لەنێ و ف ارگۆنەکەدا کە
پۆل ۆنی و لیت وانی و ج وو ب وون .تەن انەت زین دانییەک نەیت وانی
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ڕق وکینەی خ ۆی لەبەران بەر «ڤیلن ا» لە نێ وان پۆل ۆنی و لیتوانییەکان دا
بش ارێتەوە .خ ۆی بەیەک دادان و دەمەق اڵەی بەردەوام لەنێ و ئەوان دا
هەب وو ،لە هەردوو ش وێنەکەش ،چ لە زین دانی لوکیش کی ی ان لە نێ و
قیت ارەکەدا ش تێکی ن امۆ نەب وو .بەام هەردووالی ان پۆل ۆنی و
لیتوانییەک ان ،پێی ان واب وو ئەو برادەرانەی ان کە لە زین دانی لوکیش کی
مابوونەوە ،بە بەخ ت ب وون ،چ ونکە لەو ک اتەی ئەوان ،واتە ئەوانەی لە
نێ و قیت ارەکەدابوون و بەرەو «ک ۆتاس» دەڕۆیش تن ،لە س نووری
ئازادکردن زیاتر و زیاتر دووردەکەوت نەوە" .خ ۆ ئەگەر تەنی ا ب ۆ چەن د
هەفتەیەکی دیکە لە «ڤیلنا»دا بماباینەوە ،شتێکی دیکە دەبوو" هەم ووان
ئەم قس ەیان بە هەناسەس اردی و ئاخ ەڵکێش انەوە دەگ وت .بەام
هەناسەس اردی هەرەق ورس لەالیەن لیتوانییەک انەوە ب وو .ئەوان دژی
ئاڵمانەکان نەجەنگان .ئەوان چاوەڕێیان دەکردن.
ئاڵمانەک ان دژی بەریتانی ا ،هاوپەیم انی پۆلۆنی ا وەس تانەوەر ش تێکی
سروش تیش ب وو ،هەواڵ ی جەنگ ی نێ وان ئاڵم ان و ڕووس ەکان ببێ تە
م ایەی دنەدان ی زین دانییە پۆلۆنییەک ان .یەکێ ک لەوان (لە ف ارگۆنێکی
دیکەدا) لەمە زیاتر شوڵیلێ ەڵکێش ا ،لەبەر خۆب اوەڕی پ تەوەوە ،ش تێکی
دی کەی دەرب ڕی ب وو .لەبەر ئەو ه ۆیە ب ێ ی ان ه ۆیەکی دی کە ،ئەوی ان
بردب ووە زین دانی تەنی ایی لەنێ و ف ارگۆنەکەدا ،گوێم ان لێیب وو هەر
هاواری دەکرد:
"من ئەفسەرێکی پۆلۆنیم .ئەوە ئێوە کێ دەبەنە زیندانی تەنیایی؟"
ک اردانەوەی س ەربازی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیش
گەیشتە بەرگوێمان:
"هۆ ئەفسەری پۆلۆنی؟ ئێمە ئەفسەری پۆلۆنی دەخەینە ئاودەست!"
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کەس یش نەی دەزانی کە پەیمانن امەی ن وێی س ۆڤیەتی  -پۆل ۆنی لە
ئارادابوو.
ڕۆژێکی ان خێرای ی قیت ارەکە ئەوەن دە خ اوبووەوە ،هەروەک ڕۆیش تنی
کیسەڵی لێبەسەرهات .لە هەردوو بەرەوە خەڵ ک جلێک ی ش ڕووڕیان لە
بەردا بوو ،جۆگەیان لێدەدا .ئێمەش نەماندەزانی ئەوانە کێن ،گوێم ان لە
سرتەیەکی ئاشنا بوو" :لە پۆڵەنداوە؟"
"بەڵ ێ ،بەڵ ێ "،هەن دە لە پۆل ۆنییە زین دانکراوەکان وەامیان دایەوە،
وەامەکەش یان هەر بە س رتە لەگەڵ هەر کەس ێکی جی انی دەرەوەدا
ب دوێی .ئ اخر بە تەواوی قەدەغە ب وو .ب ێ س ێو دوو س زای ئەو ج ۆرە
کەسانەش زیندانی تەن ایی بوو.
"«ڤیلن ا» لەب ن دەس تییانە .هەواڵەکە وەک چەق ۆ واب وو ب ۆ ش ەقکردنی
س ەرکە پەنی ر ".یەک ێ لە پۆلۆنییەک ان هەر بە چ رپە ت وانی لەوبەری
جۆگەوەوە بەر لەوەی قیتارەکەمان تێبپەڕە ،وەهامان پێڕابگەیەنێ.
ئیدی لەنێو لیتوانییەکاندا بووە کەیفخۆشی .لەنێو پۆلۆنییەکانیش خەم و
ماتەم.
بە دڵخۆشی بەو ڕووداوە پەڕجووانەی لەو کاتەی لە ئ ێمە «ڤیلن ا»م ان
بەجێ ێش ت ،بەام بە ب ارێکی برس یتر لە زین دانی لوکیش کی ،تێن وتر و
پ ی و دژوونت ر لەوەی لە ژیانمان دا بەس ەرمان ه اتبێ ،ئی دی بەم
دۆخەوە گەیش تینە «ک ۆتاس» .لە م اوەی ئەو هەم وو هەفت انەی بە
ڕێ گەوە ب ووین ،لە دەم ی ئەو هەم وو پاس ەوانانە کە ن ان و ئاوی ان ب ۆ
دەهێن این ،لەو هەم وو وێس تگانەی کە دەوەس تاین ،ه یچ ن اوی ئەو
وێس تگە و ش وێنانەی قیت ارەکەی لێدەوەس تا پێنەدەگ وتین .بەام ئەوان
ئەو ڕاس تییەیان لێنەش اردینەوە ،کەوا گەیش تینە «ک ۆتاس» ،ئەو
ش وێنەی لە زین دانی لوکیش کیەوە باسوخواس ەکەی گەرمب وو .ئ ێمە
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هزرێک ی دیکەم ان س ەربار ب وو ،بەوەی گەیش تووینەتە دوامەنزڵ ی
زیندانیمان و ئینوا لەوێوە ژیانێکی نوە دەستپێدەکەینەوە.
کەچی ئێمە هەڵە بووین .تاکە کەسێک کە لە ک ۆتاس دابەزی ،کۆل ۆنێلە
پیرەکە بوو .ئەو لەوە مرد.
ئ ێمە لەس ەر بڕین ی ڕەوت ی ڕێگەکەم ان بەردەوام ب ووین .قیت ارەکە
هەروەک ئەوەی پاپۆڕێک بێ ئێمەی بەناو زەریایەکی هەڵچوودا دەب رد.
هەرگیز وەک ئەوە دەمێ نەهەژاین .زۆربەمان تووشی نەخۆشی قیت ار
ب ووین و بەردەوام هەر دەڕش اینەوە .هێ زو گوڕم ان لە کورتی دا ،ت ا
دەه ات کزت ر دەب وو .س ەرمان گێ ،ی خ وارد .ئی دی ه یچ کەس قس ەی
نەدەک رد .تەنی ا یەک ت اکە پرس یار لەس ەر س ەرمان بەنێ و هەوایەکەدا
دەف ڕی و دەس ووڕایەوە" :بەرەو ک وە؟ ئەرە ئەوان بەرەو کوێم ان
دەبەن؟"
کاتێ ک ڕۆژێ ک لە رۆژەک انی گەش تەکەمان کۆت ایی دەه ات  -بەام
کامەی ان ب وو ،ن اتوانم بی ێم چ ونکە ژماردنەکەم ان لە دەس ت داب وو -
ئیدی هەر وەک جاران ،شەوان ویستمان بڕازێین .هەڵ بەتە نەمان دەزانی
کات چەن دە ،بەام لە خ وونەریتی بەسەرداس ەپێندراو دەم انزانی ،ک اتی
خەوە .بەام خ ۆ ش ەو هەر دانەدەه ات .هەرگی ز لە نێ و ف ارگۆنە
داخ راوەکە ،ڕووناک ایێکی پ ڕ و تەواو نەب وو ،ئەوانەی کەوتب وونە الی
پەنوەرە شیشەبەندەکان ،ڕووناکایی ڕۆژیان لە دەرەوە دەبین ی ،هێش تا
تاریکوڕوونیان نەبینیبوو .ئیدی بەم ش ێوەیە س ەرمان گێ ،ی دەخ وارد،
بەبێ ئەوەی شەوباش یش لەیەک بکەی ن وەنەوزم ان دەدا و دەنوس تین.
دوای کەمێ ک لەچ اوگەرمکردن ،هەڵس امەوە لە ک ونی پەن وەرە
شیشەبەندەکەوە سەیرێکی دەرەوەم کرد .هێشتا هەر ڕۆژ ب وو .پەکک و
چ ڕۆژێک ی درێ  ،ب وو! دیس ان س ەرم گێ،ب ووەوە و خەوم ل ێکەوتەوە.
ک اتێکیش ئەموارەی ان هەڵس امەوە ،هێش تا هەر بێ دەنگی ب وو ،ه یچ
ئاماژەیەکیش بۆ شەو لە گۆڕێدا نەبوو .ئای لەو ڕۆژە درێ،ە!
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هەر ئەو ڕۆژەیان (یان تۆ ب ێ ی ڕۆژی پاش تر ب ێ؟) مەتەڵەکە هەڵ ێن را.
یەکێ ک لەوانەی خواردنی ان دەگێ ڕا ،س ووک و ئاس ان پێیگ وتین" :ئ ێمە
گەیشتینە نێو شەوە سپییەکان".
ئ ێمەش بە ت ێکەڵەیەک لە حەپەس ان و مەراقەوە پرس یمان" :ئەوەن دە
دوور بەرەو باکوور؟"
کابراش بە لەسەرخۆیی وەامی داینەوە" :بەڵێ .ئێمە لە باکوورین".
ب اکوورەکە! لەو ک اتەی ه اوین دادە هەر ڕۆژ بە دەرەوەیە و لە
زستانانیش دا ڕۆژ نی یە و هەر ش ەوە .ئ ای لەو دی اردە پەڕجووئاس ایە!
ئ ای چ ج وانیێكی سەیروس ەمەرەیە! ئ ای ئ ێمەش چەن د بەو ج وانییە
دڵڕفێنەی سەرنوگیر بووین!
بە شێوەیەکی خۆزاییانە یەک ێ لە زین دانییەکان پ ڕ بەدەن ه اواریکرد:
"ئای چ جۆرە دژبەریێکە! ڕۆژەکانمان ڕەش و شەوەکانیشمان سپی!"
لە کۆتایی دا و دوای ڕۆیش تنێكی دی کەی ئەو "دەب ڕۆژانە" لە قیت ارە
زیندانییەکە دابەزێن دراین .لەس ەر مەزرایەک ی ک راوە وەس تاین .ت ا چ او
بڕی دەکرد لە دەوروخولم ان هەر زۆنگاوم ان دەبین ی .لێ رەو لەوە،
پڕچک و دەوەن دەبیندران .ئێمە لە «تایگا» یان لە پانتاییەکەی ب اکوور
ب ووین .ن اوی وێس تگەی قیت ارەکەش کە لێی دابەزین «کۆش وا» ب وو .لە
ک ۆڵیتێکی داری ن ،کە بەک ردەوە وێس تگەی قیت ارەکە ب وو ،ت ابلۆیەک
هەبوور "وەزارەتی خەڵک بۆ کاروباری ن اوخۆیی" لەس ەر هەڵکەنراب وو.
دی اربوو هێ ی ئاس نین لە «ک ۆتاس»ــــەوە بەرەو ب اکوور س ەر بە
دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتییەوە بووبێ ،نەوەک بە دەس تی
وەزارەتی کاروباری پەیوەندی و گواستنەوە.
بە ب وخچە بەک ۆڵەوە بە دەورەدراوی بە س ەرباز کە تفەنگەکانی ان لە
گۆڵمەدابوون و بە سەگی پۆلیس ی دڕی چەن و کەڵ بە کوش ندەوە ،لە
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هێ ێ قیتارەکەوە کەمێک بە پێ ڕۆیش تین ،ئینو ا فەرمانی ان پێک ردین لە
شوێنی خۆمان دانیشتین و پشوویێک بدەین .دەستبەجێ هەر یەکێک لە
ئ ێمە بە دوای ئەو کەس ەدا گەڕا ،کە دەیناس ی .ئی دی ئەو ن اوە هەر
ج ۆش و خرۆش ی س اڵو لەیەک دی ک ردن ب وو .من یش چ اوم بە دوای
برادەرەکانم« ،شیستەر» و «شێسکین» و «کرۆ »دا گێ ڕا .هەرچەن دە
ئاگاداریانکردبووینە شوێنەکانی خۆم ان نەگ ۆڕین ،بەام بە قونەخش کێ
یەک بەرەو ئەویدی کشا ،بە شوێنپێی زین دانییەکانی دی کەدا گەڕای ن .لە
ڕەوش ێکی تایبەت دا ،کە ن اتوانم باش تر لەوە و وێن ایبکەم ،گفتوگ ۆیەکی
خێ را و ڕاگ وزەرم لەگەڵ «د ،شێس تەر»دا ک رد .یەک ێ لە س ەربازانی
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ئ ێمەی لە ق ا گ رت و بە
دەنگێکی هەڕەش ەئامێزەوە فەرم انی پێک ردین هەر یەکەم ان بگەڕێ تەوە
شوێنی خۆی .بەام بەر لەوەی ئەو لەیەکمان جیابکاتەوە - ،نەم دەزانی
ئەو لەیەکویاکردنەوە بۆ نۆ ساڵی ڕەبەق دەبێ  -توانیم ن اوەڕۆکی ئەو
تێبینینامەی نێو پارچە سابوونەکەی پێڕابگەیەنم و دڵنیاشم ک ردەوە ،لە
ئێرتز ئیسرائی یەکدی دەبینینەوە.
ئینو ا لەپ ڕەوە دەنگ ی ف یکەیەک دڕی بە هەوای دانیش تنەکەماندا.
فەرمانمان پێکرا هەڵسین و بە چوار ڕیز بوەستین .یەکێ لە ئەفس ەرانی
دەزگەی ئاسایشی س ۆڤیەتی پێیڕاگەیان دین" :ئێ وە بەرەو ئۆردوگ ایەکی
گواس تنەوە دەڕۆن .ڕیزەکانت ان تێ ک مەدەن .یەک هەنگ او بەرەو الی
دەستەڕاست یان دەستەچەپ وەک هەوڵێکی ڕاکردن دادەنرە ،س ەرباز
و پاس ەوانەکانیش فەرمانی ان پێک راوە بەب ێ ه یج ئاگ ادارکردنەوەیەک
تەقەبکەن".
ئ ێمەش بوخچەکانم ان بە پش تدا دا و کەوتی نە ڕە .ک اروانەکە زۆر
دوورودرێ ،بوو .بە ڕێگەیەکی قوڕاویدا ڕێگەمان تەیکرد ،هەن دێک ج ار
بەسەر پردێکدا دەپەڕینەوە ،کە هەر هێن دەی قەدی دارێ ک بەری ن ب وو.
هی ئەوە نەبوو هەمیشە لەس ەر ئەو پ ردانەدا بەڕی ز ب ڕۆی .ئەوانەی لە
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دەرەوەی ڕێ ڕەوەکە ب وون بەدبەخ ت ب وون .ئەوان هۆش داریی
ئەفسەرەکەیان بەبی ر دەهێن اینەوە ،هەر کاتێ ک ڕی زەکە بەه ۆی درێ ،ی
پێچاوپێچەکەی بشکێنرابا ئەوا دەبوو بۆ سەربازی ڕێن وێن ه اواربکەن:
"م ن دەب ێ بەرەو دەستەڕاس ت بای دەمەوە  ...م ن دەب ێ بەرەو دەس تە
چەپ بایدەمەوە "...
ن او بە ن اویش ئ اوڕێکم لە دوای خ ۆم دەدایەوە .ڕی ز لە دوای ڕی ز،
بەرب،ێران ی تێ ەڵچ وونەوە ب ۆ دووب ارە پەروەردەک ردنەوە بەرەو
پێش ەوە تەکانی ان دەدا .گ وڕدەمێکی مەزن .هەر هەمووی ان لەب ن
بوخچەکانی ان چەم ابوونەوە ،لەبەر ڕێ گە س ەختەکە قاچەکانی ان بە
ش ۆقی هەنگ اوی درێ،ی ان هەڵ دەهێنا .هەم وو ئەوانەی دەوروبەری ش،
کەسانی چەکدار بوون ،دەستیان لەسەر پەالپیتکەی تفەن ب وو .س ەگە
دڕەکانیش هەر دەیانمڕاند .یەک شەقاو بە دەستەڕاس ت  ...یەک ش ەقاو
بە دەس تەچەپ!  ...لەنێ و ڕەوت ی کاروانەکەش دا ،پزیش ک ،ئەن دازیار،
پ ارێزەر ،مامۆس تا ،کرێک ار ،دادوەر ،ئەفس ەر هەب وون  ...ئ ای لەو
کاروانە لە سەدەی بیستەم! کاروانێک لە کۆیلە.
یەکێ لە سەربازانی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی دەرکەی گفتوگ ۆی
لەسەر من کردەوە و لێیپرسیم:
"بڕیاڕی چەند ساڵت هەیە؟"
"هەشت ساڵ".
"بۆچی؟"
"ماددەی ".٥٨
"ئەوە خراپە".
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"ئەوان لە «ڤیلن ا» پێی انگوتین ،ئەگەر ئ ێمە ک اربکەین زووت ر ئ ازاد
دەکرێین".
"خەڵک لێرە دەربازی نابێ".
"مەبەستت چییە؟ دادوەری لێکۆڵەرەوە پێیگوتین ئەگەر ئ ێمە بێی نە ئێ رە
و کاربکەین ،زووتر ،بەر لە هاتنی وادەی خۆمان ئازاد دەکرێین".
سەربازەکە لە قاقای پێکەنینی دا.
"دادوەری لێکۆڵینەوەک ان "،ئەو وەه ا لەس ەر قس ەکەی ڕۆیش تر "ئەو
هەر لە «ڤیلن ا» م اوەتەوە ،ت ۆ و ئەو خەڵ کەکەش لێ رە دەمێن نەوە.
گوێبگرە چیت پێدەڵێم :لێرە خەڵک دەربازی نابێ".
"قسەی لەگەڵ مەکە "،ب رادەرەکەم ،ک ۆنە چاوەش ەکە ،کە لەدوای م نەوە
دەڕۆیشت و یارمەتیدام لە هەڵگرتنی بوخچەکەم گوتیر "دەیبینین ،ئاخۆ
ئێمە لێرە دەمێنینەوە یان دەردەچین".
منیش بە گ وێی ئامۆژگ ارییەکەی ئەوم ک رد ،بەام بە بێ دەنگی نەف رەتم
لە "بێدەنگی" سەرتاشەکانی «لوکیشکی» کرد.
دوای ئەوەی ب ۆ م اوەی چەن د س ەعاتێک بە پ ێ ڕۆیش تین ،لە کۆتایی دا
گەیش تینە ئۆردوگ ای گواس تنەوە .ش وورەیەکی تێلبەن د دەوری هەم وو
ئەو ن اوەی داب وو .ق وللەی چ اودێریش ب اڵی بەس ەر ئەوێ دا كێش ابوو.
ئۆردوگ اکە زۆر گەورە ب وو .زین دانییەکان دابەش کرانە س ەر چەن د
گرووپی سەد کەسی« .شێسکین» و «کرۆ » کەوتنە گرووپەکەی من.
«شێس تەر»ی ش بەر گرووپێک ی دی کە کەوت .ئێمەی ان ب ردە ک ۆڵیتی
دەکانی لە لەوحەدار
ی گەورۆنە گەورۆنە ،تەختەبەن
دارین
دروس تکرابوون .ب ۆ یەکەم ین ج ار دوای چەن دین هەف تە ،س ووپێکی
گەرمیان دەرخوارد داین .ئینوا بردراینە بن شاوەرێک و سەت ە ئاوێکی
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ش تێن بەس ەردا ک ردین .گ رووپ لە دوای گ رووپ ب ردرایەنە بەردەم
نووسینگەکە.
س تافی نووس ینگەکەش هەر لە زین دانیان ب وون .ئەوان وردەک اری
تایبەت بە هەر زیندانییەکی نوێیان یاداشتکرد.
نووسەرە زیندانییەکە لێیپرسیم" :کەی گیرای؟"
"لە ٢٠ی سێپتێمبەری ".١٩٤٠
"بڕیاری چەندیان بۆ داوی؟"
"هەشت ساڵ".
ئەوی ش ش تەکانی نووس ی ،لەگەڵ نووسینەکەش دا منگەیەک ی لێوەه ات:
"ڕۆژی گرتن ت٢٠ :ی س ێپتێمبەری ١٩٤٠ر ڕۆژی ئازادبوونیش ت٢٠ :ی
سێپتێمبەری ".١٩٤٨
"ئەوەش وات ای ئەوەیە ،وادەی س ەرلەنوە پەروەردەک ردنەوەکەت لە
الی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەت لە ڕۆژی گ رتنتەوە
دەس تپێدەکا ،نەوەک لە ڕۆژی بڕی اردانی ح وکمەکەت .ڕوون و ئاش کرا
لێک ۆڵینەوەکەش بەش ێکە لە س ەرلەنوە پەروەردەک ردنەوە ".م ن وەه ا
بی رم لێک ردەوە .بەام لەوە ک اتی ئەوە نەب وو لە بەخش ندەیی دەزگەی
ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ق ووڵببینەوە .دووەم ین ڕۆژی
دەستنیشانکراو لە گوێمدا دەزرینگێ تەوە ،ڕۆژەکە دزەیک ردە نێ و ن اخ و
وی ،دانمەوە٢٠ .ی س ێپتێمبەری  !١٩٤٨ڕۆژی ئ ازادبوون٢٠ ،ی
سێپتێمبەری ... !١٩٤٨
کابرا لەسەر پرسیارەکانی ڕۆیشت" :بە چی تاوانبارکراوی؟"
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"دەق ن ازانم .دادوەری لێک ۆڵەرەوە پێیڕاگەیان دم ،کەوت وومەتە ب ن
ماددەی ".٥٨
"کاتێک بڕیارەکەیان دەرکرد ،چییان گوت؟"
"گوتی ان Soziano - opasni element :ت وخمێکی دژوار ب ۆ
کۆمەڵگە".
ک ابرا پیتەک انی  S.O.Eی نووس ین ،ئینو ا ک ارتێکی ب ۆ واژۆک ردن
دایەدەستم و بە چرپەیەکیشەوە گوتی" :هەرگیز مەڵێ م اددەی  .٥٨ب ێ
 S.O.Eتوخمێکی دژوار بۆ کۆمەڵگە ،ئەوەی لە بڕیاری حوکمدانەکەت دا
هاتووە".
ئەوەش ئامۆژگ اری زین دانییەکی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
سۆڤیەتی ب وو ب ۆ زین دانییەکی ت ازە ،زین دانییە دێ رینەکە" دەیزان ی چ ی
دەڵێ.
ش ەوەکان لەس ەر س پییەتی خۆی ان بەردەوام ب وون .ب اقی ش تەکانی
دی کەی ئۆردوگ ای گواس تنەوە ک ورت ب وون .یەک دوو ڕۆژ دوات ر،
دیس ان ڕیزک راینەوە ،دیس ان ئاگ ادارکراینەوە ،یەک هەنگ او ب ۆ
دەستەڕاست ،یەک هەنگاویش بۆ دەستەچەپ نەهاوێ،ین ،ئیدی ئێمەیان
ه اژۆت .ب ۆ چەن دین س ەعات بە نێ و زۆنگ اودا ڕۆیش تین ت ا گەیش تینە
سەر لێواری ڕووبارێکی گەورە.
ژم ارەیەک لە زین دانیان لەس ەر لێ واری ڕووب ارەکە بە جۆش ەوە بە
ڕستە جوێن و نەفرینێکی ڕووسی پێش وازییان لێک ردین ،بەام لە ت ۆنی
دەنگیاندا دیاربوو ،بە کردەوە ساڵومان لێدەکەن.
ئێمەش هاوارمان کرد" :ئەو ڕووبارە ناوی چییە؟"
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"چ ی؟ چی یە ن ایزانن؟" زین دانییەکانیش بە نەفرین ی زی اتر هاواری ان
ک ردەوە" .ئەمە ڕووب اری «پێچ ۆرا(»)123یە ،ئێ وەش دەچ نە ئۆردوگ ای
«پێچۆرا»".
بەیەکەوە بە ڕێڕەوێک ی ئاس نیی درێ  ،س واری قەیاغێ ک ک راین ،کە بە
بزوێنەرێکی هەڵمین ڕادەکێشرا.
"ئەو قەیاغە کۆنە ،ه ی س ەردەمی قەڕاڵە ،هێش تاش هەر کاردەک ا ".ئەمە
قس ەی یەک ێ لە زین دانییە ڕووس ەکان ب وو ،ئام اژەی بە ڕاکێش ەرەکە
کردر "بەام ئەو شتە خۆ هێشتاش هەر گڕەی دە_____".
"ئێوە هیچتان دەستناکەوە "،زیندانییەکی پۆل ۆنی بە القرتێ وە هەڵی دایێر
"لە ڕووس یا گەورەت رین بەڕێ وەبەر ،خ ۆراک و پۆش اکی لە ه ی
دەرکەوانێکی پۆلۆنی بەر لە جەن خراپترە".
ئی دی ڕووس ەکان کۆڵێ ک ج وێن و نەفرین ی پ ی پیس یان هەڵڕش ت،
جوێنەک ان وەک ه یچ نەب وون ،هەرگی ز گ وێم لێنەبب وون .زۆربەش یان
داهێن انی کفرئاس ابوون بە ج وێن و نەفرین ی "نەریتیی انە"ی س ەردەمی
هەڵبەستنی ئەو ڕاکێشەرە هەڵمینەی قەیاغی س ەر ڕوب ارەکە ،لە جی اتی
دایکی خواوەند ،هەر بەتەنیا دەگوترا دایک.
م ێوەرە پی رەکە بە هێ دمەگرتنێکی تەواوە گ وتی" :بە ک وە گەیش تین.
ئەوەش دەستکەوتێکی دیکەی شۆڕشە".
منیش وەاممدایەوە" :خ ۆ ش تێکی تایبەتمەن دتر لە تووڕەب وونی ئەوان دا
هەیە .پی اوەکە بە خۆش ی زین دانییە ،قورب انی دەس تی ڕژێ مەکەیە،
سەیرکە بە چ جۆشێکەوە ڕووبەڕووی ڕەخنەی بیانیێک دەبێتەوە".

-Pechora
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بەر لە وەی شەو دابێ ئێمە لە ڕێی خۆمان بووین .من لە الی س وکانی
بەلەمەکە دانیش تبووم .چ وار س ەعات ئ ێمە بەس ەر ڕووب ارە کەس کە
پانوپۆڕەکەدا ڕۆیشتین .شەوە سپییەکان بە هەموو دڵڕفێنی خۆییانەوە،
خۆیان نیشانداین .ساتێک گ وژمە تیش کێک لە دەم کەلەوە ،ڕۆژ بەس ەر
«پێچۆرا»وەر ساتێکی دیکە خ ۆر لە ئاس مانەوە ،تیش کی بەس ەر ڕووی
ڕووبارەکەدا پەخشدەکرد .ئەویش ڕووناکایی شەو بوو.
لە الی م ن س ەربازێکی پاس ەوان دانیش تبوو .س ەیرێکی ک ردم ،نیگ ای
پەڕیە سەر بوخچەکەم و گوتی" :ئەم شتە چی تێدایە؟"
"جلوبەرگ ،جلی ژێرەوە ،جزمەی پانیبەرز".
"جزمەی پانیبەرزی چەرمین؟"
"بەڵێ چەرمین".
"ئەوان ئەم شتانەت لێدەستێنن ".بە خەندەیەکەوە ئەم قسەیەی پێگوتم.
"لێمدەستێنن؟" منیش بەسەرسوڕمانەوە لێمپرسی.
"دەیبینی .ئەوان هەر هەمووی دەبەن".
"ئەوان هەم ووی دەبەن؟" من یش قس ەکەی ئەوم دووب ارەکردەوە.
"بۆچی ،خۆ ئەم شتانە هی منن! لەوە تێدەگەم ،کە هەندێک شت ب بەن و
لەگەڵ زیندانییەکانی بەش بکەن ،بەام بۆچی هەموو شتێک ببەن؟"
یەکێ ک لە زین دانییە پۆلۆنییەک ان خ ۆی تێ ەڵقورتان د و بە الق رتێەوە
گوتی" :چ ی؟ ئای ا ت ۆ ئام ادەی دەس تبەرداری بەش ێک لە کەلوپەلەکان ت
ببی؟"
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س ەربازەکەی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی بە خەن دەوە
گ وتی" :زۆری لەس ەر مەڕۆ .ئەوان هەم ووی دەبەن ،ئەوان هەم وو
شتێک لە کەسەکانت دەبەن .دەیبینی".
تا ئەو کاتەی نەگەیشتینە ئۆردوگاکە ،تێنەگەیش تین مەبەس تی چ ی ب وو،
کە گوتی "ئەوان".
بەام بەر لەوەی بب رێمە ئۆردوگ ای ک ار (بێگ اری) ،لە ئۆردوگ ایەکی
دیکەی گواستنەوە ،دیسان چاوم بە «شێش کین» و «ک رۆ » کەوتەوە.
ئێمە بە یەکەوە بۆ یەکەمین پشکنینی پزیشکی ب راین« .شێش کین» ی ان
«ک رۆ » ،ی اخود هەردووکی ان قس ەیان لەگەڵ یەکێ ک لە س تافی
نووس ینگەکە کردب وو .ک ابرا لێیپرس ی ب وون ئ اخۆ ه یچ کراس ێکی
بەیەخەی ان پێ یە .ئەوان یش بە بەڵ ێ وەامیان دابووەوە ،ئەوی ش
پێیگوتب وونەوە لە ب ری نی و دەرزەن لە کراس ی بە یەخە ،دەک رە ب ۆ
پشکنینێکی دیکە ڕەوانەی نەخۆشخانەیان بکا و ئەوێش بۆی ان باش ترە.
برادەرەکانیشم بە کابرایان گوتبوو ،ئەوان س ێ کەس ن ،نەوەک دوو .لە
بەران بەر س ێ کراس ی دی کەی یەخەدار ،کاربەدەس تەکە ڕازی ب وو
بمانگوازێتەوە نەخۆشخانەکە.
خ ۆ م ن نەخۆش یش نەب ووم ،نەش م دەویس ت بچ مە نەخۆش خانە.
هەرچەندە منەتباری برادەرەکانیشم بووم ،کە منیان لەگەڵ خۆیان ب رد،
نەشمدەویس ت لەوان جی ا ب بمەوە مەگەر دەزگەی ئاس ایش ناچارم ان
بکا .بۆیە منیش کراسەکەم دان ا و ئی دی هەر س ێکمان بە یەکەوە لەگەڵ
گرووپێکی زیندانیانی دیکەدا ،هەندێک نەخۆش ،هەندێک خاوەن کراس ی
یەخەدار براینە نەخۆشخانە.
کاتێک گەیشتمە ئەوە ،هەر بەڕاستی نەخۆش کەوتم .هەرچەندە پ لەی
گەرمیش م زۆر بەرز نەب ووەوە .زووش چ اک ب وومەوە .بە الی
کەمییەوە بۆ ماوەی دوو هەفتە لە نەخۆشخانە م امەوە .بەام لەو م اوە
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ک ورتەدا ش تی زۆر لە ب ارەی یەکێتی ی س ۆڤیەتەوە فێرب ووم ،لەوەی لە
کتێ بە ئەس توورەکان فێ ری نەدەب ووم .نەم دەزانی جی انێ ک ب ۆ م ن
کراوەتەوە .هەر ئەوەندەم زانی ،چوومەتە ناخی و باش ناسیم ...
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١٦

سەربردەی زیندانییەکانی سۆڤیەت
نەخۆشخانە ک ۆڵیتە دارینەک ان ،ت ا ڕادەیەک لەگەڵ زەوی نڕ رۆ بب وون.
تەنی ا بەش ێکی کەم ی دی وارەکە بە دەرەوە ب وو .ئەم ج ۆرە لە
تەالرس ازی لەگەڵ کەش ووهەوای ن اوچەی پێچ ۆرا ،نزی ک لێوارەک انی
دەری ای «ب ارێن ( »)124دەگونو ا .ئ اکنوییە دێرینەک انی ن اوچەکە بە
بزەیەکی تاڵی سەرلێوەوە پێی انگوتین" :ئەرە ئێ وە دەت انەوە لە ب ارەی
کەش وهەواکە ش ت ب زانن؟ ش تێکی نم وونەییە! زس تان تەنی ا ن ۆ مان
دەخ ایەنێ ،دوای ئەوە دەبێ تە ه اوین ،ئی دی دڵ ت ئاس وودە ب کە".
س ەرمای زس تانیش "تەنی ا" هەر ن ۆ م انگی پێ دەچێ ،پ لەی س ەرماش
دەگاتە حەفتا و شەش پلەی فەهرەن ایتی( )125ژێر سفر.
هەمووی هەر وەک یەکە ،ئەن دازیارانی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی ش ێوازی س ەیریان ب ۆ تەالرس ازی بەکارهێن ابوو .ئەوەش
ڕاس ت ب وو ب ارودۆخی ئ اووهەوای باکووری ان لەبەرچ او گرتب وو.
ئەوەش ڕاس تی ب وو ،لە دروس تکردنی ک ۆڵیتە پ انوپۆڕەکەی
نەخۆش خانەکە ،ڕەوش ی س ەقایان لەبەرچ او گرتب وو ،هەم وو بەدەنەی
زیندانەکە لەنێو خاک دا ڕۆچ وو ب وو ،نێ وانی دارەکانیش یان بە ئ اردەدار
 -124دەریای بارێنت  Barens seaدەریایەکی الوەکی سەر ئۆقیانووسی بەستەڵەکی
باکوورە ،دەکەوێتە باکووری کەنارەکانی نەرویج و ڕووسیا ،دەریاکە ڕووسیا و نەرویج
لێکدەکاتەوە.
 -125دەکاتە  ٢٤پلەی سێلسیزی (ئاسایی) ژێر سفر.
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پڕکرابووەوە ،ب ۆ ئەوەی لە ترس ی س ەرما و زوق مەکە ناوبڕێ ک لەگەڵ
دیوارەکان پەیدابکا .گەرماوی نەخۆشەکان لە دووری یەک کیلۆمەتر لە
نەخۆشخانەکە لەسەر گردێکی بچ ووک دروس تکرابوو! نەخۆش ەکان بە
زس تانیش تەنی ا بە جل ی ژێرەوەی ان ،بە تێوەرپێچ انی پەت ۆیەکی تەن ک
دەبررانە ئەوە .نوێ اتووەکان مەراقب وون ب زانن ،ئ اخۆ نەخۆش ەکان بە
زس تانیش ویس تبێتیان بچ نە گەرم اوەکە .ئ اخر ب ۆ ئەوان ش تەکە
خەی اڵکردەش نەب وو ،مەگەر کەس انی نەس اغ ئەو م اوەیە بە ڕاک ردن
بێنەوە ،هەر بەو نیوەڕووتیە و بەو زوق مە ترس ناکەش دوای ئەوەی لە
گەرم اوەکە ئ اوی گەرمی ان بەخ ۆداکردووە .مەگەر هەر بە پەڕج وو لە
دەست بەای هەوکردنی ڕیخۆڵە دەربازیان بێ.
ئەو وەامەی نوێیەکان وەریانگرتەوە ،وەامێک بوو بۆ هەم وو پرس یار
و کێشەکان لە نێو ئۆردوگای چاکسازی کاردا" :تۆ دەبێ لێیڕابێی ،دەن ا
دەمری".
کاتیش ی دەویس ت ت ا م رۆب لێیڕادەه ات .یەکەم ین ش ەو لە
نەخۆش خانەکەی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ب ۆ م ن
م ۆتەکەیەک ب وو .ش ەوەکە لە ش ەوە س پییەکان نەب وو ،هەروەه ا
ت اریکیش نەب وو" بەڵک و ش ەوێکی س وور ب وو .لە الیەن ش خە م ێش و
مەگەزێ کەوە ،کە لەنێ و ئ اردەدارەکەی جی اکەرەوەی دی وار و س ەربان
بوون ،هاتنەدەر و پەالماریان دام ،تۆپەڵ لە دوای ت ۆپەڵ ب ۆم ه اتن .بە
ب ێ وچ ان بەس ەریاندا دام .ه یچ دژەک ردەوەیەکیش دادی نەدا .ئەوان
دوژمنێک ی سەرس ەخت ب وون ،دوژمن ی خ وێنم ب وون ،ت ا دەه اتیش
ژمارەکەیان زیاددەبوو .هەوڵمدا بە جۆرە تاکتیکێ ک خۆی ان لێب دزمەوە،
بە ج ۆرێکی دی کە خ ۆم لە نێ و پ ێخەفەکەم لوولب دەم ،بەام ئەو
مانۆرەش م ب اش نەب وو .دوژم ن لە ه ی خ ۆی دانەن ا و منی ان کەوتە
بەردەس ت .ئەوە ش ەوە چ اوم لەس ەر یەک دانەن ان .هەم ان ش تم
بەس ەرهات ،کە بەس ەر هەم وو کەس ێکی ن وە دەه ات .بەام ئەوانەی
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ک ۆنتر لەوە ب وون ،حاڵی ان وەه ا نەب وو .ئەوان لێ ی کەوت نە خەوە.
ئەوان خۆیان لێڕاهێنا بوو.
بە تێپەڕبوونی کات ،ئێمەش لێیڕاهاتین .لەگەڵ ئەوەشدا ،لەوانەی ک ۆنتر
لە خۆم ان پرس ی ،ت ۆ ب ێ ی ڕێگەیەک ی خۆڕزگ ارکردن لە پێش کە و
مێش وولە نەب ێ" .بە دڵنی اییەوە '،ئەوان یش بە هێ ورییەکی فەلس ەفیانە
بەرسویان داینەوەر "بە ئاسانی لە دەستیان قوتاردەبی ،مەگەر ک ۆڵیتەکە
بس ووتێنی ".لە س ایەی س ەری نەخۆش خانەی زین دانیانی س ۆڤیەت
ژم ارەی ئەو مێش ومەگەزانە هەر لە زی ادبوون ب وو ،ئ اخر قانوونێ ک
دژی وێرانکردنی موڵکوماڵی دەوڵەت ،ئەوانی دەپاراست.
لە نەخۆش خانەکەدا ،ژم ارەیەکی باش م لە زین دانییە نەس اغەکان ناس ی.
یەکێکیان بە پرسیارێک سەرسامیکردم" :ئەرە تۆ س ەرۆکی «بێت ار»ی
پۆلۆنیا نیت؟"
"بەڵێ .باشە چۆنت ناسیمەوە؟"
"من یش ئەن دامی «بێت ار»م ".ئەو بە جۆرێ ک لە هەژانەوە وەه ای گ وتر
"ن اوم «مارمێلس تاین»ـ ـە .م ن ن اوی ت ۆم لەس ەر کۆڵەپش تەکەت بین ی،
بەام دڵنیانەبووم خۆتی .بەداخەوە ،ئێستا خاترجەم بووم ،کە هەوی".
فرمێس ک لە چاوەک انی دەبریس کایەوەر بەبینین ی م ن بەو دۆخە
خەمب اربوو ،بەام کاتێ ک ه اتەوە س ەرخۆی ،بە دیت نم خۆش حاڵ ب وو.
لەو ڕۆژە بە دواوە بە یەکەوەب ووین لە زین دانە هەمەجۆرەک انی
ڕووسیادا .ئەو کۆمەکبەخشتر بوو بۆ من ،لەوەی من بۆ ئەو.
زیندانییەکانی دیکە ،کە پێیانەوە ئاشنابووم ،ه اوواتی س ۆڤیەتی ب وون.
بەام چەند ڕۆژێکی خا یان د ت ا لەگەڵ یەکێک ی دیکەی ان ب بمە دۆس تێکی
نزیک (ئەوەش هەم ووی لە چ اکەی چارەنووس ەکەمانەوە ب وو) ،ت ا ئەو
ک اتەی دەردەدڵ ی خ ۆی هەڵڕش ت و چی رۆک و بەس ەرهاتی بە
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ش ێوەیەک گێ ڕایەوە ،لە ن اخی دڵ یەوە هەڵق واو ،نم وونەی ش ێوازی
ڕووسی بوو.
لەوێ دا پزیش کێکی گی ان ژەه راوی ،ژنە ش ۆڤارێک ،تێک دەرێكی
پیشەس ازی ،وێرانکەرێک ی کش توکاڵ و یاری دەدەری سەرنووس ەری
«پڕاڤدا»م بینین و ئەمانەش ئەو چیرۆکانەن ،کە بۆیان گێڕامەوە:
سێکوچکەکەی پزیشکانی سۆڤیەت
"من پیاوێکی دڵشاد بووم "،پزیشکەکە بەم جۆرە دەستی بە قسان ک ردر
"ئەوەی لەو دوایەش بەس ەرمدا ه ات ،ب ۆم هەروەک خەون ێکە .م ن لە
مۆس کۆ دەژی ام .پزیش کی نەش تەگەر ب ووم .لە پیش ەکەمدا ت ا دەه ات
باش تر دەب ووم .کارەکەش م خ ۆش دەویس ت .لەو ک اتەی هێش تا
خوێن دکاری زانک ۆ ب ووم ،ئەو ژنەی خ ۆمم ناس ی .دوو من داڵمان هەن.
ژی انی خێ زانەکەم ش ادمان ب وو .هەم وو ڕۆژە ش وکرانەب،ێری خ وا
بووم ،لەسەر ئەو خێروبێرەی بەس ەر من ی ڕژان دبوو ،چ لەب ارەی م اڵ،
چ لەب ارەی کاروپیش ەکەم .بەام لە ه یکەوە ش یرازەی ژی انم پچ ڕا.
ژنەکەم کەوتە داوی عەش قی پی اوێکی دی کە .ئەوی ش ئەفس ەرێکی
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ب وو .ژنەکەم لەس ەر
ڕێککەوتن ی دووالیەنە داوای جی ابوونەوەی ک رد .من یش ئەمەم
نەدەویست .من ئەوم خۆشدەویست .لەبەر منداڵەکانیش ن یگەران ب ووم.
هیواداربووم شێتوشەیدابوونەکەی بەسەربچێ .ئاخر خ ۆ دوای هەم وو
شتێک ،ئێمە هەر لەو کاتەی کچ و کوڕ ب ووین ،ه ۆگری یەک دی ب ووین
و یەکدیمان خۆشدەویست .بەام ژنەکەم پێی لەسەر داوای جی ابوونەدا
چەقان د .لە ڕاب ردوودا دەک را ئەو م ن بەجێبێ ێ و لەگەڵ
خۆشەویس تەکەی خ ۆی ب ،ی .بەام لەم ڕۆژانە ،ئەو ج ۆرە ش تانە
قەدەغە ب وون .تەاق دان و جی ابوونە ش تێکی زەح مەت ب وو .ئ اخر بە
گوێرەی ڕێنمایی پڕیزیدیۆم (کارگێڕی) سۆڤیەتی ب اا ،دەس تبەردابوون
لە خ اووخێزان بە ک ارێکی دژەش ۆڕش دادەن را .دەس ەاتداران وا
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س ەیری ئەو خێزانانەی ان دەک رد ،کە خێزانەک انی خۆی ان جێ دەهێ ن،
لەس ەر ڕێنم ایی دژەشۆڕش ەکان ن اڕۆن و مەبەس تیان تێک دانی ب اری
ک ۆمەایەتییە ،ئەمەش ب ۆ ئەوە ب وو ڕە لەیەکترازان ی ش یرازەی
ک ۆمەڵگەی یەکێتی ی س ۆڤیەت بگی رە ،بەم ج ۆرە ژنەکەم م اڵی
بەجێنەهێش ت ،کەچ ی لەس ەر داوای جی ابوونەوە بەردەوام ب وو .من یش
هی وام بەوە هەب وو ،بەڵک و ڕۆژە لە کەل ی ش ەیتان بێتەخ وار و
باردودۆخەکە بگۆڕە.
"ڕۆژێکی ان ،ڕۆژێک ی خ ۆش م ن گی رام .لێک ۆڵەرەوەکە پێیڕاگەیان دم،
ت ۆمەتێکی گەورەی ک اری تاوانک اری دژی س ۆڤیەتم دراوتە پ اڵ ،ئی دی
داوایلێک ردم دانیپێ دابنێم' .خ ۆ ئەگەر دانیپێ دابنێی ک ابرا وەه ای پێگ وتمر
ئەوا لەگەڵ ت نەرم دەب ین' .من یش هەڕەم لە مەڕە دەرنەدەک رد.
پێمڕاگەیان د م ن بەدەر لە زانس تی داودەرم ان لە س ەرلەبەری ژیانم دا
مەیل ی ه یچ ش تێکی دی کەم نەب ووە ،هەر ه یچ بە الی سیاس ەتەوە
نەچ ووم و دڵ م ه یچ ب ۆی لێن ادا .لێک ۆڵەرەوەکەش داوایلێک ردم ،بەس
خۆم بە گەم،ە نیشانبدە .هەرچۆنێک ب ێ ،وەک ئەو پێیگ وتم ،گ وایە ئەو
بە هەموو شتێکم دەزانێ .گ وایە ئەو دەیزان ی م ن س وودم لە پیش ەکەم
وەرگرت ووە ،ک ارەکەم وەک پزیش ک ب ۆ ئەوە قۆس تۆتەوە بەوەی
بیروب اوەڕی دین ی لە مێش کی نەخۆش ەکانم بئ اخنم .هەروەه ا ئەو،
ئەوەش ی دەزان یر هەروەک گ وتی ،گ وایە بەر لەوەی ه یچ
نەش تەرگەریێک ب ۆ هەر نەخۆش ێک ب کەم ،نیش انەی خ اچم لەس ەر
کێش اوە' .ئێس تاش '،وەک وەه ا لەس ەری ڕۆیش تر "ئای ا ئام ادەی دان ی
پێدابنێی؟' من یش وەام م دایەوە ،ه یچ ش تێکی لەو ج ۆرەم نەک ردوووە.
ئینو ا لێک ۆڵەرەوەکە خ راپ لەگەڵ م ج ووایەوە ،بەدڕەفت اری نوان د و
هاواری بەسەرمدا ک رد' :ت ۆ ن اتوانی فش ەمان بەس ەردابکەی! ت ۆ خ ۆت
ئەو هەموو شتانەت بە ژنەکەت گوتووە ،ئیدی دێیت و لێرە حاشای ل ێ
دەکەی!'
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"لێکۆڵەرەوەکە ژنەکەمی ڕووبەڕوو کردمەوە .لەبەر دەمم دا پێ داگیربوو
گوایە من نیش انەی خ اچم لەس ەر نەخۆش ەکانم کێش اوە و هەم وو ئەو
شتانەشم بە دەمی خۆم پێگوتووە .بەم جۆرە بڕی اری  ١٠س اڵ زین دان
بە تاوانی چ االکی دژەشۆڕش یان بە تەن گەدا دام .هەڵ بەتە دوای ئەوەی
گی رام و حوکم درام ،ژنەکەم دەیت وانی بە ب ێ ه یچ بەربەس تێک
جی اببێتەوە .ڕاس تییەکەی ئەوە ئەرکێک ی نیش تمانپەروەرانەی ئەوب وو،
دەستبەرداری دوژمنێکی گە ب ێ ،قسەش ی لەس ەر نەب وو ،لەس ەر ئەم
کارە دڵسۆزانەی بۆ دایکی نیشتمان ،بۆ سۆڤیەت پەس نرا .ئێس تاش م ن
لێرەم ،ئەویش لەوێ یە  -لەگەڵ ئەوە .ناش زانم چ ی بەس ەر منداڵەکانم دا
ه اتووە .لەوانەیە ژنەکەم لەگەڵ خ ۆی ب ردبن ،ئی دی خ ۆی و مێ ردە
نوێیەکەی بە منداڵەکانیان گوتبێ باوکتان ناپاک و تاوانبار بووە .من یش
لێرە نوێ ،و دوعا بۆ سەالمەتی منداڵەکان دەکەم ،هەروەه ا بە نیەتێک ی
پ اک ن وێ ،و دوع ای لێخۆش بوون ب ۆ ژنەکەش م دەکەم .ڕاستییەکەش ی
ئەوەیە ،م ن ب ڕوام بە یەزدان هەیە ،کەس یش ن اتوانێ ئەو ب ڕوایەم
لێبس تێنێ .بەام م ن نیش انەی خ اچم لەس ەر نەخۆش ەکانم نەدەکێش ا.
ژنەکەم درۆی کرد ،خوایە لێی ببوورە "...
گ.س
"مێ ردەکەم بەڕێ وبەری کارخ انەیەکی گەورەب وو لە مۆس کۆ ".ژنە بە
سەروسیمایەکی جوانی گریکیانە وەها دوا" .ئەو زۆر لە من بە تەمەنت ر
بوو .م ن ژن ی دووەم ی ب ووم .من ی زۆر خۆشدەویس ت ،هەم و ش تێکی
دەکرد تا ژیانم شادبکا .ئایا ئەم فەرووە دەبینی؟ دی ارە ش ڕووڕ ب ووە.
مایەی سەرسامی نی یە .م ن لە زین دان و لە نێ و قیت ار لە مۆس کۆوە ب ۆ
ئێ رە وەه ام لێک ردووە .بەام ک اتێ ئەم پ اڵتۆ فەرووەم وەرگ رت ،ن وە
ن وە ب وو ،نەکراب ووەوە .لە ڕووس یا ش تێکی ئاس ان نی یە ،فەرووێک ی
وەه ا بەدەس تب ێنی ،بەام مێ ردەکەم یەکێک ی ب ۆ پەی داکردم .ئەو
مووچەیەکی بەرزی وەردەگرت ،لە زۆر بۆنەشدا پاداشت و بەخشیشی
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س ەبارەت بە س ەرکەوتنی بەرهەمەک انی کارخ انەکەی وەردەگ رت .ئەو
زۆر کێشەی بەس ەرهات ت ا لە ڕۆژی زەماوەن دەکەدا ئەو فەرووەی ب ۆ
پەی داکردم .بڕی اروابوو وەک ش تێکی کت وپڕ و سەرس امکەر ب ێ ،هەر
بەڕاستیش شتێکی زۆر خۆش بوو! ئای کە چەند کەیفم پێ ات!
بەام لەپڕێک هەموو شت گۆڕا .مێ ردەکەم گی را .من یش نەم دەزانی ب ۆ.
نەش مدەتوانی ب زانم ب ۆ گی راوە .مێ ردەکەم هەروەک من داڵ ڕەفت اری
لەگەڵ دەک ردم ،هەرگی ز دەرب ارەی نیگەرانییەک انی خ ۆی قس ەی ب ۆ
نەدەک ردم .ب ۆ سەروس ۆراغ لە نووس ینگەیەکەوە ب ۆ نووس ینگەیەکی
دی کە دەڕۆیش تم .لە هەر ش وێنێک ب ۆی دەچ ووم دەمپرس ی' :ئەرە
بۆچی گرتووتانە؟' کەس یش نەیدەویس ت هۆک ارەکەم پێب ێ .هەمووی ان
هەر یەک وەامیان هەب وو' :ئەو گی راوە :ئەمەش وات ای ئەوەیە ،ش تێکی
کردووە .خۆ ئەگەر بێتاوان دەربچێ ،ئەوا ئازاددەکرە .ئ ێمە لێ رە کەس
بە بێ هۆ ناگرین'.
"ڕۆژێکی ان ب انگکرامە نووس ینگەی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی .پێمواب وو ب ۆ ئەوە ب انگکراوم ،ت ا هۆک اری گ رتنەکەی
مێ ردەکەم پێب ێن .هەروەه اش ب وو ،بەام چ ۆن! دادوەری لێک ۆڵەرەوە
گ وتیر 'بۆم ان دەرکەوت ووە ،مێ ردەکەت س ەر بە دەزگەی ن ێن ی
بەریت انی ب ووە ،ئ ێمەش دەم انەوە هەم وو ش تێکمان س ەبارەت بە
چاالکییە سیخوڕییەکانی پێب ێی '.منیش نەمتوانی بەسەر خۆمدا زاڵ بم و
هاوارمکرد' :چۆن دەوێری شتێکی وەه ا س ەبارەت بە مێ ردەکەم ب ێ ی؟
ئەو بەرپرس ی یەکێ ک لە گەورەت رین کارخانەک انی مۆس کۆ ب وو ،ئەو
هەم وو ش تێکی ب ۆ واتەکەم ان ک ردووە .لەس ەر ک ارەکەی پاداش تی
تایبەت ک راوە .ئەو چ ی داوە لە ک اری س یخوڕێتی؟' لێک ۆڵەرەوەکش لە
وەامدا گوتی' :هێور بەرەوە .ئێمە هەموو ش تێک دەرب ارەی مێ ردەکەت
دەزان ین .ئەو وای لەخ ۆ کردب وو ب ۆ چەن دین س اڵ لە ب ن دەم امکی
بەرپرس ی کارخ انەکەدا خ ۆی بش ارێتەوە ،بەام ئ ێمە هەم وو ش تێک
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دەزان ین .ئ ێمە ڕووپۆش مان لەس ەر کاروچ االکییە تاوانکارییەک انی
هەڵ داوەتەوە .ت ۆ ژن ی ئەوی .ئەوی ش ت ۆی خۆشویس تووە .هەردەب ێ
وردەک ارییەکەی پێگ وتبی .وەک ه اوواتیێكی دڵس ۆزی س ۆڤیەت،
لەسەرت پێویستە ڕاستییەکەمان پێب ێی'.
"'بەام م ن دڵنی ام ،کە مێ ردەکەم ب ێ ت اوانە "،من یش وەه ام پێگ وتەوە.
ئینو ا لێک ۆڵەرەوەکە هەڵی دایێر 'م ن چ ی دی کەت پ ێ ب ێم .کەواتە ب ۆم
ڕوونب ووەوە ،ت ۆش هاوک اری ت اوانی مێردەکەت ی .لە زیندان دا ک اتی
تەواوت لەبەردەس تدا دەب ێ ت ا بەخۆت دا بچی تەوە بەوەی باش تر وایە
ڕاستییەکەمان پێیب ێی ،هەموو ڕاستییەکە'.
"من یش گی رام .ب ۆ چەن دین هەف تە خ رامە بەن دیخانە و کەس یش
لێینەپرس یمەوە .داوامک رد بەڵک و بم بەنە بەردەم دادوەری لێک ۆڵەرەوە.
ئەوان یش منی ان گواس تەوە بەش ێکی دی کەی بەن دیخانە و منی ان
خستەژوورە زیندانێکی دیکە .دیسان چەند هەفتەی دی کە بەس ەرچوون.
لە کۆتایی دا ب ۆ لێک ۆڵینەوە ب انگکرام .کاتێ ک لە ژوورەکەی تەنیش تدا
ڕەتب ووم ،هەس تم ک رد لە الیەک ی دی کەی دەرکەوە گ وێم لە دەنگ ی
مێ ردەکەمم ب ووبێ .ش تێکی زۆر ن اخۆش ب وو .لێک ۆڵەرەوەکە پێیگ وتم،
ئاخۆ ئامادەم ڕاس تییەکانی ب ۆ هەڵڕێ ،م .دیس ان پێمگ وتەوە ،مێ ردەکەم
بێ ت اوانە و ه یچ ش تێکی هەڵەی نەک ردووە ،داوام لێک رد هەردووکم ان
ئازاد بکا و لێبگەڕێ ت بە س ەالمەتی ب ،ین' .مێ ردەکەت دان ی پێ دا ن اوە'،
لێک ۆڵەرەوەکە وەه ای پێگ وتم و لەس ەر قس ەکەی خۆیش ی ڕۆیش تر
' مێردەکەت دانی بە تاوانەکەیدا ناوە ،کەچی تۆ هەر نایسەلمێنی؟' منیش
بە ترس ەوە لێمپرس یر "دان ی بە چی دا ن اوە؟' لەوەام دا گ وتیر "دان ی بە
زۆر تاواندا ناوە ،بەام هێشتاش دانی بە هەموویاندا نەناوە .من دەزانم
تۆ هەموو شتێک دەزان ی ،بەام ن اتەوە بیان درکێنی .باش ە ب ۆچی ب ۆی
دەپۆشی؟ ئەدی ک وا دڵس ۆزیت ب ۆ وات ،کە ئەو هەم وو ش تەی بە ت ۆ
بەخش یوە؟ دەی ،دەی قس ە ب کە و هەم وو ش تێکمان پ ێ ب ێ '.من یش
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پرس یمر "ئەو چ ی گوت ووە؟ ئینو ا ئەو پرس یر "ئای ا ڕاس تە ت ۆ لەو
دواییانەدا دەرسی فێربوونی زمانی ئینگلیزییت وەرگرتووە؟' لە وەام دا
گ وتمر 'بەڵ ێ .ئەمە ڕاس تە .بەام چ شاش ییەک لە مەدا هەیە؟'
لێکۆڵەرەوەکەش لە شوێنی خۆی ه اواریکردر 'چ هەڵەیەک لە مەدا هەیە!
خۆت دەزانی مامۆستاکەت سیخوڕێکی پیش ەمەندی( )126بەریت انی ب وو.
هەڵ بەتە ئەوەی ویس تی ب ۆی مەیس ەربوو .ت ۆش ب ۆیە فێ رە ئینگلی زی
ب ووی ت ا ببی تە ئەڵ قەی پەیوەن دی نێ وان مێ ردەکەت و باڵوێزخ انەی
بەریت انی .ئێ وە هەم وو لە یەک ب ازنەی س یخوڕییدا ب وون ،بەام ئ ێمە
هەمووی دەسڕینەوە .ئێمە هەموو شتێک دەسڕینەوە'.
"هەستمکرد وەک ئەوەی ،زەوی لە بن پێم بڕمێ .سەرمسووڕا .لەخۆمم
پرسییەوەر 'ئەوە باس ی چ ی دەک ا؟ چ ب ازنەیەکی س یخوڕێتی؟ چ ج ۆرە
ئەڵقەیەکی پەیوەندی لەگەڵ باڵوێزخانەی بەریت انی؟ چ ژنە س یخوڕێک؟'
ئینوا بە لێکۆڵەرەوەکەم گوتر 'جەنابی لێک ۆڵەرەوەی مەدەن ی هەم ووی
س ەرچیخچوونە ،127س ەرچیخچوونێکی کوش ندە .مامۆس تاکەم ،م ن
دڵنی ام ه یچ ش تێکی بەدینەدەک رد .مامۆس تاکەم ژنێک ی بە تەمەن ب وو.
ڕاستە هەندێک کۆنب او ب وو ،بەام ئەو زۆر دڵس ۆز ب وو .ئەو ڕاه اتبوو
دەرس ی زم انی ئینگلی زی بە کاربەدەس تە بااک انی س ۆڤیەت ب ێ تەوە.
مێردەکەم دەیناسی .هەندێک جار سەردانیشی دەک ردین ،لە یەکێ ک لەو
بۆن انەدا ،مێ ردەکەم بە گ اڵتە و ن وکتەوە پێیگ وت ئەگەر فێ رە ئینگلی زیم
بکا ،ئەوا کەمتر هەراسان دەبم ت ا لە کارخ انە دێ تەوە و هەر چ اوەڕێی
بکەم .بەم جۆرە بیرۆکەی فێربوونی زمانی ئینگلیزیم ان لە ال پەی دابوو.
تەن ا توانیم چەند دەرسێکی کەم ی لە ال بخ وێنم .دوای ئەوە مێ ردەکەم
گیرا ،ئی دی م ن پی رەژنە مامۆس تاکەم نەبینی یەوە .س وێند دەخ ۆم ،هەی
جەن ابی لێک ۆڵەرەوەی مەدەن ی ،کە هیچ ی دی کە لە دەرس ەکانی زم انی
ئینگلیزییدا نەبوو'.
 -126پیشەمەند :پرۆفیشیۆنا .
 127سەرچیخچوون :هەڵە ،شاشی
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"لێکۆڵەرەوەکە فشەی بە م ن و بە س وێندەکەم ه ات .هەر قس ەی خ ۆی
دووپاتکردەوەر ئێمە هەموو شتێک دەزانین .دەی ئێستا بڕۆ ژوورەکەت
و هەندێک بیری لێبکەوە .هێشتا دەکرە ڕاستییەکەم پێ ب ێی '.کاتێک بە
بەردەم ئەو ژوورەی تەنیش تمدا تێ پەڕیم ،دیس ان پێمواب وو گ وێم لە
دەنگی مێردەکەم بووەوە .ئیدی چاوم نەچووە خەو .گوێم لە مێ ردەکەم
بوو ناوی من ی دەهێن ا ،دەیناان د و داوای ی ارمەتی دەک رد .ئەو زۆر لە
من بە تەمنتر بوو ،لە ڕاس تیدا لەوە نزیکب وو بە پیرەمێ رد حیس اببکرە.
ئەو وەک ب اوک ب وو ب ۆ م ن ،لێ رەش داوای ی ارمەتی لێ دەکردم .باش ە،
چۆن بت وانم بە هان ایەوە بچ م؟ ت ا ئەمڕۆش ی لەگەڵ دا ب ێ ،ن ازانم ئ اخۆ
هەر بە ڕاس تی ئەو ب وو لە دی وەکەی دی کەی دی وارەکە ،ی ان هەر ئەوە
بوو پێموابێ گوێم لە ناڵەو هاوار هاواری بووە.
"ڕۆژێکی ان لێک ۆڵەرەوەکە ب انگیکردمەوە و پێیڕاگەیان دم ،مێ ردەکەم
مردووە .منیش وەک کۆرپەلەیەکی ساوا گری ام .زۆر ب ۆ پیرەمێ ردەکەم
تازیەبار بووم ،ئاخ و داخ بۆ ئەو پیاوە چاکە .لێکۆڵەرەوەکە لێمگەڕا ب ۆ
ماوەیەک بگریم ،بەام ماوەیەکی زۆری نەدامێ تا م اتەم ب ۆ مێ ردەکەم
بگێڕم .پێیگوتمر "دەی کڕبەرەوە .مێردەکەت سیخوڕێک و دوژمن ی گە
ب وو .هەرچۆنێ ک ب وایە ،ئەو ح وکمی مردن ی هەر وەردەگ رت.
هەنووکەش دەی هەموو ش تێکم پ ێ ب ێ .ئەرکەک انی ت ۆ لەنێ و ب ازنەی
سیخوڕییدا چی بوو".

"لێکۆڵینەوەکە زۆری خایان د .من یش بە لێک ۆڵەرەوەکەم گ وت داوادەکەم
بمبەنە بەردەم دادگەیەک ،لەوێدا بێ س ووچی خ ۆم دەس ەلمێنم' .ب ڕوام
پ ێ هەیە '،م ن وەه ا کەوت مە قس ەر 'ب ڕوام بە دادوەری س ۆڤیەت هەیە!'
لێک ۆڵەرەوەکەش پێیگ وتمەوەر 'ب ۆ کەس ێکی وەک ت ۆ دادگە لە گۆڕێ دا
نییە .بەڵگەکان زۆر ئاشکراو ڕوونن .کۆمسیۆنی ڕاوێ،ک اری دادوەری ت
بەسەردا دەکا'.
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کۆمس یۆنەکەش هەر وەه ای ک رد .لەس ەر بەهێ زی ئەو بەڵگ انەی کە
چەن د دەرس ێکی کەم ی زم انی ئینگلی زیم وەرگرتب وو ،هەروەه ا
لەبە رئەوەی ژنی ئەو پیاوە بووم ،کە بە تاوانی سیخوڕێتی گیراب وو ،لە
زیندانیشدا مردبوو ،حوکم درام .پێنج ساڵیان بۆ بڕیمەوە .خۆ ئەگەر بە
ڕاس تی س یخوڕ بووم ایە ،ئەوا دڵش اد دەب ووم .ئ اخر پێ نج س اڵ ب ۆ
سیخوڕێتی سزایەکی زۆر کەمە .من «گ.س»ـیم".
«کرۆ » و من لێمان پرسی«" :گ.س» چییە؟"
" باشە پێش ئێستا گوێتان لێی نەبووە؟ ئەوی ش بەن دێکە ،م اددەیەکە ب ۆر
'گوم ان لە س یخوڕێتی' .لەگەڵ ئەوەش دا دادپەروەریێ ک لە ح وکمی
دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتیدا هەیە .ئەوان بڕیاریان لەسەر
نەدام وەک سیخوڕێک ،بەڵکو وەک گومانلێکراوێکی س یخوڕی .لەوانەیە
حیساب ی ئەو ڕاستییەیان کردبێ ،هێشتا فێرە ئینگلیزی نەبووبم "...

بەختی «الگەرێک»
"بە پیشە من ئەندازیاری میک انیکیم "،تێک دەرەکەش (ک ابرای تاوانب ار بە
تێک دان) بەم ج ۆرە دەم ی ک ردەوەر "م ن لە کارخ انەیەک ک ارم دەک رد،
چەندین پلەی الوەکیش م هەب وون .لە پلەکەم دا س ەرکەوتم ت ا گەیش تمە
پ لەی بەڕێ وبەر .ب وومە ئەن دامی پ ارتیش .هەم وو ئەو ش تەی پی او
دەیخواست ،من هەمبوو .لە هیچم کەم نەبوو .لەسەر کارەکەشم پەس ن
درام و چەندین جاریش خەاتکراوم .لە س اڵی ١٩٣٧یش دا گی رام .ئەوان
منیان بە تاوانی وێرانک ردن و تێک دانی کارخ انەکە تاوانب ارکرد .ئەوەش
ڕاس تبوو ،کە ئ ێمە نەم انتوانی پان ی س اڵەکە بگەیەنینەس ەر .بەام ب ۆ
خەت ای م ن ب وو؟ م ن کەرەس تە خاوەک انم لە ک اتی خۆی دا بە
دەستنەگەیش ت .چەن دین دەزگەش (ماش ێن) ئەوک ات ش کابوون ،من یش
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س ەربارەی ئەو هەم وو داواک ارییەم ،پ ارچە یەدەگەک انم ب ۆ نەه اتن.
هەموو ڕونکردنەوەکانیشم لەو بارەیەوە بێ س وود ب وو .ئەن دازیارێکی
دی کە ،کە لەگەڵ م ن کاری دەکرد ،لەبەر چ اوی م ن ئەوەی گ وت ،لە
ئەگەری تێکش کانی دەزگەک ان ئاگ اداری ک ردوومەتەوە و گ وایە من یش
گ وتبم ئەو ش تانە ه ی خەملێخ واردن ن ین و ن یگەران مەبە  ...ئەمەش
واتای ئەوەی دەگەیاند ،گوایە بە ئەنقەستەوە ویستوومە ئەو دەزگەی انە
پەک بخەم .س ەبارەت ئەو نام انەی بەر لە پەککەوتن ی دەزگەک انیش
نووسیبووم ،لە هەموویاندا داوای هێنانی پ ارچەی یەدەگ ی ماش ێنەکانم
کردب وو ،ئەوانەی  -لێک ۆڵەرەوەکەش ن اوی هێن ابوون  -هیچ ی
نەیخ وارد .هەمووی ان بەوە لێک دایەوە ،گ وایە ب ۆیە نووس یومن ت ا ک ارە
تێکدەرانەکەی خۆمی پ ێ پەردەپۆش بکەم .ئی دی دە س اڵ زین دانییان ب ۆ
بڕیمەوە .ئەمەیان چوارەمین ساڵە لە باکوور و لەم ئۆردوگایە دام.
"ئ اخ! ئەرە نوێیەک ان چ ی لەب ارەی ب اکوورەوە دەزان ن؟ ت ۆ چ ی
دەربارەی الگەر  lagerدەزانی؟ لێرە ،لە نەخۆش خانەکە هێش تا دۆخ ت
خ راپ نی یە .هەر ه یچ نەب ێ پێخەفێ ک و پەردەیەک یش هەیە ،پەتۆیەک ت
هەیە بە خۆتدا بدەی .هەڵ بەتە تەپ ۆ و مێش وولە هەن :دەب ێ لێی انڕابێی.
بەام ئای ا لەم ڕۆژدا دەت وانی پاڵب دەیتەوە؟ ت ۆ دەت وانی واب کەی! ئای ا
ئەوان س ووپەکەت ب ۆ دێن نە ش وێنی خەوت ن؟ ئەوان وەه ا دەکەن! ئای ا
م رۆ چ ی دی کە داوابک ا؟ بەام کاتێ ک ت ۆ دێی تە نێ و ئۆردوگ ا ،کاتێ ک
لەگەڵ زەردەی بەیان دەچیتەسەر مەیدانی کاری بێگ ار ،ئەوس ا دەزان ی
پیاوی ئۆردوگا الگەرنی  Lagerniچییە.
"ئێستا هاوینە .هەواکە خۆشە ،وەها نییە؟ بەام کاتێک دەچیە سەر کار،
ئەوس ا ب ۆت دەردەکەوە ،تەن انەت لە هاوینش دا ،ک ارکردن لە ب اکور
گ اڵتە نی یە .لێ رە م ێش و مەگەزی کەمم ان لە ب اکوور هەن ،ئەوانە
مێش ولە ن ین ،ئەوانە تەپ ۆن ،تەپ ۆی زۆر وردن ،بەچ او ن ابینرێن .ئەو
ش تە نەفرەتیی انە حەزی ان لە «الگەر» نی یەر ئەوان زۆری ان ئەو
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بەس تەزمانە سەربەهەشش ەیان زۆر خۆش دەوە! ئەو تەپۆی انە دێ نە
س ەر دەموچ اوت ،دێ نە س ەر دەس تەکانت ،دێ نە نێ و گوێچکەکان ت ،نێ و
ک ونە لووت ت ،دەچ نە ب ن پێس تت .ت ۆش هەوڵ دەدەی لە ک ۆڵ خۆتی ان
بکەی تەوە .بە هەم وو ش ێوەیەک هەوڵ دەدەی! ئ اخر ئەوان بە ملیۆن انن،
ملیاریان تێپئەڕاندووە .ئەو بەایانە پێوەدەدەن .ئۆ ! ئەوان چ ۆن پێ وە
دەدەن! نەخێ ر ،ئەوان مێش وولە ن ین .مێش وولە دەعب ای
خۆشمەحش ەرەن .ئەم انە گەزەن دەی ب اکوورن ،ئەوان باش تر لە
یاس اوڵەکان زین دانی دەپ ارێزن .باش ترن لە هەم وو پاس ەوان و
چەکەکانی دەستیان .چۆن؟ جارێکیان زیندانییەک لە ئۆردوگاکە هەات؟
یاس اوڵەکانیش تەقەی ان بەدواداک رد ،ڕاویانن ا ،بە س ەگی دڕەوە بە
دوایکەوتن ،بێ ئەنوام ب وو .زین دانییەکە س ۆراغی نەم ا .ئەو یاس اوڵەی
پاسەوانی لێدەکرد ،خ ۆی ئام ادەکردبوو بچێ تە جێ ی زین دانییەکە .پ اش
سێ ڕۆژان زین دانییە ڕاک ردووەکە بە پێ ی خ ۆی گەڕایەوە ئۆردوگ اکە.
کە ه اتەوە نەدەناس رایەوە .ک ارگێرانی ئۆردوگ اکەش خس تیانە زین دانی
'تەنی ایی" .بەام ئەو س وێند و تەاق ی خ وارد ،ج ارێکی دی کە هەوڵن ادا
هەڵبێ .ئاخر تەپۆکانی ب اکوور دەرس یان پێ دابوو ،ئەمم ا دەرس! من یش
برادەرەکان ت ئاگ اداردەکەمەوە ،ئاگات ان لەو دەعبای انە ب ێ .ئەوەت ان
لەبیرب ێ ،بەرلەوەی بچ نە س ەرکار ،دەس ت و دەموچ اوی خۆت ان ب اش
ب اش داپۆش ن .بە هەرچی یەک دەکەوێ تە بەردەس تان ،ش وێنی ڕووتت ان
داپۆشن ،با هیچی بە دەرەوە نەب ێ ،دەن ا خراپت ان بەس ەردە .هەوڵ یش
مەدەن هەڵب ێن .ش تەکە ئەوە ن اهێنێ ،چ ونکە هەر بە ویس ت و پێ ی
خۆتان دەگەڕێنەوە.
"بەام ڕاس تییەکەی "،زین دانییە دێ رینەکە لەس ەر قس ەکەی ڕۆیش ت،
مەبەستیش ی ئاگ ادارکردنەوەی زین دانییە نوێیەک ان ب وون لە تەلیس می
ژی انی ن اوەخۆی ئۆردوگ اکە ئاگاداری ان بک اتەوەر "ئێ وە ه اتوونەتە
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ش وێنێکی حازروب ازر .128نەخۆش خانەیەکتان لەبەردەم دایە .لە هەم وو
الیەک ی ئەو نەخۆش خانەیە هەر ئۆردوگ ایە .هەر دەب ێ لە یەک ێ لە
ئۆردوگاک انی بێگ ار ک اربکەن .ئەوان یش کۆڵیتێ ک ب ۆ ئێ وە هەر
پەی دادەکەن ،تەختەبەندێکیش تان دەدەن ێ ت ا لەس ەری ب خەون .ئەوەش
دەزان م هەر ک اتێ ب گەنە ئەوە ،خ ۆزگە بە زین دانەکەتان دەخ وازن،
حەزتان لێیە بگەڕێ نەوە ئەو نەخۆش خانەیە ،وەک چ ۆن م ن حەزم لێ یە
یەک دوو ددانی دیکەم شینببنەوە .بەام خۆ هێشتاش هەنوانێکی ان هەر
هەیە .کاتێکیش من هاتمە ئێ رە ،ڕووتوڕەج اڵ ب وو ،نە ئۆردوگ ا هەب وو
نە کۆڵیت و نە هیچ .زستانیش بوو کە هاتین .ڕۆژانی وا هەبوون ،پلەی
س ەرما دەگەیش تە حەفت او دوو پ لەی ژێ ر س فر و تەن انەت لەوەش
بەرەوخ وارتر .لە زستانیش دا خ ۆ ڕۆژ ڕۆژ ن ین ،هەروەک چ ۆن لە
هاوین دا ش ەو ش ەو نی ین .لە زس تاندا تەنی ا چەن د س ەعاتێکی کەم
ڕووناکایی ڕۆژ هەیە ،بەشی هەرە زۆری تاریکییە .بەام جا چ ی ب وو؟
خ ۆ لە شەویش دا دەب ێ ک ار ب کەی .هەر ه یچ نەب ێ بەف ری س پیی
بەرچاوت ڕووناک دەکاتەوە.
"ئ ێمە ڕاه اتبووین لەنێ و بەف ردا بخەوی ن .پاس ەوانەکان چادرێکی ان
هەب وو ،هەر تەنی ا ئەو چادرەش ی لێب وو .س ەرەتا دەب وایە ئ ێمە
چواردەوری ناوچەکە تێلبەندبکەین .پاشان چ وار ق وللەی چ اودێری ب ۆ
دروس تبکەین .ئینو ا دوای ئەوەی خۆم ان لە نێ و چوارچێ وەیەکی
تەلبەن دکراوی چ اودێر بە قوللەک ان زین دانیکرد ،دوای ئەوەی
سەرپەرشتیاران دڵنیابوون لە هەڵنەهاتنمان ،ڕێگەیان پێ داین کۆڵی ت ب ۆ
خۆم ان دروس تبکەین .خ ۆی ئۆرودگ اکە بە ش ەو و ڕۆژێ ک
دروستنەکراوە .دوای دوازدە ،یان چواردە ،یاخود شازدە سەعاتی کار،
 128لەم دەربڕینەدا بە هەڵە دەگوترێت «حازر و بزر» لە ڕاستیدا «بزر» بەواتای ونبوون
دێت و هیچ پەیوەندی بە باسەکەوە نییە« .بازر» دەکاتە خێرا دەرچوونی شتێک .لە
«فەرهەنگی خاڵ»دا وشەی «بازرقە» وەها لێکدراوەتەوە ،لەپڕ دەرچوونی گیاندار بە
چاالکی :مارەکە «بازرەقە»ی بەست.
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ئێمە دەبوایە زەوییەکە هەڵکەنین ،بەفرەکە هەڵککەن ین ت ا بت وانین بچی نە
نێوی لێیڕابکشێین بەڵک و خەوم ان لێ بکەوە .بەڵ ێ ئ ێمە پێخەفێک ی زۆر
س پییمان هەب وو .بەام هەم وو کەس ێک نەی دەتوانی لەس ەری
هەڵبس تێتەوە .هەم وو ڕۆژێ ک هەن دێک لە زین دانییان دەی انبینی ئەوەی
تەنیش تیان هەڵناس تێتەوە ،خەوی لێکەوت ووە ،خەوێک ی هەت ا هەت ایی.
یاساوڵەکانیش بەسەر زین دانییەکان دەیانقیڕان د و هاواریان دەکرد' :دەی
هەڵس ن ،ک اتی ک ارکردنە!' ئەوان دەیانبزوان دن ،نەفرەتی ان بە س ەردا
دەباران دن ،پێلەقەی ان تێ ەڵ دەدان ،بەام خ ۆ ه یچ لەم ک ارانە س وودی
نەب وو .لەو م اوەیەدا و لە ک اتی ک اردا ژم ارەیەک لە زین دانییان خەوی
هەمیشەییان لێدەکەوت و لەنێو بەفردا دەشاردرانەوە ،ژمارەی ئەوانەی
بەم ش ێوە فەوت ان زی اتر ب وون لەوانەی لە ئۆردوگ اکە کاریان دەکرد.
بەام خ ۆ ک ار ڕانەوەس تا .لە جی اتی ئەوانەی خەوی هەتاهەتایی ان
لێکەوت ،زیندانی نوێیان دەهێنا و جێگەیان پێ پڕدەکردنەوە.
" ئێمە چیمان دروستکرد؟ ئەو هێ ە ئاسنینەمان دروستکرد ،کە ئێوەی لە
«کۆش وا»وە گەیان دە ئێ رە ،ک اتێکیش ئێ وە دەچ نە ئۆردوگ ایەکی نزی ک
لێرەوە ،ئێ وەش دروس تیدەکەن و درێ ،ە بە ه ێ ەکە دەدەن .ئای ا کاتێ ک
بەنێو ئۆردوگادا تێدەپەڕی ،ناحەپەسێی؟ هەرچەندە ئەو هێ ە نەفرەتییە،
هەن دێک پ ێچ و گەوەی تێ دایە  ...بەام ئ اخ ئەگەر دەزان ی چ ۆن
دروس تکراوە .ئەوان لە دروس تکردنیدا پەلەی ان ب وو ،لەگەڵ ئەوەدا
بەگوێرەی نەخشە داڕێ،راوەکە نەهاتەوە.
"ب ۆ م اوەیەک م ن یەکێ ک ب ووم لە سەرپەرش تیارانی ئۆردوگاکەم ان.
ڕۆژێکیان سەرئەستوورێک لە مۆسکۆوە هات و هاواری کرد' :پارتی و
حک وومەت ئەرکێکی ان لە پ ێش دان اوین ،دەب ێ لە ک اتی خۆی دا تەواوی
بکەی ن .قیت ارەکە دەب ێ بکەوێ تە گەڕ و بو ووڵێ ،تەن انەت ئەگەر لەب ن
هەر مەترێکی هێ ە ئاسنینەکەشدا پیاوێ ک ژێرخ اک ب کەوە!' ئەو باس ی
هێ ێکی ئاسنینی دەکرد ،سەد کیلۆمەتر درێ  ،ب وو .دەی هەن ووکە ،ئەوە
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مەزن دەبکەن ،ئ اخۆ چەن د کەس ت ا ک ارەکە بە گ وێرەی پان ی حی زب و
حک وومەت جێبەج ێ ب ووە ،س ەریان تێ داچووە و چ ونەتە ژێرخ اکی
هێ ەکە .بەڵێ ،من نازانم ئەگەر حەفتسەد هەزار کەس کەوتبێ تە ب ن ئەو
هێ ەوە ،بەام بە خاترجەمییەوە گۆڕی هەزارانیان لێ رە هەن .لەڕاس تیدا
ئ ێمە لە تەواوکردن ی ه ێ ەکەدا دواکەوت ین ،بەام قیتارەک ان هەمووی ان
وەک یەک کەوتنە جوڵە .بەڵێ هێ ەکە هەندە پێچ و گەوەی تێکەوت وون
...
"ئەرە گوێت ان لە  tsingaتس ین (ئەس کەرپووت( ))129ب ووە؟
ئەن دازیارەکە دەم ی ک ردەوە و پ ووکە س پییە ب ۆرەکەی نیش ان دای ن.
تەنیا دوو ددانی لەنێو دەمدا مابوونەوە" .بەڵێ ،ئەوانەش زۆر ناخ ایەنێ
دەکەون .ددانەک انی ئێ وەش دەکەون ،بەام بی ر لەوە مەکەنەوە کە
ئەسکەرپووت هەر بە ئەوەندە وازتان لێبێنێ .بەڵک و پ ووک دەک اتە ک ێم
و خوێن ،هەموو جەستەت دادەڕزێنی و هەر کێم و خ وێنی ل ێ دەتک ێ.
س ەیرکەن!" ئەو دەرپێ یەکەی هەن دە داکەن د و ب ۆق ،و پ ۆرگی ڕەش و
گەورەی س ەر ڕان ی نیش انداین" .ئەم انە "،ئەو وەه ا لەس ەر قس ەکانی
بەردەوامب وور "ئەوانە تەنی ا جێماوەک انن .هەن دێکی چ اک ب ۆتەوە .بەام
کاتێک دەگەڕێ مەوە ئۆردوگ اکە ،هەم ووی دەک ولێتەوە و جەس تەم یەک
پ ارچە دەبێ تە ک ێم و خوێن او .ئەس کەرپووت نەخۆش یێکی ب اوە لە
ب اکوور .ه یچ زین دانییەک لە دەس تی قوت ار ن ابێ ،ب ۆیە بە نەخۆش ی
دانانرە .خەڵک بە دەردی ئەسکەرپووتیشەوە هەر دەب ێ بە ش ێوەیەکی
ئاسایی کاربکەن.
"ش تێکی دی کە کە تووش تان دەب ێ ،پ انۆس Panosــە (س کچوونێکە ت ا
ڕادەیەک ڕانەوەستە) .بەام دەب ێ ئەوەش ب زانن ،ئەو ج ۆرە س کچوونە
ئاساییەش بە نەخۆشی دانانرە .تەنیا پانۆسی (سکچوونی) تی ،،ئەوەی
 -129ئەسکەرپووت :نەخۆشییەکە لە ئەنوامی کەمی ڤیتامین سییەوە تووشی پووک دەبێت و
دەم و ددان دەڕزێنێت .تا کۆتایی سەدەی هەژدەهەم نەخۆشیێکی کوشندە بووە.
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خوێنی لەگەڵ دایە وا دەک ا لە ک ارکردن هەڵب وێردرێی و ئەگەر بەخت یش
ی ارت ب وو ،دەگ وازرێیتەوە نەخۆش خانە .ئەگەر ب ێ ی س کچوونم هەیە،
ئەوا یەکێ ک لەگەڵ ت دێ ت و دەیپش کنێ ئ اخۆ چەن د ج ار دەچی تە
ئاودەس ت .خ ۆ ئەگەر بش ێی خ وێنی لەگەڵ دایە ،یەکێ ک لەگەڵ ت دە ت ا
بزان ێ ئ اخۆ وایە .ئ اخ! لێ رە ئ ێمە "ڕێس ا"م ان هەیە ،تەن انەت ب ۆ
س کچوونیش ،ئینو ا ئەگەر پێوەرەک انی «پ انۆس»ی بەس ەردا پەی ڕەو
نەبێ ،بە ساغ دادەنرێی و دەبێ شان بدەیتەوە بەر کارکردن.
"ئەرە باشە شتتان دەربارەی ئیتاپ ( Etapقۆن اغ ،هەنگ او) بیس تووە؟
کاتێک تۆ کارەکەت لە ئۆردوگ اکە تەواودەکەی ،دەتگ وازنەوە ش وێنێکی
دی کە .لەوانەش ە بەر لە تەواوکردن ی ک ارەکەش ،بتگ وازنەوە .ئەمە پێ ی
دەڵ ێن ئیت اپ (قۆن اغ ،هەنگ او) .لە ش وێنە ن وێیەکە ،لەوانەیە ئۆردوگ اکە
دروستکرابێ ،یان لەوانەیە هیچ نەبێ ،هەر مەزرایەکی کراوەیە و بەس،
هەر وەک ئەوەی من بینیم ،کاتێ ه اتمە ئێ رە .هەم ووی هەر پەیوەن دی
بە بەخ تەوە هەیە .بەام بی ر لەوە مەکەوە ،ئەو ش وێنەی ب ۆی دەچ ی،
مایەی گرفت و سەرئێشە بێر ش تێکە س ەبارەت بە گەش تەکە ،بەچ وون
ب ۆ ئەوە بگ ووترە .قۆن اغی گواس تنەوەکان (ئیت اپ) هەم لە ه اوین و
هەم لە زستانیش دا ڕوو دەدەن .ئەوس ا بەس ەر وش کانی ،بەنێ و ئ او
ی اخود بە پ ێ دەب ێ ب ۆی ب ڕۆی .خ ۆ ئەگەر ڕۆژێ ک لە ڕۆژان پێبنێی تە
سەر بەلەمێک ی ئیت اپ ،ئەوس ا دەزان ی چ ج ۆرە بەلەم ێکە .م ن ئیت اپێکم
لەبیرە ،لە ئۆردوگاکەی ئێمەوە دەس تی پێک رد .زین دانییەکان خ رانە نێ و
لۆرییەک (بزوێنەرێک کە شت ڕابکێشێ) .ڕوباری بەستووش ڕێگە بوو،
ڕێگەیەکی نایاب .ئەوەندە ساردە دەیبەستی .ل ۆریەکە تێکش کا ،دی اربوو
لەبەر لێ ڕەوار وایلێ ات .ش وفێرە زین دانییەکان هەوڵیان دا ل ۆرییەکە
چاکبکەنەوە ،بەام بێ ودە بوو .دەستە بەستووەکانیان کاریان نەدەکرد،
یان لەوە زیاتر کێشەکە سەختتر ب وو ،ه ی چ ارەکردن نەب وو .ئی دی لە
ئیت اپەکەوە ،دەب وایە بە پ ێ بێی نەوە ئۆردوگ اکە .بەام خ ۆ تەنی ا
یاس اوڵەکان گەڕانەوە .کەس ە بەرپرس ەکەش لەس ەر ئەوەی ،گ وایە
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هێزی دەستی کاری بەفیڕۆ داوە ،سزا درا ،بەام خۆ س زادانەکە گی انی
ئەوانەی لەوە لەس ەر ڕوب اری پێچ ۆرای بەس تەڵەکدا م انەوە ،زین دوو
نەکردەوە.
"ئەدی گوێتان لە پەلوپۆ پەلدەر ( )chleno – rubiب ووە؟ بەڵ ێ ،ئەوانە
کەس انێکن لە خۆی انەوە دەس تبەکارن ،ئەوانە پەن وەیەک ،ی ان چەن دین
پەنوە ،تەنانەت قاچیش پە دەدەن و دەب ڕنەوە .ئەرە ئەوان چ ۆن ئەو
ک ارە دەکەن؟ بە چەن دین ش ێوە دەی کەن .پە پەل دەر لەپ ی دەس ت
لەسەر قەدەدارێک دادەنێ ،ئینو ا بی ورەکەی بەرز دەک اتەوە و و ه اوار
دەکا "ه ا"  -ئی دی پەنوەک ان لەو گ ۆڕە دەکەونە س ەر زەوی! ئەوانەش
بە تەور و تەمش وو( )130ک ار ن اکەن ،ی ان بەرگەی خ وێن بین ین ن اگرن،
شێوازێکی دیکە بەکار دەهێنن .س ەرما بیورەکەی انە .ئەوان پەن وەکە بە
میز تەڕدەکەن ،بۆ چەن دین چ رکە لەبەر هەوا ڕای دەگرن ،کە پ لەکەی لە
دە بەس ەر س فرەوەیە .ئی دی بە چاوتروکانێ ک پەن وەکە بە تەواوی
س پیپاتە دەبێ تەوە .پ لەی س ێیەمی بەس تن .نەخۆش خانە .نەش تەرگەری.
کەم ئەندامی.
"دەک رە بپرس ن ئەوان ب ۆ وادەکەن؟ باش ە پی او چ ۆن خ ۆی پە پە
دەکا ،بەشێک لە جەستەی خ ۆی دەب ڕێتەوە؟ کاتێ ک دەچ نە ئۆردوگ اکە
لێتێ دەگەن .هەم وو س پێدەکەی لەگەڵ زەردەی بەی انی ،گوێت ان لە
زەن گەکە دەب ێ .دەب ێ هەڵبس تنەوە ،بە جلەکانت ان ،ج لە ش ڕۆڵەکان،
بەوانەی پێ یەوە خەوت وون ،دەب ێ لە کونەکانت ان بێ نەدەر .لەوە لە
مەی دانەکە دەوەس تن .ئەوان یش دەت ان،مێرن .جارێ ک ،دووان س ییان ...
نیو سەعات و نیوێک  ...سەعاتێک بەم بەزمە  ...پاش ان نانت ان دەدەن ێ.
ئێ وەش ن انەکە دەخ ۆن ،هەڵ بەتە هەم ووی بە یەکو ار حەپەل ووش
دەکەن .دوای ئەوە ب ۆ ک ارکردن دەب ردرێن .ش ەویش دەگەڕێن رێنەوە
 -130تەور ئامێرێکی تایبەتە بەدار بڕینەوە و وردکردن ،تەمشوو یان تەپشوو هەر بیورە
بەام بە بچووکی .لە هەندێ ناوچە «تەشویێ»ـیشی پێدەڵێن.
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کۆڵیتەکانی ان ،کە گەیش تنەوە یەکس ەر خۆت ان فڕێ دەدەنە س ەر
تەختەبەن دەکانتان .ئ اخ و داخ لە ئێس کەکانتان! ئەو ئێس کە بە ژان و
سوێیانە! ئیدی کێم و خوێناو لە شوێنە هەوکردووەکانی ئەس کەرپووت
ڕادەم اڵی .پاڵ دەکەوە ،دەخەوی ،هەروەک م ردووان خەوت لێ دەکەوە.
لە بەیانیش ،لە سەعات چواری بەیانییدا ،دیس ان زەن گەکە لێ دەدرێتەوە،
دیس ان دەب ێ قیتبب یەوە! دەی ئەوج ار هەڵس ەوە! .ئی دی بەم ج ۆرە
هەموو ڕۆژە ،هەموو بەیانیێک ،هەم وو ش ەوێک ،هەر هەم ان قەوان ...
کاتێ دەچیتە ئۆردوگا ،ئەوسا دەزانی پیاو چ ۆن نەخۆش دەکەوە .بەڵ ێ
نەخۆش کەوتن ،نەوەک بچێ تە دەرەوە ب ۆ ک ار ،نەوەک لە جێ ی خ ۆی
ڕاستببێتەوە ،بەڵکو هەندێکی دی کە پ اڵکەوە ،هەر هەن دێکی دی کە .ک اتێ
لە ئۆردوگ ا دەمێنی تەوە ،ئەوس ا تێ دەگەی ئ ای چەن د خۆش ە بتنێ رنە
()131
نەخۆشخانە .بەڵ ێ بەم ج ۆرە «ئ اگرنی»یەک ان خۆی ان کەچ وکرۆم
دەکەن .بەڵێ ،لەوە کەسانێک دەبینی بە بێ پەنوەی دەست ،یان بە ب ێ
پەنوەی پێ ،بەبێ گ وە ،تەن انەت هەن بە ب ێ کەپ ووش دەس ووڕێنەوە.
ئەوان ئەو ئەن دامانەیان لە ک اتی ک اردا س ڕ و گ ۆد ب وونە .یەكێ ک لە
ڕووداوە باوەک انی س ەر ک ار .هەڵ بەتە ئەوانە بەدبەخ ت و کەساس ن،
بەام هەست بە کەساسیی و مەلوولی خۆیان ناکەن ،کاتێ دەگەیەن رێنە
نەخۆش خانە ت ا نەش تەرگەرییەکەیان ب ۆ بک رە .بە پ ێچەوانەوە ،ئەوان
دڵخۆش ن! دڵخۆش ی «ئ اگرنی»ییەک ان ب ۆ ئەوەی نەخۆش بکەون و لە
نەخۆشخانە بخەوێندرێن.
"بڕواش نەکەن ئەوانەی ئەن دامەکانی جەس تەی خۆی ان پەلب دەن ،وا
دابن رێن کە بە ڕەزامەن دییەوە خۆی ان س زادەدەن .دەس ەاتدارانیش
سزایان دەدەن .بەم کارەیان مانگێکی دیکە م اوەی زین دانییان ب ۆ درێ ،
دەک ردنەوە .لە کۆت ایی هەم وو شتێکیش دا ،ئەوەی ئەوان کردووی انە و
دەی کەن تێک دانی سەروس امانی دەوڵەتە .بەام چم ا ئەوان باکی ان پ ێ
 -131خۆ کەچوکرۆم کردن :مەبەست جەستە شێواندن ،بە بڕینەوەی پەنوە ،دەست یان پێ،
یان هەر ئەندامێکی دیکە بێ.
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هەیە؟ باش ە ئەوان ه یچ هیوایەکی ان م اوە ئ اخۆ لەو «ئ اگرنی»یە
دەربازیان ببێ؟
ئەن دازیارەکە پرس ی" :بەڵ ێ ،ئەمە بەخت ی ئاگرنییەک انە .باش ە لە
هەستەکەیان تێدەگەن؟"
منیش خەریکب وو تێ بگەم .دیس ان نەف رەتم لە سەرتاش ەکانی لوکیش کی
کردەوە.

ئاگرنییە قایلەکان
"تۆ لێت پرسیم ئاخۆ لەسەر چی گیراوم؟" ئەو جووتی ارەی لە تەنیش تم
لە ڕی زی س ەرەوەی تەختەبەن دەکە دانیش تبوو ،وەه ا ڕووی تێک رم و
قسەی بۆ کردم" .لەبەر کاری تێکدان و وێرانکاری منیان گرت .هەڵ بەتە
من لە کۆلخۆز ب ووم .بەام ئەوان گوتی ان گ وایە م ن ک اری زی اترم ب ۆ
خ ۆم ک ردووە و ک اری هەرەوەزی م پشتگوێخس تووە .باش ە ،خ ۆ ت ۆ
دەزان ی ،دەس ەاتدارانی س ۆڤیەت پ ارچە زەویێکی ان دەدایە
کۆلخۆزییەک ان ت ا ک اری خۆی ان لەس ەر ڕایی بکەن .ئەو بەرهەمەی لە
کۆلخ ۆزییەکە دەس تیدەکەوە ،لە ب ازاڕی ک راوەدا دەیفرۆش ێ .هەڵ بەتە
ئەمەش کارێکی باش بوو .بەام ئەوان گوتی ان ،گ وایە ک اری زی اترم لە
پ ارچە زەویەکەی خ ۆم ک ردووە ،لەوانەیە زوو ب بمە ک ۆالک( .)132ئەرە
من چ ج ۆرە ک ۆالکێکم؟ دەی تک ایە ،پ ێم ب ێن؟ م ن چ ج ۆرە ک ۆالکێکم،
ئەگەر لە ماڵەکەمدا کلکی مشک بە ئارد نەبێ .هیچ شتێک نەبێ بیخۆین.
بەام ئەوان گوتی ان ت ۆ ک اری هەرەوەزی ت تێک داوە ،ب ۆیە دە س اڵ
زیندانییان بۆ بڕیمەوە .هەنووکەش من لێرەم .وەهاش تێمەگەن ،گلەی یم
لە ڕژێم ی س ۆڤیەتی هەیە ،خ وا دەس ت بە ب اڵییەوە بگ رە! م ن س کاا
 -132جوتیارێکی دەوڵەمەند لە ڕووسیا.

297

ن اکەم ،م ن لێ ی نەب وومەتەوە .لە ماڵیش مدا هەرگی ز پێخەفێک ی خ اوێنی
وەک ئێرەم نەب ووە! ئەوان ن انم ب ۆ دێن نە الی پ ێخەفەکەم .لەوە باش تر!
من لێرە باشم ،باش ترم لەوەی لە م اڵی خ ۆم ب م .م ن دەردەدڵ لە دژی
ڕژێمی سۆڤیەت ناکەم ،خ وا بیانپ ارێزە! ب ا تەنی ا ئەوان لێم بگەرێن م ن
هەر لێرە بمێنمەوە .من لێرە زۆر باشم".
چیرۆکی یاریدەدەری سەرنووسەری پراڤدا

()133

سەرەتا «گارین» ڕەفتاری نادۆس تانە ب وو .س ەبارەت بە خ ۆی هیچ ی
نەدەگ وت .چەق ی ب ازنەی گفتوگۆکانم ان زی اتر لەس ەر جەن ،
دژەسامیزم ،زایۆنیزم و کۆمۆنیزم بوو .کاتێک گوێم ،لە دەنگی ن اوبراو
ب وو ،گ وێم لە دەنگ دانەوەی س ەدای لێک ۆڵەرەوەکەم لە لوکیش کی ب وو.
وەک «گارین» ڕوونیک ردەوە ،زای ۆنیزم و دژەس امیزم دووڕووی یەک
دراو ب وون .دژەس امیزم دەرب ڕی زێ دەمافی ڕەگەزی و
ناسیونالیس تانەیەر زای ۆنیزمیش بە هەم ان ش ێوەیە .ڕاس تییەکەی
«گ ارین» گ وتی زای ۆنیزم کتوم ت هەر هەم ان ش ت دەڵ ێ ،کە
دژەسامیزم دەی ێ" :جوو بۆ فەلەستین" ق  -دەستی بەسەردابگرن .ئەو
پرس ەش کەوا زای ۆنیزم دەس کەالی دەس تی ئیمپری الیزم ب وو ،بەڕای
«گ ارین» ش تێکی بەڵگەنەویس ت ب وو .دەمەتەقێکەم ان پەڕیەوە ب ۆ
هێنانەوەی بەڵگەوبەند ،بەڵگەوبەندێکی گەرموگوڕ و زۆر توندیش.
جارێکی ان وەه ا دابەزیە س ەرم ،گ وایە م ن لە بەران بەر دژەس امیزم
ش ەرمنۆکێکی خ ۆدەرنەخەرم .ئەو گ وێی لە م ن ب وو ک اتێ لەگەڵ
زین دانییە پۆلۆنییەک ان دەدوام ،چ ئەوان و چ من یش وش ەی ژی د Zhid
مان بۆ وشەی جوو بەکارهێنا بوو .گارین گوتیر "وشەی ژهید ن اوێکی
س ووکایەتیپێکردنی ب اوی دژەس امییەکانە و لە یەكیت ی س ۆڤیەتیدا
 -133پراڤدا :ڕۆژنامەی فەرمی زمانحاڵی پارتی کۆمۆنیستی یەکێتیی سۆڤیەت ،لە ساڵی
 ١٩١٢دەرچووە تا  .١٩٩١پراڤدا وەک وشە واتای ڕاستی دەگەیەنێ.
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قەدەغەیە ئەم وش ەیە بەک ارب ێنرە ".من یش وەک زایۆنیس تێک ،کە
ش انازی بە ج ووایەتی خ ۆمەوە دەکەم هەر ئەوە نی یە تێبین یم لەس ەر
وش ەی ژی د  zhidو ژیداڤس کی  Zhidavksiـیەوە نی یە ،بەڵک و هەم ان
ئەو وش ە دژەس امییە ب ۆ حەی اچوونی خ ۆم بێش ەرمانە بەک اردەهێنم.
«گارین» بە تووڕەییەوە لێیپرسیمر "ئایا ئەمە بەڵگە نییە لەس ەر ئەوەی
دژەسامیزم و زایۆنیزم هاوپەیمان بن؟
منیش هەوڵمدا بۆی ڕوونبکەمەوە ،کە ڕێگەک انی دژەس امیزم جی اوازن.
ئەوەش ڕاس تە لە ڕووس یا وش ەی پەس ەندکراو ب ۆ ج وو ،یەڤ ری
)е в р е и (Yevreiـــییە ،لەکاتێک دا وش ەی ژهی د  zhidوات ای ڕق و
قێزەونی لەخۆدەگرە .لە پۆلۆنیا و لەسەرێکی دی کەوە ،وش ەی ئاس ایی
بۆ جوو  zhidژهیدە و ک اتێکیش دژەس امیزم بی انەوە س ووکایەتی بە
ج ووێکی قێ زەون ب کەن ،ب انگی دەکەن "یەڤ ری  ."yevreiگ ارین گ وێی
لێگ رتم بەام ڕوان گەی من ی پ ێ هەرس نەکرا .ئەو گ وتی "ئەمە
تەلم ودیزمە .وش ەی ژهی د  Zhidوش ەیەکی دژەس امیزمە لە هەم وو
زمانەکاندا ،تۆش بۆیە بە کاری دەهێنی و ڕێگە دەدەی بەکاربێ ،چونکە
تۆش هاوکاری نێوان دژەسامیزم و زایۆنیزمی.
«گ ارین» مش تومڕی بەڵگەوبەن دێکی توندیش ی لەگەڵ ی ارۆی
ئەندازیاری تێک دەر ک رد ،هەرچەن دە لەس ەر پاش خانی جی اوازەوە ب وو.
کابرای «ئاگرنی» گوتی باکی بەوە نییە ئ اخۆ ئاڵمانەک ان ئەوەن دە بێ نە
ناو یەکێتیی س ۆڤیەتەوە ت ا دەگەنە ن اوچەی پێچ ۆراش .لە هەر بارێک دا
ئەو هیچی نەبوو لە دەستی بدا .گارینیش بە تون دی بەس ەریدا تەق یەوە
و پێیگ وت" :س ەیرکە ،من یش زین دانیم ،من یش ئ ازار دەچێ ،م ،بەام ئەو
ک وێرەوەرییەی تێیکەوت ووم ئ اوەزی لە دەس ت نەداوم! حەزدەکەم
یەکێتی ی س ۆڤیەت لە جەن گەکەدا بیب اتەوە .ئ اخر فاش یزم مەترس ییەكی
کوشندەیە لەسەر مرۆڤایەتی .خۆ ئەگەر یەکێتیی سۆڤیەت ب کەوە ،ئەوا
هەم وو دەس تکەوتەکانی ش ۆڕش هەڵدەوەش ێنرێنەوە .دی ارە ئەوەت
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لەبیرچ ووە ،کە وات ی دای ک چەن دی بە ت ۆ بەخش یوە .ئێس تاش ،ک اتێ
واتەکەت لە مەترسیدایە ،دەڕۆی ناپاکی لێدەکەی؟"
یارۆی ئەن دازیار مەیل ی لێنەب وو لەگەڵ ی بکەوێ تە مش تومڕ و درێ ،ە بە
دەمەتەق ێکەی ب دا .دی اربوو لەوەی گوتب ووی ترس ابوو .هەرچەن دە
زیندانییەکان باکیان بەوە نەبوو ئاخۆ لە ئۆردوگاکەدا چی دەڵ ین (ئ اخر
لەوە زی اتر چیی ان لێ دەکەن؟) ،لێ رەدا هەن دێک ک ات هەیە ،تەن انەت
بۆ«ئاگرنی»ـیەکانیش ،بەتایبەتی بە قەول ی ڕووس ییەکان زۆرگ رنگە کە
دەگوترە" ":زمانم دوژمنمە" .ئەن دازیارەکە لە کورتی دا ب ڕیەوە و گ وتی،
گوایە «گارین» لە قسەکەی نەگەیشتووە ،ئەو وەسفانەی ئەو کردوونی
ش تی ب اون نەوەک هەر لەالی ئاگرنییەک ان بەڵک و لە سەرتاس ەری
یەکێتیی سۆڤیەتیشدا.
ڕۆژێکی ان کۆمس یۆنێکی پش کنین ه اتە نەخۆش خانەکە .ئەن دازیارەکە
پێیڕاگەیان دین ،هۆک اری س ەردانە کت وپڕەکە ب ۆ ئەو س کاایەی لەس ەر
پزیش کەکە دەگەڕێ تەوە ،کە وادەی ب ۆ ک ۆڵیتەکەی ئ ێمە دان اوە.
پزیشکەکەی ئێمەش زیندانییەکی بە ڕەچەڵەک «ئیستۆنی» ب وو ،ژنێک ی
بەژن درێ،ی تەمەن مامناوەن د و ن ازدار ب وو .بەن دوباو وەه ا
باڵوببوونەوە ،گ وایە دکت ۆرەکە پێش نۆرەیی( )134زی اتر دەداتە زین دانییە
«ئیستۆنییەکان» ،ئەوانەی بە یەکەوە لەگەڵ ئێمە گەیشتوون و ک ارێکی
وەهاش دەکا بۆ ماوەیەکی زۆر زیاتر لە نەخۆشخانە بی ان ێ ێتەوە و ت ا
پش کنینی زیاتری ان ب ۆ بک رە .ت ا ڕاددەیەک چی رۆکەکەی ئەن دازیار
ڕاس تی تێ دا ب وو ،بەام س ەختیش ب وو بس ەلمێنرە .هەرچۆنێ ک ب ێ
«گ ارین» و من یش لەو ک اتەی لە نەخۆش خانەکەدا ب ووین ،نەم انتوانی
بچینە بنووبناوانی پرسەکە.

 -134پێشنۆرەیی :سڕەبڕی ،ڕەفتاری جیاوازتر ،ئەفزەلییەت.
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لەگەڵ کۆمسیۆنەکەش دا سەرپەرش تیارەکەی ئۆردوگ ای ک اریش
گەیش ت .ه ات و پرس یاری لە نەخۆش ەکان ک رد ئ اخۆ ئام ادەن بە
خواس تی خۆی ان بگەڕێ نەوە س ەر ک ار ،چ ونکە ک اری پێویس ت و لە
ناکاوی ان ه اتۆتە پ ێش ،دەب ێ لە م اوەیەکی کورت دا جێبەجێبک رە.
نەخۆش ەکانیش بە بێ دەنگی وەامیان دایەوە .سەرپەرش تیارەکە ئ ێمەی
بەجێ ێش ت .ئ ێمەش ت ازە هاتووەک ان ،حەپەس اویەکەمان لە ئاس ت ئەو
داوا س ەیرە خۆبەخش انەیە لەنێ وان نەخۆش ەکاندا پێنەدەش ارایەوە.
یارۆی ئەندازیاریش بە نەفرینەوە پێم انپێکەنی .پێیگ وتین" :ئەنو امەکەی
دەبینن".
ب ۆ ڕۆژی پاش تر« ،گ ارین» ڕاش کاوانە چیرۆک ی ژی انی خ ۆی ت ا ئەو
کاتەی هاتۆتە پێچۆرا بۆ گێڕامەوە.
"«مێن احیم وۆلف ۆڤیچ» ،وامەزانە ت ۆ یەکەم ین کەس بی ت ،مش تومڕت
لەس ەر زای ۆنیزم و سۆش یالزم لەگەڵ دا ب کەم .ت ۆ م ن دەخەی تە س ەر
کەڵ کەڵەی خەی اڵی ڕۆژان ی گەنوێت یم لە «ئۆدێس یا( .»)135ئ ای چ
بەڵگەوبەندێکم لەگەڵ زایۆنیستەکاندا هەبوو! ئایا دەزان ی ،تەمەن م چەن د
ب وو ک اتێ چ وومە ڕی زی پ ارتی کۆمۆنیس تەوە؟ تەمەن م نەگەیش تبووە
حەڤدە کاتێ بوومە بەلشەفیک و کارم بۆ شۆڕش کرد.
"لە ماوەی شەڕی ناوخۆدا ،من لە نێو پاسەوانەکانی س ووردا ب ووم ،لە
چەن دین شەڕیش دا دژی س پییەکان وەس تاومەتەوە .بەدیل یش گی رام.
س پییەکان لێیان دام و زۆر خ راپیش ئەش کەنوەیاندام ،بەام نەی انتوانی
ه یچ ش تێکم لێ دەربێنن .هەڕەش ەیان لێک ردم ئەگەر قس ە نەکەم وەک
سەگ دەمتۆپێنن .ئەوان دەیانکوشتم ،ئەگەر هاتبا و هێرشی پێچەوانەی
پاسەوانانی سووریان نەکراب ایە س ەر و س ەریان لێنەش ێوابا .ک اتێکیش
ش ەڕی ن اوخۆ کۆت ایی پێ ات ،ک ارێکی ڕاس تەقینەم لەنێ و پ ارتی لە
 -135ئۆدێسا :odessaبەندەرەشارێکە لەسەر کەناری باشووری ئۆکرانیا.
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ئۆکراین پێدرا .ئای چ ڕۆژانێک بوون! من هەم لەنێو حیزبدا کارمدەکرد
و هەم لە زانکۆش دا دەمخوێن د .ک اتێکیش خوێن دنەکەم تەواو ک رد،
پلەیەک ی ب ااترم پێ درا .ئینو ا ب ارمکردە «خ ارکۆب» و دوات ریش
«کییژ» .بۆ ماوەیەک لە سکرتارییەتی حیزب ئیش مکرد لە ئ ۆکراین .لە
کۆتاییدا بوومە سکرتێری گشتی .ئی دی لەو پ ێگەیەوە گواس ترامەوە ب ۆ
پلەوپ ایەی ب ااتر .ب انگکرامە مۆس کۆ و لەس تافی دەس تەی نووس ەرانی
«پراڤدا» داندرام .بوومە یاریدەدەری سەرنووسەری ڕۆژنامەی پارتی.
"لە  ،١٩٣٧ئەو س اڵەی ئەوان ش ێت ب وون ،ژنەکەم گی را .ت ا ئێس تا
دەرب ارەی ژنەکەم باس م ب ۆ نەک ردووی .لەو ک اتەی هەردووکم ان
خوێن دکاربووین ،یەک دیمان ناس ی .ژنەکەش م ئەن دامی حی زب ب وو،
ئەن دامێکی زۆر چ االکیش ب وو .ژنەکەم ج وو نەب وو ،ئەوس ا چیب وو؟
خێزانەکەم ان بە خۆش ی دەژی ا .ک وڕو کچێکم ان هەب وو .ژنەکەم لە
کارەکەم دا یارمەتی دەدام ،من یش ی ارمەتی ئەوم دەدا .مەی لە
هەرەسەرەکییەکەی ئەو زانست ب وو .لە ک ارە زانس تیانەکەی خۆی دا ،لە
س ەرکەوتنێکەوە ب ۆ یەکێک ی دی کە هەنگ اوی دەن ا .ب ووە وانەبێ  ،لە
زانک ۆی ئ ۆکراین ،دوای ئەوە وانەبێ  ،لە پەیم انگەی مامۆس تایانی
«کرانس ی» .پەکک و ،خ ۆ ت ۆ ن ازانی مامۆس تایەتی (پرۆفیس ۆرایەتی)
س وور چ ی دەگەیەن ێ؟ ب ا ب ۆت ڕوون بکەمەوە .یەکێتی ی س ۆڤیەت لەو
بارەیەوە لە واتانی سەرمایەداری ن اچێ .ئ ێمە دام ودەزگەی تایبەتم ان
هەیە ،بۆ بوونە مامۆستا ئایندەی زانکۆک ان لێی دەخوێنن و پێی دەگوترە
پەیم انگەی پرۆفیس ۆرایەتی س وور .ژنەکەم لە ک اری زانس تیدا نای اب
بوو ،پلەکەی بۆ پرۆفیسۆر لە پەیم انگەکەدا بەرزب ووەوە .بەام ١٩٣٧دا
هەمووشتێک سەراوبن بووو .ئەوەبوو لە پڕێکدا ،ژنەکەم گیرا.
"من یش نەم دەزانی چ ی ب کەم .دڵنی اش ب ووم ،زۆری پێن اچی ژنەکەم
ئازاددەکرە .ئاخر ئەو ئەندامێکی دڵسۆزی حیزب ب وو .ئەوان دەس تیان
لە من نەدا .منیش بەردەوامبووم لە کارەکەم لە پراڤ دا .ت ا ڕۆژێکی ان لە
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وەزارەتی ناوخۆدا ب انگکرام .وای بۆچ ووم ،ئەوە وات ای ئەوەیە ،من یش
بگ رن ،بەام لەو مەزن دەکردنەدا ش اش ب ووم .ئەفس ەرێکی پ لە ب اا
پێیگ وتم فەرم انی پێ یە ڕاس تەوخۆ بمب اتە نەخۆش خانەی ک رێملن ،ت ا
ژنەکەم ببینم.
"ژنەکەم زۆر بەڕەنگبزڕک اوی بین ی ،بەام هێش تا بە ش ادمانییەوە
خەن دەی لەس ەر لێ و ب وو .پێیگ وتم لێک ۆڵەرەوەکە بە ترۆتس کیزمی
تاوانباری کردوە و داوایلێ دەکا دان ی پێ دا بن ێ .ئەوی ش دانیپێ دانەنابوو.
ئاخر ئەو هەرگیز ترۆتسکیزمی نەبووە .لێکۆڵەرەوەکە پێیگوتووە ئەگەر
دانی پێدا نەنێ ،لە زینداندا دەڕزە .ئەو بێمراد ببوو ،بڕیاری دابوو خ ۆی
بکوژە .بەام بەرلەوەی هەوڵ بۆ ئەم بدا ،نامەیەکی تایبەتی بۆ ستالین
نووسیبوو ،داوایلێکردبوو ئازادی بکا و کارتی ئەن دامێتی حیزبایەتیش ی
ب داتەوە ،چ ونکە ئەو هەمیش ە ئەن دامێکی دڵس ۆزی حیزب ی ب ووە و
هەروەهاش دەمێنێتەوە.
"بە هەر پەرجووێک بێ نامەکە دەگاتە دەس تی س تالین .م ن دەزان م لەو
نێوەدا زۆر خەڵک نامەیان بۆ «کالینین(« ،»)136ستالین»« ،مۆلۆت ۆب»،
«ئۆردزهۆنیکی دزە» ی ان «ڤۆرۆش یلۆب» نووس یوە ،بەام ه یچ لەو
نام انە وەامی ان نەه اتەوە .کەچ ی ن امەی ژنەکەم گەیش تبوو،
دەس تبەجێش ئەنو امی هەب وو .س تالین فەرم انی دەرکردب وو لە
نەخۆش خانەی زین دان دەریبێ نن بیگ وازنەوە ب ۆ نەخۆش خانەی
«کرێملن» .باشترین دکت ۆر خەریک ی چارەس ەرکردنی ب وون ت ا ژی انی
ڕزگاربکەن .هەروەها ستالین فەرم انی دەرکردب وو دەمودەس ت ک ارتی
ئەن دامێتی پارتیش ی پێب دەنەوە .چەن د ڕۆژێ ک بەس ەرچوون ،کەچ ی
کارتەکەی ان هەر نەگەیش ت .ئەوی ش بە ئ ارامییەوە چ اوەڕێبوو.
 -136میخائی ئیوانۆڤیچ کالینین )١٩٤٦-١٨٧٥( :شۆڕشگێڕێکی بەلشەفی سیاسەتمەدارێکی
سۆڤیەتی بوو .سەرۆکی دەوڵەتی کۆماری سۆسیالیستی فیدرالی ڕووسیای سۆڤیەتی بوو
دواتر بووە یەکێتیی سۆڤیەت .ئەندامی مەکتەب سیاسی پارتی کۆمۆنیست بوو.
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سکرتاریە تی گشتیش داوایکرد ئاخۆ ک ارتەکەی پێگەیش تۆتەوە .وەام ی
ژنەکەش م نەرێی انە ب وو .ب ۆ ڕۆژی پاش تر ،س کرتاریەتی ڕێکخ راوەکە
ک ارتەکەی لەگەڵ پۆزش ێک بەم ش ێوەیە 'بەگ وێرەی ڕێنم ایی ت ایبەتی
هاوڕە ستالین' بۆ گەڕاندەوە.
"مەگەر نازانی چەند خ ۆش ب وو! بێ نە بەرچ اوی خ ۆت! ڕۆژان ی دوای ی
چەن د بەختی ار ب ووین .ئ اخر ژنەکەم گیراب وو ،بە ترۆتس کیزم تاوانب ار
کراب وو ،هەم وو ژیانم ان لەس ەر لێ واری خەرەن دا ب وو ،هەر هەڵ دێرە
هەڵ دێرە ،کەچ ی لە پ ڕێکەوە ڕۆژم ان ل ێ ەاتەوە و لە ج اران
پڕش نگدارتر .س تالین بە خ ۆی ژنەکەم ی ئ ازاد کردب وو ،دەس تەبەری
ئەوەشی کردبوو چارەسەریێكی تەواوی لە نەخۆشخانەکە ب درێتێ .م ن
بە خ اترجەمییەوە پێت دەڵێم و ه یچ زی ادەڕۆیش ن اکەم ،کە ب ێم ئەو
ڕۆژانەم پێ شادمانترین ڕۆژانی ژیانمان بوون.
" یەک دوو هەفتە دواتر ،ژنەکەم چاک بووەوە ،لە خەستەخانە دەرچ وو،
هاتەوە ماڵ و لەوێشەوە چووەوە سەر ک ارەکەی خ ۆی لە پەیم انگەکە.
من یش لە ک اری ڕۆژن امەکە بەردەوامب ووم .پێ دەچوو ئاین دەمان هەم
س ەالمەت ب ێ و هەم بشگەش ێتەوە .ک ێ دەی وێرا دوای ئەوەی ڕووی دا،
ژنەکەم هەراس انبکاتەوە؟ بەام دوای یەک دوو م انگی دی کە ،دیس ان
ژنەکەم ،ب ۆ ج اری دووەم لە الیەن دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی گی رایەوە .زۆر زەح مەتە ب اوەڕبکرە ،وەه ا نی یە؟ کەچ ی
گیرانەکە ڕاستی بوو .ژنەکەم دیس ان گی رایەوە ،وێ ڕای ئەو ڕاس تییەی،
کە فەرم انی گیران ی یەکەم ی ڕاس تەوخۆ لە الیەن س تالینەوە
هەڵوەش ێنرابووەوە .ئەمەش نیش انیدا ،کە گۆڕانک اریێكی ڕیش ەیی لە
فەرم اڕەوایەتیی یەکێتی ی س ۆڤیەتدا ڕووی دا ،گۆڕانکاریێ  ،هەر ئ ێمە
شتمان لەبارەیەوە دەزان ی .خەڵکێک ی وەک ت ۆ لە دەرەوە ت ا ئەمڕۆش ی
لەگەڵدا بێ ،بەبێ سێودوولێکردن وادەزانن ،دەس ەات هەم ووی هەر لە
دەستی پارتی کۆمۆنیس تی دایە .ئەمەش لە م اوەی ژی انی لین ین و یەک
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دوو س اڵیش دوای مەرگ ی ئەو وەه ا ب وو .ئەوە ڕۆژە تەنی ا ئەوک اتە
ک ارتی ئەن دامێتی لە کەس ەکە دەس تێنرایەوە ،گەر هاتب ا و ح وکمی
لەس ەردرابا .ت ا ئەوک اتەی تاوانب ارییەکەی نەسەل مێنرابا ،مافەک انی
لێنەدەس تێنرانەوە ،ئەگەرچ ی بش گیرابا .بەام ئەم ڕۆ پێگەک ان گ ۆڕاون.
چەق ی ب ازنەی دەس ەاتگێڕی لەنێ و حی زبەوە گواس تراوەتەوە دەس تی
دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی .ئەن دامی حیزب ی لەو ک اتەوە
کارتی ئەندامێتی لێدەستێندرێتەوە کە دەگیرە و س ەرجەم مافەکانیش ی
لە دەس تدەدا .چی دی حی زب لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا فەرم انڕەوا نی یە.
تەنانەت دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی حوکم بەس ەر پ ارتی
کۆمۆنیستیشدا دەکا .خۆ دەبین ی ،دەزگەی ئاس ایش دیس ان ژنەکەمی ان
گرتەوە ،هەڵبەتە مشووری ئەوەشیان خواردبوو ،جارێکی دی کە بە ه یچ
ش ێوەیەک ن امەی نەگ اتەوە بەردەس تی س تالین .من ی بەس تەزمان و
بێدەسەاتیش ،دەستەوەستان مامەوە.
"هەرکەمێک دوای ئەوەی ژنەکەم بۆ دووەمین ج ار گی رایەوە ،منیش یان
گرت .لێکۆڵەرەوەکە داوایلێکردم بەڵک و پەیوەن دی هەب وونم بە بارەگ ای
س ەرەکی ترۆتس کییان ب ۆ ئاش کرابکەم .ئەمەش تۆمەتب ارکردنێکی
کوش ندەی ب ێ بن اغە ب وو .من یش قس ەم لەگەڵ لێک ۆڵەرەوەکەم ک رد و
بەڵگەی بێتاوانی خۆم بۆ هێنایەوە .پێموابوو من بەڵگەی حاشاهەڵنەگرم
هەن و تێی دا س ەردەکەوم و ن اوی خ ۆم پاک دەکەمەوە و بە س ەالمەتی
لێیدەردەچم .من بە لێکۆڵەرەوەکەم گ وت ،کە هەر چەن د ڕۆژێ ک بەر لە
گ رتنم وت ارێکم لە پراڤ دا نووس یوە .وت ارەکە بە ن اوی پاشەکش ەیەکی
خێرای مەنشەفیزم ،تێیدا ئەوەم نیش اندابوو ،هەر بەڕاس تی ترۆتس کیزم
لە پاشەکشەدایە بۆ باوەشی مەنشەفییە ناپاکەکان دەگەڕێتەوە.
"بە دەرەنوام و بڕوابەخۆبوونەوە بە لێک ۆڵەرەوەکەم گ وتر دوای ئەوە
تۆ ئێستا دێیت و بە ترۆتس کیزم تاوانب ارم دەکەی .لێک ۆڵەرەوەکەش بە
تەوس ەوە وەام ی دامەوە« :گ ارین» ن ابێ خۆتم ان بە زی رەک
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نیشانبدەی؟ خەڵکی لەتۆ زیرەکتریش هەن .ئێمە هەموو شتێک دەزانین.
بەڵ ێ ،ئ ێمە هەم وو ش تێک دەرب ارەی وت ارەکەت دەزان ین کە لە پراڤ دا
دژی ترۆتس کیت نووس یوە .بەام ت ۆ فش ە بەس ەر کێ دا دەکەی؟ ئەوە
بارەگ ای س ەرەکی ترۆتس کیی ب ووە ت ۆی ڕاس پاردبوو ت ا ئەو هەم وو
وت ارانە بنووس ی ،ب ۆ ئەوەی باش تر خ ۆت پەردەپ ۆش ب کەی و پ ێگەی
ب ااتر لە نێ و حیزب دا وەربگ ری ،ت ا بت وانی کاروچ االکی تاوانباریی انە
بکەی'.
"ئەم تۆمەتبارکردن انە هەم ووی چنین ی دەس تی خەی اڵ ب وون و ه یچ
بنەمایەکی ڕاستییان نەبوو .منیش دەڵێم ،ڕووی قسەکەشم لە تۆیە لێرە
لە پێچۆرا و لەسەر ئەو تەختەبەندە ،کاک «مێناحیم وۆلف ۆڤیچ» نەوەک
ن وێنەرایەتیی دەس ەاتی س ۆڤیەتی .ئەگەر هاتب ا و «ترۆتس کی» ب ام
حاش ام لێنەدەک رد .بەام م ن هەم وو ڕاس تییەکەت پێ دەڵێم .ه یچ
پەیوەندییەكم بە مەڵبەن دی ترۆتس کییەکانەوە نەب وو .بە پ ێچەوانەوە ،لە
وتارەکانم ،لە دوانەک انم ،کە لەب ری ک ۆمیتەی ناوەن دی دەم دان ،دژی ان
وەستابوومەوە .بەڵێ ئەوەش ڕاست بوو ،لە بیستەکان و بەر لە مردنی
لین ین ،ئەو ک اتەی خوێن دکاری زانک ۆ ب ووم ،مەیل ێکم بە الی ش ێوەی
هزری ترۆتسکیی هەبوو .ئەوکات بەڵگەوبەن دێکی گەورە لەنێ وان لین ین
و ترۆتسکیدا هەبوو .هەموو شتێکئش ڕاگەیەنراو زانراو بوو ،هەم ووان
لەبارەی انەوە دەزان ی .لەبەر زم انی تون دی وتارەک انی «ترۆتس کی»،
جارێکی ان لین ین هەڕەش ەی دەستلەکارکێش انەوەی لە حی زب و لە
دەوڵەت کرد .ئەوکات هێشتا دێموکراسی لەنێوخۆدا م ابوو .کەس یش لە
دەربڕینی هزردا نەدەترسا ،ئەوسا دەربڕینەکە بەالی ترۆتسکیدا یان بە
الی لینیندا بشکابایەوە .هەم وو ت اکێكیش لە یەکێتی ی س ۆڤیەتیدا ئەمەی
دەزانی .زۆر کەس ،کە ئێستا کار بۆ حکوومەت ،بۆ کۆمیتەی ناوەن دی،
بۆ سۆڤیەتاتی ڕووس ی ،ب ۆ پ ارتی کۆمۆنیس تی دەکەن ،ک اتی خ ۆی بە
یەکەوە لە زانک ۆ دەمانخوێن د ،ئەو ک اتیش وەک ب اقی خوێن دکاران
پش تگیریمان لە هەن دە لە بۆچوونەک انی ترۆتس کی دەک رد .هەم وو
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شتەکەش ڕەوا و قانوونی بوو .هیچ کێشەیەک نەبوو .بەام لەو ک اتەوە
 لە ڕۆژانی خوێندنەکەمدا  -من هیچم نە لەگەڵ ڕوانگەی ترۆتس کی ونە لەگەڵ الیەنگران ی ئەودا نەب ووە .بە پ ێچەوانەوە ،بە تون دی دژی ان
وەستابوومەوە.
"کەچ ی س ەلماندنەکە دادی نەدام .لێکۆڵەرەوەک ان  -ئ اخر م ن چەن دین
لێکۆڵەرەوەم هەبوون  -هەر لەس ەر داواکەی خۆی ان س وور ب وون ،کە
دەبێ دان بە هەموو پەیوەستیێکم بە بارەگای ترۆتسکییەوە دابنێم ،دان
بە چەن د ش تێکدا بن ێم ،کە نەمک ردوون .ئای ا دەزان ی لێک ۆڵینەوەکەم
چەن دی خایان د؟ پێمگ وتی ،لە ١٩٣٧دا گی رام ،هەر س ێ م انگیش دەب ێ
«تۆمس ک» م بەجێ ێش تووە ،ئەمەش دوای ئەوەی پێیانڕاگەیان دم،
کۆمس یۆنی ڕاوێ،ک اران هەش ت س اڵ س زای لە ئۆردوگ ای ک اری
بێگاریدا بۆ بڕیومەتەوە .لێکۆڵینەوەکەم چوار ساڵی خایاند .بەشی هەرە
زۆری ئەو م اوەیە لە زین دانی «تۆمس ک» ب ووم لە س یبیریا .لەوە
لەگەڵ هەن دە لە س ەرکردەکانی حی زب ،لەگەڵ باش ترین لە ئەفس ەرانی
س وپای س ووردا لە زین دان ب وومر لەوە لەگەڵ بەلش ەفیکەکان ب ووم،
ئەوانەی س ەرکردایەتی پرۆلیتاریای ان ک رد ش ۆڕش ب کەن و لە ش ەڕی
ناوەخۆش دا س ەرکەوتوو ب وون .م ن ش تی زۆر س امناکم بینی وەر زۆر
شتی کوشندەم تاقیکردۆتەوە.
"کاک «مناحێم» ،ب ا ئەوەش ت بەزەین دا نەیەت ،کە لەنێ و ئەوانەی ئەوە
ڕۆژە گیرابوون ،تێکدەری ڕاستەقینەیان لەنێواندا نەب ووە .هەڵ بەتە لەو
ج ۆرە کەس انەش هەر هەب وون .بە خ ۆم هەن دێکیانم بین ین .ئەوان
بێباک انە دەچ وونە لێک ۆڵینەوە ،کە دەش گەڕانەوە بە ڕەزامەن دی خ ودی
خۆی ان و لێکۆڵەرەوەک ان دەگەڕانەوە .ئەوان ڕاه اتبوون بە ئاش کرا لە
نێو زیندان دا پڕوپاگەن دە ب کەن' .بەڵ ێ ،ئەوان ڕاه اتبوون لەس ەر ئەوەی
ب ێن' ئێمە ناوەکانمان داون .یەکێک ناوەکان بدا .دەی با ئەوان یش بچ نە
نێو زین دان .زۆر لە زین دانییەکان ئەن دامی ک ارای حی زب ب وون لەوەش
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گەورەتر دانپێدانانەکانیان بوو .ئێمە ئیرادەی حیزب تێکدەشکێنین .چەند
ناوی زیاتر بدەین ،ئەوەندە بۆ ئێمە باشترە".
"م ن خ اترجەمم ،لەبەر تێک دەرە بەدنیازەک ان بە هەزاران کەس لە
ئەن دامە هەرە باش ەکانی حی زب گی ران و لەن اوبردران و خ رانە نێ و
گەرداوەکەوە .لێکۆڵەرەوەک انیش تەنی ا یەک ش تیان دەویس ت:
دانیپێدابنێ ،پەیوەندییەکانتم بۆ ڕوون بکەوەر کێ ی دی کە ترۆتس کی ب وو؟
کێی دیکە دژی کۆمیتەی ناوەندی بوو؟
"لەوانەیە هەر لەبەر ئەو تێک دەرە بەدنی ازانە ،زۆر لە لێکۆڵەرەوەک انی
ئەوە ڕۆژە ،لە کۆتایی دا بە خۆش یان لەن اوبرابن .م ن پێت دەڵێم ،ئەوە
س اڵێ ،لە ١٩٣٧دا ،ئەوان دی ن ب وون .ڕۆژێکی ان زین دانییەکان لە الیەن
لێکۆڵەرەوەیەکی دڵڕەق لێیان پێچ رایەوە ،ئەو دارک اری ک ردن ،بەخ راپ
لەگەڵی ان ج ووایەوە ،داوای دانپێ دانانێکی تەواوعەی اری دەک رد ،کەچ ی
هەر چەن د ڕۆژێک ی کەم دوای ئەوە ،هەم ان لێک ۆڵەرەوە ه اتە زین دان،
بەام ئەموارەی ان وەک زین دانییەک .ئینو ا ئەو بە دەوری خ ۆی،
چەرخی گەردوونی لێ ەڵگەڕایەوە ،دەبووایە دان بە هەموو شتێکدا بنێ،
داوایلێکرا پەیوەندییەکانی لەگەڵ مەڵبەن دی ترۆتس کییدا ئاش کرابکا ،هەر
شتێکیش ی دژی ترۆتس کیزم کردب وو بە ب ا ڕۆیش ت .هەن دێکوار بە
لێک ۆڵەرەوەکە دەگ وترا ،دانیپێ دابنێ بەوەی ڕێنم ایی لە بارەگ ای
تێک دەرانەوە ب ۆ ه اتووە ،ت ا ئەن دامە دڵس ۆزەکانی حی زب و ک ادرە
باشەکانی الواز بکا بۆ ئەوەی ڕیزەکانی حیزب تێکبشکێنێ .بەر لەچەن د
ڕۆژێ ک خ ودی لێک ۆڵەرەوەکەی کە گیراب وو .ئەوی ش گی را ،ئینو ا
داوایلێکرا دان بە هەموو تاوانێکدا بنێ ،کە دەرهەق قورب انییەکەی پ ێش
خۆی کردبوو .من وا پێت دەڵێم ،ئەوکات وەک ئەوە واب وو ،هەمووم ان
لە ماڵێکی گەورەی ش ێتیدا ژی ابین .ت ۆب ێ کەی کۆت ایی بەو ش ێتایەتییە
بێ؟
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"بۆ چ وار دانە س اڵ م ن لە ژێ ر لێک ۆڵینەوەدا ب ووم ،لە لێک ۆڵەرەوەیەک
دەدرامە دەست یەکێکی دیکە .خراپترینیشیان لێکۆڵەرەوەی «تۆمس ک»
بوو .ئەو کەس ێکی ش ووم ب وو ،لە هەم وو زین دانەکە بە دڵڕەق ی ناس را
ب وو .ئەوان ڕاه اتبوون 'دۆزی تایبەتی ان' دەدایە دەس ت .ئەوی ش لە
()137
ڕووخاندن و تێکشکاندنی کەسی سەرسەخت و نەسەلمێندا مەعان
بوو ،خۆشی بەوە هەڵدەدایەوە ،گوایە ت ا ئێس تا ه یچ زین دانییەک لەژێ ر
سیس تمی لێپێچی نەوەی ئەو دەرنەچ ووە ،کە دان ی پێ دانەنابێ .ئەو
ک ابرایەی لە هەم وو هەس تێکی مرۆڤ ایەتی بە دوور ب وو ،ناردی ان
لێکۆڵینەوەم لەگەڵدا بکا .من تا گەیش تمە دەس تی ئەو پی اوێکی نەخ ۆش
ب ووم .دوو ج اران هەوڵ ی خۆکوش تنم دا .هەوڵم دا دەمارەک انم بب ڕم،
چ ونکە س ووک و ئاس ان چی دی بەرگەم نەدەگ رت .بەام خ ۆ لە
ڕووس یادا لە زین دانی ن اگەڕێن وەه ا بە ئاس انی و خێ را بم رە .لە
هەردوو ح اڵەتەکەدا دی اربوو کە خ وێنێکی زۆرم لەبەر ڕۆیش تبوو .لە
بەرەنو امی هەم وو ئەمانەش دا ،ح اڵم ش ڕ بووب وو ،نەخۆش ی دڵ م لە
خراپیدا قۆناغێک چووبووە پێش .ڕۆژانە پ لەی گەرم یم بەرزدەب ووەوە،
هەروەک ئێس تا ،ئی دی لەو دۆخەدا ب ووم ،منی ان ب ردە بەردەس تی ئەو
شارەزایە لە تێکشکاندنی زیندانییەکان.
"ئەو وەک لێکۆڵەرەوەک انی دی کە قس ەی لەگەڵ نەک ردم .لێیپرس یم ئای ا
ئام ادەم دان ی پێ دابنێم ،من یش پ ێم گ وت ،هەم وو ش تێک کە دەی زانم،
گوت وومە .ئینو ا پێچکێک ی لە کورس ییەکە دەرهێن ا  -دەتگ وت گ ایە
ئەوەن دە خ ورتە  -ئینو ا کەوتە س ەرم ،کوێ ت نایەش ێ! کەل لەم،
شانەکانم ،هەموو جەستەم ،لەگەڵ لێدانیشدا هاواریدەکرد و دەیش یڕاندر
'دەی دان ی پێ دا دەنێ ی ی ان ن ا؟" ج ار لەس ەر ج ار ئەمەی
دووب ارەدەکردەوە .خۆزایی انەش بە دەس تەکانم س ەرم ،دەموچ اوم
دادەپۆش ین ،بەام هەس تم بە ژان ی دڵ م ک رد .دەس تەکانم خس تنە س ەر
 -137مەعان :شارەزاو بە ئەزموون.
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دڵ م و لێیپ اڕامەوە تەنی ا لە س ەر دڵ م نەدا ،بەام ئەو هەر گوێش ی
لێنەب وو .دوای ش ەوەکە ،چەن د جارێ ک هەوڵم دایەوە خ ۆم بفەوتێ نم،
بەام تێیدا سەرنەکەوتم .ئێستاش ک اک «مێن احیم وۆلف ۆڤیچ» دەمبین ی
لێ رەم ،لەس ەر ئەو تەختەبەن دەی «پێچ ۆرا»م .نە دادگەی ی هەب وو نە
ه یچ .دوای چ وار س اڵ لە لێک ۆڵینەوە ،پێیانڕاگەیان دم ،کەوا ح وکمی
هەش ت س اڵیان وەک س زا لە ئۆردوگ ای ک اری چاکس ازییدا ب ۆ
بڕیومەتەوە .بەیانیش بە یەکەوە دەچینە کار".
لەو ڕۆژەی گارین ئەو هەموو شتەی ب ۆ گێ ڕامەوە ،دکت ۆرەکە بڕی اری
دابوو ،ناوی چەندین کەس ی خوێن دبووە ،کە بەی انی دەب ێ نەخۆش خانە
جێب ێ ن و بچنە ئۆردوگای ک اری بێگ اری« .گ ارین»ی ش یەکێ ک لەوان
ب وو .دکت ۆرەکە بە «گ ارین»ی گ وت ،داوای لە کۆمس یۆنی چ اودێری
ک رد ،بەڵک و لێ بگەڕێن «گ ارین» لە نەخۆش خانە بمێنێ تەوە ،چ ونکە
نەخۆش ی دڵ ی هەیە و ڕۆژانەش پ لەی گەرم ی دەگ اتە س ەد پ لە .بەام
کۆمس یۆنەکە هەم وو ئەو ڕوونک ردنەوانەی بەالوە ن ابوون ،ئاگ اداری
پزیش کەکەیان کردب ووەوە ،دەب ێ واز لەو ج ۆرە ک ارانە بێن ێ و
زیندانییەکان بەرەو سەرکار بنێرە ،دەنا دواتر بەرپرسیار دەبێ.
لە دۆس یەکەی «گ ارین»دا چ وار پیت ی  K.R.T.D.نووس رابوون کە
واتای «چاالکی ترۆتسکییانەی شۆڕشی چەواشە»ی دەگەیان د .ئەمەش
یەکێک لە خراپترین ماددەی قانوونی بوو لە یەکێتیی سۆڤیەتدا.
ئەوە ڕۆژە ،گ ارین و م ن چ ووینەدەر ،چ ووینە بەردەم چیمەن ی
کۆڵیتەکەمان .لەوە زیندانییەکی «ئوکری» ڕووسی بەژندرێ،مان بین ی،
بە نی وە بردەب ردێکەوە بە خ ۆی دەگ وت " :ئ ۆو ،ژهی دی ،ژهی دی (ه ۆ
ج وولەکە) چی ت بەس ەر دە؟ هی تلەر لەوە دەتانش ێلی و لێ رەش لەنێ و
ئەو زۆنگ اوەن .بە داخ م ب ۆ ج ووە بەس تەزمانەکان .ئەوان لە هەر
کوێیەک بن ،تووشی بەای خۆیان هاتوون ،ئەدی چی بەسەر ئێوە دە،
هەی جوولەکەینە؟
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یاری دەدەری سەرنووس ەری پراڤ دا ،کە دەرکراب وو ،بە نەخۆش ی لە
نەخۆش خانە گ وێی لە وش ەی ژهی دی ڕووس ی بب وو هەر لە خەی اڵی
مابوو.
ئەمەش دوای ئەوەی ،کە چیرۆکەکەی خۆی بۆ گێڕامەوە.
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١٧

یاوەریکردنی ئۆرکێسترا
سەرپەرش تیاری ئۆردوگ اکە ،کە پی اوێکی ک ورتەبنە و قەڵەو ب وو ،بە
دەنگێک ی پ ڕ لە ج ۆش و خرۆش ەوە گ وتی" :خەڵکی نە ،ئێس تا ئێ وە لە
ئۆردوگ اکەی ئ ێمەدان .ئێ وە دەب ێ ب ۆ یەکەم ج ار بچ نە س ەر ئ یش .لە
بیرتان بێ ،ئێوە ک ار ب ۆ س ۆڤیەتی نیش تمانی دای ک دەکەن .لەوە ،زۆر
دوور لە ئ ێمە ،ش ەڕێکی ترس ناک هەڵگیرس اوە .خ وێن لەگەڵ ق وڕاو
تێکەڵ ی یەک ب ووە .ئێ وەش زۆر لە بەرەک انی پێش ەوەی ش ەڕ دوورن،
ئێ وە دەب ێ سوپاس گوزاری ئەوانە ب ن ،کە لەبەران بەر مرۆڤخۆرەک انی
ئاڵم ان ڕاوەس تاون و بەرگرییت ان لێ دەکەن .هەر ب ۆیە ئەرکێک ی مەزنە،
لێرە چاکی مەردانەی بۆ کارەکە لێ ەڵبکەن ،بۆ ئەوەی ئێ وەش بە ڕۆڵ ی
خۆتان یارمەتی بەرەکانی جەن بدەن .ئەمڕۆ ئێوە دەست دەدەنە تەور
و بێ  ،بەڵکو بەیانی بۆ چەک ەڵگرتن بان بکرێن .دەی بۆ س ەرکار! ب ۆ
پێشەوە! هورا!"
زین دانییەکانیش ،کە گوێی ان لەو دنەدانەی بەرپرس ەکە ب وو ،لەس ەر
گردۆڵکەیەک وەس تابوون ،کە ب ۆ مەودایەک ی دوور بەس ەر لێوارەک انی
ڕووب اری پێچ ۆرای دەڕوان ی .لە خ وارەوەش ،لە الی دەس تە چەپ ی
قەراغ ی ڕووب ارەکە ،هێ ی ئاس نین و ژم ارەیەکی زۆری ک امیۆنی ب ار
هەبوون .لە ڕووبارەکەش بەلەمی بار وەستابوون .سەرەتا بەرپرس ەکە
ئاماژەی بە بەلەمەکان کرد و پاشان قامکی ب ۆ کامیۆنەک ان ڕاهێش ت و
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گ وتی" :حی زب و حک وومەت کارێکی ان بە ئ ێمە س پاردووە ،ب اری س ەر
ئەو بەلەم انە دابگ رین و لە ک اتێکی دیاریکراویش دا لە کامیۆنەکانی ان
باربکەین".
زین دانییەکانیش پێک اتەیەکی هەمەڕەنگ ی وات ان ب وون .لەنێویان دا
ڕووس ی ،پۆل ۆنی ،لیت وانی ،ئیس تۆنی ڕۆم انی (خەڵک ی بێس ارابیا) و
جووم بەدیکردن .بە شێوەیەکی ئاسۆیی ،زیندانییەکان بەگوێرەی زم ان
و ڕەچەڵەک پۆلینکراب وون ،بەام بە ش ێوەیەکی س توونیش،
دابەش کرابوونە س ەر تەنی ا دوو گ رووپ :زین دانی سیاس ی و زین دانی
تاوانکار .هەر دابەشکردنە ئاسۆییەکەش بوو ،کە دەیخوارد.
ئەو گوت ارە واتپ ارێزییەی بەرپرس ە خەپەکە ب ۆ هەم وو زین دانییەکان
بوو ،بەام هەر بە تەنیا زیندانییە تاوانکارەکان بە ه ورا وەامیان دایەوە.
ئی دی بەم وەام دانەوەیە بەرەو ڕووب ارەکە لێ،ب وونەوە .زین دانییە
سیاس ییەکانش بە خێرای ی گەیش تنە بەلەمەک ان و ڕۆژی کارم ان
دەس تیپێکرد .ئ ێمە دەب وو هێ ی ئاس نینی ک ۆتاس ڤارکوت ا بە فەرم انی
پارتی و حکوومەت دروستبکەین.
ئینو ا لەوە و لەپ ڕێکەوە دەنگ ی موزیکم ان ه اتەبەرگوە ،ئەوەش لەو
ک اتەی دابەزی م و ویس تم بچ مە س ەر بەلەمەکە .م ن و زین دانییە
نوێیەک انی دی کەش ئاوڕێکم ان ب ۆ پش تەوە ب ۆ الی گ ردۆڵکەکە دایەوە:
هەر بە ڕاس تی س ەرچیش نەچووب ووین .لەس ەر بەرزای یەکەدا ،ئ امێری
ف وودار ،دمب ک و س یمبا ( )138ب ۆ خۆش ی ئ ێمە لەوە ب وون .ئ اوازی
گۆرانیێکیان لە پەسندانی ڕۆژی خەباتی ڕزگاری سۆڤیەتی دەژەنی.
ئێمەش هەموو ئەو ش تانەمان کە ب ۆ دروس تکردنی هێ ی ئاس نین ب وو،
دابەزاند .هێ ی ئاسنینی ڕووسی بە ش ێوەیەکی ن اوازە بەری ن ب وون .بە
بەراورد لەگەڵ واتانی ئەورووپ ای خۆرئ اوادا ،زۆر درێ،ت ریش ب وون.
-Symba
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درێ،ی و قورسایی کەرەستەکانیش ب ۆ ڕان انی هێ ەئاس نینەکە لە قەدەر
یەک ب وون .ئەوپەڕی ب اری هەر زین دانییەک لەهەر کەڕەتێک دا هەر
شیش ە ئاس ن ب وون کە لە بەلەمەکە داببەزێن ین و لە کۆمیۆنەک ان
باری انبکەین .هەرکەس ێک لەوە زی اتری هەڵگرتب ا ،دەب ووە م ایەی
سەرنودانی باش بۆ کارکردن.
ئ ێمە شیش ە ئاس نەکانمان لە س ەر بەلەمەکە بەس ەر ش انی خۆم ان و
بەسەر تەختەدارێکی باریکیشدا هەڵدەگرت و و بەرەو کەنارەکە بۆ الی
لۆرییەکانی قیتارەکە دەهێنانەوە ،مەودایەک س ێ س ەد مەترێ ک دەب وو.
دوای چەن د س ەعاتێکی کەم ،هەر جارێ ک شیش ەیەکم هەڵ دەگرت،
هەستم بە ئازارێک دەکرد ،کە لە تەختەی شانەکانمەوە دەه ات .هەم وو
پێس تی شانیش مان ڕووش ا .هەم ان ش تیش بەس ەر زین دانە نوێیەکان دا
ه ات .زین دانییە تاوانکارەک انیش مۆڕەی ان لێ دەکردین و گاڵتەی ان
پێ دەکردین بە دەس ت ناس ک و نەرمون ۆڵ بانگیان دەکردین.
هاواریاندەکرد" :ئێوە نازانن چۆن کار ب کەن ،دەی س ەیری ئ ێمە ب کەن".
هەر بە ڕاستیش ئەوان دەیانزانی چی دەکەن .ئەوان پارچە پەڕۆیەکیان
لەسەر ملی ان دادەن ا ،ت ا پێس تی ش ان و ملی ان لەبەر زەب ری هەڵگرتن ی
ئاسن و قەدەدارەکان زیاتر نەڕووشێ.
ئینوا لە ه یکەوە یەك ی لە زین دانییە تاوانکارەک ان ه اواریکرد" :زاکورک ا
 "!zakurkaئ ێمەش هەر هێن دەمان زان ی ،هەم ووان دەس تیان لە ک ار
هەڵگ رت .هەن دێک لە زین دانییەکان ،پ ارچە کاغەزێکی ان لەو پ ارچە
ڕۆژن امەی بەرکی ان ک ردەوە ،هەن دێک تووتنی ان تێک رد و لوولیان دان،
تفێکیان لێدا تا یەکدی بگرە ،بەام خۆ کاغەزەکە ئەس توور ب وو ،ئی دی
جگەرەیەک ی ئەس تووری لێپێک ات ،هەروەک چلودەک انی هاڤان ا! بە
تەماش اکردنی ڕووخس اری جگەرەکێش ەکان ،دەتبین ی ئەوان یش لە
چرووت کێشەکان چێ،یان کەمتر نەب وو ،هەرچەن دە ج گەرەی ئەوان لە
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دەم ێکەوە دەچ ووە دەمێک ی دی کە .س ێ ت ا چ وار م،لێ دان الیەن ی
هەرەزۆری جگەرەکە بوو.
"زاکورک ا بەس ەرچوو "،یەک ێ لە سەردەس تەکانی ت یمەکە ه اواریکردر
"بگەڕێنەوە سەر کار!"
"______ هۆ فەرماندەی هێز ،هەی ماری نەفرەتی "،یەكی لە زیندانییە
تاوانکارەکان وەها بە دەن هاواریکرد ،هەرچەندە نی وەی جوێنەکەش ی
ئاراستەی سەردەستەی گرووپەکەی خۆی کرد.
سەردەس تەی گ رووپەکەش بە ج وێنەکە تێکنەچ وو ،پێ ی س ووکایەتی
نەبوو .کارەکە دەستپێکراوەیە.
کاپتنێکی پۆلۆنی ،کە لە تەک من بوو ،شیارێکی «ئادام میزکی ویزیچی»
لەبەر گ وتەوە ،ش یارەکە س ەبارەت بە کەوتن ی قەای گران ادا و ت ۆڵەی
بەرگریکارەک انی« ،ئەلم انزور»ی ئیس پانیە داگی رکەرەکە نووس یبوو.
ئەفسەرەکە ئەم کۆپلەیەی گوت:
"ئەوان شەوی مەغریبییەکانیان لەباربرد
لەوە سۆز باری کردبوو ،دڵڕەقی ئاسنیان نیشاندان،
بەام لەوە ،لە گرانادا ،قەاکان هێشتا هاوپەیمان بوون،
هەرچەندە دەرد و ئافاتیش بەنێو شاردا گوزەریکرد "...
کابرا ئەوەندەش ی ب ۆ زی ادکرد" :ئ ێمە ئاس ن ڕادەکێش ینر تووش ی بەا
بووین ،بەام ئێمە «ئەلمەنزوور»مان نییە!"
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سەردەستەی گ رووپەکەش لە ش وێنی خ ۆی ه اواریکرد" :بەام خ ۆ ت ۆ
تازە جگەرەت کێشا .تۆ دەبێ بگەڕێیتەوە سەرکار".
"دەی وەک م ار کیفەکی ە( )139مەکە "،تاوانکارەک ان بە ک ۆرس وەام ی
کابرای ان دایەوەر "هەوڵ دە بە خۆش ت هەن دێک ک ار ب کەی! هەی
مشەخۆر!" دوای ئەوە دەستەجوێنێکی بە کۆمەڵی بۆ چوو.
«زاکورک ا» هەر دووكەڵێک ی هەڵچ وو نەب وو لە پەڕی ک اغەزێکەوە
دەربچێ ،کە ڕۆژگارێک پراڤدا بوور بەڵکو بەش ێکی نەپچ ڕاوەی ش ەڕی
م ان و نەم انی ئەوانەب وو ،کە حوکمی ان بەس ەردادرابوو ،لەو ئۆردوگ ا
بێگارییەدا ڕەنج بدەن.
س ەرباری وچ انی جگەرەکێش انەکە ،س ەرباری ئەو س اتانەی ت ایەی
کامیۆنەک ان کارەکەی ان تێک دەدا و دەب وایە س ەرلەنوە تێ ەڵچ نەوە،
کامیۆنەکە لە لەوحەدار و شیشە ئاسن بارکرا ،ئەمەش لەکاتێکدا هێش تا
دەس تەی س ەرگردەکە هەر لەس ەر ژەنین ی مارش ی کرێک اران
بەردەوامبوون.
لەس ەر بەرزای یەکەوە قۆتڕێ ک( )140کە هەم وو ئێس قانەکانی دی اربوون،
عەرەب انەیەکی ڕادەکێش ا و بە هێواش ی لە نش ێوەکە ش ۆڕ دەب ووەوە.
دی مەنەکە گالیس کەیەکی ئ اوی گەرم ی ک ۆنینەی هێن امەوە ی اد .ئی دی
خواردنی نیوەڕۆ گەیشت.
کەمێ ک لە زین دانییەکان پ ارچە س ەموونەکەی بەیانیی ان ب ۆ م ابووەوە.
بەام زۆرینەی ان ناچ اربوون بڕی ان بە س ووپی ماس ییە ناخۆش ەکە

 -139کیفەکیە :دەنگی مار .شایانی باسە لرفەلرفکردن دەنگی خواردنی مارە ،سیکە سیک،
یان چیکە چیکیش هەیە ،دەنگی ڕۆیشتنیشی پێیدەڵێن خشە ،خشەی مارو مێروو..
 -140قۆتڕ :ئەسپێکی پیر و لەڕوالواز کە کەڵکی پێوە نەمێنێ.
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بش کێنن .زین دانییانی لوکیش کی هەڵیاندەقۆڕان د و بە خەنیب وونەوە
دەیانگوت" :ئۆخەی ،خواردنمان گەیشتێ!"
دوای نی وەڕۆ کۆرس ی موزی ک ڕۆیش تن .بەام م ێش و مەگەزە
وردەک ان ت ا دەه ات زی اتر دەب وون گ ۆرانی ن وێی خۆی ان دەچ ڕی :بە
خ وێنی زین دانییان برس ین .ئەو دەعبای انە هەم پێوەیان دەدا و هەم
گۆرانیش یان دەگ وت ،دەی انم،ی و لە گیزەگی زیش( )141نەدەکەوت ن .لە
دەس تیان قوت ار نەدەب ووین ،ڕێ ی هەاتن یش نەب وو .دیس ان زین دانییە
تاوانکارەک ان بە الق رتێەوە بەس ەر ئێمەی ان ه اواردەکردر "دەستس پی و
ناسک" .ئەوان بە ئەزموون بوون .ئەوان دەمامکێکی تەوندار یان پارچە
تەلیس یان بەس ەر س ەری خۆی ان داهێن ابوو ،کونکونی ان کردب وو.
دەس تەکانیان بە پ ارچە گوش ێک کە وەک دەس توانەیان لێکردب وو،
ش اردبوونەوە .ئ ێمەی نوێیەک انیش بە تەواوی کەوتب ووینە بەر
ڕەحمەت ی بەای ئەو دەعب ا وردی انە .ئەرە خ ۆ پێش تریش ئەن دازیارە
تێک دەرەکە ئاگ اداریکردبووینەوە ،بەام کەس مان هۆش دراییەکەیمان
بەهەن د هەڵنەگ رت .ئ ێمە وام ان دان ابوو بەرگەی مێش وولەکان بگ رین!
بەام خۆ مێشوولە نەبوون ،بەای خوا بوون!
لەو ک اتەی لەس ەر تەختەبەن دەکانی نێ و ک ۆڵیتەکە هەڵس این ،چ واردە
س ەعات تێ پەڕی .دوازدە س ەعات لەو ک اتەی گوێم ان لە هاتوه اواری
تاوانبارەک ان ب وو بە "ه وورا" هاوئ اوازی سەرپەرش تیاری ئۆردوگ اکە
ب وو .ڕۆژە ک ارەکە تەواو ب وو .ئێمەی ان ک ردە پێ نج ڕی ز و ژماردنی ان.
"ئاگادارت ان دەکەی نەوە ،یەک هەنگ او بە دەس تە چەپ ،یەک هەنگ اویش
بە دەستە ڕاست ،واتای ڕاکردن و هەاتن دەگەیەنێ و ئ ێمەش تەقەت ان
لێدەکەین".

 -141گیزەگیز :دەنگی مێش ،مێشوولە.
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زین دانییە تاوانبارەک ان بە منگەمن نەفرەت ی خۆی ان دەرب ڕی .م ایەی
سەرسوڕمان بوو پێچۆرا سوورهەڵنەگەڕا.
لە دەروازەی ئۆردوگاکەش یەکە بە یەکەی زیندانییەکانیان پشکنین.
تاوانبارەک ان هاواری انکرد" :خ ۆ ئ ێمە هەم وو ڕۆژەکەی هەر ئاس نمان
بارکردووە .باشە ئەوە بۆچی دەمانپشکنن؟"
لە مەی دانەکەدا ڕیزی ان ک ردین .لە ژم اردنەکە هەڵەی ان ک رد .ج ارێکی
دی کە ژماردی انەوە .هێش تاش ژم ارەکە ڕێ ک نەه اتەوە .ئ ێمەش بە
نیگەرانی یەوە لەوە وەس تاین ،برس ی و پش ت ک ووڕ .ق اچ جەس تەیان
پێ ەڵنەدەگی را ،ئ ازاری سەرش انەکانمان حەجم انی لەبەر بڕیب ووین.
کەچ ی هەر لە ڕی زدا وەس تابووین .هەر دەب ێ ژماردنەکەی ان ڕاس ت
دەربچێ.
لە کۆتایی دا وەه ا دەرچ وو .ئێمەی ان بەردا ،باڵوەی انپێکردین .چ اوەڕێی
خ واردنی ش ێوان ب ووین ،چ اوەڕێی س ووپی زی اتر ،س ووپێک کە
ت امەکەی نەخۆش ی دەک ردین ،س ەرباری ئەو ش ەکەتییەی کە ڕۆژێ ک
وایلێکردین ڕاپەڕین.
لەپڕ هاوارێک بەرزبووەوە:
"ه ۆی ،ئەرە فەرمان دە! هەی مش ەخۆر! ئەوانەت نان داوە؟" ئەو وش ەی
ڕووس ی "ناکۆرمی "nakormilی بەکارهێن ا ،کە وات ای "نان دانی
دڕندەکان"ی دەگەیاند.
چیدی ئێمە ئادەمی نەمابووین تا خواردنمان بدرێتێ .بە ڕۆژێک ب ووینە
ئەو ئ اژەانەی دەب ووایە ئالیکی ان پێب درابایەر (راب س یا )Rab - sila
هێزی کاری (کۆیلەی) یەكێتیی سۆڤیەت.
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یەکێتی ی س ۆڤیەتی خ اڵی الوازی س ەبارەت بە پی تە کورتکراوەک ان
هەب وو  -بەڵک و لەبەر مەیل ی تەلم وودیزم ب ێ؟ ( -راب س یا Rab -
 )silaکورتکراوەی دەستەواژەی  rabotchia – silaـیە ،واتای هێ زی
کاری پیاو یان دەستی کار دەگەیەنێ .بەام پیتەکانی  R - A - Bهەر
بە خۆی لە ڕووسیدا واتایەکی دیکە دەدا ،واتای کۆیلە دەدا .گومانیش ی
تێ دانەبوو زمانەوان انی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
چاویان لێنوقاندبوو.
بەو بیرکردنەوانە خۆم فڕێدایە سەر تەختەبەن دەکەم .ت ا خەوم ل ێکەوت
هەر گ وێم لە س ەدای ئەو پرس یارە دەب ووەوە ،کە بە هەم وو
شۆڕشگێڕیەتییەکەی خۆی گوتی" :ئەرە خواردنتان داوەتە دڕندەکان؟"
ب ۆ ئەوەی لەوە تێ بگەین کە چ ۆن راب س یا (هێ زی ک ار  -ک ۆیلە) لە
یەکێتیی سۆڤیەتدا دەژی ،چۆنیش بەکاردەهێنرە ،مرۆ پێویس تی بەوەیە
کڕۆک ی دەس ەتەواژەکە بنەم ای ئەرکەکەی بزان ێ کە ب ۆچی ئۆردوگ ای
چاکسازی کارییان ڕۆناوە .ئەمانەی خوارەوە:
 - Brigadeدەس تەی ک اری زەح مەت کە ژمارەی ان  ٢٠ب ۆ  ٣٠دەب ێ،
ئەمە گرووپێکە.
 - Brigadierسەردەستە ،بەرپرسە لە کاری گرووپەکە.
 - Pro - rab – proizvoditel rabotبەرپرس یان سەرپەرشتیاری
ژمارەیەک لە گرووپەکان.
 - Nariadschikکاردابەشکەر لەنێو ئۆردوگادا.
 - Normنۆرم ،بەشە ڕۆژانەی کاری هەر زیندانییەک.
 - Normerovishchikئەو نووس ەرەی بەش ەکاری زین دانییەکانی
دەژمارد و تۆماردەکرد.
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 - Katiol - Dixiبەشە خۆراکی ڕۆژانەب وو .بەش ە س ەمون و هەم وو
ئەو ش تانەی زین دانیی ت ایبەت بە بەش ە ک اری ڕۆژانەی دەگ رتەوە .لە
ئۆردوگاکەمان دا چ وار ج ۆرە  dixiدیکس ی هەب وون .ئەو زین دانییەی
کەمت ر لە ڕێ ،ەی س ی لە س ەدی ن ۆرمی ڕۆژانەی وەربگ رە ئەوا لە
دیکس ی (ژەمە خ واردنی ڕۆژانە)دا س زا دەدرا .تەنی ا دووس ەد گ رام
س ەموون و ڕۆژانەش یەک ج ار س ووپ .ئەو زین دانییەی ڕێ ،ەی
شەس ت لەس ەدی تۆم اردەکرد ،دیکس ی ژم ارە یەک ی دەدرای ێ ،کە
دەیکردە :چوارسەد گ رام لە س ەموون ،دووج ار س ووپیش لە ڕۆژێک دا.
ڕێ ،ەی شەس ت ت ا هەش تا لە س ەدیش ،بەش ەکەی دیکس ی نم رە دوو
ب وو ،کە پێنس ەد گ رام س ەموون و پ ڕ بە کەوچک یش دانەوێ ەی ب ۆ
دەک رایە نێ و س ووپەکەیەوە .ئەوەی لە س ەرووی ڕێ ،ەی هەش تا لە
سەدیش بوایە ،حەفتسەد گرام سەموون و سووپی باشتر بە دانەوێ ەی
دەدرایێ ،هەندێک جاریش پەتاتەی وشک ،بسکێتی وشک کە وەک بەرد
ڕەق بوو بەام زۆر بەتام ب وون .ئەوەی لەو ڕێ،ەیەش ی تێبپەڕان دبا ،لە
ئۆردوگاکەماندا خ ۆراکی دیکس ی نم رە  )!( ١٢دەدرای ێ ،ئەوی ش بریت ی
بوو لە هەشت تا نۆسەد گرام لە سەموون ،س ووپێکی ب اش کە هەم وو
شتێکی تێدا بوو ،تامێکی زۆر خۆشی هەبوو،من هەرگیز لێیم ت امنەکرد،
چ ونکە هەرگی ز بەش ی م ن بەگ وێرەی ک ارەکە ئەو بەش ە خ ۆراکە
دیکس ییە نەب وو ،کەسیش م نەبین ی بیگەیەنێ تە ئەو پ لەیە .بەام ب ۆچی
ئەوان لە دیکس ی نم رە ٣وە بازی ان دا بۆس ەر دیکس ی نم رە  ،١٢کەس
نەب وو بت وانێ ش تەکەمان ب ۆ ڕوونبک اتەوە .ش تەکە بەخ ۆی وەه ا ب وو.
پاسەوانانی شۆڕشیش لەمەدا زۆر کۆنەپارێز بوون.
 - Padiomهەڵسان لەکاتی خۆی .قێزەونترین وشەی نێ و ئۆردوگ اکە
بوو.
 - Elementلەوێ دا  S.O.E.ت وخمی دژوار ب ۆ ک ۆمەڵگە و S.V.E
توخمی ئازاردەری کۆمەڵگە هەبوو .زیندانییە سیاسییەکان ،ئەوانەی لە
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الیەن کۆمس یۆنی ڕاوێ،ک ارییەوە حوکم درابوون ،س ەر بە دەس تەی
یەکەم ب وون .هەرچ ی ئەوانەی لە ڕێ ی دام ودەزگەی ک ارگێڕییەوە
س زادرابوون ،س ەر بەدەس تەی دووەم ب وون .بەام لە ئۆردوگ ادا بە
هەردووالیان دەگ وت " Elementئای ا ت ۆ ت وخمەکەی (ئێلێمێن تەکەی)؟"
هەر ئەمەش پرس یاری س ەرەکی زین دانییە کۆنەک ان ب وو لە زین دانییە
نوێیەکان ،هەندێک جاریش ،نەوەک زۆر جار ،دەیانپرسی "کامەیان؟"
 Urkiی ان  Zhulikiئەم ئش ن اوێکی گش تی ب وو ب ۆ زین دانییە
تاوانکارەکان.
 - Vospitatielڕێنوێنیی دەر .ئەو پی اوەی لەگەڵ سەرپەرش تیاری
ئۆردوگا لە ڕۆژانی پشووی یەکێتیی سۆڤیەت و ڤیستیوالەکاندا دووان ی
دەدا .کاری سەرەکی دنەدان و جۆش دانی زین دانییەکان ب وو ت ا هەم وو
هێزوتوانای خۆیان بۆ کار بەکاربێنن .ئەو "کێبڕکێ ی سۆسیالیس تیانەی"
(!)ی لەنێوان دوو ئۆردوگای کاری بێگاریدا ڕێکدەخست.
 - Lek - pom—Larkarski pomoshnikیاریدەرەی پزیشکی یان
ڕێک خەر .ه یچ دکتۆرێ ک لە ئۆردوگ اکە نەب وو .ئەو پزیش کانەی لەنێ و
زیندانییەکاندا بوون ،لەوە دایان دەنان تا لە نەخۆشخانەکەدا ک اربکەن.
بووب ا ک اری پیش ەمەندانەی خۆی ان بکردب ایە .لە
ئەگەر قا ی
ئۆردوگ اکەدا لێ ک پ ۆم  ،lek - pomواتە کەس ی ئاس ایی هەب وو ،لە
نەخۆشخانەکەدا کاری دەک رد ،ئەو کەس ە دەیزان ی چ ۆن پ لەی گەرم ی
نەخۆش ێک بگ رە ،چ ۆن حەب ی ئەس پرینی ب داتێ ،چ ۆن س کچوونی بە
خوێن لەگەڵ سکچوونی بێخوێن لەیەک جیا بکاتەوە .ئەم پیاوەی «لێ ک
ب وو ،ئەمەش وەنەب ێ لەبەر
پ ۆمە» ب ۆ زین دانییەکان زۆر گرن
مش وورخۆری ک ابرا ،ب ێ بەوەی ئاگ ای لە تەندروس تی زین دانییەکان
دەب ێ ،بەڵک و لەبەر ڕاس پاردەکەی ب وو ،ئ اخر دەیت وانی زین دانی نێ و
ئۆردوگاکە بنێرێتە نەخۆشخانەکە .لەوێدا کەسانی «لێک پۆم» هەب وون
لە هەموو هەستێکی مرۆیی داشۆرابوونر لە ترس ی ئەوان ی دی کە وەه ا
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بەرانبەر بێ ەست و ب ێ هەڵوێس ت ب وون .زۆر لە پی اوانی «لێ ک پ ۆم»
سزای درێ،کراوەیان لەسەر ک اری تێک دەرانەیان دراوە ،چ ونکە زۆر لە
زیندانییەکانیان لە کارکردن مۆڵەتداوە ،وایان ب ۆ تێگووش یوون ،کە بەم
کارەیان زیانیان لە ڕۆنانی کاری سۆشیالیستیانە داوە و ڕێگرب وونە لە
بەدی ێنانی پانی داڕێ،ڕاو.
 - Dochodiagaزین دانییەکی پش تگوێخراو ،ناتوان ا ب ۆ ک ارکردن.
کۆتاییەکەی نزیکبۆتەوە.
 - Commandantمش وورخۆری ک ۆڵیتە کەس ەکییەکان ،بەرپ رس لە
پاکوخاوێنیان.
" - Punktپنت" ،ئۆردوگای کار .کورتکراوەی دەستەواژەی camp -
.lage
 - Lagلەسەر بنەمای داواکاری زۆری یەکەی کارگێڕی ،کە پێک اتبوو
لە ژمارەیەک (هەندێک جار سەدان) پنت .لەمەودوا دەبێ تە Pechor -
 Lagکە ب ۆ ژم ارەیەکی زۆری ئۆردوگاک انی ن اوچە بەرف رەوانەکە
درێ،دەبێتەوە.
 –Blat, Pa - Blato, Blatoniبەرتی  ،فەن دوفێ  ،توانس تی
چاککردنەوەی شتەکان.
لە ئۆردوگ ادا وش ەی ج وێن و نەف رین هەر نەدەژمێ ردران .لەوەتەی
مرۆب دەمی خۆی کردۆتەوە ،ش تی وا سەیروس ەمەرەی بەس ەر زاردا
نەه اتووە .نەفرینەک ان هەمیش ە هەر دەربڕینێک ی ڕق وکینە ،ت ووڕە ی و
دوژمنک اری نەب وون .هەن دە ک اتی وا هەب وو ،دەرب ڕی س اڵو و
بەخێرهێن ان ب وون ،ی ان دەربڕینێ ک ب وو لە پاداش تی چ اکە و پی اوەتی
یاخود دۆستایەتی بوو Urki .ئ ورکییەکە دەیزان ی چ ۆن ب دوەر م رۆب
هەر بە ئاستەم دەیتوانی تێیبگا.
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لەو هەم وو دەس تەواژانە ،نەفرینەکانی ان لە هەمووی ان سوودبەخش تر
بوون ،بەام لە هەمووشیان گرنگتر Norm, dixi :و  blatبوون.
جارێکی ان کتێب ی نۆرمەک انم بین ی .وەک ک ۆکەرەوەیەکی خش تەی
لۆگ اریتمی واب وو .لە ئەستووریش دا لە ئەنس کلۆپێدیا دەچ وو .لەس ەر
بنەم ای ئەم خش تانە هەم وو ک ارێکی یەکێتی ی س ۆڤیەتی تێ دابوو ی ان
دەبوو تێدا بێ ،ئەوسا چ کارخ انەی دروس تکردنی تانکەک ان ب ێ ی اخود
هەڵکەن دنی زەوی ب ێ لە کارخ انەیەک ی ان لە کۆلخۆزێ ک .نۆرمەک انی
ئۆردوگ ای ک ار لەس ەر بنچی نەی دوازدە س ەعاتی ک اری ڕۆژانە
ڕۆنرابوو.
بەش ی ڕۆژانەی دان راوی ڕاب س یا (هێ زی ک ار  -ک ۆیلە) نەدەک را
مەیس ەر بب ێ ،بە دڵنیاییش ەوە ڕۆژانە جێبەج ێ نەدەک را! تەن انەت الی
ئەو کەس انەش ،کە لە ک اری دەس تیش ڕاه اتبوون .ئەمەش داوای
زی اتری دەک رد ،بەم ج ۆرە زین دانییە سیاسییەکانیش ی گ رتەوە ،کە
بەشێکی زۆریش لەوان کەسانی ڕۆشنبیر بوون و بەکەڵک هیچ کارێکی
جەستەیی نەدەهاتن .بەام خۆ نۆرم بە دیکسییەوە بەند بوو ،دیکس یش
بڕی اردەر ب وو ئ اخۆ پی او چ ۆن خێ را دەگ اتە ڕاددەی ب ێ توان ایی ب ێ
ئەوەی هیچ هێ ز و گ وڕی ک اری تێ دا م ابێ و لەو س ێبەرەدا ب کەوە و
چاوەڕێی کۆتایی مەرگی خۆی بکا .دەب وایە تەنتالووس ی( )142س ۆڤیەتی
دوای ن تەک انی ب دابایە بەرخ ۆی ب ۆ ئەوەی هەر ه یچ نەب ێ س ەد گ رام
زی ادەی س ەموون و کەوچکێ ک لە «کاش ا» و هەن دێک لە «ماخۆرک ا»
ب ۆ خ ۆی حەاڵ بک ا .ئەمەش پاداش تی تەک انی هێ زی جەس تەیی خ ۆی
ب وو ،کە خ ۆی لەخۆی دا ش تێکی دژوار ب وو ب ۆی .لەوە زی اتر پاداش تی
دی کە لە ئ ارادا نەب وو .تەن انەت پاداش تەکە ب ۆ ئەوانەش نەب وو ،کە
 -142تەنتالوس  Tantalusبیچمێکی ئەفسانەیی گریکی بوو ،بە سزادانی ناوخۆیی لە
تارتاروس بەناوبانگە .سزاکەشی ئەوەبوور لە چاڵیک دانراوە کە داری میوەی بە سەر
سەرەوەیە ،بەام نەدەمی دەگاتە بەری دارەکە و نە ئاویشی پێدەخورێتەوە.
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بەگوێرەی ڕێساکە دەجووانەوە ،ئەو ڕێس ایەی بە نیش انەی بەرز و بە
بەردەوامی لەسەر تەختە ڕەشەکەی ئۆردوگاکەمان هەڵواس رابوو" :هەر
دوو کرێکارێک دەکرە دەستکەوتی ڕێ،ەی سێسەد بەدەستبێنن".
پاداش تی تەواوکردن ی بەش ە ڕۆژانەی ک ار ی ان تەن انەت ڕادەی
سەرسامبوونەکەش ی ،م ایەی پەس ندنامە نەب وو ،هەر ئەوەن دە ب وو کە
کەمتر برسی دەبوو ،برسیەتیش لە ئۆردوگاکەدا بە هیچ شتێکی دیکەی
نێو زیندان بەراورد نەدەکرا ،برسیەتی خۆی داڕس انێک ب وو بەتەنی ا .لە
لوکیشکیدا ئێمە لە ژوور یان لە قاوشی داخراودا دادەنیشتینر کەچی لە
ئۆردوگاکەدا ئێمە دەچ ووینەدەر و ب ۆ ش انزە ک ات،مێر کارم ان دەک رد.
کارەکەش پشتشکێن بوو .جەستە لێی داوا دەکردی خۆراکی لە دەمەوە
ب ۆ بخەی تە ژوور ،بەام قەرەب ووکردنەوەکە کەمت ر ب وو لەوەی لە
زیندانی داخراودا وەرمان دەگرت .ئ ێمە لە زین دانی لوکیش کیدا بینیم ان،
برس یەتی چ ی بە خەڵک ی ک رد .زەحمەت یش نەب وو بە خەی اڵ بێنی نە
بەرچاوی ،هەرچەندە مەزندەکردنێکی سەختیش بوو ،کە برس یەتی چ ی
بەس ەر ژی انی ئەو کەس انەدا هێن ا ،کە لە ئۆردوگ اکەدا بە ک ولەمەرگی
دەژی ان .لە زین دانی لوکیش کیدا" ،تەلەف ۆنچیم" بین ین ،لە س ەر کەن اری
ڕووباری پێچۆرۆشدا ئاژەڵم بینین لەسەر دوو قاچ دەڕۆیش تن .ئ ای لە
برسیەتی ....
پی اوێکی برس ی لەپێن او ئەوەی خ واردنێکی شایس تەی دەس تکەوە
ئام ادەیی زۆر زی اتری تێ دایە لەوەی لە پیاوێ ک لەپێن او دەوڵەمەن دی
خۆی ماندوو بک ا .لە پێن اوی ئەوەی پی او ،کەمت ر برس ی ب ێ ،ئام ادەیی
زیاتری تێدایە لەو پی اوەی لەپێن او حاڵخۆش ی خ ۆی هەوڵ دەدەدا .ئ اخر
ئەمە حەز و ئ ارەزووی ژی انە ،کە بڕی ار لەس ەر پ لەی هەوڵ و
مان دووبوون دەدا .حەزی ژی انیش لە ئۆردوگ ای ک اری چاکس ازدا زۆر
بەهێز بوو .بەردەوام یش لە پەرەس ەندن داب وو .هەرگی ز لە کەم ی نەدا.
بە ڕێ ،ەی ئەوەی کە ئەو لەب اری شارس تانەتی دابماڵ درە ،ئەو
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تەنتالووس ە زین دانییە ئام ادەیە هەم وو ش تێک بک ا ت ا لە دیکس ی نم رە
یەک بەرەو دیکسی نمرە دوو ب ڕوا ،نەوەک لە نم رە دووی دیکس ییەوە
بەرەو یەکەمی ان پاشەکش ێ بک ا .بەام خ ۆ هەم وو زین دانییەکیش بە
خ ۆی ڕانەدەپەرم وو ،ئەو ئەرکە جەس تەییە ئەنو ام ب دا .گوت ارە
نیشتمانپەروەرییەکانی سەرپەرشتیاری ئۆردوگ ا و ڕێنمایی دەرەکە ه یچ
زین دانیی نەدەجووان د .ئەوان هەمووی ان دەزان ی ،هەر ن ۆرمە هێ زەی
پش ت تێک ڕای تەکان دانی پیاوەک ان .ئەنو امەکەش ب ات ( Blatبەرتی ،
فەندوفێ و چاککردنەوەی شتەکان) بوو.
تیپەکەی ئێمە لە گرووپە نایابەکان نەبوو .تێكڕای دیکس ییەکانمان نم رە
دوو ب وو .ک اری قورس مان ک رد .خ ۆ ئەگەر ئەو پەیوەن دییە ک اردانەوە
ڕۆمانتیکییەشمان بەالوە نابا ،کە دەربڕی ئەوەب وو ،هەم وو زین دانییەک
ب ۆی هەیە ن ان بخ وا ئەگەر هەر ه یچ ک اریش نەک ار ئەگەر ئ ێمە ب ۆ
س اتێکیش ب وایە ئەوەم ان لەبەر خ اتری بەڵگەوبەن دی ئەو دروش مە
شۆڕشگێڕییەی کە دەیگوت ئەوەی کار نەکا نان ناخوا ،ئەوا لەگەڵ ئەو
ڕەن وەی بە ش ان و ب ازووی خۆم ان دەمان دەدا ،شایس تەی دیکس ی
(بەش ە خ ۆراکی) خۆم ان ب ووین .کەچ ی ت ا ئەو ڕادەیەی پەیوەن دی بە
نۆرمەوە هەبووبێ ،ئ ێمە خەم ی ئەوەم ان ب وو لە نێ و بەرداش ی س زای
دیکسی و دیکسی نمرە یەکدا ب اڕدرێین .هەرچەندە ئێمە بەرەو دیکسی
نمرە  ٢ڕۆیشتین ،لە هەندە بۆنەشدا بەرەو دیکسی نمرە  ٣بە پێ وەری
پەی،ەداری بات .blat
ئەم پەی ،ە هەنگ اوی زۆری هەب وون .زین دانیش هەوڵ ی دەدا بە باش ی
لەگەڵ فەرماندەی تی پەکەی بمێنێ تەوە ،فەرمان دەکەش دەیەویس ت لەبەر
چ اوی سەرپەرش تیارەکە باش ترینیان ب ێ .هەردووکیش یان هەم وو
شتێکیان دەک رد ت ا بەش ەکاری تۆم ار پ ڕبکەنەوە .کراس ی یەخەداری ش
لەم دەست ب ۆ ئەو دەس ت دەڕۆیش ت ،لە کاربەدەس تێکەوە ب ۆ یەکێک ی
دیکە .هەندێک جاریش پارچە ماخۆرکا (ج گەرەیەک) دەربەس ت دەب وو،
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هەن دێک ج اریش دزین ی وت ارێکی ڕۆژن امە بە ف ێ ەکە ڕادەگەیش ت.
هەندە جاریش ترسی دووالیەنە جی اوازییە نێ وان ئەو ن ۆرمەی حی زب
و حک وومەت دایانن ابوو لەگەڵ ئەو ک ارەی ئەنوام درابوو
ڕاس تدەکرایەوە .ئ اخر لەنێ و گ رووپەکەدا کەس انێک هەب وون،
سەردەس تەی گ رووپەکەش لێی ان دەترس ار س ەرتیو (بریگ ادێر)ی
وەه اش هەب وو لە پ رۆ راب  pro - rabدەترس ار تۆم ارکەری
بەش ەکاریش کە هەر بە خ ۆی زین دانی ب وو ،لە چەن د کەس ێکی نێ و
ئۆردوگاکە دەترسا ،کە بە پلە لەخوار خۆیشی ب وون .س ەرەنوامەکەش
ب ات (بەرتی  ،فەن دوفێ )ـــێکی بەردەوامب وو .ئامارەک انی س ۆڤیەتیش
ڕێ،ەی دەرچووی راب سیا  Rab - silaی لەگەڵ سەرەنوامی ب ات
 blatتۆماردەکرد.
ئای ا حک وومەتی س ۆڤیەتی لە باری دا نەب وو ئەو پیانگێ ڕییە گش تییە
نەهێ ێ؟ نەخێ ر ،لە توان ادا نەب وو .لە ڕاس تیدا ،ب ات  blatلە کۆتایی دا
دۆزرایەوە ،ئەوان یش حیس ابی هەر مەترێ ک خ اک هەڵکەن دن ،هەر
لەوحەدار و شیشە ئاس نێکی ڕاکێش راو ی اخود هێ ی ئاس نینیان لەس ەر
کاغەز دەکرد .ئینو ا بەرپرس ی کرێک اران دەیانن اردە ئۆردوگ ای ک ار و
پرۆ راب pro –rabــەکانیش ح وکمی درێ،ک راوی خۆی ان وەردەگ رت.
بەام خ ۆ «ب ات  -فەن دوفێ » هەر بەردەوام ب وو ،ت ا کۆت ایی
نەدۆزرایەوە ،ت ا ئەوک اتیش لەگەڵ ی دەژی ان .ئەمەش دژبەرییەك ی
ناوخۆیی سیستمی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی بوو .پلەی
مرۆڤ ی ب ۆ ڕادەی الگەرن ی  ،lagernuiب ۆ ئاس تی ئ اژەڵێکی بەرگەگ ر
دابەزاند ،بەام بە هۆیەوە ئارەزووێکی گەورەت ری ب ۆ ژی ان پێبەخش ی،
بەوەی نەخش ە و حیس اباتی نووس ەرەکانی پان ی بین اکردنەوەی
دەوڵەت تێکبدا.
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ڕاس تەوخۆ ب ڕوای بە
سەرپەرش تیاری ئۆتۆن ۆمی ڕاب س یا  rab - silaب ۆ زین دانییەکان و
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ب ۆ هەم وو خەڵک ی هەب وو ،کە هەم وو پلەوپ ایەکی الوەکیی ان لە نێ و
ئۆردوگ ادا دەدان ێ .ئەنوامەکەش ی ئەوە ب وو ،زین دانییە سیاس ییەکان
ئەوانەی کراس ی یەخەداری ان نەب وو ،ی ان نەی ان م ابوو ،بە تەواوی
کەوتب وونە بەر ڕەحمەت ی زین دانییە تاوانکارەک ان ،کە خوی ان بەوە
گرتب وو ڕقی ان لە ڕۆش نبیران ببێ تەوە و ئی دی ک وڵی دڵ ی خۆی ان
پێدەڕش تن و چێ،یی ان لە س ووکایەتیپێکردنیان وەردەگ رت .لە جی انی
کۆمۆنیس تیدا خەب ات ب ۆ ئەوە دەک را ،زین دانییە سیاس ییەکان م افێکی
تایبەتمەن دانەیان پێب درە .کەچ ی لە یەكێت ی س ۆڤیەتیدا م افی زین دانی
سیاسی پێشێلدەکرا ،لەبەین دەبرا ،بەام ش تێک لەوێ دا هەب وو ،جی اوازی
لە نێوان چین و توێ،ە جیاوازەکانی زیندانی نەک را .زین دانی سیاس ی لە
واتی کۆمۆنیستیدا تەنی ا ئەم م افەی هەب وو :لە برس یەتی برس یتر ب ێ،
ئاستەکەی بۆ بنی بنەوە داببەزە.
"ئەرە فەرماندە ،کەسێک شتەکانی لێدزیوم؟"
"كێیە؟"
"نازانم ،شتەکانم دیار نەماون".
"کەواتە چیت لە من دەوە؟ باشە بۆ ئاگات لە شتەکانی خۆت نابێ؟"
"من نوستبووم .ئاگام لەهیچ نەبووە".
"کەواتە خەتا لە کێیە؟ دەبوایە ئاگات لە کەلوپەلەکانی خۆت بوایە".
"ئاخر خۆ تۆ مشوورخۆری ،ئەرکی تۆیە خەمی ئەو شتانە بخۆی".
"من هیچ شتێکم نەبینوە ،وازم لێبێنە".
ئەم قس ە گ ۆڕینەوەیە لە نێ وان م ن و فەرمان دەکەمان ڕووی دا ،ئەمەش
ڕۆژێ ک دوای ئەوەی لە ئۆردوگ ای بێگاریی دا چ ووینە س ەر ک ار .ب ۆ
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بەی انییەکەی گ وێم لە زەن گەکە نەب وو .بە هاتوه اواری "دەی هەڵس ەوە!
هەڵس ە وڵس ات( "!)143بێ دار ب وومەوە .چاوەک انم هەڵێن ان و س ەیرێکی
ب وخچەکەم ک رد ،دی اربوو هەن دێک ب ۆ س ەریەک خڕبب ووەوە.
هەستمپێکرد ،یەکس ەر ک ردمەوە .ه یچ گوم ان نەم ا ،بەش ی هەرەزۆری
کەلوپەلەکانم نەمابوون.
پێش تر ئەو پاس ەوانەی من ی گەیان دە الی بەلەمەکەی س ەر ڕووب اری
پێچ ۆرا ئاگ ادریکردبوومەوە ،کە "ئەوان" هەم وو ش تێکت دەبەن .بەام
وەها دەرنەچوو .ئەوان هەر هەموو شتیان نەبردبوو .هێشتا نا ...
ئ ێمە لەس ەر ک اری ڕاکێش ان و ب ارکردنی ئاس ن بەردەوام ب ووین .لە
دابەزان دنی ب ارەکە خەری ک ب وو تەواوبب ین ،دەس تمانکرد بە ڕاکێش انی
هێ ی قیت ار .ئەم کارەش یان س ەختتر ب وو ،بەام کارێ ک ب وو بە
هەرەوەزی ب وو .ج ۆرە ری تم ،تەن انەت ج ۆرە گ اڵتەوگەپێکیش لە
کارکردنەکەدا هەبوو.
ئێمە پردێکی ئاسنیمان لە ناو ئاوەکەوە بۆ س ەر کەن اراوەکە هەڵبەس ت
و دوو کێب ی پۆامان بەیەک بەس تەوە .لەگەڵ ئام اژە بۆکردن دا ،ش ەش
کەس لە هەر دیوێک دا دەب وایە کێ ب ەکە بگ رن و بەرەو پێش ەوە ،بەرەو
الی ک امیونەکە ب ڕۆن .سەرپەرش تیارەکەش ه اواریکرد" :بە یەکەوە".
ئ ێمەش هاوارم انکردەوە "بە یەکەوە!" بەام لەگەڵ بەرزک ردنەوەی
یەکەم ،نەف رین و ج وێنی ڕووس ی داب ارین .یەکێ ک ه اواریکرد
"بەرزی کەنەوە" ".ئەرە باش ە هەی مش ەخۆر ب ۆ ڕایناکێش ی؟" یەکێک ی
دی کەش لەوالوە هەڵی دایێر "خ ۆ ت ۆ ڕایناکێش ی ،هەی مش ەخۆر ،هەی
کۆرەم ار!" یەکێ ک کێ ب ەکە کش تدەکاتەوە ،ئەوان ی دی کەش پێپێ دەکەنن
هەروەک ب اقی بنیادەمەک انی دی کەی س ەرجی ان .بە یەکەوە

 -143وڵسات :واخ ئاژەڵ.
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بەرزیدەکەینەوەر وێڕای ئەو "تێکدانە ناوخۆییەش" هێ ەکە لەس ەر زەوی
ڕاچێنرا .لەوە ئاسنی کەڕوالڵیش کەوتە بەر تووک و نەفرین.
لەنێو ئەوانەی کێب ەکەیان بەرزدەک ردەوە ،یاری دەدەری سەرنووس ەری
پراڤداش ی تێ دا ب وو .ئەو پی اوە دڵک زە ،کە بەردەوام پ لەی گەرم ی هەر
بەرز ب وو ،لێ دانی دڵیش ی هەر س وار ب وو .ئەمەش لەچ او ک ارگێڕانی
ئەوە ه یچ م ایەی چاوخش اندنەوە بە ڕەوش ی ک ابرا نەب وو .چ ونکە
ڕێس ای ئەوان وەه ا ب وو" :ئەوەی ک ار نەک ا ،ن ان ن اخوا« ".گ ارین»
ئاسنەکەی ڕادەکێشا ،خەریکبوو لە بنی بنووش تێتەوە« .ئ ورکی»یەک ش
لێ ی پرس ی" :ئەرە بەر لەوەی ت ۆ بێی تە ئێ رە ،چەن دین کەس ت بەرەو
مەرگ نارد؟ ئەوانیش بایی خۆیان بەهێز بوون ،بەام نەوەک ب ۆ ئێ رە".
«گارین»یش نەدەبوایە هیچ ب ێ« .ئورکی»یەکە لەسەر بەدقۆستنەوەی
ڕەوش ەکە بەردەوام ب وو .ڕۆژ لەدوای ڕۆژ ،لەس ەر خ اکی یەکێتی ی
س ۆڤیەتدا ،یاری دەدەری سەرنووس ەری ڕۆژن امەی پراڤ دا هەر وش ەی
ژهی د Zhidی بەگوێ دا دەدرا ،ئەوس ا نەوەک هەر بە پۆل ۆنی بەڵک و بە
ڕووسیش.
هەر دە ڕۆژێ ک ،ه یچ ڕۆژێک ی پش وویان نەدەداین ی ،بەام دە ش ەوی
ک ار! ک اری ش ەو ئ ێمەی زی اتر دادەهێزران د .لە م اوەی وچ انی
جگەرەکێشاندا ،زۆر لە زیندانییەکان خەویان لێ دەکەوت ،بە س ەرە نێ زە
و قۆنداغە تفەن بێداردەکرانەوە و دەگەڕێن رانەوە س ەر ک ار .لەم اوەی
ش ەوەکانی ک ار  -بە ش ەوە سپییەکانیش ەوە  -ب ات  blatلە ڕۆژان
زیاتر بوو.
ش ەوێکیان هەس تمکرد لە ش وێنی خۆم دا بە ن ۆرە گەرم دادێ م و
س ارددەبمەوە .ب ۆ ڕۆژی پاش تر ب راینە الی( lek ponیاری دەدەری
پزیش ک) ،گارینیش م لەگەڵ ب وو .هەردووکم ان لە ب ن سەرپەرش تی
پی اوەکەی ئەوە پ لەی گەرمیم ان پێ وا .پ لەی گەرم یەکەی م ن خەری ک
ب وو بگ اتە " .١٠٣بگەڕێ وە ک ۆڵیتەکەت" یاری دەرەی پزیش کی وەه ای
329

پێگ وتم" .ئەم ڕۆ مەچ ۆ ب ۆ س ەر ک ار ".من یش بە حەپەس انەوە پێمگ وتر
"ئەم ڕۆ؟ هەر ئەم ڕۆ؟" .ئەوی ش وەام ی دامەوە" :ب ۆ پێت وایە چەن دی
دیکە؟"
" ئەوەی دی کە ،ئەی ڕەوانەی نەخۆش خانەم نەکردب ووی؟ بەی انی
وەرەوە دووبارە پلەی گەرمییەکەت دەگرینەوە".
یاری دەدەرەکەی بەس ەر گارین دا ه اواریکردر "ئەرە ت ۆ ،ئەوە لەوە لە
الی تێرم ۆمەترەکە چ ی دەکەی لەوە؟ ئەرە ت ۆ ئەوە چی یە ف ێ م
لێدەکەی؟ خۆت شێت مەکە  ،-هەی __!"
گارینیش تێرمۆمەترەکەی لە بازندی کردەوە.
"خلیس کا "،گ ارینیش وەه ا پێیگ وتەوەر "م ن ه یچ فێ ت لێن اکەم .دەک رە
ئەوە ش اهێدی ب دا ".ئاماژەش ی ب ۆ م ن ک رد" ،هەمیش ە لە نەخۆش خانە
پلەی گەرمیم بەرزبووە ،لەوێوە بەو پلە گەرمییە هاتوومەتەوە".
گارین پێویستی بەوە نەبوو ،هیچ فێ ێک بکا ت ا گەرمیپێ وەکە پ لەی ١٠٠
نیش انبدا .تەن انەت کەس ێکی ئاس ایش س ەیری ڕووناک ایی چ اوی
بکردبایە ،دەیزانی نەخۆشە .بەام هەروەک ئەوەی ح وکمێکی "من داانە"
(سێ ساڵ) ،کەواتە لەوێش پلەی گەرمی "من داان" هەب وور کە هەر یەک
دوو پ لە لەس ەرە ی ان لەژێ ر س ەدەوە ب وو .ئەرە ئەوە چ ج ۆرە
گەرمیپێوێک بوو!
یاری دەرەی داودەرم ان بە گ ارینی گ وتر "ت ۆ دەب ێ بگەڕێی تەوە س ەر
کار".
ب ۆ س ێ ڕۆژان م ن لەبەر ش وێنەواری هەوکردن ی کێچ ی قەراغ دەری ا،
دەسووتام و دەکرووزامەوە .بۆ یەکەم جار لەوەتەی گیرابووم ،هەستم
بە هەراس انی ک رد ،بەوەی لە خ ۆم بێ زار بب ووم .ئ اخر خ ۆ کەس یش
330

نەی دەزانی لە ک وە ب ن خ اک دەک رێم ،ئەم هەس تە زۆر ئازاری دام،
کەساس ی ک ردم .لە ڕۆژی چوارەم دا گەڕامەوە الی یاری دەدەری
پزیشکەکە .هەستم کرد باشتر بوومە .پلەی گەرمی دابەزیبوو ٩٨ ،پلەی
نیشاندا.
کابراش فەرمانی دا" :ئەمشەو دەچییەوە سەر کار".
"ئەمشەو؟" ئ اخر ب ۆچی ،خ ۆ س ێ ڕۆژە پ لەی گەرم یم بەرزە! م ن زۆر
بێ ێ زم .ڕێ گەم ب دە هەر ه یچ نەب ێ ڕۆژێک ی دی کەدا لە نێ و ج ێگەدا
بکەوم؟"
"ناکرە .دەبێ بگەڕێیتەوە سەر کار".
منیش لەسەر دەردەدڵ بەردەوامبووم .ئینو ا یاری دەدەرە پزیش کەکە بە
س ەرمدا تەقی یەوە (هەرچەن دە بەب ێ نەف رەت و س وکایەتیپێکردن ب وو):
"ئەرە چی یە ،پێت وایە حەزدەکەم بتگەڕێ نمەوە س ەر ک ار .خ ۆ دەزان م
الواز و بێ ێزی ،بەام منیش چوار ساڵە زیندانیم و هێش تا چ وار س اڵی
دیکەشم ماوە .نامەوە هەش ت س اڵی دی کەش بە ه ۆی ت ۆوە ڕابکێش م.
سەرپەرشتیاری ئۆردوگاکە تێبینی ئەوەی کردووە ،مۆڵەتی زۆر کەس م
داوە .ئایا دەزانی ئەمە واتای چی دەگەیەنێ؟ بەیانی بە ت ۆمەتی تێک دان
تاوانب ارم دەکەن .ت ۆ ن امری ،من یش ن امەوە ڕۆژی بەرب وونەکەم بە
هۆی تۆوە بۆ دێ ،بکرێتەوە".
چی بکەم! ئی دی گەڕامەوە س ەر ک ار .س ەرم س وڕما ئ اخۆ جەس تەی
ئ ادەمیزاد چەن د بەرگەی ئەو ڕەفت ارە پزیش کییە بگ رە .بەام ک ابرای
یاری دەدەری پزیش ک ()lek pomــەکەش الگێرن ی  Lagerniب وو ،پ لە
نزم بوو ،یەکێک بوو لەوانەی دەیزانی چۆن هەستی پێدەکا.
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١٨

پەروەردەکردنەوە
"ئاودەست"

"هۆی! هۆی ئاودەست! لەوە بڕۆ!"
ئەوە یەکەم ین ج ارم ب وو گ وێم لێب ێ ش تێکی وەه ا بە یەکێ ک لە
کەس ەکانی نێ و گ رووپەکەم بگ وترە ،بە ڕاس تی حەپەس ام .هەمیش ە
ئورکییەکان ناو و ناتۆرەیان لە خەڵکی دەنا ،زۆربەشیان ن اوی س یمای
بە دەرەوەی سێکس ییان پێ وە ب وو .ناوی ان لە م ن ن ابوو "ئەچک ی
 )144("Otchkiلەبەرئەوەی چ اویلکەم لە چ او ب وون .ئەوان ی دی کەش
لەبەر ج زمەی پ انی بەرز پێی ان دەگ وتم "س پراگی  ."spragiبەام
"ئاودەس ت"! کە بیس تم زۆرم پ ێ س ەیر ب وو ،دەرکەوت ناولێن انەکە بە
ڕێکەوت نەبووە.
ماخۆی ئەو نازناوە پیاوێکی تەمەن بیست ساانە بوو ،بۆ ماوەی چوار
س اڵ مامۆس تا ب ووە .ک اتێکیش کوڕوک اڵ ب ووە ،لە وێس تگەیەکی هێ ی
ئاس نیندا ک اریکردووە .لە تەمەن ی شازدەساڵیش دا بە ت اوانی تێك دان و
وێرانکاری گیراوە.
کاتێک چیرۆکەکەی خۆی بۆ گێرامەوە ،لێمپرسی" :ئایا دانت پێدانا؟"
 -144ئەچکی  otchkiبە ڕووسی واتە چاویلکە.
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ئەوی ش بە ئەوقم اوی وەامی دامەوە " :ئ اخر چ ۆن دەت وانی
دانیپێدانەنێی؟"
م اوەی پەروەردەک ردنەوەی لە زیندان دا وایلێک رد ج ۆرە نەخۆش یێک
بگرە ،میز بەخۆیدا بکات و ئاگاشی لێنەبێ .ئەوانیش ه یچ خۆی ان پێ وە
مان دوونەکرد ت ا چارەس ەری ب کەن .ه یچ پ لەی گەرمیش ی نەب وو.
ڕاستییەکەی پێویستی بە ئاودەس ت نەم ابوو ،تخ وونی ک اری بێگ اریش
نەدەکەوت.
خەڵک خۆی لەو بەستەزمانە دەپاراس ت .هەم ووان بێزی ان لێ دەبووەوە.
()145
هەر بەڕاس تیش س ەخت ب وو لە تەکی دا بوەس تی .ئەو بوزگ وڕەی
لەبەریب وو ،کە وەک دوول نگە( )146لەپێی دەکردن ،تەن انەت ئەو پ ارچە
گوش انەی( )147لەجی اتی پ ێاڵو ،لە پێی دەکردن ،هەمیش ە تەڕب وون و
ب ۆنێکی زۆر پیسیش ی لێ دەهات .لەبی رمە بە خەن دەوە هەم وو ئەو
ناووناتۆرە و جوێنانەی پەسنددەکردن .هەر بە ڕاس تیش خەن دەکەی بە
بزەی سەرلێوی گەم،ان دەچوو.
م ن زۆرم دوان د .ڕاه اتبوون ئەو ق ونکە ج گەرەی خ ۆمی ب دەمێ ،م ن
جگەرەم نەدەکێشا .ئەویش باسوخواس ی خ ۆی ب ۆ گێ ڕامەوە .چیرۆک ی
ئەو نەداری و برس ییەتە جەرگب ڕەی زێ دەکەی لە ئ ۆکراین ،ه ی
س ەردەمی بەکۆمەڵب وونی خۆی انی ب ۆ ک ردم .ئەو خ ۆی ش ێت نەب وو،
س ووک و ئاس ان لەگەڵ ڕەوش ی ژی انی خ ۆی و لەگەڵ چارەنووس ی
ڕاهاتبوو.
لە بەرچ اوی من یش هێم ایەکی "پەروەردەک ردنەوە" وەس تابوو :پیاوێ ک
ببووە ئاودەست.
 -145بزگوڕ ،جلێکی زۆرشڕووڕ ،پینەکراو و دڕاو.
 -146دوولنگە :شرواڵ ،پانتلۆن.
 -147گوش :تەلی  ،گونییە.
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ژیان بە ڕزیبوونەوە
هاوتەختەبەندەکەم لێیپرسییم" :شتێکی وەهات بینیوە؟"
ئەویش قاچی تا الی ڕەمانەی 148هەڵکرد .منیش خێرا تەماشایەکم ک رد
و بە پەلەش ڕووم وەرگێ را .هەر بە ڕاس تی پەڵەی س ەر ڕان ی ک ابرا
ش تێکی س ادە و سروش تی و بێ وەی نەب وو .قەتم اغەی پۆرگەک ان بە
سوورێکی زەردباو هەڵگەڕابوون.
لێمپرس ی" :باش ە ئەوان س ەبارەت بە چارەس ەرکردن هیچی ان ب ۆ
نەکردی؟"
"ئەمە تس ینگا tsingaیە ،جێ ی پێ وەدانە ".ک ابرا وەه ا وەام ی دامەوەر
" یاریدەدەرەکەی نەخۆشخانە هەندە هەتوانی دامێ ،بەام بێسوود بوو.
هەر لەبەر ئەوەشە نامنێرنە نەخۆشخانە".
بەڵ ێ ،پی اوێکم بین ی ،بەر لەوەی مەرگ چاوەک انی لێکبن ێ و بینێ نە ژێ ر
خاک ،لە جێی خۆی بۆگەنی دەکرد و دەڕزی.
ئەو پێڕانەگەیشت بمرە!
لە کۆڵیتەکەم دا ک اپتنێکی س وپای س وور هەب وو ،گەنوێک ی
خۆشمەحش ەر .بەر لە شۆڕش ی ح وزەیران لە یەکێ ک لە یەکەک انی
سۆڤیەتی کە لە «لیتوانا» دامەزرابوو ،خزمەتیکردبوو.
بەم ج ۆرە دڵ ی خ ۆی ب ۆ ک ردمەوە" :ئەوان پێ نج س اڵ زین دانییان ب ۆ
تنەکەم
اوەی ڕۆیش
ڕیمەوە .ئەوەش هەر لەبەر ئەوەی م
ب
درێ،کردبووەوە ،هەر بەڕاستی ڕۆیشتنەکەم بۆ م اوەی بیس ت و چ وار
س ەعات درێ،کردب ووەوە .ئ اخر ئەوک ات لەگەڵ برادەرەک انم ب ووم.
 148ڕەمانە ،ڕان
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هەم وو ئەنگ ۆرەیەک دەچ ووینە چێش تخانە جیاجیاک انی «کۆنو ۆ» و
«ڤیلن ا» .کاتەکەم ان بە خۆش ی بەس ەردەبرد .هەم وو چێش تخانەکانی
ئەوە خ اوێن و س ەرنوڕاکێش ب وون! پێش خزمەتەکان بە ڕێ ز و بە
خۆشییەوە خزمەتی ان دەک ردین .بەڵ ێ ،هەن دێکمان خ واردەوە  ...م ن لە
گەڕانەوەم هەن دە دواکەوت م ،وەریش م گ رتەوە! لەوە ئەوان لەوە
تێنەگەیش تن کە پی اوی س ۆڤیەتی چەن دی پێویس ت بە ژی انێکی ت ایبەت
هەیە .ئ ێمە هەرگی ز تەنی ا نەب ووین .خ واردن؟ ئ ێمە لە س تۆلوۆکا
 stolvokaنانم ان دەخ وارد ،خواردنیش ی ل ێ زۆر ب وو هەروەک
کارخ انە ب ێ واب وو .لەوێ دا س ەد کەس لە ه ۆڵەکەدا ب وون .لە بەردەم
مێزەکان دا دادەنیش تن ،هەمیش ەش هەر پەلەی ان ب وو "...تەواوت ک رد؟
دەی جێگەت ب ۆ ئەوان ی دی کە چ ۆڵ ب کە ".نوس تن؟ نوس تن لە بەش ێکی
ناوخۆیی گەورەدا بوو ،هەمیش ە پ ڕ لە کەس انی الی دە ب وو .تەن انەت لە
ژیانی خێزانیی خۆش ماندا ش وێنی تایبەتمەن دی کەس یی نەم ابوو .ئ اخر
خەیاڵ بۆ ئەوە نەدەچوو ،چۆن پیاوێکی سۆڤیەتی بە تەنیابێ ،ئەوس ا چ
لەگەڵ خ ۆ ب ێ ی ان لەگەڵ ماڵب اتەکەی ب ێ .بەام چ ۆن یەکێ ک دەچێ تە
نێویەوە؟ بڕوام پ ێ ب کە ،ئەو ڕۆژانەی «کۆنو ۆ» و «ڤیلن ا»م باش ترین
ڕۆژان ی ژی انم ب وون .ئام ادەم ڕێکەوتنێ ک لەگەڵ دەس ەاتداران ب کەم:
کاتێ ک پێ نج س اڵی زین دانییەکەم تەواودەکەم ،ب ا ل ێمگەڕێن لەوە ب ،یم،
کە زیاتر لە پێ نج مان لەگەڵ ئەوان م بەس ەر ب رد ،ب ۆ هەر مانگێ ک کە
لەگەڵ ئەوان بەسەر بەرم ،ئامادەم لەباتی ئەو س اڵێک بچ مە زین دانەوە.
بەڵێ پێنج ساڵی دیکە تەنیا بۆ پێنج مان ژیان لەوە!"
لە میانەی ئەو گفتوگۆ زۆرانەی نێوانمان لێم پرسی" :ئەرە چی بەس ەر
خێزانەکەتدا هات؟"
"بەر لەوەی بچ مە بەرەک انی جەن لەگەڵ فینلەن د ،ژن م هێن ابوو .ه یچ
منداڵمان نەبوون .هیچیشی بۆ پەرۆش نیم .هەڵبەت ژنەکەم کاتی خ ۆی
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لە دەس ت نەدا و بە دی ار م نەوە دانەنیش ت .ئەو مێ ردی ک ردۆتەوە.
ئافرەتەکانیی الی ئێمە لەسەر مێردەکانیان سەری خۆیان سپی ناکەن".
لە ب ۆنە و دانیش تنێکی دی کەدا ،دەرب ارەی جەنگ ی س ۆڤیەت دژی
فینلەندییەکان دواین.
ک اپتنەکە ش تەکانی بەم ج ۆرەی خ وارەوە ب ۆ ڕوونک ردمەوە" :ئەوان بە
ئێمەیان گوت ،کەوا ئێمە بە ب ازنەیەک دەوری فینلەن دییەکان دەگ رین و
ئاب ۆقەی ان دەدەی ن ،کەچ ی ش تەکە وەه ا نەه اتەوە ،ئەوەن دە ئاس ان
نەب وو .ڕابەری سیاس یی س ەربازی گ وتیر ش ەڕەکە لە نێ وان هێزێک ی
س ەربازی کەرت ی لینینگ رادە لەگەڵ دەوڵەت ی فینلەن دی ،بەام خ ۆ
بان دۆری ش ەڕەکە هەم وو یەکێتی ی س ۆڤیەتی گ رتەوە .هەر بە ه ۆی
ش ەڕەکە بەش ە ئ ازووقەی سەرتاس ەری وات یش کەمک رایەوە.
فینلەن دییەکان دەی انزانی چ ۆن ش ەڕبکەن .ئەو دێ وەزمە س پییانە وا
ڕاه اتبوون ،لە پ ڕ لە هێ ەک انی بەرەی جەن دەرب کەون ،لە هەم وو
الیەکەوە ئاگربارانی ان دەک ردین ،بە سپیپۆش یی خۆی ان پیاوەک انی
ئێمەیان ترساند .زۆریان ل ێ بەدیلگ رتین .ش ەڕێکی ئاس ان نەب وو ،ه یچ
ئاس ان نەب وو .بەام دڵنی ابووم لە کۆتایی دا ئ ێمە ،فینلەن دییەکان
تێکدەش کێنین .ئ اخر ئ ێمە بەهێ ز ب ووین  ...ئەرە دەزان ی چ ی بەس ەر
دیلەکانی ئێمە هات؟ فینلەندییەکان ئازادی انکردن ،بەام ئ ێمە هەمووم ان
گ رتنەوە و لە ژوورێم ان ئ اخنین .ڕاس تە هەر هەمووش یان لە زیندان دا
نەم انەوە ،بەام لێک ۆڵینەوە لەگەڵ هەموویان دا ک را ،ئ اخۆ ب ۆچی
کەوت وونەتە دەس تی فینلەن دییەکان .ژم ارەیەکی زۆری ان لەبەر ناپ اکی
م اوەیەکی زۆر لە زیندان دا م انەوە ،هەرچەن دە هەم وو قۆش ەنە
لەش کرەکە لەبەرەی پێش ەوەی جەن  ،خ ۆی بەدەس تەوەدابوو .دوات ر
س ەربازێک لە «لیتوانی ا» کە لەوە خزمەتی دەکرد ،ئەو ش تانەی ب ۆ
باس کردم .دوای ڕێککەوت نەکە لەگەڵ فینلەن دا ،ک اتێکیش لە دیلیەت ی
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گەڕاب ووەوە ،س ەربازەکە براب ووە بەردەم لێک ۆڵەرەوە و داوایلێکراب وو
چۆنیەتی بەدیلگیرانەکەیان بۆ ڕوونبکاتەوە.
س ەربازەکەش وەامی دابوونەوە" :جەن ابی دادوەری مەدەن ی ،زۆر
ئاسانە .فینلەندییەکان بە تەواوی لە هەموو الیەوەکە گەمارۆیان داین و
هەڕەش ەیان لێک ردین ،ئەگەر خۆم ان بە دەس تەوە نەدەی ن ،ئەوان
هەمووم ان دەک وژن .ئەفس ەری فەرمان دەیی ئ ێمەش فەرم انی دا چەک
دابنێین .ئێمەش دەستەکانمان بەرزکردنەوە و خۆمان بەدەستەوە دا!"
لێکۆڵەرەوەکەش بەسەریدا نەڕاندی" :تۆ بەم شێوەیە خ ۆت بەدەس تەوە
دا ،دەبوایە سەری خۆت لە پێناو واتەکەدا دابنابایە!"
سەربازەکەش وەامی دابووەوە" :گەورەم ،پێڕانەگەیشتم".

گرەوی پێشوەختە
ئەوان پێیان دەگوت ڕدێنس وور .بەه ۆی بک وژییەوە زین دانکرابوو .ئەو
سەرۆکی «ئورکی» بوو ،لەنێو زیندانییە تاوانبارەکان ڕێز و ش کۆیەکی
بێوێنەی هەب وو .ئەو ل ووتێکی هەس تیاری هەب وو ،ب ۆنی ئەوەی دەک رد
ئاخۆ شتە باشەکان لە کامە باو دانراون ،ئەو شتانەی لە ب ارداگرتن و
بارکردنەک ان لەالیەن ئەفس ەر و کاربەدەس تانی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی بۆم ان دەه ات .ک اتێکیش ڕدێنس وورەکە ب ۆنی
ش تێکی خۆش ی کردب ا ،ڕێ ک بەگ وێرەی ئەو گ وتە ن اودارەی
کۆم ۆنیزمیەی ج ارانی دەک رد ،کە لە ح اڵەتی وەه ادا چ ی بک رە باش ە،
ئەمەش لە ڕۆژە بەراییەک انی شۆڕش ی کۆم ۆنیزمی ب وور قس ەکە وەه ا
ب وو :کەمێ ک لەو ش تە ب بە ،کە زۆرە ،بی دەرە زۆر لەوانەی کە کەمی ان
هەیە ی ان هەر هیچی ان نی یە .لەگەڵ ئەوەش دا دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی لەم ڕۆژانەی دەس ەاتی خ ۆی لە وات لەگەڵ
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ئەم ج ۆرە دابەش کردنە دژەشۆڕش ییە ک ۆک نەب وو .بەام خ ۆ
ڕدێنسوورەکە سەرباری قانوونەکانی سۆڤیەتی بۆ پرس ی دابەش کردن،
دەیزان ی چ ۆن بو ووڵێتەوە و خ ۆی ل ێ دەربازبک ا .تەن انەت
زیندانکەرانیش لێی دەترسان.
ش ەوێکیان ڕدێنس وورەکە ت وانی ژم ارەیەک س ندووق بش کێنی کە
ق اورمەی گۆش تبەرازیان تێ دابوو .ئەم ئش ب ووە م ایەی خۆش حاڵیێکی
زۆر الی ئۆردوگای ئورکییەکان .وێڕای هەموو هەڕەش ە و گوڕەش ە و
پاڕانەوەک انی چ اودێری ئۆردوگ اکە ،ئەو دەس تکەوتە ب ووە ئ اهەنگێکی
خ ۆش لە دەوری ئ اگر .ئەوە ش ەوە ئورکییەک ان گۆش تبەرازیان لە
س ەموون زی اتر هەب وو .ت ۆ ب ێ ی ئەو ش ەوە چەن د گۆش تبەرازییان ب ۆ
بالۆرە نانێک دانابێ! پێشتر ئەوان بۆ ماوەیەکی زۆر سەموونیان بە بێ
گۆشت دەخوارد ،بۆیە هیچ نەبوو ئەگەر گۆشتبەراز بە ب ێ ن ان بخ ۆن.
بێگوم ان هەر ئوکرییەک ان خۆش ییان لەو بەت اانبردنە بین ی .ه یج
میواندارییەک لە نێو ئۆردوگاکە لە ئارادا نەبوو.
کاتێ ئورکییەک ان تێری ان خ وارد و زگی ان پڕک رد ،ڕدێنس وورەکە
چیرۆکێک ی س ەبارەت بە یەک ێ لە سەرپەرش تیاری ئۆردوگ ایەک ب ۆ
گێڕانەوە:
"ئەو بی،مۆتێ ک ب وو ب ۆ خ ۆی "،بەم ج ۆرە س ەری قس ەی داهێن ا" :ئەو
لووتی لە هەموو شتێک دەژەنی .ئەو پیاوی حیزب بوو ،خۆتان دەزانن،
ب ۆ س ۆڤیەتی دایک ی نیش تمان زۆر دڵس ۆز ب وو .هەمیش ە ئەوەی
بەبیردەهێن اینەوە ،کە چەن د گەورەی یە سوپاس گوزاری حک وومەت ب ین.
پێیگ وتین ،ئ ێمە دەب وایە لەس ەری هەم ووان ب درابایە ،بەام س ۆز و
بەزەیی میریی ،خ واردن و خ ۆراکی ب ۆ داب ین ک ردین ،هەر ب ۆیە دەب ێ
ئ ێمە منەتب اری ب ین .دەی ب ا هەن دە باس ی کابرات ان ب ۆ ب کەم ،کەس
نەی دەتوانی بەرتیل ی ب داتێ و هەڵیبخەڵەتێن ێ .لەس ەر بچ ووکترین ش ت
دەین اردییە زین دانی تاکەکەس ی ،ی ان ب ۆ ڕەوانەی دادگەی دەک ردین .لە
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هاوین دا بە ڕووت ی لە دارس تان لە دارێک ی دەبەس تییەوە .ئی دی بێ نە
خەی اڵی خ ۆت مێش وولە و دەعب ا وردیلەک ان چی ت بەس ەردێنن .بەم
ج ۆرە لەگەڵ کەس ێکی بەدڕەفت ار هەڵم اننەدەکرد ،ئ ێمەش بڕیارمان دا،
سەرزەمینی ڕووسیا پێویستی بەو جۆرە کێچە زیانبەخشە نییە .کەواتە
چیمان کرد؟ شتێکی زۆر ئاسانمان کرد .کارت کارتانێمان کرد ،بەوەش
ق ایلبووین ئەوەی ب دۆڕێنی ،ک ارەکە بک ا .بەڵ ێ ،یەکێ ک لە ئ ێمە ک ارت
کارت انێی دۆڕان د و ئی دی سەرپەرش تیارە عەنت یکەکەش ئاووئ او چ وو.
سووک و ئاسان ون بوو .چۆن یان لە کوە ،ئەوە پرسەکە نەبوو .شتە
گ رنگەکە ئەوەب وو ،ئەو نەم ا .ئەوان یش هەم وو ک ون و ق وژبنێکی ب ۆ
گەڕان .هەڵبەتە زۆریشی بۆ ماتەمبار بوون .هەڕەشەی ئەوەیان کرد لە
دە کەس کە بۆ ئۆردوگای سزادان دەیگوازنەوە ،دەیەمەکەی بەر گ وللە
ب دەن و بک وژن ،بەام خ ۆ سەرپەرش تیارەکە لە ه یچ ش وێنێک دی ار
نەم او نەدۆزرایەوە( ".گێ ڕانەوەکەی ک ابرا زۆر ئ ازادانە و ج ووڵێنەرانە
بوو ،پڕ لە جوێن و نەفرین بوو).
ژم ارەیەک لە زین دانییە سیاس ییەکان ،لەنێویش یاندا «گ ارین» و خ ۆم،
خۆم ان لەبەر ئ اگرەکە گەرم دەکردەوە و گوێم ان لە گەمەی ک ارت
کارتانێ بوو ،کە ب ۆ ب ردنەوە نەب وو ،بەڵک و ب ۆ دۆڕان دن ب وور ب ۆ پ ارە
نەبوو ،بەڵکو بۆ سەری کابرا بوو.
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١٩

ئیتاپ
ڕۆژێکیان پاس ەوانەکە کە من ی دەب ردە س ەر ئ یش ،پێیگ وتم" :ئەرە ت ۆ
«پۆالک»ی؟"
"ئەز جووم ،بەام هاوواتییەكی پۆلۆنییم".
"من تێناگەم .هاوواتی پۆلۆنی واتا پۆالک!
"کەواتە چی لەوەدایە پۆالک بم؟" من وەه ام لێپرس ی و خۆش م لەوە بە
دوور گ رت جی اوازی نێ وان چەمک ی ڕەگەزن امە و ه اوواتیبوونی ب ۆ
ڕوونبکەمەوە.
"گشت پۆالکەکان ئازاددەکرێن".
"کێ گوتی"؟ وەهام لێپرسی و لە هیکەوەش ئەژنۆکانم شلبوون.
"من وادەڵێم ،ئەگەر منیش ب ێم کەواتە ڕاستە".
"بەام کێ پێیگوتی؟" من جەختملێکردەوە.
"واو ،دیارە تۆ بڕوا ناکەی؟ زۆر چاکە .ئەوا پێت دەڵ ێم ،لە ڕادی ۆ گ وێم
لێبووە .بەڵێ ڕادیۆکەمان باڵویکردەوە ،هەموو پۆلۆنییەک ان بەخش راون
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و دەبینی و ئەوان لە جەنگ ی دژی ئاڵمان دا هاوکاریمان دەکەن  ....چ اکە،
هەنووکە باوەڕت کرد؟ ڕادیۆی سۆڤیەتی هەر ڕاستی باڵودەکاتەوە".
بەن دوباوی نزیکب وونەوەی ئازادکردنم ان وەک ئ اگرێکی ش ێت و ه ار
بەناو ئۆردوگاکەدا باڵوبووەوە .ئ ێمەش حەزم ان لێب وو ب ڕوای پێ بکەنر
لەوە زی اتر گومانم ان لەس ەر نەب وو .دەشترس این لە سەرپەرش تیاری
ئۆردوگ اکە بپرس ین .خۆم ان لەوە بەدوورگ رت ش ادمانیی خۆم ان بە
دەرچوونم ان لە ئۆردوگ اکە نیش انبدەین .وەه ا بیرمان دەکردەوە ،نەب ادا
ئەو بەندوباوە تەڵە بێ .ئاخر مۆسکۆ زۆر دوور ب وو ،پێچ ۆراش نزی ک
و چارەنووس ی ئ ێمەش ب ۆ م اوەیەک کەوتب ووە ب ن دەس تی
سەرپەرشتیار و کارگێڕانی ئۆردوگاکەی ناوچەی پێچۆرا .ئ ێمە لەس ەر
ئاس ن کێش انەوە بەردەوام ب ووین .بەشداریش مان لە "کێبڕکێ ی
سۆس یالیزمیانەی" نێ وان ئۆردوگاکەم ان و ئۆردوگ ایەکی زین دانی
دراوس ێدا ک رد ،کە ڕاهێ نەرەکە بە ئام ادەبوونی سەرپەرش تیاری
ئۆردوگ اکە بە جۆش ەوە قس ەی دەک رد .یەکم ان بە ئەوی دیکەم ان
دەگوتەوە "تۆ ب ێی دیمۆستێن "( )149هونەری وتاردان لە ڕاهێ نەرەکەی
ئ ێمە فێرب ووبێ ،بەام بەڕای م ن دەب وایە ئ ێمە فێ ربین هەروەک
«هیلۆت ( »)150کاربکەین".
ڕۆژێکی ان ڕاهێ نەرەکە بە ش ێوەیەک پێیڕاگەیان دین ،کە جۆشوخرۆش ی
پێوەدی ار نەب وو ،بەوەی گردب وونەوەیەک ب ۆ ه اوواتیە پۆلۆنییەک ان
س ازدەکرە ،پۆلۆنییەک انی هەم وو ئۆردوگ ا نزیکەک انیش تێ دا
بەشداردەبن.

 )٣٢٢-٣٤٨( :Demosthenesپێش زاین ،وتاربێ ،و دەوڵەتمەداری
 -149دیمۆستێن
ئەسینایی .ئەو بە دوانی سیاسی ئاگرین ناسراوبوو.
 -150هیلۆت  Helotsئەندامی چینی خزمەتگوزاری سپارتای کۆنینە بوو ،لەنێوان کۆیلەکان
و هاوواتییەکان نێوەندگیر بوو.
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"تۆب یی چی لە ئارادابێ؟ چی قەوماوە؟" ئێمەش وەها لە ڕاهێنەرەکەمان
پرسی ،لە ڕاستیدا ئەویش هەر وەک خۆمان زیندانی بوو .لە وەامدا بە
ڕووخسارێکی م،دەدەرانە گوتی" :لە دەسەاتمدا نییە ه یچ زانیاریێکت ان
بدەمێ .یەکێ لە نوێنەرە هەرە بااکان لە کۆب وونەوەکە ئام ادە دەب ێ و
هەموو شتێکتان پێدەڵێ".
لەنێو ئەوانەی لە ئۆردوگا دراوسێکان هاتنە گردب وونەوەکە ،ئ افرەتێکی
تێ دابوو .سەرپەرش تیاری ئۆردوگ اکەش بە الی دا تێ پەڕی و لە پڕێ ک
وەستا و گوتی" :ئایا تۆش پۆلۆنی؟"
ژنەش وەامی دایەوە" :بێگوم ان هەوم .م ن لە پۆلۆنی ا لەدایکب ووم.
هاونیشتمانی پۆلۆنییم".
سەرپەرش تیارەکەش پێیگ وتەوە" :دەیبین ین .بەام پێ دەچێ ت ۆ ب ۆ ئەو
گردبوونەوەیە نەشێی".
ئ افرەتەکە هاوخوێن دنم ب وو لە زانک ۆ .م ن بەش ێوەیەکی ت ایبەتی
نەمدەناس ی ،بەام ش تم لە ب ارەیەوە بیس تبوو .ئەو کی ،ی بازرگ انێکی
دەوڵەمەن دی وارش ۆ ب وو .کۆمۆنیس تێکی بەج ۆش ب وو ،بە توان ایەکی
ن اوازەی هەم ج وانی و هەم قس ەکردن ناس راو ب وو .ئی دی ئەو گ وڵەم
لەسەر قەراغی ڕووباری پێچۆرادا بینییەوە.
بەر لەوەی کۆب وونەوەکە دەس تپێبکا ،بە ک ورتی بەس ەرهاتەکەی خ ۆی
بۆ گێڕامەوە .بەڵێ ئەو لە وارشۆ هەاتبوو ،پۆلۆنی ای بەجێ ێش تبوو .لە
ڕێ ی «دانزی »ـ ـەوە توانیب ووی خ ۆی بگەیەنێ تە ڕووس یا .ئەرە ئەو
شادمان بوو؟ باشە م رۆ چ ۆن بت وانێ پرس یارێکی وەه ا بک ا! چم ا م ن
دەزان م ش ادمانی چی یە؟ تەنی ا ئەو ئ افرەتە دەیزان ی ،ئەو دەیزان ی
ش ادمانی ڕاس تەقینە چی یە .ئەو لە مۆس کۆ گیرس ابووەوە و نیش تەجێ
بب وو .لەوە هەم خوێن دبووی هەم کاریش ی کردب وو .مێ ردی بە
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ئەن دازیارێکی الو کردب وو .نەخێ ر ،مێ ردەکەی ج وو نەب وو ،بەام
پێویس ت ب وو ب زانم ،کە ژنەکە ئەوک اتەی نەب وو خ ۆی بە ش تگەلێکەوە
هەڵواس ێ کە دایکوباوکم ان هەوڵیان دابوو لە مێش کمان بیچەقێ نن.
مێ ردەکەی خ انم ڕووس ی ب وو .پی اوێکی نای اب ،زۆر خۆشەویس ت و
ژنەکەی خۆی دڵشاد کردبوو .ژیان زۆر خۆش بوو .زانکۆی سۆڤیەتی،
ژینگەی سۆڤیەتی ،خاکی س ۆڤیەت ،ئاس مانی س ۆڤیەت ،هەم وو ش تێکی
سۆڤیەت .ئای چەند خۆش بوو هەوای سۆڤیەت هەڵبم،ی!
ئەدی چی ڕوویدا؟ چۆن ئەو ژنە گەیش تە ئۆردوگ ای زۆرەملێ ی ک اری
ئێرە؟ بۆچی گیرا و زیندانی ک را؟ باش تر وایە هەر نەپرس ی .ئ اخر چ ی
لە پرس ەکە دەگ ۆڕە؟ خ انمەکە لە ١٩٣٧دا گیراب وو .نەش یدەزانی ئ اخۆ
چ ی بەس ەر مێردەکەی دا ه اتووە .لەوانەیە ئەوی ش گیراب ێ .ئەوەش
هزرێکی سامناک بوو ب ۆ ژنەکە .ش تەکە وات ای ئەوەی دەگەیان د ،لەبەر
ژنەکە گیرابێ .بەام کێ دەیزان ی؟ بەڵک و نەش گیرابێ .ژنەکە وەک ب ێ ی
لە پاش بەردی کەڕە بێ ،هیچ هەواڵی لێ نەدەزان ی .نەخێ ر ،لەو ک اتەی
گیراب وو ،لە هەم وو دەنگوباس ێکی دابڕاب وو .ت ۆ ب ێ ی ک ێ بزان ێ ئ اخۆ
مێ ردەکەی لە ک وە ب وو! ئەرە ه اوڕە ،ت ۆ ب ێ ی هێش تاش پی اوەکە
خۆشی بوە؟ ....
ئەرە ئەوە «ن ائۆمی»ـ ـیە؟ ئەم پرس یارە لێوەک انی بزووان دم .ئەوە ئەو
ژنە بە تەمەنەیە ،کە پرچی سپی ب ووە ،چاوەک انی کزب وون .ئەرە ئەوە
ئەو کچە خوێندکارە نازدارە بوو ،ئەوەی ک اتی خ ۆی بە الوی زۆرم لە
بارەوە بیستبوو؟
هەڵ بەتە ،ئەو ج ۆرە پرس یارانەم لێنەک ردن .لێمپرس ی ئ اخۆ لە
ئۆردووگ اکەدا چ ۆن دەژی ،چ کارێ ک دەک ا .لە س ەرەتاوە گ وتی ژی ان
س ەخت ب وو ،بەام ڕەوش ەکە ئێس تا زۆر باش تر ب ووە .ئەو ئێس تا لە
ناندین کاردەکا و بە کاروبارەکانی خ ۆی ڕادەگ ا  ...بەام دەیەوە لێ رە
دەرچ ێ ،بە ت ایبەتیش کە ئێس تا هی وایەک پەی دابووە .ئ افرەتەکە
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ه اوواتیێکی پۆل ۆنی ب وو ،هەرواش م ابووەوە ،هەم ووانیش دەی انگوت
لێبووردنێکی گشتی بۆ هاوواتییە پۆلۆنییەکان دەرچووە.
لە م اوەی ئەو یەک دوو ڕۆژانەی دوای ی ،لە یەک ێ لە زین دانییە
دێرینەک انی ئۆردوگ اکەم بیس ت ،کە ئ افرەتەکە چ ۆن بە کاروبارەک انی
خۆی ڕادەپەرموو ...
لە گردب وونەوەکەی پۆلۆنییەک ان ،هاوزین دانێیكی بەدبەخ ت لە تەنیش تم
وەس تا ب وو ،ن وێنەری ن وچەی پێچ ۆرا گ وتی ،ئەوە ڕاس تە ،کە
پەیمانن امەیەک لەنێ وان س ۆڤیەت و حک وومەتی پۆلۆنی ا م ۆرکراوە،
حک وومەتی ڕووس یاش بڕیاری داوە لێب ووردنێکی گش تی ب ۆ هەم وو
زین دانییە پۆلۆنییەک ان دەربک ا .ئەو خ ۆی پەیمانن امەکەی لە ڕۆژن امەی
پراڤ دا خوێن دبووەوە ،بەام بەڕێ وبەری ن اوچەی پێچ ۆرا ،هێش تا
لێب وردنەکە و ڕێنماییەک انی ت ایبەت بە ئ ازادکردنی ه اواتییە پۆل ۆنییە
زیندانکراوەکان پێنەگەیشتووە .تا ئەو کاتەی ئەو ج ۆرە ڕێنم اییە دەگ ا،
دەب ێ زین دانییە پۆلۆنییەک ان ش ان بەش انی زین دانییەکانی دی کەی نێ و
ئۆردوگ اکە ک اربکەن .ئەو ب ۆیە بەت ایبەت ئ ێمەی ب انگکردووە ت ا
ش تەکەمان ب ۆ ڕوونبک اتەوە .ئەو خوازی ار ب وو ه یچ بەدحاڵیبوونێ ک
نەیەتەگ ۆڕە .ئەو متم انەی بەوە هەب وو ،لەو نێ وەدا ئ ێمە بە هەم وو
توانام انەوە ک اربکەین ،ک ار ب ۆ یەکێتی ی س ۆڤیەت و پۆلۆنی ا بکەی ن ،کە
ئێستا بوونەتە هاوپەیمان و هەردووکیان دژی دوژمن ی ه اوبەش ،دژی
ئاڵمانە مرۆڤخۆرەکان لەیەک بەرەی جەنگدان .کاربەدەس تە نێ ردراوەکە
گەیش تە ئەو بەرەنو امە ب ێ" :ئی دی کارم ان لێ رە بەش داریێکە ب ۆ
سەرکەوتن لە بەرەی جەن ".
دوای قس ەکانی ک ابرای ن وێنەر ،سەرپەرش تیاری ئۆردوگ ا وت ارێکی
نیشتمانپەروەرانەی دا ،لە دوای ئەوی ش ،ڕاهێ نەرەکە دووانێک ی دی کەی
نیش تمانپەروەرانەتری دا ،داوایلێک ردین لە کێبڕکێ ی سۆسیالیس تانەی
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نێوان ئۆردوگاکانی ک اری زۆرەملێ ی پەروەردەک ردنەوەدا نم وونەیەکی
گەشاوە بین بۆ هەموو زیندانییە پۆلۆنییەکان.
لە کۆتاییشدا سەرپەرشتیارەکە پرسی" :هیچ پرسیارێکتان هەیە؟"
ئ افرەتەکە دەس تی ب ن دکرد و لە ش وێنی خ ۆی هەڵس ا ،ئەوەی پرس ی،
ئاخۆ لێبوردننامەکە هەر هەم وو زین دانیە پۆلۆنییەک ان دەگ رێتەوە ،ی ان
بە تەنیا ئەوانە دەگرێتەوە ،کە لە دوای ١٩٣٩دا گیراون.
سەرپەرشتیارەکەش لە کورتیدا ب ڕیەوە" :ت ۆ پۆل ۆنی نی ت .س ەرلەبەری
شتەکە هیچ پەیوەندیێکی بە تۆوە نییە".
ژنە بەستەزمانەکەش بێدەنگبوو .کەس نەیدەویست هیچ پرسیارێک بکا.
گردب وونەکەوەکە کۆتایی ات .ئ ێمەش گوێم ان لە دوان ی س ێ «
دیمۆس تێن » ب وو ،س ەرباری لێبوردن امەکە گەڕای نەوە س ەر ک اری
زۆرەملێیی ئۆردوگاکە.
دوای یەک دوو هەفتە ،دەنگۆیەکی دیکە بەنێ و ئۆردوگ اکە باڵوب ووەوە.
گوتی ان گ وایە هەن دە لە زین دانییەکان بە «ئیت اپ» دەگ وازرێنەوە ب ۆ
ئۆردوگ ایەکی دی کە .ئەم دەنگ ۆیە ترس ی لە دڵ ی هەم وو زین دانییەک
چان د .ئورکییەک انیش هەر بە خ ووی خۆی ان کەوت نە ج وێن و نەف رین
باران دن .بەم ج ۆرە ن ووزانەوە" :ئەوان ئ ێمە بەرەو مەرگ دەبەن ".لە
بێمرادیی ان لەگەڵ س ێبەری خۆی ان بە ش ەڕ دەه اتن و یەخەی
پاس ەوانەکانیان دەگ رت و دەیانپرس ی" :ئەرە باش ە ئێ وە ب ۆ ن اچنە
بەرەی پێش ەوەی ش ەڕ؟ ه ۆی ،ئەوە لێ رە پاڵەوانێ ک هەیە؟ ئێ وە هەر
ئەوەن دە دەزان ن ئەش کەنوەی خەڵ ک ب دەن ،بەام خ ۆ بەرەی ش ەڕ
ش تێکی دی کەیە ،وەه ا نی یە؟" یاس اوڵەکانیش بە خ ۆڕکێفکردنەوە
وەامیان دەدانەوە" :هێ واش ،هێ ورببنەوە!" ئورکییەک انیش بە تون دی
شەڕەقس ەیان لەگەڵ دەک ردن .هەرگی ز بەم ج ۆرە بە پەش ێوی و
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دەم ارگرژییەوە نەمبینیب وون .تەن انەت ڕدێنس وورەکەش ج ەوی خ ۆی
لە دەس تدابوو ،ش ێت و ه ارببوو .وش ەی "ئیت اپ" وەک س ێبەرێک ب اڵی
خۆی بەسەر ئۆردوگاکەدا کێشابوو.
پش کنینێکی پزیش کییانە ب ۆ ئەو کەس انەی گواس تنەوە بە ک ۆمەڵەکە
دەی انگرتەوە ،بە ش ێوەیەکی سەرس وڕهێنەرانە کورتخ ایەن ب وو.
سەرس وڕمانەکە لەوەدا ب وو ،ژم ارەیەکی زۆر لە پش کێنراوەکان،
س ەالمەت دەرچ وون و ب ۆ مەبەس تی گواس تنەوەکە (ئیت اپەکە) فی ت و
لەب ار ب وون« .گ ارین»ی ش لە پش کنینەکە بە ک ابرایەکی ساغوس ەلیم
دەرچ وو .باب ای ئاودەس تیش بە هەم ان ش ێوە .ئەو پی اوەی ڕانەک انی
ئاوس ابوون و ک ێم و خوێنی ان لێ دەهات و ب ۆگەنی کردب وو ،ئەوی ش
بڕوانامەیەکی ساغ وەک گوێزیان دایە و ڕەگەڵ ئیتاپەکەیان خست.
لەنێ و ئەوانەی پش کنینیان ب ۆ ک را ،زین دانییە پۆلۆنییەک انیش ب وون.
یەکێ ک لە ئ ێمە لە سەرپەرش تیارەکەی پرس ی ،ئ اخۆ ب ۆچی ئ ێمە
خ راوینەتە لیس تی ئیت اپەکەوە .ئەفس ەرەکەش وەامی دایەوە ،کە لە
دەستی ئەوان نەبووە .ئەو ڕێنمایی بۆ هاتووە ،ئامادەک اری ب ۆ ک ردەی
ئیتاپەکە بکا و هیچ ڕێنماییەکی ب ۆ نەه اتبوو پۆلۆنییەک ان لێ ەڵبب وێرە،
لە ئیت اپەکە ئایەری ان بک اتەوە( .)151خ ۆ ئەگەر بم انەوە س کاا لەو
بارەیەوە بکەین ،ئەوا ئامادەیە نێردەیەکمان بگەیەنێتە الی دەس ەات کە
ت ازە نوێنەرێکی ان لە مۆس کۆوە گەیش تۆتە ئۆردوگ اکە .بە هەم وو
شێوەیەک ،وەک خۆی گوتەنی ئەو شادمانە کە ئێمە ئازاد بکرێین.
هاواتییە پۆلۆنییەکان داوایانکرد م ن لەگەڵ یەک ێ لە ئەفس ەرانی س وپا
بچ مە الی ن وێنەرەکەی دەس ەات .من یش س ەرەتا ڕەتمک ردەوە.
خۆپاراستن و شکۆی نەتەوەی ی یەک ش تە :ئەوی ش ئەوەب وو ،لەبەردەم
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیدا وەک قس ەکەرێک خ ۆت
 -151ئایەرکردنەوە :جیاوازکردنەوە.
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بەکەم بزانی ،ئەوەیان شتێکی دی کەیە .بەام زین دانییە پۆلۆنییەک ان هەر
س ووربوون لەس ەر ئەوەی م ن یەکێ ک ب م لەوانەی دەچ نە الی
دەسەات .ئەوان ڕایانگەیاند :ئ اخر لەوانەیە پرس ەکە س ەبارەت بە ئ ێمە
پرسی ژیان و مردن ب ێ .دەن ا ئەوان ی دی کە ئ ازاددەکرێن و ئ ێمەش ت ا
م ردن لێ رەدا دەمێنی نەوە ".من یش ب ۆم س ەلماندن ،لەگەڵ ئەفس ەرێکی
پۆلۆنی چووینە بەردەم نوێنەری دەسەات.
ک ابرا لە ک ۆڵیتێکی بچک ۆانەی س ەر گ ردۆڵکەیەک دانیش تبوو ،لەو
ش وێنەی ئۆرکێس ترا مارش ی ک اری ب ۆ دەژەن ین .لە تەنیشتیش ی
ئافرەتێکی تەمەن مام ناوەندی دانیشتبوو.
دوای ئەوەی سەرپەرش تیاری ئۆردوگ اکە ئ ێمەی پێناس اندین،
لێیپرسیین" :چییە ئەو هەموو خۆتێکدانەتان لە پای چییەوەیە؟"
م نیش پێمگوت ،ئێمە هاوواتی پۆلۆنیین ،داوات لێدەکەین بەڵکو ئیتاپەکە
نەمانگرێتەوە .چونکە لێبوردننامەکەمان شتێکی ڕاستییە .زۆری پێن اچێ
ئازاددەکرێن و دەچ ین دەجەنگ ین .باش ە لەو حاڵەت دا ئاوەزمەن دی چ ی
تێ دایە کە ب ۆ ئیتاپێ ک بنێ ردرێینە ب اکوور ،لەو ک اتەی لە ئاین دەیەکی
نزیکدا دەبێ بەرەو باشوور بگەڕێینەوە؟
ئەویش پرسی" :باشە چۆنتان زانی بەرەو باکوور دەڕۆن؟"
"من نازانمر لە ئۆردوگاکە ئەو قسەیە دەکەن".
ژنەکەی تەنیش ت ک ابرا کەوتە قس ەکردن .دەرب ارەی پێویس تی ک اری
بیناس ازی دووا ،باس ی ئەوەی ک رد چ ۆن ئەو ک ارە بنی ادنەرانەیەی
س ۆڤیەتی لە هەم وو الیەکەوە هەر س وودی گەیان دووە .ژنەکە وەک
«دیمۆس تێن » دەدوا .لە پ ڕێکەوە هاوک ارەکەی قس ەی پێب ڕی و ئەم
وشانەی هەڵڕشتن.
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"م ن لە ب ری حیزبم ان دەس ەاتم پێ دراوە ،خ ۆتی تێ ەڵمەق ورتێنە و
زۆریش قسە مەکە".
ئینوا ڕووی لە ئێمە کرد و گوتی:
"ئیت اپەکە چارەنووسس ازە .لەم ئۆردوگ ایەدا ک اری گونو او ب ۆ هەم وو
زین دانییەک نی یە .بەام خواس ت لەس ەر ک اری بنی ادنەرانەی یەكێتی ی
س ۆڤیەت ش تێکە دەب ێ بەهەن د هەڵبگی رە .ئ ێمە لە ش وێنەکانی دی کە
پێویس تمان بە خەڵک ی زی اتر هەیە .من یش ئاگ ام لە ڕێککەوتنن امەکەی
نێوان یەکێتیی س ۆڤیەت و حک وومەتی پۆل ۆنی هەیە .بەڵ ێ ،حک وومەتی
سۆڤیەتی لێبوردننامەی دەرکردووە .بەام تا ئێس تا ه یچ ڕێن وێنییم لەو
ب ارەیەوە بە دەس ت نەگەیش تووە  -ئەرە ئێ وە تێ دەگەن ،ڕێن وێنی
فەرم ی دەق اودەقم ب ۆ نەه اتووە  -ت ا هاونیش تمانییە پۆلۆنییەک ان
ئ ازادبکەین .هەر ب ۆیە دەب ێ بە هەم ان چ اوی زین دانییەکانی دی کە،
ڕەفتارتان لەگەڵ ب کەم .لەس ەرتانە ب ۆ ک ارکردن بچ نە ش وێنێکی دی کە.
بەام خەم مەخ ۆن .ئەگەر فەرم انی ئازادکردنت ان گەیش ت ،بە بەلەم
دەتانگەڕێنینەوە و دەتان گەیەنینە ش وێنی مەبەس ت ،هەم وو ئەمەش بە
گوێرەی ڕێنمایی و ڕاسپاردەکانی حکوومەتی سۆڤیەتی دەبێ".
کاربەدەستەکە داوای ناوی منی ک رد ،بە وەامدانەوەش م ،دی دارەکەمان
کۆت ایی پێ ات .ڕوون و ئاش کرا ب وو ،دەب وو خۆم ان ب ۆ ئیت اپەکە
ئامادەبکەین.
بەام «ک رۆ »ی ب رادەرم هەر دەستەوەس تان ڕانەوەس تا .ئەو لە
نەخۆشخانەکەوە هاتبووە ئۆردوگای کار ،ئەمەش هەر یەک دوو هەف تە
دوای ئ ێمە چووب ووینە س ەرکار .هەر زوو بب ووە سەردەس تەی
گرووپێ ک .ب ۆ م اوەیەک سەردەس تەی گ رووپەکەی ب وو .ئەو
"پەیوەن دیێكی پیش ەییانە"ی لەگەڵ پ رۆ ڕاب (چ اودێر) و لەگەڵ
نووس ەری تۆمارن امەی بەش ەکار و ئەفس ەرە ئێش کگرەکانی نێ و
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ئۆردوگاکەدا پەیداکردبوو .بە هۆی ئەو پەیوەندییانەوە ،نەخراب ووە نێ و
لیستی ئەوانەی دەگوازرانەوە ،تێکۆشابوو منیش لە لیستەکە دەرب ێن ێ.
م ن هێش تا کراس ێکی یەخەدارم م ابوو ،بەام ئەمەش یان دادی نەدا.
هەن دە لە دۆس تانی «ک رۆ » پێی ان گوتب وو ،سەرپەرش تیارەکە
پێیراگەیاندبوون ،کە بە دڵنیاییەوە «من احێم» لە نێ و لیس تی ئەوانەدایە،
کە ئیت اپەکە دەی انگرێتەوە« .ک رۆ » حیس ابی ئەوەی کردب وو ،بە
ئام ادەبوونم لە بەردەم ک ابرای بەرپ رس ،لەو ک اتەی بە ن وێنەرایەتیی
زیندانییە پۆلۆنییەک ان قس ەم ک ردووە ،ق وڕم ب ۆ خ ۆم گرت ۆتەوە .بەام
خ ۆ ش تەکە ه ی ئەوە نەب وو ش ینی ب ۆ ب کەی .لە دوو چ وان نەدەب وو
بچ ی .من یش ت ا پ ێم ک را دڵ ی «ک رۆ »م دایەوە .ش ادمانی ئەو بە
م انەوەی لە کەم پەکە بەه ۆی دەرچ وونی م ن لەگەڵ ئیت اپەکە ش ێوا.
من یش غەمگ ین ب ووم بەوەی لەو دووردەکەومەوە و ب ۆ ئیت اپەکەش
دەنێردرێم.
ئێمە نەماندەزانی وای لێدە ،خۆشبەختییەکەی «ک رۆ » وەردەگەڕە و
وەک زۆر ج اران ڕووی داوە ،دەبێ تە بەدبەخت ی .ئەو ڕەگەڵ ئیت اپەکە
نەکەوت .هەر لە ئۆردوگ ایەکەدا م ایەوە ،بەام ب ۆ هەمیش ە لەوە
مایەوە .گەر هاتبا و زانیارییەک انی فری ای بکەوت ایە ،س واری بەلەمێک ی
ئیتاپ دەبوو ،لەوانەبوو ئێستاش بمابایە  ...ئای لەو برادەرە خۆشڕووە
دلۆڤان و چاکە .هێشتاش غەمناکی لە چاوەکانی دەبی نم ،ئەو ک اتەی کە
سواری بەلەمی ئیتاپ بووم و لە ئۆردوگاکە دووردەکەوتینەوە.
لەوە لە ش وێنێکی بەس تەڵكی ب اکووردا ،ئێس قانەکانی ش اردراونەتەوە.
دەکرە گە ناوی «داڤید کرۆ » لەنێو شەهیدەکان ،ئەوانەی لە پێناوی
زایۆن و ئۆرشەلیمدا سەریان دانا ،یاد بکاتەوە.
ئەوان ئێمەی ان چەن د جارێ ک لەس ەر یەک ژم ارد و ژم اردەوە .لە
کۆتایی دا ک راینە پ ۆ پ ۆلی کرێک ار ب ۆ ئەنوام دانی داخ وازی نەخش ەی
دروس تکارییەکانی س ۆڤیەت لە ش وێنێکی دی کە .بەام ن ۆرمی
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ئامادەکاری بۆ ئیتاپ زیاتر گفتار بوو نەوەک کردار .دوای ئەوەی ئ ێمە
لە ئۆردوگ اکە دەرهێن راین ،دەرکەوت ئەو بەلەمەی ،کە دانراب وو ئ ێمە
باربک ا و بەنێ و پێچ ۆرادا بەرەو ب اکوور هەڵبکش ێ ،هێش تا ب ۆ
س واربوونی سەرنش ینەکانی ئام ادەنەبوو .ب ۆ م اوەی س ێ ڕۆژ و س ێ
ش ەو ئ ێمە لەو گ ۆڕە ،لەس ەر زەویێک ی ڕەق وتەق م اینەوە ،هەم وو ئەو
خۆراکەی پێشیاندەداین کەمی کرد و م ایەوە س ەموون و ئ اوی س ارد،
بەام خۆ هەرچۆنێک بێ ئێمە کارمان نەدەکرد .ئێمە وەک تێ ەڵ دراوێک
ب ووین" .م اڵە" نوێکەم ان وەری نەگ رتین ،م اڵە ک ۆنەکەش چی دی
نەیدەویستینەوە .شێداری سەرما ،تاریکی شەو ڕۆچووبووە نێو م ۆخی
ئێسقانەکانمان ،لەسەر سەریشمان زەردەی ب اکوور هەڵ دەهات ،ش تێک،
پەرجوویێکی گەردوونی و ڕووناکایێکی دۆزەخ ئاسا لەسەر زەوی.
دوایین شەو بەر لەوەی ئەوە جێبێ ین ،هەن دە بەزەیی ان پێ داهاتینەوە،
ئێمەیان گەڕان دەوە ئۆردوگ اکە و ئێمەی ان فڕێ دایە نێ و کۆڵیتەک ان ،هەر
هیچ ی تێ دا نەب وو .ئ ێمەش خۆم ان لەس ەر تەختەبەن دەکان درێ،ک رد،
وەک ئەوەی پێخەفێک ی نەرمون ۆڵ و خ ۆش ب ێ .ب ۆنی ن اخۆش کاس ی
ک ردینر پ لەی گەرمی یەکەی لە ڕادە بەدەر ب وو .لە ئەزم وونم دەرس م
وەرگرتبوو ،هەرچ ی جل وبەرگم ب وو ،هەم وویم لە کەمەرم بەس ت .بەم
جۆرە ئەوەی بۆم مابووەوە پاراستم ،ئینوا لێیکەوتمە خەوە.
س پێدە داه ات .خۆڕس کانە یەکەم ین نیگ ام پەڕی یە س ەر پریاس کەکەم،
بەام خ ۆ نەم ابوو! تەنی ا ئەو پەتەی پێ یەوە لە کەمەرم بەس تبوو،
مابووەوە .دیارییەکی دەستی کاری ئورکی .خ ۆ ه یچم ب ۆ نەم ابووەوە،
ئی دی خەم ی چ یم ب وو .یاس اوڵی بەلەمەکە ک اتی خ ۆی کە قس ەی
بۆکردم ،دەیزانی چی دەڵێ " :دەیبینی ،ئەوان هەموو شتێکت بۆ خۆی ان
دەبەن ".ئەو دەیزان ی .ئەوەش ڕاس ت ب وو ئەوان بە دووج ار بردی انر
بەام گەس کیان لێ دا ،هەر هەم وو ش تێکیان ب رد .پاس ەوانی س ۆڤیەتی
قانوون پارێز هەموو شتێکی سەبارەت بەو تاانوبڕۆیە دەزانی ،کە لەنێ و
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ئۆردوگ اکەدا ب او ب وو .ئەوان هەم وو ش تێکیان ب رد ،ه یچ ش تێک ب ۆ
پارێزگاریلێکردن و شاردنەوە نەمابووەوە.
ئەو ڕۆژەی ئورکییەک ان منی ان لە کەل وپەلەکەم حەس اندەوە و هیچی ان
نەهێش ت ،ب راینە س ەر پش تی بەلەمەکە ،کە لەن گەرەکەی بە ئاراس تەی
تەوژم ی پێچ ۆرا دان ابوو .ئ ێمە ن زیکەی هەشتس ەد پی او دەب ووین،
هەن دێکیان ه ی ئۆردوگ اکەی ئ ێمە ب وون ،ئەوان ی دی کەش ه ی
ئۆردوگاک انی دەوروبەر .زۆری نەی سەرنش ینەکانیش ئ ورکی ب وون.
لەنێ و زین دانییە سیاسییەکانیش دا ،پۆل ۆنی ،لیت وانی و ئیس تیۆنیش
هەبوون .بە «گارین»ـینیشەوە ئێمە شەش جوو بووین لەنێ و بەلەمەکە.
ئەوەش پێک اتەیەکی مرۆیی انەی کارس ەر( )152ب وو ،بە بەراوردی ش
لەگەڵ زیندانی تەنیایی لوکیشکی سەیران بوو.
ئاخر ئەوان چۆن جێگەی هەشتسەد کەسییان لە ڕووبەرێک ی بچک ۆلەدا
کردەوە ،هەر دەبێ زاناک انی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
ئەو پرس ە ڕوون بکەنەوە .س ێ ق ات تەختەبەن د لە پ اڵ دی وارە داری نە
ش ێدارەکانیان ب ۆ هێ زی ک اری کۆیلەک انی یەکێتی ی س ۆڤیەت
دروس تکرابوو .ئەس تەم ب وو بە پ ێ بوەس تی ،ئەس تەم ب وو بو ووڵێی،
ئەس تەمیش ب وو دابنیش ی .ئ ێمە دەب وایە ش ەو و ڕۆژ هەر ڕابکش ێین.
بەام کێ هەبوو جیاوازی نێوان شەو و ڕۆژان ی نێ و ئەو تاریکس تانەی
نێ و کەش تییەکەمان پ ێ ب ێ؟ کەواتە بەم ج ۆرە ب ۆ م اوەی س ێ هەف تە
بەنێو پێچ ۆرادا ڕۆیش تین .بەرەو ب اکوور هەڵکش این ت ا دنی ایەکی ن وە
ڕۆبنێین.
ئ ێمە ئ اوی س اردی ڕووبارەکەم ان دەخ واردەوە .زۆری نەی زین دانییان
تووشی پانۆس (سکچوون) هاتن .بەام ئەندازیارانی دەزگەی ئاسایشی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی تەنی ا دوو ئاودەس تیان ب ۆ پێویس تی هەشتس ەد
 -152کارسەر  : carcerوشەیەکی ڕووسیە بۆ چاوە زیندانی تاکەکەسی( .نووسەر)
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کەس لە نێ و بەلەمەکەدا دروس ت کردب وو .ئاودەس تەکانیش دوو
تەخ تەدار ب وون لە گۆش ەیەکی تەس کی پش تەوەی س ەر بەلەمەکە .ب ۆ
گەیش تنە ئەوە دەب وایە دووکەس دووکەس بە ن ۆرە بە پەی ،ەیەک
سەربکەوتباین .ئیدی بە ڕۆژ و ش ەو ڕی زی ئاودەس ت بەت اڵ نەدەب وو.
هەندە لە زین دانییان کە ت ازە لە ئاودەس ت دەه اتنە خ وارەوە ،یەکس ەر
دەچ وونەوە لە ڕی زی دوواوە ڕیزیان دەگرتەوە ،ئ اخر پێڕانەدەگەیش تن.
پاس ەوانەکانی س ەر پش تی بەلەمەکەش ،پلی ان لەس ەر پەالپی تکەی
تفەنگەکانی ان ب وو ،فەرمانی ان بە ڕیزبەس تووەکان دەک رد بو ووڵێن.
هاواریاندەکرد" :دەی خێرا ،پەلە بکەن ،ببزوون! ،دەنا دەبێ ".....
بەام خراپترین شت ئەوەبوو ،ئوکرییەکان لەنێو زیندانە بە ک ۆمەڵەکەدا
باادەس ت ب وون .لە ئۆردوگاکەش دا هەر ئەوان زاڵ ب وون .ئەوان
دەس تیان لە ن ۆرم ،لە کاروبارەک ان ،لە کۆگ ا ،لە ش وێنی خەوت ن ،لە
هەم وو ش تێکدا هەب وو .بەام لە خ وارەوەی بەلەم ی ئیت اپەکەدا دوای ین
بەربەس تی ئورکییەک ان وەک خ ۆی نەم ابوو .چی دی ئۆتۆن ۆمی
ئورکییەکان لە گۆڕێدا نەبوو ،بەڵکو سەربەخۆیی ئورکی هەب وو :ح وکم
حوکمی تاوانبارەکان بوو بە بێ هیچ ج ەوگرتنێک ،حوکمێکی ڕەها.
چەک دارەکەی س ەر پش تی بەلەمەکە دەس تی لەس ەر تفەن گەکەی ب وو.
ئەرکەکەی پاس ەوانیکردنی هێ زی ک اری کۆیلەک ان (ڕاب س یا) ب وو
لەوەی ڕێگر بێ کەس بازبدا و هەڵبێ یان کەسێک بە نیازی خۆکوشتن
بازب داتە نێ و ئ اوە کەس کەکەی پێچ ۆرا .پاس ەوانەکە خ ۆی مان دوو
نەدەک رد بێ تە نێ و زین دانییەکان ،هەرگی ز نەدەه اتەخوار ،ئ اخر بە
خۆیش یان لەو ش تە دەترس ان ،ئێمەی ان ب ۆ ڕەحمەت ی ئورکییەک ان
بەجێ ێش تبوو .لە نێ و ق ووایی هەن اوی بەلەمەکەدا ،ب ۆ پیاوەک انی
ڕدێنس وورەکە زەح مەت نەب وو دەوری پاس ەوانەکان ب دەن ،زەبرێک ی
کوشندەیان لە تەپ ی سەر ب دەن و تفەنگەکانی ان لێبس تێنن و هەر لەوە
س اردیان ب کەنەوە .هەر ب ۆیە هەر س کاایەک ب ۆ الی پاس ەوانەکان
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سەبارەت بە لێدان و شت لێسەندن و زەوتکردن بێ سوود بوو ،یاخود
بەوەی ئ اخۆ بەش ە خ واردنەکەت دزراوە ی ان دەس تی بەس ەرداگیراوە
ی ان بەدڕەفتاری ت لەگەڵ دا دەک رە .خ ۆت و بەخت ت و ڕەحمەت ی
ئورکییەکان .ئاخر پاسەوانەکە خۆی لە شتەکان هەڵنەدەقورتاند ،لەسەر
کەسی هەڵنەدایێ .ئەو نە دەیتوانی و نە حەزیش ی لێب وو ئەم ک ارە بک ا.
ئەو ب ۆ خ ۆی لەس ەرەوە ب وو ،لەس ەر پش تی کەش تییەکە و
ئوکرییەک انیش لە ژێ رەوە .خ ۆ ئەگەر س کاات لە دەس ت ئوکرییەک ان
کردب ایە ،ئەوا کێش ەت ب ۆ خ ۆت پت ر دەک رد .لە گەمی یەکەی ئیتاپ دا لە
دەس ەاتی یاس ا و ڕێس اکانی س ۆڤیەتی هەر ت ا دووەم ین پەی ،ەی ن او
کەش تییەکە دەیخ وارد ،لەوال بە دواوە قەڵەم ڕەوی س ەربەخۆی
ئورکییەکان بوو.
لە ئیت اپەکەدا ک اری زۆرەمل ێ نەب وو ،ب ۆیە ک اتی زۆرم ان بەدەس تەوە
ب وو .لەو ک اتەدا ئیتاپس تەکان کاتی ان بە ی اریکردن بەس ەر دەب رد.
س ەرەکیترین ی اریش یەکێ ک لەو یاری انە ب وو ،بەگ وێرەی ق انوونی
س ۆڤیەتی قەدەغەب وو ،کەچ ی بەگ وێرەی ق انوونی ب اای ئ ورکی
ڕێگەپێدراو بوو :ئەویش یاری کارت کارتانێ بوو .ئورکییەکان گەمەیان
لەس ەر هەم وو ش تێکی بەر ڕۆژدا دەک ردر یاریەکەی ان لەس ەر پ ارە
دەک رد (هەمیش ەش پارەی ان هەب وو)ر یاری ان لەس ەر کەل وپەلی دزراو
دەک رد (جارێکی ان کە چ وومە سەرپش تی بەلەمەکە ،دەس توانە
فەرووەکەم م لەس ەر مێ زی ی اریەکە بین ین ،دی اربوو قوماری ان لەس ەر
دەکردر من شتەکەی خۆم بینی و بێدەنگیش م لێک رد)ر قوماری ان لەس ەر
پ ێاڵویش دەک رد (بەام نەوەک لەس ەر کەوش ی ئ ورکییە یاریچییەک ان،
بەڵک و لەس ەر پ ێاڵوی بەدبەختێک ی دی کە ("ڕۆش نبیرێک")ر ج اری وا
هەبووە قوماریان لەسەر بەشە خواردنی زیندانییەکانی دیکەش دەکرد.
بەام ئەو گەمەی ک ارت ک ارتێنە هەمیش ە هەر بە خۆش ی نەدەه اتەوە.
هەن دێک ج ار فرتوفێ یش ی تێ دا دەک را .یەکێ ک بەوە تاوانب اردەکرا کە
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فێ دەکا .یەکێ ک لێی دەدرا .ئی دی ئ ورکی دژی ئ ورکی .ت اقم دژی ت اقم.
جوێن ،نەفرین ،مشتەکۆڵە ،زەبری کوشندە لەچاوی یەکدی ش تێکی ب او
بوو .بەام دوای هەم وو ش تێکیش ،ئەوان دەب وونەوە ب رادەری یەک دی.
یەک دیان لە باوەش دەگرت ،تۆقەی ان لەگەڵ یەک دەک رد و دەس تی
یەک دییان دەگوش ی .س اڵوی نەفرەت ی و دۆس تایەتی نەفرەت ی.
ناکۆکییەکەش یان فەرامۆش دەکرد .دەمەق اڵی و ناحەزایەتیی ان
بەس ەردەچوو ،لە بەی ن نەدەم ا .ئامادەکارییەک ان ب ۆ ش تێکی ن وە
دەکران ،بۆ دەستبەسەرداگرتن و تاانکاری زیندانییەکانی دیکە.
«ئ ورکی» گەمەی سەیرسەیریش یان هەب وو .لە هەمووی ان عەنتیکەت ر
ی اریکردن ب وو بە ئەس پێ .ئ ێمە لە ئۆردوگ اکەدا پرس ی خ اوێنی
کراس ەکانمان فەرام ۆش کردب وو ،هەمیش ە ئەس پێ لە نێ و جلەکانم ان
ڕێچکەی ان دەبەس ت .پرس ەکە هەر پرس ی لێڕاه اتن ب وو .ئەوان
دەی انگوت" :هەر دەب ێ لێیڕابێ ی!" ئەم قس ەیە وەک ڕاس پاردەیەک لە
زین دانەکانی یەکێتی ی س ۆڤیەتیدا لە زین دانیەک ب ۆ زین دانێکی دی کە
دەگواسترایەوە ،قس ەکەش نەزۆک نەب وو .ئ اخر هەوڵ ی دەس تپێوەگرتن
بە خووەک انی شارس تانی چ س وودی هەب وو .لەکاتێ ک ت ۆ نە ف چەی
ددان ت هەب وو  ( -ئ ورکی دەی دزی و هەڵ بەتە ب ۆ خۆیش ی بەک اری
نەدەهێن ا ،بەڵک و کارتکارت انێی پێ دەکرد)  ،-دەب وایە لەس ەر ئەوە ڕابێ ی
دانەکانت پ اکنەکەیتەوە .خ ۆ ئەگەر لەوێ دا نە س ابوون تەن انەت ئ اویش
نەبێ کە بەکاری ب ێنی و دەبووایە بە دەستەکانیشت نان بخ ۆی ،ئی دی
ڕۆژ بەڕۆژ دەستەکانت چ ک ن و پ ی دەب وون .کە ئەس پێش دەکەوت نە
ج و جەستەت ،چیت دەکرد ،هەر سەرەتا هەندێک س ەخ ەت دەب ووی،
پاش ان لێیڕادەه اتی و دەب ووە هێم ای دەستەوەس تانی خ ۆت .تەنی ا
یەکەمین ئەسپێ دەیورووژاندی و بە ترسەوە لە خۆت دەپرس ی" :ح اڵم
بەچی گەیشت؟" پاشان لێی بێب اک دەب ووی .ک اتێکیش ژمارەکەی ان پت ر
دەب وو ،چ ونکە لەو تەختەبەن د ب ۆ ئەوی دیکە دەڕۆیش تن ،لەو ن وێن ب ۆ
ئەوی دیکە ،ڕۆژ بە ڕۆژ ژمارەیان زیاددەبوو ،چیدی نەدەبوونە م ایەی
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بیرلێکردنەوە و سەرپێوەهێشاندن .خ ۆ ئەگەر ش ەڕت لەگەڵ کردب ان و
بەرگریت کردبا ،ئەوان دەیانبردەوە .چار نەبوو ،هەر دەب وو لێی انڕابێی.
ئەوان یش لە ت ۆ ڕادەه اتن .ت ۆ دەب وایە لەگەڵیان دا ب ،ی ،ئ اخر خ ۆ ت ۆ
دەتەویست ب،ی ،تەنانەت لەگەڵ ئەوانیش بێ.
بەام خ ۆ تەن انەت ب ۆ کەس ێک کە ئەسپێش ی تێ دا ب ن ،کەس ێک لەو
کرێگ رتە و گۆش تخۆرانەی جەس تەی خۆیش ی ڕاه اتبێ ،بی رۆکەی
ی اخیبوونی لە هەم بەر ئەس پێی خەڵک ی دی کە ،ئەس پێی غەوارە هەر ال
پەی دادەبێ .ئەرە ئەوە قێزلێب وونەوەیەکی هەراس انکەرە؟ لەوانەیە.
ڕەنگە هەموو شتێک لە دەرەوەی تێگەیشتنی مرۆڤەوە بێ .لە دەرەوەی
تێگەیش تنی ئ ورکیێکەوەیە .ئەوان یش بەو قێزلێب وونەیەوە ڕایان دەبوارد.
ئەوان ڕاهاتبوون ئەسپێکان کۆبکەنەوە ،هەن دێکوار پ ڕ بە لەپ ی دەس ت
و لەنێ وان کەلێن ی نێ وان جەس تە ،دەس ت و س ەروچاوەکانی ئێمەی ان
دادەن ا .ئینو ا لە ق اتی س ەرەوە و خ وارەوەی تەختەبەن دەکە بە قاق ای
پێکەنین و هاتوهاوارەوە" :ئەرە دیارییەکە بە دەست گەیشت؟" تەنانەت
قاقای ان دەگەیش تە س ەری س ەرەوەش ،کاتێ ک یەک ێ لە ئورکییەک ان
لەوەدا س ەردەکەوت ،کە مش تێ ئەس پێ بخ اتە نێ و جل ی یەکێ ک لە
زین دانییە سیاس ییەکان ک اتێ ب ۆ ئاودەس ت بە پەی،ەک ان ب ۆ خ ۆ
خ اڵیکردنەوە دەچ ووە س ەرەوە" ..دەی ل ێگەڕە ،ب ا ئەو دەعب ا
بەستەزمانانە لە سینگی ئەو ڕۆشنبیرە قێزەونانە ،هەن دە گەرمبب نەوە".
...
لەو کەش وهەوا ب ۆگەن و ت اریکەدا ،لەو ژانوناس ۆر و بەدڕەفت ارییەدا،
لەو ترس وبیمە س امناکەدا ،کێش ە و ئاریش ەی یاری دەدەری
سەرنووس ەری «پراڤ دا» ،کە لە دەس ت ڕێس ا و ق انوونی ب ااوە
کەوتب ووە بەردەس تی قەڵەم ڕەوی ئورکییەک ان ،ئی دی زگ ی برس ی،
نەخۆشی و سووکایەتیپێکردن ،وەک کۆیلەیەکی هیچوپووچ گەیش تبووە
ئەوپەڕی خ ۆی« .گ ارین» هێش تا هەر لە ب ن ژانوناس ۆری ش ەوانی
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لێکۆڵینەوەی زیندانی «تۆمسک» دەینااند ،لەبەر زەبری لێدانەکانی ئەو
ک ابرا ش ارەزایەی دەیەویس ت قەفەزی س ینگی بش کێنێ ،لە هەوڵ و
تەکانی خودی ژی ان دەیناان د .ئازاریش ی لەو دەمەی لە نەخۆش خانەکە
دەرک را ،پت ر ب وو ،هەرچەن دە پ لەی گەرم ی دانەدەبەزی و س ەرباری
دڵکزییەکەش ی کەچ ی هەر ڕای ان نەگ رت .هێش تا و هێش تا ،بە بیس تنی
وش ەی ژهی د ( Zhidهەی ج وولەکە) لە ب ن ئاس مانی س ۆڤیەتی ،بەو
شێوە ک راوە و ڕاش کاوە ،بەو ش ێوە القرت ێ و ڕق اوییە ،زی اتر و زی اتر
ئازاری دەکێشار ئەو قسە ڕەقانەیان پێدەگوت ،بێ ئەوەی س زابدرێن ،ب ێ
ئەوەی لە هیچ سزایەکیش بترسن .ئەم ئەشکەنوەدانە زیاتر لە پێویست
ک اری تێکرتب وو ،بەرگەی نەهێش تبوو ،ه ی ئەوە نەب وو بەرگەی
تاقیکردنەوەیەکی نوە ،بەرگەی تاقیکردنەوەی ئیتاپەکە بگرە.
ڕۆژێکیان« ،گ ارین» کە هەن دە دوور لە ج ووە زین دانیەکان کەوتب وو،
داوایلێکردم بەڵکو هەندێک لێمنزیکبێتەوە .ئیدی ئەوەی لە تەنیش تم ب وو
هەن دە ج ووا .ج ێگەی ئەوم ان ک ردەوە« .گ ارین» ه ات و لەتەنیش تم
ڕاکشا.
لە هیکەوە بە سرتەیەکەوە پێیگوتم" :ئەوان دەیانەوە بمکوژن".
منیش بە حەپەسانەوە لێمپرسییەوە" :کێ دەیەوە بتکوژە؟ ئەوە باس ی
چی دەکەی؟"
"ئەوان دەیانەوە بمکوژن .من کۆتاییم هات .ئورکی دەیەوە فتمبک ا .ت ۆ
ن ازانی چ ی ڕووی دا .دەی ب ا پێ ت ب ێم .دوێن ێ ب ۆ ئاودەس ت چ وومە
سەرەوە .لەوە پێش بچمە ژوور ،ئورکییەکە منی ڕاگرت .پێموایە س ەر
بە تاقمی ڕدێنس وورەکە ب وو .من ی ب ردە قوژبنێ ک ،داوایلێک ردم پ ارەی
ب دەمێ .پێمگ وت ه یچ پ ارەم نی یە ،ئینو ا من ی پش کنی .هیچی ان
نەدۆزی یەوە .لێی ان دام ،تێی ان هەڵ دام ،پ ڕ ش ەق و پێاقەی ان ک ردم.
گوتیان هەر دەبێ پ ارەت هەب ێ ،دی ارە ش اردووتەوە .هەر بە ڕاس تیش
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سێسەد ڕۆب پ ارەم هەیە .لە س ەردەمی زین دانی «تۆمس ک»ــەوە هەر
لە المە ،خ ۆ پ ێم گ وتی ،لە بی رتە؟ م ن هەم وو ڕۆژەکە هەر پ اڵ
کەوتووم ،لە شوێنی خۆم هەڵنەستاوم .بەام بۆ ئێوارە درەن  ،دەبوایە
بب زووم .ئ اخر لە تەنگاوی ان لەوە زی اتر خ ۆم پێڕانەدەگی را .دەترس ام،
لەوە لە دەروازەکەی ئەوە تێب پەڕم .نەم دەزانی لەوە لە بۆس ە ب ۆم
وەس تابوون .بەام خ ۆ چارەش م نەب وو .جانت ا بچک ۆلەکەی پارەکەش م
پێب وو .وەک هەمیش ە لە مل م ق ایمکردبوو .پێمواب وو وازی ان لێ ێن اوم،
هەقی ان بەس ەر من دا نەم اوە .بەام وا نەب وو ،منی ان پش کنی ،خ ۆ
باشتریش ە بە ب ێ پ ارە ب م .ئ اخر بەرگەی لێ دان و تێ ەڵ دان ن اگرم.
ن امەوە ئەوان بمک وژن .ئەوان لەوە چاوەڕێم دەکەن .ئەوان پرس ییانر
"ئەرە هێنات؟" منیش جانتا بچکۆلەکەم کردەوە پ ارەکەم ب ۆ دەرهێن ان.
ئەوان یش پڕیان دایە جانت اکە ،بە هەم وو ش تێکەوە بردی ان ،خەریکب وو
ئێسکی ملیشم بشکێ .ئێستاش زۆر ئ ازاری هەیە .ئینو ا لەنێ و جانت اکە
گەڕان .جانتاکە بەتاڵ بوو .تەنیا تاکە ڕۆب ێکیشم بۆ خ ۆم گ نەدایەوە.
لێیانپرس یم" :ئەوە هەم وویەتی؟ هیچ ی دی کەت نەم اوە؟" من یش
پێمگوتنەوە هیچم نەماوە ،خۆ ئەگەر باوەڕم پێنەکەن ،دێن و شوێنەکەم
دەپش کنن .ئەوس ا پ ێم پێکەن ین و ڕێگەیان دام ب ۆ ئاودەس تەکە بچ مە
سەرەوە .بە زەحمەت دەتوانم بچمەوە ئەوە.
«گ ارین» بە س رتە و بە هەڵچ وونێکی ت ادارەوە درێ ،ەی بە قس ەکانی
خۆی دا" :کاتێک لە ئاودەستەکە تەواوب ووم و لە پەی،ەک ان ه اتمەخوار،
بینیم یاری کارتکارتانێیان دەکرد .یەكێک لەوان هاواری کردم ێ ،ه ۆی،
خ ۆ بە پاس ەوانەکەت نەگ وت؟ هەی کۆمۆنیس تی مش ەخۆر ،هەی
کۆرەمار! تۆ خەبەرت لێداین ،وایە؟ ئەرە تۆ ت ا ئێس تا چەن د کەس ت بە
گرتن داون ،چەندت ڕەوانەی زیندانەکان کردوون؟ ئایا پێتوایە دەت وانی
کێش ەش ب ۆ ئەوانەی ئێ رە دروس تبکەی؟ ئ ێمە چ ارت دەکەی ن  "...بە
هەم وو ج وێنە پیس ەکانیانەوە ،خ ۆت دەیزان ی  ...پێمگ وتن کە خەبەرم
لێ نەداون ،بە پاس ەوانەکانم نەگوت ووە ،س وێندم ب ۆ خ واردن وەه ام
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نەک ردووە .بەام خ ۆ ئەوان باوەڕی ان پێنەک ردم .پێی انگوتمر "ئەگەر
خەبەرت داب ێ ،خۆم ان دەزان ین چ ی دەکەی ن ".ئینو ا وازی ان لێ ێن ام و
گەڕانەوە سەر بەزم وڕەزمی ی ارییەکەی خۆی ان« .من احێم وۆلف ۆڤیچ»،
دڵنی ام ئەوان گ رەو لەس ەر کەللەس ەری م ن دەکەن .ئای ا چیرۆک ی
ڕدێنسوورەکەت لە بیر ماوە؟ ئەوان قوم ار لەس ەر س ەری م ن دەکەن،
لەوە خاترجەمم .تەواو ،من فەوتام .ئەوان دەمکوژن".
منیش هەوڵمدا ئارامی بکەمەوە.
بە لۆمەکردنەوە پێمگ وت" :قس ەی وەه ا بێس ەروبەر مەکە .ئەوان گ رەو
لەس ەر س ەری ت ۆ ن اکەن ،ئەوان قوم ار لەس ەر پارەکان ت دەکەن .هەر
دەی انەوە بتترس ێنن و بەس .نای انەوە خەبەری ان لێب دەی و بە
پاسەوانەکان ب ێی .دەی مەترسێ ،ئەوان نایانەوە ئازارت بدەن".
ئەوی ش هەر بە چ رپەوە" :ن ا ،نەخێ ر ،ئەوان قوم ار لەس ەر کەللەس ەری
م ن دەکەن .م ن لە ت ۆ باش تر دەیانناس م .ئەوان دێ ن و س اردم
دەکەنەوە("!)153
دیس ان تێ ەڵچ وومەوە هێ وریبکەمەوە" :ئای ا دەزان ی ،م ن قس ەم لەگەڵ
ڕیشس وورەکەیان ک ردووە .ئای ا دەزان ی س ەبارەت بەو ش تانەی
لێمدزران ،قسەم لەگەڵی کرد ،ئەوی ش گ وتی بە دوای پرس ەکەدا دەڕوا.
لە ڕاستیشدا ،لەوە دڵنیام ،ئەو بە خۆش ی پ ارچەیەک لەو ش تانەی من ی
لە الیە ،بەام هەر چۆنێک بێ ،ڕەفتاری لە بەرانبەرم خ راپ نەب وو .ئەو
چەن دین ج ار پێیگوت ووم کە "کوڕەک انی" پێی ان گوت ووە چەن دین ج ار
ی ارمەتیم داون ،بەت ایبەتی "ئاودەس تەکە" .ئای ا لە بی رتە ئەو چ ۆن لە
هەم بەر ئ ورکییە الی دەکە بەرگ ری لێک ردم؟ بەڵێن ت پێ دەدەم ،قس ەی
لەگەڵ بکەم و بۆی ڕووندەکەمەوە ،کە تۆ هیچ شتێکت بە پاس ەوانەکان
نەگوتووە".
 -153ساردکردنەوە :ئیدیۆمێکە واتای کوشتن دەدا.
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«گ ارین» وەامی دامەوەر "نەخێ ر ،ئەوە ش تێکی ب اش نی یە .باش تر وایە
قس ەی لەگەڵ نەکەی ت .ئەگەر قس ەی لەگەڵ ب کەی ،وەه ا دەزان ێ
س ەبارەت بە پارەک ان ب ۆم باس کردووی ،ئەگەر وەه اش ب ێ ئەوا
پێویس تە بە پاس ەوانەکانیش ب ێم .نەخێ ر ،قس ەی لەگەڵ مەکە .م ن
یارمەتیم ناوە .هەر ئەوەندەم دەوە ڕەوشەکە پۆلکتر نەبێ".
"س ەیرکە!" لە پ ڕێکەوە «گ ارین» دەس تی گ رتم و بەخ ۆیەوە نووس اند،
وەک من داڵێکیش دەترس ا" .س ەیرکە ،وا ه ات ،بە خ ۆی و چەق ۆکەی وا
بۆم دە".
منیش تەماشامکرد .لە الی قاتی سەرەوەی تەختەبەندەکە ئ ورکییەک بە
هێواش ی دەه اتەخوار .جەس تەکەی س ێبەرێکی نیمچەت اریکی کەوتب وە
س ەر .ش تێکی لە دەس ت ب وو .لە دوورەوە ،لەو ت ارییکییەدا زەح مەت
بزانرە چییە .دەکرا چەقۆش بێ.
ئ ورکییەکە لە ئ ێمە نزی ک ب ووەوە .تەن انەت نیگایەکیش ی لە «گ ارین»
نەبڕی .ئەو شتەی دەس تی کەوچکێ ک ب وو .بەام لەو ک اتەدا «گ ارین»
بە تەواوی تۆقیب وو .هەم وو هەوڵ ێکم دا ت ا ئ ارامی ب کەمەوە .م ن
شاش بوونی ئەوم ک ردە دەرفەت و وەک بەڵگەوبەن دێک بەکارم ێن ا،
گ وایە ئەو س ەرچیخچووە ،هەڵەیە ،بەڵک و بت وانم ترس وبیمەکەی
ب ڕەوێنمەوە .ئینو ا ڕووی ب ابەتەکەم وەرگێ را .دەرب ارەی وێ ،ەو
ئەدەبی ات دوای ن .لەو ک اتەوە ئەو من ی بەرنەدا .پریاس کە بچک ۆالنەکەی
هێن ایە الی م ن ،لە تەک م ن لێ ی ڕاکش ا .بە ڕۆژ و ش ەو هەر الی م ن
م ایەوە .ڕاه ات لەگەڵ هەڵس تان و دانیش تنی م ن هەڵبس تێتەوە و لە
هەمان کات بۆ سەرەوە لەگەڵم ب ێ ،ی ان داوای لێ دەکردم لەگەڵ ی بچ م.
ئ ورکییەکە هیچ ی لەگەڵ ئەودا نەب وو ،بەام ئەوان لەس ەر
هەراس انکردنی ،لەس ەر ج وێن و نەفرینەک ان و تیروت وانج و
هەڕەش ەکانیان نەکەوت ن .ئەوی ش ه اتبووە س ەر ئەو ب ڕوایە ،کە ڕۆژە
ڕەشەکەی نزیکبۆتەوە.
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ڕۆژێکیان – لەوانەشە شەو بووبێ  -بە دەنگی «گ ارین» لە ح اڵەتێکی
وەنەوزدانی نیوە نوس توودا بێ دار ب وومەوە ،ئ اخر خ ۆ بەردەوام ئەوە
تاریک و بۆگەن ،ئێمەش برسی و کەنەفت و زەبوون بووین.
ئەو بە سرتەوە بانگیکردم" :مناحێم! مناحێم!"
ئەوە یەکەم ین ج اری ب وو بە ن اوی ڕاس تەوخۆی خ ۆمەوە ،بە ب ێ
ناوهێنانی باوک و پاشناوم بانگم بکا .بۆ یەکەمین جاری بوو بە زم انی
یدیشی قسە بکا" :ئەرە گۆرانی لۆشوب Loshuvت لەبیرماوە؟"
منیش هەر بە یدیشی لێمپرسییەوە" :کامە گۆرانی؟"
ئەوی ش گ وتی" :ل ۆ  -ش وب  ".Lo - Shuvس ەرەتا لێ ی تێنەگەیش تم،
لەوانەیە لەبەر گ ۆکردنەکەی ب ووبێ ،ی ان لەبەر ئەوەی ب ێ هێش تا هەر
خەواڵوو بووبم.
لەس ەر یەک لێیپرس یمەوە" :چ ۆن دەب ێ نەیزان ی؟ ئەو گ ۆرانییەی
زایۆنیس تەکان دەی ێ نەوە ،ئەوەی زایۆنیس تەکان لە «ئۆدیس ا»
دەی انگوتەوە ،ئەو ک اتەی هێش تا م ن هەر من داڵ ب ووم .ل ۆ ش وب ،ل ۆ
شەب ،گۆرانییەکە نازانی؟"
منیش هەر بە شێوە گۆکردنەکەی ئەوەوە گوتم" :ئاها! دی ارە مەبەس تت
هاتیکوا  Hatikvaیە".
"لەوانەیە هاتیکوا بووبێ .ئەوەی لەبیرمە وشەی لۆ  -شوڤە".
"بەڵێ ،هاتیکوایە .تۆ مەبەستت گۆرانییەکەی الش ەب ل ێ ئێرت ز ئ اڤۆتێنو
Lashuv le’Eretz Avotenuـە (گۆرانی هیوای گەڕانەوەیە بۆ خاکی
باب و باپیران) .بێگومان لە بیرمە".
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"زۆر باش ە ،دەی گ ۆرانییەکەم ب ۆ ب ێ .من احێم ،دەبین ی ،م ن لێ رە بە
زیندووی دەرناچم .هەستدەکەی  " ...بە دەم ئەم قسانەوە دەستی گرتم
و لەسەر سینگی خۆی دانا .دڵی زۆر بە خێرایی لێیدەدا.
"دەبین ی "،وەه ا درێ ،ەی بە قس ەکەی دار "م ن پی اوێکی فەوت اوم.
ئورکییەکان گرەو لەسەر سەری من دەکەن ،ئەوان دەمک وژن .م ن لەوە
دڵنی ام .بەام خ ۆ ئەگەر ت ۆش ڕاس ت بی ت ،خ ۆ ئەگەر ڕاس تیش ب ێ،
ئەوان نیازی ان هەر ترس اندنی م ن ب ێ ،باش ە بە دڵێک ی لەم ج ۆرە،
چەن دی دی کە بەرگەدەگ رم .بە زین دوویی لێ رە دەرن اچم .ت ۆ پی اوێکی
لەشس اغی .ت ۆ لەگەڵ جووەک انی دی کە دای .ئەوان لێبوردننامەی ان ب ۆ
ئێ وە دەرک ردووە .بەڵک و لێ رە دەربازت ان ب ێ .بەڵک و ڕۆژێ ک تووش ی
منداڵەکانی من ببییەوە .کێ دەیزانێ؟ پێیان ب ێ ،باسی باوکیان ب ۆ ب کە،
هەم وو ش تێکیان پێب ێ .پێی انب ێ ،م ن هەمیش ە هەر بی رم لێ دەکردنەوە.
بەام ئێس تا ،لە ت ۆم دەوە ،تک ات لێ دەکەم لۆش ەڤم ب ۆ ب ێ ی ،گ ۆرانی
لۆشەڤم بۆ ب ێ".
ئینو ا بە یەکەوە لەگەڵ «مارمێلس تاین» گ ۆرانی هاتیکوام ان گ وتەوە.
س ێ ج وو ،لە نزی ک م ن ڕاکش ابوون ،ئەوان یش ه اتنە الم ان .ئ ێمە بە
گ ۆکردنێکی ئەش کەنازییانە ،ئەو دەقە ب اوەی بەردەس تمان بە گ ۆرانی
گوتەوە« .گ ارین»ی ش بە بێ دەنگی گ وێی لێڕاگرتب وو" :ب ۆ گەڕانەوە ب ۆ
نیشتمانەکە ،نیشتمانەکەی باپیرانمان "...
ئورکییەکە هەڵسایەوە.
"ئەوە جووەکان لەوە گۆرانی دەڵێن".
ئ ورکیێکی چەقاوەس وو بە پێکەنی نەوە" :ئەوان ن وێ،دەکەن ،ن وێ ،ب ۆ
خوداکەیان دەکەن تا یارمەتییان بدا.
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ئ ێمە لەس ەر گۆرانییەکەم ان بەردەوامب ووین" :گ وە لە براک انم بگ رە،
ئەوانەی لە نیش تمانی پەڕج وو دان  ...ب ۆ گەڕانەوە ب ۆ نیش تمان،
نیشتمانی باب و باپیران "...
بەڵێ ئورکییەکە ڕاستی گوت .ئەوە نوێ ،بوو ،نەوەک گۆرانی.
کاتێ ک ئەو ن وێ،ە دانپێ دانانەم دەگ وتەوە هەس تمکرد ،گ ۆرانیەکە لەگەڵ
جووێک دەڵێمەوە ،کە وەک منداڵێکی ڕفێندراو بوو ،منداڵێک بەرخەکانی
لە لەوەڕگایەکی بێگانە دەلەوەڕاند ،ونببوو ،لەس ەر ڕێ ی ه ات و نەه ات
بوو ،دوای هەوڵێکی زۆر و دوای کێشەوبێش ەیەکی ئ اڵۆز ،گەڕاب ووەوە
باوەشی خەڵ ک و دی نەکەی خ ۆی .هەر بە ڕاس تیش وایە ،ژی ان دۆخ ی
وەه ا دەخ وڵقێنێ ،کە خەی اڵ هەر پەی پێنەب ا .ئ ێمە لەوە ،لە دۆڵەکەی
سێبەری مەرگ ،لە نێو ئورکییان ،کە هەر نیوە مرۆب و نی وەش ئ اژەڵ
ب وون ،ڕاکش ابووین« .گ ارین»ـــــیشمان لەگەڵ دا ب وو ،کە پێش تر
یاری دەدەری سەرنووس ەری پراڤ دا ب وو ،کۆمۆنیس تێ هەر لە ت افی
گەنوێتی یەوە ،کەس ێکی ن امۆ بە گەلەکەی ،دوژمن ی زای ۆنیزم،
ڕاوەدوونەری زایۆنیستەکانیشمان لەگەڵدا بوو .تۆ ب ێی کەی لە ئۆدیسا
ب ۆ دواج ار گ وێی لە ئ اوازی س روودی هاتیکو ا ب ووبێ؟ کەی ب ێ ب ۆ
دواج ار گ اڵتەی بە ل ۆ ش ەب  Lo - shuvکردب ێ؟ ت ۆ ب ی ێ چ ی
نەکردب ێ ب ۆ ئەوەی "هی وای گەڕانەوە"ی نێ و س روودەکە تێکبش کێنێ؟
چی مابوو نەیکردبێ ،ئامادەی چی نەبوو نەیکا ،بەوەی بگ اتە هی واکەی
دیکە! نزیکەی بیست و پێنج ساڵ بەسەر س ەرکەوتنی ش ۆڕش ،بەس ەر
ئەوەی خەریکب وو خەونەک انی بێ نەدی تێ پەڕی ،بەس ەر ئەو ش تانە
تێپەڕی ،کە لەپێناویدا ئازاری زۆری چەشتبوو ،بۆ شتێک کە ئامادەبوو
گی انی خ ۆی لەس ەر دابن ێ ،ب ۆ ئەو ش تەی لە پێناوی دا خەب اتیکرد و
ڕەنویدا .بیست و پێنج ساڵ  ...کەچی لێ رەش ش ۆڕش ئاوەه ا پاداش تی
دایەوە ،پاداشتی کەسێکی دایەوە ،کە بۆی دڵس ۆز ب وو ،پاداش تی یەک ێ
لە ش ەڕڤانانی ،یەک ێ لە س ەرکردەکانی خ ۆی دایەوە :پاداش تەکەش:
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ناپ اکیی  -دوژمن ی مرۆڤ ایەتی  -س یخوڕ  -زین دانیی لە تۆمس ک -
دەرک ردن لە نەخۆش خانە  -ژهی دی  -کێش انەوەی ئاس ن ،ژهی دی -
ئیت اپ  -ژهی د  -لێ دان و تێ ەڵ دان  -ش ەقخواردن  -ت اانکردن -
هەڕەشەی ئورکی  -مەزەی تاانچییان  -کارت کارتانێ لەسەر س ەری
ئەو  -ی اری ئەس پێ  -مش ەخۆریی  -کۆرەم اری  -ت رس  -ژهی د! کە
ک اتی خۆیش ی ه ات ،پ اش دوای ین دادگەییک ردن و ک وێرەوەی ،چ ی
بەس ەر ه ات .باش ە یاری دەدەری سەرنووس ەری ڕۆژن امەی پراڤ دا،
سکرتێری گشتی پارتی کۆمۆنیستی ئۆکراین چی بۆ خۆی مایەوە؟ چی
لەبیرما؟ ئەو تەنیا لۆشەڤی لەبیرم ابوو" .گەڕانەوە ب ۆ نیش تمانی ب اب و
باپیران" ،ئەمەش سەبووری دڵنەوایی بوو.
لەوانەشە هەر بۆ یەکەمین جار بێ ،لەو کاتەی خەڵکی ان بەرەو ب اکوور
دەبرد ،پێچۆرا گوێی لە دروودێکی دانپێدانانی سوپاسگوزاری بێ" .ئێمە
لە قووایی ناخمانەوە هاوار بەرەو خواوەند دەبەین :الش وب ل ێ ئێرت ز
ئاڤۆتنیو (گەڕانەوە بەرەو خاکی سۆز)".
بەلەمەکەم ان ب ۆ چەن دین ڕۆژ لە بەن دەرێک لەن گەری گ رت .لە
دەوروبەریش مان چەن دین گەم ی دی کە لەنگەری ان گرتب وو .کەش تیگەلی
کۆیلە .هێشتا ماوەیەکی زۆر درێ،م ان لە پ ێش م ابوو ،هێش تا زۆرم ان
م ابوو بگەی ن ،ئاراستەش مان هەمیش ە هەر ڕووەو ب اکوور ب وو.
کرێکارانی بەندەرەکەش هەروەک ئێمە زیندانی بوون .ئامادەکارییان ب ۆ
بەگەڕخستنی بەلەمەکە دەکرد.
ڕۆژێکیان ،پاسەوانێک لە سەرەوە بانگیکرد:
"بێ

گن!"

ئەو ئورکییەی لە نزی ک دەروازەکە وەس تابوو ،ب انگەکەی لێس ەندەوە و
گن!"
هاواریکرد" :بێ
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منیش بانگمکردەوە" :ئەوە منم ،لێرەم".
"ناوی خۆت و باوکت؟"
"مناحێم وۆلفۆڤیچ".
"ڕاستە! تەواوە!"
پاس ەوانەکە لەس ەر خوێن دنەوەی ناوەک ان ،یەک لە دوای یەک
بەگ وێرەی ئەلفبێ یەکەی بەردەوام ب وو .ک اتێکیش لێب ووەوە گ وتی:
"هەم وو ئەو ن اوانەی خوێن دمەوە ،کەلوپەلەک انی خۆت ان ک ۆکەنەوە.
فەرمان هاتووە پۆلۆنییەکان بەربدرێن .ئێوە ئازاددەکرێن".
منیش خواحافیزیم لە «گ ارین» ک رد و بەرەو دەروازەکە چ ووم ت ا ب ۆ
سەر پش تی بەلەمەکە هەڵبکش ێم .م ن ه یچ کەل وپەلێکم نەم ابوو .کاتێ ک
ڕۆیشتم ،هەوڵم دا باس کم لە چ اکەتەکەم هەڵبکێش مەوە .لەو ک ات یەک ێ
لە ئ ورکییە الی دەکان سەردەس تەی چ اکەتەکەی گ رتم ،دەیویس ت
چ اکەتەکەم لەبەر دابکەن ێ ،ی ان دەیویس ت بمگەڕێنێ تەوە دواوە .من یش
خۆم لە دەست ڕاپسکاند خەریکبوو بە سەر پەی،ەکان سەردەکەوتم.
یەک ێ لە ئورکییەک ان ه اواریکرد" :بەام خ ۆ ئەو (ژهی دی) ج وولەکەیە،
ئەو پۆل ۆنی نی یە!" من یش نەم دەتوانی جی اوازی نێ وان ڕەگەزن امە و
هاوواتینامەی بۆ ڕوونبکەمەوە .بەام دەمتوانی هەستکردنی بخەم ێ نم.
ئ اخر ه یچ ئیرەیێ ک وەک ئیرەی ی زین دانیی نەب وو ،کە دەیبین ی ئەو
کەس ەی تەنیش ت خ ۆی ئ ازاددەکرە .ئینو ا چ وومە س ەر پش تی
بەلەمەکە .هەر ئەوەندەم زانی« ،مارمێلستاین» و باقی جووەکانی دی کە
هاتنەس ەر و لەتەنیش تم وەس تان .ژم ارەیەک لە پۆلۆنییەک ان بەیەکەوە
خڕبووینەوە .ئەو گرووپە زیندانییەی کە ئازاددەکران زۆر قەبە نەبوو.
بەلەمێک لە کەناراوەکە نزیکبووەوە.
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"ئام ادەن؟" یەک ێ لە پیاوەک انی بەلەمەکە ب انگیکرد" :پۆلۆنییەک ان
ئامادەن؟"
پاس ەوانەکەش ب انگیکردەوە" :ئام ادەین ،ئام ادەین!" ،ئ ێمەش لەگەڵی ان
هاوارمانکرد "ئامادەین!"
ئیدی هەروەک ج اری یەکەم لە دەری اچەی پێچ ۆرا فەرمانی ان پێک ردین
سواربین ،وەهاش لە بەلەمەکە دابەزین .ئێمە لە بەلەمەکە چووینە س ەر
بەلەمێکی دی کە ت ا کەن ارەکە ،لەوێش ەوە س واری بەلەمێک ی گواس تنەوە
بووین .ئینوا لەوێوە بەرەو باشوور باژۆ.
من بە سووکی سوار بووم ،چونکە هیچ پریاسکەم پێنەبوو.
هەس تمکرد زۆر س ووکم و باڵ دەگرم .ئ اخر گ وێم لە دەنگ ی ش ەققەی
باڵی ئازادی بوو.
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٢٠

ئامانج و ئامراز
بەر لەوەی چیرۆک ی ئەوە بگێ ڕمەوە ،چ ۆن ڕووس یام جێ ێش ت،
پ وختەی ئەو ش تانە باس دەکەم ،کە لەوە فێری انبووم ،ئەوەی لە
ئەزم وونی کەس ەکی خ ۆم و ئەوان ی دی کەوە فێرب ووم ،ئەوەی بە
ئۆردوگاک انی ک اری چاکس ازیر ئۆردوگ ا زۆرەملێک انی س ۆڤیەتی
پەیوەستە.
نووس ەرە سییاس یەکانی س ۆڤیەتی بە ت ایبەتی بە ش انوباڵی دوو
تایبەمەندی ئەو ئۆردوگایانە هەڵدەدەن .ئەوان دەنووس ن" :زین دانییەکان
لە ڕووس یا هەروەک زین دانییەکانی واتە س ەرمایەدارەکان لە بێکاری دا
ن اڕزێنەوە .لێ رە زین دانی کاردەک ا و بنی اددەنێ و ک اری بیناس ازیش
کەس ایەتییەکەی ڕاس تدەکاتەوە .خ اڵی دووهەم یش" هەروەک ئەو
پروپاگەن دەچییانە باس ی دەکەنر "زین دانییەکان لە یەکێتی ی س ۆڤیەتیدا
ئۆتۆن ۆمیێكی ناوەخۆیی ان پێ دەدرە .ئەوان بە خۆی ان کاروبارەک انی
خۆی ان ڕێک دەخەن .دەس ەاتداران تەنی ا سەرپەرش تی پرۆس ەی
پەروەردەک ردن و ئاراس تەکردنەوەی ژیانی ان بە ک ارکردنێکی
ڕاس تەقینەوە دەکەن ".بەام ئەوە ک ارێکی نەک ردەیە ب ۆ نووس ەرانی
سۆڤیەتی تا پەردە لە ڕەوشی ک ارکردن لە ئۆردوگ ا زۆرەملێکانی ان ب ۆ
جی انی دەرەوە هەڵب دەنەوە ،ئەوان ئەوە ئاش کراناکەن چ ج ۆرە
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کەش وهەوایەکی کاری ان خوڵقان دووە ،چ ج ۆرە نیش تاک ،154خ ۆراک و
پۆش اکێکیان دەدەن ێ .هەروەه ا گ وتەبێ،ەکەی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیش ئەوەی نەدرکان دووە ،ئەو ئۆتۆن ۆمییەی ئەوان
لە ئۆردوگ ا زۆرەملێک ان باس یدەکەن ،لە ڕاس تیدا لە ئۆتۆن ۆمی
ئورکییەکان (زین دانییە تاوانکارەک ان) بەالوەت ر ه یچ ش تێکی دی کە نی یەر
ج ەوبەردانی زین دانییە تاوانکارەک ان کە خراپت رین نم وونەن لە جی ان،
بەردەوام یەکی ان بەدڕەفت اری لەگەڵ ئەوی دی کە دەک ا ،هەمیش ەش
بەدڕەفت اری لەگەڵ قورب انی هاوبەش ی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
سۆڤیەتی خۆیان دەکەن ،کە زین دانییە سیاس ییەکانن .هەقە نووس ەرانی
ئەو وەسفنامەی "کار و ئۆتۆن ۆمی" لە ئۆردوگاک انی س ۆڤیەتیدا بخ رێنە
ئەو شوێنانەی کە ئ ێمە لە پێچ ۆرا بینیم ان و لێ ی ب ووین ،هەقە بخ رێنە
بەردەستی سەرتاشەکانی زیندانی لوکیشکییەوە.
نووسەرە سیاسییەکانی دەرەوەی یەکێتیی سۆڤیەت وایان دانابوو ،هیچ
جیاوازییەك لە نێوان ئۆردوگای زۆرەملێی کار و ئۆردوگای زۆرەملێی
نازی و ئۆردوگاکانی لەناوبردن نییە .ئەم بەراوردکارییەش دەراوەکەی
ب ۆ مەیلێک ی س ادەکاری دەگەڕێ تەوە ،بەام ڕاس تیش نی یە .لەپێن او
ڕاستییدا ،مرۆ دەبێ جیاوازی لە نێوان ئۆردوگ ای زۆرەملێ ی ن ازی ،کە
لە ١٩٣٩دا دروس تکرا بک ا لەگەڵ ئۆردوگاک انی مەرگ ،کە لە م اوەی
جەنگی دووەمی جی اندا دروستکرابوون.
ئۆردوگا زۆرەملێکان لە ئاڵمان ،نەمسا ،بۆهیمیا ،مۆراڤیا و س لۆڤاکیا ت ا
هەڵگیرسانی جەنگی دووەم ی جی ان لە ئۆردوگاک انی ک اری س ۆڤیەتی
خۆشتر ب وون .ئەوەش م لە دکت ۆرێکی ج وو بیس ت ،کە لەس ەر لێ واری
ڕووب اری پێچ ۆرا بین یم ،ک اتی خ ۆی ب ۆ چەن دین س اڵ لە «داچ او
 »Dachauب ووە .ئەم دکت ۆرە لە چنگ ی ئۆردوگ ا زۆرەمل ێ
شوومەکەی ئاڵم ان دەرب ازی بب وو ،بڕیاری دابوو بەهەر نرخێ ک ب ێ ،لە
 154نیشتاک ،جێیوڕێ ،شیلتەر ،ئەنوا ،هەنوان ،نشیمەن.
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ئاڵمانی ای ن ازی باربک ا .دوای هەڵگیرس انی جەن گەکە و ڕووخ ان و
دابەشکردنی پۆلۆنیا ،دکتۆرەکە هێ ی سنووری نێوان ئاڵمان و ڕووس یا
دەب ڕە و خ ۆی دەگەیەنێ تە ب ن قەڵەم ڕەوی یەکێتی ی س ۆڤیەت ،وەک
کەس ێکی ڕاوەدوون راو کە هەڵ وەدای هەن وانێکە داوای خ ۆی پێش کەش
بە کاربەدەس تانی س ۆڤیەتی دەک ا .بەام هەروەک هەزاران ج ووی
چەوسێنراو و ڕاوەدوونراو کە بە دزییەوە سنوورەکەیان بەزاندبوو ،لە
دیوەکەی دیکە هەر هەموویان دەگیرێن ،ئینوا لە زیندان پێیدەڵێن دەب ێ
دان ی پێ دابنێ ،بەوەی ک اری ب ۆ دەزگەی ن ێن ی ئاڵم ان ک ردووە و هەر
ئەوانیش بە کاری س یخوڕێتی ناردووی انەتە یەکێتی ی س ۆڤیەت ،لەس ەر
ئەمەش حوکمی پێنج ساڵ زیندانییان بۆ بڕیبووەوە .کەواتە چارەنووس
ی ان دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ئ ێمەی گەیان دە هەر
هەمان ئۆردوگای زۆرەملێ ی ک ار .ئەمەی خ وارەوەش ،ئەو س ەربردەیە
کە دکتۆرە جووەکە بۆی گێڕامەوە:
"م ن لە «داچ او» ب ووم .ئ ێمە لە چ اککردنی ڕێگەوب ان کارمان دەکرد.
کارەکە قورسبوو ،بەام هەر هەشت س ەعات لە ڕۆژێک دا کارمان دەکرد.
بەڵ ێ هەن دە ج ار چ اودێرەکە ڕاه اتبوو زل لەیەک لە دەموچ اوم ب داو
دەیگوت :بەرازەجوو .ئەمەش شتێکی س امناک ب وو .بەام ئەدی ڕۆژانە
ئورکییەکان لەم ئۆردوگایەدا ن اڵێنر 'ج ووە ک ێچ ،ج ووە ئەس پێ'؟ ئەدی
ئەوان تێم ەڵن ادەن؟ ئای ا پێت وانییە جی اوازیێکی زۆر هەیە ئەگەر ه اتوو
زین دانیکەر لێ ت ب دا ی ان بەدڕەفتاری ت لەگەڵ دا بک ا ی ان زین دانییەکی
تاوانک ار ئەوە بک ا؟ لەوە م ن پێخەفێک ی خ اوێنم هەب وو .س ابوونم ب ۆ
شوشتن هەبوو ،ف چەی ددانم هەب وو ،جل ی ژێ رەوەم پ اک ب وون ،جل ی
گەرمم بۆ زستان هەبوون .هەموو کاتێک پەیوەندییم لەگەڵ خ اوخێزانم
هەب وو .م ن ن امەم دەن اردن .لەوە برس ی نەب ووم .پێویس تیش ناک ا
پێتب ێم چەن د ڕق م لەو ئاڵم انە نەفرەتیی انە ب وو .بەام کە ه اتمە ئێ رە،
هاتمە نێو ئەو زۆنگاوە بۆگەنە ،کاتێک جەستەم دەپشکنم ،کاتێ ک حەزم
دەچێ تە پ ارچە ن انی زی اتر ،هەن دە ج ار ه زری س ەیر و س امناک لە
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کەل لەم دەدا .پێیلێ دەنێم کە بی رۆکەی س امناکن ،بەام ناش توانم لە
بەردەم تۆدا پەردەپۆشیان ب کەم .ئەگەر ب ،اردەی ئەوەم ب دەنە دەس ت،
ئاخۆ کامەیان هەڵب،ێرم ،ئۆردوگای زۆرەملێی کاری دەریاچەی پێچ ۆرا
یان هی داچاو ،ئەوا هی داچاو لێدەگرم".
هەر بەڕاس تیش هزرێک ی ن اخۆش و س امناک ب وور بەام خ ۆ ئەو
دانپێدانانەی کەمتر نەبوو لە ڕیسواکردنێکی یەکێتیی سۆڤیەت.
لە س ییەکاندا ،ئەڵمانەک ان تەنی ا چڕن ووکی خۆی ان نمایش کرد .لە
چلەکانیش دا ،کەڵبەکانی ان بە جەس تەی خەڵک ی ج وو تی،ک ردنەوە.
ئاڵمانەک ان بە وردەک اری تەواوەوە ،ژووری گ از ،فڕن ی س ووتاندن و
توونی مەرگییان دامەزراند .بە ملیۆنان لە ژنان و پیاوانیان فڕێدانە نێ و
ت وونی مەرگەوە ،لە نێویش یاندا یەک ملی ۆن و نی و من داڵ هەب وون.
کارخ انەی  Sons & Trpfلە ش اری ئێرف ورت بە خۆش ییەوە ب ۆ
ڕۆژنامەوان انی ئاڵم انی و حک وومەتەکەی ڕایگەیان در ئ امێرێکی نوێی ان
داهێن اوە ،بە ه ۆیەوە جەس تەکان بە ش ێوەیەکی ئۆتۆم اتیکی خێرات ر
دەخەنە نێ و فڕنییەک انی ت ونی مەرگەوە .کارخ انەیەکی دی کەی ئاڵم ان،
دەزگەیەک ی دی کەی خس تەڕوو کە ئێس قانەکانی مرۆڤ ی دەه اڕن و
دەیک ردە ئ ارد و مەزن دەی ئەوەی ک رد بەو وردەک ارییە ئەڵمانی انەی
خۆی ان ،دەزگەکە دەت وانێ لە س ەعاتێکدا چ وار مەت ر س ێوا ئێس قانی
بنیادەم ب اڕە .ئاڵمانەکان لە ئێسکوپروسکی جوو ئاردی ان دروس تکرد،
لە جەستەی جووەکان سابوون و بە دیاریش یان ب ۆ ژنەکانی ان دەن اردر
پێچکەی کورسییەکان بە پرچ ی دای ک و کی ،ە جووەک ان پڕدەک ردنەوە.
بەم شێوەیە شەش ملیۆن ج وو فەوت ان .هەرگی ز پێش تر لەو ڕۆژەوەی
ئ ادەمیزاد پێین اوەتە س ەر ئەم جی انە ،ئەم ج ۆرە قڕک ردنە زانس تییە
نەبیندرابوور کێفەرات و دڕندایەتی لەم جۆرە وەک هیچ نەب ووە و نی یە،
لە «ک الیگۆالوە» بگ رە ت ا «تەیمورلەن » و «جەنگیزخ ان» ،ت ا
«تۆرکیوم ادا» و «دژیرینکس ی» وێ نەی نەب وو .هەر لە بەر خ اتری
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ڕاستیش دا و لە ی ادەوەری ش ەش ملی ۆن مردووەکانم ان ،ئۆردوگ ای
زۆرەملێ ی قڕکردن ی ئاڵم ان ،ن ابێ بەه یچ ج ۆرە ئۆردوگ ایەکی دی کە
بەراوردبکرە ،بە ئۆردوگای زۆرەملێی کاری سۆڤیەتییشەوە(.)155
ئۆردوگاکانی قڕکردنی ئاڵمان و ئۆردوگا زۆرەملێکانی ک اری ڕووس ی،
یەکیان لەوی دی بەدتر بوو ،کاری دەستی ئەهریمەن ب وون .بەام خ ۆ
ئەه ریمەنیش لە کارکردن دا هەمەچەش نەیە .جی اوازی لە نێ وان
ئۆردوگاک انی مەرگ لە ئاڵم ان و ئۆردوگاک انی زۆرەملێ ی ک اری
س ۆڤیەتی لە یەک وش ەی بچ وک داب وو ،هەم وو جی اوازی جی انیش ی
دەگرتەوە ،ئەویش :هیوا بوو .ئۆردوگاکانی قڕکردنی ئاڵمان هیچ ڕوانگە
و دەرەت انێکی ژیانی ان ب ۆ قوربانییەک ان نەدەهێش تەوەر زین دانییەکانی
ئۆردوگ ا زۆرەملێک انی ک اری س ۆڤیەتیش ئەو ج ۆرە دەرفەتەی تێ دا
م ابوو .لە زۆر دۆزیش دا دەرفەتەکە زۆر بچ ووک ب وو ،بەام خ ۆ
سووکە تروسکاییەک بۆ دەرفەتەکە هەر هەبوو.
لە هەموو ئەو چیرۆکانەی هاوزیندانییەکەم ،کۆنە ئەفس ەرەکە ،لە چ اوە
زین دانە تەس کەکەی «لوکیش کی» ب ۆی گێ ڕامەوە ،یەکێکی ان باس ی
"ق انوونی دەرفەت"ی دەک رد ،کە بەس ەر هەم وو ڕاوکەرەکان دا
پەیڕەودەب ێ ،زۆر س ەرنوی ڕاکێش ام .ڕاوکەرەکە دەک رە ب ۆ م اوەی
چەندین مای بەنێو لێڕەکەدا بڕوار دەکرە تا سەر چۆک ان بکەوێ تە نێ و
ق وڕاو و س یان ،س ینگی هەم ووی بە ق وڕ ب ێر دەک رە لە ب ن ب اران
هەم وو جەس تەی تەڕ بب ێ ،ه یچ ش وێنێکی وش کی نەمێن ێ ،و لە
سەرماش هەڵبلەرزە  -خەڵکی واش هەیە حەز لەو ج ۆرە ی ارییە دەک ا
 تا ئەو کاتەی دەگ اتە ش وێنێک ،باڵن دەیەک بەری س ێرەی تفەن گەکەیلە نێچیرەکەی گرتووە .ئینو ا ڕاوکەرەکە س ێرەی لێ دەگرە .ئەو هێش تا
 -155ئەمە بۆ دۆخی ئێمەش هەر ڕاستە ،بەو پێودانگە ئەنفا و هەڵەبوە نموونەی
حاشاهەڵنەگرن .دەکرا لەعێراق و کوردستانیش قانوونی وا بۆ بەتاوانبارکردنی هەرکەسێ
نکوولی لێکردبا و خستبایە بەر پرسیار دەرچووبا ،تا کەس زاتینەکردبا دەمشڕییەکی وا بکا.
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چ اوی لە س ەر جاسووس ەی تفەنگەکەیەت ی ،کەچ ی هێش تا پەن وەی
پەالپی تکەکەی نەهێن اوەتەوە .ئەو لە ڕێیەک ی دوورەوە ه اتووە،
نێچیرەکەش لە بەردەم دایەر ئەگەر تەقەی لێنەک ات لەوانەیە دەرفەتێک ی
دی کەی وەه ای ب ۆ هەڵنەکەوێ تەوە .بەام نێچی روان چ اوەڕە دەک ا،
تەقەناکا .چونکە باڵندەکە لەس ەر زەوی یەکە ،لە کەن اری ئ اوەکە ،لەس ەر
لقی دارەکە هەڵنیشتۆتەوە .تەنیا ئەو کاتەی مەلەکە لە شەقەی باڵەک انی
دەدا ،ئەوک ات دەرفەت ی دەب ێ ڕاوکەرەکە پ لە س ەر پەالپی تکەکە
بگیرس ێنێ و تەقەبک ا .ئەگەر ه اتوو لە نێچی رەکەی ب دا و نیش انەکەی
بش کێنێ ،ئەوا ب ۆی دەب ێر ئەگەر لێش ی نەدا ئەوا بە دەس تی بەت اڵ
دەگەڕێتەوە و مەلەکەش دەفڕە .ئەمەش قانوونی ڕاوکردنە.
دەی با ئەوە نەگوترە ،تەن انەت ئەگەر جی اوازیش لە نێ وان ڕاوکەران ی
ئادەمیزاددا هەبێ ،ئەوەی نێچی رەکەی ڕاس تەوخۆ لەبەر س ێرەی مەرگ
دادەن ێ ،لە کاتێک دا هەن ئەوانەی هەن دە دەرفەت بە قوربانییەکەی ان
دەدەن بەڵک و ڕزگ ارببێ ،بەام لێ رەدا ه یچ جیاوازیێ ک لە نێ و خ ودی
گۆش ەنیگای قوربانییەکان دا نی یە ،ئ اخر هەر ڕاوکەرێک ی دڵ ڕەق ب وو،
ئەوی بەو دەردە ب رد .هەروەه ا ب ا لێ نەگەڕێن و ئەوەش بگ وترە،
ئەوانەی دەمودەس ت ک وژران باش تر ڕزگ اربوون .ئ اخر ئۆردوگاک انی
«ه یملەر» ئۆردوگ ای دەس تبەجێی قڕکردن ی ڕاس تەوخۆ و یەکس ەر
ب وون ،ئۆردوگاک انی «بێری اش» ،س ەرجەمیان ئۆردوگ ای مەرگێک ی
هێواش بوون .پێدەچێ مەرگی دوای ئەشکەنوەدانێکی کورت ،بە باشتر
بزان رە لە مەرگێ ک ،دوای ئەش کەنوەدانێکی درێ،خ ایەن .بەام خ ۆ
پرسەکە ئەوە نییە .پرسی دەرفەتی ڕزگاربوون ،دەرفەتی مانەوە لێرەدا
دەیخ وا .ئەگەر هاتب ا و ش ەش ملی ۆن ج ووی ئەورووپ ا هەمووی ان ب ۆ
دارستانی «ئارچئانگ » ،یان بۆ کانە خەڵووزەک انی «ڤاکورت ا» ،ی اخود
لە «ئ ورال »
ب ۆ کانەک انی زێ ڕ لە «کۆلیم ا» ی ان کانەک انی م
نێردراب ان ،ڕەنگب وو چارەکێ ک ی ان س ێیەكی ژمارەکەی ان تەن انەت
نیوەش یان هەر نەگەڕابان ایەوە .بەام لەگەڵ ئەو حاڵەش دا ،خ ۆ ئێس تا
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ژم ارەی گەلەکەم ان نەوەک هەر ی ازدە بەڵک و خ ۆی لە چ واردە ی ان
پازدە بەڵکو ش ازدە ملی ۆنیش دەدا .پزیش کە بەدبەخ تەکە کە لە دەس تی
س تەمکارێک کەوتب ووە ب ن دەس تی س تەمکارێکی دی کە ،بەالیەن ی
کەمی یەوە وەه ای خ ۆ ئام ادەکردبوو ،وەک ئەو گ وتی دەری اچەی
پێچۆرای بە «داچاو» گۆڕیبووەوەر بە دڵنیاییەوە خۆی ب ۆ ئەوە ئام ادە
نەکردبوو «ڤاکورتا» بە «ئاوشویتز» بگۆڕێتەوە.
ئایا جیاوازی نێوان ئۆردوگاکانی ئاڵمان و ڕووسیا لەو ڕاستیەدا خ ۆی
دەبینێتەوە ،کە ئەفسەرەکانی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
کەمتر دەڵ ڕەق پت ر الیەن ی مرۆڤایەتی ان لە «ئ ێ ئ ێ »ــەکانی ئاڵم ان
بەسەردا زاڵ بێ؟ مرۆ ناتوانێ گریمانەیەکی وەها بکا .وشەی "بەزەی ی"
لە قامووسی یەکەمیان و دووەمیان دەرهاتووە ،ی اخود وش ەی "بە ب ێ"
وەک پێش گرێکی ب ۆ زی ادکراوە و ب ۆتە دەس تەواژەی "ب ێ بەزەی ی".
وش ەی ( Angriffهێ رش) وەربگ رە ،ت ا ڕاددەیەک لە هەم وو پرس ێکدا
دەی دۆزییەوە ،چەن دین ج ار لە دەربڕین ی وش ەی rü cksichtslos
دەی دۆزییەوە .وش ەی پراڤ دا بگ رە ،ت ۆ ج ار لەس ەر ج ار لە دەربڕین ی
 bez - poshchadnoدەیدۆزییەوە .هەردووکیان یەک وشەن وات ای
"بێ بەزەیی" دەگەیەنن.
هەر بەڕێ کەوت نی یە دەس ەاتدانی هەردووال ،ه ی ئاڵم ان و ڕووس یا لە
ب انگخوازانی دروش می "بەب ێ بەزەی ی"ــــین ،هەوڵیان داوە کۆت ایی بە
بڕواب وون بە خ ودا بێ نن ،دوای ئەوەی وات ای وش ەکەیان لە نێ و دڵ ی
خۆی ان دەرهێن اوە .هەم وو بڕوایەک ی ئ ایینی ب انگی بەزەی ی هەڵ دەدا،
هەرچەن دە هەمووش یان بە گ وێرەی بانگ ەڵ دانەکە بەڕێ وە نەڕۆن.
جزوێت ی (یەس وعی)ــــیەکان( )156قس ەیان دەرب ارەی بەزەی ی ک رد و
 -156جزوییتەکان  :Jesuitsئەندامە کۆمەڵگەی عیساییە کە پەیڕەوی کاسۆلیکی ڕۆمییە
لەسەر دەستی سێنت ئیگناتیوس لۆیۆال ،سێنت فرانسی خاڤیر و ئەوانی دیکە لە ١٥٣٤
وەک ئەرکێکی کەنیسەیی دامەزرا .بە توندی دژی چاکسازی دینی وەستانەوە .وێڕای
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دادگەی پشكنینیشیان دان ا .بەام ئەوەی ڕاس تی ب ێ ،لە ب ن ب انگخوازی
بەزەیی انەی ئەوان دا ،ئەو ئ اژەڵەی نێ و م رۆب ج ەوک را و کردەوەک انی
س نووردارکرد ،ئەگەرچ ی بە تەواوی ش ڕێ ی لە ک ردەوەی دڕن دانە
نەگرت .لەگەڵ ئەوەش ،لەو شوێنەی کە ه یچ بانگ ەڵ دانێکی ب ۆ بەزەی ی
تێ دا نەب ێ ،ه یچ بڕواب وون بە خ وای بەزەی ی نەب ێ ،و ه اواری "ب ێ
بەزەییانە" شەو ڕۆژ ببیسترە ،ئەوا ئاکامەکەی ڕاوەدوونانی م رۆب بە
هەب وون و بە نەب وونی دەرفەت ی ڕزگ اربوونر ئۆردوگاک انی قڕکردن ی
دەمودەست و بە یەکوارە ی اخود ئۆردوگاک انی مەرگ ی هێ واش دێنێ تە
بەرهەم.
جیاوازی نێوان ئەوان بە وشەی "بەزەیی" بڕیاری لەسەر نادرە ،بەڵک و
بە ک ورتکراوەی دەس تەواژەی (راب س یا  /هێ زی ک اری ک ۆیلە).
ئۆردوگای زۆرەملێ کار هێزی پیاو ڕادەخا.
پ ۆ پ ۆ حەش اماتی زین دانییەکانی یەکێتی ی س ۆڤیەت ،ش تی
هەرەنایابیان لە شوێنە دوورە دەستەکاندا دروستکرد .ڕێ گەی ئاس نینی
ک ۆتاس  -ڤارکوت ا (بە ب ێ م ن) لە س ەروبەندی ١٩٤٥دا تەواوک را .لە
ڕاس تیدا ب ایەخی خ اکە بەس تەڵەکەکەی «ڤاکورت ا» لەوەدایە،
س ەرچاوەیەکی لەبننەه اتووی خەڵ ووزە ،مەزەن دەکەی زۆر لە ه ی
«دۆن باس ین» زی اترە .ئەوەش وەنەب ێ س ۆڤیەتییەکان دۆزیبێتی انەوەر
پێشتر حکوومەتی قەڕاڵ زانیاری لە بارەوە هەب ووە و کەم ت ا کورتێ ک
دەس تی بە دەرهێنانیش ی کردب وو .لە ڕۆژگ اری قەڕاڵ دا ،خەڵ ووزی
«ڤاکورتا» بە بەلەم بۆ «ئارچئانگ » دەگوێزرایەوە لەوێشەوە بە قیتار
ب ۆ ن اوجەرگەی ڕووس یا دەهێن را .بەام کەناراوەک انی دەری ای
«بارێن دز» لە س اڵدا زی اتر لە ن ۆ مان بەس تەڵەک ب وور ب ۆیە تەنی ا لە
چەند ڕۆژێکی ه اوین دەک را خەڵ ووزەکە بە بەلەم بگ وازرێتەوە .بەش ی
ماوەی ڕاوەدوونان و چەوساندنەوە ،ڕۆڵێکی گرنگیان لەسەر هزر و پەروەردەی
کاسۆلیکییەوە هەبوو.
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هەرەزۆری ڕۆژەک انی س اڵ ،ئەو ک انە گەورۆن انە لە ب ن بەف ر
ش اردرابوونەوە .لەگەڵ لێ دانی هێ ی ئاس نینی ب اکوور ،گواس تنەوە و
ن اردنی خەڵ ووزی ئەوە ب ۆ هەم وو گۆش ە و کەنارەک انی ڕووس یا ،لە
هەم وو ڕۆژەک انی ساڵیش دا مەیس ەر ب وو .لە ن اوچەکە نەوت یش
دۆزرایەوە .نازانم ئاخۆ نەوتی ژێرزەمینی ئەوە زی اترە لە ه ی قەوق از
یان نا ،بەام بە دڵنیاییەوە نەوتیشی لێبوو .کاتێکیش بە قیتارێکی ش ۆق
بەو ن اوچەیەدا گ وزەرمکرد و بەرەو باش وور دەه اتم ،لە ڕێ گەدا
ئامرازی هەڵکەن دنی بی ری نەوت م لە نێ وان «کۆش وا» و «ک ۆتاس» لە
دەوروبەری «ئۆچتا»دا بینین.
بیس ت ی ان س ی س اڵێک لەمەوبەر هەم وو ن اوچەکە ،بە زس تانان
بیابانێکی سپیپۆش و بە هاوین انیش پانت اییە زۆنگاوێ ک ب وو ب ۆ خ ۆی.
خەڵک ی خۆجێیش ی لێ دەژیا .بەام ژمارەی ان کەم ب وو ،پێی ان دەگ وترا
«زاری انی  »Zaryanyeی ان گەل ی «داون  ،»Dawnب ێ س ێودوو
ناوەکە لە «ئ اورۆرا ب ۆریل »Aurora Borealisەوە ه اتووە .ئەوان
هەر لە تەپ ی سەر تا پەنوەی پێ هەر جل ی فەرووداری ان لەبەردەک رد.
تەنی ا ک ونی چاوی ان لە ب ن پۆش اکەکەیان دی ار ب وو .هەر وەک
ئەسکیمۆکان دەژیان.
ئەم ڕۆش بە مەودای ن زیکەی دوو هەزار کیل ۆمەتر ،هێ ی قیت ار بە
تەواوی ن اوچەکەدا دەڕوا .هەر لە باش وورەوە قیتارەک ان خەڵ ک،
دام ودەزگە ،ماش ێن ،کەل وپەلی بیناس ازی دەهێ نن و لە باکوورییش ەوە
خەڵووز ،نەوتی خاو ،لەوانەیە سامانی دی کەش ب بەنەوە .ن اوچەکە وەک
پێشان نەماوەتەوە کە چۆڵەوانی بێر خەڵکی "ل ێ نێش تەجێ" ک راوە .لەو
شوێنەی من بەلەمەکەی ئیتاپم لە ب اکوور بەجێ ێش ت ،ت ا «کۆش وا» لە
باش وور ،لە هەردوو دی وی ڕووب ارەکە ق وللەی چ اودێری
بەرزکراب وونەوە ،بە ڕوونوئاش کرایی هەب وونی ئۆردوگ ای زۆرەملێ ی
کاری ان ڕادەگەیان د .لەو ک اتەی بە وێ دا گ وزەرمکرد ،لە نێ و ئەو
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ئۆردوگایانەی لەوە بینیم ،هەندێکیان هیچ هێمایەکی ژیانیان لێنەمابوو.
ئەوە چۆڵکراب وو .ک ارەکە تەواوبب وو .ئەو خەڵک انەی م ابوونەوە و
نەمردب وون ،گوێزراب وونەوە ش وێنی ک اری دی کە .بەام لە زۆر لە
ئۆردوگاکاندا ئەو نیشانانە هەبوون ،کە بۆ من مایەی ناسینەوەیان بوو.
لەو سەفەرەمدا ،چ بە ڕێی ڕووب ار ی ان بە قیت ار ،بە س ەدان لەو ج ۆرە
ئۆردووگای انەم ژم ارد .لە "ڕوان گە"ی من دا زی اتر لە هەزاران ب وون.
ئەوان تەنی ا ج ۆرە ئۆردوگ ایەکی قەب ارە م ام ناوەن د ب وون ،بە ه یچ
ش ێوەیەک قەبارەی ان گەورە نەب وو .زەحمەت یش نەب وو بزان ی چەن د
کەس یان تێ دابوو .بە ڕاس تی س ەخت ب وو لە هەر بەش ێکی ڕووس یادا
ڕەتبب ی ،ئەو ج ۆرە ق ولانە نەبین ی ،بەڵ گەی ئەوە نەب ێ کە ش وێنەکە
ئۆردوگایەکی زۆرەملێیە .ئەوەی من بە الیدا تێپەڕیم یەکپ ارچە ش وێنی
کار و ڕۆنان و دروستکردن بوو.
ن اوچەی ک ار و بین اکردن لەب ن ڕکێف ی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی ب وو ،ئەمەش هەر لە گۆش ەنیگای ک ارگێڕی ،لە گۆش ەنیگای
دابینک ردن و نەخش ەدانان ،تەن انەت لە گۆش ەنیگای حیس ابکردنی
ن واڕینی ڕوانگەکانیش ەوە ب وو .ج ەوگرتنێک ی تەواو .هێ زی پۆلیس ی
ن ێنی تاکە ماخۆی زاڵ ،کردەی کار و ڕۆنان و دەرچەی بەرهەمەک انی
ئەوە هەر بە خ ۆی ب وو .لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا ماخۆک انی ک ار ن ین،
بەڵکو تەنیا ماخۆیەکی کار هەیە ،ئەویش حکوومەتە .بەام تاکە ماخۆی
کارەکە ئەو هەموو ناوچە فرەوان و پ انوپۆڕەی ک ار و ڕۆن انی داب ووە
بەڵێن دەرێکی لەب ن (الوەک ی) کە دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی ب وو .دەزگەکەش یەک ێکە لە گەورەت رین بەڵێن دەرانی جی ان،
ڕەنگە گەورەترینی ان ب ێ .دەس تی ک اری هەرزان وەگەڕدەخ ا ،بەڵک و لە
جی اندا هەرەهەرزانەکەی بێ.
ک ار و ئەرکەک انی ڕۆن ان ت ا دەه ات گەورە و گەورەت ر دەب وو،
لەگەڵیش یدا هێ زی ک ار زی اتر دەب وو .خ ۆ ئەگەر لەوە هیچ ی نەب ێ،
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دەب وایە ب ۆی دروس ت بکرداب ایە .دەب وایە بەئەن دازەی خواس تەکانی
بەهێزب وون هەڵبکش ابایە .هەر ئەوەش ڕووی دەدا کە ڕووی دا ،لە
«تاش کەند» پێمگ وترا ،خەڵ ک لە پ ڕێکەوە بەس ەدانیان لێگی ران و
دەستبەس ەرکران  ...هەر لەبەر ئەوەی ک اتێ س واری ت رام دەب وون
()157
تکتیان نەبڕی بوو! خۆ ترامەکەی «تاشکەند» هەر چەند ک ۆپێکێکی
کەم ی تێ دەچوو .ئەم ب ڕەش لە یەکێتی ی س ۆڤیەتی هەر بە پ ارە
دانەدەن درا .بەام هەن دە ج ار وا دەکەوتەوە ،ڕێب وار س واری ت رامەکە
دەبوو ،بلیتی پێ نەبێ ،یان پێڕانەگا بیبڕە ..هەرچەن دە خەڵک ی وەه اش
هەبووە بە بۆنە و بێ بۆنە نەیویستووە پ ارەی بلی تەکە ب دا ،ئەگەر هەر
یەک دوو کۆپێکێکیش بێ .بەام بە شێوەیەکی ئاسایی خەڵ کەکە پ ارەی
س واربوونەکەی دەدا و بلیتەکی ان دەب ڕی .ئاس ایش ب ووە ج اری وا
هەب ووە لە کەمتەرخەم ی پ ارەکە نەدراوە .بەام لەک اتێکی دی اریکراودا
"یاساوڵەکان"ی نێو ترام یەکسەر خەڵکی ان گ رت و ب ۆ س اڵێ ڕەوانەی
ئۆردوگای کاری زۆرەملێی ان ک ردن .لە هەن دە ج اردا وەه ا ڕووی داوە
دوای یەک س اڵ ئینو ا گەڕاونەتەوە .هەن دێک ج اریش ح وکمی
زیندانییەکەیان بۆ درێ،ک راوەتەوە .لەو نێوەش دا ک اری ڕۆن ان درێ ،ەی
هەب ووە .جارێکی ان «گ ارین» پێیگ وتم" :لە ڕووس یادا ئ ێمە لە هەم وو
ش تێکدا ک ورت ێنین ".ئەوەش یەکێ ک لە س ەرنوە ڕیزپەڕەک انی ئەم
ڕێسایە بوو .چونکە هەر لەوێدا ،لەبارەی هێ زی ک اری پی اودا ک ورت ێن
نەبوون.
س ەرۆکی ه ۆبەی دابینکردن ی وڵس ات (مەڕوم اات) لە لینینگ راد ،ئەو
ش تەی بە خ ۆی بیس تبووی ب ۆ برادەرێک ی گێڕاب ووەوە .بە گ وێرەی
ڕاسپاردەی تایبەتی شوومی پرێزیدیومی ئەنووومەنی باا ،ئەو لەس ەر
بەهەدەردانی سامانی گشتی گیرابوو .بەوە تاوانبارکرابوو ،کە قای بوو
لەسەر نرخی باا و لە بەرانبەریشدا سەرمەڕ و بزنی ناوەخۆی کڕی وە.
 -157دروای ئەوکاتی ئەوان.
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ئەفس ەرێکی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ،کە پێش تر
برادەری خۆی بووە ،لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دا ک ردووە .لێک ۆڵینەوەکەش لە
ژوورێک کراوە ،بە تەنیشت نووس ینگەی لێک ۆڵەرەوەی ب ااوە ب ووە .لە
م اوەی وچ انێکی کورت دا ،لێک ۆڵەرەوەکە دەچێ تە ژوورێک ی دی کە،
ک اتێکیش گەڕاوەتەوە هەر بەڕێ کەوت دەرکەکەی دانەخس تبوو .لە
ژوورەکەوە دەنگ ی ت ووڕەیی ئەفس ەرە ب ااکەی دەزگەی ئاس ایش
ه اتووە .بە تەلەف ۆن قس ەیکردووە .پرس یاری ئەوەی ک ردووە ئ اخۆ
ئەنوامی هەندە لە لێکۆڵینەوەکان چی بوو .پیاوەکەش وەامی داوەتەوە،
پێ دەچوو زانی اری کۆبک اتەوە .ئی دی ئەفس ەری ب اا بە س ەریدا
تەقیوەتەوە و بە توندی پێیگوتووە" :م ن پێویس تیم بە بەڵ گە و زانی اری
نییە .من پێویس تم بە هێ زی پی اوان هەیە .پیاوەک انم ب ۆ بنێ رە!" ئەوی ش
پیاوەک انی ب ۆ ن اردن .لێک ۆڵەرەوەکەش بەو ش ێوە ڕۆیش تن .ئەوان
بەرپرس بوون ،کە ئەم ڕەوشە لەبەرچاوبگرن.
بەام خ ۆ ئەگەر دەزگەی ئاسایش ی بەڵێن دەر پێویس تی بە خەڵ ک
هەب ووبێ ،ب ۆچی ئەو ک اتە لەدەس تبدا بەو ش ێوەی ک ار بەڕێ وە
دەڕۆیش ت؟ باش ە ب ۆچی هەل ومەرجی ک ار ،ک اری وەهای ان ب ۆ
بڕە خسێنێ کە بتوانن تێدا کار بکەن ،نەوەک بیانکوژە ،بەام ئەوەندەی
تێبێ ێ تەوە کە بت وانن ک اربکەن؟ ئەوان بە ش ێوەیەکی دووس ەرە
وەامیاندایەوە .ک ار دەب ێ بب ێ و ت ا دەش کرە هەرزان ب کەوە .ئەمەش
ق انوونی ئ ابوورییە .خ اڵی دووەم یش ،ن ابێ ئەوە فەرام ۆش بک ا ،کە لە
نێ و دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیدا نەوەک هەر بە تەنی ا
"ق انوونی ڕۆن ان" هەیە بەڵک و "ق انوونی ت ۆڵەش" هەیە .ڕاب  -س یا
دوژمنی گەلن .ڕاب سیا دەبێ کاربکەنر دوژمنەکانی گە دەب ێ بم رن.
لەوێدا هەرگیز لە راب سیادا کورت ێن نەب وون .ئەو دژبەری یەی نێ وان
هەردوو قانوونەکان لە هاواری "بێ بەزەیی"دا ئاشتببوونەوە.
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خەڵكێ کی وا هەیە دەڵێ ،بناوانی ئەم هاوارە و چاالکییەکانی کرێملن لەم
پەندە دایە" :ئامانوەکان دەرەقەت ی ڕەوایەتی دانن بە ئامرازەک ان ".من یش
لەو بڕوایەدام ئەمە شاشییە.
بە ک ردەوە ئەوە ڕاس تە ،کە زۆر لە س تەمکاران ئەم پەن دە بەک ار
دەهێنن ،کە دەگەڕێتەوە بۆ «جزویت»ـەکان ،بۆ ئەوەی ڕەوایەتی ب دەنە
کارە پڕ لە فێ و گۆبەن د و دڕن دایەتیەکەیان .بەام ئەوەش ڕاس تییەکی
مێ ،ووییە ،کە ئەم ڕوان گەیە ڕە ڕوون اککەرەوەی ش ەڕڤانانی ڕێ گەی
دادپەروەری و ئ ازادیش ب ووە« .هاس مۆنییەکان» و ئەو پی اوانەی
بەس ەر باس تیلیاندا دا« ،ب ار کۆچب ا» و «س پارتاکۆس»« ،ج ۆرر
واش نتن» و «گاریبال دی» بەو ب ڕوایە دژی س تەمکار وەس تانەوە ،کە
ئەوپەڕی ئامانوی ان ڕەوایەتی دانە بە دەس تدانە چەک ،شۆڕش ێکی
چەک داری و خ وێنڕژانە .لێ رەدا ڕاس تییەک ن ابێ تەم وم ،بخ اتە س ەر
ئەوی دی کە .بەوەی چ لەنێ و ک ایەی ه زر ی ان لەنێ و ک ایەی ک ردەدا،
هەردووکی ان بەن دن بە چارەنووس ی ئ ادەمیزاد .ئاس ن مرۆڤ ایەتی
پێشخس تر بەام کێفەڕات ی سامناکیش ی بەس ەرداهێنا .ئاس ن ژی انی
دەوڵەمەند کرد و مەرگیشی زیادکرد .هەمان ش تیش بەس ەر ئەو پەن دە
ئاسنینەدا پەیڕەو دەبێ :ئامانج دەرەقەتی ڕەوایەتی ئامرازەکان دە.
خ ۆ ئەگەر ئ ێمە بە دەس ەاتدارانی ک رێملن ب ێ ین ،دی ارە ئەم پەن دە
ن اودارە س ادە و ڕۆمانتیکی انە و بورژوازی انەیەکی هیچوپ ووچەر ئەگەر
ئ ێمە پێی انب ێنر لە چاوەک انی ئەوان دا ئام انج ڕەوایەت ی بە هەم وو
بەرەو پێش ەوە ب راوە ت ا لەو
ئامرازەک ان داوە ،هەنگ اوێکی گرن
فەلس ەفەیە ب گەن ،کە ڕێن وێنی کردەوەکانی ان دەک ا ،بەام ئ ێمە هێش تا
نەگەیش تووینەتە بن دینی 158ش تەکە .فەلس ەفەی ک رێملن ،داڕش تەیەکی

 158بندین ،قوواڵیی ،ژێری ژێرەوە .لە یەکێک لە شیعرەکانی مامۆستا شێرکۆ بێکەس ـدا
هاتووە.
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تەواوک راوە :هەم وو ئامانوێ ک دەرەقەت ی ڕەوایەتی دانی هەم وو
ئامرازەکانی هەیە.
ڕاگەیەندراوی "ئامانج"ی کۆمۆنیستەکانر بۆ بنیادنانی کۆمەڵگەیەکی ب ێ
چ ین و دەوڵەت نەب ووە( .)159ئەم ئام انوە ،لە ڕوانین ی خۆیان دا ،بە
شێوەیەکی سروشتی ڕەوایەتی دەداتە هەموو شێوازەکان ،کە دوایاربێ
پێیبگ ا ،بەڵ ێ هەر هەم وو ش ێوازەکان .بەام لەو گەش تە دوورودرێ ،ە
بەرەو دامەزران دنی "ک ۆمەڵگەیەکی دەوڵەت نەب وودا" ،ئامرازەک ان
(ش ێوازەکان)  -کە بە دەس تپێکردنی دەرکەوت ن بە دەستخس تنی
ئامرازەک ان دەب ێ  -هەر ب ۆ خ ودی خ ۆی ئام انوە .دیس ان :هەم وو
ئامانوێک خۆی ڕەوایەتی دەداتە هەموو ئامرازەکان.
بە کۆمەڵب وون بە یەکێ ک لە ش ێوازە بەدەس ت اتووەکانی کۆم ۆنیزم
دان راوە .بەام خ ۆ ئەگەر بە کۆمەڵب وون ببێ تە ئام انج ،کەواتە دەک رە
هەم وو ش ێوازەکان (ئامرازەک ان) لە پێن اوی بەدی اتنی دا بخ رێنەگەڕ .لە
پێن اوی پێک ێن انی "برایەت ی کرێک اران و جووتی اران"ـــدا لین ین بەڵێن ی
زەوی بە وەرزێ ران دا .ئەمەش بنچی نەکە نەب وو .لین ین هەروەک
خۆیشی دان ی پێ دانابوو ،بەرن امەی کش توکاڵییەکەی ت ا ڕاددەیەک ،دەق
وەک خۆی ،وشە بە وش ە لە بەرن امەی کێبەرکێکارەک انی (نەیارەک انی)
بەلش ەفیزم ،لە شۆشیالیس تە شۆڕش گێرەکان وەرگرتب وو .ئەوانەی
دوای ی (واتە شۆڕش گێرە سۆشیالیس تەکان .و ).بەڵێنی ان بە کش تیارانی
ڕووس نەداب وو مەزرا و ک ێ گەی هەرەوەزیی ان (بەکۆمەڵیی ان) ب دەنێ،
بەڵک و م اخۆیەتی ت ایبەت بەس ەر پانت ایی زەوییەک ان دوای ئەوەی
موڵک ایەتی پێش تر تێکدەش کا .بەام کاتێ ک ئەوان هەڵمەت ی بە
هەرەوەزکردن (بە کۆمەڵکردن)ـیان دا ،دەکرا بێباکانە هەر بە بەرن امەی
«لین ین» بەڵک و بە ق انوونی شۆڕش ەکە بزان رە .بە هەم ان ش ێوەش
دەکرا هیچ ژانوناسۆرێکی کرێکاری زەوی بێ ی اخود کارخ انە بە هەن د
 -159دەوڵەت نەبوو :مەبەستم دەستەواژەی non-existent Stateە.
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هەڵنەگیرە .بە ملیۆنان لە کرێکاری زەوی وەک دوژمنی گە ڕاپێچرانە
نێ و ئۆردوگاک انی زۆرەملێ ی ک ارر بە ملیۆن ان کرێک ار ،تەن انەت لە
ئ ۆکراینش برس ی ک ران .لەو خ اکەی چۆڵ دەکرا ،کش تیارەکانی ل ێ
ڕیش ەکێش دەک ران .خ ۆ ئەگەر حی زب و می ری بڕیاری ان ب دابایە
س ەبارەت بە س ەعاتی ک ار ،ی ان لە ئام انوی نێوەندگیریی دا بەوەی
جوتیاران ببنە کرێکاری کێ گە ،ئەمە خ ۆی ئامانوێ ک ب وو ڕەوایەت ی بە
هەموو شێوازێک دەدا ،تەن انەت ئەگەر بب وایە م ایەی وێرانکردن ی م اڵی
ملیۆنان کەس.
خ ۆ ئەگەر ئام انوی نێوەن دگیر بووب ایە م ایەی پێک دادانی نێ وان
«بەرل ین» و «لەن دەن» ،بە ش ێوەیەک کە «مۆس کۆ» دەب ووایە
'سیستمی بۆ ئەورووپا" گەڕاندبایەوە ،ئەمەش ئامانوێک بوو ڕەوایەتیدا
بە پەیماننامەی خوێنین لەگەڵ ئاڵمانی نازی ب ۆ ئەوەی پاش خانی خ ۆی
لە ڕۆژئاوا بپارێزی لەو کاتەی هێرش دەباتە سەر فەرەنسا.
تەنەنات ئەگەر ئام انوەکە س نوورداریش ب ووبێ  -ئەمەش لە ڕوان گەی
نێوەن دگیری هەرەدوور  -وەک بنیادن انی هێ ێ ئاس نین لە ب اکوور،
کەواتە ئەم ئام انوەش ڕەوایەت ی دەداتە س ەرجەم ش ێوازەکان" :هێ ی
ئاس نین هەر بنی اد دەن رە ،ئەگەر لەژێ ر هەر مەترێکیش دا جەس تەی
مرۆڤێک بنێ،رە".
سیس تمی وەبەرهێن ی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی لە
فەلس ەفەوە پەرەی پێ درابوو .ئەم فەلس ەفەیەش "ئ ابووری" دەزگەکەی
بەرهەم ێنا ،کرێکار و ئۆردوگای مەرگی هێواش.
ئەو نەوەیەش کە قوللەک انی چ اودێری ئۆردوگ ا زۆرەملێک انی ک اری
سۆڤیەتی بینی و گەواهیدەربوون لەسەر ڕەتکردنەوەی خودا و گوێی ان
لە ه اواری "بە بێبەزەی ی" ب وو ،ئەو نەوەیەی بەلش ەفیزم و فاش یزم،
نازیزم و ستالینیزمی بینیر ئەو نەوەیەی ش اهید ب وو بەس ەر ئەوپەڕی
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هەڕەت ی دوو ش ت  -ئەوپەڕی دڕن دایەتی س تەمکاری و ئەوپەڕی
خۆقوربانیدان و پاڵەوانێتی ئەوانەی سەربەس تیان خۆشویس ت  -دەب ێ
بگەنە ئەم لێکەوتانە:
ئایا ئامانج ڕەوایەتی بە ئامرازەک ان دەدا؟  -ئەگەر ه اتوو ڕووبەڕووی
ستەمکاری بوویتەوە ،ئەوا لەوە دوودڵ مەبە لە وەامدا ب ێی :بەڵێ!
هەموو ئامانوێک ڕەوایەتی بە شێوازەکان دەدا؟  -نەخێر!
ئامانوەکە ڕەوایەتی بە هەموو شێوازەکان دەدا؟  -نەخێر!
هەموو ئامانوێک ڕەوایەتی بە هەموو شێوازەکان دەدا؟  -نەخێر!

383

٢١

ئاوارە و سەرباز
دوای بەجێ ێشتنی ئۆردوگای زۆرەملێی و ناوچەی باکوور ،ب ۆ م اوەی
چەن دین مان بە نێ و ڕووس یادا ئ اوارەبووم .هەم وو ئەو پانت اییە
پانوپۆڕەی دەریای «بارێندس» تا سەر کەناراوی «قەزوێن»م تەیکرد.
بەنێ و ش اری گەورە و بچووک دا ،بەنێ و دێ اتیش دا ڕەتب ووم .لە
وێس تگەکانی قیت ار ،لە پارکەک ان ،لە ک ۆڵیتی پیس وخۆڵدا نووس تم.
برس یەتی و بێئومێ دی بەش ە بەخت ی ئاوارەک انی وەک م ن ب وو .بە
دووری ی س ەدان کیل ۆمەتر بە دزی یەوە ڕۆیش تین ،بە پێ وە خۆم ان بە
قیتارەک ان هەڵدەواس ی ،دەس تمان بە دەس کی دەرگەک ان دەگ رت ی ان
خۆم ان بەیەکەوە دەگ رتەوە .ئ اخر پارەم ان پێنەب وو ت ا بلیت ی قیت اری
پێبک ڕین .چەن دین ج ار لە الیەن جابییەک انی قیت ارەوە پ اڵنراین و لە
قیت ارەکە دوورخ راینەوە ،ئەمەش چیرۆک ی ڕۆژە بەراییەک انی هێ ی
ئاسنینی ئەمریکام دێنێتەوە بیر .بە ئاراستەی باشوور دەهاتم .بە دوای
سەروسۆراغی خوشکەکەم و مێردەکەی دا دەگەڕام ،کە بەر لە گ رتنم لە
«ڤیلن ا» دەرەبەدەرکراب وون .بە دوای س ەربازێکی پۆلۆنی دا دەگەڕام،
دەک را بە گ وێرەی ڕێککەوتنن امەی س ۆڤیەت  -پۆلۆنی ا لەس ەر خ اکی
ڕووسیدا بیدۆزمەوە.
شتێکی زۆر زەحمەتیش ب وو لە س ەر ئەو کیش وەرە پ ان و بەری نەدا و
لە نێ و ملیۆن ان ئ اوارەی نێوخ ۆ ،کە لە ب اکوور و لە ڕۆژهەاتەوە بە
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لێشاو هاتبوون ،لە نێو ملیۆنان پەن ابەری جەن  ،ئەوانەی لە بەرەک انی
ڕۆژئ اوادا هەاتب وون ،بە دوای جووتێ ک ،بە دوای ژن و پیاوێک دا
بگەڕێی و بیاندۆزیەوە .بەام بەخت بە هانامەوە هات.
لە یەک ێ لە وێس تگە پیس وپۆخ ەکانی ئاس یای ناوەڕاس تدا ،لەگەڵ
()160
گرووپێک لە ئاوارەکاندا بووم ،لە دەرفەتێکدا دەگەڕای ن ،ت ا بە مف ت
س واری قیت ار ب ین .ک ات ش ەو ب وو .من یش خەواڵووب ووم ،لەگەڵ
وەنەوزدان م گ وێم لە دەنگ ی ئافرەتێ ک ب وو باس ی کانەک انی مس ی لە
ناوچەی ش اخەکانی «ئ ورا » دەک رد .گ وێم لە چیرۆکێک ی هاوش ێوەی
خ ۆم ب وو ،بە ئەستەمیش ەوە س ەرنوم ب ۆ گی رانەوەکەی ڕاکێش ا .لە
هیکەوە گوێم لە ناوی "ه الپەرین" ب وو .ئی دی ب ێ ئەوەی دەموچاویش ی
ببینم ،یەکسەر گوتم:
"بب وورە ،خ انم .ئەو «ه الپەرین»ـ ـەی باس ی لێ وە دەکەی ،ئای ا بە ه یچ
ڕێکەوتێک ئەوقاتە()161؟"
"بەڵێ".
"بەڵکو هی وارشۆ بێ؟"
"بەڵێ".
ئەو لەگەڵ ژنەکەی لە ئانوساتی ڕاگواستن بوو؟"
"بەڵێ".
"ناوەکەشی «ڕاشێ » بوو؟"
"بەڵێ وایە! ئایا دەیناسی؟"
 -160بە مفت :بێپارە .بەالش.
 -161ئەوقات :پارێزەر.
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بە کۆمەکی ئەو ژنە ،لە کۆتاییدا کەس وکارەکەم دۆزی یەوە .ت ا ئەو ک ات
نەمدەزانی ،لە ماڵی باوانمەوە تەنیا ئەوانیان لێدەرچوونە.
لە ک ۆڵیتێکی بە قوڕدروس تکراوی ش ڕووڕ ،لە ش ارێکی بچ ووکی
«ئ ۆزبەکی» لە «دژی زاک» لە نێ وان «تاش کەند» و «س ەمەرقەند»دا،
لەگەڵ خێزانی خوشکەکەم و دەستەخوشکێکی خۆی ،کە هی سەردەمی
ڕاگواستن بوو ،بەسەرم برد .ژنە برادەرەکەی ن اوی «ل یە ڤیتکۆڤس کا»
بوو.
«ڤیتکۆڤسکا» ژنێکی چاک بوو ،ئەندامێکی کارای «بوند» بوو .بە چەند
س اڵێکی کەم دوای ئەوەی ڕووس یای بەجێ ێش ت ،لە بەردەم یەک ێ لە
کۆمیتەک انی نەتەوە یەکگرتووەک ان قیتب ووەوە و گەواه ی لە س ەر
بارودۆخی کرێکاران و کانەکانی م لە یەکێتیی سۆڤیەتی دا .خانمەکە
بە ک ۆمیتەی نێ ودەوڵەتی گ وتر لە «دژی زاک» ئەو ش تانەی لەبەر
دووکەڵ ی لەمپ ایەکی نەوت ی گ وایە ش تەکانی بە م ن گوت ووە .ئەو
دژواری یە بەردەوامەکەی ژی ان و تەندروس تی کرێک ارانی کانەک انی بە
م ن گوتب وو ،ئەوانەی بە س ەت ە بە یەکەوەنووس اوەکان دەچ وونە نێ و
ق ووایی زەوی .پەی،ەک ان لە یەک دەترازان .ئی دی بەو ت اریکییە دەب وایە
بیاندۆزیبایەوە و دەستیان پێوەگرتبا ،دەبوایە هەرچۆنێک بووایە جێپێی
خۆیان بکردبایەوە ،دەنا خوار خۆی ان خەرەن دێکی جەهەنەم اوی ب وون
و بکەوتب انە نێ وی هەر نەدەدۆزرانەوە .هەن دە ج ار پەی ،ەکە لەبەر
ک ۆنی و ڕزی ن ،ی ان لەبەر قورس ایی کرێک ارەکە دەش کا ،ئەوس ا ک ابرا
هیچ ی پێنەدەم ا ،دەب وایە لە هەوا دەس ت بە ش تێکەوە بگ رە .هەڵ بەتە
ئەنوامەکەش ی پەککەوتەب وون ی ان م ردن ب وو ،ئەوەش وەنەب ێ لەبەر
یەک پەی،ە بێ ،بەڵک و لەبەر پەی،ەک انی دی کەش ،چ ونکە لە ک اتی خ ۆی
ئاگادارنەدەکرانەوە .خ انمەکە باس ی خ ۆراکی ئەوێ ی ب ۆ ک ردن ،کە لەو
کان انەدا ب ایی پێویس تی تێربوونی ان نەدەدرای ێ ،لە کاتێک دا ئەفس ەرانی
دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی باشترین خواردنیان هەبوو.
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ک اتێکیش ژنەکە لە قس ەکانی ب ووەوە ،یەک ێ لە ن وێنەرانی ڕێکخ راوە
نێ ودەوڵەتییەکە هەڵس ا و لێیپرس ی" :ئ ێمە دەزان ین ئەو ئ افرەتە
سیخوڕێکی پیشەمەندە(".)162
لە ڕێ ی «ل یە ڤیکتۆڤس کا» و برادەرەک انی ،هەواڵ ی دووب ارەگرتنەوەی
«ئالتەر» و «ئ رلی» ،کە دوو سەرکردەی ناسراوی «بوندیت» ب وون،
زانی .ئەم دوو سەرکردەیەی حیزب دژی ئەو شتە بوون کە «ڤادیمی ر
ئیلیچ لینین» بە هەموو توانای خۆی ش ەڕی ب ۆدەکرد ،ئی دی ئەوە ب وو
لەگەڵ کەوتن ی پۆلۆنی ا ،لە الیەن دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتیدا گی ران ،ح وکمی هەش ت س اڵ ک ارکردن لە ئۆردوگ ای
زۆرەملێ ی کاری ان ب ۆ ب ڕینەوە .دوات ر ئەوان یش بەر لێبوردنن امەکەی
هاوواتی انی پۆل ۆنی کەوت ن ،ئینو ا ه اتنە «کوبیش ێژ» لەوێش ەوە
پەیوەن دییان بە ن وێنەرایەتیی پۆل ۆنی و ئەن دامانی حک وومەتی
س ۆڤیەتیەوە ک رد .ڕۆژێکی ان ب انگکران ت ا «بێری ا» س ەرۆکی دەزگەی
ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ببی نن .ئی دی هەرگی ز لەو دی دارە
"دۆستانەیە" نەگەڕانەوە .ئەندامە چاالکەکانی دیکەی «بەندیت» بۆ خانم
«ڤیتکۆڤسکا»یان نووسیبوور "ڤیکتۆر و هاوڕێکەی هەر بە ڕاس تی زۆر
بە س ەختی نەخ ۆش کەوت وون ".دوای یەک دوو م انگیش لە ڕێ گەی
پەیوەن دییەکانی خۆی ان بە جی انی ان ڕاگەیان د ،کە هەردوو س ەرکردەی
«بەندیت» بە تاوانی "یارمەتیدانی سوپای ئاڵمان" لە سێدرارە دراون.
ئەگەر ب ێم «ئ التەر» و «ئێ رلیچ» ب وونەتە قورب انی پەالم اری
ژاپۆنییەکان بۆ سەر بەندەری «پیر هاربۆر» ،ئەوا گومانم لەوەدانی یە
بە ڕۆچوون لە نێ و دژبەری دا تۆمەتب اردەکرێم .بەام ب ڕوام بەوە هەیە،
شتەکە ڕاستییە و دژبەیەک نییە .زیاتر لە جارێک چارەنووسی تاکەکان
بە ڕووداوی دوورەدەس تی نێ ودەوڵەتییەوە بەن دبووە ،تەن انەت ب ێ
ئەوەی ئەوان ئاگایان لە خودی ڕووداوەکەش هەبووبێ.
 -162پیشەمەند :پرۆفیشیۆنا .
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یەکێتی ی س ۆڤیەت ت ا ئەو ک اتەی واتە یەکگرتووەک انی ئەمریک ا وەک
شەڕکەرێک لە ناکۆکییە جی انییەکە نەگاب ا ،پێویس تیان بە «ئ التەر» و
«ئێرلیچ» دەبوو .هەرچەندە قۆشەنە سەربازییەکانی ئاڵم ان لە زس تانی
 ١٩٤١لە دەروازەک انی لینینگ راد و مۆس کۆدا وەس تان ،تەنگ ،ەکەی
سۆڤیەت ت ا دەه ات کوش ندەتر دەب وو .ئەوەن دە دژوار ب وو ،س تالین لە
س اڵیادی شۆڕش ەکەدا بە پێویس تی زان ی ،دڵ ی گەلەکەی بە
ڕاگەیەن دراوێک ب داتەوە ،کە لە ڕاس تییەکی زۆر ن امۆوە ه اتبوو،
پێویستیش نەبوو بۆ بەرزکردنەوەی ورەی ان وەه ا بک ا .س تالین لە ٧ی
نۆڤێمبەری  ١٩٤١و لە گۆڕەپ انی س ووردا گ وتی" :جەن گەکە هێش تا ب ۆ
شەش مانگی دیکە درێ،ە دەکێش ی ،لەوانەیە بگ اتە س اڵێکیش ".ڕووس یا
لەو قەی رانە ڕاس تەقینەی تێیکەوتب وو ،چ اوی لە هێ زی ڕۆژئ اوابوو بە
هان ایەوە بچ ێ ،بە ت ایبەتیش واتە یەکگرتوەک انی ئەمریک ا .بەام لە
کاتێکدا کۆمەکی بەریتانیا هەر کەمێک دوای هەڵگیرسانی شەڕ لە نێوان
ئاڵم ان و ڕووس یا گەیش ت ،ک ۆمەکی ئەمریک ا بە درەن گەوە گەیش ت و
وەخ را .هەرچۆنێ ک ب ێ لە ئاس ت خواس ت و داوای یەکێتی ی س ۆڤیەتدا
نەبوو .لە خواستی سۆڤیەت بۆ زیاتر گوشار خستنەسەر ئەمریکا ت ا بە
بێ پچڕان یاریدەدەری ب ێ ،حک وومەتی س ۆڤیەت بە دوای ڕێگەگەلێک دا
گەڕا ،بە ه ۆیەوە ک ار لە ڕای گش تی خەڵک ی ئەمریک ا بک ا .ب ۆ ئەو
مەبەس تە ،ڕووس یا ک ۆمیتەیەکی ج ووی دژەفاشیس تی پێک ێن ا و
جووەکانی جی انی بە "برایەک ان" بانگ دەکرد .هەر ب ۆ هەم ان مەبەس ت،
«بێری ا» ئام ادەبوو «ئ التەر» و «ئێ رلیچ» بە یەکەوە لەگەڵ ش اندێکی
کۆمیتەی دژەفاشیزم ،بنێرێتە ئەمریکا.
بەام لە ٧ی دێس ێمبەری ١٩٤١دا ،بۆمبەک انی «میک ادۆ» کەش تیگەلی
سەربازی ئەمریکایان ناردە بندینی ئۆقیانووسەکە .ئینوا ئەمریک ا ب ووە
هێزێک ی ش ەڕکەر دژی هەردوو دەوڵەت ،دژی ژاپ ۆن و دژی ئاڵم ان.
بەم جۆرە تەوژمی چەکناردن بۆ ڕووس یا مەیس ەر ب وو ،ئەمەش ب ووە
م ایەی ئەوەی پێش ڕەوی هێزەک انی ئاڵم ان ڕابگ رە و لێ نەگەڕە لەگەڵ
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قۆش ەنی س ەربازی هێزەک انی ژاپ ۆنی دوژم ن یەکبگ رێتەوە .کەواتە
«ئالتەر» و «ئێرلیچ» چیدی پێویس ت نەم ان ت ا ڕای گش تی ن اوەخۆیی
ئەمریک ا بو ووڵێنن .لەبەر ئەمە ،دژەفاشیس تی س ۆڤیەتی ،هەروەک
«میخائی » و «پفەفەر» بەس بوون« .ئالتەر» و «ئێ رلیچ»ی ش هەر لە
ڕۆژان ی بەرای یەوە دژی بەلش ەفیزم ب وون ،ئی دی ق انوونی تۆڵەی ان
بەس ەردا جێبەجێک را .س ەرباری ئەوەش ،ئەوان پۆل ۆنی
نیش تمانپەروەربوون و س ووربوون لەس ەر ئەوە پۆلۆنی ا م افی بەس ەر
ئەو ناوچانەی ڕۆژهەاتی ڕووباری «بەگ» یان هێ ی«ک ورزۆن» ەوە
هەیە ،و دەب ێ ئەم مافەش یان دان ی پێ دابنرە .کەس انێک کە ڕووس یا
پێویستی پێبوون ،ڕێگەی ان پێ درا ب ،ین ،ئەگەر "مەترس ی"ــش ب ن ،بەام
ب ۆ ئەو کەس انەی ،کە پێویس ت نەب وون لەوە هەب ن ،دەکەوت نە ب ن
ق انوونی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ،دەب ێ فتبک رێن.
کاتێکیش ئەمریکا چووە نێ و جەن گەکە ،م ۆری ش ووم لەنێ و نێوچ اوانی
«ئالتەر» و «ئێرلیچ» درار بە تاوانی سیخوڕیکردن بۆ ئاڵم ان ،ح وکمی
مەرگیان بەسەردا سەپێنرا.
هەواڵ ی دووب ارە گ رتنەوەی س ەرکردەکانی «بەن دیت» ،کە لەژێ ر
کەپووی باڵوێزی پۆلۆنی ئەنوامدرا ،کاری تێکردم ،تا هەوڵێکی دیکە بۆ
چوونە ڕیزی سوپای پۆلۆنی بدەم .دەبوایە بەر لە دۆزینەوەی جێوڕێی
خوش کەکەم ئەو هەوڵە ب دەم ،بەام س ەرنەکەوتم .هەرچەن دە لەو
ئاوارەییەم دا ،بە دوای س وپای پۆلۆنی دا دەگەڕام ،هەر زوو ب ۆم
دەرکەوت س وپای پۆل ۆنی ک اری بە م ن نی یە و بە دواش مدا ن اگەڕە.
یەک ێ لە پۆلۆنییەک ان گ وتی" :پێش وازی لە جووەک ان ن اکرە".
بەن دوباوێکیش باڵوبب ووەوە ،لەم ش ارەوە ب ۆ ئەو ش ار دەچ وو ،لە
دەم ێکەوە ب ۆ ئەوی دیکە دەگ وازرایەوە ،بەوەی کە س تالین بە خ ۆی بە
ژەنەڕاڵ «سیکۆرس کی» و ئان دێرس (سوپاس االری هێ زی پۆل ۆنی لە
ڕووسیا)» گوتووە ،گوایە جووەک ان ئەن دازیار و پزیش کی باش ن و ب ۆ
الیەنی کارگێڕی س ەربازیش دەس تدەدەن ،بەام ئەوان ن ازانن بوەنگ ن.
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ئ ێمەش باوەڕم ان بەو بەن دوباوە نەک رد .پێم انوابوو پۆلۆنییەک ان ئەو
بەندوباوە بۆ ئەوە باڵودەکەنەوە ،تا ڕەوایەتی ب دەنە ئەو جی اخوازییەی
خۆیان دژ بە هاوواتییە جووەکانی پۆلۆنیا.
پاش چەندین ساڵ ،زانیم بەن دوباوەکە لە جەوهەردا ڕاس تی ب وو .بەام
ئەوەشم زانی ،ئاخۆ پشتگیری ڕەوتی دژەجووایەتی چەن د بە هێ ز ب وو.
دەک را کەس انێکی وەک «س تالین» و «مۆلۆت ۆب»« ،سیکۆرس کی» و
ژەنەڕاڵ «ئاندەرس» سەبارەت بەو پرسە لە هەمان بەرەدا بن.
ژەنەڕاڵ «ئاندەرس» لە یاداش تەکانیدا تەواوی ئەو گفتوگ ۆیەی س تالین
لەگەڵ ن وێنەرانی پۆل ۆنی نووس یوەتەوە .لەنێ و گفتوگۆکانیش دا،
نووسەرەکە ئەم دەمەتەقێیەی خوارەوەی دەقنووسکردووە:
«ئان دەرس» :حیس ابم لەس ەر ئەوە ک ردووە کە س ەد و پەنو ا هەزار
س ەربازم هەب ێ ،بەام ژم ارەیەکی زۆر ج ووی تێ دایە ،ئەوان یش
نایانەوە لە نێو سوپادا بن.
«ستالین» :جووەکان شەڕڤانی بەستەزمانن.
«سیکرۆس کی» :بە گ وێرەی ڕاپ ۆرتی دەزگەی هەواڵگ ری س ەربازی،
زۆر لە جووەک ان س ەوداکاری ب ازاڕی ڕەش ن ی ان ئەوانەن لەس ەر بە
قاچاخبردنی شتومەک سزادراون .هەرگیز سەربازی باشیان لێدروس ت
نابێ .من نامەوە کەسانی وا بخەمە نێو ڕیزی سوپای پۆلۆنی.

«ئاندەرس» :دوای باڵوبوونەوەی بەن دوباوی بۆمب ارانی «کوبیش ێژ»
دووسەدوپەنوا جوو لە سەربازگەی «بوزول وک» هەات وون .زی اتر لە
شەس ت ج ووش لە لەش کری پێ نوەم بەر لە دابەش کردنەوەیان بەس ەر
سەربازگەکان ،ڕایانکردووە.
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ستالین :بەڵێ ،جووەکان شەڕڤانی خراپن.
لە گفتوگ ۆیەکی دی کە لەگەڵ س تالین ،ن وێنەرانی حک وومەتی مەنف ای
پۆل ۆنی نیگەران ی خۆی ان س ەبارەت بە ه اووەاتییە پۆلۆنییەک انی
دەڤەرەک انی ڕۆژهەات دەربڕیب وو ،ئەوانەی لەنێ و س وپای س ووردا
جۆش درابوون ،وێ ڕای ڕێککەوت نەکەی نێ وان هەردوو حک وومەتیش،
هێشتا ئازادنەکراون و نەگوازراونەتەوە نێو ڕیزی سوپای پۆل ۆنی .ئەم
جارەی ان بە جی اوازی گفتوگۆک انی پێش تر ،پش تگیرییان لە م افی
کەمینەک ان کردب وو .ئەرە ئەو گۆڕانک ارییە چ ی ب وو؟ ڕاپ ۆرتەکەی
ژەنەڕاڵ «ئان دەرس» مەتەڵەکە هەڵ دێنێ ،هەروەه ا ش تێکیش لە
ئاوەزمەن دی دیپلۆماس ی ژەنەڕاڵ «سیکۆرکس ی» دەدرکێن ێ ،وەه اش
دادەنرا ببێتە کەسێکی دەوڵەتمەدار.
«سیکۆرس کی» :زۆر بە مەحکەم ی هەس ت بەو ڕاس تییە دەکەم ،ئێ وە
هاواتییە پۆلۆنییەک ان لە ڕیزەک انی س وپای س وور و لە بەتالیۆنەک انی
ک ار ئازادن اکەن ،نەخاس مە ئەوانەی لە دەڤەرە داگیرکراوەک انی ١٩٣٩دا
جۆشدراون.
«ستالین» :بەڵێ ،ئێمە ئازادیان دەکەین.
«ئان درەس» :لەو دوایی انە لە بەتالیۆنەک انی ک اردا دەس ت بە
ئازادکردنی ان ک راوە .بەام لەو ک اتەی تەنی ا پۆلۆنییەک ان ئ ازادبکرێن،
ئ ۆکراینی و جووەک ان ئازادن اکرێن .هەر هەمووش یان (ڕاس تییەکەی
هەرگی ز دەس تیان لەوە بەرنەداوە ،کە هەوب ن) ه اوواتی پۆل ۆنین،
ئەمەش دوای ئەوەی ئێ وە ئەو ڕێککەوتننامەت ان لەگەڵ ئاڵمان دا
هەڵوەشاندەوە.
«س تالین» :ت ۆ چی ت لە بیاڕووس ی ،ئ ۆکرانی و ج وو دەوە؟ ت ۆ
پێویستیت بە پۆلۆنییەکانە ،ئەوان باشترین سەربازن.
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«سیکۆرس کی» :م ن بی ر لە خەڵ کەکە ن اکەمەوەر دەک رە ئەوان بە
پۆلۆنییەک ان بگ ۆڕدرێنەوە کە ه اوواتی س ۆڤیەتینر بەام لەبەر بنەم ا،
ناتوانم بە ناسەقامگیری بەرەکانی پێشەوەی کۆماری پۆڵۆنی قایلبم ...
ئەم ڕاستییانە بە گشتی ی ادەوەری ژەنەڕاڵ «ئان دەرس» هەڵ دەدەنەوە،
کە لە زس تانی ١٩٤٢دا بەرک اربوون ،هەرچەن دە ئ ێمەش وەک زۆر
ج ووی دی کە ،پێش تر هەس تمان بە بان دۆرەکەی کردب وو .م ایەی
سەرسامی نییە ،کە لە قۆناغی یەکەمی ڕزگاری لە ڕووسیا ،م ن لە نێ و
ڕیزەک انی س وپای پۆلۆنی دا وەرنەگی رام« .سیکۆرس کی» گ وتی
"جامبازەک ان"ر ئاندەرس یش گ وتی "هەاتووەک انی س وپا" و هەرچ ی
س تالینیش ب وو گ وتی "ش ەڕڤانە بەس تەزمانەکان" .هەردوو ژەنەڕاڵە
پۆل ۆنییەکە ،بێگوم ان دڵش ادبوون بە س ەلماندنی مۆرالیی انەی س تالین
س ەبارەت بە ڕەوت ی جیاک ارییە دژەجووەتییەکەی ان .بەام ئەوان لەو
ڕاس تییە نەگەیش تن ،کە س تالین زۆرب ێیەکەی ان لەپێن اوی ئەوە
دەقۆزێتەوە ،کە لە پۆلۆنیا زەبری خۆی بوەشێنێ!
زۆر لە جووەک ان لە نێ وان بەرداش ەکانی قێزلێب وونەوەی س ەرکردەی
ب اای س ۆڤیەتی و هەردوو ژەنەڕاڵە پۆلۆنییەک ان ه اڕدران .بەام پ اش
چەند ساڵێکی کەم ،هەر س ێکیان ،زانی ان جووەک ان چ ۆن دەجەنگ ن .بە
ن اوی س تالینەوە ،ئەم ڕاس تییە لەالیەن «دایوی د زاساڤس کی»،
کۆمێنتنووسی سیاسیی لە پراڤدا سەلمێندرا ،ئەو کاتەی لە پەیمانن امەی
نێ ودەوڵەتی ڕۆژنامەنووس ان لە «پ راگ»ــــــدا دان ی پێ دانا و بە
سەرسامییەوە باس ی ک ار و چاالکییەک انی س ەربازانی «ئیرگ ون زڤ ای
لی ومی»( )163ک رد .س ەرکردە پێش ووەکانی س وپای پۆل ۆنیش هەر بە
 -163مەبەست لەو ڕێکخراوە مێلیشیایەیە ،کە نووسەر دوای ئەوەی دەگاتەوە فەلەستین،
سەرکردایەتیان دەکا ،لە ڕووداوەکانی ناچارکردنی سوپای مانداتی بەریتانیا لە فەلەستین تا
زووتر واتەکە جێبێ ن ،هەروەها دژی چەکدارە عەرەبەکان بەر لە جاڕدانی دەوڵەتی
سەربەخۆی ئیسرائی  ،ڕۆڵێکی کارانگازیان گێڕا .بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە کتێبی
«یاخیبوون»  ،نووسینی مناحیم بێگن ،وەرگێڕانی شەفیقی حاجی خدر ٢٠١٧ ،هەولێر.
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هەم ان سەرس امییەوە باس یان لە ڕۆڵ ی «ئیرگ ون» ک رد ،تەن انەت بە
شێوازێک کە شانازیبوونیشی پێ وە دی ار ب وو .ژەنەڕاڵ «ئان دەرس» لە
کتێ بەکەی خۆی دا لەس ەری دەڕوا و بە ش ێوەیەکی لەبلەبان انە،
بەک اریگەریی گەڕان دنەوەی ڕاب ردوو ،خ ۆی هەڵدەکێش ێ و ب اس لەوە
دەک ا ،گ وایە پ لەی م ن لە نێ و س وپادا ب ۆ کۆرپ ۆرا (عەری ە)
بەرزک راوەتەوە .ڕاس تییەکەش ئەوە ب وو ،م ن لە س وپاکەی ئەودا
هەرگی ز لە س ەربازێکی ئاس ایی تێ نەپەڕیمر تەن انەت ئەمەش یان هەر بە
پەڕجوو بوو.
دوای ئەوەی بە دووب ارە گ رتنەوەی «ئ التەر» و «ئێ رلیچ»ــــم زان ی،
بڕیارم دا خێ را لە «دژهی زاک» دەرچ م ،ئ اخر لەوە زۆر کەس بە
پاش خانی زایۆنیس تیانەی منی ان زان ی .لەوە ڕۆیش تم و چ وومە
«مارگیان» دووەمین شاری گەورەی دۆڵ ی بە ناووب انگی «فێرگان ا»،
کە م ۆڵگەی لەش کری پۆل ۆنی لێنراب وو .لە بارەگ ای س ەرەکیدا
«شێس کین»ی ب رادەرم دۆزی یەوە .ئەو پێیڕاگەیان دم ،لەوک اتەی
چووب ووە «کیبوش ەب» دەس تی بە دانوس تان کردب وو ،ت ا یەکەی
س ەربازی ج وو لەنێ و س وپای پۆلۆنیی دا پێکب ێن ێ ،بەام س ەرکەوتوو
نەببوو .ئەو چووبووە ڕیزی سوپا ،ئەرکی گەیاندنی ئ ازووقەی لە دۆڵە
بەپی تەکەی «فێرگان ا» پێس پێردرابوو .هەرچەن د هەفتەیەک ی کەم دوای
گەیشتنم بە شاری «مارگیان» ،خوشکەکەم خەبەری دام ێ" ،کەس ێکی
نە ناس راو" چووب ووە ک ۆڵیتە بچک ۆانەکەی «تارت ار» و پرس یبووی
ئاخۆ لە کوە بمدۆزێتەوە ...
لە «مارگیان» دوو ئەن دامی «بێت ار»ی ڤێلن ام دۆزی نەوە ،کە زی اتر لە
جارێک منیان لە برسیەتی و نەبوونی پارەی بلیتی قیتار دەربازکرد.
گفتوگ ۆیەکی دوورودرێ ،م لەگەڵ «شیس کین» ک رد ،لە ئەنوام دا
بڕیارمان دا بە دوای دۆس تەکەمان «د .یۆهان ان بەدر» بنێ رین،
هەموومان دەمانزانی خاوەن چ مێشکێکی پیت ۆانەیە ،چ م اممۆتکێکە ب ۆ
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خ ۆی! لەب ارەی دەرفەت ی دەرچ وون لە یەکێتی ی س ۆڤیەت و گەیش تنە
فەلەس تین پرس ی پێ بکەین ،ئەمەش دوای ئەوەی برادەرەکانم ان بەڵێن ی
ئەوەیان پێداین ،مۆڵەتی کۆچکردنمان بۆ وەربگرن.
«د.بەدر»ی ش لەگەڵ خ اوخێزانی ب ۆ ن اوجەرگەی ڕووس یا
دوورخراب ووەوە ،دوای ئ ازادکردنی چووب ووە «م اری» پ ایتەختی
تورکمانستان ب،ی .ئەویش بە هەزاران کیلۆمەتری بڕی ت ا ئ ێمە ببین ێ.
دەستبەجێ لەوە تێگەیشت ،هیچ دەرفەتێک بۆ مۆڵەتنامەی دەرچوون لە
یەکێتیی سۆڤیەتدا نییە ،ئامۆژگاری ئەوەی کردم ،هەموو هەوڵێک بدەم،
بچ مە نێ و ڕی زی س وپای پۆل ۆنی .گوم انم نەب وو لەوەی هەم وو
ئاوەزمەن دی و کارن امەی ژی انی خ ۆی ،ئامۆژگ اریێکی لەوە باش تری
پێشکەشی کەس کردبێ.
منیش ئەوەم ک رد کە پێش نیازی ب ۆ ک ردم ،خ ۆمم بە بەش ی وەرگرتن ی
سەربازی لەشکری پۆلۆنی ناساند .پزیشکیش پشکنیمی.
"بەڕێز!" پزیشکەکە بە دەنگێکی سەرسامانە پێیگوتم" :ئەرە تۆ چ دڵێکت
هەیە؟ تۆ خاوەن دڵێکی زۆر نەساغی ،چۆن دەکرە ببیتە سەرباز؟"
خەریکبوو دکتۆرەکە تەواو بمترسێنێ.
ئینوا چاوەکانمی پشکنی ،دووبارە هاواری کردەوە" :بەڕێز! بینینت زۆر
کزە .هەرگیز ناتوانی بە دروستی نیشانە بپێکی".
بە ک ورتی وەرنەگی رام .لە چ اوی ئەو هەواڵەی لە خوش کمەوە
پێمگەیشتبوو بڕیارمدابوو جارێکی دیکە بەختی خۆم لە ڕێ ی ن امەیەکی
ت ایبەت ب ۆ سوپاس االرەکە ت اقیبکەمەوە .هەرچەن دە ئەو س ەرچ ییەش
هەب وو ،گەر هاتب ا و وەرنەگیراب ام ،س ەر لەن وە دەگی رامەوە ،بەام
نامەکەشم هەر نووسی« .شێسکین» مشووری ئەوەی خوارد ،نامەکەم
بگ اتە الی سوپاس االر .یەک دوو ڕۆژ دوات ر ،بە ئەفس ەری یاری دەری
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ئەوێ م گ وت ئ اخۆ ه یچ وەامێک ی ن امەکەم ه اتۆتەوە .ئەوی ش گ وتی،
سوپاساالر دەیەوە ڕاس تەوخۆ بمبین ێ ،ئی دی لە دی دارەکەدا بڕی اردەدا
ئاخۆ لە ڕیزەک انی س وپا وەرم بگ رە ی اخود ن ا .دی دارەکەش ئەنو امی
ئەرێن ی هەب وو .بە ڕووخس ارێکی خەن دەدارەوە ،سوپاس االر
ئاگ اداریکردمەوە ،ئەگەر ه اتوو لەش کرەکە چ ووە س ەر س نوور ،ئەوا
چاوێکی تایبەتی لەسەر من دەب ێ ،بەوەی هەنگ اوێکی وەه ا نەه اوێم و
بەرەو فەلەس تین هەڵب ێم .لە ئەنوام دا ،فەرم انی پێک ردم ڕاپۆرتێ ک ب ۆ
لی،نەی هێنانەڕیز بنوووسم .منیش پێمگوت پێشتر ئەو ک ارەم ک ردووە،
بەام نەیخ وارد .پێیگ وتم "قەی دی ناک ا ،ج ارێکی دی کە ب ڕۆوە ئەوە،
نامەی منیان پێدەگا ".ئیدی چ وومەوە بەردەم ی لی ،نەی هێن انەڕیز .ئەو
پزیش کەی یەکەم ین ج ار پش کنینی ب ۆ کردب ووم ،بە سەرس امی و بە
گاڵتەوە پێیگوتم:
" ئەرە من هەڵەم؟ سەرنوێکی وام هەیە ،جارێکی دیکە هاتبیتە ئێرە".
من یش وەامم دایەوە" :بەڵ ێ .م ن ئەوم .بەام سوپاس االر فەرم انی
پێکردووم جارێکی دیکە خۆم ناونووس بکەمەوە".
"سوپاساالر؟"
دکتۆرەکە چ ووە الی س ەرهەن (م ێوەر)ــە بەرپرس ەکە .بین یم س ەری
بەسەر چەند کاغەزێکدا گرتبوو ،گوێم لێبوو بە دکتۆرەکەی گوت:
"بەڵێ ،ئەمەیە .تکایە بیپشکنە".
ئینوا دکتۆرەکە بە دەنگێکی بیستراوەوە گوتی" :دڵ و س ییەکان نای ابن!
سیەیکانت هەر دەڵێی ئاسنن".
پاشان چاوەکانیشمی پشکنین.
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"ئممم ،لە ڕاستیدا ک ورتبینی ،بەام لە س وپادا فێردەکرێ ی چ ۆن نیش انە
بگ ری .ئەگەر هەوڵب دەی ،دەک رە بب یە یەکێ ک لە باش ترین
نیشانەشکێنەکانمان".
"بەڕێز ،هەموو هەوڵێکی خۆم دەخەمەگەڕ".
بەم جۆرە لە نێو ڕیزەکانی سوپای پۆلۆنی وەرگیرام.
بەام تا ئەو کاتەی جلی خاکییم کردە بەر و لە س ەربازگەیەک دان رام،
وەک ئ اوارەیەکی ئ ازاد ،ت وانیم ژم ارەیەک لە خەس ەتەکانی ئاین دەی
ژیان لە یەکێتیی سۆڤیەتدا ببینم.
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٢٢

حکوومەت و یەکسانی
پێناس ە پەس ەندکراوەکەی چەمک ی دەوڵەت س ێ ت وخم لە خ ۆ دەگ رە:
هەرێم ،دانیش توان و حکوومەتێ ک .پێناس ەی لینین یش ب ۆ دەوڵەت تەنی ا
لە دوو ت وخم پێک دە :چین ی چەوس ێنەر و چین ی چەوس اوە .لین ین
نووس یویەتیر دەوڵەت داردەس تێکە ،بە ه ۆیەوە چینێ ک ئەوی دی کە
دەچەوس ێنێتەوە .بە گ وێرەی لێک دانەوەی ئەو ،ئام انوی س ەرەکی
شۆڕش ی پرۆلیتاری اش ،نەهێش تنی چینەک ان و لەگەڵی دا لەبەینبردن ی
دەوڵەتە .ڕێ گەی نەهێش تنی دەوڵەت یش ،دوای س ەرکەوتنی ش ۆڕش
دەستپێدەکا.
بەام لە ئ اوارەبوونی م ن بە نێ و ڕووس یادا ،ه یچ ئام اژەیەکی لەو
ش ێوەم نەبین ی .بەڵک و بە پ ێچەوانەوە ،لە هەم وو ش ار و گوندێک دا ،لە
هەموو شوێنێکی کارکردندا و لە هەموو کونوقوژبنێکی ژیانی هاوواتی
سۆڤیەتیدا" ،دەوڵەت"ـم بینی .وەنەب ێ دەوڵەت بەش ەکاری هەر یەک لەو
ملیۆنان هاوواتییانەی ڕێکبخا ،بەڵکو شوێنی کاریشی بۆ هەڵ دەب،اردن،
ناچاری دەکردن ک ارەکە ب کەن ،دەن ا گوش اری دووب ارە چ اوی
لێس ووردەکردنەوە و گەف ی "دووب ارە پەروەردەک ردنەوەی" لێ دەکرن.
وەنەب ێ م رۆب هەر ئەوەی دەبین ی ،کە دەوڵەت ی س ۆڤیەت لە هەم وو
ش تێک و لە هەم وو ش وێنێکدا هەب وو ،بەڵک و م رۆ بەب ێ پچ ڕان هەر
وەبەرگوێی دەکەوتەوە .ئەمریکییەکان بێ وودە لە ڕێی ڕادی ۆی "دەنگ ی
398

ئەمریک ا" قس ەیان ب ۆ ڕووس ییەکان دەک رد .لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا و لە
م اڵە تایبەتییەکان دا کە ڕادیۆی ان هەب وو ،زۆر کەم ب وون و لەیەك
دووری ش ب وون .تەن انەت ئەو ج ۆرە ڕادیۆی انەی ئەوێ ش ،وەک
ڕێس ایەکە ،هەر توانس تی ئەوەی ان هەب وو بە تەنی ا وێس تگە خۆم اڵییە
ڕووسییەکان بگ وازێتەوە ،ئەوان یش هەواڵەکەی ان لە ڕادی ۆی ناوەن دەوە
وەردەگرت ،ئەویش ڕادیۆی مۆس کۆ ب وو .تەن انەت ئەگەر ه اوواتیێکی
س ۆڤیەتی بە ڕێ کەوت ڕادی ۆکەی کەوتب ایە س ەر ڕادی ۆیەکی دەرەوەی
وات ،ئەوا شێت نەبوو ئەو سەرچ ییە بکا ،لە بەردەم ژن و من داڵەکانی
گ وە لە "ڕادی ۆی ئیمپریالیس تی" بگ رە! بەش ی هەرە زۆری خەڵ ک
گوێی ان لە ڕادی ۆکەی س ەر ش ەقام دەگ رت .ئ اخر دەوڵەت لە ڕێ ی ئەو
ڕادی ۆیە ،بەردەوام ،بە ش ەو و بە ڕۆژ ،هەم وو ڕۆژێ ک و هەم وو ک ات
قسەی بۆ دەکردن.
ئەوەش بۆ هەر چاودێرێک ڕوون و ئاشکرا بوو ،کە دەوڵەت ی س ۆڤیەت
هەر لە س ەرەتاوە خ ۆی ت اکە ن اوب،یوان و ت اکە "بەڵێن دەر" ب وو.
پرس یارەکەش ئەوەب وو ،ئ اخۆ لە ژێ ڕ ڕۆش نایی پێناس ەکەی لین ین" ،
چین ی چەوس ێنەر" و "چین ی چەوس اوە" لە ڕووس یا ،هەن ووکەش
چینەک انی بەر لە ش ۆڕش ،خ اوەنی کارخانەک ان و زەوی یە
کش توکاڵییەکان ،بە تەواوی لەبەینب راون .لە بەران بەر ئەم پرس ەدا،
کێشەی یەکسانی کۆمەایەتی لە کۆمۆنیزم دا بەهەم وو ج ددیەتی خ ۆی
و هەموو هەراسانییەکانی خۆی سەرهەڵدەدا.
پێم وایە زاڵب وونە ڕاس تەقینەکەی کۆمۆنیس تی  -نەوەک بە هێ زی
فی زیکییەوە بەڵک و بە ئامرازەک انی ه زرەوەیە  -لە ڕێ گەی دروش می
یەکسانی گەیشتە لوتکەی خۆی .هەرچەندە کۆمۆنیزم بەڵێن ی زەوی ب ۆ
وەرزێر ،ئاشتی بۆ سەرباز ،ن ان ب ۆ برس ی و باش ترکردنی ب ارودۆخی
ژی ان ب ۆ هەم ووان داب وو ،ل ێ ئەم بەڵێن انە  -وەک هەم وو بەڵێن ی
ئ ادەمیزاد  -دەک رە (لە ڕاستیش دا هەرواب وو) وەک گومانێ ک دابن رە.
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واقیا یش س ەلماندی ،ئەم گوم انە ب ێ زەمی نە نەب وو .لە بەران بەر
ئەمەش دا ،ه یچ ش تێکی گومان اوی س ەبارەت بە خەب اتی م رۆب ب ۆ
یەکس انی لە ئ ارادا نی یە .ئ اخر ئەوی ش هەروەک ئ ازادی خەب اتێکی
سروش تکردە .دەک رە ئەمەش س ەرکوتبکرە ،بەام تێکناش کێندرە .ت ا
ئەو ک اتەی ت وێ،ێکی زۆر لە ڕەگەزی م رۆب هەر بە ڕاس تی بڕوای ان
بەوە هەب ێ ،کە جی اوازی لە دایکب وون ،جی اوازیێکی سروش تکردەییە،
ئەوا خەبات بۆ یەکسانی دەچێتە س ووڕی متب وونەوە .بەام هەر لەگەڵ
ڕۆژە بەراییەک انی شۆڕش ی فەرەنس ا و شۆڕش ی ب اری دەروون ی
گشتی ،کە وەک دەرچەیەکی جەنگی یەکەمی جی انی لێ ات ،ئیدی کەس
لە جی ان دا نەم ا ،هێش تا ب ڕوای بە جی اوازی سروش تکردە لە نێ وان
نیشتەجێی شوێنەکان و ئەوانەی برسی دەبن هەبێ .کۆم ۆنیزم هانی دان
دژی ئەو ج ۆرە جیاوازیی انە بوەس تنەوە .ئەم پرس ە هێش تاش هێ ز و
گوڕە سەرەکییەکی هەر تێداماوە.
شتێکی ڕێکەوت نەبوو شۆڕشی کۆمۆنیستی  -بە پێچەوانەی پێشبینییە
ان نەوەک
ارک  -لە واتە دواکەوتووەک
راوەکەی م
ناس
پەرەس ەندووەکان س ەرکەوت .لە واتە گەشەس ەندووەکان پێواژۆک انی
دەوڵەمەندبوون لە سەرێکەوە و بەردەوامیش برسیکردنی ئەوان ی دی کە
(بنەم ا گریم انەییەکەی پێش بینییەکانی م ارک ) ڕووی نەدا .ئەمەش بە
گ وێرەی دانەری س ەرمایەکە  ،Das kapitalپێ واژۆیەکە ،هەر دەب ێ
چینایەتی لێبکەوێتەوە :خەڵکانێکی ژم ارە کەم ،هەم وو ش تێکیان هەیە و
زۆرینەیەک ی پ انوپۆڕ لە هەم وو ش تێکیان کەمە .بەام لە واتە
دواکەوتووەک ان ئەو بۆش اییە بەرف رەوانەی جی اوازی هەب وو و
بەردەوامیش ە .لەوە چینەک انی خەڵ ک لەگەڵ ئامرازەکانی ان ،بە
خۆپەرس تییە کوێرانەکەی انەوە ،ه یچ هەوڵ و کۆشش ێ ب ۆ
بەردەب ازکردنی ئەو کەلێ نە ،ب ۆ لەیەکنزیک ردنەوە و بەیەکەوە گەیان دنی
بەش ەکانی ک ۆمەڵ لە ئ ارادا نی یە .چینەک ان م ۆری نوشس تییان لە
نێوچاوان دراوە .ب ۆ مرۆڤ ایەتیش کە ناچ ارکراوە خەب ات ب ۆ یەکس انی
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بک ا ،دەم ێکە ک اروانەکە بەڕێ وەیە .ئەوەی دەگ اتە س ەر کەلێ نەکە ئەو
ب،اردەیەی لەپێش ە ،ئای ا بەردەبازێ ک دروس تبکا ی اخود بکەوێ تە ن اوی.
ک اتێکیش خەڵ ک پ ردەکە دروس تناکەن ،هەڵ بەت ڕەوش ەکە بەرەو
تەقینەوە دەڕوا ،ئەوسا کێفەڕات جێگەی پێواژۆکە دەگرێتەوە.
لە ڕووسیا ئەم جۆرە تەقی نەوەیە قەوم ا .چی نە خ اوەن زێ دەمافەکان بە
ئ امرازە هەب ووە زۆر و زەوەن دەکانیان ،لە خەرەن دی دۆزەخەکەدا
غلۆربوونەوە .شۆڕشەکەش سەرکەوت .هەموو کەسێکیش وەه ای دان ا
س ەعاتی فەرم انڕەوایی یەکس انی ه ات .ئەرە ک اتەکەی ه ات؟ ئەرە
یەکسانی لە واتی کۆمۆنیزم زاڵ بوو؟
م ن هەمیش ە وێ نەی ئەو ئ افرەتەم لەبەرچ اوە ،کە بە ت ۆمەتی گوم انی
س یخوڕێتی بە پێ نج س اڵ زین دانی کراب وو .م ن ئەوم لە کەساس یی و
مەلوولی خۆیدا بینی ،بەام لە گێ ڕانەوەی بەس ەرهاتەکەی خۆی دا ،م رۆ
دەیت وانی ئەوە ببین ێ ،جارێ ک ئەو ژنە زۆر دڵخ ۆش و بە ش ێوەیەکی
بەراوردک اریش ب ێ ،زۆر خۆش گوزەرانیش ب وو .ئ افرەتەکە پ اڵتۆ
فەرووەکەی لە مۆس کۆوە لەگەڵ خ ۆی هێن ابوو .مێردەکەش ی
بەڕێ وەبەری کارخ انە ب وو ،خ اوەن م ووچەیەکی بەرچ او و زۆر ب وو،
بەرزت ر ب وو لە کرێکارەک انی کارخ انەکە .بەو ه ۆیەوە مێ ردەکە ت وانی
پ اڵتۆیەکی فەروو ب ۆ ژنەکەی بک ڕە .ئەو هەر وەک پی اوێکی
دەوڵەمەن دی هەر واتێک ی دی کە لەگەڵ ژنە گەنوەکەی دا ج ووایەوە .لە
خۆشەویس تییەوە هەم وو ش تێکی ب ۆ ژنەکەی دەک رد .بەام ئای ا لەگەڵ
کرێکا ر ،لەو هەموو ملیۆنانەی لە ڕووسیا کاریان دەکرد ،دەک را هەم ان
دەربڕینی هەست و سۆز لە گۆڕێدا هەبێ؟
ئەو پاڵتۆ فەروودارە ت اکە ش ت نەب وو ،کە لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا بین یم.
ڕۆژێکیان ،لە س ەر ش ەقامەکانی «تاش کەند»دا ،تووش ی دوو ژن ی ج
کەشخەی بەژندرێ ،هاتم ،پاڵتۆی فەروویان بەسەر شانەکانیاندا داب وو.
ب ۆنی خ ۆش لەو خانم انەوە دەه ات .ئەوان خەریک ی پیاس ەی خۆی ان
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بوون .بە تەنیش ت یەکێکیان دا ،ئەفس ەرێک بە پ لەی ژەنەڕاڵ دەڕۆیش تر
بە تەک خ انمەکەی دیکەش دا ،پی اوێکی مەدەن ی بە جل وبەرگێکی
کەش خەوە دەڕۆیش ت .لە دەوروخ ولی ئەو دوو ج ووتە خواپێ داوەدا،
ه اواتی جلش ڕ ،س ەرڕووت ،زگبرس ی ،کە ئەس پێ خواردب وونی،
دەڕۆیشتن .تەنیا پاش چەند ساانێکی زۆر ،شتێکی وەک ئەو فەرووەی
دوو خانمە سۆڤیەتییەکەم لە کۆمەڵگەی «ئەلیزە» ،لە «پاری » بینی.
بەام خ ۆ دەک رە ئەم ش تە پرس ە ڕاس تەقینەکە نەب ێ .بڕی ارە
یەک اکەرەوەکە بەوەی زێ دەما ( - )164کە لە جل وبەرگی نای اب ی ان
خانووی گەورە و شیک یاخود خۆراکی چەور و باش خۆی نمایشدەکا
 بەش ێکن لە ش تی تاکەک ان (کە ڕی زپەڕە لە ڕێس ای گش تی) ی ان ه یس ەرجەم چی نەکەی ک ۆمەڵگە .ک اتێکیش زێ دەما دەدرێ تە چینێک ی
ت ایبەت و هەر ت اکێکی نێ و ئەو چی نە ،ئەوا لەچ او یەكێ ک لە گ وتە
پەس ەندکراوەکانی م ارک دەبێ تە "چ ین" .ئەوەش ب ایەخی نی یە ،ئەگەر
هاتوو زێدەما تاکەکانی ئەو چینە بە هۆی پیش ەکەیانەوە ب وو ی اخود
پلەوپایەیان .ڕاستییەکە هەبوونی زێدەمافی چینەکە دەیخوا.
لە «تاش کەند» و «س ەمەرقەند» ،لە « دژی زاک» و «م ارگیان» ،لەو
ش وێنەی کە زی اتر لە ش ارەکانی دی کەدا لێیم امەوە ،ت وانیم جی اوازی
نێ وان چ وار ج ۆرە "ب ازاڕ" لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا ب زانم .دەوێ رم ب ێم
زی اتر لە چ وار ج ۆر هەب وون ،بەام لە ڕووی بنەم اییەوە هەمووی ان
یەک ب وون ،لە هەمووش یان تایبەتمەن دتر ت ا ب ێ ی نایەکس ان ،ی ان
ک ورت ێن لە یەکس انی ،م ایەی نیگەران ی ب وون .لە چ اوی چ اودێری
کەس ەکییەوە دەمت وانی «س پێت » ب ازاڕ« ،ڤ ۆین» ب ازاڕ ،ب ازاڕی
شارەوانی و بازاڕی گشتی بە ڕیزبەستنەکانیان جیابکەمەوە.

 -164زێدەما  :ئیمتیازات
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ب ازاڕی س پێت ت ۆرگ ) ،)Spetz –torgبەتەواوی وات ای وش ەوە
بازاڕێکی تایبەت بوو .هەرچەندە ناوەکەش ی سروش تێکی تایبەتمەن دانی
ب ازاڕێکی ت ایبەت" ب وو .ن اوەکەی تایبەتمەن دییەکەی دەردەخس ت،
دی اربوو ب ازاڕەکە ب ۆ کێ یە ،ی ان کێ ی پێ وە پەیوەس تە .ڕاس تییەکەی
ئەوەب وو ،ب ازاڕەکە ت ایبەت ب وو بە خەڵک ی دەزگەی ئاسایش ی
کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی .لە دووکانەک انی س پێت ب ازاڕدا ،کەس ێکی
لێنەب وو پلەیەک ی لە نێ و دەزگەی ئاسایش دا نەب ێ ،کەس ێک نەی دەتوانی
شتی لێبکڕە بەدەر لەوانەی باجێکی تایبەتی پۆلیسی ن ێنییان نەبووبێ.
تەن انەت ئەن دامەکانی پ ارتی کۆمۆنیس تیش ،ی ان ئەو کەس انەی پ لەی
باایان لە نێو میکانیزمی پارتەکەدا هەبوو ،نەیاندەتوانی لەو سپێتس ەدا،
بازاڕبکەن .لەوەش زیاتر ،کاربەدەستە بااک انی حک وومەت و ئەفس ەرە
پلەبااک انیش لەو ب ازاڕە س وومەند نەب وون .ئەوانەی بە تەنی ا دەرگەی
ئەو بازاڕەیان بۆ ئ اواا ب وو ،خەڵک انی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی
س ۆڤیەتی ،خێزانەکانی ان س وودمەند ب وون .لە م اوەی جەنگیش دا ،لەو
کاتەی دانیشتوانی یەکێتیی سۆڤیەت بەزۆری برس ی ب وون و بەوپەڕی
پاڵەوانێتیش ەوە بەرگەی قاتوقڕییەکەی ان دەگ رت ،خەڵک ی دەزگەی
ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی ،نەخاسمە پلەبااکانیان ،بۆی ان هەب وو،
نانی سپی ،کەرە ،گۆشت و هەموو شتێکیان لە دووکانەکانی ئەو بازاڕە
تایبەتییەدا دەستبکەوە .هەندە جار ،هەن دە لە کەلوپەلەک انی ب ازاڕەکە
بۆ بازاڕی دی کە دەنێ ردران کە ئام اژەم ب ۆ نەک رد ،لە ڕووس یا ئەوی ش
پێی دەگوترا ب ازاڕی ڕەش .لە نێ و پاس ەوانانی شۆڕش ەکەدا کەس انێک
هەبوون پارەیەکی کەمیان دەستدەکەوت ،بەام خۆ ئەمە پرسێکی دی کە
بوو.
بازاڕی سوپاش (ڤۆین تۆرگ  )Voin torgلەسەر هەمان بنەماوە تەنیا
بۆ خەڵکی نێو سوپا بوو .لەو بازاڕەشدا هەندە شت هەبوو ،هاوواتیی
ئاس ایی دەس تی نەدەکەوت .بەام ئەم ب ازاڕە لە ه ی یەکەم هەژارت ر
بوو .هەندە جاریش بازاڕی ڕەش لەو بازاڕە کاای بۆ دەچوو.
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بازاڕی کراوەی ش ارەوانییش ب ۆ ه اواتییە س ۆڤیەتییەکان ک راوە ب وو.
چەند جۆرە خوار دنێکی دیاریکراوی تێ دا دابین دەکرا ،بەرهەمەک انی ئەو
کۆلخۆزییانەی تێدا دەفرۆشرا ،کە بۆ خۆیان کاریاندەکرد .هەندێک ج ار
ش تی وەک ئ ارد ،می وە و س ەوزەی لێ دادەنرا .بەام نرخ ی ئەم ب ازاڕە
چەن دقات لە بازاڕەک انی دی کە گرانت ر ب وو .هەم وو کرێک ارێکیش
نەیدەتوانی خۆراکی ڕۆژانەی پێویس تی خ ۆی بە پێ ی پێوەرەک ان لەبەر
نرخگران ی ی ان لەبەر نەم انی ش تەکان ،ی ان لەبەر کەمکردنەوەی ان لە
کاتی جەن (کە بە خۆم ئەمەم بینی) پێبكڕە.
ب ۆ س ەربازی س ادە ،ب ۆ ئ اپۆرای کرێک ار و خەڵک ی پیش ەمەندیش
بازاڕێکی گشتی دابەش کردن هەب وو ،کە نرخ ی ش تەکانی هەرزان ب وو،
بەام شتەکانی بە ژمارە سنووردار بوون بەتایبەتیش نان.
بەم ج ۆرە بینیم ان ،لە س ەروی ق ووچەکە ت ایبەتییەکەی ڕووس یادا،
پۆلیس ی ن ێن ی بە خ ۆی و ب ازاڕەکەی وەس تابوو .لە بنکەکەش ی
حەش اماتی خۆڵەمێش ی کرێک اران و ڕەنو دەران ب وو .پ لەی
ناوەڕاستیش ی لە ئەن دامانی پ ارتی کۆمۆنیس تی و کاربەدەس تانی
حک وومەت پێک اتبوو .ئەمەش لە ڕوانگەیەک ی کۆمەایەتیی انە
(سۆشیا )ی دابەشکردنی کاا جەوهەرییەک ان ب وو ،هەڵ بەتە ش تەكەش
گردەبڕ و یەکاکەرەوە بوو .هەرچی لە گۆشەنیگای داهاتی داراییشەوە
ب وو ،ب ایی خ ۆی گرن ب وو ،بەام بڕی اردەر نەب وو ،توێ،ەک انی
گ ۆرانیبێ،ان ،موزیک،ەن ان ،ئەک تەران ،نووس ەران و هونەرمەن دە
هەمەجۆرەک انیش لە پ لەی هەرە س ەرەوە ب وون .هەر توێ،ێ ک ب ازاڕی
خۆی هەبوو ،هەر چینێکیش زێدەمافی خۆی.
جیاوازی چین و توێ،ەکان لە ڕووس یا لە جیاوازییەک انی ه یچ واتێک ی
دی کە نەدەچ وو .بە پ لەی یەکەم ،بنەم ای ناس ینەوەیان جی اواز ب وو لە
واتە س ەرمایەدارەکاندا ،بنەم اکەی موڵ ک و س امان ب وور کەچ ی لە
یەكێتیی سۆڤیەتیدا بنەماکە ئەرکی کەس بوو لە نێ و پێک اتەی میریی دا.
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جی اوازی دووەم یش ئەوەب وو ،لەو ڕووس یا م رۆب ئەو جی اوازییە
چەن دایەتییە قەبەیەی لە نێ وان پش ک ەبوونی بەرهەم ی زۆر و کرێک ارە
بەکرێگیرا وەکان یان پیاوە یەخە سپییەکان نەدەبینی وەک لە واتەک انی
دیک دا هەب وو .لە نەم ان و لە نەب وونی ئەو جیاوازیی انەدا ،بە ت ایبەتی
هەم وو ڕووس ییەک ،تەن انەت نەوەی پێش ووش ،کە ڕۆژگ اری دی کەی
بینیب وو ،بەو ش تەش ش انازی بە خ ۆیەوە دەک رد .زی اتر لە جارێ ک
تووشی ئەو حاڵەتە بووم ،گوێم لە ڕووسێک بووە گوتوویەتی:
"ئەرە کارخ انەی گەورە دەبین ی؟ ئەمەی ان س ەر بە ه یچ م اخۆیەکی
کارخانە نییە".
ئاخر ڕووسەکان ئەوە ناڵێن" :ئەم کارخانەیە هی ئ ێمەیە ".دەک رە ب ێن:
"ئەم کارخ انەیە ه ی حک وومەتە ".بە گش تی ئەو بە ڕاس تیێكی نەرێن ی
قەناعەتی بەخۆی هێناوە ،هەر ئەمەشە وایلێکردووە شانازی پێوەبکا.
گرنگت رین جی اوازی ڕاس تەقینە لە نێ وان "چینەک ان" لە ڕووس یا
چەن دایەتی ن ین ،هەرچەن دە ئەو جی اوازییە چەن دایەتییانە هەن و
بەرچاویشن .لێ گەلۆ گرنگترین جیاوازییە ڕاس تەقینەکان ،کە بە چ اوی
خۆم بینین چۆنایەتییەکان بوون.
جی اوازیی نێ وان کەس ێک کە ژەمەخ واردنێکی چەور و بەت ام و
کەسێکیش کە بڕی برسیەتیەکەی بە شتێکی کەم بشکێنێ ،جیاوازییەكی
چەندایەتییەر جی اوازی نێ وان کەس ێکی ڕەزامەن د و برس ی جی اوازیێکی
چۆنایەتییە .جیاوازی نێوان پیاوێک کە سێ قات جلی هەبێ و یەکێکیش
تەنیا قاتێکی تاقانەی هەبێ ،جیاوازیێکی چەن دایەتییەر هەرچ ی جی اوازی
نێوان پیاوێک ،کە قاتێکی گونواوی لەبەردا بێ و کەسێکیش جلشڕ ب ێ،
گوشی لەبەردابێ ،جیاوازیێکی چۆنایەتییە .جیاوازی نێوان پیاوێک س ێ
جووت پێاڵوی لە دۆابی پێاڵوگرەی ماڵەوەدا هەبێ لەگەڵ یەکێک تەنی ا
یەک جووت پ ێاڵوی هەب ێ ،جی اوازیێکی چەن دایەتییەر کەچ ی جی اوازیی
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نێوان کەسێک کە جووتپێاڵوی هەبێ و یەكێکیش نەیبێ و پێخواس ب ێ،
ئەوە جی اوازیێکی چۆن ایەتییە .دەق ئەوانەش ئەو جی اوازییە
کۆمەایەتیی انەن لە ب واری ک ۆمەایەتی  -ئ ابووری کە لە ڕووس یادا
بەچاوەکانی خۆم بینیمن .من کەس انی ورگپ ڕ و ز و برسیش م بین ین،
بینیم جلێکی جوان و کەشخەی لەبەردایە ،بینیم جلەکانی ش ڕۆڵ و پی نە
پینە بوو ،بینیم بە پ ێاڵو و ب ێ پێاڵویش م بین ین .لێ رەدا دادپەروەریێک ی
زۆر لە هەب وونی جی اوازییە چەندایەتییەکان دا نی یەر بەام جی اوازییە
چۆنایەتییەکان پیاوێک لەگەڵ یەکێکی دیکە ناچارەکییە.
خەڵک ئەو ڕاستییەیان بەبیردەهێنامەوە ،کە خ ۆم لە س ەردەمی جەنگ ی
یەکەم جی انی لە ڕووس یا ب ووم و مش تومڕ لەس ەر ئەوە ب وو کە ن ابێ
ڕەوشی ڕۆژانی ئاشتی بەسەر ڕەوشی ڕۆژانی جەنگدا دادوەر بێ .م ن
تەنیا پەنابەر و زیندانییە ئازادکراوەکانم نەبین ینر م ن ش ێوازی ئاس ایی
ژی انی هاوواتی انی سۆڤیەتیش م لە ماڵوح اڵی خۆی ان بین ی .ئەوان
هەمیش ە لەبەر لێش اوی پەن ابەران دۆڕاو نەب وون .بە پ ێچەوانەوە،
هەندە ج ار تێی دا س وودمەند و دڵش ادیش ب وون بەوەی کراس ێک ی ان
پ اڵتۆیەک ی ان ج ووت پێاڵوێ ک بک ڕن .زۆر ج ار دەمپرس ی ،ئەرە
جیاوازی لە ئازووقەی خۆراک بەر لە جەن و لە کاتی جەنگ دا هەب وو.
وەامیان دەدامەوە ،بەڵ ێ جی اوازی هەب وو ،بەام جی اوازییەکە زۆری ش
گەورە نەب وو .ئەوان هەمیش ە بە ق اتوقڕی ئاش نا ب وون ،وەک خۆی ان
دەی انگوت ،شەرمیش یان لێنەدەک رد .بە ک ردەوە ئەو ڕاگەیەن راوەیە ،کە
زۆر ج ار لە ڕووس ییەکانم بیس تبوو ،بە ش ێوەیەکی ناڕاس تەوخۆ
دژبەریێکی تێدابوو لەگەڵ ئەوەی سەربازەکانی لە «ڤێلن ا» و «کۆڤن ۆ»
گوتی ان .ئەو س ەربازانە وەه ا ڕاه اتبوون ب ێن" :لە ڕووس یا هەم وو
شتێکمان هەبوو  -ئایا حەزت لە شخارتەیە؟  -ئێمە لە ڕووسیا هەم وو
شتێکمان هەبوو!" بەام لە «ڤیلنا» گوێم لە چیرۆکی گوڵگ وڵی ب وون لە
بارەی ئۆردوگاکانی کار!
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خەس ەتە هەرە بەرچ او و ب یچمە زەبروەش ێنەکەی پێک اتەی
کۆمەایەتیی سۆڤیەت لە ڕووی ئابوورییەوە باادەس تێتی کەس انی نێ و
داودەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی بوو .ئەوان هەمیشە ج وان
و جلێک ی کەش خەی فەرمیی ان لەبەرداب وو .پ ێاڵو و ج زمە
پانیبەرزەکانی ان هەر بریقەی ان دەه ات .خواردنی ان لە ب ازاڕی ت ایبەت
دەک ڕی .هەروەک «گ ارین» پێیگ وتم ،گۆڕانک اری لە دەس ەاتی
فەرمانڕەوایەتیدا ببووە بەڵگەیەکی بواری ئابووری .لە سەردەمی لینیندا
هێ زی پۆلیس ی ن ێن ی داردەس تێک ب وو لە دەس تی ح وکمگێڕانی پ ارتی
کۆمۆنیس ت ( .ئەوە ڕۆژە ب ازاڕی ت ایبەت نەب وو) .لە ڕۆژان ی
ستالینیش دا پ ارتی کۆمۆنیس ت بب ووە ئامرازێ ک بە دەس تی هێ زی
ح وکمڕان کە دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی ب وو( .ئی دی
بازاڕی سپێتز هاتە ئارا ).بە بەراوردکردن دەسەاتدار بووە دەوڵەمەن د
و دەوڵەمەندیش بووە دەسەاتداری ڕەها.
دەک رە یەکێ ک بپرس ێ :ئای ا لەوە لە نێ و گەل ی ڕووس یادا ئیرەییب ردن
س ەبارەت بە زێ دەمافەکان لە گۆڕێ دا نەب وو؟ خ ۆ ئەگەر جیاوازییەک ان
جی اوازی نێ وان کەس ی ڕەزامەن د و کەس ی برس ی ،جی اوازیی نێ وان
پێاڵودار و بێپێاڵو بێ ،باش ە ب ۆچی ش تێکی سروش تی نەب وو هەروەک
واتەک انی دی کە ئێرەی ی دەرب ڕین هەب ێ ،نەخاس مە لەو وات انەی کە
جی اوازییە چۆن ایەتییە ئابوورییەک ان لەنێ وان چینێ ک و چینێک ی دی کەدا
هەبن؟
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی وەام ی ئەو پرس ەی
داوەتەوە .ئ اخر دەزگەکە س ەرکەوتووبوو لەوەی لە مێش کی هەم وو
دانیش توانی س ۆڤیەتی ئەوە بس ەلمێنێ ،کە بە ش ێوەیەکی ڕەه ا دان بە
بێم رادی و نەزۆک ی و ب ێ ئەنو امی هەر هەوڵێک ی بەرهەڵس تییانەی
حکوومەتدا بنێن .دەزگەکە لەوەدا سەرکەوتوو بوو ترسوبیم بترنوێنێتە
نێو م ۆخی ئێس قانی هاوواتییەک انی .ئەوەش وەنەب ێ ترس ێکی ئاس ایی
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ب ێ لە دەس ەات و س زاکەی .بەڵک و ت رس و ت ۆقین ب وو لە ڕوودان ی
کێفەڕات .ک ێفەڕات لەس ەر ک ێفەرات! وەک ئەوەی لە خەرەن دێکی ق ووڵ
و ت اریکی هەزار بە هەزاری جەهەننەم اوی بە دەس تەکانی خ ۆی
هەڵواسرابێ ،بەم جۆرە هاوواتی سۆڤیەتی بە بینین ی کاڵوس ەوزەکانی
دەزگەی ئاسایشی وات زەندەقی دەچوو.
بەڵێ ،ئیرەیێکی قووڵی "کۆمەایەتی" لە ڕووسیا هەب وو ،هەروەک چ ۆن
لە وات انی دیکەش دا هەیەر بەام لە واتەک انی دی کەدا ،هەن دێک ج ار
ئیرەییەکە لە ت رس بەهێزت رە :هەرچ ی لە یەکێتی ی س ۆڤیەتییە ،ت رس لە
ئیرەیی بە هێزترە.
هەرچەن دە یەکس انیی ئ ابووری لە ڕووس یادا نی یە (وێ رای بەڵێنەک انی
کۆمۆنیزمیش) ،لەوە لە بن قەڵەمڕەوی دەزگەی ئاسایشی کۆمۆنیس تی
سۆڤیەتیدا یەکسانیێکی دیکە هەیە ،ئەویش :یەکسانیی ترسە.
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٢٣

ڕێساکانی ڕیزبوون
لەم سەر بۆ ئەوسەری یەکێتی ی س ۆڤیەت هەر گوێ ت لەم پرس ە دەب ێ:
"تۆ ب ێی ئەوانە چی دابەشبکەن؟" هاوواتی یەکێتی ی س ۆڤیەت ناپرس ێ:
"ت ۆ ب ێ ی ئەوانە چ ی بفرۆش ن؟" ئەوەی دەیپرس ێ ئەوەیە“Chto :
”? - diutئەرە ئەوان چ ی دەدەن؟ بە وەام وەرگ رتنەوەش ڕی زی
خۆی بەستووە .ئەگەر هاتوو دوای شەکەتبوون و چ اوەڕوانیێكی زۆر،
بەختی هەبوو ،ئەوا پارەی خ ۆی دەدا و ئەوەی "دەی دەن" و ن ۆرەی ب ۆ
گرت ووە وەردەگ رە .کەس انی وام بین ین ،هەر ڕیزێکی ان بینیب ێ ،ب ێ
ئەوەی پرس یارە سادەوس اکارەکەش ب کەن ،یەکس ەر ن ۆرەکەی خۆی ان
دەگ رن .لە کۆتاییش دا بۆی ان دەردەکەوە ،ئەمە نە ڕیزبەس تن ب ووە ب ۆ
نان ،نە ب ۆ س ابوونیش ،بە ڵک و ڕیزبەس تنێک ب ووە ب ۆ پ اککەرەوەیەکی
منداان یان هەر شتێکی لەو جۆرە.
لە گەڕەکەکەی الی خۆمان لە «دژیزاک» بە ژنێکی بنو وو ئاش نابووم،
مێ ردی بە ڕووس یێ کردب وو .ژنە ڕووخس ارێکی فریش تانەی هەب وو،
بەام ژی ان لەگەڵی دا زۆر دڵ ڕەق ب وو .لە ئاک امی ڕووداوێک دا ،هەردوو
قاچی لەدەستدابوون و ببووە پەککەوتەیەک ی بێچارەس ەر .مێردەکەش ی
پی اوێکی درێ ،ی بە ج ۆش و ڕووخس ار ج وان ،بە تەواوی بە دڵ و
گی ان دڵس ۆزی ب وو .ه یچ منداڵیش یان نەب وو .دەب وایە پی اوەکە نەوەک
هەر ڕۆژانە بەش ە ک ارەکەی خ ۆی بکردب ایە ،بەڵک و دەب وایە دوات ر بە
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چەن دین س ەعات  -هەن دە ج اریش ت ا درەنگ انی ش ەو  -لە ڕی زە
هەمەجۆرەکاندا بوەستێ بەڵکو پێویستییەکانی ماڵ بەدەستبێنێ.
ژنەش ب ۆ مێ ردەکەی بە داخ ب وو ،چ ونکە هەرواب وو بە مان دوویی
دەگەڕایەوە م اڵ ،ئی دی بە دڵش کاوی هەم لە ک ار و هەم لە ڕی زە
دوورودرێ،ەک ان دەگەڕایەوە .زی اتر لە جارێ ک خ انمەکە دەردەدڵ ی
سەختییەکانی ژیانی خۆی بۆ باس کردم ،ئ اخر ئەو ڕیزبەس تنە هەرچ ی
ک اتی بە دەس تەوە م ابوو لەگەڵ ئەو ب ۆرە ئ ازادی و وزەیەی لە دوای
کارەوە بۆی مابووەوە ،دەفەوتاند .منیش لێمپرس ی ،ئەرە هەروا ب ووە،
هەمیشە ئەو نۆرەگرتن و س توونی ڕیزبەس تنانە لە یەكێتی ی س ۆڤیەتیدا
هەب وون ،ی ان ئەم دی اردەیە بەرەنو امی جەن و لێش اوی ئ اوارە و
پەنابەرانە .ئەوی ش بە ڕووم دا پێکەن ی و گ وتی" :ش تێکی مەح اڵە ئەگەر
لێ رە پرس ی ڕیزبەس تن لە گۆڕێ دا نەب ێ .ئەو ڕیزبەس تنانە بەر لە
جەنگ یش هەر هەب وون ،هەمیش ە دەب وایە لە ڕی ز بوەس تین .بەام خ ۆ
ئ ێمە ش ەرممان پ ێ نی یە .ئ ێمە دەزان ین ،گەل ی ت ۆ لە دەرەوە باش تر
دەژی ،بەام ئ ێمە ب ۆ نم وونەیەکی مەزن تێدەکۆش ین .ش تی گ رنگیش
ئەوەیە ،س تالینمان لەگەڵ دایە .ئاس تەنگییەکان پرس ێک ن ین ،ئەوان
تێ دەپەڕنر تەنی ا ئەوەن دەمان بەس ە ،س تالینمان لە نێوان دا ب ێ.
هەنووکەش ،کاک «مناحیم وۆلفۆڤیچ» تکایە پێمب ێ ،ئەدی لە واتەکەی
ت ۆ ش تەکان چ ۆن ب وون .ئێ و چ ۆن دەس تتان بە ئ ازووقە و خ ۆراک
ڕادەگەیشت؟"
من یش وەامم دایەوە" ،زۆر ئاس ان ،ژنەکەم زەن ب ۆ دووکان دارەکەی
هەرە نزی ک لێ دەدا و داوای نویش ک ،پەنی ر ،و هەر ش تێکی دی کەی
پێویس تدەکا ،ش اگردی دووک انەکەش هەم وو ش تەکانی ب ۆ دەهێن تەوە
بەردەرکەی ماڵێ".
بەم وەامە ،ژنەکە خەریک بوو لە بەر پێکەنین بەپشتدا بکەوە.
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منیش بە سەرسوڕمانەوە لێمپرسی" :ئەوە بە چی پێدەکەنی؟"
بە زەح مەت ت وانی بەس ەر ق رتەی پێکەنینەکەی دا زاڵ ب ێ .ئینو ا گ وتی:
"س ەیرکە ،ئ ێمە وەک دوو ب رادەر قس ە لەگەڵ یەک دی دەکەی ن .م ن
ڕاشە کاوانە باسی ڕەوشی ژیانی خۆمانەمان بۆ کردی ،باش ە ئەدی ت ۆ
بۆ پروپاگەندەی ئیمپریالیزمیانەم بۆ دەڵێیتەوە؟"
منیش بە حەپەس انێکی زی اترەوە لێمپرس ییەوە" :چ ج ۆرە پڕوپاگەن دەی
ئیمپریالیس تیانە؟ ئەوەی پێمگ وتی ،ڕاس تی ب وو .س وێندت ب ۆ دەخ ۆم،
ژنەکەم بۆ کڕینی کەل وپە و پێداویس تییەکانی ڕۆژانەی م اڵەوە ،زەن
بۆ دووکاندارەکە لێدەدا ،هەندە جاریش ،بە خۆی دەچ ووە دووک انەکە.
چییە ،دەڵێی بڕوام پێناکەی؟"
"بوەستە ،توخوا بوەستە .خۆت دەزان ی هەرگی ز پێتڕان ابوێرم ،ئەدی ت ۆ
ب ۆ بە م ن ڕادەب وێری؟ ت ۆ خەری کە ش ێتم ب کەی؟ م ن گ وێم لە هەن دە
پڕوپاگەن دە س ەبارەت بە ژی ان لە وات انی ئیمپریالیس تی ب ووە ،بەام
ب ۆچی ت ۆش هەم ان ش ت ک اوێ ،دەکەی تەوە؟ م ن لەوە تێ دەگەم ،گەل ی
ئێوە ژیانێکی ئاسانتری لە هی ئێرە هەبووە .بەام بەوەی زەن لێبدەی
تا کەرە ،پەنیر ،میوە و شتەکانی دیکەت ان ب ۆ بێ تە بەردەرکەی م اڵێ ...
هەم وو ئەو ش تانەش ش اگردەکە بی ێنێ تە بەردەرکەی م اڵێ؟ تک ایە،
من احێم بوەس تە ،چی دی وەه ا مەڵ ێ .هەوڵ مەدەوە ئەو بەن دوباوەم ب ۆ
بگێڕیتەوە".
بێ وودە بوو ،هەرچەند تێکۆش ام و گ وتم ،نەمت وانی قەن اعەتی پێب ێ نم،
کە ئەوەی پێمگ وت ،ڕاس تی ب وو .ژنە لەس ەر پێکەنی نەکەی خ ۆی
بەردەوامب وو ،ئەو قسەیەش ی هەر دووب ارە دەک ردوە" :دەی بوەس تە،
توخوا بەس یەتی!" لەژێ ر ه یچ هەلومەرجێک دا ب ڕوای بەوە نەدەک رد ،کە
ئ ێمە ڕیزم ان ب ۆ پەی داکردنی ئ ازووقەی ڕۆژانە نەدەبەس ت ،لەوە لەو
واتانە تەنانەت بۆ شتە خۆش و بە تامەکانی وەک پەنیری سویس ریش
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پێویس تی بە ڕیزبەس تن نەب وو ،بەڵک و دووکان دارەکە دەیگەیان دەوە ئەو
م اڵەی داوای دەکرد .ژنە ئەو ش تەی بەدەر لە پڕوپاگەن دەیەکی
ئیمپریالیی انە بە هیچ ی دی کە نەدەزان ی .خ ۆی و مێردەکەش ی لە نەوەی
شۆڕش ەکەدا ،هەرگی ز خەونی ان بە ش تێکی وەه ا نەدەبین ی ،بەوەی بە
تەلەفۆن داوای ئازوقە بکەن و بۆیان بێ تە بەردەرکەی م اڵەوە .لەوانەیە
هیوایان خواستبێ ڕۆژێ ک داب ێ ڕیزبەس تن نەمێن ێ ،بەام گومانی ان لە
ئەگەری ڕوودان ی ئەو ح اڵەتەدا هەب وو .خ ۆ گەر هاتب ا و ڕیزەک ان
ک ورتببنەوە ،ی ان س ەعاتەکانی چ اوەڕوانی کەمبب نەوە ،ئەوا بە بەخت ی
خۆی ان قایل دەبوون و لە دوای س تالین دەنگی ان هەڵ دەبڕی و
دەیانگوتەوە" :ژیان لە یەکێتیی سۆڤیەتیدا ساناتر بووە ،باشتر لە "....
فەلس ەفەیەکی تەواو لە پش ت ڕیزبەس تن لە ڕووس یا س ەری ەڵدا .لە
ڕیزەکان دا پی او ،ئ افرەت ،تەمەن دار ،گەن ج ،من داڵیش دەوەس تان.
ئەن دامەکانی خێ زان بە ن ۆرە ش وێنی خۆی ان لە نێ و ڕیزبەس تنەکەدا
دەگ ۆڕییەوە .خێ زانە گەورەک ان ،ئەوانەی من داڵیان زۆر ب وون ،لە
ڕیزبەس تنەکاندا ئەرۆس تۆکراتی ب وون .دەی انتوانی لە یەک کات دا
شوێنەکانی خۆیان لە ڕیزە جیاجیاکان بگرن .بۆ خێ زانە بچووکەک انیش
ئەم دۆخە سەخت بوو .هەرچی ڕەبەن و زگورتییەکانیش ب وو ،بە ه یچ
شێوەیەک هی ئەوە نەبوون ،ئێرەییان پێببردرە.
ڕۆژێکی ان لە «سوێردلۆڤس ک»دا لە ڕیزێک ی زۆر دوورودرێ ،ی
نانوەرگرتن دا وەس تابووم .ن زیکەی هەزار کەس لە ڕی زەکەدا وەس تا
ب وون .تادەه ات لە بەرکەوتن ی ش تە دابەش کراوەکەدا نزی ک و نزیکت ر
دەبوومەوە .لە پشتی منیشەوە بە سەدان کەس بەڕیز نۆرەیان گرتبوو.
(هەمیش ە ئەو ڕی زە دوورودرێ ،ەی پش ت ت ۆ نیش انەی س ەبووری و
دڵدانەوەت بوو .وەس تانەکەی ب ۆ ئاس انتر دەک ردی ).ئینو ا لە پ ڕێکەوە
ڕایانگەیاندر نانەکە تەواوبوو .منیش گومانم هەب وو ،ئ اخۆ چ خۆش ییەک
لەو کەسەی ن ۆرەی دەگەیش تێ زی اتر ب ێ .ئەو خەڵک انەی پش ت ک ابرا،
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بێمرادب وون ،بەام خ ۆگریش ب وون .لە س ەرچاوەی دابەش کردنەکەوە
بەڵێن درا ،بەو زووانە ن انی گەرم و ن وە دەگ ات .ئ ێمە دەب وایە
چاوەڕێمان بکردبایە و شوێنەکەشمان لە نێو ڕیزبەستنەکەدا بپاراس تبا.
لە پڕ یەکێک لە نێو ڕیزەکەدا بانگیکرد" :ئەرە کێ قەڵەمێکی پێ یە ،ڕەش
نەبێ تەوە؟" لەنێ و حەش اماتی ڕیزبەس توودا یەکێکی ان دۆزی یەوە،
قەڵەمێکی وەهای پێبێ .ئەویش قایلبوو قەڵەمەکەیان بداتێ .ئەو کەس ەی
ب انگی قەڵەمەکەی ک رد ،بە خ ۆی و قەڵەمەکە بە ڕی زەکەدا چ وو ،لە
بەری دەس تی هەر کەس ێکی وەس تاو ش تێکی نووس ی ،بە خەتێک ی
گەورە ئەو ژم ارەیەی نووس ی کە لە ڕی زەکەدا ج ێگەی گرتب وو.
ژم ارەیەکیش بەر م ن کەوت ،ئینو ا لەگەڵ ب اقی خەڵ کەکە ئاش بەتاڵمان
لێکرد .من مەزەندەی ئەوەم کردبوو ،ئەگەر هاتوو دەستبەجێ نانەکەش
بگا ،دوو تا سێ سەعاتی هەر پێ دەچێ ت ا ن ۆرەم بگ اتێ .ئێنو ا لێم دا و
بەرەو ناوەن دی ش ار کەوت مەڕە ،بەو هی وایەی هەر بە ڕێ کەوت
جووێكی سۆڤیەتی هی نەوەی پێش تر ببی نم .حەزم لێب وو بپرس م ئ اخۆ
کەنیشتە (س یناگۆگ)ی ان هەیە .پیرەج ووێکم بین ی ،بەام نەمت وانی ه یچ
کەنیش تەیەک ب دۆزمەوە .لەوێش ەوە چ وومە ژوورێک ی گش تی ب ۆ
خوێن دنەوە ،لە ڕووس یا پێی دەگوترا  ،agit - punktی ان خ اڵی
پڕوپاگەندە .لەوە یەک دوو ڕۆژنامەم خوێن دنەوە و چەن د الپەڕەیەک ی
نووسینەکانی لینینیشم هەڵدانەوە .خوێن دنەوەکە من ی ب ۆ خ ۆی ب ردەوە
و برس یەتییم لەبیرچ ووەوە .ک اتێکیش گەڕامەوە الی ن ۆرەی خ ۆم لە
ڕیزبەس تنەکەدا ،ه یچ چ ارەی دی کەم نەب وو ،دەب وو ت ا دوای ی لەگەڵ ی
بڕۆم .ژمارەی ناولەپی دەستم نیشاندان ،بەام پێیانڕاگەیاندم ژمارەکەم
تێپەڕی وە .ئی دی ش وێنەکەی خ ۆم لەدەس تدا .ڕی زیش ڕی ز ب وو ،ه ی
گاڵتەپێکردن نەبوو ،سۆز و بەزەییش دادی نەدەدا.
لە ڕیزبەس تنەکدا ڕێ ز نەب وو .گەنوێ ک ش وێنی خ ۆی ب ۆ پیرەمێردێ ک
چۆڵنەدەکرد ،پیاو شوێنی خۆی نەدەدایە ئافرەت ی ان من داڵێک .ئ اخر بە
ئاس انی نەیان دەتوانی وەه ا ب کەن .هەم وو هەر برس ی ب وون .لە
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س ەرمانیش هەڵ دەلەرزین .هەم ووان خێزانێک ی برس ی چاوەڕێی ان
دەکردن .ڕیزبەستنەکان دەربڕینێک بوو بۆ شەڕی مانەوە .ڕێزگ رتنیش
یاوەری مانەوەیەک ب وو بە ب ێ ش ەڕ ب ۆکردن .لە هەن دە لەو ڕی زانەی
نۆرەم تێدا گرتبوو ،حاڵەتی وەها هەبوو ڕێگەیان ب ۆ ژنێ ک بەردەدا ،کە
مەلۆتکەی لە باوەشدا بوو ،کەچ ی لە ڕیزبەس تنی دی کەدا ،ڕێگەی ان بەو
ج ۆرە ژن انەنە نەدا بچ نە پێش ی پێش ەوە .لەنێ و ڕیزەکان دا پرتەوب ۆڵەی
ئەوە هەب وو ،گ وایە دایکەک ان ب ۆیە کۆرپەکانی ان دێ ن و لە باوەش یان
دەگرن ،تا زوو ڕیزپەڕبکرێن.
وش ەی ڕووس ی پریدوریتس ا  priduritsaکە وات ای دووڕووی ی ی ان
خۆنمایشکردن دەگەیەنێ ،لە زمانی ڕیزبەستنەکاندا بب ووە ن او .وەنەب ێ
هەر ژن ان بە خۆی ان و ک ۆرپەی باوەش یان بە «پریدوریتس ا»
تۆمەتباردەکران ،بەڵکو هەر کەسێک قس ەی لەگەڵ برادەرێک ی خ ۆی لە
نێو ڕیزبەستووەکاندا کردبا ،تۆمەتبار دەکرا .وەک ڕاس تیێكیش ،گوم ان
هەب وون لە کەس انی وەه ا ،ب ێ ه ۆ نەب وو .زی اتر لە ج ارێکم بینی وە،
کەسانی وا هەب وون بێوەیی انە قس ەیان لەگەڵ هاوڕێکانی ان ک ردووە کە
زۆر نەمابوو نۆرەیان بگاتێ ،پاش کەمێک و لەبەر چ اوی ئەوان ی دی کە
خۆیان بە ڕیزەکەدا کردووە ،بەمە چوونەتە پێشی پێشەوەی ڕی زەکە و
بۆ وەرگرتنی شتە دابەشکراوەکە لە یەکەمەکان ب وونە .هەر ئاس مانیش
یارمەتی ئەو کەسانە بدا ،کە هەوڵێک ی لەو جۆرەی ان ب ۆ ن ۆرەبڕی دەدا
و تێی دا س ەرنەدەکەوتن! خ ۆ ئەگەر ک ابرا لە خەت گیراب ا ،ئەوا ئەو
پیاوەی قسەشی لەگەڵ دەکرد ،هی ئەوە نەبوو ئیرەیی پێببردرە .ئی دی
دەب وە هاتوه اوار :ه ۆ ،ئەوەی لەوە! چی یە دەڵێ ی هەوڵ ی ئەوە دەدەی
بب یە پریدوریتس ا؟" ئی دی هەم وو ڕی زەکە هەر ئەو قس ەیەی دووب ارە
دەکردەوە.
هەر وەک ئەوەی برس یەتی گش تی و هەمیش ەیی میواندۆس تی
گەرموگ وڕی لە کەس ایەتیی ڕووس ییەکان بەالوە ن ابێ ،ئاوەه اش
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ڕیزبەس تنەکان هەم وو پرس نییەكی تایبەتیی ان لەنێ وان پی او و
هاوواتییەک انی بەالوە ن ا .لە «تاش کەند»دا ،بە و ژنە ن ازدارەی
بەش ەنانی من ی دەکێش ا گ وتم" :س وپاس" .ئەوی ش ڕووی ک ردە
هاوکارەکەی و بە القرتێوە پێیگوت" :گوێ ت لێب وو؟ س ەیرکە ،لە ن ۆرەی
خۆی وەستاوە ،پارەی خۆشی داوە و دەش ێ سوپاس!"
مەترس ی لەوەدا نی یە ،لە ڕیزبەس تنەکەدا بەڕێ ز بی ت ،بەام مەترس ی
گەورەکە لە پەت ای تیف ۆکەدایە .دانیش توانی «ئۆزبەکس تان»
پێیانڕاگەیان دم ،تەنی نەوەی پەت ای تیف ۆ لە ن اوچەکەدا ڕووداوێک ی
س اانەیە .هەڵگ رە س ەرەکییەکەی ڕیزەک انن ،ئ اخر ئەس پێیەکان لە
پیاوێک بۆ یەکێکی دیکە ،ئەوانەی لە ڕیزەکە بۆ چەن دین س ەعات لەپ اڵ
یەک وەس تاون ،دەگ وێزرێتەوە .ڕووس ەکان بە ش ێوەیەکی بنەم ایی ب ۆ
بەرەنگ اربوونەوەی پەت اکە ،هان ا ب ۆ ئەوەی پێی دەڵێن حەوزی
"پ اککەرەوە" گەورە دەبەن ،کە لە دەرەوەی گەرماوەک ان دان راون.
ئەوەی دەچێ تە گەرم اوەکە ،هەم وو جلوبەرگەک انی بە ه ی ژێ رەوەش
دەخاتە نێو ئەو حەوزە ،بە گەرما هەرەبەتینەکە هەرچی کێچ و ئەسپێی
تێ دایە لەن او دەب ا .ڕووس ەکان زۆر بەو ڕێک ارە خ اوێنکەرەوەیەوە
شانازن .سەربازێکی سۆڤیەتی ،کە تا هەڵگیرسانی جەنگی نێوان ئاڵم ان
 ڕووس یا هەر لە «ل وۆو» ب ووە ،جارێکی ان س ەرنوێکی وەه ایدەربڕیب وو" :ئاه ا ،بەڵ ێ« ،ل وۆو» ش ارێکی ج وانە .س ینەمای ن ازدار،
قاوەخانەی گەورۆنەی لێن ،بەام خەڵ کەکەی ناشارس تانن  ...لە هەم وو
شارەکەدا تاکە یەک ش وێنی پ اککەرەوەم بەدی نەک رد ".هەڵ بەتە بە ب ێ
ئەو حەوزە پ اککەرەوانە دۆخەکە زۆر ش ڕتر دەب وور بەام ڕیزەک ان
وەک هەمیش ە ئەو ش تەیان ژیان دەوە ،کە حەوزە هەڵمی نە گەرمەک ان
کوشتبوویان.
ئەرە ب ۆچی دەس ەاتدارانی یەکێتی ی س ۆڤیەت ڕیزەک ان ن اهێ ن؟ بە
ش ێوەیەکی بیردۆزی انە ،ئاس تەنگی وەه ا لە ئ ارادانییە ،کە ڕیزەک ان لە
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بارودۆخی ڕژێمی یەکێتیی س ۆڤیەت هەڵبگ رن .ئەگەر لە ش ارێکی وەک
«دژی زاک»دا دەس ەاتداران دە دووک انی دی کەی نانفرۆش تن ب کەنەوە،
چی دی ڕیزەک ان لەس ەر ش ەقامە پیس ەکاندا ن امێنن .بەام لەوانەش ە
ک ارەکە وەه ا ئاس ان نەب ێ ،گەر ه اتوو ئ ێمە ئاس تەنگییەکانی
ڕێ کخراوەیی تایبەت بە دابەشکردنی یەک سەرچاوە و یەک مەڵبەن د ب ۆ
دووس ەد ملی ۆن بنی ادەم لەبەرچ اوبگرین .ئەگەری ئەوەش هەیە،
هۆکارێکی دیکە بۆ ڕیزبەستن لە ڕووسیا لە ئارادا هەب ووبێ .س ۆنگەی
ئەوە هەیە ،دەس ەاتداران بەرژەوەن دییان لە م انەوەی ڕێوڕەس می
ڕیزبەس تنەکاندا هەب ێ .ئەوەش ڕاس تە کە ڕیزبەس تنەکان س ەرچاوەی
ن اڕەزایەتیی نێوخ ۆن ،کە بە بێ دەنگی س ەرکوتکراون .لەگەڵ ئەوەش دا،
تا ڕاددەیەک خەڵ ک لە ڕیزبەس تن ڕاه اتوون ،وەک هەر مەیلێک ی دی کە،
لە ڕاس تیدا ،هۆک اری هەواداران ی شۆڕش گێڕی ئەوەیە ،ڕێگ ربن لەوەی
هاوواتییەکان بی ر لە ش تی دی کە ب کەنەوە .ئەو پی اوەی دەچێ تە ڕی ز و
ن ۆرەی خ ۆی ب ۆ ش تێک دەگ رە ،تەواو بەوە س ەرقاڵدەبێ ،کە بگ اتە
پێش ەوەی ڕی زەکە ،بەوەی ن ۆرەی بێ ت ت ا ش تەکە وەربگ رە و بە
دەستی بەتاڵ نەگەڕێتەوە م اڵێ .تیش کی هەم وو ه زر و هۆش ی لەس ەر
داخوازییەکە ،لەسەر ئەو بڕە ئازووقەیەی وەریدەگرە ،چڕبۆتەوە.
سی س تمی دابەش کردنی دەوڵەت ،بە تاکمەڵبەن دی خ ۆیەوە ،بەوەی
ی اوەری ڕیزبەس تنەکانە ،ب ۆ ئەوە ب وو ،پێویس تییەکانی پی اوە
نێوەن دگیرەکان لە نێ وان بەرهەم ێن و بەک اربەر نەهێ ی .لە یەکێتی ی
س ۆڤیەتدا ه یچ بازرگ ان لە ئ ارادا ن ینر دابەش کردنی ک اای بازرگ انێتی
خۆی ان "ک ارکەرە کاس بەکانن"  .ئەوان کاربەدەس تی می ریین .بەام ئای ا
بازرگ انێتی لە یەکێتی ی س ۆڤیەت بە لەن اوبردنی چین ی بازرگانەک ان
لەبەین براوە؟
خ ۆی تێبینی یەکەی «گ ارین»" :ئ ێمە هەمیش ە لە ڕووس یا لە هەم وو
ش تێکدا ک ورت ێنین" ،هەب وو ،من یش بە ک ردەوە جەوهەرەکەی یم
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دۆزی یەوە .ب ۆ چەن دین ڕۆژ لە ش اری «تاش کەند»دا بە دوای ف چەی
ددانشوش تندا دەگەڕام ،ب ێ ئەوەی ت اکە دانەیەک یش ب دۆزمەوە .خ ۆ
ئەگەر س ەری پرێم زی( )165گ ازەکە ش کابا ،زۆر زەح مەت ب وو یەکێک ی
دیکە پەیدابکەی .کورت ێنانی بەردەوام شتێک نەب وو م ایەی سەرس امی
ب ێ .خ ۆت هەر بە تەنی ا دەس ەاتدار و بە تەنی اش هەر دابی نکەری
کەلوپەلەک انی ژی ان ب ی ،هەڵ بەتە لە خواس تی حک وومەتەدا نەب وو
هەمیش ە بەک اربەرەکە بە پ لەی یەکەم ئاس وودە ب ێ .خەم ی لە پێش ی
داخوازییەکانی حکوومەت و پیشەسازی جەن بوو.
ئەو ڕووس یانەی قس ەیان ب ۆ ک ردم ،ئەو ڕاس تییەیان نەش اردەوەر
کورت ێن انی بەردەوام ی پێداویس تییەکان دەبێ تە م ایەی دیارنەم انی
چینێکی نێو کۆمەڵ ،ئەوەی هەل ی لەب اری بەک اربەران ب ۆ بەرژەوەن دی
خ ۆی دەق ۆزێتەوە ،بە قەول ی ئەوان بازرگانەک ان ب وون .حاشاییش یان
لەوە نەک رد ،ش تێکی ب اش دەب ێ گەر یەکێتی ی س ۆڤیەت ڕێ گەی "وردە
بازرگانی" بدا .هیچ کامێک لەو ڕووس یانەی م ن بین یمن و قس ەم لەگەڵ
ک ردن ،نەی انگوت ،باش ترە کارخانەک ان بخ رێنە بەردەس تی کەرت ی
تایبەت .بەام هەمووشیان پێی انخۆش ب وو ،ب ازاڕی ئ ازادیی کۆلخ ۆزی
بەرفرەوانتربک رە :ئەوەش ئەوەی دەگەیان د بەشبەش کردنی زەوی ،ب ۆ
ک ارکردنی ت ایبەت لە الیەن جووتیارەک ان زی اتر بک رە .بە ک ردەوەش
هەر هەمووی ان لەگەڵ ئەوە ب وون دەرفەت ی "وردە بازرگ انی" ب درە.
ڕوونت رین دەرب ڕینیش لەو ب ارەیەوە ،ه ی پیرەمێردێ ک ب وو ،کە
ڕاش ەکاوانە دانیپێ دانا ،بەوەی ترۆتس کی ب ووە .هەڵ بەتە م ن ئەو
پیرەمێردەم لە هیچ لە ڕیزەکان نەبینییەوە .من ئەوم لەسەر لێوارەک انی
ڕووب اری «پێچ ۆرا» بین ی .پی اوەکە ڕووس ی ب وو .ئەو بە پەس ندانی
ئەوەی الی ج وو پێی دەگوترە هەس تێکی پ اک ،کەوتە قس ە" .م ن
الیەنگ ری ترۆتس کی ب ووم .هەمیش ە هەوب ووم ،تەن انەت ئەگەر ب اقی
-Primus
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ژی انی خ ۆم لێ رە ببەمەس ەر .ئەگەر هاتب ا و ترۆتس کی لە دەس ەاتدا
بووایە ،ڕەوشی ئێمە سەرلەبەری دەگۆڕا .ئاخر ترۆتسکی دەیزانی چ ی
بۆ گە باشە .ئەو لەسەر ڕێگەپێدانی وردە بازرگانی سووربوو "...
بە کردەوەش هیچ شتێکی وا لە نێو بەرن امەی ترۆتس کیدا نەب وو ،بەام
ئەوە خەس ەتی ترۆتس کییەکان ب وو ،هەر ش تێک لە ه زری ئ اپۆرای
خەڵکدا بوایە ئەوا ترۆتسکیش بۆی دەچوو.
کەچ ی لەو نێ وەدا ،ئ اپۆرای خەڵ ک ناچ ارکرابوو ،لەگەڵ ئەوە ب ڕوا ،کە
پێیان دەدرا .ئەمەش وات ای ئەوەی نەدەگەیان د ،لە یەکێتی ی س ۆڤیەتیدا
وردە بازرگانی لە ئارادا نەبووبێ .بە پێچەوانەوە ،بازرگانی لە ڕووس یا
بە هەڕمێن 166بوو ،بە شێوەیەکی تایبەتی هەموو ماڵێكیش ی دەگ رتەوە.
دەک رە م رۆ ئەوە ب ێ ،لە یەکێتی ی س ۆڤیەتیدا بە ئاس تەم کەس ێکت
دەبینییەوە ،بە دەستی خۆی شت نەکڕە و نەفرۆشێ یان نەیگۆڕێتەوە.
گومانم هەیە ئەگەر هیچ واتێکی دی کە وەک یەکێتی ی س ۆڤیەت ک ردەی
ئ اڵۆگۆڕی بازرگ انی هەب ێ .ئەمەش دیس ان یەکێ ک لە دژبەرییەک انی
ڕژێم ی س ۆڤیەتییە :چین ی بازرگانەک ان لە بەینچ ووە و کەچ ی هەم وو
ت اکێکیش خ ۆی بە بازرگ انییەوە س ەقاڵ ک ردووە .نەتەوەی ڕەنو دەر
بۆتە نەتەوەیەکی بازرگان.

لە مانەوەم لە «دژیزیک» جارێکیان هەر لە سەعات چ واری بەی انییەوە
ت ا درەنگ انێکی ش ەو لەڕی ز وەس تام .ن او بەن اویش زاواکەم لێ ی
وەردەگ رتمەوە .لە ڕیزبەس تنەکەدا چ اوەڕێی نانم ان دەک رد .هەر یەک
دوو س ەعات جارێ ک ،ڕایاندەگەیان در گ وایە ن انە ن ازدارەکە پ اش
م اوەیەکی کەم دەگ ا .کەچ ی هەر نەدەه ات .لە کۆتایی دا ،دوای
چ اوەڕوانیێکی یەک ڕۆژە ،پێیانڕاگەیان دین ن ان نی یە ،چ ونکە ئاش ەکان
 166هەڕمێن ،کاایەک داوای زۆر لەسەر بێت .بابەتێک باوی بێت ،بەڕەوار بێت.
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شکاون و لە نانەواخانەکانیشدا ئارد نەماوە .ئیدی ڕیزە دوورودرێ،ەکە
ب اڵوەی لێک را .خەڵ کەکە بە زگ ی برس ییەوە گەڕایەوە م اڵێ .ئەن دامانی
خێزانیش چ اوەڕوانیی تەواوی ڕۆژەکەی ان بە فی ڕۆ چ وو .بە برس یەتی
لێیخەوتن.
ب ۆ بەی انییەکەی دیس ان لە ڕی زەکەدا ن ۆرەی خ ۆم گ رتەوە .هەش ت
کۆپ ۆن (کۆب ۆن)م ب ۆ ئەو چ وار کەس ەی لە ک ۆڵیتەکەدا دەژی ان ،دایە
هۆبەی نان دابەشکردن.
ئەو ژنەی ن انەکەی دەدا پێیگ وتم" :باش ە ب ۆچی کۆپ ۆنی دوێن ێم،
دەدەیتێ؟"
من یش بە حەپەس انەوە وەامم دایەوە" :مەبەس تت چی یە؟ دوێن ێ
نانەکەمان بەرنەکەوت ،ئاشەکە لە کار وەستابوو".
" پێت وایە هەواڵ ی دوێنێ ی ئاش ەکان ن ازانم؟ دەزان م دوێن ێ نان ت
بەرنەکەوت .بەام خ ۆ ت ۆ لە ئەم ڕۆدا دەژی؟ ئەگەر بەم ش ێوە ب ێ،
هەم وو ش تێک لە جێ ی خ ۆی دەب ێ .لێ رە بەش ە س ەموونی دوێن ێ
وەرناگری ،ئەمەش بەشی چوار کۆپۆنەکە".
هەوڵمدا قەناعەتی پێب ێ نم ،بەام بێس وود ب وو .ئەو هەر لەس ەر قس ەی
خ ۆی مکوڕب وو ،دەب وایە م ن لێیڕاهاتب ام ،هەر ئەوەش س ەرهێ ە
ڕاس تەکەبوو .ئەمەش یان ڕێس ایەکی ڕیزبەس تنەکانی یەکێتی ی س ۆڤیەت
بوو.

بەام س ەرەکیترین ش ت ،کە لە ڕیزبەس تنەکانی یەکێتی ی س ۆڤیەت
فێربووم ،ئەمەی خ وارەوە ب وو :هەم وو هاواتیی انی س ۆڤیەت ،ئەوانەی
چاوەڕێی بەشە نانی خۆیان دەکرد ،وەک من زگبەت اڵ و برس ی ب وون.
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بە ک ردەوە س ەموون ت اکە خ ۆراک ب وو .زۆر کەم لەوان بەختی ان
هەب وو ،س ەلکە پیازێ ک ی ان س ەلکە توورێ ک لە ب ازاڕی کۆلخ ۆزدا
دەس تیان کەوتب ا .ن زیکەی هەم وو ڕۆژەکە لە ڕی زەکەدا لە س ەر پێ ی
خۆیان دەوەس تان و چاوەڕێیان دەکرد ،ب ێ ئەوەی ه یچ پرتەوبۆڵەش یان
س ەبارەت بە ڕێکخس تنی دۆخەکە لێ وە ب ێ .ئەو ک اتە و دوای بیس ت و
چ وار س ەعات چ اوەڕوانی ،گوێی ان لە ڕاگەیان دنێکی س امناک دەب وو
"سەموون نەما "،دیسان هیچ دەنگی ناڕەزایەتییان لێبەرز نەدەبووەوە و
بە بێ دەنگی دەگەڕانەوە م اڵی خۆی ان .گوم انی تێ دا نەب وو ،ئەگەر ئەم
دۆخە لە هەر واتێک ی دی کەدا ب ووایە ،دەب ووە هەراوهوری ا و
پاشاگەردانی .لە یەکێتیی س ۆڤیەتدا ه یچ هەراوهوری ا ی اوەری برس ێتی
ئاپۆرای خەڵک نەبوو.
لە ڕیزبەس تندا بە پ ێچەوانەی الیەن ی بی ردۆزییەوە ،فێ ری ئەوە ب ووم،
دەکرە سروشتی م رۆب بگ ۆڕدرە .ڕژێم ی یەکێتی ی س ۆڤیەت لە زۆر
ڕوان گەوە سروش تی ئەو مرۆڤانەی ان گ ۆڕی ،کە لە ب ن قەڵەمڕەوێتی ی
ئەوان دا دەژی ان .ڕژێم ی س ۆڤیەت س نووری هەر پی اوێکی لە ب ارەی
ژانوناس ۆری ب ێ ی اخیبوون بەزان در ئەو س نوورەی گەر هاتب ا لە
دەرەوەی یەکێتی ی س ۆڤیەت ب ووایە ،بە خ اڵی وەرچەرخ انی س نوور
دادەن را و نەدەپەژرێن را .پاڵ دان و البردن ی س نووری بەرگەگ رتن ب ۆ
دەسەاتی ڕەه ا هۆک ارێکی زاڵب وونی بێس نوور ب وو .باش ە ،چ ۆن ئەمە
ک را؟ ڕیزبەس تن و دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی هەم
ڕێگەکە و هەم باجەکەشی دەزانن.
لەو ش ارە بچک ۆانەیەی نێ وان «س ەمەرقەند» و «بوخ ارا» پێی انگوتم،
ئەوەی س ەموونەکە دابەش دەکا ،ج ووە .لە ڕاب ردوودا بیس تبووم،
جووەک انی بوخ ارا زم انی جووایەتی ان پاراس تووە و لە ب ن دەس ەاتی
ڕژێمی سۆڤیەتیشدا «تەوجی » و «تەلم ود» بە من داڵەکانیان دەڵێ نەوە.
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ئی دی بڕیارم دا بەخت ی خ ۆم ت اقیبکەمەوە .کاتێ ک ن ۆرەکەم ه ات ،بە
عیبری لە کابراکەم پرسی" :ئەرە ئێوە کنیشتەتان لێرە هەیە؟"
ئەویش سەیرێکی کردم و هەر بە عیبری وەامیدامەوە" :تۆ جووی؟"
لەوە لە ش ارەکەدا ه یچ کەنیش تەی لێنەب وور بەام لە «س ەمەرقەند»
یەکێکی انم دۆزی یەوە .ت ا ئەوک اتەش ئەوێ م جێ ێش ت و ڕووم لە
«سەمەرقەند» کرد ،پەکم لەسەر سەموون نەکەوت .پش تگیری ج ووانە
 عیبرییانە هەندە جار لە یەکێتیی سۆڤیەتدا کاری خۆی دەکرد.بەام لە هەم وویەوە ،جی اوازیێکی دی کەی "پش تگیری" لە ڕیزک ان
فێرب ووم .ه یچ ڕۆژێ ک ،ه یچ ڕیزبەس تنێک نەب وو ،لە ه یچ لەو
پەڕاگەندەییەمدا نەبوو گوێم لەم سەرنوانەی خوارەوە نەبێ:
"هۆی ،ئابراهام! تۆ پاڵ بە کێوە دەنێی؟"
"ئابراه ام مەکرب ازە ،ئەو ن اچێتە بەرەی پێش ەوەی ش ەڕ .دی ارە ژی انی
ئەو لە جووتیارێکی ڕووسی نازدارترە".
"خ ۆت دەزان ی ،دوێن ێ ئابراهک ای (هین دی)ێ ک وەک پەن ابەرێکی
بەستەزمان گەیشتە ئێرە .هەگبەکەی پڕ لە دە ڕۆب ی بوو".
"جووەک ان لە بەرەی پێش ەوەی جەنگ دا ن ین ،هەم وو ئەو ڕاس تییە
دەزان ین! باش ە ب ۆچی بچ نە بەرەی پێش ەوە؟ ئەدی ڕووس ەکان ب ۆ
چیین؟"
هەرگیز لە نێو ڕیزەکاندا گ وێم لە وش ەی «ژهی د  »Zhidج وو نەب وو.
لە ڕووس یا تەنی ا یەکو ار ،بەدەر لە ئۆردوگ ا زۆرەملێک ان ،گ وێم لە
وش ەکە ب وو .لە ش اری «فێرگان ا» بەس ەر ش ەقامێکی س ەرەکییدا
دەڕۆیش تم .لە پێش مدا ڕووس ییەک دەڕۆیش ت بە هەم وو دەنگ ی خ ۆی
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هاواری دەکرد" :دەب ێ هەر هەم وو جووەک ان س ەرببڕدرێن!" ئەو بە
ڕاستگۆیێکی دژوارەوە قسەیدەکرد ،ئەو بەدمەست بوو.
بەام وشە سەنگینەکانی ئەو خەڵ کەی لە ڕیزبەس تنی خۆیان دا نۆرەی ان
گرتب وو ،ی ارمەتی ئەو لێتێگەیش تنەی دەدا ،ئ اخۆ چ ۆن لە یەکێتی ی
س ۆڤیەتدا ،کێش ەی ج وو "چارەس ەرکراوە" .ئەم وش انە بە ش ێوەیەکی
سەرەکی لە دەمی گەنوان ،ئەوانەی تەمەنیان لە نێ وان پ ازدە و حەڤ دە
ساڵیدا بوون ،ئەوان بەرهەمی نەوەی ش ۆڕش ب وون ،هەر هەمووش یان
ئەندامی کۆمسۆمۆ ( )167بوون .ئەمەش وات ای ئەوەی دەگەیان د ،الوان ی
س ۆڤیەتی لە م اڵەوە ی ان لە قوتابخ انە ی ان لە هەردوو ش وێنەکەدا
گوێی ان لە ئابراه امی مەکرب از  Chitrori Abrahamبب وو .ئەم
وش انەش نەوەک هەر ئەوەی ڕوون دەکردەوە ،کە ب ۆچی «ئیلی ا
ئێ رنب ورگ( »)168هەوڵی دا ب وو ،ئەوە بس ەلمێنێ ،زۆر لە جووەک ان لە
بەرە هەمەجۆرەک انی جەنگ ی دووەم ی جی ان دا فەوت انر هەروەه ا
ئەوەش یان ڕوونک ردەوە ،چ ی لەبەر س ێبەری جەنگ ی س ێ ەمی جی ان
ڕوودەدا ،کاتێ ک فەرم ان بە هەڵمەت ی ڕقلێب وونەوە دەدرە ،کە بە
پێشەنگێکی چارەنووسسازی هەر ش ەڕێک دەزان رە ،بەوەی "ئابراه امە
مەکربازەکان" لە پشت دوژمنە نوێیەکەن ،کە ئەمریکایە.

 -167کۆمسۆمۆ  Komsomolڕێکخراوی گەنوانی یەكێتیی سۆڤیەت.
 -168ئیلیا ئێ رنبورگ  )١٩٦٧-١٨٩١( Ilya Ehrenburgنووسەرێکی جووی سۆڤیەتی،
شۆڕشگێڕێکی بەلشەفی ،ڕۆژنامەنووس و مێ،وونووس بوو.
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دوای مەرگی ستالین
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هاوچەرخەک انم و من داڵەکانیان دەک رە ئینگلس تانیش بەب ێ چەرچ و
ڕووسیاش بە بێ ستالین ببینن .کەس یش ناپرس ێ" :ئەرە دوای مردن ی
چەرچ چی بەسەر ئینگلستان دە؟" لە کاتێکدا بۆ س اتێکیش گوم ان لە
گەورەی ی گی انی ئەو پی اوە ن اکرە ،کە کەمێ ک بەر لە کش انەوە
س ەرکەوتوانەکەی «داون کەرک» هاتەسەردەس ەات ،بەوەی خ ۆی لە
ڕۆژهەات و ڕۆژئاوا گورجکردەوە و سەرکەوتن لە دوای سەرکەوتنی
بەدەس ت ێنا ،لەگەڵ ئەوەش دا هەم ووان دەزان ن کاتێ ک ک اتی
خانەنش ینییەکەی بێ تە پێش ەوە ،ئەوا خ انمە گەن وەکە« ،ئیلیزابێ ت»
لەس ەر ش اژنایەتی خ ۆی لەس ەر تەخت ی ئینگلس تان بەردەوام دەب ێ و
یەکێک یش لە کۆنس ێرڤاتیوەکان ی ان لە پ ارتی ک ار ،دەک رە ببێ تە
س ەروەزیری حک وومەتی خاوەنش کۆ .ت ا ڕاددەیەک ئەوە ڕوونب ۆتەوە،
ئینگلس تان س ەربەخۆیی ئەو گەالنەی ڕاس تەوخۆ فەرم انڕەوایی
بەس ەردادەکردن ،مس ۆگەردەکا و هەوڵ دەدا ح وکمڕانییەکەی
ناڕاس تەوخۆ ب ێ .س ەختە دەوڵەتەکە بە دەوڵەتێک ی هەژارونەدار
بمێنێ تەوە .ش تێکی نەکردەش ە بە ئیمپرات ۆریەتێکی نەدار بمێنێ تەوە.
چ االکی سیاس ییانەی چەرچ بەو پێ واژۆیە ن اکرە .مردنەکەش ی

 -169ئەم بەندە بە زیاتر لە مانگێک ،دوای باڵوبوونەوەی هەواڵی نەخۆشکەوتنی ستالین و
دواتر مردنی بەهۆی نەخۆشییەوە نووسراوە .نووسەر
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ک ارڕاییەکە خێرات ر ناک ا .هەرچۆنێ ک ب ێ ش تەکە ن ابێتە م ایەی
خێراترکردنی چارەنووسە هەستپێکراوەکە.
ستالینیش هەر تەنیا سێ س اڵ لە چەرچ گەنوت رە .ئەگەر بە گ وێرەی
ق انوونی سروش ت و زانس تی پزیش کیش ب ڕۆین ،دەس ەاتداری
سۆڤیەتیش ،هیچ دەرفەتێکی دی کەی لە بەردەم دا ن امێنێتەوە .خ ۆ ئەگەر
ئێمە تێکڕای تەمەن درێ،یی جۆرجییەک ان لەبەرچ اوبگرین ،هەر دەب ێ لە
پەنواکان یان لە شەستەکان مەیدانەکە چۆڵبکا.
کەچ ی هەم ووان دەپرس ن" :ئەگەر ه اتوو س تالین بم رە ،ئەرە چ ی
بەسەر ڕووسیادا دە؟"
لێ رەدا م ن گ وێم لە دوو وەام ی ئەو پرس ە نەوەک هەر پێش بینیکراوە
بەڵکو چارەنووسئامێزە بووەتەوە :یەکەمیان ،هەر وەک شتێکی ئاس ایی
پ ێچەوانەی ئەوەی هەیە دەقەوم ێ .دەگ وترە ،دوای مەرگ ی س تالین
ڕژێم ی س ۆڤیەت بەس ەریەکدا دەکەوە .ئەوان ی دی کەش دەڵ ێن ،دوای
مردنی ستالین ،دەسەاتدارێكی دیکەی بەلشەفیک ج ێگەی دەگ رێتەوە و
هیچ گۆڕانکاریێک لە ڕووسیادا ڕوونادا.
ئەوانەی وەامی یەکەمی پرسەکەیان بەو جۆرەی نووس راوە داوەتەوە،
بۆچوونەکەی ان لەس ەر قانوونەک انی مێ ،وو هەڵێنو اوە .ئەوان دەڵ ێن،
دەسەاتداری تاکڕەوی ،لەگەڵ غلۆربوونەوەی کەللەسەری سەردارەکە،
دەس ەاتەکەش دەڕم ێ .هەرچەن دە م رۆب ئەوەش ی لە مێ ،وودا
دۆزیوەتەوە ،کە شکستی سەربازییانە لەوانەیە لەناوچوونی دیکت اتۆری
تێ دا بەرجەس تەنەبێ ،واتە ڕۆیش تن و ڕووخ انی دیکت اتۆر هەمیش ە
ئەوەی لێناکەوێتەوە ،کە دیکتاتۆریەتیشی لەگەڵدا گۆڕبەگۆڕ بچێ.
هەرچۆنێک بێ ،ئەو دەسەاتە تاکڕەوییەی لە یەکێتی ی س ۆڤیەتیدا هەیە،
نابێ بە چاوی دیکتاتۆریی واتانی دیکەوە سەیربکرە و بەراوردبکرە.
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دەس ەاتدارێتی س ۆڤیەتی لەس ەر پێک اتەی ئ ابووری دانیش توان
هەڵنەنیش تۆتەوەر بەڵک و خ ۆی م اخۆی پێک اتەکەیە .لە توانس تی خ ۆی
وەک ت اکە دابی نکەر ،وەک دەس ەاتی ت اکڕەوی ڕووس ی ڕۆچ ۆتە نێ و
هەموو کایەکانی ژی انی خەڵ کەکە ،ڕۆچ ۆتە نێ و هەم وو کون وکەلەبەری
ژیانی تاکەک انەوە .قانوونەک انی ئاس ایی مێ ،وو ،ئەوانەی پەیوەس تن بە
دیکتاتۆرییەوە ،تا ئەو ڕادەیەی ئەو جۆرە قانوونانە هەب ن ،ئەوا بەس ەر
دەس ەاتی ت اکڕەوی ن اوازەدا پەیڕەون ابن .هەر ب ۆیە ،م رۆ ن اتوانێ ئەو
ڕوان گەیە پەس ەندبکا ،کە لەو ڕۆژەی ڕادی ۆی مۆس کۆ مەرگ ی لینین ی
ڕاگەیاند ،ئەو تەختەی لە نۆڤێمبەری ١٩١٧دا دامەزرێنا ،بڕووخێ.
بەام تۆب یی ئەوان لەسەر حەق بن ،ئەوانەی دەڵ ێن بە مەرگ ی س تالین
ه یچ ش تێک لە ڕووس یا ڕوون ادا ،بەدەر لەوەی کەس ێکی دی کە بێ ت و
ببێ تە "ئاوەزمەن دترین کەس"؟ کەس انی س ەر بەو قوتابخ انە ه زرییە،
ئاماژەکەیان لە پێشینەی لینین  -ستالینەوە وێن اکردووە .ئەوان گوتی ان
لینین یش دیکت اتۆر ب وو ،کەچ ی لە دوای ئەو چ ی ڕووی دا؟ چەن د ل ق و
ه ۆبەیەک لە میراتگرەک انی هەب وون ،بەام ئەوەی لە هەمووی ان باش تر
ب وو ،ب ووە دەس ەاتداری ت اک و ج ێگەی پێش ینەکەی خ ۆی گ رتەوە.
ئەوەی ئەوان گەالڵەی ان ک ردووە ،هەر ئەوەش دوای مەرگ ی س تالین
ڕوودەدا.
لۆژی ک ئەوە دەخ وازە جی اوازیێکی بنەم ایی لە نێ وان ش ێوازی
فەرمانڕەوایی لینین و خەس ەتی ستالین بۆ دەسەات بکێشرە .هەڵ بەتە
لینین یش لەس ەر ل وتکەی ق ووچەکی ڕژێمێک ی دیکت اتۆری وەس تابوور
بەام ئەو دیکتاتۆر نەبوو بەس ەر دیکتاتۆران دا .ئەو یەکێ ک ب وو لەوان،
هەرچەن دە گەر سەریش یان ب ووبێ .لین ین لەگەڵ برادەرەک انی بە دوای
س ازان دەگەڕا ،هەوڵی دەدا بی ان ێنێتە ڕای ێ .هەن دە ج ار بیروبۆچ وونی
برادەرەکانیش ی پەس ەنددەکرد ،هەر ب ۆ نم وونە ،لە پرس ی دانوس تاندن
لەگەڵ ئاڵمان لە برێست  -لیتۆڤسک .هەن دێک ج ار لەوەدا س ەرکەوتوو
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بوو ،کە هەقبوونی خۆی بە ی اوەرانی خ ۆی بس ەلمێنێ ،وەک ئەوەی لە
دوای گفتوگۆی ئاڵمان  -بەلشەفیک سەری نەگ رت و س وپای قەڕاڵ یش
دوژمنک ارییەکەی ب ۆ س ەر ڕووس یا هەڵگیرس اندەوە .لین ین تەواو
ڕاشکاوانە لە چ اودێریکردنی هاوڕێکانی دا س ەرکەوتوو ب وو ،نم وونەش
دۆزی «زینۆڤی ژ» و «ک امێنێژ»ـــــــە دوای ئەوەی لە ئانوس اتی
دەستپێکی شۆڕشی ئۆکتۆبەردا ڕاگەیەندراوێکیان باڵوک ردەوە ،تێی دا بە
ئاش کرا لینینی ان تاوانب ارکرد ،گ وایە چین ی کرێک ار لەس ەر لێ واری
کێفەڕاتێک ی گەورەدا ب ووە بە ه ۆی ئەوەی هەوڵی داوە شۆڕش ێکی
چەکداری بەرپابکا .بەام لینین یش دەیزان ی چ ۆن لێب وردە ب ێ .تەن انەت
ب ۆ ئەو ڕاگەیەن راوەش ،کە نەوەک هەر کارن امە بەڵک و ژیانیش ی
دەخس تە مەترس ییەوە ،کەچ ی لە هاوڕێک انی خۆش بوو ،کە دژی
وەستانەوە.
ئەو ئەگەرە هەیە جی اوازی نێ وان ش ێوازەکانی ح وکمڕانی لین ین و
س تالین لە جی اوازی خەس ەتی کەس ایەتی هەردوو س ەرکردە
شۆڕش گێرەکەوە س ەرچاوەی گرتب ێ .مس ۆگەرە بن اوانی دەس ەاتی
هەردوو س ەرکردەکە تەواو لەیەک جی اوازن .لین ین دەس ەاتەکەی لە
ڕێ ی زاڵب وون بەدەس ت ێنا ،هەرچ ی س تالینە ب ۆی بەجێم ا .هەژم وونی
ژیانی لین ین بەس ەر هاوڕێک انی هەر م ۆراڵ ی ان ڕۆش نبیریی ب وو .ئەو
لەس ەر بەکارهێن انی ئەو ڕێگەی انە لە م اوەی ئەو چەن د س اڵە کەمەی
حوکمڕانییدا بەردەوامبوو .ستالینیش لە تەمەن ی س ی و هەش ت س اڵیدا،
ت اڕاددەیەک هەم وو ئامرازەک انی هێ ز و دەس ەاتی لە دەس تی خۆی دا
ک ۆکردەوە .ک اتێکیش بە تەواوی دەس ەاتەکەی کەوتە بەردەس ت ،ئەو
چەن دین س اڵی پاش خانی نەوەک هەر هێ زی زاڵب وونی می ری هەب وو
بەڵک و ،ش ەق ی چ ۆنیەتی بەکارهێنانیش ی ب ۆ مەیس ەرببوو .وەنەب ێ ئەو
ڕاس تەوخۆ دەس تی بە کوش تن کردب ێ ،بەڵک و وەک حوکمڕانێ ک زی اتر
مەیل ی بە الی لەن اوبردن نەوەک قەناعەتپێ ێن ادا چ وو .دەک را لین ین
هەڕەش ەی دەستلەکارکێش انەوە ،هەڕەش ەی خۆکێش انەوە لەس ەر
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س ەکۆی نمایش بکا ،کەچ ی س تالین نەیارەک انی خ ۆی لەس ەر ڕووی
زەوی دەس ڕییەوە! ڕێس ای لین ین کە "یەکەم ب ێ لە نێ و یەکس انەکان"ر
هەرچ ی س تالین ب وو دیکت اتۆر ب وو بەس ەر دیکت اتۆران .لە ڕوان گەی
تی ۆری شۆڕش گێڕێتیدا ،لین ین زۆر لە س تالین مەزنت ر ب وو ،بەام لە
س ۆنگەی جی اوازی ش ێوازەکانی حوکمڕانیی دا ،لەدوای مەرگ ی س تالین،
بۆشایی سەرکردایەتی دەک رە گەورەت ر ب ێ لەوەی ک اتی خ ۆی لەگەڵ
مەرگی لینیندا سەری ەڵدا.
هۆکاری دووەمیش هەیە ،کە دەبێتە مایەی ئەوەی داوەریک ردن لەس ەر
پێش ینەی لین ین  -س تالین نەک ردە ب ێ .ئەوی ش هۆک اری میراتگرەک انە.
لێ رەدا مەیلێ ک ب ۆ چاوپۆش ین لە ڕاس تییە مێ ،ووییەکە هەیە ،بەوەی
ترۆتسکی ،ڕکابەرە گەورەکەی س تالین ،نەوەک هەر لە ڕووی س تالیندا
نەی ار ب وو بەڵک و لەوەش خراپت ر ،ئەو بەرپەچ ی لینینیش ی داب ووەوە.
ئەمەش ئەو ن اکۆکییە ق ووڵەی نێ و ژوورەک انی ک رێملن نی یە .بە
پ ێچەوانەوە ،نەی اریی ترۆتس کی ب ۆ ش ێوازەکانی بەڕێ وەبردنی پ ارتی
کۆمۆنیس ت لە ب ن سەرپەرش تی لینین دا ،الی هەم وو ئەن دامێکی پ ارتی
کۆمۆنیس تی ناس را ب وو ،ڕاس تییەکەی لە ڕێ ی ڕۆژن امەوانی و
کۆبوونەوە کراوەکاندا بۆ هەموو کەسێکی نێو یەکێتیی سۆڤیەت زان راو
بوو .لەپێناو سەرکوتکردنی بەرهەڵس تی ترۆتس کی و الیەنگران ی ،لین ین
لە دواهەم ین ک ۆنگرەی پارتیی دا ،کە ترۆتس کیش تێی دا بەش دار ب وو،
پێش نیازی دامەزران دنی نووس ینگەیەکی س کرتێری گش تی ک رد ،ت ا ئەو
ک ات ئەو پ لەیە لە نێ و پارتی دا نەب وو .خ ۆی هەر لینین یش ب وو،
پێش نیازیکرد س تالین بک رێتە بەرپرس ی ئەو پ لە مەڵبەن دی و
یەکاکەرەوەیە .ترۆتسکی ئەم شتەی لە کتێ بەکەی خۆی دا س ەلماندووە،
الپەڕەی دوای ین و بەرەنو امەکەی مێش کی خ ۆی ب ۆ گوش ی ب وو.
ترۆتس کی بەک ردەوە باس ی ئەوەی کردب وو ،کە لیین ین بە یەک دوو
هەف تە بەر لە مردن ی خ ۆی پەیوەن دی خ ۆی لەگەڵ س تالین بڕیب وو،
چونکە بە شێوەیەکی زبرو بێڕێ زانە لەگەڵ «کورپس کایا»ی ژن ی لین ین
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جوواب ووەوە .بەام ئەگەر ئەمەش ڕاس ت ب ێ ،ئەم ح اڵەتە ب ۆ ه یچ
کەس ێک بەدەر لە یەک دوو کەس ی نێ و ک رێملن نەزانراب وور هەر وەک
چ ۆن خواس تی لین ین ب ۆ داوان امەکەی کە س تالین لە نووس ینگەکە
دووربخ رێتەوە ،تەنی ا ب ۆ گرووپێک ی زۆر س نووردار لە س ەرانی
ڕژێمەکە ناسرابوو.
لە چ او ئەن دامە ئاس اییەکانی پ ارتی و بە گش تی خەڵ کەکە ،لە دوای
مەرگ ی لین ین ،ترۆتس کی وەک کێبڕک ارێکی س ەرکردە مەزنەکەی
شۆڕش ناسرا ،لەو کاتەی ستالین وەک پی اوێکی دڵس ۆزی لین ین ،وەک
پاس ەوانی سیاس ەتەکەی ،وەک پیاوێ ک کە دەت وانی هەنگاوەک انی ئەو
درێ،ەپێبدا ،ناسرا .لە دیکتاتۆرییدا هەروەک پاشایەتی ،ب ایەخی بەرچ او
دەکەوێ تە س ەر پرس ی جێنش ینی .ب ۆیە ،هەر لە س اتەکانی بەرای یەوە،
س تالین ب ایەخێکی لە پێش ینەی  -ب ایەخی لە پێش ینەی دڵس ۆزی و
درێ،ەپێ دەری ڕێب ازەکە  -لە بەران بەر کێبەرک ارە س ەرەکییەکە و
تەواوی کێبەرکارەکانی هەبوو.
هیچ کام لە جێگرەوەکانی ستالین ئەو خاس یەتە پێش نۆرەییەیان نەب وو.
ه یچ کامێ ک لەوان بەرهەڵس تکاری نەب وون ،نەدەک را هیچی ان
بەرپەچیب دەنەوە .هەم وو ئەوانەی هەب وون ،دڵس ۆزی ب وون .ب ۆ
هەمووانیش ئەو دوادەسەات بوو ،ئەو ت اکە پی او ب وو ،کە دوا بڕی اری
لە ال ب وو .هەرچۆنێ ک ب ێ ،خەڵ ک نەبیس تبووی نە ه یچ جیاوازیێکیش ی
لەنێ وان بیروبۆچ وونی «مۆلۆت ۆب» ی ان «س تالین»ــــدا بەدی دەکرد،
بەوەی «م الینکۆب» ی ان «بێری ا» بت وانێ بیس ەلمێنی ،کە ئەو خ ۆی
نەوەک «مۆلۆتۆب» شایستەترە لە جێگ رتنەوەی ک ۆچکردوودا .هەم ان
بنەماش بەسەر «مۆلۆتۆب» لە بەرانبەر «م الینکۆب»ــدا پەیڕەودەب ێ،
یاخود «مالینکۆب» لە هەمبەر «بێریا» ،ی ان «بێری ا» لە بەران بەر دوو
هاوڕێکەی خۆی .کەواتە ئایا سێکوچکەیی چارەسەرە؟
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هەر لە ڕۆژگ اری «یولی وس» قەیس ەرەوە ت ا س ەردەمی س تالین،
سێکوچکەییەکان سەلماندیان کە لەنێو پێک ێنەرەک انی دەس ەات خۆی دا،
مەیدان مەیدانی کێشە و ناکۆکییە .لە کاتێکدا ستالین دەستپێشخەری لە
پێش ینەی خ ۆی وەک "جێگرەوەیەک ی دڵس ۆز" بەس ەر «ترۆتس کی»
نەی ارە ڕک ابەرەکەوە هەب وو ،هەرچ ی س ێ کەس ەکان ،لەچ او ئەو
بەراوردەدا و لە چ او جێگرەوەیی دا هاوش انن .بە گ وێرەی ئەمە ب ێ،
دەکرە مرۆ ئەوە لە ڕەوش ەکە هەڵب ێنو ێ ،کە بە یەک دادانی حەتم ی لە
نێ و ئەو س ێکوچکەییەدا وەنەبێ ت هەر ن اکۆک بوونێ ک ب ێ لە س ەر
ئاستی "کۆشک" بەڵکو بە درێ،ایی ڕێبازەکە ڕەنگدانەوەی دەبێ.
لە ئاس تی خ وارەوەش ،ئەگەر لە گۆش ەنیگای م اخۆیەتی سەروس امان
یان ئامرازەکانی بەرهەم ێناندا هیچ چینایەتییەک لە گۆڕێدا نەب ێ ،بەام
لە هەمان کاتدا شتەکە لە نێو ئۆرگانەکانی میرییدا پەرەیس ەندووە ،ی ان
ب ووەتە ت وێ ،و توێ،ک اری کە بەردەوام ب ۆ بەدەس ت ێنانی
دەستڕۆیشتنی مەزنت ر ی ان ب ۆ ک ۆنترۆڵی تەواو لە کێبڕکێ دا ب ن .چ وار
ئۆرگ انە س ەرەکییەکانیش ئەم انەن :هێ زی پۆلیس ی ن ێن ی ،س وپای
س وور ،پ ارتی کۆمۆنیس ت و نەقابەک انی کرێک اران .ئەو کێبەرکێک ارییە
نێوخۆییەی توێ،ەکان بۆ بەدەست ێنانی پۆستی باای چارەنووسسازانە
و دەسەاتی یەک اکەرەوە لە نێ و حکوومەت دا هەر هەب ووە ،تەن انەت لە
کاتێک دا س تالینیش هەر لە ژیان دا م ابوو .لە ئەنو امی
کێبەرکێکارییەکەش دا چەن دین هەڵمەت ی گەس کلێدان قەوم ان .بەام
س ایەی س تالین ،ئەو لەن اوبەرە مەزن و س ەرکەوتووە گەورەیە
بەردەوام پەردەپۆش ی ئەو ش ەرەقۆچانێیەی دەک رد و ت اک
دەس ەاتداری س ۆڤیەتی دەربەس تی لەخ ۆگرتنی ناکۆکییەک ان دەه ات.
کاتێکیش س تالین دەڕوا ،ئەوا ئەو بەیەک دادانانە نەوەک هەر دەتەقی نەوە
بەڵکو بازنەی دژواریی خۆشیان بەرفرەوانتردەکەن.
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ئەگەری ئەوە هەیە پ ارتی کۆمۆنیس تی  -لە ڕێ ی یەکێ ک لە
دەس ەاتدارەکانی ،کە دەیەوە خ ۆی مەزن ایەتی بک ا  -تێبکۆش ێ،
ڕۆژەک انی بەرە ،ه ی ڕۆژگ اری لین ین بگەڕێنێ تەوە ،کە بە خ ۆی
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی لە س ەردەمی س تالین
لەدەس تیان داب وو .بەام کێش ە هەرەبەهەن دهەڵگیراو و دژواری یە
هەرەزۆرەکەی ڕژێم ی س ۆڤیەتی ئەوەیە ،نێ وانی دەزگەی ئاس ایش و
سوپای سوور تێکبچێ .هەردووکیشیان لەشکری خۆیان هەیە .هەردوو
الشیان ڕقیان لە یەک دەبێتەوە.
م ن لە ش ارە دێ رینەکەی «س ەمەرقەند» ئاش نایەتیم لەگەڵ ج ووێكی
پەن ابەری خەڵک ی «ڕگ ا» پەی دا کردب وو ،ئەوی ش ب رادەری کۆل ۆنێلێکی
س وپای س وور ب وو ،زۆر ج ارانیش بە یەکەوە بە ب ۆنە
س ەرکەوتنەکانیان بەس ەر لەش کری ئاڵمانی دا دەی انخواردەوە .ئەو
ناس یاوەم پێیگ وتم ،لە یەکێ ک لەو ب ۆنە خ واردنەوانەی ئەفس ەرە
پلەب ااکەی س ۆڤیەتی ،دی اربوو زۆری عەرەق( )170نۆش کردبوو،
بەدمەست ببوو ،دەستی لە ملی برادەرە جووەکەی ن ابوو م اچیکردبوو،
ئینو ا بە گری انەوە پێیگوتب وو" :ب ڕوام پێ بکە ،دەی ئەگەر ئەمو ارە
یەخەمان لە یەخەی هیتلەر ببێتەوە ،ئەوسا ئێمە چ ارەی ئەو بی،مۆت انە،
چ ارەی ئەهریمەنەک انی دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتی
دەکەی ن  "...ئەو ڕووداوانەی لە ڕاب ردوودا قەوم ان ،ئەو ڕاس تییە
دەس ەلمێنن ،ئەوەی کۆل ۆنێلەکە درکان دی نەوەک هەر بیروبۆچ وونی
خۆی بووە ،بەڵکو هی پلەبااکانی نێو لەشکریش بووە.
وێڕای ئەو کێبڕکێیەی نێ وان ئۆرگانەک ان ،لە ئیمپرات ۆریەتی س ۆڤیەتیدا
هێ زی هەڵق واوی ناوەن دییش هەن .لێ رەدا ئام اژەکەم ب ۆ دەوڵەتە
لکێندراوەکان نییە ،زۆر  -یان هەر هەمووی ان  -پێ دەچی دوای مەرگ ی
 -170نووسەر هەر وشەی Arakی بەکارهێناوە ،عەرەقیش خواردنەوەیەکی لیتوانییە کە
ڕێ،ەی  ٤٠تا ٪٦٠ی ئەلک وولە.
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س تالین بە ش وێنپێی «تیت ۆ»دا ب ڕۆن .لێ رەدا ئام اژەم ب ۆ نەتەوەک انی
دی کەی نێ و س نووری ڕووس یای س ۆڤیەتییە .هەر بەڕاس تیش ڕژێم ی
س ۆڤیەت ،زۆر ش تی ب ۆ "داڕش تەی نەتەوە" بە "تێگەیش تنی
سۆشیالیستیانە" بۆ ژیانی کەمینە نەتەوایەت ی هەرێمایەتییەک ان ک رد .لە
هەردووکیان ،لە باکوور و لە «ئۆزبەکس تان» م ن ڕۆژن امەم بە زم انی
دانیش توانی ناوچەک انەوە بین ین .بە ک ردەوەش ،دانیش توانەکان،
ت اڕاددەیەک ئەوانەی دەزان ن بخ وێنن و بنووس ن ،بە ڕووس ی
دەخ وێننەوەر هەرچ ی ڕۆژن امە خۆجێیەکانیش ن لە جی اتی خوێن دنەوە
وەک پەڕی ج گەرە بەک اردەهێنرێن .لەگەڵ ئەوەش دا هێش تا ئەو
ڕۆژنام انە هەر لەس ەر ح اڵەتی هیچ ی خۆی ان لە باڵوب وونەوە
بەردەوامن.
ئەمەش وات ای ئەوە ن اگەیەنێ ،ڕژێم ی س ۆڤیەت س ەرکەوتوو ب ووە لە
زاڵب وون بەس ەر ئەو ق ین و کی نەی لەنێ و گەلە هەمەج ۆرە بەیەکەوە
لکاوەکاندا و لە دووتوێی دەوڵەتی ڕووسیا یان لە چوارچێوەی یەکێتیی
س ۆڤیەتدا هەیە .م ن لەنێ و زۆر ش تی دی کەدا ،ئەو پ یانە پ ڕقینەی
ڕووس ەکانم بین ی .یەکێ ک لە دەرب ڕینە هەرە ڕاش کاوەکانی ئەم ڕقە لە
الی خ ۆی ڕەنگ دانەوەکە ب ۆ خ ۆی .جارێکی ان لە گەڕەکێک ی الپەڕگەی
ش اری «دژیزی ک»دا بەس ەر گردب وونەوەیەکی پ ڕ لەدەنگ وهەرا
ڕاگەیش تم ،دیمەنێک ی نائاس ایی لە یەکێتی ی س ۆڤیەتدا نیش اندەدا .لە
هۆک ارەکەم پرس ی ،ئافرەتێ ک پێیگ وتم ،ئەوان ئۆزبەکییەکی ان لەگەڵ
ک وڕە هەتی وێکی ڕووس ی گرت ووە" .ئەم ئۆزبەکیی انە من داڵەکانی ئ ێمە
دەڕفێنن".
لە لێک دانەوەم ب ۆ تەواوی هۆکارەک ان دەک رە ئەم بەرەنو امەی
خوارەوەی لێ ەڵب ێنوێنرە :هەروەک ئەوەی زەمینەیەکی ئەو پێشبینییە
لە گۆڕێ دا نی یە ،بەوەی لەگەڵ مەرگ ی س تالیندا ،دەس تبەجێ ڕژێم ی
س ۆڤیەتی بڕووخ ێ ،هەروەه ا ه یچ ڕاس تکردنەوەیەکی ئەو
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بیرک ردنەوەش لە ئ ارادا نی یە ،بەوەی دوای مەرگ ی ئەو ه یچ ش تێک لە
ڕووس یادا نەگ ۆڕە .لە هەم بەر ئەوەدا ،زەمینەیەک ی پ تەوی
بیرک ردنەوەی وەه ا هەیە ،لە م اوەیەکی دی اریکراودا و دوای مەرگ ی
س ت الین ،ناکۆکییەک انی نێ وان میراتگرەک ان و ش وێنکەوتووەکانیان
س ەرهەڵدەدا ،کێبڕکێ ی نێ وان چ وار ئۆرگ انەکە تون د و گرژت ر دەب ێ و
مەیلی سەرهەڵدانی خاڵە چەقەکانی کەم ایەتیە نەتەوەک انیش پت ر دەب ێ.
هەموو ئەو هۆک ارانە  -هەرچەن دە دەس تبەجێش نەب ێ  -سەردەکێش ێ
بۆ گۆڕانکاری لە فەرم انڕوایی یەکێتی ی س ۆڤیەتدا .ئەوانە دەب نە م ایەی
خوڵقان دنی دەوڵەتێک ی تەواو جی اواز لەوەی ئەم ڕۆ لەو ڕووبەرە
پانوپۆڕەدا هەیە کە هەر لە ڤادیووستۆک تا فرانکفۆرت درێ،بۆتەوە.
ب ایەخە هەرەلەپێش ەکەی ئەو ئەنوام انە ،ی ان ئەو پێش بینییانە ،هەر
بەس ەر ڕووس یاوە کاریگەری ان ن ابێ بەڵک و س ەرجەم مرۆڤ ایەتیش
دەگرێتەوە .خ ۆ ئەگەر لە م اوەی پێ نج ی ان دە س اڵی ئاین دەدا ،ڕەگەزی
مرۆڤایەتی ڕانەکێشرایە نێو جەنگی جی انی سێ ەمەوە ،ئەوا دەرفەتێکی
ب اش ب ۆ نەوەی ئ ێمە و منداڵەکانیش مان دەڕەخس ێ ،کە بە تەواوی لە
مەترسی وێرانکارییەكی ناوەکی تەواوعەیارەوە دووربکەونەوە.
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٢٥

لەگەڵ ئەوەشدا ...
"خەڵ لێرە دەرب ازی ن ابێ "،ئەوە قس ەی ئەو پاس ەوانەی زین دان ب وو،
ک اتێ من ی ب ۆ ئۆردوگ ای گواس تنەوە لەس ەر لێوارەک انی ڕووب اری
«پێچۆرا» برد.
تۆمارنووسە زیندانییەکەی نووسینگەی ئۆردوگا کاتییەکەش بەم ج ۆرە
ڕۆژی ئازادبوونمی لە دەفتەرەکەی تۆمارکرد" :ڕۆژی دەرچ وون٢٠ :ی
سێپتێمبەری ".١٩٤٨
ئەو قس ەیەی ک ابرای زین دانیکەرەکە ک ردی ،ڕاس تی ب وور ئەوەی
تۆم ارکەرەکەش یاداش تیکرد هەر ڕاس تی ب وو .ڕاس تیش لەو قس ەیەی
دەزگەی ئاسایش ی کۆمۆنیس تی س ۆڤیەتیدا هەب وو ،ئەوانەی ڕێی ان
پێ درابوو گ اڵتە بە دەوڵەتێک ی نەب وو ب کەن و بە تەواوی قەن اعەتەوە
کابرای دەزگەکە پێیگوتم:
"نەخێر ،تۆ دەوڵەتی جوو نابینی".
بەام _____
لە ش ەوی ١٥هەم ی ئای اری ١٩٤٨دا ،لەپش ت م ایکرۆفۆنێکی وێس تگەی
ن ێنی ڕادیۆی «ئیرگون زڤای لیومی» قسەم بۆ گەلەکەم دەکرد:
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" دوای س اانێکی دوورودرێ ،ی خەب اتی ژێرزەمین ی ،دوای
چەوس اندنەوە و ژانوناس ۆر ،دوای ئ ازارێکی جەس تەیی و دەروون ی،
ئەوانەی بەرەنگ اری چەوس ێنەر بب وونەوە ،ئێس تا لە بەردەم ئێ وەدا بە
سوپاس گوزاری س ەر لێ و و ن وێ ،و درودی ن او دڵی ان وەس تاون .لە
شەڕی خوێن اوی ،لە جەنگ ی ڕزگاریی دا ،دەوڵەت ی ئیس رائی س ەری ەڵدا
"....
ن اکرە حاش ایی لەوە بک رە ،کە س تەمکاریی ڕاس تییە و ڕاس تییەکی
سامناکیش .بەام خۆ ڕاستییەکی دی کەش هەیە .ئەو کەس ە دڵش ادە ،کە
بڕوایەی ڕەتکردۆتەوە بەوەی ستەمکاری هێزێکی هەرەباادەس ت نی یە.
هەر بەڕاستیش ،ئەو ڕۆژانی ڕەش ،شەوانی لێپێچینەوە ،شەوانی ک اری
زەح مەت ،ش ەوانی ژێرزەمین ی ،ش ەوانی ئ ازاری دەروون ی  -ش ەوە
سپییەکانی تاقیدەکاتەوە .هەموو ئەوانە بەشی ئەون.
بەام خ ۆ ڕۆژەکەش دێ ت و ئەوی ش لەبەر خۆرەت اوی پێکەنین ی
منداڵەکان پاڵبداتەوە.

 -کۆتایی -
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چەند سەردێڕێک لە ژیاننامەی وەرگێڕ

لە  ١٩٦٨لە گوندی گرتک لە دۆڵی ڕوستێی دەڤەری باڵەکایەتی

لە دایک بووە.
لە ١٩٨٨دا بە کالۆریۆس ی لە ق انوون لە زانک ۆی بەغ دا

وەرگرتووە.
لە  ١٩٩٧ەوە تا  ٢٠١٢ئاوارەی ئەورووپا (هۆڵەن دا و بەریتانی ا)

بووە.
لە پ اڵ زم انی زگماکی دار زمانەک انی عەرەب ی ،هۆڵەن دی و

ئینگلیزیش دەزانێ.
لە  ١٩٨٦ەوە هەوڵ ی نووس ینی داوە .ت ا ئێس تا  ١٧کتێب ی لە

زمانەک انی هۆڵەن دی و ئینگلی زییەوە وەرگێ ڕاون .دەی ان گوت ار و
لێکۆڵینەوەی قانوونی و سیاسیشی باڵوکردوونەتەوە.
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چاپکراوەکانی وەرگێڕ

 - ١ن ێنییەک انی مۆس اد ،نووس ینی گ ۆردۆن تۆم اس ،وەرگێ ڕان لە
زم انی هۆڵەن دییەوە ،س ێ ج ار چ اپکراوەتەوەر چ اپی یەکەم ٢٠٠٨
چاپخ انەی هێو ی ،هەولێ ر .چ اپی دووهەم دەزگەی چ اپ و
باڵوک ردنەوەی ڕۆژهەات ،هەولێ ر  .٢٠١٤چ اپی س ێ ەم ڕۆژهەات
.٢٠١٦
 - ٢م ادلین ئۆلبرای ت ،سیاس ەتی ئەمریک ا و ڕۆژهەات ی ناوەڕاس ت،
وەرگێڕان لە هۆڵەندییەوە ،سەنتەری نما  ،٢٠٠٩هەولێر.
 - ٣داود بنگۆری ۆن ،دامەزرێ نەری دەوڵەت ی ئیس رائی  ،نووس ینی
ڕۆبەرت س ەنت ی ۆهن ،وەرگێ ڕان لە هۆڵەن دییەوە ،چاپخ انەی هێو ی
 ،٢٠١١هەولێر .چاپی دووەم ناوەندی ئاوێر  ٢٠١٦هەولێر.
 - ٤کوردستان لە نێوان سیوەر و سنوورە دەس تکردەکاندا ،نووس ینی:
هیسەر لێ ر واگنەر .مێ،وو .وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە .چ اپی یەکەمر لە
باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی هەولێ ر  .٢٠١٣چ اپی دووەم ،ئ اوێر
.٢٠١٥
 - ٥وەرزێکی سپیی وش کوبرین  ،ئەن دریێ برین ک .ڕۆم ان .وەرگێ ڕان
لە ئینگلیزییەوە ،ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە ،هەولێر .٢٠١٣
 - ٦ژی انی م ن ،چ ۆن ئیس رائی دامەزرێن را؟ گۆڵ دا م ایەر ،یاداش ت،
وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە ،ناوەندی ئاوێر ،هەولێر.٢٠١٤ .
 - ٧ئینفێرن ۆ ،دۆزەخ ،دان ب راون ،ڕۆم ان ،وەرگێ ڕان لە ئینگلی زییەوە،
ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە ،هەولێر .٢٠١٥
 - ٨ش ەرە  ،ئەلی ە ش ەفەق ،ڕۆم ان ،وەرگێ ڕان لە ئینگلی زییەوە،
ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە ،هەولێر .٢٠١٥
 - ٩یــاخیبوون ،منــاحیگ بــێگن ،یــادەوەری ،وەرگێــڕان لە ئینگلی ـ ییەوە،
ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە ،هەولێر .٢٠١٦
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 ١٠خــــانووەکەی م گەوتــــێ ،قــــادر اەبــــدولاڵ ،ڕۆمــــان ،وەرگێــــڕان لە
هۆڵەندییەوە ،ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە ،هەولێر .٢٠١٦
 - ١١ک ۆدەکەی داڤینش ی ،دان ب راون ،ڕۆم ان ،وەرگێ ڕان لە
ئینگلیزییەوە ،ناوەندی ئاوێر ،هەولێر .٢٠١٦
 - ١٢خەتی بزماری ،ڕۆمان ،قادر عەبدولاڵ ،وەرگێڕان لە هۆڵەندییەوە،
ناوەندی ئەندێشە ،سلێمانی .٢٠١٧
 - ١٣ک ردە هەرەگرنگەک انی مۆس اد ،میخائی ب ار زۆه ار و نەس یم
میشا  ،وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە ،چاپخانەی حەمدی ٢٠١٨ ،سلێمانی.
 - ١٤لە مەک کە ،ق ادر عەب دولاڵ ،ڕۆم ان ،وەرگێ ڕان لە هۆڵەن دییەوە،
چاپخانەی حەمدی ٢٠١٨ ،سلێمانی
 - ١٥ئەرە کورد بوونە بەردەباز؟! ڕۆبەرت بریان گیبسن ،مێ،وو ،لە
ئینگلیزییەوە ،چاپخانەی کوردستان ،سلێمانی .٢٠١٩
 - ١٦زۆرب ای ئێرانی ،قادر عەبدولاڵ ،ڕۆمان ،لە هۆڵەندییەوە ،ئامادەی
چاپە.
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