
کێبەرکێی نووسین لە 15 جێنیوەری بۆ 15 مانگی مەی 2021

تۆ وەک کۆچبەرێک هاتوویتە فینلەند یان وەک پەناخوازێک؟ لەبارەی ئەزموونی 
خۆت بنووسە کاتێک کە ناچار بووی لە واڵتەکەی خۆت ڕا بکەی. لە سااڵنی 

ڕابردوودا، گەشتەکانی کۆچبەران و پەناخوازان بۆ ئەوروپا بەبەردەوامی 
لە مێدیادا باڵو بوونەتەوە، بەاڵم ژمارەیەکی زۆری کۆچبەران نەیانتوانیوە 

چیڕۆکەکانی خۆیان بگێڕنەوە. ئێمە دەمانهەوێ ئەم چیڕۆکانە کۆ بکەینەوە و 
تۆماری بکەین بۆ ئەوەی بەم شێوەیە لەبیر نەکرێن.

ئێمە پێمان خۆشە چیڕۆکەکانی ئەو کەسانەمان بەدەست بگات کە گەشتێکی 
کۆچبەرییان لە تەمەنە جیاوازەکان و لە قۆناغە جیاوازەکانی تەمەنیاندا هەبووە. 
ڕەنگە گەشتەکەت چەند کاتژمێر یان چەند ساڵی خایاندبێت – ئێمە پێشوازی لە 

هەموو جۆرە چیڕۆکێک دەکەین. تۆ دەتوانی چیڕۆکەکەت بە زمانی دایکیی خۆت 
بنووسی.

ڕەنگە لە ڕەوتی نووسینەکەدا ئەم پرسیارانەی خوارەوە یارمەتیت بدەن:
کەی گەیشتییە فەنالند؟ تەمەنت چەن سااڵنە بوو؟

کەی گەشتەکەت دەست پێکرد، و بارودۆخی کاتی راکردنەکەت چۆن بوو؟ ئاخۆ 
ناچار بووی بەپەلە واڵتەکەت بەجێ بهێڵی، یان کاتت هەبوو پالنی ڕۆیشتنەکەت 
دابڕێژی؟ کاتێک کە ڕۆیشتی چ شتێکت لەگەڵ خۆتدا هێنا؟ ئاخۆ لەگەڵ کەسانی 

دیکە ڕۆیشتی؟ چ کاتێکی ڕۆژ و ساڵ بوو کاتێک کە واڵتەکەت بەجێ هێشت؟
کاتێک کە واڵتەکەی خۆت بەجێهێشت چ هەست و فکرێکت هەبوو؟

چ کاتێک زانیت کە گەشتەکەت لە فەنالند کۆتایی دێت؟ چ جۆرە بۆچوون، 
چاوەڕوانی یان زانیارییەکت لەبارەی فەنالندا هەبوو؟

لە گەشتەکەتدا چ ڕێگایەکت گرتە بەر؟ لە ڕێگاکەتدا چ جۆرە هۆکارێکی 
گواستنەوەت بەکار هێنا؟ چ جۆرە کەسانێکت بینی، یان چ جۆرە پەیوەندییەکت لە 

کاتی گەشتدا هەبوو؟
گەشتەکەت چەندەی خایەند؟ هیچ قۆناغ، گرفت، شوێن یان ئەزموونێکی تایبەتت 

بەڕوونی وەبیر دێت؟
چ جۆرە بیرەوەرییەکت لەبارەی گەیشتنت بۆ فەنالند هەیە؟

ئەزموونی گەشتەکە تا چەند کاریگەری لەسەر تۆ و ژیانت دانا؟
ئێستا چۆن بیر لە واڵتەکەی خۆت دەکەیەوە؟

کۆمەڵەکە ڕێک خراوە لە الیەن کۆمەڵگای ئەدەبیاتی فینلەندی )SKS( و پڕۆژەی 
”گەشتەکانی کۆچبەران: گێڕانەوەکانی جووڵەی زۆرەملێ“ )زانکۆی ئوولوو 

)University of Oulu(( و لە الیەن ئاکادیمیای فینلەند پشتیوانیی دارایی دەکرێ.
 

SKS میراتی کەلتووریی فرەچەشن کۆدەکاتەوە، دەپارێزێ و دەیخاتە بەر دەست، 
و ئێمە پێمان خۆشە چیڕۆکی تۆش لە کۆمەڵەکەماندا هەبێت. زانیاریی زیاتر 

لەبارەی SKS لە ماڵپەڕی )www.finlit.fi( بخوێنەوە و ئەگەر هەر پرسیارێکت 
 arkisto@finlit.fi :هەیە تکایە دوودڵ مەبە لەوەی کە پەیوەندیمان پێوە بگری

خەاڵتی سەرەکیی کێبەرکێی نووسین 500 یۆرۆیە. هەروەها، سێ خەاڵتی 
ڕێزلێنانی تایبەتی هەیە کە هەرکامیان 200 یۆرۆیە. پەیوەندیی بە براوەکانەوە 

دەگیرێت و ئەنجامەکان لە پاییزی 2021 ڕادەگەیندرێن.

وەاڵمدانەوەی ڕێنماییەکان:

تکایە بە زمان و شێوازی خۆت بنووسە. درێژیی 
دەقەکە سنووردار نییە. هەروەها وێنەکان، 
تۆمارکراوەکان، بیرەوەرییەکانی پێشوو، و 
دیمانەکانیش قەبوڵ دەکەین. تکایە تەنیا ئەو 

بابەتانە بنێرن کە ماف و/یان مۆڵەتی ناردنی وەها 
بابەتێکتان هەیە. ئەگەر چیڕۆکەکەت لەڕێگەی 

ئیمەیل یان هاوپێچی ئیمەیلەوە نارد، تکایە ناوی 
خۆت یان ناوی خوازراوەکەت، وردەکارییەکانی 

پەیوەندیگرتن، ڕێکەوتی لەدایکبوون، و پیشەکەت 
بنووسە. هەروەها، ڕەزامەندیی خۆشت لەبارەی 
بەئەڕشیڤکردنی بابەتەکان لە ئەرشیڤی SKS لە 

ژێر ناوەکەت یان ناوی خوازراوەکەت، هەروەها 
ڕەزامەندییەکەت بۆ بەکارهێنانی بەپێی ڕێساکانی 

ئەڕشیڤ دەرببڕە. 

تکایە ڕێنماییەکانی پەیوەست بە کۆکردنەوەی 
بابەتەکان بۆ ئەرشیڤی SKS لەم ناونیشانەی 

خوارەوەدا بخوێنەوە 
.www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet

 
تکایە دەقەکەت تا ڕیکەوتی 15 مەی 2021 بنێرە 

بەشێوەی سەرهێڵ و ئۆنالین لە 
www.finlit.fi/pakolaismatkat یان 
www.finlit.fi/en/refugeejourneys

یان لە ڕێگەی ئیمەیل بەم ناونیشانەی خوارەوە: 
The Finnish Literature Society,

 Archives, PO Box 259, FI-00171
.Helsinki, Finland

”Pakolaismatkat“ تکایە پاکەتی نامەکە بە 
نیشان بکە.

زانیاریی زیاتر:
   keruu@finlit.fi ،+358 201 131 240.تەلەفۆن ،SKS ئەڕشیڤی

www.finlit.fi/keruut

گەشتەکانی کۆچبەران


