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لە كەناری
ئاوەكانی بابیلۆن )*(

ستیفن ڤینسنت بینیت
لە ئینگلیزییەوە: د. محەمەد عەزیز سەعید

)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی پەوەردەی بنەڕەتی(

باكــوور، ڕۆژئــاوا، باشــوور شــوێنی باشــن بــۆ ڕاوكــردن، چــوون بــۆ ڕۆژهــەاڵت ڕێــگا پــێ نــەدراوە، چــوون 
بــۆ شــوێنی شــەهیدان ڕێــگا پــێ نــەدراوە، جگــە لــە گــەڕان بــە دوای مێتــاڵ و ئــەوەی دەســت لــە مێتــاڵ 
بــدات، دەبێــت قەشــە، یــان كــوڕی قەشــە بێــت، لــە دواییــدا، پێویســتە پیــاو و مێتــاڵ پــاك بكرێنــەوە، ئەمانــە 
ڕێنماییــەكان و یاســاكانن، زۆر بــاش داڕێــژراون، پەڕینــەوە لــە ڕووبــارە مەزنەكــە و تەماشــاكردنی شــوێنی 
شــەهیدان، ڕێــگا پــێ نــەدراون، بــە هیــچ شــێوەیەك ڕێگایــان پــێ نــادرێ، ئێمــە نــاوی نابەیــن، هەرچەنــدە 
ناوەكــەی دەزانیــن، ئــەو شــوێنەیە كــە خێــو و جنۆكــەكان لێــی دەژیــن، ئــەو شــوێنەیە كــە خۆڵەمێشــی ســووتانە 
ــێ  ــتی پ ــەو ڕۆژەوەی كات دەس ــەدراون، ل ــێ ن ــگا پ ــەدراون - ڕێ ــێ ن ــگا پ ــە ڕێ ــە. ئەمان ــەی لێی گەورەك

كــردووە.
باوكــم قەشــەیە و منیــش كــوڕی قەشــەم، مــن چوومەتــە شــوێنی مردووەكانــی نزیكمــان، یەكــەم جــار 
لەگــەڵ باوكــم چــووم، دەترســام. كــە باوكــم ڕۆیشــتە نــاو خانووەكــە بــۆ گــەڕان بــە دوای مێتــاڵ، لــە نــاو 

ــم بچــووك و الوازە.  ــرد دڵ ــتم ك ــە دانیشــتم و هەس دەرگاك
خانــووی پیــاوە مردووەكــە بــوو، ماڵــی ڕوحــەكان، بۆنــی پیــاوی لــێ نەدەهــات، هەرچەنــدە ئێســقاتی 
كــۆن لــە ســووچی ژوورەكــە هەبــوو، گونجــاو نەبــوو كــوڕی قەشــە بترســێ، لــە ســێبەرەكەدا تەماشــای 
ئێســقانەكانم كــرد و بێدەنــگ بــووم، باوكــم لــە خانووەكــە هاتــە دەرەوە و مێتاڵەكــەی بــە دەســتەوە بــوو- 
ــرد، مێتاڵەكــەی دامــێ  ــردم و منیــش ڕام نەك ــەردوو چــاوی ســەیری ك ــە ه ــز، ب پارچەیەكــی باشــی بەهێ
هەڵــی بگــرم و نەمــردم، زانــی كــە مــن كــوڕی ڕاســتەقینەی ئــەوم و لــە داهاتــوو دەبــم بــە قەشــە، ئەمــە لــە 



40 ژ )٢٨٤/٢٨٣( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢١

كاتــی الویــم بوو-بــە هــەر حــاڵ، هەرچەنــدە براكانــم 
ــەم كارە  ــی ئ ــەاڵم نەیاندەتوان ــوون، ب ــاش ب ڕاوچــی ب
لــە  بكــەن. پارچــە گۆشــتێكی باشــیان دامــێ و 
ســووچێكی ئاگردانەكــە دانیشــتم، بــەردەوام باوكــم 
ســەیری دەكــردم - دڵخــۆش بــوو كــە دەبــم بــە قەشــە، 
كاتێــك بەبــێ هــۆ شــانازیم بكردایــە، یــان بگریابــام، 
ئــەوە لــە براكانــم زیاتــر ئەشــكەنجەی دەدام - ئەمــە 

ڕاســتییەكەیەتی. 
دوای ماوەیــەك ڕێــگام پــێ درا بچمــە ناو خانووی 
ــارەزای  ــم و ش ــدا بگەڕێ ــە دوای مێتاڵ ــردووەكان ب م
ئەگــەر   - بــووم  مــردووەكان  خانــووی  ڕێگاكانــی 
ئێســقان بــان ئــەوە نەدەترســام - ئێســقانەكان ســووك و 
كــۆن بــوون - ئەگــەر دەســتت لــێ بدابــان، دەبــوون بــە 

خــۆڵ - ئەمــەش گوناهێكــی گــەورە بــوو.
منیــان فێــری ســروود و خوێندنــەوەی لــە ســەرەخۆ 
كردبــوو- منیــان فێــری چۆنیەتــی ڕاگرتنــی خوێنــی 
برینــەكان كردبــوو - نهێنییــەكان فێركــرا بــووم - قەشــە 
دەبــێ زۆر لــە نهێنییــەكان بزانــێ - باوكــم بــەردەوام 

دووپاتــی دەكــردەوە.
ئەگــەر ڕاوچییــەكان وا بزانــن ئێمــە هەمــوو شــتێك 
بــە ســروود و خوێندنــەوەی لــە ســەرەخۆ جێبەجــێ 
دەكەیــن، باوەڕیــان وابــێ- ئــەوە ئازاریــان نــادات. مــن 
فێــری خوێندنــەوەی كتێبــە كۆنــەكان كرابووم و فێری 
ســەخت  ئەمــەش  بووبــووم-  نووســینیان  چۆنیەتــی 
بــوو، كاتــی زۆر بــرد، مەعریفەتــم دڵخۆشــی كردبــووم 
- وەك كڵپــە ئاگرێــك وابــوو لــە نــاو دڵمــدا بڵێســەی 
گوێبیســتی  دەكــرد  حــەزم  كات،  زۆربــەی  دەدا، 
ڕۆژانــی ڕابــوردوو بــم، گوێبیســتی چیرۆكەكانــی 
شــەهیدان بــم، زۆر پرســیارم لەخــۆم دەكــرد و وەاڵمــم 
نەبــوو- بــەاڵم وا باشــتر بــوو پرســیارەكان لــە خــۆم 
بكــەم، شــەوانە ڕادەكشــام و بــە خەبــەر بــووم و گوێــم 
لــە ڕەشــەبا دەگــرت - وام هەســت دەكــرد كــە دەنگــی 

ــە هــەوادا دەفــڕن. شــەهیدەكانە ب
شــتێك  هیــچ  جەنگــەڵ  خەڵكــی  وەكــوو  ئێمــە 
پشــتگوێ ناخەیــن- ژنەكانمــان خــوری دەڕێســن و 

قەشــەكانمان ڕۆبــی ســپی لەبــەر دەكــەن، گــەرای 
ــن، نووســینە كۆنەكانمــان  كرمــی ســەردارەكان ناخۆی
تێگەیشــتنیان  هەرچەنــدە  نەچووەتــەوە،  بیــر  لــە 
ئەســتەمە، بــە هــەر حــاڵ، مەعریفــەت و كەمــی 
ــرد  ــەزم دەك ــوون - ح ــدا چەقیب ــە ناخم ــەت ل مەعریف
زیاتــر بزانــم، كاتــێ بــووم بــە پیــاو، چوومــە الی 
باوكــم وتــم )كاتــی گەشــتەكەم هاتــووە - ڕێــگام پــێ 
بــدە(. ســەیرێكی كــردم و دەســتی بــە ڕیشــیدا هێنــاو 

وتــی )بەڵــێ - كاتــی هاتــووە(.
ئــەو شــەوە لــە خانــووی قەشــەكاریدا، داوای پــاك 
جەســتەم  كــرد،  گرتنــم(  نوێــژ  )دەســت  كردنــەوەم 
ئــازاری دەدام، بــەاڵم ڕوحــم وەك بەردێكــی ســارد 
وابــوو، باوكــم بــوو پرســیاری خەونەكانــی لــێ دەكردم، 
ناچــاری كــردم تەماشــای دووكەڵــی ئاگرەكــە بكــەم 
و بیبینــم - ئەمــەش هــەر ئــەوە بــوو كــە بــەردەوام 
بینیبــووم- ڕووبــار و ئــەو دیــوی ڕووبــار، شــوێنی 
مردنــی مــەزن - لــە وێشــەوە ڕێــڕەوی شــەهیدەكان، 
ڕووگرژییــەوە  بــە  دەكــردەوە،  لــێ  بیــرم  بــەردەوام 
ــە  ــەو قەش ــوو- ئ ــم نەب ــر باوك ــردم- چیت ــەیری دەك س
وتــم خەونــی  هێــزە(.  بــە  وتــی )خەونێكــی  بــوو، 
ــەو كاتــەدا دووكەڵەكــە شــەپۆلی دا  خۆمــە و هــەر ل

ــوو. ــووك ب ــەرم س و س
لە ژوورەكەی دەرەوە گۆرانیی ئەستێرەیان دەگوت، 
مێشــكمدا،  لــە  بــوو  هەنــگ  مێــش  زیــزەی  وەك 
ــان  ــێ كــردم، قەشــەكان چ جــۆرە جلێكی پرســیاری ل
لەبــەر كردبــوو؟ منیــش پێــم گــوت، لــە كتێبەكانــەوە 
دەزانیــن قەشــەكان چ جــۆرە جلێــك دەپۆشــن، مــن 
ئەوانــم دیــت و وابــوون، لــە پێــش مــن بــوون، كــە 
تــەواو بــووم، ســێ جــار داردەســتەكەی هــەڵ داو لــە 

شــێوازی كەوتنــە خــوارەوەی دەكۆڵییــەوە.
وتــی )خەونێكــی زۆر بــە هێــزە( لەوانەیــە بتخــوات. 
بــە هەردووچــاوم ســەیرم كــرد و وتــم )مــن ناترســم(. 
هۆكارەكەشــی  بــوو،  ســووك  گوێمــدا  لــە  دەنگــم 
ــم  ــە ســینگ و ناوچاوان ــوو، دەســتی ل ــە ب دووكەڵەك
داو ســێ تیــر و كەوانێكــی دامــێ، وتــی وەری بگرە. 
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نــەدراوە.  پــێ  ڕێــگا  ڕۆژهــەاڵت  بــەرەو  گەشــت 
ناكــرێ لــە ڕووبــار بپەڕیتــەوە. ڕێگــە نــادرێ بچیــت 
بــۆ شــوێنی شــەهیدان، ئەمانــەی وتــم هەموویــان 
بــوو قســەی  دەنگــم  بــەاڵم  نــەدراون،  پــێ  ڕێگــە 

ــوو. ــم نەب ــرد، ڕوح دەك
كــوڕم،  وتــی  كــردم،  تەماشــای  تــر  جارێكــی 
جارێكیــان خەونــی نوێــم دەدیــت. ئەگــەر خەونەكانــت 
مــەزن،  قەشــەیەكی  بــە  دەبیــت  ئــەوە  نەتخــۆن، 
ئەگــەر خەونەكانــت بتخــۆن، ئــەوە هــەر كــوڕی مــن 

بــۆ گەشــتەكەت. بــڕۆ  دەمێنیتــەوە، ئێســتا 
ڕۆیشــتم، بــە ڕۆژوو بــووم، جەســتەم ئــازاری دەدام، 
بــەاڵم دڵــم ئــارام بــوو، كــە بەرەبەیان هــات لە گوندەكە 
ــژم  ــووم، دەســت نوێ ــار نەماب دوور كەوتبوومــەوە و دی
گــرت و نوێــژم كــرد، چاوەڕێــی ســیگناڵ بــووم. 
ســیگناڵەكەش بازێــك بــوو بــەرەو ڕۆژهــەاڵت فــڕی.
هەنــدێ جــار، خێــوە خراپــەكان ســیگناڵەكان دەنێرن، 
ــە  ــرد، ب ــم ك ــە بەردێكــی تەخــت چاوەڕێ ــەر تاش لەس
ــووم -  ــگ ب ــێ دەن ــواردن ناخــۆم. زۆر ب ڕۆژووم، خ
هەســتم بــە ئاســمان لــە ســەروومەوە و زەوی لــە ژێــرم 
دەكــرد. چاوەڕێــم كــرد تــا خــۆر دەســتی بــە ئاوابــوون 

كــرد.
ســێ ئاســكە كێــوی بــە دۆڵەكەدا بــەرەو ڕۆژهەاڵت 
ڕێیــان گرتــە بــەر و هیــچ گوێیــان بــە مــن نــەدا، 
ــپییان  ــری س ــی. بەچكــە مامزێكــی نێ ــان نەبین منی
و  دوور  مــەزن،  زۆر  ســیگناڵێكی  بــوو،  لەگــەڵ 
نزیــك دوایــان كەوتــم، چاوەڕێــی ڕووداو بــووم، دڵــم 
دەلــەرزی، چونكــە بــەرەو ڕۆژهــەاڵت دەڕۆیشــتم، 
زانیــم كــە دەبــێ بــڕۆم. ســەرم لەگــەڵ بــە ڕۆژوو 
بوونەكــەم گێــژی دەخــوارد - تەنانــەت قەڵەمبــازی 
پڵنگەكــە بــۆ ســەر بێچــووە مامــزە نێرەكەشــم نــەدی، 
بــەاڵم پێــش ئــەوەی بزانــم، كەوانەكــە لــە نــاو دەســتم 
بــوو، هــاوارم لــێ كــرد، پڵنگەكــە ســەری هــەڵ بــڕی 
- ئاســان نەبــوو. بــە یــەك تیــر پڵنگێــك بكــوژی، 
تیرەكــە بەنــاو چاویــدا ڕۆیشــت، لــە مێشــكی چەقــی. 
مــردار  بــەاڵم  دا،  قەڵەمبــازی  هەوڵــی  پڵنگەكــە 

بــووەوە. خــل بــووەوە و زەوی هــەڵ دەدڕی - بەمــەش 
زانیــم كــە دەبــێ بــەرەو ڕۆژهــەاڵت بــڕۆم- زانیــم كــە 
ئەمــە گەشــتی منــە. شــەو هــات، ئاگــرم كــردەوە و 

ــد. گۆشــتم برژان
ــێ،  گەشــتی ڕۆژهــەاڵت هەشــت )ڕۆژ( دەخایەن
پیــاو بــە گەلــێ شــوێنی مردووەكانــدا تــێ دەپــەڕێ، 
ــەاڵم مــن  ــەم دۆخــە دەترســن، ب خەڵكــی جەنگــەڵ ل
ناترســم، جارێــك لــە نزیــك شــوێنی مــردووەكان بــە 
ــووی  ــە خان ــدا ئاگــرم كــردەوە، ل ــە بەرەبەیان شــەو و ل
كەمێــك  دۆزیــەوە،  باشــم  چەقۆیەكــی  مــردووەكان 
ژەنــگاوی بــوو، بچــووك بــوو، بــەاڵم دڵــی گــەورە 
پێــش  دەهاتــە  دەكــرد،  ســەیرم  هەركاتێــك  كــردم، 

تیرەكــەم.
خەڵكــی  ڕاوچییەكانــی  ئاهەنگــی  بــە  دووجــار 
كــە  زانیــم  نەیانبینیــم،  پەڕیــم،  تــێ  جەنگەڵــدا 
تەلیســمەكەم بــە هێــزە، گەشــتەكەم پاكــە، هەرچەنــدە، 

یاســا ڕێــگای پــێ نــەداوم.
كاتــی ئــاوا بوونــی خــۆری هەشــتەم، گەیشــتمە 
ــاری مــەزن، دوای نیــو ڕۆژ گەشــت  ــاری ڕووب كەن
كــە ڕێــگای شــەهیدم بڕیبــوو - ڕێگاكانــی شــەهیدان 
بەكار ناهێنین، چونكە هەمووی ســەخت و بەرداوی 
بــوون- تاشــەبەردی گــەورە. ڕۆیشــتن بــە جەنگەڵــدا 
سەالمەتترە، بەدرێژایی ڕێگا ئاوم دەدیت لە دارەكان 
دەهاتــە دەرەوە- دارەكان ئەســتوور بــوون، لــە كۆتاییــدا 
لــە جەنگــەڵ هاتمــە دەرەوە و شــوێنێكی كــراوەی 
فــراوان بــوو. لەســەر هەڵدێرەكــەوە، ڕووبارێكــی گەورە 
ــوو، وەك زەبەلالحێــك لــە خــۆر دا.  لەخــوارەوە دیــار ب
زۆر درێــژ و فــراوان، ڕووبارێــك دەتوانــێ هەمــوو 
جۆگەلــەكان قــووت بــدات و هێشــتا هــەر تینــوو بێــت. 
نــاوی )Ou-dis-sun( بــوو، واتــا پیــرۆزە درێژەكــە.
هیــچ پیاوێكــی خێڵەكــەی مــن نەیدیتــوە. قەشــەی 
باوكیشــم نەیبینیــوە، ئەمــەش تەلیســم بــوو، نوێــژم 
ــرد،  ــوورم ك ــای باش ــڕی و تەماش ــرد. چــاوم هەڵب ك
شــوێنی شــەهیدانم بــەدی كــرد. نازانــم چــۆن باســی 
بكــەم كــە چــۆن بــوو، تــۆ نازانــی، لــەوێ بــوون، 
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لــەوەی  بــوو  بــوو، زۆر گەورەتــر  ســوور  ڕەنگیــان 
خانــوو بــن، لــەوێ بــوو، تیشــكی ســووری لەســەر 
بــوو. زۆر گــەورە و داڕمــاو بــوون. زانیــم كاتێكــی تــر 
ــتەكانم هەردووچــاوم  ــە دەس ــن. ب ــەهیدەكان دەمبین ش

ــە. ــاو جەنگەڵەك ــە خشــكەیی چوومــە ن گــرت، ب
بژیــم،  و  بیكــەم  بــوو  بــەس  ئەمــە  بەدڵنیاییــەوە 
بــە دڵنیاییــەوە بــەس بــوو، نزیــك نەدەبوومــەوە. بــە 
ــە  هەرحــاڵ، بەدرێژایــی شــەو دەمزانــی كــە دەبــێ ل
ڕووبارەكــە بپەڕمــەوە و بــەدوای شــوێنی مردووەكانــدا 
ــە شــەهیدەكان بمخــۆن،  ــدە لەوانەی ــم، هەرچەن بگەڕێ
تەلیســمەكەم یارمەتــی نــەدام، ئاگــر لەنــاو جەســتەم 
هــەڵ دەقــواڵ، ئاگرێــك لــە نــاو بیــر و هۆشــمدا بــوو.
كــە خــۆر هــەاڵت، وامزانــی گەشــتەكەم بێگــەردە، 
ئێستا لە گەشتەكەم دەگەڕێمەوە ماڵەوە، خۆ ئەگەر 
ئــاواش بیــرم بكردایــەوە، نەمدەتوانــی بگەڕێمــەوە. 
بــە  شــەهیدەكان،  شــوێنی  بڕۆیشــتمایەتە  ئەگــەر 
دڵنیاییــەوە دەمــردم- ئەگــەر نەچوومابایــە، هەرگیــز 
نــەدەدی،  ئاشــتیم  ڕوحــم  لەگــەڵ  تــر  جارێكــی 
باشــتروایە، بــەردەوام، ژیــان لــە دەســت بچێــت، نــەك 
ڕوح لــە دەســت بدەیــت، بەتایبەتــی ئــەو كەســە قەشــە 

بێــت، یــان كــوڕی قەشــە بێــت.
بەلەمەكــەم دروســت كــرد،  بــە هــەر حــاڵ، كــە 
هــات، خەڵكــی جەنگەڵەكــە  لــە چــاوم  فرمێســك 
منیــان دەكوشــت، بــە بــێ شــەڕ، ئەگــەر هاتبــان 
تــەواو  بەلەمەكــە  كاتێــك  نەهاتــن.  بــەاڵم  بــۆالم، 
بــوو، پێشــینەیەكم بــۆ مــردن گــوت، خــۆم بــۆ مــردن 
ڕازانــدەوە، دڵــم ســارد بــوو وەك بــۆق و ئەژنۆكانــم وەك 
ئــاو، بــەاڵم ســووتانەكەی نــاو بیــر و هۆشــم ڕێــگای 
بەلەمەكــەم  كاتێــك  ئاشــتیدابم،  لــە  نــەدەدام  پــێ 
بــە  كــرد  نــا، دەســتم  پــاڵ  ئاوەكــەوە  لــە كەنــاری 
وتنــی گۆرانــی مــردن، ئەمــەش مافــی خــۆم بــوو، 

خــۆش. گۆرانییەكــی 
من ناوم )جۆن(ـە، كوڕی جۆن..........

گەلەكەم، گەلی گردەكەن، ئەوان پیاون.........
دەچمە ناو شوێنی مردووەكان، من نە كوژراوم.....

مێتاڵەكــە لــە شــوێنی مــردووەكان دەردەهێنــم، مــن 
ــەوە...... نەتەقیومەت

مــن  دەكــەم،  ڕێــگای مردووەكانــدا گەشــت  بــە 
ناترســم.....

مامزەكــەم  بەچكــە  كوشــت،  ئێ...پڵنگەكــەم 
كوشــت.......

ئــێ... چوومــە ڕووبــارە مەزنەكــە... هیــچ پیاوێك 
پێشــتر لەمــن، نەچــوو بوو....

 ڕۆیشــتن بــۆ ڕۆژهــەاڵت ڕێــگا پــێ نــەدراوە، 
بــەاڵم مــن ڕۆیشــتم...

ڕۆیشــتن بــۆ ڕووبــارە مەزنــە ڕێــگا پــێ نەدراوەكــە، 
بــەاڵم مــن لەوێم....

دڵــت بكــەوە، ڕوحــت بكەوە، گوێ لە گۆرانییەكەم 
بگرە.....

ئێستا دەچم بۆ شوێنی شەهیدان، ناگەڕێمەوە.....
جەستەم بۆ مردن ڕازاوەتەوە، لێوەكانم الوازن....

ــم گــەورە  ــۆ شــوێنی شــەهیدان، دڵ ــێ دەچــم ب كات
ــت... دەبێ

كاتــێ كــە دەچــم بــۆ شــوێنی شــەهیدان، هەمــووی 
تەوژمــی  دەترســام!  دەترســام،  وایــە،  یــەك  وەك 
ڕووبــارە مەزنەكــە زۆر بــە هێــز بــوو - بەلەمەكــەم 
و ســەوڵەكانمی بــرد، ئەمــەش بــۆ ڕووبارەكــە تەلیســم 
ــوو.  ــوو، چونكــە ڕووبارەكــە فــراوان و لەســەرەخۆ ب ب
پشــتم  و  دەور  لــە  درەوشــاوەدا  بەرەبەیانێكــی  لــە 
ــەو كاتــەی  ــە ڕوحــی جنۆكــەكان دەكــرد، ل هەســتم ب
ــم  ــەر مل ــوارەوە، لەس ــەدا دەڕۆیشــتمە خ ــە ڕووبارەك ب
هەســتم بــە هەناســەیان دەكــرد، هەرگیــز وا تەنیــا 
ــەوە،  ــەت بكەم ــە مەعریف ــر ل ــم دا بی ــووم - هەوڵ نەب
ســمۆرەكانی  بــەڕووی  كۆمێــك  لــە  بــوو  بریتــی 
زســتان. هێــز لــە مەعریفەتمــدا نەمابــوو، هەســتم 
كــرد بچووكــم، وەك زەرنەقووتەیەكــی ڕووتــی تــازە لــە 
ــارە مەزنەكــەدا،  هێلكــە جووقــاو- بــە تەنیــا لــە ڕووب

شــەهیدەكان. كۆیلــەی 
ــەردوو  ــردەوە، ه ــم ك ــاتێك، چاوەكان ــد س دوای چەن
ــگای  ــم ڕێ ــك بینی ــت، جارێ ــەم دی ــاری ڕووبارەك كەن
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شــەهیدان بەوێــدا تێپــەڕ دەبــوو، ئێســتاكە هەرچەنــدە 
شــكاون و كەوتــوون وەك قــەدی ڕووەكێكــی شــكاوە، 
زۆر مــەزن بــوون، ســەرنجڕاكێش بــوون و لــە زەمانــی 
ســووتانە گەورەكــەوە شــكا بــوون، ئــەو كاتــەی ئاگــر 
لــە ئاســمان دەكەوتــە خــوارەوە، بــەردەوام تەوژمــی 
دەبــرد،  شــەهیدان  شــوێنی  بــەرەو  منــی  ئاوەكــە 

ــش چــاوم. ــە پێ ــی گــەورە هات كەالوەیەك
ئێمــە خەڵكــی   - نازانــم  ڕووبــارەكان  ڕەوشــتی   
گردەكانیــن. هەوڵــم دا بەلەمەكــە بــە جەمســەرەكەی 
كۆنتڕۆڵ بكەم، بەاڵم لە شوێنی خۆی دەخوالیەوە. 
وامزانــی ڕووبارەكــە دەمبــات بــۆ ئــەو دیــوی شــوێنی 
تــووڕە ئەفســانەكە،  شــەهیدان و دەرەوەی ڕووبــارە 
تووڕەبــووم، دڵــم بەهێــز بــوو - بــە دەنگێكــی بــە هێــز 
شــەهیدەكان  قەشــەم(  كــوڕی  قەشــەم،  )مــن  وتــم 
گوێیــان لێــم بــوو - شــەهیدەكان نیشــانیان دام چــۆن 
ســەوڵەكە لــە جەمســەری بەلەمەكــەوە بــۆ الیــەك 
ببــەم، تەوژمــی ئاوەكــە گــۆڕا - بــەرەو نزیــك شــوێنی 

شــەهیدان ڕۆیشــتم.
شــكاو  بەلەمەكــەم  بوومــەوە،  نزیــك  زۆر  كاتێــك 
دەریاچەكەمــان  لــە  دەتوانــم  گەڕایــەوە،  هــەڵ 
كەنــاری  بــەرەو  مەلەوانــی  بــە  بكــەم،  مەلەوانــی 
ڕووبارەكــە ڕۆیشــتم، بزمارێكــی گــەورەی ژەنــگاوی 
لــە ڕووبارەكــە هاتبــووە دەرەوە، خــۆم پێــوە گرتــەوە و 
دانیشــتم - هەناســەم دا، هێشــتا كــەوان و تیــرەكان و 
چەقۆكــەی لــە شــوێنی شــەهیدان دۆزیبوومــەوە، پێــم 

مابــوون كــە منیــان پاراســتبوو.
ئــاوە  نــاو  بــووەوە  شــۆڕ  و  خوالیــەوە  بەلەمەكــە 
بەتەوژمەكــە، ســەیری بەلەمەكــەم كــرد و بیــرم كردەوە 
ــازار  ــێ ئ ــە ب ــەوە ب ــە، ئ ــۆ ئەگــەر ڕای بماڵیمابای خ
دەمــردم، بــە هەرحــاڵ، تیــر و كەوانەكــم بەســت و 
ئامادەم كرد و بەرەو شوێنی شەهیدان بەڕێ كەوتم، 
ــە، نەیســووتاندم،  ــر قاچم ــە ژێ ــرد زەوی ل ــتم ك هەس
ئــەوەی پێشــینان دەیانگــوت كــە زەوی هەتــا هەتایــە، 
دەتســووتێنێ، ڕاســت نەبــوو، لێــرە و لــەوێ نیشــان و 
بۆیــەی ســووتانە گەورەكــە لەســەر كــەالوەكان بــە دی 

ــن،  ــەكان كۆن ــەاڵم نیشــان و بۆی دەكــرێ و ڕاســتە، ب
ئــەوەی هەنــدێ لــە قەشــەكان دەیانگــوت، دوورگەیــە 
و جــوان و دڵڕفێنــە و بــە تــەم داپۆشــراوە، ڕاســت 
نەبــوو، وانییــە. شــوێنی مــردوو مەزنــە- مەزنتــرە لــە 
شــوێنی ئــەو مردووانــەی ئێمــە دەیزانیــن، لــە هەمــوو 
الیــەك ڕێگاكانــی شــەهید بــەدی دەكــرێ، زۆربەیــان 
ڕووخــاون و تێــك چــوون، لــە هەمــوو الیــەك تــاوەری 

ڕووخــاوی بــەرزی شــەهیدان بــە دی دەكــرێ.
بــە  بكــەم؟  بینینەكانــم  باســی  چــۆن  نازانــم 
هەســتیارییەوە ڕۆیشــتم، كەوانەكــەم پێیــە، ئامــادەم 
ــەی ڕوحــەكان  ــەوەی مەترســی، ناڵ ــۆ بەرەنگاربوون ب
و هــاواری جنۆكــەكان لــە هەمــوو الیەكــەوە دەهــات، 
ئــارام  و  خــۆش  زۆر  ڕۆژێكــی  گەیشــتنم  كاتــی 
بــاران و ڕیقنەكــەرەكان كاری خۆیــان  و  بــا  بــوو، 
كردبــوو- گیــا لــە نێــوان تاشــە بــەردە شــكاوەكان شــین 
ــە شــەهیدەكان  ــوو. دوورگەیەكــی خۆشــە، بۆی ــوو ب ب
ئەگــەر  كــردووە.  دروســت  وێ  لــە  خانووەكانیــان 
ــەوە ماڵێكــم  ــە، ئ ــەوێ بوومای منیــش وەك شــەهید ل

دادەمەزرانــد.
نازانــم چــۆن باســی بینینەكانــم بكــەم؟ هەمــوو 
تــاوەرەكان نەڕووخــا بــوون، لێــرەو لــەوێ چەند تاوەرێك 
و  جەنگــەڵ  نــاو  مەزنــی  دارێكــی  وەك  مابــوون، 
هێالنــە بەرزەكانــی باڵنــدەكان، تــاوەرەكان كوێــر بــوون، 

چونكــە شــەهیدەكان ڕۆیشــتبوون.
بــازە ماســی گرەكــەم دیــت، لــە روبارەكــە ڕاوی 
دەكــرد. پەپوولــە ســپییە ســەماكەرەكانم بینــی، لــە 
ســەر تاشــە بەردە شــكاوەكە ســەمایان دەكرد، چوومە 
ئــەوێ و ســەیری خۆمــم كــرد، بەردێكی الر بووەوەی 
دەكــرا،  بــە دی  پارچــە  دوو  بــە  بووبــوو  تیــژ،  ال 
دەتوانــم پیتەكانــی ســەر بەردەكــە بخوێنمــەوە، بــەاڵم 
 UBTREAS تــێ ناگــەم. وتیــان لــە ماناكانــی 
)باڵەخانەیەكــە لــە نیویــۆرك(. پەیكەرێكــی شــكاوی 
پیــاو، یــان شــەهیدی لــە ســەر بــوو. لــە بــەردی ســپی 
دروســت كــراوە، پرچــی درێــژی وەكــوو ژنــان لەپشــت 
 ASHING ئاشــینگ  نــاوی  بەســتووە،  ســەری 
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بــوو، پەیكــەری یەكێــك لــە شــەهیدەكانە )جــۆرج 
واشــنتن- ســەرۆكی پێشــووی ئەمەریــكا( لەســەر 

ــەوە. ــرابوو و خوێندم ــە نووس پاچــە بەردەك
هەرچەنــدە ئــەم شــەهیدە ناناســم، وامزانــی ژیرییــە 
ــەڕێ  ــوور ب ــەرەو باك ــن، ب ــینگ بكەی ــۆ ئاش ــژ ب نوێ
ئەگــەر  بشــارمەوە،  خــۆم  نــەدا  هەوڵــم  كەوتــم، 
بدیتبایــە،  منیــان  جنۆكــەكان  یــان  شــەهیدەكان، 
لەوانەبــوو بمردبــام. لــەم كاتــەدا من چیتر نەدەترســام.
ئــارەزووی مەعریفــەت ناخمــی دەســووتاند، ئەوەنــدە 
زۆر بــوو لێــی تــێ نەدەگەیشــتم، دوای چەند ســاتێك 
هەســتم بــە برســییەتی كــرد! دەكــرا بــۆ گۆشــت ڕاو 
ــەهیدەكان وەك  ــراوە ش ــرد، زان ــەاڵم ڕاوم نەك ــەم، ب بك
ئێمــە ڕاو ناكــەن، خواردنیــان لــە نــاو قووتــووی جــوان 
و ســەرنجڕاكێش بــۆ دێــت، هەنــدێ جــار، هەنــدێ 
لــەم خواردنانــە لــە شــوێنی شــەهیدان بــەدی دەكرێــن.
لــەم  یەكێــك  بــووم،  گەمــژە  و  منــداڵ  كاتێــك 
قووتووانــەم كــردەوە و تامــم كــرد، شــیرین بــوو، باوكــم 
زانــی و ســزای دام، چونكــە خواردنەكــە مــاوەی 
بــوو و مردبــوو، ئێســتاكە ماوەیــەك  بەســەر چــوو 
بەســەر چــووە، چوومەتــە ڕێــگا پــێ نــەدراوەكان، 
خواردنــی  بــۆ  خۆشــەكان،  تــاوەرە  نــاو  چوومــە 

دەگــەڕام. شــەهیدەكان 
ــدی  ــاو كــەالوەی پەرســتگا مەزنەكــەی ناوەن ــە ن ل
پەرســتگایەكی  دۆزییــەوە،  خواردنەكــەم  شــار، 
ــوون، لەســەر  ــاخ كراب ــی بۆی ــن میچەكان ــالح، ب زەبەل
شــێوەی ئاســمان و ئەســتێرەكان لــە شــەو دا، ئەوانــەم 
دەبینــی، هەرچەنــدە ڕەنگــەكان كاڵ بووبوونــەوە. ژێــر 
زەمینەكــەی لــە شــێوەی توونێــل و ئەشــكەوت بــوو، 

ــن. ــد كرای ــەوێ بەن ــەكان ل ــە كۆیل ــە وانەی ل
 بــازم دایــە خــوارەوە، گوێــم لــە زیكــەی جورجــەكان 
ــە  ــن، لەوانەی ــاك نی ــەكان پ ــتم، جورج ــوو - نەڕۆیش ب
لــە  نزیكیانــەوە  لــە  هەبــێ،  كۆمەڵگایــان  گەلــێ 
كراوەكــە،  دەرگا  پشــت  لــە  كەالوەكــە،  ناوەنــدی 
خواردنــم دۆزییــەوە، تەنیــا میوەكانــم خــوارد، زۆر 
شــیرین بــوون، لــە نــاو بوتڵــە شووشــەكان خواردنــەوەش 

هەبــوو، خواردنــەوەی شــەهیدان بەهێــز و خەســتە، 
كــردم، دوای خــواردن و  تووشــی ســەر ســووڕانی 
خواردنــەوە لەســەر تاشــە بەردەكــە لێــی خەوتــم، تیــر و 

ــوو. ــتم ب ــە تەنیش ــەم ل كەوانەك
بــوو،  نــزم  هێشــتا  خــۆر  بــووەوە،  كەخەبــەرم 
لــەالی خــوارەوە ســەگێكم دیــت، لەســەر پاشــەڵی 
هەڵتووتەكابــوو، زمانــی دەرهێنابــوو، وەك ئــەوە وابــوو 
پێبكەنــێ، ســەگێكی گــەورە بــوو، ڕەنگــی پێســتی، 
بەقــەد  بــوو  بــوو، گــەورە  قاوەیــی و خۆڵەمێشــی 
بــااڵی گورگێــك، بــازم داو هــاوارم لــێ كــرد، لــە 
جێــگای خــۆی نەجــوواڵ، لــە شــوێنی خــۆی مایــەوە، 
ــەم دۆخــە نەدەهــات،  ــم ب ــوو، كەیف ــێ واب وەك پێبكەن
بەردێكــم بــۆ هاویشــت، خــۆی لــە بەردەكــە الدا. 
لەمــن نــە دەترســا و وای دەزانــی خواردنــی ئــەوم، 
دەمتوانــی بــە یــەك تیــر بیكــوژم، بــەاڵم نەمدەزانــی 
ــوون  ــەرەو ئاواب ــا، خــۆر ب ــان ن ــە، ی ــری لێی ســەگی ت

دەڕۆیشــت.
نزیكمــەوە  لــە  كــرد،  پشــتمم  و  دەور  تەماشــای 
ڕێگایەكــی تێكچــووی شــەهید بــەرەو باكــوور هەبوو، 
تــاوەرەكان بــەرز بــوون، زۆر بــەرز نەبــوون، ماڵــی 
بــوون، بــەاڵم شــوێنی دانیشــتن  شــەهیدان ڕووخــا 
مابــوو، بــەرەو ڕێــگای شــەهید ڕۆیشــتم، ســەیری 
بەرزیــی كەالوەكانــم دەكــرد، ســەگەكەش دوام كــەوت، 
كــە گەیشــتمە ڕێــگای شــەهید، دیتــم ســەگێكی 
زۆرم لــە دواوەیــە، ئەگــەر بخەوتبــام، ئــەوە بەســەر 

جەســتەمدا هاتبــوون و قوڕگیــان دڕاندبــووم. 
دیــار بــوو، ســەگەكان لەمــن بــێ گومــان بــوون 
ــاو خانــووی شــەهید،  ــوون، چوومــە ن ــە نەب ــە پەل و ب
دەرگاكەیــان  نــاو  تەماشــای  بــەردەوام  ســەگەكان 
ــان  ــی ڕاوێكــی چەوری ــێ گومــان چاوەڕێ ــرد- ب دەك
دەكــرد، بــەاڵم ســەگەكان ناتوانــن دەرگاكــە بكەنــەوە، 
لــە كتێبــەكان دەمزانــی كــە شــەهید حــەز نــاكات 
شــوێنە  لــە  حــەز  بەڵكــو  بــژی،  زەوی  لەســەر 
بــەرزەكان دەكات، هــەر لــەم كاتــەدا زانیبــووم كــە 
دەتوانــم دەرگاكــە بكەمــەوە - ســەگەكان پەلەیــان 
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كــرد. هــا..، لەالیــان جێــی سەرســوڕمان بــوو كــە 
دەرگاكــەم بــە ڕوویانــدا داخســت. دەرگایەكــی بــاش، 

لــە میتاڵێكــی بەهێــز دروســت كرابــوو.
لــە پشــت دەرگاكــەوە، گوێــم لــە وەڕینیــان و حەپــە 
حەپیــان بــوو، وەاڵمــم نەدانــەوە، لــە شــوێنێكی تاریــك 
كەوتــم،  ســەر  دۆزیــەوە،  قادرمەكانــم  وەســتابووم- 
خۆمــدا  دەوری  بــە  بــوو،  لــێ  زۆری  قادرمــەی 
دەخوالمەوە، تاوەكو گێژ بووم، لەسەرەوە دەرگایەكی 
تــر هەبــوو- شــوێنی كلیلەكــەم دۆزییــەوە و دەرگاكــەم 
كــردەوە، ژوورێكــی بچووكــی درێــژ- لــە الیەكییــەوە 
ــش  ــەوە- منی ــوو، نەدەكرای ــزی هەب ــی بڕۆن دەرگایەك
هیــچ چــارم نەبــوو - لەوانەیــە وشــەیەكی تەلیســمی 
ــی،  ــەیەم نەدەزان ــەم وش ــەوە. ئ ــە بكات ــێ دەرگاك هەب
تەماشــای پشــتی دەرگاكــەم كــرد، قفڵەكــە شــكا 

ــردەوە و چوومــە ژوورەوە. ــەم ك ــوو، دەرگاك ب
لەناو ژوورەكەدا، شوێنی گەورەی دەوڵەمەندەكانی 
ــاوە، شــەهیدێكی  ــرە ژی ــەو شــەهیدەی لێ ــوو، ئ ــێ ب ل
زۆر مــەزن بــووە، یەكــەم ژوور، ژووری دانیشــتنی 
بــە  كــرد،  ماوەیــەك چاوەڕێــم  بــۆ  بــوو-  بەیانیــان 
دز  هاتــووم،  ئاشــتی  بــە  مــن  گــوت،  ڕوحەكانــم 
نیــم، وا پــێ دەچــوو كاتیــان هەبــوو گوێبیســتم بــن، 

ــووم. ــەردەوام ب ب
ئــای، چــۆن دەوڵەمەنــد! زۆر كــەم، پەنجــەرەكان 
پەنجــەرە  دەكــرا،  پێشــبینی  هــەرواش   - شــكابوون 
ــە شــكابوو،  ــی، ن گەورەكــەی بەســەر شــاردا دەیڕوان
هەرچەنــدە خــۆاڵوی بــوو، تەمەنــی ســااڵنی پێــوە 
دیــار بــوو، لــە زەمینــی ژوورەكــە، ڕایــەخ هەبــوو، 
ڕەنگەكانیــان زۆر كاڵ نەبووبوونــەوە، كورســییەكان 

نــەرم و قــووڵ بــوون.
زۆر  بــوون.  دیوارەكانــەوە  بــە  وێنــە  هەنــدێ 
ــە  ــوون - دەســكێك گــوڵ ل سەرســوڕهێنەر و جــوان ب
نــاو ئینجانەكــەدا بــوو، ئەگــەر لێــی نزیــك بووبوایــەوە، 
هیچــت نەدەبینــی، جگــە لــە ڕەنــگ، كــە لێــی دوور 
ــان نیشــان دەدا، وەك  ــەكان وا خۆی دەكەوتیتــەوە، گوڵ
ــەی  ــم ئــەم وێنەی ــەوە، دڵ ــێ كراونەت ــی ل ــی دوێن بڵێ

لــە ال ســەیر بــوو! ســەیركردنی پەیكــەری باڵندەكــەی 
ســەر مێزەكــە كــە لــە قــوڕ دروســت كرابــوو، زۆر لــە 

ــان دەچــوو. ــی الی خۆم باڵندەكان
هەبــوو.  نووســین  و  كتێــب  الیــەك،  هەمــوو  لــە 
تــێ  لێیــان  نووســرابوون،  زمانێــك  بــە  زۆربەیــان 
نەدەگەیشــتم، ئەم شــەهیدەی لێرە ژیاوە، شــەهیدێكی 
ژیــرو مەعریفەتــدار بــووە، هەســتم كــرد لەوێم و باســی 

مەعریفەتــم كــرد.
بەهــەر حــاڵ- ســەرنجڕاكێش بــوو، شــوێنی خــۆ 
نەبــوو.  ئــاو  بــوو-  لــێ  ی  )گەرمــاو(  شووشــتن 
لەوانەیــە شــەهیدەكان لــە هــەوادا خۆیــان شووشــتبێ. 
ناندیــن )چێشــتخانە(ی لــێ بــوو. ئاگردانــی نەبــوو. 
مــۆم و چراشــی لــێ نەبــوو. هەنــدێ شــتی لــێ 
بــوو بــە چــرا دەچــوون، بــەاڵم نــەوت و پڵیتەیــان 
ــوون، مــن  ــە هەمــووی تەلیســم ب ــوو، ئەمان ــدا نەب تێ
دەســتم لــێ دان و هەســتم پێیــان كــرد - تەلیســمەكە 
لــە ناویانــدا نەمابــوو، ڕێــگام پــێ بــدەن شــتێك بڵێــم. 
ــەرم(  ــن )گ ــی دەڵێ ــە پێ ــتێك هەی ــەدا ش لەگەرماوەك
بــەاڵم گــەرم نەبــوو، شــتێك هەیــە پێــی دەڵێن )ســارد( 
بــەاڵم ســارد نەبــوو، دەبــێ ئەمــە تەلیســمێكی بــە 
هێــز بووبــێ، ڕۆیشــتووە، لێــرە نەمــاوە - مــن تــێ 
ناگــەم - شــێوەیان هەیــە - حــەزم دەكــرد بمزانیبایــە.
ــاو ماڵەكــەدا، جلوبەرگــی خــواڵوی و وشــكی  لەن
شــەهیدانی لێ بوو، وتم جادوو گەرەكان ڕویشــتوون، 
جادووییــەكان  كەرەســتە  نییــە-  ڕاســت  بــەاڵم 
ڕۆیشــتوون، بەاڵم شــتەكانیان نەڕۆیشــتوون، هەر لێرە 
مــاون، لــە دەوروپشــتم هەســتم بــە ڕوحــەكان دەكــرد، 
خۆیــان بەســەرمدا دەدا، لــە ژیانمــدا لــە شــوێنی 
مــردووان )گۆڕســتان( نەخەوتــووم - بــەاڵم ئــەم شــەو 
پێویســتە لێــرە بخــەوم، كاتێــك بیــرم لەمــە كــردەوە، 
بــوو، هەرچەنــدە  نــاو قوڕگمــدا وشــك  لــە  زمانــم 
ئــارەزووی درككردنــی مەعریفەتــم هەبــوو، دەبوایــە 
ــەوە،  ــەڕووی ســەگەكان ببم ــوارەوە و ڕوو ب ــە خ بچم

ــوارەوە. ــە خ ــەاڵم نەچووم ب
ــاو هەمــوو ژوورە تاریكــەكان، هەســتم  نەچوومــە ن
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بــە شــتێك كــرد، گەڕامــەوە ژوورە گەورەكــەی بەســەر 
شــاردا دەڕوانــێ، ئاگــرم كــردەوە، ئاگردانــی لــێ بــوو، 
كۆمەڵێــك داری ســووتاندنی لــێ بــوو، بــاوەڕ ناكــەم، 
لێــرە خواردنیــان دروســت كردبــێ، خــۆم بــە ڕایەخــی 
لێــی  ئاگردانەكــە  بەرانبــەر  و  داپۆشــی  ژوورەكــە 

خەوتــم- زۆر هیــالك بــووم.
ئێســتا باســی تەلیســمی بەهێز دەكەم، لەنیوەشــەودا 
خەبــەرم بــۆوە، ئاگرەكــە كووژابــووەوە، ســەرمام بــوو، 
وا پێ دەچوو، دەور و پشتم چرپە و دەنگە دەنگیان 
بكــەم،  دەنگیــان  بــێ  ئــەوەی  بــۆ  دەهــات،  لێــوە 
چاوەكانــم داخســت، بڵێــی جارێكــی تــر خەوتبمــەوە، 
ــاوەڕەدا نیــم، هەســتم دەكــرد ڕوحــەكان، ڕوحــم  لــەو ب

ــاو دەری بهێنــی. ــە ئ ڕادەكێشــن، وەك ماســییەك ل
بۆچــی درۆ بكــەم؟ مــن قەشــەم و كــوڕی قەشــەم، 
هــەروەك دەڵێــن، ئــەو ڕوحانــە لــە شــوێنە بچووكەكەی 
شــوێنە  لــە  هــەن،  ئێمــە  نزیــك  لــە  مــردووەكان 
مەزنەكــەی شــەهیدەكان نیــن، حەزیــان لــە قســەكردن 
نییــە، لــە دوای ئــەم ســااڵنە دەزانــم، هەســتم كــردووە 
ڕاكێشــراوم وەكــوو ڕاكێشــانی ماســی بــە قــوالب، لــە 
جەســتەم چوومەتــە دەرەوە، خۆمــم دەبینــی لــە پێــش 
ــووم،  ــەاڵم مــن نەب ــە ســاردەكە، خەوتبــووم، ب ئاگردان
مــن ڕاكێشــرابووم تاوەكــوو شــاری شــەهیدان ببینــم.

شــەو  چونكــە  بێــت،  تاریــك  دەچــوو،  پــێ  وا 
شــوێنێك  هەمــوو  لــە  نەبــوو.  تاریــك  بــەاڵم  بــوو، 
ڕووناكــی هەبــوو - شــەبەنگی ڕووناكــی- تەمــی 
ــەم  ــۆرچ( ئ ــت )ت ــی - دەهــەزار الی ڕووناكــی بازنەی
دەدرەوشــایەوە  ئاســمان  نەدەبەخشــی،  ڕووناكییــەی 
ــم:  ــی، وت ــتێرەكان ببین ــی ئەس ــتەم دەتتوان ــە ئاس - ب
ئەوەیــە )تەلیســمی بــە هێــز( و دەلەرزیــم! لــە نــاو 
گوێمــدا، هاشــە هاشــێك، لــە شــێوەی هــاژەی ڕووبــار 
دەهــات، چاوەكانــم بــە ڕووناكییــەكان و گوێــم بــە 
هاشــە هاشــەكان كرانــەوە، زانیــم مــن شــارەكە دەبینــم 
بــە هەمــان شــێوەی ئــەو كاتــەی شــەهیدەكان لــە 

ژیانــدا بــوون.
ڕاســتییەكەی، ئەمــە بینیــن بــوو، بەڵــێ، ئەمــە 

ڕووناكــی بــوو: هەرگیــز لــە جەســتەمدا نەمدەبینــی، 
لــە  دەمــرد،  جەســتەم  ئــەوە  بمبینیبایــە،  ئەگــەر 
بــە  و  پیــادە  بــە  شــەهیدەكان،  الیەكــەوە،  هەمــوو 
ــان هەژمــار نەدەكــرا،  گالیســكە دەڕۆیشــتن، ژمارەی
گالیســكەكان شــەقامەكانیان گرتبــوو، بــۆ خۆشــیی 
خۆیــان شــەویان كردبــوو بــە ڕۆژ، لەگــەڵ خــۆر نــە 
ــان، دەنــگ و  دەخەوتــن، دەنــگ و ناڵــەی هاتوچۆی
هــاژەی ئــاوەكان بــوو. ئەمــە تەلیســم بــوو! دەتوانیــن 

ــان. ــوو كردی ــن، تەلیســم ب بیكەی
كــرد،  دەرەوەم  تەماشــای  تــرەوە  پەنجەرەیەكــی  لــە 
ڕووەكــە مەزنەكانــی پــردەكان، چەمابوونــەوە، ڕێگاكانی 

ــوون. ــەاڵت ب ــاوا و ڕۆژه ــەرەو ڕۆژئ ــەهید، ب ش
ــەردەوام  بەبــێ وچــان، بەبــێ  وچــان، شــەهیدەكان ب
ژێــر  لــە  توونێلێكیــان  چەنــد  بــوون!  جووڵــەدا  لــە 
ڕووبــارەكان لــێ دابــوو. بەهــەوادا فڕیــن، بــە ئامێــری 
بــاوەڕ پــێ نەكــراو، كاری مەزنیــان کــرد- هەمــوو 
زەوییــان داگیــر كردبــوو، ئەگــەر ئــارەزووی شــتێكیان 
بكردایــە، لــە بەشــەكانی تــری جیهــان داوایــان دەكــرد، 
هــەردەم هەروەكــوو كاریــان دەكــرد و دەحەســانەوە، بــە 
ــان  ــڕا، لێی هەمــان شــێوە ئاهەنــگ و خۆشــیان دەگێ
دەدا وەكــوو دڵــی پیــاو، دڵخــۆش بــوون، دڵخۆشــی 
شــەهیدان چییــە؟ مــەزن بــوون، زەبەلــالح بــوون، زۆر 
كاتێــك  بــوون،  گــوزەران  ناخۆشــی  بــوون،  دڵگیــر 
وەك  دەكــرد،  تەلیســمەكەیانم  و  خۆیــان  تەماشــای 
منداڵێــك هەســتم دەكــرد، كەمــێ زیاتــر، ڕادەكشــێنە 
خــوارەوە، دەمبینیــن، لــە گــەڵ ژیریــی، لــە دوای 
ژیریــی، مەعریفــەت لــە دوای مەعریفــەت، ئــەوەی 
هەرچەنــدە   - نەبــوو  بــاش  هەمــووی  دەیانكــرد 
دەمبینــی- ژیرییەكانیــان نەشــونمای دەكــرد تاوەكــوو 

ــە ئاشــتی. ــوو ب هەمــووی دەب
لــە كۆتاییــدا بــە چارەنووســی خۆیــان گەیشــتن، 
وتەیەكــی ســەختە، چارەنووســیان هــات، لــەو كاتــەی 
خەڵكــی  لەگــەڵ  دەبــڕی،  شــارەكەیان  شــەقامی 
جەنگەڵەكە لە شەڕدا بووم - پیاوانم دەدی دەمردن، 
بە شــێوازی شــەڕی شــەهیدەكان لەگەڵ شــەهیدەكان 



47 ژ )٢٨٤/٢٨٣( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢١

نازانیــن  دەهێنــا  بــەكار  چەكێكیــان  جــۆرە  نەبــوو، 
چییــە، تۆپــە ئاگــر و تەمــی ژەهــراوی لــە ئاســمان 
دەهاتــە خــوارەوە، كاتــی ســووتانە گەورەكــە و وێــران 
ــرد،  ــدا ڕایاندەك ــوو الیەك ــە هەم ــە ب ــوو ك ــە ب كردنەك
وەكــوو مێروولــەكان لەســەر شــەقامی شــارەكەیان- 

ــەژارەكان. ــەهیدە ه ــەژارەكان، ش ــەهیدە ه ش
 تــاوەرەكان دەســتیان كــرد بــە كەوتنــە خــوارەوە، 
هەندێكیــان ڕایــان كــرد، بەڵــێ هەندێكیــان، چیرۆكــە 
دەڵــێ، دوای چەنــد ســاڵێكیش  وا  ئەفســانەییەكە 
لــەوێ كــە شــارەكە بووبــوو بە شــوێنی مردوو، هێشــتا 
ڕووداوەكــەم  مابــوو،  هــەر  زەوی  لەســەر  ژەهرەكــە 
ــوون، تاریكــی بەســەر  ــم دی مردب دی، دوا پیاوەكان

ــام. ــوڵ گری ــە ك ــوو، ب شــارەكەدا هاتب
 ئەمانــەم هەمــوو دیــت، هــەروەك باســم كــرد، بــەاڵم 
ــە  ــی، هەڵســام ل ــی بەیان ــوو، كات ــە جەســتەمدا نەب ل
خــەو، برســیم بــوو، یەكــەم جــار بیــرم لە برســیەتییەكەم 
ــردەوە و شــێوا  ــم دەك ــە شــێواوی دڵ ــرم ل ــردەوە، بی نەك
بــووم، هــۆكاری شــوێنی مردووەكانــم دەزانــی، بــەاڵم 
نەمدەزانــی بۆچــی ڕووی دا، وام هەســت دەكــرد 
كــە نەدەبوایــە ڕووبــدات، لەگــەڵ ئــەو تەلیســمانەی 
هەیانبــوو. بەنــاو خانووەكــەدا ڕۆیشــتم، دەگــەڕام بــۆ 
وەاڵم، گەلــێ شــت لەنــاو خانووەكــەدا بــوو، لێــی تــێ 
نەدەگەیشــتم - هەرچەنــدە مــن قەشــەم و كــوڕی 
ڕووبــارە  كەنــاری  لــە  وابــوو  ئــەوە  وەك  قەشــەم، 
مەزنەكــە بیــت و هیــچ ڕووناكییــەك نەبــێ ڕێگاكــە 

ببینــی.
شــەهیدێكی مــردووم بینــی، لەســەر كورســییەكەی 
مــن  كــە  ژوورێــك  پەنجــەرەی  لەپێــش  دانشــتبوو، 
نەمبینیبــوو. یەكــەم جــار وام زانــی زینــدووە، پێســتی 
پشــتە دەســتیم بینــی، وەك چەرمێكــی وشــك وابــوو، 
ژوورەكــە داخرابــوو، وشــك و گــەرم - بــێ گومــان 
ئەمــە هــۆكاری مردنەكەیەتــی، لەســەرەتادا ترســام 
لێــی نزیــك ببمــەوە - ترســەكەم ڕەوییــەوە، دانیشــتبوو 
تەماشــای شــاری دەكــرد، جلوبەرگــی شــەهیدانی 
لەبــەر كردبــوو، تەمەنــی ناوەنــد بــوو - نــە گەنــج 

نــە پیــر- نازانــم چەنــد ســااڵن بــوو، بــەاڵم ژیــری و 
غەمگینــی لــە دەموچاویــدا بــە دی دەكــرا. وا دیــارە 
مردنــی  تەماشــای  دانیشــتبوو،  نەكردبــوو.  ڕای 

ــرد، خۆشــی مــرد. شــارەكەی دەك
لەدەســتدانی  لــە  باشــترە  یەكێــك  دەســتدانی  لــە 
كــە  دەبینــرا  دەموچــاوی  لــە  ئەمــەش   - ڕوحێــك 
ڕوحەكــە لەدەســت نەچــووە. دەمزانــی ئەگــەر دەســتی 
لــێ بــدەم دەبێــت بــە خــۆڵ - هەرچەنــدە هەنــدێ شــت 

ــەوە. ــە دەخوێنرای ــوو، ن ــدا هەب ــە دەم و چاوی ل
ئــەوە هەمــوو چیرۆكەكەمــە، دەمزانــی كــە ئــەوە 
پیــاوە، زانیــم كــە هەموویــان پیــاون، نەشــەهیدن و نــە 
عفریتــن. عفریتێكــی مەزنــە، ســتەمە بــاوەڕ بكــەی، 
ئــەوان پیــاو بــوون- بــە ڕێگایەكــی تاریكــدا ڕۆیشــتن، 
بــەاڵم پیــاو بــوون. دوای ئــەوە ترســم نەمــا و نەترســام 
بگەڕێمــەوە ماڵــەوە، هەرچەنــدە دوو جــار لەگــەڵ 
خەڵكــی  جاریــش  یــەك  و  كــرد  شــەڕم  ســەگەكان 

ــان كــردووم. جەنگــەڵ ڕاوی
كــە باوكمــم بینــی، دەســت نوێــژم گرتبــوو، نوێــژم 
وتــی  دا،  ســینگم  و  لێوەكانــم  لــە  دەســتی  كــرد، 
)ڕۆیشــتیت وەكــوو كــوڕ، گەڕایتــەوە وەكــوو پیــاو، 
وەكــوو قەشــە( وتــم بابەگیــان، ئــەوان هەموویــان پیــاو 
بــوون! چوومــە شــوێنی شــەهیدەكان و هەموویانــم 
بینــی، ئێســتا ســەرم ببــڕە، بــم كــوژە، ئەگــەر ئەمــە 
یاســایە - بــەاڵم مــن هــەر دەزانــم كــە ئــەوان پیــاو 

ــوون. ب
بــە چاوەكانــی ســەیری كــردم، وتــی )هەمــوو كات، 
ــەوەی كــردت -  یاســاكان هەمــان شــێوەیان نییــە - ئ
كــردت، لــە ژیانمــدا مــن نەمدەتوانــی بیكــەم، تــۆ 
لــەدوای مــن هاتــی و كــردت، بــۆم بــاس بكــە(. 
ــم، حــەزم  ــی لێڕاگرت ــش گوێ ــرد و ئەوی ــاس ك ــۆم ب ب
دەكــرد بــۆ هەمووانــی بــاس بكــەم، بــەاڵم باوكــم پێــی 
ــزە،  ــە هێ ــی )ڕاســتی، مامزێكــی ب ــوو، وت ــاش نەب ب
ــەك جــار هەمــوو  ئەگــەر ڕاوی بكــەی، ئەگــەر بەی
هــۆ  بــێ  بمــرێ،  لەوانەیــە  بخــۆی،  ڕاســتییەكان 
نییــە كــە باپیرانمــان شــوێنی مردووەكانیــان ڕێ پــێ 
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ــن(. نەداوی
باوكــم ڕاســتی كــرد - باشــتر وایــە ڕاســتییەكان 
ــی  ــە ڕۆژان ــم، قەشــەكان ل كــەم كــەم بدركێنــی، زانی
ــە  ــرا خــواردووە، ب ــوردوودا، مەعریفەتیــان زۆر خێ ڕاب
هــەر حــاڵ، ئێمــە ســەرەتاكەمان دەســت پــێ كــرد، بــە 
تەنیــا بــۆ خاتــری مێتاڵەكــە نییــە دەچیــن بۆ شــوێنی 
مــردووەكان - بەڵكــوو بــۆ كتێبــەكان و نووســینەكانە، 
فێربوونیــان زەحمەتــە. هــۆكاری تەلیســمەكان شــكاون 
ســەرنجیان  و  بكەیــن  ســەیریان  دەتوانیــن  بــەاڵم   -
لــێ بدەیــن، بــە الیەنــی كــەم، ســەرەتاكە دەســت پــێ 

بكەیــن.
كاتــێ بــووم بــە ســەرۆكی قەشــەكان، دەڕۆیــن بــۆ 
ئــەو دیــوی ڕووبــارە مەزنەكــە، دەچیــن بــۆ شــوێنی 
شــەهیدان - شــاری نیویــۆرك، یــەك پیــاوە، بەڵكــوو، 
شــەهیدەكان  وێنــەی  ســەیری  پیــاون،  كۆمەڵێــك 
بكەیــن، شــەهید ئاشــینگ و ئەوانــی تــر بدۆزینــەوە- 
شــەهیدان ئەبڕاهــام لینكۆڵیــن و بیڵتیمــۆر و مــۆزس، 
پیــاوەكان بــوون شــاریان دروســت كــرد، شــەهیدەكان 
دەموچــاوی  بــوون،  پیــاو  نەبــوون،  عفریتــەكان  و 
مردووەكــەم لــە یــادە. پیــاوەكان لــە پێــش ئێمــە لــەوێ 
بــوون - پێویســتە جارێكــی تــر، شــار بینــا بكەینــەوە.

)*( لــە كەنــاری ئاوەكانــی بابیلــۆن یەكێكــە لــە پەنجــا 
كورتــە چیرۆكــە مەزنەكانــی ئەمەریــكا، لــە ســاڵی 2008 
ــزی  ــی ئینگلی ــران پڕۆفیســۆری ئەدەب ــۆن ك پڕۆفیســور میڵت
پێشــەكی  و  كــردوون  ئامــادەی  واشــنتۆن  جــۆرج  زانكــۆی 

بۆنوســیون و چاپــی كــردوون.
كورتــە چیرۆكــی لــە )كەنــاری ئاوەكانی بابیلۆن( نووســەری 
لــە  و  نووســیویەتی  بەنیــت  ڤینســینت  ســتیفن  ئەمەریكــی 
ــەرە  ــەم نووس ــەوە، ئ ــاو كراوەت ــار ب ــەم ج ــۆ یەك 1937/7/31 ب
شــاعیر و چیرۆكنــووس و ڕۆماننــووس بــووە، لــە 1895/7/22 
ــە  ــووە و ل ــك ب ــە دای ــكا ل ــە ئەمەری ــی پنســلڤانیا ل ــە ویالیەت ل
19٤3/3/13 لــە تەمەنــی ٤7 ســاڵیدا كۆچــی دوایــی كــردووە.
وەرگێــڕ  چیرۆكەكــەی  نووســینی  لــە  ســاڵ   83 دوای 

كــوردی. بــە  كردوویەتــی 
نووســەر ئــەم چیرۆكــەی نووســیوە وەكــوو كاردانەوەیەكــی 
بۆردوومــان كردنــی شــاری گیورینــكا لــە هەرێمــی باســك لــە 
واڵتــی ئیســپانیا لــە 1937/٤/26 لەكاتــی شــەڕی شارســتانی 
)ســیڤیلی( ئیســپانیا. هــەر لــەم ســاڵەدا لــە مانگــی حوزەیرانــی 
1937 وێنەكێشــی نــاوداری ئیســپانی پابلــۆ پیكاســۆ تابلــۆی 

یــادەوەری كێشــاوە.
نووســەر كوژراوانــی ئــەم بۆردوومانــە زۆر لــە شــەهیدان بــە 
بەرزتــر دەزانێــت، بۆیــە پلــە و پایــەی )خــواكان(ی بــۆ دانــاون، 

واتــا )شــوێنی خــواكان = شــوێنی مــردووەكان(.
بــۆ ڕێزگرتنــی بــاری كۆمەاڵیەتی واڵتمان، بەباشــمان زانی 
لــە جیاتــی وشــەی )خــوا( وشــەی )شــەهید( بــۆ مــردووەكان 
لــەم چیرۆكــەدا بەكاربهێنیــن، چونكــە لە شــەریعەتماندا شــەهید 

بــوون بەرزتریــن پلەیــە..
لێــرەدا ســپاس و پێزانینــم ئاراســتەی ڕێــزدار د. ئیبراهــم قــادر 
محەمــەد دەكــەم لــە بەشــی كــوردی- كۆلێــژی پــەروەردەی 
بنەڕەتــی/ زانكــۆی ســەاڵحەددین - هەولێــر. پێداچوونــەوەو 
تێبینییەكانــی و هەڵســەنگانی وەڕگێرانەكــەی دەوڵەمەندتــر 

كــرد.
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