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 ڕاست ئەم کچە کێیە؟ بە !باوکت کاول بێت کە جوانی وای ماڵی -
ربانی بم بە قەڵەم دروستیی قو ئەڵیی خوا بە !خوا ئەمە چییە پەنا بە -

 !کردووە
ی یتتیتت  جتتار  وەرە ستتەورکە ختتوا چ ،کتورە ەەییتتو بتت  کتتو  ئەچیتتت -

 !ئینجا بڵێ ئیشم ەەوە ،دروست کردووە
ئەکتتترا  و باستتتانە و ێەقتتتێ قستتتەی ەوتتتایرو  قەو  تتتو نە ئەم قسەو

 ئەبیسیرا  کە خونچەی قێ بواوە.
ەەانی دک نەوتتڵتتخە ،بتتوو ختتونچە ەەر بە ڕاستتیی وەن ختتونچە ێتتو  وا

چتتتاو و دەمو  وتتتا ،ستتتەروپر   وتتتا ،ی بکتتتاق. قەدوبتتتااو کتتتستتتەوری 
وەن قە  ؛دەمتتودا  و قێتتوی ئتتا  و قتتوڵ ی  وتتا ،ڕوومەیتتی پەڕەی ێتتوڵی

و بێ قەڵەمتی نگ کاری و بێ ڕەبێ دەسی ،ی ڕاسیییوەن جوانیر. جوان
 ی خواوی.یجوان ؛غەشدەسیکرد و بێ غەقو
بگرە قە ەەموو  ،ەڕەکی خ وا  ناوی دەرکردبووێخونچە نەن ەەر قە 

ا نتتتاوی بەستتتەر ەمانتتتانەوە بتتتوو. ئەوەی ئەوەنتتتدەی یتتتر د ارەکە تتت
ی  تتەرم و وئەو یارمتتا ،وحورمەیەکەی بتتووحەوتتا ،جتتوانیری کردبتتوو

ەوق و دەموچتاوی ستوور ا دەرئەکد ک وە بوو کە قە چاوە ێە ەکانی
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 ،حتی خت ی باتواوەدیەروت  ئەبتووەوە وەخیتێ ێتو ی قە مەەێیرا و دەەڵ
کە . چتترئ ئەاوە کەوا ستتەوری ئەو ئەکە  و چرپەەەستتیی بکتترد  وتتا

بوو . بگترە قەوساوە تەوە  وە قەبەر ئەوە ەەمیشە خواەبێنیکەری بەڕ
ی ئەکتترد و  تتووکرد  و  تتیی وکە ەێشتتیا منتتا  بتتوو و قە کتت ا  وتتار

ختتت  کە رتتتومری بتتتوو بە  .ال وتتتاری و چاو تتتارکێی منتتتاا  بتتتوو وای
ئییتتر پیتتر و ێەنتتڵ، دەوڵەمەنتتد و وەقیتتر، جتتوا  و  ،ە حەڤتتدە ستتا دە تتا

بتتوو  ئەەتتاین داواوتتن ئەکتترد و متتاڵی باوکیتتا   ڕ تتوەرون ەەر بەینا تت
بە ەەوتتیە و دوو  ،دبتتوو. ختتونچە ەار جتتار بێتتوار ئەبتتووەەراستتا  کر

چتتتونکە  ڕ،اەیی بتتت  حەمتتتامی ناوبتتتاەایتتتاو ئەچتتتووە دەر . بەەەوتتتیە نە
بتێ  خەڵک بییوانیاوە خ ی ییتا بشتیاوە خ وا  حەمامی واوا  نەبوو کە

ندەی پێ نەچوو دەنتگ ئەوە بە یاواەیی ەسیانا . ،ئەوەی سەرمای باێ
 پتر  و پرستیار دەستیی پتێ وەوە کە ختونچە درا بە  توو ووباڵوە ب

 کرد.
ئەو  ،بتوانن ئەمە کێتیەەار کە  بە پەرا ەوە و بە ەەڵەداوا  چوو  

 بەخییارەی خونچەی پێ ڕاەی بووە و بوو بە نسیای. 
 یحتتاجی رەقتتبە  وەئتتاخری ەاری پتتێ نەچتتوو و ەانتترا کە ختتونچە درا

بتوو  ەەنتد  وەختت ،وڕماو. ەەموو خەڵتکەکە ستەروا  ستیو سەرکار
ی وا یتا  خستت و ەیتبە میرایی حاجی یری یا و ەد ەق بەر  قە داخان
ا و ستەری ڕاوە تێنێ و بڵتێ وای پێتی دوەکت بتدا بەەەبوو ەەر دەست 
 ،باوکی نەمێنێکەش ئەوگوق ەەی رەمری داوکودو حەرام بێت و ئەوی

دە ستا   !ک نەبەو پیرەمێردە کەوڵە تئەو کچە ناەدارەوا  چ   ورا 
کوڕە پارەی حاجی چاوی کو ر کرد  چاووتا  قە  !قە باوکی ێەورەیرە

 پیری و ێەنجی نەما.
بەونێکتی ەار  نتاو خەڵکتدا و یتا بوونەوە بە ران باڵوئییر قسە و قسە

ە خ  تەی ژ تر دانتی خەڵکتی یهێنانە بتوو بە بنێشتوکرد  و ژنوئەم  
 و قەێە  ئەو ەەمتتتوو قستتتە ، تتتار. ختتتونچە ێتتتو وراوەوە بتتت  حتتتاجی

 وڕمانە و ەەرچی ەەبوو.وقسەران و سەر س
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چتوو  ،  وەکو بیەو تت ئەوەنتدەی یتر دویەدوتیەی خەڵکتی بتداقیحاجی
ەەر بە  د،بتت  کتتر یەنتتدەی ئتتاڵیوو  و جوتتی جتتوا  و ناومتتاڵی چتتاکوئە

 جار ک خونچەی نوقمی خێر و خ  ی کرد.
ن خت ی ێدڵتی ڕاەی کتاق. ئەڵت ئەو ئەوگوق ئەوە ب وە وای ب  ئەکاق یا

یر دەوگوق بتاوکی  ڕاەی نەبووە و خەروک بووە خ ی بکوژ ت. ئەوی
ەیەوە و حتتتتاجی ەەمتتتتوو قەرەەکتتتتانی بتتتت  داو ،ئەوەنتتتتدە قەرەار بتتتتوو

کیشتتتی داوەیتتتێ. ئەم دەوگتتتوق بتتتابە قەق بتتتاوەڕ نتتتاکەم ئەم ووەخانو
 ،٥٦ساڵە و پیاوەکە  ٨١هێنانە سەربگر ت. ئاخر ئەم وەقیرە رومری ژن

مە و قە چیتتت کەمە. یتتا ەستتا  قە بتتاوکی ێەورەیتترە. ئییتتر د ٨١ئەڵتتین 
ەوە و کتتچەکە قە متتاڵی ومتتاوەوەکی ەاروتت  کە ەەمتتوو  تتیێک ب ابتتو

ئەەێنا قە بەوتت و بتاقوورە ک ەەر واەی نەڵەێشیا خە ،خ ی دانیشیاوو
 و حەسوودی و بەخیوی بە حاجی رەقی.

بەام  ،ختتتونچە بەرە بەرە خەروتتتک ئەبتتتوو بە ژوتتتانی یتتتاەەی ڕائەەتتتاق
ا ەوو ەوو دڵتتی پتت  ئەبتتوو  و بیتتری داوتتک و بتتاون و دقەێە  ئەوە تت

خو ک و براکانی ئەکترد. بت وە ەار جتار ئەچتوو بت  الوتا  و داوتک و 
چتونکە  ،بوو  و سەروا  ئەدا. ب وەش دڵی یەنگ ئەبوو ەسی بەڕ وەک

و خو تتک و بتترای ەار بتتوو. وێتتری ق ەقتت  و وێتتری خێوانتتی قەڵەبتتاڵ  
 ەتاواری داوکتی بتوو بەدەنگەدەنگ و  ەڕە تەقی منتاڵە وردکە و ەایو

و کی ختتت ش وەووپتتت  ختتت ی بینتتتی بە یەنیتتتاوی قە ختتتانقە ،ستتتییانەوەەد
ەقوپەقی چتان و خ  تی نتوقمی ئتاڵیو  و ڕاەاوە بە وەرش و قاڵی و ک

بەام ەەمتوو ئەمتانە دوای چەنتد ڕاژ تک و  ،سورمە و یورمەی جوا 
وپشتتتیی بە کەڵکتتتی نەەتتتاین و ەتتتی  دوای ڕەووتتتنەوەی خەڵکتتتی دەور

 یاقەق نەبێت.نەویوانی کاری یێاکاق کە ئەوەندە بێ
چتتونکە  ،ەەرچەنتتدە ێیتتانێکی بە متتاڵی وەستتیا قتتادری دراوستتێیا  بتتوو

ەەروەەتتتا ەەمیشتتتە بە دەنگتتتیەوە  و خێوانێکتتتی ەار بتتتوو  ئەوانتتتی 
بە یتتاواەیی ئەحتتمەدی کوڕوتتا  کە وردووتتکە بتتوو و ختتونچە  ،ئەچتتوو 

ت. یێکتت ا کە  تتەمتتو و ئەوال کە وردە  تتیی بتت  بک ئەونتتاردە بتتاەار و ئ
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ئەنتتا و بە ەەر ەوو کیێاەکتتانی دا ،ئەحمەدوتت  ئەێەڕاوەوە قە مەکتتیە 
 .ەیەکتتتتردە الی ختتتتونچە کە بوانتتتتێ ەتتتتی  ئیشتتتتی نیتتتتد ەەڵەداوا  ڕای

یتتاواەیی کە حەباوەختتانی  بە ،ختتونچەش ەار دڵتتی پێیتتا  ختت ش بتتوو
 یا  ەار ژنێکی دڵس ە و چان بوو.داوک

ێەقێ جتار بت  ختونچەی ئەێێت اوەوە کە چەنتد قە دەمتێ ستاڵەوە قەێە  
حتاجی رەقتی دراوستێن و ەەر پتێکەوە  یتاکو ئیستیە و ەەمیشتتە وەن 

چ   وەسیا قادر ئەو ەەموو ساڵە دڵس ە وەکیل و کویتل  وەن ماڵن و
خانی خو کی حاجی ئەوە ەەر ەی  با  دەسیی حاجیە. خ  ڕەرنا بە

بە  ،ا چەنتتتد ڕاحیتتتا  بەستتتەر وەکەوەوەدخانتتتێکە قەێە  حەب ،ناکر تتتت
حەبەختتا   ،ختتا  ێەورە بتتووە تتیری ڕەرنا یتتاواەیی کە ئەحمەدوتت  بە

   و یتتتاەەی بتتت  ختتتونچە ئەوکتتترد بە ێتتتاڵیە و پێکەنتتتین و باستتتی کتتت
ئییتتر  ،ڕە ئەبتتموئەێێتتراوەوە و ئەوگتتوق کە ەەنتتد  جتتار قە ئەحتتمەد یتتو

 وەائەکتاق و ئەڵێتت وەکستەر ڕا ،خ ق ئەەانی منا  چەند بەەمی ەەوە
ئەووت   ،کە ئەچێت  کایم قێ ئەکاق ،ئێسیە ئەچم بە داوە ڕەرنا ئەڵێم

ی ئەکەوق بە ێتتاە تتت. حەبەختتا   د تتیە ستتەرم  تترق و  تت م قتتێ ئەب
پشتتتتتیا و ئەوگتتتتتوق ختتتتتوا نەکتتتتتا جار تتتتتک قە دەستتتتتیم دەربچیتتتتتت و 

ی یجیتتتتایبە ختتتتوا د تتتتیە ستتتتەرم قە مستتتتیەک ڵەوەن قە ئەحتتتتمەد بتتتتدەم
ئەوە  ،ی کتوڕەکەمیجیتایدەم قێ ئەداق و ئەڵێت ئەوە قە ،مسیەک ڵەوەن

 ئەکێشی.چ نت د  د ت پیا
دا ەئەکتتتتتیە  ئەێەڕاوەوە و ستتتتتەری ختتتتتونچەی ئەحمەدوتتتتت  کە قە م

ا چی قەوماوە و کێ کە ئیم  ،مەکیەبی ب  ئەێێ اوەوەدائەنیشت باسی 
کەچتتی  ە بتت  ستتەر یەختتیەومتتورەقیم کێتتی ەەڵستتاندو ،داری ختتواردووە

ی ویتووە و یتمام ستیا الڵەپەیەکە ئیمت ا چ .دەمی پ  بووە قە ختوارد 
یەوە. ئییر قەم ج رە ووە ەی مەکیە  کێ و کێ الساویا  کردقە حەو

ئەپ  تی بە قکتی سەرپ  تەکەی خونجەش دەمی دا ،قسانەی ب  ئەکرد
و ئەوتتتتداوە قاقتتتتای پێکەنتتتتین و ورمێستتتتک قە چتتتتاوی دەرئەپتتتت ی و کە 

ئەووت  ئەکەویە باستی متاڵی خ وتا  و کە خو تک  ،ئەەایەوە سەرخ 
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   تتتەڕ ئەکە  و چتتت   براوەکتتتی پیستتتوپ خڵێ ەەوە و براکتتتانی چتتت 
یی قە دەستتتیی و کتتتوڕەکە ێەورە تتتە و قە وەەەمیشتتتە داوکتتتی ەتتتاوار

ن بتت  حەمتتام ەەرچتتی ورێتتکەچتتی واوە و ئەو ڕاژەی بین ،میەوەستتییەوە
ئەبتتێ   ەەوە ئەەانتتن کە ئەمە کتتاوە بە خێتتردەرودراوستتێ و ێەڕەن 

 ،خ ی بشواق و ئەوە ئەوانەو  بینتر ن بت  حەمتام. بە پتێچەوانەی ئەو
ئەو  تتتتتتەو و ڕاژ قەبەر ئتتتتتتاو نەوە و  ،براوەکتتتتتتی ێەورەیتتتتتتری ەەوە

ابێ خەیتتتی پرچتتتی دەستتتیەوەوە و خەروکتتتی ختت وەیی. نتتت وکێشتتی بەوم
ت و ەەمیشتە دوو دەست ی قە ێتچبوابێت و نتابێ قەدی جوەکتانی یێتک 

وەکتتێ بتت  دەستتت و دەموچتتاوی و وەکێکتتی بتت  ستت ونەوەی  ،اوەدێیروانتت
کە ئەبێ وەن یاەە برویەوا  بێتت. ئەحمەدوت  کە ێتو ی  ،ق ندەرەکانی

ەبەەی دەپەڕی و ەەڵتتدرانتتدەوە و ەەڵتتوختت ی ئەبو ،قەو قستتانە ئەبتتوو
بیر کتی قە خت ی  ،یەنیتا ئەبتوو ی جار کە خونچە بەقپێکەنین. ێەقەبەر 

ا و پێئەکەنی و ئەوگتوق ئەوەڕا چت   دوەک ئەکردەوە و دەسیی ئەدا بە
ستتەورکە چتت    ،یە ئەقڵتتی ئەم منتتاڵە دە ستتاڵەوەووەئەقڵتتی ختت مم خستتی

ئەێێتتت ونەوە. ەەروا مانتتتگ و ستتتا  دائەنیشتتتین و حکتتتاوەق بتتت  وەکیتتتر 
وەن ختتت ی حەپتتت  و ختتتونچەش ەەر ،وەنئەپەڕون وەن قە دوای یێتتت

جتتوانیر  قو  و مترواری و وستتورمەی چتان بتتوو. یتا ئەەتتاودووتی ئتتاڵی
وەن میوەوەکی ێەویوی ناوا  چتاوەڕ ی دەستیێکی ئەکترد کە  ئەبوو و
ەسیەی ئەو ەەواوو ەار دەسیێکی بێهێو و بێیین بەام ئەو د ،بیکایەوە

و ێەرمەی  ەەڵچتتوو ستت  بتتوو. قەێە  ئەو ەەمتتوو کتتوا  و و ساردو
ی ئەمتتتدا قەق نەئەێونجتتتا. ەەرچەنتتتدە یەیتتتی جتتتوانڕەەرەەکتتتاری و ەە

نگ ئاب وو و حەوایی خت وەوە بتوو خ ی بە یە چە وەن ەەمیشەینخو
کە قە بەونتی ئەو  قەی ئەێتریەەروەەا ەار حتورمەیی ئەو پەووەنتدو و

ا ەەبتتتتوو و بە ەەمتتتتوو ەێتتتتو و یوانتتتتای ختتتت وەوە ئەو دو مێردەکەوتتتت
ا بت   تت و قستە دت و ئەوانەی قە ێ می قوڕاووتیەی ئەپاراسوپەووەند

ەار یەروتتت  ئەکتتتردەوە و وای قتتتێ ئەکتتترد  کە  ،و قستتتەران ئەێەڕا 
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ەوە و قت  و قێووتا  ەەڵاتر  بت  ستەر ردەستت و بت دەست بخەنە سەر
 ەدەق قە کاری خوا بکە .سەەڵیوریێنن و 

بتتتوو کە  بەام یەنیتتتا ئتتتارەەوووەن ئەەتتتاق بە خەوتتتاڵی ختتتونچەدا ئەوە
وکی ەەبتواوە وش ئەبوو ئەێەر ەی  نەبێت مناڵێکی ئێستک ستچەند خ 

اواتتتوارداوە و ختتت ی پێتتتوە خەروتتتک کتتترداوە. بە ڕو بییوانیتتتاوە قەێەڵتتتی 
یاواەیی کە ئارەەووی داوکێیی ەاری بت  ئەەێنتا و ەەمیشتە ەتانی ئەدا 

وا بە پەقە یێتئەپەڕون بتێ ئەوەی  و بانگی ئەکرد. مانتگ و ستاڵی  ەەر
ەکی جتتوم ە ی تتەرم قە کە  بتتکە . بەوتتانی  پتتر  بە کە  بتتکە  وتتا

دا و وەکتتو بتتانگی کتتردکن ختت ی کتترد بە متتاڵی متتامە رەقیتتئەحتمەد بە ڕا
ەەمتتوو  ستوور ەەڵگەڕابتتوو و دڵتتی خت ش بتتوو و تتڵەژابوو و  ،ئەکترد

و ئەم ژوور و ئەو ژووری  نتا کتانەوەقە ی پێئەکەنی و پاڵی بە دەرێا
م بتت  پەوتتا بتتوو. چتتاکبە ختتوا ئیشتتێکی ەار  ،ویی متتامە ێیتتا کتترد و ێتت

ی مێتتردی ڕاپەڕوتتن و دڵیتتا  یستتەرا و ختت ی و حتتاجختتونچەش ەتتاق بە
 خ ش بوو و ێوییا  ئادەی بڵی بوانین چییە؟

ەوە و بە یچتتتاوی ختتت ی ستتت وئەحتتتمەد دەستتت ەکەی دەرەێنتتتا و دەمو
کەوە وئیمشەو خاڵە مچەی خومی باوکم قە کەرکو یەکەوە ێویییخ  
بتووە و پەکتی کەویتووە  پیر ە ماڵی ئێمە و بە باوکی ێوق کەواوەایاو

یكە و ێتویی ئەمەو تت ئەحتمەد  ماوە و پێووستیی بە دڵست و یاقەیی نە
داومەەر تتتتنم الی ختتتت م و ەەمتتتتوو ئیشتتتتوکاری  ونوبەرم بتتتت  کەرکتتتت

یشتتی وبە یتتاواەیی کە  ە تتی سانەو ،خانەکەمی بتتدەمە دەستتتمستتاور
 کردووە. یەواو

 ، تتتتبەستتتەریا دابار رەقتتتی ێتتتویی وتتتاخوا ڕاڵە خێتتتری دونیتتتاحتتتاجی 
 ،ئیشتتتتتێکی ەار چتتتتتاکەئە تتتتتهەدوبیوو ئەمە ەەر قتتتتتابیوی ختتتتت یە وەا

 ،نوئەمەیتتا کەرکتتو ەبەام قەونتتاک ،چتتی ەاروشتتت بیتتر ئەکەوتتنئەێەر
ئەدەوتتتتتت و ئتتتتتێمەش ەەمیشتتتتتە ڕ متتتتتا   ەوو ەوو ستتتتتەرما  ،نتتتتووکە

متتامە وەا  ئینجتتا وا ەوو ئتت غر ئەکەوتتت؟ ئەحتتمەد ێتتویی ،ئەکەو تتتیێ
چتونکە ختتاڵە متتچە ئەڵێتتت کەوا  ،بتت اونێیتا  ڕەنتتگە ەەر ئەم ئێتتوارەوە 
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دەستتتت  تتتاێردەوە و  وا بەڕەا  بە ئیشتتتەکانی مستتتاورخانەکەی ەەر
بەام ەەر حەە ئەکتاق ەوو  ،ئەڵیت ئەێەرچی ەەموووتا  کتوڕی با تن

 بگەڕ یەوە.
ێیتتا  وتتاخوا  ەوە ێتتویی ئتت خەی ئەحەیختتونچەش بە  تتەوق و خ  تتی

جێت خاڵی ئەبێتت  ڕاسیی ا دابار ت. بەام بەدسەریی دونیاق بەیخ  
و ەارق بیر ئەکەون. خونچە بە ەەردەخەنەوەکی  تیرونەوە ستەور کی 

بیر  نەچیت و ئییر ئێمەق ،ئەحمەدی کرد و ێویی ەوو ەوو بێییەوە ەا
بڵێی؟ بە ختوا ەوو ەوو خت م قە ختاڵە  نەمێنێ. ئەحمەد ێویی چ  ؟ یت

 مچە ئەدەمەوە و د مەوە ب  الیا .
 ە ب  نەەاق سەر کما  بداق.ئەی ئەو کاور حاجی رەقی ێویی

ێویی ەەر ئێستیە د تیە خومەیتت بە یتاواەیی  ،ئەحمەد ێویی چ   خاڵە
 نەکەردە ناستتاغی. قەم قستتانەدا بتتوو  کە ختتاڵە متتچە بەی ختتوایتتکە ەان

متاا. ەەمتتوو  ێترم و ەتوور و قاقتای پێکەنتین و کت کە کت ن کتردی بە
ن و ەەستتیا  بتت  بەخێرەتتاین و قەێە  حتتاجی دەستتییا  کتتردە موتتی وە

کترد.  قتێما تەای ی ێەرمی قەێە  خونچە کرد و چەنتد یچان و چ ن
رەقتتی ێتتوق و وەن کیە و قە قستتە خ  تتەکانی بە حتتاجی وستتێ نتت دوو

 دا دا و چەند یوانجێکی یێگرق.یەی بە حاجیڵدوو مسیەک ڵەی ێا
ەوە ڕووی کردە ختاڵە متچە و ێتویی یحاجی رەقی بە پێکەنین و ێەرمی

جار  ەەناسەوەکی بدە، پشتوووەن بتدە. ئەوە ەتیون  ،ماڵت کاول بێت
 جار  وەرە دانیشە بوانین چی ئەخ ویەوە. ،ی ە  قەسەرخ  ،نەبووی

ێورج خەروکی پیاڵەکتانی بتوو و چتاوەکی  ،خونچە چاوەکەی حاەر بوو
جتتوانی بتت  ختتاڵە یێکتترد و ئەحتتمەد خستتییە بەردەمتتی. حتتاجی رەقتتی بە 

ەی ئێمە چتی ئ ،ئەحە بەروت پەرا ەوە ێویی ەەی کاور ئەوە ەایووی
خانتتتت ڕاەی کتتترد. ختتت  ئەو ئەێەر ئەحتتتمەد بکەوتتتن؟ ئەوە چتتت   حەبە

ا و  تتتتار دکەو تتتتت رەبتتتتا ئەدا بە ستتتتەرو ستتتتەرایێک قە  تتتتو نێک دوا
و ێویی  یحمەد پێکەنیبوانێت ب  دوا کەویووە. ئە ژ ر ئەکاق یاسەرەو

م ەی پێشتتوو قەێە  وەن دوو وجت ،متامە ێیتا  ڕاستتت ئەوەرمتویوەا 
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 ،وڕ م چتتووم بتت  چەمچەمتتا  بتت  ستتەر  تتاوی کتتوڕ کی ناستتیاوما ەتتا
هێشیووە کەسما  بنوون. ەەر م ێویی ئەو  ەوە داوکت نەوکەچی باوک

اپەڕوتتتوە و ەەستتتتیاوەیەوە و ەەەار دانیشتتتیووە و پتتتا  کەویتتتووە و ڕ
ە بتت  ەێشتتیم یی موتتم بشتتكێ ئەوووەرتتای قە ختت ی کتتردووە و ێویتتوود

ەەر ەایووە و چتووە و جنێتوی و  وانەب واق قەێە  ئەو ەەییو و مەیی
وتتتتانم و ەەر منتتتتاڵی وکە بتتتت چی بردو ،ی بە ەاوڕ کتتتتانم داوەبە ختتتت 

ا. ئییتتتر متتتاڵەکەی  تتتیواندبوو یتتتاکو دبەستتتەەمانی داپڵ ستتتیوە قە یاوانتتت
بتتاوەڕ نتتاکەم ئتتام منتتی  وا ئەڵتێم  ی  ێتویییتتەتایاوومەوە. حتتاجی رەق

 اکاق.حەبەخا  بیوانێت ەەڵ
خەمیتا   دا و بە ەەناستەب کێوە ێتوییاقتاوەکی بەرەی قتێ خاڵە مچە ق

نەبێت بە سەری ەەمووما  ئێسیە وا وێتر ئەبێتت نەبێتیەوە. ەار کە  
دەردی  ،دواوی ڕاەتایوو  ،واوا  کردووە و قەوو  خراپیروا  کردووە

نیتتوەڕا ختتاڵە متتچە قە قەمەرە ەقەکە ێتتویەنی ئینستتا  ەاڵتتمە. دواومەستت
وار کی ئەحتمەدی ا و ەتادەرکی حەو ەوە سەر کی کێش دابەەی و قە

ەنتتگە. درم ئەحتتمەد ێیتتا  حتتاەری؟ دەی خێتتراکە بتتاوک کتترد و ێتتویی
داوک و بتاون و  ،دەسیەوە کی بەوەەەڵەداوا  ەاق و جانیا ەحمەد بە ئ

پتت  ورمێستتکەوە خو تتک و بتترای بە دواوە بتتوو . پتتووری بە چتتاوی 
کرد  بتتوو. خو تتکە ورتتا خو نتتد  و وتتووو د قکورستتیخەروکتتی ئاوەیە

ئویومایوەکە کەویە کە  مە ئاوەوە بە مایی ڕاوەسیا یاێەورەکەی بە جا
 دواوە ب  ژ . باوکی   رەە و ماق باوو. ئاوەکەی بە ،ڕ 

 خاڵە مچە سەور کی کرد و دەسیێکی قە پشیی ئەحمەد دا و ێویی ب ا
روتتتانی ئەمتتتا  و ڕووی کتتتردە بتتتاوکەکەم ستتتوار بە. ێتتتو  مەدەرە ێ

ئەچێتتت بتت  حەر  و جەمتتارەق و ێتتویی ئەوە چییتتانە ئەڵێتتی کتتوڕەکە 
کوڕەکە  کور ێەورە بووە و پیتاوە  ،بێنن غەەا. کوڕە باوکم واەی قێ

 ئەمەی ب  چییە! ،اقگخ ی ب قێی ێەڕون با ب وا بە
قە پشتیی قەمەرەکە ستوار بتوو  قەێە  پیتاو کی خاڵە مچە و ئەحتمەد 

بتتتتتوو  بە ستتتتتێ کە  و  ،یتتتتترو  کە ەەر قە پشتتتتتیەوە دانیشتتتتتیاوو
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. ئییتتتر بە ویەکە دانیشتتتیاویێە  ئویتتتومایوچکی  قە پێشتتتەوە قەوەکتتتابرا
ا  کتتتتتتتترد و قەمەرەکە کەویە ڕ  بەرەو یتتتتتتتتحاویووەەموووتتتتتتتتا  خوا

و  و یاکو ێەوشینە دەوروبەری قویاستا  و ون. قە  ار دەرچوکەرکو
. وەحەق دوتار بتوڕئەحتمەد ەەر متاق و بێتدەنگ و نتا ی،باخی بەخییار

کتوڕم بت  وا  دانەوەی و ێتوییە مچە کەویە قسەکرد  قەێەڵی و دڵخاڵ
خت  منتا   ،ێو  مەدەر  ئێسیە ی و  ڕاد یت و ئەوانی  ڕاد ن ،مایی

داق و بتاتان پیشتا  اوکت بکەوت. ئەحمەد ووستیی خت ی بێنیت بیری د
 وروبەام چتونکە وەکەم جتارە د ،ێویی نە ختاڵە ێیتا  ێتو م نەداوەیتێ

 ئەکەومەوە ب وە ی ە  ب  منی  و ب  داوکم و ئەوانی  ەەحمەیە.
دەسیی کرد بە قسە و پرسیار قە  ،کاقبسیی ئەحمەد سەرقا  خاڵە وو

 چیتتیە و قە یت و ئیشتتێتتئەچ  کتتو کتتابرای یەنیشتتییانی پرستتی کە بتت 
کو وە ەایووە و قەوەی پێشیەوە ی و دوسا  چەند قسە و پرستیاری 
کرد. دواوی خاڵە مچە دەسیی ناوە پەناێو ی و دەسیی کترد بە ەەنتد  

کتتترد قە  پێتتتی بتتت ی و چتتتاوی پتتت  قەپتتت  کتتت کە ،و ێتتت رانی گمتتتنگە منتتت
دەم کتت کە کت کەوە ێتتویی  ە بەڵختا ،کتترد ورمێستک و ەەناستتەی ستوار

بتت چی ئەەێڵێتتت. دوای ئەوەی ەەنتتد   ،ەەی نەرتتوەق قە بتتاوکی کتت کی
ەایەوە سەرخ  قە جەمارەیی پرسی کە ئاوا کەسیا  ێت رانی ئەەانتن؟ 

کتابراکەی  ،دەم ەتایە دەر  ەەر ئەوەندەی خاڵە متچە ئەم قستەوەی قە
بتوو. ەەر ێتورج  شتیاوو ەەروەن قە ختوای ووستیاێ وایقە پێشەوە دان

ن کتتتردەوە و دەستتتیی نتتتاوە ای پتتتنەرمە کتتت کەوەکی بتتت  کتتترد و قتتتوڕێ
کترد. ئەمیتا  ئەبت اوەوە  ەەڵات ی و دەستیی پتێ ێو ی و دەنگی قتێپەنا

وەن قەستەر وەن  ،بەبێ وچا  و ەەناسەدا  دەسیی ئەکترد بەوەی یتر
اتوو و یئەحتمەد خەوتاڵی ڕاو ەونێکتی با تی پتێ چتوودا . بوبەبێ پشو

و. بیری قەم سەوەرەی ئەکردەوە و دڵی الی داوکتی و متاڵی خ وتا  بتو
 یەنیشییا  خەروک بوو خەوی قێ ئەکەوق. کابرای

کەوق و وەن دوو جتار  وڵی پتێووڵە جتوخاڵە مچە یتاقەیی چتوو و جت
 ش وا ێەرمتتی کردبتتوو ەەر ئاێا تتی قە کەستتیا کتتابرا ،کتت کە ێریتتی
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ی کتتتترد و وەن دوو  قوتتتت ا اقتتتت  اال ستتتتێ جتتتتار ال ووختتتتاڵە د ،نەمتتتتابوو
قتتێ نەبتتوو. اێژ ەەر ێو شتتی یبەام کتتابرای ێتت ران ،ی کتترد استتیراراقو 

کی بتترد و خستتییە ستتەر  تتانی چە چتتاری نەمتتا دەستتیێمتتئتتاخری ختتاڵە 
 ،  بتاوکەکەم؟ نتاەانم چ نتت پتێ بڵتێموەن پاڕانەوە ێویی ئەر کابرا و

 تباوکتتت ستت ی بێتتت. دەنگتتبی ڕووی داوکووتتاڕە ،ختت ا قەوەیتتت بتتداق
 ما اءاقو  ەار خ  ە.

ای چتتتونکە کتتتابر ،یتتتاقەق و بێتتتوار باتتتوویەواوی بێ ەکە بەیئویتتتومیوچی
ختتوای ووستتت کە ختتاڵە قەبەر ئەوە قە  ،اێژ قە یەنیشتتییەوە بتتووێتت رانی

ا دپەقە و خێترا قستەی بەستەر بت وە ختاڵە بە ،دەنگ کتردمچە کابرای بێ
اێژ کرد قە بابەیی ێت رانی و ەەند  پرسیاری قە کابرای ێ رانی ەێنا و

 ،م ئەمە ختتتواوە ێتتت رانی قە بیتتتر بەرنەوەکە بە تتتک ،یەوەیدەنتتتگ خ  تتت
 بەام باش بوو ئییر ێەوشینە چاوخانەکەی دەربەندی باەوا .

وتا  وا ڕاوەستیا و ەەمودبەردەمیت ی کردە چاوختانە و قەوئویومایل ڕو
قستتەی ختت ش و پێکەنتتین ەاروشتتی قەبەر دابەەوتتن. ختتاڵە متتچە کەویە 

جتتار بە متتایی ئەەتتایە بەرچتتاوی. جەمتتارەق  بە کە جتتار ،ئەحتتمەد بتتوو
یشتتت وەن ئەحتتمەد و ختتاڵەش قە یەن، ادالوەکتت   بەوەەروەکەوتتا  چتتو

و ماستیاووا  کترد. ختاڵە ستەور کی دەوروبەری  شین و داوای چتایدان
کم خت  ئەحتمەد و بە چترپە ێتویی ئەر  بتاوخ ی کرد و ڕووی کردە 

ەایتی ختوا یت ە کی  بە ،کرد ێویما  ب  یت ە  ێت رانی نتاڵێنکارما  نە
ی  توون بتیکە قە ڕومابوو قە دەسیم دەرچیت و بڵێم کورە باوکم ێێژ بت

 دەنگ بە.خوادا بێ
د دا و ێویی خت ەێە دەنگیشتی خت ش بتواوە. ئەحتمەێ خاڵە قاقاوەکی ق

نەوە وووقەوە یرستتاوم کە ستتوار بتت بە ەەردەخەنەوە و بە چتترپە ێتتویی
ختاڵە داوە پت مە پێکەنتین و دەستیی دا  .جار کی یر دەسیی پێ بکایەوە

ریوجتی  ،ەڵی مەیرسە ئەوە ب  خاڵیی بەجتێ بهتێقە سنگی خ ی و ێوی
بتوونەوە، ئویومایتل  ووا  ێەڕانەوە الی ئویومایل و سواروئەکەم. ەەم

ەەروەن  ،جتتار کتت کی اێژ وەن دووکەویە ێەڕ و ڕ . کتتابرای ێتت رانی
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ا داپەڕی و قە دڵتی خ وتڕکاق بت  ێ رانیتوین. ختاڵە متچە  حاەرقوڕێی 
خوا وا دوسا  دەستت پتێ ئەکتایەوە. قەبەر ئەوە ێتورج  ێویی ئەر  بە

ر  کتتان رتتومەر ئەوە یەکە و ێتتویی ئەیستەری بتتردە نووتتک ئویتتومایوچ
ختتاڵە  ادوتت ی ییتتا نیتتیە؟ رتتومەری قێختتوڕ ێتتویی بەڵتتیڕئویتتومایوەکەق 

کردنی ئەو تتت. ەارم پەقە بتتوو قتتاوم ،ەبەام ئەروەقەکەم  تتکاو ،ێیتتا 
بتتتت وە نەمیتتتتوانی چتتتتاکی کەمەوە. قێختتتتوڕەکە وای ێتتتتوق و خێراوتتتتی 
ئویتتتومایوەکەی کەم کتتتردەوە و ێتتتویی بتتت چی ختتتاڵە ێیتتتا  حەەق قە 

 ڕادو وە؟
 ا  بگرم.ئحەە ئەکەم ی ە  ێو  قە قوروەا خاڵە ێویی ئەر 

وەخیتتتی ستتتیە کتتوا ێداوێ و ێتتتویی قوربتتا  ئینجتتا ئیتتێتت رانیاێژەکە ەەڵ
انە؟ ستتەور کی ستتەرایەکەی کتترد و ێتتویی ەێشتتیا ستتێ چتتارەکی ئتتقور

 ماوە.
 بتتتا وتتتائەاەکە دابەەی و ێتتتویی یئویتتتومایوەکە ڕاوەستتتیا و ئویتتتومایوچی

وکیتا  وەیی. ئەحمەدوت  دابەەی قەێەڵتی و ەەردیبوانین ئەروەقەکە چی
ونە پشت ئویومایوەکە. رومەری قێخوڕ سەور کی ئەحمەدی کترد و وچ

ەقەم بە جامتتتتتانەکەم بە ئەستتتتت اوی ێتتتتتویی ئەێەر ئەم ئەروپێکەنتتتتتی و 
م جتتار کی یتتر ێتت رانی بڵێتتت. ئەحمەدوتت  بە د  ڵەێنتتابەستتیووە قەق 

ادوتت  کەویە ڕن کتتردەوە. ەەردووکیتتا  ئەروەقەکەوتتا  چتتا پێکەنتتی و بە
ڕ . کتتتابرا قە دوای وەن دوو دەقتتتییە  ئتتتی  و ئویتتتومایوەکەش کەویە

رەبتی نتاەانم. ختاڵە متچە ێتویی ەانین ئەڵێ چی من رەوێویی ئینجا چو
ئەەانم کە  یێکی ئەویت ی بتا  کترد پێیتا  ئەڵتێم کە  ولقاومن وەن ب

 ی ێوق.یچ
ختت   ەکە ەار خشتتەیکتتوردو ،قێختتوڕەکە ێتتویی ئەروەقەکەم بتتاش نیتتیە

شتا  یەەرچەند ئەحمەد ئەوووست خ ی وەکو پیتاو کی یەواو پئەکاق. 
چتونکە  ،اق ئەبتووشت و ەەند  جار متوبەام قەپ  خەواڵی ئەڕا ،بداق
و  تتتتیێک ئەم ستتتتەوەر و ەتتتتاینەی ەار کیتتتتوپ  بتتتتوو و متتتتاوەی وەکتتتت

مانتتتگ و دوو متتتانگی  نەیوانێتتتت کە ڕەنتتتگە بە  ،بیرکتتتردنەوەی نەبتتتوو
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ئەی داوک و باوکی و خو ک و براکانی چت   وا  ،یەوە سوێمانی بگەڕ
ڕەوییەکتتتتانی ختتتت  ەاروتتتتا  ەەر  قەپتتتت  قێیتتتتا  دوور کەو تتتتیەوە؟ ئەی

 شی قێ ئەکە . یوەوووم ئێسیە راجو ئەبن و ێمەر ،وانیوەنەوان
ی داوە خ ی و قە دڵی ڕقەپ  ێوبوو مێشکی ئاڵ ە. و راێئەحمەد دڵی 

مەیەوە بتت  وکەویتتو وابتتوانم دوور چیتتیە؟ بتتا ا ێتتویی ئەمەی بتت دخ وتت
نێتتک بێتتت ئێستتیە  وابتتوانم بتتراوم بتت  رەستتکەری، ەەرچ  خو نتتد ، وتتا

نتتاردووم قە دەستتت ختت می ڕاد تتم. نتتابێ ئەم ەەقە چتتاکەی ختتوا بتت ی 
ی وا ەەوە دوو رتومری منتی ەەوە ەەر نیتوەی ئەم ئیشە تی یتبدەم. ە

و چەنتتد   ەدەستتت نەکەویتتووە. چەنتتد ستتاڵە ڕەنتتڵ ئەدە  و یەقەال ئەد
ەێشتیا ەەر نتتاێەنە  ،ن بتوونەوو چەنتد ەتی  تارەەاویا  پەوتدا کتردووە

وەن ختاڵە متچەی  کتیمن بە چەند ساڵی یرو . ختوا وەکێ ئەم ئیشەی
ب  ناردووم نە کوڕی ەەوە نە ک  و نەکە  قەو ژنە وەقیترە نەخ  تە 

نابێت ێو  بدەمە بیری مناانە. وا رتومرم بت  بیستت ستا   ،ەوایر. نەء
ا و کتراوەوە و ڕەد ێت ئییر چی؟ دوای ئەم بیرکردنەوانە ئەحتم ،ئەچێت

داو تک ڕادوت ش ەەر ووڕقسە بوو قەم قسەوەن و قەم با  و یێکەڵی 
ا  ئتەونێکی  جەمارەق بێدەنگ بتوو  و ێو یتا  قە قورب ،ئیشی ئەکرد

ی دەوروبەری  ارە جوانەکەی یئییر  ێەوشینە ێرد و بەرەونوم، ێرق
 ن.وکەرکو

ە متتتچە ڵختتتا ،اوەستتتیاڕ مستتتیەوادەمتتتی مستتتاورخانەی بەر ئویومایتتتل قە
  قەبەر دانیشتینی وڕ و ڕەق باتووچیشی ەەند  کتودابەەی پشت و قا
ئەحمەدوتتتتت  دابەەی و جانیتتتتتاکەی وەرێریتتتتتووە و  ،نتتتتتاو ئویومایتتتتتل

کی ێەرمیتتتا  قە رتتتومەری قێختتتوڕ و ەەردوو ڕ اتتتوارەکە یەخواحتتتاویوو
 کرد و چوونە ناو مساورخانەکەوە.

 تتەو  ،خەڵتتک ەەمتتوو چووبتتوونە ژوور  ،وەستتس ستتەرەیای پتتاوو بتتوو
کە  ،ونویاواەیی  تەوە خ  تەکانی  تاری کەرکت بە ،ساردی کردبوو

 . ەوی ەار وێنک و خ ش ئەبوو  ،اواوەڕاژ چەند ێەرم ب بە
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ە دەستتیی نتتا بە دەرکتتی ژوور کتتی مستتاورخانەکەوە و ڕووی ختاڵە متتچ
وتتتاخوا  ،ئەمەش ژووری یتتت وە ،کتتتردە ئەحتتتمەد و ێتتتویی دەی بتتتاوکم

و  کە ئەم ژوورە وبەخێربێیت و خێرق قەێە  خ ق ەێنابێ. پێم ێویات
م کی ەار خ  ەووستتیوەچتتونکە خو تتکەەا ،خە بتت پتتان و جتتوا  ڕ تتک

و ئەبێتتتت. ختتتاڵە متتتچە ەئورە ئییتتتر بتتت  وئەەێتتتنم قەێە  ختتت م و ئەم ژ
بتدە و  ووجار کی یرو  بە ئەحمەدی ێوق دەی باوکەکەم، یت ەی پشت

 دەموچاوق بش  و وەرە ب اون  یێکی بخ ون.
ەوە ێتتویی ئینجتتا یخ  تتی ئەحتتمەد چتتاو کی بە ژوورەکەدا خشتتاند و بە

ا  و قە نو نەکتتت دەستتتیێکی داڵە ێیتتتا  قەم ژوورە خ  تتتیر ەەوە و ختتتا
 یەمیو .ێویی نو نەکانی  چەند پاکو

ادەی بەردەمتی یە سەرجیوان ە نووک پەنجەرەکە کە ئەووخاڵە مچە چو
ی ئویومایتتل ناەێڵێتتت ڕئەوەی ەەوە ێتترم و ەتتو مستتاورخانەکە و ێتتویی

ئییتتر  ، یتتتدکە  بنو تتت. بەام چەنتتد  تتەو کی یتتر قەێە  ئەووتت  ڕا
ستیە وام و ێپێکەنتی و ێتویی متن ئئەکە . ختاڵە  ووەق بت وائەەانی الوت

 پێی ناەانم کەچتی ەاری مستاورەکا  ب ڵەبت   ئەکە  و ژوورمتا  پتێ
بەام ئەم ژوورەوتتتا   ،دەنگتتتی کەمەئەێتتت ڕ . ژووری یتتتر ەەوە دەنگە

حەە ئەکەم قەێە  ڕابێیتتتت ئەحتتتمەد بە ەەردەخەنە کتتتی  ،ەار دڵگیتتترە
ڵیشتم ختوا کە نوستیم یەپ بە ،خ  ەوە ێویی خەمت نەبێتت ختاڵە ێیتا 

د چتوو بتت  ئەحتتمەخەوم ەەنتتێ قورستە.  ،قەوا نتادبت  قێتدە  بە خەواڵمتت
ەش چتووە دەر ، قە ژوورەوە  تاێردی ڵحەمام و دەموچاو  تین ختا

و  و بەخێرەاینیتا  وو کوڕە ئیشتکەرەکانی مستاورخانەکەی کت مە  بت
وا  و ا  بە غەڵاە غەڵب و قسە و با  ئەحمەدو  ەایە الوکرد و کرد

کە وەن چاوختتتتانەوەکی  ،خواردنەکەژووری نتتتتانپتتتتێکەوە چتتتتوو  بتتتت  
چەنتتد مێتتو و کورستتی بە جیتتا جیتتا ییتتا دانرابتتوو  و  ،بتتوو ن واوبچتتو

رەوەکی ئتتتاێرکردنەوەی ییتتتا بتتتوو وقەستتتەری ژوورەکە ستتتەک  و کتتتو
 ،ستتەماوەر کی ێەورەی ەەرد ێیتتوە ێیتتوی ئەەتتاق ،کە قەستتەر ستتەک

قەستەر وەچتای وئەوالی پیتاڵە و قت ری و ستینی و  تەکر و قویقەموو
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قە ژووری  ،وو کرابوو، قە یەنیشیی ئەو چاوخانەوە ژوور کتی یتر بتووڕ
وەکتتی  ،ستتێ کتتوڕ و پیتتاوی قتتێ ەتتایە دەر  دوو ،چێشتتیخانە ئەچتتوو

و دوستتانەوە ەەمتتو ،بەر خ وتتانەوە بەروانکەوەکتتی ستت ییا  ێریاتتوو بە
ڕوووەکتتتتی خ  تتتتەوە    و بەال تتتتاێرد و ئیشتتتتکەرەکا  قە ختتتتاڵە ئتتتتا

رد. وەکێتتتک قەو  تتتاێردانە قە ختتتاڵە ەتتتایە بەخێرەتتتاینی ئەحمەدوتتتا  کتتت
پێشتتتەوە و دەویەر کتتتی بچکتتت قەی قە ێیروتتتانی بەربتتتاخەڵی دەرەێنتتتا و 

ژوورەکتتا   دو نێتتوە ئەوەنتتدە مشتتیەروما  ەەبتتووێیتتا  قە  ێتتویی ختتاڵە
 کەچتی ەێشتیا ،ووا  ێیرابوو . پێ  پێتی ئێتوە دوانیتا  ڕاوشتینوەەم

یشتتیا  و مناڵ دوانتتی یتتر ەتتاین ژ  ،وەوەوژوورەکەمتتا  پتتان نەکردبتت
کەوە ێویی جار  سەرما  ێێژ مەکە  و ویەقەێەڵە. خاڵە مچە بە بێوار

کی وەچتتا ،تێستتەرما  ئێشتت ،چییتتا  ەەوە برستتیمانە ،واەمتتا  قتتێ بێتتنن
 جوانیشما  بدەنێ خێری ئیمانیا .

ەەر ئێستیە  ،ی و ێتویی ئەمتر ئەکەوتتیدەسیەکە پێکەن ە دەویەر بەڕکو
 ی  ەەر سەبرکە و  ەڕما  پێ مەورا ە. ،خواردنیا  ب  ئەەێنین
اپەڕی ڕبیەو  بت ی بچێتت و قەستەر جێگتاکەی  خاڵە بە ێاڵیەوە وەکو

 ەیوکین. ،ەوە و ێویی ئەڵێم ەار چەنە مەدەوو بەرە بو
چا تتتتتیا   خوارد  بتتتتتوونەوە و وەن دووئەحتتتتتمەد و ختتتتتاڵە قە نتتتتتان

نە دەر  قە ژوورەکە. ختتتتتاڵە وئینجتتتتتا ەەستتتتتیا  و چتتتتتو ،ختتتتتواردەوە
کتتی سەرپەڕوشتتی پیشتتانی ئەحتتمەد دا و ێتتویی ئەمەش ژووری ژوور 

 ،ئەچتمەوە متاڵێ ،منە و قێرە ئەنوم ئەێەر ماڵەکەما  ەەند  چ   بێتت
 ،ەیەەر قە متتاڵەوەوە و دەرەوەی نیتت ،چتتونکە خاڵ ژنیشتتت بەستتەەمانە

ی و یتتتری قەڵەبتتتاڵ  بێتتتت. ختتتاڵە پێکەنە ئەکەم ەەمیشتتتە دەوەمنتتتی  ح
ەوە ێتویی ەەنتد  جتار ێک اسە بەەنوژمی ب  ەێنا و بەدەم وک کە ور

ختتتوامە کە ئییتتتتر بتتترا ەەر ڕائەکەم و خوا ،د تتتت ماڵەکەمتتتا  وای قتتتێ
ستێ  وەکتی دوو  ،اواەیی خاڵ ژنت دوو خو تکەەای ەەی بە ،نەچمەوە

گە قە جبتتێ ،منتتاڵی ەاروتتا  ەەوە داروبەردی ئەو متتاڵە د نتتنە ختتوارەوە
ئییتتر کە ئەوا  د تتن  تتەو ەەر نتتاچمەوە. ختتاڵە بە   ،ە قیتت  تتایە و قیتت
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ەەردەخەنە کی خ  تەوە ێتویی بەام قەمەودوا ناچتار ئەبتم ێتو م قەو 
 ،مئەکەم قە متاڵەوە بنتو ەکەی حەەیدەنگە بێتت. ڕاستیی ق  و دەنگە ق ە

 راحەق ئەکەم. قێتترە ەەراستتانم ئەکە  و جتتاری وا ەەوە دەستتئیەوتتایر 
وڕە وەەنتتد  جتتار ئەوەنتتدە یتت ،وەجتتار د تتنە ستتەرم و خەبەرم ئەکەنە

د تنە ستەرم و قە  ،ئییر مەپرسە وەکو وەکێک قەم کتوڕانەی دوتین ،ئەبم
خەوەکە ەەڵمەسیێنێت و ئەڵێت خاڵە چەند دەستک کەرەوە بکت ون؟ دە 

  ئینجتتا وەرە  تتێت مەبە. ئەڵتتێم کتتوڕی بتتاوکم ئەوە متتن ئەوتتوانم وتتا
نەمتتاوە پیتتر و ێتتویی نەنەنە یتتاقەیم  دا کەرەکە. ختتاڵە ستتەری بتتایچێشتت
  قێم رتاجو نتابن م ئەوەی با ە کەسیاابە ،ەچمدەوو ەوو ەەڵ ،بووم

ەاروتا   ،ن بڵتێم نتاوگرنە د  ەەموووتا  ەار کتوڕی چتاکنییەو ەەرچ
دەمتتتێ ستتتاڵە ەەر قێتتترە . ئەو کتتتوڕەی دەوتتتیەری پتتتێ بتتتوو و باستتتی 

پەنجتتتتا مشتتتتیەری بە  ،ئەوەوتتتتا  ەار ئتتتتاەاوە ،ی بتتتت  کتتتتردمومشتتتتیەر
 ،کتتاقببەام ختتوا نەکتتا کە  یتتووڕەی  ،ئەکتتاقوکانێتتک ڕاوتتی ەچاویر

 ،ئەوستتا ەەر ئەبێتتت بە  تتێیێکی یەواو و ەەرچێکتتی بە دەستتیەوە بێتتت
وەکتتتتتتو قەم ڕاژانەدا بەوتتتتتتانییەن یتتتتتتاوەوەکی ێەورە  ،ەەڵتتتتتتی ئەداق

ئەبێتتتیە مشتتتیوم   قەێە   ،ەێوکەوڕانتتی بتتت  مشتتیەری چتتتان کردبتتوو
ە نتتتتاو ئییتتتتر پەالمتتتتاری یتتتتاوەکە ئەدا و قڵ تتتتی ئەکتتتتای ،چێشتتتتیکەرەکە

قێی  یە کەیرەکە. بەام چارم نوئاێردانەکەوە و ەەڵی ئەدایە الوەکی ژو
چتتاکەی  ،کەم و ئەوەی با تتە  تتکور کەم کەم وای قتتێ د تتتئەو  ەقتتا

ئەوەنتتدە  ،کوڕەکتتانی  ەەموووتتا  ئەوناستتن ،یتترە قە ختتراپەیەار ەار
 قەێەڵی ناڵێن.

 نەبواوە. خ ەێە وا ،ئەحمەد ێویی واودەی چی
ە کە یدەستتت ختت ی نیتت بە ،یەوەووەارم یتتاقی کتتردختتاڵە متتچە ێتتویی ە

ا نتتامێنێ و دا و دا تتاو دئییتتر دەستتەایی بەستتەر خ وتت ،وڕە ئەبێتتتویتت
 بەام وەکو یر ەار کوڕی چان و پیاو و دڵ اکە. ،یێکە  ئەکاق
ە ەار ڵا و ێتتویی وتتاخوا ڕاددەستتیی دا بە پشتتیی ئەحتتمەد ختتاڵە متتچە

و ەار پێووستیم بە دڵست ە کی  ڕاستیی یتاقەیم نەمتاوە بە ،تیبێ بەخێر
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بەام ەەنتتتتد   ،یتتتت  ەەوە. ئەمتتتتانەش ەەمتتتتوو کتتتتوڕی با تتتتن وەکتتتتو
حەستتتتتوود  و بەغیوییتتتتتا  بە وەکیتتتتتر د تتتتتت و ەار جتتتتتار بەرئەبتتتتتنە 

 سەروپویەاکی وەکیر و من ناڕەحەق ئەکە .
ەێڵم ەەر کە  بێتت خوا ئییتر نتا ەوە ێویی پشت بەیئەحمەد بە یەرویی

 وو بتتت  ختتت ق ەەر پشتتتوو بتتتدە و بنتتتو اق کتتتبەحەیتتت ڕبە الیەوە و نا
 خەواڵت الی کە  نەبێت و انشاءاقو  ەەر خ ش ئەبیت ب ما .

خاڵە مچە بەونێکی یرو  قەێە  ئەحمەد ماوەوە و ەەمتوو ژوورەکتانی 
دا و ستتتەرەوخواری مستتتاورخانەکەی قەێە  کتتترد و ەەنتتتد   پیشتتتا 

ی قتتتێ کتتترد  و بە وی بە کوڕەکتتتا  ڕاستتت ارد و خواحتتتاویووئام ژێتتتار
مەدی ێتوق کەوا ئییتر ختت ی ئەڕوایەوە متاڵێ و ماڵەکەوتا  ئەوەیتتا ئەحت

ەار نتتتتتووکە و بەوتتتتتانی دەوری ستتتتتەراق نتتتتت  د تتتتتمەوە بتتتتت  الق و 
کتترد  و ئەووتت  یتتاکو بەردەرێتتاکە قەێەڵتتی چتتوو و  ی قتتێوخواحتتاویو

 بەڕ ی کرد و خ ی ێەڕاوەوە و چووە ژوورەکەی خ ی.
وتتتتک ا خشتتتتاند و چتتتتووە نودئەحتتتتمەد چتتتتاو کی یتتتتری بە ژوورەکەوتتتت

رەکەی کە خاڵە مچە ێویی یە سەر جادە قەڵەباڵیپەنجەرەکە کە ئەو وان
 ق و پەردەکەی الد تن و ئەڕوا ی ئویومایتل پیتاداڕن و ەو ەەمیشە و

کانەکتا  دی کە وەخیتی دا و قەو وە سەوری دەرەوەی کرد و ڕ وە دو
چەنتد قەێە  بتاوکی ئەەتاق کە ئەچتوونە ئەو دوکانتانە  یخ ی بە منتاڵ

دەقتتوبیاەر و ستتڵ  و ستتەوەە جتتوانەکەی کەرکووکیتتا  ئەکتت ی و بتت  
ا ێتویی چەنتد دەمتتیكە دداوکیتا  ئەبترد بە دوتتاری. ئەحتمەد قە دڵتی خ وتت

 نەەایووم ب  ئەم ناوە.
ئییتتتتر پەردەکەی داخستتتتیەوە و چتتتتوو قەستتتتەر جێگتتتتاکەی دانیشتتتتت و 

وەن دوو کیێتتتب و ڕاژنتتتامەی ەێنتتتاوە دەر  و جانیتتتاکەی کتتتردەوە و 
قوپەقەکانی ەس   و وردە ک خسییە سەر مێوەکەی بەردەمی. خاوقی و

 ،ەکەی بە ستتتتنگەوە ەەڵواستتتتیییتتتری دەرەێنتتتتا جوتتتتی  تتتەو و ختتتتاوقی
 یوەن ئەوووستت  تتیەکانی دامەەر نێتتت و کە ئەم ژوورە ئییتتر ەیتتەەر

ێتتویی  ختت وەوە بەر ئەوە. ستتەور کی ستتەرایەکەی دەستتیی کتترد و قە
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سیە چی بکەم؟ ئەحمەد خ ی داوە ێئ، وە بە ەە تویا نەبشسەراق ەێ
کەوم با تتیرە. پتتا  کەوق و بتتا و ێتتویی بتتا یتت ە  پتتا  دستتەر جێگاکەوتت

وەن ئاانتتتد و  یە ستتتەقای ژوورەکە و ەەردوو دەستتتیی قەوچتتتاوی بتتت 
ەوە ستوێمانی. ەتایە بەرچتاوی کە وبە خەوتا  چتو ،خسییە سەر سەری

نتتد ەە تتەوە کە ەەوە چیو قەڵەباڵریبەو ەەمتتوستتیە ماڵەکەوتتا  ێ  ئ چتت
  و کە  ناو ر تتت وستتیە ەەمتتوو دڵگیتتر دانیشتتیوێچتت   ئ ،مایەکشتتو

چتتتونکە بە جار تتتک ەەمتتتوو  ،دەم بێتتتیە دەر  قەبەر داوکتتتی وریەی قە
کوژ ت قە ئییتتر ئە تتیان وەێدڵتتی ختت ی پێیتتا  ئەڕ ژ تتت. قە ستتاەونداختتی 
ئەو کەستەی  ا و ئەو  تیەی متن حەەی قتێ ئەکەم قتوڕ بەستەردبرسان

ی ێیتر ێویییەوە دەری ئەەێنێتت و قە قتوڕوبە خوا قە کونە قت ،ئەوخواق
ێیتتتتا  حەەی قەم  ئەوەنتتتتدە ئەڵێتتتتت وای داوکتتتی بمتتتتر  ئەحە ،ئەکتتتاق

ختتت وەوە ێتتتویی  ختتتواردنە بتتتوو. ئەحتتتمەد بە ەەردەخەنەوەکەوە قەبەر
کەویاتتێ و ڕ تتی قتتێ و   یا پەکتتدێیتتانی قە چتت   و بیابانتت و ئەحەوەکتت

ەەر  یێکمی بەرچتاو کەویاتێ و  اسیێنانی قێ ب ابێ. ئ بێ و ئاو ووبو
یێکمی ەەر  تت استتیێئ ،وبێ و ئتتاو و نتتانی قتتێ ب ابتتێوڕ تتی قتتێ و  بتت

کتێ ئەیتوانێ بچێتیە نتاوی  ،. ژوورەکەمیبەرچاو بکەو ت چینێک ئەێتر
ەو ر تت بڵێتت کتێ ئ ،و وا کەویتدمناڵە بەسەر سکی وەکیتر ئەو ەەموو

نتتی ێەورە و ئاقتتس بچتتن قەو   دوابتتا  دە ،ڵە ئەر  ئەو ژوورە ختت  چتت
ختتتتتوا ەمانیتتتتتا  ئەب  تتتتتت. وا  بە ،کتتتتتێ حەدی ەەوە وا بڵێتتتتتت ،و بنتتتتت

چتتتتاومە ڕەستتتتمەکەمی بە دەستتتتیەوەوە بە قکتتتتی سەرپ  تتتتەکەی قەبەر
م وای ئەکتترد چتتی ومتتن ختت م قەو  بتتو ،ئەوستتر یەوە و متتاچی ئەکتتاق

یەوە ئەوختتایەوە جێتتی ختت ی قە ووی ورمێستتکاستتیە و بە چتتاوێجتتای ئ
ا ێتویی ئییتر دەەڵگەڕاوەوە سەر ئەوالی و قە دڵی خ وت یاقەکە. ئەحمەد

بڵێی ەەمتتتوو یتتت  ،ەانم باستتتی چتتتێ بتتکەم و چتتتی نەکەمنتتتا ،داوکتتم واوە
ڕاستتتیی ئەمەی داوکتتتم ئەوکتتتاق وابتتتوانم قە حەد  بتتتن؟ بە داوکەکتتتا  وا

ەوەنتتدە بە متتا  کتتاول نەبتتووە ەەر ختت ی ئەکوژ تتت ئ ،یە دەر ووەچتت
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ا دو ترا و قە دڵتی خ وتێدڵتی  یی. ئەحتمەد ەەنتد وەیەنگ مناڵەکانیەوە
 ێویی بە یاواەیی بەراماەر بە من.

ئەحمەد ەەر قەسەر خەواڵی خ ی ڕاوشتت و ئەیگتوق قەستەر پەردەی 
 ،ب وە ئەم جارە بیتری قە بتاوکی کتردەوە ،سینەما ماڵی خ وا  ئەبینێت

ەر بەام ناواتتایە ستت ،ولویەوە متتاڵێ متتاق و مەقتتووەستتیە بتتاوکم ەتتایێئ
ی یخ  تڵسیە دێەریف و بێورە پیشا  بداق. ئخ ی و ناوەو ت خ ی ە

رە بتتووە و واەی قتتێ بێتتنە داوکتتم ئەدایەوە و ئەڵێتتت کتتوڕ  تتکور ێەو
ە قتتێ بیرستتین. کتتان یختت  ئییتتر منتتا  نیتت ،پێتتی کتتاری ختت وەوەبتت واق بە

 ،ئەووستتتتانەی بتتتواوە ئەوەنتتتدەی ئەوی ختتت ش نەمستتتیەوا کتتتوڕی یاقتتت
ا دشتیڵیرد. قە دئیم ا و ستاەونێم پتێ ئەکت دەمێک بوو پێی ێویاوم ەەر

وەوە و وئەحتتتمەد ێتتتورج بتتت ،وەویتتت ە  قە داوکتتتم کەمیتتتر ەەراستتتا  بتتت
جەژنتی کە   خەنەکەی ێترق و قەژ تر قێتوەوە ێتوییدانیشت و ەەردە

ا و دوە بەستەر مناڵەکانتوستیە خت ی ێیتر کتردێئ ،یە نەرومتا  نەبێتتین
و ئەو  کتتوق ئەکتتاقئەم دەم ،ە بە کو ختتا بەستتەروانەوەوختت ی کتتردو

بە داوکتم ئەێر تت و پتارە قە  وستیە بیتانوێەەڵەسێنێ ئیشی ب  بکتاق. ئ
بتتتتتاوکم ئەکێشتتتتتێیەوە و دوستتتتتا   تتتتتەو درەنتتتتتگ د تتتتتیەوە متتتتتاڵێ و 
دەرسەکانیشێ ێو ی نادایێ. ئەحتمەد پتا  کەویەوە و بەدەم خەوتاڵەوە 
مستتتیەک ڵەوەکی بە ئەستتت اوی قە جێگتتتاکەی دا و ێتتتویی ختتت  بە ختتتوا 

 ئەمتانەم ەەمتووی بە ،وکتوژم. بەام قەوناکتائیمسا  دەرنەچێتت ەەر ئە
وستتێت وبتتداق قەو متتاڵە بتت م بنو وە کە ەەرچیتتیەن روو تتەو بتت  ێویتت

 یاکو ئاێام قێیا  بێت.
ا ێتتویی بتتاوکی  ددا و قە دڵتتی خ وتت ئەحتتمەد بە یەوستتەوە ستتەری بتتا

ی پتتێ وتتەن و یراەڵبەو بێتتت کتتا ،بێتتت ەار بتت ی  تتل کتتردووە ەاەیبتتێ
ەەمتتتوو جتتتار کی  کە  تتتەڕ ئەکەم  ،ی مەکتتتیە یجیتتتایئەورا تتتێت قە

ەق ڕختتتوا  مئەڵێتتتت کتتتوڕ ،قەستتتەر ئەوەی ێتتتو  نتتتادایە دەرستتتەکانی
بتت چی ەەر ئەبێتتت مەکتتیە  و رتتیوم بێتتت. ئەووتت  قە ختتوای  ،ئەنێر تتت

ئەحتتتمەد جتتتار کی یتتتر ەەستتتیا و  ،ئەو تتتت ێتتتو ی قە قستتتەی وا بێتتتت
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ختوا چتاوی  بە ،دانیشیەوە و قەبەر خ وەوە ێویی ەەر ئەبتێ بخو نێتت
دەستیەوە و الپەڕەکتانی  دەرئەەێنم و دەستیێکی بترد کیێاێکتی ێترق بە

 بەام ێتورج کیێتاەکەی داخستیەوە و دای ،ەەڵداوەوە و ستەور کی کترد
 ناوەوە  و نی خ ی.

قە ژ تر قێتوەوە ێتویی ئتای  ،کەویاێتیەوە پ  ئەحمەد وەن  یێکی بیترقە
اینێتتت ەرنتتام بێتتیەوە قە ەەڵەبتتجە و نەمڕستتیە داوتتکە ێیە ئیتتبیتترم ن ،ئتتای

ێریتی و قە دڵتتی  نا  بەستەر د نێتت؟ ئەحتمەد ەەردەخەنەوەیتئتاخ  چی
بە ختتوا ەەمووتتا  مەێەر  ،ا ێتتویی حەی حەی ئەوم قە بیتتر نەبتوودخ وت

ەەر قە بتتتاوکمەوە یتتتاکو متتتامە حتتتاجی  ،خ وتتتا  بشتتتارنەوە قە دەستتتیی
ەرنتتای خو تتکم بێتتیەوە و ئەحە ڕختتوا  رەقتتیم. متتامە رەقتتیم ێتتویی بە

ق و ئەوکتا بە ەەرا. ئەحتمەد ستەری بتادا و قەبەر حەواما  ئەبا ،نەبینێ
ێیا  خوا رەمترق در تژ کتاق ەەروەن  خ وەوە ێویی واخوا خاڵە مچە

کە  بوانێتت نووکیترون  ە ەبا ەایی قووقتت دام و ەێنتایم بتێ ئەوەیڕ
چەنتتد پیتتاو کی  ،وتتاخوا ەەر ختت ش بتتێ ،مووانیتتوە کە ەتتایوەتتاوڕ م نەو

 تیەوە یەبەو قەاوەق و قەڵەوو ،شەیغیرەییاح سوون و بەکارە و بەڕ
ستتووکە و چەنتتد ئەچێتتیە ژ تتر بتتاری یەێەرە و مو تتکیوەی نتتد قە چە

ەەر قە ختتومەوە یتتاکو بێگتتانە ەەر کەستتێک ڕ تتی  ،ەەمتتوو کەستتێکەوە
 ی قێ بکاق.ییێاکەو ت و داوای وارمەی

سێ جار خونچەش ەایە خەواڵی ئەحتمەد و دوتمەنە جتوانەکەی و  دوو
ەەردەخەنە  تتتیرونەکەی. بەام ئەحتتتمەد قەدوبتتتاا و ڕاوشتتتینەکەی و 

وەکتتو کار کتتی ەار ێەورەی ێتتورج ەەستتیاوە ستتەرپێ و ڕاپەڕی ەەر
ە دەر . وەکتتتتتێ قە وکردبتتتتتێ و بە پەقە دەرێتتتتتاکەی کتتتتتردەوە و چتتتتتو

ەوی و ئتاەاوی وڕێەوشت ئەو کوڕەی خاڵە مچە باسی یو کوڕەکانی پێ
یەم خەروکتتی ستتاڕکتتان  یکتترد و ێتتوی کردبتتوو. ئەحتتمەد ستتەالمی قتتێ

قێی و ێویی کتاکە  کی خ  ەوە ەایە پێشەوەەوواسیەم بە ڕوڕت؟ چی
وی؟ ختت  ئەوە متتن چەنتتد جار تتک بە بەردەمتتی ونوستتیئەحتتمەد ئەوە نە

جار تتک  ،دڵتم نەەتاق دەرێتاکەق بتکەمەوە ،موا ەتایم و چتودرەکەیتوژو
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یەنیتتاوی  وق نەوەکتتا بەگتتئەم  کی ئەمگتتوق ئەیرستتم نوستتیاێ و جتتار
 وبێ.ویاقەیت چ

 ،وموکتاکە ەەنتد  پتا  کەویات وەاداوەوە و ێویی ئەر تئەحمەد جوابی 
  ووکیتتا  پتتێکەوە چتتوودەێشتتیا ئیتتوارەوە و ەەر ،بەام نوستتینی چتتی

 ەکانی یر.ڕچاوخانەی مساورخانەکە و  و نی کوبەرەو 
ئەووتت  بە د  و بە ێیتتا   ی،ەەوتتیەوەن بەستتەر ەتتاینی ئەحتتمەد یێ ەڕوتت

  ەووستت کترد خت ی خە ناو ئیشەکەوەوە. بەو چەند ڕاژە ەار وچو
ەرخ ، دڵ تتان و ەکتانی یتتر. قستەخ ش، نەرم و قەستڕالی  تاێرد و کو

 کتن خت ی جێگیتری ختاڵە متچە بتوو و ئەوانەی کەویتنە حورمەق، قەبە
دەمێ  بێجگە قەوانەی ،ی واوا  ەەبوو بەقەد باوکی بوویژ ر دەسیی ە

بتتن و  وڕەوی یتتیجیتتایشتتیا  ئەکترد و قەیستا  بتتوو قەو مستتاورخانەوە ئ
کەچتی بە  ،ەسەر حتاەر ەتاق و بتوو بە ێەورەمتا کێ بوو ق بڵین ئەمە
چتتونکە ئەحتتمەد نەن  ،ختت ش بتتوو نەبێتتیەوە ئەوەنتتدەوا  پتتێ ،پتێچەوانە

بگرە بە پتوەی ئیشتی  خت ی  ،ئەناوکیر داوخ ی قەوا  بە رومر بە بچ
ئەنتتا. قەو متتاوە کەمەدا ئەحتتمەد کیر و ەەروەکتتو ئەوا  داوقەوا  بچتتو

ا و دەموووتتا  ەاروتتا  قە بەونتتی خ وانتتالی ە وای قە ختت ی کردبتتوو قە
ە و ڵوەکتو قە بت  ،بێیتت واخوا کاکە بەخێتر بڵێ داەەند ک قە دڵی خ وان

بتتاوکم ئەمە ێتتو  ئەدایە قستتەی  ،ەێتتارق کتتردونڕە متتچە ڵختتویەی ختتا
جتاری وا  ،یەەابتێپتێ ئەڵێتت. بەام ختاڵە بێ یخەڵک و یێئەێتاق کە چیت

 یە و ئێوە درا ئەکە .یەەبوو خ ما  ەەڵواسیاوە ئەو ەەر ئەوگوق وان
بە دڵنیتاوی و  ،خاڵە متچەش بە جار تک کەویە خ  تی و ئیستراحەیەوە

وی خت ی ووی خ ی ئەنوست بە ئتارەەوودە بە ئارەەوبە خەواڵی ئاس
ەوییەکتتتانی خەروکتتتی ڕقەێە   ،ەەڵەستتتیا و کە ئە تتتهایە مستتتاورخانەکە

یاوڵە و دامینە و قسەی خ ش ئەبوو. ئەحمەد بە جار ک ژوتانی ختاڵە 
 چەی ێ ڕی و ئەوەندەی یر قاقای پێکەنینەکانی دەنگی داوەوە.م

ختتاڵە متتچە چەنتتد جتتار کی  ئەحتتمەدی قەێە  ختت ی بتتردە متتاڵەوە و 
رتتتتای بتتتت  ئەکتتتترد و وختتتت ش بتتتتوو و د وایمەختتتتانی ژنتتتتی ەاری پتتتتێ
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دەمێتک بتوو ئەحتمەدی  چتونکە ،ی قێ ئەکرد وا بووە بە پیتاو ما اءاقو 
و  وی کتردە مێتردەکەیڕوکی  قەو سەردانانە ختاڵ ژ   نەدواوو. جار

کیشتی بت  ئەەێنتین. ئەحتتمەد وسوەەاڕێتویی انشتاءاقو  ژنێکتی جتوا  و 
 و سەری داخست. وەوەبوور ەەڵگەڕا و یەرو  وس

ا و دخاڵە مچەش بە پێکەنینێکی خ  ەوە دەستیی دا بە پشتیی ئەحتمەد
ەەەار  ،ەبێیەوەانشاءاقو  ژنێکی وا جوانی ب  ئەەێنم ن ،ێویی ئەی چ  

ەتا  ،کچی جتوا  ەەوە منەیتی  ئەبە  کە  توو بەم کتوڕە قت ەە بتکە 
ور ەەڵتتتگەڕا و بە وێیتتتا  یتتت  ئەڵیتتتی چتتتی؟ ئەحتتتمەد دوستتتا  ستتت ئەحە

 یە.یەوە ێویی ژنی چی؟ یاقەیی ژ  و منم نیکی  ەرماوووەەەردەخەنە
ەستیب ەتاق و ێتویی با تە کە ن ڵە داوە قاقتای پێکەنتین و ێتویی ئتێخا

 ەنگە پرسی  بە کەسما  نەکەوت.ڕهێنی دەی وا ئەو
ئەێەر ڕاژ تتتک ەەر  ،ی و ێتتتویی قەق  تتتیی وا نتتتاکەمیتتتئەحتتتمەد پێکەن

 ئەبێ بە جەنابت بڵێم. مەێنا م پێ  ەەموو کە  و پێ  باوکیش
ەی کە ئەحتتتتمەدی یتتتتێکەوق و یقەێە  ئەم ەەمتتتتوو ێتتتت ڕون و خ  تتتتی

ب ێبە ستاح وو ڕاژ تک بتو ێیروانی بەیاڵی پ  بتوو قە پتارە و بە  تەو
مساورخانە و  اێرد و خەڵکی بەردەست و ئەم بێنە و ئەم بەرە و بە 

ڕای پتێ  سێ الوە کان ئەحمەد بانتگ ئەکترا و پتر  و جار ک قە دوو
قەێە   ،استتین  ئەوانوکتتی  خەروتتک بتتوڵئەکتترا و چەنتتدەەا جتت رە خە

کی نادوتتار ئەکتترد، ەەستتیی یەەحەییڕا ئەحتتمەد ەەستتیی بە نتتادئەوە تت
یەوە بیتر خت ی بەر ت بەام ەەر ەەوڵتی ئەدا قەئەکرد کە  یێکی کەمە. 

یەنیا ئەبوو دوستا   جار کە بە ئارامە. ەارو نەووانی کە ب  ئەوەندە بێ
ا ئەوگتوق بە دخەواڵی ئەڕاوشت ب  الی داوکتی و ئەوا  و قە دڵتی خ وت

ڕاستتتتیی ەاروتتتتا  بیتتتتر ئەکەم ختتتت ەێە ستتتتەر کم ئەدا . بەام ێتتتتورج 
وە بە وا خ  ەێشیا نەبت ڵین کو سیە ناێوەوە و ئەوگوق ئوپە یما  ئەب

 مانگێکی یەواو.
بەوانییەکیا  خاڵە مچە ەایە مساورخانەکە و بە پەقە ەەواڵی ئەحمەدی 

کتتاق. بپرستتی و خێتترا  تتاێرد کی نتتارد کە بوانێتتت قە کتتو یە و بتتانگی 
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سێ  تاێرد خەروکتی  ئەحمەد قە ژوورەکانی سەرەوە بوو قەێە  دوو
  بتتوو و بە ێەرمتتی خەروکتتی ی ژوور و پێخەوەکتتاێتت ڕون و ئتتاڵوێ ڕ

کخستتین و خ  تتکردنی مستتاورخانەکە بتتوو، ستتەری ەار قتتا  بتتوو.  ڕ
 ێ بانگیا  کترد ئەووت  بە پەقە چتووە ختوار  و قە دوورەوە ختاڵەیکا

کتی خ  تەوە وەەڵەداوا  چتووە الی، بە ەەردەخەنەمچەی بینی و بە ە
یە یئەوە خێترە وا بەم بەوتان ،ێیا  خاڵە مچە و ێویی ڕووی کردە خاڵە

 ما اءاقو  ئەوە نیاەی کو ت ەەوە؟ ،خ ق ق ە کردووە
یە بەر ووەو ێتتویی کتتوڕم ستتەوەر کی پەقەم کەویتتی یتتمتتچە پێکەن ختتاڵە

یە بەر ووە کەرومتتتی ئتتتام ەام کەویتتتئەبتتتێ بتتت ام بتتت  ستتتوێمانی، مەال
یەنهتتا ەەنتتد  ئەژنتت ی  ،نەەتتایووە ور ەیچتتی قتتێبەام  تتوک ،ئویومایتتل

ی یحاڵیشتتتی با تتتە و مەیرستتتجتتتێ چتتتووە و  ڕوو تتتاوە و دەستتتیی قە
ێوەوتتیە ئەوەنتتدە دەم بە ەتتاوار و ب ڵەبتت ڵکەرە و بەبەام  ،قەستتەر نیتتیە
قەبەر ئەوە ەەر  ،یتتاەە ئییتتر قەق نەجتتایم نابێتتت قە دەمتتی ،ئەێەر نەچتتم

 ئەبێ ب ام، دوو  ەوی قێ ئەبم و ئەێەڕ مەوە.
یت ە کی متا کە  ،ەژا و   رەە بووڵئەحمەد   ،بە ەاینی ناوی سوێمانی

خت ق و بەبتێ متن   ێیتا  منتی  بەرە قەێە دەی دەی یوخوا خاڵە بڵێ
 م خ ی ێرق و ڕووی نەەاق قسە بکاق. ابە ،نەچیت

قە سەر کەوە  بەام ،خاڵە مچە ێویی دوارە سەری ماڵی ئێوەش ئەدەم
ەم بگر تت و بڵێتت ئەڵێم خ میتا  پیشتا  نەدەم نەوەکتو حەبەختا  وەخ

کتت کەش یتتاوی بتت  ەێنتتا و بەدەم ی و یتتختتاڵە پێکەن ،ئەی کتتوا کتتوڕەکەم
ەێتتارم ئەکتتاق قە ڕێ و کتت کەوە ێتتویی ئینجتتا ئەوستتا کتتێ برکەەناستتە
 دەسیی.

ێیتتا  وابتتوانم ختت ق  ختتاڵە وەائەحتتمەد ێتتورج ەەڵتتی داوتتێ و ێتتویی 
اق بە ێروتا  چونکە داوکتم دوستا  دەستت ئەکت ،پیشا  نەدەوت با یرە

بەام  ،استتت ئەکەوتتتڕ وەاەحەیتتت ئەکتتاق. ڕو ەەنستتکە ەەنستتک و نا
مەال  دو نێتتوەەنتتگە باوکتتت قە ڕ ،م چتت   نتتاەاننوەەر ئەەانتتن کە ەتتایو

استتت ڕر بە دوتتاروەوە بێتتت. ئەحتتمەد ێتتویی کەرومتتی بەرنەدابێتتت و ەە
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اوکتتم ئەوەنتتدەی یتتر ئە تتڵەژ ت و دواوتتی د ،ئەوە خراپیتترە ،یوئەوەرمتتو
وە وب وە ختاڵە بە دەومتانەوە ەتای ،ەایووە قێ یت ئاخ  ئەحمەد چیێئەڵ

یتتر داوکتتم ئەناستتتی ئی ،نەەەانێتتت دواوتتی ئەوکتتتاق بە   ەەراوئو ختتوا 
ستێ ەەنگتاو  ئییتر بتوانم چتار کی ەەر ئەکەم و دوو چ نە. خاڵە ێویی

وی وپت  وەرێەڕا و ڕبەام قە ،ی کتردواوشت و دوای ئەوە خواحاویوڕ
م یتت ش بێیتتت با تتیرە. دەی بەم دوو ئەڵتتێوەا کتردە ئەحتتمەد و ێتتویی 

کەوتتن. یتتاقەیی ب بتتا دڵتتی حەباوەختتا  ختت ش ،اژە دونیتتا کتتاول نابێتتتڕ
 ،کە بتتا بتت اونبتت دەی بتتاوکم بتت ا ختت ق حتتاەر ،یەیتتورمێستتکەکانیما  ن

 بە بەیاڵی ئەڕواق ب  سوێمانی. ،کم ئەڕاونوەقەێە  قەمەرەی ئا نا
کترا کە پەالمتاری  و ەەر ئەوەندەی پتێ ا حەپەسادانیئەحمەد قە خ  ی

کتتاق و بڵتتێ با  متتچە بتتداق و دەستتت و سەر تتا  و ەەمتتووی متت ختتاڵە
اوی نتتاڵێم. بە پەقە چتتوو ڕختتاڵە ختت  بە ختت  ،م ەەر بتتژیێکتتوڕە متتن ئەڵتت

ەکانی کرد و ستەر کی ژوورەکەی خت ی دا و ڕی کووەەند  ئام ژێار
 مچە و پێکەوە چوو  سواری ئویومایوەکە بوو . ەایەوە الی خاڵە

گتتتتتا ئەحتتتتتمەد ەەژدە ەەژدە کەویە قستتتتتەکرد  ەەمتتتتتوو قە تتتتتی  قە ڕ
مچە و قێخوڕەکە باسی  ئەێەر خاڵە ،ئەوەندە دڵی خ ش بووپێئەکەنی 

ئەوووستت  مو و وتاوقەپ  ئەمی  یێکەڵی قسەوا  ئەبت ، ییکیا  بکرداوە
و ختاڵە ئەوکترد بە  تاەید و ەوو وەەبت ئەوو   تیێک بڵێتت. جتاری وا

ەوو پێی ئەێوق یوخوا ڕاڵە ئەحمەد وا نەبوو؟ ئەحمەدو  بە ێەرمی 
 شی  تیێکی بت  ئەخستیەویا خ شەوە و ەێبە  ەوقەوە جوابی ئەداو و

 سەر. 
ئەحمەد خەواڵی پێ  خ ی ئەێەوشیە سوێمانی و ئەەتایە بەرچتاوی کە 
ئاخ  ئێسیە داوکی چی بکاق و کە دەرێاوا  کردەوە و ئەم بتوو ئتاخ  

چەنتتد  ،چەنتتد دڵیتتا  ختت ش بێتتت و ئەم ڕاوشتتینەوە قەپتت ەچتتی بڵتتێن و 
ی مامە رەقتی. ی، ب  ماڵی ، ب  ەاوڕ کانناخ  ە ب  خ وشی و ب  ئەو

ت. ئەحتتمەد ێتتیتت بڵێی قە  تتار ب ،یە چتتی ئەکتتاقستتئتتاخ  داوە ڕەرنتتا ئێ
 ستتتتتەور کی ستتتتتەرایەکەی کتتتتترد دەستتتتتیی کتتتتترد و قە پەنتتتتتجەرەکەی
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ئویتتتتومایوەکەوە ستتتتتەور کی ئەو دەرودە تتتتیەی کتتتتترد و ەەستتتتتیی بە 
حەەی ئەکرد ئەێەر ڕووی بێت نەخیتێ ێت رانی  ،کی ەار کردییەخ  
و   بتداق. قەپت  ختاڵە متچە کە  تیێکی قتێ ئەپرستی وا  چەپڵە قتێ ،بڵێت

ەەی  پێتی ئەێتوق ،ا ئەبینتیدچتاوی ئەحتمەدومە ەوق و خ  تیی قە د
بەام قستتت نەئەکتترد.  ،قەوە ئەچتتێ کە ەار حەەق ئەکتترد بێیتتت ،کتتاور

ختاڵە ێیتا  قەبەر داوکتم ەارم وەا یەوە ئەوگوق ئەر یئەحمەد بە خ  
ئەحتتمەد قە کتت انەکەی حەە ئەکتترد. ئەوەنتتدەی پتتێ نەئەچتتوو دوستتا  

رەقتتی چتت   ەەر کە  استتت ئەی متتاڵی متتامەڕ خ وتتا  ئەبتتوو. ئەر  بە
بچێتتت بتت   ،  کتتردا وتتچی قەێە  داوکتتی و متتاڵی خمووودابەەی و متتاچ

ەەقە جتار  قە ڕ گتاوە پتێ   وەات و ئینجتا؟ ێی ە  دانیشت  ئەو  وا
ستتیە ەاری ێەنتتگە ئڕستتەری ئەوا  بتتداق  ،ئەوەی بچیتتیە متتاڵی خ وتتا 

ە . ئییتتر ئەحتتمەد ئەم بیتتر و خاوتتاانە ئەوانهێنتتا و ئەوتتانارد و بیتتر بتتک
بوو ئییتتتر اوژانتتتدابوو. ەاری نەمتتتوەەستتتت و مێشتتتکیا  بە جتتتار  ور

گتتتتا و کتتتتابرای قێختتتتوڕ  ڕ رێەوشتتتتینە وەکتتتتێ قە چاوخانەکتتتتانی ستتتتە
ا دی ڕاێتترق و ەەرستتێکیا  دابەەوتتن ئەحتتمەد قە دڵتتی خ وتتەوەکئویتتومای

ەەق نەبتوو دابەەوتتن. بەام قەبەر وەا  ،ێتویی خت  ئەوەنتدەما  نەمتاوە
ەوە ێتویی ئێتوە یئەوا  ڕووی نەەاق ەی  بڵێتت و بە  تەوق و خ  تی

وەرمتتوو  دانیشتتن چییتتا  حەە قێتتیە متتن ئەچتتم ب یتتا  ئەەێتتنم. پتتاش 
سواربوونەوە بە نەخیێ ێەوشتینە ستوێمانی. ختاڵە مچەوتا  دابەەانتد قە 

. کتاق یەوتماڵێ خومەکەی، ئەحمەدو  قەبەر دەرکی ماڵی خ وتا  دابە
کتتت النەکە ەەنتتتد  چتتت   بتتتوو. قە دەرێتتتای دا، وەرێەڕا  و،نیتتتوەڕا بتتتو

کەی حتتتاجی رەقتتتی و ووەکە ختتتان ،ی کتتتردە ئەوبەری ماڵەکەوتتتا وڕو
 دایە پەنجەرەکانیا  و قە دڵی خ و وئەحمەد چاوی ب ،خا  بوو خونچە

ن کەوا قێتترە ەنتتگە چتتی بڵتتێ، ڕایتتننڕ تتکەوق بم ستتیە ئەێەر بەێێتتویی ئ
 ناچمە الی ئەوا .اوەسیاو  و ڕ

مەدی قە حتاکترد  ەتاق دەرێتا بکتایەوە ئەڕیەپەی پێی خو تکی کە بە 
کترد و ا یەکەی باوە ی پیخەوا  دا. دەرێا کراوەوە و خو کە ناوەنجی
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ونەوە قە مەکیە  و وەاق. مناڵە وردکە ەەند کیا  ەایا یداوک ،قی اندی
ەەمتتتوو قە ئەحتتتمەد ئتتتاا  و  ،  بتتت ا وەەنتتتد ک یتتتاەە خەروتتتک بتتتو

قوربتتانی داوکتتی و اقە و بەستکترد یتتا ژوورەوە قەێە  بە اوە تیا  پیتتاب
ئ خەی ئەوە چ   بوو ەایی. قە دو نێتوە چتاوم ئەوت ی بە  ەوب  تم 

ئەداق دڵتتم ختت ش ئەبێتتت و ئییتتر قەم جتتت رە  ێتتوق کەوا  تتیێک ڕوو
کتترد و ەەر ئەوگتتوق و ئەوگتتویەوە.  حەباوەختتا  دەستتیی پتتێ ،قستتانە

ڕاستیی  و ێتویی ئەوە کتوا بتاوکم؟ بە ئەحمەد چاوی ێێت ا بە متاڵەکەدا
 نەوەاخ  نەخ ش نییە؟ داوکتی ەەڵتی داوە و ێتویی  ،ەاری بیر ئەکەم

ەار  بەام مامە رەقیت دوور قە ێیتانی ، کور با ە ،دەورق ێەڕ م قە
کی ەارەوە ێتتویی بتت ؟ خوانەکتتاق ییەناستتاب بتتوو. ئەحتتمەد بە پەرا تت

بەام  تکور  ،وچیەیی؟ داوکی ێتویی ەەوتیەوەن بتوو ەار نەخت ش بتو
 یەوە.ووەسیە چان چان بێئ

و وکی کتوڕەکەی دا و ێی و جار کی یر پەالمتاری ستەرویداوکی پێکەن
 ی پتتێیتتەرنتاق چڕی ئەی بت  ناپرستتیت داوە ییێتر متتاچی کتردەوە و ێتتو

کردون؟ حەبەخا  دەمی بردە الی ێو چکەی ئەحمەدەوە و بە چرپەوە 
 تی قتێ ێەقتێ دورا متچە و ختوا ەەەار جنێتوی داوە بە ختاڵە ێویی بە

قەو. دواوتی بە  کردووە. ئەحمەد ێورج ەەڵی داوێ و ێویی ب  ب  دوور
رنا تتتم ەەقتتتی بتتتوو ئیشتتتەکە ەار ەڕەەردەخەنەوە ێتتتویی ئتتتاخر داوە 

پ  بوو. ئەحمەد یت ە  دانیشتت و ئتاو کی ختواردەوە و ەەستیاوە کویو
سەر پێ و ێویی با بت ام ستەر کی متاڵی متامە رەقتی بتدەم. داوکتی بە 

قە دەورق ێەڕ تتتم یتتتاکو د یتتتیەوە منتتتی  وەا ەوە ێتتتویی ئەر تتتیخ  تتتی
دەرێتتای متتاڵی حتتاجی   حتتاەر ئەکەم. ئەحتتمەد ێەوشتتیە بەرنتتانەکەق بتت

پەل و دەموقێووشتتتی م ەەستتتیی کتتترد کەوا دڵتتتی کەویە پەقەبەا ،رەقتتتی
وق دا و وستتێ جتتار یتتاەکەی قتت  . دوووخەروتتک ئەبتتوو و تتک ئەبتتو

 اوەسیا ئینجا قە دەرێاکەی دا.ڕی ە  
ەوە و کە دی ئەوە ئەحتتتتتمەدە پەالمتتتتتاری دا و یەرنتتتتتای کتتتتتردوڕە داو

ەەردوو دەستتتیی قە متتتل ئاانتتتتد و کەویە متتتاچکردنی و بە  تتتتەوق و 
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بێتتتتتی ئەوە کەی ەتتتتتایی؟  ەکی ەارەوە ێتتتتتویی وتتتتتاخوا بەخێتتتتتریخ  تتتتتی
ئەحمەدوتت  بتت ی ێێتتراوەوە کە ەتتاینەکەی چتت   بتتووە. ئییتتر بە ەەڵەداوا  

دەستتیی دا و بە ێەرمتتی  یپەالمتتارو بتت  الی متتامە حتتاجی رەقتتی و وچتت
 ەەواڵتتی ستتی ەیی پرستتی. ئەووتت  کەویە ستتەروالمل متتاچکردنی و دوو

ستتێ جتتار حتتاجی ێتتویی ئەوە کتتوا ختتونچە؟ ختتونچە وەرە ئەمە ئەحەوە 
غەڵتتب و قە ژووری خت ی بتتوو ێتو ی قە غەڵاە ەتایەوە. ختونچە قە ستتەر 

ەەڵەداوا  متل ئاانتد و بە  بە پەقە سەرپ  تەکەی قە ،وودەنگێکی ئا نا بت
ا و بە پەراش و ەەردەخەنەی قە دەتتتتتایە ختتتتتوارەوە و کتتتتتردی بە ژوور

دا و دەستتتیی وەکیروتتتا  ێتتتو  جتتتوانیرەوە پەالمتتتاری دەستتتیی ئەحتتتمەدی 
 ێو ی و بە ێەرمی و بە پەرا ەوە ەەواڵی وەکیروا  پرسی.

ەرنتا باستی ڕحاجی رەقتی  تیی قتێ ئەپرستی، داوە  ،ەەمووا  دانیشین
ی وشتتیوویتتا  ڕایایەوە قە ەەڵەبتتجە و ێوختت ی بتت  ئەێێتت اوەوە کە ەتت

کرد کە چەند ێەڕەن و متا  و  ی ئەوەی ب سوە، خونچە باوی کردیچ
وە بەبتێ ئەو و چت   ەەمیشتە ئەیگتوق  تیێکی قتێ و  ودونیا چت   بت

 و و ەەر ب ی ئەێەڕا.وبا
ەرنتتا ەەستتیا بەالی نتتا  و ستتارەوە و ێتتویی وا ئەچتتم نانتتت بتت  ڕداوە 

یا ومانە. خونچەش ەەسوەەر ئێسیە خواردحاەر ئەکەم ەێشیا ێەرمە 
ئەەوەق  وەاڕاپەڕی و ێتتتتتویی  بەالی ستتتتتەماوەر و چتتتتتاوە. ئەحتتتتتمەد

م وەڕ ای و ێتتویی حەبتتاوو  چتتیتتختتوا یێتتر یێتترم و پێکەن مەکێشتتن بە
ستیە یێکتراوە بتا ێی ئەو ئیتوم قەونتاکە ەوئەکاق و نانی بت  حتاەر کترد

ەرنتای ێتویی ڕە وە یتاکو درەنتگ الیتا  ئەبتم. داوب امەوە ئێوارە د تمە
ە. بەام ئێوارە بێییەوە بت  یکەرما  نی ڵب ڵەوناکا یاقەیی حەبە بدەی قە

 ت ئەکەون.نانخوارد  چاوەڕ 
اوەستتیا و ڕا کەوا ئەحتتمەد خەروتتکە بتت وایەوە. دختتونچە ەتتاق بەستتەر

 یە ئەوە ب  ئەڕاویەوە حەی   ەوو؟یێویی ئەمە چ
نتتانی بتت  حتتاجی رەقتتی ێتتویی قەوناکتتا قێتتی ێەڕ  ێونتتاحە حەبەختتا  

الی. ختونچە بە  یەوە بت ێتچیوخوا ەاری بیر ئەکترد بتا بحاەرکردووە 
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بە تما   شی ئەی ئێمە بیرما  نەئەکرد. ئتێمەیەوسێکی نادوارەوە ێوی
یە بەام یتبڵێم چتێ خت  وەرقیتا  ن وەاداماو ێویی  ەپێوەوەیی. ئەحمەد

 ئەوا  نانەکەوا  کردووە.
بەام  ،پەنتای ختوادا بتی قەاقەق بتم بت ا ستداوە رەرنا ێویی قەوناکا بە

 ئێوارە ەوو بێییەوە.
کو  تەو درەنتگ قەێەڵیتا  ئەحمەد ئێوارە ێەڕاوەوە ماڵی متامە رەقتی و یتا

ە متتچەی بتت  ئەێیتت انەوە. باستتی ڵکیە و قستتە خ  تتەکانی ختتاودانیشتتت. نتت
اێژ کە ەیی باستی کتابرای ێت رانیاسەوەرەکەی پێشووی بت  ئەکترد بە یتاو

وە. وختتاڵە متتچەش چتت   بێتتدەنگی کتتردو  و وچتت   ستتەری ێێتتژ کردبتت
باستانە ئەوانتداوە قاقتای پێکەنتین و ئەکەویتن بە ێتاەی ئەوانی  بەم قسەو

و و دەموچتتاوە جتتوانەکەی وەەڵگەڕابتت وروبە یتتاواەیی ختتونچە ستت ،ادپشتتی
ش ئەو دەستتتیە ناستتتکانەی ەەڵئەبتتت ی و ئەو ەوو  تتتەوقی ئەداوەوە ەوو

وەخیێتتتک کە  ،ائەپ  تتتییتتتانەی پتتتێ دودەم و قێتتتوە ئتتتاڵە و ئەو دانە مروار
و و نەوئەەانتتی ووتترا  ئەبتتەمەستتت و ح کخەڵتت ،داوە پتت مەی پێکەنتتینەوتتئ

چتتاو باتت  یە ئەو دەستتت و مەچەکەی کە ئەیگتتوق ەتتێوکەی پتتاککراو  وتتا  
ستتەوری بتتاە  و ێتتوارە ئەنگوستتییوەکانی بکتتاق کە ئەیگتتوق ئەوانتتی  قە 

ی ئەم ەچتتتتونکە ختتتتاوەنەک ،ا ئەوەنتتتتدەی یتتتتر ئەدرەو تتتتێنەوەدانیخ  تتتتی
نیانتتتانەدا نتتتجە نەرموو چەنتتتد بەخییتتتار  کە قەو دەستتتت و پە وەیەیوانجتتت

داوتتتک و  ،جێگیتتتر بتتتوو .  تتتەو درەنتتتگ ئەحتتتمەد ێەڕاوەوە متتتاڵی خ وتتتا 
قستتە  ونەوە. ئەحتتمەد بتت  ئەوانتتی  دانیشتتت ەەنتتد  قەووبتتاوکی ێە تتاب

 دەستییا  ئەکترد بە پێکەنتین. بتاوکی قە خ  انەی کرد ئەوانتی  دڵخت ش
یەوە ستتتەوری ئەکتتترد و بتتتوەی یقە خ  ەووستتتیژ تتت ەوە بە چتتتاو کی پتتت  
ەەتتایە بەرچتتاوی ئەحتتمەد یتتاواەیی کە ئ بە ،ادانیچتتاوی ئەەتتاق قە خ  تتی

یشتی خەروتکە ئەێ ڕ تت و خەروتکە قە پیتاو کی ڵوە و  کوو بەەند  قەڵە
 یەواو ئەچێت و پێ  رومری ئەکەو ت.

ەکەوە یبتت وا و خ  تتی ا ەێنتتا و بەدوەستتیا قتتادر دەستتیی بە ڕوشتتەکەو
 چتاوق قێتیە  تکور کتوڕەکە   کتوڕ کی ژنەکەی کرد و ێتوییسەوری 
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بێتتنە ختت  منتتا  نیتتیە  پتتێم نەێتتویی واەی قتتێ ،پێکی قتتێ دەرچتتووڕ کتتو
کتتتتی وەت؟ داوکیشتتتتی بە ەەردەخەنەیتتتتکەوتتتتت و بتتتت ی بگروبحەپستتتتی 

ێەڕ م ئینجتا  خ  ەوە جوابی مێردەکەی داوەوە و ێویی ئ  قە دەوری
وە. ووا پیتتتاو بتتت  تتتکور ەەر ،وەوپێتتتک نەبتتتئەحتتتمەدی متتتن کەی ڕ کو

ی و ەەستتتیاوە ستتتەرپێ و دەستتتیی بتتترد پشتتتیێنەکەی یتتتئەحتتتمەد پێکەن
بگ ڕ ت و ئامتادە بێتت  کردەوە کە ئییر ەیوکە و حەە ئەکاق جوەکانی

وی کتتتردە داوکتتتی و ێتتتویی ەەرکەستتتە ئەم پشتتتیێنەم ڕوبتتت  نوستتتین. 
کو  ک ووە؟ منی  پێیتا   ئەبینێت ئەڵێت ئەوە ئەم قوما ە جوانەق قە

مە. داوکی دەسیی ەەڵات ی و ەەباوکم پ  باەارە دەمێکیشە ئەڵێم کورە 
رپێ و بە ەتایووە و ەەستیاوە ستە نی بێ ئتاخر ەارق قتێ یی بێچاوێو

 راکەق ب  بێنم کە ئەوویرم نەچێ بچم دب پەرا ەوە ێویی ئ خەی با
وبوو. وای چەنتدم وبیرق چ ا قەدجارە ئ غرق کرد قە ێیروانی جوەکانی

رتتاکەی بتت  واقەوە. ئییتتر بە پەقە چتتوو دمە مەرخەوەق ختتوارد و کەویتت
ون وەێنتا و بە دەستیی خت ی خستتییە ێیروتانیەوە و بە ستنجاقێکی بچتت

الموی متتا  کتتردەوە و ێتتویی ئتت خەی بتت ی قتتاوم کتترد و دوستتا  ستتەرو
 وڵە خەروتتک بتتوڕای و ێتتویی یتتبتتاوکی پێکەن و،ەحەق بتتوڕستتیە دڵتتم ێئ

دواوتتی ێتتویی نەء ناوتتدەم  ،قەێە  رتتومەری ئویتتومایوچی بتت ق بنێر تتت
 ا ئەیرسم ێومی بکاق.دچونکە سەر کی ەەوە و ەەەار سەو ،بەو

 رتاکەی ییتاوە سەر ێیروتانی بتاخەڵی کە داوکتی دئەحمەد دەسیی خسی
استیت ڕر دڵتت ئتارام بێتت و مەراقتم مەکە، با ە ئییت قاوم کرد و ێویی

ت بە ختوا ەار جتار بێ  وەکو خ ق قێ کردووە ماڵت ئاوا ئەو ت منی
کە جوتتم ئەێتت ڕی دەستتیێکم بتت  ێیروتتانم ئەبتترد. چتتونکە ئەوەنتتدەق پتتێ 

ەەانی  یێکم قێ دماەکەوت ئییر منی  وئەێویم ئاێاق قێی بێت ێومی ن
کتترد کە بتت وا بە ستتی ر و نو تتیە بتتکەم و  وا قتتێ تو  بتتووە. منیشتت

 قەێەڵی ڕابێم.
ا و ێتتویی ئەوەڕا قوربانتتت بتتتم وا دداوکتتی دەستتیی دا بە ستتنگی خ وتت

بتارەن و ر و نو تیەی چتی ئەمە دورتاوە،  تێخێکی ەار منەڵێیت ستی
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ە تتە ڕکە وی و کە یوو تتی کتت ووی قەوستتاوە کە منتتا  بتتوبتت ی کتترد
ورە ئاسک ڵت ی ما  بتردە مەرقەدی وسیە و قەێە  پێبووی دوور قە ئ

راوەی ب  وئەو  ێخە موبارەکە ئەم د ێخ ریسێ و  ێخ موسێ ئییر 
ی و ێتویی ئەوەڕا منتاڵی یتکردی و  کور چان بووویەوە. داوکی پێکەن

 ئەم ەەمانە ئینجا کوا ب وا بە قسەی ێەورە ئەکە .
ی و ێویی ئەی ئەمە چییە بت ق ەەڵواستیم و خستیە یئەحمەدو  پێکەن

ەە نو تتیاوەوەم ێیروتتانمەوە مەێەر پێتتت نتتاڵێم بیتتری ئەم پتتارچە کتتاغە
  وام بە قسەق نەکردووە.بئەکرد و ئییر چ   

کی کتترد. وەو ەەروەکە قستتە ەنتتینبتتاوکی و خو تتک و براکانیشتتی پێک
تەد متەوە متاڵی و قە یرستی ئەحونەرومانە ئاژاوەچی قە ئێوارەوە ەتایاو

ە وو. ئەحتمەد چتووو خەروکی دەرستەکانی بت وسەری خ ی کو کردبو
ووی کتتردە ڕە نتتاو پرچتتی نەرومتتانەوە و ینووکتتی و پەنجەکتتانی ئتتاخنی

ەر مەراقتی وە؟ ەوجەمارەق و ێویی ەا ئەم پتاڵەوانە قە چیتاوە ئاقتس بت
نی قتێ کتردەوە. وە تەی دەرنەچتوڕئەحتمەد جتار کی یتر ەە .ووئەوم ب

قوربانتت بتم ەتی  دڵتت قە الی نەبێتت  داوکی ەەڵتی داوە و ێتویی ئت  بە
ە  تتتتەو و ڕاژ ەەر خەروکتتتتی  تتتتکور ئەوەنتتتتدە ئاقتتتتس و بتتتتاش بتتتتوو

ور قە وی قێترە نیتت دەکتوڕ کی یتر ئەوەی بەیی ەەر بتووە یەدەرسەکان
 بەام ب ی دامەپ  ە. ،ەار چاکە ێیانت. ئەحمەد ێویی

 پیاوە پیاو. ،وەوباوکیشی ێویی نە نە ەار ێ ڕاوە و ەار باش ب
 ١  کە رومروتا  وخو کە مناڵەکەی قە یەنیشت وەکەوە دانیشیاو ودو

ی و یتو ستەوری وەکیروتا  کترد و بچتووکەکە پێکەنوسا  بت ٨١سا  و 
چرپانتتتد بە ژ تتترەوە دەستتتیێکی یێوەژەنتتتد و  تتتیێکی  یروتتتا  قە ئەوی

 دا.یێو 
یەوە و ووەی  تیێک ەەوە و قێیتا   تاردیتو ەانوئەحمەد چاوی قێیا  ب

 کەر دوسا  ەەر خەروکی بەەمەکانیەیی.ننەرومانی کەی
ەار درەنتگە   ەتتکی سەرایەکەی دەسیی کرد و ێویی ئئەحمەد سەور 

ستتتیە ێو یتتتاکو ئوئەبتتتەەستتتین قەبەر ستتتاەونێ و مەکتتتیە  نە دەی منتتا 
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ەستین منتا  ئەبێتت ەوو بنو تت و ڵد  ەوو ەەوی چوبن بەوان بەخەبەر
 خەو بێت.یێر

اری خو تتکە ئەحتتمەد  ەوبا تتی قە بتترا و خو تتکەکانی کتترد و پەالمتت
ی و ێترییە بتاوەش و یتحەکانی نەروما  پێکەندبچک قەکەی دا کە بە مە

ئێتتوارا  کە منتتاا  قە  ،ێتتویی ئتتای متتن ەار بیتتری ئەم ختترپنەم ئەکتترد
ستتتتیە  تتتتادە ێئەکتتتترد و ئەمگتتتتوق ئ ا ئەبتتتتوو  بیتتتترممەکتتتتیە  بەرە

ستێ متاچی  مەوموونی  بەربووە و وا ئەچێیەوە متاڵەوە. ئەحتمەد دوو
ی کترد بە کرد و ێویی خ  کاکە نەرومتا  قێتی نەداوی؟  تادا  باوە ت

و ستتتتەری خستتتتیە سەر تتتتانی و پێکەنتتتتی و ێتتتتویی بتتتتا قە  داوتتتتەبراک
ەکە ی  کاند بە بەرد و پتاڵێکی یشی دا و پەنجەرەی رروسیی ەرمنی

نتتا و  تتەڕ  قەێە  داوەش کتترد.  تتادا  یتتاەکەی  ەرنا تتەوەڕ ە داوەب
م بە بتتتاجی  تتتەوب  مەڵتتتی دواوتتتی ق دا و بە چتتترپە ێتتتویی بەاوقتتتو
کردەوە و ێویی با ە ێیا  با ە دە  یریکوژ ت. ئەحمەد ماچێکی ئەم

ە ژوورەکەی کە ئییتتر وئییتتر بتت ا بنتتو دوتتارە خەوق د تتت. ئەحتتمەد چتتو
ئەحتتمەد ستتەور کی بنو تتت و قەو  داوکتتی خەروکتتی نو نەکتتانی بتتوو. 

رە وا وئەر  داوە کە متن قێترە نتیم بت چی ئەم ژو داوکی کترد و ێتویی
و  وەقیتترانە بتتێ بتتا  تتەوب  و  تتەونم بتتێن قێتترە بنتتچتت   بێتتت ەتتی  نە

خستت  جێگاوا  ەار سەغڵەیە. داوکی دەسیی برد و قتێاەکەی بت  ڕ تک
ئەوەڕا ئەم قسانە مەکە بە خوا وتاڕەبی یت بە نتاەانم کتێ بێتت  و ێویی

 نا ڵم وەن  ەوو  قەسەر ئەم جێگاوەی ی  بنو ت.
قێرە نتیم و ئەم ژوورە بت  دا  و ێویی ئاخر خ  من  ئەحمەد سەری با

ئەکەم  اەیڕویی بەوانی ئەەانم چت   ا ێددواوی قە دڵی خ و ،چ   بێت
 و .کە  ەوب  و  ەونم قێرە بن

 تەوب ی خو تکی ەتاق  ، اوشینی مناا  ب  مەکتیەڕوانی پێ  ب  بە
کرد و ێویی کاکە ێیا  خ  ئیم ا ناڕاویەوە؟ ئەحمەد  ی قێوحاویوخوا

و  وێتتویی نەء ستتاەونێ بەوتتانی ەوو ئەڕاوتتن.  تتەوب  دڵتتی ختت ش بتتو
 کتتترد ئەحتتتمەد بە ی قتتتێودەستتتیی کتتتردە موتتتی بتتتراکەی و خواحتتتاویو
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 داوەوە و ێتتتتویی ما تتتتاءاقو ەوە جتتتتوابی یکتتتتی یەوستتتتاوووەەەردەخەنە
 کتتاغەەی چاکتتت بتت  نووستتیم و باستتی دەرێتتا و پەنتتجەرەی چاکتتت پتتێ

ڕمانێکەوە دەستیی کتردەوە ێتویی دەرێتا و وستوسەر ێویم.  ەوب  بە
یەکە  تەوب  ستەری یی و ێویی رروستیپەنجەرەی چی؟ ئەحمەد پێکەن

منگێکتی کترد ئەحتمەد ژ تر قێتوەوە منگە وەوە و قەوداخست و یەرو  بت
بتتت  مەکتتتیەبەکەق درەنتتتگ کە ەتتتایییەوە  ابتتت  ەار  قەونتتتاکجتتتێتتتویی 

قەێە   تتتتەونم وەر  قە کە ڕاوشییشتتتتم  ەوەقستتتتەوەکی قتتتتێ ئەکەوتتتتن
بەام دەستتتتت نەدە  قە کیێتتتتب و  تتتتیەکانم. دوای  ،و ژوورەکەم بنتتتت
حتتتی دوا بە درا مەبتتتاوکی کتترد کەوتەد ێوەوتتی قە داوکمتتتبەرچتتاوی ئەح

 نەرومانیا  کردووە.
اێتتیە  تتەڕوا  ئەو ئەوگتتوق ب وەتتاین و خەروتتک بتتوا دوبتتاوکی بەوەکتتداوک

 ،وق بە قستەی ئەکەوتتی ێتیتخەیای یت وە و ەارق داوە بە دەمتیەوە و چ
ژنەکەش ئەوگتتوق خەیتتای یتت وە یتت  بەڕەاق کتتردووە و قێتتی ناپرستتییەوە 

ەرەی ێدنی یەبتتکەم و چتتی نەکەم ەەمتتوو ئەرن و چارەستتەرکر متتن چتتی
شتتیووە وەی ئەحتتمەد ڕایوەئەیە سەر تتانی متتن و ووەمتتا  و منتتا  کەویتت

دوور قە ێیتتانی متتن ئەمە حتتاڵمە یتت ش ەەر باکتتت نیتتیە و ەەر قە دەرەوە 
 و الی ئا ناکانیی منی  بام بە چەند کەریەوە.

داوتک و بتاوکی نتاڕەحەق بتوو و یرستا قەوە  ەییئەحمەد قەم دەمەقتاڵی
ێیتتا  ئەبتتێ قەم  بتتابە وەابتتیکە  بە  تتەڕ بتت وە ەەڵتتی داوە و ێتتویی 

ری و ئاێتتاق قێتتی بێتتت بە نتتاخێری ئێستتیە ئەو گتتبرتتومرەدا یتت  جتتڵەوی 
 کوڕە ێەورەی ماڵەکەوە.

 بڵێم چتی بە متن ئەکر تت ەەمتوو ڕاژ تک یتێاڵم بە مباوکی ێویی کوڕ
دەستتتیەوە بێتتتت و قرە تتتایەما  ێەڕەکتتتاوێەڕەن بتتت واق؟ متتتن ئەڵتتتێم 

 ابە تکم بە قستتەی خت ش بتتاش بێتت و نەخیتتێ  تەرم بکتتاق کەچتی یتت
 وای ب  ئەکەوت ئەو ەوایر  ووڵی قێ ەەڵئەکێشێت.

ئەحتتتمەد ێتتتویی دەی ێتتتو  مەدەنتتتێ و خ یتتتا  نتتتاڕەحەق مەکە  قەم 
رومرەدا ەار منا  و ەەرەەکار کەر ئەبن. دوسا   وکری ختوا بتکە  
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ە. منا  قەم رومرەدا خەوا  ئەدایە  تیێک. ییە  یی خراپیری نییبە  ن
ی وا ەەوە خەوتتتا  یتتتخو نتتتد  ەی وا ەەوە خەوتتتا  ئەدایە ەانتتتین و یتتتە

ستتەری رش ەەوە سەی وایتتئەدایە ی پیتت پێن و وتتاری و ئەو بەەمە و ە
یە یت وی خرائ ئەبێت. بە  نیک انا  و وێری جگەرەکێشا  و ەەەار و

 یە. بتاوکی ێتویی بەین یریوە ێنە و ەیچی ئەم  کور ەەر دڕ و  ەق
اکە  و خوا کوڕم کوڕ و مناڵی ئەم ەەمانە ەەمتوو بە قستەی ێەورە نت

دەستییانەوە. ئەحتمەد دەستتیی دا قە  کەم کە  ەەوە ەتاواری نەبێتت بە
یتت قتێ نتاوەق، خەمتی یومەیی داوکی و ێتویی دە پێتاکەنە موڕوم چوڕ

بێتدەنگن چتاوق قە یە ەەمتوو مناڵەکانتت وەقیتر و یخراپیر ەەوە، بە  ن
حتتورمەیە ەەمتتوو ەەر مەدحتتی ئەکە  و کوڕەکتتانی  تتەوب وە چەنتتد بە

 و ئاقڵن. یرو  چەند باش
ستەر کی متاڵی متامە رەقتی ئەحمەد ەەسیاوە سەرپێ و ێتویی بتا بچتم 

 حاویوی قە داوک و باوکی کرد و ڕاوشت.ابدەم و خو
ئەحتمەد کتتردی بە متتاڵی متتامە رەقیتدا داوە ڕەرنتتا و ختتونچە بە ێەرمتتی 

  بتتانگی کتتردە الی ختت وەوە و یەەروەەتتا حتتاجی ،بەخێرەاینیتتا  کتترد
 ی ەیی پرسی.ئەوو  بە کو  و د  ەەواڵی س

بەام ئەڵێم با جار  بتاش  مکوڕم ئیم ا ەار با یر وەاحاجی ێویی 
جتار ستەری  پشوو بدەم ئەو بەونە ەار خت مم ەتیون کترد. وەن دوو

ەەڵەبجەم دا. ئەو ئا ناوەم  یێکی قێ قەومتابوو وابتوانم یت ش دوتویە 
نەبتتوو ئەو ستتاڵە چتتووون بتت  ستتەر  تتاوی کتتوڕەکەی. ئەحتتمەد بیر کتتی 

وا بە بتتت چی ئەو  تتتاویە ەەر ،دووەێتتتویی ئەی چتتت   نەمتتت وە وەکتتترد
ئاسانی قە بیر خەڵتک ئەچێتیەوە ئەوەنتدە خت ش بتوو. حتاجی ێتویی ئتا 
ئەوە ئەڵتێ. ئینجتتا قەم ڕاژانەدا ەتایاوو بتت  الم کەوا کتوڕەکەی ێیتتراوە 
قەستتەر قاچتتاخچێیی و بە تتکم یکتتای بتت  بتتکەم کەوا متتاڵە ێیتتتراوەکە 

ەردە . ئییتر بردمتی قەێە  خت ی ەەمووی ب  خ وا  یەنیا کوڕەکەی ب
کە یکتتای بتت  بتتکەم الی حتتاکم و ئەوا ، ئەوانتتی  بتتاش بتتوو کاروتتا  

کترد. وابتوانم  و  کتردم و کوڕەکەوتا  بەڕەاوڕاست بێت یکاکەوتا  قات
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ی و ێتتویی ئییتتر نە ستتەرمام بتتوو. حتتاجی دەستتیی ەەڵاتت قەو ڕ گاوبتتا
 یوە درم و ەەامەق بەراکی خەڵک بەرناداق.وپا

ی ەەر ئەوەوە ەتیون ابی داوەوە و ێویی ڕاست ئەوەرمتووئەحمەد جو
ختوا ەەق نەبتوو وا خت ق ئەەوەق  بووی و سەرماق بتووە و بەام بە

بتتدەوت. ئەوانە ئەوەنتتدە یەمتتارن چاووتتا  بە ەتتی  پتت  نابێتتت ەەق نیتتیە 
خەڵک ێو یا  بتدایێ خت  چتاوق قەو متا  و حتا  و مەسترەوەوا  بتوو 

حتتتتاجی بە  ستتتتیە چتتتت   بتتتتن.ئەوە چەنتتتتد ستتتتا  قەمەوپتتتتێ  ئەبتتتتێ ئێ
ستتا  دەرچتتووە. یستتیە دەوڵەیەکەوتتا  قە حێەەردەخەنەوەکەوە ێتتویی ئ

ەەموو تی ەەر بە قاچتاخچێیی و ئەحمەد بە یەوسێکەوە ێویی دوتارە 
ئەوەیتتتا دوکانتتتدار و کاستتتب و خەڵکتتتی وا ەەوە قە  انتتتیدەستتتیا ون ئەێ

بەوتتانییەوە یتتاکو ئیتتوارە بەستتەر پێتتوە ڕاوەستتیاو  و ئەرەق ئەڕوتتژ  و 
ت ەەڵئەێر  و  ت دائەنێن بە ەەەار وەالکەق یتاکو ئەیتوانن متا  و  

کە . خونچە بە بێوارویەکەوە ێویی دە قسەوەکی ب مناڵی خ وا  ئیدارە
ەەر  ئێستیەشختوا  یر بکە  و بە ەەردەخەنەوەکی خ  تەوە ێتویی بە

 اێژەکە پێئەکەنم.بە پیاوە ێ رانی
وکتتی ەەڵاتتژارد  و ا بتوو و خەردبەردەممتت داوە ڕەرنتا ەەنتتد  ستڵیی قە

پتتاککردنی بتتوو و بەدەم ئیشتتەکەوەوە ێتتویی ئەوە بتت  کتتاکە متتچە دوتتار 
دە بنێترە بە دواوتدا بتتا ئەو ی بترای و ێتویی ینەبتوو، ڕووی کتردە حتاج

ئەحتمەد  ،وە بێت بت  ئێترە واپراخیشتما  ەەوە حەەی قتێ ئەکتاقانیوەڕ
یەکەوە ستتەوری داوە ڕەرنتتای کتترد و ێتتویی ەەر ەوو ەانتتیم یبە خ  تت

ئەنێیتتتت. ڕەرناختتتا  جتتتوابی داوەوە و ێتتتویی ئەی چتتت    رام قتتتێوتتتاپ
ا دنانێم. کە قێرە نەبووی ەەرچەند قێم ئەنتا بە قوڕێمت ەایووی ب ق قێ

ئەچتتووە ختتوار . ئەحتتمەد ێتتویی قەوانەوە ختتاڵە متتچەش الی نیتتوەڕا نە
ە یتاقەق یبێتت ستروەیی نیت ی قتێ سەربداق، پێکەنی و ێتویی ما تاءاقو 

کەوەوە قە ەدەم ئیشتت. داوە ڕەرنتتا بەکە ەتتاقناێر تتت ەار دانیشتتێت ەتتا 
ئەحتتمەدی پرستتی و ێتتویی یوختتوا وایمەختتا  چتت نە ەەر وا نەخ  تتە 

ەوو ەوو ستتەری  وەابەستتەەمانە؟ ئەحتتمەد وەرامتتی داوەوە و ێتتویی 
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الی. ئێستیە با تیرە وەکتو باستی  خ  ە کە ئەچم ب  ئەدەم ەاری پێ
ر نایوانێتتتتت ەائەکتتتتاق ەەر ئەوەوە قاچەکتتتتانی ەار ەێووتتتتا  نیتتتتیە و 

ق و ستەر ماڵدا ەار با تە د تت و ئەڕواناو  واق ئەێینا قەبقەسەروا  
ێتویی قستەی ەار  وی ئەحمەد پێکەنی .پێکەو ەەوکەقەکە ی ەار ڕ کو

نم ەەر بەو قستە خ  تانە وابوا ،خ  ە خەڵک ئەکوژ ت قەبەر پێکەنین
اچێتتت مەێەر بە ئویومایتتل یتت ە  دەرەوە قەق نبتت  ختت   انتتمتتاوە ئەێی

 ار باینێت. ناو
 ختت ش دوتتارئەو باستتانەی بت  ئەکتترد  و ەار دڵ ئەحتمەد بە  تتەوقەوە

 ،تێتتیەواو کتترد و ێتتویی ختتاڵە متتچەش خواحتتاویوی ب بتتوو، قستتەکەی
ار ستەراق ماڵەکەوتا  جتمەی د تت قە وچئەڵێی خانەقتای دانتاوە بیستیو

 خوم و کەسوکار.
ت وایمەختا  وەخیتی ێتێویی ئت  ڕاڵە ڕووی ەەمتانە ڕەش ب ڕەرناخا 

حورمەق و قەستەرخ  بتوو بوو ئەوەندە ژنێکی بە ئەوەندە جوا  خ ی
گوق ئەبتتێ وایمەختتا  ووا  ئەکتترد و ژنیتتا  ئەەێنتتا ئەوتتانکە خەڵتتک  تتو

بووکەکە نیشانە بکاق چونکە دەسیی موبارەکە. کەچی ئێسیە وا پەکی 
کتترد و جتتار کی یتتر ێتتویی ئەی  کەویتتووە. ڕەرناختتا  قستتەکەی یەواو

وتت  بتت ی ستتەندەوە و مەڵتتێ. ئەحمەدقستتەی چەنتتد خ  تتە! ئەوە ەەر 
دەم ستتڵ  بتتژاردنەوە ێتتویی ەار خ  تتە. ڕەرناختتا  بەوەا ێتتویی ئەر تت

 پێی نەێویی ژنت ب  ئەەێنین؟ دە ژنێکی جوا  بێنە!
ەتاق کە ێتو ی قەم قستەوە بتوو و  کی ساردی پیتاوڕخونچە وەن موچ

ڕا! ەپتێ  ئەحتمەد کەوق و نەوهێشتتت ئەو جتوا  بتدایەوە و ێتتویی ئەو
ەەر ئەوەمتا  کەمە کەرکتووکییەکی ستڵیاوخ رق بکتاق وەا ژنی چی 

ئینجتا قە  ینەکەی ەا نەخەڵەیابی. ئەحمەد پێکەنی و ێتوی ،بە یوو ەوە
بەام نەبتتتابە ژنتتتی چتتتی و حتتتاڵی چتتتی. ئەحتتتمەد  ،ستتتڵ  خ  تتتیر ەەوە

و ێویی  یو ێویی خ م ەێشیا ژنم. ڕەرناخا  پێکەنی ێەەسیاوە سەرپ
و ەاروت  پیتاوی. ئەوە وایمەختا  ئ  قە دەورق ێەڕ تم  تكور پیتاوی 

 ەەر واوە ەار حەەی قە قسەی ێاڵیەوە.
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حاجی ویی ئەوە ب  ەەسیای؟ ئەحمەد ێتویی ئەڵتێم ستەر کی ناوبتاەاڕ 
بتتوو  ئەڵتتێن ڕاوشتتیووی و پێتتت  بتتدەم ەاری ەاوڕ کتتانم قتتێم رتتاجو

ێتتویی ئینجتتا بتت  متتن ختت م  یتتووون. ئەحتتمەد بە ەەردەخەنەوەکەوەنەێو
  ەتتاق و وەن ڕە تتەبا قتتووقی دام و بردمتتی! ێیتتا ئەموانتتی ەەر ختتاڵە

 ڕاست ئەمە چی بوو. ب وایا  بێت قە ڕ گا بیرم کەویەوە و ێویم بە
داوە ڕەرنا وەن ەەڕە ە ێویی بت ا ەتا بەام ەوو بێیتیەوە قە دەرەوە 

ئەحمەد دەستیێکی کتردە  .و وردە و پردە نەخ وت و خ ق یێر نەکەوت
متن بنێیتت و  اپراخم ب  قێموی و ێویی وردە و پردەی چی چ  ! ی  و

 !قە  و نا   ت بخ م
ی کتترد و خەوی ەڕا ەەرچەنتتد ئەودوتتوو دوو  تتەو  ختتونچە ەەر ئەمتت

ئەنتا کە بە تکم بنو تت و بەام قەپت   ێتکو ئەوک  ا و چتاوی ق ئەوکرد
 ،ا ئەەرنگتاوەوەەدچک قسەکەی ڕەرناخا  و ویوو ژەکەی دو نێی قە ێو

نەبتتابە ژنتتی چتتی ختت م  ؟نەێتتویی ژنێکتتی جوانتتت بتت  ئەەێنتتێ ئەی پێتتی
ئینجتتتتتا وەا ەێستتتتتیا ژنتتتتتم! ئینجتتتتتا قە ستتتتتڵ  خ  تتتتتیر ەەوە؟! ئەر تتتتت

 نەخەڵەیابیت ەا! ،خ ر کت بکە  بە یوو ەوەسڵیاو
هێتنن بەو متاوە ەی  دوور نییە کە ژنتی بت  ب و ئینجا خ  ەار نووکە -

 !کەمەش چەند ێ ڕاوە
 ئێسیە ەەەار ک  حەورانی ئەبن. -
رەوی ئەحتتمەد یتتا دو نتتێ ورەوتتب و  تتو پتتێم ناخ  تتە ئینجتتا بتت  متتن وا -

ێەق بووە و قە پیتاو کی قەووا کەویاوو خ  بەوە نییە کە کەڵە مناڵێک بوو
 .ەەند  کە  وادوار  پێ  رومری خ وا  ئەکەو  ،تێیەواو ئەچ

اڵە متتچە ەەەرەمتتارە قە کو تتوە ب متتا  ەەڵیتتوا خێتتری ختت نتتاەانم ئەم -
قێترە بمتاوە ەەەار وسێت کوڕەکەی ەەڵ ێچا و بتردی خت ەێە ەەر ونەن

ا پێی ناخ ش بوو ئەوووست دی  قە دڵیبوو خ  حاجی رەق ئیشما  پێ
 تما  ئەوەنتدە خت ش ئەو تت ەپێ بکاق. یاەە ئەم ختاڵە مچەو یکاسای

کترداوەیەوە. بەام بت  بئەێینا وەکێکی یر بواوە قەوانە بوو پە تیمانما  
 بێت. ئەم قەق دڵیا  ناوەق راجوی بکە  حەواڵە بە خوا
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بتترام  یئەکەو تت؟ ئەوەیتا  تەماڵ ەکەش ەار با تە. دەستت کتێئیشت -
بە متتورەقیم و ەەڵیتتا  داوە ئەو    بتتوویچەنتتد ستتاڵە ئەخو نێتتت ئتتاخرو

هایە دوورە مەرا ەکە ی ەەر بە ی سەوەر و سەرقێدانی داوتک و  د
 باوکم و خواردنەکەی ناکاق.

مچە کچێکی خومی خت ی ناکتا بە متوەوە    مەرووم ژنەکەی خاڵە بە -
  ت.د ئەوە نییە ئەڵێت کە ماڵەکەوا  ەەمیشە جمەی

شتی ەار بەکەوتف دوتارە و ەەر باستی وەی  دوور نیتیە ئەحتمەد خ  -
ەختتانی ئەکتترد دوتتارە چتتونکە باستتی ەبتتاڵری و قستتەی خ  تتی وایمڵقە
 هێنانی قەێە  ئەکاق.ژن
در ژاوتتتی ئەو  تتتەوە ئەم قستتتە و خەوتتتاانە وەن چەکتتتوچێکی ەار  بە

انتتتد و ڕشتتتکی ختتتونچە و خەوەکەی قتتتێ ئەەبە مێقتتتور  ئەماڵتتتدرا  
شتتتی وانتتتی نتتتاخ ش بتتتووە. ئییتتتر خ وق نتتتوقمی دەروتتتاوەکی بێگتتتئەی
 وانیاوو کەی خەوی قێ کەویاوو.نەو

ەەمتتوو قە تتی یێکشتتکاو.  ،بەوتتانی خەبەری بتتووەوە بێیتتاقەق ختتونچە
 ناو جێگاکەی. دەر  قە ی بێیەیی کرد یاکو یوان ەاری قە خ

انە یتت  بەوانیتتا  بە کەواتتی ختت ق ێیتت ەرناختتا  ەار جتتار پێتتی دەێتتوقڕ
 ،ێە  مروشک و کەڵە تێرەکا  ئەنتوومەەسیە. چاو قە من مەکە من قە

 ێیا . قەێە  ئەوانی  ەەڵەسیم قە خەو. ی  درەنگ ئەنووت ڕاڵە
حتورمەق بتوو پێتی رەوتب بتوو کە بەام خونچە ئەوەندە  تەرمن و بە

 درەنگ ەەسیێت قە خەو.
ختت ق  مێردوشتتی ەار جتتار پێتتی ئەێتتوق یتت  بتت  بتت  یەەروەەتتا حتتاجی

 ەسییت.دب چی وا ەوو ەەڵ ،توەو ئیسراحەق ناک نانووت
 چونکە حاجی خ ی بەوانیا  نو ژەکەی ئەکرد و ئەنوسیەوە.

مترد  وەا وق قە دڵتی خ وتدا یتووڕە ئەبتوو و ئەوگتخونچە ێەقێ جتار 
یم. ئتتتاخر  تتتەو کتتتوڕ و کتتتچەکەم ئەوەنتتتدە دانیشتتتیم و ئەوەنتتتدە نوستتت

ەوتتاد  وم یتتاکو بەوانیتتا  ەەر بنتتووم و ەەڵنەستتیم بەنەوانهێشتتیووە بنتت
نەبێتتتت. ئەمتتتانی  ەەر ئەوە ئەەانتتتن بڵتتتێن بنتتتو بنتتتو بنتتتو. ختتتونچە ئەو 
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چاو  ین ومەڕە دوار بوو. قە دوبەوانییە کە ەایە خوار  بێیاقەق و یو
ختتتا  کە قەبەر ستتتەماوەر دانیشتتتیاوو و  ەرنتتتاڕبتتتووەوە و ەتتتایە الی 

وەق بوو. ەەیتا خونچە بێدەنگ و بێ ،حاەرکرد  بووخەروکی بەرچاوی 
وا بە نتتتتتتتاڕ کی و بە  تتتتتتتێواوی  ئەو ستتتتتتتەروپرچە جوانە تتتتتتتی ەەر

دابتوو و قە موتی ئاانتدبوو. بەام ەەر کەستێک ئەو  سەرپ  ەکەی پیتا
بەوتتتانییە بەو حتتتاڵەش کە ییاوتتتا بتتتوو وای ئەەانتتتی کە بە حەوق کە  

 وی دونیا تیا  پیتاڕ کیا  خستیووە و ستەروپرچیا  داەێنتاوە و ێتوا
وومەق و کتتوڵم ڕییە ەووە قە کتردووە و پەڕەی ێوڵەباخیتا  بەو بەوتان

 و قێوە جوانەکانی ەەڵسووە.
 ،ەرناختتتانی د تتتی کتتتردڕا و ڕاژبا تتتی قە دختتتونچە کتتتردی بە ژوور

ی داوەوە و بە پەرا تتەوە بتت ی باوووەکتتی خ  تتەوە جتتوڕئەووتت  بە 
  قەق دواری دوستاە خونچە ێیا  بێیاوە چییەچووە پێشەوە و ێویی ئ

 ئاڵ کەق نەبێ؟ خونچە ێویی وابوانم.ێەرو
ەرناخا  وەن داوکێکی دڵس ە بە دەوروپشییدا ەاق و بە پەرا ەوە ڕ

ێویی با ە ئێسیە چیت بت  بتکەم ێیتانە؟ وەرە بتا جتار   تا  و موتت 
کەم و بتت ق بشتتێوم و ەتتا ئەم ستترکەویەش قە موتتیەوە ب تتێچە و بتت چەور

اوەسیە با بچم ەێوکەوەکتت بت  ڕبەام نەء  ،چاوەکی ێەرمی  بخ رەوە
دەڵەمە بکەم. بە ێتورجی ڕاوشتت بەرەو چێشتیخانەکە و ێتو ی نەداوە 

 خونچە کە بڵێ ئەخ م وا  ناخ م.
ەتتایە ختتتوارەوە و ستتەالمی کتتترد و   یئەوەنتتدەی پتتێ نەچتتتوو حتتاجی

ەرنتتای ڕوی کتتردە ختتونچە و بە ەەردەخەنەوەکتتی خ  تتەوە ێتتویی ڕو
ی یتتتڵەبتتت ڵی چییەیتتتی دوستتتا  کتتتێ چ وە بخو تتتکم بەم بەوتتتانییە ەو

ی داوەوە و ێویی ەی  نییە ی ە  من نتاڕەحەیم بکردووە؟ خونچە جوا
ەار  ختونچە بە ،دەرمتانەکەویووە ئەوو  خەروکتی داو مووابوانم ئاڵو

کە  ناو ر تتتت قەبەر ئەو بڵتتتێ ەرنتتتاوە ڕی و ێتتتویی ئییتتتر داوە یتتتپێکەن
ق. حتتاجی بە ئەوەنتدە ختت ی نتاڕەحەق و ەتیون دەکتا ەخ  تەنیت ە  

 ەایتی ختوا ئەیرستم قە پەرا ەوە ڕاپەڕی و ێویی دوسا  ئتاڵوویە؟ بە
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یتت  ئەوگتتری بتتا مەوەرە نتتووکم یم متتنەوە یتتووش بووبیتتت. چەنتتد جتتار ێتتو
ەرنتتای خو تتکم بێتتت. حتتاجی ەتتایە نووکتتی و دەستتیی دا قە ڕوومەق و ڕ

ی خت ق ەەڵنەستی الموی و ێویی نەء  کور ێەرم نیت ب ا دانێشە قە جێت
چتتک و خو تتدانەوە وەرناختتا  بە ەتتێوکە و قتتائ و کەڕەەەار میتتوا  بتتێن. 

ێوکەکەی خستتتیە بەردەمتتتی ختتتونچە و بەدەم ەتتتایە ژوور  و ەەردوو ەتتت
چوار ەیی کە  نتتادە  ختتوا نەواتت   بیستتیوبتتن متت ڵ یەەابتت ڵەوە ێتتویی بتتی

دو نتێ وەا  سەراق ئەڵێی چاوخانەکەی حەمە ڕەقە ئەم ئەڕواق ئەو د ت
کتتردبێیەوە و پیتتاڵەی ستتابم کتتردووە ڕەنتتگە دە جتتار ستتەماوەری یتتاەە یح

 بەام ئەوە کەی حاڵە؟ ،کاقبكردبیت. ڕەبی خوا ەوادی ێ یاێ و چای ی
 یەی من بوو.یخەیای ئەم نەخ   ئێجگارحاجی ێویی 

کتتورە بتابە ەتتی  نیتتیە  ە ەەردەخەنەوەکتتی دەستیکردەوە ێتتوییختونچە ب
قو  ختتوم و کە  و مەکە  ما تتاءاقەیم خ یتتا  نتتاڕەحەق یتت ە  بێیتتا

ئا تتنا ەار  و ئەێەر نە تتیە  ێوەوتتی ئەکەوتتن و ئەێەر بێشتتن ەتتیون 
خا  ەەڵی داوە و ێتویی بەستەری ەرناڕن ئەی چی بکە  وەقیرانە. ئەبی

 ئەم ا بێییە خوارەوە. مسەرم بە قوربانی سەری بێت ناوەڵ پێرەماەر
  ئەبتم قەبەر خ  ی یەواووتئاخر ب وە کە نە یی و ێوییخونچە پێکەن

 م قسە بکەم ئەوەندە ئەوکەی بە ەەرا. ری  ناو
یی ئەی من بچمە سەرەوە چت   ەرناخانی کرد و ێوڕخونچە سەوری 

ەرناخا  ێویی ڕکێ وارمەییت بداق؟  ،مڵبهێ یەنیا بەجێ د ت ی  بە ڵمد
بتاجی ێتوڵچین ئەمت ا ەەر ئێسیە ەەکاوی باجی ێوڵچین بانگ دەکەم. 

بتتوو بەوتتانی ەوو قە دەرێتتاکەی دا و داوای  کرد  ئەونەچتتووە بتت  نتتان
 ێتویی ئەمت ا قە متاڵم ئەمەو  یت ە  وتاپرام قتتێ یت ە  ێەای کترد  و

منتتی  ەەمتتوو کەرەستتەی وتتاپراخەکەی دو نتتێم داوتتێ. حتتاجی و  ،بنتتێم
 ،شتا  بووبتوو  پەر خو کی ئەوەنتدە بە یەنتگ ختونچەوە بتوو  و وا

 گوق کوڕی یاقانەوە و نەخ  ە.ئەی
ئەوا  ەەستتتیا و چتتتووە ژوورەکەی ختتت ی و بەام ختتتونچە بە ەاری 

 ەەر ێو ی ەەڵخسیاوو چونکە ئەحمەد ئەبوو ئەو بەوتانییە قەێە  ختاڵە
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متتتچە بگەڕ تتتنەوە کەرکتتتوون. ختتتونچە قە ژوورەکەی ەەنتتتد  ختتت ی 
خاڵوانتتد بە جتتتل کتتت کردنەوە و جتتتل ەەڵگتترینەوە ئتتتاخری چتتتووە نتتتاو 

 جێگاکەی و پا  کەوق.
مچە و قاقاکانی  ێرم و ەوڕی خاڵە غەڵب و چوو غەڵاە چارەکێکی پێ

 دەنگی داوەوە قە حەو ەکەدا.
ی کە ئەوە ەتتایوو  بتت  خواحتتاویوی ئەی کتتوا یتتی و ەانوتتختتونچە ڕاپەڕ

 وکانێک ئەحمەدو  دەنگی پەودا بوو.ودوای چاویر دەنگی ئەحمەد؟ قە
خوا درەنگە ئەبێ ب اون  حاجی ێویی دە ی ە  دانیشن. خاڵە ێویی بە

 خونچەخا ؟ئەی کوانێ 
یا قستەکەی قە دەمتا بتوو ختونچە ێەوشتیە الوتا . ختاڵە بە ێەرمتی شەێ

 ئەحمەد بە پەرا ەوە ێو ێ ێرق کە چی ئەڵێت. ی.یەەواڵی پرس
ی ختتتونچە قە یتتتختتتاڵە کتتتردی بە ێتتتاڵیە و پێکەنتتتین بە یتتتاواەیی کە بین

نەخ  تتتتی یەواو ناچێتتتتت قەبەر ئەوە مستتتتیەک ڵەوەکی قە حتتتتاجی دا و 
قستەوەکی بە مەرنا تەوە  دئەم کتاورەوە و چەنتێویی ەەمووی خەیای 

 وق و جەمارەیی ەێناوە پێکەنین.ێ پێ
ا و یەروتت  بتتووەوە و ستتەری داخستتت بەدەم ەڕگەەڵتت ختتونچە ستتوور

 ەەردەخەنەوەکی کا  و کرچەوە.
ئەحتتمەد ەەردوو دەستتیی ختت ی ەەڵگڵ وتتت و ڕووی کتتردە ختتونچە و 

و پتێکە  بتوو و ێویی خوا نەکاق ئینشاءاقو  ەی  نیتیە و دەمتی یتێکە  
ژ رەوە سەوری ختونچەی  ی کرد و دڵێ ێو را و قەگنسێ منگەم دوو
 کرد.

ی حەو ە بەڕ یتا  ێەکرد . ئەوانی  یا بەردەر ئاواویا  قێئاخری ماڵ
 کرد .

. ختتتونچە اوەستتتیابووڕەکەوتتتا  قەبەر دەرکتتتی متتتاڵی ئەحتتتمەد ئویومایو
 ی و بە پەقە چتتتووە ستتتەر  و قە نیتتتوە تتتڕانەوەستتتیا یتتتاکو بتتتکەونە ڕ

پێ ویکەکا  چاوی س ووە قە ورمێسک و قوڕێی پ  بوو قە ێروتا  و قە 
 ا  دەرەێنابێت.ەار قە باوە ی ێەرمی داوکی مناڵێک ئەچوو کە بە
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ەێشتت ەەر ئتاوڕ  داوەوە و ستەوری  ئەحمەدو  یا ک انەکەی بەجێ
ی ئەکتترد و یتتاکو قە چتتاو و  یتتدەرێتتای بەرمتتاڵی خ وتتا  و متتامە رەق

 و .بوو  ەەر چاوی یێا واو
اەر و ئەوبەری ک انەکەوانی ئەکرد ئەحمەد بە پەرا ەوە سەوری ئەم

کە ئویتتومایوەکەی پیتتادا یێتتئەپەڕی ەەستتیی بەوە ئەکتترد کە ئەم کتت انە 
ا. دی ەەوە قە ژوانیتتتتوا و چەنتتتتد وادێتتتتاردچەنتتتتد جێتتتتی ێەورەوە قە دڵیتتتت

یتاواەیی کە کت انەکە بەردەا   ئویومایوەکەش قەسەرخ  ئەڕاوشت بە
دەستتت ئەحتتمەد بتتواوە و ێاڵیەوتتا  پتتێ  ا  و چتت   بتتوو بەو نەخیتتێ چتت

ڕابە کتتت نە دە ی قە ێو ستتتەوانەکانی  و قەو دووونەکتتترداوە خواحتتتاویو
ستتتتەروەن قە پەنتتتتا دوتتتتواری ئەو  نەووبتتتت تتتتکاوانەش ئەکتتتترد کە خرا

کەالوەوەی نووکیا . بەوانیشی ئەێوق بیریا  ئەکەم و وا من ڕاوشتیم 
ەم  تتارە بەجتتێ ئەەتتێڵم. و ق ختتوا ەەمتتوو د  و ە  تتم قێتترە بەام بە

 بوو. و ماوەوەکی  وەن ێێژ وائەحمەد یاک
دا کتترد و قە خەواڵیتت قە ڕ گتتا وەن دوو جتتار ختتاڵە متتچە پرستتیاری قتتێ

بیکتتاق بە  تتاەیدی ڕووداو تتک بەام ەەر ئاێا تتی قە  وقدوستتا  ئەوتت
ی و یی ئەکتتترد قەێە  کتتتابرای یەنیشتتتیتتتقستتتەکانی نەبتتتوو کە باستتتی چ

ەار ئا تنا بوو ختاڵە متچە و ئەوا   وو دوارئەوەی قە پێشەوە دانیشیا
ا. ئەحمەدوتت  دەکە تتیوەەتتا قەێە  ئویومایوچیو یێکەڵییتتا  ەەبتتوو ەەر

د بەبێ ئەوەی بوانێتت باستی یجاری وا ەەبوو کە خاڵە ئەوکرد بە  اە
بتوو. بەام  استت ئەوەرمتووی واڕچی ئەکاق ئەوگوق بەڵێ خاڵە ێیتا  

ب كیوە کە پێکەنتتتین و ەەناستتتەە بەدەم کتتت کە و جار کیتتتا  ختتتاڵە متتتچ
ەحتمەد و ێتویی ڕاڵە ەەمووی یێکە  بە وەن بووبوو ، ڕووی کردە ئ

بڵتتێ... وەستتیا ئەمینتتی  ەەر قستتەی ختت ی ئەکتترد و  نبە وەستتیا ئەمتتی
شتارەق یەوە بە ئیقسەکانی قە ێوەوی ئەچوو . ختاڵە متچەش بە ێەرمیت

یتا یت  ڕاوەستیە بتا منتی  قستە بتکەم ئەوە کوڕە بتاوکم دە پێی ئەێوق
دە. دوستانەوە ڕووی کتردە ئەحتمەد و ێتویی ئەر  ڕاڵە یکوڕەکە  اە

یوستتەری باوکتتت یوستتەری خ  ەووستتیت یوستتەری ختتاڵە متتچەق بە 
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نە قەم بتکە و نە قە ئەو ئەو  موەسیا بڵێ و قسەی ڕاستت بتکە و  تەر
یەکە ئێتوارە ەتایەوە ووکەکانیا  ەێنا قێختوڕی قت روڕاژەی وەردە چەڵی

بتکە ڕاڵە متن ەتی  نتاڵێم! ئەحتمەد  تڵەژا و  ب  الم وا  نەء. دەی قستە
دەستتیەپاچە بتتووو نەووانتتی بڵێتتت ەتتایەوە با تتە وتتا  بڵێتتت نەەتتایەوە 

کی دوتوە و نە ەچونکە ئەحتمەد نە چەڵیتو ،کامیا  با یرە ب  خاڵە مچە
چەوە مەستەقە و ڕووداوی ئەم خاڵە مت ،پێکەویووە ی چاووقێخوڕی ق ر

وو بت  کەرکتوون. دوتار بتوو ەوە کە ەێشیا ئەو ەەر نەچووبیوا ئەێێ  
 کە خاڵە مچە  ییشتی بیتر ئەچتوو. ئەحتمەد یت ە  ڕاوەستیا و وای قە

وچەوانی و ێتویی اخ ی کرد وەکو بیر بکایەوە دەسیی خستیە ستەر نت
وکەکتتتانی بتتت  وکتتتام ڕاژ ئەوەرمتتتووی؟ ختتتاڵەمچە باستتتی ڕاژ  چەڵی

کردەوە. ئەحمەد داما و سەور کی کرد و چتاری نەمتا کە  تیێک بڵێتت. 
برد و سەری ڕاوە تاند و ێتویی  ەد دەسیی قەسەر ناوچەوانی الئەحم

دەستیی خستیە ستەر دڵتی  الق. ئەحمەد بیرمە ەایەوە ب  بەڵێ چان قە
 متچە نیتاەی نەەتاینەکە ا ێویی ئەی ەاوار ئەیرسم خاڵەدوو قە دڵی خ 

دا و ێتویی  ا و وەن قاقتای قتێدوەکت بێت بەام خاڵە مچە دەستیی دا بە
وکتتت ستتت ی بێتتت ڕاڵە بتتتاش بتتوو یتتت م قەێە  ەەی ڕووی داوتتک و با

 بوووت یاکو وەسیا ب وام پێ بکاق.
وم وا  بتتتوو ا ئەەتتاین و مشتتتیدئییتتر ەەر وا ئەو ستتتێ و چتتوار بەوەکتتت

 بێت. وەن  ەڕ  قێ جاروبارو  ی ە کی ئەما کە
با  و ڕاە یەکە سەری ێێژ بووبوو قەم قستەویدوار بوو کە ئویومایوچ

بیر بەر یەوە و ەەنتد  بە  قسەکەوا  قەو ێوەویانە قەبەر ئەوە ووسیی 
دەنگێکی بەرە ێویی ئەر  خاڵە ێیا  چەند ساڵە قە کەرکووکی؟ ختاڵە 

ب چی کوڕی بتاوکم ئەیەو تت  دا و ێویی وەن قاقای بە د  و ێیا  قێ
و ێتویی بت  ختاڵە ێیتا   یتییاروخ و مێژوو بنووسیت؟ قێخوڕەکە پێکەن
وا کوڕم ئەوەنتدە دەمتێکە خ ەەر حەە ئەکەم بوانم. خاڵە مچە ێویی بە

داوتتتتک  بیتتتترم نەمتتتتاوە. ڕەنتتتتگە ئەوستتتتا باوکیشتتتتت ەەر قە خ  تتتتم قە
ڕمانێکەوە ێتویی بتت چی وستوسەر نەبووبێتت. قێختوڕی ئویتتومایوەکە بە
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وا دەرناکەو ت کە خاڵە ێیا  ی  و باوکم کامیا  ێەورەیر . ما اءاقو  
 چاو نی بێ ەی  پێیەوە دوار نییە.ی  ێەورەیری بێ

رە وختتوا بتتاوکیم دوتتوە بە باوە تتی پتتو ی و ێتتویی بەیتتکەنختتاڵە متتچە پێ
خور تتییەوە ئەو نتت بەرەی داوتتک و بتتاوکی بتتوو باوکتتت قە ەەموووتتا  

 مناڵیر بوو.
قێخوڕەکە ێویی با ە خ  ی ش منتا  بوووتت خت  ێەورە نەبتووی ئەو 

ستاڵێک ئەبتووم کەمیتر نە ەوتایر.  وەخیە؟ خاڵە مچە ێویی ەەر دوانتوە
ر دڵی خ ش بتوو کە نیتاەەکەی ستەری ێترق قێخوڕ  ئویومایوەکە ەا

چووەوە و وا کەویە باسی ئەوستای کە  بیر و خاڵە مچە مشیوم ی قە
چ نن داوکتی یتاقە کت  بتووە و بتاپیری خەڵکتی کەرکتووکە و کە چەنتد 

ووسیووە ئییر قسمەق و نەستیب کە داووتانە بە  توو  کچەکەی خ ش
قەدومتی متاڵی  بە باوکی خاڵە مچە کە خەڵکی سوێمانی بووە و ئا نای

خەەووری بوو . ئییر داوکی خاڵە متچە بە بتووکی بتراوە بت  ستوێمانی 
و بتتتتووە، حەەی دو و قەو  ژوتتتتاوە بەام بتتتتاوکەکەی ەەر چتتتتاوی قە

کەرکوون و قە نووک خت ی بتژون و ەەر ەەوڵتێ  کردووە کە بێن و قە
بکتاق یتاکو بیهێنێتیەوە  داوە کە بە کم ئیشێکی باش ب  ەاواکەی پەودا

بتووە و بتووە  داوتک واەی نەەێناوە یاکو خاڵە متچەش قە و کەرکوون
ئتاخری ئیشتێکی بت  پەوتدا کتردوو  و ەێنتاونی بت   ،بە سێ چوار سا 

الی خ ی. ماڵێ باپیری خاڵە مچە و خاڵەکتانی وەستیا با تی و بەنتای 
چتان بتوونە و حاڵیتا  بتاش بتتووە ئتاخری قە ئیمتام قاستم و ئەو نتتاوە 

یەوە وردە وردە ووەبچووکیا  ب  باوکی خاڵە متچە کترد چاوخانەوەکی
 چاوخانەکەی ێە ەی کردووە و ێەورە بووە و بووە بە چاوختانەوەکی

یەش کە ەەوەیتتتی ەەر ئەرە و ێستتتبەناوبانتتتگ و ئەم مستتتاورخانەوەی ئ
ەەوی ئەو وەستتیانە بتتووە. ختتاڵە بە ێەرمتتی قستتەی ئەکتترد و ئەوگتتوق 

خەوتار و  بتاخی ستەوە و ئەو دەوروبەرە وەخیی خت ی ەەمتووی ەەر
یەش ئەو ستەوەە جتوانەی کەرکتوون ەەر ێستسڵ  و یەمایە بتووە و ئ

 وا بەناوبانگە.
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بیتتر  ختتونچەیبە ەتاینی نتتاوی ستتڵ  ئەحتتمەد دڵتتی ێو تترا و قستتەکەی 
 کەویەوە کە ویی سڵیاوخ ر کت نەکە  بە یوو ەوە.

ر ێتو ی قە ختاڵە ئەێترق و جتار ئەحمەد یا ئەوسا خەوا  باڵو بتوو جتا
دوسا  ئەچووەوە ستوێمانی   کیە و قسە خ  ەکانی پێئەکەنی واوبە ن

و ماڵی خ وا . بەام بە ەاینی ئەو قسەوەی و ئەونتاوە ئەحتمەد خت ی 
ێتتتورج کتتتردەوە و دەستتتیێکی بتتترد بتتت  ستتتەروێو وکی و ستتتەور کی 

ەوە ئویتتتتومایوەکەوە ستتتتەرایەکەی کتتتترد و پتتتتاڵی داوەوە و قە پەنتتتتجەر
ە ئەو ێتترد و  تتاخە ویوی بتت رودە تتیەی کتترد و چتتاەستتەور کی ئەو د

ئەو درەخیتانەی یوو تیا    دوور و نووکانەی قێوەی دوار بوو  و وتا
ئەەتتاق کەوا ەەنتتد کیا  پیتتاە و ڕە تتەبا ڕوویەڵتتی کردبتتوو. جتتتار بە 
جارو  ەەالم و ێو در ژ بە بارە دار وتا  بەرچتنەی ستەر ێیتراوی بە 

 ێژوێیای ئەبینی و سەرنجی ڕائەکێشا.
یوا  ستتەروا  قتتا  وکەویەوە کە چتت   پتتا بیتترداوکتتی و داوە ڕەرنتتای 

د   ئەبێت و چەنتد بەرچتنەی واوتا  بت  د تت و ئەوانتی  بە کتو  و بە
قێتتی کتت مە  ئەبتتن و خەروکتتی ستترکە و یر تتیاق و دا تتاوی یەمتتایە 
ێرین ئەبن و خەروکی ساوە کواند  و ەەخیرە خستین ئەبتن و چەنتد 

ر بیتتتتانوو دەستتتتت داری یەڕەوە و قە داری و تتتتکی  ەە ئەبتتتت ڵێنن بە
ئەداەنەوە، چتت   قەم بتتارە دارانە کەڵەکە ئەکە  بتت  ەستتیا ، ئەحتتمەد 

کوانتتتتدنەکەی  ربەدەم ئەم خەوتتتتاانەوە ەەردەخەنەی ێتتتترق و ستتتتاوە
کوانتتد و بە جتتام وە کە داوکتتی و داوە ڕەرنتتای ئەوانکەویە پتتاری بیتتر

ا دابەش ئەکترد و بە ستەبە ئەوتاناردە دوقەوا  بەسەر دراوسێیەکانودان
و چتتتت   قەو وەختتتتیەدا دوو پشتتتتیوە قەستتتتەر ێو ستتتتەوانەکە  ستتتتەربا 

پەالمتتتاری وەکیتتتا  دا و وەکێکیتتتا  وەکستتتەر بەربتتتووەوە ختتتوار  بتتت  
اوەر کوانتتدنەکەوە. بەام ختتوا حەو تتەکە و کەویە نتتاو مەنجەڵتتی ستت

کرد بەوەی باش بوو پیشوە قوڕبەستەرەکە بەخیتی ەەبتوو  می پێحڕە
 اوی ستتاردی یێکرابتتوو وکە مەنجەڵەکەوتتا  بەیتتا  کردبتتوو وە یتتاەە ئتت

  ەەموووتا  و دەرودراوستێ   قەستەر ئتاێر بتوو بت  چینێکتی یتر، چت
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ەبێتتت کە دەستتیی ستتێ ەەوتتیە ەەر بەوە پێئەکەنتتین ختتونچە ن یتاکو دوو
یی ی ە  قەمەوپێ  بواوە پشیوە قوڕبەسەرەکە ب  کرد بە ێروا  و ێو

ا ێتتویی دقە دڵتتی خ وتت و دیا. ئەحتتمەد ستتەر کی ڕاوە تتانوختت ی ئەستتو
ڕەحم و کچی چاکە. خەوا  بردی و چاکەکانی خونچەی بە ەچەندی وا

ڕەحمە، چەند  ەرمن و بەحورمەیە. یوختوا بتوانم چەند بە خاڵەدنژمار
بتتاوەڕ نتتاکەم وروشتتیەش وەن ئەو بتتن.  ،ەتتی  رەواتتی قتتێ ئەداەمەوە

 ەار ستتتتتەورە بەم متتتتتانگەی کە دوور ،و نەا بێتتتتتدقە جوانیتتتتت ن،دڵ تتتتتا
ڕاوە متتتا  کتتتاوقە ڕاژ بە ڕاژ کەویتتتوومەیەوە قەبەرچتتتاوم چەنتتتد ێتتت 

جوانیر ئەبێت. قەپ  ئەحتمەد ەەستیی کترد کەوا خەروتکە ەوتاد پێتی قتێ 
ا کە ەەقتی ئەو نیتیە و دەەڵئەب  ت و خەروکە خەوتاڵێ ئەچێتت بە الوەکت

خەروکە قە سنووری ئەمینی و وەوا بەراماەر بەو کەستەوە پێتی ئەڵێتت 
پیتتاوی و ی نایێئەپەڕ تتت و ئەێتتایە دەوروبەرمتتامە ێیتتا  متتامە ێیتتا  

ا و وەکتو دب وە ئەحمەد ەەر ەوو دەسیێکی ەێنتا بە دەمچاووت ،س ڵەوی
ا هد ا  ال اقت  اال اقوت   دەکا  و بە دەنگێکی ەەند  بەرە ێوییمێرپیرە

ستێ قستتەی  وا تهد ا  م متتدا رستول اقوتت  وتا اقوتت  ختواوە ێیتتا  و دوو
 وەن ئەوە بتوو کە بیەو تت ڕابکتاق و د  وکرد ەەرپێکە  یری یێکەڵو

اڵەی کە کتتتردی بە مێشتتتکی بشتتتواق و پتتتان بکتتتایەوە قەم بیتتتر و خەوتتت
الی  کار و ێوناەێکی ەار ێەورە بتوو و ا وەندونیوخونچەوە. قە دەر

بتتوو کە قەق نتتابێ ئەم باستتانە و ئەم دوتتمەنەی ختتونچە ئەوەنتتدە بە  وا
 ا یێ ەڕ ت.دمێشكی

ختتاڵە متتچەش یتتا ئەوستتا ەەر خەروکتتی قستتەی ەەمتتانی پێشتتوو بتتوو و 
یرو  قەێەڵی یێکە  بووبتوو  ئەێەرچتی ئەوا  ەار قە ختاڵە  ئەوانەی

مناڵیر بوو و ئەوەندە سەوەرەکەوا  ختوش کردبتوو کە ەەر ئاێا تیا  
 نەمابوو چەندوا  ماوە و ێەوشیوونەیە کو .

ێیتا  چیتیە؟ خت   مچە ڕوووەکی کتردە ئەحتمەد و ێتویی ەتا ڕاڵە خاڵە
ئەوانتی یتر   تانی و ڕووی کتردە ناڕەحەق نیت و دەسیی خسیە سەر

ما اءاقو  چەنتد کتوڕی چتاکە، ستەری  ،ویی ئەم کوڕە ق ەە ئەبیننو ێ
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 ێتتتتتتویی ئەوەیەی ەتتتتتتایووە بتتتتتت  کەرکتتتتتتوون کەویتتتتتتوومەیە و دا بتتتتتتا
بە خت مەوە. قاقتاوەکی خت ی ئاستاوی  ئیسراحەیێکەوە ەەر قەق نەمتدواوو

بووبتوو  ەەەار  متن پتێم وێتر ال دا و ێویی ئەو ەەییو و مەییوانەی قە قێ
قتتێ ئەکتترد واوتتا  ئەەانتتی خەڵەوتتاوم و  تتیم بیتتر نامێنێتتت. ئەحتتمەد یتتا  ڵوێ

ا ێتتتویی بتتت  ددڵتتتی خ وتتت و قە ەەردەخەنەوەن ێریتتتی و ڕووی وەرێێتتترا
قەبیرچتتوو  ختتاڵە ێیتتا  ئەوە ستتێ و دووی ناو تتت. پیتتاوەکەی یەنیشتتیی 

کە خوا ئیشێکی با ت کترد ەەقتی خت وەیی کتا ێویی دوور قە ی  بەام بە
ئەحتمەد یەروت  بتووەوە و   .حی ئەکەدناسیاو مەئەحمەد ەەموو خوم و 

متچە دوستا  کتردی  ی خ یانە. باش بوو ختاڵەیێویی ئەوە چاکە و پیاوەی
مێنێتتتتتت و بیتتتتتری کەویەوە کە وەکتتتتتێ بە ەەا و نەوهێشتتتتتت ئەحتتتتتمەد داب

 چونکە ەار  ەرمنە. ،حی بکاق چەندی پێ ناخ  ەدمە
ی بتت  ە دوای ئەوەکتتردەو نووتتک نیتتوەڕا ختتونچە ەەستتیا و ختت ی کتت 

کەوا ەەسیێت  تیێک بختواق و  ،ەرنای ەایە سەر ڕدووەم جار داوە 
قە یرسی ئەوەی نەوەکو نانەکەی ب  بێنێیە سەر  و بت  ئەوە ئەەوەق 

بەام بە جار تتتک دڵتتتی  ،ناچتتتار ەەستتتیا کە بێتتتیە ختتتوارەوە ،نەکێشتتتێت
 داخراو و ێیرابوو.

خرابتتووە ستتەر ستتارە و چتتاوەڕ ی خونچەوتتا  ئەکتترد.  ،نتتا  یێکرابتتوو
ەواڵتتتی ی مێتتتردی ەیا و بە پەرا تتتەوە حتتتاجدختتتونچە کتتتردی بە ژوور

ەرناختا  قە قستە بەیەنتگ ڕت خ وەوە، شپرسی و جێی ب  کرد قە یەنی
وەکتتانی ختت ی بتت  کتترد. ەەکتتاوی بتتاجی ێتتوڵچینی نانکەروتتا  کە وب و

کچێکتتی چتتواردە پتتانوە  ،ئەووتت  قەستتەر ستتارە قەێەڵیتتا  دانیشتتیاوو
ەار  ،ی ەاروەتتتاج بتتتوو تتتەەراستتتەوەە ڕەنگتتتی دەم ستتتاڵەی خرپنتتتی 

وەن کچتی خ وتا  چتونکە ەەر ،ئەووستت ەرناختانی خت شڕخونچە و 
ڕەویاروا  قەێە  ئەکترد و ەتی  وەرق و جیاواەویتا  قەێە  نەئەکترد و 

ی ختتتت ی و داوکیتتتتا  ئەدا و ەەمیشتتتتە ختتتتونچە بە یەاروتتتتا  وتتتتارمەی
چاوپێکەوینی خونچە خ   ا  بوو و ڕاپەڕی و بە دەمە ەەرا ەکەی 

مایە و خەروتک بتوو بێتی متاڵەکە بتێ یت  ەار کشتو اخوا بەخێترێویی و
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ەرنا نەوهێشت و ە ڕالق داو بێم ب  جار خەروک بوو یاقەیم بچێت دوو
پێکەنتین و قستەکەی یەواو ت. ەەکاو داوە پت مەی یێویی نوسیووە نەچ

بەام قە  ،الق ئەوەوە ەتتایم بتت  یجتتارو  بە دەوتت یی دووکتترد و ێتتو
 بانگت بکەم. نوسیوو ئەچوووت دڵم نەەاق

 .وابوانم خەوم قێ کەویاتوووەا خونچەش سوپاسی کرد و ێویی ئەر 
دەم و قستەی پەقە و ەەراش ئییر کەوینە نتانخوارد . ەەکتاو ەەروەن 

ب وە پێ  ەەموووا  قێ بووەوە  ،خواردنەکە ی ەار خێرا بووبوو نان
و قتاپەکەی ەەڵگتترق و بتردوە چێشتتیخانەکە و دەستت و دەمتتی  تتت و 

الوتتتا  و چتتتوو دانیشتتتت قەستتتەر دا تتتکەکە و دەستتتیی داوە  ێەڕاوەوە
پەقە و  ەرناختتا  و بەڕکی کتتاغەە و کتتردوەوە و ڕووی کتتردە کیستتەوە

ی کتێن یانە ەیەرنا ئەمە چییە؟ ئەم ێ رەووڕێویی داوە  ژوەن دەسی  
 قەم ەەروەدا؟ ئەمانە ب چێ قێرە کەویوو ؟

 بەردەمتی خت ی کت ەرناخا  کە قە نانخوارد  بووبتووە و وردەنتانی ڕ
جێتتی ختت ی بمتترم  نتتێ قەب یی دایئەکتتردەوە جتتوابی ەەکتتاوی دا و ێتتو

ێیتتتا  بتتتوو  متتتن بتتت م ەێنتتتابوو قە  وتتتاخوا ئەوە ێ رەوویەکتتتانی ئەحە
بیتری چووبتوو و ەەستیاوە   ەو  دامە دەسیی کەچتی قە ،ەەڵەبجەوە

ختتت ی کتتترد و کە بتتت چی بەوتتتانی ەتتتاق بتتت   رتتتاوەکی قەوستتتەرپێ و د
 وە بیدایێ.خواحاویوی بیری نەبو

پوی  تتت و ێەڕاوەوە ژوور  و ختتونچە چتتوو دەستتیو ،ستتارە ەەڵگیتترا
ئەووت   ،بتوو دەسیی داوە یوورەکە کاغەەەکەی کە ێ رەوویەکتانی ییتا

 ەێنا و سەور کی کرد و جار کی یر خسییەوە نتاو کیستەکە دای دەری
رەکە، جتتار کی یتترو  دەستتیی بتت  بتترد و بە ونتتاوە ستتەر قێتتواری کتتو

نتتاوەوە ئەیگتتوق دەستتیی داوەیە  تتیێکی ەار  دای جتتوابی پێچتتاوەوە و
وتتاخود  تتیێکی ەار نووکتتی ئەحتتمەد کەوا بتت نی  ،بەبەەتتا و بەقتتیمەق

ی ەار رتتادی و وستتێ جتتووق ێتت رەو ئەوی قتتێ د تتت ەەرچەنتتدە دوو
الی خونچە بتوو  بەام ناوی ئەحمەدی پێوە قە ،ەارو  ەەرەا  بوو 

 بە  یێکی ەار بەبەەا و بەقیمەق.
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ا دسەوری سەرایەکەی دەسیی ئەکرد و قە دڵتی خ وتخونچە ەوو ەوو 
 ئەوگوق ئاخ  ئێسیە ئەحمەد ێەوشیاێت؟ ئێسیە دەمێکە قە کەرکتووکن.

متچە. ختواش ئەەانێتت ڕەنتگە ژنتی  ە متاڵی ختاڵەنڕەنگە وەکسەر چتووب
متتچە ستتیانێکی بتت  داەواێتتیەوە. ئەوە چیتتیە ئەو ژنە وەکتتو ئەڵتتێن  ختتاڵە

ئەو ەەقتتتی چیتتتیە بەستتتەر  ،ەەر باستتتی ژنهێنتتتا  و  تتتووکرد  ئەکتتتاق
بتتتکەم ئەڵێتتتی دورتتتای قتتتێ  وەاەەرچەنتتتد ێوناحیشتتتە بەام  ،خەڵتتتکەوە

ەرناختتا  ەتتایەوە ڕە قەستتەر دەنگتتی چقەوەش خراپیتتری قتتێ بێتتت. ختتون
رخ  کە چتتاوەکەی خستتیە بەردەم و ێتتویی چتتاوق قێتتیە ئەوە پتتێم ستتە

پارچە جتوە قەستەر یەنتاوەکە داێترە و بیتاەرە  سێ ە ئەو دووڵێوق ڕا
 ئەوەیا چوو نەێەڕاوەوە. ،ی خونچەژوورەکە

خونچە ێویی باسی ەەکاوە ئەکەوت؟ ئ  بەختوا ئێستیە قەبەر ئتاو نەکە 
وە ستەر  و ەەر ووبودانیشیوە پرچی دائەەێنێت. ئەو ڕاژە دوسا  چ

ڕاژی  نتتاردبووم بە ئیشتتێکی ەار بچتتوون و نەەتتایەوە ختتوار  ختت م
 ستتتەور کەچتتتی دوای ئێتتتوارە کە چتتتوومە ژوورەکەی ،میتتتوانە ەارەکە

 ی ئەو بوو ب ی پی  پی  کردبووم.چکەم پرەکەم ەەموو  انەد
ئەو ڕاژە چتتتووم  ،ی و ێتتویی ختتت ەێە ەەر ئەوە بتتواوەیتتتحتتاجی پێکەن

وە و وا کە ستتتتتتتتتتەور ئەکەم قەبەر ئتتتتتتتتتتاو نەکە دانیشتتتتتتتتتتیدبەستتتتتتتتتتەر
ی و ێتتویی کتتاکە وتتیە ستتەر. منتتی دی ڕاپەڕووەستتەروکاڵوەکەیی کتترد

  .خا ئەکەمەوە ب  خونچە حاجی ژوورەکە ک 
ی کتردە ختونچە و وو ڕو ای خ یانەحاجی ێویی خەیای ئەو نییە خەی

ێتتتتتویی بتتتتت چی ژوورەکەق بە کتتتتتراوی بەجتتتتتێ ئەەێڵتتتتتی و کتتتتتاڵو و 
نتتتاوە کەویتتتوو . متتتاڵەکە ەتتتاویوچ کەری  ونەکانتتتت ەەمیشتتتە قەووئاڵی

ڕاسیی کچێکتی  ەارە خەڵک ب  یوو ی ێوناه ئەکە . خونچە ێویی بە
دائەخەم متن چتووەانم ئەو ڕووی د تت قاومە ئییر ژوورەکەم ەار ڕوو

ەڵتی داوە و ێتویی ەرناختا  ەڕپەنتا بەختوا قەم خەڵتکە.  ،بچێت وا بکاق
ار دەستتیی پتتاکە. ختتونچەش ختتوا ە قتتاومە بەام بەڕاستتیە ەتتار و ڕوو

ئەم ئیشتتە قتت ڕانەی ەەوە. حتتاجی  بەامدەستتیی پتتاکە وەا ێتتویی ئەر تت
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ئەکاق ئەوو   یی ی و ێویی ئییر مناڵە و یاەە پێ ئەێاق حەە یپێکەن
بێتنن بەام ژوورق داخە بتا وێتر نەبێتتت  وای ەەبێتت ێونتاحە واەی قتێ

 چونکە ب  خ ی خراپە.
ا و ێتویی خونچەختا  دقەو کایەدا ەەکاوە دەم ەەراش کردی بە ژوور

 تتانەکەق دوو دانتتی  تتکابوو نەوخەوتتیە ستتەر متتن. متتن ووستتیم یتت ە  
ی ستتەوری ناختتا  و حتتاجەرطکەمەوە. ختتونچە و بتت ژوورەکەق بتت  کتت 

ێیانە وتاخوا قە تت ستاب بێتت.  ەوەکیروا  کرد. خونچەش ێویی قەوناک
و با ە داوکەکەم کارق ڕاست بێتت وەکتی و ێویی یەرناخانی  پێکەنڕ

 کردەوە. ژوورەکەوت ب  ک 
  بەام وئەو ڕاژە ماڵی ئەحمەدو  دوستا  متاق و مەقتوول دانیشتیاو

ڕائەەتتاین.  روتتک ئەبتتوو ەار قە جتتارەکەی پێشتتوو با تتیر بتتوو  و خە
وگتتوق ا ئەەتتاق و ئەچتتوو و بەدەم ئیشتتەکەوەوە ئەدیاوانتتحەبەختتا  قە

ستتیێکە ختتوا ون بوئەوەیتتا کەرکتت ،تێتتقەی چتتی ئەکتتاق ەەر مەرێتتی نەب
ێتتویی قەمەدوا ەوو  ،نەواتت   ئیشتتەکەی ەار با تتە قە دەوری ێەڕ تتم

ەوو ستتەریا  ئەدەم، یتت ە  ئەچتتتووە ئەوالوە و قەپتت  دوستتا  باستتتی 
وگوق بە نەرومانیشتی ێتوق ەەر بتوو بە یەحییتل ئەحمەدی ئەکرد و ئە

ب  خت ق  ،  الی خ م دەوروپشیما  ەەموی سینەمای خ  ەبئەیاەم 
یێتتر ستتەوری ستتینەما بتتکە.  تتەوب  قەو تتوە ەەڵتتی داوتتێ و ێتتویی کتتاکە 
ئەحمەد ێویی ئەێەر ئیمسا  قە مەکیە  دەرچوو و نمرەی با ی ەێنا 

 ئینجا.
ئەێواستتتیەوە ژووری  ستتتاڵەکەی  تتتیەکانیا  ٨١ تتتەوب  و خو تتتکە 

و بەڕەوتتتتتا   ش تتتتتک ئەخستتتتتت و وەرئەحتتتتتمەد و ژوور و ماڵیتتتتتا  ڕ
ەەڵەیەکانتتد و پەنتتجەرە و بنمیچیتتا  پتتان ئەکتتردەوە. داوکیشتتیا  بەوتتن 

ێیا  جوا  ەەڵگتر  کە  دەستیی قتێ  ن ئەوگوق  یەکانی ئەحمەدوبە
 بێت. نەداق ئاێایا  قێ

 و دوای ئەحتتتتتمەد ەتتتتتایاوو تتتتتەوب  کچتتتتتی ێەورەی متتتتتاڵەکەوە بتتتتتو
شیرونێکی بێدەنگ و قەستەرخ  بەرەی چاو برد، خو ن اابئەسمەر کی 
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ستک و ێسا  ئەبوو.  ەوب  خ ی ەەڵکردبتوو.  ٨١بوو رومری نووک 
ستاڵەکەی  ٨١ناوە کەویاوو  و قەێە  خو کە  پەڕا و سەیڵە ئاو قەو

ە ئەو اەی کردبتتوو کڕئتاخری ئەحتمەد ەەموووتانی  ،ستەروا  قتا  بتوو
 و .ی بندوو خو کەی قە ژوورەکە

ئەکتترد و  ی تتەوب  ەوو ەوو ەتتاواری  تتەونمی ئەکتترد کە بەردەستتیی
ستکەکەم بتدەرە ی  ەونم ئەو سەیڵە بێنە، ئادەی ێەەر پێی ئەێوق دە

دەستتت، خێتتراکە بتت ا ئتتاوی ستتەیڵەکە ب  تتژە و ئتتاوی پتتاکی یتتێکە، دەی 
ووقە ەەنێ دئ خەی کچی چان ئەو سن ،ئاقس ئەو نو نانە بەرە ئەوالوە

خێتتراکە خێتترا ئەو پەڕاوە بەرە بیشتت  ەار  ،ێریتتووم ڕاکێشتتە بەرپێتتی
 قوڕاوی بووە.

وە وداوکیشتتیا  بەدەم ئیشتتەکانیەوە ێتتو ی قتتێ ئەێتترین و خەوتتاڵی دابتت
 قستتەی کتتچە ێەورەکەی و  تتەکا   تتەکانی خو تتکە بچکتت قەکەی بە

 ڕ ژی کتترد ئەوەنتتدە ئەوهێنتتێ ئەواتتاق و بەدەستتییەوە کە چتت   نتتاوکە
بەو منتاڵە وەقیترە ئەکتا. ئتاخری داوکیتا  ێیانە ێیانە ەەمتوو ئیشتەکانی 

ختت ی پتتێ نەێیتترا و ڕووی کتتردە  تتەوب ی کچتتی و ێتتویی ئەر  ڕاڵە 
ناحت ئەێاق ئەوەیتی قە خ  ی  ئەو مناڵە بەسەەمانەق کو ت کچم ێو

کتتردووە بەمتتودا  یەوە و کیێاتتی دانتتاوە و یتت  بانگتتتووەمەکتتیە  ەتتای
یی دەی قەوناکا ێواەی.  ەوب  بە ەەردەخەنەوە وا ئەدئەوهێنێ و بەوال

یە قتێ ئەبیتنەوە و ئییتر ئیستراحەق ئەکەوتن بت  ێس ەونم کچی چاکە ئ
 خ ما .

ختتتوا ئەم  ی ێتتتویی پەنتتتا بەوداوکتتتی قچێکتتتی ەەڵیوریانتتتد و بە ئەستتت ا
دە وەرمتتوو ئەمە  ،ختتوا نایرستتن ەتتایووە و قە بە تتەرانە بتت  واوتتا  قتتێ

 م و با تتەکە بتتوو. ەەمتتوو ئیشتتەکانی بەو منتتاڵەحتتئتتاقەڵە بەڕە یکچتت
ئەبتێ  وەقیرە کرد و ئەوەندە ەێنای و بردی و  تیی پتێ ەەڵگترق ئییتر

 خەڵکی بێگانەی بێ ەحم چ   بن!
کاری خت ی بتوو. کەویە ژوور ێت ڕون ئەحمەد بە یەواوی نوقمی ئیشو

رد  و کت نە و  تدا . ەەنتد  کو نو ن ێ ڕون و سەرجێگا و نو ن چاک
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 و،ەو  ئەبتومتچە ق ڕ  ئەکەوق قە وەخیتی کت نە و  تدانە ختاڵە جار وا
ئەحمەد ێیا  وابتوانم ئەو دوو  نەێیرا و ێویی وەن دوو جار خ ی پێ

ختتوا ئەم  الوە ەێشتتیا حەواتتن. وتتا  ئەوگتتوق بڵتتێم چتتی بە وەی ئەووپەیتت
و ئەمە و قەێە  دوانتتتی یتتتر قە بەڕيتتتیە وەخیتتتی ختتت ی ەار جتتتوا  بتتتو

ختتاڵە قە ستتەر کی یروشتتەوە حەەی  میتتیەن ک وتتومن. ەەروەەتتااەەور
ئەحتتتمەد بشتتتێو نێ چتتتونکە ەار بە د  و بە ێیتتتا   ئەکتتترد ستتتەر قەنە

پەالماری ئیشەکەی دابوو و قەبەر ئەوە ەار جار کە ختاڵە متچە قەو  
واەوتتا  قە  تتت و کتت نە و  تتدا  ئەەێنتتا یتتاکو ئەچتتووەوە متتاڵێ  ،بتتواوە

 ئەبتوو  و ەەموووتا  قەە بەر جا ئەحمەد و کوڕەکا  قە ک نە و  ئین
ا  ئەوەنتتدەی یتتر ئەحمەدوتتا  ال ئەبتترد و و  یتتا  ئەدا.  تتاێردەک نتتاو

ا ەە  ئەدا و ئەوتتانگوق دخ  ەووستتت بووبتتوو ەەر بە  تتا  و بااوانتت
حەوق کتتتتێ ئەوتتتتو را رەرەبتتتتانەی ەبتتتتڵەکەی دەرئەەێنتتتتا و ئتتتتاب ووی 

دونن ئەەانن ئێستیە ئەمە بەچەنتدە؟ وە بێێباوکیشمانی ئەبرد و ئەووق ئ
مە متتاڵی بە ختتوا ەەر رەونتتی ئە ئتتا ئەم کورستتییەی ئێتتوە و  تتی ئەدە 

دانساەەکەی ئا تنام ک وووتانە بەوەنتدە و بەوەنتدە. ئینجتا کتێ ئەوتو را 
ەمە کتتت نە و جێگتتتا ئەێر تتتت و ێیتتتا  ئتتتاخر ئ بڵتتتێ کتتتوڕە بتتتاوکم ختتتاڵە

 ەوی وا ەەوە چوار جار پەی ما  پێ ئەێت ڕ . ئینجتا ئەوی  مشیەری
وە اڵیە و چەنتتد دەستتیاییتتر پێئەکەنتتی و ئەوگتتوق دڵیشتتی چەنتتد ستتەخ

 تتت ە وا ئەوکتتتاق بە ەەرا. ئەحتتتمەد پێئەکەنتتتی و  کەچتتتی بتتت  کتتت نە و
د تت، یێکت ا ختاڵە متچە  ئەوگوق ئاخر کە پیاو چوو بە رومری وای قتێ

 ی بکەون. یدڵێن بکاق و بڵێ خ  ە نابێ کەسما  بییەەەرچ
ل ێو بە ئویوب مسیەوای مساورخانەی وا یێ ەڕدماوەوەکی یرو  بەسەر

ە. پەردە ەەمتوو ێت ڕا ، و بە ئینجانەی ێو  و ێتوڵوار ڕاەاوەومسیەوا 
خواردنەکە ێەورە بتتتوو و چێشتتتیخانەکەی ختتتراوە ستتتتەر. ژووری نتتتان

چێشتتیخانە بتتراوە ژوور کتتی یتتر و ئەووتت  یتتاەە بتتووەوە. قەبەر ئەوەی 
ئەم ئەرەە قە کت نەوە ختاڵە متچە قە بتاوکیەوە بت ی متتابووەوە و قەبەر 

وردەوردە ژوورەکتانی  ،ئەوەی حەو ە و پەناوپاستاری ەاری ەەبتوو
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ێەورە کرا  و ئویێوەکەی پێ خ ش کترا و بە متاوەوەکی کەم بتوو  پێ
ئەحمەدو  ەەر پێ  رومری خ ی ئەکەوق و  ،ناوبانگەببە ئویێوێکی 

ا دستاڵی ١٦ ی ئەەایە پێ  چاو قە رتومری ئەوەندەی رومر و نیوی خ
بتتوو  و  ئەووتت  چتتونکە بە یتتاوەوە وا ،متتووی ستت ی کەویە ستتەروەوە

کتتتوڕ کی سەرڕاستتتت بتتتوو ێتتتو ی    ەوو ستتت ی ئەبتتتوو. ەارستتتەروا
ختت ی ئەبتتوو ئاێتتای قە ەەمتتوو  تتیێک  ی،راحەق و ەیوکتتنەئەداوە ئیستت

بێت قە بچووکیرون یا ێەورەیرون. قەو ماوەوەدا ئەحتمەد چەنتدون جتار 
شتتتتی بتتتتوو بە ستتتتاحێب ویتتتتاواەیی کە خ  ی ئەدا بەیستتتتەری ستتتتوێمان

 ئویومایل.
ەد ختتتاڵە متتتچەش ەەر ئەێە تتتاوەوە و ستتتی ەیی چتتتان ئەبتتتوو. ئەحتتتم

ە ڵبە ەەمتوو کە  و کتوڕی یاقتانەی. ختابووبوو بە ەەموو  تیێکی و 
و ئەحتمەد پێتی بڵێتت ئەوە بخت  با تە وەایاوو وەکو منتا  ئەبت وای قێ

ەوە یبتت ق و ئەوە مەکە ختتراپە بتت ق. جتتاری وا ەەبتتوو ختتاڵە بە دەوتت
چتتونکە  ،ئەچتتووە ستتەر دەرتتوەق و بە یرستتە یتتر   تتیێکی ئەختتوارد

خەروتک بتوو  ی خواردبوورر  و چەو ەو ک خاڵە ئەوەندە  یی قو
ی د  یوە  ەو بردبوووانە خەسیەخانە و یوو تی نتاڕەحەینیبمر ت و 

بووبوو. بەام ئەحمەد ئەوەندە ێو ی داوە و بە یەنگیەوە بوو ختاڵە بت  
 نێکی و دەمتتێ ستنگ و ەەناستەی و ەەمتتوو  تو ،خت ی چتان بتتووەوە

 ساب نەدواوو.سا  بوو خ ی وا قە 
ان چتتەار  وو،ڵەی کە ئەحتتمەد قە کەرکتتوون بتتنتتد ستتاقەدوای ئەو چە

ب ی دەرکەویاوو کە ئەمووالی ناو ت خونچە بتووە بە ەەمتوو ژوتانی 
و بەو بتتاوە ئەژ تتت کە بەستتەر ختتونچەدا یێئەپەڕ تتت. بەام ئەوەنتتدەی 
خەوەق ئەختتتتوارد و ئەوەنتتتتدە یەروتتتت  و  تتتتەرمەەار ئەبتتتتوو قتتتت مە و 

چتاو قەبەرار تک سەرەەنشیی خ ی ئەکرد کە قەو ڕووەوە ژوتانی بە ج
یەنیتا دائەنیشتتت و دەستیی ئەکتترد بە  یاروتک بووبتوو. ەەنتتد   تەو بە

ا ئەو ناپیاوی و خیانەیە قە مامە رەقی ئەکتاق دێروا  کە چ   قە دڵیش
ە وەن ستاڵالی ژنتی ئەو پیتاوەوە کە چەنتدون و ەەموو د  و ەەستیی 
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ی خ  تتتی ووستتتیووە و بەقەد بتتتاوکی براەاوەکتتتی خو ەووستتتیی ختتت 
ی ێیروتتتا  و جوتتتی جەژ  و یتتتخو نتتتد  و مەکتتتیە  و خەرجیەنتتتگ بە

یتتانووی دەرچتتوو  و نمتترەی ڵێک بە بجەژنتتانەوەوە بتتوو و ەەمتتوو ستتا
ئەو  ی داوەیتێ. داوتک و بتاوکی قەێە وچاکەوە چەندەەا خەاق و دوار

ەرنتتای ەەر ەەموووتتا  ڕاحیتتا  بەستتەر ڕپیتتاوە چتتاکە بە یتتاواەق داوە 
ە ڕەرنای ەەر ەەموووا  ڕاحیا  یاواەق داو قەێە  ئەو پیاوە چاکە بە

و وەن متتتا  بەستتتەر ستتتەری وەکەوەوە و ەەمیشتتتە وەن وەن خێتتتوا  
دار و دوو رتتومری ئەوی دحتورمەیە؟ ژنتی مێتربتوونە. ئەی ئەو ژنە بە

 تتووی کتتردووە بە حتتاجی رەقتتی و  ستتا  بتتووە کە ٨١و کە ئەو  ەەوە
 ستتتتا  بتتتتووە و وەن وەڕوووتتتتکە قە یە ێەڕەکەکەوتتتتا  ئەم دەووەەتتتتای
ئەوالی نتاردووە ئێستیە چت   ئەبتێ و  دا بتووە و بت  ئەمتووەستییبەرد

 تتتتیی وا بکتتتتاق. ئەحتتتتمەد بە دەوتتتتا   تتتتەو خەوی ئەڕەا و قە ختتتتوا 
ر تتت و بیاەخشتتێت کە ئەم ێوناەتتانە ئەکتتاق و وئەپتتاڕاوەوە کە قێتتی باو

یە دڵتتتیەوە مەێەر مەر  ووەخەوتتتاانە بەو ژنەوە ئەکتتتاق و وا چتتتئەم 
نتد جتار کە ئەحتمەد ئەچتووەوە ستوێمانی بیوانێت قە دڵی ەەڵکەنێت. چە

سو ندی ئەخوارد کە ئییر نەچێیە ئەو ماڵە و خ ی بتدە یەوە قێیتا  بە 
ر نەچییەوە بت  ستوێمانی. بیانوووەن. بەونێکی ەارو  ەەوڵی دا کە ەە

 ێوا. خونچەش یتا ئەەتاق جتوانیر  مەد بە یەواوی سەری قێئییر ئەح
وتتا  ئەوا   تتەرمی قتتێ ئەبتتوو و ئەیگتتوق ێتتاڵیە بە ستتاڵەکا  ئەکتتاق 

خی بتوو ئەیگتوق قە بتا وەکو خ ی واا یێناپەڕ  و ەەردئەکە  و بە الو
ا چەقیتتوە. ئەم منتتاانە ێەورە ئەبتتوو  و ئەو د اوانتتجتتوانی بەەتتاری بێ

ەەر بە ختت ی نە ئەەانتتی. وەکێکتتی وەکتتو ەەکتتاوەی بتتاجی ێتتوڵچین کە 
ختتونچە ەتتایووە بە بتتووکی ئەو چتتوار پێتتنڵ ستتا  بتتووە کەچتتی ئێستتیە 

اورومر  کە ختتونچە بە  ئاستتانی بیستتت ستتا  قەو ەتتئەڵێتتی ڕەویتت  و 
ڵی باتواوە ئێستیە بەقەد ێەرەیرە، ئەێەر ئەو وەخیە کە  ووی کرد منتا

ەحەیییەن قە ڕم ختتونچە ەەمیشتتە یارمتتاوی کتتوی و نتتائەو ئەبتتوو. بەا
ا دوتار بتتوو و ەەمیشتە ئەیگتتوق بە ەار دچتارە و دەموچتاوە جوانەکەوتت
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دا کە خ ی یەبی ی پیشا  دە ەاری ەەو  ئەقسەی پێ ئەکە  ەەرچەن
و ەیچتتی پێتتوە دوتتار نەبێتتت. ەار جتتار کە خەوەکەی ئەەڕا و بتتداق یتتاک

بیر کتتی قە ختت ی ئەکتتردەوە و ەتتاوڕ  و ئا تتنای ختت ی ئەبینتتی چتت   
چەنتد ستاڵێک قە خ وتا     توووا  کتردووە بە ەتاورومری خ وتا  وتا

ە تتەقا  و ێەورەیتتر و ئەوەیتتا ەەمتتوو مناڵیتتا  ەەوە و ەەمیشتتە  ەڕ
ئەم باش نییە و ەەنتد کیا   نن و ەیوکن ئەێەرچی حاڵیا  وەکوئەب ڵێ

کە کتتتچە ێەورەش بتتتوو  وەەز و ێوەەرانیتتتا  ەەر بە یەواوی بتتتاش 
ستتێ  تتەڕی قەستتەر ئەکە  قەێە   نیتتیە و یتتاکو کراستتێک ئەکە  دوو

ئەبتتتێ بە ونێتتتک بتتتکە  ئەوا ومێردەکانیانتتتدا. ئەێەر بیتتتوانن پتتتارچە ئاڵی
وێتتتتتل بێتتتتتت. ەەنتتتتتد کیا  ەەر قە متتتتتاڵی قتتتتت ڵە و وریو ەەەار قەرە و

کتتدا  و ەەمیشتتە  تتەڕ و روتتانن و ەەمتتوو پتتێکەوە قە خانوووەوخەەو
و  ئەکە  چتتونکە دەری نتتاەێنێ بچتتن بە وئەم حتتاڵە قاتت ەرموەوڕوتتانە

و ەەموو نەبتوونی و ژوتانی پت  جیا خانوو بگر  و مەسرەف بکە . بە
پتتتێ  یە بەخیویتتتا ختتتونچدوە تتتەئ ەڕە تتتەقی ئەو کەستتتانەوە قەێە  

ا ئەوگوق ئەوا  خ  تیر ئەژوتن قە منتی حەپت  دئەبرد  و قە دڵی خ و
ستت ەی متتن ورمە و وەرش و قتتاڵی و قەم ساردو  و ستتوو دووتتی ئتتاڵیو

ژووری خەستیەخانەم کەوچتک بێتنە  کوڕ نە ک  ەەمیشە ئەڵێیتت قە نە
و حە  بەرە ئەمیا  ڕاژی سێ جار ئەووا  ڕاژی چەند جار. جتاری 

ا دەستتیا و قە دڵتتی خ وتتدڕقتتی قە داوتتک و بتتاوکی ەەڵ واش ەەبتتوو ەار
مێتردی  یا خونچە حتورمەیی حتاجی ەار قسەی پێ ئەێوین. بەام یێک

 ئەێرق و ەار جارو  بەەەوی پیا ئەەایەوە.
ئەێەرچی ئەحمەد یروسکەوەکی خستیاووە ژوتانیەوە و دڵتی پتێ ڕوو  

 ئەحتمەد یەنیتا خ  تییەکەئەبوو و ئەوو  بت ی ڕوو  بووبتووەوە کە 
پێکەوینی و ێتتو  قە قستتەێرینی یتتام و ێەرمیتتیەن ئەختتایە کە بە چتتاو

ژوتتانیەوە. بەام ئەحتتمەد بەو چتتی؟ ئەم ژنتتی مێتتردار و دوو رتتومری 
ئەحمتتد و بە حەوتتا و حتتورمەق و ڕەو تتت و ختتووی بەرە بەناوبتتانگە 
ەەر چ   ڕووی د ت قەێە  خ وشی خەواڵی وا بکتایەوە و بڵێتت کەوا 
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ی ئەکتاق ئەمە   وو دڵنیتا ئارام و خ  ی کی قە ئەحمەد ەەسییبە نوو
قستەوەکە! ئەحتتمەد ڕەنتتگە ئەێەر بە خەوی  تەوانی   تتیی وا بوانێتتت 

کتتتاق و قەم بئییتتتر قەبەرچتتتاوی بکەو تتتت و ەار بە ستتتووکی ستتتەوری 
خانمەی کە ئەوەندە قەدرەی ئەێر ت و وەکو خو کی ێەورەی خت ی 

 ووشتیێییر بالی و ئ ییمەق قەی ئەکاق باێیە پارچە پەڕاوەکی بێسەور
ەنتتدە ئەم خەوتتاانەی چە ەەرچننەوەق ەەر قسە تتی قەێە  بکتتاق. ختتو

ژوتانی چەنتتد ڕاژ  ئەکتردەوە خت ی بە ستتوون ئەەتایە بەرچتاو و یتتاکو
 ئارام ئەبوو.ەەر وا ماق و بێ

بە  بەوانییەکیتا  ەوو قەستتەر یەقەوتت   ئەحمەدوتتا  بانتتگ کتترد. ئەحتتمەد
قەبەر خ وەیی ێویی خێرە ئەبێ چی بێ  پەقە و بە دڵێکی داخورپاوە و

بەم بەوانییە ەووە. بە  ڵەژاوی پەالمتاری یەقەوتونەکەی دا بە یتاواەیی 
ە ەەەار نکانتتدوومانییەوەوە. ئەحتتمەد ەەر بەو چاویروێی قە ستتیتتکە ەان

 و بە دەمێکی یێکە  و پێکە  ێتویی یا یێ ەڕودخەواڵێ خرائ بە مێشکی
کاکە. با ە با ە من ێو م قێتیە  ەەقەو کێ قسە ئەکاق خێرە. دەی بڵێ

. ئەحتمەد .من ئەحمەد. ،یە؟ منیێو م قە دەنگیە ی  قسەی خ ق بکە. چ
دواوتی بتێ  یەوە وبوو و دەسیێکی ێرق بە نتاوچەوان قەپ  دەسیی  ل

دەستتتتتیی ێێتتتتت ا و  ،و ئەوالی ختتتتت ی بکتتتتتاق ئەوەی ستتتتتەوری ئەمتتتتتو
 ی ختت ی و ختتت ی بەرداوە ستتەری و ێتتتوییکورستتییەکی ڕاکێشتتتاوە ال

 یە و یەقەو نەکەی دانا.سەەر ئێ .با ە با ە !ەەی ەاوار ؟ی؟ چ  کە
وانتی  ەئێوەکە بە دوارویەوە ڕاوەسیابوو  وەن دوو کوڕی ئیشکەری ئوی

بە پەراش و نتتتاڕەحەیییەوە دەستتتییا  خستتتیە ستتتەر  تتتانی ئەحتتتمەد و 
ێوییا  یوخوا کاکە ئەحمەد خێرە چتی بتووە؟ بت  وا یێتک چوووتت؟ بەام 

 ەەڵاورکاوی ئەحمەد یێگەوشین کە  یێکی خرائ قەوماوە.بە ڕەنگی 
یوختوا کتاکە ێیتا   ەوە قە ورمێسک و ێویییئەحمەد چاوی خ ی س و

وەکێکیا  ڕاکە  بە خاڵە مچە بڵێن کەوا متامە رەقتیم ئەم بەوتانییە دڵتی 
ەمتتری ختتوای کتتردووە و بتتا ەوو حتتاەر بێتتت وا ەتتایم بە رو وەستتیاوە 

 ەەانی چتی بکتاق دوودیەپاچە بتوو نەوتا کە ب اون. ئەحتمەد دەستددواو
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سێ جار چووە ژوورەکەی و ەایە دەر . کوڕەکا  قێی ک مە  بتوو  
و دڵیتتا  داوەوە و ئەووتت  بە دەمێکتتی یتتێکە  و پتتێکە  و بە  تت رەەوی 

ی کتتتتترد  و بە پەقە قێتتتتتی دا و چتتتتتوو ستتتتتواری وەەنتتتتتد  ئام ژێتتتتتار
ڕی  ئویتومایوەکەی بتوو و چتوو بە دوای ختتاڵە متچە و پتێکەوە کەویتتنە

 سەراق حەویی بەوانی ئەبوو. ،بەرەو سوێمانی
ەەی  وەکتدا و ێتویی مچە بە ناڕەحەیییەکی ەارەوە دەسیی دا بە خاڵە

یشتتتییەوە قێتتتی ەتتتاوار ەەی ەتتتاوار و ڕووی کتتتردە ئەحتتتمەد کە قە یەن
 ئەبوو بە ئویومایوێکی یر ب اون. ئەخوڕی و دوسا  ێویی

ێتتتو  مەدەر   متتتچە ێتتویی بتتداق قە ختتاڵە ئەحتتمەد بتتێ ئەوەی ئتتتاوڕ
 ئەیوانم قێ بخوڕم خەواڵم الی قێخوڕون و ڕ گاوبانەکەوە.

خوا پیتاو کی وەقیتر و پتان  الی خوا حەوف نەبێت بەام بە خاڵە ێویی
وەی بتتوو. چەنتتد ستتاڵە ئەوناستتم و بەو ەەمتتوو حتتاڵە با تتەوەوە و بێتت

 ڕاژ ک ئەم کابراوە قە خ ی نەێ ڕا و دڵی کەسی ئەەوەق نەدا.
وەا  اند و بە قوڕێێکی ێیتراوەوە ێتویی ئەر تڕاوەەری سئەحمەدو  

 خوا حەوف. بە
 ەد خەروکە ئەێری قەبەر ئەوە ێتوییکەوا ئەحم کرد ە ەەسییچم خاڵە

ختوا براوەکتی ەار خ  ەووستیم بمترداوە ەەر  کوڕم یاەە نتاوەیەوە بە
بتتا  یەختوڕئ. ئییتتر خت ق نتاڕەحەق مەکە قێئەوەنتدە پێتی یێتک ئەچتووم

 ئییر باسی نەکەون.
 خاڵە ێیا  قە قێخوڕونەکەم مەیرسە. حمەد ێوییئە

نەڵێتی قەبەر خت م ئەیرستم؟ متن قەبەر  خاڵە ێورج ەەڵتی داوە و ێتویی
کە ەیم متتن بە تتی ختت م دونیتتام دوتتوە. ەتتایتت  ئەیرستتم و بتت  یتت  نتتاڕەح

 منی  بەوانییەن ەەڵنەسم وەکو حاجی رەقی.
و یوختوا قستەی وا مەکە ختوا نەکتاق  ئەحتمەد بە نتاڕەحەیییەوە ێتویی
 باسەکەوا  ێ ڕی. و دوور قە ی . ئییر بێدەنگ بوو 

  یەقتت ڵی قتتێ ەەڵکتترد ئەرکتتی ئەو یەرتتوتەد متتئەح ،ێەوشتتینە ستتوێمانی
خواردنی جتێ  انی خ ی و ەەموو یەکایر و مشتوورێەورەوەی سەر 
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ئەیگتوق کتوڕی  ،و ڕ  و نانخوارد  و خەڵک بەڕ کرد  ەەر ئەو بتوو
ی   دانتتتتا قە موێەویتتتتیەرو یەکتتتتی وای بتتتتیاقتتتتانەی حتتتتاجی رەقیتتتتیە. 

 ێەڕەکەکەوانە ب  کەم کە  یەرو ی وا ێیراوە.
ب  ژنانی  ەەر رەونی ئەوە قە ماڵەکەی حاجی خت ی قەو ت  داوتک و 
خو کەکانی ەەر بە پێوە بوو  و خومەیی ئەم خەڵکەوتا  ئەکترد و قە 

ەستە ئەچتووە دەر  پەراش بتوو  بت ی. ەەر کی ەوایر بەکەسی حاج
ەد و داوکی و باوکی خو کەکانیانی ئەکرد محی ئەحتدقە یەرو یەکە مە

 مردووە. ەەکە  ب  ئەو ماڵە و ب  ئەو پیاوکە چەند بەوەوا  و چی ئ
د و ختتتتاڵە متتتتچە دوای چتتتتووونە ستتتتەرقەبرا  بە چتتتتوار ڕاژ ئەحتتتتمە

 کاری خ وا .ێەڕانەوە سەر ئیشو
قەو ماوەوەدا داوک و کەسی ختونچەش دەوروتا  دا و ەتاین بت  الی و 

ئەبتتوو  و دڵیتتا  ئەداوەوە. متتاڵی بتتاوکی ئەحمەدوتت  بە نتت رە قە الی 
 تتتتتەو و بە ڕاژ دەوری  ئەیگتتتتتوق ماڵیتتتتتا  ێواستتتتتی یەوە ئەو  و بە

خونچە و ڕەرناخانیا  چت   نەئەکترد. ختونچەش ەار دڵتی پت  بتوو و 
ەار ئەێروا و ەەر ەوو جوی ڕە ی قەبەر کرد و ئاڵیوو  و متاڵیوونی 

دەی یتر جتوا  بووبتوو. وە ئەوەنتقە خ ی کردەوە. بەو جوە ڕە انە ە
ا واتوو و دوا  ئەەاین ب  الی ەەمیشە چاووتا  یێ چی کەسێک کەەەر

 و سیا  ئەکەوینە چرپە و باسیا  ئەکرد.
کتتتچەکە ئەمە چتتت   بە دوتتتار ئەو مێتتتردەوە دانیشتتتیاوو ئەو ەەمتتتوو  -

 ساڵە.
و کم ەەەار کە  دەستیی خوا ڕەنگە ەەر ەوو  وو بکایەوە. خ بە -

 ما  ئەکە .
وقە ئەڵیتی بەوتری کو ستیانە بەو جتوە ڕە تانەوە ەەر  تەوق ما  کا -

 ئەدایەوە و قێی بووە بە نەق .
 کە چ   بە د  و بە کو  ب ی ئەێری.بسەوری  -
چ   ب ی نتاێری یت  ئەەانتی قە   نتاە و نی مەیێکتدا بتوو. ئێستیەش  -

 ەێشیووە. ما  و پارەی دونیای ب  بەجێ
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ی دەست ەموو ماڵە ەئەم سیە   بەخیێکی ب  ئەبێت. ێی  سەورکە ئ -
 کەوق، خ  ی وا جوا  ئێسیە  وو ئەکایەوە ب  خ ی.

رتومری  ێستاڵە دوتومە ەەر رەونتی خت وەیی. کچتخوا چەنتد  پەنا بە -
ەارە کە ەایووە بە بووکی، ناەدارم ەێشیا نەبووبوو قە سکما بتوو وا 

 ناەدار خوا نەوا   دەەێیراندارە.
ەت ی ستەرقاڵی و ڕابتواردنی ئییر دوسا  بەونێکی باش ختونچە بتوو بە

 ناسیاو و دەوروپشیی.
ئەم جارە ەەر خ ی  ،ئەحمەد ب  چوەی مامە رەقی ەایەوە ب  سوێمانی

یەنیا چونکە ختاڵە متچە ەەنتد  ستەرمای بووبتوو ئەحمەدوت  قەوە ە ب
ئەچتتوو کە قە مردنتتی حتتتاجی رەقتتی ەار یرستتابێت بتتت وە ەەر بەوەدا 

بتتکە  و وا مەکە ئەیرستتا متتچە و بتتاوکی بڵێتتت وا  ئەێەوشتتت بە ختتاڵە
بێتتت. ئەحتتمەد ستتەری ختتونچە و داوە  نەوەکتتا ئەوانتتی   تتیێکیا  قتتێ

ڕەرنای داوەوە. ئەوانی  ەەند  قسەوباسیا  بت  کترد و باستی کر تی 
کە وەکیوتتی ەەمتتوو  ییتتا  بتت  کتترد و وەستتیا قتتادری باوکیشتتدوکانەکان

ای کترد و ئەووت  ڕئەوو  ەەنتد  پتر  و  ، یێکی حاجی رەقی بوو
می جوابی ئەدانەوە و پێی ئەێوین کە چتی بتکە  و چتی نەکە  بە ێەر

 و چی بڵێن و چی نەڵێن.
وە نتتتتاوی ئەوە بە بتتتتوو مێتتتتردەکەی اییتتتتختتتتونچە ختتتتانووەکەی کە ی

و  قەێە   ەش دوکتا  کەوا قە یرنووسیاووی ەەروەەا خانوووەکی 
 ماڵەکە ی ەەمووی ب  خ ی.بوو  ئەوو  ب  ئەو قەێە  ناو کر دا

قتتی بە تتی ڕەرنتتای خو کیشتتی دانتتابوو و بە تتی ەەروەەتتا حتتاجی رە
بیتتتر بتتتوو. وەستتتیا قتتتادری بتتتاوکی  دوو بێتتتوەژنی خومیشتتتی ەەر قە

ئەحمەدوشتتتی بێتتتاەش نەکردبتتتوو. ئەحتتتمەد ێەڕاوەوە کەرکتتتوون دوای 
ئەوەی ڕای ستتت ارد  کە ەەر ئیشتتتێک وتتتا  یەێەرەوەکیتتتا  کەویە ڕ  

 خەبەری بدەنێ.
 ی قتێ ەتایەوە و و ەەمتوو  تیێک وەن خت یپێنڵ  ە  مانگ یێ ەڕوت

ەم جتتتتارە ەەرکە  چتتتتووەوە بەالی ئتتتتی  و کتتتتارویەوە ختتتتونچەش ئ
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ەقێنێکتی ەار ێەورە س یر کرد قە جتارا . کەەسیی بە ژوانێکی ساردو
چەنتتتد مێتتتردەکەی پیتتتر بتتتوو و ەار جتتتارو  کەویە ڕاژێتتتاروەوە ەەر

ێتتوڕ کردبتتوو. ەەمیشتتە میتتوانی  ش بتتوو بەام متتاڵەکەی ێەرمونەختت
د  و  ییگتتتوق یتتتاقە ێتتتوڵیەیی و ڕوونتتتاکیبەڕ تتتوە بتتتوو . ختتتونچە ئە

ا دی ئەکتتترد قە خ  تتتیاندەروونیەیتتتی ەەرچەنتتتد ستتتەوری بەژ  و بتتتاا
شتتا و وای ڕەویتتار قەێە  ئەکتترد بتتوەی چتتاوی ئەەتتاق. وا نتتاەی ئەکێ

بوو  وەن قەێە  مناڵێکی ەار یاقانەی بکاق. سەری ەمانی خونچەەەر
و قە پیاوە ری  ەرم بە خ  بوو چی ەابنی ەمانی خونچە بوو. ئەێەر

یتتتتاواەیی بەرامتتتتتاەر ژنەکەی  حتتتتورمەق و قەدومێکتتتتا  بتتتتوو کە بەبە
ئەکتترد کە نتتد خ  تتی بووستتیاوە قەبەرچتتاوی کە  قستتەوەکی نەەەەرچ

قتتێ بێتتت قەێە  ئەوە تتدا ەەمتتوو کەستتی نووتتک و  بتت نی نتتاە و بتتاەی
و تتتت و ەەر بە ەئئەوتتتانوانی کە چەنتتتد ئەم ژنەی ختتت ش دووروشتتتیا  

بە . ختتتونچە قەپتتت  ختتت ی دوتتتت کە چتتتاوی را تتتیی یەما تتتای ئەکتتتاق
و ەەمتتوو نتتاە و قەقە  و ی ئەیجیتتایکەساستتی قەو متتاڵەدا کەویتتووە قە

و  تەو وق ێتەدەکەی ئەوکرد و پێی بانگ ئەکرد و پێتی ئروەساەی مێ
ەمتووی ئێستیە ێتو ی قە ی ئەمتانە ەیجیایو ڕاژ پ  ێو چکەی ئەبوو قە

و وەکتو شی وەوشی خەڵتکە کە پێتی ئەڵتێن و یاەاین و وەقسەی بەەەوی
بێوەژنێک سەوری ئەکە . جار بە جار ئەێەر کەسێک بیتری کەو تیەوە 
و وا بڵێتتت یوختتوا بتتا ستتەر کی بتتدەون. قەبەر ئەوە ختتونچە ەار ەار 

یا و بەو ەەمتتوو ونتاڕەحەق بتوو قەوستای و ەار دڵتی بە خت ی ئەستو
 تتەوە ختت ی بە کەساستتی و دڵشتتكاو ئەبینتتی و ەەمیشتتە اڵە با ەحتت

 چاوی پ  بوو قە ورمێسک.
ا ڕقتتی قێتتی دی خ وتتڵتتبیتتری قە ئەحتتمەد ئەکتتردەوە و قە د جتتار بە جتتار

ەونتتێ یتتر قەپتت  د تتیەوە و ەستتیا و ئەوگتتوق یتتاەە ئەوە ەەر ەتتی  بدەەڵ
ختونچە . هێنانیما  ب  ئەەێنێت وەکو مژدەوەکی ەار خ شخەبەری ژن

   تتت و ئەوگتتوق یتتاەە ەەر ناووشتتی نتتابەم متتن قەەەڵ یوڵوقتت ئتتاخێکی
 کو . کەو  ئەو قە
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ەە پێ ئەێتاق ڕاژ بە ڕاژ ئیشتەکەی قە ێە تەکردنداوە و نتاوی ئەو یا
وتکە ئەدە  و خەرا ەەڵتد ا  و باڵی ەای یە ناوی ناوا . ەەموو ەەر بە

ڕەبتوونەکەی ودوای بەونێکتی یتر یو ەقە خ  ی ئەێ ڕ ت، بەام خونچ
ڕا ئەوە کەی ەئەو بیتتر ئەچتتووە و ئەوگتتتوق دائەمتتردەوە و ڕقەکەی قە
ێت ڕاوە؟ بستم اقوت  ئەوە چت   ئەو بوخیتانەم ئەحمەدی وەقیر قە خ ی 

ت بەام قەخ ێت ڕون؟ ێتەەرچییەکتی پتێ بڵتێم ڕەنتگە ڕ تی یێاچ پێ کرد
بەستتەەمانە ختت  ئەڵێتتی منتتاڵەکەی جتتارانە ئەوەنتتدە ستتادە و ختت ی بە 

جتار ەتتاق، چەنتتد روتا، چەنتتد ێ کتوڕی بچتتووکی متاڵەکە ئەەانێتتت. چەنتتد
 چتتی و خەروکتتی یەوە چتتووە نتتاو ئتتی  و قتت ە کرجتتار بە ەەمتتوو دڵێکتت

دا  ژوو. ئەوە بتت  ەەنتتد  جتتار ئتتی  وا بێتتووکتتاغەە و ستتەنەدەکانم بتت
ونێتتک وئەبێتتت و ەتتی  چتتاکەوەکی قەبەرچتتاو نامێنێتتت؟ ەەر بە یووڕەب

 ئەو کتوڕە با تەم وت   داوە ێت مەوە. بە یڕەنڵ و خومەق و دڵست ەو
ی ئەحتمەد قتوویی یجیتایبواوە قە یرڕاسیی ئینسا  خ پەرسیە. وەکێکی 

  ئەێتترق و ئەووتت  ستتو کوکتتی پشتتیوەی بە دە دە ئاستتما ختت ی ئەکتتر
و ئەوانی یر. قابیوە قە کوڕەکەی داوە ڕەرنا نووکیتر بێتت بە حتاجی وەک

جێتی  کن خت ی خو تکەەای بتوو کەچتی قە ئەو قەکاق. بخوا راوووی 
  دانیشتتیاوو ئەبتتوو ستتینی و نتتا  ختت ی ەەڵنەئەستتیا و وەکتتو بێگانەکتتا

داوتک  یا قەو خراپیر بتوو. کەچتدنانناو ژ یە بەردەمی. ژنەکە ی قەێبچ
 ا  کرد.یو باون و خو کی ئەحمەد و ئەحمەد خ ی چی

 ەارو  دڵس ە . و خومەینڕاسیی ماڵی چان و بە بە
 ئەحمەدی ڕوو ئەکرد قە یوردە وردە خونچە چاکی و پیاوەیی و با ی

بەام  ،ا ئەوگتتوقد  تتت و قە دڵتتی خ وتتو ئتتاخێکی ەەڵا دبەردەمتتی خ وتت
داختی ێتترانم ئەم کەرکتتووکە ەەمتتوو  تیێکی قە ئتتێمە یێتتک داوە. چەنتتد 

ڕاستتیی قەق ڕقتتم قە کە  نەبتتووە  ختت ش ئەبتتوو ئەێەر قێتترە بتتواوە بە
 خواوەوە. ە بەڵێسیا چەند ڕقم قەو خاڵە مچە حەواکەچی ئ

ەکەی بت  یئەحمەد دوای پێنڵ  ەش مانگێک خەوەق و مایی و د  پت و
ڕاژ ختاویر ئەبتووەوە. کە ئەەتایەوە بیتری  مردنی متامە رەقتی ڕاژ بە



64 

دەی ختتوا رەوتتووی کتتاق بە  نەبتتوو بە تتی  ئەوگتتوقا دقە دڵتتی خ وتت
 یەستەل و حتا  بتاشابواردبوو و ئەوەیەی ەەبوو یێروخ ی رومری ڕ

ئەم   ەەر خەروکتی ڕەنتڵ  ەی ب  ئەو کەسانە بڵێ چی کە یاکوبوو. ئ
ار قوڕبەسەری یا وە نانێک و بە ەەەوو یەقەال و ئارەق ڕ ینن ب  پار

ئیتتدارەی متتا  و مناڵیتتا  ئەکە  و قەژ تت  بتتاری ئیشتتی قتتور  و قەبەر 
ستتتیا  پشتتتییا  ئەچەمێتتتیەوە و ێەرمتتتای ەتتتاوون و سەرماوستتت ڵەی ە

پویا   تتەقار  تتەقار ئەبێتتت. ڕەنتتگە بە ەەوتتیە ێ  تتت و بتترنڵ دەستتیو
یەکەوتا  د تیە ستتەر  نەچێتیە ستەر قێووتا  و کە ئە تمر  ەەمتوو یەرو

 خاڵەئەڵێی ئەوەی ئەو بەو
 خوقەی حەما ، ئەڵێن مردووە وەقیرە. -
 یوخوا! ئەوە کەی؟ ئ  قوڕبەسەرە. -

ەەمتتوو  وەاستت ییە بەستتەەمانە وتتاخود وەکێکتتی وەن ئەم پیتتاوە ڕوش
کەم ئەوەنتدە پیتاو کی بتجار ک ستەرم دائەخەم و ڕووم نیتیە ستەوری 

نەجیاە بەو پشیە ک ماوەوە و بەو رومرەوە ەەمتوو ڕاژ تک د تت ئەم 
ە نتاو یەێر ت و ئەوخادردوکانانە ێسک ئەداق و ئەو خ ڵە پیسە ەەڵبە

 رەرەبانەی خ ڵەکەوە.
ئا بت  ئەمتانە ەەقە خەڵتک نتاڕەحەق  ئەحمەد ئ وێکی ەەڵ  ت و ێویی

کێشتا  ەوتایر و ی  قەم دونیاوەوا  نەدوتت قە ەەحمەبێت کە ەی  خێروا
 ژوانێکی کوقەمەرێی.

 ن دوو کیێاتتی ێتترق بەئەحتتمەد  تتەو کیا  دوستتا  خەوی ەڕابتتوو وە
بەام ەەر خەوی قتتتتێ  ،دەستتتتیەوە و چەنتتتتد الپەڕەوەکتتتتی خو نتتتتدەوە

ئەکەوق. ئتاخری چترا بچکت قەکەی ژ تر ستەری کوژانتدەوە و چتتاوی نە
پتت  ەتتایە نی دا و بەونێکتتی ختت ی متتاق کتترد. قەنتتا و ەەوڵتتی نوستتی قێتتک

ی  بڵێیت خونچە  وو نەکایەوە؟ مەروتوم ئێستیە  خاڵەخەواڵی و مێشکی
داوای ئەکە . ئینجا خ  دوور نیتیە ێەنتجە و جتوانە متا  و ەار کە  

حاڵی با یشی ەەوە ئێستیە ەەەار کە  دەسییشتی متا  ئەکە . ئینجتا 
ی  بڵێیت ڕاەی بێت؟   ەوو بت چی چتی بتوو. بڵتێم چتی ئەێەر چتی وا 
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دەرناکەو تتت بەام ڕاژ تتک ەەر  تتوو ئەکتتایەوە بە یتتاواەیی نە کتتوڕی 
ایر چیتیە. ئەحتمەد خت ی ەەڵگێتراوەوە ەەوە نە ک  ئییتر بیتانوو قەمە چت
رەوی قە نتانی ورەوتب و  تو ا ێتوییدسەر یەنیشتیەکەی یتری و قە دڵیت

چتتتتتاوم ڕاستتتتتیی ئەێەر وا بکتتتتتاق ەار قەبەر کەمە قە ئتتتتتاوی کەمە بە
ئەکەوق. ئینجتتتتا ئەو ستتتتەێاابە کێتتتتیە کە داوای بکتتتتاق و ئەم وا ەوو 

ە ەێشتیا یڕی باوکی دەرئەەێنم ەەر بتوانم کێتێ وەا  ووی پێ بکاق 
ی وا بکاق دوتارە ئەووت  ەار ئەێەر  ی وەانەبووە بە ساڵێک کو  ا. 

پووچە خ   ەرق نییە ەەر خەڵتک جتوا  بێتت ئییتر یەواو وەکتو ەیچو
بەام ەەمتوو قە تتیا  ەەر دڕكە.  ،ئەڵتێن ەەنتد  کە  وەن ێتتو  وانە

نیتتتیە وا ختتت ی وەقیتتتراکە کتتتردووە و بە  چتتتی مەروتتتوم ئەمتتتی  وا بە
اوە دەم ناوەیە دەرەوە. خوا ئەەانێ چی قە ژ ر ستەرمسیا  قسەی قە د

ەەر  ...و تو .ی مەنگ بیرسە.  وو..اواوە وەکو ئەڵێ قە ئدو چی قە دڵ
ئەوەی کەمە. ئەمە ژنەکە بتتتوو کە کە  ستتتێاەری نەئەبینتتتی. ئەحتتتمەد 

بتتتتوو و خەوەکەی ەەر بە یەواوی ەڕا و چتتتتاوی ئەیگتتتتوق بە  یتتتتووڕە
ە و دەستتتتیی بتتتترد چتتتترا حەوق ئتتتتاو  تتتت راوە. ەەستتتتیا و دانیشتتتتیەو

بچک قەکەی داێیرساندەوە و ی ە  ئاوی خواردەوە و دەسیی بترد بت  
غەەەیەوەن قە نتتتتتتتتاو کیێاەکتتتتتتتتانی ژ تتتتتتتتر ستتتتتتتتەری دەرەێنتتتتتتتتا و بە 

اوەوە،  رەوە و ەەرچەنتتدی کتترد بتت ی ەەڵنەێێتتیووڕەبتتوونێکەوە کتتردو
 کێشتتا و ڕ کتتی خستتیەوە دواوتتی دای وتتداستتێ جتتار بە قتتاومی پیا دوو

قەسەر خ ی البرد و ەەسیاوە سەرپێ و قتاپوویەکەی ناوەوە. قێاەکەی 
ا چونکە دونیا ەار سارد و ەسیا  بتوو و چتووە دەر  قە ددا بە  انی

ژوورەکەی و ئەوەنتتتتدەی پتتتتێ نەچتتتتوو ێەڕاوەوە ژوور  و ەەر ەوو 
پت  بە ژ تر جێگتاوە و بێتدەنگ بتوو. قە چراکەی کوژاندەوە و خ ی کرد

خ  تتتە  ختتتوا ئەمە  تتتیێکیو  ێتتتویی بە ئەحتتتمەد داوە قاقتتتای پێکەنتتتین
کە  ێەوشت. خونچەی بەسەەمانی چتی، وئەمەوە ئەڵێن د  نەێەوی دو

خت یەوە بت چی وا   ووی چی کێ باسی  ووی کردووە. کتابرا یت  قە
ی ئەوەی بڵێی ختوا ئەجتری بتدایەوە و بە خ  تی یبایکردق بە ەەرا قە



66 

. ئییتر ،ەکەق.یخ  ووستیی  بژ ت خ  ی  الی خ ق خ  تت ئەو تت وتا
دەمتتتی داچەقانتتتدە ستتتەرونەکەوەوە نەن ەەر بەدەم قستتتەکەی  ئەحتتتمەد

ا نەێتتتویر  ەەر خەروکتتتی دەەوڵیشتتتی دا قە مێشکیشتتتی ،یەواو نەکتتترد
 دوو و ئەودوو بوو خ  ی نەووانی کە چ   خەوی قێ کەویاوو.ئەم

ئەحمەد یا ئەەاق ئیشەکەی با یر ئەبوو و ئویێوەکەی خ  تیر ئەبتوو 
وردە قە ئتتتتویێوی  یێتتتت ەڕی کتتتترد و خەروکتتتتی  وردەو بەرنەئەکەوق 

ە متتتتتچەش قە ڵقتتتتت نیەراق و ئەو ئیشتتتتتانەش بتتتتتوو ختتتتتاو  تتتتەراکەق 
رتاوە بتوو وخت ی نەئەێترق. ەەمیشتە دەستیی بە د ا جێی بەدیانیخ  

یەواوی پتاڵی قتێ دابتووەوە کە خوا ئەحمەدی ب  ب ار ور تت و ەەر بە 
پتتوخیی ابی بە پتتاکی و ستتا و پتتارە و حدوو بەالی ەتتی   تتیێکچتتو نەئە

ەتتایاوو کە ەاری ئا تتنا و یتتاکو خومتتی  ئەختتراوە بەردەستتیی. وای قتتێ
نووکی خ ی بەخیوی پتێ بەر  کە ئەمە چتی بتوو ختوا ئەم کتوڕەی بت  
نارد و وا ڕاحی قەسەر ووسێکیەیی و وا بە د  و بە ێیا  ئەم ەەمتوو 

کە بە متتاوەی ئەم چەنتتد ستتاڵە بتتئیشتتانەی بتت  ئەبتتاق بە ڕ تتوە ستتەوری 
وچە و بەو چەنتتد ژوورە و ومستتاورخانە ەتتی  و پتت بتت  کتترد. ئەو یچیتت

بەو نو ن و کەقوپەقەی ەەمانێ کە ەێشیا خاڵە مچە ێەنڵ و منتا  بتوو 
و خەڵتتک کە ئەچتتووە ژوور  قەبەر بتت نی کەبتتا  و پیتتاە و چەوری و 

یەی کە ەەبتتوو نەیەەانتتی ڕا  دڵتتی یێتتک ئەچتتوو و ئەو ەەمتتوو نتتاڕوکی
 ،کامەیتتتتتا خانەکەشووری چێشتتتتتیخوارد  قە کتتتتتو یە و ژژووری نتتتتتان

ی دەوری بەردە. ختتاڵە متچەش خ  تی ەەمیشتتە یتەەمتووی ئەیگتوق ە
ەتتاق و ەتتاواری بتتوو بە دەستتت  تتاێردەکانیەوە و ڕاژ نەبتتوو  تتاێر 

ا نەوە  و دەستتت نەدەنە وەخەی وەن و چێشتتت و ەتتێوکەوڕا  دبەوەکتت
ا. خاڵە مچە ەەمیشە   رەە و دەم بە ێوەوی دنەکە  بە سەری وەک چا

ڕ تتیەن ئەڕاوشتتت. کتت کە ەێتتوی . خیتتوەی ستتنگی ڕاژە   بتتووو ب ڵەبتت
ا چتتین چتتین بەستتەر دقەبەر ب واتتوو ورێتتی ئەیگتتوق قەاوە قەبەر دەمیتت

ا ەتتتایاووە ختتوار . ئەچتتتووە متتاڵەوە ەەر ەتتتاواری بتتوو ئەەتتتایە دوەکتت
پا تتاوە و قەستتەر مستتاورخانەکەی خراپیتتری ئەکتترد. وا ئێستتیە ئەڵێتتی 
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و ڕ ک بووە. ک کە ەەر پێک. ورێی نەماوە و باروک یەخیە. جوی ڕوکو
ا ئێستتیە ئەحتتتمەد یتتیە ڕاژی دوو پتتاکەق جتتگەرەی ئەکێشتتناەانێتتت چ

چەوری و ردووە. ئەوەنتدە ختواردنی بتاش و بتێجگەرە ی پێ یەرن ک
بتتووە بە پیتتاو کی یتتر. دەوەرە یوختتوا  ستتەوەە و میتتوەی ئەدایتتێ ەەر

خ  تتی وای قێهتتاق و ئەو مستتاورخانە بتت ێەنەش وای قێهتتاق ستتەوری 
کە  ەەر بتت کە  ستتەوری بەردەرێتتا و پشتتت دەرێتتابتتری ێتتو  و ێتتوڵوا

بتێ  ئەڵێی قەای ێتو  و ێوڵەبتاخە. ئەمەوە کە ئەڵتێن وتاخوا ئتاخر خێتر
وەرە قە کتتتوڕی نەبتتتوو ختتتوا ئەم کتتتوڕە با تتتەی کتتترد بە یوو تتتەوە 

ڕی ڕاستیەقینەی خت ی ەەوە و بە کە. خەڵکی  کوب سەوری ئەو بەخیە
انتتتتدووە کەچتتتتی ێەوار دەردەستتتتەری ێەورەی کتتتتردووە و پێتتتتی ەەە

خواوانە ەەر قە باوکیا  پتارە بکێشتنەوە و بەم دەستت و ەەنێکیا  خوا
 و بتتتدە  کە  و ەەرەری قتتتێبتتت و دەستتتت متتتاڵێ پتتترش و بتتتاڵو بتتتدە

و  و وەاروشتتتیا  ڕەنجتتتی دونیاوتتتتا  قەێە  داو  کەچتتتی ەتتتی  و پتتتت
ک انا  دەرچوو . دەوەرە  ەق قە داخی بەخیتی  ی ەمەل و خو  وبێ

 ئەم کابراوە.
ئەکتترد ئەیگتتوق  ووە ئتتی  و وا ختت ی مانتتدوووا خەوتتاڵی دابتت ئەحتتمەد

ئەوەو ت ڕابکاق قە دەست خ  ەووسیی و خەواڵی خونچە و بە تکەم 
اتتتوو  و مانتتتدووبوونە متتتاوەی نەبێتتتت کە ئەوەنتتتدە د  و کبەو خەرو

ئەحتتمەد  بەامبەرچتتاوی بێتتت.  الی بێتتت و  تتەو و ڕاژ قە خەوتتاڵی قە
ە کاند  نەبتوو ختونچووچاویربوو چونکە کاق و ساق و  خەواڵی خاو

ەەردەخەنە  تیرونەکەی و دومەنە جتوانەکەی و   وا ا نەبێتدقە مێشکی
ژ نێتت و ویەکەی قەبەر چتاو نەبێتت و دەروونتی نەورویتیەنگمتایی و دڵ

 نێت. قەبەر ئەوە ئەحمەد یا ئەەاق پێ  یەمە  و ڕەخەوی  ەوانی نە
کەوق و ئەی ییتا دەریی ست وومری ئەکەوق و سەری بە یەواوی متور

بە یاواەیی کە خەروکی بوو نەخیێکی  قەڵەو ئەبتوو و  ،ئەەایە بەرچاو
قە کتتوڕە بتتاروکەقە  تتەرمنەکەی ئەوستتا پیتتاو کی کامتتس و یەواوی قتتێ 

پتتێ  کە ونتتد ستتا  قەوەەبتتوو ەەروەکتتو چ   وایدەرچتوو. ەەر ڕاستتیی
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بە نەخەڵەیتتابی  ونچە پێتی ێویاتوو وروتاختتن ویتاەە ەتایاوو بت  کەرکتو
وە، ەەر ڕاست قستەکەی ختونچە بتوو ەینەکە  بە یوو  سڵیاوخ ر ک

ستتێ کچیتتا  ەەبتتوو یەماریتتا   ونکە ختتوم و کەستتی ختتاڵ ژ  دووچتت
کردبووە ئەحمەد و ەەر کە سەری قە  و نێک دەرکەویاوە ئەو متاانە 
وا دەوروتتتا  ئەدا ەەر ئەوەنتتتدە نەبتتتتوو کە بتتتیکەنە ک ڵیتتتا  ئەوەنتتتتدە 

ە و خەروکتتتتتی خومەییتتتتتا  ئەکتتتتترد و خ وتتتتتا  قتتتتتێ نووتتتتتک ئەکتتتتتردەو
 ماسیاوکرد  ئەبوو  ب ی.

جاری وا ەەبوو وایمەخانی ژنی خاڵە مچە ەەر بە ئا کرا قستەی ئەدا 
دڵە با ب ق بهێنتین. بەام  ێو دا کە قەم کچە جوانانە کامیانت بەبەر بە

ئەحتتمەد ەەمیشتتە د  و ێیتتانی قە  ،کتتو  کتتو  و ئەوا  قە ئەحتتمەد قە
وەوە و دەردی مەستەقەکە وڕاودەوری ختونچە ئەست سوێمانی بوو و بە

کچتی چتی و ژنتی  ،دڵی وەکێک بوو ئەوو  وەسیکە بردبووی ،ێویەنی
رکردنێکی ئەو چتتاوە ێە تتە مەستتیە الی ئەحتتمەد یەنیتتا ستتەو چتتی و قە

ی وتتەوە بە ەەمتتوو وروشتتیە و پەریئەێتت ڕوبەخومتتارانەی ختتونچەی نە
ەکەی یدونیا. ئەوەندە  تێت و  تەودای بتوو ڕاژ بە ڕاژ خ  ەووستیی

 کڵ ەی ئەسەند و پەر شانی ئەکرد.ەوایر 
ختتونچە بە یەواوی  ،یوتتدا یێ ەڕستتا  بەستتەر مردنتتی حتتاجی رەقیتت دوو

بتتوو و ەار ەار یتتاقەیی چووبتتوو.  بێتتوار بووبتتوو قەو حتتاڵەی کە ییتتا
قە متتاڵی بتتاوکیەوە  ،جتتاری وا ەەبتتوو ڕقتتی قە ەەمتتوو کەستتێک ئەبتتوو

یاوەکو دەوروپشیی خ ی. خەروتک بتوو ئەحتمەدی قەبەرچتاو ئەکەوق 
و ەەنتتتد  جتتتار بەقەد دوژمنێتتتک ڕقتتتی قتتتێ ئەبتتتوو. بەام کە ناووشتتتی 

کێکی ساردی پیا ئەەاق و دڵی پەقەپەقی ئەکترد.  سەریاپا موچ ،ئەەاق
 وی قێ ئەکترد. ئەوا انتد و ئەوگتوق بتوانە چەنتدا ێوەدیێک ا قە دڵی خ و

چت یەوە و  ەەستت و  ت ورە ەەر بە جار تک ئتێمەی بیتر کوڕ کی بتێ
ت و چتت   ا. ناڵێتتت ئتتاخر چتتی ئەکەوتتت چتتی ناکەوتتدەەر نتتاوەق بە المتت

  ڕووی د ت قسەی وا قەێە  متن بکتاق و  ڕائەبو ری. بەام ئاخر چ
 بڵێت قەبەر خەڵک و ئەم و ئەو چ    یی وا ئەکر ت. باسی وام پێ
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 ،ەەر ئاێا ی قە من خوا ئەەانێت ،کو  ەق ،کورە بابە ئەحمەدی چی -
ی کچیتتک دوا  یجیتتاییە قەستتیەوە ستتەری قتتاڵە. ڕەنتتگە ئێیتتئێستتیە بە چ

 سیانێکی ەەبێت.
ڕانەوە و قەپتتت  وا ئەستتتودختتونچە ئەم خەوتتتاانە قە مێشتتتک و دەروونیتتت

باڵو ئەبتتوونەوە کە ئێتتوارە و  تتەو داەتتاق ەەموووتتا  وەکیتتا  ر تتوەپ
دڵیا  خ ش جار جار  .ناو مێشکی..ئەێریەوە و بە ک مە  ئەچوونەوە 

ئەکتترد و ەیواوەکیتتا  ئەخستتیە دڵتتیەوە و یێکتت ا و بە ەاروتت  خەووتتا  
ەکیتا  ختونچە نتاردی بت  الی یئەەڕاند و سەروا  قتێ ئە تێواند. بەوانی

وەستتتیا قتتتادری بتتتاوکی ئەحتتتمەد و پێتتتی ێتتتوق کەوا ەار بە پەقە حەە 
چتونکە ەەنتد   ،ئەکاق چاوی بە ئەحمەد بکەو ت و ەوو بێت بت  ئێترە

ئیشی پێیە و کاغەە و سەنەد و ئەو نەورە  یانەی قتێ ێتوم بتووە کە 
بیتتر متتتاوە قەو  قە یوستتراو  و بوانێتتت ئەحتتمەد چیتتوبە خەیتتی ئەو ن

کاغەەە نوسراوانە. باوکی ئەحمەدو  ەەر قە ماڵی ئەوانەوە یەقەوت نی 
بتت  ئەحتتمەد کتترد و ێتتویی کتتوڕم حەە ئەکەم ستتەر ک بتتدەوت و باستتی 

ئەو  یانەی خونچەی ب  کرد. ئەووت  جتوابی بتاوکی داوەوە کاغەە و 
بەام ەێشتتتیا  ،یتتترون کتتتاق ئەێەمە الیتتتا وو ێتتتویی بەستتتەرچاو بە ەو

ا ێتتویی دوڕما و قە دڵتتی خ وتتوکە ستتەری ستت ،بوویەقەوتت نەکەی دانەنتتا
 وسراو ؟وسەنەدی چی و کاغەەی چی بە خەیی من ن

ئیشتێکی کەویت یە دوتارە ختونچە ەد دڵتی کەویە مەراقەوە و ێتویی وائەحم
 بەر و ئەوەو ت پرسێک بکاق و ئەم قسەوەی کردووە بە بیانوو.

ە   بێتتتت. ئەیرستتتم داواوتتتا  کردبێتتتت و یستتتێئەبتتتێ ئەو ئ ،ختتتواوە ێیتتتا  -
بتوو و قەبەر خت وەوە ێتویی قستەی بیەو ت  وو بکاق. ئەحتمەد  ت رەە 

 ئەێەر واوەا ئینجتتا ختت  متتن بتتاپیری نتتیم پرستتی وام پتتێ بکتتاق  ،مەرنتتابێ
 چاوی دەرئەەاق. ،یشی نادەمەوە و ەەر ەوو د مەوەبەەر جوا بێت

ە ختتانم ئەوەو تتت  تتوو بکتتاق بە یچیتتوەا  کتتاقبەوە متتن بانتتگ رقێتت -
ئەڵێتی  ،پر  بە من ئەکتاق. ئەی داوتک و بتاون و براکتانی چتی  خێر

 نەچم. نەء ێوناحە بە كم  یێکی یر بێت.
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دا ؟ متتن بتت  وا قە ختتت مەوە دوستتا   تتێت بتتتووم و کەویتتمە جنێتتتو -
ر بە جتار ئەحمەد ئەو  تەوە ەەیتاکو بەوتانی خەو نەچتووە چتاوی. جتا

پتتتتت  خەبەری ئەبتتتتتووەوە و دوستتتتتا  چتتتتتاوی ئەچتتتتتووە ستتتتتەروەن قە
یێهەڵئەچتتووەوە و ئەم جتتارە بێتتوار ئەبتتوو و ەەوڵتتی ئەدا کە بە تتکم 

ونی بەەمدا ەرناو  بنو  دوسا  چاوی قێک ئەنا و ەەر خ ی ئەبینی قە
ڕاستتت ئەبتتووەوە ستتەوری  ،و ئەقیژ نتتێ   نێیوا یتتووڕە بتتووە و ئە تت

 ئەکرد کە ئەمە خەوە.
 ەەرچ نێک بتوو ڕاژ بتووەوە و ەەر ەوو ەەستیا و خت ی بە پەقە کت 

کتتردەوە و چتتاو کی بە ئویتتومایوەکەدا ێێتت ا و کوڕەکتتانی ڕاستتت ارد و 
ی قە ختتاڵە متتچە کردبتتوو و خێتترا چتتوو وەەروەەتتا  تتەوو  خواحتتاویو

  بەرەو ستتتتوێمانی. ەێشتتتتیا ڕ ستتتتواری ئویتتتتومایوەکەی بتتتتوو و کەویە
چێشتتتتیەنگاو بتتتتوو کە ێەوشتتتتیە بەر متتتتاڵی خ وتتتتا . داوتتتتک و بتتتتاوکی 

. ا و یێر یێر دەسییا  کردە موی و ماچیا  کترددیانیێە انەوە قە خ  
ئەحتتتمەد ەەنتتتد  دانیشتتتت و  ،خو تتتک و براکتتتانی قە مەکتتتیە  بتتتوو 

کە ستەنەد و  یپشوووەکی دا و ەەسیاوەوە سەرپێ و قە بتاوکی پرستی
وەا  ەو چییا  قێ ئەەانێت. بتاوکی ێتوییخا  چین و ئکاغەەی خونچە

وەنتدە ئەەانتم کە ێتویی ئەو ئیشتانەم ەم ەەر ئانمن ەیچی قێ ناە ڕاڵە
 وی بگایە ئێرە.وەەوە و ئەمەو ت ئەحمەد بە ەو

با تتە بتتا بچتتم بتتوانم بەام وەکتتو  ئەحتتمەد ختت ی ێتتورج کتترد و ێتتویی
ەارم  یەتیوکم یتاقەیی چتان و چت نی ،یەبوانتی کەستی غەرواتی قتێ نیت

متتتتا  نیتتتتیە قە  ڕەرنا تتتتت قە داوە ،ەەر خ وتتتتانننەوەا نیتتتتیە. بتتتتاوکی 
کتتوڕەکەی ئەڵتێن قەستتەر متتردنە.  وە چتتووە بت  متتاڵی خەەووری،ە تەو
ستێ  ورە ئتامینەی. ئەحتمەد دوووالوە و پ ەخا  دوو خو کی قەچخون

بت ام یی بتا ەەنگاو ڕاوشتت و ئتاوڕی قە بتاون و داوکتی داوەوە و ێتو
بتوانم کتاغەە و ستەنەدی چتین. بەام بەنتد نتابم ەوو د تمەوە و چتووە 

کتتردە متتاڵی ختتونچە. ئەحتتمەد ەەروەن دوود  بێتتت قە  دەر  و ڕووی
ێویی ئەڵێی چی بتا جتار  نەچتم؟ قەوە ئەچتوو کە ئەیرستا.  دڵی خ ی
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ئەوەی بتت  چیتتیە و وەکستتەر چتتووە وڕە بتتوو و ێتتویی ئینجتتا وبەام یتت
ە دەرێتتتاکەی دا دەرێتتتا کتتتراوەوە و ئەحتتتمەد چتتتووە دەرێتتتاکە و قبەر

ژوور  و ستتتەالمی قە پتتتوورەکەی ختتتونچە کتتترد و ەەواڵتتتی پرستتتی. 
بتتاجی ختتونچە، کتتان  اکتترد  چتتووە ستتەر  و ێتتوییڕ خو کیشتتی بە

بە و ێتتتتتتویی یوختتتتتتوا؟ کەی؟  یئەحتتتتتتمەد ەتتتتتتاق. ختتتتتتونچە ڕاپەڕوتتتتتت
 رەەویەکەوە ەایە خوارەوە و بە دەسیێكی یەەووی قەرەان دەسیی  

ێکە  و پتتتێکە  بەخێرەتتتاینی کتتترد و ەدی ێتتترق و بە دەمێکتتتی یتتتئەحتتتم
 انیشین.د

ی قەێە  کترد. یئەحمەد ەار بە ێەرمی ەەواڵتی پرستی و چتان و چت ن
کەی ەایی؟ ئەحمەد دەستیی خت ی ەەڵگڵ وتت و ێتویی  یخونچە پرسی

 دە دەقییە ئەبێت.
ستەر سەرپ  تی و ستەری داخستت و  خونچە داما و دەسیی بترد بت 

ویی ئەوەڕا ئێستیە ێت و  ت رەە بتوو و قە دڵتی خت ی چێ بڵتێوانی نەو
چی ئەو کتتوڕە وەقیتترەم قەستتەر ئیشتتی ەەڵگتترق و متتن چتتی بڵتتێم؟ بتت 

کتاغەەی چتتی و ستتەنەدی چتتی؟ رەوتتب و  مپتتێ بڵتتێ یەێنتام، ئێستتیە چیتت
 تچتووە و یت ش خ  ت تیاقەیت وەارەوی ئێسیە چی بتکەم. بڵتێم و و

ەستیە متارەم بەام دەی ە ،چی دوو رومری ی  تم ەەوەئەێەر ،ئەو ت
دە وەرمتتوو  ،ادکە و بمهێتتنە! ئەوە بتت  وا  تتێت بتتووم و نتتاردی بەدواوتت

کتتو  ئاێتتای قەم  بەستتەەما  قە ەیدەی ئەوە ەتتاق ختتانم ێیتتا ! کتتوڕ
کەون و بەونەوە. بەخوا ئێسیە ەەر حەوتام ئەچێتت. ئەحتمەد ەەستیی بە 
 ، تتت رەەوی و نتتتاڕەحەیی ختتتونچە کتتترد و ووستتتیی ەەنتتتد  بیتتتدو نێت

ت و ئەووتتت   تتتیێکی قتتتێ یێاگتتتاق چتتتونکە کەویە بە تتتکم  تتتیێ  بڵێتتت
 مەراقەوە.

ئەحمەد دوسا  دەستیی ەەڵگڵ وتت و ێتویی ئتێ ئێستیە داوە ڕەرنتام قە 
ردی ائەرەقتی ست ،ەتایاوو ما  نییە؟ خونچە وەن نیتوە بتێ ە  تی قتێ

پەقتتتی ئەکتتترد، قستتتە و جوابەکتتتانی قە بورکانتتتدنی دەردابتتتوو. دڵتتتی پەقە
ەوە و باستتتی داوە ە کتتتردنەختتت ش ئەبتتتوو. ئەحتتتمەد قستتتەکەی دووبتتتار
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ە ەەوڵتتتی دا کە نەخیتتتێ بێتتتیەوە ستتتەر ختتت ی و چڕەرنتتتای کتتترد. ختتتون
بتتوو بە دەستتیی ختت ی ختت ی خستتیە  بیوانێتتت ختت ی ڕاێر تتت و ئەوە

بوو. بە ەەردەخەنەوەکی ژاکتاوی ڕووداوە ناقەبارەوە ەەر ئەمەی کەم 
وەکتتتو  ەوە ڕاوشتتتیووە ووەقیتتترە قە  تتتەووەا ێتتتویی ئەر تتتییتتتنەوە بێ

 سەرید نووک ئاباڵخە و ەار دوورە.ئە وانی ماڵی خەەووری حەمە
ئەحمەد ێویی بتوانم بە تكم منتی  ستەر کی بتدەم. ختونچە ێتویی بت  

ەوە یکەی ئەێەڕ یتتتیەوە؟ ئەحتتتمەد بە پێکەنینێکتتتی ئەستتت اوی  تتتەرماوو
ا. دویە بە دوامتتویتت  ئەەانتتی و ئیشتتی یتت  ئەەانێتتت یتت  نتتارد وەاێتتویی 

ئەحتمەد بە  ...نەموانی وا ەوو ئەیوانی بێیتت ییێوچوو و  خونچە یێک
 ەوەم، ئەمە قسەوە؟ نوو چ   ئیشی ی  بێت و ە ەەردەخەنەوە ێویی

وەانم ێتویم نەوەکتتو وپا ، چتتوەار ست ێتوییستتت و خادختونچە ستەری 
ئیشت ەار بێت و دواوی قەسەرخ  بێیتت. ئەحتمەد ێتویی ئەمە قستە بتوو 

 ئیشێکی یر ئەکەو یە الوە.کردق؟ کە ئیشی ی  ەایە پێشەوە ەەموو 
با تە  ە خ ی و دڵی خت ی قتاوم کترد و ێتوییخونچە ی ە  ێوڕی داو

ئێسیە سەرق ێێتژ  ،ەکەوت وەرەوە جار  ەیوکید کەوایە ئێوارە حەە
 ناکەم.

ە حەە یخەمی ستەری منتت نەبێتت ئیشتت چیت و ێویی یئەحمەد پێکەنی
 ئەکەم ەوو بوانم.

کەو تیەوە بو بیتری قەپت  وەکت دواوتی با تیرە. ئینجتا ،نەء خونچە ێویی
ختت  ئەحتتمەد قە ستتەوەرەوە ەتتایووە ئتتاخر ئاو تتک چتتاوەن و ەەستتیاوە 

 ڕاست چی ئەخ ویەوە؟ بە و ێویی سەرپێ
ر کتتردووم و ئەەوەق مەکێشتتە. داوکتتم  تتیی بتت  حتتاە ئەحتتمەد ێتتویی

ی وکەوایە بتتا ئێستتیە بتت امەوە و خواحتتاویو ەەستتیاوە ستتەرپێ و ێتتویی
ەنەی ڕما بتتوو قە وەەز و دوتتموکتترد و ڕاوشتتت. ئەحتتمەد ستتەری ستتو

یەبی ی ەتتایە بەرچتتاوی. دوستتانەوە ختتونچە چتتونکە ەار پە تتێو و نتتا
کەویە ێت می مەراقەوە و خەوتتا  بتردی و خەوتتا  ەێنتای. ئێتتوارەی قتتێ 

 بوو بە سا .
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ئتام خت ەێە ئێستیە بمیوانیتاوە پێتتی بڵتێم کە چەنتدم خت ش ئەو تتت و  -
واستتراوە و ڕووم چەنتتد ڕاح و ێیتتانم بە یتتاڵێکی متتووی ستتەروەوە ەەڵ

و قستتتەراکیا   بهایتتتاوە و قەبەر قتتت مە و ییریتتتوانجی خەڵتتتک و قستتتە
بکەی بە متن قەی چتی  ی ییاوە ئەێەر  وویئینجا چ ەبمو راوە بمگویاو

ەوتایرق بت  دانانێتت.  ١٦خوا کە  قە  ئەکاق قە من ێەورەیری. خ  بە
یە بەستتتەرەوە. متتتن پتتتێم خ  تتتە و ختتت م ڕاەوتتتم و یتتتخەڵتتتک ەەقتتتی چ

 ڵک با ەەر بڵێن ب  خ وا .مەمنوونم خە
ەەر وەکستتەر بتتاوکم دڵتتی ڕاناوەستتیێت و داوکتتم وەخەی ە حەی بتتوان -

ییتا بشتارمەوە؟ ختاڵە  کراسی دانادڕ ت؟ ب  دواوی کتو  ئەبێتت خت می
 کاق بە کێوا.مچە ەەر ئەم

ەل  یئەم خەڵتتتکە ەار ستتتەور  چەنتتتد حەە قە قستتتە ئەکە  و قستتتە -
ەکی بچتتوون بێتتت یتتا ستتەد ا  قە قستتەوو یتتەەر خواخواوتتانە ێ ،ئەکە 

ئەوەندەی یری بخەنە سەر و پێی ڕابتو ر  و ێتو  نەدەنە دڵتی کە . 
ەوە قە یدڵی ئەو کەسانەی ئەسوویێن و ئەیو نەوە بە بێدەنگ و بە دەو

 ی خەڵک و قە یرسی ئاب ووی خ وا .واەبیرسی چەنە
ی یتبەام من قە خ مەوە چی ئەڵێم. کێ ئەڵێت ئەێەر خونچە ەەر ەان -

اوە ەەر بە دەرکتترد  دەرم ناکتتاق و ستتەد قستتەی دوام قە دڵتت خەوتتاڵی
خراپم پێ ناڵێت. ئەمەوە کە ئەڵێن قە واخی نەبتوو ئتاخوڕی ەەڵاەستت 

 ئە هەدوباقو  ئەمە قە من ڕووی داوە. 
خونچەش سەری قێ  تێواو بتوو ەەر ئەەتاق و ئەچتوو و ستەرکەویە 

ڕە و سەر  و جێی بە خ ی نە ئەێرق و ئەەتایەوە ختوار . ەار یتوو
نتتتاڕەحەق دوتتتار بتتتوو. وەن دوو جتتتارو  قیژانتتتدی بەستتتەر خو تتتکە 

ا کە بە خێر  ەایاوو قەێە  خو کەکەی یری ماڵی ب  دبەسەەمانەکەو
 کەنەوە و کەقوپەقی ب  ڕ ک خە .ب ک 

چونکە حتا  و وەەریتا  ئەەانتی کە  ،ئەێرقبوو ئەوانی  قێیا  نە دوار
کتتو   چەنتتد دڵتتی یەنتتگە و  تتەڕ ئەورا تتێت. خو تتکی بەستتەەما  قە

ا  تتتت و ب ئەەانتتتن کە ئەو  تتتێیی ئەحتتتمەدە و ناو روتتتت بڵێتتتت و دەری
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باستتتی بکتتتاق و خەروتتتکە ئییتتتر حەوتتتای قتتتێ ەەڵئەێیتتتر  و ئەوە نیتتتیە 
ە ی پتێ بڵێتت و ئەوەو تت ئەم داخیتا و ناەانێتت چدناردوووەیی بە دواوت

کو تتندەوەی قە دڵتتی ختت ی دەربێنێتتت، ئییتتر ێەر بە ستتووکی ستتەوری 
 بوو.واێقیروسیا. خونچە مێشکی بە جار ک  ئەکە  

پێتتی ڕە بتت  نەچێتتت کچێکتتی وەکتتو ختت ی و بەبا تتە ئتتاخر ئەم کتتو -
مری ورتتومری ختتت ی بێنێتتت. چتتتی قە منتتتی بێتتوەژ  ئەکتتتاق و دوو رتتت

بێتتدەنگ ەەر ستتەری خت م کتتو ێتترم و  وەائەووت  ستتەرباقی دەردا . 
دانیشم بە حەوای خ مەوە با یرە دواوی ەەر قە ئەحتمەدەوە یتا داوتک 
و بتتتاون و ەەمتتتوو خەڵکتتتی  یتتتف و نەروەیتتتم قتتتێ ئەکە  و ئەبتتتم بە 

ق یتتتتر. نتتتتاڵێن ەەی رەمتتتترق نەمێنتتتتێ کەستتتتی ی ەەموووتتتتا یێتتتتاڵیەچ
 ەوە ئەم کوڕە وەقیرە نەبێت.ینەداەو

ستەرایەکەی یەوە ستەوری یئارامونچە بە   رەەوی و ناڕەحەیی و بێخ
پتتێ بڵتتێم.  یختتواوە ئێستتیە کە ەتتاق چیتت ا ێتتوییدئەکتترد و قە دڵتتی خ وتت
  کە یچونکە ئەحمەد ەەر ئەبتوو بێتت بە یتاواەییئاخری چاری نەبوو 
 اس اردەی ئەو ەایووە.ڕێواوە قەبەر ئی  و 

کترد. ختونچە  یئەحمەد ێەوشیە الوتا  و دانیشتت و چتاوەڕ ی ختونچە
ستتەروا  بتتا ستتەروا  قتتێ یێتتک  استت ارد کە کە  نەوەیەڕخو تتکەکانی 

 کایەوە.ب نەچێت چونکە ئەحمەد ئەبێ کاغەەەکانی ب  جیا
نیتاش ا ستەراق نووکتی ەە تیی ئێتوارە بتوو ددخونچە کتردی بە ژوور

جتار قە دوورەوە بروستکە  بەرەو بەەار ئەچوو. بتارا  ئەبتاری و جتار
 دوار ئەبوو و ێرمەی ەەورو  ئەەایە ێو .

یەن یدا و چتتتوو قەستتتەر کورستتت ختتتونچە دەرێتتتای ژوورەکەی پێتتتوە
 ا  بەون بوو.یسێ کورسیدانیشت کە قەێە  ئەحمەد 

رف و نە ەی . ئەحمەد سەوری کرد نە کاغەەی بە دەسیەوەوە و نە ەە
خت وەیی بەختوا  ا ێتوییدئتارام بتوو و قە دڵتی خ وتئەوەندەی یر دڵی بێ

 کردنە.وپرسەکەم پێ ئەکاق و مەسەقە  و
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ەوە دەستتت پتتێ یر نێتتت و قە چیتتەەانی چتت   قستتە دامەەدختتونچە نەوتت
بکاق. ئەحمەدو  ماق بوو و ێو ی ەەڵخستیاوو و ستەری داخستیاوو 

اومی قتتێ قتت ەبانی وەر تتی ژوورەکەی ئەکتترد و دڵتتی و ستتەوری ێوڵەکتت
ێت و متاوەی ا بیەقدیە ب مااوەن قە بەردەمیسئەدا و قەوە ئەچوو کە ئێ

 بکاق و پێوە بێت.نەبێت ڕا
دواوتی دەستیی بترد بت   وتی خت ی وو الم ئەحمەد دەسیی برد ب  سەر

ستەر ێیروانەکتانی یتری. ختونچە  باخەڵی و دەسیی خستیەێیروانی بەر
یە جتتگەرەش وێتتر یتتەانتتی بتت   تتخاریە ئەێەڕ تتت و ێتتویی ئەوە چای و

جتگەرە ناکێشتم ەەر وام ئەەانتی نەوەا بووی بکێشی؟ ئەحتمەد ێتویی 
ە خ ش بتوو ک دەویەرە بچک قەکەمم قێ بەجێ ماوە. خونچە ەاری پێ

ئەم وردە باستتتانەوا  کتتترد و متتتاوەی ەەناستتتە وەرێرینێکتتتی دەستتتت 
 کەوق.
پەنتاوە یتاقەیی چتوو و قە دڵتتی د ئتارامی قتێ ەەڵگیتترا و قەم پێچوئەحتمە

دەی بتا دەستت پتێ  بوو و ڕووی کتردە ختونچە و ێتویی ا یووڕەدخ و
 بکەون بوانم ئیشەکەق چی بوو؟

بەام چتتارم ختتونچە ستتەری داخستتت و ێتتویی وابتتوانم ئەەوەیتتم داوتتت 
کەی وابم خت   بکەم. یەحەموم نەما یاقەیم چوو یا نەبوو ەەر ئەبوو وا

چتتتاوی چتتتونکە ورمێستتتک و بەرد نتتتیم. ختتتونچە دەستتتیی بتتترد بتتت   دار
ری کە وئەەا و بە قوڕێێکی ێیراو ێتویی ئەبتێ قتێم باتوخەروک بوو یێی

اتتوو ئەچتتم ڕاستتیی متتن قە ئینستتانێکی ێوم ڕەنتتگە ناڕەحەیتتت کەم. بە
ی متن ئەناستی ەکێم و من چیم ئەو تت. خت ق ئەەانتی ئەوەیناەانم من 

و    ژواوم و چیم کێشاوە و ئەەانی چەند مەغتدوور و یەنیتا بتووم چ
ەەر خراپیتتتر ەەر بتتووم. بەام ئێستتیە  ەەمیشتتە وەن دوتتل حەپتتت  وا

ەتاق  سەراکی خەڵکی. ئەو ئەڵێ واق و مەوە قەبەر قسەێڵوناو رم بجو
ستێ جتار ئەمتدە  بە  توو بتێ  دووئەو ئەڵێ وا چوو، جاری وا ەەوە 

ئەوەی ختت م ئاێتتام قە ەتتی  بێتتت. ئەحتتمەد وەن قە ختتوای ئەووستتت کە 
ئەوە ئەووتت   باستتی خەڵتتک و قستتە و قستتەران ەتتایە پێشتتەوە. قەبەر
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 ئینجا با خەڵک ەەر ب  خ وتا  بڵتێن. ئینستا  خ ی ێورج کرد و ێویی
ڕ  ت دانی ڕەحەق و ئارام بیت و بەراماەر بە ختوا و خت ی ستەر ژوو

ت و ەەرەری قە کە  نەدابتتتێ و ێتتتنەبێتتتت و ئیشتتتێکی خراپتتتی نەکردب
ئییر ب چی قە قسەی خەڵک بیرستێت؟ ئینجتا  ،حورمەیی خ ی ڕاێریاێ

چتتتتان بکتتتتاق ختتتترائ بکتتتتاق ەەر نەجتتتتایی نابێتتتتت قە دەمتتتتی خەڵتتتتک. 
پێرەمتتاەرا  و پیاوچتتاکی دونیتتا نەوتتانیوانیوە دڵتتی ەەمتتوو کە  ڕاەی 

کە . ئینجتتتتا خەڵکتتتتی وەن کە  و خ وتتتتا  قە دەمتتتتی خەڵتتتتک ڕەێتتتتار 
ئێمەمانتتا ؟ دەبتتا ەەر بڵتتێن و چتتی ئەکە  کەواتتی خ وتتانە وەکتتو ێتتویم 

بێت ئییتر ئەوەی یتر ەتی     ڕینسا  ەەر  یێک نەکاق کە پێێ سەرئ
ا کە ئەحمەد وا بە ێەرمی ەایە پێشتەوە و دەستیی دنییە. قەێە  ئەوە 

م دانیشت ا ەەر ەار قەدبەام قە دڵ ،انەیکرد بەو قسە نەسیەق و کیێای
بتتوو کە بتت وە ئەم قستتانە ئەکتتاق یتتاکو  کردنە ئەیرستتا و الی واو بتتانگ

 ەەمینە خ ش کاق ب  باسی  ووکردنەکەی.
ێتتو ی ئەحتتمەد کە بە تتکم بیوانێتتت  تیێک بتتدایە بەرختونچە ەەوڵتتی دا 

 وەننە ئەدا و ەەر یتتتتا  م کەرامەق و حەوتتتتا و حتتتتورمەیەکەی ڕبەا
قستتە بکتتاق. ختتونچە قە دڵتتی ن ڵدەستتییا  ئەخستتیە ستتەر دەمتتی و نەەتتێ

با تتتە ئەی ئەو ەەمتتتوو  ا سەرەەنشتتتیی ختتت ی کتتترد و ێتتتوییدخ وتتت
و ال  بتتووم ختت   ستتو ندانە بتت  کتتو  چتتوو ؟ بتت  بەرامتتاەری وا کەڕ

ی پتتێ یتتچ  تتەی دونیتتام ئەکتترد کەەە تتە و ێوڕڕڕاژ  قەمەوپتتێ  ەە
بڵتتێم و چتتی نەڵتتێم و چتتی بتتکەم ئەی کتتوا؟ ختتونچە دوستتانەوە ێتتوڕی 

اوم کتترد و بە چتتاو کی پتت  قە  تتەرم و یەرویتتی داوەوە ختت ی و دڵتتی قتت
 ی  ب  ژ  ناەێنی؟  ێوییسەور کی ئەحمەدی کرد و 

و  وژمتی ەێنتا بت  ستەروئەحمەد ەەسیی کرد کە خو ن بە جار تک ور
دەموچاوی و ێویی من؟ من ەەر کایێک یوو تی ئەو کەستە بتووم کە 

 د  پێوەی ەەڵواسرا ئەوسا سێ و دووی قێ ناکەم.
ئەقڵتتی بتتێ ەەستتت و دەی نەمتتابوو کە بڵێتتت ەەی بێئەوەنتتختتونچە ەەر 

ە شتتیووم دە قە دەمتتت بێتتییر ئەی ئەوە متتن نتتیم بەرامتتاەرق دان تت و



77 

خەمە دڵتمەوە کەم و بتیبت باوە ت پیا دەرەوە و بڵێ ئەی ی  ب  ناوەوت
وڵی و. بەام ختونچە متاق بتوو و ەەناستەوەکی قت.یە.یئییر ئەمەی ب  چ
ت  وو بتکەم. ئەحتمەد ڕەنگتی من ئەمەو  وەادەسا  ەەڵکێشا و ێویی

ەەڵاورکتتتتتا و خەروتتتتتک بتتتتتوو ەەڵاچێتتتتتت و ێتتتتتویی کەوایە منتتتتتت قە 
کەوە ەێناوە ب  ئەوەی ئەم پرسەم پێ بکەوتت بە ختوا  تیێکی وکەرکو

بەجێتتیە. ئینجتتا بە خێتتری جەنتتابی ئەم بەخییتتارە موبتتارەکە کێتتیە و   
ی بەدەم نتاوی ئەو یجیتاید  ماق بتوو بەام ختونچە قەەایێکە؟ و ەەون

ێویەنی چاوە  تیرونە پت   وەکو خ ی ،ەخییارە و ئەو ەایەی پێ بڵێتب
یەکەی ەەموو  یێکی پتێ ێتوق و ورمێستکە بە کتو  و یئارامخەم و بێ

 دڵەکەی ەەموو نهێنییەکی ب  ئا کرا کرد.
بت وای بە چتاو و  ێێتژ بتوو و چتاوی ەەق بتوو و و وئەحمەد حەپەستا
کانتتد  و بە ڕکتترد و ڕووی کتتردە ختتونچە و وەکتتو بوەەستتیی ختت ی نە

ئەحتتتتمەد وەن  تتتتێت بە چتتتتاوی پتتتت  قە  یی یتتتت بڵێی؟ویرستتتتەوە ێتتتت
ورمێسکەوە پەالماری ەەردوو دەسیی ختونچەی دا کە قەبەر  تەرم و 

کردنیتتتا  و رەە  و ێتتترینیە بتتتاوەش و کەویە ماچیەرویتتتی ئەیگتتتوق یە
نیتتیە؟ دوستتا  وەکتتو   ێتتویی ئەوە ڕاستتت ئەکەوتتت؟ یوختتوا ئەمە خەو

ستتەر، سەرپ  تتی، ک ڵتتوانەی ەەمتتووی  ، تتێت پەالمتتاری ختتونچەی دا
دەنگ ئەێروا. خونچەش ئەێروا و ەوو ەوو ستەوری بێ ما  ئەکرد و بە

دەرکتتتی ژوورەکەی ئەکتتترد و وەن پتتتاڕانەوە و بە ئەستتت اوی ئەوگتتتوق 
چتتی قەومتتاوە.     نەوەکتتو خو تتکەکانم وابتتوانن ئتتاخیوختتوا قەستتەرخ

ستتەرپێ و ەەردوو  اوەوت  وەکتو مەستتت و ستەرخ ش ەەڵستیئەحمەد
سیی ەەڵا ی ب  ئاسما  و دەسیی ئەخسیە سەر ستەری و دەستیی دە

و  دوریێکتتی ئەکتترقێتتوەوە وریە رژ تت ا ئەەێنتتا و قەدبە دەموچتتاوی خ وتت
شتتیەوە قە نووتتک ییەوە. ئەحتتمەد دانوەوووتت  چتتاوی ختت ی ئەستت  ەوو

خونچە و پەالماری دەسیی داوەوە و ماچی کردەوە و ێویی ئتای قە   
ا ئەژوام. ئای ڕاژم چەند یاروک و ئتارامم قتێ ەەڵگیرابتوو دجەەەنەمێک
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خەو و خ  یم نەمابوو ەەمووی قەبەر ی  ئارامی ێیتا  و پەڕەی دڵتم 
 و یاقە ێوڵم.

ردوو و بەدەم ئتتتتتارەق ی متتتتتیتتتتتختتتتتونچە بە ەەردەخەنەوەکتتتتتی وەن ە
  ی رو  ئەەانی؟ س ونەوە ێویی

ق  تی رم رەاوتی بتااەبەەانتی ئێستیە بە  رم ئیئەێەر   ێوییئەحمەد 
ب  ێویاووی و دەس ەکەم دەرەێنا و ێویی با بت امەوە بە داوکتم بڵتێم 
و بە باوکم بڵێم و بە ەەمتوو دونیتا بڵتێم. ئەحتمەد ستوور ەەڵگەڕابتوو 

ەوە. ەەستیاوەوە ستەرپێ و یجار پێئەکەنی و جار چاوی خت ی ئەست و
جار کی یر پەالماری ەەردوو دەسیی خونچەی دا و متاچی کتردەوە و 

بوانێتت. ڕووی  بت ام بە ەەمتوو رتاقەم بڵتێم بتا ەەمتوو کە ێویی بتا 
بتتا ئییتتر بتت امەوە بەوتتانی ەوو ئەێەمەوە الق  کتتردە ختتونچە و ێتتویی
ا نەمتتردم. بتتا بتت ام ئەمشتتەو یێتتر بنتتووم و دانیئەێەر متتام و قە خ  تتی

ی واویوحتدڵیەنگتی و خەوەڕا  بتکەمەوە. خواەەقی ەەمتوو  تەوەکانی 
 ڕاوشت. کرد و

و بتترا و خو تتکەکانی بە ێەرمتتی  ڵی خ وتتا  داوتتکئەحتتمەد ێەوشتتیە متتا
چتتوو  بە پیتتروەوە. ئەحتتمەد پەالمتتاری داوکتتی دا و دەستتیی کتتردە موتتی و 

ی  تتڵەژا دەستیی کترد بە متتاچکردنی. داوکت  وەن قەستەر وەن بەبتێ وچتتا
ا و ێتتویی داپستتکاند و کێشتتای بە خ وتتڕو حەپەستتا و ختت ی قە دەستتت 

مەێەر نتاڵێم ئەو  تەوەی ئەوەڕا ئەحمەد ئەوە سەرخ  تی؟ کتوڕە ڕاڵە 
د یت ب  المتا  خت ق ستەرخ ش مەکە قەبەر دڵتی باوکتت ئێستیە دوستا  

ون حەە ئەکەوتت  تەوی وە پێتت ئەڵتێم قە کەرکتڵوڕە ئەبێتت. کتوڕە ڕاوی
قەڕابەوەن بخ رەوە بەام قێترە بت   تەو ک دوو  تەو وا مەکە. ئەحتمەد 

ە و وەقتت کەویە نتتاو بتترا و خو تتکی ئەمتتی متتا  ئەکتترد و ئەمتتی ئەداوە بەر
 ەقی ێاڵیە و ێوپی ئەوی یری ئەکێشتا. داوکیشتی حەپەستابوو و منتاا  

 پێئەکەنین و ەەند کیشیا  ئەیرسا  و قە دەسیی ڕاوا  ئەکرد.
 یداوکی یرسا و ێویی ئەوەڕا ئەمە چووبووی بت  کتو . ئەمە کتێ چیت

دەرخوارداوی ڕەبتی ماڵیتا  کتاول بێتت. ئەوەڕا خت   تێییا  کتردووە. 
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وربتتێ ویشتتە ئتتارەقی ڕەش و  تتینت کتتردەوە ئێستتیە دوکتتوڕە ڕاڵە دان
ە بت  داوکتی و پەالمتاری دا دڵت ڕائەوەسیێت. ئەحمەد ئەم جارە ەتایەو

 کچێ حەباو ێیا  کوڕەکەق ژ  ئەەێنێ. و ێویی
قە دەورق ێەڕ تم وتاخوا، وەی  ێتویی ی و پەالمتاری دا ووتداوکی ڕاپەڕ
 ؟ا. کێتیەدانیت بتووم قە خ  تیێبڵێ وا  ت مدەی ەوو پێ ؟!کەی و چ  

ا و بەدەم دئەحمەد باوە ی کردەوە بە موتی داوکیت ؟کێیە ەوو قسە بکە
متتتاچەوە وەکتتتو بڵتتتێ ئەمە وەن ئەمە دوو. ئینجتتتا متتتاچێکی ئەکتتترد و 
ئەوگوق خونچە خونچە خونچە ێوڵەبام. خونچە ێیانی ئەحمەد. داوکتی 

دەستت ڕاپستکاندەوە و ستارد  سست بتوو و دڵتی داخورپتا و خت ی قە
 یەکەوە ێویی کێ؟ چی؟و  رەەە بووەوە و بە

ەد ەایەوە سەرخ  و دانیشتت چتونکە ەار ەتیون بووبتوو ئەیگتوق مئەحت
 سەر  اخی قەووا  کەویاوو کە ئەوەندە ماندوو ئەەایە بەرچاو.

حەباوەختا   ،ێویی ئەەانی چتێ ئەڵتێم داوتکە ێیتا  ئەم جارە قەسەرخ 
خونچەختتا  ئەەێنێتتت. چتتونکە خ  تتم  ،ەکەق کە نتتاوی ئەحتتمەدەڕکتتو

ن. یخ  تە و ڕاەوت ئەو ت و خ  ی ئەو م و ەەردووکما  ەارما  پێ
نە سەرخ  تتتم نە بێه  تتم بەام سەرخ  تتتی ختتتونچەی  ؟یێگەوشتتیی

 هێنانەکەی و یەواو.م ئییر ئەمەوە باسی کوڕەکەق و ژنێوڵەکان
داوکی داما و ەەر قە  و نی خ ی دانیشت و قسەی نەکرد و ەەردوو 
ئەژنتت ی ێتتریە بتتاوەش و وەکتتو ژانتتی کردبتتێ دەموچتتاوی ەەڵاورکتتا و 

 بێت.و مسیاەیێکی ەار ێەورەی قێ قەوماوەک
ێیتتا  ختت   داوتتکە کی کتترد و بە نتتاڕەحەیییەکەوە ێتتوییئەحتتمەد ستتەور 

ئەحتتتەد ەتتاواری خو تتکی کتترد و ێتتویی  ر ییەوە.وئەوە خەروکتتی ئەبتتو
الوەوە و خ  تی و ی ە  ئاو ب  داوکتم بێتنە و ەوو وەرە بە ەوب  ەو

 ا واق قتێدانیچوو و خەروکی بتوو و ێتویی داوە نتاەانم ئەمە قە خ  تی
داوکتتی چتتاوی ەەق بووبتتوو و یتت ە  ەتتایەوە  ەتتاق وتتا  قەبەر چتتی؟

وەا  ا و بە ستاردویەکەوە ێتوییدستەرخ  و ەەردوو دەستیی دا بەوەکت
 ر مەوە.وڕاڵە دڵم پچ ا نەن خەروک بوو باو
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 ئەحمەد ێویی ب  قەبەر چی؟
ەخانی داوکی دەسیی برد ب  سەری و ێویی ئینجا بت  ئەوە خەڵتک حەب

 بێت؟قێ وای قێ نەوەق ئەی ب چی یر وای 
 ئەحمەد ەار قەسەر خ  ێویی پێت نەێویم ب ؟

بتتێ ئەوەی ستتەوری داوکتتی قەستتەر ەەمتتا  دانیشتتین و ەەمتتا  حتتا  و 
ومتتا . بەم قستتەوە وڕاڵە قەبەر حەوتتا و ئاب وەا  ئەحتتمەد بکتتاق ێتتویی

داوکی قسەکەی یەواو کترد و  ،حەوای حەوق باوکما  ئەبەوتخەروکی 
بێتتت وەکستتەر ختت ی ئەکوژ تتت.  باوکتتت ئەمەی ێتتو  قتتێ وەاێتتویی 

ختوا  خ  و بتێ ئەوەی خت ی یێتک بتداق ێتوییئەحمەدو  ەار قەستەر
و و حەواوەیتتتتتا  بتتتتت  ئەچێتتتتتت؟ باپیرانیشتتتتتیا  قە ونەکەردە ئەم ئتتتتتاب 

   ڕ ئەبن؟ا ب  سەردقەبرەکانیان
داوە خت ی و ەونتدوو بتووەوە و دەستیی ڕاوە تاند و بە  داوکی ێتوڕی
کە کتتتردق ەار  ەیەوڕەی بەرە ێتتویی چتتونکە ئەم قستتودەنگێکتتی یتتو

ە. ئەو ژنە چەنتتتد ستتتا  قەێەڵمتتتانە و اقستتتەوەکی بێمەرنتتتا و ەار رەوتتت
امتتا  بتتووە. ئەو مێتتردی ئەو ەەمتتوو ستتاانە وەن خ  ەووستتییرون بر

ەرنتتاش ئەوە ەەر ئەبتتێ ژنە دوو رتتومری یتت ی ەەوە. ختت  قەبەر داوە ڕ
خ ما  بشارونەوە. خەڵکی  دواوتی حەوامتا  ئەبە  و ئەڵتی ئەوە ختوا 
ئەەانێتتت کە چەنتتد قە دەمتتێکەوە ئەم دوانە حەەوتتا  قە وەن کردبتتوو و 

ڵک و ماڵێ. ئییتر دەمتی خەڵتک ئەناستی. بتێجگە وایە مدیەماریشیا  کر
ەەی  کتتو . کتتو  و ئەو قە ڕا یتت  قەەقە ەەموو تتی بەقەد داوکتتیە. ئەو

 !ەوە   بوو کردقەاوار خەڵکینە ئەم قس
بە  تتتتێنەوی بیتتتتری قتتتتێ  جتتتتار  وەرەوە ستتتتەرخ  و ئەحتتتتمەد ێتتتتویی

ەڵێن قەێەڵیا  ئەوە ب  ئەوەی کە ئەڵێی چەند ساڵە یێک ر بکەرەوە. جا
ختت  ئەێەر بتتراوەن بمر تتت ەار جتتار بتتراکەی یتتر  ؟قەی چتتی ئەکتتاق

ئەوەی کە ئەڵێتت براژنەکەی مارە ئەکاق ئییر قەبەر ەەر ە وەن بێتت. 
کردووە سەری داوە قە بەرد چتونکە موڵک و ماڵەکەی یەمارم یێقەبەر 

ا ئەوەیتتا ەەمتتوو دختت  منتتی  پەکتتم نەکەویتتووە و نەمتتردووم قە برستتان
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بەخیویم پێ ئەبە  و بوومە ساحێب مەرا ی چان و ساحێب ئویێل و 
قتت نیەراق قە ستتاوەی ختتوا و ستتەری ختتاڵە متتچەوە ختتوا رەمتتری در تتژ 

متتتانە و مەیە چەنتتتد ستتتاڵە یێکەڵوتتتی ئەو ژنە با تتتە بە حتتتورکتتتاق. دواب
ئاێاما  قێ بووە کە چت   بەبتێ دەنتگ و بتێ وریە بە دوتار ئەو پیتاوە 

کم خ  ەووست کاق بە خوا بەقەد باوبنەخ  ەوە بووە خوا راوووی 
 م ئییر ئەمری خواوە ەەمووما  ئەمرون.ەکبوو الم. بەام چی ب

ستتتاڵەش ڕووی  ١٦ا کە کچتتتی دشتتتیئێستتتیە ئەم ژنە با تتتە و قە جوانی
الی دانیشتتتێت و ختتت ی قەێە  بەروارد کتتتاق، متتتن خ  تتتم  نتتتاوەق قە
کتی  خت می ئەدەم و ئەوو  خ  ی ئەو م ئییر من چ   قەئەو ت و 

ییتاوە خت   ییە قە من ێەورەیرە. چییچوەا ماوم بەو داخەوە ناڵێنم  یا
ەر بێتت. بت چی ەدەکەی ێەورەیتر رجتارە ژنێتک قە مێت یە بتا ئەمیکار ن

ئەبتتێ ژنتتی وەقیتتر  تتوو بکتتاق بە پیتتاو  بەقەد بتتاوکی و قە باوکیشتتی 
ێەورەیتر. خت  بە چتاوی خ یتا  دویتا  کە متامە حتاجیم ختوا رتتاوووی 
کتتاق دە ستتا  قە بتتاوکی ختتونچە ێەورەیتتر بتتوو ئەوە بتت چی بتت  ئەو 

بتاخە چەنتد دەیی بوو. بەام ژنێک ئەڵێی ێوڵەرەوب نەبوو و  یێکی را
ێەورەیتتر بێتتت ئییتتر ئەمە ئەبتتێ حەوتتای بچێتتت و ستتاڵێک قە مێتتردەکەی 

 و ی نەمێنێت؟وئاب 
ئەحمەد بە یووڕبوونەوە پەنجەی ەەڵات ی و ێتویی ەەرچیتیەن ئەبێتت 

جتتارە وەەز  باێتتت و کتتێ چتتی ئەڵیتتت منتتی نەبێتتت. متتن ئەمەو تتت ئەم
بگ ڕم و ژنێکی قە خ م ێەورەیر بهێنم و ئەمەش ەەر ئەکەم و ئەمتو 

ەڵچوو و دەسیی خسیە سەر سەری خت ی و ئەوالی ناو ت. ئەحمەد ە
و ێویی ئەم سەرەمی قەسەر دائەنێم و ەێتو نیتیە بیوانێتت بمگێت  یەوە 
و پە تتیمانم بکتتایەوە قەم قستتە و نیتتاەە. ئەحتتمەد ەێشتتیا قستتەکەی قە 

اکتترد  چتتوو بیکتتایەوە، ڕوو یەقەی دەرێتتا ەتتاق و مناڵێتتک بە ا بتتددەمتت
ی ەار خ  تەوە قە دەرێا بە ڕوووەکبەر ا و قەدباوکی کردی بە ژوور
و و ێویی ەا کوڕی ق ە  ی کە دەرێای کردوەیکوڕە بچک قەکەی پرس

وە ێتویی بەڵتێ ەەکیچ نی؟ کاکە ئەحمەدق ەای یەوە؟ کتوڕەکە بە متایی
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ور کتتی یتتر ەەر وەن بیرستتێ و پتتێ  بتتاوکی کەوق بە پەقە چتتووە ژو
یە باوکیشی بەم بەەمەی ئەحتمەدی بترای ئەەانێتت و ئتاخ  سقەوەی ئێ
ەدی بتترای  تتەڕ و وەریەنەوەن. وەستتیا قتتادری بتتاوکی ئەحتتمباێتتیە   

 تتەڕ و وەریەنەوەن. وەستتیا قتتادری بتتاوکی  ئەەانێتتت و ئتتاخ  باێتتیە  
حتتتتمەد بە قێکتتتتی کتتتترد و ئەەا و ستتتتەالم ردبە ژوور یئەحتتتتمەد کتتتترد

بەام پیتتتاوەکە حەپەستتتا کە دومەنتتتی  ،ەوەەەردەخەنەوە چتتتوو بە پیتتترو
کی ییەو نتتاڕەحەی متتاویت وا ختت ی ێ متت ڵە کتتردووە و داژنەکەی دوتت

ەەیتتا  ،شتتیوو یبار تتت و منتتاڵی  ەەمتتوو بێتتدەنگ دانارەی ئەچتتەار قە 
ئەووتت  بە  ،وە تتێنی داروبەردب بەەم و ەەرا و  ەقێنەرومتتانی ستتاح
 شیووە و سەوری دەمی ئەوا  ئەکاق.یکوی و ئاقڵی دان

وەسیا قادر بە پەرا ییەکەوە ێتویی ئەوە بت  وا متاین و ڕووی کتردە 
چتی قەومتاوە؟  ؟تەد نەخ  تیمتێویی ئەوە چییە داوکی ئەحژنەکەی و 

ەژنتت ی ئاوەوە و وژنەکەی دەستتیێکی بتترد بتت  ستتەری و ەەنتتد  جتتو
وەن ژانتی کردبتێ و ەیچتی ە باوەش و خ ی ێ م ڵە کتردەوە ەەرێری

ی بتتتاوکی کەویە مەراقەوە خەروتتتکە بیرستتتێت وتتتنەێتتوق. ئەحتتتمەد کە د
ەوەی دەم بکتایەوە ئەوو  ووسیی مەسەقەکەی پتێ بڵێتت بەام پتێ  ئ

دوستتا  خو تتکە بچکتت قە دەم بە ەتتاوارەکەی کە نتتاوی  تتادانە پێشتتی 
ئەحمەد پێکەنی و ێویی  ،د ژنی ەێناوەمەکەوق و ێویی بابە کاکە ئەحت

ەوە  تتتباوکیشتتتی بە پەرا ،چتتتووە پێشتتتەوە قە بتتتاوکیەەی  تتتەویا ! 
بەام قە  تتێوەی  ؟ەیڕاستتی وەن بڵێتتت بەستتەوری جەمتتارەیی کتترد ەەر

ی کە  تتیێک ڕووی داوە و بە دڵتتی یتیەوە و ەانیژنەکە ستتڵەمدانیشتینی 
 ژنەکەی نییە.

بتابە ێیتا  ئەمەو تت ژ  وەا دا و ێویی ئەر ت ئەحمەد باوکی قە خەوا 
چتتتتتی وا ختتتتت ی ی دڵیختتتتت ش بێتتتتتت کەیجیتتتتتایبەام داوکتتتتتم قە ،بێتتتتتنم

 راندایەوە. باوکی ئەحمەد ێویی ئەوە ڕاست ئەڵێیت؟وبو
ی و وتیەوە ڕاپەڕیبتاوکی بە خ  ت ی .بەسەری وەا ئەحمەد ێویی ئەر 

ختوا ئیشتێکی چتان ئەکەوتت و بە  ێویی وتاخوا کتوڕم پیتراەق بێتت بە
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ڕوووەکتتتی خ  تتتەوە ڕووی کتتتردە حەبتتتاوی ژنتتتی و ێتتتویی ئەوە قە 
ا واق قێ ەتایووە؟ بتوانم ەتی  قستە نتاکە  کچتێ ەەستین بتا دانیخ  ی

ەەڵ ەڕون و دوسانەوە ڕووی کردەوە حەباوی ژنی و چتووە نووکتی و 
دەستتتتیی خستتتتیە ستتتتەر  تتتتانی و ێتتتتویی ئەوە ئەیرستتتتم قە ئێستتتتیەوە 

وکەکەق بێتتت بتت وە وا رتتاجو بتتووی. وەستتیا قتتادر وت بە بتتیحەستتوودو
کردی بە ەەرا و بانگی منداڵەکانی کرد دەی ەەسین ئەوە بت  وا متاین 

بتوو کە ەەڵیتا  بستێنێت ب  وا بێدەنگن، خەروکی پەقی وەن دوانێکیتا  
 ەنین.هێنێیە قسە و پێکێواوە بیان

ژنەکەی قچی ەەڵیوریاند و ێویی ما اءاقو  ژنی چتان ئەەێنێتت! ئەێەر 
ئەەانی باسی کێ ئەکاق بتوانە قە متن خراپیترق بەستەر نتاوەق. بتاوکی 

اروت  ەوەکو ی  قەق ناکەم و  نەوەا ێوییەوە یئەحمەد بە بە خ  ی
ت دڵم خ ش ئەبێت. یەنیا ەەر ئەوەوە ناوبانگی خترائ نەبێتت و ڕەو ت

چ نێتتک بێتتت متتادام بە دڵتتی ئەوە و ەواتتدار نەبێتتت ئییتتر ەەرو ختتووی ر
خ ی پێی خ  ە منی  پێم خ  ە. ئەحتمەد ێتویی ەەر بتژی بتاون و 
 پیتتاوی ئاقتتس و خوانتتا ، وا ئەبێتتت. داوکتتی ئەحتتمەد قەم ەەمتتوو پتتێ  و

قی ەەسیا ب وە دەسیێکی ڕاوە اند و ڕپەنا و ئەمو و ئەوالوەی ەوایر 
ئاغتتتا ئەەانتتتی  روبە قوربتتتا  خەەوڕووی کتتتردە مێتتتردەکەی و ێتتتویی 

 کەکەق کێیە؟وبو
 مێردەکەی بە پێکەنین و خ  ییەوە ێویی با ە کێیە؟

قوربتتتتتا   حەبەختتتتتا  ستتتتتەری ڕاوە تتتتتاند و ێتتتتتویی خونچەختتتتتا  بە
 کاق.بوی وی خ ما  خوا رەویخانی حاجی رەقەخونچ

 ؟وەستتیا ئەحتتمەد قە  تتو نی ختت ی دانیشتتت و ێتتویی چتتی چتتی ئەڵێیتتت
 باش ێو م قێ نەبوو؟

ی و پێتتتی ێتتتوق و بە جتتتوانی  خستتتییە وتتتجتتتارە ڕاپەڕ حەبەختتتا  ئەم
دەسییەوە. وەسیا قادر  ڵەژا و دەمی یێکە  و پتێکە  بتوو و ستەوری 
ژنەکەی کتترد و ستتەوری مناڵەکتتانی کتترد و ستتەوری ئەحتتمەدی کتترد و 

 چاوی ەەق بوو.
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ێیتتا  بتتوانم یتت ش یێتتک چوووتتت ختت  ئێستتیە  یە بتتابەیتتئەحتمەد ێتتویی چ
ناوبتانگی  رەوادار نەبێتت ئییتر موبتارەکی بێتت بت ێویت ەەر ناوبانگی 

ا ەێنتا و ێتویی دە؟ بتاوکی دەستیێکی بەستەر و ڕوشتیپخونچەخا  خترا
استتیراراقو ، استتیراراقو  بەام چتت   قستتەی وا ئەکەوتتت. بە ێاڵیە تتەوە 

 نابێ قسەی وا بکەوت.
ئەحمەد ێویی دەسا بەخوا واوە وەکو ئەڵتێم و وەکتو بە حەبتاوم ێتوق 

ائەنتتتێم. بەام وا جتتتار  ئەڕام ئەنتتتووم و بەوتتتانی ستتتەرمی قەستتتەر د
و بە   کتتتتترد  تتتتتی قتتتتتێقستتتتتەوەکی قتتتتتێ ئەکەوتتتتتن. ئەحتتتتتمەد  ەوبا

چتتتتوووە ستتتتەر یووڕەبتتتوونێکەوە چتتتتووە ژوورەکەی یتتتتر کە بنو تتتت. 
بە  و بە دڵێکتتتی ختتت ش  و نی ێتتت ڕونکتتتاەجێگتتتاکەی دوای ئەوەی جو

مە بڵێی ئەا ئەوگوق ختواوە یت دخەواڵێکی ڕەحەق و ئارام قە دڵی خ  ی
نەبێت؟ بە خ  ێ و پێکەنینەوە قێاەکەی ڕاکێشتاوە   ڕاست بێ و خەو

ن بووبتتوو ئەوەنتتد ستتەر ختت ی و چتتاوی نوقانتتد. ئەوەنتتد کاتتت و ەتتیو
 وارەوە ەەڵتتتی یەکانتتتدبوو بتتت وە ەەر ەوو خەوی قتتتێڕووداوی ئەو ئێتتت

ەرچتتتتتی نائتتتتتارامی و  تتتتت رەەوی و کەوق و بتتتتت  ختتتتت ی نوستتتتتت. ە
ەێشتت کە  وک و باوکی بەجتێاندنی  ەوانی خ ی ەەبوو ب  داڕخەوە

وا  ەەر دەنگیتتتا  یتتاکو درەنتتتگە  تتتەو و بگتتترە یتتتاکو ڕاژ بتتتووەوە ئە
ئەەتاق و جتار  م وا  بتوو. جتار وەکتو  تەڕی قتێئەەاق و ەەر مشیو

وریە ورییتتا  نتتوم ئەبتتووەوە. ختتونچەش ئەو  تتەوە وەکتتو ئەحتتمەد بە 
دڵێکی خ ش و ئارامەوە ب خ ی نوست. ئەحتمەد بەوتانی ەوو ەەستیا. 

ا ەەمتتوو قە تتی پێئەکەنتتی و بە پەقە ختت ی دانیێە تتابووەوە قە خ  تتی
کرد بە حامەمەکەدا و چوو قەبەر ئاو نەکە ڕاوەسیا و دەستیی کترد بە 

ەتتاق ختت وەوە وریەوریێکتتی قێتتوە ئە ڕوتت  یا تتین جارجتتارو  قەبەر
ی یقێتتدا  و بە وتتیکە ێتت رانبە ویکەد ئەوەنتتدەی پتتێ نەچتتوو دەستتیی کتتر

وەن دوو  دا و قە چتتاو کتتاا  د یتتتی قتتێی ا  د تتت ستتەدابتت نی ەەا
  دەموچتتتاوی ختتت ی برونتتتدار کتتترد ئەووتتت  دوتتتار بتتتوو کە قەبەر ێجتت

ئاێای قە ێتو وانەکە نەمتابوو و ەەر دەستت  نویکەقێدا  و ێ رانی ێوی
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ا ئەەێنتتا و ئەوگتتوق دبەجتتێ کەوتتی ستتابوونی ڕوتت  یا تتینەکەی بەستتەر
 د ت. قێ یدەی ەی  نەبوو ەار کەمە، ەەر باکیشی نەبوو کە چی

یا ین بووەوە و چوو خ ی ێ ڕی و خت ی ڕوکخستت ئەحمەد قە ڕوش
و ئەچتتتوو قە ژ تتت ەوە  قا. کە ئە تتتهادو بتتت نی رەیتتتری کتتترد بە خ وتتت

سەوری داوکی ئەکرد. داوک و باون و ئەوانی یرو  ئەیگوق دونیاوتا  
یتاواەیی کە  ا ڕووخابوو. رتاجو و متاق و ڕەنتگ ەەڵاورکتاو بەدبەسەر

 . ەوو  باش نەنوسیاوو 
ەدی کتتتتوڕی و ختتتت ی یتتتتا  و مختتتتا  بەم کتتتتردەوانەی ئەحتتتتت حەبە

گتتوینی ئەوەنتتدەی یتتر ستتەخڵەق و انی و ویکەکێشتتا  و ێ رانیوستتدوق
ئەکترد یەنیتا خ ی و ەی  قستەی نە بەام نەوەبردە سەر ،یووڕە ئەبوو

ا کە دجتتار چتتووە ستتەر  تتەوب ی كچتتی و قی انتتدی بەستتەرو وەن دوو
دە قێتتتیگەڕی  بتتتوو ێتتتوییەو مێردەکە تتتی قێتتتی یتتتووڕە ەەستتتیێت قە خ

یە چیتیە یتبەسەەمانە با ب  خت ی بنو تت ئەمت ا جتوم ەوە و مەکتیە  ن
 بەسەروەوە.

ڵتتی ختت ی بەستتەر  تتەوب ی ئەحتتمەد ئەووانتتی کە ئەوە داوکتتی داختتی د
ژ تتتتت. قەبەر ئەوە بە ەەردەخەنەوە چتتتتووە پێشتتتتەوە قە  وەقیتتتتردا ئەڕ

ئەر  حەبەختتا  ئەوە بتت  ئەم  کتترد و ێتتویی داوکتتی و ڕاژبا تتی قتتێ
ستتیە ئەچتتم ێ؟ ئەێەر قەبەر چتتاوەکەیە ەەر ئوتتتڕەوبەوتتانییە ئەوەنتتدە یو

بتتت ق قتتتتێ ئەنتتتێم خەمتتتتت نەبێتتتت. حەبەختتتتانی  بە ەەردەخەنەوەکەی 
کتارق ڕاستت بێتت. نەوەا  یەوە سەری ب  ڕاوە تاند و ێتوییویەوساو

قتێ  مەنێ ب  من چاقێنانەکەق ەەڵگرە بت  ئەو جتادووێەرەی وێڵتیچا قێ
ئەحتتمەد ەتتی   وتتکە  تتێیت ئەکتتاق و حەوامتتا  ئەبتتاق،کتتردووی و خەر
بتت   مەیرستتە ئینشتتاءاقو  ینەدا و ێتتوی و ختت ی یێتتک دختت ی نە تتڵەژان

ی ەەوتتت ەەر ئاومتتتا  ەختت  ئەوەی ئەووشتتی قتتێ ئەنتتێم. داوکتتی ێتتویی
بتتتکەی، بڵتتتێم چتتتی و کتتتردووە بە دەمتتتیەوە ئەوەکەی ەانیتتتویە ئتتتی  

ی حەبتاوی نەێتتاەق و ێتویی ئتا دا نگی و ستەری بتتادەستیێکی دا قە ست
 کتوڕق چەنتد بە نتاەداری بەخێتو ،اەخەستار ئەبیتتخەروکە چ   ڕەنج
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قچی   ڕ کترد  ەروکە  ێت ئەبێت و قەکیست ئەچیت،کرد وا ئێسیە خ
ئەوەڕا ەەەار کتتت   ێکتتتی نتتتوم داوە پتتت مەی ێروتتتا  و ێتتتوییو بە دەنگ

و ن ئەم بێتتتتوەژنە ستتتت رباەە دەستتتتیت متتتتا  ئەکە ، وەرە یوختتتتوا  تتتت
 ت!بکەوو

مێتتردەکەی ەتتایە الوەوە و ێتتویی ئەم ێروتتا  و  تتێوەنەی بتت چییە بەم 
یە ەووە. جتتار  ڕاوەستتیە و نتتاوی ختتوا بێتتنە ئتتی  نیتتیە ختتوا یبەوتتان

ئاستتانی نەکتتاق. مناڵەکتتا  قەستتەر دەنگتتی ێروتتانی داوکیتتا  و ێتت ڵەی 
  تتڵەژاوی و یرستتەوە قەبە باوکیتتا  وەکە وەکە خەبەروتتا  بتتووەوە و 

کتترد و چتتوو ستتەری خستتیە  ا  وەکستتەر ڕایخەو ڕاپەڕوتتن مناڵەکەوتت
ەەر ەوو بە  ی تتتتەونمی خو کیشتتتتو ی داوکتتتتیەوە.  تتتتەوب  باوە تتتت

یرستتەوە ڕاپەڕوتتن و وەکستتتەر چتتوونە چێشتتیخانەکە.  تتتەوب  بە پەقە 
چتتتووە حەمتتتام دەستتتت و دەموچتتتاوی  تتتت و بە پەقە ەتتتایە دەر  و 

ەکەوە بە وەقیتتتتتتتانەی ە  تتتتتتت رەەویێەڕاوەوە بتتتتتتت  چێشتتتتتتتیخانەکە و ب
و  بتتتتوو ەموچتتتاوی و تتتک کتتتتردەوە و خەروکتتتی ئتتتاێرکراستتتەکەی د

ا ەایەوە و دی ئەکرد. ئەحمەد بەەەوی بە داوکییدەسیخو کەکە ی بەر
  یوی و ێویی با ە من ەتی  نتاکەم و ەتچوو الوەوە و دەسیی کردە م

 ناڵێم، ئەچم بە خاڵە مچە ئەڵێم بوانم ئەو چی دەڵێت.
دەستتتتیی دا بتتتتاوکی وەکتتتتو مژدەوەکتتتتی ەار ێەورە و خ  تتتتیا  دابێیتتتتی 

ا و ێتویی ا تتهد باقوت  ئەمە قستتەوەکی بەجێتیە و متتن ڕاەوتم. ئ بتتا  دبەوەکت
و ەار بە ڕوووەکتتتی ختتت ش و بە  ەار ئتتتاقاڵنەوەبە ێەردنتتتم ئەم قستتتەوە 

ەکەی کە ەێشتتتیا ەەر ئەێروتتتا و ێەرمتتتی قستتتەی کتتترد و ڕووی کتتتردە ژن
داوکی ئەحمەد ئییر قسە قەمە با تیر ناێویر تت دە ئییتر دڵتی خت ق  ێویی
 ن.یەق مەکە و سەورکە بوانە کان مسیەوا چی ئەڵێت ئێمەش ڕاەوسەغڵ

ی ییەوە و کتتچەکەی ستتینوئەحتتمەد دانیشتتت و داوکتتی چتتاوی ختت ی ستت 
 خسیە بەردەمیا  و چای ب  یێکرد  ئەوانی  دەسییا  کرد بە خوارد .
ا دئەحمەد ەوو ەوو سەور کی داوکی و باوکی ئەکترد و قە کانگتای دڵیت

وە داوتتتک و بتتتاوکی  نتتتاڕەحەیییەن ئەکتتترد کەوا قە  تتتەو ەەستتتیی بە
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ێتتوین. ئەبتتوو وردە  نتتاڕەحەق کتتردووە. بتت  وا قەپتت  مەستتەقەکەی پتتێ
اگەوەنێتت و جتار بە جتار بیتدایە بەر ێو یتا  کەچتی وا قەپتت  یێیانوردە 

ێتتوین ئەوانتتی  وەن قە  ەتتایە ستتەروا  و وەکستتەر ئەم قستتەوەی پتتێ
بتت چی یوانیاتتووی ئەم ەەمتتوو بتتوو.  بانێکیتتا  بەردەوتتیە ختتوارەوە وا

یە قە دڵتتتتی خ وتتتتا و بە ەەمتتتتوو مەراق و یمتتتتاوەوە ئەم خ  ەووستتتتی
ناخ  ی و ورمێسکەوە بشتار یەوە. دەبتا  تەوو  قستەی نەکترداوە و 

متتچە  پێتتی نەێوینتتاوە ەەر ەتتی  نەبێتتت یتتاوەکو یەێایر کتتی قەێە  ختتاڵە
ئەکتتترد. بەام یتتتاەە قە دەستتتت دەرچتتتوو. ئێستتتیە وردە وردە د تتتنەوە 

خ  و با تتتە بە قستتتەکەش ڕاەوتتتن. ئەحتتتمەد بەدەم نتتتا  و چتتتا ستتتەر
 وڕانەوە.وا ئەسدخواردنەوە ئەم بیرانە قە مێشکی

ئەحمەد ەەستیاوە ستەرپێ و ێتویی متن  ،خوارد  بوونەوەئاخری قە نان
انەوەسیا یاوەکو ێو ی قە ڕێسیە بگەڕ مەوە ەارم ئی  ەەوە و ئەبێ ئ

و دەستتت و دەمتتی  قستتەوا  بێتتت و بە پەقە چتتووە دەر  قە ژوورەکە
ا و ڕووی دخ ی  ت و دەسیێکی ەێناوەوە بەستەر و ستنگ و بەراکیت

کردەوە و  کەقوپەقەکانی بە خێراوی ک  ،کردە ژوورەکەی قێی ئەنوست
وا بە ناڕ کی ئاخنیە جانیا بچک قەکەوەوە و بتانگی نەرومتانی بترای ەەر

کتترد و جانیتتا و کویوتتی ئویتتومایوەکەی داوە دەستتت و ێتتویی بتت ا ئەم 
نیاوە بخەرە پشیی ئویومایوەکەوە و ی ە  ئویومایوەکە م ب  بس ە جا
واق پەڕاوە. ئەحمەد ئاوڕی قە براکەی داوەوە کە خەروتک بتوو بت  وبە

ویتتومایوەکە نەخەوتتیە ئتتی  ەتتا دوستتا  وەن جتتاری پێشتتوو ئ و ێتتویی
 .بەسەر ەێنا کە داق قە دووارەکەچیت چێت نە بیرق

نەبتتتوو متتتن ئەمووستتتت بتتت ق کتتتاکە خەیتتتای متتتن وەا  بتتتراکەی ێتتتویی
داێیرسێنم چونکە دونیا ەار سارد بوو ێویم یا د ییەوە دەر  قە ما  

ی و ێتویی ڕاستت ئەکەوتت قە یتبا ب ق حاەر بێت. ئەحمەد بە د  پێکەن
ەوە ڕاوشتتت و خ وتتدا بە کتتو  خەیتتای یتت  بتتوو ئویتتومایوەکە قە ختت و

کتردە ، براکە ی ەەردەخەنە ێریی و جانیاکەی بترد و ڕای دووارەکەدا
الی ئویتتتتومایوەکەوە. ئەحتتتتمەد جتتتتار کی یتتتتر چتتتتووە ژوورەکەی قێتتتتی 



88 

ی وحتاویو  و چتووە الی داوتک و بتاوکی و خوائەنوست و ەایەوە دەر
بەام داوکی ێتو ی  ،کرد  و خو ک و براکانی ما  کرد و ڕاوشت قێ

بتتتتاوکی ا. وتتتتپتتتتاڵەوە وردە وردە بتتتت ی ئەێر نەداوە و ەەڵناستتتتا ەەر قە
ای حەو تتە. ئەحتتتمەد ئتتاوڕ کی قە بتتتاوکی دەرێتتتقەێەڵتتی چتتتوو یتتا بەر

ی  وداوەوە و ێویی با بچم بوانم داوە ڕەرنام نەەای یەوە و خواحتاویو
ا ێتویی دە وا دقە دڵی خ و بەام ،قە خونچە بکەم. باوکی قسەی نەکرد

بڵتتتتێ. ئەێینتتتتا یتتتتا  تتتتەو درەنتتتتگ یتتتت  قەو  بتتتتووی و داوە ڕەرنتتتتاق 
یەوە ستتتەوری ئەم نەەتتتایاووەوە ئییتتتر بەم بەوتتتانییە ەووە چتتت   ەتتتای 

 بیانووە بکە.
نەچتتتوو الی ختتتونچە و ەەر ەوو ەتتتایەوە دەر .  ئەحتتتمەد ەاری پتتتێ

 باوکی و مناڵەکانی  قەبەر دەرێا چاوەڕ یا  ئەکرد.
دەستتییەوە ێتتواوە ئویتتومایوەکە  نەرومتتانی بتترای پەڕاوەکتتی ێریاتتوو بە

 کانەکەوە دانیشیاوو و خ ی ێیر کردبوو بەوئەس  ت و قە پشت سو
کە ڕ اوار   بەو دا یێئەپەڕی یاکو بیاینن ێواوە وا دانیشتیووە یاواەیی 

بەام ئەحتتتمەد ەوو ێەوشتتتیە ستتتەری و قێتتتی یێتتتک دا.  ،و قێئەخوڕ تتتت
ئەحمەد جار کی یر چووە الی داوکی و دەسیی کردەوە موی و ەەنتد  

 دڵی داوەوە و ڕاوشت سواری ئویومایوەکەی بوو. 
ەەند  سەروا  قە ئەحتمەد ەی داوک و باوکی یئەێەرچی ئەم ناڕەحەیی

ئەکترد کە  ا وای ەەستتدبەام قەێە  ئەوە  ،وڕەوا  کردو یواند و ی
ی بە  کێن قەسەر پشیی نەماوە و ەەستیکەمەرو بار کی ەار قور  

پیتتتا ەتتتایاوو و  داگەوبتتتانەی بە ستتتدانج ێتتت ڕونێکی ەار ئەکتتترد. ئەو ڕ
ەار گتاوەکی ەار یتاەەی ئەبینتی و ئەو دومەنتانەی  شیاوو وەکو ڕوڕا

اوی ئەحتتمەد بەدەم چتتئەو ڕوگتتاوەی ەار ختت ش ئەەتتایە بەر جتتوا  و
قێخوڕونەوە جار ێ رانی ئەێوق جارو  خەواڵی ئەڕاوشتت. بەام ئەم 

پتتت  د  و دەروونتتتی پتتت  ەیتتتوا و ا و قەدجتتارە بەالی  تتتیی ەار خ  تتت
ئومێتتتد ئەبتتتوو و دڵتتتی ختتت ش ئەبتتتوو بەام کە داوتتتک و بتتتاوکی بیتتتر 

ەێشت ەەند  ماق ئەبتوو. بیتری  ەجێیئەکەویەوە کەوا بە ناڕەحەیی ب
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قە ختتاڵە متتچە ئەکتتردەوە ئتتاخ  چتت   ئەم خەبەرەی بتتدایێ. ئەیرستتێت 
ئەووتت  وەن داوتتک و بتتاوکی بکتتاق ئینجتتا ئەوستتا چتتی بکتتاق. ئەحتتمەد 
بەوتتن بەوتتن ەەستتیی ئەکتترد کە ەار خێتترا قێئەخوڕ تتت بە یتتاواەیی کە 

ی کەم ەووتتت  خێتتتراویەکەئویومایتتتل و قتتت ری بەالدا یێتتتئەپەڕون ئییتتتر ئ
ئەکتترد ەکتتردەوە و ەەر ەێشتتیا دوو قستتەی نەادوتت کەی ئڕئەکتردەوە و 

گتتتوین. ێەوشتتتیە ویەوە ویکەقێتتتدا  و ێ رانیەکوژانتتتدەوە و ئەکوقەپتتت  ئە
ماستتیاو کی کتترد و داوای ختتواردەوە و  یقەرەەەنجیتتر دابەەی چتتاوەک

ەێشتت و  بەام یەنیتا قتومێکی دا قە ماستیاوەکە و بەجێتی ،پارەکەی دا
نەچتتتتوو ێەوشتتتتیە  ەوە و کەویە ڕ . ئەوەنتتتتدەی پتتتتێچتتتتوو ستتتتواربوو

ێەوشت کە ئەوووستت  مچەی پێ بەردەمی ئویێوەکەوا  و دابەەی. خاڵە
پیتتتر ەەڵەداوا  چتتتوو بەبچیتتتیەوە متتتاڵی خ وتتتا . ختتتاڵە قە خ  تتتیدا بە 

متتچە  کتترد. ختتاڵە ی ێەرمیتتا  قەێە  وەنیئەحتتمەدەوە و چتتان و چتت ن
شتتێکیا  پتتێم بێتتت، ێتتویی ستتەرایێک قەمەوپتتێ  ەتتایم ێتتویم نەوەکتتو ئی

بێییەوە بەم  ەو و ڕاژە  جار کی یر بە ێەرمیەوە ێویی واخوا بەخێر
ئەیگتوق دونیتتام قتتێ چتت   بتتووە ەەر یتتاقەیم نەمتتابوو قە دو نێتتوە ستتێ 

واخوا رەمرق در ژ بێت  ،جار ەایووم و ەەر ێورج ێەڕاومەیەوە ماڵێ
متتچە بە  تتەوقەوە ێتتویی دەی پتتێم بڵتتێ بتتوانم چتتی بتتوو؟  کتتوڕم. ختتاڵە

 پێت بوو؟ یخا  ئیشی چی ەچونخ
ەیچی وا نەبوو وەن دوو کاغەەی قێ ێوم بووبوو بت م  ئەحمەد ێویی

ەەنتتد  قستتەم ەەوە دواوتتی دائەنیشتتین و بتت ق بتتا   بەامیەوە. وتتداە
 ئەکەم. 

خاڵە مچە ێویی دە ئێسیە با بچینە ژوورەوە و پێم بڵێ. ئەحمەد ێویی 
ی و ێویی منتی  برستیمە یخاڵە ێیا  ئێسیە ەیوکم. خاڵە پێکەن نەوەا

وەرە بچینەوە ماڵی خ ما  خاڵ ژ  دەروەیی کتردووە. ئەحتمەد ێتویی 
بێتتت ەتتیوکم ئەمەو تتت ئیستتراحەق   اێیتتا  ن  تتی ێیانیتت ختتاڵەنەوەا 

ە و کاوە. ئەحتمەد ەتایە ەت ڵی ئتویێوەدبکەم و بتوانم ئتی  و کتار قە چیت
بە  ا  قەێە  کترد ئەووت یتکوڕەکا  ەتاین بە پیتروەوە و چتان و چ نی
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و ەەواڵی ئی  و مستاوری قتێ پرستین کە کتێ  نێەرمی ەەواڵی پرسی
 چەند ڕاوشیوو .و ەایووە و چەند کە  ەایوو  

کتتان ئەحتتمەد وەا  وڕە ئیشتتکەرەکا  ەەڵتتی داوە و ێتتوییوەکتتێ قە کتت
ڕاستتتتیەم و   دوای ڕاوشتتتتینی یتتتت  بە نیتتتتو ستتتتەرایک دوستتتتا  کتتتتاکە

وونەیەوە و شتتیکەر متتاێوا  و ئێستتیە بتتێ چڕچیشتتیکەرەکە بتتوو بە  تتە
 ێویی یاوەکو کان ئەحمەد نەوەیەوە منی  ناوەمەوە.

ا و ێتتویی دوستتا ؟ ئەم چتتارە قەستتەر چتتی دئەحتتمەە دەستتیی دا بەوەکتت
بتتوو؟ کتتان ختتدر کە قە ەەموووتتا  ێتتورەیر بتتوو بە یەمە  و بە پتتوەی 

جتوابی  ،ئیشی  و ەار پیاو کی کامس و بەحورمەق و قەستەرخ  بتوو
یوو خەیتتای وەستتیا بتتوو ئەێەرچتتی بوئەحتتمەدی داوەوە و ێتتویی ا تتهد

ا بەام قە ئەوەڵەوە خەیای وەستیا دیەم قاپێ چیشیی کرد بەسەروسڕا
بوو ڕاسیەمی  ێتویی  یچونکە وەقیرە کەڕواڵەکە ەایاوو برسی ،بوو

ا بتتا وەستیا یت ە  پەنیتر وتا  ماستتیی بەر  وا منتی  کتوقێرەم بت  ەێنت
و بە ویشتەکە ئەکەم. کەچتی وەستیا بتوپێوەی بختواق، وا چا تی بت  یێت

ە دوستا  ئەمە ەتایەوە ستەرما . بەم بەوتانییە ەووە ی ێیە و ێویی چی
ناوەڵێ ئی  بکەون. پەنیری چی ب ا قە بنی مەنتجەڵەکە  توەی  تەو  

یە ەووە یمتتاوە بیتتدەر . ڕاستتیەمی  ێتتویی ێونتتاحە چتت   بەم بەوتتان
ئەوە ئەخور تتت. ئییتتر ڕاستتیەم ئەناستتی ەەڵچتتوو و ێتتویی ختت  نتتانی 

وتتانە کەی ئەم وەقیتترە ەتتاق وحێاەکانی خ وتتا  ێویوباوکتتت نیتتیە ستتا
ستێ ژەمە بێتت قێترە ەوتادەوە بیتدەنێ و بتا ەەر ەەرچییەکی ووستت بە

نتتتتا  بختتتتواق. وەستتتتیاش ێتتتتویی یتتتت  ەەقتتتتت نیتتتتیە بەستتتتەر ژووری 
و  چێشتتتیخانەوە و ختتتواردنەوە بتتت چی متتتن ەەقتتتم ەەوە بەستتتەر پەیتتت 

شتیە ێڕاوشتت و پەالمتاری ئەو چ سەرون و نو نی یت وە. ڕاستیەمی 
 ک نەی دا و کردی بەسەری وەسیادا.

ئییتر ڕاستیەم واە قەم ئیشتە قت ڕانەی  ئەحمەد بە ناڕەحەیییەوە ێتویی
جێتیە. بەام قی بتووە بەام ەەنتد  ئیشتی ەار بێناەێنێت ئەێەرچی ەە

کتاول بێتت ڕاستیەم ڕاستیی کتردووە خت  متاڵی بتاوکی وەسیاش ماڵی 
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ئەو پیتتاوە کەڕوالڵە  و ئەو ەەقتتی چیتتیە قتتابیوە بە پتتاروووەکیوئەو نەبتت
گیر ت کە وەکێک  یێک ئەخوا ببەسەەمانە چی بیەومێت. ماڵێ بە قوڕ 

ناخ  تتە. ئەحتتمەد قستتەکەی  ئەڵێتتی ڕاحتتی دەرئەکێشتتن ئەوەنتتدەی پتتێ
دوسا  کتان ختدر ەەڵتی  ی کرد؟یمچە چ یەواو کرد و ێویی ئەی خاڵە

یمتانە وەستیا  اردایەوە و پێمتا  نەێویتووە و ێوقێما   داوێ و ێویی
نەکەی نەخ  ە و ئیجتاەەی وەرێترق یتاکو ستاەونێ. کتوڕ کی یتر قە ژ

بوو بدایە پت مەی پێکەنتین و  ئیشکەرەکا  ەەردەخەنە ێریی و خەروک
نەمتتانو را بە ختتاڵە بڵێتتین قە یرستتی ئەوەی  تتەڕەکە ێەورەیتتر  ێتتویی
 ئەبوو.

ی  تتتتەڕەش گرین و باستتتتحتتتتمەد ڕووی ەار کرابتتتتووەوە بەو ێتتتتو ئە
ئەبت ا. ەەر پەقەپەقتی بتوو و نەوەەانتی چتی ەەردەخەنە قەسەر قێتوی نە

ا  کە یتتقیتتا  بەوە کتترد و ەانیئەو تتت ێە تتابووەوە. کوڕەکتتانی  وەر
ەد ئەو مەد  تتیێکی خ  تتی قتتێ قەومتتاوە. داوتتک و بتتاوکی ئەحتتتمئەحتتت

ا ئەەتاین و ئەمیتا   تیێکی ئەێتوق و دڕاژە یاکو  تەوو  ەەر بەوەکت
ەوگتتوق و ئەو ا و ئەم ئدئەوی یتتر قە داختتی دڵتتی ختت ی ئەچتتوو بە ێژوتت

 ب ی ئەسەندەوە.
ە مێتردەکەی و ئەوگتوق ئێستیە ئتێمە بەوە داوکی ئەحمەد ڕووی ئەکترد

متچە پێتی ئەڵیتت نەء کتوڕم  دڵی خ ما  خ ش ئەکەون کە ێتواوە ختاڵە
ئەو دوو رتومری یت ی ەەوە  ەوت ئەوە چ   ب  ی  ئەبێتت! یی وا نەک

ئەووت  خەواڵما  ختاوە بەختوا    ناچی کچێکی جوا  ب  خ ق بێنێت!ب
ئەوە  ێتوییڕاەی ئەبێت و دڵی راجو ناکتاق. مێتردەکەی بە ێەرمتیەوە 

ڕاستتییە! دەستتا بەختتوا ئێستتیە ئەبینتتی پە تتیمانی ئەکتتایەوە و ەەر  بە
ا. ئاخر ب وە من دڵم خ ش بوو کە ێویی ئێستیە ئەچتم دئەوکاق بە کێو

وا ئەکەم، ستتەری ڕاوە تتاند و  متتچە ئەڵتتێم و ئەو چتتی ێتتوق بە ختتاڵە
وەا نەکردە  یێکی خراپە استیراراقو  اڵێ خ  ناڵێم خوچ   ئەەێ ێویی

بەام بت  ئەحتمەد نابێتت وەرقتی رومروتا   ،ش ستەد کت  ئەەێنتێسیەێئ
ەارە ئەێینتتا ەەەار پیتتاوی نتتاودارو  متتنەق ئەبە  ەەر ڕاەی بێتتت و 
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ا ئەم مەیح و ستەناوەی مێتردەکەی د وووا  پێ بکاق. حەبەخا  قە دڵ
ەەروەەتتا  ،ی ئەکتتردەستتی ختتونچپتتێ ختت ش نەبتتوو کە بەم  تتێوەوە با

وڕە و دڵتێ پت  بتوو قەبەر ئەوە بە جار تک ەەڵچتوو، وخ  ی چونکە یت
دەی دەی ەێشتتتیا  و ێتتتویی وتتتیڕووی کتتتردە مێتتت دەکەی و قێتتتی ڕاپەڕ

دوتارە یتت ش ەارق بەدڵە، ستتەد کت  ئەەێنێتتت واکەمتت مەیتتح کتردووە. 
 وەنتتتتدە جتتتتوانە. ەەر ئەوەوە یتتتت ە  ستتتت یکەالنەوە و ئەئەوە کەی ئەو

نە ئەکتتتاق بە وئەو ەەمتتتوو ئتتتاڵیو و ەەمتتوو جتتتوە جتتتوانە قەبەر ئەکتتتاق
 بکتاق جتوا  ئەبێتت. مێتردەکەی ێتویی ەویانی  وا قەخت ی تخ وەوە، 

متتن مەی تتی نتتاکەم رتتاقەم ەەمتتوو مەی تتی ئەکە  و کەی جوتتی جتتوا  
 چتاو  و  قەدوباا بەرە ئەکتاق! وتاوخەڵک وا جوا  ئەکاق. جل و ئاڵی

خت  ئێستیە جوتی  قتێ ئەکتاق! یوپێ  چتستەر  برا مەست ئەکاق! وتاو 
ختوا قە  ت خی  ا نییە. بە خو ک و داوکم بێتت بەام بەدبەر جوانی قە

 و چاکە ەوایری نییە ەەر ئەوەوە قەێە  ئەحمەد رومروا  ناێونجێت.
ا و ێتویی کەوایە ددەکەوتروڕەبوونەوە  ی اندی بەسەر مێوحەبەخا  بە ی

ق؟ ختت  ختت ق پەقیتتت بتت  بە کتتوڕەکەق ێتتوق بچێتتت پتتر  و پرستتیار بکتتا
 ؟!تیدڵیە و قێی ڕاەوچووی ب  خواەبێنی، کە ئەوەندە بەئەێرق و ئە

دەکە ی ئەوگوق من قسەی ڕاست ئەکەم و ختوا ڕاستیە و ڕاستیی رمێ
ال خ  تە ئییتتر ئەم دوانە ەەر بەونێتک بێتتدەنگ ئەبتوو  و بەەەویتتا  بە 

ئەێتوق ا. بەام قەپت  ئەم  تیێکی دیان تبە خ و ا ئەەتایەوە دمناڵەکانیان
 ەچوونەوە.دیر قسەوەکی ئەکرد و جار کی یر قەپ  ەەڵ ئەوی  وا

ەچتووە دەرەوە، نتو ژەکەی باوکی ئەحمەد ئەو ڕاژە بە ەێ  ج ر   ن
و  وە ئەکتتترد و ئەیگتتتوق کەینێکتتتی ەار ێەورەی کتتتردووەەڵاەەر قە متتت

یەنیتاش قە ژوورەوە  جتار کە بە قەبەر خەڵک خت ی ئە تار یەوە. ەار
قستتەی ئەکتترد بتتێ ئەوەی کەستتی  ێتتو ی قتتێ  ئەبتتوو قەبەر ختت وەوە

 کە  قە ژوورەکە ەەبێت.  بگر ت وا
الی ئێتتوارە ختتاڵە متتچە ەتتایەوە بتت  الی ئەحتتمەد و چتتوو  بە جتتوویە 

مچە ستەور کی کترد و بە ڕەنتگ  خاڵەدانیشین قە ژوورەکەی ئەحمەد. 
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یشتتتت و پەقتتتی نخ  تتتە بتتت وە ەەر دای کە ئەحتتتمەد دڵیتتتا ەاندو ڕوووتتت
ویی ەوو بڵتتێ و قستتە بتتکە بتتوانم ئەوە چیتتیە؟ ئەحتتمەدی ڕاکێشتتا و ێتت

نتاەانم چ نتت پتێ بڵتێم وەا ی و ێتویی یئەحمەد بە یەرویییەکەوە پێکەن
ا و دمچە ەەردوو دەستیی دا بەوەکت ێیا  ئەمەو ت ژ  بێنم. خاڵە خاڵە

ەایتتتی ختتوا ئەموانتتتی  وا بڵتتی بە دە ێتتویی قاقتتاوەکی خ  تتی قتتتێ دا و
 بووکەکەما  کێیە؟اوە دەی ەوو پێم بڵێ دئەوەق قە دڵ

بەام ختاڵە  ،ئەحمەد سەری داخست و ی ە   ڵەژا و دەسیەپاچە بوو
شتتینی نەداوە و ێتتویی قستتە بتتکە دەی و امتتاوەی بیرکتتردنەوە و خەواڵ

وەکو داوک و بتاوکم یەکەوە ێویی ئەیرسم ی ش یبوانم. ئەحمەد بە مای
پێتت ئەوەندە قێیا  کردم بە ەەرا خەروکم نەو ترم وەا قێم راجو بیت. 

انەوەوە ێتتویی یتت  قستتە بتتکە ئەوەش بتتوانم  تتداڵە متتچە بە ێوبڵتتێم. ختت
 خ  ە.  یێک ی  پێت خ  ت بێت منی  ەارم پێ

یتتتر  و  ئەحتتتمەد دەستتتیێکی بتتترد بتتت  ستتتەروالمل و دەموچتتتاوی بە
ێیتا  حەە ئەکەم خونچەختتا   ختاڵەوەا  قەرە تکەوە و بە نومتی ێتویی

و  یختتاڵە ڕاپەڕوتتیە و ەەردووکمتتا  پێمتتا  خ  تتە. وتتبێتتنم ئەووتت  ڕاە
پەنجەی بەرە کردەوە و ێویی بە قەبری حتاجی کتان ئەحتمەدی  تێخ 

 ئەموانی ئەم نیاەەق ئەوە، خاڵە ی ە  ەایەوە سەرخ  و بێدەنگ بوو.
وا بەخ اا ێویی ئەوەیدئەحمەدو  ەەر بە یەواوی  ڵەژا و قە دڵی خ و

 !بکەمی ئەمی  پێی ناخ  ە بوو ئینجا چ
کترد و ێتویی خت  یت  ئەەانتی رتومری متچە ستەور کی ئەحتمەدی  خاڵە

چەنتتدە؟ ئەحتتمەد ێتتویی بەڵتتێ ڕەنتتگە دە ستتاڵێک قە متتن ێەورەیتتر بێتتت. 
ەەر ئەوەنتتدەوە.  ری ڕاوە تتاند و بە ێو تتدانەوە ێتتوییختتاڵە متتچە ستتە

نەن ەەر ڕاەوم منەیتی  ئەبەم  م ی  بە د  ڕاەویت؟ ئەحمەد ێوییبەا
ێتتترم. و دەسییشتتتی متتتا  ئەکەم خ  تتتم ئەو تتتت و ەار ئی یرامتتتی ئە

چونکە چەند ساڵە قە نووکیەوە ژواوم و ئاێام قێیەیتی کە چەنتد ژنێکتی 
جەنابتت ئاێتاق  رمەیە، ئەحتمەد ستەری داخستت و ێتوییبەحەوا و حو

قێ بوو کە ئەم وەقیرە چەند قە مامە رەقیشم خوا رەووی بکتاق منتاڵیر 
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بتتوو و چتت   ئەو ەەمتتوو ستتاڵە بێتتدەنگ و ڕاەی دانیشتتتیاوو و کە  
ێتتویی ەار ڕاستتیە بەختتوا  ختتاڵەوریەوەن نەبووبتتوو، جار تتک ێتتو ی قە 

پێتتوە دوتتار نیتتیە بتتێجگە قەوەی کە خەڵتتک ەەر  تتەرم ئەکتتاق  یەیچیشت
ی دروست کتردووە یڕ ئەمێنێت کە خوا چوکاق و سەری سوبسەوری 

بە داوتتک و خو تت  و کچتتم بێتتت ئەوەنتتدە ەەڵکەویتتووە و قتت ەە. ختتاڵە 
انێتت. بڵێتین ئێستیە ستاڵی بت  دان ٠١ی و ێویی بەخوا دوژمنتی  یپێکەن
ساڵە و ئەو نووک چوە، خاڵە ەەند  بێدەنگ بتوو وەکتو  ٠١رق موی  ر

ڕاستیی  بە ەەر ەوو قستەکەی یەواو کترد و ێتوییبیر بکایەوە. دواوی 
ئتتتتاورەیێکی ەەڵکەویتتتتووە و ئەوەی کە مناڵیشتتتتی نیتتتتیە و نەبتتتتووە بە 

 یەواوی رومر و یەمەنی  اردایەوە.
وە. ختاڵە ستەور کی ئەحتتەدی کترد و ەەردوو ال ماوەوەن بێدەنگ متانە

ئێسیە بە ەەموو د  ئەڵێیت کەوا قەوناکا و ێو  نتادەویە وەرقتی  ێویی
ی منتتاا  ورتتومر و دواوتتی پە تتیما  نتتابییەوە؟ چتتونکە کتتوڕم ئەمە وتتار

ی ئەو یتتتو و ژوتتتانی یتتت  و بە یتتتاواەیی ەونیتتتیە. ئەمە ناوبانتتتگ و ئتتتاب 
 بکەویەوە.ئاورەیەی قەسەر بەندە. ئەمەو ت چان چان بیر 

ئەێەر ئەەانتتی قە  ئتتای ختتاڵەی وەقیتترە ا ێتتوییدئەحتتمەد قە دڵتتی خ وتت
و چت   چەنتد ستاڵە بە ستەدا   تەو و  ێیی ئەوم  داکەوەوە من  ەو

 ڕاژوتت  ەەمتتوو ەتت ش و ەەستتیم قە یتتاو ئەو خەوم قتتێ ەڕاوە و بەقە
   ژوتانم قتێ الی ئەو بووە و نەموانیوە چی ئەکەم و چی ئەخ م و چ

ئەکردم. ئەحمەد ستەری ەەڵات ی و پرسیارەق قێ نە یا  بوو قەق ئەم
متتتتچەی کتتتترد و بە چتتتتاو کی پتتتت  قە پتتتتاڕانەوە و بە  ستتتتەور کی ختتتتاڵە

و بە ێیا  خاڵە ێیا  وا ئەەانم من ئەم قسەوە بە د   را ەوە ێوییپە
یەم نیتتتیە و ئەو ژنە وا جێگتتتتای ختتتت ی ستتتتئەکەم و ئەمەش قستتتەی ئێ

ەر  و مترد  بیتوانێ ا مەێەر مدکردایەوە قە مێشک و د  و دەروونم
 ئەو جێگاوەم پێ ەەڵکەنن.

ە یێگەوشتتت کە ودوتتدەی پتت  یەجروبتتمتتچە وەکتتو پیتتاو کی دونیا ختتاڵە
کەوایە پیتتتراە و  ڵیتتت قەبەر ئەوە پەالمتتاری دا ێتتوییئەحتتمەد چتتی ئە
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موبارەکت بێت ەیتوام ەەوە قەوپەڕی بەخییاروتدا بتژون. ەتی  د  قە د  
چیتتیە  تتەرق دوتتمە  و  مەدە بەختتوا  تتار ک ئەەێنێتتت رتتومر و یەمە 

نتتای ئینستتا  و ناوبانتتگ و ڕەو تتت و ختت ی ا تت خی و قێهتتاین و یو
ا بەەەوتی بە ئەحتمەددا ەتایەوە و دەستیی دا دجوانە. ختاڵە قە دڵتی خ وت

 ێو  مەدەرە ەتی  ەەمتووی بت  ختاڵی خت ق بەجتێ ا و ێوییدبە پشیی
ا بت وە دانیر یەوە قە خ  تیوە. ئەحمەد ەەر ئەوەندەی نەمابوو باتوڵبهێ

 مچەی بداق و بڵتێ یوختوا ختاڵە کرا پەالماری خاڵە ەەر ئەوەندەی پێ
چکردنی اکتردە موتی ختاڵە و دەستیی کترد بە متتێیتا  ڕاەویتت؟ دەستیی 

یی متتچە جتتار کی یتتر دەستت دەستتیی و ستتەری و قتت ڵی و  تتانی. ختتاڵە
ب ا پیراەق بێت ەەر الوەق بە ی وە.  داوەوە بە  انی ئەحمەد و ێویی

ئەوەیتا بە ختوا بە  دا و ێتویی کانی خت ی قتێخاڵە وەکێ قە قاقا خ  ە
 یێەنتڵ نتاێ ڕمەوە. ەیت ەنتدحەویا ەە یا ساڵیمەوە خ م بە چرومری 

واق پیشتا  دەم بە ختتوا بە بتتاوکی ئە تتێم کەچتی قە متتن پیریتتر دوتتارە 
 خ  بەوە نییە.

ستتی ەیت بتتاش بێتتت و ەەر  ێیتتا  ەەر وا ئەحتتمەد ێتتویی وتتاخوا ختتاڵە
ا بتوو کە یت ش وەن داوتک دسەم قە دڵخوا ەەر ئەو یراییەوە بەبێەنڵ 

دڵێم نە ئەکتردی بەام نەبیت و قێم راجو بیت. ئەوسا بێ و باوکم ڕاەی
 کترد و ێتویی ئەحتمەد قستەکەی یەواوەەر ڕاژ کم بە مردنێک ئەبوو، 

بتکەم؟ قستە و قستەراکی خەڵکتی  ەەر  ناەانم داوک و باوکم چتی قتێ
با  مەکە ەەر بمانکە  بە سینەما، ئەحمەد سەری ڕاوە اند و ێتویی 

بتتاوکم ئەختت م. ختتاڵە ێتتویی ەتتی  خەمتتت نەبێتتت ەار خەمتتی داوتتک و 
ئەکەم بە ماسیی مەویو. ئەوە وەکەم جار بتووە ێو یتا   ەەموووانت ب 

یێتک چتوو . قەم قسە و ب وارەی ی  بێت و چاوەڕ  نەبتوو  بت وە وا 
خ ش ئەبن. ئەحمەد ووستیی ی  دڵ یخ  ی ئێسیە ئەوانی  ڕاد ن و بە

بەام  ،بڵێتتتت ئەی کەی دەستتتت ئەکتتتاق بە جێاەجێکردنتتتی ئەم ئیشتتتەی
 خ ی ێرق و ڕووی نەەاق کە ەتی  بڵێتت و چتاوی بت ویە دەمتی ختاڵە

 کردنی ئیشەکەی.چی ئەڵێت و کەی ئەچێت ب  جێاەجێ مچە کە
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ەوە و یا قە ستتوێمانیدەدمێەڕانەوەی ئەحتتتی بەستتەر وتتەەوتتیەوەن یێ ەڕ
 هێنانیەوە.ژنبارەی مچەی قە خاڵەێایوێ ی قەێە  

متچە بە در ژاوتی  ئەحمەد کێ  کەویە ک ڵێ و ئارامی نەما چونکە خاڵە
ئەو ەەوتتیەوە ەتتی  جار تتک باستتی قەێە  نەکتتردەوە و ئەووتت   تتەرمی 

کە  متچەی ئەکترد ئەکرد کە باسەکەی قەێە  بکایەوە و چاوەڕ ی خاڵە
بە کم ئەو باسی بکاق. ەار جار  ئەحمەد ێوڕی ئەداوە خ ی کە بڵێ 

ام ەەرچەندی ئەکترد ەوە ب  باسی ناکەوت. بێیا  ئە دەی یوخوا خاڵە
ڕووی نەبوو و ەەنتد  جتارو  بە یەواوی یێتک ئەچتوو و ئە تڵەژا و 

یەوە و حەە ووەمتچە بیتری قتێ کترد ا ئەوگوق بەخوا خاڵەدقە دڵی خ و
پە تتیما  بتت یەوە بتت وە باستتی ناکتتاق چتتونکە ناوەو تتت دڵتتم ناکتتاق و 

خت ی  یناڕەحەق کاق ئێسیە چی بکەم؟ جتاری واش ەەبتوو دڵخ  تی
یی جتتار ێتتوختت ش بتتوو چەنتتد  بتتابە ەاری پتتێنە ئەداوەوە و ئەوگتتوق

 تتار ک ئەەێنێتتت و مەی تتی ەار کتترد. ئەحتتمەد ئەو ەەوتتیەوە دوستتا  
دەموچتتتتاوی خەوی پچتتتت  پچتتتت  بتتتتوو و خەوی ەڕا و ەەراستتتتانی قە 

و و وئەباری. کە خەوەکەی ئەەڕا خەوا  ئەوارد و ئەوهێنا و یووڕە ئەب
قستتتەی بەو کەستتتانە ئەێتتتوق کە باستتتی ئەم رتتتومر و متتتومرە د نتتتنە 
پێشتتتتەوە و بتتتت چی  تتتتیی وا ئەکە  رەوتتتتب و رتتتتار و حەکتتتتاوەق و 

کە ئەێەر پیاو تک ژنێتک قە خت ی  ،قسەوباسی قەستەر دروستت ئەکە 
پیتتاوو  ەەقتتی ەەبێتتت ژنێتتک بێنێتتت کە  ێەورەیتتر بهێنێتتت. ئەی بتت چی

بتتت  و قەبەرچتتتی؟ ەار جتتتار بەقەد کچتتتی ەەرە بچتتتووکی بێتتتت. ئەمە 
بتتتانێکە و دوو ەەوا؟ ەەرەوەتتا بتت چی پیتتتاو کە  دەردی ئەڵتتێ بتت چی؟

 ختت ی ئەکتتاق و حەە و مەە ئەەانێتتت، بتت  ئەو ڕەواوە کە بە ەەستتت بە
قەم ە ەەا جت ر کەوتف بکتاق و ڕابو ر تت و حڕاست و چەئ بە چەندە

بکتتتاق و قەو بکتتتاق و ستتتەدا  چتتتاوب   بکتتتاق و  تتتو نی ئەم و ئەو 
خێتتتر  ئەێتتتایە ئەو کتتتایەوی ژ  ئەەێنێتتتت و ئییتتتر  بکەو تتتت؟ یتتتاکو بە

دا نەوەدی پیاو ئەو سە ب ما  و و منا  قەێدامەەر ت و باێت بە ساح
یا  ناەێنن و ەی  ب وتا  یوی و بەدڕەو یوکایەش ەەر واە قەو بەدخو
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بەستەەمانی   ر و کە  ەیچیتا  پتێ ناڵیتت. ژنتینابێت بە رەوب و رتا
ەەیتاکو   کیرون ستەورکردنێک وتاونیتیەوە بچتوێەەر قە کچ ڵەوی و کچ

پێکەنینێکی سادە قەێە  پیاو کی غەروتب وتا  ئاستناوەن بت ی باێتت بە 
رەوب و ناوەڕون و یا ماوە ەەموو کە  بە ستووکی یەما تای بتکە  

بتت  پیتتاو قەوناکتتا ڕاژی  ڕاستتیی ئەمە غەدرە. بەام و نتتاوی بەر . بە
 وار ک بگر ت و بەربداق.

ستتەخیی ژ  و بە نگیتتری سەرەقەپت  ئەحتتمەد ئەواینتتی کەوا بتووە بە الو
ەەمتتوو یوانتتاوەوە ئەێەر بە دەستتیی بتتواوە ەەقتتی قەو ەەمتتوو خەڵتتکە 
ئەکردەوە، بە جار ک ئەرن و ئاەاری ژنی ئەەایە بەرچاو و ویتداکاری 

مناڵەکتتانی و بەرامتتاەر بە داوتتک و بتتاون و و قێاتتوردنی بەرامتتاەر بە 
ی و بەرامتاەر بە ەەمتوو کەستێک کە ەانتای بت  بەر تت و داوای نتاخێو

ی قتێ بکتاق. داوکتی بیترکەویەوە و ێەڕاوەوە بت  وەخیتی منتاڵێ یوارمەی
ختت ی کە ەار چتتان بەبیتتری د تتت کە داوکتتی چەنتتدی ئتتاەاری دوتتوە و 

کێشاوە یا ێەورەی کردوو  و وەخیی کە مناڵیشتی  یچەند  ەونخونی
ئەبتتوو چەنتتد ئتتاەاری ئەکێشتتا و چتت   بە دەوتتیەوە ەەمتتوو قتت  و قێتتوی 
خ ی ئەێەست یاکو دەنگی دەرنەوەق چونکە  تەرمی ئەکترد. ئەحتمەد 
 تتیێکی ەتتایەوە بیتتر کە یتتا بەونێکتتی ەاری منتتاڵی ئەو دوتتمەنەی داوکتتی 

وانی  ئەەتتایە بەرچتتاوی ەقوانتتد و کە بە  تتەدورمێستتکی قە چتتاو ەەڵ
و ستتەرونەکەی یەڕ ئەکتترد قەبەر ورمێستتک،   ادەستتیی ئەکتترد بە ێروتت
انتی و چتووە الی و و نەوووێ داوکی مناڵی ئەبیئەوو  کە جار ک وەخ

دەم ژا  و پتتتێچەوە ئەێەوە  و ئەیوێتتتیەوە و چتتت   بینتتتی کە چتتت   بە
ە ختتوار  و ا ئەەتتایدئتتارەق بەو ەستتیانە ستتاردە بە المتتل و دەموچاووتت

دڵتی داوەوە و  ماچی کترد و بت ی ێروتا و و و حاڵەش ێرییە باوەشبە
 ڕەحەق نەبێت.ارەکەی ێوق کە بیاایە دەرەوە یا نبە پوو

ا ێتتویی ئەی پتتێ  دئەحتتمەد قتتوڕێی پتت  بتتوو قە ێروتتا  و قە دڵتتی خ وتت
قەێە  ئەکێشتاون و چت   بەو ستکە پت ەوە اوونی  چەند ئەەوەیتی ڵمنا

ین و جوتتتی ئە تتتیین و قە نتتتانی بتتت  حتتتاەر ئەکتتتردون و ستتتەری ئەستتتی
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حەمامەکە بەو حاڵە چ   ەەناسەی ستوار ئەبتوو و دەستیی ەەمتووی 
نەدا کە ونتتاو ئەو ئتتاو و کەوف و ستتابو ئەەتتاق قە وەن ئاوستتاوی قتتێ

مناڵەکە ی ئەبوو  ەونخونی بە دوارەوە ئەکێشا و  ەوی چەند جتار 
ا ڕائەپەڕی و باوکیشی ب  خت ی ئەنووستت و ەەنتد  دقە  یرون خەو

ت بنو تت ێڵەکە ناەێڵئەوەی قەێە  ئەکرد کە دەنگی منا  ەڕ  جارو 
و ڕای ئەکتتتتردە ژوور کتتتتی یتتتتر. ختتتت  ئەێەر داوکتتتتی قەبەر ەیوکتتتتی و 

یشتتی و ئەرکیتتا  قسەوەکق ەقتت ی منتتا  داخواەویەکانیتتا  و نەخ  تتی 
ی قستەوەن چەنتدەەا یجیتایا و قەدچ   بتاوکی ئەچتوو بە ێژوت ،بکرداوە

یتتر یتتووڕە و نتتاڕەحەق ئەکتترد.  قستتەی جتتوا  ئەداوەوە و ئەوەنتتدەی
 یجیتاییوە و ەیوکە با دوو قسە بکتاق. قەەوق ئاخر کە ئەو ماندودنەو

ی بداق و ئەرکی سەر انی سوون کاق ەی  نەبێت بە یئەوەی وارمەی
  ش، کەچی ئاوا ناڕەحەیی ئەکرد.خالواندنەوە و دوو قسەی 

بتوو یتووڕە دوتار  ەند  ەوە ئەوە حاڵی بوو بە ڕاژوت ئەحمەد ئەو چ
و چەنتتتتد جتتتتار کی  قە وەن دوو  تتتتاێرد یتتتتووڕە بتتتتوو و قی انتتتتدی 

ناوا  ەەڵەیەکانتد و اا ئەوانی  سەوری وەکیروا  ئەکرد و  دبەسەروان
وڕمابوو. چتتتتونکە ئەوەیەی ئەحمەدوتتتتا  دواتتتتوو و قەو وستتتتەروا  ستتتت

ەەمتتوو متتاوەوەدا کە پتتێکەوە بتتوو  ئەمە وەکەم جتتار بتتوو ێو یتتا  قە 
 ی  نێ بەسەر خەڵکدا.دەنگی ئەحمەد ئەبوو کە بی

ڕاژ  ئەحتتمەد بە یەواوی بێیتتاقەق بتتوو و ختت ی ئامتتادە کتترد کە ەەر 
ە  بکتتاق و پێتتی متتچە ەتتاق باستتی مەستتەقەکەی قەێ ئەو بەوتتانییە ختتاڵە

 شەی ب  جێاەجێ ئەکاق وەکو قەوقی پێ دابوو.یبڵێت کە کەی ئەم ئ
ەش یێت ەڕی کترد ەەر ختاڵە دەاق بوو بە دە ختاڵە دوتار نەبتوو وتاسەر

ەتتایەوە وەن چتتونکە ەتتی   رنەکەوق. ئەحتتمەد ستتەری دونیتتای قتتێدە
ڕاژ ک خاڵە قە سەراق ن  یێ ەڕی نەکتردووە و بە ەەڵەداوا  ەتایووە 

کتتاکە  ە پەقە  تتاێرد کی بانتتگ کتترد و ێتتوییبتت  الوتتا . بتت وە ئەحتتمەد ب
ەار کەویە مەراقەوە ئەمەو تت بە پەقە بگەوتیە متاڵی ختاڵە و  مێیا  دڵت

م قەومتتتاوە و بتتت چی دەرنەکەوق. ئەیرستتت بوانتتتی ختتتوا نەکەردە چتتتی
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پەقە  بەستتتتەرچاو و بە نەختتتت ش بێتتتتت وتتتتا  چتتتتی. کتتتتوڕەکە ێتتتتویی
ا و اتخ ی کردەوە و ڕاوشت. ئەحمەد قی اندی بەدواو بەروانکەکەی قە

 بەند نەبی ەوو بێییەوە قە مەراقدام. ێویی
متتتچە  ئەووتتت  دەرنەکەوق کە متتتاڵی ختتتاڵە وچتتتو نیتتتو ستتتەرایێکی پتتتێ

  کە ئەحتەد پێی ێویاتوو ەوو یئەبوو بە یاواەییەەمووی دە دەقییە نە
و ەەر ەتتاق و  یتتیەوە. ئەحتتمەد بە یەواوی  تتڵەژا و کەویە مەراقەوەێب

بکرداوە پێتی   وت و ەەر کەسەش پرسێکی پێڵەەر چوو دەسیی ەەڵگ
چیتیە بتتا  ی ئەمەی بتت ری چتتاری نەمتا ێتویئەوگتوق دواوتی دواوتتی. ئتاخ

م. بە پەقە وئەم خەوەق و مەراقە ئێسیە قەو  ئەبو یجیاییخ م بچم قە
کەویە ڕی بەرەو ماڵی خاڵە. کە ێەوستیە بەردەرێتا بە  ت رەەویەوە قە 

 نەچتتتوو کچێکتتتی مناڵکتتتار دەرێتتتای قتتتێ ەەنتتتگەکەی دا. ئەوەنتتتدەی پتتتێ
ا و کە چتتتتاوی بە حەو تتتتە و دکتتتتردەوە و ئەحتتتتمەد کتتتتردی بە ژوور

چتتتونکە ەەرچتتتی  ەەووانەکەوتتتا  کەوق چتتتاوی ەەق بتتتوو و حەپەستتتا.
پە ڕا  و وەردە وەنەکە و کتوق و مەنجەڵێ قەدومتی یەختیە و یوسندو

متتچە  کرابتتوونەوە. ختتاڵە بتترنڵ و  تتەکر و چتتا ەەبتتوو قەو نتتاوەدا بتتاڵو
ەتتتتتتایە دەر  قە ژوورەکەی ختتتتتت ی ەە  کردبتتتتتتوو ستتتتتتەروجامانەی 

اوو قە دەنگتی ەەڵمتاڵی یا بوو و قت ڵدسەر داێریاوو یەنیا کاڵوەکەی قە
دا ختت ی  ە دەرەوە و کە ئەحتتمەدی دی وەن قاقتتای قتتێەەنتتگەکە ەتتای

ئەی ەتتاوار ڕەنتتگە ەار یرستتابی؟ ئەحتتمەد ئتتاەێکی  ئاستتاوی و ێتتویی
یتتتتاواەیی کە  بەوەا یەوە بەر و بە حەپەستتتتاوویەوە ێتتتتویی ئەر تتتتەتتتتا

حەستتتە  ەتتتاق و نەێەڕاوەوە. قەو کتتتتایەدا حەستتتە  ەتتتتایە دەرەوە قە 
ندووقێکی   ەەوتتتوا  ئەووتتت  ختتت ی ەەڵکردبتتتوو و ستتتێژوور کتتتی پتتت

مەد کەوق سندووقەکەی دانتا و چاوی بە ئەح یەخیەی ەەڵگریاوو ەەر
کان ئەحمەد ێیا  خەیای من نەبوو متن ووستیم ەەر ئەو  بەخوا ێویی

 و ێتویی یدوستا  پێکەنیت ختاڵەمتچە نەوهێشتت.  دەقییەوە بتێمەوە ختاڵە
ئ بتتتا  بە ێەردنتتتم ڕاستتتت ئەکتتتاق و ێوییشتتتی ئێستتتیە کتتتان ئەحتتتمەد 

بەام چارمتتا  نەبتتوو ئەبتتوو ئەو  تتیە قورستتانەما   ،نتتاڕەحەق ئەبێتتت
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 وون ئەیگتوق ختوا بت ی نتاردووون. ختاڵەوقەێە  ەەڵگروت چونکە داماب
مچە دەسیی ئەحمەدی ڕاكێشا و ێویی چتاوق قە حاڵمتانە؟ ئەحتمەد بە 

ڕاستتتت ئەمە چیتتتیە؟ خێتتترە  بە وڕما  و ەەردەخەنەوە ێتتتوییوسەرستتت
نتی  خ وتا  ەەڵکتردووە ەن دوو ژئینشاءاقو ؟ ئەحمەد ستەوری کترد و

 دەسیەوەوە. سک و سەیس و پەڕاوا  بەو ێ
 .ە ئەحمەدی بردە ەەووانەکە و ێویی وەرە باست ب  بکەممچ خاڵە

بەوانی خەروتک بتووم بتێم بت  الیتا  ەێشتیا نەێەوشتیاوومە  خاڵە ێویی
بەردەرێتتاکە کە بتتیکەمەوە ێتتو م قە دەنگتتی خو تتکە خەجتتیڵ بتتوو. ڕام 

ئەکەم خو تتکە خەجتتیڵ قە ەەوتتوانەکە ەەر یە کە ستتەور یتتکتترد بتتوانم چ
م اەایی خوا و ت. بەنێەیەکێنیت و ئەەروکێدت و جوەکانی ەەڵ ەبەەدەەڵ

ەانتی جوەکتتانی ئتتاێری ێریتتووە. ەمتانی نەبتتوو قستتە بکتتاق خاڵ ژنتتت و 
شتارەیی یەبەەویەوە و ئڵتدی یتر ەەر ڕاحیتا  چتوو. ژنە ەەر ەەئەمانە

 بتتوو چتتی ێتتویم چتتیڕە بتتووم، وژووری ەەخیتترەی ئەکتترد. ئتتاخری یتتو
ی و بە یتتپێکەن بتتکە. کەچتتی چتتی بڵێتتت با تتە؟ ئەحتتمەد بتتوو دە قستتە

دا و  وەن قاقای یری قتێ ێوق؟ خاڵە یئێ یوخوا چی پەرا ەوە ێویی
د  پێکەنتین و کەوق  ێویی مشکە مشک و ەەردووکیا  بەوەا  ێویی

ا ەێنا و ێتویی دسەروکاڵوەکەو مچە دەسیێکی بە ا. خاڵەدبە ێاەی پشی
بوو. کە ەتتتایەوە ستتتەرخ  و یتتت ە  ستتتەری یتتت  ەمتتتانی  تتتکا ئەر  بە

ەانی ئەقکیروک ێریی. دواوی  واموەا بەر ێویی مشکە.  ە  ی ەایەوە
مشتتتتتتکی ستتتتتتەێاا  ختتتتتت  چتتتتتتوومە ژوور  و ەەنتتتتتتد  ێەڕام بەام 

ا دوتتارە ڕای کردبتتوو و ختت ی  تتاردبووەوە. ددەممتتڕاناوەستتیێت قەبەر
وچێکی وئەکەم قە ستبەام برا کە سەور  و ێوییخاڵە دەسیی ەەڵا ی 

  بڵێتتی وەستتیاوەکی  تتارەەا  الوەوە ک مەڵێتتل بتترنڵ ڕژاوە ەەر چتتئەو
ەانتتی وەردەکە  ماجتتار و کتت مەڵی کتتردووە و ڕ کتتی خستتیووە. وەکەم

کتتو یە،  دڕاوە و قێتتی ڕژاوە کەچتتی ستتەور ئەکەم کتتورە بتتابە وەردە قە
 ئەمە چتی یمرستیتر کە پوەردەکە ەار دوورە قە ک مەڵە برنجەکەوە. ئی

خاڵ ژنتتت ێتتویی ئەمە ئیشتتی مشتتکەکەوە و ئەمە ئەوە وا ئەکتتاق.  بێتتت
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و ێتتویی یوختتوا حەوتتوانێکی بچتتووکی وا ستتی  و  یمتتچە پێکەنیتت ختتاڵە
پتتی  وەرە ئەم ەەمتتوو خەڵتتکە  تت رەە بکتتاق و واوتتا  بەستتەر بێنێتتت. 

بوو کە حەسەنت نارد قە خوامتا  ووستت یتا ژوورەکەوتا  قەێە   ئەوە
 ا  و پاکی بکایەوە.ە کونواەی ەەچ   بکاق و وا باجی خاوەرو  نی

قی پتێ بتوو و ی ێسک و کەقتوپەوا یێ ەڕدباجی خاوەرو  بە بەردەمیان
خت م ئەەانتم ئێستیە چ نیتا  رتیوج ئەکەم. ئەم  قەبەر خ وەوە ئەوگوق

ئێوارەوە ئەچمە ماڵی روسمانی براەام و وەکێ قە پشتیوەکانیا  ئەەێتنم 
یرستتی پشتتیوەکە ئەم  ە قەو بەخێتتوی ئەکەم. ئەوا  وەن مشتتکیا  نیتتی

متتچە ڕووی کتتردە  ا قەستترە. ختتاڵەدچتتاو ختتانووەکەی ئەوانتتختتانووە قە
ئەڵێتتتی چتتتی یتتت ە  دانیشتتتین و  تتتیێک بختتت ونەوە؟  ئەحتتتمەد و ێتتتویی

ستتێ    ەەوە چتتاوەڕ ی دوویەارمتتا  ئتت نەوەائەحتتمەد ێتتورج ێتتویی 
با ە. ئەحمەد ئاوڕی قە حەو ەکە داوەوە و ێویی با  ،یەقەو نم ب اون

حەسە  ەەر قێرە بێت و وارمەیییا  بداق. ئەحتمەد بت وە وای ێتوق قە 
 کو بیگویاوە با جار  من قێرەبم و نەوەم.ەنەومچە کە  یرسی خاڵە

و چتتوو جامتتانەکەی ەەڵگتترق و  ختتاڵە ێتتویی کەوایە بتتا ئتتێمە بتت اون
 ق کرد و ڕاوشین بەرەو ئویێل.ا  قە خاڵ ژ  و جەمارەیخواحاویوو

بترد و قە  یستێ جتار نتاوی ستوێمانی یا ێەوشینە ئویێوەکە ئەحمەد دوو
 ،مستتتتاورەکانەوە ەێنتتتتای کە ئەوانەی قە ژووری بەردەرێتتتتاکە بتتتتوو 

ێەڕانەوە بتت  ستتوێمانی و ئیشتتەکەوا  یەواو نەبتتوو و ێوییتتا  د یتتنەوە 
کتتترد. بەام ختتتاڵە بەستتتەر قستتتەکەدا بتتتاەی دا و باستتتی  تتتیێکی یتتتری 

 ردەخەنەوە ێتتوییئەحتتمەد ئتتارامی نەمتتا و ختت ی ێتتورج کتترد و بە ەە
ەجتێ ئەکەوتت؟ ختاڵە ەەنگتاوی اێیا  کەی ئیشەکەم بت  جێ ئەر  خاڵە

و ئەحتتتتمەد بە  ەەڵهێنتتتتا بەستتتتەر پێ ویکەکتتتتانی بەردەمتتتتی ئتتتتویێوەکە دا
با ە بەسەرچاو با بچین قستەی قتێ بکەوتن. کەی  دواوەوە. خاڵە ێویی

کیتتا  چتتوونە ژوورەوە بتت  نتتاو ئتتویێوەکە و قە ئەڵێتتی حتتاەرم. ەەردوو
بە  ەێەوشتتتت ئەوەی ئەەتتتایە ژوورەو داانەکە چەنتتتد کەستتتێکیا  پتتتێ

کردبتتتتوو و چتتتتاوەڕ ی ئەکتتتترد کە  جانیتتتتاوە و ئەوەی ختتتت ی حتتتتاەر



112 

حسابەکەی بداق و ب واق ئییر ئەمانی  سەالمیا  قە خەڵکەکە کترد و 
سەرەوە  ی بەوەکە کە ەەموو ژوورەکانی خوارەوەێەوشینە ە ڵی ئویێ

خوارد  و چاوختتانەکەش قەێە  پێ وتتیکەوەن بتتوو ەەروەەتتا ژووری نتتان
چاوختتانەکە کە ئەچتتووە چینتتی ختتوارەوە. ئەحتتمەد ەەستتیی کتترد کە قە 

م  د تتت خەروتتک بتتوو قێتتک باێتتیەوە قە ەەنتتد  دەنگتتی قتت ە و مشتتیو
مچە بێت قەێەڵی دانیشتێت و  چونکە ئەو خواخواوەیی کە خاڵە ،ادداخان

کە یتتاکو ئەم بەو حتتاڵە بتتەی کەچتتی ستتەوری بەختتت باستتێکی ئیشتتەک
وکن قە  و نێک دانیشن قسەی قێ بتکە  ستەوری قت ە و خەردرکاندی 

متتچە ختت ی ئەختتایە نتتاوی و   تتەڕ و بەەمتتی ئەمتتا  کە ئێستتیە ختتاڵە
ئەوەنتتدەی یتتتر  تتتەڕەکە ێەورەیتتتر ئەکتتتاق دەردی ڕاستتتیەم ێتتتویەنی. 

وەن ئەکە  و ڕە ئەبێت کە ئەم  اێردانە  تەڕ قەێە  وچونکە ەار یو
 یەێنتا و ووستی ادئەڵێتت. ئەحتمەد قستەی بەستەر ەەمیشە قسەوا  پتێ

خایەوە قەو ناوە و خ ی بە پەقە بچێتت و بوانێتت کە ب مچە دوور خاڵە
ئەمە چیتتیە. بەام ختتاڵە ختت ی پێشتتکەوق و ێتتویی چیتتیە ئەڵێتتی دوستتا  

ی وەن. ئەحتتتمەد وەن پتتتاڕانەوە یانە بەربتتتوونەیە ێیتتتانوئەم سەرستتتەر
مەکە وا من ئەچتم بتوانم چیتیە.  مەدەر  و خ ی ناڕەحەقێو   ێویی

بوانم ێاڵیە و پێکەنیتنە. بەام ختاڵە وەکستەر چتوو بەرەو چاوختانەکە وا
ا و دبەدەم ب ڵەب   و جنێودانی ژ ر قێتوەوە. ئەحتمەد دەستیی دا بەوەکت

ی مشتک یتیتا ەا ێویی کتوڕە ختوا بەەمتم ەەر بت  ئەنێتری دقە دڵی خ و
کتتترد. دەبڵتتتێ ئەم مشتتتیوم ەوە بتتت  قەو  ێیەواو بتتتوو ئەمە دەستتتیی پتتت

ئەکرد وتا  ەوە واوا  نەیوەخیەدا بوو کە خاڵە مچە ەاق و ب  قە بەوانی
 قە بەخیی من بوو.

کتترد ئەحتتمەد چتتاری نەمتتا و قەێە  ختتاڵە چتتوونە ژوورەوە ستتەوروا  
ا  قە وەخەی وەن یا  داوە و وا دەسییکەوا دوو  اێرد پەالماری وەک

چوو و ێتویی   وەکیا  ئەکایەوە. خاڵە ب وا یەم قەسێیر کردووە و ڕا
ئەوە چیتتتیە ئەوە چیتتتیە؟ دوستتتا  وا بەربتتتوونەیە ستتتەروپ یەاکی وەن 
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مردوویتتا  متتر  ئەڵێتتی بتتاوکی وەکیرویتتا  کو تتیووە وا بە دوژمنتتانە 
 پەالماری وەن ئەدە .

ەوە. ستتەروکاڵو و جامتتانەی ەەروەکەوتتا  نبتتوو وەن جیتتا کوڕەکتتا  قە
بەام قە دوورەوە ەەر واەوتتتتا  نەئەەێنتتتتا و ەە  درابتتتتووە  تتتتو نێک 

وەن ئەکتترد. وەکێکیتتا  ێتتویی پیتتاو ئەبتتم  ەەڕە تتە و ێوڕە تتەوا  قە
بی ائەێەر ئییتر قەو ختتانووەدا  تتەوی ییتا ڕاژ بتتکەمەوە. ئەوی یتتر جتتو

دەب ا ب  کتو  ئەچیتت بچت  چتاوق دەرئەەتاق و موتت  داوەوە و ێویی
متا  قتێ حەرام ئەبێتت. وابوانم کە ڕاوشیی ئییر نتا  و ئاووەا ئە کا 

ئەحمەد یووڕە بوو و ب وا  چوو و ێویی پێم ناڵێن ئەوە ب  وا ئەکە  
و مستاور ەەمتوو ئێستیە د تن  ئیشوکاریا  ەەمووی قەونتاوە کەویتووە

چیتیە؟ رەوتب نتاکە  بت چی  خوارد  پتێم نتاڵێن ئەم بەەمەیتا  قەب  نان
کەم کە  تەرم ئەوەا ئێوە مناڵن! ەەموو پیتاو  و ختاوە  ژ  و منتا  

 ا.دئەقی  نم بەسەریان
ئەوەی ێتتتویی ئەمشتتتەو قە ختتتانووەکە نتتتامێنم و ئەێتتتو ومەوە ستتتوور 

دەستتتیەوە ێریاتتتوو کە یتتت ە   ەەڵگەڕابتتتوو جامتتتانە و کتتتاڵوەکەی بە
وەوە، کاڵوەکەی کتردە ستەری ێریاو پێ  قەسەر ئەرەەکە ەەڵیوقەوە

بتاوکم کتان ئەحتمەد ژنەکەی ژنەکەمتی  تێت کتردووە. ئەوی  و ێویی
وەا ەڵتی داوتێ و وەن دوو ەەنگتاو بت ی چتووە پێشتەوە و ێتویی یر ە

یە! ێمەررواەی قێ ئەبار ت و ژنی متن  ت ما اءاقو  ژنەکەی ی  ئەقس و
 بەخوا دەسا ژنەکەق ەەر و ی بەسەر دونیاوە نییە.

ئەڵتتم بەستتە و رەوتتاە و نتتاوی ژ  مەەێتتنن.  ختتاڵە یتتوڕە بتتوو و ێتتویی
بتاوکم ختاڵە ێیتا  ستوم ئێسیە چی بتووە؟ وەکەمەکەوتا  ێتویی کتوڕە 

ئتتێ با تتە روتتیکم اقستتوم. ئینجتتا  بتتوونەوە ێتتوییبە یووڕە ختتاڵەروتتیکم، 
کتورە بتاوکم وەکتو  ختاڵە و بتوو ێتوییەرستەوەکەمەکەوا  کە نتاوی خ

ئەەانن نووکی  تەش ستاڵە بە ەەردووکمتا  خانوووەکمتا  ێریتووە بە 
کتتر  و قەو متتاوەی  تتەش ستتاڵەدا  تتەش ستتەراق ڕەحەیتتیم نەدوتتوە. 

ەیون بە یتاواەیی ئەو ڕاژانەی قێترە خەوەر و و وە ماڵێ ماندوئەڕامە
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ئەبم ئییر کە ئێوارا  ئەچمەوە کاول بووە کە ەار جتار ئەوەنتدە  تەڕ 
 متتاڵی چتتی! بتت وام پتتێ ،مەوە تتکەم و نتتاڕەحەق ئەبتتم وەکستتەر ئەێەڕئە

ێستیا پیتاڵەی بەوتانی و قتاپی بکە  کە ەەند  ئێوارە ئەچمەوە ئەبینم ە
نتتی ێورەکە کەڵە تێر و مروشتک یەرایوقە حەو تە و قەبەر بەقت انیتوەڕ

ختتتتانمی متتتتن و ختتتتانمی ئەو ەەر قە  وەاییتتتتا ئەکتتتتاق. ئەمە بتتتت چی؟ 
ەوە دائەنیشتن باستی دەرودراوستێ و ختوم و ناستیاو ئەکە  و یبەوانی

 دوو چییتا  قتێجاسووسی ێەڕەکن. ئەەانن ماڵی ئەمپێئەکەنن و ئەڵێی 
ڵەکەی ئەوالیروتتا  کراستتی چییتتا  نتتاوە ئەودوتتو چییتتا  کتتردووە، متتا

کتردووە و  ویرما  چەنتد کە  حەەی قتێورەکردووە و کچی ماڵێ س
وەکێکیتتا  دائەنیشتتێت بەدوتتار منتتاڵی ەەردووالوە و اەی نتابن ڕبەوەش 

ی  تت بت  نتاو بتاەاڕ بوانێتت قوماێا و ئەچدئەوی یر رەبا ئەدا بەسەرو
اق ک وتتوە و ستتەری متتاڵی کتتێ و کتتێ بتتد یچتتی داەتتایووە و کتتێ چیتت

ێتتتراف بتتت  ئەوی یتتتر بێنێتتتت و ئینجتتتا کە ەاییشتتتەوە بە جتتتوویە ەقەی
ا قەبەر پێکەنتین ددائەنیشن قسە ئەکە  و خ وا  ئەخە  بە ێتاەی پشتی

و باسی خەڵک ئەکە  و  ام و کوکیتا  قتێ دەرئەەێتنن و خ  تیا  قە 
ا ئەکەو تتت منتتاڵێ  تتد  خراپیتتر . ئینجتتا چێشتتت و نتتا  قەوەەمتتوو کە

ەەرا.  و ەی  نیتیە بیخت  . ئینجتا ئەبێتیە  تەڕ وەقیر د نەوە قە مەکیە 
 ئەنێن بە یاکو ئێسیا چەند جار پشیوە ێ  یەکەوانی و اندووە کە دای

ئەوەنتتدە قستتە ئەکە  و  ،کە  و بتتیخەنە ستتەر ئتتاێربتتی و وردی رخێتت
یوە پشتت  یەکایتتر ئەکە  قەێە  وەن و پتتیو  دائەنتتێن ێ  تتیەکەوا  وتتا

یێت. یتا ئێستیە وقەستەر ئتاێرەکە ئەستو  پەالماری ئەداق و ئەواتاق وتا
بەام  ،چەنتتتتد جتتتتار قە ژنەکەی ختتتت مم داوە و یتتتت راوە و ڕاوشتتتتیووە

ەێشتتیا ئەو ڕاژ تتک نەوتتو راوە بە ژنەکەی بڵێتتت ئەوە بتت  وا ئەکەوتتت 
 ئەوەندە قێی ئەیرسێت.

نتاوەوە و ێتویی  بەام دای ،ئەوی یر خ ی دانەواندەوە ب  کەو ەکەی
ئەبتوو  خت م ئەموانتی ئەحتمەد قێترە نەە ختاڵە متچە و کتان ئام خت ەێ

 ی ؟  ئەکردی. من ئەیرسم قە ژنەکەم وا چێم قێ
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مچە بە یووڕەبوونەوە ێویی بەسە بە  ئییتر بیات نەوە حەوایتا   خاڵە
چێتتتت. نە بتتتاوکم کەستتتیا  یرستتتن ن نتتتین و ەەردووکیتتتا  پتتتاڵەوانن ب

ما اءاقو . رەوب ناکە   ەش ساڵە پێکەوە ئەژون وەکو بترا قە متا  و 
ا، ژنەکانیا  قە خو ک ەوایر  پتێکەوە ێەورە بتوو  کەچتی دنوووەکخا

قسەی وا قت ڕ بە وەکیتر ئەڵتێن. ەار رەوتاە ب یتا . ئەحتمەد وەکێکیتانی 
بردە دەر  قەێە  خ ی و ناردی بە ئیشێک ئەوی یرو  ختاڵە نتاردوە 
سەر  و ئیشێکی پێ ڕاس ارد. ئەحمەدوت  خەروتک بتوو قێتک باێتیەوە 

  ی ختتاڵە متتچە نەوەکتتو قە دەستتیی دەربچیتتت وتتاو بە پەقە ێەڕاوەوە ال
 ڕەوی  و ئا ناوەن بێن و ئییر کێ قەسەر دامینە ەەڵی ئەێر ت!

رەو ژوورەکەی ەبوق و پتتتێکەوە چتتتوو  روتتتای ختتتاڵە کەوبتتتاش بتتتوو 
 پتتتێ و قستتتە بتتتکە  قە حەو تتتەکە ڕاستتتیەمیا ئەحتتتمەد کە دانیشتتتین 

ە و متتچ ێەوشتتت کە ناردبوووتتا  بە ئیشتتێک. ڕاستتیەم ئتتاوڕی قە ختتاڵە
ئەمانە ەەر چەند مانگێک ئەمە  خاڵە ی و ێویییئەحمەد داوەوە و پێکەن

بەام دراش ئەکە  وەن ڕاژوتتتت   ،حاڵیتتتانە و  تتتەڕ کی واش ئەکە 
نایوانن قسە قەێە  وەن نەکە . ئەمانە کە  ەڕ ئەکە  ژنەکانیتا  ەەر 

نیتتیە و ڕاحیتا  قەستتەر ستەری وەکە. ەار ستتەور  قەق  ێو شتیا  قتێ
ە چتونکە خو تتکی  قەێە  خو تکی  تەڕ ئەکتتاق و کەستی وام نەدوتو

بەام ئەمتتانە ەەر  ،یشتتی پتتێ ئەبتتاقوودوەەنتتد  جتتار بەخیوتتی و حەس
 تتیێکی ستتەور . ئەمیتتا  کتتترا  ناکتتاق یتتاکو ئەوی یتترو  نەوکتتتاق. 
پارووەکەوا  ئەکە  بە دوو کەریەوە قەێە  وەن. منتاڵی وەکیتر بەخێتو 
ئەکە . قە ەەموو تتتتی ستتتتەوریر ەیچتتتتی وەکیتتتترو  نتتتتین ەەر ئەوەوە 
مێردەکانیا  پێکەوە قێرە ئی  ئەکە  و چەند سا  پتێ  ئێستیەش ئەو 

پێکەوە ێریتووە بە کتر . ئەحتمەد خەروتک ئەبتوو ئییتر واە  خانووەوا 
ناخ  تە بتت وە وا ەەر  شتەی منتتی پتێیبێنێتت و بڵێتت دوتتارە ختوا ئەم ئ

ا خەروک بوو بڵێت بابە ەی  واەما  ەێنا دیەێەرەی یێئەخاق و قە ڕقان
 متتچە ختت ی پەقتتی ئەحتتمەدی ڕاکێشتتا و ێتتویی بە و نەمانووستتت. ختتاڵە
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ی و ێتتویی ستتەرباقی یتتئەحتتمەد پێکەن ڕاستتت ئەمە   بەوتتانییەن بتتوو؟
 ەەمووی ئەم حەکاوەق ێێ انەوەی ڕاسیەم بوو.

ەەرچ نێک بوو ەەموو بەەمەکا  یەواو بوو  و ئەحمەد ەەناسەوەکی 
 یەنیا. ڵی ەەڵمژی و چوونە ژوورەکە دانیشین بەوقو

ستتتێ کتتتاغەەی  وتتتانی و دووریئەحتتتمەد دانیشتتتت و دەستتتیی کتتترد بە ێ
 ختتاڵە ێتتورج خستتینیە ێیروتتانی و ێتتوییدەرەێنتتا و ستتەور کی کتترد  و 

 چی قێ ئەکەوت؟ دەی خاڵە ێیا  ئیشەکە
 ختتتاڵە ی و دەستتتیی خستتیە سەر تتانی ئەحتتتمەد و ێتتویییتتختتاڵە پێکەن

 بکەون یاکو بوانین چی ئەکەون! با قسەی قێوەا ئەر 
 ئەحمەد ەەردەخەنەوەن ێریی بێ ئەوەی ەێ  بڵێت.

 نی با ە؟بە ئەقڵێ ی  کەی بچم ب  سوێما خاڵە خاڵە ێویی
 یەکەوە ێویی کەوای جەنابیە.یئەحمەد بە یەروی

 با ە ئەم ا چییە؟ خاڵە مچە ێویی خاڵە
 ەوە.مدوو ەم ائەم  خاڵە ئەحمەد ێویی

 بەوانی پێنجشەممە ب ام.ی چی ێێویی ئەڵخاڵە 
خ  تتە وا بەام حەە ئەکەم یتت ە  ەوویتتر ێتتت ئەحتتمەد ێتتویی چتت   پ

 ەێشت. بە ناڕەحەیی بەجێداوکمم ەار  بێت قەبەر داوکم و باوکم.
ڕاست ئەکەوت خ  ەار بەند نابن قەبەر ئەوە با ەوو ب ام  ێوییخاڵە 

 مخوارد  ناوی ختوای قێاێتنێمەوە. کەوایە با ساەونێ دوای چاو ەوو ب
چتت   ئەوەرمتتووی با تتە.  ێتتوییو بتت ام. ئەحتتمەد دڵتتی ختت ش بتتوو و 

ا ێتتتویی ئەڵێتتتی چتتتی بە ختتتاڵە بڵتتتێم بتتتا ختتت م بە ددواوتتتی قە دڵتتتی خ وتتت
ێتویی نەء بتا قەو   بیاەم بەام ێتورج پە تیما  بتووەوەئویومایوەکەم 

دڵتتتێ بەو خ  تتتە و ئەووتتت   نەبتتتم کە ئەو ب ماتتتاوە ئەیەقێنێتتتت. داوکتتتم
 ت و ئەڵێت ەایووم ب  خواەبێنی.ێئێسیە ئەچ

انی ن مچە ێەوشیە سوێمانی و قە ماڵی خومەکەی پشوووەکی دا و خاڵە
ڕ  بەرەو متتاڵی بتتاوکی ئەحتتمەد.  نیتتوەڕای ختتوارد و ەەستتیا و کەویە

 متتتتچە قە دەرێتتتتای دا و چتتتتووە ژوور  و ستتتتەالمی کتتتترد و بە ختتتتاڵە
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بتوو  وەکتو ئەحتمەد  ڕمانەوە سەور کی کرد  و ەەر ڕاست واوسورسە
ب ی ێێرابووەوە و داوکتی ەەر ئەوەنتدەی نەمتابوو کە جوتی ڕە تی قەبەر 

ەوتتانە. بتتاوکی ئەحتتمەد ختت ی ێ متت ڵە یق یەروونەکردبتتوو ئەێینتتا ئەیگتتو
 کردبوو یەسای ایی ئەکرد، کو و مەقوول و ماق دانیشیاوو.

داوە پرمەی پێکەنین و دەسیی خت ی ەەڵات ی و کێشتای بە ڕانتی  خاڵە
 وەاا و ێویی ئەوە چییانە؟ چییا  قێیەوماوە مردوویتا  نەمتر . دخ و

 یرسام وەموانی  یێک قەوماوە.
وکی ئەحتتمەد بەدەم یەستتای ایەوە و بە کتتوویەکەوە وەستتیا قتتادری بتتا

 برام بڵێم چێ ئینجا قەمە خراپیر ئەبێت چی بێ!وەا ێویی 
ختتاڵە متتچە ێتتویی بتت  چتتی قەومتتاوە؟ ئەوە نا تتێ قەبەر ژنهێنتتانەکەی 

 ێتوییو  یختاڵە بە یەوستەوە پێکەنیت !ئەحمەد وایا  قە خ یا  کردبێت
ەەمووی قەبەر ئەوەی کوڕەکە ژ  ئەەێنێتت و بە دڵتی ئەوە. نە رەوتاە 

ر بێتت خ وتا  ڕاەوتن رار قسەی چی ئەکاق چەند ساڵێک ێەورەی و نە
کەوینەی بتت  چیتتیە؟ ئتتاورەیەکە ئەوەنتتدە ەەڵکەویتتووە ئییتتر ئەم ک ستتی

سا من ەایووم بت  وەا  ار ک ئەەێنێت نەن وەرقی چەند سا  رومر 
دە بتتاوکی ئەحتتمەد و ێتتویی ئەبتتێ یتت ش بێیتتت ختتواەبێنی و ڕووی کتتر

 ت بێت.ییت بێت و یر ییقەێەڵم خ  
کتتترد و دەستتتیی ڕاوە تتتاند و ێتتتویی حەبەختتتا  ستتتەور کی مێتتتردکەی 

 گوق ئێسیە کان مسیەواش ئەچێیە سەر ئەقڵی ئەو.نەم
کچتێ داوکتم،  ێوییمچە بە پەرا ەوە سەوری حەبەخانی کرد و ە خاڵ

ە. کتوڕەکە دڵتی پێتوەوەیی و ووکچێ خو کم ی  ب  واق قە خت ق کترد
ند ڕاژە ەەر قێی ئەپرسم و ئەوهێتنم و ئەوتاەم ەەر قە قستەی ەئەمە چ

خ ی ناوەیە خوار . ژنەکە، خ ق دوویە و ئەوناسی کە چت نە و چت   
بت ڵی ب ڵە نییە ئییر ئەمەی ب چییە. حەبە خا  خەروتک بتوو بگتروەق و

 کرد. دەسیی پێ
 قەوانەوە کتوڕەکە  تیێک قە ئەمەی پتێ ناو تت بەختوا ێتوییمتچە  خاڵە

 خ ی بکاق دواوی چی ئەکەوت؟
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ەێرم و قەم  تتارە دبەختتوا ئێستتیە ستتەری ختت م ەەڵتت ێتتوییحەبەختتا  
 نامێنم. خەڵکی ەەر  ێیم ئەکە  و ڕووم نییە سەوری کە  بکەم.

ن بت  کەرکتوون بت  الی یئینجا ەەسیە وەرە بچ ێوییی و یخاڵە پێکەن
یاقەییتتا  ئەچێتتت قە قستتە و ئەحتتمەد. متتاوەوەن قەو  بە یتتاکو خەڵتتک 

ا و ێتتویی متتن دئەوستتا وەرەوە. حەبەختتا  دەستتیی دا بە ستتەنگی خ وتت
 و ت بیاینم.ەالی! حا ا نە کوڕی منە و نە ئەم بچم ب 

قەبەر ئەوە ەەر  ،ی کە ئەمە دڵتتی پتت ە بتت وە وا ئەڵێتتتیتتمتتچە ەان ختتاڵە
کتتتتتتتایەوە. ئینجتتتتتتتا بە بقستتتتتتتەی وای ئەکتتتتتتترد کە بە تتتتتتتكم ختتتتتتتاوی 

با ە باوکم داوکی مەبە و بەام کە  و نێكی  ییێوەەردەخەنەوەکەوە 
دا  ئێشا خەوەیی ب  مەخ  ئەێەر ڕاست ئەکەوتت. حەبەختا  ستەری بتا

و ێویی نە نە نە ەەقم نییە بەسەروەوە چی  ئەکتاق کەواتی خت وەیی، 
یتوقەبری باوکتت  ێتوییبوونێکەوە ڕووی کردە مێتردەکەی و ڕەوبە یو

د   تیێ ستەوری قتێ ەەنت سەری ئەحمەد چەند جار پێم ێویی کەوایو
یەنگەوەبتتتوونی ئەو ژنەی ەار ەوتتتادە و ەار ەار ەەستتتت ئەکەم و بە
ڕەحتتمە و وەن ڕە ئەبتتووی و ئەیگتتوق کتتوڕەکە بەویرستتاوم. یتت ش یتتو

 کوڕوانە ی  چەند دڵت پیسە و خەواڵی چ   ئەکەوت.
ی و ێویی خ  ی  ئێسیە ێویت ەەقم نییە بەستەروەوە یمچە پێکەن خاڵە

 ی ئەخ ی!کەچی سو ند بە سەر
یت ە  دڵتی دانەوە و قستەی  و خاڵە ەەند  قستەی یتری قەێە  کترد 

ێتتاڵیە و پێکەنینتتی یتتێکە  کتترد و ەەنتتد  حەبەختتانی ەێنتتاوە پێکەنتتین و 
یاکو ئێوارە ەەر الوا  ماوەوە. دواوی مناڵێکیانی بانگ کترد و ێتویی ئتا 

ێیتتتا  بتتتوانە ختتتونچە قە متتتاڵە ئەمەو تتتت ستتتەر کی بتتتدەم.  بتتت ا بتتتابە
خونچەختتا  ئەڵێتتت  ێتتویینەچتتوو منتتاڵەکە ێەڕاوەوە و  پتتێئەوەنتتدەی 
 بەخێر بێت.

متتچە ەەستتیاوە ستتەرپێ و ڕووی کتتردە بتتاوکی ئەحتتمەد و ێتتویی  ختتاڵە
کێ وەرە قەێەڵتتتم بتتتا بچیتتتنە الی بتتتووکەکەق. وەەستتتیە خەەووری بتتتو

یە یتتبتتاوکی ئەحتتمەد ستتەری ڕاوە تتاند و ێتتویی متتن؟ بەختتوا ڕووم ن
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و ێتتویی الحتتول وال قتتو  اال ا دستتەوری کە  بتتکەم. دەستتیی دا بەوەکتت
و  مەەڵات  کورە ئ مەیی م ەمەد من ئییر چ   ڕووم ەەوە سەرباقو . 

سەوری خو کە ڕەرنا بتکەم. یاێکتی ەار قتاومی ەەڵتدا و ێتویی وتاخوا 
خەجتتاڵەق بتتی کتتوڕم ب ختت ق و ئیشتتت کەستتت نەداەوتتیەوە، بتتاوکی 

کە ەانترا ەن کە قسەی کترد ئەحمەد دەنگی نوم کردەوە و قەژ ر قێوەوە
 ی ێوق.یچ

متتچە ەەر بە پێتتوە ستتەوری ئەکتترد. دواوتتی بە ەەردەخەنەوەکتتی  ختتاڵە
یەوستتاوویەوە و بە دەستتت ئیشتتارەیی کتترد وێتتویی یتت  ەەر دانیشتتە 

ا ڕووختتاوە ئییتتر دبێتتت ئەڵێیتتت دونیتتاق بەستتەر لدانیشتتە ماڵتتت کتتاو
یشتی وچتووە دەر  و خواحاویو اخ  ت کرد، خاڵە بە یووڕەبتوونەوەن

 قێ نەکرد .
پیتتتتروەوە و بە ێەرمتتتتی ئەووتتتت  ەتتتتاق بە ،متتتتاڵی ختتتتونچەێەوشتتتتیە 

رەق ئەوەنتدە ائتبەام ەەموو قە تی نیشتیاووە ستەر  بەخێرەاینی کرد.
ا ەەر خەروکتتتتتتتی د تتتتتتتڵەژابوو و یەروتتتتتتت  بووبتتتتتتتووەوە و قە یاوانتتتتتتت

متچە دانیشتت و ستەور کی ختونچەی کترد  سەروسەرپ  ی بوو. خاڵە
بتوو  وە واوەن ئەی کرد و   خونچەوەکی دی و ەەریبەام سەوری چ

  ئەمەی پتتتێار بێتتتت ختتتونچە باینێتتتت و قەق قەمەوکە ئەمە وەکەم جتتت
قەق ئەوەنتدە ستەرنجی نەدابێیتێ   دواێ و وابەراماەری دانیشیاوو نەو

یاکو بە یەواوی بیاینێتت. ڕاستیە ئەوستاش ەەر ستەرنجی ڕائەکێشتا و 
ئەووانی کە ئەمەی بەراماەری ڕاوەستیاوە  تیێکی جیتاواەە بە یتاواەیی 

ا ئەواینێتت و قەێەڵیتا  دژ  و خەڵکانەی قە دەوروپشت خ وت وقەو ک  
ئەم ژنە وەکجتتار وا جتتوا  و  تت خە.  ەبەام قەق نەوەەانتتی ک ،یتتێکەڵە

ئەو سەرپ  ەوە موتی خەڵکتی  قە ژ رئەو سەروپرچە پ ە خورماویەی 
خوار ئەکرد و سەرسامی ئەکرد و وای قێ ئەکترد کە ستەر دانەو نێتت 

کەچتی دروستت کتردووە. چتاو، دەم، قێتو، اری گتیب  ختوا و نەقت  و ن
ا ێتویی دمچە قە دڵتی خ وت ڕوومەق و پێست، دەسیوپل، قەدوباا. خاڵە

وەرە یوختتوا جنێتتو مەدە بەو کەستتەی حەە ناکتتاق کتتوڕەکەی ئەمە  دە
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بهێنێتتت. بتتوانە خەڵتتک ئتتاواق ناخواە تتت ەەر قە نووکتتی بێتتت و جتتار بە 
ڵە ائەختوق. ختو بەجار سەور کی بکاق. سەرەڕای ەەموو تی نەجیتب 

قەێە  ختونچە کترد و  یەایەوە سەرخ ی و جار کی یر چان و چت نی
ئەمتت ا نانمتتا  ێتتویی وەا ێتتویی ئەڵێتتی کە  قە متتاڵەوە نیتتیە؟ ختتونچە 

ەرنتا دو نتێ ڕداوە  بەامروشم قێرەوە قەێە  باجی ێتوڵچین. وئەکرد پو
قەێە  کتتتوڕەکەی چتتتوو بتتت  ەەڵەبتتتجە ئەوانتتتی  قێتتترە بتتتوو  چتتتونکە 

پێ ، خونچە ی ئەمری خوای کرد چەند ڕاژ قەمەوەکەخەەووری کوڕ
ێک؟ ختتاڵە ێتتویی بەختتوا ەەستتیا و ێتتویی چتتی ئەوەرمتتووی چتتاوەن  تتی

 مەوە ئەوەندە دانانیشم. ایە ئەڕسەەڵناسیت ئێ
 ئومێدی  ێواندی و دڵی داخورپاند...خونچە  ڵەژا و بێ

شتتتم! کەوایە ەتتتایووە پێتتتی بڵێتتتت ئەحتتتمەد یبتتتوانم ئەڵێتتتت ەار دانان -
ت بتتت وە ئەمە چەنتتتد ڕاژوشتتتە ەتتتی  دەنگتتتی نەبتتتوو. دوتتتارە بە ناوەو تتت

ەەموووتتا  پێیتتا  ێوویتتووە بتت چی  تتێت بوووتتت بتت  نتتاچی کچێکتتی 
مناڵکتتاری نووتتک رتتومری ختت ق بهێنتتی چیتتیە بەستتەر ئەم بێتتوەژنەوە 

 ڕای دەردو  دوو رومری ی ی ەەبێت.ەسەر
ەی قە چێتویەنی ختونوەا ا دا  دمچە بە پێکەنین و دەست بەوەکت خاڵە
بێتتت و  ێویتتووم و ئەێەر وا ئەحتتمەد  تتیێکی پتتێ ێتتوییوتتا  دا و خە

ەەردووکیتتا  پێیتتا  ختت ش بێتتت ەار موبتتارەکە و یتت  ەەمتتوو خێتتر و 
یەکت قتتابیوە. ەەروەەتا ئەحمەدوتت  ەار کتوڕی چتتاکە و ەار قە یخ  ت

متتتادام  ،رتتتومری ختتت ی ێەورەیتتتر بیتتتر ئەکتتتایەوە و ەیچتتتی ییتتتا نیتتتیە
ەەردووکیتتا  پێیتتتا  خ  تتتە و ڕاەوتتتن و ەتتتی  کردەوەوەکتتتی رەوایتتتا  
نەکتتتردووە قەبەر ئەوە ەتتتی  ێتتتو  مەدەنتتتێ و ئەێەر قەمتتتو و ئەوالش 

کە. خەڵتتک خواخواوتانە بتت  بت قستەوەکت بەرێتو  کەوق ختت یی قتێ کەڕ
قستتەوەن. قەبەر ئەوە دڵتتی ختت ق نتتاڕەحەق مەکە. بەختتوا  وو تتت بە 

ەر یتتتاکو بەونێتتتک باستتتیا  ئەکتتتردی. غەوتتتری ئەحمەدوتتت  بکتتترداوە ە
ەەروەەتتا ئەحتتمەد ژنێکتتی یتتری بهێنتتاوە ەەر بەوتتت و باقوورەوتتا  بتت  

 یەوە.وئەداە
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  و ب خ وتا  ەبتێ قستە و ییتر و یتوانڵ ئیتدارە نتاکئییتر ەەنتد  کە  
 پێی ڕائەبو ر . 

وەیی ویتتورد چتونکە ئەووانتتی وەکتو کتوڕەکە ێومتچە ئەم قستتانەی کت ختاڵە
یەرویتتتی  یخ  تتتە. ئییتتتر بتتت چ ەاروتتتا  پتتتێ کە ەەردووکیتتتا  ڕاەوتتتن و

 ت، چتتی ئەڵێیتتت؟ بەیتتڕاەو ختتاڵە. بکتتاق قەنو  دەستتت پتتێکتتایەوە و ستتەرب
مردنێکن. ختتتتونچە ی ئەوا ئەم نەورە پرستتتتیارانە نیتتتتوەیتتتتاواەیی قە ەرووتتتت

ستتتەری داخستتتیاوو و ەەستتتیی ئەکتتترد کە وەن قەرەی قتتتێ ەتتتایاێ ەار 
وییتتیە بنێتتت و دا قەێە  ختت ی کە بیوانێتتت پتتێ قەم  تتەرم و یەر یەەوڵتت

ی  ەت  پێكی بکاق و جوابێکی پیتاوەکە بتداق وتاڕ کو نێت دوو قسە بەابیو
ستتاوە مەی تتی ئەکتتاق و نەستتی ەیی نەبێتتت سوپاستتێکی بکتتاق کەوا قەو

وەوە و ئەڵێیتتتت بیتتتر چتتتو ئەکتتتاق. کەچتتتی بە جار تتتک ئەمتتتی  قستتتەی قە
ە ەار ڕقتی چپتێ ناکر تت. ختون یریمنگ ەوایر ەیچی ەکەڕوالڵە و قە منگ

ا درتای قە خت ی کترد قە دڵتی خ وتوسێ جنێتو و د ەەسیا و دوو قە خ ی
و ێویی ەەی رەمرق نەمێنێ ئینشاءاقو  وێری قستە ئەبیتت یوختوا وەقیترە 

نێتتتک بتتتوو ختتتونچە بە ستتتەری  ەار منتتتاڵە نتتتاەانێ قستتتە بکتتتاق. ەەرچ
داخراوە خ ی ێتورج کترد و بتێ ئەوەی ڕووی بێتت ستەوری ختاڵە بکتاق 

ی ختت یە و ینەق ەەمتتووی قە پیتاوەیەار سوپاستتت ئەکەم ئەم قستا ێتویی
 تتتی قتتت ە و نتتتاڕەحەیی ووابتتتوانم ئەم ئیشتتتە یتتتا ڕادەوەن ئەحتتتمەدی یو

دوتارە ختوا وای ڕەەا قەستەرە،  دەست ەەردووکما  نیتیە بەام بە ئەکاق.
ە بێتتدەنگ بتتوو و قستتەکەی یەواو نەکتترد. ختتاڵە ەەستتیی کتترد کەوا چختتون

 ا.دڕوومەیەکانیئەێروەق و وا ورمێسک وەن بارا  د یە خوارەوە بە 
ی کە ئێستیە چت   بیتر یەایەوە و ەان خاڵە ناڕەحەق بوو و بەەەوی پیا
 ێتتتوییاوە. قەبەر ئەوە بە پەرا تتتەوە دئەکتتتایەوە و ئێستتتیە قە   حاڵێکتتت

بتت چی ئەێتتری خو تتک و داوکتتم ختت  ەتتی  ێوناەێکتتت نەکتتردووە. ەتتی  
 سەغڵەق مەبە ئەحمەد و باپیری ئەحمەدو  منەق ئەبە .

رپێ و ێویی ب چی ی  کەمی؟ یت  قە ئەمت اوە کچتی خاڵە ەەسیاوە سە
خ  ەووسیی خ می و ەەر کەستێک وەن یت ە ناڕەحەیتت بکتاق خت م 
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 در و بەحتتورمەق بوووتتت قەەپتتێ ئەکەم. یتت  ەەمیشتتە بەق یئەەانتتم چیتت
  جای ئێسیە بایت بە ژنی ئەحتمەد. ڕەنتگە  ێوییی و یالم، خاڵە پێکەن

و دواوتتی بە قتتوڕێێکی نەەانتتی ئەحتتمەد چیتتیە بتت  متتن، یتت ە  ڕاوەستتیا 
کترد و ێتویی ەەمتوو دونیتا و کتوڕ و کچتی  ێیراوەوە قستەکەی یەواو

 من ئەحمەدە.
وا ئییتر ئەڕام ستاەونێ بەوتانی ئەچتتمە  ێتتوییختاڵە ەتایەوە ستەرخ  و 

باون و داوکت و قسە قەێە  ئەوانی  ئەکەم و ئییتر نتاوی ختوای  الی
شتتەکانما  یەواو یەوویتترون کتتاق ئینشتتاءاقو  ەەمتتوو ئ قتتێ د نتتین و بە

ن و وەکستتەر ئەڕاوتتن بتت  کەرکتتوون. ختتونچە ەەرچەنتتد کتتردی وتتەئەک
چتتونکە خ  تتی و ێروتتا  و یەرویتتی  ،نەویتتوانی جتتوابی ختتاڵە بتتدایەوە

 ەمانیا  بەسیاوو.
ا دمتچە ێەڕاوەوە متاڵی ختومەکەی خت ی. ەەرچەنتدە قە دڵتی خ وت خاڵە

اوتک قەوقی کردبوو کە بە ەی  ج ر ک باسی ئەم ئیشتە نەکتاق یتاکو د
و بتتاوکی ختتونچە نەبینێتتت. بەام ختتاڵە دوتتارە ختت ی پتتێ نەێیرابتتوو و 
بەدەم قسە و حەكاوەق ێێت انەوەوە ەەر ئەوەنتدەی بە خت ی ەانتی کە 
یێهەڵچتتووە و باستتی ئەحتتمەد و ختتونچە ئەکتتاق و کەوا ەەمتتوو  تتیێک 
بتت اوەوە و بتت  ئەم ئیشتتە ەتتایووە و ئەحتتمەدی چەنتتد ختت ش ئەو تتت و 

ئەدا و چەند ساڵیکیشتی خستیە ستەر رتومری ڵا ەەدەەر بە  ا  و باڵی
ی کتترد کە چتت   کەویتت یە ستتەروەوە. ختتاڵە ێەرم یو باستتی متتووی ستت 

وڕمانەوە و وەکو وبووبوو و خەڵکەکەش ێو یا  قێ ئەێرق بە سەرس
قە بانێکیتتتا  بەردەوتتتیە ختتتوارەوە وابتتتوو الوتتتا . ەەر ستتتەوری دەمتتتی 

ومروشتتی خاڵەوتتا  ئەکتترد و ێو یتتا  ئەێتترق. وەن دوو ئا تتنای ەاور
 ەتتتایاوو  بتتت  الی. ئەوانتتتی  قەێە  ختتتومەکەی دانیشتتتیاوو . جتتتار بە

جارو  جەمارەق ستەوری وەکیروتا  ئەکترد بە ەەردەخەنەوە. ئتاخری 
ا ەێنتتا و دوەکتتێ قە ئا تتناکانی ختتاڵە دەستتیێکی بە ستتەر و ڕوشتتی خ وتت

جگەرەوەکی قە پاکەیەکەی دەرەێنا و خسییە بەونی قێتووەوە و دەستیی 
یوختوا ئەوە  ستەورە ئەم قستەوە ەاروەا  ێتوییو برد ب   تخاریەکە 
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ێاڵیە ئەکەوت و جتگەرەکەی داێیرستا . ختاڵە ستەوری   ڕاسییە؟ وا بە
ی نیستتا  نیتتیە یتتا ستتەری یتت  ڕاستتیە ختت  وەکتت بەوەا  ێتتوییکتترد و 

 درایا  قەێە  بکەم.
کتتوڕە بتتاوکم  ێتوییبتتوو ەەڵتتێ داوە و  ختاڵەختاوە  متتاڵەکە کە خومتتی 

بتتت  وا  ەوختتتوا ەەڵناێر تتتت کتتتوڕەکە منتتتاڵە ئەە وەرقتتتی رومروتتتا  ەار
اومە و ئەەانتتم چتتوەکتتو ڕاژی ڕوونتتان قەبەررتتومری ەوتتاد ئەکەوتتت. 

 ەش مانگ حەسەنی کوڕم قەو ێەورەیرە و ڕووی کردە ژوورەکە و 
 ئەر  بەەیە ئا یوخوا وەرە. بانگی کرد

پتتتتتتتاش نەخیتتتتتتتێ ەتتتتتتتایە ژوور  دوای ئەوەی  بەەتتتتتتتیەی ژنتتتتتتتی قە
ا و سەرودەستتتتما  و ستتتتنگ و دبەستتتتەروسەرپ  تتتتەکەی بە جتتتتوانی 

اەەوە و. بەەیە بە  ەرمێکی دەسیکرد و نوبەراکی دەسیێکی پیا ەێناب
قە پیاوەکا   ەرم ئەکاق ڕاوەسیا و قکتی سەرپ  تەکەی نتا  ەکە ێواو

دەمتتیەوە و ێتتویی بەڵتتێ خێتترە؟ مێتتردەکەی وەکتتو قەستتەر  تتاەێدی  بە
و  تەو و وڕانەوەی ئەرە ومەسەقەوەکی ەار ێرنگ کە وا چەرخی ست

ی و دەستیی وتئەوەندە بە پەرا ەوە ڕاپەڕ ،ڕاژی قەسەر بەند بووبێت
یو قەبتری باوکتت، حەستە  ێیتا  و ئەحەی وەستیا  ێوییڕاوە اند و 

قادر رومروا  چ نە و وەرقیا  چەندە؟ ژنەکەش یت ە  ڕاوەستیا و بە 
حەستەنی  ێتوییناە و خومارەوە سەور کی سەقای ژوورەکەی کرد و 

من و ئەحەی حەبەخا  مناڵی ستاڵێکن حەستەنی متن ێتاێ ڵکێی ئەکترد 
 کە حەبەخا  ئەحمەدی بوو. ئەوسا نووک وەن و دراوسێ بووون.

وە وڕەحتمەق قە داوتک و باوکتت، قە ختان مێردەکەی ەەڵی داوە و ێویی
 بچک قەکەی باپیرما  بووون!

م ەار بتاوک ێتوییانە ەی ڕووی کتردە جەمتارەق و ستەرکەویومێردەک
 چاکم قە بیرە قە خ ڕاوی وا ناڵێم.

 قئا ناکەی یری خاڵە کە یاکو ئەوسا ەەر بێدەنگ بوو و ێتو ی ئەێتر
بەام  ،خ  ئتاورەیەکە ەار قێوە تاوەوەوەا  ێوییئەوو  ەایە قسە و 

بڵێم چێ ب  کوڕەکە ەار غەدرە چونکە بە یەواوی دوو رومری ئەوی 
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 ئەوووست ئیشەکە وای قتێ ەەوە. خاڵە دوسا  قەسەری کردەوە و ەەر
ی ە    ئەکاق وا یبێت ەەند کیا  بڵێن با ە و قەی چ  نەیبێت کە ە

ەەروەکتو ئیشتێکی ەار نتابەجێ و نتاڕەوا کەنەوە. بەام ئەوا  بخاوی 
ختتتانی  بە ەەڵەداوا  چتتتووە الی مناڵەکتتتانی و ێباستتتیا  ئەکتتترد. بەە

ی خو تتتکی کە ەتتتایاوو بە میتتتوانی بتتت  الی قەێە  وەن دوو ژنتتتی یتتتر
یی ەەڵاتتت ی و بە ەەردەخەنەوەکتتتی خومیتتتا  و ەەر قە دوورەوە دەستتت

کچینە ڕاکە  بوانن چی قەومتاوە ئەوانتی  بە دەی  ێوییەوە یکراوومە
یوختتوا و ەەر کەستتە قە کتتونێکەوە ەتتایە دەر  یتتاکو کتتچە ێەورەکەش 

و   دا کە خەروکی سەری بوو و ساەونێ ئیمیی انی ەەبوو کیێاەکەی 
 کە بوانێت چی قەوماوە. کردە الی داوکی و ڕای

داوکتتی کەویە ێێتترانەوەی باستتەکەی ئەحتتمەد و ختتونچە بە دەم دەستتت 
بەختتوا و یوختتوا  تتیی وایتتا  قەق بە ستتنگ کێشتتا  و ئەوەڕا و پەنتتا 

گرەکتتانی  بە پەرا تتەوە ێو یتتا  قتتێ ئەێتترق و دواوتتی بیستتیوە. ێو 
ەەموووا  پێکەوە دەسییا  کرد بە پێکەنن و ەەردوو خو تک کەویتنە 

نو تتیە و ستتی ر و جتتادوو کە چتت   ئەو ختتونچە جتتادووێەرە  باستتی
ەکتتانی  قە ژوورەوە ەەر ق ەوتتا  وائەحتتمەدی یەوتترە داوە. ختتاڵە و پی

ورانتدەوە ئا تنای وئەەاق و ئاخری خاڵە چاری نەما و قە دڵی خ ی ب
ڕما و ختت ی وستتەرەیاوە ستتەری ستتو وەکەم جتتاری ئەەتتاق کە ئەو قە

ی ێونتتتاه و غەدری کتتترد. یتتتاو وەرقتتتی رتتتومر و باستتتورانتتتدەوە قەوب
 ،ەەرچەنتتد ختتاڵە ووستتیی قستتەی نەدایە ڕوو و ەەنتتد  ختت ی بگر تتت

ر تی بەر تیە بەام دواوی چاری نەما کە ئەووت  پەالمتاری بتداق و ەێ
ی کرد ەامی کرد و ئەوەندە باسی کار و ێونیاسەر قە دوای ئەوەی بێ

 یەوەوکترد قەبەر ئەوە ختاڵە بە ەەردەخەنەوەکتی یەوستاو و ێاڵیەی پێ
ئەوە بتتتانێکە و دوو  حاڵستتتئەر  کتتتان حەمە  ێتتتوییڕووی یێکتتترد و 

قە  ەەوا، بترام ئەوە بت  ێونتاه نیتیە بت  ەەنتد  کە  کە ژنتی ستێهەمی
چوو  ە بت  بت  ژنێتک ئەوەنتدە کاتر و حەوتایر بێتت و ئەوکچەکەی مناڵ

بێت کە ئەێەر ئەوو   وو بکاق بە وەکێک کە ەەند  قە خ ی مناڵیر 
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یوە و ئمتتچە بتت  پیتتاو جتتا ێتتویی ئینجتتا کتتاکەبێتتت. کتتابرا سستتت بتتوو و 
  ەرز وای وەرمووە.

ستتتێ قستتتەی قە ژ تتتر قێتتتوەوە کتتترد و دواوتتتی ڕووی کتتتردە  ختتتاڵە دوو
 تەرز وای نەوەرمتووە کتاکە.  تەرز ئەڵێتت ئەێەر  ێتوییجەمارەق و 

ژنەکەق رەواێکی ەەبێت وەکو نەیوانێت مناڵی باێت و بە واجای ژ  و 
اوونەوەی خراپ تی ەەبێتت کە چتاک یكییەنەخ  ت  مێردی ەەسیێت، وا

نەبێتتت.  تتەرز ئەوەرمو تتت کە ئەوستتا ئەیتتوانی ژنێكتتی یتتر بهێنتتێ بەام 
کەوت و واخود بەبێ د  ئاەاردا  ەەرچی بئەوەی یرو  باش خومەق 

ەەقی ەەوە بیتدەویەوە و یەاقتی بتدەوت. بەام  تەرز نتاڵێ ژ  بێنتی و 
و مناڵتتت  بایتتیە ختتاوەنی ک  تتێ منتتا  و ەەرچتتی ئەرن و ئتتاەاری متتا 

ەەڵگر تتت و ئەوەنتتدە بچەوستتێیەوە و  تتەونخونی بکێشتتیت و نرختتی 
 ی ئەو بێتتت. دواوتتییئەوە ەەمتتووی قەستتەر حستتابی ستتی ەق و جتتوان

دە ئاغتتتاکەی ڕووی قتتتێ وەرێێ  تتتت و بیتتتری ختتت ی بەر تتتیەوە کە رمێتتت
پێتت  و ڕ کوباروتتک  د  وەخیتتی ختت ی کچتت ڵەوەکی جتتوا  و قەئەووتت

یتتتاکو ئەم ژنەوتتتا  داوەیتتتێ و بتتتووە و ئەووتتت  ستتتەد منەیتتتی بتتتردووە 
ناکتتتتاق و ەەوڵتتتتێ یتتتتووە، ئەو ژنەی ئێستتتتیە کە ڕووی یێدەستتتتیی کەو

وەکێکتتی یتتر ئەداق یتتاکو ئەووتت  وەکتتو ئەم قتتێ بکتتاق و ەەر بەردەوام 
 بێت یاکو ئەوگەوەنێیە سێ و چوارو .

کتتابرا ەەر خەروکتتی جتتگەرەکەی بتتوو و ەەر ئەوکوژانتتدەوە و پەنتتجەی 
کە ئەوووستتتتت بەوە دا و قەوە ئەچتتتتوو نتتتتاو یەپڵتتتتکەکە پیتتتتا ئەەێنتتتتا قە

یەروییتتتیەکەی پتتتێ بشتتتار یەوە. ئتتتاخری جتتتوابی ختتتاڵەی داوەوە و بە 
ئەوە ئەەانتم چتی ئەڵێیتت، ئەوە مەقستەدق متنە. چتونکە  ێوییمایییەوە 

متتن ستتێ ژنتتم ەێنتتاوە. بەام کتتاکی ختت م ئێتتوە ئاێتتادر بتتوو  متتن ژنتتی 
ستتا   ەنتتدوەکەمتتم ەێشتتیا ێەنتتڵ و منتتا  بتتووم کە ب وتتا  ەێنتتابووم. چ

! ئینجتتا مقەێەڵتتی بتتووم بەام منتتاڵی نەئەبتتوو، ختت  بەبتتێ منتتا  دانانیشتت
 ێتوییوە و ەچووم داوکتی رەبەم ەێنتا. ختاڵە قستەکەی قە دەم وەرێتری

ا ەێنتتا، ئەوە درق بەستتەرژنتتی یتتو وو با تتە ئەەانتتین کە منتتاڵی نەئەبتت
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ب  بەخێو کردی،  یمناڵ قکا. ئەی ب چی دوای ئەوەی  ەش حەوقەونا
  و کارەکەروتتتا  بتتتوو یتتتاکو مناڵەکانیتتتا  ێەورە بتتتوو  و وەکتتتو داوە

ەوە کتتردیە یدامتتاوو و پێگەوشتین و قە خەم ڕەخستتین کەچتتی بەو پیتتری
و را و بتتراەاوەکە. کە ئێستتیە ەەق بتتوک انتتا  و ەەر ڕاژە قە متتاڵی بتت

ختت ی قە  تتتو نێک  دوای ئەو ەەمتتوو ڕەنتتتڵ و ەیوکتتی و ئەەوەیە بتتت 
ختاڵە دەستیی بە یونتدی ەەڵات ی و  پشووی بداوە و بە دڵنیاوی بژوتاوە.

؟ کابرا ڕەنگتی ەەڵاورکتا و دکر با ە ب  واق قێ ێوییڕووی یێکرد و 
کتورە  ێتوییو  دبووەوە و جگەرەوەکی یروشتی داێیرستان دەنگی بەرە

  داوکتی رەبە و ێتاق قە چیتیە یەبتی ەق خترائ بووبتوو قەێەائبرام ی  
و ەەر بەوەدا ئەکتتترد. ەەمیشتتتە دەمەقاڵێیتتتا  بتتتوو مناڵەکتتتا  ەەڵتتتی نە

ئەێەوشت بە کچەکتا  بڵێتت وا مەکە  و وا بتکە  و وا مەڕا  و ئەوە 
ا ێتویی دقە دڵتی خ وت ختاڵە .کتو  بتوو  قەبەر مەکە  و یاکو ئێسیە قە

 کوق بوو .و کەم ک ان ئاخر کچەکا  ما اءاقو  کەم جرپن
بڵتتێ ئییتتر پیتتر  نەوەا ێتتوییی و جتتوابی کتتابرای داوەوە و یتتختتاڵە پێکەن

نەمتا، بت وە کردیتانە  اڵەکانیا  ێەورە بوو  و ئییر ئیشیا  پێبوو و من
نەوەکتو بتیکە  بە  تەڕی یەواو و ئەمە  امتاڵەکە یرست ێبک ا . ستاح

خەروتکە قە قت مە و یتانە دەرچێتت. بت وە بە ەەردەخەنەوە ێتویی کتتورە 
بتتتدە  ئەوە بتتت  کتتای کتتت   بە بتتتا ئەکە  ئەوەی  بتتاوکم ستتتاڵوایی قتتێ

 ب چییە.
خر قسەی ەەق ڕەقە خەڵک کە ماڵەکە  وو ە بوو خاڵە مچە ێویی ئا

ی و یتتبگتتر یە پەنتتجەرەی خەڵکتتی. جتتار کی یتتر ختتاڵە پێکەننابێتتت بەرد 
وا وەکتتتو ێویتتتت  ێتتتوییانە و یتتتڕووی کتتتردە ئا تتتناکەی کە دەمەقاڵی

و دوای ئە و قە ئتتتاخری رتتتومرەوە ئتتتاژاوەی ئەنتتتاوەوە ئاوشتتتەخا  بەو
ئەی بتت چی ژنتتت بەستتەر داوکتتی  ،ەەمتتوو ستتاڵە یەاقتتت دا و ڕاوشتتت

کتتابرا منگەمگنتتی کتترد و یتت ە  ڕاوەستتیا و قستتەی بتت   ؟!ەێنتتا دارەبە
دا و ێتتتویی یوختتتوا چەنتتتد قە کتتتاویە  نەەتتتاق. ختتتاڵە وەن قاقتتتای قتتتێ

ێەورەیتتتری؟ جەمتتتارەیی  ستتتەوری وەکیروتتتا  کتتترد و دوتتتار بتتتوو کە 
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ەوە. بتت وە متتچە نەئەەتاین و قە کتتابراش ئەستڵەمن دەرەقەی دەمتی ختاڵە
کەرەکا  ڕووی بکتتترداوە ئەوانتتتتی یتتتتر قە ەر کامێتتتک قە مشتتتتیوم کە ە

ڕاستت ئەکەوتت،  ختاڵەدەوانوق  ا ئەوا  بە منگە منگدوەخیی قسەکردن
قەقاند  و ەەردەخەنەی ستەر یا  پێ ئەێتوین قەێە بوو، بەڵێ ڕاسی وا

دەستتیکرد. چتتونکە ەەموووتتا  ەار ئا تتنا و ەتتاوڕ ی قەدومتتی وەکیتتر و 
 کە .بوانووست دڵی ەەردووکیا  ڕاەی یێکە  بوو  قەێە  وەن و ئە

ت بت  متاڵی داوتک و ێتکتردەوە کە بچ متچە خت ی کت  بەوانی یاکو ختاڵە
باوکی خونچە ەەر بەو بەوانییە نیوەی ێەڕەکی مەڵکەنتدی ەانیاوووتا  

ور کە متتاڵی بتتاوکی ختتونچە وو یتتاکو ختتاڵە کەویە ڕ  بەرەو پیرمەستت
ڕاستیە ئەو  ەێەوشتت و قێیتا  پرستی ک قەو  بوو. چەنتد کەستێکی پتێ

ب  ئەو ئیشە ەایووە؟ ئەووت  بە ەوووتی جتوابێکی ئەدانەوە و بە پەقە 
 ختاڵەگا  ا یاکو قسەکە در ژە بکێشیت. قە ڕئەکەویە ڕ  و ڕانەئەوەسی

وەستیا وەا ژ ر قێوەوە ێویی  دا و قە بیری کردەوە و سەری خ ی با
ر بە ختوارد  ئەمخت م. ئەمە قادر ڕاسیی کترد خت  خەڵتک خەروکتن ەە

ەەر بەوەدا ئەێەم ئەم و ئەو  ەوە متتن خەروکتتی ئەم بەەمەم وقە  تتەو
کەم. ئەوە ب  ئەم راقەمە ئەوەنتدە حەە قە قستە و قستەران بکوق دەم

ەوکتاق   ەەرەر کتی ئەکە . دە بڵێ ئاخر ئەم ئاورەیە  وو بکاق وا  ن
وو بە ێەورەیتتر بکتتاق وتتا  بچتتووکیر قە ختت ی ئەوا   تتقە ئێتتوە داوە! 

یەی ڕوتەسەرەوە و ئەم چەنەبتاەی و ەەڵەوەا  چییە بڕاەون ئێوە ەەقی
 چییە و ئێوە وا مەکە . ئێوەی ب 

خاڵە بەدەم ئەم بیرانەوە ئەوەندەی نەمابوو بگایە ماڵی بتاوکی ختونچە 
بتت م ڕاوەستتین  تتەریاێ بەستتەریانەوە نەچێتتت  ێتتوییا دو قە دڵتتی خ وتت

ختت م ئەەانتتم چتتی بەو کەستتە بتتکەم کە ختت ی بکتتا بە  تتێخی ستتەن ا  
ێەوشتتتیە بەر    و ئتتتی  و کتتتاری خەڵتتتک بکتتتا بە رەوتتتب و رتتتار.قێمتتتا

یا یاکو ەتایەوە ستەرخ ی و قە دەرێتاکەی دا. ساوڕدەرێاکە و ەەند  
ختونچە رویکی کرد. باوکی  وما و سددەرێا کراوەوە و کردی بە ژوور

وو کە چتاوەڕ ی ئەکترد. ی قەێە  کترد. دوتار بتیبە ێەرمی چان و چت ن
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ەکەی قە بتاوکی ختونچە کترد. بتاوکی یەو رسین خاڵە داخوادوای ەەواڵ
خونچەش ەەند  خ ی  ڵەژاند و خت ی نتاڕەحەق کترد و بیانوو تی 

بە  یدوستتتا  وەرقتتتی رتتتومر و قستتتەی خەڵتتتک بتتتوو ئەێینتتتا  تتتاناەو
 ئەحمەدەوە ئەکاق.

ەەردووکیتتتا  ئەم وەرقتتتی رتتتومرە  ێتتتوییمتتتچە ەار قەستتتەرخ   ختتتاڵە
یا  نەکتردووە یشەررقسەی خەڵکی  ئەڵێن ەی  ئێشێکی بێئەەانن. ب  

 و ئەوەی باسما  ئەکاق با یێر ئاوی سارد بخوایەوە.
 وختا  ئەیوانێتت  وابتوانم ختونچە ێتوییخاڵە بە دەنگێکی ەەنتد  نتوم 

ەەقتتتی ەەوە کە چتتت   ئەوەو تتتت وا  تتتوو بکتتتاق و پرستتتی  بە کە  
نەکتتاق چتتونکە ێەورەوە و ەەقتتی نەوستتی ختت ی ەەوە بەام ئەو قەێە  

 تتتت و ئەوەو تتتت ەتتتی   تتتیێک بەبتتتێ ا ەەر دڵتتتی ئێتتتوەی ئەودئەوە تتت
ئێتتوە نەکتتاق. قەبەر ئەوە وابتتوانم ئێتتوەش بڵتتێن موبتتارەکی  یڕەەامەنتتدو

 بێت ەار با یرە قەم قسانە.
ە تتیا  بانتتگ کتترد. چیتت ە كی یتترو  دانیشتت و داوکتتی خون متتچە ختاڵە

ال  تتیێکی ستتەور و رەجاوتتب نەبتتوو و ڕوی کتتردە  بەام ئەو ئەمەی قە
ئتتت وەی بتتت چییە متتتادام ئەوا  ڕاەوتتتن ئەم ئتتتام و  ێتتتوییمێتتتردەکەی و 

ئێمەش ئەوەما  قەستەرە کە پێمتا  خت ش بێتت. خت  کاتر نیتیە بتا ئەم 
جارە ژنێ  قە مێردەکەی ێەورەیتر بێتت. ئەی بت چی بت  حتاجی رەقتی 

ستتا  قە یتت  ێەورەیتتر بتتوو ئەم ئتتام و ئتت وەق نەکتترد. ئەو کتتچە  کە دە
خت ی ک  تێ ناسک و ناەدارەق دا بەو پیرەمێترە وا نەبتواوە ئێستیە ب 

بتووە. داوکتی ختونچە  مناڵی ئەبوو. چەند ستاڵە وەن دوتل و حەپت  وا
 وتتاڕەبی پیتتتراەی بێتتت. ختتتوا بە ێتتوییدەستتیی دا قە ستتنگی ختتت ی و 

قوربانی بم ئاخری ئەجری داوەوە، خ  بەوە نییە خونچە ێەورەیترە قە 
 کوڕەکە بە دەمی خ  م نەبێت ەەر چاو كی مەموەکەیێک ئەەێنێت.

ەەردەخەنەوەکەی پت  قە و و ڕووی کتراوەوە و بە خاڵە دڵتی خت ش بتو
ەەی  ێتتتوییوانە دەستتیی ڕاوە تتاند و و ستتەرکەوی ی تتادی و خ  تت
ئەبێت. ەەی ڕووی داوک و باوکت  و یێگەوشیوو وا سئاوەرون! ژنی ئاق
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ستتتتت ی بێتتتتتت. ئەقتتتتتس و مێشتتتتتک و بیرکتتتتتردنەوە بە خو نتتتتتدەواری و 
 نەخو ندەواری نییە باوکم.

اتتوونی داوتتک و ی داوەوە و باستتی ڕاەوەر کی ختتونچەختتاڵە ئێتتوارە ستت
ت کەڕ ێتوق کە ئەم چەنتد ڕاژە وابتوانە ێو ت ێوق و پێشتی باوکی پێ

دەرە کە  و نە قستتەی کە ، منتتی  بتتووە ختتوانەکردە و نە ێتتو  بتت
ون یتتاوەکو قەێتتس ئەحتتمەد یەێایتتری وبەوتتانی ئەێەڕ تتمەوە بتت  کەرکتت

خ متتتتتا  بکەوتتتتتن و مشتتتتتوری متتتتتا  و ختتتتتانوو بختتتتت ون. ختتتتتاڵە بە 
ستێ ەەوتیەی یتر کە ئتێمە  ەەردەخەنەوەکی خ  تەوە ێتویی یتاکو دوو

ئەخت   قە قستە و بتا ،  رالق خەڵکی  یتا ئەوستا ئییتر یێتنەوە ب  ید 
گتتاوە  ی قەێە  ختتونچە کتترد و ڕاوشتتت. قە ڕێەرمتت یختتاڵە خواحتتاویوو

وق و ەەمتوو دا بە ئەوانیشتی وا ێت یەر کی ماڵێ باوکی ئەحمەدوشتس
 ڕ  بەرەو کەرکوون. و و کەویە یێکی یێگەواند  و سوار بو

ە ێەوشتتیە جتتێ بە . ک..قەستتەر ئتتاێر چتتاوەڕ ی ختتاڵەی ئەکتترد ئەحتتمەد
ەوە و ەەر چتتاو كی بووبتتوو بە حەوق چتتاو و ەەڵەداوا  چتتوو بەپیتترو

ت و شتتئەحتتمەد ەەر ەوو یێگەو ئەوووستتت ەوو بوانێتتت کە چتتی بتتووە.
ەەر کە دونیتا بە دڵتێ ئەوە و ڕووی خ  تی ختاڵە و قاقاقێتتدانی  یەانیت

 بێ ب م. وا بە خ ڕاوی نییە، قەوە ئەچێت کە قسەی ەار خ  ی پێ
دانیشت و  ،کوڕەکا قە  دانەوەی بەخێرەاین و سەالم جواب یخاڵە دوا

ئەوالدا ەێنتا و بترد و و  ەەند  سەروموی ڕاوە ا  و پشیێنی بەمتوو
 ێیتتا  پیتتراەق بێتتت ئەحە ێتتوییئەحتتمەد و  یدەستتیی خستتیە سەر تتان

ەام قێم ێەڕ  بت امەوە متاڵێ پشتوو ەەموو  یێک ب اوەوە و یەواو. ب
و ەەردوو دەستیی  ییتم، ستەور کی ئەحتمەدی کترد و پێکەنبدەم و بنو

بەختتوا ئەوەنتتدە ەتتیوکم ئەڵێتتی قە غەەا و حەربەوە  ڕاوە تتاند و ێتتویی
نجتتا یئ ێتتوییەوە ییقستتە کتتردووە، ئەحتتمەد بە خ  تت ەتتایووم ئەوەنتتدەم

ەکی ی ی ییا بێت چ   بە با تی و ڕ کتی دواوتی ئیشێک دەسیی موبار
 ێتوییەوە یڕەوا  کردبیت. خاڵە بە خ  تیوناوەق. بەام ئاخ  چەند یو

ر ستتەالمەیییە ئییتتتر دوای ئەوە ەەرچتتتی ەێتتو  مەدەر  متتتاوەی ستتتەو
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پێ  ئەوەی ەەنگاو بنتێ کە بت واق بت  متاڵێ  خاڵەبووبێت ێرنگ نییە. 
ەی یوخوا ختاڵە ێیتا  داوتک ئ ێوییخ وا  ئەحمەد بە یەنگەوەبوونەوە 

ێویی ئەوانی  ی ە  با یر بوو  خوا وار  خاڵەو باوکم چ   بوو ؟ 
بێتتت یتتا ئەچیتتنەوە بتت  ستتوێمانی دونیتتا ئەبێتتیە ماستتیی مەویتتو ب متتا . 

یەوە پەالمتتاری دەسیو تتانی ختتاڵەی دا و یئەحتتمەد بە  تتەوق و خ  تت
م واخوا ەەر خ ش بیت ب ما  خاڵە ێیتا  ختوا قە ێەورەویتت کە ێویی

نەکاق. بە چوار پێنڵ ەەویە خاڵە ەەموو یەکایر کی ب  ئەحمەد کترد و 
ختتانوووەکی با تتی بتت  ێتترق بە کتتر  ئەێەرچتتی ەەنتتد  دور بتتوو قە 
ئویێل و ماڵی خ وانەوە بەام چاروا  نەبتوو چتونکە ختانووی وا بتاش 

ک نی قەدومی بتوو  کە  نەبوو قەو نووکانە ەەمووی خانووی ێەورە و
 ا ێتتوم ئەبتتوو    جتتای ختتونچە بەدناووتت ی  قەوتتوەرە نەدەخێوانتتی دوا

 یەنیا.
متتچە ەەر ەوو حستتابی ئەو یەنیاویە تتی بتت  کتترد و  ئەێەرچتتی ختتاڵە

ەێشیا ەەر ەی  کار کیا  نەکردبوو ئەو مشووری ئەوەی ب  ختوارد  
ژنێکی ب  پەودا کرد، ژنێکی ێەنڵ کە ەەمووی ستاڵێک بتوو مێتردەکەی 

کردبتوو و ژنەکەی بەو ێەنجتی بە نەخ  ییەکی خرائ ئەمتری ختوای 
دەی ەەمتوو خ  تییەکی قە ێترەەکارویەوە قە دوای مردنی ئەو مو ەەر

کرد و ختواوە کتونجی ژوور تک  خ ی حەرام کرد و جوی ڕە ی قەبەر
ەی چتتونکە دڵتتداری و خ  ەووستتیی ختت ی و ئەو قە متتاڵی خەستتووەک

 ناوبانگ و ەەموو کە  ئەووانی.مێردەکەی بە
ش ختاڵەوو و خومێکی نووکی خاڵە بتوو و رەسوومە بمەکچەکە ناوی 

 شو ەوو الی قێ ئەکردەوە و ەاری خ ەار دڵی ب ی ئەسوویا و ەو
ئەخوق بتوو ەەر ەیی کە ەار کچێکی بەحورمەق و بەیاوا ئەووست بە

 یەنیا مابووەوە و داوک و کەسی وا ی نەبوو. بوو کە بە ئەوە
ردەکەی بەستتەەمانە قەیتتاو مێتت ێتتوییختتاڵە باستتی بتت  ئەحتتمەد کتترد و 

وەەتتا. کەچتتی ئەمە بوو بە خەستتووەکەوەوە و ئەووتت  ەەربتت نێکی نتتا
قە داختتی ئەو کتتوڕە بەستتەەمانەی، ەکە تتی متترد وچتتوار متتانگە خەسو
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نیتتا متتاوەیەوە، قە متتاڵی ئتتێمەش ەەڵناکتتاق یە یە ئەو وەقیتترەش بەستتئێ
خێتتر   خانی خو تتکم کە داوکیتتا  ئام ەا تتە بەچتتونکە قەێە  ئاوشتتە

ی و دەنگتی نتوم کتردەوە و یتکە . خاڵە پێکەنناوەن ڕاژ ک پێکەوە ەەڵ
بتتترا ەەنتتتد  کە پیتتتر ئەبتتتن بەرچاووتتتا  ەار یەنتتتگ ئەبێتتتت و  ێتتتویی

یەبی ەییتتتا  ەار ختتترائ ئەبێتتتت، ئەو ەەمتتتوو خێتتتر و بەرەکەیە ەەوە 
بت  دوای ئەو بەستەەمانەوەوە و   کور کەچی خو تکم ەەر چتاوی بە

دڵتی بشتکێنم،  بەام دڵم ناوەق قەوە ەوایر د ت ادچوونە حەمام بە ێژو
 ێتتوییی و یتتێکەنڵی کەوتتن. ختتاڵە پوئەبتتێ قاتتو یتترە،ئەووتت  ێونتتاحە و پ

ستتاڵێک قە متتن  وەکتتو ختت م ێەنتتڵ بتتم، ەەرچ نێتتک بێتتت خو تتکم دوو
ەار ستتتەورە ەەمیشتتتە ئەو  دا و ێتتتویی ێەورەیتتترە. ختتتاڵە ستتتەری بتتتا

ڕاستت و بە  ە قە میوا  و خومی خاڵ ژنتت و ەەموووتا  بە ماڵەما  پ
ی مەرستتتتوومەی یتتتتچەئ ئەکە  و ئەختتتت   کەچتتتتی خو تتتتکم ەەر ە

ی قە ەەموووتتتتا  ەوتتتتایر دڵتتتتی بەو یێتتتترانە. قەجیتتتتای بەستتتتەەمانی پتتتتێ
 چونکە خومی خ وەیی و قێی قەوماوە.ویێت، وبس

ی بتت  کتت درا. ختتونچەش  تتیی بتتاش و کەقتتوپەق و بتتوو ختتانوو ئامتتادە
ەقتتتوپەقی ر کتتترد و متتاڵی پێچتتتاوەوە و کەقیمەیتتی ختتت ی ەەمتتوو حتتتابە

ا و ەەنتتد  بتت  ەێشتتت بتت  داوە ڕەرنتت ەاروشتتی قە ختتانووەکەدا بەجتتێ
باوکی ئەحمەد. ئەێەرچی حەبەخا  دڵی ەەر بە  یماڵی باون و ب  ماڵ

چتتتتار چتتتتوو بەالوەوە و بەام وەستتتتیا قتتتتادر نا ،ەبتتتتوون میەواوی نەر
 کر . اپەڕاند و خانووەکە ی ب  دا بەڕئیشەکانی ب  
ێمانی و بە بێدەنگ و بێ قت ە ێەوشینە سومچە و ئەحمەد  ڕاژ ک خاڵە

 یا  بانگ کرد و خونچە و ئەحمەدوا  قە وەن مارە کرد.قاەو
کەقوپەقەکانی ختونچەش بە قت ری بتار کترا و ختاڵە و ختونچە ستواری 

 ئویومایوەکەی ئەحمەد بوو  و وەکسەر بەرەو کەرکوون بوونەوە.
 چتتووە ئە تتیاکا  یارە یاروتتک و ڕوو  ێەوشتتینە کەرکتتوون. قتت روئێتتو
دەرکتتی متتاڵەکەی ئەحتتمەد. ئەووتت  قەێە  ختتونچە و ختتاڵە چتتوونە بەر

متتاڵی ختتاڵە و قەو  پشتتوووا  دا و نتتانی  تتێوانیا  ختتوارد. ختتاڵ ژ  
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بتتتوو  و قە  وو و قەێە  ئەو ژنتتتانەی قە متتتاڵەکەبتتتختتت ش  ەاری پتتتێ
دەوروپشتتتتتیی بتتتتتوو  ەەر ستتتتتەوری وەکیروتتتتتا  ئەکتتتتترد و ستتتتتەروا  

ئەەانی کە ستەوری کتام  تو نی نی بووکێ و نەوتایڕمابوو قە جوانوسو
 ما و نە بێوەژنی. بیر بکە . نە رومروا  قە

ی قستتەکانی باختتونچەش بە  تتەرم و یەروییتتیەوە قستتەی ئەکتترد و جتتو
ەەڵەئەێەڕا و ئەیگتتتتتتوق کچێکتتتتتتی ەار  ئەدانەوە و ەوو ەوو ستتتتتتوور

مناڵکار و ەەرەەکارە کە باستی  تووکردنی ال ئەکە ، ئەوەنتدە یەروت  
ئەخستتت. بەونێکتتتی بتتاش دانیشتتتین ئییتتر ختتتاڵە ئەبتتووەوە و ستتتەری دا

ەەسیاوە سەرپێ و ێویی دەی ئێتوەش ئییتر ەەستین و بت انەوە متاڵی 
وم. ختاڵە ەتیوکم ئەچتم ئەنتو  خ یا  ئێوەش ەیوکن و منتی  مانتدوو

وا  ب وە وای ێوق چتونکە ئەووانتی کە ئەێەر یتا بەوتانی ئەو دوانە ەەر
ئەەتتاق بڵتتێن بتتا ووتتا  نەاوە و قەو  دانیشتتیناوە ڕواوەستتیانڕبە پێتتوە 

 ب اونەوە ماڵی خ ما .
ا خاڵە ڕووی کتردە ئەحتمەد و ێتویی یت  دکردنیشوەخیی خواحاویوو قە

مە ئەێتتایە الیتتا  بتتا وبەوتتانی ەەر قە متتاڵەوە بمێتتنەرەوە یتتاکو مەرستتو
یەنیا نەبتێ. ئەحتمەد و ختونچە ێەوشتینە متاڵی خ وتا  و  خونچەیا  بە

 داێیرساند، ختونچەش رەبتاکەی قەچوونە ژوورەوە، ئەحمەد چراکانی 
ا وەن  تتیێک دێێتت ا و بە دەوروپشتتیی خ وتت یختت ی کتتردەوە و چتتاو ک

ئەەاق سەوری ئەحمەد بکاق. ئەحمەد ەایە نووکی و ەەردوو ڕووی نە
ختتواوە ئەمە ڕاستتیە! ئەمە متتن و یتت ون و قە  ێتتوییدەستتیی کتتردەوە و 

 ییێتتوا و دمتتاڵی خ متتانین! ەەردوو دەستتیی کێشتتا بە ئەژن کتتانی خ وتت
 ئێسیەش باوەڕ ناکەم!

ئەحمەد بەراماەر ختونچە ڕاوەستیا و ەەردوو دەستیی ێترق و بەرەی 
کردەوە ب  دەمی و ماچی کرد و ێویی یوختوا پێتاکەنە و متاق مەبە و 

اوە دەستتیی داوە چەنتتاێەی ختتونچە و بەرەی کتتردەوە و دەمتتی ختت ی نتت
خ  تتتانەی و باوە تتتی پیتتتا کتتترد و ستتتەر ئەو قێتتتوە ێەرمە کتتتوڵە ب ن

 تتەودا یتتا و بەربتووە ستتنگ و متتل و ێەردنتتی بە متا  ەەر وەن  تتێت 
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وون و رەیتتر و ێتتواوی ئەو ستتنگ و گتتنختت ی م ومەستتت کتترد قە ەە
 بەران و ئەو قە ە ناەەنینەی.

متاڵی، قەێە  ئەحتمەد و نی مەرسوومە ێەوشتت و قت ڵی قتێ ەەڵب  بەوا
متا   ،و وەرمتانکردنی ختاڵە سەرپەر تیی وەن دوو  اێردی ئویێتل بە

گا کەویتنە چترپە  ە ب  ئویێل، قە ڕخرا و دامەەرا.  اێرد ێەڕانەو ڕ ک
بەخوا برا ئاورەیێکی جتوانە. کتان  خاڵە چرئ قەێە  وەن، ئەو ئەوگوق

 ئەحمەد ب وە وا ە ش و ێ  ی نەمابوو.
کوڕە ئەمە بێوەژنە و ەار قە کان ئەحتمەد ێەورەیترە،  ئەوگوقئەوویر 

ئەڵتتێن وەخیتتی ختت ی کتتان ئەحتتمەدی ێریتت یە بتتاوەش ئەوەنتتدە قێتتی 
ڕاستتییە؟  کتتورە ئەوە یتت  بە ئەوگتتوقێەورەیتترە. ئەمیتتا  ەەڵتتی داوە و 

نم نەدوتتتتوە متتتتا  کتتتتاوقە ئەڵێتتتتی بەختتتتوا ئەوەیتتتتی ەەم  تتتتیی وا جتتتتوا
ئەمتتی کەوتتا    وو تتەوە. ختت  چتتاوی ەەر پیتتاوی ستت  ئەکتتاق.بووکە

 مردووق مر  چاووت چت   وا ەوو ستەور ئەوگوقو جوابی ئەداوەوە 
 چ   کە یێ ەڕی و ختاڵە ئەوگوقکرد و ئەوەندەق سەرنڵ دا؟ ئەوو  

 مچە بانگی کرد ی ە  ڕاوەسیا بە با ی دوم.
ەوین و کەویتنە قستە و بتا  و ک ەەر ەوو خونچە و مەرسوومە ڕ ک

ەتتتاق کە  د ڕاژ تتتک واوتتتا  قتتتێوداو ێێتتت انەوە بتتت  وەکیتتتر، بە چەنتتتڕو
ەیی کە اەوە ئا نا و کەستی وەکیتر بتوو . بە یتاوڵئەیگوق قە دەمێ سا

 قێکراو ئەەانی.   و خ وا  بە غەدر  دام قە دایەەردووک
ەەنتتتد  جتتتارو  ب خ وتتتا  قەێە   و مە ەار جتتتار ئەێروتتتاومەرستتتو

قە بیر ئەچووەوە و دەستییا  ئەکترد بە پێکەنتین، ێەقتێ خ وا   ەخونچ
ئەێەر متاوەی ەەبتواوە دەستیی ئەکترد بە باستی مێتردەکەی و جارو  

بتت  ختتونچەی ئەێێتت اوەوە کە چتت   بتتوو  و چەنتتد وەکیروتتا  ختت ش 
ی یتتتئەێتتتوق و ئەو چ یئەووستتتت و چتتت   ڕاوتتتا  ئەبتتتوارد و ئەم چیتتت

ئەێتتوق. ەار جتتار ختتونچەش قەێەڵتتی ئەێروتتا و ەەنتتد  جتتارو  دڵتتی 
یەواوی  ومە بە متتتتتتتتاوەوەکی کەم بەوئەداوەوە. ختتتتتتتتونچە و مەرستتتتتتتت
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 تتارەەای ژوتتا  و ڕەو تتت و ختتووی وەکیتتر بتتوو  و ەار وەکیروتتا  
 خ ش ئەووست و ەەوڵیا  دا کە دڵی وەکیر ەار ڕاێر .

کرد. ئا تنا و ناستیاوی خ وتا  و ختاڵە  بەرەبەرە میوانی  دەسیی پێ
چ وتا  ئەکترد ، ەمتانی  چتوونەوە الی ئەوانەی ەایوو ژنی خاڵەش. ئ

 و قە ماڵی خاڵە بن.ڕاژی جوم انی  ئەوە ەەر ئەبو
ا بتتتتاڵی ێریاتتتتوو و یەواوی نتتتتوقمی و ەەمتتتتوو دانیی تتتتئەحتتتتمەد قە خ 

ا ەەستیی دواوی دڵیتوگ، بەام قە قتنڕاژێاری بووبوو بە ەەنگوونی ما
بە ناڕەحەیی و پەرا ییەن ئەکرد و دڵی پ  ئەبوو ب  داوتک و بتاوکی 

 و ماڵی خ وا .
ەەمیشتتە  بیتتری ئەکتتردەوە کە داوکتتی چەنتتدی ختت ش ئەووستتت و چتت  

و بتتت  دەمتتتی ئەو باێتتتت و جتتتوانیرون و وەەوڵتتتی ئەدا کە خ  تتتیرون پتتتار
خ  تتتیرون جێگتتتا ەەمیشتتتە بتتت  ئەو بێتتتت و ەەمتتتوو ەیتتتوا و ئتتتاواق و 

  ئێستیە ئەم کەویت یە  ێکی ەەر بەوەوە بتوو و ئەو بتوو، چتخ ەەڵکێشان
یەوە و ئتتاوایی ەتتای یە دی و ئەو ژنەی کە  تتەودای بووبتتوو یئەم خ  تت

ڕاژ ختت ی مەستتت و متت  ئەکتتاق قە ێتتوڵی  و باوە تتی،  تتەوێریتتوووەییە 
دەم و قێتتوی. ئەی داوکتتی چتت  ؟ ەەر وا بە رتتاجوی و دڵگیتتری بمێنێتتت؟ 

بیتر بچیتیەوە؟  ەی قەیئەو باوە ە ێەرم و ێوڕەی پ  قە دڵنیتاوی و ئتارامی
کتتویێ و رتتا و پەرا تتییەی و ئەو دڵەوئەو متتا  و دەسیاەستتەراەێنا  و د

یەواو؟ ئەحتتمەد چتتاوی پت  ئەبتتوو قە ورمێستتک ەتی  و  ەی ئییتتریەەراستانی
ئەدا قەو  تتتتتتتیەی بەردەمتتتتتتتی و و بە یووڕەبتتتتتتوونێکەوە مستتتتتتتیەک ڵەی 

ەەڵەستتیاوە ستتەرپێ و ستتەری ڕائەوە تتاند و ئەوتتوق نەء نەء وا نابێتتت و 
 کایەوە.بێوڕی ئەداوە خ ی کە قەم ڕاژانە بچێت و دڵی داوکی چان 

د ترونەکەی ەتایە سێ مانگ سکی پت  بتوو و ئتاوایە  خونچە دوای دوو
و د  و یێکچتتوو  و  ووا جێتتی بە نەئەێتترق و بێتتودانیدی و قە خ  تتی

 انەی قێ بوو بە  اوی و سەورا .یئەو نەورە ناڕەحەیی
بەوانییەن ئەحمەد ئییتر خت ی پتێ نەێیترا و چتوو ەەنتد  قەو  تیانەی 

 یک ی کە داوکتی حەەی قتێ ئەکتاق و بت  خو تک و براکانیشتی دوتارو
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خاڵەی ێوق کەوا ئەوەو ت بچیت ب  ستەردانی متاڵی ک ی و بە خونچە و 
 خ وا  و سواری ئویومایوەکەی بوو و کەویە ڕ  بەرەو سوێمانی.

خ ی و کە داوکی چەند  یقە ڕوگا بەدەم بیرکردنەوەوە قە وەخیی مناڵی
راش بتتوو بتت ی، قەبەر ختت وەوە ستتەری ڕاوە تتاند و ەەردەخەنە ەپبە

ایدائی بتوو و ئینای  ە ی یەی بیرکەویەوە کە قە سێریی و ئەو وەخ
دونیا بەەار بوو قەێە  مەکیە  چووبوو ب  ستەورا ، وەخیتی نیتوەڕا 
قێیتتا  بتتوو بە بتتا و یتت ف و بتتارا  و ەەور و یروشتتیە، چتت   داوکتتی قە 

اوار ەتتەتتایاوو و ێروتتابوو و ێویاتتووی ئەی ستتوێمانی وەن  تتێیی قتتێ 
 ئێسیە کوڕەکەم خنکاوە و چت   وەستیا قتادری مێتردی  تەڕی قەێە 

کردبتتوو و ێویاتتووی کچتتی ختت  ەەر کتتوڕی یتت  قە ستتەورا  و دە تتت 
   ەی یتر، چتڵبەکەوە ئەووت  وەکتو ئەو ەەمتوو منتانییە ەەموو مەکیە

ئتتتاخری داوکتتتی ختتتت ی پتتتێ نەێیرابتتتوو و چووبتتتتوو ستتتواری پاستتتتی 
پوورەاکەی بووبوو بە پاڕانەوە و پێتی ێویاتوو کەوا بچتن بت   تو نی 

گا ئویومایوی یەقەبەکانیا  پتێ  ورانی مەکیە  و ئاخری قە نیوەی ڕسە
خت وەوە  بەر ی و قەیتێەوشیاوو کە ئەێەڕانەوە ب   ار. ئەحتمەد پێکەن

ێتتویی ەەر حەوتتای بتتردم یتتا چەنتتد ستتاڵێک ڕەوییەکتتانم ێاڵیەوتتا  پتتێ 
ئەکتتردم و بە وەکیروتتا  ئەێتتوق کتتاکە ئەەوەیتتی ئەحتتمەد مەدە  و ەار 

ئەکە  نێتتتتت وای قتتتتێ قەێەڵتتتی مەڵتتتتێن ئەێینتتتتا ئێستتتتیە داوکتتتتی پتتتتێ بوا
 ا.دیاوانئەبوور یەوە قە

ا و وەکستەر ئەحتمەد خت ی ێەوانتدە دبەبێ وەسیا  قە ەی  چاوخانەوەک
ستتوێمانی و چتتووە بەردەرکتتی متتاڵی خ وتتا  ڕاوەستتیا، قە دەرێتتای دا و 

متتاچی کتترد و  چتتووە ژوورەوە و وەکتتو  تتێت پەالمتتاری داوکتتی دا و
ێکی وەکو منتا ، داوکیشتی ەەمتوو  تیسەری خ ی نا بە سنگیەوە ەەر

کتترد و ورمێستتکی ەەردووکیتتا   چتتووەوە و ئەووتت  باوە تتی پیتتا بیتتر
 یێکە  بوو.
ش وەکتتو ژنێکتتی ئاقتتس و ەوەش دڵنیتتا بووبتتوو کە داوە ڕەرنتتائەحتتمەد ق
 ئەحتتمەد و ختتونچەی پتتێهێنتتانی و دووربتتین  تتووکرد  و ژن تتارەەا 
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خ ش بوو و چونکە ئەحمەدی خ ش ئەووست و ەەروەەا خونچە ی 
دوای ئەوەی ئەووانتی  ەار قێی ڕاەی بتوو و قەەار خ   ئەووست و 

كەویتتووە و ڵو نتتابێیەوە کەوایە بتت چی ختتونچە ەەیتتاەە بتتراکەی ەونتتدو
 بت  بت  وەکێکتی بێگتانە وەوەەژنی با ە و ەەو ەەموو ما  و حاڵە چاک

 و ب  ئەحمەد نەبێت. بێت
ئەحمەد دڵی داوک و باوکی داوەوە و خو ک و براکانی یێتر الوانتدەوە 

دانێکتی ئتارامەوە ژنێ و ب ی ک ون و بە دڵنیتاوی و ووی داو  یی جوان
داوە کاروبتاری  ەسییدەوە یێەڕاوەوە کەرکوون و بە  ەوق و خ  ی

وەنتدەی یتر جتوا  ەخونچە بەسەر سکەوە ئ ژوا  و کاروکاساییەکەی.
قە چەنتد متانگی دواویتتدا ەەنتد  قەڵەو بتوو ئەووت  چتتونکە  بەامبتوو، 

 اوەوە.وو ئەوەندە نە ئەجو ووبووە  بمقەبەر سکەکەی ەەند  یەم
ق دانتتتی متتتارە ئەوەنتتتدە ەوتتترەن و ومەش ئەیگتتتووەەروەەتتتا مەرستتت

ەدی خت ش ئەووستت بە مسوون بوو و ئەوەندە خونچەش و ئەحتقە 
ەق بێاەش کترد و ەەمتوو خەوتا  حسرائیە پشوودا  و جار ک خ ی ق
نە ب وتتا ، ەەمتتوو  ی دا بەوا  و بتتوو بە دڵستت ە کی بێتتوو ەت ش و دڵتت

مە بتتوو و وئەرکتتی ئەو متتا  و میتتوا  و ەتتایوچ کەرە قەستتەر مەرستتو
 کەسی یر.

خونچە کەویە سەر ژا  و خوا کچێکی جوانی ئێستک ستووکی داوە کە 
گەرمی   بە دوو کەریەوە. ختو نئەیگوق سێو کن و قەێە  خ ی کتراو

ی ئەحمەدوشی قەێە  یێکە  بوو، ناووا  نا ناە ەارا بە نتاوی یو  یرون
 چەوە، چونکە داوکی یاقانە و ەار خ  ەووست بوو.م داوکی خاڵە

وا ستەری قتا  بتوو ئەیگتوق  متچە داوک و باوکی ئەحتمەد ەتاین، ختاڵە
ونەوتتا  بتتووە. ئەوەنتتدە ێە تتابووە و  ەکەی منتتاڵێکی پەقکەە ڕیتتاقە کتتو

ئەوەندەی قە ماڵی ئەحمەد ئەبوو چارەکی ئەوە قە ئویێل و ماڵی خت ی 
کتترد نەبێتتیەوە. ەەرچەنتتد ێویییتتا  نەئەبتتوو. ئتتاەەنگێکی وا خ  تتی بتت  

ب خ یتا   ێتوییخاڵە ێیا  ئاەەنگ بت  کتوڕ کتراوە نەن بت  کت . ختاڵە 
کتوڕ و کت  چیتیە؟ کچتی وایتا  بت  وڕە بوو و ێویی وەرقی وێووە و ی
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ەق و دڵستت ەی داوتتک و بتتاون و ئەدەم کە ئەوەنتتدە بە کتتار و غیتترەەڵتت
ە! ییانە چکە سەد کوڕ ئەەێنن، ئەم قس دڵی ەەموو کەسێکەوە  بەیە 

کردە خونچە و ئەوگوق یوخوا خونچەخا  وانییە؟ ختونچەش ڕووی ئە
ەەانتی ختوا حەوق کتوڕی پەقکەە تت ونەی داوەیتێ و ختوا دەرکتتی ای دو

 و ەوی دونیتتای بەستتەرا دابارانتتدویبەەە تتیی بتت  کتتردایەوە و خ  تت
ختتت ش بتتتوو ئێستتتیە ەیچتتتی نەئەکتتترد بیتتتری قەوە  ئەوەنتتتدە دڵتتتی پتتتێ

اژوتت  دوای وڕ نیتتیە. ئەو یتتا چەنتتد ڕئەکتتردەوە کە بتت چی کتتچە و کتت
یکەی کتتتچەکەی  بتتتوونەکەی ەەر بتتت وای نەئەکتتترد بتتت  ق نتتتاغە و مەقتتت

یێکی در تتتتژ ئەکتتتترد بتتتت  ق نتتتتاغە و ووی دەستتتتوڕائەپەڕی و بە خەواڵتتتت
 وا بتت ئەەێنتتا ەەروەن ئەوووستتت او دەستتیێکی پیتتیکەی کتتچەکەی  مەقتت

قێتک  بکاق کە ئەمە ڕاسیە و خەو نییە و جار کی یر بە دڵنیاوی چتاوی
ئەناوەوە و ئەنوسیەوە. وەخیێکی  کە کتچەکەی ئەێترق بە باوە تەوە 

ەوو دەم  و خەروتک بتوو  تیری ئەداوە ەەر بەوەدا ئەێەوشتت کە ەوو
بەر ت ب  المتل و ڕوومەیە نەرمت ڵە جتوانە بت   خ  تەکەی و متاچی 
کاق و ب نی کاق. ئەو کایانەش کە ئەو ژانە پێ  پێچە ییژە دژوارانەی 

اوە ێە تتە جوانەکانیتا  بتتێ ئتتارام و پتت  دەرد و ئتتاەار پیتا ئەەتتاق و چتت
ئەبتت ا و ا خ  تتی قە دڵتتی و قە مێشتتکی نەدئەکتترد یەنتتانەق قەو کایە تت

ەەر ێتتورج دوای بەردانتتی ژانەکتتا  ەەردەخەنەوەکتتی پتت  ەیتتوا و پتت  
 ئاواق ئەکەویە سەر قێوەکانی.

نەمتا و بە یەواوی  خونچە سەرقاڵی کچەکەی بوو و ئییتر دونیتای بیتر
ەتتتایاوو کە  مە و وای قتتتێوەا کتتترد و بتتت  مەرستتتوڕو حتتتاڵی بەمتتتا  
چتی بخت ون و چتی  اسی ئەر  خونچەخا  ئەمت رپێی ئەقومە ومەرس

وەا ن؟ ختتتونچە بە پێکەنیتتتنەوە جتتتوابی ئەداوەوە و ئەوگتتتوق یبنێتتت قتتتێ
ویە بەردەمتم ئەوخت م بە ەیەن بخیمەرسوومە ێیا  کەوای خ یە ەەرچ

 نە ت ئەبم.ونی ئەو چاوە جوانەوبێدەنگی و مەمن
ەقتتی نەبتتوو ە بە ەتتی  ج ر تتک ختتونچە ەوامیتتوا  بهایتتاوە ختتوم ب ا تتی

چتتت   ئەنتتتوو ، ەەمتتتوو ئەو  بەستتتەروانەوە، چتتتی ئەختتت   چتتتی ئەکە 
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ئەرکەش کەویاووە سەر انی مەرستوومەی بەستەەما . ەەنتد  جتار 
ئەێەر خومێتتتک قەو  بتتتواوە بە یتتتاواەیی ئەوانەی ڕاستتتیی و ێاڵیەوتتتا  

نڵ ئەوتانگریە خەڵتک، ئەێەر قەو جت رە ژنتانە یێکە  ئەکرد و وەکتو یتوا
ئەێتوق کچتێ بهایاوە بە میوانیا  ئەوسا ڕووی ئەکردە ختونچە و پێتی 

  ئەبێتت منتاڵەکە ەەر نتیەی بێتت و  چتداوکم مناڵداری وا نابێتت ئەوە 
اوە کتردبەیی، خەڵک ئەێەر وەکو یت  منتاڵی بەخێتو یی  ڕاکەی بوانی چی

بێنە با ەەنتد ک بگتری بت  ستنگی  ئەما، واەی قێئێسیە ی ەی ژنی  نە
 با ە ب  ەەناسەی با ە پێی ێەورە ئەبێت.

ئا تتنا و   نتتاوە   خومتتی دوور وتتاوکە  بو وتتا ئەێەر میوانەکتتا  دوو
 ناستتتتیاو، قە کایێکتتتتدا ئەێەر ختتتتونچە بە ەەڵەداوا  و پەرا تتتتەوە ڕای

وانە ستەور کی ەکەی کە وەخیتێ ئەێروتا ئەوا ئەو دالی مناڵ کرداوە ب ب
والی خ وتتا  ئەکتترد بتتوانن مەرستتوومە و کە  دوتتار نیتتیە ئەمتتوو ئە

کچێ  ئەوگوقئینجا ئەکەوینە چرپە چرئ و بە ەەردەخەنەوە وەکێکیا  
 یە ب وە وا ئەکاق بەخوا ڕەنگە ەەر ئەمەی پێ مابێت.یداوکم رەەرەی

بە چتترپە  و پەنتتا دەمتتی ئەنتتاوە تیئەوی یتتر جتتوابی ئەداوەوە و دەستت
ختوا کتوڕەکەی ەەر  ە پیتر. پەنتا بەکچێ خو کم ژنەکەی پیتر ئەوگوق

واوی پیر کردووە. ئەوەڕا ئەحمەد ەەموو سەری س ی بووە ئەم ەی بە
ەەر بە  یەوە. ئەوی یتتترو یناستتتنیتتتوەڕاوە کە ەتتتایەوە متتتاڵێ ەەر نەم

ئاخر قەدومی ئەڵێن ئەو ژنەی  وو بکتاق بە پیاو تک قە  ئەوگوقچرپە 
ەوە، پەنتا بەختوا خ ی منا  یر پیاوەکە پیر ئەبێت و خت ی ێەنتڵ ئەبێتی

ئەمە نیتتتیە واوە، ختتت  بە دراوتتتا  وا نەێویتتتووە قستتتەی قەدومتتتی وەن 
 نەخشی سەر بەرد واوە.

ی نتاە ەاەای وتنچەدا یێ ەڕو ەش حەوق مانگێک بەسەر منتاڵاوونی خت
جتار  متاڵەکەی ێەرم و خت ش  کچی خرپن و ئێسک ستوون بتوو، بە

ی بتت  وکتترد. ختتاڵە ەەر بەوەدا ئەێەوشتتت بتتوون و  ەقشتتەقە و دوتتار
بێنێتتت، جتتاری وا ەەبتتوو  تتیی وای ئەکتت ی و بتت ی ئەەێنتتاوەوە کە بتت  
منتتتاڵی  تتتەش حەوق ستتتاڵە دەستتتیی ئەدا. ئەێەر ختتتاڵە ڕاژی چەنتتتد 
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ی بتتت  نەێویتتتاوە و یجار تتتک ئەو منتتتاڵەی نەێریتتتاوە بتتتاوەش و ێتتت ران
یتتتاقەیی قسەکردنیشتتتی قەێە   نەوخستتتیاوە ستتتەر دڵتتتی ئەوا ئەو ڕاژە

ەتتتایاوو کە ختتتاڵەی ئەبینتتتی ئەوتتتداوە  ئەبتتتوو. منتتتاڵەکە وای قتتتێکە  نە
ا و ئەێەر ب ا تتیاوەوە دەستتیی ئەکتترد بە دانیەروتتکە ەروتتک قە خ  تتی

ێروتا  بت ی. منتاڵەکە چەنتد جار تک نەخت ش کەوق و دوتار بتوو دانتتی 
پتت  کەوق و ەەرەستتی ەێنتتا و ونچە بە جار تتک قە پەقودەرئەچتتوو، ختت

ئەو را قسە تی قەێە  ەایەوە وەن و کە  ئییر نەو سەری دونیای قێ
بکتتاق، ختت  ئەحتتمەد ەەر بە جار تتک نەوەو تترا بچیتتت بەالوەوە چتتونکە 

قەی ناکە مناڵە منتا   ێوییداخی دڵی خ ی بەو ئەڕ ت، ەەر ئەوەندە 
نەختت ش ئەکەو  و چتتاکی  ئەبتتنەوە ختت  یتت  خ یتتت کو تتت. ختتونچە 

ە بەستتەرەوە وەن دەستتی  ژ پەالمتتاری دا و ێتتویی یتت  بتت ا ەەقتتت نیتتی
راحەق و کەوات قێ یێک چووە، کە  بە ی ی سئیوا ئەڵێیت  ئەەانم ب 

ک و بتتاون نەێویتتووە وەرە دانیشتتە بە دوارمتتانەوە، ئتتاخر وەرقتتی داوتت
ی ختتتتت ی ئەێەڕ تتتتتت. یراحەق و خ  تتتتتستتتتتئیئەوەوە کە پیتتتتتاو ەەر قە 

ئەحمەدی بەسەەما  ئییر بێتدەنگ ئەبتوو قە ختوای ئەووستت کە وەکتو 
ێەرمتی قتێ ەتایاوو ئتاو و قیتک بێیەوە. مناڵی  ئەێروا و یای  خ ی قێ

ا ئەەایە خوار  و سرەویی نەبوو، ختونچەش قەێەڵتی دوییوبە دەم و ق
مە ئەەتتتتاق و دڵتتتتی ئەداوەوە و ەەنتتتتد  منتتتتاڵەکەی وئەێروتتتتا. مەرستتتتو

ی ب  ئەێوق، مناڵەکە یوەرەێرق و بە باوەش ئەوهێنا و ئەوارد و ێ ران
قەپت   ماق ئەبوو و چاوی ئەچووە سەروەن و نیو ستەرایێک ئەنوستت

ستەری دانەکەی دەرەچتوو منتاڵە  یتاکو ئەو ئەوداوەوە ەروکە و ێروتا .
 خونچەش ڕاحی قەێە  دەرەچوو و نیوە ێیا  ئەبوو.

ەنگتتتی ەەڵاورکتتتابوو ئەو ستتتەر و پتتترچە جتتتوانەی بە ەەوتتتیە ڕختتتونچە 
 سەری نە ت و جوی نەێ ڕی. وەوەونەبن نا، یا کچەکەی چادانەئەەێ

ێە  ئەحتتمەد دانیشتتیاوو  دڵیتتا  منتتا  چتتان بتتووەوە و ئێتتوارەوەن قە
ئەحتتمەد  یا  ئەکتترد،یختت ش بتتوو و قستتە و باستتی پێکەنتتین و خ  تت

ئەم   ایتتێەا یەوە ێتتویی ئەەانتتی نتتاە ەاڵڕووی کتتردە ختتونچە و بە ێتتا
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چەنتتد ڕاژە چتتان قەڕوالواەی کتتردی. ختتونچە قچێکتتی ەەڵیورچانتتد و 
یە بەقوربتا  ەەریتف و قەد باروکتت یتچ ێوییا و د انی کچەکەی دا بە

یێکترد و بە دڵە؟ ئەحمەد وەکو قە بانێکی بەردەویە ختوارەوە ڕووی  بە
ک و ئینجتتا قە یتت  قەد بتتاروکیر و ناستت ێتتویی ەەردەخەنەوەکتتی کتتاڵەوە

یە اکجوانیر ەەوە قەم دونیاوەدا؟  چووە نووکی و خەروک بوو دەست ب
دەستت ڕاپستکاند و بە دەستیێک یونتد کتچەکەی  موی، خونچە خت ی قە

گای خت ی. ئەحتمەد متاق  ێکی  ئەحمەدی الدا قە ڕو بە دەسیێریاوو 
خت ی و ستەور کی ستەرایەکەی  ە ستەردبەام نەواتر ،بوو و دڵی  تکا

و بەبتێ خواحتاویوی  ی ئت  درەنتگە ئەبتێ بت ام ئیشتم ەەوەێتوی وکرد 
. قە ڕوگتا لڕ  بەرەو ئویێت چوو و سواری ئویومایوەکەی بوو و کەویە

ەویتتارانەی ختتونچە کە ە ڕخەوتتاڵی ڕاوشتتت و نتتاڕەحەق بتتوو قەم جتت ر
اوونەکەی وێتتتتر بتتتتووە و بە جار تتتتک ێتتتت ڕاوە و واەی قەم دوای منتتتتاڵ

ەێناوە و ەەر ێو شتی نتادایێ و چەنتد جار کیشتە وێتر بتووە ئەقیژ نتێ 
خەوتتا  و ژوتتانی بتتووە بەم منتتاڵە، ا و چتت   ەەمتتوو ەتت ش و دبەستتەرو

وا د ت و ئەڕوا وەختیە  تێت بێتت کە یت ە  متاوەی بتدایێ  چ   ەەر
شتتێت قەێەڵتتی و دەستتیێک بکتتایە موتتی و قێتتی نووتتک بێتتیەوە و کە دانی

وڕە ئەبێتت وئەکاق قە دەستیی و یتەوو  ەەر بیانوو ئەداەویەوە و ڕائ
 قێی و قەم ڕاژانە چەند جار ک یوانجیشی یێگریووە.

ئەووستت ەەر بە  خت ش یبەام ئەوەندەی ختونچە ئەحمەد دڵگیر بوو.
بیتتتتتر  ەکەی قەیگیتتتتترووکانتتتتتدنێک ەەمتتتتتوو د   تتتتتکاند  و دڵوچاویر

ا ئەەتتاق و دئەچتتووەوە و ەەمیشتتە مەراوتتی ئەکتترد  و بە دەوروپشتتیی
 ەکانی ب  جێاەجێ ئەکرد.یداخواەو

یەنیتتا بوونتتاوە  ەد ەەنتتد  جتتار قەێە  ختتاڵە کە ەەر خ وتتا  بەمئەحتتت
باستتی ئەوەوتتا  ئەکتترد کە چتت   ختتونچە دونیتتای بیتتر نەمتتاوە قەبەر 

قتتای بەرە ئەبتتووەوە کتتچەکەی و ختتاڵە دەستتیی ئەکتترد بە پێکەنتتین و قا
ی ەائەوگوق ڕاسیت ئەو ت منی  قەیتاو نتاە ەاا و ددەسیی ئەدا بە وەک
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بیتتر نتامێنێ و ئەو ڕاژەی یێتر متتاچی نەکەم  روکتم دونیتام قەخەداوکتم 
 وەن ێێژ وامە.

ختتتونچە وردە وردە خەروتتتک ئەبتتتوو یوو تتتی ێتتتر  ئەبتتتوو قەوەی کە 
بەر ئەوە ستتتا  قەو ێەورەیتتترە، قە  تتتووی کتتتردووە بە ئەحتتتمەد کە دە

  دوو کەستتی ناستتیاوی بتتدواوە پتتێکەوە قستتە ئەکە  و وتتا ەەەرچەنتتد
ەو ئەکە  و ئەوگتتریە د  و چترپە چترئ ئەکە  وەوەەانتتی ئەمە باستی ئ

ئەکتردەوە  ا کت دداوانەی قە دڵتی خ وتوئەکرد، ئەو قستە و ڕوقسەی نە
وە وەکتتو باستتەکەی ئەو و بەوتتن بەوتتن ئەێەر ئەحتتمەد قستتەوەکی بکتتردا

کترد.  یایتیو قەوەی کە ئەحمەد باسی قەڵەوی و ەەربو ڕاژەی کە وڕ
ا و دەستیی ئەکترد بە دقسەوەکی ێتاڵیەی یتر قەپت  ئەیەقتی بەستەرو  وا

بتتتواوە و وتەد ئیشتتتی ەار بومتتت تتتەڕ و ب ڵەبتتت   و وتتتاخود ئەێەر ئەح
مت   و ێترژ ختونچە خت ی  ،ەەند  درەنگیر قە جارا  بهایتاوەوە متاڵێ

ەتا دوستا  کێتت بەڕ   ەوگتوقئیێگرینی، وەکتو ئەکرد و ئەکەویە یوانج
کێتت بتتردە الی دکیتت ر؟  ەوەر؟دکترد و کێتتت ێەوانتدە ئیستتیگەی  تتەمەن

 مساوری ەار ئەم ا ەایاوو  کچ ڵەوا  قەێە  بوو؟
ا و قە دڵی دئەما کە  ەق بەر ت قە داخانئەحمەدو  ەەر ئەوەندەی نە

ا ێاڵیەی بە دونیا ئەەتاق و ئەوگتوق دەوەرە یوختوا ئەم چتیم پتێ دخ و
وستتت نەکتتردووە قەو و منتتی  وا ئەەانتتم ختتوا کەستتی کەی درئەڵێتتت 

ستتتە و    متتتن  تتتێت و  تتتەودای ئەوم و ئتتتاوایم قچتتتەوتتتایر. دەوەرە 
م پتتتتێ ئەڵێتتتتت. ئەحتتتتمەد ستتتتەری یپێکەنینێکتتتتی ئەوە کەچتتتتی چتتتتاو چتتتت

ئەقڵە! ئەوگوق بەخوا ژنێکی بێڕائەوە اند و قە ژ ر قێوەوە ئەوا اند و 
چەنتتتد ختتت ش ئەو تتتت و  ێواوتتتا ناەانێتتتت و ەەستتتت ناکتتتاق کە چەنتتتدم

 !ئەو ەرسیم! ژنی چی و کچی چی؟
ئەچتوو کە بیەو تت پەقە بکتاق و یتاکو پێتی بکر تت منتاڵی  ەوخونچە قە

 وە ەێشیا کچەکەی ساڵی یەواو نەکردبوو دوسا  سکی بیری ەەبێت، 
چرپانتتتتتد ی دەردی ژنەکتتتتتا  ئەوانپتتتتت  بتتتتتووەوە. ئەووتتتتت  قەبەر ئەوە

ە ئەوووستتتت ئەحتتتمەد ەەرەیتتتیە بتتت  منتتتا  و قە ستتتەر کی یروشتتتەوەر
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. ختتتونچە کتتتاق و ئەوەنتتتدەی یتتتر بیاەستتتیێیەوە بە ختتت وەوەبستتتەرقا  
چونکە وا ئەەایە خەوتاڵی  ،کی نابەجێوەییەکەویاووە واسوا  و دوودڵ

یەی یی و ئا تیەد یێتری قتێ بختواق و ئەم خ  ەووستیکە ڕەنگە ئەحم
دەست بووبێتت و یتا ستەر وا نەمێنتێ خەواڵێکی دەموەەر ەەڵچوو  و 

ا بیتتتتر قەوە دڕاژاوتتتتک و کەستتتتی کتتتتاری یێتتتتاکە  و قە دوادو قستتتتەی 
 ا بگێ   و ژنێکی یر بهێنێ.ددوای ژنی یر بکایەوە کە چاو بە

دوارە خەواڵەکانی خونچە ەەموووتا  ەار نتابەجێ بتوو  و ەار دوور 
بتوو  قە ڕاستیی، چتونکە ئەحتمەد ڕاژ بە ڕاژ ەوتایر ئا تیی ئەبتتوو و 

سایی ئەوە بتوو کە قەێە  ەوایر خ  ی ئەووست و خ  یرون کاق و 
 خونچە بواوە و ێو ی قە قسەی بواوە و چاوی قە قەد و باای بواوە.

منتتتاڵی  یەوە قە خ  تتتیوختتتونچە بتتت  جتتتاری دووەەمتتتی  ەەر ێە تتتابو
اتتوو و بە بوو. کچەکە تتی پێتتی ێریاتتوو و بو تتو دووەەمتتی کە بەڕ تتوە بتت

ونچە ەەر بە یەواوی ختت ی اتتوو چتونکە ختواوی ەت ێری مەرستوومە بیە
ە و یەمە  بووبوو و یتاقەیی ئەمستەر و ئەوستەری نەبتوو کە وەردابووبە

دواوەوە بێتتتتتت، قەبەر ئەوەش  قەێە  كتتتتتچەکەی بێتتتتتت و بتتتتت واق ەەر بە
خەروک ئەبوو قەڵە و قتور  ئەبتوو، ئەحمەدوت  ەەر قە دوورەوە ئتاخی 

 ڵێرەوە بتتت  وا قەوەکێشتتا و ەایتتتی نەبتتوو کە پێتتتی بڵێتتت یتتت ە  بجتتودەەڵ
ە ناستتتتک و ئەما قەوەی کە ئەم ختتتتونچڕوختتت ق ئەکەوتتتتت، ستتتتەری ستتتتو

و ەتتتی  ە ختتت ی یەا کتتتردووە و ێتتتو  نتتتاداڕنتتتاەەنینە چتتت   وا ختتت ی بە
اوو  و یوو تتتی وا  تتتیێکی قەم دونیتتتاوەدا ال بەنتتترم نیتتتیە منتتتا  و منتتتاڵ

ێتتر یەن بووبتتوو کە بە ەتتی  جتت ر کی  کە  نەوەیتتوانی باستتی ختت ی ال 
یەیی! ئەحتمەد قە بکاق کەوا ب چی ێتو  نتادایە خت ی و ەەر منتا  و منتاڵ

یەکەی یسەر کیشتتەوە بەەەوتتی پیتتا ئەەتتاق و ەەستتیی بە ێتتر  و نتتاڕەحەی
 ی بتتتداق و دڵتتتتییئەکتتترد و بە د  و بە ێیتتتا  ەەوڵتتتتی ئەدا کەوا وتتتارمەی

 جانەی ب   ێت.ڕاێر ت و چاو قەو کردەوە و یوان
وی ئەدا بە منتا  و نێتنتی ێتاڵیەوە جەالو ێەقتێ جتار بە ختاڵەەەرچەندە 

چتت یەوە قەبەر منتتاڵی  حەوتتف نیتتیە یتت  وا خ یتتت بیتترئەوگتتوق یوختتوا 
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بەراکتتی بەردە  و  ئەوگتتوقستتەێاا  ختتاڵ ژنی  ئەوکتتردە پێکەنتتین و 
ە  ئەبتن مەروتووم دوستا  مبێنن داوکی کت  وا قتور  و یەمت واەی قێ

ئەێەر بە وەا خونچە کچێکی پێیە، خونچە ئەوداوە پێکەنتین و ئەوگتوق 
دا ستتەد دوستتا  کچتتم ئەبێتتت، ستتە ڕەوی بێتتت کەوایە قەوەڵتتی و یتتومیەم

بەام خەیتتای مەرسوومە تتە نتتاەێڵێ ەتتی  بتتکەم و دەستتت قە ەتتیچەوە 
 بدەم و ئەکەویە مەیح و سەنای مەرسوومە.

قەێە  خومێکتتی ختتاڵ ژ  بچێتتت بتت  ستتەر  ەبەوتتانییەن ئەبتتوو ختتونچ
ەی ناستتتتتیاو ک. ئەحتتتتتمەد بە ەەقتتتتتی ەانتتتتتی کە قستتتتتە قەێە  ییەرتتتتتوو
ووانتی کە بکتاق، چتونکە ئە ال ومە بکاق و سکااوەکی خونچەیومەرس

ئەو ت و چەند دڵی ڕائەێر تت و چەنتد  شخونچە چەندی ئەو کچە خ 
ا، بتت وە ەەنتتد  باستتی ختتونچەی بتت  کتترد و باستتی یوودڵتتی بتت  ئەستت

بت   یوەسواسی و قسە نابەجێکانی ب  کرد و باسی سی ەق و قەڵەوو
کتترد و ێتتویی بە تتکم قەمەودوا ەەوڵتتی ئەوەی قەێە  بتتداق کە  تتیی 

و ئەو  تیانەی نەدایتێ کە خەڵتک پێتی قەڵەو ئەبتن. پێشتی ێتتوق چەور 
کەوا نەەانێت چەند خونچە حتورمەیی ئەێر تت و خ  تی ئەو تت بت وە 

ی ێیرا و خەروک بتوو چتاوی پت  ڕێئەم قسانەی ب  ئەکاق. ئەحمەد قو
ئەبوو قە ورمێسک و ێویی ئەەانی منی  چەنم خ ش ئەو یت و چەنتد 

الم،  ەەموو خو کەکانم خ  ەووستیی قەبەقەد وەا حورمەیت ئەێرم 
 ێتتتتوییومەش دڵتتتتی پتتتت  بتتتتوو و دڵتتتتی ئەحتتتتمەدی داوەوە و ومەرستتتت

بەستتەرچاو ئەی بتت  ەوو واق پتتێ نەێتتویم، متتن خ  تتم ەەستتیم بەو 
ەکرد خ م بخەمە ناو ئیشی یاواەیی بەام حەەم نەئ ،ێ ڕونەی کردووە

 ی  ەەقت چییە. نەوەکو بڵێ وەوە، ئەمگوقێئ
ومەش کەویە ئتی  و کتاری وشتەکەی و مەرستئەحمەد چووە ستەر ئی

ا دئیشتتەوە بیتتری قە ختتونچە کتتردەوە و قە دڵتتی خ وتت ممتتا  و بەدەناو
یوختوا کتوڕی وا بتاش و  بەڕاسیی ئینسا  ەاڵمە وەکو ئەڵتێن دە ێویی

وی وکتتو  پەوتتا ئەبێتتت کەوا ڕاحتتی بە یتتاڵی متت دڵستت ە و ویتتداکار قە
 سەریەوە بێت کەچی ی ش وای ڕەویار قەێە  بکەوت.
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   خت ی و مێتردەکەی بیتر کەویەوە کە چتەرسوومە دڵی پت  بتوو و م
وەکتتو ئێستتیە خەروتتکە ستتەری دونیتتای قتتێ د تتیەوە وەن قەبەر ئەوەی 
ەەستتتتتت ئەکتتتتتاق ژنەکەی خەروتتتتتکە ێتتتتتو ی نتتتتتادایێ و ئەووتتتتت  وا 

پێتی حتاڵی خ وتا  چەنتد ەووست بتوو الی مێتردەکەی خت ی و بەخ  
ە ەەمتتوو خ  تتی دەستتیی بتتواو دڵتتی ڕائەێتترق، حەەی ئەکتترد ئەێەر بە

دونیتتتاوی بتتت  بهێنتتتاوەیە ژوور  و بەردەستتتیی، چتتت   ئێتتتوارا  کە قە 
ردە موتتی و متتاچی ئەکتترد و وەستتیاوی و بەنتتاوی ئەەتتایەوە دەستتیی ئەکتت

حەستامەوە و ەتی  ەتیون نتیم و ەتی  ێەرما تم نەبتووە.  قپێی ئەێتو
یەوە قە ورمێستتک و ەەنتتد  متتاق بتتوو ومەرستتوومە چتتاوی ختت ی ستت 

کانی داوەوە. مەرسوومە قەچکەکەی سەری یوند دواوی پەالماری ئیشە
 دا و قە کردەوە چونکە ەەسیی کرد کە سەری ەتایە ژا ، ستەر کی بتا

! ب وە ەەنێ جار قەناکاو و بەبێ ەی  ئیشێک ئەمەیا ێوییبەر خ وەوە 
و بیتتتتتانوووەن ئەداە تتتتتیەوە و ئەمنێتتتتتر یە ئویێتتتتتل، کە ێەڕامەوە ەەر 

کتو   ێنێتت، کتاکە ئەحتمەد قەدەرب ئەمهێنێت و ئەمااق یتاکو قستەم قتێ
ئەکرد؟ خەڵکی ەار  قێ بوو وا  کەم؟ مەرستوومە ستەری  یبوو؟ چی

ڕاوە اند و ەەناسەوەکی ەەڵکێشا و ێویی کچەکە! چەند قەستەرخ  و 
دەرئەەێنێتت بتێ ئەوەی ەەستت بتکەم کە  بە ئاقڵی ەەموو قسەکانم قێ

 ومەوئەمە نیتتاەی چیتتیە و بتت چی ئەم پرستتیارانەم قتتێ ئەکتتاق. مەرستت
ڕەبتتب  یئەحتتمەدی چتت ێتتوییدەم ەەردەخەنەوە ستتەری ڕاوە تتاند و بە

 تەرق کتوڕە و پیتاوە، پیتاوی  ێنێ بەخوا بەخواوە قە داوکی خ ی نەس
ڕاستتتیی  وەرە یوختتتوا بە حتتتورمەیم کەم دوتتتوە، دەوا بەنتتتاموو  و بە

 دونیا سینەماوەکی ەار سەورە.
رستتتتتوومە بە ڕوووەکتتتتتی ەکە. مەیختتتتتونچە ێەڕاوەوە قە متتتتتاڵە یەرتتتتتوو

ی و ێتویی یروەوە و پەنجەی خستیە ستەردەمی خت پ  ەوە چوو بەخ
ە چوی قتێ کەویتووە خەوی خێتر بێتت. ختونێیانی  ئێستیە خە ناە ەار

ی ختتوارد و یتتی کتترد و چیتتبە ئەستت اوی قێتتی پرستتی کە نتتاەی كچتتی چ
دەم ەتتاینە بەرەو ەەوتتوا  و بەرەو ژوور بتت ی مەرستتوومەش ەەر بە
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بتت  ختت ی  و ری  تتیووەو ستتەێێتت اوەوە کە وا نتتانی با تتی داوەیتتێ 
ک و  تکە چەنتد ڕ ینوسیووە. ختونچە چتاو کی ێێترا بە متاڵەکەدا و دوت

ی یپێتتتک و پتتتان و یەمیتتتوە دڵتتتی ختتت ش بتتتوو و ێە تتتاوەوە قە خ  تتت
نتتاوە  مەرستتوومە و بتت نێکی قتتاومی ەەڵمتتژی و ێتتویی ئەوە چیتتت قتتێ

ب نێکی ەار خ ش د ت و چووە پێشەوە پەالماری دا و دەسیی کتردە 
بەڕاستتت ئەێەر یتت  نەبووویتتاوە متتن چتتیم ئەکتترد و  موتتی و ێتتویی ئەر 

ت ێتئت  ختواوە قێتت بەەوتا ب ێوییوەن دوو ماچی مەرسوومەی کرد و 
وەکتتتو یوو تتتت کتتتردم بە یوو تتتی ئەم کتتتچە با تتتەوە قە ڕاح ەوتتتایر 

ستێ جتار ختونچەی متا  کتردەوە و ئییتر  خ  م ئەو تت. ئەووت  دوو
ستەرکاڵوەکەی چوونە بەرەو ژوور. خونچە سەرپ  تەکەی داێترق و 

  ئەم کتتتاڵو و متتتاڵو و کتتتردەوە و ێتتتویی وەی داوە ستتتەرم ەتتتایە ژا
ەند قور  و ناخ  ن ەەرچەند ستەر ئەبەستیم ستەرم چسەربەسیانە 

د تتیە ژا ، خەروکتتی جتتل داکەنتتد  و جوگتت ڕون بتتوو کە ڕووی کتتردە 
ئەر  ئەحتتمەد چتتووە دەر ؟ مەرستتوومەش بە  ییمەرستتوومە و پرستت

یتاواەیی ەێشتیا  بەسەر ئەحمەد بکایەوە سە بکاق و قەەەقی ەانی کە ق
ی یتجێ ماچەکتانی ختونچە و تک نەبووبتوونەوە بە ڕوومەیتیەوە و ەان

ا بکاق. قەبەر ئەوە خ ی ێورج کترد دکە ئەیوانێت ەەند  ناەی بەسەر
کان ئەحتمەد ئەڵێیتت؟ ئت  ڕاحتم دەرچێتت  ێوییو ەەند  ماق بوو و 

 ب ی.
بتتت ؟ چتتتی بتتتووە؟ پتتت  وەرێەڕا و بە  تتت رەەویەوە ێتتتویی ختتتونچە قە

ئەەانتتی چتتی بەو وەقیتترە قە ختت ق ب رستتە یتت  وەا مەرستتوومە ێتتویی 
ڕاستت ئەوە چت      ڕەویتاری قەێە  ئەکەوتت؟ ئەر  بە ئەکەوت و چ

دڵتتتت د تتتت؟ ختتتونچە ئتتتاەێکی ەتتتایەوە بەر و ستتتەری داخستتتت و بە 
ب ؟ چیم قتێ کتردووە؟ مەرستوومە ێتویی  ێوییبوەوەکی ژ ر قێوانەوە 

ێەر بەستتەەمانە ەەر ئەو ر تتت قستتەوەکت چتت   چیتتت قتتێ کتتردووە مە
قەێە  بکتتاق؟ چتتان بڵێتتت ەەر یتتووڕە ئەبیتتت ختترائ بڵێتتت ەەر یتتووڕە 
ئەبیت، ئەو ئەوەندەی خت ش ئەو یتت و بە یەنتگ دڵتیەوەوە و ەەمیشتە 
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چاوی قە دەمتیە بوانتێ چتی ئەڵێیتت و چتی ئەمتر ئەکەوتت، مەرستوومە 
ئەوەی متاوە  بەستەەمانە ەەروەا کردی بە ێتاڵیە و پێکەنتین و ێتویی 

ی و ێتویی دەبتت ا یتتنتو ژق بت  بکتتاق یت بە و استتیراراقو . ختونچە پێکەن
نتد ەی قەستەر مەکەرەوە، وەوت  وەقیترە چب ا نانەکە یتێکە و ئەوەنتدە

 ێوناحە!
ەار وەا ئەر تتت ێتتتوییدەم چتتتوونە بەرەو چێشتتیخانەکە مەرستتوومە بە

 وای قێ ئەکەوت دڵم خەروکە ئاێری یێاەرئەبێت ب ی.ە ێوناحە ک
و  تتو نی کەوق بتت  چیشتتیخانەکە و  وەچە قە جتتل ێتت ڕون بتتووەختتون

ژ تر  وەانی ئەوە چتی قەوئەوە بەڕاسییە؟ کچی یت  چت ێوییو  یپێکەنی
ستتەراوە و وەقیتتراکە مەبیتتنە. ختتونچە دەستتیی  تتت و دانیشتتیە ستتەر 
ستتارە و قتت ڵی قتتێ ەەڵمتتاڵی و ێتتویی بێتتنە بتتا ەەر بختت م  تتەرق بتتێ 

ونکە ڕقتتی قە قەڵەوە. د تتت چتت کم قتتێێئەوەنتتدە بختت م یتتاوەکو بەقەد ویوتت
دەم  تت دانتانەوە ێتویی ئینجتا خت ق ەەرەر ئەکەوتت و مەرسوومە بە

دوور قە یتتت  یوو تتتتی ەەەار نەورە نەخ  تتتی ئەبتتتتی، بتتتتێجگە قەوەی 
ەوتتت یوختتوا حەوتتف دومەنتتی ئەو قەش و الرە جتتوانە  تتیرونە یێتتک ئەد

كی نانی سەر سارەکەی کترد و ێتویی ئەوە چیتیە  نییە؟ خونچە سەور
بتوانم چێشتیەکانت وەکتو ڕاژا  نیتیە  توووست ارد ئەحتمەد ڕایی ئەڵێ
ی و بە یتتی نەختت ش و خەستتیەخانە ئەچێتتت؟ مەرستتوومە پێکەنیتتقە ە

قەمەودوا ئەوە قتتتتێ ئەنتتتتێم کە بتتتتوانم  ێتتتتوییدڵستتتت ەانەوە و نتتتتاەەوە 
قاەانجی ی ی ییاوە و سی ەیت یێک نتاداق و ئەبتێ بە قستەم بکەوتت و 

 ڕی و دڵتتی ئەوەنتتدە نە تتکێنی، ئەبێتتت قەێە  ئەحمەدوتت  ڕەویتتار بگتت
ئەێینتتا بە  ێتتوییمەرستتوومە قچتتی  تت ڕ کتترد و داوە پتت مەی ێروتتا  و 

ا دەێرم و ەەر قە  ارەکشتدقەبری ئەو جوانەمەرێە ستەری خت م ەەڵت
نامێنم، ەار جار قە خوا دەپاڕ مەوە و سوپاسی ئەکە  و ئەڵێم ختواوە 

ستوکارم ێیا  ئاخری ئەجرق دامەوە کە ئەم ژ  و پیاوەق کترد بە کە
ەو تتن، مەرستتوومە قەستتەر منتتی  ئەوەنتتدەم ختت ش ئ ئەوەنتتد با تتن و

نتتتتایوانم یتتتت  بە رتتتتاجوی بایتتتتنم، کتتتتان  ێتتتتوییشتتتتت و وقستتتەکانی ڕا
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ئەحمەدوتتت  قە بتتتتاون و بتتتترام ەوتتتایرە و خەروکتتتتن ستتتتەر قە منتتتتی  
ئە ێو نن. خونچە دەسیی ڕاکێشا و دەسیی کردە موی و ێویی یوختوا 

و ێویی دڵتی خت ق نتاڕەحەق  مەێری و ئەوو  دەسیی کرد بە ێروا 
بێ ئییر بە قستەق بتکەم. ئەو ڕاژە یتاکو ئێتوارە ئەحتمەد  مەکە  ەرق

ئەێترق نە یدەرنەکەوق، ڕاژانی یتر چەنتد دڵتی نتاڕەحەق باتواوە یتاقەی
ەوە پشتتتتوووەکی ئەدا. ڵمتتتتا ەەر ئەەتتتتایەوە متتتتاڵێ و ستتتتەری ئەدا و قە

ختتتونچە کتتتێ  کەویە کتتت ڵی و قەبەر مەرستتتوومەش کە قەوقتتتی قەێە  
ا ەار یووڕە و ناڕەحەق دردبوو دڵی نەئەەاق قسە بکاق، بەام قە دڵک

بوو کە ستەراق بتوو بە نووکتی پێنجتی ئیتوارە ئییتر ختونچە خت ی پتێ 
بتتتوانە خەروتتتکە نیتتتوەڕوانی  ختتت ی ئەدە تتتیەوە و  دە ێتتتویینەێیتترا و 

ت ەکەم و قسە نەکەم، با ە یت  ئەمەوتناوەیەوە، ئاخر ی  ئەڵێیت  ەڕ ن
 بە دڵە؟

ی و ێتتتویی ئینجتتتا وتتتدەستتتیی قە ستتتنگی ختتت ی دا و ڕاپەڕمەرستتتوومە 
بە تتکم ئیشتتێکی بتت  بتتووبێ، وتتا چتتووبێیە دائیتترە و متتائیرە، ئییتتر ختتاڵە 
ێیتتتا  ئەناستتتی ەەەار کتتتو  و کەقەبەری ەەوە ئتتتاخ  کتتتان ئەحتتتمەدی 
ەەڵ ێچاوە و ب  کو ی بردووە، ئەوە نییە خ  ی دوتار نەبتوو ئەی ئەو 

ناەەختتانی نەکتتردووە؟ ختتونچە چتت   یتتاقەیی ێریتتووە ئەمتت ا متتاچی 
قچێکی ەەڵیوریاند و ێتویی بتا وابێتت وەکتو ئەڵێیتت و چییتر قستەی بە 

 .  ا ەەەار و وەن خەواڵی کردەوەدئا کرا نەکرد و قە دڵی خ و
و مینتتی  کچتتی ختتوا ئەەانێتتت دوستتا  بەغتتدادی و مەغتتدادی ەتتایوو  -

یە ستتەری ختت ی قتتا  کتتردووە، ژووروتتا  ستتجتتو  قەبەروتتا  قەێەڵە، ئێ
بێتتتت و کتتتام ژوور با تتتە ب وتتتا  و ئەوا  چەنتتتد کە  و چتتتی  چتتت  

ختت وەوە ختت ی ئەختتایە ئیشتتی کوڕەکتتانەوە، دە بڵتتێ یتت   ئەختت   و قە
ەەقتتت چیتتیە بەستتەرەوە ختت  ژوور دابە تتکرد  ئیشتتی یتت  نیتتیە. وەکتتو 
ئەو جتتتارەی چتتتووون بتتت   تتتەقاڵوە و قە ڕ گتتتا ئویتتتومایوی ئەو متتتاڵە 

و وەستیا و  رد بە وییەربەغدادویە رارەبە پەکی کەویاوو چ   خ ی ک
ەێشتتتت و خەروتتتک بتتتوو  ەی ئەو ێەرمتتتاوە بەجتتتێچئتتتێمەی قەبەر قتتتر
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ئتتاابوو  ەەر ئەوەنتتدەی   ئەو کتتچە رارەبتتانەی یێ وکێین و چتتوب تت 
کەوق و  کە ، یاکو ختاڵە ەتاواری پتێب نەمابوو بە ئا کرا باوە ی پیا

ێ نەەێنتا . قێی یووڕە بوو ئینجاش یتاکو بت ی نەخستینە ئتی  واەی قت
گی دەرکی حەو ە ختونچەی قە خەوتا  دا، مەرستوومە بە ڕاکترد  دەن

چتتتوو بیکتتتایەوە. مەرستتتوومە ەەنتتتێ دواکەوق و دوای نەخیتتتێ قەێە  
مە سستتت و متتاق و تتاێرد کی ئتتویێوەکە ەتتاین بەرەو ژوور. مەرستتو

وەی ڕاحتتتم دەرچێتتت ئەوە کەی ەەر ێتتتویم نەکتتتراوە  ێتتتوییبووبتتوو 
ەرنەکەوق، ئەوەڕا ختتاڵە ێیتتا  ستتەر نەداق بتت وە کتتان ئەحمەدوتت  د

 قە ێتوییی و وتبکەوتن. ختونچە دڵتی داخورپتا و ڕاپەڕ خواوە ئینجا چتی
ا د ڕ ی خودا چی قەوماوە، سست بوو ڕەنگی پەڕی، کە ەەنگەکەی قێ

 خاڵەوە.  وە ئەحتەد بوو ەایەوە وابە ەەموو ئەقڵێکی الی وابوو ئە
چتووە و  ت رەە بتوو بە  ی خونچە یێتکومەرسوومە قە دوورەوە کە د

کتتان حەستتە  ئەڵیتتت ختتاڵ ژ  قە خەستتیەخانەوە و  ێتتویییەکەوە یمتتای
ەوە ختتاڵە و کتان ئەحتتمەد بە دوتاروەوە  قەو  و یتتا یەتیوکە، قە بەوتانی

ئێسیەش دەمیتا  قە نتا  و ئتاوو  نەداوە و کتان حەستە  ەتایووە بە 
و بە  ادو کێشتتتای بە خ وتتت یدوایتتتا کە یتتت ش بچیتتتت. ختتتونچە ڕاپەڕوتتت

ور بێتتت وەی ختتوا نەکتتاق بەام قتتێ دو ێتتویینتتاڕەحەیییەکی ەارەوە 
ەوە کە  قستتتەی نەکتتتردووە. ی ژ  ێیتتتا  ئەی ئەوە بتتت  قە بەوتتتانیڵختتتا

ختونچە ێتورج ەەستیاوە ستەرپێ و بە دەستیێکی قەرەان و پەقەپەل و 
ی ئویومایتل کتردەوە و چتوو ستوار ی مەرسوومە خ ی کت یبە وارمەی

 بوو بەرەو خەسیەخانە.
ەوەنتدە ەتت ێری بووبتتوو و ختونچە ختتاڵ ژنی ەار خت ش ئەووستتت و ئ

وو کەستتی ەەانتتی داوتتک و خو تتک و ەەمتتد یائەکتتراوەوە ودڵتتی پتتێ 
یەوە گتژنێکتی ەار دڵست ە و بە یەن قێرە  ئەوەندە قەێەڵتی ڕاەتایاوو و

ا یەروتت  بتتووەوە کە   دباڵو بتتوو قە دڵتتر تتوەگتتا خەوتتاڵی پ بتتوو، قە ڕ
 اخ  تتیدیەوە قە دڵتتی یبوخیتتانێکی بە ئەحتتمەدی وەقیتتر کتترد و قە بەوتتان

 یە!یەەر قسەی پێ ئەڵیت کەچی ئەحمەدو  خەروکی چ
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ا و ەەر ئتام و دخ وت ا بەناو ئویومایوەکەدا ئەوکش ەوو قە خونچە ەوو
 ئ وی بوو یاوەکو ێەوشیە خەسیەخانەکە.

بە پەقە دابەەی و قەێە  کتتوڕەکە چتتوونە ژوور  و ژووراوژووروتتا  
و  کتتترد بەام ەەر ەوو ختتتونچە یێگەوشتتتت کە ختتتاڵ ژ  یەواو بتتتتووە

نەماوە چونکە مایەمینی خوم و ئا نا کە قە ە ڵەکە ڕاوەستیا بتوو  و 
چتتاوی ستتووری ئەحتتمەد و سەرداخستتینی ختتاڵە ەەمتتووی بتت  ئا تتکرا 

 کرد.
یە و مردنی خاڵ ژ  خوم و کەسێکی ەار بەسەر ئەحمەد وقەبەر یەرو

باوکی ئەحمەد و ختونچە و داوە ڕەرنتا و  و خونچەدا داباری، داوک  و
 رو .ێەقێ خەڵکی ی

قا  بتوو و بە دەوری ختاڵەدا   بەونێکی باش ئەحمەد و خونچە سەروا
ئەەتتاین و دڵیتتا  ئەداوەوە و ەەر ئەوەنتتدەوا  نەمتتابوو کە ختتاڵە بگتترنە 
ک ڵیا  و واوتا  قە ختاڵە کترد کە بە متاوەوەکی کەم برونەکتانی ستاڕ ژ 
بتتان و ستتەر دانەو نێتتت بتت  ئەجەل و قەەا و قەدەری ختتوای ێەورە و 

ا بکاق قە کوڕ و کچی نەبوو ختوا کتوڕ کی وەکتو ئەحتمەد  وکری خو
 و کچێکی وەکو خونچەی داوەیێ.

ختتاڵە بە یەواوی ئییتتر ێواستتییەوە متتاڵی ئەحتتمەد و جتتار کی یتتر دڵتتی 
یەنیتا  نەەاق سەر بکایەوە بە ماڵی خ واندا چونکە ەەرچەنتدە ختاڵە بە

بە ئەو ژنە با ەی بیر ئەکەویەوە بەکتو  بە د  دەستیی ئەکترد  وئەبو
ێروتتتتتتتانن قەبەر ئەوە بتتتتتتت  پتتتتتتتاککردنی متتتتتتتاڵەکەی و ەەڵاژاردنتتتتتتتی 
کەقوپەقەکانیشتتتتتی ەەر ختتتتتاڵە نەچتتتتتوو، ەەمتتتتتوو  تتتتتیە با تتتتتەکانی 
ێواستتتتیراوەوە بتتتت  الی ئەحتتتتمەد و ختتتتونچە، کەقوپەقەکتتتتانی یروشتتتتی 

 ەەمووی دابەش کرد بەسەر خومەکانی خ ی و ژنەکەی دا.
ارە دڵتی جت دوای سێ مانگ دوستانەوە ختونچە کەویە ستەر ژا  و ئەم

اوونەکەی پێشتووی نکە منتاڵێیرابوو و چاوی پ  بتوو قە ورمێستک چتو
ئەکەویەوە کە ختتتاڵ ژ  قە ژووری دانیشتتتیاوو و وەکتتتو داوکێکتتتی  بیتتتر

ەوە و قسەی خ  ی ب  ئەکترد یتاکو وەەی یدڵس ە ئارەقەکەی ئەس و
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بیتر چوونتاوەوە. ختونچە قتوڕێی ێیترا و قە  بەرە باواوە و ژانەکتانی قە
کیەکانی ختاڵ ژنی بیتر ئەکەویەوە کە جتاری پێشتوو ژا  وا نددڵی خ و

ە نتوقرچی متاڵە ئەوگرق ئەو پێی ئەێوق ێو  مەدەر  ئەم وردە ژانتان
 .خەەوورانی پێ ئەڵێ

جتوانکەقەی  یتریجارەش کچێکی  نەچوو کە خونچە ئەم دەی پێنەئەو
ی پت  کترد قە ێوڕ کرد و دڵی داوکتوو و ئەوەندەی یر ماڵەکەی ێەرموب

 بەخ کرد .ا و ب وائومێد و ەیو
ەد وەکتو جتارانی مخونچە ەەند  ڕەو ت و خوی ێت ڕا و قەێە  ئەحت

 ەتتایەوە و  ەڕو تت ڕ و دەمەقتتاڵی و ییتتر و یتتوانجی ئییتتر نەمتتا، بە قتتێ
یتتتاواەیی کە ختتتاڵە قەێەڵیتتتا  ئەژوتتتا و ئەووتتت  ەەوڵتتتی ئەدا کە دڵتتتی 

 ناڕەحەق نەکاق و ەی  کار ک نەکاق کە ئەو پێی سەغڵەق بێت.
ڵە بتت  چەنتتد ڕاژ تتک چتتوو بتت  ستتوێمانی بتت  ابەونێکتتی بتتاش ختتدوای  قە

ا دستتتەردانی ختتتوم و کەستتتوکار. ختتتونچەش کە یرستتتی ختتتاڵەی قە دڵتتت
 دئەحمەد چەنتوڕە ئەەایە بەرچاو. وییە ینەمابوو، قەبەر ئەوە ئەو بەوان

جار ک قسەی قێ پرستی، ختونچە خت ی ێێتل کترد و جتوابی نەداوەوە. 
ری قتتا  بتتوو، ئەحمەدوتت  مەرستوومە خەروکتتی ئیشتتەکانی بتتوو و ستتە

ختتت ی ێتتت ڕی کە بتتترواق بتتت  ستتتەر ئیشتتتەکەی. ختتتونچە ڕووی کتتتردە 
 مەرسوومە و ێویی ئەوە باسی چییا  ئەکرد میوا  و دەروەیی چی؟

ە ێیتانە پێتت ئەڵتیم یئەوە نیت ێتویییەوە ەەڵی داوێ و یئەحمەد بە خ  
کە ئەو خومانەی خاڵ ژ  ئەوانەو ت بێن بت  المتا  ستەرما  بتدە ، بە 

وابوانم خەروکتی مناڵەکتا  بتووی بت وە ێو تت قتێ  ێوییەخەنەوە ەەرد
نەبتتوو کە چتتی ئەڵتتێم، ستتاەونێ جتتوم ەوە و ئەوانەو تتت بتتێن. ختتونچە 

و ێویی ئەوە چییە دوسا  خەواڵیتا  داوونەیتێ خت  ستاڵێکی   یڕاپەڕو
 وەائەبێتتت متتن نەچتتوومەیە ماڵیتتا  و چتتاوم بە چارەوتتا  نەکەویتتووە 

د بە ەەردەخەنەوەکتی ناچتاری و یرستەوە یاقەیی کەسما  نییە. ئەحمە
ختت  منتتی  ەەر متتاوە و کتتایم نیتتیە قەێەڵیتتا  دانیشتتم بەام وەا  ێتتویی

 چار چییە قەبەر خایری خاڵە خ  دەروا  ناکەون.
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ا و ەەستیاوە ستەرپێ دخونچە بە یووڕەبوونێکەوە کچەکەی دا بە  انی
یاکو د یەوە.  اقێرە نییە ڕاوەسی خاڵەئینجا ب  پێت نەێوین کە  ێوییو 

یتر بێتنەوە ستەرما ، بیستت کەستن،  ەایەوە جتار کیئینجا کە ئەوو  
ی ومناڵەکانیتتا  ئەڵێتتی ئەژدوهتتا ، متتاڵەکە ستتەرەوخوار ئەکە  وەن وتتار

ت ئتتتاێرەکە یومە وەن ووستتتونەم نتتتاەێڵن. مەرستتتاستتتاب بتتت  ئەو منتتتا
 وەن  تت نتاەڵێم قە وەا ێتوییو ئەوو  قسەوەن بکتاق  بکوژ نێیەوە
 ا بێتتتت ەەمتتتووی ئەخەمە ژوورە بچکتتت قەکەکەوە و دایدنبەردەستتتییا

م ئەەتتتێڵم ەکحەی حەی ەتتتی  نتتتا ێتتتوییئەخەم، دەستتتیی ڕاوە تتتاند و 
 ختتاڵە وییەکتتا  بەر . ختتونچە بە یەوستێکەوە ێتتمناڵ یدەستت بتت  وتارو

ئەوا  یەقەو نیتا  کترد  وەاد ن؟ ئەحمەد ێتویی ئەر ت ریوەدونی ماڵی 
قەێەڵیتا . ختونچە بە جار تک  د تنو ێوییا  کەوا ماڵی ئام ەاکە تیا  

مە دەر  ائەڕبەستەری پێرەمتاەر قە بەوتانی ەووەوە  ێوییو  وچوڵەە
وڕە وئەڕانەوە. ئەحتمەد خت ی ێترق کە یت و قەم ماڵە نابم یاکو د ن و

و وومە کە یرستابونەبێت و ەەر بە نەرمی قسەی قەێە  ئەکرد، مەرس
ی  منتتتوەاقە ەەڵگیرستتتاندنی  تتتەڕ ێتتتویی ئەوەڕا بتتت  کتتتو  ئەچیتتتت 

ئەکەوتتت بتتا بچتتێن بتت  ستتوێمانی، ختتونچە ێتتویی ەار  قەێەڵتتت د تتم حەە
ختونچە  چاکە ئەڵێم باوکم نەخت ش کەوق و بە پەقە چتووون و مەوە .

ەکەوەوە و بە ژوورەکەوتتتدا پیاستتتەی ڵدەستتتیی ێریاتتتوو بە پشتتتیی منتتتا
 ڕە بتتتوو.وقێتتتوی ئەقەرەی و ەار یتتتو ەەڵگەڕابتتتوو، ئەکتتترد و ستتتوور

بتتوو و نەوەەانتی چتتی بکتاق. ختتونچە ڕە و  ت رەە بوووئەحمەدوت  یتتو
 ێتتوییختت ی بەرداوەوە ستتەر یتتاکێ کورستتی کە قە ژوورەکەدا بتتوو و 

! ئەوە من ئەەانم ب چی دوسا  ستەروا  کتردایەوە ستەرما ، ریوەدون
کتتترد و ڕووی کتتتردە ی چتتتاوق قێتتتیە ئەوجتتتارە کتتتچە جرپنەکەوتتتا  چیتتت

مەرسوومە و ێویی ئەی جاری پێشوو ڕەستمی ئاغتای قە ئەقاتوومەکە 
ی ییتتاوە! نەرنەەێنتتا و بتتردی بە بیتتانووی ئەوەوە کە ڕەستتمی ختتاڵ ژد

کەوایە بە  ێوییڕە بوو و قی اندی و ونەێیرا یو ئەحمەد ئییر خ ی پێ
ە بت وە د تن بت  المتا . ئەحتمەد وقسەی ی  ئەوە حەەوتا  قە متن کتردو
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دا کە خەروتتک بتتوو بگر تتت و ەار نتتاڕەحەق  مەوئتتاوڕ کی قە مەرستتو
   بتردووم و حەەوتا  قتێایپێم ناڵێم کە ڕەستم ویی کەوایە ب بوو و ێ

کتتردووم، ئەحتتمەد ەەمتتوو قە تتی ئەقەرەی و دەستتیی بە نتتاڕەحەیی و 
ا نەمتتتا، ەارم قتتتێ دمومتتتەڕەوی ەەڵگڵ وتتتت و ئەوگتتتوق ئییتتتر قە یەحویتتتو

ە، ستتترەەڵنتتتاێیر  و بتتتار کی ەار قو   کتتتردی، ئییتتتر ئەوەم پتتتێوقاتتتو
حەەوتا  قتێ کتتردووم، ئەچتمە دەر  حەەم قە خەڵتک کترد، د تنە المتا  

 ێتتتوییوڵێمەوە ستتتەوری مینتتتی جتتتو  قەبەر ئەکە ، قی انتتتدی و وئەجتتت
یە یتتبەستە بە  ئەم حەەە ستتەێاابە بتتوو بەچتتی، ختت  ئەقەکیتتروکم پتتێ ن

ەم قتێ بتتکە  و حەەوتتا  ەک ڕاکێشتتم و ەەمتوو و ەەرچتتی ەەوە حخەڵت
 قێ بکەم.

 ەکەوە ێتتویی ختت ەێە وایئەحتتمەد پەالمتتاری چتتاکەیەکەی دا و بە متتایی
یوانیتاوە بتتوانم چت   وام ئەکترد بت ق، بەام ئتتام ئەوە بتواوە خت ەێە بم

یت ش وام ئەەانی ەیچم پێ ناکر ت و ئەسیر و دووی دەسیی ی م ب وە 
ت و ستتەڕ گتتاوە ب وناتتاخەکەی ب و بە قتتێ ئەکەوتتت، ئەحتتمەد ڕاوشتتت

داوەوە حەو تەکە  یا. خونچە ئاوڕددەرێاکەی بە قاومی داوەوە بە وەک
دەب ا موت بشكێ، چاویتا  قەو دەمەی  ێوییرێاکە و قەێە  یەقەی دە

بوو، داوە ەاڕەی ێروا  و کەویە ێوەوتی قە بەخیتی خت ی کەچتی بتووە 
ەەانی دنەوت ومە دامابووەایووە. مەرسو قێ ی  بووە و ئێسیا چی و چ

چتتی بکتتاق و ەەر ەەڵ ەەەڵ تتی بتتوو و نتتاڕەحەق و چتتاو بە ورمێستتک 
ە ەەمتووی خەیتای کچێ خەیتای کە  نیتی ئەوگوقبوو، قەبەر خ وەوە 

ی ختت مە، بچتمە ستەر ستیروا  و تتکی وبەستەرڕ تان  و بەختت و قو
خ راوی بت  وا قە خ یتا  ئەکە ، ختوا نەوات   قە  ئەکەم ئەێینا ئێوە بە

ئەوگتوق داوکتم  ا قت مەی ختونچەی ئەکترد ودچییا  کەمە، قە دڵتی خ وت
ووە، واقوتت  کتتردووە چتتی ئیشتێکی نتتابەجێی کتترد یتتیئەوە ئەو وەقیترە چ

 دونم قسەکانت ەیچی ڕاست نین. باقو  غەدری قێ ئەکەی بە
ماڵە ک  و ماق بوو ئەحمەد ئێوارە ەایەوە نانەکەی خوارد و ەەنتد  

ا، کەوق و پشتتتوووەکی د قەێە  مناڵەکتتتا  کتتترد و یتتت ە  پتتتا  یوتتتارو
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ژ ترەوە  ا و ەوو ەوو قە ە ئەێێتچەەروەەا ەارو  چاوی قەێە  ختون
ئەداوە قستتتتتەکانی کە چتتتتتی ئەڵێتتتتتت قەێە  ستتتتتەوری ئەکتتتتترد و دڵتتتتتی 

مەرسوومە و ەەند  جارو  ئەوگوق ئەڵێی بچم دەست بکەمە موتی و 
ڕاسیی ناخ  ی کردووە و  کەمەوە، قەپ  ئەوگوق نەء ناچم بەبئا یی 

ڵێمەوە یتاوەکو وبتکەم و چت   بجتو یوم نتاەانم چتوسەری قێ  تێواند
ئەبتوو وا نەکەم و کەم، بەام نەء منی  ەار یووڕە بتووم بدڵێ ڕاەی 

 خ م بگرم ئاخر ئەو وەقیرە ێر ی ەەوە نە ئەبوو بیرم بچێت، بەام بە
ئەقڵە ئەڵێی چاوی قە خ ی نییە و سەوری خ ی ناکتاق، ڕاسیی ەار بێ

نم بت  ارومری چی و ساڵی چی، سەری بادا و ێتویی واوتدەی چتی نتاە
 ناێاق کە چەندم خ ش ئەو ت.یێ

ختتتتونچە بە ڕوووەکتتتتی  ەتتتتاین،ڕاژ  دوای  تتتتەڕەکەوا  میوانەکتتتتا  
پیروتانەوە و ەار چتان خومەیتی کترد . مەرستوومە خ  ەوە چتوو بە

ڵی دانتتار قە قاتتونتتا  و چێشتتیێكی ەار ختت ش و چتتاکی بتت  قێنتتا  ەەر 
دانارەوە یاکو بامیە خرپنە پ  بە ماسوقکەی جتوا  و وتاپراخی ستڵ  و 
دەقتتتوبیاەر و پتتت  کەرەستتتەی چتتتان و دەرتتتوەیێکی بتتت  کتتترد  کە یتتتا 

ەوە ەەر باسیا  ئەکترد و مەی یتا  ئەکترد. ئەێەرچتی ئەحتمەد ڕاوشین
ختتت ی ئەکتتترد کە بو ر تتتت  قە ەوە بەام ەاریەەنتتتد  متتتاق و ستتتڵەمی

ەەنتتد  بە با تتێ ێو یتتا  بتتدایێ چتتونکە قە ختتونچە ەار یرستتابوو و 
ەەوڵێ ئەدا  یێکی ەواد قە پێووست نەکتاق قەبەر دڵتێ ئەو. ختونچە قە 

دەوە و ئەوگتوق کتتوڕە بتابە کچتتی ا بیتتری قە قستەکانی ئەکتترددڵتی خ وت
کتتی ئەڵێتتی مەستتینە  بە چتتی، کچتتی بەستتەەما  ئەڵێتتی کەریە د تتوە مەم

بێیتتتام و  یختتوا، ستت ی یی پەنتتا بەوبەستتەرە چتتاو و قتتتوڕستتنگیەوە، قو
ارە، بەو ەەمتتتوو پتتتارەوەوە کە بتتتاوکی ەەوەق ئێستتتیەش کە  وقتتتبەد

ە ئێسیە ئەحمەدی وەقیر ەتی  وداوای نەکردووە و ەەر  ووی نەکردو
ناکتتتاق ئا تتتیی ئەمە ئەبێتتتت، بەختتتوا منتتتی  خەوتتتاڵی ستتتەور ئەکەمەوە 

کتترد، ئەوە بتت  ەەنتتد   ئەوەڕا ئەوە ئەو ئەحتتمەدە وەقیتترەم بتت  وا قتتێ
د تتت و ەیچتتی بیتتر نامێنێتتت، ئەو کتتوڕە  ا  وەن  تتێیی قتتێستتجتتار ئین
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بەستتەەمانە کە چەنتتدون ستتاڵە ئەوناستتم بەو حتتاڵەش بتتوو کە قستتەی 
ەوە و واەی ی  نەداوە و منی نەێ ڕوەەموو دونیا و داوک و باوکی ێو

نتتد منتتاڵەم بەستتەەمانە ەنتتام و دواوتتی بتتووە بە بتتاوکی ئەو چقتتێ نەەێ
سەری ەەموو س ی بووە و بتووە بە کوقتووی ست ی و ڕاحتی قەستەر 

ەەر ئێستیە وەا ا کەچتی متن وای قتێ ئەکەم دی خ م و مناڵەکانمترەس
 کەمەوە.میوانەکا  ڕاوشینەوە ئەچم دەست ئەکەمە موی و ئا یی ئە

 وروم. نەء نەء ئا یی ناکەمەوە.ونە دواوی وا ئەەانێت مەجا -
ڕاژی دواوتتی بە نیتتوەڕا ئەحتتمەد ەتتایەوە متتاڵێ و مناڵەکتتا  چتتوو  بە 

سێ ساڵی دواویدا خونچە مناڵی خت وی  پیروەوە کە قە ماوەی ئەو دوو
ەوانتتدبووە چتتوار، دوو کتتوڕ، دوو کتت ، کتتچە ێەورەکە نتتاە ەارا چتتوو ێ

باوە ی باوکی. ئەحمەد کچەکەی ما  کترد و ێتویی نتاە خ ی ەەڵداوە 
ئەمە وەا کەوتتت ئەووتت  بە پرا تتەوە ێتتویی ئەر تتێیتتا  بیتتری ختتاڵە ئە

ستاەونێ  وەائەکەم. ئەحمەد ێتویی  یخاڵە کەی د یەوە من ەاری بیر
ختاڵە د تیەوە قەێە  بتاوکم.  ێتوییئێوارە و ڕووی کردە مەرسوومە و 

ا  ی ەریاێ  کایوەا بێیەوە  واخوا بەخێر یوخوا و ێوییمەرسوومە 
بکەم و پێی بڵێم ئەوەیی ی  ڕاوشتیووی قستە قەێە  وەن نتاکە  و  قێ

 دوای ی   ەڕ کی خراپیشیا  بوو.
نە ب  خایری خوا، ئەو کە  اێردەکا   تەڕ  ێوییی و یتەد پێکەنمئەح

 تتەو و دوو ڕاژ نتتاڕەحەق ئەبێتتت ئینجتتا نەختتواەە ئتتێمە،  ئەکە  دوو
بە قەبتری ئەو  دە ێتوییکترد و ێروتا و  ە دوسا  قچی  ت ڕمەرسووم

جتتوانەمەرێە ئێستتیە ەەڵنەستتین و دەستتت نەکەنە موتتی وەن و ئا تتت 
ە دەر  و ێتتویی ونەبتتنەوە ەەمتتوی بتت  ئەێێتت مەوە، بە ێروتتانەوە چتتو
ەێرم و قەم متتاڵەدا دبەختوا ەەر ختتاڵە ەتایەوە منتتی  ستەری ختت م ەەڵت

یە تتم نیتتیە. ئەحتتمەد وەسەرنتتامێنم ختت م دڵتتم یەنتتگە یتتاقەیی ئەم قوڕب
 ەڕ تتت و دوای بکتترا ڕا ختتوای ووستتیاێ ەەر ئەوەنتتدەی پتتێ وەکتتو قە

کتترد و  مەرستتوومەدا بتت واق و بڵێتتت ئتتا وەرە ستتەورکە بتتوانە و ڕای
پەالماری خونچەی دا و دەسیی کردە موی و نە ماچیک و نە دوو متا  
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دەسیی و ائەپسکاند قە ڕەر وەن وەکو  ێت، خونچە ەەر خ ی وەن قەس
 وت.وئەوەڕا ئەوە ب  وا  ێت بو اپێئەکەنی و ئەوگوق ئەوەڕ

مە نتتتاڕەحەیە و وئەحمەدوتتت  بەدەم متتتاچەوە ئەوگتتتوق ئتتتاخر مەرستتتو
 نەوە دواوی  کایما  قێ ئەکاق الی خاڵە.بئەڵێت ئەبێ ئا ت 

ەوە و دەستیی کترد بە پێکەنتین و دڵتی یمە چتاوی خت ی ست وومەرسو
و بتاون و داوکیتا  یێتر  خ ش بوو مناڵەکانی  قاوقروشیکیا  یێکەوق

یا  ئەەانی کەوا باوکیا  وەختت بتوو  کو پێکەنین کەوا ئەو وەقیرانە قە
  ێت بێت و قسەی مەرسوومەی وەقیری کرد بە بیانوو.

ئێوارە خاڵە و بتاوکی ئەحتمەد و کچێکتی جتل کتوردی ئێستک ستووکی 
 حەڤدە ەەژدە ساڵە قەێە  ئەحمەد کردوا  بە ماڵدا.

روتتانەوە، ختتونچە پەالمتتاری ختتاڵە و ی  بە پئەمتتانی  بە ێەرمتتی چتتوو
و دەستیی کتردە موتی کتچەکە و بە کترد   خەەووری دا و دەسیی ما 

 ی بەخێرەاینی کرد و دانیشین.مێەر
ا بەەەوتی بە دئەحمەد ێە ابووەوە و دڵتی خت ش بتوو ئەێەرچتی قە دڵت

ستتتاوە ەتتتایە وا ئەەتتتایەوە چتتتونکە ەار پتتتی  و ستتتی  و چرودباوکیتتت
 بەرچاوی.

ا کەویە پتتر  و دبە چتتاوپێکەوینی ئەو کتتچە قە دڵتتی خ وتتختتونچە ەەر 
پرسیار و ەەنتد   تڵەژا ئەێەرچتی نەواتردە ستەر خت ی و بە ێەرمتی 

ووی ختتتت ی بە یەواوی ختتتت ش ڕا و دئەەتتتتاق و ئەچتتتتوو بە دەوروانتتتت
کە ئەمە بتتتتراەای وەستتتتیا قتتتتادرە و قە  یکردبتتتتوو، ەەر ەووش ەانیتتتت

کە بتترا بچتتووکی  ادەەڵەبتتجە ئەژوەق قەێە  داوتتک و براکتتانی و باوکیتت
 وەسیا قادر بووە و قە دەمێکەوە مردووە و ئەمتانی بە ەەییتوی بەجتێ

ئەحتمەد و  قێ بووبتوو کە ییووە و ەەروەەا چەند جار کی  ێو ەێش
نگوق ئێترە با تە دکیت ری چتاکی ێتورچیوە اوتەخاڵە قسەوا  ئەکرد و ئ

 قێرە ئا ناوانە، قەبەر ئەوەوە کە ەایووە.
اڵی و خەروک ئەبوو  یی خرائ بێت بە ەخونچە دوسا  کێ  کەویە ک

 .ادمێشکی
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یە ستتتوورە ستتتووری یتتتکتتتوا نەخ  تتتی چتتتی ەیچتتتی پێتتتوە دوتتتار ن -
 ڕوومەییەیی.

ەتتاق و وا ێەورە بتتوو ەەمتتووی  کتتو  ا و   ەوو ئەم کتتچە وای قتتێ -
ستتاڵێ ستتی  و پتتی  بتتوو قەووتتا  چەنتتد ستتا  قەمەوپتتێ  کچێکتتی دە

وەقیر و بەسەەما  کە  خ وا  کەویاوو، بڵێم چی خەڵک چەند حەە ئە
ژ ترەوە و چەنتد  کچتی چەندوشتیا  پێتیە قە گوناه نیشتا  بتدە  کەو بێ

بڵێ پیرەمێرد ئەمەی ب چی بوو، ب چی دکی ری بتاش  ەاوەنیەچین، دە
 یە؟ یقە سوێمانی دەست نەئەکەوق، خەسیەخانەی قێ ن

من بوانم ەێنتاووەیی بە تکم ئەحتمەد بیاینێتت و الی خەڵکتی  بڵێتت  -
ەنتتگ بتتراەا ەەییوەکتتانمەوەم، ئەوە نیتتیە ەێنتتاومەیە ستتەر ەار بەی وەا

ا بت وە ەێنتاووەیی کە خت ی دشتیا ئەوگێ م، قە ڕاسییددکی ر و بە  اران
ووسێکی ییا ستەر نەکتاق و ووستێک نەکەو تت قەستەری و ەەمتووی بە 

م ێونتاحە بەام ئەو ێەوەش قەوناکا بت  ئەوە نتاڵئوەا کوڕەکەی بکاق. 
بشكێنێت و ەەم باێت بە چاکە ب  خ ی  ەنیشانئەوەو ت بە ییر  دوو 

وە کە چەنتتتد وو ەەم کتتتوڕەکەی بیاینێتتتت، قە ئەحمەدوشتتتم ەار بیستتتی
مەی تتی ئەو متتامەی ئەکتترد و ئەوگتتوق ئەێەرچتتی بتترا بچتتووکی بتتاوکم 

 بەام چاکیی ەار ەارە بەسەرمانەوە ەەبوو. ،بوو
ر و خەروکتتی ستتەورکرد  و دوای دوو ڕاژ پیتتراە بتتراوە ستتەر دکیتت 

شتتانە بتتوو. ەاری ئێتتوارا  ئەحتتمەد بتتاوکی و یویتتل و ئەو نەورە ئیەح
ئام ەاکەی بە ئویومایوی خ ی ئەبردە سەر دکیت ر و قەێەڵیتا  ئەەتایە 

 ماڵەوە، ەەروەەا باوکی ئەحمەدو  یەێەرەی چاوی ەەبوو.
ونتیکە  ڕوماڵەوە قەێە  خاڵە با  ەەر باستی ئێوارا  کە ئەێەڕانەوە 

نەی پیراە بوو و باستی چتاو و رەوتنەن و خو ن و دەمار و دەرمانخا
 و قەیرەی چاوی وەسیا قادر بوو.

ا دختتتونچە دوستتتا  کەویە ختتت ی و بیتتتر و خەوتتتاڵی خراپتتتی قە مێشتتتكی
ەتتتایەوەوەن و قەم چتتوونە ستتتەر  کەڵەکە کتترد و ستتەری دونیتتتای قتتێ

  و خەستتیەخانەوە کەویە ێتت مێکی بێتتان و ەەستتت و دکیتت ر و دەرمتتا
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ەوە و خەوی ی  و کەویە دوودڵیتتبەجێ ستتەری قتتێ  تتێواخەوتتاڵێکی نتتا
 ا.ڕە
ئەحمەد قەم ڕاژانە ەار ڕووی کراوەیەوە و ەار بە ێەرمی سەری  -

 ەمانی و بنی ەمانی باسی ێورچیوە و رەمەقیایە.
ونچە ەەرەستی ەێنتا کە وەخیتێ ئێوارەوەن کەڵەکە خەواڵی نابەجێی خت

قێ بوو دکی ر ێویاووی با کچەکە جتار  قەستەر ئەم دەرمانتانە  ێو ی
ەردەوام بێت و بەونێکی یتر ئینجتا جتار کی کە ستەوری ئەکەوتنەوە کە ب

ئاوتتا رەمەقیتتایی پێووستتیە وتتا  نەء. وەستتیا قتتادر ب وتتاری دا کە ختت ی 
 تت کە ئەێەر چەند ڕاژ کی یر بگەڕ تیەوە و دواوتی داوکتی پیتراە بنێر

یەوە بێت و ئەێەر نەء یتاکو وبوو با ئەو بە دوار پێووسیی بە رەمەقیاق
مە و والی مەرستتتتو کتتتتچە قە ەختتتتونچە کەویە پریەوبتتتت ڵە قبیاتتتتایەوە. 

باستتتتکرد  و یتتتتوانڵ یێگرینتتتتی. مەرستتتتوومەش ەار دڵتتتتی بە کتتتتچەکە 
وی وبەام چتاکی  قە ڕەو تت و خت ،ویا و بەەەوی پیا ئەەتایەوەوئەس

خونچە  ارەەا بووبوو قەبەر ئەوە و ب  ئەوەی قە بیترە خراپەکتانی و 
ەەاوی دەسکردی ڕدەرب ونی نام بکایەوە ئەو کەویە یەکەی کەیناڕەحەی

خ ی بەرامتاەری قەبەر ئەوە ەەرچەنتد ختونچەی ئەبینتی باستێکی ئەو 
و پتی  و  ەوو  خێرا ئەوگتوق کەوا کەرە و بێتئەقڵەکچەی ب  ئەکرد ئ

پ خڵە، جتاری وا ەەبتوو ئەوەنتدە بە ختراپە باستی ئەکترد ختونچە پێتی 
کتتتردووە. ەار جتتتار مەرستتتوومە بە  یئەێتتوق نە یوختتتوا ێونتتتاحە چیتت

ناچاری و بە درای دەسیکرد ئەوا اند و ئەوگوق ئ  ختواوە ئەمە چتی 
ەیی نەخ  تتتما  نیتتتیە وتتتتاخوا ەوو بتتتوو ئەم میتتتوانە نەخ  تتتانە یتتتاق

، رتتا بتتکە رەمەقیتتایی نەو تتتونەوە. ختتونچە پێئەکەنتتی و ئەوگتتوق دابتت 
قێتی بوو جتار ئەوگتوق ێونتاح و جتارو  بەمە خونچە سەری قێ  تێوا

 ئەبوو بە  ەویا .
پیتتتراە قە دکیتتت ر و وەحتتت  و  ئێتتتوارەوەن دوستتتا  کتتتوڕ و بتتتاون و

کرد  ەاینەوە، دوای  ێو و نا  چاو ەەموو  تیێک ختوارد  و دەرمان
 خواردنەوە ەەر کە  چووە سەر جێگا و ژووری خ ی.
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ئەحتتتمەد و ختتتونچەش چتتتوونە ژووری خ وتتتا ، ختتتونچە چتتتوو کتتتوڕە 
یاوو بە ئەست اوی خستیە جێگتاکەوەوە ا نوسدبچک قەکەی کە قە باوە ی

ڕوویکتردنەوە  و دواوی  ەاق بەالی نوسینی خت وەوە و خەروکتی خت 
وستتین، ئەحتتمەد بە ئەستت اوی ەتتایە الوەوە و و کەوا داکەنتتد  بتتوو بتت  ن

، ستتەری بتتردە نووتتک ڕوومەق و الموتتی و خەروتتک بتتوو متتاچی کتتاق
نتا و  ە بەبێ قسە و قەبەر کوڕەکەی کە نوسیاوو دەسیێکی پێوەچخون

 بە ئەستت اوی ێتتویی الچتت  الچتت . ئەحمەدوتت   بە دەنگێکتتی وەن چتترپە
ب چی الچم الناچم و بە ێەرمی پەالماری خونچەی دا و ێو ی  ێویی

جتتتارە ختتتونچە ەار بە یونتتتدی ختتت ی ڕاپستتتکاند قە  بە ختتت وەوە. ئەم
وریی اقەیی یت م نیتیە بت ا بەالی جریتوبێنە یت واەم قێ ێوییدەسیی و 

بووەوە و حەپەسا و قەسەر قەراغی جێگاکەی  دخ یەوە. ئەحمەد سار
ل ستەری ودانیشت و خ  تیی ڕاپەڕوتنەکەی دامتردەوە و متاق و مەقتو

و  یگتتت ڕون بتتتووەوە و ەتتتاق بەالوتتتدا یێ ەڕوتتتداخستتتت. ختتتونچە قە جو
 دا و چتووە نتاوی و پشتییکەویە ستەر جێگتاکەی و قتێاەکەی ەەڵتسەر

ەروا بە وەن ختت ی متتتاوەوە و ەکتتردە ئەحتتتمەد. ئەحتتمەد بەونێتتتک ەەر
دانیشین و مایی دواوی ەەسیا یت ە  ئتاوی ختواردەوە و دەستیێکی بە 

ڵی ەەڵمتژی و ڕووی کتردە وا ەێنا و ەەناسەوەکی قودچاوی خ وومەد
ە دانیشتتتتتین و بە ئەستتتتت اوی ێتتتتتویی یێمتتتتتاگەوەنە وا ب ختتتتتونچە و ەەر

ورق وەرنتی چتی چتیم کتردووە دوستا  دەستیت کتردەوە بە قستە جریو
 خ  ەکانت؟!

خونچە خ ی ەەڵگێراوەوە سەر الوەکەی یتر و ڕووی کتردە ئەحتمەد و 
قسەکانم ەەر ئەکەم و قە خ ڕاوی وا نتاڵێم. ئەحتمەد بە وەا ئەر  ێویی

د و ێتتویی دەی یووڕەبتتوونەوە پەالمتتاری قتتێاەکەی دا و قەستتەری البتتر
م بە ەەرا و بەم  تەوە گەوەنە بتا دوستا  نەوتکەاەەسیە بە جتوانی یێمت

متوو ا و مناڵەکانما  ەەدباوکم و خاڵە بمر  قە داخان ت وێحەواما  بچ
ڕەویەوە ەەستتتیا و وو بە یتتتو  تتتێت بتتتن. ختتتونچە ێتتتوڕی داوە ختتت ی

وق ی ئەو چتتترا کتتتوە ئەیتتتیقەبەر ڕوونتتتاک دانیشتتتت بەام   دانیشتتتینێک
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پرچە ڕوویەوە و بەو کراستتە وحتت ری و ختتوای جتتوانییە و بەو ستتەر
رد  و ڕوومەق و و المتتتل و ێەا بتتتوو و ئەدبنەو تتتە ییتتترەی قەبەروتتت

الرە ەەر  تتتتتەوقی ئەداوەوە و ئەیگتتتتتوق ەەر ختتتتت ی چتتتتترا و قە تتتتتو
 ی ژوورەکەوە.یڕووناک

کتترا بە چتتاو کی پتت  حەستترەق  ئەحتتمەدی وەقیتتر ەەر ئەوەنتتدەی پتتێ
ختتوا ئەیرستتی؟ یوختتوا یتت  ختتوا  ستتەور کی بکتتاق و بڵێتتت یوختتوا یتت  قە

 یترچاکی ئەناسم و ەارو  قێی ئەیرسم چی  یئەناسیت؟ خونچە ێوی
وی؟ ئەحتتتمەد بە مەقتتتووقی و بە دڵێكتتتی  تتتکاو و قەستتتەرخ  ووەرمتتتئە

ە حەە ئەکەم بوانم! خونچە دەسیی ڕاوە تاند یوریەکەم چیجریوی ێوی
ایتتا  ڕ تتک خستتت کەو ئەو قێتترە ئەو كتتچە بتت چی و ێتتوییو بە چتترپە 

قە وەن ونێ؟ ئەحتتمەد ەەروە و باوکت بە یەنیا بگەڕ تیەوە ستاەەیبمێنێ
بە حەپەستتاوی ێتتویی باستتی بتتاوکم و  بتتانێکی بەردەوتتیە ختتوارەوە و

ا و بە دپیراە ئەکەوت و وەن چەپ کی قاومی متاڵی بە نتاوچەوانی خ وت
ی ەچرپە ێتویی ئەی ەتاوار کچتی متاممە و ەەییتوە، قوڕبەستەرە ئەوەی

ەایووە ڕەنگە چتوار جتار قستەم قەێە  نەکردبتێ خەواڵتت چتووە ستەر 
 ئەو نەێاەیەش؟!

ەووستتت دو حاڵە تتەوە نەوئەحتتمەد ەار قەستتەرخ  قستتەی ئەکتترد و بە
کتاق قە بدا و دا او یێکە  بکاق و ئەەوتی متاڵەکە و مناڵەکتا   تێت 

 ا.دخەو
خەستتیەخانەی قتتێ بتت  قە ستتوێمانی دکیتت ر و دەرمتتا  و  ێتتوییختتونچە 

 ئێ بە تکم... ێوییەێناو یی، سەری ڕاوە اند و  سنەبوو باوکت بە وێ
دڵتم  م و بەئێ بە کم من کچەکە باین ێوییئەحمەد ب ی یەواو کرد و 

ەەوە پەکتتتم  مچتتتونکە نە ژنتتتی جتتتوانم ەەوە و نە منتتتاڵ ،بێتتتت و بیهێتتتنم
 ێتوییکەویووە، بە ەەردەخەنەوەکی پ  قە خەم و ئتاەارەوە بە بێتواری 

ێوناەتتت ئەێتتایێ، ئتتاخر یتت  بتت ا ستتەوری ختت ق بتتکە و ستتەوری  ێکچتت
ا، دخەڵکی یر بکە، کچی بەخوا رەواە ئەم ج رە بیترانە د نتێ بە خەواڵیت

دوای چوار منتا  ەێشتیا ەەر بتاوەڕ نتاکەم کە یت م  ئێسیە قەکچی من 
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ەەوتتت و ەار چتتان ئەەانتتی کە چەنتتدم ختت ش ئەو یتتت و بتت وەش ئەم 
دونیاوەم خ ش ئەو ت چونکە ی ی ییای. ئەحمەد متاق بتوو و ستەری 

وشتتتی یا تتراوی و قەستتتەر دەنگتتتی ڕ داخستتت و ورمێستتتک کەویە نتتاو
ومی قێیتا  ئەدا. ئەحتمەد ی کە ەار بە قتاوقێدانی دەرێای حەو ە ڕاپەڕ

یە ئەوە کێتتیە؟ ێتئتێ ئتتێ ک ێتتوییە دەر  و یبە  ت رەەویەکەوە دەرپەڕوت
ە یێت ەڕی کردبتوو ختونچە دڵتی داخورپتا و ەەستیا و دەدوا سەراق قە

قەسەر جێگاکەی ەایە خوارەوە و پەالماری کەوا و سەرپ  تەکەی دا. 
اڵە و بتاوکی دەرێاوتا  کردبتووەوە کتردە بەردەرێتا خت یا ئەحتمەد ڕای

 ونکە ژووری ئەوا  نووکیر بتوو، ئەحمەدوت  ێەوشتت، وەکێکیتا  قتێچ
ل ێتتتدوری ئویوئەمەوە متتتاڵێ ئەحتتتمەد قتتتادر متتت ێتتتوییەتتتایە پێشتتتەوە و 
ئەحتتمەد قتتادر.  مبەڵتتێ متتن ێتتویییتتاەکەی قتتوق دا و مستتیەوا، ئەحتتمەد 

 ە؟!یە خێریئەبێ بێیت قەێەڵما . ئەحمەد ێویی چ ێوییپیاوەکە 
پیتتاوەکە ێتتویی خێتتراکە ئەمرمتتا  پێتتیە، وەکێکتتی یتتر قەوالوە قی انتتدی و 

ئەوالی ناو تتتت وەرە ئێستتتیە ئەەانتتتی چیتتتیە. ئەحتتتمەد و  ئەمتتتو ێتتتویی
سەر کی کێشا و چووە پێشەوە کە ستەور ئەکتاق بەردەرێتا و ستەری 
ک ا  پ ە قە موسەقەحەی پت قی  و ەەر ستەرە قێتی ەتایە پێشتەوە و 

بتا جوەکتانم  ێتوییئەمانەش ەەموو ئەمن و پ قیسن. ئەحمەد  تڵەژا و 
ە حەو تتەکەوە. وەستتیا انکەم، دەرێتتا کتتراوەوە و ەەمتتوو داڕژبتت قەبەر

ەەڵتوەرەی و  دەستت ئەژنت ی  تکا و ەمتانی بەستیرا و قتادر ەەر دەمو
ێرمتتتت ڵە بتتتتوو و کەویە ئەوالوەوە. ختتتتاڵە کتتتتاڵوەکەی کتتتتردە ستتتتەر و 

ە یئەمە چیتتت ێتتتوییکتتترد و بە  تتت رەەویەوە  پەقە قەبەر چتتتاکەیەکەی بە
وڕەویەوە وە و چتتووە پێشتتەوە قە پتت قی  و ئەمنەکتتا  و بە یتتیئەمە چیتت

ی کردووە؟ یکێ چ  خێر کەم ەایوو ، ئەمە بەوەا حەی حەی  ێویی
پیاو کمتتتتا  کو تتتتیووە و چەنتتتتد کەستتتتما  ڕووق کتتتتردایەوە، متتتتاڵی 

 ەوە متا  و منتاڵی ە، رەوب نییە  ەرم نییە بەم نیوەقاچاخما  بردوو
خەڵکتتتی ئەیتتت قێنن؟ ووستتتیی ەێشتتتیا قستتتە بکتتتاق کە ئەحتتتمەد بە پەقە 

چوو ستواری ئویتومایوی ئەوا  بتوو، ێەوشیە الوا  و پێشیا  کەوق و 
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بە ەەەار پتتاڕانەوە خاڵە تتیا  ستتوار کتترد قەێەڵتتی. ختتونچە بە جار تتک 
و تتک بتتوو و قستتەی نەمتتا و قێتتوی ستت ی بتتوو و چتتاوی ەەق بتتوو. 

 مەرسوومە قە ژوورەکە پرچی خ ی بەسەر خ وەوە نەەێشت.
ی  پیراە بە چەپ ن بەربووە سەر و دەموچتاوی خت ی و بە دەستیێک

اوە کەویاتوو، منتا  بە مردوو قەو نتمی بتوو کە وەکتو نیتوەخەروکی متا
 ەوە ەەموو ڕاپەڕون قە خەو.ڕەروک و ەوو

ئەحمەدوتتا  پتتێ  خ وتتا  دا قەێە  ختتاڵە متتچە و بردوتتانن بتت  ئویێتتل، 
ئویێتتتل دەوروبەری ەەمتتتووی بە پتتت قی  ێیرابتتتوو.  تتتاێرد  تتت رەە 

 ، بووبتتوو ، ەەنتتد کیا  ی قیاتتوو  و بتت  دەروەیێتتک ئەێەڕا  کە ڕاکە
ڕاسیەم و حەسە  بە کەقەپچە بەدوتار چەنتد پ قیستێکەوە دانرابتوو ، 

بتتوو  و ەەنتتتد  ەەر  مشتتیەری ەەمتتووی ڕاحیتتا  چووبتتتوو و دامتتا
ا ەەر کە چاووتتا  بە دخەبەروشتتیاون نەبووبتتووەوە و ەەنتتد  قە یرستتان

 ئویومایوی پ قی  کەویاوو ڕاوا  کردبوو و نەێەڕابوونەوە.
دوتتانە ژووری ڕاستتیەم ستتەور ئەکە  ئەحمەدوتا  پتتێ  خ وتتا  دا و بر

ا ەەڵتدراوەیەوە و ەەمتووی دەەرچی  یی ئەو ژوورە ەەوە بەسەروەک
و چەند بەسیە کاغەەو  قەسەر مێو تک  پکراونەیەوە. یاو باڵوپەر و

قە ناوەڕاسیی ژوورەکەدا دانراوە. ئەحتمەد و ختاڵە حەپەستا  و دڵیتا  
و ێتویی ئەمتانە  کەویە پەقەپەل. ق میسەر ک قە ئەحمەد چووە پێشەوە

کتتراو  و چتتائ کتتراو ،  پی یتت   و قە ئتتویێوی یتت دا یاوتتیتتەەمتتووی ە
وەرمتوو پتێ  کەوە بت   ئەمانە ەەمووی نە رە و بەوانی  تیورین، دە

 دائیرەی ئەمن.
ی چتی و ییتاو ی چتی و نە ترەی  تیور ێتوییئەحمەد بە حەپەستاوی 

پەقیتا  نتا و  وەێتمەد قسەکەی یەواو کرد پاڵێکیتا  پیاکو ئەح منی چێ!
 الی ئویومایوەکا . ڕاکێشا ب 

ستتێ ب ڵەبتت   کتترد و  ڕاستتیەم کە یتتووڕە و ەار ەەڵە تتە بتتوو دوو
و بداق، ئەووشتیا  بە ێو خ ی ڕاپسکێنێت قە دەسییا  و جنخەروک بو

 سێ  ەق خسیە ناو ئویومایوەکەوە و بردوانن و ڕاوشین. دوو
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ە چتاوی ەوانی کە  خەو نەچووخاڵە ێەڕاوەوە ماڵێ ئەو  ەوە یاکو ب
 خ وا  دانیشین.ب ڕاژ  یاو 

برد  بتت  ی چتتووە دەر  قە متتا  و کەویە ەانتتاەختتاڵە بەوتتانی  تتەوەک
ناسیا و ئا تناکانی کە وەکجتار ەار بتوو  و کەویە ست راب پرستین و 

و ئەوال. ئەحتتتمەد و دوو کتتتوڕەکە بەوتتتانی ەوو ڕەوانتتتی بەغتتتدا  ئەمتتتو
کو تتتندە و کرابتتتوو . پتتتاش ەەو  و یەقەالی ختتتاڵە و مەراقێکتتتی ەار 

ێەڕانێکتتتی چەنتتتد ڕاژی ەانتتترا کە قە کتتتو ن بتتتراو  بتتت  قێکتتت ڵینەوەی 
نتتائی، دوای متتانگێکی یتتر ڕەوانەی حەپستتخانە کتترا  و قەرار درا کە یج

بدر ن بە مەحکەمە. خاڵە قە ماوەی ئەو مانگەدا چار جار چووە بەغتدا 
 ئەێتتترق و ستتتەری دونیتتتای قتتتێختتت ی نە و ێەڕاوەوە چتتتونکە جێتتتی بە

 ەایەوە وەن.
ەسیا قادر ڕاژی چەند جار دکی ری ئەەتایە ستەر و حتاڵی ەار خترا و

ەد و پووری و کەسی خونچە و داو ە ڕەرنتا ەەمتوو مبوو، داوکی ئەحت
 ە.یبە خ کو ین ەاین بوانن کە چی

ە   بوو و کە  نەوەو را بێت بەالوەوە، ئیشتکەرە پیترەکە ئویێل چ ڵو
غیترەق کە بەقەێە  دوو کتوڕی یتری ئیشتکەر کە ناوی کان خدر بوو 

ەا نتاکەون و ەەر بە جتوانی ڕو نەیرسا  و ێوییتا  ئتویێوەکە بە بوو 
 ڕای ئەێرون و چی ئەبێت با باێت.

ا قستتتەوا  ئەکتتترد و دنتتتاو خ وانتتت کتتتان ختتتدر و دوو کتتتوڕەکەی یتتتر قە
ئەوانگوق ئەم سەێاابەنە درا ئەکە  یاو ی چی و نە رەی چی بەختوا 

 مێوەوا  دانا. خ وا  ئەم نە رانەوا  ەێنا و قەسەر ئەم
کتو  دەرەێنتتا  کتوڕەکەی یتر ێتویی نتاەانم ئەو یتتاو ە کت نە  ت ەوا  قە

نیتر ەئێمە کەی ەەر یاو متا  ەەبتووە کتان ختدر قە ەەردووکیتا  بەیەم
داەومەوە ئێسیە ەانیم ئەو یتاو ە چیتیە، وەا بوو قەپ  ڕاپەڕی و ێویی 

و ەوتا  دوو کوڕەکە بە ێو دانەوە پرسیا  و ێوییتا  یت  ئەەانتی ئەم یا
کت نە  ت ەوە کە  پکرد؟ کان ختدر ێتویی ئەوە ئەو یاواتکو  پەودا  قە

ەکە ەێنتای و  تەو  قە ژووری ختوارەوە بتوو یچیئەو جارە ئەرەوحاڵ
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خێریا  ئەێاق بوانن بە تکم پییتاکێکم بت  بتکە  و ئەم  ێوییو بەوانی 
کەنەوە و پەکتم کەویتووە و  تەش ەەییتتوی بتیتاو ە  تکاوەم بت  چتان 

ا قەێە  چتتتتوار منتتتتاڵی ختتتت م، دوانتتتتوە دبەستتتتەر خو تتتتکم کەویتتتتووە
سەرخێوانی ئەم پارچە ئاسنە بەخێووا  ئەکتاق. کتان ئەحتمەد و ختاڵە 

متاوە یتاکو چتاکی  ی پێتوەیتپێی پێکەنتین و ێوییتا  ئینجتا کتاکە ئەمە چ
و ختاڵە و کتان ئەحتمەد و وەن دوو ەتاوڕ ی ختاڵە وبت کەویەوە و ئەوە

  بت  کت ی و بتردی و ڕاوتی پییاکیا  ب  کرد و یاو ێکی نیودا ی یروا
کو یتتا  وتت    ە کە قەیەێشتتت ەەر بیروشتتما  نیتت و ئەمەی قێتترە بەجتتێ

کتتان ڕاستتیەم ێتتویی وەا  ێتتوییو  یکتتارەکە پێکەنیتتە مناڵڕدابتتوو. کتتو
 ئەوەندە ک   و سواوە و  ی نادەم ئەونێرم ب   و نی رەنییکەخانە.

 جتتار ئەو ستتێ کەستتە کە بەدوتتار ئتتویێوەکەوە بتتوو  قستتەوا  بە ەار
ستتیە ئەم ئتتویێوە وا ێا ئدرستتانی خەڵکتتی یرستتن ن ئەێتتوق کەوا چتت   قە

نەئەکەوق. ئەوی یروا  ئەوگتوق    و بەیا  بووە و جارا  چ   بەرچ
کتتورە کتتاکە ناەەقیتتا  مەێتترە ئەوەیتتا بوخیتتا  و درای وا بتت  خەڵتتک 

ئتاخر ئەێەر  ئەوگتوقدروست ئەکە  خەڵکی  ئەیرسن. کان ختدرو  
خەڵکی  ئەوەندە یرستن ن نەبتن و ئەوەنتدە ستەروا  بت   ت ڕ نەکە  

یر ئەوگوق کورە بەخوا  ئەوانی  وا ناکا  و ەەند  سس ئەکە . ئەوی
نن چتتتونکە ئەمە ێیتتت پبەەقە ەەمتتتوو ڕاژ تتتک جاستتتوو  و ئەمنێتتتک 

ەەمتتتتووی خەیتتتتای ئەوانە، ئتتتتاخ  کتتتتام ستتتتەێاابیا  خەبەری قە کتتتتان 
مەدی وەقیتتتر و یاوتتتپ و ڕاستتتیەم و حتتتکتتتان ئەداوە، ئەێینتتتا ئەحتتتمەد 

نە رە، جار  ڕاسیەم ەەر حەەی قە سیاسەق نییە، کان حەسەنی  
ەەر ناەانێ  یوری وەرنی چتی. ئێستیە ئەمەوتا  کتردووە بە بیتانوو قە 

 وەرە نەروەق قە باوکی ەەرە چاکیا  مەکە. خەڵک، دە
ەا قە دوای  ەش حەوق متانگێکی پت  ەەو  و یەقەالی ختاڵە و چەنتدە

  و بەرییتتتل دا قەێە  ە ماستتتت و پێستتتیە پەنیتتتر و ەیتتتوە ڕاژیتتتوورەک
کە  تو نی حەپستخانەی ئەحتمەد  یەەنگوونی ناوا  و چان ئینجا ەانی

 کو یە و مەحکەمەوا  کەوە قەێە  ەەردوو کوڕەکە. و دوو کوڕەکە قە
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ی ب  ئەحمەد و دوو کتوڕەکە  بەناوبانگ و با یخاڵە وەن دوو م امی
 ژی مەحکەمە بوو.ێرق و چاوەڕ ی ڕا

یە ێتتێنتتابوو ەەر ئەوەی پتتێ ئەکتترا کە بچختتونچە بەجار تتک ەەرەستتی ە
 نیتتا  بژووری خ وتتا  و جتتل و کەقتتوپەقی ئەحتتمەد بگتتر یە بتتاوەش و 

ەەی  قە ختت ی بکتتاق و بڵێتتت وااکتتاق و بگتتری و دبکتتاق و ماچیتتا  ب
ی، بتت  کتترد ئتتاێرم یێاەربێتتت، ەەر ڕووم ڕەش بێتتت، ئەوە بتت  وام قتتێ

کتوڕی بتاش نتای، یت  کەی وابتووی، یت  ەەمیشتە پیتاو و واەم قێ نەەێ
حتتتتورمەق بوووتتتتت، ئەوە کەی حەەق قە بوووتتتتت و ەار نەجیتتتتب و بە

 نتتدق ختت ش ئەووستتیم منتتی  چەنتتدم غەدر قتتێەوە، چوخەڵتتک کتتردە
و ئەوگتتوق ئتت  ختتواوە یتت بە،  وەکتتردی. ختتونچە ێروتتانی بەرە ئەبتتووە

ی ئەو بتاوکە خواوە ڕووم ڕە ە، خواوە قەبەر منتت نەبێتت قەبەر ختایر
کەوتت بپیرە و ئەو پیرەمێتردە سەرقێشتێواوە و ئەو منتاانەی ڕەێتاری 

 قە دەست ئەو ەاڵمانە.
وارەوە وەن پووستتکی بەستتەر ختتونچە بە کتتو  ورمێستتکی ئەەتتایە ختت

ا ئەوگوق ئەو  تەوەی کە ێیترا چەنتد بە دا و قە دڵی خ ودڕوومەیەکانی
   کەوتتت، چتتبد  و بە کتتو  ەتتایی و پەالمتتارق دام و ئەیووستتت بتت نم 

نتتتای و یەرویتتتم کتتتردویەوە ەەی دەستتتیم  تتتكێ و دەستتتیم  پتتتاڵم پێتتتوە
ڕاژ ک مەرستوومە چتووە بتاەاڕ  کردی؟ ەەڵوەر  ئاخر ب  ب  وام قێ

ئەر  خەڵكینە ەار دەمێکە ەەسیی چەنتد ەەالمێکتی  ێوییو ەایەوە و 
سەرستەری و ختتو  ی ئەکەم قەم دەوروپشتتیی ماڵەمتا  د تتن و ئەچتتن 

 بە ێتتوییدراوسێکانیشتتما  ەەروا ئەڵتتێن. ختتونچە ئەبتتێ ئەمتتانە   بتتن! 
ڵەکەمتا  بتکە  بتت  ام یو  بتن و چتاود رووختوا ڕەنتگە ئەمتن و جاست

ن. مەرستوومە دەستیی کێشتا بە ئەوەی بوانن چی ئەکەون و چی ناکەو
ی دەمتتانچە چتت   ئەیەقێتتنن نتتئتتام ختت ەێە ئەموا ێتتوییا و دوتت خستتنگی 

 ووتت  بتتاوی، دە وەی چەنتتدقبتتوانە چتت   ئەمکتترد بە قوربتتانی دوو ێتتو
چاووتتا  دەرئەەتتاق بتتا ەەر قەبەر ئەو بتتارانە بتتن بتتوانم چییتتا  دەستتت 

 ئەکەو ت.
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ڕاژی مەحتتکەمە ەتتاق ختتاڵە قە ستتەراق حەویەوە چتتووە بەردەرێەی 
ێیتا  وانابێتت ەێشتیا ەار ەووە  مەحکەمە، ەەرچەند پێیا  ێتوق ختاڵە

 خ  ە.  بەام ئەو ێویی قەوناکا وام پێ
کتترد و یتتاوانی ئەحتتمەد و ڕاستتیەم و  ئتتاخری مەحەکەم دەستتیی پتتێ

کرا  و بە ناوی حکومەیەوە بە دەوتا  یتوەمەیی دراوتا   حەسە  ڕوو
ب  دروست کرا. ئەمانی  بێ دەسەاق ەەر ێو یا  ئەێرق و سەروا  

بتتتوو   ڕائەوە تتتاند ەەنتتتد  جتتتار درا و یوەمەکتتتا  ئەوەنتتتدە ێەورە
ەوو  ق ەووەەرسێکیا  دەسییا  ئەکرد بە پێکەنین، ڕاسیەمە کەقوەڕە

یە بەام ەوو ین درا ئەکە  و واوەا خەروک ئەبوو قسە بکاق و بڵێت 
ئەحتتتتمەد ستتتتیخورمێکی قتتتتێ ئەدا کە بێتتتتدەنگ بە و وریەق قە دەمەوە 

ئەحتتمەد و ئەوا  ەتتاق و کەویتتنە  یدەرنەچێتتت. دواوتتی نتت رەی م تتامی
قستتە و قەستتەروا  کتتردنەوە، دواوتتی ئەحتتمەد ەاوڕ کانیشتتی بە نتت رە 

باستی یاو ەکەوتا  ێێت اوەوە کە چت   بتووە و ختاوەنی قسەوا  کرد و 
کێتتیە و ئەیتتوانن قێتتی ب رستتن. بەخیتتی ئەحتتمەد و کوڕەکتتا  حتتاکمەکە 

چەنتدون جتار قەستەر ئیشتی  کابراوەن ەار باش و قەسەر ەەق بوو و
وا ناڕەوا بە قسەی حکومەق و پ قی  و دائیرەی ئەمنتی نەکتردووە و 

ەکەی و قە وەەوتتتتتر خەڵتتتتتکەکەی بەرەا کردبتتتتتوو، چەنتتتتتد جتتتتتار کی 
ەق ی بتت  ەتتایاوو کە پشتتیی ناحەەەکتتانی حکتتوم تتەەڕحکتتومەیەوە ەە

ک ستتێ جتتارو  خەروتت ئەدانتتێ و دووئەێر تتت بەام ئەو ەەر ێتتو ی نە
باستتتتتانەی حکتتتتتتومەق. قەدوای بتتتتتوو واە بێنێتتتتتت قەستتتتتەر ئەم قسەو

کویێ مەحکەمە حتوکمی دا ەچاوەڕوانییەکی پ  پەرا ی و مەراق و دڵ
ڕ کتتتانی، ختتاڵە دەستتیی کتتترد بە ەەردوو ەاو بە بەربتتوونی ئەحتتمەد و

بتتت  پیتتتاوی ڕاستتتت و قەستتتەر ەەق و  قێتتتدا  و بتتتژی بتتتژی کتتتردچەپڵە
دا  و حوکمی ڕاست. یەقەو   کرا ب  کەرکوون خونچە و داوک ژبەوو

کی خ  تتتتیا  حتتتتمەد و مەرستتتتوومە و پیتتتتراە قاوقروشتتتتو بتتتتاوکی ئە
و  یتتتێکەوق، ختتتوم و ناستتتیاو داڕژانە ماڵەکەوتتتانەوە. ختتتاڵە و ئەحتتتمەد

ا کەوینە ڕ  بەرەو کەرکوون، ختاڵە دیانیەاوڕ کانی ەەر ەوو قە خ  
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بوو و ەەر بە ا ەمتتانی بەستتیرابوو قستتەی نەمتتادیانیئەم جتارە قە خ  تت
ا ئەەێنا و ئەوگوق وتاڕەبی ەەەار جتار دڕوشی خ و بێدەنگی دەسیی بە

 وکر. ەەرچەند قە ڕ گا ئەحمەد ئەودوا  کە قستەوەن بکتاق ئەو ەەر 
بێدەنگ بن و ەی  مەڵێن یتاکو ئەێەوتنەوە جێتی خ متا   ئەوگوق جار 

 سەالمەیی. بە
ختتاڵە و کوڕەکتتا  ێەوشتتینە کەرکتتوون. ڕاستتیەم و حەستتە  قە ئویێتتل 

 ئەکرد .  یا وکاروا  ەایاوو  قەو  چاوەڕدابەەون کەس
ختتاڵە و ئەحمەدوتت  چتتوونە متتتاڵی خ وتتا . ئەحتتمەد الواە بووبتتتوو و 

ەەڵگەڕابتتوو ئەیگتتوق قە نەخ  تتی ڕەنگتتی ەەرد و پەڕوتتو بتتوو و ستت ی 
ا و ێویی ئ  داوکت بمتر  دەەسیاوەیەوە. داوکی کێشای بە سنگی خ و

ا و ێویی ەی  دەایووە؟ ئەوو  باوە ی کرد بە داوکی ئەوە ب  واق قێ
ەتایووە. بەام قە ڕاستییدا چتونکە  نییە ئەوە مەراقیم بوو بت وە وام قتێ

. ئەەوەییتتتا  دابتتتوو قە وەخیتتتی پتتتر  و قێکتتت ڵێنەوەدا قێیتتتا  دابتتتوو و
ستتتێ جتتتێ برونتتتی وەکتتتو  قاچیتتتا  دوو وەەروەەتتتا کوڕەکتتتا  دەستتتت 

، ئەوانتتی  ەەرچەنتتد ەنتتدەویا  پێتتوە متتابووڕدانی و دژنیشتتانەی بێتتوو
ین ستا ئەوتانگوق ئتێ ڕاوەدارونتانە کەوق قە دڵتی خ وانتچاووا  بەو جێ

ڕاستیی  بتێ قەمەودوا بە کتردون  تەرق خ  قەسەر خ ڕاوی وایتا  قتێ
 ەون و ەەقیا  قێ بکەونەوە و قەق ئییر ک   نەدەون.بک دەست پێ

چتتووە ژووری ختت ی و ختتونچە قە دوورەوە  و تتەو درەنتتگ ەەر کەستتە
 باوە تتی بتت  ئەحتتمەد کتتردەوە و پەالمتتاری دا و ئەحمەدوتت  باوە تتی پیتتا

بترد و  کرد و بەبێ قسە دەمیا  خسیە نتاو دەمتی وەن، ختونچە دەمتی ال
 وای ماڵیا  کاول بێت   بوخیانێکیا  پێ کردی. ێوییبەدەم ەەنسکەوە 

ئەحمەدوتت  بە ەەردەخەنەوەکتتی خ  تتەوە و بە چتتاو كی پتت  قە ێوەوتتی 
کترد  ئەی ئەو  سەور کی کرد و ێویی ئینجا ەەر ئەوا  بوخیانیا  پێ

خەڵکتتانەی یتتر و جتتار کی یتتر پەالمتتاری وەکیتتا  دا و دەمیتتا  نتتاوە نتتاو 
 دەمی وەکەوە.
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