
 

 جوجەڵە مراۉیە زەڕەتاڵەکې
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، رېۉهکەر سۆز رې هېمای هەسەدۉهۉهبیې بې و یە ردهزه نمەریف بې! هامن بې. گەگرد چېۉ زه گانەرۆ و الدهبە
ئې و لۉې و  کاشۆ دلېشانەسور و درېژه رو قاچەق سەقلەلە راسې کریێ بېنێ و حاجی کانەزرا سۆزهگزرې دلې مەشاره

ڵې نگە، جەزراکانەرو مېرگ و مەبې. دۆروبە ردهفېر کە ر ئا زۉانشەدێش هەرې، چون ئەزۉانی مسری قسې کە بە
 ریف بې.گرد چېۉ زه گانەرۆ و ال دهڕاسی بە گؤمې قوڵې. ئا، بە کانەڵەنگەگۆرې بېنې و دلې جە

وار تا رهکشۆ ئەدیۉاره بې و جە رارش گرتەقواڵ دۆریش قە قەنەنی خەچە ربابیېۉی کؤنەئە ، یانەنەریەو وهدلې تیجیاره
. پای مدراره رزهبە کاشانەاڕؤڵې گؤالنې تاۉېنې چېرو گۆرهز رزې بېنې، کەبە نگا. ئېندهبەرههە ڕ بې جەکې پەال ئاۉه

کش بې رهکاشۆ کۆتې بې. گەرو هېڵەسە ی کڕهمراۉیېۉه ڕ بې و پؤڕ بې، چېنەی پەگۆره رهۉېشېۉی هە ر پېسەهە
؛ ئۆ نەدێ بې ۉهرنەی سەسکە تا ڕادېۉ مانیێ بې، چون دېرېۉ بې کە اڵم ئیسە، بەنەکاش بیاۉنؤ پەگؤالنە ڵەجوجە
نوک نی ئادې دهو چە بنیشاۉه نگانەبەرهاڵ هەچېرو گە کە را تا ئانەلې کەمە کانەجۉه رېنې جەز کەر حەتەکې فرهمراۉیە

 قنا.تە

 کا گیانشا کۆتەنیەردهرد؛ گردو زهکە نەسش پەپیکی ده شا چۆ هؤرست و پیکەو یؤی کرتەکې یؤ شؤنەنجام هېڵەرهسە
 .بېۉه شا زنیەرهو سە بېنە

دێشا ئاستش ، ئەدیێ پیال و پۆالره اڵ سۆزانەتا تاۉاشا ڕاپناشا و چېرو ئا گە داکېشا ۉات. ڕاپ ڕاپ، و گرد پا جؤرهـ ئە
 ما.ی چەخاسا پە بدیا، ۉاچې سۆزه کشانەرهرچند گەتا هە

دلې  کە ختەریشا بې، تا ئا وهتەیاگې ژڵېۉیای فره ڕاسی ئیسە ن!؛ چون بەند گۆرهکې ۉاچېنې، ئای دنیا چڵەـ جوجە
 کۆتې بېنې. کانەهېڵە

اڵم من شیشی، بەی دوری، تا ال مڵکو کەپە گردو دنیایا؟. دنیا چۆ دیمو ئی مڵکیۆ وېش کېشؤره دێشا ۉات: ئجؤتا ئېگەئە
  بیېنا.نە رگیز چاگەهە

ر مشیؤ . چندیتەاڵی ئینا یاگېنەهە کەگۆرهرههە نې! هېڵەنې و هؤرسۆ. نا، گرد نیەخؤ شوکور گرد هە ـ دیاشا پؤره
 یش کۆتۆ.ر پەمتەرؤ؟ من ئیتر مانیێنا! و هەبە

 رؤ؟نی ۉیەرساش: ها ، چەی الیشا پەردای ئامێ بې پەسە بە کە مراۉیېۉه پیره

 ڵەرین جوجەریفتە؛ زهرهۉیشا کەو ئەماشە. تەکش نیا بزیؤرهرهخۉاینؤ. گە هېڵېۉشا فرهکې ۉات ـ مراۉیە کڕه
 .نەرېۉم دؤ ۉهجارېۉیچ ناما سە یشا مشا، ئا قؤڕمساخەم ئۆ تاتەرجەکۆتېنې؛ گرد سە نەمم پەچە تا ئیسە نې کەمراۉیېۉه

و هېڵە ، ئینەنەرو. با ۉاچوت پەکش نیا بزیؤۉه، کەرهگە ، کەیەهېڵە ماشېۉو ئابا تە کې ۉات ـ بازهمراۉیە پیره 
رېۉم کېشت ریسەو چ ده تم وارد جاڵەم و خەزانی چند خەتیانې، و مەڵەخە ر پی جؤرهعیشیا! من وېچم جارېۉ هەلەعە
بېنې. رې نەنوک هیچکام یاردی دهده و نە قېڕه نەر، روشا بەتاۉېنې بەرسېنې. نەئاۉې تە ، ئاخر جەاڵۉهسو ئا جوجەده
لېشا و فېرو مە رهکا بەڵەش با چا بؤ و باقی جوجەعیشیا! بازهلەو عەرو، ئا! هېڵەی کەکەرو هېڵەماشېۉتەبا تە بازه  ـ

 .رهکە

 یچش گنو.کەتېنا، متاۉو باقیەکۆ تا ئیسە رشۆ گنو، من کەریچ سەمېۉتەکما کەرهکې ۉات ـ گەکڕه مراۉیە

 لۉا. نەو داش ۉه رماۉهکې ۉات ـ فەپیره مراۉیە

داش تاڵ بې. ئەرهو زه گۆره ر. فرهبە پیپ و وېش خلناره پېپە ر بەسش کەیچ هؤر ئاما و دهکەگۆره نجام هېڵەرهسە
 .دیاش پؤنە



 ڵەجوجە رو کەکەر مەرگیز باۉهنې. هەر هیچکام چامنې نیەۉېتەئە. گۆرېنە ر فرهی هەمراۉیېۉه ڵەۉاتش ـ جوجە
 ن.قېچ بیەشە ر بەگەئاۉی، ئە ؛ مشیؤ بلؤنەرؤشن بؤۉه ن پی زوانەرچی هەعیش بؤ! نا نا، هەلەعە

نی گردو داکې چەئە ۉیەش ئې. مرابرقە کاۉهنگەبەرهو هەاڵ سۆزهرو گەتاۉ سەرهش بې؛ وهۉێۉی وهرؤی دماین هە
و کې یؤ شؤنەڵەکې و ۉاتش ڕاپ! ڕاپ! و جوجەدلې ئاۉه ق! پڕانەی: شڵەکەقەنەی ال خەوار پە رهسەیش ۉهکەۉادهخانە

 ژڵېۉیېنې، و گرد رېنې؛ قاچې وېشاۉهلې کەش مەر و وهاڵم زو ئېنێ سە، بەیشانەرهرو سە، ئاۉی دې سەنەیؤی پرێشە
 کېچ.بوڵینە زلە ڵەت جوجەنانە. بېنې؛ تەکېۉهرو ئاۉهسە

 و وېما. بەریف قاچې ژڵېۉنؤ، چ ڕاس وېش گېرؤ! زارؤڵە، چ زهرهکە ماشەعیش نیا. تەلەعە ڵەداکې ۉات ـ نا، جوجەئە
 و مراۉیانەاڵنەتە و جە ا دنیارهروتیدې با بەرنجش بدؤ. ڕاپ! ڕاپ! بەختېۉ یؤ خاس سەریفا، وهڕاسی تا ڕادېۉیچ زه

 ، و ۉریێ کتېچ بیدې!نیا پؤرهبیدې، با پێتا نە نەال منە میشەاڵم هەبشناسنوتا؛ بە

ماساۉېۉی گژیێ بېنې، و  رهرو سەۉادې سە؛ دۉې خانەرسناک بې چاگەقېڕېۉی تە و مراۉیا. قېڕهاڵنەی تەئامێ پە
 ڕفا.کتېۉې ئە نەیەکەنجامیچ دلې قاڵەرهسە

 رهرې سەز کەحە نوکیش. ئادېچەرۆ! و زۉانېۉش دا ال دهملؤ ۉه پېسەئە و  نەپېسنەردې دنیا ئەکە ماشەدێشا ۉات ـ تەئە
 نامېندېره رهئینا چا دورۆ سە پیرې کە ی ئو مراۉیەردې وپەرۆ. ۉاتش قاچې ژڵېۉندې. راپا کەشا کۆتێ ۉهکەماساۉه

بازنېۉی سور ئینا  رپاسە، و هەنەچاخە ی ئاندهپۆکە نەسپانیایە. تخمو ئەنەرهتەگردی گۆره جە ! ئانې چېگەنامندېره رهەس
 رکشا نیا جەگە کە متاۉؤ بؤش؛ یانې، ئانە مراۉیېۉه رین چېۉېۉا کەرین و خاستەتەریفا و گۆرهزه . چېۉېۉی فرهنەقاچشە

 ی ئینسانی بشناسیؤۉه.یوانا و پەی حەمشیؤ پە ا و ئادهسش بدده

و وېتا. دا و تاتەئە نترینی گېرؤ، پېسەهە رش دریێ قاچې دور جەرۉهی خاس پەردې! مراۉیەکەڕاپندې! قاچې جؤتې مە
 ، مل نامندې و ۉاچدې راپ! یدې ئا پاسەبدیە

، مشیؤ رز ۉاتشا: بدیەنگی بەده و بە نەناکامېۉه و جە دیێشا پؤره کا چیال و چۆالۉهرد؛ باقی مراۉیەگرد پاسشا کە
رمې. کەمە یەتامڵو ئانە ! ئېمەنەڵېشا چیشینەئا جوجە مۆ، بیەمېنمې! ئۆ یانەوېما کە بزانی ئېمە یمې! پېسەڕا ده ئینیشایچە

 ملیش. وشتەئۆ پە ش گرتەرۆ و گازېۉهپڕا ۉه و کتوپڕ مراۉیېۉه

 ن!ردهکە! ئاد خؤ هیچی خرابش نەباره نەداکېش قېرناش: وازش چەئە

 .نەو ۉهندوکش دهمشیؤ ده یەرو ئانەر ۉهزل و ناباۉا، و هە اڵم فرهرې، بەکېش گرتې بې ۉاتش ـ ئەگازه کې کەمراۉیە

خاس  اڵم ئا دانېشا؛ ئانەریفېنې، بەریفېنې، گرد زهدێ زهدۆرو پایشۆ بې ۉاتش: زارؤڵې ئا ئە کەبازنە کې کەپیره مراۉیە
 .رؤۉهیۆ وشش کەۉهرنەلالی تاۉێش سەر نامان. دڵم پۆن ۉاچو شەبە

ر کام هە ن و پېسەرونېۉی پاکش هەاڵم دڵ و دهریف نیا، بەت زهڵبەکې ۉات. ئەدا مراۉیەکریؤ، خاتون! ئەخؤ مە ـ ئانە
مېۉیچ ن کەر بؤ و گاهەبؤ خاستە ریچ. من ئجؤم، گۆرهمېۉ خاستەرؤ، ئا، میارو ۉاچو کەلې کەەۉیشایچ خاس مچە

 رهیشەکەنازۆ ئارد ملو فروجە نوکېۉش بەده مو قساۉهرناما. دهی ڕېک و پېک بەنۆ، و پۆکەمە نەکەهېڵە بیۆ. فره گؤالنە
ۉانې خاسې یش. من ئجؤم تەبؤ پەگرفت مە ریفی ئانده" جیا چینیشا کوڕا و نازهو ۉاتش یش داۉهکەلینەپە و دؤختو کؤتە

 بؤ". رکۆتەرۆ و سەرؤ، و متاۉؤ بلؤ ۉهپېدا کە

ی ماساۉیېۉیچتا دیۆ باردېش پە رهر سە، و ئەو وېتانەبزاندې یانە کې ۉات. " پېسەکې گرد جوان خاسېنې" پیرهچە" ئۆ بە
 من"

 و وېشانە.یانە رد کەا کەسشئیتر هە 

 رهو گازا و بؤقا و سەرو پالرهرمانې، کۆت ۉهو ناقڵؤکار ئە زیا بېره نەهېڵە دېر جە کە ختەدبەبە مراۉیە اڵم ئا فروجەبە
بې و  پېدا بیە پېۉهقؤال بە کە کەنېره عیشەلەرگ و مراۉیېۉی. گرد ۉاچېنې " زال" و عەخۉای گرد کەنەرنیای و پەئۆ سە

و پیشنې و  نزیکش بېۉه  ڕې وېش ماسنې ومېۉی ۉابان پەلەبە شا زانې، دیارشۆ وېش گژنې و پېسە پا بؤنۆ وېش بە



زانې  ونە زانې چکؤ مدرؤره نە کەختەدبەبە مراۉیە . فڕوجەگېرېره نەو علو علوش ۉه رېۉ هئێرې سور کە پېسە رهسە
 ی.کەمراۉیە اڵنەو تف و پوکااڵۉو تە یاگە بې بە رئاما بې و بیەبې نور بە پاسە ت بې کەحەناره !، فرهکؤگۆ بلؤ

یچش خرابې و براکەت واڵەنانەرېنې. تەرش کەگرد بە ر بې. بېچارهر خرابتەرد و چامایچ تا ئې هەۉیە ڵی پاسەۉهرؤ ئە
". رهبېزار کە ۉنەرؤت، قیزهم بوهشکەرؤ، بەرؤ تؤ بوهز کەحە نیا کتەش ۉاچېنې" تەنەپە میشەنیش و هەبېنې چە

 ندوکې. ئا پیرهرگې دهو کە نەبیێنی چێ". مراۉیې گازیش گېرېنې ۉهمېۉ دور بیێنی و نەڵاڵی کەدایچش ۉاچې" شەئە
 قېش دې چؤر.کا شەیوانەحە خؤراک دې بە کە نېچەژه

رسێ و پڕێ ی تەکەڵەخەرو شە. مرېچڵې گەرهیەکەرچینەپۆدیمو پە  ما و لۉا کۆتنجام بازش ئاۉرد و ڕهرهسە
یش لۉا تا یاۉا ماکەرو ڕهر سەاڵم هەمېش قوجنێش. بەردۆ و چەما!" ۉیرش کەتاڵی من مڕهڕهزه ئاسمانۆر. " ئېدېچې جە

ت حەمانیا و ناره ندازهیش کۆت، بې ئەۉې پەرو شەراسەسە کؤییا بې. چاگە ز و مراۉیەیاگې قا کې، ئاگەگۆره ال گؤمە
 کەمراۉیە ڵەرساشا. جوجە" تؤ کېنی؟" پەیەتازه ماڵەئا هە مشا کۆت بەو چە کې زیێۉهکؤییە بې. ساعبېشۆ قاز و مراۉیە

 رد.کە شی و تشیشنی گردی وهو چە رهالش گېڵنا گرد لێۉه

ن و نی ژهپېۉه نی خېڵو ئېمەرجېۉ چەمە اڵم ال ئېمۆ قێدش نیا، بەکا ۉات ، " بەکؤیە نی" قازهتاڵەڕهر زهرسام ئاۉه" تؤ سە
مېۉ کە و بتاۉؤ نؤۉهمە کېنەبازاش گؤمە بې کە نەیەنیا ۉیرو ئانەبې! و تەنە نەنییەۉیرو پېۉه گېری!" نا، ئا بېچارهشویی نە

رۆ، دۉې قازې نېرې بېنې. یاۉێ ۉه  دۉې قازې ئامێ و نەختەنۆ. چا وهمام چا مەرؤ! دۉې ڕۉې تەئاۉی پؤختی بوه
ماڵ!" یؤیشا ۉات. " تؤ هە بې خؤفې بېنې. " گؤش ده ر ئامێنې، چون تا ڕادېۉی فرهبە نەهېڵە جە نیا کە ئانده دیار بې 

بازېۉ قازې شیرینې  ئاالینېنە ؟! چا گؤمەری باڵندهۉهلەپە ت! تؤ متاۉی بې بەنەشم مێ چەمن وه نی کەتاڵەرهزه ئېنده
ق! ههههشت بؤ". تەوه تاڵېتۆ متاۉی الشاۉه ڕهمتاۉا ۉاچا راپ! تؤیچ پی زه نەنې، گرد ۉارؤکېنې، گرد جارېۉهگؤالنې هە

. " بیە ونې سوره کې پېسەردې و ئاۉهکې و مەسارههە کؤتېنە کېکؤیە قازه ردۉهەهؤرس و ه ق!" کؤتو پڕ توقەههههتە
شا ئاست کەسار و گؤمەکا باڵېشا گرتې و هەکؤیە قاز و مراۉیە لەم داشۆ گؤشې و گردو پەی هەقەق!" تەههههق! تەهههتە

 کە قاۉهرو ئا لەکا و سەختەسېبېنې درهکېشا دابې، بازېۉ ۉهۆرو گؤمەی گۆرې بې، ڕاۉچیې دئاما. ڕاۉه م زرمەجیا. هە
رې و وېش ۉیە کانەبؤره ختەینو درهمې بەتە پېسە ۉهڵی کەبېره. دوکە کې وېشا گرتەرو گؤمەی سەکېشیێ بېنې پە

 لۉېنې و بېچاره رهتند و تېژ گرد بارېۉه  نەیەکەچڵپ، دلې لېقە مای و چڵپەڕه کې بەڕاۉیە کېره. توتەکېشنې ملو ئاۉه
توتېۉی  نەختەر چا وهاڵم هەرؤش چېرو بااڵشۆ، بەرخناش تا کەش چەرهرؤ. سەکە خت بې زېڕهوه کەمراۉیە فڕوجە

تناک( حشەبیمگین)وهمېش ، چەر ئاما بې و درېژ کېشیابېرهبە نەدیاریش دا؛ زۉانش گڵۉیشە نەالم الشەزه ر فرههە
ی گېرؤ کەفڕؤجە یەچی بې ئانەرمانێش، کەکېش ئەتېژه و ددنانە رهی کېشتەکەمراۉیە ش تا ال فڕوجەپەشا ئې، قەبرقە

 رشیۆ.و چڵپ! چڵپ! بە کوتوپڕ گېاڵۉه

 !"نەم گېرؤ ۉهپەیش نمێ قەیچ قیزت توتەنانەنا، تەتالەڕهزه ناسېۉش کېشا" من ئېنده" ئؤ، خؤدا شوکور!" هە

. ی وېش ماڵې گؤشېرهقەرو تەسە قەشا ئې و تەر گېۉههە کېنەرو گؤمەنۆ. ساچمې سەمە مام بې کرچەتە نەیاگې وېشە
ئیجا  هعاتارو چند سەرې، شؤنەوهکانی نەبې و تە نەر یاگې وېشەهە . ئادهرهنگی کۆتەڕؤی لۉا ئېجا بې ده فرېۉ جە

رو کېش ئاست جیا و سەال گؤمە لەپە تا تاۉاش بە. ئانجا هؤرسۆ و هەو بدیؤ پیال و پۆالره رؤۉهراس کە رهیاراش سە
 رؤ.ئاسان ۉیە شۆری نازې بەئې ڕوه اڵم ۉاگژهرشی؛ بەبە نانەۉهڕچینا و تەپە

رو ر پا بؤنۆ سەگنؤ و هە رهزانې مشیؤ کام بارهو ۉېرانی وېش، نەرۉه ی؛ کێڵەقیرانەیاۉا ال کێڵېۉی فە گاۉهرۉېرهسە
تا بتاۉؤ وېش گېرؤ، سیاۉا تا  دؤره جبور بې جار جار قنگەمە کەمراۉیە رادېۉ تند گنې فڕوجە . سیاۉا بەبېۉهنەوېشۆ مە
 نەیەکەرهنۆ و ئاد متاۉؤ ال بەیەن و الر بەنې شیەېجەگ ی جەکەو کێڵەرهتێۉو بە دیا و مدیؤ کە نەختەر بې، چا وهئی تندتە

 دلې. وېش کېشؤ دلې، لۉا و خزانە

خرې، تاۉې مازیش کېشؤ و  کتە نەۉاچېش پە ئاده کې کەکېش ژیۉې؛ کتەرگەکېش و کەنی کتەچە نېۉهژهپېره چېگە
سش ئاردێ توکېشۆری؛ قاچې شیێ یؤی دهی مەکەرق ئاردهی بەاڵم پەرقېچش چۆ بارؤ، بەت پېچنؤیچش و بەنانەتە
گنې،  بان کڕهش و مېهرهوه رگڵە قاچ کؤڵې؛ فره، کەنەگؤالنې و کؤڵې بېنې و پا بؤنۆ ۉاچېنېش پە ر فرهکې هەرگەکە

 ش سیې.شەو وېش وهزارؤڵە ر پېسەکې هەنەژهپیره

 قرازنای. کې بەرگەمیاۉنای و کە رد بەسش کەکې دهکې، و کتەبېگانە مراۉیە ڵەجوجەمشا کۆت ر ساعبۆ چەر سەهە



کې مراۉیە ۉینې، و ئجیاش جوجوڵەاڵم خاس نە. بەکې ۉات، و گېاڵ و دیا پیال و پۆالرهنەژهـ داخؤم چېش بؤ، پیره
بؤ. مشیؤ تاقیش نە ر نېرهگەمراۉیېچم با، ئە الی هېڵەچیریۉی عاال، ۉاتش. چێۉ. نەبیېنە و گمە نەی چاخەمراۉیېۉه

 رمێ.کە

و کې ئاغەکۆت. کتەر نەاڵم هیچ هېڵېۉ بەچېرو ئازمایشی؛ بە فتا ۉزیانەرې حەی یەکې پەمراۉیە ڵەجوجە جا پا جؤره
 نیمە و دنیای بې. تازهنیمە  الۉه و دنیا! چون ئادې وېشا ۉاچېنې: ئېمە میشەکېچ خانمە، و هەرگەی بې، و کەیانە

 یچش.کەخاسە

 رې.کەنە یەکې تامڵو چېۉی چامنەرگەاڵم کەرش بؤ بەیلۉایېۉتەکې، ئجېش کریؤ یؤ پەمراۉیە ڵەجوجە

 رساشری؟ پەـ متاۉی هېڵې کە

 ـ نا

 مت بینەده نەی ماتوڵ چامنەـ ده

 رقش چۆ باری؟بە ی وکی ۉاچې: متاۉی مازی کېشی، ۉاشدهکتە

 ـ نا

 ن!یشا هەردهکە نیا فامیدې مافو قسەیلۉایت بؤ، چون تەت نیا پەتؤ مزه نەپاسە ی کەـ ئا، ده

ۉاو ئازادی و شۆقو کۆتۆ ۉیرو هە چاگە  ؛رهیش نیشتەگؤشېۉ و پە رانیۆ خزانەنگە کې بەمراۉیە ڵەئیجا جوجە
 کې.رگەی کەش؛ لۉا و گېڵناشۆ پەرهسە نەی داشەردهکەلەتاۉی؛ و سؤ مەرهوه

ی ری و ژڵېۉیەر هېڵې کەیا. ئەی مەپە ی ئا تاسېتەی، پۆکەنەری و بېکارهکەرسا. تؤ هیچ مەکې پەرگەـ چېشتا؟ کە
 ئادېچې مال و گمې با!

 تا بېخ. رهیەو چېرئاۉی ده نەیتەرهرو سەیا دؤ سەتزهکې ۉات؛ لەمراۉیە ڵەجە! جورو ئاۉېنەی سەشا کېشیەاڵم وهـ بە

من مشناسوش،  رینېۉا کەی، ئاد ژیرتەگوربە رسەبی! پە کې ۉات. تؤ مشیؤ شېت بیەرگەن! کەتېۉی گۆرهزهرې، لەـ ئە
رو. وېت کم نیا باسو وېم کەرهی واری. من گەپە و یا چېرئاۉی دؤره رو ئاۉېنەرؤ کېشیؤ سەز کەئاد حە بزانە رسەپە
 رؤ کېشیؤ و ئاۉی گنؤۉهز کەحە ئاده . تؤ ئجؤت نەنیە دنیانە چادې جە رهپیرې؛ ژیرتە کېما، ئا خانمەنەئۆ خاۉه رسەپە

 یش؟رهرو سەسە

 کې ۉات.مراۉیە ڵەمن، جوجە یاۉدېنەمە ـ شمە

ی و خانمې بزانی، با ئیتر گوربە ر جەشیؤ تؤ وېت ژیرتەتؤ؟ مە ن بیاۉؤنەهەتؤ، کې  یاۉمېنەمە ر ئېمەگەرې، ئەـ ئە
ر نامێنی دلې گەنش! ئەردهقت کەرهەده ی ئا خاسیەپە ره، شؤکرو خؤدایت کەکؤره رهکەر مەرو؟ وېت هەکەباسو وېم نە
نی و مکؤڵەاڵم تؤ کەرینی؟ بەچېش کە ر بی، ئیسەفې نەچېۉېۉش چە دریابیێ، کەڵیت نەرمی و ڕاو تېکەیانېۉی گە

رو، پا نی باس کەکېت چەت ماچو، من تاڵیەی تؤما و خاسە؛ من پەرهکە نەڕم پەش نیا. باۉهنی تؤ هیچ وهڵی چەتېکە
 ری.ی کەردهری و وېت فېرو رېسای و پاکۆ کەهېڵې کە کە نەکاش بشناسؤ. خاس ئانەخاسە یؤ متاۉؤ دؤسە جؤره

 کې ۉات.مراۉیە ڵە، جوجەدنیای گۆره راۉهوهکما بزیەرهگە ، کەریەرو ئا باۉهـ ئینانا سە

 کې ۉات.رگە! کەرهکە رې، پاسەـ ئە

رو اڵم گردو گیاندارا ئا دۆی واری، بەپە ره، داشەرو ئاۉېرهرد و لۉا، وېش کېشنا سەکە کې پاسشەمراۉیە ڵەجوجە
 .نزم دیېنېش پؤره تاڵیشۆ بەرهو زهبؤنە ریەبە



رد رۆ سەۉا پا سەما. هەسە نەۉسېشە نەرهو دۆروبە رد و مؤرې بیې، سیاۉا پېچیاشانەاڵ زهنگەڵێ جەپاییز ئاما، گە
و  ڕچیناۉهرو پەنیشت سە، و قااڵۉ نگین ئاڵؤچیێرهرې بیې و سەرۉا پەۉه کەرگ و پولەۉهتە رمانې؛ هۆرې جەئە

 قېرنې ئای! ئای! ردایېنەسە

 مام گولش بې.بېچارې تە ڵە. ئا جوجەریۆختېۉ ۉیرش چۆکەوه ق بؤۉهئا، یؤ ره

 ڵە؛ جؤجەزیێۉه کانەژگەدلې هە رېفې جەرې گۆرې زهۉهلەمام پەشېۉ نیشت ـ پؤلېۉی تەش وهگانېۉـ ڕؤجیار وهۉېره
 بە رکامەشا ئې، هەیی بروسکەرمەرو چەۉه نەدیې بېنې، گرد جارېۉهنە رېفې چامنېشەرگیز زههە ا ئیسەکې تمراۉیە

کېشا ش دؤختەوه درېژه باڵە نەشی پەش نەششا بې، ئاندهنگېۉی وهش دؤختۆ. سؤنې بېنې؛ دهرزی وهنېۉی بەردهگە
کا بالېشا گرتې. رینەبە ریاچەکا و دهرمەش و گەوه مینەرزهو سەڕوه  استې جیا ورد و بیاکېشا ئسە و و یاگە ردېشاۉهکە
ش ، روهرهوېشە زێش ئاماۉهنۆ و بەی وېش مەدڵش پە فره تاڵېچەرهزه ڵەرزی، و ئا جوجەرزی بەی بەرزې بیێ، پەبە

 و بە ردۆ و دیا شؤنیشارهرزش کە، ملش بەنەرهو بەوارش دا دۆررخېۉۉی بازنەچە کېنەرخنا و دلې ئاۉههؤرچە
، رؤۉهۉیر بە ریفا جەزه ندهڕهتاۉې ئا پەرسا. ئاخ، نەوېش تە ، کەقیژناش شؤنیشاره  جؤرېۉ رېڵۆ بەرز و زهنگېۉی بەده

ر، چون وېش سە ختېۉ ئاماۉهکې، و وهئاۉهی بېخو پە رهرؤ، داشەشا کەماشەبې تەختا، ئیتر هازیش نەشبەوه ندهرهئا پە
 خت پا جؤرهتا ئاوه بې کەشا بیەسەجؤرېۉ دڵبە اڵم بەپڕێ، بە و کؤگەکې چېششا نامې بې و روهرهۉهلەزانې پەبې. نەنە

رؤ! ـ ئاد زو کەوېش ئاره یپە رییفیېۉی چامنەی تاۉې زهوازې ـ ئاد کەنە نەبې؛ ئاۉاتشا پەبیەری نەو هیچیتەسەدڵبە
 تاڵ!ڕهگیان داری زه بؤ؛ ـ بېچاره کایچ ئاستێ دلېشانەر مراۉیەشحاڵ بیێ ئەوه شیێ فرهمە

کجاری یە ردێ تا نازؤ بەلېش کەمە نەرهشیێ دۆرو بەکې مەمراۉیە ڵەجوجە رد بی؛ کەسە رد بی، ئېندهسە زمسان ئېنده
جؤرېۉ  کې بەشا ئاۉهۉېۉه. شەبېۉه رهتەو گؤالنە رهتەگوالنە ئادش خزېنە ۉېۉی ئا وڵې کەگرد شەنی اڵم چەرچیؤ؛ بە
ش قاچې ژڵېۉنؤ، تا نازؤ ش وهبې وه جبورهکې مەمراۉیە ڵەکرچش چۆ ئې؛ جوجە ی کرچەکەخەروکېشو یە بیې، کە

 رد.و گیرش کە رهکەخەو بیا یە کۆتە جمە ەنجام مانیا، و جرهرؤ؛ سەخ کەکې چېریش یەئاۉه

 کېش گرتەمراۉیە ڵەش ماڕا و جوجەکەخەکاش یەچۉینە یەپاڵە ش، لۉا و بەنەمش کۆت پەساعبې زو باخدارېۉ ئاما و چە
اڵم را، بەنی کەیش چەکەکشا بې رهیف. زارؤڵې گەنامېش نیا لە کېش. چاگەنەی ال ژهی پەی یانەشۆ پەردهباوشی و بە

و  ؛ خانمەکەیانە نەی و متشەکەو شؤتەملو کاسە و نیشتە رشیەبە نەرسیەتە نجش بدا، و جەره مش بې کەخە ئاده
و تڵەسە نەیچۆ کۆتەکې و چاگەرهو کەملو بادیە کې پڕاو نیشتەڵە، جوجەرهنترینیەسېش ماڵێش هەی قېژناش و دهکەیانە

کشا بې رهگە کې کەقاشۆ نیاش شؤنیش، زاڕؤڵەمە قېرۆ و بە کې بەنەئاما بې! ژه نەر. ئۆ چېشش پەسە کا و ئاماۉههارده
ر بە ره؛ بەکریا بېۉه کەرهبە بې، کە اڵم خاسیش ئانەرېنې. بە، خۉېنې و قاڵ کەرهنترینیەگېراش شؤنیشۆ گنېنې ملو هە

 .رهسڕ کۆتە ـ و چاگە ۉارێنە رۉې تازهکا، دلې ۉهژگەرو هەگە نەوېش ۉسەپرا و 

 بې، کە نەلیەدی ـ ـ دلې مېرگو زه نەردهسە ئادی چا زمسانە ری کەکە ختیەدبەختی و بەختا باسو ئاگرد سەسە ر فرههە
 ش بې.وه هارېۉی فرهوانای ـ ۉه ردۆ بەسشا کەۉنې دهکاڵ رما؛ فشەگە شانای تیجیاره ردۆ بەسش کەرؤجیاری ده

ر مدیؤ یاۉان ۉه ختېۉ خاس دیانەرۆ؛ وهرېنېش ۉهر بەمتەسەو هە جارا ۉاشا کریېنە ر جەخاستتە ؛ ئیسەرهباڵېش کېشتېشە
کا خؤڕه تا سرو جۉه کاشاۉهسۆزه قەو پۆ لە دێبېۉه رهۉه شەکی بۉهردې بېنې، مېخەی. ساۉی ۉلیشا کەمڵکېۉی گۆره بە

ریفې رې سؤنې زهیە کانەرهپە ژگەدلې هە رشۆ و جەراۉهۉه نەش بې! ناکامېۉهریف و چ وه. ئاخ، چ زهئاڵؤچیێ بېنیره
ئاژناسای  ۉهئە کې بەیەمراۉ ڵە. جوجەکېنەرو ئاۉهمېۉۆ کېشیێ سەرکاشا و نەباڵە نەردهکې؛ ۉاشا کەرمەچە ، سؤنەزیێۉه
 .رهریبی گرتەژارېۉی غەکۆتا پەنەش پەوه ندهڕهئا پە

یارا بؤم نزیکشا بوۆ؛ با  تاڵیەرهزه  و کؤشام، منېۉ پی رهبارامە شازادا، چانیشانە ندهڕهی ال ئا پەی الیشا، پەـ ملو پە
و اڵنەو تەرهکە، کارهنەندوکم بدا ۉهرگې دهگېرا، کە نەمراۉیې گازیم ۉه را ئادې کؤشام تا ئانەرؤ! خاستەکەکوشام قێد مە

 نەمشا پەکا؛ چەجیبەنە ش نیا ئۆ ال سؤنەکې و ڕوهدلې ئاۉه کؤشؤم. پرانە ردهم دؤ چؤری، و زمسانانی دهقەرگا شەکە
 شۆ.ئامێ ڕوه کریێۉهۉهلې ئەپە کۆت و بە

اڵم چېشش دی دلې ئا رگی بی؛ ـ بەکې و ماتڵو مەرو ئاۉهی سەپە ش نامنارهرهۉات، سە یەبیچاره گیاندارهـ کؤشدېم! ئا 
ڵکو ڵب، بەتاڵ و قەرهبې، زهری بوڵین نەۉهلەکؤڵېۉ پەئیتر مشتە و وېش دیش؛ ئیسەۉېنە نە؟ چېرو وېشەرؤشنېنە ئاۉه

 بې. وېچش سؤنېۉه

 .نریا بؤره نەیەسؤنە ر دلې هېڵەگەپېدا بؤ ئە و مراۉیانەاڵنەؤ یؤ دلې تەرکەهیچ قێد مە



رزشو ئا مشیؤ ئە کە مامی یاۉانەتە بە شحاڵ ۉینې؛ ئیسەدیېش، وېش وه کە ریارهسەرمەختی و چەدبەو ئا گرد بەشؤنە
 بزانؤ. نەنەردهش کەروه کە ختیەشبەشی و وهوه

 نوک نازش دېنې.ده کا گلېرې بیێ دۆرش و بەسؤنەـ گردو 

و گردی کەکې، گؤالنەدلې ئاۉه یدا پە شا فرهی؛ نان و دانەکەی دلې مڵکەپە بازېۉ زارؤڵې گؤالنې زیێۉه نەختەچا وه
شحاڵې: ئا، ئانا یؤی نای وهرمائە را و بەهە رد بەسشا کەکا ده! و باقی زاڕؤڵەیؤی تازه رد و ۉاتش: ئانەهاۉارش کە

 ساجیېشا فره یشا، نان و نانەدا و تاتەی ال ئەمێ پەهۆر ئېنێ، ڕه نەرهپڵې کۉېنې و هؤرپڕېنې و دۆرو بەئامان! چە تازه
 !نەرهریفتەگردی زه کې جەۉاچېنې: تازه نەکې و گرد جارېۉهدلې ئاۉه دێنە

 ی نامنېنې.ش پەرهکې گرد سەدیمیەقە شیرین! سؤنەون  جوان و پاسە پاسە

ند و سەوې پە  اڵم هیچشحاڵ بې، بەوه ندازهنیا؛ بې ئەزانې چە؛ نەرهکاشەو باڵەشتەرد پەش بەرهسە نەرمەشە
 گېرؤ.رگیز وې زل مەبان هەلبېۉی مېهرهبې، چون قەغرور(، نەر)مەۉاسەهە

و ماچا ئاد   نی گرد مدیاش پؤنەچە رېنې و ئیسەکە نەرتیېش پەنی القەو چە نەنی گنېنېش ۉهئۆسا چە ، کەرېۉهۉیر کە
و   رمتاو چ گەرهیش، و وهپە وېشا نامناره  کېتا ال ئاۉه  کاشاۉهقەلە کې بەکەرا. و مېخەکا جوانخاستەندهڕهگردو پە جە

 شیش هؤر دا:بېخو دیڵۆ هاۉارېۉو وه ردۆ، و جەرز کەۉانش بەنی رهردهیێ، گەلېش راسې بش گنؤ.؛ پەچ وه

 کې بېنې!تاڵەڕهزه مراۉیە خت کەۉینېنې، ئا وهرمیچ نەوه شی بەوه ـ ئېنده

 ند هۆرامیو سیامەرگومەتە
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