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کێ یارمه تی که روێشکی ئیسته ر ئه دات 

“ژێر زه مینه که زۆر تاریک و سارده . هه موو شوکوالته 
که روێشکه کان بۆ جه ژنی ئیسته ر ئاماده ن. منداڵه کان به وه  زۆر 

دڵخۆش ده بن!
ئه ه، که ڵه شێره که  ده خوێنێ. ئێستا هێلکه کان ئاماده ن وه ری بگرین.”

“هێلکه ی زۆر!” که روێشکی ئیسته ر دڵ خۆشه .که ڵه شێره که  هاواری 
کرد: “با عه ره بانه که    لێره  جێ بهێڵین له گه ڵ هێلکه کان.”

 “قه ق قه ق، قوق قوق” ،مریشکه که  قوقانی، “من و هاوڕێکانم 
هێلکه کانمان کرد! و ته واو ئاماده  کراوه .”

 
که ڵه شێره که  هاواری کرد: ماڵئاوا “کیکیرککی” و“قیقیریقققی!”

“چاوه ڕێ بن!” که روێشکی ئیسته ر هاواری کرد.

 “ده مه وێ له گه ڵتان به  تراکتۆره که  گه شتێکی کورت بکه م.چونکه  زۆر 
به  شێوه یه کی خۆش ده له رێته وه  و ده له رزێ.”

“نهێنیه کتان پی بلێم؟ من که روێشکی ئیسته رم.
هه مو به هارێک دیاریه  جوانه کان بۆ منداڵه کان ده شارمه وه.

ئه مڕؤ ڕه نگه کان ئاماده  ده که م،سبه ینێ هێلکه کان ڕه نگ ده که م.
ئه مساڵ ده مه وێ ڕه نگی هێلکه کان جوانتر وجیاوا زتر بکه م.

هێشتا کات ماوه ، هه تاکو که ڵه شێر و مریشکه که  هێلکه کان ده هێنن.
هه تاکو ئه و کاته  ده تانه وێت که روێشکی شوکوالته  بۆ جه ژنی ئیسته ر 

ببینن؟”

به  ڕاستی ده له رێته وه  و ده له رزێ!
که روێشکی ئیسته ر له  خۆشیا پێده که نی.

 به اڵم دوای له رینه وه ی تراکتۆره که  که روێشکه که  بووم ده که وێته  
خواره وه  و ئازاری پێ ده گا.

“ئای – له پی ده ستم!” که روێشک ده ناڵێنێ و سکااڵ ده کات.
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“ئاه،له پی ده ستت بێگومان شکاوه ” مریشکه که  قوقانی.

 “ئارام بگره ،له پی ده ستت مه جوڵێنه ،ده مه وێ بۆت ببه ستم. قه ده غه یه  
بۆ دوو هه فته  ده ستت بجوڵێنی!”

“نه جوڵێم؟ ئه وه  سته مه !”
به  ترسه وه  که روێشکی ئیسته ر هاواری کرد. 

“ده بێت هه موو هێلکه کان پێش جه ژنی ئیسته ر ڕه نگ بکه م!”

“قه ق قه ق ،قوق قوق، ئێمه  ده توانین یارمه تیت بده ین.”
“نا مریشکه  ئازیزه که م ،به  داخه وه  ئه وه  ناکرێ”

 که روێشکی ئیسته ر ووتی. “ئێمه ی که روێشک ته نها ده توانین به  له پی 
 ده سته  نه رمه کانمان هێلکه کانی ئیسته ر ڕه نگ بکه ین.به اڵم چی بکه م؟ 

 ئێستا ناتوانم هێلکه کان ڕه نگ بکه م و بیشارمه وه ! به  بێ هێلکه ی 
ڕه نگاو و ڕه نگی ئیسته ر هه ست به  جه ژنی ئیسته ر ناکه یت!”

 کۆتره کانی سه ر شووره که  گوێ بیستی هه موو قسه کانمان بو. 
 ئه وانیش پێکه وه  له  ناو خۆیاندا قسه یان کرد له  ڕێی ئاوازه کانیانه وه  

دوای ئه وه  هه ڵفڕین.

که روێشکه که  زۆر خه مگین له سه ر گیاکه  دانیشتبو.
به اڵم ئه وه  چی بو؟ 

گوێی له  بازدان بو وه ک بازدانی سه دان که روێشک.
که روێشکی ئیسته ر به  سه رسامیه وه  بازی دا و هاواری کرد:

“به ختی جوان ئێوه ی هێنا!
ده تانه وێ یارمه تیم بده ن بۆ ئاماده  کردنی جه ژنی ئیسته ر؟”

 هیتر و هیتر له  که روێشک به  به رده وامی بازیان ده دا، له  هه مو 
په لێکی خاکه  دوره کانه وه  ده هاتن.

 که روێشکی ئیسته ر زۆر خۆشحاڵ بو.و فێری ئه کردن چۆن ڕه نگه کان 
تێکه ڵ بکه ن بۆ ئه وه ی هێلکه کان ڕه نگاو ڕه نگ بکه ن.
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به  په رۆش و چاالکایه کی یه ک جار زۆره وه  هاوڕێکان پێکه وه  کاریان ده کرد.

 هێلکه کانیان به  وردی ڕه نگ ده کرد.پێکه وه  به  خۆشیه وه  پێ 
ده که نین،پێکه وه  گفت و گۆیان ده کرد و باسی گه شته کانی خۆیان ده کرد.

 که روێشکی ئیسته ر زۆر خۆشحاڵ و به  په رۆش بو،هێلکه کان یه ک له  
یه ک جوانتر بون.

 له  شه وی یه ک شممه ی پێش جه ژنی ئیسته ر که روێشکه کان 
 ده گڕێنه وه  ماڵی خۆیان و باخچه کانی شار.به  چاالکی و وریایانه  

هێلکه کان و که روێشکه  شوکوالته کانی جه ژنی ئیسته ریان شارده وه.

 “سه یرکه ن،گێزه ر!” که روێشکه  ئیسته ر به  چرپه  ووتی. “منداڵه کان 
شتێکی خۆشیان بۆ داناوین!”

پێش خۆرهه اڵتن هه موو هێلکه کانی ئیسته ر شاردراوه ته وه .

 “ئێستا ئاهه نگی که روێشک ده گێڕین!” که روێشکی ئیسته ر هاواری کرد. 
“له گه ڵ موزیک و بازدان به  په رۆشه وه ،ته رخون ،کاهو،گێزه ر!”

 هه مو که روێشکه کان بازیان ده دا و گه مه یان ده کرد،خواردنیان 
ده خوارد به  درێژایی ڕۆژه که  هه تا شه و.

که روێشکه کان له  کاتی ماڵئاوایی کردندا به  هه مو زمانێک هاواریان ده کرد:
“هاستا لیویجیو!”

“گوله  گوله !”
“ئاریفدیرتشی!”

“ئاوف ڤیده رسێهن!”
“وداعا، الی اللقاء،مع السالمه !”

“ماڵئاوا ،به  نیازی دیدار،ساڵی داهاتو دێینه وه!”


