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سه ردانی به چکه  گورگ بۆ باخچه ی ساوایان

لێره دا که لویه کی له  پارچه کانی یاری بینا دروست کردن دۆزیه وه .
هه وڵی دا خۆی پیادا هه ڵبواسێت، ده ی هۆپ! که لوه که  هه ره سی 

هێنا و به چکه  گورگ له سه ر زه ویه که  خل بۆوه ! که وته  ناو 
پێاڵوێکی ناوماڵه وه  که  زۆر نه رم بوو و له  ناویدا خه وی ڵێکه وت.

ڕۆژی دوو شه ممه به  چکه  گورگ له  ده نگه   به رزه که ی 
منداڵه کان به  خه به ر هاته وه . به  په له  خۆی له  ژێر دۆاڵبه که دا  

حه شاردا. منداڵه کان به  پێاڵوی ناوماڵه وه وه  به  ته په  ته په وه 
ده هاتن و ده  چوون وه  هه روه ها پێاڵوێکی گه وره ی ڕه نگ شین 

که  هینی خاتوو سۆنیا بوو.

به چکه  گورگ گوێی له پێکه نینی منداڵه کان بوو. به  ووریاییه وه
 له  ژێر دۆاڵبه که وه سه یری ده کردن. مندااڵن مووزیک یان 

ده ژه ن. بازیان ده دا و گه مه  و سه مایان ده کرد و گۆرانی بزن 
یان ده گوت.

ڕۆژی یه ک شه ممه بوو به چکه  گورگ به دزیه وه خۆی کرد به 
باخچه یه کی ساوایاندا که  چۆڵ بوو له  خه ڵک. ده ستی کرد به  بۆن 

کردنی یاریه  ئۆتۆمبیله کان. بۆنی بلووره  سوور وشین و 
زه رده کانی ده کرد. بۆنی بزنێکی ته خته ی کرد ووتی: “من 

ده مه وێ لێره دا بمێنمه وه !”

له  شه ودا گشت منداڵه کان وون بوون به چکه  گورگ چوه  سه ر 
مێزێک  کاغه زێکی هێنا له گه ڵ پێنوسێکی وێنه کێشان دا و 

ده ستی کرد به  وێنه  کێشان وه  به  منگه  منگێکی نزمه وه  گۆرانی 
بزن ی ده وته وه  که  زۆر الی په سه ند بو.

ڕۆژی سێ شه ممه  خلۆکه یه کی لکێنه ر خل بۆوه  بۆ ژێر 
دۆاڵبه که ی که  به چکه  گورگ خۆی له  ژێردا شاردبۆوه  ئه ویش 

به  په له  پاڵێکی پێوه  نایه وه  بۆالی منداڵه کان. لێره دا بینی که 
چۆن منداڵه کان له  ده وری دوو مێزدا که  لکانبویان به  یه که وه

 که وانه ی گه وره یان له کاغه زی شه پۆالوی کرد بوو  بۆ ئه وه ی 
پاپۆڕێکی  گه وره  دروست پکه ن.
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له  دوایی دا که  شه و بوو به چکه  گورگ هه وڵی دا  یاری 
)مه ته ڵی له یه ک لکێنه ر( دروست پکات. به اڵم، ئه و بۆنه  خۆشه  

چی یه ؟

ڕۆژی چوار شه ممه  به چکه  گورگ گوێی له  خاتوو سۆنیا بوو 
که  به  توڕه یه یی یه وه  ووتی: ”کێ قه پی له  کێکی جه ژنی له  
دایک بونه که  گرتوه ؟“ به اڵم له دوایی دا کێکه که ی به  گوڵه 
 شه کرینه کان ڕازانده وه. منداڵه کان وێنه ی ئاره زووه کانیان  

ده کێشا وه  ده یانووسی له سه ر ئااڵ کاغه زه کان. وه  له دوایی دا 
ده یان چه قاند به کێکه که دا و گۆرانی جه ژنی له دایک بوونیان 

بۆ ئاننا ده گوت.

بیری کرده وه  به چکه  گورگ ووتی: ”ئه مشه و من ده مه وێ 
هه روه ها بنوسم!“ وه گه ڕا به دوای قه ڵه می 

ڕه نگه کاندا. ده ینوسی و وێنه ی ده کێشا هه تا به یان. ئه وه  پێنج 
شه ممه یه ، مندااڵن به  ده نگه  ده نگه وه  هاتنه وه  بۆ باخچه ی 

ساوایان.

به جارێ به چکه  گورگ بازی دا بۆ ژێر چه کمه جه یه کی نمچه 
 کراوه . به تروکه  چاوێک خاتوو سۆنیا هات.

به  منگه  منگێکه وه : ”ده بێ منداڵه کان زیاتر ڕێک و پێک بن“ 
وه  چه کمه جه که ی پێوه  دا. ”ئۆوو!“ له پی ده ستی پێوه  بوو.

به  خۆش به ختیه وه توانی له پی ده ستی ده ربکات و که مێک 
لووتی بێنێته  ده ره وه . سیحربازێکی پچووکی بینی سه ر مێزه که ی 
داده پۆشی. وه  سه حربازێکی دیکه ش گێزه ری قاش ده کرد. دوو 
منداڵیش له والوه  مشت و مڕیانه  له سه ر ده مامکێک له  شێوه ی 

 گورگ. به چکه  گورگ ئه مه ی به الوه  خۆش بوو.
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کاتێ شه و بوو به چکه   گورگ هێڵی ته خته  شه مه نده فه ره که ی 
پێکه وه له یه ک نا، وه  شه مه نده فه ره که ی خسته  سه ر 

بڕوات. قه اڵیه کی دروست کرد، وه وێستگه یه کی دروست کرد وه 
 گه وڕێک بۆ بزنه که .

له  ڕۆژی هه ینی به چکه   گورگ گوێی له خاتوو سۆنیا بوو  
کاتێک چیرۆکی کچه  کاڵو سووری بۆ مناڵه کان ده خوێنده وه . 
چیرۆکه  خه یااڵویه که ی زۆر ال په سه ند بوو. به اڵم کاتێ باسی 
ڕاوچیه  چه کداره که ی کرد نه یده ویست گوێی بیستی بێ له به ر 

ئه وه  به  هه ر دوو له پی ده ستی گوێچکه ی داخست.

له  شه ودا به چکه  گورگ هه رچی کتێبه  وێنه داره کانی سه ر 
ڕه فه که  بوو هێنای بۆ ماوه یه کی زۆر یه ک به دوای یه کدا 

سه یری ده کردن.

ڕۆژی شه ممه  به چکه   گورگ به الیه وه  سه یر بوو”بۆچی ئه مڕۆ 
ئێره  وا بێ ده نگه ؟“

گسکێکی گه وره  له  ژێر دۆاڵبه که ی که  خۆی لێ شاردۆته وه  دێت 
و ده چێت. کرێکاری پاککردنه وه که  بانگی کرد: ”چه ن 

جوانه ، ئه م به چکه   گورگ ه ! ده یخه مه وه ناو  عه ره بانه ی یار 
یه کان!“

ڕۆژی یه ک شه ممه  به چکه   گورگ به بێ وه ڕس کردن. له سه ر 
چێشت لێنه ره  یاریه که  شۆربای پیته کانی ساز کرد که  به  تام 

بوو...

... بووکه  شووشه کانی بانگێشت کرد، له بووکه  په ڕۆکان و 
بزنه  ته خته که  که  زۆر تایبه ت بوو الی، بۆ ئاهه نگی شۆربا 

خواردن.


