
 ئاغا و غوالمةكةي

قسةيان دةكرد و سوحبةتي ئاغا،  باغ و بيستانةكاني ئاغا لة طةلَ غوالمةكةي دةطةرِان لة ناو
، ثيَم بلىَ لةو سةر زةمينة ،  خوويان دةكرد، ئاغا وةستا لة ناو باغةكة وثرسي لة غوالمةكةي

غوالمةكة ولَامي  من خووم وادةزامن لة "طوو" ثيسرت نية! ؟بىَ شت هةيةية لة " طوو" ثيسرت
 داوة:

 ئاغا تورِة بوو و ووتي: بةلَىَ ئاغا لة "طوو" ثيسرت هةية!من دةزامن ! -

، نية لة "طوو" ثيسرت ، ئةطةر دروو ناكةي ثشامن دة ئةو شتة قسةي بىَ مانا نةكة -
وزيتةوة ئةوا سةرت ةدضيية لة طوو ثيسرت بيَ ؟ ماوة دةدةميَ تا سبةي ، ئةطةر ن

 برم وةك مةرِ ! دة

 سةر ضاوم ئاغاي بةريَزم ، كامت بدة تا سبةي ، با بوتان اسباتي كةم! -

دووةم غوالمةكةي ئاغا رويشت الي مالي ئاغا وداواي كرد لة ئاغا ثيَكةوة دةرضن بو  روذي
طةل غولَامي خوي بو ناو  طوندةكةيان. ئاغا دةرضوو لةثياسة لة ناو شاخةكاني نيَزيك 

كةمىَ دوور كةوتن لة طوند، نيَزيكي بةردةكى طةورةبوون ، غوالمةكة وةستا و شاخةكان . 
 ووتى :

؟ ئاغا ولَامي ورةية دةبينن   ؟ ضي هةية لة سةر بةردةكةئاغا جان ، ئةو بةردة طة -
 داوة:

بةيانية ، وا  لة سةر لوتكةي بةرد ، كومة "طوو" دةبينم ! يَكةك طووي كردووة ئةم -
 ديارة !

 .قسةكةي ئاغا راستبوو ، غوالمةكة لةبةري بةياني هاتبوو سةر بةردةكة لة ويَ "طووي" كردبو



غوالمةكة والمي ئاغا دايةوة ، بةىل راستة ئةمة "طووية" لة سةر ئةم بةردة خرِة ، ئةم شويَنة 
ئةسب  بيستو هندة زوورة ، بة ة ، ئةذيَر بةردةكة خةزينةي زيَرِي تيَياي لةشويَنةكي تايبةتة، 

ناتوانن بارةكان بيبةنة مالتان !ديسان ئةم بةردة طةورةية ئةو هندة طرانة بة سةد ميَرديش 
لَام هةر كةس ئةم "طووية" بيخوات ، بةردةكة لة خوويةوة دةجوليَت و بةناجوليَتةوة !

 سندوقةكان دةردةضن و دةكريَنةوة! 

"طوويةكةي" سةر بةرد دةكرد وجار بة جار تةماشاي غوالمةكةي ئاغا جار بة جار تةماشاي 
  دةكرد وطوي لة قسةكاني دةكرد.

 غوالمةكة ووتي: ئةوةي ئةم طووية خبوات خةزينةكة هي ئةوة!

 ئاغا تةنطاو بوو و ووتي:

 ئةى انتزاري ضي دةكةي ؟ بروو "طوويةكة" خبوا با خةزينةكة بيكريَتةوة! -

 ناخووم ! غوالمةكة ولَامي داوة. طوويةكةبة خوا سةرم بربي  -

هزر كردن ، ئةطةر غوالمةكة بيكوذي ، ئةوا هةمووي لةدةستدةدات ، باشرت ئةوةية ئاغا كةوتة 
 خووي "طوويةكة" خبوات ، بة غوالمةكة ئةليَ :

باشة بةلَام بة هيج كةس نةلَىَ "طوويةكةم" خواردووة، ئةطينا دةتكوذم ، غوالمةكة  -
 كةس نالَىَ.سوندي خوارد بة هيج 

ئاغا سةركةوتة سةر بةردةكة وخووي نيزيكي "طوويةكة" كرد ، ثاشان لًيوةكاني نيزيكى 
ئةوةي  "طوويةكة" بوون ، ئة وا خةريك بوو ، بيخوت ، غولَامةكة هاواري كرد ، ئاغا مةكة ،

 هاواري كرد:غا تورِة بوو ، ئا من بة ئيَوة وومت نة رِاستة ، هيض خةزينة لة ذيَر بةردةكة نيية.



سةطى سةطباب تو طالتة بة من دةكةي ، هةر دةتكوذم ، قةت قورتار نابيت لة  -
 دةستم!

هةزم كرد ئةوة نيشان ئاغاي بةريَز بة هيض شيَوة طالتةم بة ئيَوة نةمكردووة ، بةلَام  -
 تان بدةم كة "تةماعي" لة "طوو" ثيسرتة هةر وةك دوييَنَ مةرمجان بوو.!

 

 


