
  ی زاڕۆوی آۆشته
دوێ .  ن مه ك شه ، ئاخر ئارۆ یه نه آچ مداوه عاته  سه آ، پی زوانه شته  ده  مدیۆنه  الوه جیار جه ڕۆڕووی ئاساییا،

  ره رێ یه نجه په.  بنش پۆنه ل رگیز نه ر هه ته  چاوه شا ئسنۆۆ آه  ڕوه  توه وانه  یه ه و دوێ پهنی جوان مابه
  . رق مداوه آ به شته ل دهگاو د ده

ی آۆت   نانو قاوه و گۆرانیاوه مه مزه  زه م به نی ده ه   ڕیش تاشا و ژیۆۆ  دیارو جامیۆۆ زخانه آا ئاشپه رو مزه پی سه
  .آاشا هۆر پكنا  و دگم چرگجیه را و زاڕۆچ نیشتنره آه
  .شحای آۆشیۆ وی وهسو آابر  ده  به نه مه ره ی یهگا و ده مشیۆ زاڕۆ نه  چون چی ڕوه.شو ڕووی شومیا  ڕووو وه بنه

  آمانه ره  ڕیش تاشۆ ماچۆ ئارۆ گه ئا پیا آه. یشا آه ریكو قۆۆپچا چر گجیه ر خه ی هه  و هه ره نه  نیشته آه زاڕۆه
 منیۆ  نه وه ریوی آهی دۆۆ آریاآهت آۆ   تازه  نانه گۆرانیوه م به آ ده نه رم و ژه رو آه فه م سه له  به  به ره ڕۆخانه

  . آوه رو مزه سه
نه ال پۆمپ  مه آه گای یه ی آۆشۆ ده آه  مشیۆ زاڕۆه  ئا پیا آه ی و پی حاه آه زخانه رو ئاشپه گنۆ سه  مه یوه سه
 و ال  وه ماشینیوی آه  هن یه و آامراآه نیه گله.  آامرو شحا و مدیای مدیۆنه وی وهپی.  مدران نه  سوریه نزینیوی هب

و  رته گ  ریفه  زه ئا نگاره و آ و آناچه خوهنی  مان چه م زه هه.  خوای خوۆ   وینۆ آه ی جوانه  آناچوه نه یه آه ماشینه
  .شتا بۆ  و ماچۆ ڕووی وه رۆوه ی سفت آه آه رو باآه  پچو سه آه شه نزین وره  به، ئدیه
 آابرای  ر مارۆ و ڕو به  به نه یش آیسه آه ڕه  مشیۆ زاڕۆو آۆشۆ آیفۆ زه پیا آهو ئا  آه  ماشینه آ ملۆنه آناچه

. اگوی دورییی   په نه  وهیم رم و پارو ده  قایقو آرھا آه ریای و چاگه  بلم تا ال ده آمانه ره نزینچی ماچۆ گه به
ریای   و ده ره م منیۆ پوه  ماچۆ، چه چش وۆ پیاآه نه مژ وه دریاآ ره  ئه جه ال شیشه  ره  نیشتنهرۆۆ  وه آ آه آناچه
  .رحا و سهوی خراب نیا، شاد پی.  وینۆ نه  ال وشه نه آه هقی قای ماش و پیاآه رو چه مارۆ وه
قی و  شۆۆ  جه، ۆره تاوو مدر رق مدۆوه  به دیارو ڕۆجیاریۆۆ  آه نه یه آه هت ال ڕادیا آه  ماشینه  بلۆنه نه یه  ئانه  وه پیاآه
 ونیچ سور  و به قپیان   نه ریچه ی و ئا سپه آه رو ماشینه گنۆ سه  مه یوه سه. رۆ ت به زه بیا له ترو شۆڕه نزینی عه و به بوه
س منیۆ دگم   ده وپو وش مدۆ پۆۆ و ال چه ره  به هن آه  ماشینه و نه میه آه گاو  یه  آابرا ده نه خته  چا وه.ن بیه نه

دگم چر    آه آه زاڕۆه.  یزۆوه ند مه  و هیچ قه رۆوه یشا آه آه و آۆمده ره می به ره گاو یه آ ده نه ، ژه ره یه آه ستارته
  نه مش دارانه  و چه ره نگۆوه مدرانه زه آاوه  رو مۆبله ، سهسنش  آاش به یه ن پاه ن و بهیش هۆرش ویار آه گجیه

ئا .  ره یه آه ر آشیان و آشیان ملو گیواوه  به رۆ آه  آه میه له و ئا به ماشه  آشیۆ و ته آانه ینو تایله  به ی آه آه ڕۆخانه
آ و   پیاه آوه رو مزه سه.  ی بینۆوه آه ریكا جامه و خهنش ش تاشته آه س دۆ ، ڕیشه  ده یش جه آه  مشیۆ زاڕۆه پیا آه
و   یانهتامۆ  برهی  آه  زاڕۆه  ماچۆ بهداآ ئه.  نه  یاگش هایه ندا آه نیا قه ته. شی گلرن رشۆت و مه  و سه آه نانه

رۆ، چون   تا خرا آه ره  چۆ شۆنیشه ، پیاآه رۆوه ی آه آه ره  به آه ختو زاڕۆه وه. رۆ رز آه قهند  قهچند آوو و الرسۆنی 
   آه  زاڕۆه.نل  نه  تا ئیسه یاگوی دوری آه ی بال په تا ئدێ بال و مشیۆ   مدران و ماتشانه نه آه ناره  آه آه مه له به
پچنۆ  س مه و آه آره و ئاوه  ما بانه ختو  وه  و ماساوانه ی   ر ئینا فكرو ڕۆخانه مۆ هه مه  نه آه ختو باغچه وه 
ر مشیۆ یاگ  ریچ هه چا دماته و چند ڕوێ   ئا ڕوه آه مه له  و بهن دنیایۆۆ نه ش مهعات شت سه نیا هه  ته ، آه ره ششهگۆ

درۆس چا . یۆۆ آه سو جاده ده، ڕك ئینا چۆۆ دور نیا رسۆنی فرهو ال تا ال یانه. رۆ وه آانی نه  و ته نۆوه  مه نه وشه
. رۆ  آه زه تۆ نه میه دوه گاو  دل ده آه وه  آه س، ماشینه ده  ئۆۆ رۆوه آه  نه یه آه رو جاده مای سه  ڕه  به آه  زاڕۆه نه خته وه
نیشتنره  آاشانه  زخانه  ئاشپه ، آههۆرسۆۆ نه  رمه  وه ردموی تازه هم و وه  یان سورێ گۆالنبه  نه ی وردیه وهگ ده
 تۆزێ  رزش جه روی به هۆۆ آاوه ڕچینه  چۆۆدیمو په یۆۆ آه آه  ئینا ماشینهمشا  و چهردن رزێ آه یشا به نجان قاوهفو
نگ   ڕه  تازه آه رمان چنارێ و آۆه و فه شته  تند ملۆ، آابراو په ر فره هه. رۆ  ویهو وش و تژ تژوۆۆ ن شۆنه سهو

  گاآنه ده. واو  هامنی مارۆ  هه آه آشهوا هه.  را و شاریاوه بوینا ویه  یه  سه ر پسه  هه ی وینۆ آه آه آریاآا تلگرافه
ادوی جی، رده ر آه فه نیا سه   ته شا به وه. ی ن ـ ههنی  و ته نه یه آه و جاده  دلراسهن ئی دنی وش  وه. مزیاوه

ی ڕاسش جار  ژنه ره  هه به.  گۆڕا رحاڵ و به وی سه پی پیاآه. شا  وه ر فره تر ههی ئ نه شته ، دهرۆۆ  و به نه رم و پانه نه
شوچ  ۆ ئازارو مهت بتاو حمه  زه به. ریای ی ده پهشا  له په.  خراب نیاویپی. رۆ  آهشآ  نه نو ژه ده ه بهس ب جار هه

  م منیۆوه  چه آ دوباره آناچه.  نه وه امی خۆڕ ره گاو یه و ده تژ ڕوه  بهماوو. شۆ مشیۆ زارۆو آۆ چی ئیسه  آه. بدۆ
  ی ملۆنه آه ماشینه رمو و نه ره نی له چه. یای وینار ختو بتاوا ده  تا وه رۆوه آه م نه آشا چه ره گه. رۆ ی آه آه.  ره پوه
یقو  بان بنیادش نریان، ده  نامھره گی ئنده نیا زنده. ریا چند ساف و ڕۆشن بۆ  ماچۆ داخۆ ده ره رو وشه وهیا،  خه
   جه نه یه  ئانه قو وهی یچ ده نوه  ژه ر پاسه هه. ش حا ر وه ی هه وی شاد زاڕۆو آۆشۆ ههپی  نه یه  ئانه وه
و  یقه و زاڕۆویچ جه ده دا و  تاته ئه. ریای یا ده  خه  و بلۆنه ره م بنیۆ پوه رۆ، متاوۆ چه وارێ آها ه نه ته حشه وه

رما   چه ندی مدرا و باسو ددانه ڕ قه مه  و چه  بنیشاره نه زخانه  متاوا ئاشپه یشانه آه مرو  زاڕۆه ئاخرو عه
سی  دهندو   قه چند آوه  و به بینۆوهروێ  به له و آه ره یچ وش متاوۆ به آه  زاڕۆه.را یشا و قایق سواری آه آه هزاڕۆ



 جه ڕۆخانوی درژ و   بجگه و ئاخریه یقه رو ئا ده راسه  و سه نه پۆوه  جادوه،  نه یه رمه زوی چه  تۆ آاغهڕاسۆۆ
  .وینۆ ر نه نگ، هیچیته ی پان و پاروێ ب دهمو له رێ و به گۆۆڕۆشنی و ماساوی

س  قیژۆۆ  ده م به  ده نوه چامای ژه. نا مدریۆۆ آه رو جاده  به الری سه وه هآچامای ماشینوی . چامای ئیتر گردچو درا
رو   مدۆ تا سهڵ و هۆۆ رۆوه وی آهو ماشین ره و بهچامای پی.  نه ونیش تكیۆ چه ش آه سه رۆ و ده  ال بهمیشۆۆ رو ده سه
   دلندو ب مانا  قه چامای چند آوه.  ره  بینه نه رونشه تی ده حشه  وه رێ جهی گۆۆ چی ووه  وش گرۆ، آه وهای په

چامای دوێ .  ره آه خت آۆیان جاده مش سه  و چ و چه ره مه ن ده ته آۆۆ زاڕۆو ب ژوهن و  پژگی نه ون و لمیه
 مو وزا ئۆۆ  و چه  مزیاوه نه وهر به له مای آه  ڕه را، به یشا بوه آه  قاوه ن پۆرهیاو ی نه  هه نگ پ آه س ڕه آه

  . شۆوه رگیز ویرشا نه تا ههرا  نوی آه و دیمه ماشه ی و  ته آه جاده
 خراب   فرهر رۆ و هه آه ی زارۆوی ساڕیش مه رده مان زامو مه زه. رۆ ڕاس نیا مان گرد زامو ساڕش آه  ماچا زه ئانه
رز   قهیۆۆ آه سو  جاده بۆش تا چۆۆ ده ش آیاسه آه  و زاڕۆهند بسانۆ ویرش شیه بۆ قه  رۆ آه آه وێد رمانو ئشو ئه ده
 زاڕۆوش   آه ئانه. بۆ شته ئادش آۆ رۆ آه شحای ـ آه مانو وه وی ـ زهپی رشانی په رمانو  خراب ده ر پاسه هه. رۆ آه
  نه وه  ۆوه خۆڕ و یانه نگو ڕوه واش و ب ده بۆ یه  زاڕۆوش آۆشته  آه ئانه. ریای ی ده لۆ په  ئیتر مه بۆ ئیسه شته آۆ
روی  شه  به ویاراشا تاآه   آه گایانه  گرد و ئا ده  و جه نه سیه ش ئینا ال دهس هۆر بینی  ده و زوان آۆۆت ی جه  نوه وژه

ش  آه  زاڕۆه  آه پیاآه. نگیا ر ب ده  همای هه  باوه یۆی جی ختو جه وه. رن تهیكآ تار یه سه. وینا شاد مه
 بتاوۆ هاوار   یه  و بیاوۆ پانهرش ب به نه مریش الزما تا چه ه ع ها جه ساهنشا و   دژمه نگیه ن مزانۆ ئی ب ده آۆشته

ی یا و و خه  خه والی جهچ مشیۆ  یه  و جیای ئانه  درونه م ئاد مزانۆ ئینه به. ب هتاو من ن رۆ و واچۆ خه آه
. ره ره  باروته هو گنۆ یه یقه  ده وۆ ئا تاآهمریش تا بتا  عه یقو جه  ده گی تاآه وه  ئه ئاوات بوازۆ ئۆۆ  نه وانه شه
  . ئیتر گرد چو درا ره بانا، آه شۆنیه  نامھره ئنده بۆ  زاڕۆوش آۆشته  آه سیه نی ئا آه  چه ژیوایلی وه
  

  ی   ستیگ داگرمان  و نویسه
                               ورامی ند هه و سیامه جمه ر ته
   


