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 1961ی یونیوی 6  ، له  دایكبووه سیوولی سویسری له آیی  له1875ی یونیوی26  آارل گوستاڤ یونگ له
ون و  ی خه وه  لكدانه  له روونناسی جیھان و هاوشانی فروید بووه آانی ده وره  زانا گه  له آكه یه.  مردووه
 .روونی آانی ده بیردۆزه

 خۆئاشكراآردن و  قی لهِو زۆر ر تی، ئه نووسیویه)  نییال یافه ئه( ی آارل یونگ،  ری ژیاننامه ك چۆن نووسه وه
ران و  وامی براده رده  آۆشش و داوای به شتا ساڵ، به ی هه  نزیكه یشته نی گه مه ی ته وه ، پاش ئه خۆناساندن بووه

ی دا آاتی  آه یارهِش تا بر یه و ماوه ئه. ربی تی ده ی تایبه ی ژیاننامه وه ندی بۆ نووسینه زامه هِآانی ر  نزیكه سه آه
تی بۆ  و دیداری تایبه وه ته ندین پرسیاری داوه می چه  خرایی وه آانی به رییه وه ی بیره وه انهِ گر  له.زۆری ویست

و  و له وه آانی آردیته رییه وه قی بیره ی ڕه  تۆیكله نی وردو بچووآی له له ندین آه ، چه  سازآردووه سته به و مه ئه
  وه آانیه ونه نگ و تام و خه موو ڕه  هه نجی به آاری و گه رزه  منای و ههمی رده و سه  ناخی آراوه  نیگا له وه آونانه
نی پیری و  مه ڵ ته گه  له وه  داخه م به ، به وه ته ی منای نووسیوه  رۆژانه نگاوه و آۆشش و هه پاش ئه.  وه ته گراوه
ری  وهه  بیری مابوو جه ی له وه مابوو، ئه نه بیر  ك خۆی له آانی وه و رووداوه وه  بیرچووته  زۆری له وه فتیه نه آه

.  آتب چاپكراوه ی به رییانه وه و بیره ئه.  ی پداوه  ئاماژه وه آانیه رییه وه  بیره شی له وه ئه.  آان بووه زموونه رووحی ئه
 
 
 .بی ره  عه ی آراون به و آتبانه ، ئه بووه  زۆر زمانی جیھان هه رگردراوی به رمی  وه هه به
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 1998 2 ج1985 1 ج قیهذ، دار الحوار ــ الال هطنھاد خیا:ت: علم النفس التحلیلی
 1986،  قیهذ الال هطنھاد خیا: ن الدین و علم النفس ت بی  الیھودی، بحپ فی العالقه االله
 1988، دمشق، هطنھاد خیا:  وء علم النفس، تض فی الدین
 1989،  قیهذ، الال ، دار المناره هطنھاد خیا: توء علم النفس، ض فی  ائرهطباق الط اال ڤاهره
 1992 للدراسات و النشر، بیروت،   الجامعیه وء علم النفس، المۆسسهض فی  النازیه

 1993سامی عالم و افییرینوس دار الغربال، دمشق، :  عن نفسه ت ثاالنسان یبح
  دار الغربال، دمشق1995سامی عالم، :  ت النفس الخافیه

 1997 ،  نبیل محسن، دار الحوار، الالژقیه:  و الالوعی ت االنا جدلیه
 سامی عالم و فائز بشور:  ت  النفسیهطاالنما
 ك ، وه وه و بوآردیته رجمه وونی یونگی ته ی دره وه ندین نووسین و نوژینه ، چه هطها نھاد خیا روه هه
 

 1992 للدراسات و النشر، بیروت  یه الجامع ، المۆسسهث و معنی علم النفس لالنسان الحدیدور االشعور
 1996 للدراسات و النشر، بیروت   الجامعیه التنقیب فی اغوار النفس، المۆسسه

 1997،  قیهذ عند االنسان، دار الحوار، الال  النفسیه البنیه
 

 1987عبدالكریم نایف، دار منارات، عمان، : ن تط و روموزه، سیكولوجیا العقل البااالنسان
 1998،   و علم النفس التحلیلی، دار الحوار، الالژقیه القوی الروحیه:  هبیهذ ال هسر الزهر

 .آانی روونییه  ده یشتنه  بۆ ناسینی هزری یونگ و تگه آه یه روازه ش ده یه و چوار آتبه ئه
  

 1994مدنی قری، دار الجلیل، دمشق، : ما قال یونغ حقا و
 1991 فی ج ع س  قافهث ال نشورات وزاره، م  الممارسهو ریهضاالساسیات فی الن

 1992 اسعد، تفسیر اعمال یونغ، دار الغربال، دمشق،  وجیه: علم النفس المرآب ت
 1993 الیازجی، دار االهالی، دمشق، سوریا  ندره: علم النفس الیونغی ت

 
 :ك ، وه آانی یونگ آراوه ر هزرو نوسینه سه و نوسین له وه زۆریش توژینه

 
 1982 الیازجی، دار الغربال، دمشق،  ندره:  ت لنفسی فی االلف القادمهور اطالت

 . فی ج ع س قافهث ال  االسعد،وزاره وجیه: عماق ت اال  بحپ فی سیكولوجیه المراه
  فی ج ع س قافهث ال من مشورات وزاره.  االسعد یهوج:  االعماق، ت  تفسیر االحالم بحپ فی سیكولوجیه

 1990سامی عالم، دار الغربال، دمشق، :  ت رقه المدهشهطم النفس الجدید و عل
 1992سامی عالم،دار الغربال، دمشق، :  ت من السجون الی الحریه
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 1998، دمشق،   الجدیده لیعهطادیب الخوری، دار ال:  الحلم ت ه االحالم رمزیثحدی
 1999، دمشق،  قر، دار الكلمهصمیساء و حسن :  و ورهط االس قوه

 ائر دیبث:  و االلعبان و ورهطلم و االسالتزامن الع
می  آه شی یه به. 1981، دار الفارابی، بیروت،   الجدیده  الفرویدیه هب التحلیل النفسی و فلسفهذفالیری لیین، م

 . وه  آارل یونگ و سیكۆلوژیای شیكردنه  به ته شكی تایبه ، به) التحلیل النفسی  مجادالت فی مدرسه( شی   به له
 .عبدالمنعم الحفنی. 411 ـ 21ێ )  یونغ  ماده( ، 1995،   مدبولی، القاهره  اعالم علم النفس، مكتبه موسوعه

 ). زیورخ مدرسه (   ماده1993،   مدبولی، القاهره  مدارس علم النفس، مكتبه عبدالمنعم الحفنی ، موسوعه
 
 . وه ته بوآراوهر  سه ی له وه  لكۆلینه و گۆڤارانه بیش له ره خشی عه  بواری په له
 
، 2، ت12، العدد  رهص آتابات معا ، مجله هطنھاد خیا:  الكھف، ت حول فی سوره الت آارل غوستاف رمزیه 

 1991، 1ك
 1993 حزیران 357 العدد   المعرفه  الیازجی، مجله  العقل ، ندرهطانما

 2، ك388، العدد   المعرفه  مجلهالرحوتی عبدالرحیم،: آارل یونغ، سیغموند فروید آما یراه غوستاف یونغ ت
1996. 

 .1996 نیسان 392 العدد،   المعرفه  الیازجی، مجله علم النفس الدینامیكی و التالیف النفسی، ندره
 27، العدد  رهص آتابات معا متری افییرینوس مجلهجا،  دیذ اللوتس نمو اخلی فی االدب، زهرهالتكامل الد
 1996نیسان ایار 

 1997 2 ك400 العدد   المعرفه ، نبیل محسن، مجله  النفسیه المعالجهدور الالوعی فی 
 1997 شباگ 401 العدد   المعرفه خبرات علی تخوم الموت، دیمتری افییرینوس، مجله

   المعرفه ، مجله هطنھاد خیا: عماله، جوزیف آامبل، تاحبه و اص  لم النفس الیونغی من خالل حیاهمدخل الی ع
 1998 1 ك432العدد 
 2000 اب 443 العدد   المعرفه ، نبیل آامبل، مجله  النفسیهط االنما مساله

 2001 2 ك2 المعابر العدد  ، نبیل محسن، مجله رق الگبیعیهط بال  النفسیه المعالجه
 

ی سا.  وه ته  دۆزیوه وه ی نته ره ندین الپه  چه بی له ره  زمانی عه  به تانه و آتب و نووسین و بابه ناوی ئه
 . وه ته آی سویدی دۆزیوه یه ره  الپه شیشی له آه دایكبوون و مردنه له
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 : آه شته ی گه پناسه
و  بووم، له شكه  شاگه آه خانه می مۆزه شی چواره  به م  بینی، به)  ومبلی( ی  خانه  مۆزه1925 سای   له آه

زن بوون،  ی ژرحوآمی بریتانیای مه ره ڤه و ده فریقیم بینی، ئه آانی ئه تیه شیره عهی نایابی  نجینه دا گه پشانگایه
 مشكا   نزیكترین آات به م له شته و گه زووی ئه داری، ئاره فریقیای مه شتك بووم بۆ ئه یدای گه  شه بۆیه
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مان ) مومباسا ( ركی  فه  سهمریكی آكی ئه آی ئینگلیزو یه ڵ هاوریه  گه مان سادا له  پایزی هه له. داهات
دا بوو،  گه نجی ئینگلیزمان له ندین گه دا چه شته و گه رمانكرد، له فه سه) ورمن (  پاپۆركی جۆری  آرد، به

یان بۆ خۆشی و  شته و گه  دیاربوو ئه وه  ئاآارو روویانه له. فریقیا آانی ئه داگیرگه )  مستعمره (  چوونه وان ده ئه
   به نجانه و گه پاشان زانیم زۆر له. رۆیشتن نووسی نادیاریان ده و چاره ره بوو،  دیاربوو به دن نهربر سه آات به

  ی له نجه و گه  ئه وه  زانیمه وه داخه ناوچووبوون، به داری له آانی تری مه خۆشیه الریاو نه آانی مه خۆشیه نه
بای  ندی آاره وه رژه ی به رشتیاری وزه رپه تۆر ئیلی سهدآ. ییدا مردبوو ره فه و سه رم دانیشتبوو پاش له رامبه به

 . نیویۆرك دیبوو م له وه بوو ئه زۆر نه. ناوچووبوو خۆشی له  نه دا به و ناوچانه استیش لهِر گۆریالی ناوه
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  شتی یونگ گه
 ).دا آینیا ئوغن( فریقیای ئیستوائی  بۆ ئه

 
 
 

آی  رمییه  گه مینت، له  بیردا ده وروپی و هیندی و زنجییم له آی ئه یه )  گهداگیر (  ك مستعمره مومباسا وه
ركی  نده ر به سه  له آه ی شاره وته كه هه. وتبوو كه  هه ناو دارستانكی چی دارخورماو دارمانگۆوه شدارا، له
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ی  آه یه ، ئواره وه دوو رۆژ مایه.  آه ه شار ڕوانیته آی پرتوگالی آۆن ده یه ی جوانترآردبوو، قه آه نه سروشتی دیمه
وی   ناو تاریكی شه یشینه و نیروبی رۆیشتین، گه ره  رۆیشتین و به وه و ناوه ره ركی باریك به فه نده مه  هلی شه به

ر دیا ی به آه كه  پش، دیاربوو خه ندین گوندی زنجییمان هاته  چه آه ناره درژایی آه به. آان دارییه  مه ناوچه
رما   پشمان، هدی هدی سه  هاته ندازه آی بئه و داهات تاریكیه  شه آه.  دانیشتبوون ئاگردانی بچووآه
  آه ره فه نده مه شه.  ئاگاهاتم آی نوێ به یانیه م تیشكی خۆری به آه تنی یه  هه به. وت وم لكه دایگرتین و خه

ڤركی  ر آه سه بوو، له وه ره سه ی بهِكی سووری چر  دووآهرۆیشت، در ده ندكی تیژو هه هِر ر رۆخی خه سه له
نیشت داركی   ته  دیاربوو، له وه رمانه رامبه  به ستابوو، له  وه وه مكی درژهِ ر ست به شی باریك ده تیژ پیاوكی ره

و نوێ  رچی تازه رم گه امبهر ی به نه و دیمه ئه. آرد مانی ده آه ره فه نده مه ماشای شه  ته وه رش و بوه د په ناوقه
  وه ستم به ست پكردبوو، هه م هه وه م پش بینینی ئه ی مرۆڤی ئاوا ببینم، به م جاریش بوو ونه آه بوو، یه

آی  یه سافه  مه  به  جیھانه و جۆره  من ئه  پش، آه م دته م جۆره ن و بینینی ئه وا من دیمه وروژابوو آه
زار   درژایی پنج هه  به تانه و میلله و  ئه رمانه نگ گه هِ ر سه  آه و جۆره ستم وابوو، ئه و هه  لم دووره وه نییه مه زه

حشی  فریقیای وه ی ناو ئه آه  دوورو درژه ڕانه  گه م له ست و بۆچوونانه  هه و جۆره یانناسم، ئه  ده وه نه مه سای زه
  وه رۆآی پشووم پرۆفیسیور ئوجین بلویره ستی سه رده سه له پارسیكۆلوژیام  و  ناسین و پناسه ئه. هاوبیرم بوو

،  وه  بوومه نانه و دیمه رووی ئه  رووبه م آه گرن، به  زمانم ده نانه  دیمه و جۆره آرد ئه ستده جاران وام هه. زانیبوو
ئستاش . بوو  هه وه شیتمانانهگاو نی و آۆمه ر ئه سه  ناسیارییم له مژه  له ، چونكه  شتكی ئاساییه وه ستمكرد ئه هه

ك   وه وه  آۆنه  جیھانی منیش له ی من زانیوومه وه ، ئه وه سته  به وه شه هِ ر ره اوآهِ ر و پیاوه نازانم چی منی به
 . و بووه جیھانی ئه

 پ 6000رزی  هب  له آه شاره. راوآ آرد رانی و ده  نیگه ستم به تا هه ره  نیروبی سه یشتینه  گه آه رۆیه  نیوه آه
،  آه وتنی خۆره رآه ، ده نماوهَبیرهی به) نگادین  ئه (   رووناآی خۆری الی خۆمانی له آه تیشكی خۆره. وتبوو كه هه
موویان آوی   مناك دشادبووم، هه ه  بینینی آۆمه به. ماوی ناو نشوكی ته رچوونی شتك بوو له ده

رماو زریان منان   ترسی سه لب له آانی ئه ناوچه ی له و آوانه ئهك  ری بوو، وه سه پچراوی پوختیان له
   آوانه و شوه ئه) نگادین  ئه (  ش له ئمه.  ریانه سه رما له ی گه ر هوڕه  به  نیرۆبی له وانیش له ، ئه ریانه سه له
 .ین آه رده سه له
آی  یه ی ناوچه وه ر ئه به  له شته و ده یمان آرد، ئه) ئانی ( شتایی   ردانی ده تیمان آشا تا سه حمه  نیرۆبی زه له

  لی آوی له  ئاژه آه شته ی ده  پانه و ئاسۆیه آات له تا چاوب ده هه. بوو غه ده اویشی تدا قهِ ر  بوو، بۆیه پارزراوه
  .رازی آوی و زۆری تر دیارن آوی و به ره مامزو توورگ و گایكوی و آه

   بوو، بجگه وه رزه  ئه ریان به ڕان و سه وه ه رۆیشتن، ده  پشماندا ده ند له ك ئاوی رووباركی مه  وه النه و مگه ئه
 .هات ده نگی هیچی تر نه بت، ده ك نه ۆیه بری هه  شكاندن و زه له
دا  وشه و ره  له شهمی ی جیھان هه وه ك ئه  همن و ئارام وه نده وه چوو، ئه تای بوون ده ره  همنی سه  له و همنییه ئه
آانم دوور  ڤاله  هه دا له و بۆشاییه بوو، له یی نه دهات، ئاماده س بۆنی نه چوو بوونی آه ك دهَتی  حاله له.  بووه
س بووم،   آه دا من تاآه و ساتانه له. گرت رده  خۆشی وه  به نیایه و ته ر چاوان گووم بووم، تامم له به ، له وه تمه آه
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 .نیایی بناسم  ته ك خۆی  به  وه ردوونه و گه نیا بم، تا  ئه بوو تهخسا بوارم بۆ ره
 :  مرۆڤ و من وتوویانه ت به باره ك زانایان سه ، وه وه  مانای بوون وردبینه ب له ده 
و  شه موو دروستبوون و گه آات، هه واو ده آانی ته نه ر الیه و هونه واوه ، ناته ی سروشت دروستیكردووه وه ئه 
  وه خۆیه عاتك له ك سه ناسین، وه ك ده یه آینه ك مه ، ژیان وه وه گرینه رك ده آان بۆ دروستكه دابوونهی په

  آینه و مه ، ئه تیشی تدایه سایه فسی آه تا نه و هه آاری رۆژانه موو ورده ت، ههِسور و ده و قورمیشكراوه وه ته دانراوه
ناری   رۆژی نوێ و آه وای وایهِن و خواد هیچ حیساب ناآات، برو بۆ بوونی مرۆڤ و جیھا یه و ناسازه ورده
 . وه ش نابته تازه

 :یووت  ده  یاد آه وه وته م آه) بوابلو ( آانی  ركی درینی هیندییه ی براده  قسه مانه و ده ئه 
   ئاسمان ببت  رۆژانه ئاسانی ، تا به تی خۆری باوآیانه تی بوابلو بۆ یارمه شیره یان، عه آه ته شیره بوونی عه 
دوای   منیش ب هیوا به بۆیه. ك هات یه له سه و مه و، به ی ئه هایه  ره وابوونهِو بر سوودییم به زۆر حه 
 ناواخنی مرۆڤ  استی لهِر  به واته یشتم، آه  گه فسانه  مانای ئه استی لهِر ئستا به. ڕام آی وادا گه یه فسانه ئه
ویش   ئه دیاره.  ی دروستی آردووه وه ی ئه آه یامه واوآردنی په رداری بین، بۆ ته ستبه هی ناآرێ د وه ئه. یشتم گه

و  ره ردوون به بت گه و نه ، به لماندووه ی سه آه و بوونه  گیانی پداوه وه ، ئه یه ردوونه و گه می ئه ری دووه دروستكه
مرت و  بت و ده بینت و ده خواو ده  ساڵ دهدان ملون ی سه رنا بۆ ماوه گه ڕوات، ئه تاریكی و بۆشایی ده

ی  زنه ری مه فه نده مه  شه و هله  دروستكردنی ئه وزوعی مرۆڤ له یی و بوونی مه وره گه. بت رشۆریش ده سه
 ، ی بۆ دانراوه64ی  آه ی، ژماره آه  آاتیه  ئیستگه چووینه. آرت ی وا ئستا آاری تدا ده وه ، ئه وه بینمه ئۆغندا ده

و  ر ئه سه گیرت، له ریان هه ر سه سه آرا له آان ده ندووقه آانیان داگرتین، سه له لوپه آان آه گره  بارهه مناه
 .آانمانی تدابوو دانیشتم ی پویستیه ندووقانه سه
 

ی  یه و ناوچه ، ئه وه ته نزیك بووینه) ئویكومین ( ی  ره ڤه  ده  وا له وه  آرده وه م داگیرساندو بیرم له آه پایپه
نیشتم،   ته پیركی ئینگلیزی هاته.   داناوه آه ره ر آیشوه سه واری بسنووری له و شونه وتووه دانی تكه ئاوه
ی  آه  تووتنه ویش پایپه رم دانیشت، ئه رامبه به له.  موكدار ویك بوویته  زه داگیرآردنی پارچه یشتم به تیگه
ری   آیشوه ر له  سه مجاره آه  یه وه ویش پرسی ئه ئه. م بۆ باسكرد آه رنامه هب... و آ  ره پرسی به. رهنا ده
 :و وتی ؟؟  ئه..یت  ده فریقیا ده ئه
  وه فریقیا، ئه ی ئه شه  به وه ب بۆ ئه ر هیچ نه  هه  به وه مم دایه منیش وه... فریقیام   ئه  له  چل ساه وه من ئه 
 :ا وتیمد  وه له.  بم مجاره آه یه
رهات،  سه ر شتك به گه  ئه ، بۆیه ، والتی خودایه  والتی مرۆڤ نی یه و والته م، ئه آت بكه  با ئامۆژگاریه واته آه 

 . و دانیشه به ران مه نیگه
وم  ، ئه وه آان زۆر آۆبوونه  زنجییه آه.  وه وته ساو دوورآه ، هه آه  ئینگلیزه مرده  پیره یه و دوو س وشه پاش ئه

   وشه ویست، دیاره ستانی  وردی ده و راوه وه و بیرآردنه ی ئه و ئامۆژگایه ئه.  بزرم آرد آه ناو ئاپووره له
و   له آه  دوورودرژه زموونه  ئه و به  ئه ریانبگرم، چونكه  وه وه روونه  ده یاند، ویستم له گه آانی زۆریان ده آورته
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آان  موو شته ، هه تی نی یه سته  مرۆڤ ده ، دیاره و راستیه  ئه یشتۆته  گه گایه و آۆمه ناو ئه  ژیانی له ، به والته
وان ِر  پش مرۆڤ چاوه ی دته وه ر، ئه سه ست هیچی ناچته به و مه رنامه  به واته  الی خودا، آه وه رته گه ده
 وتیان دوو  نجام، آه  ئه یشتمه گه بووم و نه واو نه م ته آه  رامانه له.  ست خۆت نی یه ده ، دوارۆژت به آراوه نه

س بوین، دوو ئوتۆمبل  شت آه  هه بوین، ئمه آانمان ئاماده له لوپه  بۆرۆیشتن، خۆمان و آه یه  ئاماده آه ئوتۆمبله
 . وه آردینه چاآی جگای ده به
یشتن و رگا   گه  له وه ردنهو بیرآ  دووره و ریه ، ئه  دوور نی یه نده وه  ئه زانی رگاآه وتین، من وام ده ركه به

ی آۆمینسونی  بنكه) آاآامیكاس ( ندی  به   مه چووینه  ده ئمه. دام ی نه وه ، بواری بیرآردنه آه ناخۆشه
  خۆشیه آی نه یه خۆشخانه  زانیم نه ، آه)فریقیا  آانی ئه نگه تفه( رآانی بچووآی  تی ئه رۆآایه و سه آه ناوچه
شی تاریك  وركی ڕه  داهات هه  ئواره آه. م زۆر ال ناخۆش بوو وه ران بووم، ئه  نیگه، آانیشی لیه روونیه ده
  و به شه عات دوای نیوه نیو سه. و بزاری آردینِر لوول ته رده و بروسك و گه تریشقه وره رماندا باراند، هه سه به

رمی پشوازییكردنی، ئاگری بۆ  گه  به آه زه وه فه مه.  آاآامیكاس یشتینه  گه وه هیالآی و ماندووبونكی زۆره
   بچووآه ر مزی ژووره سه له. ناومان  هه یانده  پكك ویسكیش خۆشی و ئارامی زۆرتری گه ، به وه آردینه
ری  ڤه  خانووكی الدی ده  به آه وشه ی ئینگلیزی دانرابوون، جگاو ره  رۆژنامه ند پارچه ی چه آه خاونه

م جار  آه بۆیه.  یاله  یان خه ونه  خه وه زانی ئه مده ت بووم نه آه  ماندوو و شه نده وه ئه. چوو سسكسی ئینگلترا ده
 .بوو م نه  هیچمان آه ختانه دا، خۆشبه آانمان هه ته خیوه
 و ئه.  وه رجگا مامه سه  له و ژانه ر ئه به  رۆژك له  ژانی قوورگم آرد، بۆیه ستم به  ئاگاهاتم هه  به یانی آه به

و  نگی ناخۆش بوو، ئه  بوو، ده رئشه ی سه ی بانده آه  بووم، ناوه یه و بانده رزاری ئه بیرناچت، قه م له رۆژه
،  وه آرده ی ده نوێ دووباره رله بوو سه واوده ی ته آه  ئاوازه بوو، آه ستانی نه ، راوه وه بیر ناچته رگیز له م هه نگه ده

   له یه ریشداركی تر هه. ی بگریت رگه آرا به ده  ناسازبوو نه نده وه ، ئه وه گووته ئاوازكی ركی ژداری ده
 .می زۆر ناسازبوو بوو، ئاوازی سیه ی دوو ئاوازی  سازگاری هه آه بت، زیقه آانی گوزدا ده باخچه
ی  آه  بیستنه اربوو، لهسازگ) نگ  ی زه بانده( سروودی ....  وه آرابته  پ نه ماوه  سروشتدا بۆشایی نه  له دیاره

  نگك به نگی زه ی ده  شوه بوو، له نگی تدا نه می و له ی آه آه  ئاوازه وه آرده ندی بیرت ده بوویت، چه ده بزار نه
ند   چه آه زی ناوچه وه فه تی مه  یارمه بۆ رۆژی دوایی به.  وه رییه له نگی ده  ده  فراوانه و ئاسۆیه پانی ئه
وتین، زۆری  ركه رزایی چیای ئایلكۆن به وت، بۆ به ڵ آه گه ربازیشمان به وت، س سه ستكه گرمان ده آۆھه
. رخستین  پش چاو بۆ ده آی فراوانی پانی له بوو، ئاسۆیه زار پ ده  هه ی، چوارده آه رزاییه  به یشتینه خایاند گه نه

ی سپی  مرووله   شاره شی به آه رزه  داپۆشرابوو، ئهدار  به آپارچه آی پان، یه شتاییه  ناو ده یشتینه رۆیشتن و گه
 .بوو  پ ده ش تا ده یان شه آه رزی شاره یی داپۆشرابوو، به ردی بازنه  به ه  آۆمه چاآكراو له

 
  یان به وه ره یی بوون، سه پری بازنه بوو، آوخ و آه رای بچووك بچووك هه ، آاروانسه و ریه  درژایی ئه به 

یان بۆشایی و  وه ره ی سه آه نده ، ناوه وه  خۆڵ پآرابوونه آانی به دار داپۆشرابوون، بۆشاییه هپووش و چیلك
رچی آابانی چشتمان  گه ئه.  وه آرایه رگاآانی ده  ده ك له یاران چرایه و نه ر موانی الیده به  له وانه بوون، شه ره به
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ی  نیاییه و ته  رازی بوو،  ئه آه  تاریكیه بوو، به یی نه  گله تبوو، بۆیهو رآه نیا به م آوخكی ته بوو، به رووناآیشی نه
 .ریشی بخوات و بمرت مابوو سه زۆری نه

ی  آه  پش آوخه مان له آه ره  پنج شلنتی ئۆغندی آیبوو،  چشتلنه  بزنكمان به آه رۆژی پش رووداوه
دیار  موومان له ی هه آه ، ئواره وه انی بۆ سوورآردبوینه گۆشتی جو ند پارچه ی چه آه  گۆشته ری بیبوو، له سه

  مه وده ، ئه وه رییه له  ده آه نگه نگكی نامۆ بوو، پاش گاڤگ ده  ده مان دانیشتبووین، گومان له ی ژووره آه ئاگره
   گۆڕاو به آه نگه ان دهچوو، پاش گ ده پی سه  حه په  حه گۆڕا به  ده آه نگه چوو، ده منگی ورچ ده  منگه  له آه نگه ده

 روونی و   به آه نه یاند دیمه خه زۆری نه. رشانۆ شوبھاند  نمایشی سه م به نانه و دیمه زوو ئه.  نینكی شتانه پكه
  نه مارۆدرا، بۆنی خونیان آردبوو، دیمه ندین توورگی برسی گه  چه مان به وره ، چوارده  روون بۆوه ترسناآانه
. ر رووناآی شانۆ به ك له ی پشمان نه آه ر رووناآی ئاگره به م له  رووی دا، به آه خییه  دۆزه رییه شانۆگه
 توورگ  ی زانراوه وه ئه.  وه بریسكایه آان ده  درژه ر گیافیله سه  له آه ر رووناآی ئاگره به آان چاویان له توورگه

ك  یه هِناآاو هاوارو زیر بووین، له م زۆریش دنیا نه میزاد، به ر ئاده  سه نه  ترسناك نین و هرش نابه نده وه ئه
  مان له آه ره آاندا چشتلنه قه ناو ته نا، له  وه وه آانه نگه  ده مان به ند گولله آانمان، چه نگه  تفه هات، رامانكشایه

نگاویان  رسان ته ب آان له مان، دیاربوو  توورگه آه  ناو آوخه  خۆی هاویشته ر رووحی خۆییه به ترسان و له
ر  به  له موومانی ترساندن، دیاره گیرابوو، هه یان ترساندبوو خۆی پرانه نده وه آردبوو، بۆنی گۆشتیان آردبوو، ئه

.  چۆلكرد نه و دیمه یان به شانۆآه.  وه وتنه و دوورآه وه ویبوونه آان ترسابوون و  ره گه ی تووره آه اآردنهِهاوارو ر
مان ب هیچ رووداوی ناخۆشی تر  آه وه شه. رپشت  سه آانی خستبووه گره نین آۆھه  پكه  له ه ترسناآ نه و دیمه ئه
  .كردِر به
ی بۆمان هینابوو، زۆر داوای آرد،  تك هلكه به  المان و دوو مریشك و سه  هاته آه آه ڕه یانی زوو شخی گه به
آان  وتووی ناو آوخه وی رابردوو پیركی خه  شه چونكهآوژین،  آان ده و توورگه و شه وه ش بمیننه وه و شه ئه
 . و خواردوویانه كش آردووه په
 

بوارد،  یان راده وی رابردووی ئمه ی شه آه  رووداوه ی منان بوو، به نین و گالته  پكه رم بوو، گومان له رۆژ گه
آان تخونی  بینی چۆن توورگه ی ده آه تووه نوس ره وری چشلنه آك ده ، یه وه آرده یان نمایش ده آه رووداوه

و  دات، ئه الماری ده  توورگ و په  چۆن خۆی آردیته بینی آه ی ده آه ربازه وری سه آكی تریش ده ون و یه آه ده
 .رگرت  وه یفیان لوه بووان زۆر آه ، ئاماده وه  آرده و س باره ندین جار دووباره یان چه نه دیمه
ی  ش مارآه آه  سپییه ی س پیاوه آرد، ئمه  بانگمان ده وه ه) فیزی (  ناوی  مان به آه ره نه چشل وه و رۆژه له

   هاوریه  ناویان له ، بۆیه زانن ئینگلیز ملیان سووره  واده یه و ناوچه كی ئه خه.  وه بازرگانیان بۆ دۆزیبووینه
نگینی پۆشاآی  هِ ر خی زۆری به ی بایه وه رئه به م له آه مریكیه  ئه هاوریه) . مل سوور ( مان نابوو  آه ئینگلیزییه

رم  داوی  ی سه وه ر ئه به برد، منیش له ندام جوان ناویان ده  هه ، واته)جوانا مارادادی  (   به دا، بۆیه ری ده به
. نجا ساڵ بوو نم په مه  ته مه و ده ئه. آردم مرد بانگیان ده  پیره ، واته) ئامزی  (    به وتبوو، بۆیه سپی زۆری تكه

نی منیان زۆر  مه و ته آه  سپییه  قژه ن بوو، بۆیه گمه  ده یه و ناوچه رسپیبوون له  و سه نه مه  ته یشتنی مرۆڤ به گه
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زانی،  ن درژ ده مه  ته منیان زۆر به. مرد نی من بن پیره مه   ته سك له  آه یربوو، ئاسایی بوو به الیان سه
. ری سپی بت سك سه مبینی آه بوو، نه  نه یه و ناوچه رسپیبوون له سه. مند خه د سای ده  سه ن بهمیا آه نه مه ته

   منیان به وه ره تی ده زاره  وه وه نه نده  له ی له وه رئه به له. یاند گه رپرسیشی ده رۆك و به ی ئامزی مانای سه وشه
   چووینه آه.  ئاسایی بوو آه رۆآه  نازناوی سه دانابوو، بۆیه) نردراوی بوآیشوی سایكلۆژی ( ی  سته رۆآی ده سه

  آانه ، زیره وه یاردان و ناسینهِ بر  له نه  زۆر آارامه و زنجیانه ئه.  وه بوآیشو زۆر الی چیانشینانی ئایلكون مابووینه
، جوان و  وه نه آه ت ده هو ك خۆت السایی رۆیشتن و جوالنه آتری، وه  ناو پیستی یه چنه ، ده وه نه آه السایی ده
تی و آات   تایبه  دانیشتنه ی من زۆر هاموشۆیانم آردن، له وه رئه به یشتوون، له  سروشتی سۆزداری گه باش له

ی  رنامه و به ر رۆشنایی ئه به  و له یه و شوه بووم، به نگیان ده شدارو هاوئاهه  به وه  خۆشییه آانیان به ربردنه سه به
 ربوومخۆم زۆریان لف. 

وانی پویستیان بۆ  آردین، پاسه یدا ده  ئاسانی حمبایان بۆ په مان بوون خریان زۆربوو، به گه ی له ربازانه و سه ئه
 توورگ  بوو، بۆ راوه آان نه ستی سپی پیسته بن ده آیش له یه موو ناوچه ایین، ههِر گه  زۆر ده آردین، ئمه دابین ده
،  بۆوه رزده رپمان به وتین هدی هدی به رآه سه. آردین ده تی پویست بۆ نه آا یان له وه آان ئه شخه
آانیش  مژووی پاشماوه. هات رماییان ده آان و گه  بۆنی بورآانه نده وه  ئه وه بووینه رزده ند به چه. وتین آه رده سه
آانی   سووره گوه. ا رۆیشتیند وره داری گه مكی به ناو چه له. م می جیولوجی سیه رده  سه وه رایه گه ده

رفرازییان  نگی سه هِآان ر نگینه هِ ر ی باداره وره ری گه وه و زینده پوله ی نازدارآردبوو، په آه نه مان دیمه وره چوارده
نی ناو  مه و شیرنه  دوای میوه آان به یمونه  مه وه  ژووره چووینه آان ده  چه ناو دارستانه ند له چه. خشكردبوو په
 .بوو م ونه راستی فردۆسكی آه هات، به خشیان ده آان خشه ارهد
پی رۆیشتنی دانیشتووانی،  دا به آه ناو دارستانه له. بوو رگكی سووری قووی هه ی بییمان جه شته و ده خاآی ئه 

  رگاآه. وآرد رهی وانمان په ش ئه  آردبوو، ئمه یان پیاده و رگایه ئه. بواری رۆیشتن روون و ئاسان دارژرابوو
 .و شكانی تیژی تدابوو وه سووڕان و گه

ب هیچ  به.  پش ركی زۆری پانی دارستانی چمان هاته دا رووبه آه رمه  هه ، له)ناندی ( رمی   هه یشتینه گه
 الی  هیشت گه.  رۆیشتین وه آه سكی چیایه ناو بواری ته به. ندجار پشووماندا  بنار چیای ئایلكون چه رووداو له

و   له سپه م ئه آه  بینیمان، یه وه سپكه ر پشتی ئه سه الیبونی آوڕی سیحربازبوو، له. ك دانیه شخی ئاوه
 : وتی آه ماندا بینیمان، شخه شته گه
 .ژیین نیا ده دا ته خته  سه و بناره م له تی ماسایین، به شیره  عه  له ئمه 
یدا  آه نامه له. رۆین دا ده و رگایه  به و ئاگاداربوو ئمه یشت، ئه ست گه ده آی حاآمی ئۆغندامان به یه وی نامه له

ش  ئمه. مان بتِین و هاور  میسر چاودری بكه وه ایهِر گه  ده وه  رگای سودانه  ئینگلیزك به داوایكردبوو، ژنه
مان  آه ی حاآمه ش داواآه مهئ. تی خۆش بوو مانناسی، هاوریه  نیرۆبی بینیبوو، ده مان له و ژنه زووتر ئه

 ... ی دابوو تی ئمه  هاوآاری و یارمه ندین شوه  چه دا به و رگاوبانه و له  ئه ج آرد، چونكه جبه
 

و  رك آرد له  براده س بووین،  داوام له   س آه تا ئمه ره سه. ، نامینت در وایكردووه ی تاك قه نموونه
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من زوو . یِی گۆر له سه ماندا  زۆر مه آه  آاروانه  له و ژنه یدابوونی ئه په. هات ماندا هاورمان بت، نه شته گه
  آرت، بۆیه چاو ده هِت و پشبینی ل ر تی ژن جدییه سایه ، آه وازییم آرد، ژنك هاوڕمان بت باشتره پشه

ك  می جیھاندا وه آه ڕی یه  شه رۆژانی  له و ژنه ئه.  وه مان خری زۆری دایه آه  بۆ ناو تیمه و ژنه هاتنی ئه
. لكمان هات آه و زۆر به داری بوو ئه ركمان تووشی مالریای مه  براده ، آه شداربووه به) رستیار  په( ر  سسته

 پ  رزی یازده  به ك به یه ، ئاوك و تاڤگه آی خۆشی آراوه یه  ناوچه یشتینه وتن گه رآه سه عات به ند سه پاش چه
 داری   نشوكی وشكی داپۆشراو به له.  وانگه له  مه مان آرده وه ی پشه آه وزه حه. ش  دوو به دهآر ی ده آه ناوچه
 گوندكی بچووك دووربووین،   له قه  ده یی پازده  پیاده به. دا تمان هه  خیوه د یارده  دووری سه ، به وره گه

. وری گیرابوو آی دڕآاویی ده یه  شووره لبوو بهآی  آان بۆشاییه ندی آوخه بوو، ناوه ن آوخك ده  چه آه گونده
،  وه آشایه یان بۆمان ده آه ی ئاوه آه  بچووآه آردین، ژنك و دوو آیژه  ئاویان بۆ دابین ده و ئاواییه كی ئه خه

والت  شوآ نگی پیستیان له شیان رووت بوو، ره آانی تری له ندامه دیان داپۆشرابوو، ئه نیا ناوقه  ته آه دوو آیژه
ی پیان ئاوازكی  آه نگی خخاه ده. ژنیان زراڤ و نازداربوو رنجراآش بوو، به یان زۆر سه آه چوو، جوانیه ده

  وه آانه رده  زه ناو گیافیله  له بوو، آه جوانیان ب ونه. یانجوالند  ده وه آه وزه  نزیك حه  له بوو، آه خۆشیان هه
آانی  ردانه و گه خخاڵ و گواره. رۆیشتن گرت و ده ریان راده ی سه آه ڕه  جه وه نجه  له هات و به یان ده خشه
بگومان لوی . خشاندبوو آانی نه ست و مل و پی آیژه  مس دروستكرابوون، ده  دار یان له  له ریان، آه به

  وه نجه  له ی زۆر جوان بوو زۆر به وه  بزماركی دار یان میتالك بۆیان آون آرابوو، ئه یان به وه خواره
 .آردین ده آردو سوی سیحراویان ئاراسته ریان ده مان گوزه رده به له
 
،  وه شایه وه  من ده ش له وه  ئه ، دیاره وه یگرمه ش پاشان ده وه م آردبوو، ئه ك ژن قسه ڵ یه گه دا له و والته له 
ویستی  ش خۆشه وانه  پچه ن، به آه ده ڵ ژنان قسه گه ڵ پیاو و ژن له گه پیاو له.  وروپای باشوور وا باوه  ئه ك له وه
ترسیش  و دووچاری مه ی آردووه وره آی گه یه له  هه وه ی آرد، ئه وه ر پیاوی سپی ئه گه جا ئه. ینت گه ده
   به ی ئره هاووتیان ، زۆرم بیستووه  زۆره یه له سه و مه شم بۆ ئه نموونه. ش هِ پیاوكی پستر بته  ده ، واته وه بته ده

آانی  ڵ ژنه گه  له  پیسن چونكه ، وتوویانه وه ته آانمان آۆیوه  هۆیه  له آه...! ، پیاوی پیس یان وتووه آانی ئمه پیاوه
آانی مۆزو   آلگه آانیان له ژنه. ریكن  خه وه اووشكارو شوانی و گاوانیهِ ر پیاوانی ئایلكون به. ون خه  ده ئمه
آانیان  بزنه. ن آه  ده رده روه  منایش په و آارانه  له ن، بجگه آه ردو سپی آارده شامیی زه نمه ی شیرین و گه تاته په
  .ن آه آان ده  آوخه له

  شدارن له ند به ، چه یه وتیان هه ستكه ند ده ، چه نده  به وه ندی ئابوورییه وه رژه  به ت و ناوبانگیان به رامه ژنان آه
  ه و آۆمه بوو، ئه  نه آانی ئیمرۆوه نده مك و به  چه آانی ژنان به آسانی و مافه یه.  نده چهمھنان، چاالآیان  رهه به
رییان  ردوو هۆآار آاریگه ، هه ستی تدایه  ههَبی یی یان به  شاراوه رستی و دپیسی به ت و خۆپه نانیه  ئه تاییه ره سه
 .ی هۆشیاری بنببكرت رنامه  هۆش و به  بهآرێ  ده  الشعوورییه تیه الیه  آۆمه و سستمه ئه.  یه هه
 
ی ئایلكون  ی خزانی ناوچه آان و شیرازه تیه الیه  آۆمه ندییه یوه ر په سه نجی وریا، زانیاری زۆری له آوڕكی گه 
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كی گه  ناوی گلبورت بوو، آوڕه آه آوڕه. دامخك بوو، په هِر  شوته آه و زوو ده ندیمان باش بوو، ئه یوه آ  
وانی تر  ك ئه و وه ئه. گرت رده  لم وه وه  خۆشیه ی به ره ی جگه یه و راده تیمان باش بوو، تا ئه ردن، ئاشنایه به
 الم،  هاته  ده وه رزه  همنی و به  به  ماوه ماوه. رگرتن و دیاری بوو  وه  چاویان له وانیتر چاوچنۆآانه بوو، ئه نه

و  ستم آرد ئه هه. درآاندم هنام، نھنی زۆری ال ده لكی بۆ ده  آه  باش و بهوالی  آردم، هه ال ده ی زۆری له قسه
آترمان ناسیبوو، رۆژكیان منی  بوو یه زۆر نه.رببت و نازانت چۆنی ده یاله  خه ، شتكی له یه  هزركی هه وڕهآ

ی منی  و خزانه ئه. مابوون ، دایكوباوآیشی نه هناوه و خۆی ژنی نه مزانی ئه ده. تكرد یان داوه آه بۆ ناو خزانیه
زم آرد  حه. بوو وێ آردبوو، چوار منای هه هه ربه  مردی سه.ی بوو وره تكرد، مای خوشكی  گه تدا داوه

  ش باشترین بواربوو تا من له و رگایه ئه.  وه گرته و جگای دایكی ده مزانی ئه  الی، ده م و بچمه ردانی بكه سه
 .یان بم آاری رۆژانه زایی ورده تیان بزانم، زۆر شاره الیه ی آۆمه  شیرازه وه نزیكه

نی سی  مه موچاو جوان بوو، ته ، ژنكی ده وه ره  ده  هاته آه  آوخه یشتین له  گه ، آه)بوو  وه  ماه م له آه خاتوونه )
 بازن  ست و ملی به ده.   بۆ ژنان ئیجباری یه و پشدنه  پشت بوو، ئه دی له ی ناوقه آه نهَنیا پشدی بوو، ته ساڵ ده
  شكی سینگی به ، به وه رینه له  ده وه آانییه ی گویه آه رمییه  نه به، خشلی مسیش  و خخان رازابۆوه نگوستیله و ئه
  له. بوون وه آه  دووری آوخه نگاوك له ند هه آانی بوو چه  مناه آی بچووك داپۆشرابوو، چاوی له آوییه وه آه
من داوامكرد دووریان . یبوو، چاویان لمان ب وه نینكی قایمه  پكه  به وه آه آانی دیواری آوخه میشه رزی قه ده

خساند  ی بۆی ره ی براآه و بواره به.  پش وه خش هاتنه  خشه رپشت و به سه برد له ، رۆیشتن و زۆری نه وه بخاته
 .یفسازو دخۆش بوو زۆر آه
. هات ده ری لوه وه له ی بزن و په یان بۆن ریخ و پیسایی و پاشماوه آه بوو، ژووره نیشتین، شونی دانیشتن نه دانه
 باسی خزان و ماڵ و  آی ئاسایی موان و خزانداری، آه ر پشوازییه ك هه مان ئاسایی بوو، وه آه قیه ته مه ده

ویش  و بوو، ئه ی ئه آه نیشت آوخه  ته ویش له ی ئه آه بوو، آوخه وی  هه   هه و ژنه ئه. آرت ی تدا ده باخچه
. بوو آه ویه ردوو هه  نوان آوخی هه  دووربوو، له ستا یارده ی هه هی نزیك آه مای خوشكه. بوو ش منای هه شه

    له وه نجا یارده  دووری په ی له آه ویه ی هه وره ك بوو، آوڕی گه یه رووی سگۆشه  سه یان له آه آوخی پیاوه
  زۆر شۆخی بهمان  آه خۆییه بوو، خانه تی خۆیان هه ی تایبه ردوو ژن باخچه ژیا، هه آوخكی بچووآدا ده

سات، دوا  و وه آان و باخچه  ماڵ و مناه شی له وه بوو، ئه  خۆی هه  زۆر بوای به و ژنه ئه. هات ی ده آه باخچه
  و ماوه وی ژیاوه و له لره. هنا ی ده آه می ناوی مرده  آه به.   دیاربوو وه ییه آه آانی الشه  خۆشه ندامه  ئه شت له
 بوون و  آه له سه مه.  دیاربوو رانی ئارامی پوه و ژیانی خۆش و گوزه م ئه به.  ی ژیاوه  شون بزر ش به ماوه
  آه  ژنه یه وه  ئه آه له سه ، مه سات نی یه ڕاندی وه وه و له وه وتنه بوونی مردو هاتن ورۆیشتنی و دوورآه نه
بوو،  زانراوی هه ستكی الشعووری یان نه دا هه ییه  ساده  ئاسایه و تقووسه له. شكی جیو ـ مگناتیسی نواندبوو آه
 .آرت راورد نه وتوو به وروپی پشكه ڵ جیاوازی ئه گه بكرن، تا له و ناآرێ شرۆڤه یه ش شاراوه وه ئه
آان و  و مناه  باخچه بوونی به ست نه یوه ر په به ین، ئایا ژنانی پستسپی خۆمان له  خۆمان بكه آرێ پرسیار له ده
،  وه وته آه ی خۆیان دوورده  مینه بات، له یان ده و نرینه ره رم، به تی خۆی و ئاگردانكی گه و مای تایبهسات  وه
ی  وه وتنه ر دوورآه به ، یان له نی یه... و  ر مناڵ و باخچه به یان له وه  ئه نگه ، ره یه میشمان هه م وه به
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 . آانیشان نی یه پیاوه
 الوازو سیس  آه ندییه یوه و په وه بته م ده ت بوات، جیاوازی نوان نرو م آه قالنیه و عه ره گا به ندی آۆمه چه 
تی و  ، گری دایكایه یه وری هه ش ده یه گا تازه و آۆمه ی هیومسكیسول له ها زۆربوونی دیارده روه بت، هه ده

م  یان آه وقی مینه وون و ئاووسبوونی ژنانیش زهآردنی مناب غه ده ی قه رنامه و زۆربوونی به و سۆزه الوازی ئه
 . وه آاته ده
 خۆشی و  یه  ناسك و ساده و والته ختیاربووم، ئه دا زۆر به فریقیایه و ئه ، له نیایی خۆشه نیام و ته دا ته و والته له

  ستم به م من هه ، به  زۆرهرچی تای و ناخۆشیشی گه ئه. و نوم بینی لی تازه میزادو ئاژه ، ئاده یه یی پوه ئاسووده
 دوورم، ئاگام لیان نی  وروپاوه  ئه زاران میل له ، هه تیه عنه  له وروپایه و ئه آرد، دوورم له آی خودایی ده یه ئاسووده

 .بوو لفۆن و هاتن و چوونمان نه و ته و نامه ، بروسكه یه
بووم  آرد، من هاوشانیان ده مان ده  آاری رۆژانه یان لهو چاو وه بوونه ورمان آۆده  چوارده ككی زۆر له  خه رۆژانه
وان زمانی  بوو هاوآاریان بن، ئه بوم، ژنان بۆیان نه آانیان ده ربردنی پیاوه سه شداری یاری و آات به و به

براهیم ئی. هنا آارده نگكی بچووآم به رهه وان فه یشتن له هنا، منیش بۆ تگه آارده خراپی به یان  به) سواهلی ( 
شداری  نیشتم و به  داده وه دیاریانه نام، به رزی بۆ داده  ماهوگانی به آی دروستكراو له موختار آورسیه

 .آرد  ماندووبون ده ستیان به یاند، زوو هه خه عاتكی ده  سه آانیان زۆرتر له مه گه. آردن آانیانم ده مه گه
دان،  ی جوانم ده واه و ورده و شخاته ره ك جگه ، زۆرن دیاری وهم آانیان تبگه ونه  خه بووم له وه رۆشی ئه زۆر په

آانیان بۆم  ونیه ی خه وه انهِیی گر آردو ئاماده رمیان ده وان زۆر شه بوو، ئه م و سوودی نه رهه  به وانه م ئه به
 . بوو وه بوونه  ترس و بوانه شیان له وه بوو، ئه نه

چت،  رده سمی بگیرت رووحی ده هِی ر وه زانی ئه ترسان، وایان ده گرتن ده  ونه لهآی زۆر  ییه ادهِ ر آان به زنجییه
  وته آه آانیان بزاندرت، ژیانیان ده ونه رۆآی خه آانیان ئاشكرا بكرت و ناوه ونه ر خه گه ترسان ئه ش ده وه له
آانیان  ونه بوون، زوو خه ن، وانهژیا ناری سومال و سواهلی ده  آه ی له وانه ، ئه آانی ئمه آوڕه. ترسی مه
یان  ی ماناآه وه هاتن، ئه  ده بوو، رۆژانه یان هه ونامه بی خه ره  الم، آتبی عه هاتنه اآردن دهِر ، به وه گرایه ده
وان  ئه،  ) آه پیاوی آتبه(  من نابوو   ناویان له زای قورئان بووم، بۆیه ی شاره وه ر ئه به یانپرسی، له ، ده زانیبایه نه

 .م ییم و خۆم ئاشكرا ناآه )  آه به ره  عه رگره وه:  ئیسالمم محمد، واته( زانی من  وایان ده
 

رشانبوو دیدارمان بوو،  سه های له یموونی شینی گرانبه وكی مه ، آه)الیبوون  (  آه ڵ سیحربازه گه رۆژك له
 : وه می دامه  وه وه  فرمسكه آانیم پرسیم، چاو به ونه  خه له.   قسه وتینه آه
ی  وانه دات، ئه ڕی خوناوی رووده ی شه یانزانی آه وان ده ئه. آان ونه  رۆیشتن بوو، بۆ سیحری خه و رۆژگاره ئه

یانزانی   ده و سیحربازانه دا، ئه یان ده آرد، پش باران بارین موژده تایان ده خۆشی و په پشبینی هاتنی نه
 :و وتی ئه. ڕن وه ه  آ ده آانیان له ه مگه

  و آاره م ئستا ئه زانی، به ، زۆری ده وه دایه آانی لكده ونه آان بن، باپیرم خه  سپیپسته ی ئینگلیزه وه پش ئه 
 : وتی آه سیحربازه. زانن موو شت ده آان هه ، ئینگلیزه و ده ناآات، ئه
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  یه هره و به آرد،  ئه مان پرسیان پده آه ته شیره ه، خودای ع ماوه آانمان سوودی نه ئیمرۆ ئیش و پشبینینه 
در  ڵ خوداو هزی قه گه  دانوستانیان له و سیحربازانه جاران ئه). زانن  ویش باشتر ده ئینگلیز له( ما،  سوودی نه

و  وره تی گه تهس  ده وانه آرد، ئه آانیان ده ش هاوتیه و ئامۆژگاری پشكه وه انهِر گه آان ده آرد، پاش دانوستانه ده
و  ی ئه آه ته سته ۆ دهِم ئیمر بوو، به تی بای هه سته ده) فیپیا ( ك یۆنانی آۆن،  بوو، وه  هزیان هه به

  آه له سه بت، مه خدار ده  بایه و جیھانه های ژیان له وا به.  آه ی ناوچه آه زه وه فه ست مه  ده ته  دراوه سیحربازانه
آانیان   ئازایی و چاالآییه آان به شه زی  پیسته گه هِ ر ریكه ، هدی هدی وا خه مه رده آات و سه   به سته یوه په
،   نی یه و آوشنده زه ربه سكی جه سیحرباز آه. ن مۆ بكه سته توانن سوودی هزی سروشت ده گۆڕن، ده ده

  وه و رۆیشت، ئه ی ئه آه مانه و زه وه شایه وه و هه جیھانی ئه. رژنت و فرمسك زۆر ده پیاوكی جنتلمانی پیره
 . تی آردووه حه هِ نار  نویانه وشه ره
 
وت،  آه ست نه م هیچم ده به. آانیان بووم ژنه و جه ودای زانینی یادو بۆنه ر رووح پرسی، زۆر سه  سه زۆرم له 
آی خاونكراوم  ویه  زه ی پارچه آه ئاپووره  ر ریه سه ، له آه ندی ئاواییه  ناوه رۆژك له. دام لیلیان نه ك ده یه

 خشل  ندین پارچه دا چه ره و رووبه ندی ئه ناوه بوو، له ك ده یه ند یارده ی چه آه ره ، رووبه بینی، جوان خاونكرابۆوه
موو   هه وانه ی زانیم ئه وه یان دانابوو، ئه نجه كۆین و آارو مه ستی هه ی ده سته ره و مۆری و جوانكاری و آه

ی  آه ، بۆ الشه یه آه و میراتی مردووه  پاشماوه وه  ئه ، واته یدا مردووه آه  ناو آوخه  له بوو، آه و ژنه مولكی ئه
 .سانی خراپن  آه وانه ستن، ئه وه  ده وه تیه  خۆرهه ی له وانه ن ئه  ده كی ئاواییه خه. ووت یان نههیچ
،  وه نه آه آیان ئاگادار ده  مردنی هاووتیه نیشت خۆیان به ی ته آه  گوندك بمرت، گونده س له رآه هه

ست  ش ده آه كی گونده نن، خه ردوو گوند داده تی نوان هه  خایكی تایبه یان له آه رمی مردووه ش ته ئواره
ن   نامنت، بگومان خاوه آه رمه یانی ته بۆ به. ن گه آده یه دا به آه  خاه  دن، له آه رمه و ته ره  به وه دیارییه به

  .ن آه  تاوانبار ده آه رمه مان و گومبوونی ته نه ، گوندی دوایی به آه مردووه
وان  بوو، ئه وه شی ئه آه راستیه. آراوین  تاوانیار نه وه رگیز به ی هاووتی ئاوایی چیای ئایلكون هه وتیان ئمه

  وان به  ئه واته خوات، آه  ده آه رمه آات، ته گ آاری خۆی دهو توور نن و شه ناو دارك داده یان له آه رمه ته
دا  یه و ناوچه  له بۆیه. خۆن آانیان بۆیان ده  برسییه  توورگه وانه رمی مردوو نانژن و شه ك ته یه هیچ شوه

 . گۆڕستان بوونی نی یه
رز درژی  ر ئه سه ی له آه ناو آوخه ت، لهر پیاوك بمر گه م زانی، ئه وه آانم ئه تیه  تایبه  دانیشتنه آك له یه له
ر  به آات، له ی ماست پرژن ده آه رزه ت، ئهِسور ی ده وره  ده  جامكی پ ماست له یان به آه ن و سیحربازه آه ده

 .ئایك ئانستا ، ئانستا ئایك: ت  ده وه خۆییه
 پیاوك هاواری  آه  آۆتایی دانیشتنه یشتم، له  گه هآ واژه سته و ده مانای ئه  له وه و گفتوگۆی زۆره وه پاش وردبوونه

 :آردو وتی
و خۆر  ره  به آه رمه ین، ته آه  تفباران ده آه رمه موومان ته چین، هه رده آانمان ده  آوخه ت، له  خۆرهه یانی آه به
میان  پیان ده ناو له آردو توند بهرزا  ر ئه سه ن،  تفیان له م پ نیشان بده و تقووسه داوام آرد ئه.  وه ینه آه رز ده به
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ستیان پف  ن، بۆ ده آه رزا ده  ئه ، بۆ تف له  مانای چی یه وه پرسیم ئه.  وه رزآرده و خۆر به ره ستیان به گرت، ده
 . ر وامانكردووه بوو، وتیان هه میان نه ن، هیچ وه آه ده
 چرا  ش نازانین بۆ رووناآی و ورده بوو، ئمه یان نه قینه ه، هیچ مانای راست وه نه مم بده یانتوانی هیچ وه  نه دیاره 
ی  ین، بۆ هلكه آه آانمان ده ژنه  جه  له و تقووسانه ش نازانین بۆچی ئه ین، ئمه آه ده  وه وه دایكبوونه  داری له به

 .هتد....  وه شاردرته ت ده قیامه
شتایی و  آات، دانیشتوانی ده تا چاو بده ، هه  بوایان وایهآانی آاوندو و ئۆغندا وه ته موو نه مردك وتی، هه پیره
) منگۆ ( دا خۆر  و ساتانه له.  یانیانمان ال پیرۆزه موومان خۆری  به رستین، هه په ، خۆر ده)نستا  ئه( آان  چیایه
.  و خودایه  پیرۆزهویش ، ئه وه ته  ئاسمانی خۆرهه  مانگی نوێ له ش له وه ك شه  خودا، مانگی زرینی یه بته ده

  تی خۆر له  بۆ خودایه ی قوربانیه وه رزآردنه قسی ئالكونی به وابوو ته آه. تی نامینت  خودایه  له و رۆژه پاش ئه
وان  ، ئه آانه تاییه ره  سه  بیردۆزی مرۆڤه  له وانه ، ئه وه بته  تفبارانكردنیش نزیك ده  به تنا، آه آانی خۆرهه ساته
  و تفانه له

 بۆ خودای  ی قوربانیه رووحیش نیشانه. نت گه و سیحرو ژیان ده وه تی هزی چاآبوونه سایه ی آه) مانا  ) 
 .م آه  تۆ ده سلیم به ، روحم ته خودایه: ن یت، ده  بكه رجمه یان ته ر داواآه گه خۆی، ئه

یتان  زانن شه وان وا ده یتان، ئه  شه یك واته، ئا یشیان ال پیرۆزه)ئایك ( یلكۆن  آانی ئه نستا چیانشینه ڵ ئه گه له 
  مردیك به پیره. آات راسان ده  ربواران هه وانه ی شه و بایه ، ئه رو خودای ترس و بای سارده دروستكه

رنت،  له ش ده ،  چۆن پووش و په كردنی بایه ی هه ش نیشانه یه و فیكه آی درژی آرد، ئه یه آانی فیكه لوه
 :و وتی ئه
  ! و بیكات جوانه ی ئه وه ، ئه و خره  بت چاآه وه ن خودایه الیه ك له یه موو دیارده هه 
شر : مدا وتی  وه ؟؟ له...نن  گه ن و زیانتان پده به آانت ده له ی ئاژه وانه ی آوانم پرسی، ئه لی دڕنده  ئاژه له

 :ا وتیانمد  وه آانی، له خۆشییه دی نه پرسیم ئه.  خرو جوانییه
 .ری نامینت ڕوات و آاریگه ر ده آسه  تیشكی خۆر یه مووی به هه 
و دادت، هیواو  بت و شه  خۆر ئاواده م آه وان زۆرم ال پیرۆزبوو، به شبینی و دفراوانی و هیوای ئه و گه ئه

آانی  ترسیه  مه نیان لهخولقنت، بۆ رزگاربوو رانی و ترس ده نیگه) ئایك ( بیت، تاریكی  واو ده  ته آه خۆشیه
 هیواو  وه چینه یانی ده و به ره ند به رچه وان، هه رآردنی گیانی پیسی شه ر سیحرو ده  سه وه ونه آه آان، ده وه شه

 . وه وته آه رده ئومد ده
 
ی ئوزیریسی  فسانه  ئه ت به باره مكی میسری آۆنم سه ی ئاوی رووباری نیل چه رچاوه آانی سه  ناوچه له
. یداآرد تم په فسیه ر نه سه ری زۆری له  آاریگه یه وه و دۆزینه ی  حورێ وست، ئه آه  دووانیه ، واته وه ۆزییهد
است، ِر تی ناوه ریای خۆرهه آانی ده ناره  درژی رووباری نیل و تا آه دا به و ناوچانه  له م بۆ روون بۆوه وه ئه

 حور ێ،  ئی رووناآی له بده دا، مه  آاتی آازوه تن له نستا، خۆرهه ئه: ك ، وه بووه فریقی هه زایی و زانینی ئه شاره
ی  وه  وتنه ، به آه  مردووه رمی ژنه  بۆ ته  سیحربازه و ژنه ی ئه ریتانه و نه ئه. ئی تاریكی خودای ترس بده ئایك، مه
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) آان  الیبوییه( دا  ته و حاله ، له آه  درژآراوه نیشت مردووه ی ته آه رزه ژنی ئهِی ئانستاو ئایك و ماستپر وشه
خ و بوونی  ، بایه ردوو بواآه هه.  آه  قوربانی بۆ مردووه نه آه ، هاوآات ماستیش ده وه نه آه دوو ناآۆك آۆده

ی  وه ئه.  وه بیننه عات ده  سه  دوازده ، خۆیان له آه ك یه  وه آه وو رۆژه تی شه سته ، ده یه آسانیان هه گرنگ و یه
ت، دوا تیشكیشی  م تیشكی خۆر هه آه ی یه و ساتانه ی ئیستوائی، ئه و ناوچانه  له رنجه خ و سه گای بایهجد

و   جووله  له ت ژیان په ردوو حاله ی نوان هه و ماوه آات، ئه ر ده ك تیری تیژ گوزه بت، وه ی ئاوا ده آه ئواره
 .شادی

 
م ئامزی  آه آرد، گزنگی خۆر یه م تیشكی خۆرم ده آه تنی یه وانی هه هِدا چاور  ئیستوائیه و ناوچه  له رۆژانه

.  دابنیشم آه رووی دۆه ربھنم و رووبه م ده آه ته  خیوه م له آه  فرببووم آورسیه مانه و ده ، ئه وه وانده هِر تاریكی ده
  بینرت، به ی تاریكی ده اوه، رووناآی و پاشم و دوو دژه ری نوان ئه رامبه تی و به م تیشكی دژایه آه یه
رم  رامبه ی به بن، ئاسۆآه ده سته رجه  جوانی به روونی و به آان به ی شته م تیشكی خۆر چوارچیوه آه وتنی یه رآه ده

ك آریستالی  آانی وه ره رامبه ی به سته  ناو جه خزته  ده آه ی تیشكی خۆره مه و ده ئه.  وه بریسكایه سپی ده
ك دام،  یه نیسه ناو آه زانی له  گوم، وام ده هاته نگ ده ی زه دا هاواری بانده مانه و ده وت، له آه رده پرشنگدار ده

 ئاسانی   به آه ستیه بووم، مه ست ده  مه مرییه و خۆشی و نه آرد، به آی بسنوور ده  خۆشییه ستم به هه
 .دام ده رینه به
 
و  م بینی، ئه) بابون (  یموونی  ندین مه رم چه رامبه ی به آه المه زه  رده ر به سه ڵ بینین و نیگاآانمدا، له گه له 
 خۆر زۆرتر  آه.  وه نه آه رم ده  تیشكی خۆرو خۆیان گه نه ده یانیان زوو ئارامن و خۆیان ده  به یموونانه مه
وانی  هِو چاور نه مهو دی ئه. زیق  هاوارو زیقه ونه آه بن و ده  زۆرتر چاالك ده یموونانه و مه وت ئه آه رده ده
،  وه بیر هنامه رستگای ئابی سنبلی به آانی په وره  گه یموونه نی مه آان، دیمه یموونه رمبوونی خۆرو چاالآی مه گه
مان  هه.  آردووه رستگایانه و په یان له وه انهِرستن و پار ی په ی جوله وانه وانیش جۆری بابون بوون، ئه ئه

 : وه هگردرت و ده وه ته حیكایه
   تیشكی خۆرو رووناآی له تی به ی جیھان و مرۆڤایه و خودایه رستت، ئه په  مرۆڤ خودا ده وه مانه  زه  دره له

 . وه آاته  رووناك ده وه رزه  ئاسمانی به تاریكی له
  آه. ن بكات تاریكی رزگاریا ، تا له رۆشی رووناآی بووینه آان زۆر په تاییه ره  سه گایه  آۆمه  رووح له دیاره

و  دات، ئه موو رووحك ئازارده چت، هه ستی قوول ده و په ره  به آه ته  حاله و آاته ، ئه وه  خواره تاریكی دته
  م له بینرت، به لیش ده  چاوی ئاژه ستیش له مان هه ، هه  دیاره وه آانه تاییه ره میزادی سه  چاوی ئاده  له سته هه

ی ب هۆشی  آی ئاراسته یه  یان نامه وه  رووحیانه یان له مه و خه ، جا نازانین ئه  دیاره  پوهمیان  بۆنی خه وه چاویانه
   هاووتیان  به یه وه رئه به له.  و تاریكییه ش نھنی ئه وه نیایان بت، ئه ی ته وه نگدانه هِ ر نگه هِ ر مه و خه ئه.  بكۆتاییه
بت، ساتی  دایك ده بت، خودا له یدا ده  خودا په شه مه و ده ن، ئه آه ی دهیان  رووناآی به ، پشوازی له وه خۆشییه

 یان  وه باته بیرده تایی له ره ش ساتی سه یه و وشه ی ئه وه ، وتنه آرێ بوترت خۆر خودایه ده.  جاته رزگاری و نه



 

www.dengekan.com 
7/6/2007 

وو تاریكی  آانی شه بت، روحه  هاتنی رۆژی نوێ دشادین و رووحمان شاد ده مومان به هه. آات گوومی ده
،  نیوه ی والتی ته و تاریكیه  تاریكی تر، ئه  له یه  جیاوازی هه وانه استیدا تاریكی سروشتی شهِ ر له. بت واو ده ته
  یدای رووناآی و هاتنی خۆر به  شه ، جا بۆیه و ماوه وامه رده ، به سپاوه  چه ها ساه ی ملونه فسیه  نه و تاریكه ئه

 .بت واو ده  ته وه ی هۆشیارییه وه بوبوونه
 قبوول  وه ، نازانم چۆن ئه وه مان پچایه چت، بارگه و آۆتایی ده ره  چیای ئایلكون به مان له وه  مانه ریكه وا خه
 .ونكی پیرۆزبوو  بۆ من خه ره فه و سه ئاگابم، ئه  به مرییه  نه ونه و خه  له م جارو دواجاره آه م، بۆ یه بكه

ستی پكرد،  آان ده آان و ودودییه  آار، بزاڤی ماوماوییه وتنه آان آه ، آانه وه  زر دۆزرایه ره ڤه و ده ی له ژهو رۆ له 
 . وه ئاگا بنه ت به ونی شارستانیه  خه ش هۆآار بوو تا له مه ئه
  نده وه ، ئه وه ووینهب ند نشوده ر، چه به مان گرته وه حواره شی خوارووی چیای ئایلكونمان بۆ هاتنه دری به هه

گۆڕا،  نگی دانیشتووانیش ده سك بوو، ڕه  داری چی آه آپارچه مان یه وه آانی پشه هَگۆڕا، دۆڵ  ده آه نه دیمه
 .ما ده یان نه) ماسای ( ندام زراڤی  وتن، ئه آه رده بح ده و زه بوون، چوارشانه شتر دیار ده هِر
  آه پشووكمان دا، ناوچه) لونمبال  (  ، له وه آی آورت ماینه یه  ماوهوی ، له)بوآشیو ( رمی   هه یشتینه گه
) ئامباال ( و  ره به.   دیاربوو وه  روونی لوه رینی جوانمان به ی جوان بوو، دۆی نیلی پان و به آه نه رزبوو، دیمه به
  وه ویه ی ڤكتۆریا سواربوین، له ریاچه ر ده ی سه) جنجا( رگادا دوو ئوتۆمبلی فۆردمان بینی، تا  وتین، له ركه به
ی  ریاچه  ده چووه  جارك ده فته  دوو هه ره فه نده مه و شه ئه.  وه وتینه ركه  باریك به ركی سكه فه نده مه  شه به
   ).آیوآا( 

  یشتینه ك گه  لۆرییه به). بورت ماسندی  (  یشتینه  دۆالب، گه آی بهَ پاپۆری ندین رووداو به پاش چه
ی ) البریت نیانزا  (  له) آیوآا ( ی  ریاچه  ده ك آه رزاییه ربه  سه وته آه  ده و شاره ئه). ماسندی تاون ( 

رۆیشتین زۆر   سودان ده له) رجاف ( و  ره  به ی البرت آه ریاچه ر رگای ده  گوندكی سه له.  وه آاته جیاده
رزبوو خۆی و  نجكی بابه  گه آه رمه رۆآی هه سه. رنجراآشمان تووش هات رووداوی زۆر سه

  .مان بینی آه وداره سته ده
 دنیایی  ستمان به دا هه یه و ناوچه له. شترن هِوانی من بینیبووم ر آانی تر، ئه  زنجییه  له ره ڤه و ده دانیشتووانی ئه

ڵ  گه آداری به ربازی چه  س سهووت، ئمووریان پده وی مه ، له)نمیول (  پارزگار، یان حاآمی  آرد، بۆیه ده نه
آرد،  تییان نه حه  ره ستمان به ڵ آردن، هه گه فتارمان له آانی خۆمان ره ك مناه م بینی وه وانه  ئه م آه دایین، به
ت بۆی  مزی، حكومه ك شتكی ره یان وه آه  هاتنه آیان پبوو، واته نیا س فیشه  ته ربازانه و سه  ئه بۆ نموونه
 .نناردبووی

 
هیوام خواست خۆشی . آمان بۆ ركبخات، زۆرم ال خۆش بوو مایه  پشنیاریكرد، ئوارێ سه آه رۆآی گونده سه
موومان   داپۆشی، هه آه و داهات و تاریكی ناوچه شه. وا ببینت هِتمان پ ر آه هِر م پشوازی و به آه یه

  الن هات، آه هۆڵ و باتكردنی قۆچی ئاژه نگی ده  ده وه  دووره دا له و ساتانه وبوو، له  خه ماندووبوین، چاومان به
مووی  یان هه وه  پشته وان هاتن، له  ڕم و شیرو تیرو آه ست به ی شست پیاوی ده  بینیمان نزیكه وه نزیك بوونه
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  س له  آه گردرابوون، وه  پشتی دایكیانه آانیشیان له لۆتكه ، مه وره و گه ، ژن و مناڵ، گچكه آه كی ئاواییه خه
رچی  گه ئه. بوو تی پوه یه آی آۆمه یه و سیمای بۆنه تیه وان زۆر تایبه الی ئه  له یه و بۆنه مابوو، ئه یان نه آه ئاواییه
،  وه انهِسوور ی ده وره  ده آانیان له ، ژن و مناه وه یان آرده وره وان ئاگركی گه بوو، ئه  ده  پله39رمی  ی گه پله
،  وه بیرهنامه نكی آۆنی به ، دیمه نه و دیمه ئه.  وه انهِسوور وان ده وری ئه  ده م  له ی دووه   بازنه آانیش به پیاوه

آات، یان   دشادم ده آه وشه زانی ره مده  نه وه و شه ئه.  پش چاو هاته م ده وه  فیلكی هارم بینی، ئه وه جاركیان ره
رچاو  سم به ندی چاوم گرا، آه رچه آانمان، هه ربازه  سه آانمان گا، له  آوڕه  چاوم له یه باغه ره و قه له..! ران نیگه
رمكرد، وا دیاربوو  یان گه ماآه آان سه شكرد، پیاوه و دیارییم دابه ره ند جگه ك چه یه بۆ نواندنی چاآه. وت آه نه

. چوو ده رنه آانیان ده رنامه ی به ه  شیراز آانیان له وه م جوالنه نوواند، به سردوو و نمایشی سوارچاآیان ده
آان  ، جارجاریش پیاوه وه انهِسوور دا ده آه وری ئاگره  ده آانیشیان له ژاندو ژن و مناه هه آانیان قاچیان ده پیاوه
آان  ، جوله وه وته آانیان ده جۆشه  به رمه  گه شاند، گۆرانییه وه  توندی راده آانیان به آه چوون، چه و روویان ده ره به
. بوو ییان پوه اآش و سیمای دڕندهِرنجر  سه آه نه دیمه. آان بوون آانی قۆچه هۆل و پفكردنه ریبی ئاوازی ده ته
 . وه بریسكانه ی  سیحراوی مانگدا ده و تریفه آه ناو رووناآی ئاگره موویان له هه

 ئاآارو  شاند، له وه وان رامده ك ئه م وهست  ناوده وته آه ی ده وه و ئه ماآه  ناو سه م خزاینه آه ره من و براده
موو  رمترببوو، هه شداری من جۆشیان گه شداری من قاییل بوون، به  هاتن و به  دیاربوو به وه موچاویانه ده
شت، هدی هدی ِر یان زۆرتر ده قه آردو ئاره قاند، هاواریان ده چه  ده آه رزه  ئه  له وه هزه  پیان به وه آه یه به

وقیان  آون و زه وان زۆرتر ده دا ئه مایه وش و مۆسیقاو سه و ره له. بوو رمترده  گه آه زمه ماو به  سهجۆش و
 .گرت رده وه
 

  وان جۆشیان زۆرتربوو، به بوو، ئه نگ ده  دره آه  آاته نده رچه و، هه ی شه  یازده یشته گه مان ده آه عاته میلی سه
  ی دڕنده ك ئاژه آرد، مرۆڤ نین، وه ستت ده رمبوون هه  گه نده وه رمبوون، ئه یر گه آی زۆر سه یه شوه
 .ریین په ده هه
 زۆر ماندوو  ران بووم، چونكه یان نیگه آه رمه  گه مایه رین و سه په  هه ترسی آرد، به  مه ستم به دا هه وشه و ره له

م  ی دا، به ماآه یاری راگرتنی سهِیان بر آه رۆآه  سه بوو، بۆیه وتن و پشوودان هه  خه دیاربوون و پویستیان به
آی پشكنینی  یه ندامی لیژنه مایانكرد، من زانیبووم ئه كی تری سهِر  داوای گه رم بوو، بۆیه یان زۆر گه آه جۆشه

ایی یان آرد، آۆت آه رۆآه  سه  داوام له وتبوو، بۆیه رآه مكی ولی بهِ ر رم و جۆشداره آی وا گه مایه  سه خۆمان له
یاندن  ت تمگه  ئیشاره ك دیارییم دان، به یه ند دانه  بھنت، منیش زوو چه آه رم و ترسناآه ما گه  سه به
، شادی و  وه وتنه  چۆیانكردو دوور آه وه نینه  پكه موو به  هه بم، بۆیه  ده هِیشتن من توور  تگه آه. ون ، بخه سه به

ماو   نه آه نگه  ده آه. هات هۆڵ و هاتوهاواریان ده نگی ده ش ده وه  دووره  زۆر لهآی یه تا ماوه. دیاربوو خۆشییان پوه
مان  آه شته  رجافی نیل گه یشتنمان به  گه به. وت ومان لكه ش ماندووبوین و خه ، ئمه  همن بۆوه آه شه آه
 .واوبوو ته
 ئاستی نزم  آه ی ئاوه وه ر ئه به مان بارآرد، له بارگهستابوو،  ناری رجاف راوه ر آه سه  له  تازه آه  دۆالبه  به پاپۆره 
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  .ی پ گران بوو ی ئمه آه   باره آه وتنمان و رۆیشتنی پاپۆره ركه  به بوو، بۆیه
ی  وه ئه. دات ناو میشكما گینگ ده  له ها بیرۆآه زاره ، هه رگرتووه ، من زۆرم وه وه آرده  ده وه دا بیرم له و ساتانه له

ندی  یوه آرا په ی ده وه م، ئه مۆ بكه سته آانم ده آی پوختی بینینه یه  آۆتاییدا گاله  من بتوانم له هزۆر گرنگ
.  وه ی شیاوی باس بوو نوسیبوومه وه ، ئه وه ستمه ك ببه یه  به آه زموونه و ئه گه  بینین و به ی خۆم به وه ناوه
 . بوو فریقیاوه ناسینی ئه یكی نهآن  دوای ته آانم به ونه م خه آه شته درژایی گه به
  
م  آه شته ، وامزانی گه)ستنیشان بكرت  آان ده ر بكرت نھنیه گه ئه( زیم،  دابه) سویسرا (  خاآی والتا   له آه

رمترین و  مزی بوو، گه  یان آاركی ره رانه رزكی رازیكه كو عه به. بوو فریقیا آاركی واقیعی نه بۆ ئه
ونم  آجار خه م، یه آه شته آانی گه  درژایی رۆژه به.  آانم دووربوو ونه  خه آان له ھات و رووداوهرترین پش آاریگه

م  موچاوه و ده  پشتر ئه وه بیرم هاته بوو، زۆری ویست تا به و پیاوم ال نامۆ نه ش بینی، ئاآاری ئه هِ پیاوكی ر به
آانی  شه هِ ر تی تینسی، له والیه)  تشاناگونا  (  رتاشك بوو له ه س و پیاوه  بیرم، ئه وه دوایی هاته.   آ بینیووه له
هینام،  آان بۆ داده ك زنجییه  قژی وه و ئوتویه ست بوو، به  ده آی سوورآراوی له دا ئوتویه ونه و خه له. مریكابوو ئه
 . ئاگا هاتم م به آه وه  خه رمی و بۆنی سوتانی قژم له ر گه به  ترسان، له له
ر ژیانم  سه ترسییان له  مه وانه ، ئه وه ته ییدا ئاگادارآراومه و شاراوه وه  دونیای پشته یشتم له و گه  له ونه و خه له
ی  خۆشی تای مشی قووم هاتم، وره  تووشی نه آه. ش  مرۆڤكی ڕه مابوو منیش ببمه  زۆری نه مه و ده ، ئه یه هه
 رۆژگاری   تا له یه وه ، بۆ ئه وه هنمه  بیرخۆم ده  به آه تاشهر ونی سه  ساڵ خه پاش دوازده. فسی الوازآردم نه

می جیھاندا  آه ڕی یه ی شه  رۆژانه آان، له ونه  خه یر له یشتنی سه و تگه وه ون لكدانه خه. ئیمرۆ هوشیارو وریابین
یان  بینی ژماره آان ده ڕه ڕو شه یدان شه  مه ونیان به ی خه ربازانه و سه ، ئه بووه ری هه  آاریگه وه فسیه  رووی نه له
ربازیی،  آانی سه فسیه  نه ناچاری دآتۆره به. بینی  ده وه آانیانه  والته ونیان به ی خه وانه  زۆرتر بوو له ربازانه و سه له
ڕیان  آانی شه ره ی به وه بینی  بۆ پشته  ده وه ڕه  رووداوو دیتنی شه ونیان به ی زۆرتر خه ربازانه و سه ئه
 .مابوو یان نه وه ره رگری ده  توانای  به وه فسیه  رووی نه  له وانه ئه.  وه واستنهگ ده
 

  وه م من بۆ ئه بوو،  به ترسی هه و مه ره گه ندین ته  چه ری تووشبوونم به گه رچی  ئه گه فریقیا، ئه چوونم بۆ ئه
،  وه آانی بدزمه و آشه  رۆژانه ، خۆم له وه هم م بكه وروپا آه ی ناو ئه  ژان و ئاۆزی رۆژانه مك له چووبووم آه

ر  گه ئه. وروپیبوونی خۆم پاراستبوو وروپی، ئه سكی ئه ك آه م وه آه تیه سایه  آه آانم دوورن  بن له ونه بی خه نه وه
و  ئهسیش نیم بۆ  س  و دوا آه م آه آه من یه.  بژاردبوو فریقیاییم هه ی ئه سپاوو ئاۆزه  چه و ژینگه خۆم ئه

  وتووی له رآه سه ق و دیارم به ی زه وه شم هلكی ناوه یارهِو بر هاوشانی ئه. م فریقیا بكه  ئه  روو له سته به مه
 .آانم ببوون تیه  تایبه ی آشه آانم ئاوته ونه آانم آشابوو، خه ونه ی خه چوارچیوه

  تایی، بۆیه ره ر سایكلۆژی سه سه بوو، له وه ۆلینهمترین لك رگرتنی آه مدا بۆ زانین و وه شته و گه ستیش له به مه
 :بكرت م ئاراسته و پرسیاره  زوو ئه وانكراوه و چاوره وایه ره

 ؟؟..بت  می چی ده رهه بینت و به فریقیادا چی ده  ئه فسی له ئایا یونگی زانای نه
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 بینین  ی دژو ناآۆآی له وه ، آاردانه بووه وه  ئهم بۆ  زانستییه شته رو گه فه و سه ، ئه وه مه آه و ئاشكرای ده من وتومه
ر  سه فریقی له تایی ئه ره گای سه ناو آۆمه دا بینراوو زانراو له شته و گه ی له و زانیاریانه رۆآی ئه ی ناوه وه و خوندنه

بۆ .  سی بووه آه  آی تاآه یه آی زانستی بت، پرۆژه یه ی پرۆژه وه م پش ئه شته گه. بت آان چی ده وروپاییه ئه
.  آردووه موو توانای سایكلۆژی خۆمم ئاوته دا هه یه و پرۆژه رگرتنی زۆرترین زانیاری له و وه وه قووبوونه

زعی  خۆم  ش و وه كو من آه به. بوو ی من نه شته و گه  پشتیوان و هاوآاری ئه تاآه) ی زانستی ومبلی  سته ده( 
 . وه ومه آیش دووربكه یه  ویستم ماوه زانی، بۆیه ده  ئاسایی نه  به  و پشھاتانهو گۆڕان ر ئه رامبه وروپا به  ئه له
و دوارۆژ،  ره وروپا، به و ئه ره و باآوور، به ره ناو ئاوی نیلدا، به یاری رۆیشتنم بهِدا بر یه وه و بیرو تروانینه ناو ئه له 

الی  مویست له  دی من ده م هاته آه ئاواته. وت آه رده  میسر به وه ویه له. رتووم  خه یشتمه رۆیشتم تا گه
.  وه وروپاو یونانه  ئه ك له م، نه راوردیشی بكه  بناسم، به ته و شارستانیه  ئه وه ی ئاوی نیله رچاوه  سه ، له وه باشووره
ك ئامرازو  ، نه یه لتووری میسری هه ر آه سه ری له ند آاریگه مویست بزانم ئامرازو آارگری ئاسیایی چه من ده

   سوودی زۆری به وه  رووباری نیله مان به م و زه رده ی ئاوی و سه وه دواچوونی رره به. لتووری تر آارگری آه
 نوان هاووتیانی ئایلكۆن بوونی  له) حورێ ( مكی   بوو زانیم چه وه پرشنگدارترینیان ئه. آانم بینی زانیارییه

ی میسری  روازه  ده له) بو سنبل  ئه (  ، له)گ  یموونی ئاآار سه بابون، مه( ی ری تاشراو یكه  دیتنی  په به.  یه هه
 . وه م بۆ شیكرایه آه آی درامی چیرۆآه یه  شوه و به آانم بۆ روونبۆوه موو شته باشوور، هه

  
ش  وه ،  ئه وه گرته ندی نوێ رووناآی ده دایكبوونی خواوه رهاتی له سه و به ی حورێ چیرۆآكی آۆنه فسانه ئه
. آانی مژوو آانی ناو دره  تاریكه مه رده  سه  پاش زانین و هوشیاری له لتووری مرۆڤه مین رزگاربوونی آه آه یه
 بۆ من  ته راسه و ده دایكبوونی رووناآی، ئه تی له راسه  ده  له  بۆ میسر جۆركه فریقیاوه  دی ئه ی من له شته و گه ئه
 بوو،  سته رجه وانم چاك بۆ به ئه. روونم تی و ده سایه ڵ خودی آه گه  له ستییه ندی و گربه یوه آی په یه نامه گه به
آم  ندین جۆری چه ، چه ی بۆ من پ یه نده وه فریقیا ئه زانی ئه مده زووتر نه. ریببم  نووسین ده م ناتوانم به به

  زو تیره گه هِها ر  جۆره ، زانیاری زۆرم لهآانم بینی وتی راوچییه ستكه ی زۆری خشلم  بینی، ده بینی، شوه
 .یشتم، زانیم فریقیا بزانم وا تگه ی ئه وانه ر ئه سه زووم بوو زۆر له رگرت، ئاره وه
 
. رگیراوه  وه2004ی زستانی 117   دمیشقی ژماره ب له ره رانی عه آتی نووسه ی یه  گۆڤاری االداب االجنبیه له
 
 . وه ته ولر بوکراوه  هه   له2007 ی سای 122 و 121  ارهی ژم) رامان (  گۆڤاری  له
 
 


