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 دەشێت. ساڵھەژدە  وسراوە بۆ تەمەنی سەرووئەم نو

ەبی ئەد ئەم کورتە چیرۆکە لەژێر کاریگەری .عەالدین سوجادی، دایکم؛ نینسۆن باوکم؛

 .، ھیوادارم کەس دڵگران نەکاتئیرۆتیزمی فەرەنسیدایە

 

 عەبدواڵ ئاوارە  :پەراوێزەکان

 ونەوە؛ بەکر ئەحمەدیوپێداچ

 

 

 

 

̂^ا ، دەتوانمبکەم بە خ̂^اڵی دەس̂^^^^^^تپێ̂^ک ھەرتەنێ̂^ک ̂^اخی  وھەمو بەو  خوارەوە بچمە بە ن

سێک ھەر لە ،وندا گەشت بکەموگەرد لە  وە،ەکانەتەنگژ ودەتوانم بچمە ناخی ھەمو ەوەبا

 1ئەکسیۆن :مونە دەڵێوبۆ نم. سموبنو چیرۆکێكدەتوانم  ھەر وشەیەکەوە

، لەژێر لە س̂^^^^^^وڕاندنەوەدانوچان بێ بە ،وندا لە ئەکس̂^^^^^^یۆندانوتەنێک لە گەرد وھەمو

رس̂^ینی کێ و بۆچی ئەو تەنە ھەمیش̂^ە باش̂^تر وایە پرس̂^یار نەکەین، پ، نھێزێکی نادیاردا

 -دەڵێت: 2"بودا" ،ئەکسیۆندایەلە 

و  ناگەیەنێتبە ھیچت لەبەر ئەوەی  ،ێخوارمەچۆرە گوریسی ھەندێک پرسیاردا  ((بە

 .نیت ھەبێت))وپێدەچێت کاریگەری خراپیشی لەسەر باری دەرو

																																																													
  ctionA)جوڵەو چاالکیی، ڕووداو(1 
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̂^اڵیوە، ئەگەرچی زان ̂^ا نھێنی ھەڵم ̂^دەھ ̂^دا ڕو بەاڵمس̂^^^^^^^^ت چەن ̂^ایی وی وبەڕوئێمە لە کۆت

و کێ  ئەویش یەکەم ھۆکارە کە ئەکس̂^یۆنی دروس̂^تکرد؛ چی و چۆن ،دیوارێک دەبینەوە

 ؟ودروستبوھیچەوە  لە ماددە؟ چۆن ویەکەم ئەکسیۆنی کرد؟ چی پاڵنەربو

ەگەر دوای ھۆکارەکان ھەموو ڕووداوێک، ھەموو ئەکس̂^یۆنێک، ھۆکارێکی لە پش̂^تە، ئ

̂^^او ئەتۆم،بکەوین، دەر ̂^^دا  یەکتەنۆلکە ەنج̂^^ام دەچینەوە ن ̂^^او ئەتۆم رێتەوە کە دەلەلەن

 ،لەرینەوەی ی بەرپرسە لەئەو ھێزە دۆزینەوەی سەرچاوەیبۆ بارستایی نزیکە لە سفر، 

و  دیس̂^کێکدایە ش̂^ێوەی لە کە ھەس̂^ارەیەون، درەوەی ئەم ودەبێت بڕۆینە دەرەوەی گەرد

ن واتە: ھیچ، واتە: بۆش̂^^^ایی، ودەوری کونێکی ڕەش̂^^^دا دەخولێتەوە، دەرەوەی گەردو بە

یە، ھزری ئێمەی مرۆڤی س̂^^^^^^اپیان بۆش̂^^^^^^ایی قبوڵ ناکات، یی ننووون بودەرەوەی گەرد

ماتریاھەرچەندە ئێمەش خۆمان بەرھەمی  ی پێ ڵبۆش̂^^^^^^^ایین و بۆزۆنی ھیگس بەرگی 

جۆرێک دەلەرێتەوە، ژیان بە بەختەوەریی  بە تەنۆلکەیەپۆش̂^^^^^یوین. وادیارە کاتێک ئەو 

بەرگوێم̂^^ان، دنی̂^^ا دەبێتە  دێتە بەرچ̂^^اوم̂^^ان، بە لەرینەوەیەکی تر، ئ̂^^اوازێکی تر دێتە

 ئەشکەنجە بۆ ئێمە. 

 ت: گودەی"ڕامبۆ"

ن یۆن ژی̂^^^ان  ^^^^^^̂ جۆی((ئەکس ھێزێ̂^^^ک، ی̂^^^ان ریە، ژی̂^^^ان  فیڕۆدانی  ێکە لە بە 

 .3))ونێکوتوڕەب

 

یە، وتەی کەس̂^ێکی لەخۆباییە، یراو ندئەمە وتەی کەس̂^ێکی ئەش̂^کەنجەدراو یان چەوس̂^ێن

و  باش̂^^^^ەوە، کاتێک جەمس̂^^^^ەری وکردگوماس̂^^^^تە و مانای ژیانی ڕوتەی مرۆڤیکە کە ئا

. بە ئاگا دێنێتەوەو پێکدێنن، ئەمیان ئەوی تریان او بازنەیەکی داخر دەگرنەوەیەکخراپە 

دا دەگاتە ھەمان لۆژیک: کاتێک ـ̂^^^^ـ̂^^^^ـ̂^^^^4مرۆڤێک لە ئاستێکی سپیریتوێل وھەمو وادیارە

دەڕۆن، ئازار و  ئامانجو باش̂^^^^^^یانەوە بەرەو ھەمان  خراپ ئەکس̂^^^^^^یۆنەکان، بە وھەمو

یان دەبێت. بەاڵم لەبەر ئەوەی کە ندار   )5ۆمیڕجەاللەدینی ( خۆش̂^^^^^^ی ھەمان بەھا ئیما

و ئەس̂^^تێرە و  ، ئەو دەخوالیەوە لەگەڵ مانگوئەکس̂^^یۆنەکانی خودا ھەبو، بڕوای بە ووب

																																																													
Arthur Rimbaud	3 

piritualS	4 
شاعیر و . ناسراو بە مەوالنا، مەولەوی و ڕۆمی لە دایکبووی خۆراسان، )م١٢٧٣-١٢٠٧(د بەڵخیەمەالدین محجالل
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و  بات بەرەو بەختەوەریلەگەڵ ئەو ھێزەدا دەمان س̂^^^^^^وڕاندنەوەبۆ ڕۆمی،  .ونداوگەرد

استەیەکی دیاریکراو و ڕبۆ ئەو ژیان ئا، وبو )6پۆزەتیڤیسم(ڕۆمی الیەنگری  .ھارمۆنی

 .وڕێتەوەودەیتوانی لەگەڵیدا بس باکانەبێبۆیە بە  ،وھەبو ڕیاردانیب

دەگرنەوە، دەچنەوە س̂^^^^^^ەر ەیەکیش بن ئەوا ھەر یەک^^دژ ب ،امبۆڕۆمی و خۆ ئەگەر ڕ

مرۆڤێکی  وو! وەک ھەمنونەف̂^ام بوو  وکی̂^ان گێ̂^لوھەرد، و دەخولێنەوە ھەم̂^ان مەدار

لەبەر ئەوەی ھۆش̂^^^^^^مەندی  .)مرۆڤ بە گێلی حوکمدراوە(وەک بودا دەڵێت؛ ، س̂^^^^^^اپیان

 .وردارەوسن

ئەکس̂^^^^^^یۆنەک̂^ان̂^ت جۆرێکن لە  ،نەیەتەوەبەخەبەر ھەس̂^^^^^^تی ئ̂^اگ̂^امەن̂^دی̂^ت تێ̂^دا  کوھەت̂^ا

لە ئەزەلەوە، وەک چۆن بە خواوەن̂^^دێ̂^^ک دراوە،  نکە پێت̂^^دراو ،بەفیڕۆدانی ھێزێ̂^^ک

یە، لەبەر ئەوەی کە تۆ بەرھەمی یھێزێکی خودایت تێدایە، ئەو ھێزە ئامانجی گۆڕانکار

، جەوھەری ، ئەوە ناخی تۆیەدانکاریلە گۆڕاگۆڕانکاریت، بۆیە ھەمیش̂^^^^^ە بەردەوامیت 

ەوە، و گومان دەخەیت، دەکەویتە شک ی وەدەستیم کاتێک ئاگامەنداڵ. بەونێکەوب وەموھ

 وتوەکس̂^^^^^یۆنەکانی ڕابوردئ لەو  ئەکس̂^^^^^یۆن دەکەیت، ش̂^^^^^ەرم داتدەگرێت لێکدانەوە بۆ

 .بە گژ خودادا دەچیتەوە، بەگژ ڕۆمیدا دەچیتەوە، بەگژ ڕامبۆدا دەچیتەوە .پەش̂^^^^^^یمانیت

بدەیت بە ئەکس̂^^^^^^یۆن. لە دەتەوێت بڕیار نایەک  ما کان بگۆڕیت،  ئاراس̂^^^^^^تەی خودا  و 

 ولە ئەکس̂^^^^^یۆن بوەس̂^^^^^تیت، چونکە ھەمو دەکەیت وەھادا، وەھا ئارەزوڕیەکی یئەگامەند

 وت: گەیئەکسیۆنێک دەمانباتەوە بۆ بانە. بۆیە ڕامبۆ د

 ھەیە. یمرۆڤێک، قەدەرێکی بەختەوەر ووابزانم ھەمو -

 بێت. نەفرەت امبۆ بەڕ

 

 7ئەنجومەنی شاری ئوروک پیرانی وم لەویەکێک ب پێنج ھەزار ساڵ لەمەوبەر، من خۆم

کتوپڕ دەرگ̂^ای ئەنجومەنی کردەوە و ھ̂^اتە   8لگ̂^امێشیب̂^اش بیرم دێ ئەو ڕۆژەی کە گ

																																																													
	6	Positivism 

7Uruk ،(اورخویھ: بە یۆنانی.)�������(خپائار: لە ئینجیلدا بە .اونوگ ؛سۆمەرییبھ  ئوروکρχόηὈ .( بە
و  سۆمەرەتی ێکە لە شارە دێرینەکانی شارستانییەک. ورکة یا أورک، ناسراوە: بە عەرەبی).  ֶאֶר*(إیریتش : عیبری

 	.وری ئێراقی ئێستاونزیکە لە شاری بابل، لە باش
8Gilgamesh بارەی سەردەمەکانی ھەرە پێشووی ێویست پێکدێنێ لەسەر زانیاریی لەسەرچاوەیەکی پ گلگامێش، داستانی

. و بە ھەموو ڕۆژھەاڵتی پێشیندا باڵوبۆتەوە سراوی وێژەییە لە جیھانداوئەم داستانە کۆنترین دەقی نو. میزۆپۆتامیادا
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چاوی بە کل  ،وبو چوار ش̂^^^انە. خۆی گۆڕی و رێ، کوڕێکی جوانخاس، کەڵەگەتوژو

̂^^^تبوو ̂^^^ و بازنگ ن،وچەورکردبوۆنی زەیتون ڕس̂^^^ولکەکانی بە وما ،ڕش ی لەخۆی ڵخش

و مەچەکی بە تیس̂^کی درێژی وەک بەران  س̂^نگ بەر ڕێحانە! و ، بۆنی مێخەکنودابو

بە چەرمێکی  خوارەوە،نە وبوپرچی ڕەش̂^ی قەترانی بە الش̂^انیدا ھات ودو ،نوابوش̂^رداپۆ

ورەکانی ش̂^^ەقی بە چەرمەکە و، ڕانە ئەس̂^^تویبوبااڵی ھەتا س̂^^ەر ئەژنۆی داپۆش̂^^ ئاس̂^^ک

ن̂^^^ای پێ اھێن̂^^^دەی تر ھێز و تو ن،وھەڵتۆقیبو ەکەوەژێر چەرملە، گەڵوگونی ودبوبر

سەردانەکەی پێڕاگنویبوبەخش دەکرد،  انمانو چاوەڕو ینویاندبوە. ھەرچەندە لەوەوبەر 

ن̂^^اوەڕاس̂^^^^^^تی ئەنجومەنەکەوە،  ھەڵ̂^^دایەۆی ختوپڕ کە دەرگ̂^^اکەی کردەوە و وبەاڵم ک

 مانی ڕاچڵەکاند.وھەمو

خۆی لەس̂^^^^^^ەر ش̂^^^^^^انۆیەکدا  وەک ئەوەی ناوەڕاس̂^^^^^^تی ھۆڵەکەدالە لەبەردەم جمھورێکدا

ش̂^^ۆخ و خانمی  یەوە،یلە پش̂^^ت 9)ئەنکیدۆ( و پێوەئێمە بە چواردەوریدا، ئەو بە  ؛ببینێتەوە

پارچەیەک چەرم  و ناوگەڵی بە بەرس̂^^^^^نگ .بە تەنیش̂^^^^^تیەوە خۆش̂^^^^^یشوش̂^^^^^ەنگ و ڕو

وردی س̂^ەرنجی  بە ن،وتۆقیبوگامێش ھەڵلیگکانی وەک گەڵوگونی ڵەۆمەمک داپۆش̂^یبون،

دەخوالیەوە وەک ش̂^^^^^^ێرێ̂^ک لە ، تێکەوتبوو. گیلگ̂^امێش م̂^اخۆالنی لگ̂^امێش̂^^^^^^ی ئەدایگ

 ەدا.10قەفەزێکدا، جێگای نەدەبوەوە لەو ئێسپاس

، وەاڵمەک^^انی، نوبوو بڕی^^ارەک^^انی لەوەوبەر ئ^^ام^^ادەکرد دی^^الۆگو ھەمو ،لگ^^امێشیگ

بۆیە  .ەوەیەوە بە ھێزێکی نادیار و ئەزەلینوووتەکانی، بڕیارەکانی، قس^^^ەکانی، بەس^^^تراب

کدانەوەی ئێمە دەکەوتن کاریگەر بەر ھزری لێ گای ڕو  ھەر وتەیەکی وەک تیرێکی  ێ

 کاریگەر، بڕیاردەر بوو ئەو ھێزەاس̂^^^^^تەکەی بەالیەکی تردا بەرین. ھێندە ڕئا پێنەئەداین

اس̂^^^^^^تەکەی ڕئا ،بەرین بە الڕێیدا، ێڕەوی بگۆڕینڕ دەتوانی، نەمانووب گەروجادو ،وبو

و  لە وتەکانیدا ھەس̂^تی پێدەکرا، ئەوا بە لەش̂^ی کەڵەگەت یەبگۆڕین. خۆ ئەگەر ئەو ھێز

 تێدا دەکرد. یرپێداگری زیات و گەڵوگونی ھەڵئاوساوی، ماسولکەی بەھێز

																																																													
کاریگەریی داستانی ) ویەک شەوە، ئینجیل و قورئانو ئۆدیسێ، ھەزار تەوڕات، ئەلیادە(لێکۆلینەوەکان دەریانخستووە، کە 

 	.گلگامێشیان پێوەدیارە
بڕوانە داستانی . ئێنکیدو، مرۆڤی ئافرێندراو لە قوڕ، کە لەالیەن خودای ژیرییەوە بڕیاری دروستبوونی دراوە9	

 .ناوەندی جەمال عیرفان -شاسوار ھەرشەمی: گیلگامێش، وەرگێڕی کوردیی
 10Espacé/  ڕیشەی وشەکە لە  .دێت"بۆشایی، یان گۆڕەپانێکی چۆڵ"وشەیەکی فەرەنسییە و بە واتای)spatium( ی

  ).space(لە فەڕەنسییەوە چۆتە ناو زمانی ئینگلیزیی و بووە بە  ،التینییەوە ھاتووە
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ئەگەر و نەگەری ئەکس̂^ێۆنەکەی،  پێبکات لەونی ئێمە بزانێت، پرس̂^مان وبۆچ و،نەھاتبو

ین، دەبوایە بە ئێمەدا وەبەر ئەوەی ئێمە لەس̂^^^^^^ەر ڕێڕەوی س̂^^^^^^ەفەرەکەی بول وھ̂^^اتبو

بایە خاڵێکی دیاریکراو بە لۆژیک ھەنگاو ەلەبەر ئەوەی ئەو ک .تێپەڕی ̂^^^^^^انەی بەرەو  س

داو و وڕو وون̂^او ئەو ئ̂^اراس̂^^^^^^تەیە، ئیتر ھەمدەخەنە  و ھۆش̂^^^^^^ی̂^ان دەنێن، گش̂^^^^^^^ت بیر

کە ئەو بڕیاری خوالندنەوەی ی وەھایە، باوەڕ ،باسەکان دەچنەوە سەر لۆژیکی ئەوەنگود

 .11دەبێتە کۆمێتێکی کلکدار لەسەر مەدارێکدەبێتە تەنێک،  .دەداتون وگەرد

، ووب ، تەنھا الش̂^^^ەی الی ئێمەوھێش̂^^^تبوئێمەی جێ بوو مێژلە ،وفڕیبویگای لگامێش، نیگ

ھەرچەن̂^دە دەمزانی  .وبوی لە گۆڕ ن̂^ا"ھ̂^اواوا"ەبەرو وڕێگ̂^ای گرتبو ووب کدەن̂^ا دەمێ̂^

ناگۆڕێتێم، ڵیەک بیھەرچ باس̂^^^^^^ەکە  لە بڕیاری س̂^^^^^^ەفەرەکەی، لەبەر ئەوەی  ،ھیچ لە 

ئەستۆی ھاواوا، وای دەزانی بە کوشتنی ھاواوا  ەوتبوکانی ژیانی خسییەنەھامەت وھەمو

ئەو دەبێتە مرۆڤێکی بەختەوەر، وای دەزانی ئەوە چارەس̂^^^^^^ەرە، ئەوە دەبێتە س̂^^^^^^ەرتای 

یانێکی نوێ بۆ ئەو، تای بەختەوەری بۆ خۆ ژ نا، . ی و بۆ کۆمەڵگەکەیدەبێتە س̂^^^^^^ەرە

دەمزانی بکەم، بەرپەرچی قس̂^^^^^^ەکانیم نەدایەوە، لەبەر ئەوەی ێنەمدەویس^^^^^^^ت ڕێگری ل

ئەس̂^پی  دەبێ، بکاتئەکس̂^یۆنێکی گرنگ  دەبێت الویدا ێکیو مرۆڤێک لە س̂^ەردەموھەم

مرۆڤێک  وھەمو .و چوکی بەفیڕۆ بدات و ماسولکەو وباز یزێھ ژیانی شەکەت بکات،

نا ێتەمەن لە نایەتەوە، دە یدا  نا ھەرگیز بەھۆش خۆ ھاواوایەک بکوژێت، دە ێت  کیدا دەب

سەفەرێکی تر ناگرێتە  پرسیار  کردنەوەی گوناھەکانی، دەنا ھەرگیزکبەر بۆ پاھەرگیز 

 نێت ئاراس̂^^^^^^تەیەک بدات بە ژیانی، بەھایەک، وەاڵمێک بەاخۆی ناکات، ناتو نیوولە ب

 ....نیوبو

 

 سەفەر سەالمەت

 

 ،وتەمەنم س̂^^ی س̂^^ااڵنێک دەبو )٢٠٠٠(پێنج ھەزار س̂^^اڵ دوای ئەو بەس̂^^ەرھاتە، س̂^^اڵی 

لە  وبو ڕۆزێتا بریتی. ناوی ڕۆزێتاوە بە وس̂^پێردرابو پێ الیتێکمەکاری بزوێنەری س̂^ەت
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دەبوایە ڕۆزێتام بگەیەندایەتە س̂^^ەر بەردێکی کلکدار،  .12و تەنکەلۆژی س̂^^ێ تەن ئاس̂^^ن

ونی وگوایە ئەو کلک̂^دارە نھێنی ب .ەوەیلە زەوی وبو روکیلۆمەتر دووێن یلیکە حەوت م

ونی لە خۆیدا ونی گەردو، نھێنی سەرەتای دروستبورداوەحەشامنی مرۆڤی لەناو خۆیدا 

 الیتە بگەیەنمە س̂^^^^ەر ئەو کلکدارە،ەتوانای زانس̂^^^^تیم ئەو س̂^^^^ەت حەش̂^^^^ارداوە. دەبوایە بە

نزیکەی پ̂^انزە س̂^^^^^^^اڵی ژی̂^انم تەرخ̂^ان کرد بۆ ئەو  ھەت̂^اوەکو بیس̂^^^^^^ەلمێنم کە من لەوم.

پەڕی لەگەڵ ھ̂^اوس̂^^^^^^ەرەکەم̂^دا و بەو وکی بچکۆلەم بوێپرۆژەیە، لە چ̂^اوەڕوانی̂^دا کوڕ

دەبرد لەگەڵ خۆم بۆ  لگامێش̂^^^^^^میڕۆژێک گ وھەمو .لگامێشی: گناوم نایەوە یخۆش̂^^^^^^حاڵ

جۆرێک کە ئەو  دەکرد، بەم س̂^^^ەرپەرش̂^^^تی س̂^^^ەتەالیتەکە ری وش̂^^^تیارری س̂^^^ەرپەوژو

وازی لە  ،وبووگامێشی کوڕیشم، کە ھێندە ئاشقی ڕۆزێتا بولیوە پرۆژەی گوپرۆژەیە بب

̂^ا ەکەییورچە خوری ̂^اتی نیش̂^^^^^^تنەوەی یی، بەوپەڕی پەرۆش̂^^^^^^وبوھێن ەوە چ̂^اوەڕوانی ک

 13.کلکدارەئەو ۆزێتای دەکرد لەسەر ڕ

̂^^دانێکی زۆر و نزیککردنەوەی  ̂^^اش ھەوڵ ̂^^ا لەو بەردە، لە س^^^^^^^^^اڵی ڕپ دا ٢٠١٠ۆزێت

̂^^^ەت ̂^^^تمانە خەڵوەتەوە بۆ ماوەی ەس مانگ ھەتا  ٣١الیتەکەم وزەی پێنەما، بە ناچاری خس

باتر جارێکی تریبتوانێت لە خۆر نزیک بێتەوە و  پاش ئەوەی . چارج بکاتەوە یەکانی 

سەتەالیتەکەم گەیاندە ٢٠١٤ساڵی  ساڵ،پازدەپاش نزیکەی  وەوە، ئەوەبووبەخەبەر بو  ،

 خولگەلەس^^^ەر ھەمان ری س^^^ەد کیلۆمەترەوە ودو کلکدارەکە، لە خولگەیس^^^ەر ھەمان 

ندا ولەو  د بۆ من. وس̂^^^^^^ەرکەوتن بو، ئەوە گەورەترین دەس̂^^^^^^وڕایەوە ورییەوە بڕیارما

: وابوبۆ س̂^^^^^^ەر ئەو بەردە کلکدارەی کە ناومان ن بنێرین بەناوی: (فیالێ)وەڕۆبۆتێک 

 ئاڵۆزبەردێکی  ،وبو چوارگۆش̂^^^^^^ەچوری پانتایی تەنھا س̂^^^^^^ێ ھەزار مەتر  .)14چوری(

س̂^ەری کارێکی ھەروا لە نیش̂^تنەوە ،وتێدابوو کەلەبەری زۆری  کون لی وچاڵوچۆ ،وبو

̂^^^^^^ان  ۆبۆتەکە بتوانێت ڕ ھەتاوەکو کەینب جێگیر دیاریدەبوایە ش̂^^^^^^وێنێکی  ،وونەبئاس

 لەسەری بنیشێتەوە. 

																																																													
ی ڵئازاری سا ٢بوو، لە  دەزگای بۆشایی ئەورووپی یەکی ئاسمانییەشید، کەشتڕ یان )(Rosettaئینگلیزی بە)ۆزیتاڕ12  

کەشتی ئاسمانی  Gerasimenko)–(CometChuryumovرەوەی زەوی کرا، بۆ ئەستێرەی کلکداری ەوانەی دەڕ ٢٠٠٤
کە  فیل کەشتی ٢٠١٤ یلە تشرینی دووەم .دا٢٠١٤ۆزیتا گەیشتە نزیکی ئەستێرەی کلکدارەکە لە نزیکی مانگی ئابی ڕ

چووە سەر ئەستێرە کلکدارەکە، ھەتا چەندین ویەوە و وەکە جیا بیئەو بەشە لە کەشتی ، ۆزیتاڕ بەشێک بوو لە کەشتی ئاسمانی
ێگەوە بوو تا گەیشتە ڕبە  ڵسا ١٠یە نزیکی یئەو کەشت .زەوی و زانیاری تەواو و ورد بگەێنێتەوە سەر تینەوە بکاڵلێکۆ

لە ). بەردی ڕەشید(بە ناوی ۆزیتا لە ناوی بەردێکی میسری وەرگیراوە ڕکەشتی ناوی  .ئەو ئەستێرە کلکدارە
 .سۆرانییەوە وەرگیراوەویکی
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تێکۆش̂^^^^^^انم  و س̂^^^^^^اڵی ھەوڵپازدە، ، دڵم ترپەترپی دەکردووتبگامێش̂^^^^^^م گرلیگدەس̂^^^^^^تی 

ۆبۆتەکە دەگاتە سەر چوری و ڕئەو کاتەی پێچەکەی  ؛بە چەند چرکەیەکەوە بەسترابۆوە

ۆبۆتەکە، فیالێم ڕش̂^^^^^^ی ێری و کوزێکی مامناوەندی، بە پێوەری دوێدەبێت. بە ھ جێگیر

پاش  ،س̂^^ەر بەردی چوری ش̂^^تەیگەو دوای چەند خولەکێک  ھاویش̂^^ت بەرەو کلکدارەکە

̂^د ھەڵبەزینەوەیەک ۆبۆتەکە، ڕتوانی جێگیر ببێ̂^ت. ھەر کە کۆمپیوتەری س̂^^^^^^ەر  ،چەن

ک̂^^انی ێو ھ̂^^اوڕوش̂^^^^^^تنی خۆی پێڕاگەی̂^^ان̂^^دین، ھەمیی گەڵو ھەوا اپۆرتی خۆی ن̂^^اردڕ

̂^ازدەوانەی ئەھەموو پرۆژەکەم،  ̂^^^^^^^اڵە ھ̂^اوڕێی پڕۆژەکەم بوپ لە چواردەورم̂^دا ، نوس

 سک بە چاوانیاندا دەھاتە خوارەوە. ێو ھەندێکیان وەک من فرم زانێکردیان بە چەپڵەڕ

̂^^^تم  ̂^^^تی گ لەدەس ̂^^^دا بوگلیدەس ̂^^^یبو ،وامێش ̂^^^تر لە م، ئەو بەوتوند گوش من، چاوی  پەرۆش

 15و چەپڵەی لێئەدا. "ۆزێتا و چوری"ڕەوبڕیبو

کاری من تەواو  ھاتوبولێرەدا  ئەوەی ڕۆبۆتەکە  دوای .، س̂^^^^^^ەفەرەکەی من کۆتایی پێ

اپۆرت لەسەر ئەو مادانەی لەسەر چوری بون، بە ڕو ناردنی  دەستی کرد بە ھەڵکۆڵین

 ی ش̂^^^^^^یکاری ئەو مادانەمان دەکردچاوەڕوان گەیش̂^^^^^^ت،و ڕۆژ پێمانوڕاپۆتێک دوای د

و. وژیانی لە بایۆلۆژیدا تەرخان کردب وکە ھەمو ،خانمێکی بایۆلۆژیکی ئەڵمانی لەالیەن

 کانیمان دەکرد.ەچاوەڕوانی دەرئەنجاممان وپاش لێکۆڵینەوە، لە کۆنفرانسێکدا ھەمو

 وتی: ستخانمی بایۆلۆژی

مادە ))چوری((ئەو بەردە:  - ونی وس̂^^^^^^ەرتاییانەی کە گەرد یەکێکە لەو 

ئەو مادانەی  وکە ھەمو ،ئەتوانین ئەوە بڵێیندوای پش̂^^^^^کنین  ە،ولێوە دروس̂^^^^^تبو

وەکەکانی س̂^^ەر ڕوو لە  و لە ئاژەاڵن لەس̂^^ەر ئەو بەردە دۆزراونەتەوە، لە ئێمە

کە پێش ئەوەی ئێمەی  ،ئەوەمان بۆ دەس̂^^^^^^ەلمێنێت ئەم دۆزینەوەیە !زەویدا ھەن

ش ەئەم .انینوە و ئێمە لەوونی^^ان ھەبوئەو م^^ادانە بو ،مرۆڤ بونم^^ان ھەبێ^^ت

خۆمان بە  16بەوەناکات ئێمەی مرۆڤی س̂^^اپیانو ئیتر پێویس̂^^ت  مژدەیەکی باش̂^^ە

پاش̂^ان وتی: بێگومان ئەوە ڕای منە، لەبەر ئەوەی  .ن بزانینوس̂^ەنتەری گەردو

 و دیبەیتی لەسەرە. جیاواز و مشتومڕ ، ڕایەیباسە تیۆریئەم 
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پانزە س^^^^^^^اڵی ژیانم و ھەمو ھەوڵ خانمی  ،کۆش̂^^^^^^ش̂^^^^^^ی  بە چەند ڕس̂^^^^^^تەیەک لەدەمی 

ساپیانکە گوایە ئێمەدا کۆتایی ھات، ستبایۆلۆژی م بە ودڵخۆشبولەو بەردەین.  ی مرۆڤی 

 م من چاوەڕوانیاڵ، بەوس̂^^^اڵی ژیانم بۆ تەرخانکردبو کە پانزە ،س̂^^^ەرکەوتنی پرۆژەکەم

تا  یارێک بۆ من ھێش̂^^^^^^ بۆچی  :یەوەاڵم دەمایەوە، ئەویش ئەوەبێ زیاترم دەکرد. پرس̂^^^^^^

ڵداوە؟ بۆچی من  ندا س̂^^^^^^ەری ھە ناخی م ھەس̂^^^^^^تی س̂^^^^^^ۆز و بەزەیی و ئەش̂^^^^^^کەنجە لە

ون وویس^^تی گەردئەگەر ؟ ئایا بۆتەوە یخەبەر ی لە مندایھەڵبژێردراوم؟ بۆچی ئاگامەند

ڵداوە؟  لە ندا س̂^^^^^^ەری ھە یا کارێکی گەورەی بە من لەبەرئەوەیە کە منی مرۆڤی س̂^^^^^^^اپ

ا ئەوەیە من مێش̂^^ولەیەکم لەناو گێژەڵوکەیەکدیان  وە؟ بە منی مرۆڤێکی بچکۆلە؟ورداس̂^^پ

 و نیم من ھیچ بڕیاردەر؟ ھەمان ئاراس̂^^^^^تەی گێژەلوکەکە دەڕۆمو بەرەو  باڵم دێت فڕەی

̂^اتوان ̂^ادەم، بگۆڕم م ڕێڕەوین ̂^دەم ن ̂^این ̂^انەت بڕی̂^ار لەس̂^^^^^^ەر ئ  من بەن̂^دکراوێکم لە .تەن

ئەو وت̂^^انەی خ̂^^انمی  وبۆیە ھەموون. و: گەرددیخ̂^^انەیەکی گەورەدا کە پێی دەڵینبەن̂^^

بۆ من بەس وەاڵمی پرس̂^^^یارەکانی نەئەدامەوە، ، )چوری(وتی دەربارەی  س̂^^^تژیۆبایۆل

 ون، ھەستی پرسنی منیان دانەدەمرکاندەوە. ونەب

سەرپەرشتیاروژو مەوو چو کەم جێھێشتۆنەساڵ شاشەی کۆم ری  یوتەرەکە پو لەسەر 

بەرامبەر بەیەک،  خولگەوکیان لەسەر یەک وھەرد ،دەبینیڕۆزێتام بەرامبەر بە چوری 

ونە موڵکی منی مرۆڤی س̂^^^^^^اپیان. ووبوکیلۆمەترەوە، بمیلیۆن وری حەوت س̂^^^^^^ەد ود لە

مایەوە چاریدا ،ھیچم بۆ نە نا تاوەڕیم کرد بە دنپەیوە  17کۆدێکبە  لە  کە دەیتوانی  ،ۆزێ

میلیۆن س̂^^^ەد  وری حەوتود ت بۆ دەنگ، لەێگێڕبچۆڵەدا وەر بۆش̂^^^اییەتێکس̂^^^تەکە لەو 

بە  بەرامبەر ینوک̂^^^اتێ̂^^^ک الوبووەک چۆن  ،کیلۆمەترەوە، لەگەڵ بەردێک̂^^^دا ئەدوام

 :مان دەکرد و پرسیارمان لێ دەکردنشاخەکان ھاوار

 کێ ئاگامەندە، من یان تۆ؟ -

 تۆ...تۆ.....تۆ... -

 اردەرە؟ من یان تۆ؟یكێ بڕ -

 ..تۆ....تۆ .......تۆ. -

 ؟ من یان تۆ؟ەکێ سەنتەر -
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 ...تۆ....تۆ .....تۆ -

 

ری حەوت ولە دو ،خۆم لەو بۆشاییە چۆڵەدا بینیەوەپاش چەند ساتێک بەئەگا ھاتمەوە و 

دەھاتە  نامۆو  مانالەگەڵ بەردێکدا ئەدوێم، بە دیمەنێکی بێ  کیلۆمەترەوە لیۆنیم س̂^^^^^^ەد

، خۆم ندمونی شێواودەر و پەشۆکی ھاتمشی وخۆم نەدەناسیەوە، ھێندەی تر توبەرچاوم، 

دەھ̂^اتە بەرچ̂^او، وەک ڤ̂^ایرۆس̂^^^^^^ێ̂^ک: دوای  ن̂^امۆئ̂^اژەڵێکی  ،ن̂^امۆنەوەرێکی وبووەک 

ئێس̂^^^^^^ت̂^^اکە  .رانم کردوە، تەنگم بە ئ̂^^اژەاڵن ھەڵچنیوەێە و ووئەوەی زەویم داگیرکردو

خۆم وەک  زیندەوەرێکی تر، ئێس^^پاس^^ی ووببمەوە وەک ھەمواڵوندا بودەمەوێت بە گەرد

ئەم  وھەمو .فراوانتر بکەمو، وەک قەوزەیەک، وەک ڤایرۆسێک ولەشێکی زیند وھەمو

بەزەییم، ھیچ مانایەکی  و و سۆز ھەستچیرۆکانەشی کە گوایە من ئاگامەندم و خاوەنی 

̂^^ان ن ̂^^دا، منیش وەک ھیئەوتۆی ̂^^دزی وەمویە لە ئەزەلی ̂^^اریگەری لە ویەکی ترون ژێر ک

 ە. یبڕیاردانم نی و توانای زێکدامێھ

س̂^^^^^^ەرنجی  و ورەکەداولە ژیەوە لە بەردەم ئ̂^^اوێنەکەی بەرامبەرم یینبدیمەنی خۆم دە

خۆمم ئەدا،  ماش̂^^^وبرنجی س̂^^^ەرنجی چاو و برۆ و قژی ،ییورد دەموچاوی خۆم ئەدا بە

مرۆڤێکی تەواو خۆم بە ، ھەنوکە وبوۆزیتا، تاڵی س̂^^^^^^پی لەس̂^^^^^^ەرمدا نەڕش پرۆژەی ێپ

دی̂^^ار و  جۆرێکی بەدەموچ̂^^اوم  ش̂^^^^^^ێوەیلەگەڵ زەمەن̂^^دا  بەرچ̂^^او؛ دەھ̂^^اتە جی̂^^اواز

، چەند چرچێکی نوابوزیاتر ھەڵئاواس̂^^^^^^ پێڵوی چاوەکانم؛ ووس̂^^^^^^ەرس̂^^^^^^وڕھێنەر گۆڕاب

س^^^^^ەرنجی زیپکەیەکی س^^^^^ەر گۆنام ئەدا،  .دەرکەوتبووندەوری چاو و دەمم  تەمەن، لە

، پێ دەچێت و ھەنوزیندبیرم دەکردەوە کە چۆن لەناو ئەو زیپکەیەدا ملیارەھا میکرۆبی 

ندا و ھیچی تر. ئیتر چ پێویس̂^^^^^^ت دەکات من خۆم بە ولەناو گەردومنیش زیپکەیەک بم 

ا بەرپەرچی خۆمم ئەدایەوە: ن̂^ا، ن̂^ا، بەو جۆرە دھەم̂^ان ک̂^ات̂^ ون بزانم؟ لەوگەرد چەقی

میلیۆن ری حەوت س̂^^^^^^ەد ودو وە بۆ س̂^^^^^^ەر بەردێ̂^ک لەوە، من س̂^^^^^^ەتەالیتێکم ن̂^اردینی

 لەس̂^^^ەر زەوی ئەو توانایەیونەوەرێکی تر وھیچ ب یوەندی پێوە دەکەم،ەکیلۆمەترەوە و پ

من خاوەنی ش̂^^ارس̂^^تانیم، من ش̂^^ێرم خس̂^^تۆتە قەفەزەوە، مەیمون ھەڵدەپەرێنم،  .ەینی منی

ی خانە و بورجی ئیفلم، ایخاوەنی س̂^^^^^^ەمفۆن خاوەنی مۆزە ھا  مۆزارتم،  ندە خاوەنی چە

دەکەم، باس̂^^ی ھێزی ڕاکێش̂^^ان دەکەم، زۆر  ئێس̂^^پاس و کاتمن باس̂^^ی جۆری زانس̂^^تم، 

ڕۆژەوە، ئەوان  و و ئەستێرە بە مانگ، من پەیوەندی ئەکەم دۆزیوەتەوە ونمونھێنی گەرد

یان لەکاتەن پەیوەندیم پێوەوندا ویە، ھیچ ھێزێک لەگەردیباکیان بە من ن ئاگا ونی وب ، 
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وندا ویی لە گەردیە، ئەوە نەبێت تەنەکان بە یاس̂^^^^^^ای فیزیایە، ئاگامەندی نازانن چیمن نی

نا، نا من میکرۆب  .دەکەن بەبێ ھۆشمەندی نوو نەبو نوبوکابەری ڕ و دەکێشن بەیەکدا

ڤایرۆس نی گ، من منیم، من  ئا ندمامرۆڤێکی  ون وگەرد و نوبو ئەدەم نھێنیھەوڵ  و مە

 ، لەبەر خۆمەوە بەخۆمم دەوت؛ من پوشوپەاڵش نیم بەدەم باوە، من بڕیاردەرم.بدۆزمەوە

ئاکامی  بەم لەھەس̂^^^تە غەریت ئەم ێپێدەچ دێرینم ھەیە. ویەکیومێژ ،مرۆڤی س̂^^^اپیانم من

پرۆژەیەک ھەست بە و و، وەک چۆن دوای ھەمم بێتساڵ کۆششی پانزە وڵ کۆتایی ھەو

ونی خۆم وب ھەتاوەکو ھەس̂^^ت بە بە لەش̂^^ما، بردمو دەدەس̂^^تم دەھێنا. نبۆش̂^^اییەک دەکەی

نزیکەی پانزە  ،ییو تەکنەلۆژ ئاس̂^نبکەم، لەبەر ئەوەی وام ھەس̂^ت دەکرد کە س̂^ێ تەن 

نزیکەی پانزە س̂^اڵی ڕەبەق ش̂^ەوان لەگەڵ  .وموھێش̂^ت انو کتوپڕ جێی ژیاونلەمندا ە ڵس̂^ا

خەوم بە  لەگەڵ ئەودا نانم دەخوارد، وە،ەۆبڕۆزێتادا دەخەوتم و لەگەڵ ئەودا خەبەرم دە

ۆزێتا دەبرد، ھەندێک جار ڕجۆرێک کە ھاوس̂^^^^^ەرەکەم ئێرەیی بە  بەڕۆزێتاوە دەبینی، 

و، وە ئۆرگانێکی زیندوۆزێتا ببوڕەوە پێی دەوتم: من ھاوس̂^^ەرتم یان ڕۆزێتا؟ یبە ش̂^^ۆخی

می ائێس̂^تاکە کتوپڕ کەم ئەندوم. وھزری داگیرکردبگش̂^ت ئەندامێکی گرنگی لەش̂^ی من، 

ھۆکاری ئەو  ،ی خۆمی دەکەمەوەووڕبەووڕ ۆزێتام پێوە دیارە، ئەم پرس̂^^^^^یارانەش کەڕ

رەکەدا وھەس̂^تم دەکرد تەنانەت کاتێک لە ژو م.وس̂^تکردوورۆزێتا تێیدا دڕبۆش̂^اییەیە کە 

بەالدا دەکەوم، وەک ئەوەی کاتێک کەسێک  و ئەدەملە دەست ھاوسەنگی ھەنگاوم دەنا، 

نازانێت چۆن  ،بۆش̂^^^^اییدالە  نامۆ دەزانێ خۆش̂^^^^ەویس̂^^^^تەکەی جودا دەبێتەوە، خۆی بە لە

دەچێت خۆی دەکات، پێ  نیوپرس̂^^^^^^یاری بوھەڵس̂^^^^^^وکەوت بکات، لەگەڵ ژیانی نوێیدا 

 .وساڵم بوزە نای ژیانی پیۆزێتا ھاوسەنگ. ڕئەوە بێت ھۆکار

 

 یۆنس^^^اڵ لگامێش^^^دا لەیگدوای  بە مو، چوووداخس^^^تری س^^^ەرپەش^^^تیارەکەم ودەرگای ژو

بەرەو م̂^اڵەوە  ،ین پێکەوەووب س̂^^^^^^واری ئۆتۆمۆبیلەکە وگرتو دەس̂^^^^^^تم ،کەەکۆنفرانس̂^^^^^^

، بەدەم وکەش̂^^^^^وھەوا س̂^^^^^ارد بو ،وبوئێوارە درەنگانێکی وەرزی زس̂^^^^^تان  ەوتین.کڕێک

 لەوەوبەر ڵھەزار س̂^^^ا پێنجیەکانم بۆ یتر بیرەوەرجارێکی ینی ئۆتۆمۆبیلەکەمەوە لێخوڕ

ەنی پیرانی ش̂^^^^اری ئوروک، مئەنجو پێوە لەناولگامێش̂^^^^م بینی، بە ی، ئەو ڕۆژەی گفڕین

و  ھەڵدەوەریلە الش̂^^^^^^ەی ئەنکیدۆ  جارە جارە کرمێک ،باوەش̂^^^^^^یداتەرمی ئەنکیدو لە 

دەس̂^^^وڕایەوە، بەدوای ناوەدا لەو  ،انیدەز نامۆوەک من خۆی بە  دەکەوتە س̂^^^ەر زەوی،

! ی پۆش̂^یبێتوئەوەی پێس̂^تی مردووەک  لگامێشیگ. بۆش̂^اییەدائاراس̂^تەیەکدا دەگەڕا لەو 
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، بینایی تاریک، ماس̂^^^^ولکەکانی فش̂^^^^ۆڵە، ھیالکی و ش̂^^^^ەونوخونی وس̂^^^^ەروچاوی ماندو

کاتێک ئەدوا،  ؛وئەو مرۆڤەی جاران نەمابو ،ونیگای تەواو ش̂^^^^^ێواندبو ،چەندەھا ش̂^^^^^ەو

. ەنکیدوی گەش̂^^^^^^مەردەیئەپاڕایەوە بۆ ئ ندەوە،دەالوائەپاڕایەوە بۆ ژیانی، ئەنکیدۆی 

بەکوڵ دەگریا،  و لگامێشیسەرشانی گە ودەستی خستبو ەوەیلە پشتی شیشخۆووخانمی ڕ

، وونەمابەکەی جارانی یارێ، سەرنجم ئەدا کە جوانخاسیفرمێسک بە گۆنایدا دەھاتە خو

ونەوەرێکی وجارێکی تر بو وەب، لە توانایدا ندەرنەدەپەڕاندوەک جاران  و مەمکی سنگ

 بە ووھەڵواس̂^یبخۆی  و س̂^متی دەس̂^تەمۆ بکاتەوە. س̂^نگ رمیابە ش̂^کێوی وەک ئەنکیدۆ 

کیان پێکەوە وھەردو ،یە، بەڵکو لەدوای س̂^^^ەفەرەکلگامێش̂^^^ەوەیگ دواھەمین ھەناس̂^^^ەی

 .انژیانی ھەتا دوا ساتەکانی بەسەربەرن بەختەوەریكی ژیانێ

 دەە وتبوتەمەنی گەش̂^^^^^^ کە دایەوە لگامێش̂^^^^^^ی کوڕمیگناو ئۆتۆمۆبیلەکەمدا ئاوڕێکم لە لە

 ۆزێتای بۆ بکەم، بەڕدەیویس̂^^^^ت وەک جاران باس̂^^^^ی کە  وا ھەس̂^^^^تم دەکردک، ێس̂^^^^ااڵن

 چی؟ ەیچی ؛ێ̂^تڵب و پێم بک̂^اتلێوەک ئەوەی پرس̂^^^^^^ی̂^ارم  کردمدەالچ̂^اوێ̂^ک س̂^^^^^^ەیری 

̂^^^^^^^^^^^^مدەڕاما، لێداوە؟ ویوڕ ان نەماوم بۆ ئەو، وەک جاران دەیزانی کە ئەو باوکەی جارـ

 وتم:ێی و پ ۆزێتای بۆ ناکەم، بۆیە ئەو کەوتە پرسیارڕ و باسی دوێنمنای

 ەگەڕێتەوە بۆ سەر زەوی؟دزێتا کەی ڕۆ -

 .سەرزەوی بیھێنەنەوەناتوانین ، لەبەر ئەوەی کە گەڕیتەوەاڕۆزێتا ن -

 بەسەر دێت؟ئەی چی  -

یەک ئەی^^^دەین بە چوری و بۆ یۆژێکی تر وەک دی^^^ارڕ دپ^^^اش چەن^^^ -

 لەسەری دەمێنێتەوە.بە تێکشکاوی ھەتاھاتایە 

، منیش وەک پ̂^^اپ̂^^ا س̂^^^^^^ەتەالیتێ̂^^ک دەنێرم بۆ س̂^^^^^^ەر موگەورە بو کە -

 ۆزێتا ئەدەم، بزانم ھەر لەوێ ماوە.ڕسەر لە  ڕێگادالە  ،تر ھەسارەیەکی

ئەو پرس̂^^^^یارە لە چوری  ووبیرم چزۆرباش̂^^^^ە، ئەگەر س̂^^^^ەفەرت کرد،  -

یەکی یبڵێ ئەگەر ئێمە بڕی̂^^اردەرین، بۆچی ن̂^^اتوانین لە بەخەتەوەر یبکەم، پێ

 ھەمیشەییدا بژین.

 یە؟یی چیبەختەوەر -

مرۆڤی دڵخۆش دێت، کاتێک نە ئەش̂^^^^^کەنجە نە  اتایو ! بەیبەختەوەری -

 .دەبێت ونیوب ھاوار نەچەوساندنەوە 
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و  ئاھەنگ ئەکەین ھاوڕێکانمدامن زۆر بەختەوەرم، ھەمیش̂^^^^^^ە لەگەڵ  -

 پێدەکەنین.

ڕاس̂^ت؟ من ھەمیش̂^ە خەمی تۆمە، ئەو س̂^ەفەرەش̂^م ھەر بۆ تۆ کرد،  بە -

 بیت. ھەتاوەکو تۆ بەختەوەر

شارێکی ، ھاوڕێکانمدا، لەگەڵ ھەسارەیەکی تر سەر ومەومن ئەگەر چ -

و  ەو مەلەوانگ فەلەک و پڕی دەکەین لە یاری چەرخیاری دروس̂^^^^^^ت دەکەین، 

 .خلیسکێقونە 

 ئەی دوایی؟ -

 ھەر لەوێ ئەمێنینەوە و بۆ خۆمان ھەر یاری دەکەین. -

 

سگڵۆگەشتینە بەردەم   فریقی بااڵبەرزئە ڕەشپێستیلەناکاو کوڕێکی  ،توچۆوری ھاوپی 

جامی پاش̂^ان ھاتە بەردەم  !خۆی کێش̂^ا بە ئۆتۆمۆبیلەکەمدا و ڕای چڵەکاندمو چوارش̂^انە 

وەک کەس̂^ێکی ئیماندار لەبەردەم تەوتەمێکدا،  ،خۆی خس̂^تە س̂^ەر ئەژنۆ و ئۆتۆمبیلەکەم

 بە لیکوچڵم .ددەکر نیادەس̂^^^^^^تەک^^ لەو فوی  لەرزیدەس̂^^^^^^ەرم^^ا ھەڵ^^لە، لێم دەپ^^اڕایەوە

ھەڵمی ھەناس̂^ەی  ،دەکرد دەس̂^تی وھەردو لەخوارێ، جارجارە فوی  ەدەھاتدا دەمولوتی

 .سەرمایەدا وەک جەگەرەکێشێک دەبینراتارماییەدا، لەو لەو 

ئاس̂^^^^^^تەم کردەوەپەنجەرەی  یا بینیم. ئۆتۆمۆبیلەکەم بە  و،  کوڕەی ئەفریقی بەکوڵ دەگر

جۆرێک لێم دەپاڕایەوە و س̂^^^^^^کااڵی دەکرد، وەک  بە، ونوکۆمێدی نەبفرمێس̂^^^^^^کەکانی 

. ت، وەک ئەوەی کە چەند ڕۆژێک بێت نانی نەخواردبێتێئەوەی ژیانی لە مەترس̂^^^^یدا ب

ە س̂^^^ەر وخۆی خس̂^^^تبو .یارمەتی بدەموەیەک بێت ێش̂^^^ ھەر دەکرد کە دەبێت بەپێداگری 

 بکات.  وەک ئەوەی لەبەردەم خواوەندێکا نوێژ ،ئەژنۆ

لە ش̂^^اری پاریس،  وری ھاتوچۆوپێکی س̂^^گڵۆ کی ئاس̂^^اییە کاتێک دەگەیتە بەردەموێنەیە

کان  ندە ناھێ پارەت لێ دەکپە ناکەنێم بەو ش̂^^^^^^اڵ، بەەنداوای  ێداگری  وەک ئەو  ،وەیە پ

ما،  بینیمکە کوڕەی  پارایەوە کە ھەڵبژلەبەردەم ھا لێم دە جگە  ،دامێدەنە یتردەی راوە

 .لە یارمەتیدانی

یان تەماریسەر جادەکان داوای ریقییانەی لەیەکێک لەو پەناھێندە ئەف ھەر وبو دا سەرنجم

 نوکەس̂^^انە بوتەکنیکێکی جیاوازی بەکاردەھێنا، کاریگەرترینیان ئەو لە خەڵكی دەکرد، 
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 ،خۆیان دەکێش̂^^^^ن بە ئۆتۆمۆبیلەکەتا و بۆ دائەنەوێننو دەپاڕانەوە، س̂^^^^ەرت  کە دەگریان

سیان بیت. وادیارە کاتێک ئەشکەنجە ەتۆ فریادڕ و ژیانیان لە مەترسیدابێتوەک ئەوەی 

لوتکە، ئیتر ئەوسا تاکی ئەشکەنجەدراو دەرگا دەشکێنێت، مۆراڵ و شەرم دەخاتە  گاتەدە

تاکی ئەش̂^^^^کەنجەدراو،  .یەتییونوڕزگارب ،بۆ ئەوژێر پێیەوە، تەنھا ش̂^^^^تێک کە گرنگە 

̂^^ان ئەوەیە واز  ̂^^دە دات دەخۆی  و ھێنێ̂^^تەلەخۆی دی ̂^^ان ئەوەیە ھێن بەدەم مردنەوە، ی

 ا بازدبەس^^ەریانکە کاریگەری دەبێت لەس^^ەر تەنەکانی دەوروبەری و  ،پەلەقاژێ دەکات

پەلەقاژێ و ھەمیش̂^^^^^^ە   18)مرۆڤی س̂^^^^^^اپیان(کارەکتەری  .دەکات خۆی ڕزگار و داتدە

 س̂^^^^اپیان بەئێمەی  .وانداوە بەس̂^^^^ەر الش̂^^^^ەی مردوبو ، بازدانداووە لە مێژووھەوڵدان ب

، کۆدێتامان ش^^ارس^^تانیەتمان پێکھێناوە و ینوبو پەلەقاژێ بەس^^ەر زیندەوەرانی تردا زاڵ

 .وەوو زیندەوەراندا کردوبەسەر ھەم

ساپیان مەترسی زیندەوەری دەرەکی و ژیانی دژواری دارستانی  ستاکەش کە مرۆڤی  ئێ

بە دروستکردنی  ،ەوەدەھروژێنێتلە تاکەکانیدا ئەو ھەستە  ێكسیستەمبە لەسەر نەماوە، 

 لەھەت̂^^^اوەکو . خۆی م̂^^^اتری̂^^^الکردنی ھزری بەلە؛ جۆرێکە  کە ،وھێزێکی دژ بە

یدا بژی، ئەش̂^^^^^^کەنجەیەکی جەکێش دەتوانێت نتاکی ئەش̂^^^^^^ەکە لەبەر ئەوەی ھەمیش̂^^^^^^ەی

داھێنەرە و  ،یەوە بڕوات. ئەش̂^^^^^^کەنجەییەکانیچاڕەس̂^^^^^^ەرێک بدۆزێتەوە، بەدەم داواکار

̂^امی̂^ک ئەدات بە ̂^اک دین ̂^ا و ت ̂^ایەتی دەب ̂^انیش مرۆڤ ̂^ان بک̂^ات، داھێن ̂^ت داھێن  تدەتوانێ

اتۆڕە، م ،ئەش̂^^^^کەنجە .چێنراوە تیایدا و پێی س̂^^^^پێردراوەکە  ،یەکەییبەرەوئامانجە ئەزەل

کارا دەکات ھەتاجە مرۆڤ دەخاتە ئەکس̂^^^^^^یۆنئەش̂^^^^^^کەن بەدەم  چاالکتر بە ەوە، مرۆڤ 

 یەوە بڕوات.یوەکانوئارەز

 بە شێوەیەکی گشتی ،ژیاندا بەردەوام بێت و دەیەوێت لە دەکات ەپەلەقاژئەو بونەوەرەی 

مانجێک ندڕھیوایەکی بە ژیان ھەیە،  و ئا گاتە وۆحێکی ھەرە زی خاڵی وە، دەیەوێت ب

 .ەدی دەکرێتب دایلە بینایژیاندا، تروس^^کایی ھیوایەک  مەبەس^^ت، ئاراس^^تەیەکی ھەیە لە

مانا ئەرێنیەکەی کاریگەریان لەس̂^ەرت دەبێت،  گەر بەوئەو کەس̂^انە وەک کەس̂^انی جادو

بە کۆت̂^^^ایی  بگ̂^^^ات ەیئەوە بۆ، دەکردیە ھێن̂^^^دە پێ̂^^^داگری یئەگەر ئەو کوڕە ئەفریق

ئایا بۆچی  :خۆم دەکرد پرس̂^^^^^یارم لە. دابووی یخۆ بەکە وەک پەیمانێک  س̂^^^^^ەفەرەکەی،

ھێزێکی ؛ کی تر بە پێچەوانەوەێچێندراوە و ھەندنەھەندێک مرۆڤ ئەو ویس̂^^^^^تەیان تێدا 

																																																													
18   Homosapien:ئێمەی مرۆڤ/ ژیر مرۆڤی 
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کە  ،ادھەمان کات لە ؟ندا اکڕاکەڕو ە لە ھەڵپەھەڵپ وچانێب ھروژێنەریان تێدا چێنراوە،

 :دەکرد خۆم پرس̂^^^یارم لە، کەەییئەفریق و ئەمدا بە کوڕە یرفانم دەردەھێناپێنج ئۆرۆم لە گ

یدەم بەو بۆچی  ندەیەینا ناھێ نانێش̂^^^^^^ بە پە ێ یارمەتیمە داوای وەیەکی ش̂^^^^^^ەرم کات؟ ل دە

بە چەند ڕستەیەک  ،خەندەوە ھیوای ڕۆژێكی خۆشم بۆ دەخوازن جار بەھەندێکیان زۆر

؟ بەوانبۆچی نایدەم شم بردۆتەسەر. ؛ ئایا دڵم خۆشە یان ڕۆژێکی خۆم دەکەنباسی ژیان

یدەم بەم کوڕە ئەفریق ۆچیب ەم یبۆیە ھەڵس̂^^^^^^وکەوتی ئەو کوڕە ئەفریقی ؟یەی بەردەممیئە

بێت لە پرۆژەکەمدا، لە وبو باس̂^^^^^^ێکی گرنگ، وەک ئەوەی ئەو کوڕە بەش̂^^^^^^دارە ووالبب

 . داپرۆژەی ڕۆزێتا

نا کاتێک ئەو پێنج ئۆرۆیەمو  خێرا پێنج ئۆرۆم لە گیرفانم دەرھێ دا بەو کوڕە، ئە پێمدا. 

دوای ئەکس̂^^یۆنی پێدانی پێنج  نەدەکرد بۆچی و بە چ لۆژیکێك یارمەتی ئەدەم، میش̂^^یکار

 !ەوەپرس̂^^^یار خس̂^^^تە ژێرئەو کاردانەوەی خۆمم  ئەو وێنانە وکە من ھەمو ،وبو ئۆرۆکە

 وداو و ئەگەرەکان نەدەکرد،وری بۆ ھاوکێش̂^^^^^^ە و ڕاداوەکەدا ھزرم ش̂^^^^^^یکولەکاتی ڕو

مدەزانی چ ھێزێک ئەو بڕیارەی  ند بەنە پا ە پێنج ئۆرۆ لە گیرفانم ک، ادس̂^^^^^^ەرم س̂^^^^^^ە

 !دەربھێنم

 والی ھەموھەمان پەیامی تێدایە  کە گریانی زارۆکێک ،وەولەژێر لێکۆڵینەوەدا دەرکەوت

 بەرەو ،گریانی منداڵێک دەبێتگوێبیس̂^^^تی ئاژەڵێکی مێچکە بۆیە کاتێک  ،ش̂^^^یردەرەکان

اڵی دگریان وەک نەریەتێکی منپەنابردنە بەر  دانی!ی دەڕوات بە مەبەس̂^^تی یارمەتیوڕو

ئایا گریانی ئەو کوڕە . تەمەن مرۆڤی بەبۆ بەدەس^^^تھێنانی خواس^^^تێك، س^^^یاس^^^ەتێکە الی 

؟ بۆیە من پێنج تێدایە بۆیە کاریگەری لەس̂^ەر نەس̂^تی من ھەیە ێکی نھێنیپەیامە یفریقیئە

گوزش̂^^تەی ژیانی ئەو بکات،  س̂^^ەردەچێت ئەو گریانە گوزارش̂^^ت لەئۆرۆی ئەدەمێ؟ پێ

، چەندە پارەی ەوھێش̂^^^توێج ؛ چۆن ئەفریقایحەش̂^^^اردرابێتەدا پەیامێک لەناو ئەو گریان

م تازە چاری تری اڵبە ،وپاوبۆ ئەور ەوکە ھاتووە وەکان، ھەڵەی کردیداوە بە قاچاغچی

 و تر ماڵیە و دەبێت بەردەوام بێت، ئەگەر من یارمەتی نەدەم ئەوا ناتوانێت جارێکی ین

 ببینێتەوە لە ئەفریقا. منداڵی

 

، بۆیە ئەو دیمەنە نیبینی لگامێشی کوڕم سەری سوڕما بەیتێپەڕین، گ رەکەوگڵۆپە سولە 

 :وتیگ و لێکردمپرسیاری 
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 بۆچی ئەو کوڕە ئەگریا؟ -

 یە نان بخوات.یلەبەر ئەوەی پارەی ن -

 یە تێیدا بژی؟یماڵی ن -

وەک  ،ەویە، س̂^^^^^^ێ ھەزار کیلۆمەتری بڕیویئەو کوڕە خەڵکی ئێرە ن -

 .ھیوای بەختەوەری بە ،فەرەنسا شتۆتەیگەھەتا ، سەر چوری ڕۆزێتا بۆ

 یە؟یئەفریقا بەختەوەری ن بۆچی لە -

لە  ، ئەوە لە ئەوروپایە کە خەڵکینبرس̂^^^^^^ا نامر لە خەڵکیلە ئەفریقا،  -

 ئێمەیڵکی ئەفریق̂^^^ا زۆر بەختەوەرترن لە دەمرن، خە نێزدا لە وی تەنی̂^^^ای

̂^د ماڵئەوروپی، بە ̂^ان نین بە ھۆش̂^^^^^^مەن ̂^انی خۆی ̂^اری ژی و بەرە دەکەن کۆچ .ب

ئەوس̂^^ا  ،ئەوروپا ەکاتێک دەگەن ی.بەختەوەر وەدەس̂^^تخس̂^^تنیھیوای  ئەوروپا بە

̂^ان̂^دا زۆر  ؛داوتێ̂^دەگەن کە لە ڕابوردو بەاڵم ، نوبەختەوەرتر بولە واڵتی خۆی

 ھەتاوەکو مرۆڤایەتیبۆ  ەزانس̂^^^^^^تێک ئەرکی ئێمە دۆزینەوەی بۆیە .نوبو بێئاگا

 خراپتردا گوزەر بەبێ ئەوەی بە انحاڵی خۆیبە بکەین ھۆش̂^^^^^^مەند ایەتیمرۆڤ

ئەو کوڕە لەژێر ھێزێکی  :. بەاڵم لەس̂^^^^^^ەرێکی ترەوە ئەتوانین بڵێینەنبک

ئەو  یھەمیش^^^^^ە لە س^^^^^وڕانەوەدایە و ئەویش لەژێر کاریگەر کە ،ونیدایەوگەرد

̂^دەوکۆچ دەک̂^ات وەک پەپو ،دەک̂^ات ھێزەدا کۆچ ̂^اڵن ̂^اوازیم اڵبە ،لە و ب  ەکەیجی

گاییەکەی پەژنێکی ەیە، ئەوئەو ئا گاییە،  ئا خاوەنی  یان  تر  وەک مرۆڤی س̂^^^^^^^اپ

یەوە، یدەخاتە مەترس̂^^^ ئەگەر ژیانی یەیئەو کوڕە ئەفریق .بە س̂^^^ەفەرەکەی ئەدات

، و نەفامە م گێلاڵبە، ەییبەختەوەرژیانێکی  مەبەس̂^^تی وەدەس̂^^تھێنانی بەێش̂^^ک ب

ری ھەم̂^ان ھێزدا و بۆ ژێر ک̂^اریگەلە و ب̂^اڵن̂^دە لەون̂^ازانێ̂^ت ئەویش وەک پەپو

ەوە و یئەگەر ژیانی خۆی خس̂^^^^^^ۆتە مەترس̂^^^^^^ی. کۆچ دەکات تھەمان مەبەس̂^^^^^^

کۆچی  قانونیکۆچەکەی ھەمان  یە وین بەاڵم بڕیاردەردەزانێت بڕیاری داوە، وا

واتە ھۆش̂^مەند ( خۆ ئەگەر مرۆڤ ش̂^یکاریش بۆ ئەکس̂^یۆنەکانی بکات. باڵدارانە

کە تێیدا  ڕێگا دەگرێتەبەرئەوا ھەر ھەمان  ،ئەکس̂^^^^^یۆنەکانی و بە ژیان بە )بێت

ندراوە باوکت  ، واتە مێتۆدەکەی دەگۆڕێت،بە جۆرێکی تر بێگومان ،چێ وەک 

 ملیۆن وری حەوت س̂^^^^^^ەدوچۆن ڕۆزێت̂^^^ا دەنێرێ̂^^^ت بۆ س̂^^^^^^ەر چوری لە د

کە ڕێگ̂^^^ای  ،ە بگرینیبۆیە ن̂^^^اتوانین ڕەخنە لەو کوڕە ئەفریقی .کیلۆمەترەوە

 رتۆتە بەر. سەفەرێکی پڕ لە ئەشکەنجەی گ
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یە، بەاڵم ژیان یتۆ لەم تەمەنەدا ھەروا ئاس̂^^ان ن ئەزانم تێگەیش̂^^تن لەم باس̂^^انە بۆ

ئاس̂^^^^تێکی  دەمانگەیەنێتەو  دەکەینیەک یڕۆژێک درک بە نھێن ومەتەڵێکە ھەمو

تۆش دەتەوێت . نەم ئەدەیڵبە ناھۆش̂^مەند لەقە مانوی و ڕابوردویتری ھۆش̂^مەند

̂^^^ارەیەکیبچیتە س̂^^^ەر  بکەیت بۆ  و یاریگایەک دروس̂^^^ت نداوگەردو تر لە ھەس

ھەیە،  لەس̂^^^^^^ەر زەوی جێگا و ھاوڕێکانت، بەاڵم خۆ تۆ باش دەزانیت کە خۆت

 ر لەووێن کیلۆمەتر دویلیم س̂^^^^^^ەدت ری حەوودو بۆچی دەچیت یاریگایەک لە

 !زەوی دروست دەکەیت؟

بدەین،  ی گەورەیئەتوانین قەڵمباز ھەس̂^ارەکانی ترلەبەر ئەوەی لەس̂^ەر  -

 وتم.ڕاکێشان کەمترە وەک خۆت پێتھێزی 

 ڕاستە. -

، ھەس̂^^^^^ارەیەکی تریەکەی دەکردەوە لەس̂^^^^^ەر یگامێش بیری لە پرۆژەی ش̂^^^^^اری یارلیگ

بۆ ئەو لەو تەمەنەدا ن^^دا. وگەردو وەک ڤ^^ایرۆس̂^^^^^^ێ^^ک دەیەوێ^^ت باڵوبێتەوە بە ئەویش

 .ونەبوقسەکانی باوکی ھیچ مانایەکیان 

 

 و ڤایرۆس̂^^ێکین ئێمەی مرۆڤی س̂^^اپیان کە وبو باوەڕوەھام دەمبرد،  و ێناھەرچەندە دەمھ

خۆمان  یژینگە ،ینەوەبتر باڵوبی وتەنێكی زیندو ووندا وەک ھەموودەمانەوێت بە گەرد

نادیاردا دەجوڵێینەوە، لەژێر و نین بکەین، بڕیاردەر فراوان م اڵبە کاریگەری ھێزێکی 

 تێ، یان پێدەچونمداوبۆچلەبەردەم ڕێگر  نەووبدەکەنجە و ئەش̂^ بەزەیی و س̂^ۆزھەس̂^تی 

اس̂^^تەی ژیاندا ڕوندا بچنەوە، بەگژ ئاوبەگژ لۆژیکی گەرد ،و ئەش̂^^کەنجە ھەس̂^^تی س̂^^ۆز

 !یەکەیدایاستە کاولکارڕبەگژ ئابەگژ قەدەردا بچنەوە، بچنەوە، 

اس^^^^^تەیەک نەدۆزێتەوە لە ڕئەگەر مرۆڤی ئاگامەند ئا ،یەین ودیوس^^^^^ی یئاگامەند: کەواتە

کان، دژ بە بڕیاری دا دژیژیان بۆی دیاری  قەدەرەی کە بەو ئەش̂^^^^^^کەنجە، دژ بە خودا

پارادۆکسکراوە باتەوە ،ونی ئەش̂^^^^^^کەنجەوبەبێ بئەوەیە  ،  تەنێکی  ،مرۆڤ وەنەوز دەی

 یک̂^انە لەئەم لۆژ و. ھەمون̂^اب̂^ات ڕاس̂^^^^^^تی درک بە ،ەبێتەوەو دین̂^امیکی کەم دوە ومرد

 ،جودا بکەینەوەو ناتوانین چەمکێک لەوی تر  پێکەوە گرێدراون، بازنەیەکدا دەخوڵێنەوە

ستێرە و کان؛ بورجەتەن ەمووھک چۆن وە سارە و  و ئە  لەم و گالەکسی، کونی ڕەشھە

و  ئەوی تر ھەیە پێکەوە گرێدراون، ھەر ئەکس̂^^^^^یۆنێک کاریگەری لەس̂^^^^^ەر داگەردونە
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ون یەک لەش̂^^^^^^ە، یەک ھێزە و یەک ویس̂^^^^^^تە، و، گەردەیھیچ تەنێ̂^^ک س̂^^^^^^ەربەخۆ نی

 نیوبۆش̂^^^ایش̂^^^دا بو لەتەنێکە،  وجەوھەری ھەمو تەنێکەوە، وھەموچۆتە ، ھەناس̂^^^ەیەکە

ون وگەرد) ٪95(پێنجینەوەدو زەی ڕەش^^دا کە لەس^^ەداو و ڕەش تریالیام، واتە لە ھەیە

 .پێک دەھێنێنن

 

 .چاوەڕوانمان دەکات ھاوس̂^^^^^^ەرمڕۆزێتای  کە بەردەرگای ماڵەوە، دەمزانی ش̂^^^^^^تینەیگە

ۆزێتای ڕالی ھاوس̂^^ەرەکەم، باس̂^^ی  نزیکەی پانزە س̂^^اڵە کاتێک ئێواران دەگەڕێمەوە بۆ

 ەئەم ئێوارەیە دواھەمین ئێوارەم. ۆزێتای ھاوس̂^^^^^^ەرم دەکەمڕ و تەکنەلۆژی بۆ ئاس̂^^^^^^ن

ھەر کە  .لەگەڵ ڕۆزێتای تەکنەلۆژی و بە جۆرێکی تر ڕۆزێتای ھاوس̂^^^ەرم ئەدۆزمەوە

 دورەوە ڕۆزێتای ھاوس̂^^ەرم بە بەردەم گەراجی ماڵ، بینیم لە ش̂^^تینەیئۆتۆمۆبیلەکە گەبە 

 دەم بەڕۆزێتای ھاوس̂^^^^^^ەرم ھەمیش̂^^^^^^ە  .دەکردین ڕێیەندەوە لەبەردەم دەرگاکەدا چاوەخ

 .بۆ من وس̂^^^^^^ەرس̂^^^^^^وڕھێنەر بوخەندەی ڕۆزێتای ھاوس̂^^^^^^ەرم دیاردەیەکی  و،وبخەندە 

تایبەتی کە خۆم وەک  ، بەوخەندە بو بەتێنەدەگەش̂^^^^^تم بۆچی ئەو مێینەیە ھەمیش̂^^^^^ە وەھا 

بێزاری  س̂^^^^یمایبەردەوامی  س̂^^^^ەروچاوم بەمرۆڤێکی ھەمیش̂^^^^ە مۆن دەھاتە بەرچاو و 

وەک پەنجەرەیەکی ، خەندەی ئەو .وبو خەندە بە تمەبەس̂^^^^ ێببەبەاڵم ئەو  ،وبو پۆش̂^^^^ی

 .ژیاندا لە ئەدامێ پ ئومێدێکی، وبو ەوەدڵنیاکەر ،خەندەی ئەو ،بۆ من وابوەھو کامەرانی

وەک جوتێک وکمان وکە ھەرد ،ووەھای کردبو کارەکتەرەی نێوانمان یەییجیاواز ئەو

ەوپەڕی ئو  ھەرچەن̂^دە ھەریەکەم̂^ان لەمپەڕ. بژینپێکەوە بە ھ̂^اوس̂^^^^^^ەنگی  و مێ، نێر

دوانیوەڕۆیەکی وەرزی  کتوپڕ، یەکتریمان نەدەناسی و اینیەکتر دەژی لەور وجیھانەوە د

̂^ لە وکم̂^انو، ھەردبەلێزمەوە ھۆی ب̂^ارانێکی بەبەھ̂^ار،  کرد بە  ا خۆم̂^اندھەم̂^ان ک̂^ات

کە من باوەڕم وەھا بوو  .یەوەییەدا دۆزیو یەکتریمان لەو باڕە پاریس̂^^^^ ی پاریس̂^^^^یداباڕێک

 بەیەکبێ̂^ت لە و، وەک ئەوەی ھێزێ̂^ک بڕی̂^اردەر بوایەین̂^ش̂^^^^^^تیبگە یەکتری بەدەبوایە 

بەاڵم نەمدەتوانی ژیانێکی تر  و،ونەبھەمان کاتیش̂^^^^^^دا باوەڕم بە قەدەر  لە ،ش̂^^^^^^تنمانیگە

ھاوس̂^^^^^^ەرم تای  ندێکجار  .بھێنمە بەرچاوم بەبێ ڕۆزێ ھات ئەگەر ئەو ھە بە بیرمدا دە

و وش̂^^^^^^تنی دی! ئەم لۆژیکەش: لۆژیکی بەیەک گەووچۆن دەبئایا ژیانم  ،بارانە نەباریایە

ەوت کبە ڕێکنە باوەڕم  .، ھەمیش̂^ە دەیخس̂^تمە بیرکردنەوەیەکی قوڵەوەڤو مرۆوتەن، د



	

	19	

کاتێکی ماتماتیکی لۆژیکی  تەنەکان بەکە  باوەڕم وەھا بوو، رەوبە زەرو نە ووبھە لە 

 . دەگەندیاریکراودا بەیەک 

 چۆن ئایا من لەگەڵ ڕۆزێتایەکی تردا ،ئەگەر ئەو بارانە نەباریایەلە خۆمم دەپرس̂^^^^^^ی: 

یا لەگەڵ کێو چۆن دەژیام؟ ؟نم بەس̂^^^^^^ەر دەبردژیا ئەو ژیانە لە  وموئاواتەخوازب بۆیە ئا

زانس̂^^^^^تی  ێی بیردۆزێکیبە پ ھەرچەندە. و نابێت ەونەبوونی وپەنجەرەیەکەوە ببینم کە ب

، یەک بەتەنیش̂^^^^^^ت تەریب ھەنچەندەھا جیھانی ناس̂^^^^^^راوە،   19)تیۆری گوریس( بەکە 

کاتێک وەک چۆن ، بینین، لەبەر ئەوەی کە لە ئێس̂^^^^^پاس̂^^^^^ێکی تردان انیەکەوە، بەاڵم نای

یش̂^^تمانەوە نتە بە ھەمان ش̂^^ێوە بە ،یەدایەاچی لەناو ئەو دەرینابینین دەریایەک  دەڕوانینە

 .انێکی تری ئێمەی تێدایەژی ،ھەننی تر وگەردو

 ەوەبەوەی ژیانێکی تری خۆم ببینم ومبو ئاواتەخواز ماڵە، بوتیۆریەش نەبوباوەڕم بەو 

ئێمەی  ھزریی یئاڵۆزس̂^^^^^ەلماندنی  جۆرە بیرکردنەوانە ئەم بێ ڕۆزێتای ھاوس̂^^^^^ەرم.بە

 !ۆزەڵبۆ ژیان ئا ەمانو لێکدانەو نوبۆچوچەندە ئێمە بیر و  دەس̂^^^^ەلمێنێت؛ ئۆمۆس̂^^^^اپیان

ڕاس̂^^^^^^یۆنێ^^ل بە بەڵگەی  یش لەم دی^^اردانەتێگەش̂^^^^^^تن  20یەین^^دەئ^^اگ^^امئەمەش بەرھەمی 

 .ەوەنناکرێنوڕو

 

بەس̂^^^^^^تنەوەی  و پەیوەندیکردن، دەرەوەی مندا و مننێوان وگۆڕەیە لەڵەو ئائ ییئاگامەند

̂^ا  ̂^ارەھ ̂^منەوە دەردەچ لە ،وداون بە یەکەوەڕوملی لێک̂^دانەوەی  و بە ھەس̂^^^^^^تکردنت، ێ

، کس̂^ەرنجدانی ش̂^کلێکردنی ملیارەھا نۆرۆنن لە پەیوەندی .ودداوەکانی دەرەوەی خووڕ

سێک، ھەستکردنی منە بە  . ئاگامەندیی،یەیونی نوبێ ئەو ھەستکردنە، ئاگامەندی ببە با

مەتە ووداوەک̂^^^انی دەرەوەی من، منیش بەرھەمی گەردیلەم، ئەتۆم، مۆلوکول، بوڕو

، ۆزی ئێمەیە بۆ جیھانی دەرەوەڵلێکدانەوەی ئا و بینین یئاگامەند ئۆرگانیس̂^^مێکی ئاڵۆز.

یان ؟ ەداتەوەدس̂^^^ەر ھەڵیە لە تەنێکی تردا یمنی مرۆڤ، ئەو ئاگامەند ونیولەناوچ ئایا بە

بەاڵم  !ئەو باس̂^انە ونە ھەمو ،ھەیە نیوبوئاگامەندی ە ن !خەو و خەیاڵن یوھەموئەمانە 

ون خ̂^اوەنی ھەم̂^ان وکە ئ̂^ای̂^ا گەرد ووئەوەب تێ̂^دەپەڕین،م̂^دا رکە بە ھز خەی̂^ااڵنەیئەو 
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 نیوبو لە منداتەنھا  ییەیان ئەو ئاگامەندتە ئاگامەندە بە ئەکسیۆنەکانی؟ وا ،ئاگامەندی منە

 یە.ین نیوبودەرەوەی من  یەکی تر لەیئاگامەند ،ھەیە

 

لە ، ووبم̂^^ان̂^^دوولگ̂^^امێش یلەبەر ئەوەی کە گ، رەوەوژو ینەوولگ̂^^امێش̂^^^^^^^^دا چیلەگەڵ گ

و لەگەڵ ڕۆزێتادا  خوارد یننا بەپەلە، بەس̂^^^ەربردبوورۆژێکی دورودرێژی تاقیگەکەدا 

ێ پاش چەند س̂^اتێک ڕۆزێتا ھاتە خوار .ورەکەی خۆیوژ نە س̂^ەرەوە بۆ خەوتن لەوچو

̂^ان لە ھۆڵەکەدا وو ھەرد ̂^ا ڕوپێکەوەوکم ̂^اش̂^^^^^^^^ان رۆزێت و بە لێوی پڕ  ی تێکردمو، پ

 لەخەندەوە وتی:

 کردم بەلێھاورێیانی کارەکەم دەس̂^^^^تخۆش̂^^^^یان و وھەم ئۆفیس̂^^^^ەکەم،لە  -

ئیتر ئەم ش̂^^^^^^ەو بۆ یەکەمجار  . منیش پێموتن:بۆنەی س̂^^^^^^ەرکەوتنی پرۆژەکەت

 .نێوانماندالە ییتەکنەلۆژ و ڕۆزێتای ئاسنبێ لەگەڵ ھاوسەرەکەم دەخەوم بە

دنێکی ت̂^^^ایبەتم بۆ بە بۆنەی کۆت̂^^^ایی پرۆژەکەتەوە، خوارپ̂^^^اش̂^^^^^^^^^ان ڕۆزێت̂^^^ا وتی: 

 پێتخۆش دەبێت. باوەڕم وایە کە ،اشان سوپەرایزێکپ، ویتوئامادەکرد

ەوە وتی: تۆ پانزە س̂^^^^^^اڵت ویس̂^^^^^^ت ھەتاوەکو فیالێت لەس̂^^^^^^ەر چوری نبە پێکەنی ئینجا

من باش̂^^^ترین  .یەک ش̂^^^ەو فیالێکەت لەس̂^^^ەر چوری بۆ دەنیش̂^^^ێنمەوە من بە وە،انیش̂^^^اند

 تۆ ئەمش̂^^^ەو بۆ ش̂^^^تێکو ھەمو ،: ئەکس̂^^^یۆنم. تۆ تەنھا بڵێیئەندازیاری بزوێنەری فیالێ

 .دەکەوێتە کار

س̂^^^^^ەروچاومدا، لێوی بە ویەوەو قژی ش̂^^^^^ۆڕبو بەس̂^^^^^ەرما ودانەواندبو س̂^^^^^ەری ڕۆزێتا

ناس̂^^^ەیەک بەدەم مژینی ھە یش بەنمچاوەڕوانی وەاڵمی دەکرد. و  ە س̂^^^ەر لێوموخس̂^^^تبو

 لەسەر خۆ وتم: ئەکسیۆن. لێویەوە،

ی اڵبا وھەمو ،وبو ئەس̂^^توری لەبەرداتا ئەو س̂^^اتە ڕۆبێکی گەورەی خوری ھە ،ڕۆزێتا

 جلوبەرگی جوانترین بە و کتوپڕ بینیمەوە ھەستایە سەرپێ و ڕۆبەکەی فڕیدا .وداپۆشیبو

̂^^^^^وڕھێنەر ڕازاندب. خۆی بە جۆرێکی ەوەوتوڕنیمچە ̂^^^^^ەرس ̂^^^^^ێکی درێژی وەۆس ، کراس

 ومەمک بەسەر سنگ وەوەوکراب، وبەبااڵیدا پۆشیبو بەبێ دوگمەی یپاشرونئاوریشمی 

یە یجۆرێک لەو گۆرەو .وانیا ھەڵئاوس̂^^^^^^ابوڕ ولەنێوان ھەردو پش̂^^^^^^یلەکەی .ناوگەڵیدا و
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لەو گۆرەوی̂^انەی کە ژن̂^انی  . 21)پۆرتوژارتێ̂^ل( کە پێی دەڵێن ،وکردبو بەرلە درێژانەی

ھەتاوەکو  .کاتێک دەچنە بەھەش̂^^^^^ت بۆ الی عیس̂^^^^^ا ،مەس̂^^^^^یحی لەبەری دەکەن پاکیزەی

 بەو  و ڕان دەچنھەتا س̂^^^^^^ەرئەو گۆرەویانە ھەوەس̂^^^^^^ی تۆراوی عیس̂^^^^^^ا بھروژێننەوە. 

دەوری  بە دا ڕۆزێتا س̂^وڕێکیپاش̂^ان ا. ناو قەدوە بە قایش̂^ێکەوە بەاونەتەچۆلەکە بەس̂^تر

جارە جار ،نیەوریدا دەفڕدلە بە چوارووەک باڵی پەپو یکەەخۆیدا و کراس̂^^^^ە ئاوریش̂^^^^م

س̂^^^ترینگم نەکردۆتە  ؟س̂^^^ەرنجتدای تێکردم وتی: وڕو وجا ەس̂^^^متە خڕەکانی دەبینران. ئ

̂^^ت ̂^^اکەی : وتی ی تێکردم وەەوە ڕونبە پێکەنی .بەرم لەبەر ئەوەی کە تۆ حەزی پێ ن

ئەمش̂^^^^^^ەو من وە. ەبە بۆنەی کۆت̂^ایی پرۆژەکەت ،دڵی تۆ دەبن بە انوی̂^وھەمئەمش̂^^^^^^ەو 

بزانە . اری بزوێنەری فیالێ دەگرمە ئەس̂^^^^تۆمن ک !جێبەجێی دەکەیت دەبمو تۆبڕیاردەر

 !دەنیشێنەمەوە لەسەر چوری، بە چ ھونەرێکچۆن فیالێکەت بۆ 

 و پێکو، دو و پەرداخداودلەگەڵ  ،ەکە ھێناگربوتڵێک ش̂^^^^^ەمپانیای لە بەفر ووچڕۆزێتا 

بازی و موچو بەدەم ماچ و پێکەوە ش̂^^^^^^امپانیای تێکرد قومێك ش̂^^^^^^ەمپانیامان  ەوەیدەس̂^^^^^^

 وتی:پاشان ڕۆزێتا خواردەوە، 

کە ھاوس̂^^^^ەرێکی تری  ،بژیمە لەگەڵ پیاوێکدا وپانزە س̂^^^^اڵە قبوڵم کردو -

 نوکماو، ئەمشەو بۆ یەکەمین جار ھەردییو تەکنەلۆژ ھاوسەرێکی ئاسنھەیە، 

 پێکەوەین، بۆیە ئەمشەو بڕیارمداوە بتخۆم.

 کۆترو وەک دوو دەیکردەوە بە ناو دەمما  قومی ئەدا لە پەرداخە ش̂^^^ەمپانیاکەبەخەندەوە 

 پاشان وتی: کاتێک بەدەمی یەکتریدا دەڕشێنەوە.

جۆرێ̂^^ک  دڵ̂^^ت ئەبێ̂^^ت، بە تۆ ھیچ مەکە من بڕی̂^^ار ئەدەم، دەزانم بە -

̂^^اکەم ھەرگیزا و ھەرگیز بیر لە  کە بڕواتخۆمەوە دە ̂^^اس̂^^^^^^نن ̂^^ای ئ  و ڕۆزێت

ھەن̂^^دێ̂^^ک خواردنی دەری̂^^ایم بۆ ، ی بکەیتەوە. بۆ ئەو مەبەس̂^^^^^^تەشیتەکنەلۆژ

̂^ام̂^ادەکرد ̂^اکەی̂^ت  ،نین کە زۆر قورس ،وی̂^توئ لەبەر ئەوەی کە تۆ حەزی پێن

 رگت پڕە. ھەردوای پەرداخە شەمپانیاکە سوپەرایزەکەت بۆ دەکەم.کاتێک و
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گی̂^^انەوەری لە  نوکە پڕبو ،ەک خواردنی ھێن̂^^ایکەدا س̂^^^^^^ینیگرەلە بەفر وڕۆزێت̂^^ا چو

ھەندێک  و ڕۆبیان و س̂^^^^^^ەدەفی دەریا وە ش̂^^^^^^ەیتانۆکھێلکە و : کرۆڤێت، وەکییدەریا

 جۆری تر، لەسەر مێزەکە بە ڕازاوەیی داینا.

 وتی:  و دەستێکی ھێنا بەناوگەڵما پاشان

الی  ویمو، ھەمونەبوون، لەبەر ئەوەی ک̂^^^اتم وخۆم ئ̂^^^ام̂^^^ادەم نەکرد -

یە و انە، دەزانم کە تۆ حەزت لەو جۆرە خوادنووەگەڕەک داواکردچێش̂^^^تخانەی 

چونکە ئەم ئێوارەیە وابزانم تۆ پێویس̂^^^^^^ت̂^ت بە  ،بزوێنن ھەوەسش̂^^^^^^ی̂^ان وھەمو

بیخەمە قوالیی  و کەمبەپڕکت باش ۆچھەتاوەکو  ،ەـ22)ئەفرۆدیزیاک(خواردنی 

ی من̂^^دا دەتوانن ئەو ش̂^^^^^^وێن̂^^انەی لە لەش̂^^^^^^ ووقواڵیی ھەمبیخەمە  !قوڕگمەوە

 فیالێکەت بگرنە خۆ.

وەک ئەو  ،موبو وش̂^^^ی دڵەکوتەوت، کتوپڕ ))قواڵیی قوڕگم(( س̂^^^تەیەی درکاند؛ڕئەو  کە

و  ێرپھەس̂^^تایە س̂^^ەپاش̂^^ان ڕۆزێتای ھاوس̂^^ەرم ! لەس̂^^ەر چوری نیش̂^^تەوە یکاتەی فیالێ

: بیبڕە. منیش بە مەقەس̂^^^تەکە دەرپێ کورتەکەیم بڕی و و وتی دایە دەس̂^^^تممەقەس̂^^^تێکی 

کە لەس̂^ەر مۆدێلی تکتی  ،داێوان ڕانینلەی ھەڵئاوس̂^اوەکەکەوتە خوارەوە، ئەوس̂^ا پش̂^یلە 

میترۆی پاریسی تاشیبوی، وەدەرکەوت. مۆدێلی تکتی میترۆ، مۆدێلێكی دڵگیری تاشینی 

̂^اریس̂^^^^^^ ̂^اوازەیەیە، کە زۆر یتوکەبەری کچ̂^انی پ یە لە یبریت ،و کچ̂^انیش الی کوڕان ن

 بە س̂^^^فتولوس̂^^^یدەروبەری  اس̂^^^تی پش̂^^^یلەدا وڕھێش̂^^^تنەوەی خەتێکی تۆزێک پان لەناوە

 وی مژینی دەکەیت. وجۆرێک کە ئارەز ، بەەھەڵگیراو، یان ەتاشراو

 مما ڕشایەوە و وتی: ەپاشان ڕۆزێتا قومێک شەمپانیای خواردەوە و بەد

نەھێناوە؟ ئەمش̂^ەو س̂^ۆس̂^ێکی تایبەتت  س̂^ۆس̂^م بۆ کرۆڤێتەکە ،س̂^ەرنجتدا -

 دەرخوارد ئەدەم.

جی س̂^ەرن و پەنجە کلیتۆریس̂^کەی بۆ وااڵکردم.وەکەی و بە دیدەس̂^تی خس̂^تە س̂^ەر چوری

بە  کە چەندە جوان بە تەریبی ،ۆزێتام ئەداەکەی ڕئەو قاش قاش̂^^^انەی دەوری کلیتۆریس̂^^^

 بە، وتەنیش̂^^ت یەکەوە جۆگەلەیەکیان دروس̂^^تکردبو زێ دەڕۆش̂^^تن، یەک بەئاراس̂^^تەی 
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دەچۆڕێتە ی یبە ئۆتۆماتیکھەر ش̂^وێنێک،  رجۆرێک ھەر دڵۆپە س̂^پێرمێک بکەوێتە س̂^ە

 ...ناو زێوە

ھەتاوەکو دوای من کەس̂^^^^^^ێکی تر بەردەوامی بە  .نەوەی ژیانوبارەبوودو جێگای :زێ

شکڵە م :وتگدڵی خۆمدا دەم لە! پرۆژەی ڕۆزێتا بدات ستوە  ھاێنەیۆلیئەم   ھەتاساڵی وی

ش ێ، پسەرییتە ەکاتێک تۆ فیالێکەت دەخجۆرێک  ە خنجیالنە، بەیبەم  چوری ەوگەشتو

چێتە زێوە، بتەوخۆ ڕاس̂^ ھەتاوەکوکارئاس̂^انی دەکات لینج دەڕێژێت،  یەکییئەوە ش̂^لەمەن

خۆ ئەگەر  :وتگدەبە خۆمم . ن بە ژیانوبەردەوامبو ، ش̂^^^وێنیێتە ش̂^^^وێنی مەبەس̂^^^تبچ

بنیش̂^^ێمەوە،  یئاس̂^^انی لەس̂^^ەربە  بوایە، ھەرگیز نەمدەتوانیداێت یئاواچوری جۆگەلەی 

وەک کوزی  وبو لوسسافوبەشی سەرەوەی  ؛وودەچلەیەک خاڵدا لە چوری بەرد   بەاڵم

 ڕۆزێتای ھاوسەرم.

و یەکە یەکە دەیخس̂^^^^^^تە  و دەیھێنا بە ناو زێی لینجاویدا ڕۆزێتا کرۆڤێتەکانی پاک دەکرد 

 و یبەتاتتامێکی  پاش̂^^^^^^ان بە چۆڕێک ش̂^^^^^^ەمپانیا دەڕش̂^^^^^^ایەوە بەدەمما. و ناو دەممەوە

 انییھۆش̂^^مەند ،. ئەم فەرەنس̂^^یانەوبو ەتامتربز یزۆر لە مایۆن ،وھەبو دڵگیری لەزەتێکی

نوێ بکەنەوە،  ھەوەسچۆن  و لەزەتبەردەوامی بدەن بە  دەزانن چۆن و ھەیە لەزەت بە

 بە و ھەر ج̂^ارە .ە ڕۆتینەوەن، نەکەویەبینبێزار ننەمرێ̂^ت، لەژی̂^ان  ھەت̂^اوەکو ھەوەس

 و پیس گوێ بە، یەیریان نوو س̂^^^^^^نو یەین یانۆپون، تانوێ دەکەنەوە گەمەیەجۆرێک ئەو 

 .نادەن پۆخڵی

̂^^تمەوە لەس̂^^ەر قەنەفەکە  بەپاش̂^^ان ڕۆزێتا  ھێنا ەجارجارە کرۆڤێتێکی د و دانیش̂^^تتەنیش

 دەڕش̂^^^^^^^ایەوە، م̂^اچۆڕێ̂^ک ش̂^^^^^^^امپ̂^انی̂^اوە بەدەم بە وو دەرخواردی ئەدام  بەن̂^او گەڵی̂^ا

 کرد بەدەی پاش̂^^^^^^ان و و دەیبرد دەخس̂^^^^^^تە ناو زێی و چەند جارێک دەیھێنا ڕۆبیانەکانی

ەکەیەوە یتەکە لە چوریو تەنھ̂^^ا س̂^^^^^^ەری کرۆڤێ ی̂^^ان کرۆڤێتێکی دەکردە زێی مم̂^^ا،ەد

: و وتی ێئینجا ھەس̂^^^تایە س̂^^^ەرپ زمان بەدوایدا بگەڕێم. دەبوایە بچم بەو  وەدەردەکەوت

بۆ س̂^^^^^^ەدەفەکان، بەاڵم تەکنیکێکی نوێم دۆزیوەتەوە لە بری  ەس̂^^^^^^ەرنجتدا لیمۆم نەھێناو

و چۆڕێک میزی  کرداڵاەکەی ویپەنجە چوریو لیمۆ. سەدەفەکەی خستە ناوگەڵی و بە دو

و  بە بینی ئەو دیمەنە ،لیمۆ دەکردە ناو س̂^^^^^^ەدەفکەوە و دەرخواردی ئەدامئاوی لە بری 

و. نازانم بۆچی بە بینینی ژنێک کاتێک وتەواو ھەوەس̂^^^^^^م ھروژاب چێژی میزی ڕۆزێتا

جێگەی  ،وبوب ەپڕ بێئەندازەفێالیەکەم دەھروژێت! ھێندە  میز دەکات، ھەوەس̂^^^^^^ی پیاو 
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پانتۆڵەکەمدا. ڕۆزێتا ھاتە تەنیش̂^^^^تمەوە و دەس̂^^^^تێکی ھێنا بەناو گەڵمدا و  ناونەدەبوەوە لە

 ، بەاڵم من ئەمش̂^^^^^^ەو بەفڕینە س̂^^^^^^ەر چوریت ئ̂^ام̂^ادەیە بۆ ەەکیوابزانم فیالێ: پێی وتم

من  و دەکەیتی وە ئارەزوڵجۆرێکی تر دەینیش̂^^^ێنمەوە، بەو جۆرەی کە تۆ چەندەھا س̂^^^ا

تۆی دەکەم، ھەتاوەکو فیالێکەت بە باش̂^^ی  ش̂^^ەو بۆوەک وتم ئەم .ی ناکەموزۆر ئارەزو

دەبێت  ،ھەرکاتێکیش نیش̂^^^^^تەوەخۆت بقۆزیتەوە.  باش̂^^^^^تر وایە ئەو ھەلە بۆ، تەوەێبنیش̂^^^^^

 .ڕاپۆرتی خۆت بنێریت

نەکانی اڕ ،ی س̂^ەرمەوەھەر لنگێکی خس̂^تە ئەمالوال ،ڕۆزێتا س̂^ەرکەوتە س̂^ەر قەنەفەکە

ھەتاوەکو ناوگەڵی باش بگاتە ، نترنجاند گۆشەی خوری بەمالوالی سەرمەوە وودوەک 

ژێر  ەگۆش̂^^ەیەکی گەورەی خس̂^^ت و،وب دەمماەکەی تەواو لەئاس̂^^تی یئاس̂^^تی دەمم، چوری

جارجارە . زمانمەکەی دەخاتە س̂^ەر یا کاتێک چوریھەتاوەکو نەکەوم بە پش̂^ت ،س̂^ەرمەوە

وارد بە قومێ̂^ک خو دەمبرد و پ̂^اش̂^^^^^^^ان دەم و دەمھێن̂^ا کۆرۆڤێتیكم دەھێن̂^ا بەن̂^او زێی̂^دا

̂^^^^^ەمپانیاوە ̂^^^^^تە ناو زێیەوە و بە یەک بە ڕۆبیانەکانمقاچی  انجە، ئش دەم دەرم  یەک دەخس

ک دەمم دەبرد بۆ رێ̂^^ھەرج̂^^ا. ی رۆزێت̂^^اوەێدەھێن̂^^ایەوە و زم̂^^انم دەخس̂^^^^^^تە قوالیی ز

ھەتاوەکو زۆرترین کات  ،ۆزێتا بەس̂^ەرمەوە دەس̂^تی دەخس̂^تە س̂^ەر س̂^ەرمڕکرۆڤێتێک، 

و ویس̂^^^^تم جارێکی تر  پاش̂^^^^ان س̂^^^^ەدەفێکم ھێنا .بمێنێتەوەکلیتۆریس̂^^^^یدا زمانم لە قواڵیی 

و  لەرزیندەانەکانی ڕبەاڵم ڕۆزێتا ، چۆڕێک میزەوە بیخۆم بیخەمە بەردەم چوری و بە

و ەوە تبکەم، دەبێت بیخەیتە دەم ھروژێنراوە ناتوانم میز ھەوەس̂^^^^^موتی: لە ئێس̂^^^^^تادا کە 

تەواو  ەیەکیھەس̂^^^^^^تم کرد کە چوری. بکەیتە زێمەوە و پ̂^^اش̂^^^^^^^^ان بیخۆیتەوە یوھەمو

دەمتوانی بە ، بە جۆرێک کە ھەڵدەئاوس̂^^^^^^اڕۆزێتا ھەتا دەھات  یقیتکە وە وھەڵئاوس̂^^^^^^ا

 و لەگەڵ بۆنلە چوری̂^دا،  نولوتم نوقم ببوودەم. بیھروژێنم زم̂^ان ، بەئ̂^اس̂^^^^^^^انی بیمژم

 بەرامەی میوەی دەریایی و شەمپانیا تەواو مەست ببوم.

، لەبەر ئەوەی ))مێینەی حەوز و کوفارە(( :کە پێیان دەوترێت ووب لەو مێینانە، ڕۆزێتا

. وەک پرژێتەوەک فوارە د ،ەپیاو یئەوەندەی س^^پێرم ودوئاویان  ،ەحەت ئەبنڕکاتێک 

 ەداتە ناوئ و تیش̂^^^^ک فڕێ ھاوتا گاز یەکی بێیبە خێرا وندا کاتێکوگەرد کونی ڕەش لە

 جێگیر باڵودەک̂^^^اتەوە بە دەک̂^^^ان بە ڕێژەیەکیدو م̂^^^اومنەوە و ھەوگەردو بۆش̂^^^^^^^^^ایی

 و وەک ەبێتد ەحەتڕ کچێکو ناوازەیە کاتێک  وێنەیەکی س̂^ەرس̂^وڕھێنەر وندا.گەردو

 و کەمی دەکەنئەگەر ھەن̂^دێ̂^ک پی̂^او بەو دیمەنە ھەس̂^^^^^^^ت بە  .ەداتئ ێئ̂^او فڕفوارە 

گەورەم بۆیە ک̂^اتێ̂^ک پەنجە  !ئەوا بۆ من زۆر ھروژێنەرە ،وەس̂^^^^^^ی̂^ان دادەمرکێتەوەەھ
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بەش̂^ی ناوەوەی  کە لە، دەھروژاند و دەش̂^ێالس̂^ولکەیەم ، ئەو مازێی ڕۆزێتاوە ەوخس̂^تبو

ی کلیتۆریس̂^^^^^^ەوە دەئاوس̂^^^^^^ێت، کاتێک مێینە ھەوەس̂^^^^^^ی ھروژێنراوە، بەدەم وس̂^^^^^^ەرو

و  دەلەرزینڕۆزێتا ڕانەکانی  .ووبردبڕۆزێتا ی یو زمانم ھەتا قوالیی زێ مژینەوەیتکەق

 .موو دەممی لە چوریدا ترنجاندبو و بەسەرمەوە لوتودەستی گرتب

̂^^اڵۆز وک̂^^انی ڕابوردوبە پێچەوانەی کچەھ̂^^اوڕێ  ̂^^ا مێینەیەکی ئ لە و ونەبمەوە، ڕۆزێت

چێژێکی زۆرم  .دەرەوەی کلیتۆریس ھەوەس̂^^^^^^ی دەھروژا ندا، بە ناوەوە و بەوڕەحەتبو

 ، ئەم تەکنیکەشو ھەوەس̂^یم دەھروژاند بە س̂^ێ پەنجە دەبینی کاتێک دەس̂^تپەڕم بۆ دەکرد

 و برای توتەم دەنوس̂^^اند بەیەکەوە ەبااڵبەرز و دۆش̂^^اومژە ؛موفێری کردبوڕۆزێتا خۆی 

وەردە وردە  .ڕۆزێتا یتکەیقدەبردە پێش̂^^^^^ەوە و دەمخش̂^^^^^اند لە  بااڵبەرزەمئاس̂^^^^^تەم  و بە

ئەویش  و،ودەب ئاودارزێی  و یتکەی دەکردقلەژێر پەنجەکانمەوە ھەس̂^تم بە ھەڵئاوس̂^انی 

جارەجارە پەنجەکانم لە  بەدەم لەزەتەوە بە ئاوازێکی نایاب دەیخوێند. و دادەخس̂^تچاوی 

پەنجەم و ئەوس̂^^^^^^ا پەنجەیەک، پاش̂^^^^^^ان دو یتکە.قدەھاتمەوە س̂^^^^^^ەر  و تەڕدەکردنزێیدا 

ی منزیک بێت لە دەھەردەم کە چوکم  وڕێکخس̂^تبووەھا بارەکەم  ندە ناو کوزیەوە.دەخزا

 لەبەر لەس̂^^ەر پش̂^^ت. دەکش̂^^ائەو ڕا و موبوەوە بەس̂^^ەریەوە ناڕۆزێتاوە، کاتێک بە چیچک

، و ھەوەس̂^ی دەھروژا وودەب کە ڕۆزێتا کوزی ئاودارھەر کاتێک ھەس̂^تم دەکرد  ئەوەی

دەیخس̂^^^^^تە و  کوتوپڕ پەالماری فێالێکەمی ئەدا، بۆیە مژین بووپێویس̂^^^^^تی بە لەو کاتەدا 

ئەگەر پەنجە گەورەی  دەبوایە تەنێک بخاتە دەمیەوە؛ وقواڵیی گەرویەوە. ڕۆزێتا وەھابو

لەو ک̂^^^ات̂^^^انەی کە ھەوەس̂^^^^^^^ی  وج̂^ی̂^^^اوازب̂^و زۆرج̂^ۆری م̂^ژی̂^ن̂^ی ڕۆزێ̂^ت̂^^^ا  نەب̂^وایە.

چوکی . س̂^^^^^^ەرنجی دەیبردمە جیھانێکی ترەوە ھێندە بە پێزەوە دەیمژی ،ووھروژێنرابنە

ا. و دەمی̂^و دەیبرد لەن̂^ا دەیھێن̂^ا فێالێکەمی زم̂^ان چۆن بە ،ئەدا لەنێوان لێوەک̂^انی̂^دا ممخۆ

فەلەسەفەی  ، ئەوەششتر کێرم بۆ بمژێتابۆیە ھەمیشە ھەوەسیم دەھروژاند، ھەتاوەکو ب

 . : وەاڵمی ئەوە بدەرەوە کە پێتی ئەدەنە لە گەمەی سێکسیدا23(مارکی دۆ ساد)

ھەتا  و، ئەویش دەستی بەسەرمەوە گرتبوووگەڵیا باو نسەرم لە و،وب بەسەرمەوەڕۆزێتا 

کوتوپڕ ڕانەکانی  و.وبوزێی چویی ھەتا قواڵ میەکەی، زمانیت لە چورازیاتر توندی بک

و  دەممخستە سەر  پشیلەکەینجا ەئاوپرژێنی کردم و ئھاوارەوە  بەدەم و کەوتنە لەرزین

 کمان چەند ساتێک لەو بارەدا ماینەوە.وھەردو و دەموچاوم دانیشتچەند ساتێک لەسەر 

																																																													
(Marquis	de	Sade	23 )2	December	1814	–2	June	1740		
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 پاش̂^^ان و وەخواردەش̂^^امپانیامان ی تر چۆڕ ووو د پانیاش̂^^امپەرداخەکانمان پڕکردەوە لە 

تا تاکە وتی:  ڕۆزێ دەبم، بزانە چۆن  کەتخەریکی فێالێ ،وەوب ڕەحەت چوریکە ئێس̂^^^^^^

تۆ  . ھەربۆ دەنیش̂^^^^^^ێنمەوە، بڕواناکەم ھیچ ئەندازیارێک ئەو توانایەی ھەبێت کەتالێێف

نێو دانیش̂^^^^^ت لەلەس̂^^^^^ەر ئەژنۆ  بە چیچکانەوە ڕۆزێتا رم.ائەندازیر نیت، منیش ئەندازیا

دەمیەوە و و قومێ̂^ک ش̂^^^^^^ەمپ̂^انی̂^ای خس̂^^^^^^تە ن̂^او  الێکەمی دەرھێن̂^اێو ف ڕانم̂^دا ووھەرد

ا ینجئ .و دەیبرد لەگەڵ ش̂^^^^^^ەمپانیاکەدا یی دەمیەوە و دەیھێنااڵفیالێکەمی خس̂^^^^^^تە ناو قو

 وودوەک  ،و گونمی خستە ناو دەمیەوەوپێکێک شەمپانیای ڕشت بەسەر فیالێدا و ھەرد

لەناو ش̂^^^^^^ەمپانیای دەمیا  یگونمھێلکەو  لە ش̂^^^^^^ەمپانیا ووگوپی پڕکردبو وھەرد .نوقڵ

 و جارجارە و خرپنیش̂^^ی دەھێنا بەس̂^^ەر فیالێکەمدا ناس̂^^کدەس̂^^تی  .دەیبردن و ھێنانیدە

گونمی ھێلکە  ووھەردپاش ئەوەی  .ناوگەڵیدا و دەرخواردی ئەدام کرۆڤیتێکی دەھێنا بە

و دەیبرد،  دەیھێن̂^^ائنج̂^^ا فیالێکەی ھەت̂^^ا قواڵیی قوڕگی  ،وکردبو لەن̂^^او دەمی̂^^دا گەرم

شانڕ تەوە، ئەمەش ێئەمشەو فیالێکەت ئەتوانێت لەناو قوڕگما بنیش :وتی و وی تێکردمپا

ەکەم، دەنا وەک خۆت دەزانیت زۆر حەزم ئ بۆ کەتەوەەپرۆژ ھاتنیکۆتاییتەنھا بە بۆنەی 

تامی س̂^^^^^^پێرم ن مایۆنێزمان ناڵیە، بەیبە مایۆنێزەکەی تۆ  ،یەیم لەبەر ئەوەی  ئەمش̂^^^^^^ەو 

 خۆت. دەخۆمەوە، دەزانم کە تۆ حەزت بەوەیە، باشتر وایە ئەو ھەلە بقۆزیتەوە بۆ

ئەگەر مۆراڵێکی توندڕەوی نەبێتە ، ەحەزیان بە خواردنەوەی س̂^^^^^^پێرم انئافرەتلە کەم 

دەکات الی  بەھێزترھێندە  بەربەس̂^^^ت ئەوا پیاوان داواکارن، لەبەر ئەوەی ئۆرگاس̂^^^م دە

پیاو بۆ  پاس^^اویان ھێناوەتەوە گوایە س^^پێرمی چەندەھاپیاوان بۆیە ھەر لە کۆنەوە  .نێرینە

̂^ان بۆ خەمۆکی ̂^اش̂^^^^^^ە ی ̂^ارمە ئەوەی لەبەر ،پێس^^^^^^^^ت ب ̂^دایە و ی تی م̂^ادەی پرۆزاکی تێ

یەتی تری س̂^^^^^پێرم باس̂^^^^^کراون بۆ چەندەھا خاس̂^^^^^ ،ھێورکردنەوەی ناخی مرۆڤ ئەدات

 ھاندانی مێینە.

: بە ش^^^^ێوەیەکی گش^^^^تی ێتەتێنرڵخەڵھە دەتوانرێت ،گێلە ،خۆی وەک مرۆڤ ،س^^^^ێکس 

ھۆکاری  .دەرەوەی زێ ئاوی دێتەوە کاتێک لە لەزەت دەکات کەمتر ھەس̂^^^^^^ت بەنێرینە 

دەبێتە  ،ئەگەر لە ناوەوەی لەش̂^^ی مێینەدا ئاوی بێتەوە داس̂^^اپیاننەس̂^^تی مرۆڤی  لە یەئەوە

 شنەوەونوێبو و بەردەوامی ون بە ژی̂^ان،وبھۆی ن̂^انەوەی نەوەیەکی نوێ و بەردەوام 

و لە دی ئای ئێنی  ەڵنەدا، جەوھەری ماتریاوە لەم گەردوونەوەرێکوبو وھەم جەوھەری

ئەگەر س̂^^^^^^پێرمەکەش  بەاڵم .وەوگرت جێگایەکی گرنگیلە ھزرماندا  ،ئێمەی س̂^^^^^^اپیاندا

بری زێ بچێتە ناو دەمەوە، لە ھۆش̂^^^ی نێرینەدا گرنگ ئەوەیە کە چۆتە  نەچێتە زێوە، لە
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 تێککا ھەمان لەزەت دەکات س̂^^^ت بەبۆیە ھە ،ۆنەکراوەتە دەرەوەی لەشڕ ،لەش̂^^^ێکەوە

رینەدا گرن^^گ ئەوەیە نەس̂^^^^^^تی نێ لە .ڕۆدەک^^ات خ^^انم^^دا یلەدەمس̂^^^^^^پێرمەکەی  نێرینە

ە، نەک بە ن̂^^انەوەی نەوەیەکی نوێ بۆ ولەش̂^^^^^^ەی داگیرکردو ئەو ،ئەو س̂^^^^^^پێرمەکەی

 و ونەوەرێ̂^کوک بوە خۆی بەردەوامی̂^دان بە مرۆڤ̂^ایەتی، نەخێڕ، تەنھ̂^ا بەردەوامی بە

̂^ا ھەم̂^ان لە گەرەئ وە. خ̂^اوەن س̂^^^^^^پێرمەکە بە نوبەردەوام بو، بەس ̂^ات  س^^^^^^^^اتیلە  ؛ک

تەوژمێک و دینامیکێک  ،ھەڵدەمژێت تنە بە قوم س̂^^^^^^پێرمەکەیمێ کاتێک نداووبحەتەڕ

 زیاتری ھێندە دەبێتە ھۆی بەرزکردنەوەی دە و ۆکردنی س̂^^^^پێرمڕئەدات بە ئەکس̂^^^^یۆنی 

، داایەتیمرۆڤ سیستەمی دینامیک کۆڵەکەیەکی گرنگە لە ئەوەی کە لەبەر، ئاستی لەزەت

دینامیک ماتۆڕی گەیاندنی مرۆڤە  ،وندا بێت ھێندەش لەزەتوزیادب ندە دینامیک لەەچ

 ی کە تێیدا چێنراوە.ەەکییلئەزەبە ئامانجە 

دەرەکی  وشتی بەبێ ھۆکاریوی، بە سریەکتر لەدەوری یشنەوەی مرۆڤی ساپیانوکۆبو

س̂^^ەردەمی  لەم ی ژمارەیەکی زۆری خەڵکیوەوبنەڕھۆی ئەفراندنی دینامیک، خدەبێتە 

و دەبێتە ھۆی  ئ̂^ام̂^انجی بە خێراکردنی دین̂^امیکە گەورەک̂^ان̂^دا بە لە ش̂^^^^^^^ارە دا،ەمۆدێرن

و پەیڕەوی دەکات، بە  وری لەس̂^^^ەری بەندەوی ئابکە س̂^^^یس̂^^^تەم وریوھەڵئاوس̂^^^انی ئاب

ئاوێنەی  کە ەکەشمانمسیستنەوەی دینامیک دەبێتە ھۆکاری کریز، وخاوبو ؛پێچەوانەوە

̂^ا ̂^اتری ̂^انە، بە م ̂^ارەز لەس̂^^^^^^ەر نەس̂^^^^^^^^ت کردنیەتی،ڵھزرم ̂^اتنراوەوو ئ  .وی مرۆڤ بنی

 .لۆژیکەوەو  دەچێتە ھەمان گەمە یشسێکسکردن

 

تا حەزی بە خواردنەوەی س̂^^^^^^پێرم  مزانیدە  ، کانەنەیە مێیل ێکو وەک زۆرونەبڕۆزێ

دەبێت تەنھا لە بۆنەکاندا بکرێت، بۆیە ئەمش̂^^^^^^ەو بۆ منێک لەدوای  ;خۆی دەیوت وەک

خەمەکانی لەبیر بۆ ماوەی چەند س̂^^^^اتێک  م،وکردبو تەواوی بێھیوای بەکە  ،پرۆژەیەک

̂^^انمی  ولەزەت ھەمو و موبو ھێش̂^^^^^^^^^تجێ ھزری ،ییونوملمالنێی دەر ،ردمەوەدەب گی

 وە خۆی.وگرتب

یی اڵخس̂^^^^تە قودە کەمیپاش̂^^^^ان فیالێیو  ادەمیونی دەکردم لەناو گیاری بە ھێڵکە ،ۆزێتاڕ

نا ەمیەوەد ھا س̂^^^^^^ەرەکەی لە جارجارە تەن مایەوە و بە وو  یدا دە زمان چواردەوری  دەم

تۆپی ئاس̂^^^نی  ووەک دو ،کە گونمی بۆ ھەڵدەگلۆفیمدەس̂^^^تی ھێل ووبە ھەرددەلێس̂^^^تەوە و 

ندا بۆ ھێمن کردنەوەی  و بودیس̂^^^^^^تەکان دەیھێننکاتێک  یژاپۆنی یا دەیبەن لەناو دەس̂^^^^^^ت
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لە دەکردەوە، وەک کەسێکی بودیست  و ئارام ونی منیان تەواو ھێـ̂^^^^منوونیان، دەرودەر

 . و دەکردەوەوداھات نە لە ووردوبابیرم لە ڕ نەھەنوکەدا دەژیام، 

بمێنیتەوە،  24(دەستەوەستان)ت بۆ دەمژێت، نابێت تۆ ھەرگیز کەنەیەک فیالێیکاتێک مێی

̂^امی̂^کدەبێ̂^ت  ̂^ارێکەوە کە ب بی̂^ت، دین توانی̂^ت ی̂^ان مەمکی بمژی̂^ت ی̂^ان خۆت بخەیتە ب

ست سمتبھێنیت دە شیلەکەیداو  بە  شە حەز دەکەم پەنجەیەکم لە کوزدا .بە پ بێت  من ھەمی

خۆش̂^^^^^ترین بار ئەوەیە  .کلیتۆریس بھروژێنم ،و بااڵبەرزەم دۆش̂^^^^^اومژەپەنجەی  بەن ای

کاتێک دەتوانم مەمک بمژم لە کاتێکدا کێرم لەناو دەمی خانمدایە، بەاڵم لەو بارەی کە 

تا ڕ مدا  بە چیچکانەوە لە ؛ووبڕیاری دابۆزێ خانمێکوویش̂^^^^^^تبنادناوگەڵ ی کورد ، وەک 

 ووردھە گڵۆفم بەڵمەمکی ھەو وەردتەنھ̂^ا دەمتوانی ھ ،دەکردنی ی̂^اپراخ̂^دالەک̂^اتی ئ̂^ام̂^ا

و  . مەمکی ڕۆزێتا خڕرۆزێتاوە ئەدا بەدەمی تەکانمو  م، واتە مەمکیم ڕادەکێش̂^^^^^اەس̂^^^^^تد

وەک شەمامە، دەبێت دانبەوەدابنێم ھەرچەندە من حەزم بە مەمکی تۆزێک  نوبچوک بو

مەمک ش̂^^^^ی خانمی وە بە توووش̂^^^^م بووبەاڵم ھەمیش̂^^^^ە ت ینە،زۆر لە نێر کوە گەورەیە

کارەکتەر تەواو جیاوازن، ئەوانەی  وداوە کە دو س^^^ەرنجیش^^^م ،بەخۆوە و س^^^مت بچوک

 دانم لەگەڵیاندا ناکوڵێت.  ،مەمکیان تۆزێ بەخۆوەیە

 .وموب یھەناس̂^^^^^ەی لێبڕ ،مژیمەجۆرێک بۆی د مەوە و بەکەبە فیالێو ونابرۆزێتا دەمی 

 و کەوبونەکەم دوابخەم، ئەوەش تەکنیکێ̂^ک وب ەحەتڕدەمویس̂^^^^^^^ت ھەرچۆنێ̂^ک بێ̂^ت 

 و بووەنت پڕاڵو میزە وەک چۆن کاتێک تەنگەتاو دەبیتوم: ووندا فێری ببوئەزملەگەڵ 

رژ گ ن̂^تاڵدەوری میزەن̂^اچ̂^اری̂^دا م̂^اس̂^^^^^^ولکەک̂^انی  بکەی̂^ت، لە ی لێیە میزیش̂^^^^^^وێن ن

ئاوھاتنەوەکەم دوابخەم یارمەتی ئەدام کە  تاوەکو لەزەت ،دەکەیتەوە، ئەم تەکنیکە  و  ھە

 .زۆرترین کات بخایەنێت یخۆشی

ندنی بە کچانی س̂^^^^^^ەردەمی مۆدێرن لێویان  کە نێرینەیەس̂^^^^^^ی ھەوە مەبەس̂^^^^^^تی ھروژا

و حەزم بە لێوی  یەین دە من دژی نیم، بەاڵم خۆش̂^^^^^^م گەرەکھەڵئەئاوس̂^^^^^^ێنن، ھەرچەن

و، س̂^^اچمەکەی س̂^^ەر وب ڕۆزێتای ھاوس̂^^ەرم بە س̂^^اچمەیەک زمانی کوتی یە.ش̂^^تیوس̂^^رو

فیالێم لەناو دەمی . و ھێندەی تر ھەوەس̂^^^^^^ی دەھروژاندم چوکما بە دەماریزمانی دەھێنا 

و  ھەڵئاوساوەکانیو دەیبرد بە نێو لێوە  وەک مەساسە دەیھێنا ،وو دەچو دەھاتڕۆزێتادا 

. موھەناس̂^^^^^^ەی لێبڕیبو ،چوکما ی ھەڵئاوس̂^^^^^^اویدەمارو زمانی دەھێنا بە  دەمژیھەڵی

																																																													
Negative O 24 
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فەرەنس^^^ی  انیمژین بۆ کچ .ۆر لە کچانی فەرەنس^^^یوەک ز وومژین بڕۆزێتا حەزی لە 

بە جۆرێک کە بۆتە مۆدێلێک الی ئەڵمانەکان  ،گەمەی سێکسیدا لە زۆر ئاساییە کارێکی

. ییس̂^^^ێکس لەس̂^^^ەر دەس̂^^^توری فەرەنس̂^^^ دەڵێن: کاتێک دەیانەوێت بەو جۆرە ڕابوێرن،

زاڵبون ناکەن، بۆ  و مینیس^^^تیباس^^^ی فو  یەیەکان لە جێگادا تابویان نیھەروەھا فەرەنس^^^ی

ئاس̂^^^انی داوات لێ دەکەن دەس̂^^^ت  بەڕێوە، بە کە باش بڕواتیەئەوان گرنگ ئەوەیە یاری

و دڵفراوانن لە س̂^^^^ێکس̂^^^^دا، بۆیە ژنانی  تیویان لێیەوبخەیتە س̂^^^^ەر ئەو ش̂^^^^وێنەی ئارەز

منداڵەکانیانن،  ئێمە تێناگەین لە ژنانی فەرەنس̂^^^ی، خەریکی پەروەردەیئەمریکی دەڵێن: 

 قەڵەویشن نابن.و  دەکەنسێکسیش  و نانیش لێدەنێن

نەھێڵم ئاوم بێتەوە، ماس̂^^ولکەکانم خاوکردەوە و  و بگرمدەتوانی خۆم نەمئیتر لەوە زیاتر 

قوم قوم س̂^^^^^^پێرم بە  ووپێوە ناوە و گوێم لێبقوم دەمی  کتوپڕ ھەس̂^^^^^^تم کرد کە ڕۆزێتا بە

و  یۆبۆ خبرد  گیانمی ووەمیەکی بەھێزی ئۆرگاس̂^^^م ھو، تەزوخوارێ ەودەچوورگیدا ق

کرد لە ریب ەغھەس^^^^تم بە بۆنێكی کات.  و ومە دەرەوەی ئێس^^^^پاسوچەند س^^^^اتێک چ بۆ

کە  دەکرد وم، لەوی̂^ادا وا ئ̂^ارەزووبو ھ̂^اتە دەرێ، ح̂^اڵەتێکی ئێجگ̂^ار ن̂^امۆدەقورگمەوە 

 25و لەگەڵ لەزەتا بۆ ئەبەدی کۆچ بکەم. ژیان کۆتایی بێت

پاش  ش̂^^^ایە دەرەوە،ێایدەکڕھەڵئەھێنجا و  بە قوم س̂^^^پێرمین چۆ س̂^^^ەرنجی ڕۆزێتام ئەدا

و  کەوە س̂^^^^^ەیری کردمیەەزەردەخەن و بەی وە، س̂^^^^^ەری ھەڵبڕەخواردوی وئەوەی ھەم

 :وتی

 .، تۆزێ سوێرەئەوە یەکەم جارمە بیخۆمەوە، سپێرمەکەت -

خۆم بکەم  یەس^^^^^^پێرمەک دەمی خس^^^^^^تە ناو دەممەوە، ھەتاوەکو تامی و بەرەو ڕومھات 

 :ان وتیپاشلەناو دەمیا، 

و تەکنەلۆژیدا  ە لەگەڵ ڕۆزێتای ئاس̂^^^^^نڵ؟ پانزە س̂^^^^^اقوتمدا بینیت چۆن -

 ؟، توانیویەتی وەھا بۆت بمژێتژیان بەسەر دەبەیت

 ،وەوەوی خۆمدا باڵوکردبالوو، ھەرچوار پەلم بەمالوبڕابلەسەر قەنەفەکە تەواو ھێزم لێ

کی ماچێ و ڕوانیلێمیەکەوە ەبە زەردەخەن .وبڕابوڵەم لێوج ھێزی، ش̂^^^^^^ەکەت و کەنەفت

																																																													
زەمان / کاتو ڕەگەز ئاوێتەی وزەمەن ئەوەستێ، بە ئەندازەیەک جەستەی ھەرد/ کات" مێ و نێر"ونی ولە دۆخی جوتب25	

 !ت وەک ساتەوەختی ژیانی ڕۆژانە بونی نامێنێتئەبێت و ئیتر کا
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ی ووڕپاش̂^ان، ڕۆزێتا  .ەوەترمان تێکردی پێک ش̂^ەمپانیا وو دو تورەکانیم کردلێوە ئەس̂^

 : تێکردم وتی

 !ویتورایزی ترم بۆ ئامادەکردو سوپئەمشە ،بێت لە تواناتداھیوادارم  -

 

ساڵ لەسەر شەمپانو وکمان، دووۆنەکە، ھەردقەنەفە پانوپۆڕەکەی  ەوە، مانبەدەست ایپێک 

 کیمەم و سنگو بە  ە باوەشمواندبوخزۆی ڕۆزێتا بە تەنیشتمەوە خویەوە. وپاڵمان لێداب

و  دەخس̂^^^^^^تە ناو پەرداخە ش̂^^^^^^ەمپانیاکە ژارتێلەکەیەوە، فیالێکەمی و بە پۆرت تەوە،وڕ

وام  م.مژیدە ش^^ەمپانیاوە بۆ قومێك ی بەمفیالێکە پاش̂^انقومێکی لێ دەخواردەوە،  پاش̂^ان

̂^اوە و دەبێ̂^ت لە ڕۆژ نزیکبێتەوە ھ ̂^اوەکو ەھەس̂^^^^^^^^ت دەکرد کە فیالێکەم وزەی پێنەم ت

 یەکانی چارج بکاتەوە. یباترجارێکی تر 

 پەرداخەفیالێکەی دەخس̂^^^^تە ناو  و مانوە س̂^^^^ەر ڕوس̂^^^^ەری خس̂^^^^تب ،ووڕاکش̂^^^^اب ڕۆزێتا

تەوە و خەبەری دەبێ وردەوردە خەریکەوا  کەمێیھەس̂^^^^تم کرد کە فیال ش̂^^^^ەمپانیاکەیەوە،

بەدەم لێس̂^^انەوەی و  گوێچکەمکونی  زمانی خس̂^^تە ڕۆزێتا یەکانی چارج دەکاتەوە.  یباتر

کە ئەمش^^^ەو دەتوانیت بیخەیتە کونی ش^^^ەیتانەوە.  :چرپاندی بە گوێماکونی گوێچکەمەوە 

تەوە لە کونی ڕەشی دەبێ رپە دای لە دڵم، وەک چۆن نزیکخو وبو کونی شەیتانگوێم لە 

 ووکە ھەمئەو کونە ڕەش̂^^^^انەی  ،ونوگەردناو ناو ئێس̂^^^^پاس. دەڵێن گوایە کونی ڕەش̂^^^^ی 

ندا ون یا یا لە  ھاتگە ەناوەکەی لە گرتوخانەیەکەو ییش،وناکودەبن، تەنانەت ڕ تەنێک ت

ورەوە ئیتر نەھاتۆتە وبێتە ژوك چوھەرکەس̂^ێ وەوب ک، گرتوخانەیەلە ھندس̂^تان ،لکوتاکە

بەاڵم کونی  !وش̂^^ێتھەڵدەل نێکتە ووھەم کاتێک نوگەردو وەک کونی ڕەش̂^^ی ،رەوەدە

ھەتاھەتایە تێیدا  بۆ ۆتی خوبە ئارەزو دەکرد حەزتتانی ڕۆزێتا بە پێچەوانەوە ش̂^^^^^^ەی

: بۆم وتیو  وی تێکردموڕ اێتزپاش̂^^ان ڕۆ .ودڵگیربونەیەکی ھەتا بڵیی بەندبیت، گرتوخا

ن لە دی̂^اری بۆی̂^ان ھێن̂^ای بە دایک̂^ت و ب̂^اوککە  ،یتونەیەز ەی̂^ت بەو ڕۆنوچەورکردو

واردنێ̂^ک جۆرە خ ووبۆ ھەمی̂^ان وتین کە ن̂^ابێ̂^ت وی فەرەنس̂^^^^^^^ا، بیرت دێ̂^ت پێوخوار

، و دەبێت لە بۆنەکاندا بخورێت و زۆر گرانبەھایە بەکاری بھێنن چونکە ڕۆنێکی نادر

ئاس̂^^انی  ھەتاوەکو فیالێکەت بە ،تانم بەوە چەور بکەمیارمدا ئەمش̂^^ەو کونی ش̂^^ەیبۆیە بڕ

تانی من، ئەش̂^^^^^^کەوتی حەڕای من، وبچێتە ژو رەوە، وەک خۆت دەزانیت کونی ش̂^^^^^^ەی

وی بە ئارەزو ویوھەمبەاڵم وەک وتم ئەمشەو  یە،یحەزم بەوە نو، زۆر  تۆزێک تەسکە
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ی و، دەتوانی̂^ت بچیتە کونی ش̂^^^^^^ەیت̂^انەوە، وەک چۆن ئ̂^ارەزوبۆ تۆی دەکەمو  تۆ دەبن

 دەکەیت.

تا  ، ھەتاوەکو زیاتر ھەوەس̂^^^^^^م نقس̂^^^^^^ەکانی گۆدەکردلەس̂^^^^^^ەرخۆ بە مەبەس^^^^^^^ت ڕۆزێ

 و ھەڵدەقورتاندکونی شەیتانی گۆدەکرد، دەمی وەکو قونی مریشک  کاتێک ژێنێت.وبھر

یارمەتی ئەدا دەمی بخاتە  کیو)،: (شەیەکیفەرەنس̂^ وش̂^ەوش̂^ەکەی درێژ دەکردەوە، گۆی 

شەیتان  بارەوە. ھەر کەئەو  ونەوە و وتەواوی چارج ب ەکانم بەیباتری ،وبوگوێم لە کونی 

رایزی ێتا س̂^^^^وپەدەکرد کە ڕۆزباوەڕم ن ویەوە، ھەرگیزوتەواوی خەبەری ب فیالێکەم بە

مادە  ئا ھام بۆ  کات، بوە تای تەکنە جۆرێک کە ەب  .وەوەوبوچو رژیم تەواو لەبیۆلڕۆزێ

 ؟ونی شەیتانەوە؟ بە پێوە یان بە تەنیشتەوەت پێیە بچیتە کز: چۆن حەپاشان ڕۆزێتا وتی

̂^ارە بکەم، بۆیە بۆ کونی ش̂^^^^^^ە ̂^ان ھەمیش̂^^^^^^ە وام حەز پێیە بە پێوە ئەو ک خێرا وەک یت

سەرپێ بازێکیرسە سپلینەر ھەستامە  سەو فیالێک دی ستونی لەسەر  تەالیتی لەشم ەم بە 

، لەناو ڕۆزێتاکونی ش̂^^^ەیتانی لەس̂^^^ەر چوری، لەناو  ونیش̂^^^تنەوە ئامادەبوبۆ  ،ووبب ڕەپ

ەی پێوە لەناو س^^اڵۆنەکەدا فیالێک بە و پش^^تی تێکردمڕۆزێتا ئەش^^کەوتی حەڕادا بە پێوە. 

: ئەگەر ئەتوانیت ھەموی مەبەرە پاشان وتی چوپی، کونی ە سەریخستگرت بەدەستیەوە 

 ورەوە لەبەر ئەوەی کە کونی شەیتانی من تۆزێ ناسکە و بەرگەی ناگرێت.وژ

و  دا چرپاندمە سەر ئەشکەوتی حەڕای، بە گوێیوسبولە کاتێکدا تەنھا سەری فیالێکەم خ

 ،لە کونی چوپ نەیداتئەگەر توکەبەر  :ئەیوت )س̂^^^^اددۆ  مارکی(ئەزانیت کە  :موتی پێ

 ؟ناکرێتھەژمار سۆدۆمی) (بە ڵوتی  ئەوا لە تیرەی قون،

ڕاو دەمی خس̂^^تە ناو دەممەوە وم، س̂^^ەری وەرگێوبدپش̂^^تی تێکر تا ئەو س̂^^اتە کە ،ڕۆزێتا

 دس̂^^ادۆ ی دڵی مارکبێ س̂^^اد بێت، با ئەمش̂^^ەوبا ئەم ش̂^^ەو بەدڵی مارکی دۆ کەواتە  وتی:

ھەتاوەکو ، س̂^^^اد دەیەوێت، بۆی بڕۆیتئەو ئاس̂^^^تەی مارکی دۆ تا  ەەکەین، ئەتوانیت ھن

خەمت نەبێت، مارکی دۆ  وەاڵمم دایەوە وتم؛ ڵەکێت.س̂^^اد لە گۆڕەکەیدا دانەچمارکی دۆ 

 .خەبەری نابێتەوە ساد بە بێ سەر نێژراوە

ئەوا لەزەت لە  ،چوپنی کرد، ئەگەر توکی بەر نەیدات لە کودەس̂^^اد ڕاس̂^^تی مارکی دۆ 

ێت ھەمو فیالێکەت بە تەوا ێت، دەب یدا دەوەس̂^^^^^^ت بچێتە  ی بچێتە کونی ڕەش̂^^^^^^ەوە،ونیوە

ئەش̂^کەوتی حەڕا  لەزێتا تەواو تایبەتی س̂^متی ڕۆ بچێتە ئەش̂^کەوتی حەڕاوە، بەحەجێ، 

سمتی بەڕەنگی  الیو ھەردو لەسەر ووو کردبوتاتکۆتری  وود ی، وێنەڕۆزێتا و؛ودەچ
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کۆتری س̂^^پی  ووالی کونی ش̂^^ەیتانەوە، دئەش̂^^کەوتی حەڕاوە، لەمالومالوالی لە ،ش̂^^ین

بە چواردەوری̂^^^دا تەن̂^^^افی  و کۆترەدا،وئەو د اننێوھێالنەکەش لە ون،وکردب ووت̂^^^ات

 وەک ئەوەی کەس لە پێش و،وبدکر ووتاتلەس̂^^ەر س̂^^متی  ڕەنگی س̂^^ەوز جاڵجاڵۆکەی بە

 بەردەمخۆم لە چوکی نیبینیبینینی ئەو دیمەنە و  بە وبێتە ئەشکەوتی حەڕاوە.ومنەوە نەچ

یاتر دەرو دە ،داائەش̂^^^^^^کەوتی حەڕ ندە ز ومە وکەوتب بەڵکوو، ونەک ھروژێنراب ،نموھێ

نی زەیتونی ڕۆبگرم.  موزوو ئ̂^ارە نەم̂^دەتوانی جڵەو ی ھەوەسو  ەوەیش̂^^^^^^ێتی یح̂^اڵەت

رێ، وە ژووخۆی دەچو و، بەبێ ئەرک، بەبێ تەکان بۆوبدڕێگای خۆش کر ش،گرانبەھا

 بەربەست. بەبێلەسەرخۆ، 

ئەش̂^^^^^کەوتی حەڕای  ،وموکردبو، دەرگای بۆ وااڵوبڕیاری دابدەمزانی کە ڕۆزێتا وەھا 

ھا بیرۆکەی س̂^^^^^^ مە خەڵوەتەوەوومەوە، منیش چوبووکردببۆ  ە یروس̂^^^^^^ەمەرەو ھەزارە

̂^^ان ̂^^ کەبە جۆڕی̂^^ک  ،دام̂^^بە ھزر دەکرد گوزەری ورێ̂^^ک دابنێم بۆ وس̂^^^^^^ندەتوانی نەم

نازانم بۆچی ئەم ئەش̂^^^^^^کەوتانە ھێندە مرۆڤ دەخەنە ئاس̂^^^^^^تێکی بەرزی  ھەڵەش̂^^^^^^ەییان.

 دا بەرگێکی نوێ دەپۆش^^^^^ێت!انەتی حاڵەوە و ھەقیقەت تیاییریتوالیتێوە؟ دەتخەنە حاڵس^^^^^پ

و بەزیی  و س̂^^ۆز دەبن تیایاندا، ھەس̂^^ت ئازار و ئەش̂^^کەنجە ون دەبیت بە مرۆڤێکی تر،

تر ، دەبیتە مرۆڤێکی دڕن̂^دە و س̂^^^^^^ەرکێش تەنھ̂^ا ئ̂^ام̂^انج بۆتۆ لەزەتەو ھیچی ن̂^دالەگەڵی̂^ا

دەکرد کە  ولەویادا وەھام ئارەزو .ەکەیت ئەو لەش̂^^^^^^ە بخۆیت، وەھا ئارەزو دنی نیەوبو

ازی. بس̂^^^تدەھا دەس̂^^^ت بۆ ەچەندو  نی دە فیالێی، خاوەنی دە ئەش̂^^^کەوتی حەڕاببمە خاوە

، ئەو بچمە ژوروەوە و ئەو لەش^^^^ە داگیر بکەمەوە و کونێکودەکرد لەھەم موورەزوەھا ئا

 .كی منسپێرم ھەتاوەکو ببێتە موڵلە  سەرلێوانیکەم، لەشە قوت بدەم

 م ھەتا قواڵییکەوە ناو دەمەوە و منیش فیالێوو دەمی خس̂^^^تب نداڕۆزێتا س̂^^^ەری وەرگەڕ

 دەس^^^^^تەکەی ترم  و، بە دەس^^^^^تێکم مەمکیم ھەڵئەگڵۆفی و بەوئەش^^^^^کەوتی حەڕا ڕۆش^^^^^تب

 وڵوەتابوو فیالێکەش̂^م لە خە س̂^م بۆ دەھروژاندکلیتۆریوە کوزیەوە و ودۆش̂^اومژەم خس̂^تب

 یی ئەشکەوتی حەڕادا.اڵناو قولە

بێت،  و لە زێدا یش̂^^^^دا نەبێتانتکونی ش̂^^^^ەی ئەگەر لە پش̂^^^^تاوپش̂^^^^ت،؛ ون بەدواوەووتبوج

ەو ئ و ئەو بارە بۆ دەڕواتپا بەو پێیەی کە ئاژەڵ لەس̂^^^^ەر چوار ،ەییونێکی ئاژەڵوتبوجو

ساپیانلە ئێم DNA)بە (کە  مپانزێشە ، بەاڵموشتی ترەوسر و ەبارترل  ەوەەی مرۆڤی 

̂^اژەڵی ش̂^^^^^^یردەرە بەرامنزیکە ̂^ا ئ ̂^ا ھەموت دەبن، ویەکتری جو بەر بە، تەنھ  وئەگەرن
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پێمان ناڵێت کە مرۆڤی س̂^^^^اپیان چۆن  26. ئارکیۆلۆژیئاژەڵەکانی تر بەدواوە جوت دەبن

دوپا مرۆڤی س̂^^^^اپیان لەس̂^^^^ەر  تایبەتی لەو س̂^^^^ەردەمەدا کە ن، بەوتبووابوردودا جوڕلە 

̂^^^ێوەی و پیاوان بە ونی ئاژەڵیوتبوون بەدواوە جۆرێکە لە جووتبوجو .ش̂^^^تیدەڕۆ کی ەش

ە لە شتێکی جیاوازوە سروئایا مێین. بەاڵم مێینە بە پێچەوانەوەێژن، چێژ دەچگشتی زیاتر 

 وش̂^^^^^تیوکە لە س̂^^^^^ر دەس̂^^^^^ەلمێنن النێیانەوی ئەو ئاڵۆزی و ملمویان ئەمانە ھەم ؟نێرینە

 .نھە مرۆڤدا ئێمەی

، ووب لە خەڵوەتا ئەش̂^^^^کەوتی حەڕایداقواڵیی لە و فێالێکەم  وموکە پش̂^^^^تی تێکرب ڕۆزێتا

بەدەم ماچکردنمەوە  پاش̂^ان و ندا س̂^ەری وەرگێڕاوتبوورێک لەکاتی جووەک مێچکە ش̂^ێ

یا بە پێی  :وتمپێی ئا تاکە دەمەوێت گوێم لە ڕاپۆرتی فیالێی بێت لەس̂^^^^^^ەر چوری،  ئێس̂^^^^^^

 ؟ دەڵێت چیپشکنینەکانی 

 : دەڵێت:وتێمپ بڕۆم،یی ئەش̂^کەوتی حەڕای اڵبەدەم تەکانێکەوە کە توانیم ھەتا قو منیش

، ە دنیاوەلەویتر دێت جیاواز کەمێک "دی ئێن ئەی"ێکی، ھەریەکەیان بە مرۆڤی س̂^^^اپیان

وە یەکەەردەخەنەز بەبەدوای لەزەتا وێڵن. ڕۆزێتا  یانوش̂^^ێوەیەکی گش̂^^تی ھەموبەاڵم بە 

او ئەش̂^^^^^کەوتی حەڕادا ش̂^^^^^ایەتمومان دەتوانیت ھەر لەنمادام وایە  وتی: و ڕوی تێکردم

لە  ھێڵمبێدا  نەیەمە دەرەوە س̂^پێرمەکەم جێو کە ئەتوانم ھەر لەوومەبەس̂^تی ئەوەب .بھێنیت

و دەیبرد  دەیھێناو  موگرتبوی ڕەپی وکڕۆزێتا بەدەس̂^^^^^تی چەپی چ .ئەش̂^^^^^کەوتی حەڕادا

بی̂^ان  رو ج̂^ارە ج̂^ارە ھێلکەگونمی بۆ ھەڵ̂^دەگڵۆفیم ھەت̂^اوەکو زی̂^ات بەکونی ش̂^^^^^^ەیت̂^انی̂^دا

بێمەدەرێ، من وەتەدا لەو خەڵ وانەوھەروا بەم ز وونی̂^^ازم نەباڵم من بە ھروژێنێ̂^^ت،

سەم لەویادا بمێنمەوە. دواھەناتا ەھ و بۆ مرۆڤایەتی، بۆیە دەمویستوبپەیامی لەزەتێکم پێ

نە بەر وس̂^متی ڕۆزێتا ھاتبو وردوو، ھەوش̂^تبۆڕئەش̂^کەوتی حەڕا  ھەتا قواڵیی فیالێکەم

یان نەبو کۆترەم ئەداو جارە س̂^^^^^^ەرنجی ئەو دوجار ،س̂^^^^^^کم باک کە فێالێکەم  وکە ھیچ 

ڕۆزێتا جارە  روژا.ھێندەی تر ھەوەسم دەھ ،بە بینینی ئەو دیمەنە ە ھێالنەکەیان.وخستبو

لەناو س̂^^^^تم دەێالێکەمی قوت ئەدا. ەیتانی خۆی دەگوش̂^^^^ی و ھێندەی تر فجارە کونی ش̂^^^^

 مە ناو لەش̂^^^^^^ی ڕۆزێتاوە،وبووچو و کونێکیەوەوھەمە ل ،وبو و کوزی ڕۆزێتادا مەمک

ڕۆزێتا چەند جارێک بە خێرایی کونی چوپی  .و تەکانی خێراخێرام ئەدا دەمم لەناو دەمیا

و  نوەشی ناو ئێسپاسی گەردوفیالێکەمی ھەڵدەلوشی وەک کونی ڕسک دەکردەوە و تە

ناو ئەشکەوتی حەڕایدا. دەیھێنا و دەیبرد لە و وفیالێکەمی گرتبوھەمان کاتا بەدەستی  لە
																																																													

 زانستی ھھ?کۆ?ین و پشکنینی شو;نھوار و ل;کۆ?;نھوە لھ م;ژووی مرۆڤایھتیی.26	
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ئۆرگاس̂^^مێکی ئێجگار بەھێز لە ئەش̂^^کەوتی حەڕادا  بە ئیتر لەوە زیاتر خۆم پێنەدەگیرا،

و دەمم خستە ناو دەمیەوە و  شایەتومانم ھێنابێت بە ھاوارەوە ونم دەرچواوەک ئەوەی گی

 ئاژەڵێکاوە وەک و قەپاڵێکم گرت لە ملی لەدو مەمکی ولەھەردو وودەس̂^^^^^^تم گیرکردب

  و لەوتیبیبرنەڕەی منی س̂^^^^^^^اپی̂^ان  نەوە.وەحەتبوڕبەدەم ن̂^دا، نەڕان̂^دم وی رەحەتبولەک̂^ات

وری ونەمدەتوانی س̂^ن ماڵبەو، ونەبھەرچەندە ڕۆزێتا حەزی بەو جنێوانە چەندەھا جنێو، 

کمان وئیتر ھەردو ھێندەی تر ئارەزوەی دەھروژاندم. خۆم بکەم، کۆنترۆڵی و دابنێمبۆ 

 بەس̂^^^^^ەر ئەوی تردا. یەک ؛الش̂^^^^^ەی مردوو وووەک دلەس̂^^^^^ەر قەنەفەکە بەالدا کەوتین 

م لە کونی ش̂^^^^^ەیتانی کەفێالێ ایەتەبۆ ھەتاھ حەزم دەکرد ماڵو بەوب باوەش̂^^^^^مداڕۆزێتا لە 

 بمێنێتەوە. ڕۆزێتادا

تا جارێکی تر خۆی و ڕۆزێ وە لەس̂^^^^^^ەر قەنەفەکەبۆڵم لێدااپو،  موبوب و ش̂^^^^^^ەکەتتەوا

ۆزێتاش بە ڕ، وەنەوز دەیبردمەوە، نوھیالکی پێڵوەکانمی قورس̂^کردبو توڕدایە باوەش̂^م.

و نە وزنە ئارە وەنەوز دەیبردەوە، و شانم سەر ەوتەنیشتمەوە لە باوەشمدا سەری خستبو

ێدابون اھێزی ئەوەم باتەوە و ڕبینیم کە  ناو جێگەی خەوتن. بچینە وت تا وەنەوز دەی ۆزێ

و بە ئاس̂^انی خەوم لێ  موبو خەوکەس̂^ێکی کەممن خەوبردمیەوە، ھەرچەندە  امنیش ھاک

چەند ساتێک  بەاڵم کاتێک چەند پێکێک دەخۆمەوە وەنەوز دەمباتەوە و دوای ،نەدەکەوت

 خەبەرم دەبێتەوە. 

̂^^^^اتێک لچەنبۆ  ̂^^^^اڵۆنەەو د س  نیمچە تاریکدا. ەدا لە جەوێکیکبارەدا پێکەوە ماینەوە لە س

نم بەئاستەم ھەڵبڕی و اپێڵوەک ،ووبنەرمە خرپەی خۆم دەنگیگوێم لەپاش چەند ساتێک، 

، ش^^^^کڵی وبوو تەنیش^^^^تمەوە خەوتو ڕۆزێتا بەبینم ، کە تەواو گۆراوەڕەنگی س^^^^اڵۆنەمبین

ی یو س̂^^^^ەدەفەکان لە بۆش̂^^^^ا چواردەورمدا کرۆڤێتبە  .ووەھابویەکی دەریایی یپەروەک 

ە س̂^ەرپێ ھەس̂^تام .بڕۆن و بێنەک ئەوەی لەناو دەریادا ن ووو دەچو ەھاتنس̂^اڵۆنەکەدا د

و بۆچی  چی دەکەم مبێ ئەوەی پرس̂^یار لە خۆم بکە، بەبە س̂^اڵۆنەکەدا ھاتوچۆم دەکرد و

پەری ۆچی ڕۆزێت̂^ا ش̂^^^^^^کڵی ب ان̂^انە بە چواردەورم̂^دا دەخولێنەوە؟و ڕۆبی̂^ ئەو کرۆڤێ̂^ت

، تەکانێکم دا وبەاڵم دەریاش نەبو ،وەک ئەوەی لە بنی دەریایەکدا بم؟ وەوش̂^^^یپۆ دەریایی

ستمو  ڕانبدازەوی  کانم لەکە پێیە، بینم بەخۆم  کرد کە منیش وەک ئەوان دەتوانم لەوھە

و  کەم، وەک چوریب بێ ئەوەی ھەس^^^^ت بە قورس^^^^ایی بەدەنمبە  و بڕۆم بێم اییەدابۆش^^^^

بی اڵۆەی دچەکمەجو  ڕۆش̂^^^^تمچێش̂^^^^تخانەکە بەرەو  کان لە ئاس̂^^^^مانا،و ئەس̂^^^^تێرە فیالێ

 و لە ھاتنەدەرەوە کەچەکەمجە لە کەلوپەلەکان وھەمو ناکاولە  ،کردەوەچێش̂^^^^^^تخانەکەم 
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، کێردێکی دایە کێردێکی گەورە دەس̂^^^تم ن.وو دەچو کرۆڤێتەکان دەھاتن بۆش̂^^^اییدا وەک

قۆ بۆ ئەو ەو، چوب م. باوکی ڕۆزێتا قەس̂^^^^^ابوپێیدابو دیاریکە باوکی ڕۆزێتا بە گەورە 

 ، ھەندێکیان بۆ بڕینی جومگەوۆی ھەبوقەو، چەندەھا جۆری چوکی تایبەتی ھەببەھایە

ھەر  جۆری جیاواز. تریان بۆ بڕینی گۆش̂^^^^^^ت بەھەندێکی  ،جیاکردنەوەی ئێس̂^^^^^^قان و

بچوک،  بەک̂^ارھێن̂^انی. و تییس̂^^^^^^بە گوێرەی پێو وت̂^ایبەتی ھەبو ش̂^^^^^^ێوەیەکیۆیەک قەچ

کەکانیان بە س^^^^^ێ ەکی گش^^^^^تی کلوەیش^^^^^ێ ویان بەوھەم گەورە، پان، دەم تیژ...تاد، بەاڵم

قۆکەی ی چەتێتێرە، ئەوەش کوالسقۆی سێ ئەێیان دەوتن: چەپکە  ،ونەوەوبزمار بەستراب

ەخستە سەر و دەستی د قۆکانی پیشان ئەدامچە دەمباوکی ڕۆزێتا ھەردیاری دەکرد، بۆیە 

تێرەکەس̂^^^^^^ێ  جۆرانە لە قۆی کۆنن، ئێس̂^^^^^^ت̂^^^اکە لەم انە چە: ئەم̂^^^وتگو دەی ئەس̂^^^^^^

 .سوپەرمارکێتەکاندا نین

 

و لەو چەقۆیانەی کە زۆر وئەو چەقۆیە یەکێک ب یەک لەو بۆش̂^^^^اییەدا،قۆمدایە چەدەس̂^^^^ت

و  دا وەک کرۆڤێتەش̂^^^^اییەدا بە س̂^^^^اڵۆنەکلەو بۆ .ئامادەکردنی خواردنبۆ  بەکارم دەھێنا

یانەکان  قا دەچوەمەلەکردن،  بە موو دەچو دەھاتمڕۆب کاتێک ڕاوکەرەکانی ئەفری نە ک 

بە  س̂^^^^^^ەدەفەک̂^ان ک̂^اتێ̂^ک ؛دەری̂^ایی لە بنی ئ̂^اودا گی̂^انەوەریژێر دەری̂^ا بۆ ڕاوکردنی 

منیش  س̂^^^^^^ەر ئاو. نەوەھێنانوە و دەیقۆکەیان لێیان دەکەنەس̂^^^^^^اون بە چەوەردێکەوە نوب

 و دەھاتم بم وەک لەناو دەریاداو بەدەمەوە و بەو ئێس̂^پاس̂^ەدا وگرتبچەقۆکەم وەک ئەوان 

 .ادواردەورمەک تەنی دەریایی بە چش ولوپەلی ساڵۆنەکەەو کوم، ھەمودەچو

ەریایەدا وەک لەس̂^ەر بەردێکی گەورە لەبنی ئەو د ڕاکش̂^ابوو بینیم ڕۆزێتا لەباری خۆیدا

لەگەڵ  تیەوە، قژ و مەمکەکانیوو مەمکی ڕو بە س̂^^^^^^نگقەش̂^^^^^^ەنگ  ەکی دەریاییپەری

بە مەلە و. وی تر ھەڵئاواس̂^^^^^^ابیەکەی ھێندەیچور ن،وو دەچو ش̂^^^^^^ەپۆلی دەریادا دەھاتن

وەک ئەوەی  .وەی دەریاکەەدەر و بیبەمە و دەمویست بیگرمە باوەشم بەرەوڕوی ڕۆشتم

وەک سەدەفێک  ووب وادیار ،دەریایی بێت، بەاڵم نەم دەتوانی ڕایکێشم یکە ئەو نێچیرێک

 م ھەتاوەکو بزانم لە کوێدا بەوو دەچو بە چواردەوریدا دەھاتم ،ووس̂^^^^^^ابووبەبەردەکەوە ن

بیدۆزمەوە، نیگام کەوتە  نەمدەتوانیاڵم بەقۆکەم بیبڕم، بە چە تا وس̂^^^^^^اوەوردەکەوە نبە

 ن بەوو دەچو دەھاتنلەگەڵ ش̂^^^^^^ەپۆلی دەریادا  کە کەکانیمەم .مەمکیس̂^^^^^^ەر س̂^^^^^^نگو

م، ولە سەیرکردنی تێر نەدەبوون کە وب ھێندە جوان ،ھارمۆنی وەک دیمەنێکی خاوکراوە
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وری وقاپێکی س̂^^^^ رخەس̂^^^^تمنە س̂^^^^ە وە وو مەمکیم لێکردنەوکەم یەکەیەکە ھەردقۆەبە چ

 قۆکەمکاتێک چە دنی.اروخ دەس̂^^^تم کرد بە ،دانیش̂^^^تم و لەس̂^^^ەر مێزی س̂^^^اڵۆنەکە گوڵدار

. وردەکردونگی دەریاکەی س̂^^^^^^ڕەو  خوێن فیچقەی دەکرد، کانیدادەھێنا بەس̂^^^^^^ەر مەمکە

 ،س̂^^تە دەمەوە و دەمخواردخمدە وۆ دەبڕی ەقبە چ لە گۆش̂^^تی مەمکیم پارچەیەککاتێک 

و ونەب م بەھیچ جۆرێک ھەس^^^تی بەزەیمبەاڵ ێ،و دەمما دەھاتەخوار خوێن بە بەرس^^^نگ

. لەو کاتەدا کە مھاوس̂^^^ەرم دا خەریکی خواردنی ڕۆزێتاییابەر بەوەی کە من لەوامبەر

سۆز مەمکی ڕۆزێتام بە چەقۆ دەبڕی، ھەست و بەزەییم نەبوو، ئاگامەندیم بەشداری  و 

̂^دا، ̂^انم ̂^دا نەب نەدەکرد لە ئەکس̂^^^^^^یۆنەک ̂^ازادی کۆنترۆڵی بەس̂^^^^^^ەر مۆڕاڵم وو، بۆیە بە ئ

 ترس̂^^^^^^منە خۆم خەت̂^^اب̂^^ار دەکرد،  ومەوە، نەووی مۆراڵ نەدەبدەجواڵمەوە، ڕووبەڕو

 ی ھیچ پرسیارێک نەدەکردەوە. وبەڕووڕوخۆم  و.وھەب

، دەس̂^^^^^^تم کرد بە خواردنی بڕی و ەک س̂^^^^^^تێکێ̂^^کقۆ وبە چە مەیەک لە مەمکیپ̂^^ارچ

و کە ودا، پێم س̂^ەیربدەو ناس̂^کە، زیاتر تامی گۆش̂^تی گای  ئەو گۆش̂^تە نەرم ھەس̂^تمکرد

لەو بەاڵم ھێندە خەوم  و نازداری ڕۆزێتا ئەو تامەی ھەبێت، گۆش̂^^^^^^تی مەمکی ناس̂^^^^^^ک

ئایا ئەمە مدا پرس̂^^^یارم لەخۆم دەکرد کە کە زۆرجار لەناو خەوەکان وبینیبوجۆرە خەوانە 

 ،وی پرسیارێکی لەو جۆرە دەکەمەوەوەڕبووڕبۆیە خۆم  ؟ەقینەیەخەوە یان ژیانی ڕاست

بەخۆمم ئەوت: ئەمەیە  .وش̂^^^تی نایەتە بەرچاوموە بارەکە بە بارێکی س̂^^^رک یلەبەر ئەوە

 حاڵەتی ئاژەڵی؟!

 ئەم حاڵەتەش زیاتر لەو کاتەدایەو بەزەیی،  یە بە ھەستی سۆزمەند نیکاتێک مرۆڤ ئاگا

̂^اکەن لە بڕی̂^ار و و نۆرۆنەک̂^اوە و ھەموکە مرۆڤ خەوتو ̂^^^^^^^داری ن ̂^^^^^^^ک بەش نی مێش

یژدانو و و مۆراڵ بااڵدا نییە کە بریتییە لەندا،  خود (من) لەژێر کاریگەری منی حوکمدا

 و ڕێسای کۆمەڵگە. یاسا

تا لە کاو بینم کە مەمکی ڕۆزێ نا  ؛وەوبەردی چوری وەرگرت ێوەیقاپەکەمدا ش̂^^^^^^ ناولە 

س̂^تم جارێکی تر یو! نبەھیچ جۆرێک لە مەمکەکانی ڕۆزێتا نەدەچووە، وخواروخێچ بو

مەمەکەک̂^^انی ڕۆزێت̂^^ا نەی̂^^دەبری، قۆکەم بەاڵم چە ،تر لێبکەمەوە یپ̂^^ارچەیەک قۆەبە چ

یان وەرگرتبش̂^^^^^^ێوەی  ەرد ونە بوببو ندم دەکرد نەمدو! وچوری بەرد ەتوانی بە ھەرچە

نم گۆش̂^^^^^^تەکە ، ناتوازیخ و لمە لە وھەس̂^^^^^^تم کرد کەدەمم پڕ بوبڕم، پاش̂^^^^^^ان چەقۆکەم بی

کەوتمە  .و دەخنک̂^اموخەری̂^ک ب و،وو ھەن̂^اس̂^^^^^^ەم لێبڕاب وبوڕگم وش̂^^^^^^^ک بقو، موبجو
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و بەتەنیشتمەوە  مبینیم لەناو ھۆڵەکەدا .دەم ھاوارەوە خەبەرم بوەوەەبحاڵەتێکی پانیکەوە و

نەوەم وبەخەبەربو مودڵخۆش̂^بو ،وەش̂^مدا ڕاکش̂^اوەلەبا اوس̂^ەرم لەھەمان باردڕۆزێتای ھا

 کەخەوێکی ناخۆش دەبینم.  ،کاتێکو وەک ھەمو

مە ووچ، ھەتاوەکو بتوانم خۆم دەربازکەم ،ڕۆزێتا م گۆشەیەکم خستە ژێرسەریەبەئاسەت

مەوە س̂^ەر و برد ۆزێتام خس̂^تە باوەش̂^مڕپاش̂^ان  دەوە،پەرداخێک ئاوم خوارچێش̂^تخانەکە 

لەس^^^^^ەر جێگەکەی  منجە منجێکی کرد لە باوەش^^^^^ما. خەوەوە بەدەم ەکە.جێگەی نوس^^^^^تن

 بێ ئامانجێکی دیاریکراو لە ھۆڵەکەدا دەسوڕامەوە.و بە و ھاتمەوە ناو ھۆڵەکە دامپۆشی

ەکەدا، ڵھۆ دەم خواردەنەوەیەوە س̂^ەیری س̂^ەر مێزەکەم کرد لەەو ب پیکێك کۆنیاکم تێکرد

تا بۆی ک27)زولود ژیل(کتێبێکی  ئاراس̂^^^^^^تە، کە ڕۆزێ ناوی لۆژیکی  م وبوڕیم بینی، بە

مە کۆتایی پرۆژەکەم، زۆر وگەش̂^^تبو کە ،ییانەدااولەم د دەیزانی لەبەر ئەوەیی، یبەدیار

لەو  نو فەیلەسوفەکان چۆ و دەمویست بزانم بیرمەند ستەی ژیان دەکردرسیارم لە ئاڕاپ

ندە من ھەم چەمکە ئەدوێن. یانم لە (فیزوھەرچە  ،وبەس̂^^^^^^ەربردبو ا)د28میای کۆنتۆو ژ

ھەمان وی وبەڕووڕ ومانوھەم تەمەنێكی ژیاندا، تێکدا، لەئاس̂^^^^^^و  بوار وھەموبەاڵم لە

 :لە ژیاندا ستەڕاایبەتی ئات، بەتەنگژی دەبینەوە

 ؟ بکەم چۆن ھەڵسوکەوت

 ؟ چۆن دواساتەکانی ژیانم بەسەربەرم

 ؟ بەختەوەری بدۆزمەوە چۆن جۆرێک لە

 

ت̂^^اوەکو وم، ھەوئەو کتێبەی بەدی̂^^اری بۆ کڕیبڕۆزێت̂^^ای ھ̂^^اوس̂^^^^^^ەرم  بەو مەبەس̂^^^^^^تە

ستەیەک بدۆزمەوە تیای مێشکم تەقەی دەھات لە فەسەفە، بەتایبەتی ژیل  من بەاڵم ،ادئارا

ێکم بە خێرایی لێ چەند پەرەگراف .کاتاس̂^^^^تە دەڕاس̂^^^^تە و نائاڕاتێک باس̂^^^^ی ئاز، کولود

ەوتی فەلس̂^^^ەفی ڕاس̂^^^تەی دەکرد لە ڕکە باس̂^^^ی ئاتایبەتی ئەو بەش̂^^^ەی  بە ەوە،وخوێندبو

ھەمان ڕەوتی فەلس̂^ەفی یۆنانی دژ بەیەکن لە وکە دو) 30پوکوریس̂^مئێ(و ) 29زمس̂^یس̂^تۆی(

 سەردەمدا.

																																																													
 27)4 November 1995 – 18 January 1925(Gilles Deleuze  

 
Quantum physics	28. 

Stoicism	29. 
Epicurus	30. 
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بیری  س̂^^^^ەرەتاوە لەالیەن کۆیلەیەکەوە لە و یەیفەلس̂^^^^ەفەیەکی ڕۆژھەاڵت ،زمس̂^^^^یس̂^^^^تۆی

بەردەوام  ین لە یۆنانیھەتا سێ سەدە دوای زا وبۆتەوە،اڵدەماودەم ب پاشان ،کراوەتەوەلێ

ستۆیسیزم ، بەناوبەوبو سێنێکە.   و فەیلەسوف زۆر لەبۆتە بنەمای انگترین فەیلەسوفیان 

بەختەوەری لە زم س̂^یس̂^تۆی .ەوھەبو ئایینی مەس̂^یحی لەس̂^ەر ش̂^یکاریگەری ،یرمەندەکانب

 دەکات مرۆڤئێپوکوریس̂^^م پێش̂^^نیاری بەختەوەری بۆ  پێچەوانەوە بە لەزەتا نادۆزێتەوە،

لەبەر ئەوەی کە  ،ە لە مردنن ،بێ̂^ت جۆرێ̂^ک کە نە ترس^^^^^^^^ت لە خودا بە ،بە لەزەت

̂^^اتو نوگەردو ̂^^ت،گرەتۆمیش ھەو ئ ە لە ئەتۆموپێکھ ̂^^اچێ ̂^^او ن یش لەژێر ڤمرۆ یز لەن

ی دەزانێت یتەوەرو خۆش̂^ی وەک س̂^ەرچاوەی بەخ ە، لەزەتییس̂^ەرکێش̂^یەکانی خوادادا ن

: زمس^^^^^یس^^^^^تۆیپێی بە، بۆ مرۆڤ. ھەرچەندە س^^^^^تۆیزم تەواو پێچەوانەی ئێپوکوریس^^^^^مە

لەس̂^^^^^^اتێکدا  انی ھەنوکەی قبوڵ بکات، ئەو ھەلە بقۆزێتەوە کەحاڵی ژی دەبێت مرۆڤ((

و ترس̂^^^^^^ی ئ^^ازار، ھزری  ی لەزەتووو خۆی نەدات بەدەس̂^^^^^^^^ت ئ^^ارەز تێی^^دا دەژی

دیاری بکات لە  ونەوە و تێگەیش̂^^^^^^تن لە ژیان، جێگایەک بۆخۆیوبدبھێنێت بۆ وربەکار

و  دابنێیت، لەزەت یڕێز بۆ ئەوی بەرامبەر ەخشەی سرووشتا و تێبکۆشێت بەکۆمەڵ،ن

، )و ئێپوکوریسم زمسیستۆیکیان (وبەاڵم ھەردو تەندروستیش نە باشن نە خراپن. و پارە

 بێت. و پێویست شتیووردەبێت س کە لەزەتجەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە 

 !ۆی کۆتایی بە ژیانی خۆی ھێناز خولوزمدا دەیش̂^کاندەوە. بەاڵم دس̂^یۆیالی س̂^تز بەوولد

ئەوا خۆی  ژی̂^انی̂^دا لە س̂^^^^^^تەیەک ب̂^دۆزێتەوەڕائ̂^ا توان̂^ای̂^دا ھەبوایە لە ولوزخۆ ئەگەر د

، ھەرچەندە خۆکوش̂^تن راس̂^تەیەک بدۆزمەوەلوزدا ئاوش̂^ت، بۆیە نەمدەتوانی لە دنەدەکو

لوز بەو مەبەستە کۆتایی بە ژیانی نەھێنا، ویە، بەاڵم دیھەڵوێستێکی سیاسزمدا سیلە ستۆی

، چوکیان ونچوەس̂^^^^^^ااڵب یتەمەن دەگەنەو تاکێكی ڕۆژئاوایی، کاتێک ولوز وەک ھەمود

و  کۆت̂^ایی ژی̂^انە بۆ ئەوان ری̂^ان̂^دا س̂^^^^^^متی̂^ان ب̂^ان̂^ادەن، ئیترو کچ̂^ان بەدەو ن̂^ابێ̂^ت رەپ

وش̂^^^^^^تی الیەنگری وو مرۆڤێک بە س̂^^^^^^روبۆیە ھەم ە.یندا بەھای نیون لە ژیاوبەردەوامب

سم ستۆیس ەئێپوکوری ونی مرۆڤمان وجێگیری باری دەرزمی ھەیە، ئەوەش نایو خەونی 

سۆز و بەزەیی و لەو نائاگاییە،  ، ملمالنێی نێوان ھۆشدەکاتەوە نوڕوبۆ  نێوان ھەستی 

 یە.یوشتی ئاژەڵوسر

و  زمس̂^^^^^یایە وەک س̂^^^^^تۆیکە گو ،دەکردەوە یو خۆش̂^^^^^ی لە چەمکی لەزەتپاش̂^^^^^ان بیرم 

 )). وشتی بنوو سر پێویست لەزەت ێتبدە(( :ئیپوکوریسم دەڵێن
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! بۆ مەبەستیان لە چی بێت "ییوشتوسر"یان  ی"تیسیپێو"رسیارم لەخۆم دەکرد کە ئایا پ

یان پێویست بن ی نەیوشتوو ڕۆزێتا بۆچی سر دوێنێی من دنەیراونە ئەو جۆرە ڕابوونم

سوکەوت دەکەم، بۆیە  ئەگەر من مرۆڤم؟ نەبن و ئاگامەندم کەواتە جیاواز لە ئاژەاڵن ھەڵ

̂^ارەزو ئەگەر دوخ̂^اوەنی ئێرۆتیزمم.  بکەن بۆچی ابواردن ڕی جۆرێ̂^ک لە ووکەس ئ

و دەکرد کە من وا وەھای ئارەزلەبەر ئەوەی کە ڕۆزێت ،ویش بویستێو؟ پیەنی یوشتیوسر

 ادڕاس^^^تە لە ژیان. بۆیە ئاوبویوم لێوجۆرێک لەزەت کە ئارەز بە ێت بەالی خۆیداڕاکێش^^^

وم وب ئەوەدایە. بەاڵم لەگەڵ یاستە بارێکی جێگیر و نەگۆڕ نڕئا وەک الستیکێک وەھایە.

ی دەس^^^^تنیش^^^^ان یئاگامەندئاس^^^^تی اس^^^^تەیەک بەپێی ڕکە ئا ،مرۆڤێکە ئاگامەندکە مرۆڤی 

گە، خزمەتکردن بە کۆمەڵ ، ھەر ئەمەش̂^^^^^^ە کە پێی دەوترێت:دەکات بۆ دەوروبەرەکەی

 شوان بۆ مرۆڤایەتی.ن بە وبو

 

 و ئارەزوی دەکات، ناکات کە دەیەوێت تا فرۆید، وتراوە کە مرۆڤ ئەوەەلە سانتپۆلەوە ھ

دات، ئەو شتەش ویستی بونە کەئەم گەردونەی دەار ی بڕییا بە شاراوەدخودناو شتێک لە

 ئەاڵ، یاڤێ، سروشت، بەاڵمدیزاینەری مەزن، خودا،  ؛دەڵێن ووە، کە پێیدروستکرد

و  ەکانی من کە لە بنەچەدا ھی ئەونوتوانابێت ئەوا بێ ئاگایە لە ئارزو چەندە ھێزێکی بە

و بەزەیی و ئەشکەنجە. لەھەر پلەیەکی  ھەستی سۆز نەتەو، بوگۆراون بۆ ئاگامەندی

بەاڵم لە  خۆی جودا بکاتەوە، اژەڵیباری ئلە دەکات ومرۆڤ وەھا ئارەزوئاگامەندیدا 

اتوانێت چێنراوە، ن نەستیدا لە ەی کە پێی دراوە،یو ئاراستە ئاژەڵیجگە لە یەین توانایدا

ڕێتەوە اریدا و بە خۆڕسکانە دەگەاچبدۆزێتەوە، بۆیە لە ن ئاراستەیەکی جێگیر لە ئاگاییدا

بۆ باری ئاژەڵی ھەتاوەکو دوای ئەو قەدەرە بکەوێت کە پێی سپێردراوە، ھەر بۆیەش 

اژێ نەکەین، لەبەر ئەوەی کە و پەلەق ێ دەکات کە قبوڵی بکەینستۆیسیزم داوامان ل

 ی دەمانگەیەنێت بەقبوڵکردنبە پێچەوانەشەوە  و پەلەقاژێ ئەشکەنجە دروست دەکات

لەبەر ی سێدارە، باشتر وایە قبوڵی بکەیت توەک کاتێک دەتخەنە بەر پە ،بەختەوەری

 ە.ینی رتتی ئەوەی چارە

تەنھا چارەسەر بۆ فامییە، و بودیسم، ڕەگی خراپە تەنھا گێلی و نە زمسیبۆ ستۆی ،راستە

 لەدابڕانە ئەشکەنجە،  لە ھۆکاری دابڕانەو  جە خۆ ڕزگارکردنە لە گێلیئەشکەن

؛ نەخۆشی ئازار، مردن، و شتێکو، واتە قبوڵکردنی ھەمسەرچاوەی ئەشکەنجە
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چارەسەرە بۆ تاکێک دەشێت، من زیاتر وەک شوانێک  جۆرە چەوساندنەوە، بەاڵم ئەم

و چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ مرۆڤایەتی بدۆزمەوە، ھەرچەندە منیش وخەونی ئەوەم ھەب

و دەبێت قبوڵی بکەین، تەنھا  یەکەیراستکە ئەوەی ھەیە  ووبم وەھا وەڕاوەک ستۆیسیزم ب

 و ئەستێرە و چورین. ک مانگبە قبوڵکردنی دەگەینە چارەسەر، واتە ئێمە وە

نەوە بەستراوەتەوە بەو ھێزە نادیارەوە، ھەرکاتێک ئەو بیەوێت وردوەگ نی ئێمە بەوبو 

قەدەری ئێمە  بکاتەوە، ونە سەرلەنوێ بتەقێنێتەوە و دروستیوو ئەم گەردوئەتوانێت ھەم

لە بەاڵم  ،یەین بنەڕەتدالە  نەوە بەستراوەتەوە بۆیە ئێمە ھیچ ھەڵبژاردەیەکمانوبە گەردو

دژ بە کارەکتەری ئاژەڵی ئەو  ینەوە،تی ئەوەوە بجوڵێچاوەڕوانیدا ئێمە دەبێت بەگژ ویس

شێوەیەکی و وھەڵسوکەوت بکەین کە ئاگامەندی ئەو توانایەمان پێ ئەدات، واتە ھەم

 ابەسەرماناد ڵکە وەک قەدەرێکی ماتریا ڕەتبکەینەوەدنەوە و کۆیالیەتی چەوسان

بە  بێت بتوانین لەو قەدەرە خۆمان دەرباز بکەین بێت ھەرچۆنێکسەپێنراوە، دە

ە زمەوە کە وەھای باوەڕە کە ھەر تاکێک لە ئێمە کارێکی پێ سپێردراوسیپێچەوانەی ستۆی

خراپە  .بکات لەباری ژیانی اڵنابێت سکا و بەجێی بکاتلەالیەن ئەو ھێزەوە و دەبێت جێ

یە کە یە، ئەگەر ئێمە خراپە دەکەین لەبەر ئەوە نینێکی سەربەستی نیوبۆ ستۆیزم بو

و  نی ھەبێت لە ئێمەدا، لەبەر ئەوەیە کە ھەوەسوسەرچاوەیەکی خراپە بو

 یە بەڵکوینی نوویەکی خراپە بووەکانمان بە خراپی جێبەجێ دەکەین، ئارەزوئارەزو

شوێنی  ،ییەوشت نازانێ خراپە چوە لەسەر ناتوری باسەکە. سروەدا چوڵوەسێکە بەھەھە

 خراپە بیرکردنەوە و ھەوەس و ئەکسیۆنە، دەرئەنجامی ھەڵەیەکە.

و وازمان  نێکی بە پیتاینو، لە گەردوونەداوئێمە تەنھا نین لەم گەرد ؛ستۆیزم دەڵێت

جیھان شارێکە جەوھەرەکەی خوادایەکە، ھەرچۆنێک بێت ھیچ  ،راوەلێنەھێن

ومان نابێتەوە و بێزارمان ناکات، ئێمە بەتەنھا نین، وو بەرەوڕ کارەساتێکی نەخوازار

 ئەم بیرۆکانە ووب من وەھام باوەڕ بەاڵمو مرۆڤێک کوڕی خودایە. وئێمە ھەتیو نین، ھەم

شت؛ مادام ھەین وسرو بەرامبەر بە ەک بشارنەوە لە بێ توانایاندایدەیانەوێت راستی

 کەواتە دەبێت قبوڵی باری ژیانی خۆمان بکەین .

و وی سەرچاوەی ھەمیە، مرۆڤ خۆینی نوھێج خراپەیەک بوسێنێک دەڵێت: (

 و مرۆڤی سەرزەوی ھۆشمەند بکەین بەو ناتورەوبەاڵم ئێمە ناتوانین ھەم .)خراپەیەکە

ی نندەکانیان، سەپاوردارکردنی ئارەزوووسننا دەبێت مۆراڵێک بسەپێنین بۆ یان، ئەگەر
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وی ونیش سەلمێندراوە ئارەزوبە ئەزمو، وەکانودەبێتە ھۆی چەپاندنی ئارەز مرۆراڵیش

 نوێدا ن لێێ، لە شکلێکیوبۆ دەربازبو دەروازەیەک دەدۆزێتەوەاو، دچەپێنر

، دڕندە، دەبێتە ئاژەڵێکی خنکێنێتتدە و تھەڵدەکوتێتە سەرسەرھەڵئەداتەوە، وەک مار 

خۆی  وەکتێیدا دەژین  کە کەواتە ئەم ژیانەی .و داعش و نازیسم دەبێتە دیاردەی فاشیزم

بە  کە ەستدەکەینواھ کاتێکیشتەنانەت  دەڕوات بەڕێوە، وەک ئەوەی دەیەوێت،

 یەکین، لەیچور ،ھەریەکێک لە ئێمە ھەسارەیەکین ،ھەڵسوکەوت دەکەین پێچەوانەیەوە

و  و زاناس ڵناو کۆمە نادیاردا بە فەیلەسوفئەکسیۆنداین لەژێر ھێزێکی 

اڵەتێکی سپیریتوێلی ھەر بۆیەش رامبۆ لە ساتێکی ژیانیدا، لە ح ھونەرمەندەکانمانەوە.

شک بێ .)ھەیە ەرێکی بەختەوەریو مرۆڤێک قەدووابزانم ھەم( وەک سێنێك وتی:بەرزدا 

ە نەک وەک لێکبدەینەوو ھاوار وەک کاردانەوەیەکی میکانیک  ئەتوانین ئەشکەنجە

و ئەم بیرۆکانە ئازارەکانی منی وبەاڵم ھەم .مەندە پێیشئەشکەنجەیەک کە مرۆڤ ھۆ

ھەر  ونی ڕابردواھەرچۆنێک بێت فەیلەسوفەک مرۆڤی ساپیانی ساڕێژ نەدەکرد.

لێکدانەوەیان بۆ ژیان  و ئەدوانردەمەکەیان یەکانی زانستی سەیپێی زانیارویان بەومەھ

ۆ خۆ ئەگەر ئەمڕ بەتایبەتی زانستی فیزیا. ،وفەلسەفەکەیان لەسەر زانست بەندبو دەکرد،

 ،ەوو پێی گەیشتو ھەیەلەوان ژیانی مرۆڤ ببینەوە وەک ئەوەی کە ئەمڕۆ  ھەریەکێک

 جۆرێکی تر دەدوێن لە ڕاستی. بە

ڕەتکردنەوەی ئەو لە  نکانی زانست بریتیدۆزراوە ولە کۆپەرنیکەوە ھەتا ئەمڕۆ ھەمو 

زەوی بە چەقی  داوڕابوردو ؛ لەنوودا باوەڕمان پێیان ھەبووزانیاریانەی لە ڕابورد

و بە  خزمەتی مرۆڤ وندا بۆوگەرد لەشتێک  ووون دەبینرا، وەک ئەوەی ھەموگەرد

دەوری زەویدا  بەنەخێر خۆر  :تمانو ووب ئەوە ،ەتکردن بەو ئەفرێندرابنمەبەستی خزم

 ، پاشان وتمان:دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە زەوی بە ناسوڕێتەوە بەڵکو بە پێجەوانەوە

و  یەیخۆریش  سەنتەر ننەخێر : و خۆر سەنتەرە، ئینجا وتمان یەینەخێر زەوی سەنتەر ن

 یە. یون سەنتەری نوگەرد

 وووھەزار ساڵ لەمەوبەر فەیلەسوفەکان باسی ئەتۆمیان دەکرد کە گوایە ھەمونزیکەی د

ەی و لەسەدوب ئەوە نابێت، ترین گەردیلەیە و بەشکئەتۆم بچو ،وەوتشتێک لە ئەتۆم پێکھا

ە کە نەخێر وبەاڵم ئەمڕۆ دەرکەوتو نی ئەتۆم لەالیەن زانستەوە سەلمێندرا،وبیستەمدا بو

 ی ڕەشڵیە لە ماتریایو ئەوی تری بریت ن پێکدەھێنێتوئەتۆم تەنھا لەسەدا پێنجی گەردو
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بۆمان  شریانەنیا. ئەم زانوکەس نازانێت لە چی پێکھاتو ەم ساتەھەتا ئ ،و وزەی ڕەش

 و لێکدانەوەی مرۆڤیش بۆ ژیان لەگەڵ دۆزینەوەکاندا دەگۆڕێن. دەردەخەن کە ئاراستە

 م بە تەنیشت ڕۆزێتای ھاوسەرمەوە لێی خەوتم.وچوو  ھەڵداپێکە کۆنیاکەکەم  
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