ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨﯽ زاﻧﺴﺖ
ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ :ڕﯾﭽﺎرد ﻓﯿﻨﻤﺎن
ﺷێﺮﮐۆ ڕەﺷﯿﺪ ﻗﺎدر ﮐﺮدووﯾە ﺑە ﮐﻮردی
ﻟەم ﮔﻮﺗﺎرەدا ،زاﻧﺎی ﮔەورەی ﻓﯿﺰﯾﮏ) ، (١٩٨٨ – ١٩١٨رﯾﭽﺎرد ﻓﯿﻨﻤﺎن ﻟە ﭘﺮﺳﯽ
ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨﯽ زاﻧﺴﺖ دەدوێﺖ .ﻫەرﭼەﻧﺪە ﺑە ﭘﻠەﯾەﮐﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە زاﻧﺴﺘە ،ﺑەڵﺎم
ﺑﺎس ﻟە زۆر ﺷﺘﯽ ﺗﺮﯾﺶ دەﮐﺎت .ﺋەوەی ﻟێﺮەدا ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑﺎﺳﯽ ﺑﮑەم ﺋەوەی ﮐە ﺗەرز و
ﺷەﻓﺎﻓﯿەﺗﯽ ﻓﯿﻨﻤﺎن ﻟە ﻫەﻣﻮ ﺷﺘێﮏ ﺑەرﭼﺎوﺗﺮ و ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸﺘﺮە .ﺑە زﻣﺎﻧێﮑﯽ ﺷەﻓﺎف و
ﺳﺎدە ﻟەﮔەڵ ﺷەﻗﺎم دەدوێﺖ و ﻫەوڵﺪەدات زاﻧﺴﺖ ﺑﮑﺎت ﺑە دﯾﺎردەﯾەک ﮐە ﺧەڵﮏ ﻟە ﻫەﻣﻮ
ﺷﻮێﻨێﮏ ﺑﺎﺳﯽ ﺑﮑەن .ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺋەو ﺑە ﺧۆی ﺗەﭘڵێﮑەوە دەﮔەڕا و زاﻧﺴﺘﯽ ﺑە ﻧێﻮ
ﺧەڵﮑﺪا ﺑڵﺎودەﮐﺮدەوە .ﮐەﺳﺎﯾﯿﺘﯿەﮐﯽ ﺳﺎدە ،زاﻧﺎﯾەﮐﯽ ﻣەزن ،دﯾﺪێﮑﯽ ﺗﯿﮋ و
ڕەواﻧﺒێﮋێﮑﯽ ﺑەرزﺑﻮو.

ڕێﭽﺎرد ﻓﺎﯾﻨﻤەن
دەﻣەوێﺖ ڕاﺳﺘەوﺧۆ ﺑﭽﻤە ﻧﺎو ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮐﺎرﯾﮕەری زاﻧﺴﺖ ﻟەﺳەر ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﻓﮑﺮی
ﻣﺮۆﯾﯽ ،ﺋەﻣەش ﭘﺮﺳێﮑە ،ﮐە ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﻣﯿﺴﺘەر ”ﺟۆن داﻧﺘﺰ” وﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﻮﻣڕی ﻟەﻣەڕ
ﺑﮑﺮێﺖ .ﻟە ﯾەﮐەم ﻣﻮﺣﺎزەرەدا ﺑﺎس ﻟە ﺳﺮوﺷﺘﯽ زاﻧﺴﺖ دەﮐەم و ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺟەﺧﺖ
دەﮐەﻣەوە ﻟەﻣەڕ ﻫەﺑﻮﻧﯽ ﮔﻮﻣﺎن و ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨﯽ ﻟە زاﻧﺴﺘﺪا .ﻟە ﻣﻮﺣﺎزەرەی دووەﻣﺪا ﺑﺎس
ﻟە ﮐﺎرﯾﮕەری ﺗێڕاﻣﺎﻧە زاﻧﺴﺘﯿەﮐﺎن دەﮐەم ﻟەﺳەر ﻫەر ﯾەک ﻟە ﭘﺮﺳە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎن و ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەت ﺟەﺧﺖ دەﮐەﻣە ﺳەر ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﻧﺎوﺧۆ و ﭘﺎﺷﺎﻧﯿﺶ دەﭼﻤە ﺳەر ﭘﺮﺳە ﺋﺎﯾﻨﯿﯿەﮐﺎن .ﻟە
ﻣﻮﺣﺎزەرەی ﺳێﯿەﻣﯿﺸﺪا ،ﺋەوە ﺷەرح دەﮐەم ﮐە ﮐۆﻣەڵﮕﺎ ﭼۆن ﻟە ﻣﻦ دەڕواﻧێﺖ – دەﺗﻮاﻧﻢ
ﺑڵێﻢ ﮐە ﻣەﺑەﺳﺘﻢ ﻟەوەﯾە ﮐە ﭼۆن ﮐۆﻣەڵ ﺳەﯾﺮی زاﻧﺎﯾەک دەﮐﺎت ،ﺑەڵﺎم ﻟێﺮەدا ﭼۆن
ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە ﻣﻦ دەڕواﻧێﺖ – و ﭘﺎﺷﺎﻧﯿﺶ دۆزﯾﻨەوە زاﻧﺴﺘﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﻨﺪە ﻟە ڕەﻫەﻧﺪی ﮔﺮﻓﺘە
ﮐۆﻣەڵﺎﯾەﺗﯿەﮐﺎﻧەوە ﻟەواﻧەﯾە ﭼﯽ ﺑەرﻫەم ﺑﻬێﻨێﻦ.

ﭼﯽ ﻟە ﺋﺎﯾﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳەت دەزاﻧﻢ؟ زۆر ﻟە ﻫﺎوڕێﮑﺎﻧﻢ ،ﻟە ﺑەﺷﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻟێﺮە و ﺷﻮێﻨﺎﻧﯽ
ﺗﺮ ،ﭘێﺪەﮐەﻧﻦ و دەڵێﻦ ” ،ﺣەزدەﮐەﯾﻦ ﺑێﯿﻦ و ﮔﻮێﻤﺎن ﻟێ ﺑێﺖ ﮐە ﻟەم ﺑﺎرەﯾەوە ﭼﯽ
دەڵێﯿﺖ .ﻫەرﮔﯿﺰ ﻧەﻣﺎﻧﺪەزاﻧﯽ ﮐە ﺧﻮﻟﯿﺎی ﺋەم ﺟۆرە ﺷﺘﺎﻧەت ﻫەﯾە ”.ﺑێﮕﻮﻣﺎن،
ﻣەﺑەﺳﺘﯿﺎن ﺋەوەﯾە ﮐە ﻣﻦ ﺳەرم ﻟەم ﺷﺘﺎﻧە دەﺧﻮرێﺖ ،ﺑەﻻم ﻫەرﮔﯿﺰ ﺟﻮرﺋەﺗﻢ ﻧﯿە
ﻟەﺳەرﯾﺎن ﺑﺌﺎﺧﭭﻢ.
ﺋﺎﺧﺎوﺗﻦ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﮐﺎرﯾﮕەری ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﺑﻮارێﮏ ﻟەﺳەر ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﺑﻮارێﮑﯽ ﺗﺮ ﺷﺘێﮑە ﮐە
ﻫەﻣﯿﺸە وەک ﺋەوە واﯾە ﮐە ﻣﺮۆ ﺧۆی ﺧﺎﻓڵ ﺑﮑﺎت .ﻟەم ڕۆژەدا ،ﮐە ڕۆژی ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿە،
ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆر ﮐەم ﻟە ﺧەڵﮏ ﻫەﯾە ﮐە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨێﮑﯽ ﻗﻮڵﯽ دەرﺑﺎرەی دو ﺑەﺷﯽ ﻣﺎرﯾﻔەت
ﻫەﺑێﺖ ،ﺑە ﺟۆرێﮏ ﮐە ﺧۆی ﻟە ﯾەﮐﯿﮑﯿﺎﻧﺪا ﮔێﻞ ﻧەﮐﺎت.
ﺋەو ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﻧەی ﮐە دەﻣەوێﺖ ﺑﺎﺳﯿﺎن ﻟێﻮە ﺑﮑەم ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﮐۆﻧﻦ .ﻟە ڕوی ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑﯿﯿەوە،
ﺋەوەی ﺋەﻣﺸەو ﻣﻦ دەﯾڵێﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﯿە ﺗەﻧﻬﺎ ﺋەو ﺑﺎﺳﺎﻧە ﻧەﺑێﺖ ﮐە ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳەدەی
ﻫەﭬﺪە ﮔﻮﺗﻮﯾﺎﻧە و ﺑﺎﺳﯿﺎن ﮐﺮدوە .ﺑۆﭼﯽ ﺋەم ﻫەﻣﻮوە دوﺑﺎرە ﺑﮑەﻣەوە؟ ﭼﻮﻧﮑە ﻧەوەﯾەﮐﯽ
ﻧﻮێ ڕۆژاﻧە ﻟەداﯾﮏ دەﺑێﺖ .ﭼﻮﻧﮑە ﻟە ﻣێﮋوی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿﺪا ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮔەﻟﯽ ﻣەزن ﭘەرەی
ﺳەﻧﺪوە ،ﺋەم ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﻧەش ﻧﺎﻣﺮن ﺋەﮔەر ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ و ﺑە ڕوﻧﯽ ﻟە ﻧەوەﯾەﮐەوە ﺑۆ
ﻧەوەﯾەﮐﯽ ﺗﺮ ﻧەﻗڵ ﻧەﺑﻦ.
زۆر ﻟە ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﮐۆن وەﻫﺎ ﺑﻮﻧەﺗە ﺷﺘێﮑﯽ ﺑﺎو ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎﮐﺎت ﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﮑەﯾﻦ و
دوﺑﺎرە ﺗەﻓﺴﯿﺮﯾﺎن ﺑﮑەﯾﻨەوە .ﺑەڵﺎم ﺋەم ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾﺎﻧەی ﮐە ﯾﺎوەری ﮔﺮﻓﺘەﮐﺎﻧﯽ
ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ زاﻧﺴﺘﻦ ،وەک ﻣﻦ ﻟە دەوروﺑەری ﺧۆﻣﺪا ﺑەدﯾﯿﺎن دەﮐەم ،ﻟەو ﺟۆراﻧە ﻧﯿﻦ ﮐە
ﻫەﻣﻮ ﮐەس ﻧﺮﺧﯿﺎن ﺑﺰاﻧێﺖ .ڕاﺳﺘە ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆر ﻟە ﺧەڵﮏ ﺗەﻗﺪﯾﺮﯾﺎن دەﮐەن ،ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە زاﻧﮑۆدا ﻫەﻣﻮ ﮐەس ﻧﺮﺧﯿﺎن ﺑۆ دادەﻧێﺖ ،ﺟﺎ ﻟەواﻧەﯾە ﺋێﻮە ﻟە ﻫەﻣﺒەر ﻣﻨﺪا
ﻣﯿﻮاﻧێﮑﯽ ﻫەڵە ﺑﻦ .ﺋێﺴﺘﺎ ،ﺳەﺑﺎرەت ﺑەو ﻣەﺳەﻟە ﮔﺮژاﻧەی ﺋﺎﺧﺎﭬﺘﻦ ﻟەﻣەڕ ﮐﺎرﯾﮕەری
ﻓﮑﺮی ﺑﻮارێﮏ ﻟەﺳەر ﻓﮑﺮی ﺑﻮارێﮑﯽ ﺗﺮ ،دواﯾﯽ ﺑۆﺗﺎن دەردەﮐەوێ ﮐە دەﯾﺰاﻧﻢ .ﻣﻦ ﻟەﻣەڕ
زاﻧﺴﺖ ﺷﺖ دەزاﻧﻢ ،ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐﺎن و ﻣﯿﺘۆدەﮐﺎﻧﯽ دەزاﻧﻢ ،ﻫەڵﻮێﺴﺘەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ﻫەﻣﺒەر
ﻣﺎرﯾﻔەت و زاﻧﯿﻦ دەزاﻧﻢ ﭼﯿە ،دەزاﻧﻢ ﺳەرﭼﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮن و دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻨە
ﺋەﻗڵﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ .ﻫەر ﺑۆﯾەش ،ﻟە ﯾەﮐەم ﻣﻮﺣﺎزەرەدا ،ﻟەو زاﻧﺴﺘە دەدوێﻢ ﮐە ﭘێﯽ
ﺋﺎﺷﻨﺎم و ﮔﻮﺗە ﺑێﻤﺎﻧﺎﮐﺎﻧﻢ ﺟێﺪەﻫێڵﻢ ﺑۆ دوو ﻣﻮﺣﺎزەرەی ﺋﺎﯾﻨﺪە ،ﭼﻮﻧﮑە وای ﺑۆ دەﭼﻢ
ﮐە ﻣﯿﻮاﻧەﮐﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﮐەم دەﺑﻨەوە.
زاﻧﺴﺖ ﭼﯿﯿە؟ ﺋەم وﺷەﯾە ﻋﺎدەﺗەن وەﻫﺎ ﺑەﮐﺎردێﺖ ﮐە ﺑە ﻣﺎﻧﺎی ﯾەﮐێﮏ ﻟەم ﺳێ ﺷﺘە دێﺖ،
ﯾﺎﺧﻮد ﭘێﮑﻬﺎﺗەﯾەک ﻟە ﻫەر ﺳێﮑﯿﺎن .ﺑﺎوەڕﻧﺎﮐەم ﭘﯿﻮﯾﺴﺖ ﺑﮑﺎت ورد ﺑﯿﻦ – و ﺷﺘێﮑﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺶ ﻧﯿە ﮐە ﻫەﻣﯿﺸە زۆر وردﺑﯿﻦ ﺑﯿﻦ .ﻫەﻧﺪێﮑﺠﺎر ،ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟە زاﻧﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە
ﻣﯿﺘۆدێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺑۆ دۆزﯾﻨەوەی ﺷﺘﮕەﻟێﮏ .ﻫەﻧﺪێﮑﺠﺎر ﺑە ﻫەﯾﮑەﻟﯽ ﻣﺎرﯾﻔەﺗێﮏ
ﻧﺎودەﺑﺮێﺖ ﻟەو ﺷﺘﺎﻧەوە ﺳەرﻫەڵﺪەدەن ﮐە دۆزراوﻧەﺗەوە ،ﻟەواﻧەﺷە ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟەو ﺷﺘە
ﺗﺎزاﻧە ﺑێﺖ ﮐە دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﮑەﯾﺖ ﮐﺎﺗێﮏ ﮐە ﺷﺘێﮏ ﮐەﺷﻒ دەﮐەﯾﺖ ،ﯾﺎﺧﻮد ﮐﺮدﻧﯽ ﺷﺘە
ﻧﻮێﮑە ﺧۆی ،ﮐە ﺋەﻣەش ﺑﻮارێﮑە و ﺑە ﺗەﮐﻨەﻟۆژی ﻧﺎودەﺑﺮێﺖ .ﺧۆ ﺋەﮔەر ﻟە ﺑەﺷﯽ زاﻧﺴﺘﯽ
ﮔۆﭬﺎری ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑڕواﻧﯿﻦ ،ﺋەوا دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐە ﻟە ﺳەدا ﭘەﻧﺠﺎ ڕوﻣﺎڵﯽ ﺋەو ﺷﺘە ﺗﺎزاﻧە
دەﮐﺎت ﮐە ﺗﺎزە دۆزراوﻧەﺗەوە ،ﭘﺎﺷﺎن ﻟە ﺳەدا ﭘەﻧﺠﺎی ﺋەو ﺷﺘە ﻧﻮێﯿﺎﻧەی ﮐﺮاون و
دەﮐﺮێﻦ .ﺑەﻣﺠۆرە ﺳەﯾﺮدەﮐەﯾﻦ ﮐە ﭘێﻨﺎﺳﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿﯿﺎﻧەی زاﻧﺴﺖ ﺑەﺷێﮑﯿﺸﯽ ﭘێﻨﺎﺳێﮑﯽ
ﺗەﮐﻨەﻟۆژﯾﯿە.
دەﻣەوێﺖ ﺑﺎس ﻟەم ﺳێ ڕەﻫەﻧﺪەی زاﻧﺴﺖ ﺑﮑەم ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﺳێﯿەم ڕەﻫەﻧﺪەوە دەﺳﺖ ﭘێ
دەﮐەم ﮐە ﺋەوﯾﺶ ﺗەﮐﻨەﻟۆژﯾﺎﯾە .ﺑەو ﺷﺘە ﺗﺎزاﻧە دەﺳﺖ ﭘﯽ دەﮐەم ﮐە ﻣﺮۆ دەﺗﻮاﻧێﺖ
ﺑﯿﺎﻧﮑﺎت .دﯾﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎی زاﻧﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە وارﯾﮑﺮدﻧﯽ ﺋەو ﻫەﻗﯿﻘەﺗەی وەک
دەرەﻧﺠﺎﻣێﮑﯽ زاﻧﺴﺖ ﺋەو دەﺳەڵﺎﺗەی ﻫەﯾە ﮐە ﺷﺘەﮐﺎن ﺑﮑﺎت .ﻫﯿﭻ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎﮐﺎت ﺑﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﯾﮕەری ﺋەم ﺟۆرە دەﺳەڵﺎﺗە ﺑﮑەﯾﻦ .ﺳەرﺗﺎﭘﺎی ﺷۆڕﺷﯽ ﭘﯿﺸەﺳﺎزی ﺑە ﺑێ زاﻧﺴﺖ ﻣەﺣﺎڵ
ﺑﻮ .ﺋەو دەﺳەﻻﺗەی ﺋەﻣڕۆ ﻣﺮۆ ﻟە ﺑﻮاری ﺑەرﻫەﻣﻬێﻨﺎﻧﯽ ﺋەو ﺑڕە ﺑێﺸﻮﻣﺎرەی ﺧﻮاردﻧﺪا
ﻫەﯾەﺗﯽ ،ﺑە ﺟۆرێﮏ ﮐە ﺑەﺷﯽ ﺋەو داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧە ﮔەوراﻧە دەﮐﺎت ،ﯾﺎﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎی
ﮐۆﻧﺘﺮۆڵﮑﺮدﻧﯽ ﻧەﺧۆﺷﯿەﮐﺎن – ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑﻮﻧﯽ ﻣﺮۆ ﺑەو ﺋﺎزادﯾﯿە و دور ﻟەوەی ﻟە
ﻧﺎﭼﺎرﯾﺪا ﺑﺒێﺘە ﮐۆﯾﻠەی ﺑەرﻫەﻣﻬێﻨﺎن – ﺑێﮕﻮﻣﺎن دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ ﻫۆﮐﺎرە

زاﻧﺴﺘﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺑەرﻫەﻣﻬێﻨﺎﻧﻦ.
ﺋەم ﻫێﺰ و دەﺳەڵﺎﺗەی ﺟێﺒەﺟێﮑﺮدﻧﯽ ﺋەم ﺷﺘﺎﻧە ﻓەراﻫەم دەﮐﺎت ﻫﯿﭻ ﺑەرﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ
ڕێﻨﻤﺎﯾﯽ ﻟەﮔەﻟﺪا ﻧﯿە ﺑۆ ﺋەوەی ﭘێﻤﺎن ﺑڵێﺖ ﮐە ﭼۆن ﺑەﮐﺎری ﺑﻬێﻨﯿﻦ ،ﺑۆ ﺑﺎﺷە ﯾﺎن
ﺧﺮاﭘە ،ﺟﺎ ﺑەرﻫەﻣﯽ ﺋەم ﻫێﺰ و دەﺳەڵﺎﺗە ﯾﺎن ﺑﺎﺷە ﯾﺎﺧﻮد ﺧﺮاﭘە ،ﺋەوە ﺷﺘێﮑە ﮐە
ﺑەﻧﺪە ﻟەﺳەر ﺋەوەی ﭼۆن ﺑەﮐﺎردەﻫێﻨﺮێﺖ .ﺣەزدەﮐەﯾﻦ ﺑەرﻫەﻣەﮐﺎﻧﻤﺎن ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑﮑەﯾﻦ،
ﺑەڵﺎم ﮐێﺸەﻣﺎن ﻟەﮔەڵ ﺋۆﺗۆﻣﺎﺗﯿﮑﺮدﻧﺪا ﻫەﯾە .ﺑەﺧﺘەوەرﯾﻦ ﺑە ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ زاﻧﺴﺘﯽ
ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ ،ﺑەڵﺎم ﻟە دواﯾﯿﺪا ﺋەوەی ﺳەﻏڵەﺗﻤﺎن دەﮐﺎت ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە زۆرﺑﻮﻧﯽ ژﻣﺎرەی
ﻟەداﯾﮑﺒﻮان و ﺋەو ﻫەﻗﯿﻘەﺗەش دەزاﻧﯿﻦ ﮐە ﻫﯿﭻ ﮐەس ﭼﯿﺘﺮ ﺑەو ﻧەﺧۆﺷﯿﯿﺎﻧە ﻧﺎﻣﺮن ﮐە
ﺑەﻫۆی ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ زاﻧﺴﺘەﮐەوە ﻟەﻧﺎوﭼﻮن .ﻫەر ﺑە ﻫۆی ﻫەﻣﺎن ﺋەو زاﻧﯿﺎرﯾﺎﻧەوە ﮐە
ﺑەﮐﺘﺮﯾﺎ ﻟە ﺋﺎراداﯾە ،ﭼەﻧﺪەﻫﺎ ﺗﺎﻗﯿﮕەﻣﺎن ﻫەن ﺑە دزﯾﯿەوە ﺧەڵﮑﺎن ﮐﺎری ﺗێﺪا دەﮐەن
ﺑۆ ﭘێﺸﺨﺴﺘﻨﯽ ﺋەو ﺑەﮐﺘﺮﯾﺎﯾەی ﮐە ﻧﺎﻣﺎﻧەوێﺖ ﮐەﺳﯽ ﺗﺮ ﭼﺎرەﺳەرەﮐەی ﺑﺪۆزێﺘەوە .ﺑە
ﺑەروﭘێﺸﭽﻮﻧﯽ ﮔەﺷﺘﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻫەﺑﻮﻧﯽ ﺋەو ﻓڕۆﮐە زەﺑەﻻﺣﺎﻧە ﺑەﺧﺘەورﯾﻦ ،ﺑەڵﺎم ﻟە
ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﯿﺸﺪا دەزاﻧﯿﻦ و ﺋﺎﮔﺎداری ﺟەﻧﮕە ﺗﺮﺳﻨﺎک و دزێﻮﮐﺎﻧﯽ ﻓڕۆﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯿﻦ.
ﻣﺎﯾەی ﺧۆﺷﺤﺎڵﯿە ﮐە ﮔەﻻن دەﺗﻮاﻧﻦ ﺋﺎڵﻮﮔۆڕ ﺑﮑەن ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﯿﺸﺪا ﺗﺮﺳﯽ
ﺋەوەﻣﺎن ﻫەﯾە ﺑە ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺨﻮڕﯾﻤﺎن ﺑەﺳەرەوە ﺑﮑەن .ﻣﺎﯾەی ﺧﺮۆﺷﺎﻧە ﮐە ﺋﻨﺴﺎن
دەﺗﻮاﻧێﺖ ﮔەﺷﺘﯽ ﻓەزا دەﮐﺎت ،ﺑەڵﺎم ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﻟەوێﺶ دوﭼﺎری ﮐێﺸە دەﺑﯿﻦ.
ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﺋەم ﻧەﻫﺎﻣەﺗﯿﺎﻧە ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ وزەی ﻧﺎوﮐﯽ و
ﮔﺮﻓﺘە ﺑەرﭼﺎوەﮐﺎﻧﯽ.
ﺑە ڕای ﻣﻦ ﻗﻮدرەﺗﯽ ﻣﺮۆ ﻟە ﮐﺮدﻧﯽ ﺷﺘێﮑﺪا ﺑەﻫﺎﯾەﮐﯽ ﺧۆی ﻫەﯾە .ﺟﺎ ﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐە ﺑﺎﺷە
ﯾﺎن ﺧﺮاﭘە ،ﺋەوە ﺑەﻧﺪە ﺑە ﭼۆﻧﯿەﺗﯽ ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯿەوە ،ﺑەڵﺎم ﻗﻮدرەت ﺑەﻫﺎﯾەﮐﯽ ﺧۆی
ﻫەر ﻫەﯾە.
ﺟﺎرێﮏ ﻟە ﻫﺎوای ﺑﺮدﻣﯿﺎن ﺑۆ ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ ﭘەرﺳﺘﮕﺎﯾەﮐﯽ ﺑﻮدﯾﯿەﮐﺎن ،ﻟەوێ ﭘﯿﺎوێﮏ ﮔﻮﺗﯽ” ،
ﻣﻦ ﺷﺘێﮑﺖ ﭘێﺪەڵێﻢ ﮐە ﻫەرﮔﯿﺰ ﻟە ﺑﯿﺮت ﻧﺎﭼێﺖ ”.ﭘﺎﺷﺎن ﮔﻮﺗﯽ ” ،ﻫەﻣﻮو ﮐەﺳێﮏ ﮐﻠﯿﻠێﮑﯽ
ﺑەﻫەﺷﺖ وەردەﮔﺮێﺖ ،ﺑەﻻم ﻫەر ﻫەﻣﺎن ﮐﻠﯿﻞ دەروازەی ﺟەﻫەﻧەﻣﯿﺶ دەﮐﺎﺗەوە”.
زاﻧﺴﺘﯿﺶ ﺑەﻣﺠۆرەﯾە .ﻟە ﻻﯾەک ﮐﻠﯿﻠە ﺑەرەو دەروازەی ﺑەﻫەﺷﺖ ،ﮐەﭼﯽ ﻫەر ﻫەﻣﺎن ﮐﻠﯿﻞ
دەرﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺟەﻫەﻧﻢ دەﮐﺎﺗەوە و ﺑەڵﺎم ﺋێﻤە ﻫﯿﭻ ڕێﻨﻤﺎﯾﯿەﮐﻤﺎن ﻟەﺑەردەﺳﺘﺪا ﻧﯿﯿە ﮐە
ﮐﺎم دەرﮔﺎﯾە ﮐﺎﻣەﯾە؟ ﺋﺎﯾﺎ ﭼۆﻧە ﺋەﮔەر ﮐﻠﯿﻠەﮐە ﻓڕێ ﺑﺪەﯾﻦ و ﺋﯿﺘﺮ ﻫەرﮔﯿﺰ ﻫﯿﭻ
ڕﯾﮕەﯾەﮐﻤﺎن ﻧەﺑێﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﺑﭽﯿﻨە ﺑەﻫەﺷﺘەوە؟ ﯾﺎﺧﻮد ﺑﺎﺷﺘﺮ واﯾە ﺧۆﻣﺎن ﻫﯿﻼک ﺑﮑەﯾﻦ
و ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ڕێﮕە ﭼﯿﯿە ﺑۆ ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻠەﮐە؟ ﺑێﮕﻮﻣﺎن ،ﺋەﻣە ﻣەﺳەﻟەﯾەﮐﯽ
زۆر ﺟﺪﯾﯿە ،ﺑەڵﺎم ﺑە ڕای ﻣﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺋﻨﮑﺎری ﺑﮑەﯾﻦ ﻟە ﺑەﻫﺎی ﮐﻠﯿﻠەﮐە ﮐە ﺑەرەو
دەروازەی ﺑەﻫەﺷﺖ دەﻣﺎﻧﺒﺎت.
ﻫەﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘە ﮔەورەﮐﺎﻧﯽ ﻧێﻮان ﮐۆﻣەڵ و زاﻧﺴﺖ دەﮐەوێﺘە ﻫەﻣﺎن ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯿەوە .ﮐﺎﺗێﮏ ﺑە
زاﻧﺎﯾەک دەڵێﻦ ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘە زﯾﺎﺗﺮ ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرێﺘﯽ ﺧۆی ﻟە ﮐﺎرەﮐﺎﻧﯿﺪا ﻟە ﻫەﻣﺒەر
ﮐۆﻣەڵﺪا ﺑﻨﻮێﻨێ ،ﺋەوە ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟە ﺷﺮۆﭬەﮐﺮدﻧﯽ زاﻧﺴﺘەﮐەﯾەﺗﯽ ﻟە ﮐۆﻣەڵﮕەدا .ﺋەﮔەر ﺗۆ
ﮐﺎرەﮐەت ﻟە ﺑﻮاری ﭘێﺸﺨﺴﺘﻨﯽ وزەی ﻧﺎوﮐﯿﺪا ﺑﻮ ،ﺋەوا ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﺪا ﭘێﻮﯾﺴﺖ دەﮐﺎت
ﺋەوە ﺑﺰاﻧﯿﺖ ﮐە دەﺷێﺖ ﺑۆ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺧﺮاﭘە ﺑەﮐﺎرﺑﻬێﻨﺮێﺖ .ﻫەر ﺑۆﯾەش ،ﺗۆ وەک
زاﻧﺎﯾەک ،ﮐﺎﺗێﮏ ﮔﻔﺘﻮﮔۆ ﻟەﻣەڕ ﺋەم ﺟۆرە ﺑﺎﺑەﺗە دەﮐەﯾﺖ ،دەﺑێﺖ ﭼﺎوەڕوان ﺑﯿﺖ ﮐە
ﺋەﻣە ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳە .ﺑەڵﺎم ﻣﻦ ﻟەوە زﯾﺎﺗﺮ ﻟەﺳەری ﻧﺎڕۆم .ﭼﻮﻧﮑە ﺑە ڕای ﻣﻦ ﺋەﮔەر
ﺑڵێﯿﻦ ﺋەﻣﺎﻧە ﭘﺮﺳﯽ زاﻧﺴﺘﯿﻦ ،ﺋەوە زﯾﺎدەڕۆﯾﯿە .ﺋەﻣﺎﻧە ﭘﺮﺳﮕەﻟﯽ زۆر ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿﻦ .ﻟە
ﻫەﻗﯿﻘەﺗﺪا ،ﭼۆﻧﯿەﺗﯽ ﺧﺴﺘﻨەﮔەڕی ﻫێﺰەﮐە ڕوﻧە ،ﺑەﻻم ﮐۆﻧﺘﺮۆڵﮑﺮدﻧﯽ ڕون ﻧﯿﯿە و ﺷﺘێﮑﯽ
ﻫێﻨﺪە زاﻧﺴﺘﯿﺶ ﻧﯿﯿە و زاﻧﺎش زۆری ﻟێ ﻧﺎزاﻧێﺖ.
ﺑﺎ ﭘێﺘﺎن ﺑڵێﻢ ﮐە ﺑۆﭼﯽ ﻧﺎﻣەوێﺖ ﻗﺴە ﻟەﺳەر ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺑﮑەم .ﻣﺎوەﯾەک ﻟەﻣەوﺑەر ،ﻟە
ﺳﺎڵﯽ  ١٩٤٩ﯾﺎن  ١٩٥٠دا ﺑﻮو ،ﺑۆ واﻧەﺑێﮋی ﻓﯿﺰﯾﺎ ﭼﻮم ﺑۆ ﺑەڕازﯾﻞ .ﻟەوێ ،ﻟەو
ڕۆژاﻧەدا ،ﭘﺮۆﮔﺮاﻣﯽ ﺧﺎڵﯽ ﭼﻮار ﻫەﺑﻮو ،ﮐە ﻣﺎﯾەی ﺟۆش و ﺧﺮۆش ﺑﻮو – ﻫەﻣﻮو ﮐەس دەﭼﻮو
ﯾﺎرﻣەﺗﯽ وڵﺎﺗﺎﻧﯽ ﺳێ ﺑﺪات ،ﺋەوەی ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑﻮو ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮو ﻟە ﻻﯾەﻧﯽ ﻫﺎوﮐﺎری
ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ.

ﻟە ﺑەرازﯾﻞ ،ﻟە ﺷﺎری ڕﯾۆ دەژﯾﺎم .ﻟە ڕﯾۆ ﮔﺮدێﮑﯽ زۆر ﻫەن ﮐە ﻫەژاران ﺑە ﺗەﺧﺘەی
ﺷﮑﺎو و ﻟەوح و ﺗەﻧەﮐە ﺧﺎﻧﻮﯾﺎن دروﺳﺖ ﮐﺮدوە .ﺧەڵﮑەﮐە ﻟەوﭘەڕی ﻫەژارﯾﺪان .ﻧە ﺋﺎو و
ﻧە ﺗەواﻟێﺘﯿﺎن ﻫەﯾە ] .[1ﺑۆ ﺑەدەﺳﺘﻬێﻨﺎﻧﯽ ﺋﺎو ،ﺗەﻧەﮐە و ﻗﻮﺗﻮی ﮐۆﻧﯽ ﮔﺎزۆﻟﯿﻦ
دەﺧەﻧە ﺳەر ﺳەرﯾﺎن و ﺑە ﮔﺮدەﮐەدا ﺷۆڕدەﺑﻨەوە .دەﭼﻦ ﺑۆ ﺷﻮێﻨێﮏ ﮐە ﺗﺎزە ﺑﯿﻨﺎی ﻟێ
دروﺳﺖ دەﮐەن ،ﭼﻮﻧﮑە ﻟەوێ ﺋﺎوی ﻟێﯿە و ﺟەﺑﻠەی ﭼﯿﻤەﻧﺘۆی ﭘێ دەﮔﺮﻧەوە .ﺧەڵﮑەﮐە
دەﺑەﮐﺎﻧﯿﺎن ﭘڕدەﮐەن ﻟە ﺋﺎو و ﺑە ﮔﺮدەﮐەدا ﺑەرەو ﺳەرەوە ﻫەڵﺪەﮔەڕێﻦ .ﭘﺎﺷﺎن ،دوای
ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ ،ﺋﺎوەﮐە وەک ﮔﻮاوێﮑﯽ ﭘﯿﺲ ﺑە ﮔﺮدەﮐەدا ﺟۆﮔەی ﺑەﺳﺘﻮە ،ﻫەﺗﺎ ﺑڵێﯿﺖ
ﺷﺘێﮑﯽ ﻧﺎﺧۆش و ﺧەﻣﮕﯿﻨە ،ﮐەﭼﯽ ﻫەر ﻟە ﺗەﻧﯿﺸﺖ ﺋەم ﮔﺮداﻧەوە و ﻟە ﮐەﻧﺎر – دەرﯾﺎی
ﮐۆﭘﺎﮐﺎﺑﺎﻧەوە ،ﺑﯿﻨﺎ و ﺧﺎﻧﻮی ڕازاوە و ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺶ ﻫەن .ﺑە ﻫﺎوڕێﯿەﮐﯽ ﭘﺮۆﮔﺮاﻣەﮐەم
ﮔﻮت ” ،ﺋﺎﯾﺎ ﺋەﻣە ﮔﺮﻓﺘێﮑﯽ ﺗەﮐﻨﯿﮑﯿﯿە و ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ دەﮐﺎت؟ ﯾەﻋﻨﯽ
ﻧﺎزاﻧﻦ ﭼۆن ﺑۆرﯾﯿەک ﺑۆ ﺳەر ﮔﺮدەﮐە ڕاﺑﮑێﺸﻦ؟ ﺋﺎﯾﺎ ﻧﺎزاﻧﻦ ﺑۆرﯾﯿەک ﺑۆ ﺗﺮۆﭘﮑﯽ
ﮔﺮدەﮐە ڕاﺑﮑێﺸﻦ و ﺑۆ ﺋەوەی ﻫەر ﻫﯿﭻ ﻧەﺑێﺖ ﺧەڵﮑەﮐە ﺑە دەﺑە ﺑەﺗﺎڵەﮐﺎﻧﯿﺎﻧەوە ﺑە
ﮔﺮدەﮐەدا ﺳەرﮐەون و دەﺑەﮐﺎن ﭘڕﺑﮑەن ﻟە ﺋﺎو و ﺋﻨﺠﺎ ﺑە ﮔﺮدەﮐەدا ﺑێﻨەﺧﻮارەوە؟”
ﺑەﻣﺠۆرە دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺋەم ﮔﺮﻓﺘە ﺑە دڵﻨﯿﺎﯾەوە ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﻧﯿە ،ﭼﻮﻧﮑە ﻟە ﺑﯿﻨﺎﮐﺎﻧﯽ ﺗەﻧﯿﺸﺘﯽ
ﺑۆری ﻫەﯾە و ﺗﺮوﭘﺎ و ﭘەﻣﭙﯿﺶ ﻫەﯾە .ﺋێﺴﺘﺎ ﺑۆﻣﺎن دەرﮐەوت ﮐە ﺋەﻣە ﮔﺮﻓﺘێﮑە ﭘەﯾﻮەﺳﺘە
ﺑە ﻫﺎوﮐﺎری ﺋﺎﺑﻮرﯾﯿەوە ،ﻧﺎزاﻧﯿﻦ ﮐە ﺋﺎﯾﺎ ﺑە ڕاﺳﺖ ﺋەﻣە ﮐﺎری ﺧۆی دەﮐﺎت ﯾﺎن ﻧەء.
ﺋەو ﭘﺮﺳەی ﮐە ﺋﺎﯾﺎ ﭼەﻧﺪی ﺗێﺪەﭼێﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﺑۆری و ﭘەﻣﭙێﮏ ﺑۆ ﺳەر ﻫەر ﮔﺮدێﮏ
داﺑﻨێﯿﻦ ،ﺋەوە ﺷﺘێﮏ ﻧﯿە ﮐە ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎس ﺑێﺖ.
ﻫەرﭼەﻧﺪە ﻧﺎزاﻧﯿﻦ ﮐە ﭼۆن ﮔﺮﻓﺘەﮐە ﺣﻞ ﺑﮑەﯾﻦ ،ﺑەڵﺎم ﻣﻦ ﺣەزدەﮐەم ﺗﯿﺸﮏ ﺑﺨەﻣە ﺳەر دو
ﺷﺖ ﮐە وﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑﯿﮑەﯾﻦ ،ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ و ﻫﺎوﮐﺎری ﺋﺎﺑﻮری .ﻟە ﻫەردوﮐﯿﺎﻧﺪا ﻧﺎﺋﻮﻣێﺪ ﺑﻮﯾﻦ،
ﭘﺎﺷﺎن ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﺮﻣﺎن ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدەوە .ﻫەروەک دواﯾﯽ دەﺑﯿﻨﻨﻦ ،ﺋەﻣەﯾﺎن ﻫﯿﻮای ﺗێﺪاﺑﻮ .ﺑە
ڕای ﻣﻦ ﺑەردەواﻣﺒﻮن ﻟە ﻫەوڵﺪاﻧﺪا ﺑۆ دۆزﯾﻨەوەی ﭼﺎرەﺳەری ﻧﻮێ ڕێﮕﺎﯾەﮐە ﺑۆ
ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﻫەﻣﻮو ﺷﺘێﮏ.
ﺋەواﻧە ﻻﯾەﻧﯽ ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑﯽ زاﻧﺴﺘﻦ ،ﺋەو ﺷﺘە ﺗﺎزاﻧەی ﮐە دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﮑەﯾﺖ .ﺷﺘەﮐە
ﺋەوەﻧﺪە ﺷەﻓﺎﻓە ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺖ دەﮐﺎت ﻟەوە زﯾﺎﺗﺮ ﻟەﺳەری ﺑڕۆﯾﻦ؟
ﻻﯾەﻧﯽ داﻫﺎﺗﻮی زاﻧﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە ﻧﺎوەڕۆﮐەﮐەی ،واﺗە ﺋەو ﺷﺘﺎﻧەی ﮐە ﮐەﺷﻔﮑﺮاون .ﺋەﻣە
زێڕە ،ﺟۆش و ﺧﺮۆﺷە ،ﻫەﻗﺪەﺳﺘﯽ ﺋەو ﻫەﻣﻮ ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە ڕێﮑﻮﭘێﮏ و ﻫﯿﻼﮐﺒﻮﻧەﯾە ﮐە
دەﯾﮑەﯾﺖ .ﮐﺎرەﮐە ﺑۆ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ وارﯾﮑﺮدن ﻧﯿە ،ﺑەڵﮑﻮ ﻟەﺑەر ﺋەوەﯾە ﭼﻮﻧﮑە ﺧﺮۆﺷﺎﻧﺪن ﻟە
ﮐەﺷﻔﮑﺮدﻧﯽ ﺷﺘەﮐﺎﻧﺪا ﻫەﯾە .ﻟەواﻧەﯾە ﻫەﻣﻮﺗﺎن ﺋەﻣە ﺑﺰاﻧﻦ ،ﺑەڵﺎم ﺑۆ ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەﺗﺎن
ﮐە ﺋەﻣە ﻧﺎزاﻧێﺖ ،ﺑۆ ﻣﻦ ﻣەﺣﺎڵە ﻟە ﻣﻮﺣﺎزەرەﯾەﮐﺪا ﺋەم ﻻﯾەﻧە ﮔﺮﻧﮓ و ﭘڕ ﺧﺮۆﺷەﺗﺎن
ﺑۆ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮑەم ،ﮐە ﻻی ﻣﻦ ﻫۆﮐﺎری ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەن ﺑۆ ﮐﺎری زاﻧﺴﺘﯽ .ﻫەر ﺑۆﯾەش ﺑێ
ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟەم ﺧﺎڵە ﮔﺮﻧﮕە ﻟە ﺳەراﭘﺎی ﺑﺎﺑەﺗەﮐە ﺣﺎڵﯽ ﻧﺎﺑﯿﻦ .ﺋﻨﺴﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﻟە
زاﻧﺴﺖ و ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑە ﻫەرﭼﯽ ﺗﺮەوە ﻫەﯾە ﺗێ ﺑﮕﺎت ﺋەﮔەر ﮔۆڕاﻧە ﻣەزﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم
زەﻣەﻧە ﻟەﺑەرﭼﺎوﻧەﮔﺮێﺖ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﻟە ﻧﺎو زەﻣەﻧەﮐەی ﺧۆﯾﺪا ﺑﮋی ﻫەﺗﺎ ﻟەﺟۆش و ﺧﺮۆﺷﯽ
ﺋەم ﮔۆڕاﻧە ﮔەوراﻧە ﺗێﻨەﮔﺎت.
ﺋﺎﯾﺎ ﺑە ﻻی ﺋێﻮەوە ﺋەﻣە ﺷﺘێﮑﯽ ﺑێﺰارﮐەرە؟ زەﺣﻤەﺗە ﺑﺎس ﺑﮑﺮێﺖ ،ﺑەﻻم دەﺷێﺖ ﻫەﻧﺪێﮏ
ﺑﯿﺮۆﮐەﺗﺎن ﭘێﺸﮑەش ﺑﮑەم .ﺑﺎ ﻟە ﺧﺎڵێﮑەوە دەﺳﺖ ﭘێ ﺑﮑەم ،ﻫەر ﺧﺎڵێﮏ ﺑێﺖ ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە،
زاﻧﺎﯾﺎن ﺑﺎوەڕﯾﺎن واﺑﻮ ﮐە ﻋەرد ﻟەﺳەر ﭘﺸﺘﯽ ﻓﯿﻠە و ﻓﯿﻠەﮐەش ﻟەﺳەر ﭘﺸﺘﯽ ﮐﯿﺴەڵ
وەﺳﺘﺎوە ،ﮐﯿﺴەڵەﮐەش ﻟە دەرﯾﺎی ﺑێ ﺑﻨﺪا ﻣەﻟەدەﮐﺎت .ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﭼﯽ دەرﯾﺎی ڕاﮔﺮﺗﻮە،
ﺋەوە ﭘﺮﺳێﮑﯽ ﺗﺮە و وەڵﺎﻣەﮐەﯾﺎن ﻧەدەزاﻧﯽ.
ﺑﯿﺮوڕای ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿﯿە ﮐۆﻧەﮐﺎن ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺧەﯾﺎڵ ﺑﻮون ،ﺑﯿﺮۆﮐەﯾەﮐﯽ ﺷﯿﻌﺮی و ﺟﻮان ﺑﻮون.
ﺑڕواﻧە ﺋێﻤە ﻟە ڕۆژﮔﺎری ﺋەﻣڕۆدا ﭼۆن دەﯾﺎن ﺑﯿﻨﯿﻦ .ﺋﺎﯾﺎ ﺋەم ﺑﯿﺮۆﮐﺎﻧە ﻣﻮزﻋﯿﺞ ﻧﯿﻦ؟
دوﻧﯿﺎ ﺗۆﭘێﮑە و دەﺧﻮﻟێﺘەوە ،ﺧەڵﮏ ﻟە ﻫەﻣﻮ ﮔۆﺷە و ﮐەﻧﺎرێﮑەوە ﭘێﻮەی ﻧﻮﺳﺎون،
ﻫەﻧﺪێﮏ ﺳەرەوﺧﻮارن .ﻟە ﺑەردەم ﺋﺎﮔﺮێﮑﯽ ﻣەزﻧﺪا وەک دڵۆﭘە ﺋﺎوﻣﺎن ﻟێﺪێﺖ ،ﺑە دەوری
ﺧۆردا دەﺳﻮڕێﯿﻨەوە .ﺋەﻣەش ﺑۆ ﺧۆی ﺟۆرە ڕۆﻣﺎﻧﺴﯿەﺗێﮑە ،ﺟۆرە ﺧﺮۆﺷﺎﻧێﮑە ،ﺑەڵﺎم ﭼﯽ
ڕاﻣﺎن دەﮔﺮێﺖ؟ ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺋەو ﻫێﺰەی ڕاﻣﺎن دەﮔﺮێﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە ﻫێﺰی ڕاﮐێﺸﺎن ،ﺋەو

ﻫێﺰە ،ﻧەک ﻫﯽ ﻋەرد ﺧۆی ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﮑﻮ ﻋەرد ﺧۆﺷﯽ دەﺳﻮڕێﻨێﺘەوە.
ﮔەﻟێﮏ ﮐەس ﺋەم ﮔەردوﻧەﯾﺎن وەﺳﻔﮑﺮدوە ،ﺑەڵﺎم ﻫەر ﺑەردەوام دەﺑێﺖ ،ﮐەﻧﺎرەﮐﺎﻧﯽ
ﻫەروەک ﺑﻨﯽ ﺑێ ﺑﻨﯽ دەرﯾﺎ ﻧﺎزاﻧﺮێﺖ – ﺋەم ﮔەردوﻧە ﻫێﻨﺪە ﭘەﻧﻬﺎﻧە ،ﻫێﻨﺪە ﺗﺮس
ﭘەﺧﺸﮑەرە ،ﻫەروەک وێﻨە ﺷﯿﻌﺮﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻟەوەﺑەر ﻧﺎﺗەواوە.
ﺑەڵﺎم ﺧەﯾﺎڵﯽ ﺳﺮوﺷﺖ زۆر زۆر ﻟە ﺧەﯾﺎﻟﯽ ﺋﻨﺴﺎن ﻓﺮاواﻧﺘﺮە .ﻫﯿﭻ ﮐەس ﻟەواﻧەی ﮐە ﺋەم
ﭼەﻣﮑە ﻟە ڕێﮕﺎی ڕاﻣﺎﻧەوە ﻫەﺳﺘﯽ ﺟﻮﻻﻧﺪون ،ﻫەرﮔﯿﺰا و ﻫەرﮔﯿﺰ ﻧەﯾﺎﻧﺘﻮاﻧﯿﻮە ﺷﺘێﮏ
وێﻨﺎﺑﮑەن ﮐە ﻫێﻨﺪەی ﺳﺮوﺷﺖ ﺟێﮕﺎی ﺳەرﺳﻮڕﻣﺎن ﺑێﺖ.
ﭘﺎﺷﺎن ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﻋەرد و زەﻣەن؟ ﺋﺎﯾﺎ ﻫﯿﭽﺖ دەرﺑﺎرەی ﺋەو زەﻣەﻧە ﻟە ﺟێﮕەﯾەﮐﺪا
ﺧﻮێﻨﺪوەﺗەوە ،ﻟە ﺷﺎﻋﯿﺮێﮑﺖ ﺑﯿﺴﺘﻮە ،ﺋەو زەﻣەﻧەی ﺑەراورد دەﮐﺮێﺖ ﺑە زەﻣەﻧﯽ
زﯾﻨﺪوەوە ،ﺑە ﭘﺮۆﺳەی ﺧﺎوی درێﮋﺧﺎﯾەﻧﯽ ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧەوە؟ ﻧەﺧێﺮ .ﯾەﮐەم ،ﻋەرد ﻫەﺑﻮو،
ﻫﯿﭻ ﻣەﺧﻠﻮﻗێﮑﯽ زﯾﻨﺪوی ﺗێﺪا ﻧەﺑﻮو .ﺋەم ﺗۆﭘە ﺧڕە ﺑﻠﯿۆﻧەﻫﺎ ﺳﺎڵە ﺑە
ﺧۆرﺋﺎواﺑﻮﻧﯿەوە ،ﺑە ﺷەﭘۆﻟەﮐﺎﻧﯿەوە و ﺑە ﻫەراوﻫﻮری دەرﯾﺎوە ﺑە دەوری ﺧۆردا
دەﺳﻮڕێﺘەوە ،ﻫﯿﭻ ﻣەﺧﻠﻮﻗێﮏ ﻧەﺑﻮو ﺗەﻗﺪﯾﺮی ﺑﮑﺎت .ﺋﺎﯾﺎ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺗەﺳەوری ﺑﮑەﯾﺖ،
ﯾﺎﺧﻮد ﺋەو ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾە ﺑﺨەﯾﺘە ﻣێﺸﮑﺘەوە ﮐە دوﻧﯿﺎﯾەک ﻫﯿﭻ ﻣەﺧﻠﻮﻗێﮑﯽ زﯾﻨﺪوی ﻟەﺳەر
ﻧەﺑێﺖ چ ﻣﺎﻧﺎﯾەک دەﺑەﺧﺸێﺖ؟ ﺋێﻤە ﺑە ﺟۆرێﮏ ڕاﻫﺎﺗﻮﯾﻦ ﮐە ﺳەﯾﺮی ﺋەم دوﻧﯿﺎﯾە ﺑﮑەﯾﻦ و
ﺗێڕواﻧﯿﻨﻤﺎن ﺗێڕواﻧﯿﻨێﮑﯽ ﺷﺘە زﯾﻨﺪوەﮐﺎﻧە و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﻟەو ﺣﺎڵەﺗە ﺗێﺒﮕەﯾﻦ ﮐە ﻣﺎﻧﺎی
ﻧﺎزﯾﻨﺪوﯾﯽ دەﺑێﺖ ﭼﯽ ﺑێﺖ! ﮐەﭼﯽ ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا زۆرﺑەی ﮐﺎت ﻋەرد ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮑﯽ زﯾﻨﺪوی
ﻟەﺳەر ﻧەﺑﻮوە ،ﭘﺎﺷﺎن ﺋەﻣڕۆ ﻟە زۆرﺑەی ﮔەردوﻧﺪا ﻟەواﻧەﯾە ﻣەﺧﻠﻮﻗﺎﺗﯽ زﯾﻨﺪوو ﺑﻮﻧﯽ
ﻧەﺑێﺖ.
ﯾﺎﺧﻮد دەرﺑﺎرەی ژﯾﺎن ﺧۆی؟ واﺗە ﺋﺎﻟﯿەﺗﯽ ﻧﺎوەﮐﯿﯿﺎﻧەی ژﯾﺎن ﭼۆﻧە ،ﭘێﮑﻬﺎﺗەی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ ،ﺋەﻣﺎﻧە ﺷﺘێﮑﯽ ﺟﻮاﻧﻦ .ﭘﺎﺷﺎن دەرﮐەوت ﮐە ژﯾﺎن ﺑە ﻫەﻣﻮو ﻓۆرﻣەﮐﺎﻧﯿەوە
ﭘێﮑەوە ﺑەﺳﺘﺮاون ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﮐﻠۆرۆﻓﯿﻠﺪا ﻫەﯾە ،دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐە ﺋەم ﺑەﺷە
ﺗێﮑەڵەﯾەﮐﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮﻧﮕە ﻟە ﭘﺮۆﺳەی ﺋۆﮐﺴﺠﯿﻨﯽ ڕوەﮐەﮐﺎﻧﺪا ،ﺋەم ﺑەﺷە ﻟە ﺷﮑڵێﮑﯽ
ﮐڵێﺸەﯾﯽ ﭼﻮارﮔۆﺷە دەﭼێﺖ و زۆر ﺟﻮاﻧە و ﺑە ﺋەڵﻘەی ﺑەﻧﺰﯾﻦ ﻧﺎودەﺑﺮێﺖ .ﺟﮕە ﻟەوەی ﻟە
ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺋۆﮐﺴﯿﺠﯿﻨﯽ ﺋێﻤەﺷﺪا ،ﻟە ﺧﻮێﻨەﮐەﻣﺎﻧﺪا ،ﻫﯿﻤۆﮔڵۆﺑﯿﻦ ﻫەﯾە ،ﻟە ﻧێﻮ ﺋەم
ﻫﯿﻤۆﮔڵۆﺑﯿﻨەدا ﻫەر ﻫەﻣﺎن ﺋەو ﺋەڵﻘە ﭼﻮارﮔۆﺷە ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸﺎﻧە ﻫەن .ﻟە ﺑڕی
ﻣﺎﮔﻨﯿﺴﯿۆم ،ﻟە ﻧﺎوەﻧﺪەﮐەﯾﺪا ﺋﺎﺳﻦ ﻫەﯾە ،ﺳەوز ﻧﯿﻦ ﺑەڵﮑﻮ ﺳﻮرن.
ﺑە ﻫەﻣﺎن ﺷێﻮە ،ﭘﺮۆﺗﯿﻨﯽ ﺑەﮐﺘﺮﯾﺎ و ﭘﺮۆﺗﯿﻨﯽ ﺋێﻤەی ﺋﻨﺴﺎن وەک ﯾەﮐﻦ .ﻟە ﻫەﻗﯿﻘەﺗﺪا،
ﻟەم دواﯾﯿەدا دۆزراوەﺗەوە ،ﮐە ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﭘﺮۆﺗﯿﻦ ﻟە ﺑەﮐﺘﺮﯾﺎدا ﻧﺰﯾﮑە
ﻟە ﺟۆرێﮏ ﮐە ﺑەﻫۆی ﻣﺎدەﯾەﮐەوە ﻟە ﺧﺎﻧە ﺳﻮرەﮐﺎﻧەوە دەﺗﻮاﻧێﺖ ﺧﺎﻧەی ﭘﺮۆﺗﯿﻨﯽ ﺳﻮر
ﺑەرﻫەم ﺑﻬێﻨێﺖ .ﺑەﻣﺠۆرە دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐە ﻓۆرﻣێﮑﯽ ژﯾﺎن ﻟە ﻓۆرﻣێﮑﯽ ﺗﺮی ژﯾﺎﻧەوە ﺋەوەﻧﺪە
ﻧﺰﯾﮑە .واﺗە ﮔﺸﺘﮕﯿﺮی ﭘێﮑﻬﺎﺗەﯾﯽ ﻗﻮڵﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯿﺎﻧەی ﻣەﺧﻠﻮﻗﺎﺗە زﯾﻨﺪوەﮐﺎن ﺑەڕاﺳﺘﯽ
دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﺟﻮاﻧە .ﻫەﻣﻮو ﮐﺎﺗێﮏ ﺋێﻤەی ﺋﻨﺴﺎن ،ﺋەوەﻧﺪە ﺷﺎﻧﺎزی دەﮐەﯾﻦ ﺑەوەی ﮐە
ﺗەﻧﺎﻧەت ﺧﺰﻣەﮐﺎﻧﻤﺎن ﻟە ﻧێﻮ دوﻧﯿﺎی ﺷﺎﻧﺸﻨﯿﻨﯽ ﺋﺎژەڵﺎﻧﺪا ﺑﻨﺎﺳﯿﻨەوە.
ﺋەی ﺋەﺗۆﻣەﮐﺎن .ﯾەک ﻟە دوای ﯾەک ،ﻣﯿﻞ ﻟە دوای ﻣﯿﻞ ،ﺟﻮاﻧﯿەﮐﯿﺎن دروﺳﺘﮑﺮدوە ،ﻟە
ﮐڵێﺸەﯾەﮐﯽ دوﺑﺎرە ﺑﻮەوەی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎڵﯽ ﭘێﮑﻬﺎﺗﻮون .ﻣﺎت و ﻣەﻧﮓ دێﻨە ﺑەرﭼﺎو ،دەڵێﯽ
ﭘەرداﺧێﮏ ﺋﺎون و ﭼەﻧﺪەﻫﺎ ڕۆژە داﭘۆﺷﺮاون ،ﺑەڵﺎم ﺋەم ﺋەﺗۆﻣﺎﻧە ﻫەﻣﯿﺸە ﻫەر ﭼﺎﻻﮐﻦ و
ڕوەﮐە ﺟێﺪەﻫێﻠﻦ و ﻟە ﻧﺎوەوە ﻫەڵﺪەﺑەزﻧەوە و دێﻨەوە .ﺋەوەی ﻟەﺑەرﭼﺎواﻧﯽ ﺋێﻤە ﻫێﻤﻦ
و ﻣەﻧﮓ دﯾﺎرە ،ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺳەﻣﺎﯾەﮐﯽ داﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﺷێﺘﺎﻧەﯾە.
دﯾﺴﺎﻧەوە ﺋەوە دۆزراﯾەوە ﮐە دوﻧﯿﺎ ﻟە ﻫەﻣﺎن ﺋەﺗۆم دروﺳﺘﺒﻮە! ﺋەﺳﺘێﺮەﮐﺎن ﻟە ﻫەﻣﺎن
ﺋەو ﻣﺎدەﯾە دروﺳﺘﺒﻮن ﮐە ﺧۆﻣﺎﻧﯽ ﻟێ دروﺳﺖ ﺑﻮﯾﻦ .ﭘﺎﺷﺎن ﺋەﻣەش دەﺑێﺘە ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮏ،
ﺋﺎﯾﺎ ﺋەو ﻣﺎدەﯾەی ﺋێﻤەی ﻟێ دروﺳﺘﺒﻮﯾﻦ ﻟە ﮐﻮێﻮە ﻫﺎﺗﻮە؟ ﻧەک ﺗەﻧﻬﺎ ﺳەرﭼﺎوەی ژﯾﺎن
ﭼﯿﯿە ،ﯾﺎﺧﻮد ﻋەرد ﻟە ﮐﻮێﻮە ﻫﺎﺗﻮە ،ﺑەڵﺎم ﺋەو ﻣﺎدەﯾەی ژﯾﺎن و ﻋەردی ﻟێ دروﺳﺘﺒﻮە
ﻟە ﮐﻮێﻮە ﻫﺎﺗﻮە؟ ﻟەوە دەﭼێﺖ ﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﻫەﻧﺪێﮏ ﺋەﺳﺘێﺮە ﮔﺎزێﮏ ﭘەﺧﺶ
ﺑﻮﺑێﺖ ،ﻫەروەک ﺋەو دﯾﺎردەﯾەی ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﻫەﻧﺪێﮏ ﺋەﺳﺘێﺮە دەﺗەﻗﻨەوە.

ﺑەﻣﺠۆرە ﺋەم ﺧﺎﺷﺎﮐەی ﮐە ﺑە ﻋەرد ﻧﺎودەﺑﺮێﺖ ،ﭼﻮار ﺑﻠﯿۆن ﺳﺎڵ و ﻧﯿﻮە ﭼﺎوەڕواﻧە،
دەﺳﻮڕێﺘەوە و ﻟە ﮔۆڕاﻧﺪاﯾە ،ﺋێﺴﺘﺎش ﺋەم ﻣەﺧﻠﻮﻗە ﻏەرﯾﺒە )ﺋﻨﺴﺎن( ﻟێﺮەدا ﻟە
ﺑەراﻧﺒەر ﺋێﻮەدا ﺑە ﭼەﻧﺪ ﺋﺎﻣﺮازێﮑەوە وەﺳﺘﺎوە و ﻗﺴەﺗﺎن ﺑۆ دەﮐﺎت .ﭼە دوﻧﯿﺎﯾەﮐﯽ
ﺟﻮاﻧە! ﯾﺎﺧﻮد ﺳەﯾﺮی ﻓﺴﯿۆﻟۆژﯾﺎی ﺋﻨﺴﺎن ﺑﮑە ،ﻫﯿﭻ ﻟەوە ﺟﯿﺎواز ﻧﯿە ﮐە ﺑﺎﺳﯽ دەﮐەم.
ﺋەﮔەر ﻟە ﻧﺰﯾﮑەوە ﻟە ﻫەر ﺷﺘێﮏ ﺑڕواﻧﯽ ،دەﺑﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮏ ﻟە ﻫەﻗﯿﻘەت ﺑە ﺟۆش و
ﺧﺮۆﺷﺘﺮ ﻧﯿە ،ﮐە ﺑۆ زاﻧﺎ ﮔەﻧﺠﯿﻨەﯾەﮐﯽ ﭘڕ ﺋﺎڵﺘﻮﻧە و ﺑە ﻫﯿﻤەﺗﯽ ﺑێﻮﭼﺎن و ورد ﮐەﺷﻔﯽ
دەﮐﺎت.
ﻟە ﻓﺴﯿۆﻟۆژﯾﺪا ،ﺋﻨﺴﺎن ﺑﯿﺮ ﻟە ﭘەﻣﭙﺪاﻧﯽ ﺧﻮێﻦ دەﮐﺎﺗەوە ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ﮐﺎﺗێﮏ ﮐﯿﮋۆڵەﯾەک
ﯾﺎری ﭘەت – ﭘەﺗێﻦ دەﮐﺎت ،ﭼﯽ ﻟە ﻧﺎو ﺑەدەﻧﯿﺪا ڕودەدات؟ ﺧﻮێﻦ وروژم دێﻨێﺖ ،دەﻣﺎرە
ﭘێﮑەوە ﮔﺮێﺪراوەﮐﺎن ،ﭼۆن ﺋﺎڵﻮﮔۆڕی ﻓەرﻣﺎﻧەﮐﺎن دەﮐەن ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە :ﭼۆن ﺋەم ﭘەت –
ﭘەﺗێﻨە ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ ﮐﺎردەﮐﺎﺗە ﺳەر دەﻣﺎری ﻣﺎﺳﻮﻟﮑەﮐﺎن و وەڵﺎﻣەﮐﺎن دەﮔﻮازﻧەوە ﺑۆ
ﻣێﺸﮏ و دەڵێﻦ ” ،ﺋەوە ﺋێﺴﺘﺎ ﺋێﻤە ﺧۆﻣﺎن ﮐێﺸﺎ ﺑە ﻋەرددا ،ﺗۆش ﮔﺮژی زﯾﺎدﺑﮑە و ﺑۆ
ﺋەوەی ﺋەزﯾەﺗﯽ ﭘﺎژﻧەﮐﺎن ﻧەدەﯾﻦ ”.ﮐە ﮐﯿﮋۆڵەﮐە ﻫەڵﺒەزوداﺑەز دەﮐﺎت ،ﮔﺮوﭘێﮑﯽ ﺗﺮ ﻟە
ﻣﺎﺳﻮﻟﮑەﮐﺎن ﻫەن ﮐە وەڵﺎﻣﯿﺎن ﻟە ﮔﺮوﭘێﮑﯽ ﺗﺮی دەﻣﺎرەوە ﺑۆ دێﺖ و دەڵێﺖ ” ،ﯾەک ،دو،
ﺳێ ،ﯾەک دو ،ﺳێ…” ﮐﺎﺗێﮏ ﮐﯿﮋەﮐە وا دەڵێﺖ ،ﻟەواﻧەﯾە ﻟە ﻫەﻣﺒەر ﻣﺎﻣۆﺳﺘﺎﮐەﯾﺪا ،ﮐە
ﺳەﯾﺮی دەﮐﺎت ،زەردەﺧەﻧە ﻟەﺳەر ﻟێﻮاﻧﯽ ﺑێﺖ.
ﺋﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻟە ﮐﺎرەﺑﺎ ﺑﺪوێﯿﻦ .ﻫێﺰەﮐﺎﻧﯽ ﯾەﮐﺘﺮ ڕاﮐێﺸﺎن ،ﮐە ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە ﻧێﮕەﺗﯿﭫ و
ﭘۆزەﺗﯿﭫ ،ﺋەوەﻧﺪە ﺑەﻫێﺰن ﮐە ﻟە ﻧێﻮ ﻫەر ﺗﻮﺧﻤێﮑﯽ ﻧۆرﻣﺎڵﺪا ،ﻫەر ﻫەﻣﻮ ﺑﺎرﮔەﮐﺎن،
ﻧێﮕەﺗﯿﭫ و ﭘۆزەﺗﯿﭫ ،ﻫﺎوﺳەﻧﮕﯿەﮐﯽ ڕێﮏ ﭘێﮑﺪەﻫێﻨﻦ ،ﻫەﻣﻮ ﺷﺘێﮏ ﻟەﮔەڵ ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﺮدا
ﯾەﮐﺘﺮ رادەﮐێﺸﻦ .ﺑۆ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ زۆر ﮐەس ﺳەرﻧﺠﯽ ﻟە دﯾﺎردەی ﮐﺎرەﺑﺎ ﻧەداﺑﻮ ،ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە
ﭼەﻧﺪ ﺑۆﻧەﯾەﮐﺪا ﻧەﺑێﺖ ﮐﺎﺗێﮏ ﮐە ﭘﺎرﭼەﯾەک ﻣﺎدەی ﮐﺎرەﺑﺎﯾﺎن ﻟە ﭘﺎرﭼەﯾەﮐﯽ ﺗﺮ
ﺧﺸﺎﻧﺪوە و ﺑﻮە ﺑەﻫۆی ڕاﮐێﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎرﭼە ﮐﺎﺧەزێﮏ ،ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ﻟە ڕۆژﮔﺎری ﺋەﻣڕۆدا،
دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐﺎﺗێﮏ ﯾﺎری ﺑەﻣﺠۆرە ﺷﺘﺎﻧە دەﮐەﯾﻦ ،ﻟە ﻧﺎوەوە ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺑێﺸﻮﻣﺎر ﺋﺎﻣێﺮﻣﺎن
ﻫەﯾە ،ﮐەﭼﯽ دەﺑﯿﻨﯿﻦ زاﻧﺴﺖ ﻫێﺸﺘﺎ ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﻫەﻣەﻻﯾەﻧە ﺗەﻗﺪﯾﺮی ﺋەﻣە ﻧﺎﮔﺮێﺖ.
ﺑۆ ﺋەوەی ﻧﻤﻮﻧەﯾەﮐﺘﺎن ﺑﺪەﻣێ ،ﮐﺎﺗێﮏ ”ﻣێﮋوی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣۆم” ی ﻓﺎراداﯾﻢ ﺧۆێﻨﺪەوە ،ﮐە
ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە ﺷەش ﻣﻮﺣﺎزەرەی ﺟەژﻧﯽ ﺳەری ﺳﺎڵ ﺑۆ ﻣﻨﺪاڵﺎن .ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟەم ﻣﻮﺣﺎزەراﻧە
ﺋەوەﯾە ،ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿە ﺳەﯾﺮی ﭼﯽ دەﮐەﯾﺖ ،ﺧۆ ﺋەﮔەر ﺗەواو ﻟە ﻧﺰﯾﮑەوە ﺳەﯾﺮﯾﺎن ﺑﮑەﯾﺖ،
ﺋەوا ﺧۆت ﻟە ﺳەرﺗﺎﭘﺎی ﮔەردوﻧﺪا ڕۆڵﺖ دەﺑێﺖ .ﺧۆﺷﯽ ﻫێﻨﺪە ﺳەﯾﺮی ﻫەﻣﻮ ﺳﯿﻤﺎﯾەﮐﯽ
ﻣۆﻣەﮐەی ﮐﺮدوە ﻫەﺗﺎ ﭼۆﺗە ﻧﺎو ﺳﻮﺗﺎﻧﯽ ﻣۆﻣەﮐەوە .ﺑەڵﺎم ﭘێﺸەﮐﯽ ﮐﺘێﺒەﮐە ،ﮐﺎﺗێﮏ ﺑﺎس
ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ ﻓﺎرادای و ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە دۆزﯾﻨەوەﮐﺎﻧﯽ دەﮐﺎت ،ﺋەوە ڕون دەﮐﺎﺗەوە ﮐە ﺋەو
ﮐەﺷﻔەی ﮐﺮدﺑﻮو ﮐە ﺋەو ﺑڕە ﮐﺎرەﺑﺎﯾەی ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑۆ ﺷﯿﮑﺎری ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ electrolysis
ﺗﻮﺧﻤە ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯿەﮐﺎن ڕاﺳﺘەواﻧە دەﮔۆڕێﻦ ﻟەﮔەڵ ژﻣﺎرەی ﺋەو ﺋەﺗۆﻣﺎﻧەی ﮐە ﺟﯿﺎدەﺑﻨەوە
ﻟەﺳەر ژﻣﺎرەی ﻫﺎوﺗﺎی ڕەﮔەزی ] . Valence Number[1ﺟﮕە ﻟەوە ،ﺋەوەش ﺑﺎس دەﮐﺎت ﮐە
ﮐە ﺋەو ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙﺎﻧەی ﺋەو ﮐەﺷﻔﯽ ﮐﺮدون ﻟە ڕۆژﮔﺎری ﺋەﻣڕۆدا ﺑەﮐﺎردێﻦ ﺑۆ زاﺧﺎوی
ﮐﺮۆﻣﯽ و ﺋۆﮐﺴﯿﺪە – ڕەﻧﮕﮑﺮدﻧﯽ ﺋەﻟەﻣﻨﯿۆم و دەﯾﺎن ﺑﻮاری ﺗﺮی ﭘﯿﺸەﺳﺎزی .ﻓﺎرادای
دواﯾﯽ ﻟەﻣەڕ ﮐەﺷﻔﮑﺮدﻧەﮐﺎﻧﯿەوە دەڵێﺖ ” ،ﺋەﺗۆﻣەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎدە ﻟە ﭼەﻧﺪ ڕێﮕﺎﯾەﮐەوە ﻫێﺰی
ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿﺎن ﺗێﺪاﯾە ،ﮐە ﺋەم ﻫێﺰاﻧە واﯾﺎن ﮐﺮدووە ﭼەﻧﺪ ﺧﺎﺳﯿەﺗێﮑﯽ زەق ﺑە ﺋەﺗۆﻣەﮐﺎن
ﺑﺒەﺧﺸﻦ ،ﻟە ﻧێﻮﯾﺎﻧﺪا ﺳﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎوﭼﻮﻧﯿەﮐﯽ ”.ﻓﺎرادای ﺋەو ﻫۆﮐﺎرەی دۆزﯾﯿەوە
ﮐە دەﺑێﺖ ﺑەﻫۆی ﯾەﮐﮕﺮﺗﻨﯽ ﺋەﺗۆﻣەﮐﺎن ،ﺋەو ﺷﺘﺎﻧەی ﮐە ﯾەﮐﺨﺴﺘﻨﯽ ﺋﺎﺳﻦ و ﺋۆﮐﺴﺠﯿﻦ
دﯾﺎری دەﮐەن و ﺋۆﮐﺴﺎﯾﺪی ﺋﺎﺳﻦ دروﺳﺖ دەﺑێﺖ ،ﺋەم ﺷﺘﺎﻧە ﻫەﻧﺪێﮑﯿﺎن ﻟە ڕوی ﺑﺎرﮔەی
ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿەوە ﭘۆزەﺗﯿﭫ و ﻫەﻧﺪێﮑﯽ ﺗﺮﯾﺎن ﻧێﮕەﺗﯿﭭﻦ ،ﺋەﻣﺎﻧەش ﺗﺎ ﺋەوﭘەڕی ڕﯾﮋەﮐەﯾﺎن
ﯾەﮐﺘﺮ رادەﮐێﺸﻦ .ﺋەوەﺷﯽ دۆزﯾﯿەوە ﮐە ﮐﺎرەﺑﺎ ﺑە ﯾەﮐە دێﺖ ،ﮐە ﺋەوﯾﺶ ﺋەﺗۆﻣە.
ﺋەﻣﺎﻧە ﻫەردوﮐﯿﺎن ﺋﯿﮑﺘﺸﺎﻓﺎﺗﯽ ﮔەورە ﺑﻮن ،ﺑەڵﺎم ﻟەﻣەش ﺑە ﺧﺮۆﺷﺘﺮ ﺋەوەﺑﻮ ﮐە ﺋەﻣە
ﯾەﮐێﮏ ﺑﻮ ﻟە ﺳﺎﺗە ﻫەرە دراﻣﺎﺗﯿﮑﯿﯿەﮐﺎن ﻟە ﻣێﮋوی زاﻧﺴﺘﺪا ،ﯾەﮐێﮏ ﺑﻮو ﻟەو ﺳﺎﺗە
دەﮔﻤەﻧﺎﻧەی ﮐە دوو ﺑﻮاری ﻣەزﻧﯽ زاﻧﺴﺖ دەﺑﻦ ﺑە ﯾەک و ﯾەک دەﮔﺮن .ﻓﺎرادی] [3ﻟە
ﻧﺎﮐﺎو ﺑۆی دەرﮐەوت ﮐە ﻟە ﻫەﻗﯿﻘەﺗﺪا دوو ﺷﺘﯽ ﺟﯿﺎوازن ﺑەڵﺎم دوو ﻻﯾەﻧﯽ ﺟﯿﺎوازی
ﻫەﻣﺎن ﺷﺘﻦ .ﻫەم ﮐﺎرەﺑﺎ ﺧﻮێﻨﺮاﺑﻮ ﻫەم ﮐﯿﻤﯿﺎش ﺧﻮێﻨﺮاﺑﻮ .ﺑەڵﺎم ﺋەوا ﻟە ﭘڕێﮑﺪا دو
ﻻﯾەﻧﯽ ﻫەﻣﺎن ﺷﺘﻦ – ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﭼەﻧﺪ ﮔۆڕاﻧێﮑﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە ﭼەﻧﺪ ﻫێﺰێﮑﯽ

ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ .ﻫەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎش ﻫەر ﺑەوﺟۆرە ﻟێﯽ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻮﯾﻦ.
ﻫەروەک ﺧۆﺗﺎن دەزاﻧﻦ ،ﻟە ڕۆژﮔﺎری ﺋەﻣڕۆدا ڕۆژﻧﺎﻣەﮐﺎن ﺳﺘﺎﻧﺪاردێﮑﯿﺎن ﺑۆ ﻫەﻣﻮ
دۆزﯾﻨەوەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ ﻟە ﻓﺴﯿۆﻟۆژﯾﺪا ﻫەﯾە:
”زاﻧﺎ دۆزەرەﮐە ﮔﻮﺗﯽ ﮐە ﮐەﺷﻔەﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﻟە ﺑﻮاری ﺷێﺮﭘەﻧﺠەدا ﺑەﮐﺎرﺑﻬێﻨﺮێﺖ ”
ﮐەﭼﯽ ﺧۆﺷﯿﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺑەﻫﺎی ﺷﺘەﮐە ﺧۆی ﺗەﻓﺴﯿﺮﺑﮑەن.
ﻫەوڵﺪان ﺑۆ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﯾەﮐﯽ
ﺳەﺧﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺋەﻗڵﯿﯽ ﻣﺮۆڤ .ﺋەم ﭘﺮۆﺳەﯾە ﭼەواﺷەﮔەﻟێﮑﯽ ﺷﺎراوە ﻟەﺧۆدەﮔﺮێﺖ ،وەک
ﮔﻮرﯾﺴﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘەڕﯾﻨەوەی ﺋەﮐﺮۆﺑﺎﺗەﮐﺎن ﻟۆژﯾﮑﯿە و ﺋﻨﺴﺎن ﺑۆ ﺋەوەی ﻫەڵە ﻧەﮐﺎت دەﺑێﺖ
وەﻫﺎ ﻟەﺳەری ﺑڕوات ﮐە ﭘێﺸﺒﯿﻨﯽ ﺋەوە ﺑﮑﺎت ﭼﯽ ڕودەدات .ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮاﻧﺘەم و
ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐﺎﻧﯽ ﺗﯿۆری ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻤﻮﻧەﯾەﮐﻦ ﻟەم ﺟۆرە.
ﻻﯾەﻧﯽ ﺳێﯿەﻣﯽ ﺑﺎﺑەﺗەﮐەم ﻟەﻣەڕ زاﻧﺴﺖ ﺋەو ﻣﯿﺘۆدەﯾە ﮐە ﺑۆ دۆزﯾﻨەوەی ﺷﺘەﮐﺎن
ﺑەﮐﺎردێﺖ .ﺋەم ﻣﯿﺘۆدە ﺑەﻧﺪە ﻟەﺳەر ﺋەو ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙەی ﮐە ﺗێڕاﻣﺎن ﺳەﻧﮕﯽ ﻣەﺣەﮐە ﺑۆ
ﺋەوەی ﻗەرار ﺑﺪەﯾﻦ ﺷﺘێﮏ واﯾە ﯾﺎن ﻧەء .ﺋەﮔەر ﺗێڕاﻣﺎن دوا وێﺴﺘﮕەی ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ و
ﺳەﻧﮕﯽ ﻣەﺣەﮐﻤﺎن ﺑێﺖ ﺑۆ ﻫەﻗﯿﻘەﺗﯽ ﻓﮑﺮەﯾەک ،ﺋەوا ﺋﻨﺴﺎن دەﺗﻮاﻧێﺖ ڕاﺳﺘەﺧۆ ﻟە ﻫەﻣﻮ
ﻻﯾەﻧەﮐﺎن و ﺧﺎﺳﯿەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی زاﻧﺴﺖ ﺗێﺒﮕﺎت .ﺑەڵﺎم ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺋەو ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﻧەی ﻟەم
ﻣﯿﺘۆدەدا ﺑەﮐﺎردێﺖ ﺑە ﻣﺎﻧﺎی ﺋﯿﺨﺘﯿﺒﺎر  testدێﺖ ،ﻫەروەک ﺋەو ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﻧە دێﺖ ﮐە
ﺋەﮔەر ﺳەد ﺟﺎر ﮐﺤﻮل ﺗﺎﻗﯽ ﺑﮑەﯾﺘەوە ﺋەوا ﻫەر ﮐﺤﻮﻟە و ﻟە ڕۆژﮔﺎری ﺋەﻣڕۆدا،
ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐە دەﺑێﺖ ﺑەﻣﺠۆرە ﺑۆ ﺧەڵﮑەﮐە ﺗەرﺟەﻣە ﺑﮑەﯾﺖ ” :ﺣﺎڵەﺗﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎ ﯾﺎﺳﺎﮐە
ﺋﯿﺨﺘﯿﺒﺎر دەﮐﺎت ” .ﯾﺎﺧﻮد ،ﺋەﮔەر ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺗﺮ ﺑﯿڵێﯿﻦ ،ﺣﺎڵەﺗە ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﮐە ﺋەوە
دەﺳەﻟﻤێﻨێﺖ ﮐە ﯾﺎﺳﺎﮐە ﻫەڵەﯾە .ﺋەﻣەﯾە ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙﯽ زاﻧﺴﺖ .ﺋەﮔەر ﻫەر ﺑﺎرێﮑﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎ
ﻫەﺑێﺖ ﺑۆ ﻫەر ﯾﺎﺳﺎﯾەک و ﺋەﮔەر ﺑە ﻣﯿﺘۆدی ﺗێڕاﻣﺎن ﺑﺴەﻟﻤێﻨﺮێﺖ ،ﺋەوا ﯾﺎﺳﺎﮐە
ﻫەڵەﯾە.
ﻫەر ﯾﺎﺳﺎﯾەک ﺑﮕﺮﯾﺖ ﻟە ﺧۆﯾﺪا زۆر ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە و ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺧۆی ﻫەﯾە ،ﭼﻮﻧﮑە
ﺋەوەﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻧﺪەدات ﮐە ﯾﺎﺳﺎ ﮐۆﻧەﮐە ﻫەڵەﯾە .ﻟەوەش زﯾﺎﺗﺮ ﮐە ﻣﺎﯾەی ﺗێڕاﻣﺎن و
ﺟێﮕەی ﺧﺮۆﺷﺎﻧە ﺋەوەﯾە ﮐە ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﯾﺎﺳﺎ راﺳﺘەﮐە ،ﺋەﮔەر ﻫەﺑێﺖ ،ﭼﯿﯿە .ﺋەم ﺣﺎڵەﺗە
ﺗﺎﯾﺒەﺗەی ﯾﺎﺳﺎﮐە ،ﻟەﮔەڵ ﺣﺎڵەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮدا دەﺧﻮێﻨﺮێﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﻫﺎوﺷێﻮە
ﺑەرﻫەم ﺑﻬێﻨﻦ .زاﻧﺎ ﺗێﺪەﮐۆﺷێﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﮐە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﺘﺮ ﺑﺪۆزێﺘەوە و ﺳﯿﻤﺎﮐﺎﻧﯽ
ﯾﺎﺧﻮد ﺧﺎﺳﯿەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﺣﺎڵەﺗە ﺗﺎﯾﺒەﺗە دﯾﺎری ﺑﮑﺎت ،ﺋەﻣە ﭘﺮۆﺳەﯾەﮐە ،ﻟە ڕەوﺗﯽ
ﭘەرﺳەﻧﺪﻧﯿﺪا ،ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺑەردەوام ﻣﺎﯾەی ﺧﺮۆﺷﺎﻧە .زاﻧﺎﮐە ﻫەوڵﻨﺎدات ڕاﺑﮑﺎت
ﻟەوەی ﮐە ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪات ﮐە ﯾﺎﺳﺎﮐە ﻫەڵەﯾە ،ﭼﻮﻧﮑە ﺑەرەوﭘێﺸﺠﻮن و ﺧﺮۆﺷﺎن ﻟە ﭘﺮۆﺳە
ﭘێﭽەواﻧەﮐەﺷﺪا ﻫەر ﻫەﯾە ،واﺗە زاﻧﺎﮐە زۆر ﺑە ﭘەﻟە و ﻫەﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﺋەو ﻫەوڵەش
دەدات ﮐە ﺑﯿﺴەﻟﻤێﻨێﺖ ﮐە ﻫەڵەﯾە.
ﺋەو ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙەی ﮐە وردﺑﻮﻧەوە و ڕاﻣﺎن دەﮐﺎت ﺑە ﺳەﻧﮕﯽ ﻣەﺣەک ،ﺳﻨﻮرێﮑﯽ ﺗۆﮐﻤە ﺑۆ ﺋەو
ﺟۆرە ﭘﺮﺳﺎﻧە دەﮐێﺸێﺖ ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘە وەڵﺎم ﺑﺪرێﻨەوە .ﺋەﻣﺎﻧە ﺳﻨﻮرەﮐەﯾﺎن ﺑۆ ﺋەو
ﭘﺮﺳﺎﻧەﯾە ﮐە ﺑەم ﺟۆرە دای ﺑڕێﮋﯾﺖ ” :ﺋەﮔەر ﺋەﻣە ﺑﮑەم ،ﭼﯽ ڕودەدات؟” ڕێﮕﺎﮔەﻟێﮏ
ﻫەن ﺑۆ ﺋەوەی ﺗﺎﻗﯿﯿﺎن ﺑﮑەﯾﺘەوە و ﺳەﯾﺮﯾﺎن ﺑﮑەﯾﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺎری وەﮐﻮ” ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻣﻦ ﺋەﻣە
ﺑﮑەم؟” و ” ﺋەی ﺑەﻫﺎی ﺋەﻣە ﭼﯿﯿە؟” ﻫەﻣﺎن ﺷﺖ ﻧﯿﻦ.
ﺑەﻻم ﺋەﮔەر ﺷﺘێﮏ زاﻧﺴﺘﯽ ﻧەﺑێﺖ ،ﺋەﮔەر ﻧەﺗﻮاﻧێﺖ ﻣﻠﮑەﭼﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯿﯿﺎﻧەی وردﺑﻮﻧەوە
ﺑێﺖ ،ﺋەوا ﺋەوە ﻧﺎﮔەﯾەﻧێﺖ ﮐە ﻣﺮدووە ،ﯾﺎﺧﻮد ﻫەڵەﯾە ،ﯾﺎﺧﻮد ﺳەﺧﯿﻔە .ﺋێﻤە ﻣﺸﺘﻮﻣڕ
ﻟەﺳەر ﺋەوە ﻧﺎﮐەﯾﻦ ﮐە زاﻧﺴﺖ ﺑە ﺟۆرێﮏ ﺑﺎﺷە و ﺷﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺑە ﺟۆرێﮏ ﺑﺎش ﻧﯿﻦ.
زاﻧﺎﯾﺎن ﺣەزﯾﺎن ﻟە ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﺷﺘﺎﻧەﯾە ﮐە دەﺷێﺖ ﺑە وردﺑﻮﻧەوە ﺷﯽ ﺑﮑﺮێﻨەوە و ﺋەو
ﺷﺘﺎﻧەش ﮐە ﺑە زاﻧﺴﺖ ﻧﺎودەﺑﺮێﻦ دەدۆزرێﻨەوە .ﺑەڵﺎم ﮔەﻟێﮏ ﺷﺖ ﻫەروا ﻟە دەرەوە
دەﻣێﻨﻨەوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﻣﯿﺘۆدەﮐە ﺑۆ ﺋەوان ﮐﺎرﻧﺎﮐﺎت .ﺋەﻣەش ﺋەوە ﻧﺎﮔەﯾەﻧێﺖ ﮐە ﺋەم
ﺷﺘﺎﻧە ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿﻦ ،ﻟە ﻫەﻗﯿﻘەﺗﺪا ،ﮔﺮﻧﮕﻦ و ﻟە ﮔەﻟێﮏ ڕوی ﺗﺮەوە زۆر ﮔﺮﻧﮕﺘﺮن .ﻟە ﻫەر
ﻗەرارێﮑﺪا ﺑۆ ﮐﺎرﮐﺮدن ،ﮐە دەﺑێﺖ ﺧۆت ﯾەﮐﻼﯾﯽ ﺑﮑەﯾﺘەوە ﮐە ﭼﯽ ﺑﮑەﯾﺖ ،ﭘێﻮﺳﺘە ﻫەﻣﯿﺸە

ﭘﺮﺳﯽ ” ﭼﯽ ﻟەﺧۆﺑﮕﺮێﺖ و ﭼۆن ﺑﮑﺮێﺖ” ﺑﺨەﯾﺘە ﺑەردەم ﺧۆت ،ﺋەﻣەش ﺑەوە ﭼﺎرەﺳەر ﻧﺎﮐﺮێﺖ
و ﺑە ﺗەﻧﻬﺎ ﺋەوە ﺑەس ﻧﯿﯿە ﮐە ﺑڵێﯿﺖ” :ﺋەﮔەر ﺋەﻣە ﺑﮑەم ،ﭼﯽ ڕودەدات؟” .ﺑەڵﮑﻮ
دەڵێﯿﺖ ” :ﺑە دڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە ،دەزاﻧﯿﺖ ﭼﯽ ڕوودەدات ،ﺋﻨﺠﺎ ﻗەراردەدەﯾﺖ ﮐە ﺋﺎﯾﺎ
دەﺗەوێﺖ ﮐﺎرەﮐە ﺑﮑەﯾﺖ ،ﯾﺎن ﻧەی ﮐەﯾﺖ .”.ﺑەڵﺎم ﺋەﻣە ﻫەﻧﮕﺎوێﮑە زاﻧﺎﮐە ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ
ﻫەڵﯽ ﺑﮕﺮێﺖ .دەﺗﻮاﻧێﺖ ﺳەردەرﺑﮑﺎت ﻟەوەی ﮐە ﭼﯽ ڕودەدات ،ﺑەڵﺎم دﯾﺴﺎﻧەوە دەﺑێﺖ ﺋەو
ﺑڕﯾﺎرە ﺑﺪەﯾﺖ ﮐە ﺋەم ڕێﮕﺎﯾەت ﺑە دڵە ﯾﺎن ﻧەء.
ﻟە زاﻧﺴﺘﺪا ژﻣﺎرەﯾەک دەرﻫﺎوﯾﺸﺘە ﻫەن ﮐە ﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﭘﺮﯾﻨﺴﭙﯽ ڕاﻣﺎن observation
وەک ﻣﯿﺘۆدێﮑﯽ ﺣﻮﮐﻤﺪان دەردەﮐەون .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ڕاﻣﺎن و وردﺑﻮﻧەوە ﻧﺎﺑێﺖ ﺑە ﻫەڵەﺷەﯾﯽ
ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪرێﻦ ،دەﺑێﺖ زۆر ورﯾﺎ ﺑﯿﺖ .ﭼﻮﻧﮑە ﻟەواﻧەﯾە ﺗۆزێﮏ ﺧۆڵ و ﭘﯿﺴﯽ ،ﯾﺎن
ﺗەﭘﻮﺗۆز ﻟە ﻧﺎو ﺋﺎﻣێﺮەﮐﺎﻧﺪا ﯾﺎن دەزﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺪا ﻫەﺑێﺖ ﮐە دەﺑێﺖ ﺑە ﻫۆی
ﮔۆڕﯾﻨﯽ ڕەﻧﮓ ،ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﻓﮑﺮت ﻟەﻣە ﻧەدەﮐﺮدەوە .دەﺑێﺖ وردﺑﻮﻧەوەﮐﺎﻧﺖ زۆر ﺑە ورﯾﺎﯾﯽ
ﺳەﯾﺮﺑﮑەﯾﺖ و ﺑﭙﺸﮑﻨﯿﺖ ،ﺋﻨﺠﺎ دﯾﺴﺎﻧەوە ﺳەﯾﺮﯾﺎن ﺑﮑەﯾﺘەوە و ﭼێﮑﯿﺎن ﺑﮑەﯾﺘەوە ،ﺋەﻣەش
ﺑۆ ﺋەوەی دڵﻨﯿﺎﺑﯿﺖ ﮐە ﻟە ﻫەﻣﻮو ﻫەﻟﻮﻣەرﺟەﮐﺎن ﺗێ ﺑﮕەﯾﺖ ﮐە ﻟە ﺋﺎرادا ﻫەن و ﺋەوەش
ﮐە ﮐﺮدوﺗە ﺑە ﻫەڵە ﺗەﻓﺴﯿﺮﻧەﮐەﯾﺖ.
ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە ﮐە ﺧەڵﮏ زۆر ﺟﺎر ﺑە ﻫەڵە ﻟەم وردەﮐﺎرﯾﯿە ﺗێﺪەﮔەن .ﮐﺎﺗێﮏ ﯾەﮐێﮏ
دەڵێﺖ ﮐە ﺷﺘێﮑﯽ زۆر ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاوە ،زۆرﺑەی ﺟﺎر ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺋەوەﯾە ﮐە ﮐﺎرەﮐەی
ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ورد)وردەﮐﺎری( ﮐﺮدوە .ﮔﻮێﻢ ﻟە ﺧەڵﮏ ﺑﻮە ﮐە ﺑﺎﺳﯽ ڕەﺷەﮐﻮژی
”زاﻧﺴﺘﯿﯿﺎﻧە”ی ﺟﻮﻟەﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺋەڵﻤﺎﻧﯿﺎﯾﺎن ﮐﺮدوە ،ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮑﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﻧەﺑﻮوە ،ﺑەڵﮑﻮ
ﺗەﻧﻬﺎ ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺷﺘەﮐەﯾﺎن ﺑە وردی ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاوە .ﻫﯿﭻ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎﮐﺎت ﮐە ﺋﻨﺴﺎن
وردﺑﻮﻧەوە ﺑﮑﺎت و دواﯾﯿﺶ ﭼێﮑﯿﺎن ﺑﮑﺎت ﺑۆ ﺋەوەی ﺷﺘێﮏ دﯾﺎری ﺑﮑﺎت .ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾە ﺑێﺖ،
ﻟە ڕۆژﮔﺎری ڕۆﻣەﮐﺎن و ﮔەﻟێﮏ زەﻣەﻧﯽ ﺗﺮدا ڕەﺷەﮐﻮژی ”زاﻧﺴﺘﯿﯿﺎﻧە”ی ﺧەڵﮏ ﻟە ﺋﺎرادا
ﺑﻮوە ،ﺋەﻣە ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﮐە زاﻧﺴﺖ ﺑەم ﺟۆرەی ﺋەﻣڕۆ ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ ﺑەﺳەردا ﻧەﻫﺎﺗﺒﻮ و
زۆرﯾﺶ ﺋﺎوڕ ﻟە وردەﮐﺎری ﻧەدراﺑﻮەوە و ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﭘێﻨەدراﺑﻮ .ﻟەم ﺟۆرە ﺣﺎڵەﺗﺎﻧەدا،
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧەڵﮏ ﮐە ﺑﺎس ﻟە ﮐﺎری ”وردەﮐﺎری” ﺑﮑﺎت ﻟە ﺑﺮی وﺷەی ” زاﻧﺴﺘﯽ”.
ژﻣﺎرەﯾەک ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﺋﺎرادا ﻫەن ﮐە ﭘەﯾﻮەﺳﺘﻦ ﺑە ﺑﻮاری ﮐﺎری ڕاﻣﺎن و
وردﺑﻮﻧەوەوە ،زۆرﺑەی ﺋەوەش ﮐە ﺑە ﻓەﻟﺴەﻓەی زاﻧﺴﺖ ﻧﺎودەﺑﺮێﺖ ﺑﺎﯾەخ ﺑە ﮔﻔﺘﻮﮔۆ
دەدات ﻟەﻣەڕ ﺋەم ﺗەﮐﻨﯿﮑﺎﻧەوە .ﻟێﺮدا ،وەک ﻧﻤﻮﻧە ،ﺗەﻓﺴﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺋەﻧﺠﺎﻣێﮏ
دەﻫێﻨﯿﻨەوە .ﺋەﮔەر ﻧﻤﻮﻧەﯾەﮐﯽ ﻫﯿﭻ ﺑﺎس ﺑﮑەﯾﻦ ،ﻧﻮﮐﺘەﯾەﮐﯽ ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮓ ﻟەﻣەڕ ﭘﯿﺎوێﮏ
ﻫەﯾە ﮐە دەﭼێﺖ و ﻧﺎڕازی ﺧۆی ﻻی ﻫﺎوڕێﯿەﮐﯽ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﺋەﻓﺴﻮﻧﺎوی و
ﻏەﯾﺒﺌﺎﻣێﺰ دەردەﺑڕێﺖ و ﺑﺎﺳﯽ ﻣەزراﮐەی ﺧۆی دەﮐﺎت دەڵێﺖ ﮐە ﺋەﺳﭙە ﺳﭙﯿﯿەﮐﺎن زۆر
زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﺋەﺳﭙە ڕەﺷەﮐﺎن دەﺧۆن .ﺋەﻣە ﻧﯿﮕەراﻧﯽ ﮐﺮدووە و ﺗێ ﻧﺎﮔﺎت ﺑۆﭼﯽ ﺋەم ﺷﺘە
ﺑەﻣﺠۆرەﯾە ،ﮐﺎﺑﺮای ﺑﺮادەر ﭘێﯽ دەڵێﺖ ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ژﻣﺎرەی ﺋەﺳﭙە ﺳﭙﯿﯿەﮐﺎن ﻟە
ﮐێڵﮕەﮐەدا زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻦ ﻟە ﺋەﺳﭙە ڕەﺷەﮐﺎن.
ﺋەﻣە ﺷﺘێﮑە ﮐە ﻣﺎﯾەی ﮔﺎڵﺘەﺟﺎڕﯾﯿە ،ﺑەڵﺎم ﻫەر ﺧۆت ﺑﯿﺮﺑﮑەوە ﮐە ﭼەﻧﺪ ﻟە ﺣﻮﮐﻤﺪاﻧﯽ
ﺟۆرﺑەﺟۆردا ﻫەڵەت ﮐﺮدووە .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،دەڵێﯿﺖ ” ،ﺧﻮﺷﮑەﮐەم ﺳەرﻣﺎی ﺑﻮو و دوو ﻫەﻓﺘەی
ﺗﺮ…… ، ”.ﺋەﻣە وەک ﺣﺎڵەﺗﺎﻧەی ﺳەرەوە واﯾە ﮐە ﺋﯿﺸﺎرەﻣﺎن ﭘێﺪا ،ﻣەﺑەﺳﺘﻤﺎن ﻟە
ﻣەﺳەﻟەی ﺋەﺳﭙە ﺳﭙﯿﯿەﮐە و ﺋەﺳﭙە ڕەﺷەﮐەﯾە ،ﺋەﮔەر ﺑﯿﺮی ﻟێ ﺑﮑەﯾﺘەوە و ﺑڵێﯿﺖ ﮐە
ژﻣﺎرەی ﺋەﺳﭙە ﺳﭙﯿﯿەﮐﺎن زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻮو ﻟە ﻫﯽ ڕەﺷەﮐﺎن .ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی ﻟۆژﯾﮑﯿﯿﺎﻧەی زاﻧﺴﺘﯽ
ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە دﯾﺴﭙﻠﯿﻨﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻫەﯾە و دەﺑێﺖ ﺋەم دﯾﺴﭙﻠﯿﻨە ﻓێﺮی ﻫەﻣﻮو ﺧەڵﮏ
ﺑﮑەﯾﻦ ،ﭼﻮﻧﮑە ﺋەم ﺟۆرە ﻫەڵﺎﻧە ﻟە ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ ﺋﺎﺳﺘەﮐﺎﻧﺪا ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟە ﺋﺎرادا ﻧەﺑﻦ.
ﺧﺎﺳﯿەﺗێﮑﯽ ﺗﺮی زاﻧﺴﺖ ﺋەوەﯾە ﮐە ﺑﺎﺑەﺗﯿﯿەﯾﺎﻧە ﮐﺎردەﮐﺎت .ﭘﯿﻮﯾﺴﺘە ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﺑﺎﺑەﺗﯿﯿﺎﻧە ﺳەﯾﺮی ﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ ڕاﻣﺎن و وردﺑﻮﻧەوە ﺑﮑﺮێﺖ ،ﭼﻮﻧﮑە ﺗۆ ،وەک ﺗﺎﻗﯿﮑﺎرێﮏ
ﻟەواﻧەﯾە ﺋەﻧﺠﺎﻣێﮑﺖ زﯾﺎﺗﺮ ﺑە دڵ ﺑێﺖ وەک ﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣێﮑﯽ ﺗﺮ .ﭼەﻧﺪ ﺟﺎر
ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﮐە دەﮐەﯾﺖ ،دواﯾﯽ ،ﻟەﺑەر ﻧﺎڕێﮑﯽ ،ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﺑە ﻫۆی ﺗۆزێﮏ ﺧۆڵەوە
ﺑێﺖ ،ﻟە ﮐﺎﺗێﮑەوە ﺑۆ ﮐﺎﺗێﮑﯽ ﺗﺮ ﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐە ﮔۆڕاﻧﯽ ﺑەﺳەردا دێﺖ ،ﻫەﻣﻮو ﺷﺘێﮏ ﻟە ژێﺮ
ﮐۆﻧﺘﺮۆڵﯽ ﺧۆﺗﺪا ﻧﯿﯿە ،ﺣەزدەﮐەﯾﺖ ﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐەت ﺟێﮕەی دڵﻨﯿﺎﯾﯽ ﺑێﺖ ،ﺋﯿﺘﺮ ﭼەﻧﺪ ﺟﺎرێﮏ
دێﺖ و ﮐﺎرەﮐەت ﺑەو ﺟۆرە دەﺑێﺖ و ﺋﻨﺠﺎ دەڵێﯿﺖ” :ﺳەﯾﺮﮐە ،ﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐە ﺑەم ﺷێﻮە

ﺗﺎﯾﺒەﺗە دەرﭼﻮو ”.ﺟﺎری داﻫﺎﺗﻮ ﮐە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە دەﮐەﯾﺖ ،ﺑە ﺟۆرێﮑﯽ ﺟﯿﺎواز
دەردەﭼێﺖ .ﻟەواﻧەﯾە ﯾەﮐەﻣﺠﺎر ﺗۆزێﮏ ﺧۆڵ ﺷﺘەﮐەی وا ﻟێ ﮐﺮدﺑێﺖ ،ﺑەﻻم ﺗۆ ﻓەراﻣۆﺷﯽ
دەﮐەﯾﺖ.
ﺋەم ﺷﺘﺎﻧە ﺷەﻓﺎف دێﻨە ﺑەرﭼﺎو ،ﺑەڵﺎم ﺧەڵﮏ ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﺗەواوی ﭘێﻨﺎدەن ﻟە ﺑڕﯾﺎرداﻧﯽ
ﭘﺮﺳە زاﻧﺴﺘﯿەﮐﺎﻧﺪا ﯾﺎن ﺋەو ﭘﺮﺳﺎﻧەی ﮐە ﺑە ﺷﯿﻮەﯾەﮐﯽ ﻻوەﮐﯽ زاﻧﺴﺘﯿﻦ .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە،
ﻟەواﻧەﯾە ﺑڕێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻟە ﺳەﻟﯿﻘە ﻟە ﺋﺎرادا ﻫەﺑێﺖ ﮐە ﺑﺘﻮاﻧﯿﺖ ﺑەو ﭘﺮﺳە ﺷﯽ
ﺑﮑەﯾﺘەوە ﮐە ﺋﺎﯾﺎ ﺷﻤەک ﺑەرز ﺑﻮەﺗەوە ﯾﺎن ﻧﺰم ﺑﻮەﺗەوە ﻟەﺑەر ﺋەوەی ﮐە ﺳەرۆک ﭼﯽ
ﮔﻮت و ﭼﯽ ﻧەﮔﻮت.
ﺧﺎڵێﮑﯽ ﺗﺮی ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﺋەوەﯾە ﮐە ﻫەﺗﺎ ڕێﺴﺎﯾەک ﺗﺎﯾﺒەت و دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﺑێﺖ ،ﺋەوە
زﯾﺎﺗﺮ ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە .ﻫەﺗﺎ ﺣﺎڵەﺗەﮐە ڕەﻫﺎﺗﺮ ﺑێﺖ ،ﺋەوە زﯾﺎﺗﺮ ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە ﺑۆ ﺋەوەی
ﺑﯿﺨەﯾﻨە ژێﺮ ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەوە .ﺧۆ ﺋەﮔەر ﮐەﺳێﮏ ﻫﺎت و ﭘێﺸﻨﯿﺎزی ﺋەوەی ﮐﺮد ﮐە
ﻫەﺳﺎرەﮐﺎن ﺑۆﯾە ﺑە دەوری ﺧۆردا دەﺳﻮڕێﻨەوە ﭼﻮﻧﮑە ﻫەﻣﻮو ﻣﺎدەی ﭘێﮑﻬﺎﺗﻮوی
ﻫەﺳﺎرەﮐﺎن ﺟۆرە ﻣەﯾﻠێﮑﯿﺎن ﺑۆ ﺟﻮڵە ﻫەﯾە ،ﺑﺎ ﻟێﺮەدا ﻧﺎوی ﺑﻨێﯿﻦ ”ﺋﻮﻣﻒ  ” oomphﺋەم
ﺗﯿۆرﯾﯿە ﻟە ﺗﻮاﻧﺎﯾﺪا ﻫەﯾە ﮐە ﺗەﻓﺴﯿﺮی ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺗﺮ ﻟە دﯾﺎردە ﺑﮑﺎت .ﺑەﻣﺠۆرە ﺋەﻣە
ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﯽ ﺑﺎﺷە ،وا ﻧﯿﯿە؟ ﻧەﺧێﺮ ،ﻫەر ﻫﯿﭻ وەک ﺋەو ﭘێﺸﻨﯿﺎزە ﺑﺎش ﻧﯿﯿە ﮐە دەڵێﺖ
ﻫەﺳﺎرەﮐﺎن ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەری ﻫێﺰێﮑﺪا ﺑە دەوری ﺧۆردا دەﺳﻮڕێﻨەوە ﮐە ﭘێﭽەواﻧە
دەﮔۆڕێﺖ ﻟەﮔەڵ دوﺟﺎی دوورﯾﯿﺎن ﻟە ﭼەﻗﯽ ﺧۆرەوە .ﺗﯿۆری دووەم ﺑﺎﺷﺘﺮە ،ﭼﻮﻧﮑە زۆر
وردﺗﺮ و زەﻗﺘﺮ ،زۆر ﺋﺎﺷﮑﺮاﺗﺮ دﯾﺎرە ﮐە ﺋەﻣە دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ڕێﮑەوت ﻧﯿﯿە .ﺑەﻣﺠۆرە
ﺷﺘەﮐە ﺋەوەﻧﺪە ڕەﻫﺎﯾە ﮐە ﺑﭽﻮﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫەڵە ﻟە ﺟﻮﻟەدا دەﺗﻮاﻧێﺖ ﺋەوە ﭘﯿﺸﺎن ﺑﺪاﺗە ﮐە
ﻫەڵەﯾە ،ﺑەڵﺎم ﻟەواﻧەﯾە ﻫەﺳﺎرەﮐﺎن ﺑە ﻫەﻣﻮ ﻻﯾەﮐﺪا ﺑﻠەﻗێﻦ و ﭘﺎﺷﺎن ﺑە ﭘێﯽ ﺗﯿۆری
ﯾەﮐەم ،دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑڵێﯿﺖ ﮐە ” ﺋەوە ڕەوﺷێﮑﯽ ﺳەﯾﺮی ﺋﻮﻣﻔە”.
ﺑەﻣﺠۆرە ،ﻫەﺗﺎ ڕێﺴﺎﮐە وردﺗﺮ ﺑێﺖ ،ﺋەوە ﺑەﻫێﺰﺗﺮە ،ﻫەﺗﺎ زﯾﺎﺗﺮ ﺷﺎز ﺑێﺖ ،ﺋەوا
ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸﺘﺮ و ﺑەﻫﺎدارﺗﺮ دەﺑێﺖ .ووﺷەﮐﺎن ﻟەواﻧەﯾە ﺑێ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻦ .ﺋەﮔەر ﺑەم ﺷێﻮەﯾە
ﺑەﮐﺎرﺑﻬێﻨﺮێﻦ ،ﺋەوا ﻧﺎﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﻫﯿﭻ ﺟۆرە دەرەﻧﺠﺎﻣێﮑﯽ زەق ﺑﮑێﺸﺮێﺖ ،ﻫەوەک ﻟە
ﻧﻤﻮﻧەﮐەﻣﺪا ”ﺋﻮﻣﻒ” دﯾﺎرﺑﻮ ،ﭘﺎﺷﺎن ﺋەو ﭘێﺸﻨﯿﺎزەی ﮐە ﺧﺴﺘﯿﺎﻧەڕوو ﺑێ ﻣﺎﻧﺎﯾە ،ﭼﻮﻧﮑە
ﺋﻨﺴﺎن دەﺗﻮاﻧێﺖ ﻫەﻣﻮو ﺷﺘێﮏ ﺑەو ﭘێﻮداﻧﮕە ﺗەﻓﺴﯿﺮ ﺑﮑﺎت ﮐە ﻣەﯾﻠﯽ ﺟﻮڵەی ﻫەﯾە.
ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆر ﻟە ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎن ﺋەم ﭘﺮﺳەﯾﺎن ﺗﺎووﺗﻮێ ﮐﺮدووە ،ﻫەروەک دەڵێﻦ ﮐە
ووﺷەﮐﺎن ﭘێﻮﯾﺴﺘە زۆر ﺑە وردی و ﭘێﻨﺎس ﺑﮑﺮێﻦ .ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ،ﻣﻦ ﻟەم ﭘﺮﺳەدا ﺗەﺑﺎ
ﻧﯿﻢ ،ﺑە ﺑڕوای ﻣﻦ ﭘێﻨﺎﺳﯽ زۆر ورد زۆر ﺟﺎر ﺷﺘێﮑﯽ ﺑە ﺑﺎﯾەخ ﻧﯿﯿە و ﮔەﻟێﮏ ﺟﺎرﯾﺶ
ﻧﺎﮐﺮێﺖ – ﻟە ﻫەﻗﯿﻘەﺗﺪا زۆرﺑەی ﺟﺎر ﺋەﻣە ﻧﺎﮐﺮێﺖ ،ﺑەﻻم ﻟێﺮەدا ﺧۆم ﻧﺎﺧەﻣە ﺋەم
ﻣﺸﺘﻮﻣڕەوە.
زۆرﺑەی ﺋەوەی ﮐە زۆر ﻟە ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎن ﺳەﺑﺎرەت ﺑە زاﻧﺴﺖ دەﯾڵێﻦ ﻟە ﻫەﻗﯿﻘەﺗﺪا ﻻﯾەﻧﯽ
ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ دەﮔﺮێﺘەوە ﮐە ﭘەﯾﻮەﺳﺘە ﺑە ﻫەوڵﺪان ﺑۆ ﺋەوەی ﻟەوە دڵﻨﯿﺎﺑﯿﻦ ﮐە ﻣﯿﺘۆدەﮐە
زۆر ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ﺋﯿﺶ دەﮐﺎت .ﺋﺎﯾﺎ ﺋەم ﺧﺎڵە ﺗەﮐﻨﯿﮑﯿﯿﺎﻧە ﻟە ﺑﻮارێﮑﺪا ﮐە ڕاﻣﺎن و
وردﺑﻮﻧەوە ﺳەﻧﮕﯽ ﻣەﺣەک ﻧﯿﻦ ﺳﻮدی ﻫەﯾە ﯾﺎن؟ ﻣﻦ ﻧﺎزاﻧﻢ .ﻫەر ﺑۆﯾە ﻣﻦ ﻧﺎﭼﻢ ﺋﯿﺘﺮ
ﺑڵێﻢ ﮐە ﻫەﻣﻮو ﺷﺘێﮏ دەﺑێﺖ ﺑە ﻫەﻣﺎن ﻣﯿﺘۆدی ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە ﺑﮑﺮێﺖ ﮐە ﺟﯿﺎواز ﺑێﺖ ﻟەو
وردﺑﻮﻧەوەﯾەی ﮐە ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺮا .ﻟەواﻧەﯾە ﻟە ﺑﻮارێﮑﯽ ﺗﺮدا ﺋەوە ﮔﺮﻧﮓ ﻧەﺑێﺖ ﮐە
ﺋﺎﮔﺎﻣﺎن ﻟە ﻣەﺑەﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺎی وﺷەﮐﺎن ﺑێﺖ ،ﯾﺎﺧﻮد ڕێﺴﺎﮐە دەﺑێﺖ زۆر دﯾﺎرﯾﮑﺮاو و زەق
ﺑێﺖ ،ﺋﯿﺘﺮ ﺑەﻣﺠۆرە .ﻣﻦ ﺋەوە ﻧﺎزاﻧﻢ.
ﻟە ﻫەﻣﻮ ﺋەﻣﺎﻧەدا ﺷﺘێﮏ ﻫەﯾە ﮐە زۆر ﮔﺮﻧﮕە و ﺑﺎﺳﻢ ﻧەﮐﺮدووە .ﻣﻦ ﮔﻮﺗﻢ ﮐە وردﺑﻮﻧەوە
و ڕاﻣﺎن ﺳەﻧﮕﯽ ﻣەﺣەﮐﻦ ﺑۆ ﻫەﻗﯿﻘەﺗﯽ ﺑﯿﺮۆﮐەﯾەک .ﺑەڵﺎم ﺋەی ﺑﯿﺮۆﮐەﮐە ﻟە ﮐﻮێﻮە دێﺖ و
ﺳەرﭼﺎوەﮐەی ﭼﯿﯿە؟ ﭘێﺸﮑەوﺗﻦ و ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ ﺧێﺮای زاﻧﺴﺖ ﭘێﻮﺳﺘﯿﺎن ﺑەوە ﻫەﯾە ﮐە
ﺋﻨﺴﺎن ﺷﺘێﮏ داﺑﻬێﻨێﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﺗﺎﻗﯽ ﺑﮑﺎﺗەوە .ﻟە ﺳەدەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎوەڕاﺳﺘﺪا،
ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕەﮐە ﺑەو ﺟۆرە ﺑﻮو ﮐە ﺧەڵﮏ ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺳﺎدە ورﺑﻮﻧەوەﯾﺎن ﺋەﻧﺠﺎم دەدا و
ﭘﺎﺷﺎن ﻫەر وردﺑﻮﻧەوەﮐﺎن ﺧۆﯾﺎن ﭘێﺸﻨﯿﺎزی ﯾﺎﺳﺎﯾﺎن دەﮐﺮد .ﺑەڵﺎم ﺷﺘەﮐە ﺑەﻣﺠۆرە
ﻧﺎڕوات ﺑەڕێﻮە ،ﺑەڵﮑﻮ زۆر ﻟەوە زﯾﺎﺗﺮ ﺧەﯾﺎڵ و ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی ﭘێﻮﯾﺴﺘە .ﺑەﻣﺠۆرە ﺋەو
ﺑﺎﺑەﺗەی داﻫﺎﺗﻮو ﮐە ﭘﯿﻮﯾﺴﺘە ﻗﺴەی ﻟەﺳەر ﺑﮑەﯾﻦ ﺋەوەﯾە ﮐە ﺑﯿﺮۆﮐە ﺗﺎزەﮐﺎن ﻟە ﮐﻮێﻮە

دێﻦ؟ ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ،ﻣەﺳەﻟەﮐە ﺋەوەﻧﺪە ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﮑﻮ ﮔﺮﻧﮓ ﺋەوەﯾە ﺑﯿﺮۆﮐەﮐە
ﺑەردەوام ﺑێﺖ ﻟە ﻫﺎﺗﻨﺪا .ﻣﯿﺘۆدێﮑﻤﺎن ﻫەﯾە ﺑۆ ﺋەوەی ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﺋﺎﯾﺎ ﺑﯿﺮۆﮐەﮐە ﯾﺎن
ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐە راﺳﺘە ﯾﺎن ﻧەء ﮐە ﻫﯿﭻ ﭘەﯾﻮەﺳﺖ ﻧﯿﯿە ﺑەوەی ﺳەرﭼﺎوەﮐەی ﻟە ﮐﻮێﻮە ﻫﺎﺗﻮە.
ﺋەو ڕێﮕﺎﯾەش ﺋەوەﯾە ﮐە ﻟە ﻫەﻣﺒەر وردﺑﻮﻧەوەدا ﺗﺎﻗﯽ دەﮐەﯾﻨەوە .ﺑەﻣﺠۆرە ﻟە
زاﻧﺴﺘﺪا ﺋەوە ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿﯿە ﺑە ﻻﻣﺎﻧەوە ﮐە ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐە ﻟە ﮐﻮێﻮە ﻫﺎﺗﻮوە.
ﻫﯿﭻ دەﺳەڵﺎﺗێﮏ ﻧﯿﯿە ﮐە ﺑڕﯾﺎرﺑﺪات ﮐە چ ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾەک ﺑﺎﺷە .ﭼﯿﺘﺮ ﭘێﻮﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑەوە ﻧﯿﯿە
ﺑﭽﯿﻨە ﻻی دەﺳەڵﺎت)ﻓەرﻣﺎﻧﺮەوا(] [4ﺑۆ ﺋەوەی ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﮐە ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾەک ﺑﺎﺷە ﯾﺎن ﺧﺮاپ،
ﺧۆﻣﺎن دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﮐە ﻓﮑﺮی ﻓەرﻣﺎﻧﺮەوا ﺑﺨﻮێﻨﯿﻨەوە و ﻣۆڵەﺗﯽ ﭘێ ﺑﺪەﯾﻦ ﮐە ﭘێﺸﻨﯿﺎزی
ﺷﺘێﮑﻤﺎن ﺑۆ ﺑﮑﺎت ﺋﻨﺠﺎ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺧۆﻣﺎن ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﮐە ﺋەوەی ﺋەوان راﺳﺘە ﯾﺎن ﻧەء ،ﺧۆ
ﺋەﮔەر ڕاﺳﺖ ﻧەﺑﻮو ،ﺋەوە ﺷﺘێﮑﯽ ﺧﺮاﭘە ﺑۆ ﺋەوان ،ﭼﻮﻧﮑە ”ﻓەرﻣﺎﻧڕەواﮐﺎن ”ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە
”ﻓەرﻣﺎﻧڕەواﯾﯽ” ﺧۆﯾﺎن ﻟە دەﺳﺖ دەدەن.
ﯾەﮐەﻣﺠﺎر زاﻧﺎﯾﺎن ﻟە ﻧێﻮان ﺧۆﯾﺎﻧﺪا ،ﻫەوەک ﭘەﯾﻮەﻧﺪی زۆرﺑەی زۆری ﺧەڵﮏ،
ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿەﮐﯽ ﭘڕ ﻣﺸﺘﻮﻣڕﯾﺎن ﻫەﺑﻮو .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ،ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﺳەرﻫەڵﺪاﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪا
واﺑﻮو ،ﺑەﻻم ﻟە ڕۆژﮔﺎری ﺋەﻣڕۆدا و ﻟە ﻓﯿﺰﯾﮑﺪا ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿەﮐە ﻫەﺗﺎ ﺑڵێﯿﺖ ﺑﺎﺷە.
ﻟەواﻧەﯾە ﻣﺸﺘﻮﻣڕی زاﻧﺴﺘﯽ زۆرﺟﺎر ﭘێﮑەﻧﯿﻦ و ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨﯽ ﻟە ﻫەردوو ﻻوە ﻟەﺧۆﺑﮕﺮێﺖ،
ﻫەدوو ﻻ وا ﺑﯿﺮ ﻟە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە دەﮐەﻧەوە و ﮔﺮەو ﻟەﺳەر دەرﻧﺠﺎﻣەﮐەی دەﮐەن .ﻟە
ﻓﯿﺰﯾﮑﺪا ،ﺋەوەﻧﺪە وردﺑﻮﻧەوەی ﮐەڵەﮐەﺑﻮو ﻟە ﺋﺎرادا ﻫەﯾە ،ﺑە ﺟۆرێﮏ دەڵێﯽ ﺋﯿﺘﺮ
ﻣەﺣﺎڵە ﮐە ﺋﻨﺴﺎن ﺑﯿﺮ ﻟە ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺮۆﮐەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ ﺑﮑﺎﺗەوە ﮐە ﺟﯿﺎواز ﺑێﺖ ﻟە ﻫەﻣﻮو ﺋەو
ﺑﯿﺮۆﮐﺎﻧەی ﮐە ﻟەوەﺑەر ﺑە ﺑﯿﺮی ﺧەڵﮑﺪا ﻫﺎﺗﻮن و ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﯿﺸﺪا ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﻫەﻣﻮو
وردﺑﻮﻧەوەﯾەدا ﮐۆک ﺑﻦ ﮐە ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراون .ﺑەﻣﺠۆرە ﻫەرﭼﯽ ﺷﺘێﮑﯽ ﻧﻮێﺖ ﻟە ﻫەر
ﮐەﺳێﮑەوە ،ﻟە ﻫەر ﺷﻮێﻨێﮑەوە دەﺳﺖ ﺑﮑەوێﺖ ،ﺋەوا ﭘێﺸﻮازی ﻟێﺪەﮐەﯾﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺘﻮﻣڕ
ﻟەﺳەر ﺋەوە ﻧﺎﮐەﯾﺖ ﮐە ﮐەﺳەﮐەی ﺗﺮ ﭼﯽ دەڵێﺖ.
زۆر ﻟە زاﻧﺴﺘەﮐﺎن ﻫەﺗﺎ ﺋەم رادەﯾە ﭘێﺸﮑەوﺗﻮو ﻧەﺑﻮوﺑﻮون ،وەزﻋەﮐەش ﺑەو ﺟۆرە ﺑﻮو
ﮐە ﺳەرەﺗﺎی ڕۆژاﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻮو ،ﮐﺎﺗێﮏ ﻣﺸﺘﻮﻣڕێﮑﯽ زۆر ﻟە ﺋﺎراداﺑﻮو ﭼﻮﻧﮑە ﺋەوەﻧﺪە
وردﺑﻮﻧەوە ﺋەﻧﺠﺎم ﻧەدراﺑﻮو .ﻣﻦ ﺋەﻣە دێﻨﻤە ﭘێﺶ ،ﭼﻮﻧﮑە ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە ﮐﺎﺗێﮏ
ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺧەڵﮏ ،ﺋەﮔەر ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺳەرﺑەﺧۆﯾﺎﻧە ﺣﻮﮐﻢ ﺑﺪەﯾﻦ ،ﻓۆرﻣێﮑﯽ دوور
ﻟە ﻣﺸﺘﻮﻣڕ ﻟەﺧۆﺑﮕﺮێﺖ.
ﺑە ﻻی ﺧەڵﮑەوە ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەﯾﺮە ﮐە دەﺑﯿﻨﻦ ﻟە زاﻧﺴﺘﺪا ﻫﯿﭻ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﻧﺎدرێﺖ ﺑە ﺑﻨەﭼە و
ﺋەﺳڵﯽ ﺧﺎوەن ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐە ،ﯾﺎن ﺑەو ﭘﺎڵﻨەرەی ﮐە ﻫﺎﻧﯽ داوە .ﺗۆ ﮔﻮێ دەﮔﺮﯾﺖ ،ﺧۆ ﺋەﮔەر
ﺷﺘێﮏ ﺑێﺖ ﮐە ﺧۆش دﯾﺎرە و ﺣەزت ﻟێﯿە ،ﺷﺘێﮏ ﺑێﺖ ﮐە ﺗﺎﻗﯽ ﺑﮑﺮێﺘەوە ،ﺷﺘێﮏ ﮐە ﺟﯿﺎواز
ﺑێﺖ و دژاﯾەﺗﯽ ﺷﺘێﮏ ﻧﺎﮐﺎت ﮐە ﻟەوەﺑەر ﺳەرﻧﺠﺪراوە و وردﺑﻮﻧەوەی ﻟەﺳەرﮐﺮاوە ،ﺋەوا
ﺷﺘێﮑە ﮐە ﻣﺎﯾەی ﺧﺮۆﺷﺎﻧە و ﺷﺎﯾەﻧﯽ ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﯾە .ﻧﺎﺑێﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮕەراﻧﯽ ﺋەوە ﺑﯿﺖ ﮐە
ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﺧەرﯾﮑﯽ ﺑﻮوە و ﺧﻮێﻨﺪوﯾەﺗﯽ و ﯾﺎﺧﻮد ﺑۆﭼﯽ دەﯾەوێﺖ ﮐە ﺗۆ ﮔﻮێﯽ ﻟێ ﺑﮕﺮﯾﺖ.
ﻟەم ڕوەوە ،ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿﯿە و ﻓەرق ﻧﺎﮐﺎت ﮐە ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐە ﻟە ﮐﻮێﯿﻮە ﻫﺎﺗﻮوە .ﺑﻨﺎواﻧﯽ
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐە ﻧﺎزاﻧﯿﻦ ،ﻧﺎوی دەﻧێﯿﻦ ﺧەﯾﺎڵﯽ ﻣێﺸﮑﯽ ﻣﺮۆ ،ﺧەﯾﺎڵﯽ داﻫێﻨﺎﻧە،
ﺷﺘێﮑە ﻟەواﻧەی وەﮐﻮ ”ﺋﻮﻣﻒ” ﻧﺎوﻣﺎن ﺑﺮد.
ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەﯾﺮە ﮐە ﺧەڵﮏ ﺑڕوا ﻧﺎﮐﺎت ﮐە ﺋەﻧﺪێﺸە و ﺧەﯾﺎڵﺒﺎﻓﯽ ﻟە زاﻧﺴﺘﺪا ﺑﻮﻧﯽ ﻫەﯾە.
ﺋەم ﺧەﯾﺎڵﺒﺎﻓﯿﯿە زاﻧﺴﺘﯿﯿە ﺷﺘێﮑﯽ زۆر ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە ،وەک ﺋەوەی ﻫﻮﻧەﻣەﻧﺪان ﯾﯿە.
ﮐێﺸەی ﮔەورە ﻟەوەداﯾە ﮐە ﺗۆ ﻫەوڵﺪەدەﯾﺖ ﺧەﯾﺎڵ ﻟە ﺷﺘێﮏ ﺑﮑەﯾﺘەوە ﮐە ﻫەرﮔﯿﺰ
ﻟەوەﺑەر ﻧەت ﺑﯿﻨﯿﻮە ،ﺋەوەی ﻫﺎوﺟﻮﺗە ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﻟەوەﺑەر ﺑﯿﻨﺮاوە ﺑە ﻫەﻣﻮو
وردەﮐﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﯿەوە و ﺟﻮداﯾە ﻟە ﻫەﻣﻮ ﺋەوەی ﻟەوەﺑەر ﺑﯿﺮی ﻟێﻨەﮐﺮاوەﺗەوە ،ﻟەوەش
زﯾﺎﺗﺮ ،ﺋەو ﺧﯿﺎڵﺒﺎﻓە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺷﺘێﮑﯽ ڕەﻫﺎ ﺑێﺖ ﻧەک ﭘێﺸﻨﯿﺎزێﮑﯽ ﺗەﻣﺎوی .ﺋەﻣەش ﺑە
ڕاﺳﺘﯽ ﺷﺘێﮑﯽ ﻗﻮرس و ﮔﺮاﻧە.
ﺋەو ﻫەﻗﯿﻘەﺗەی ﮐە ﮔﻮاﯾە ﻫێﺸﺘﺎ ڕێﺴﺎﮔەﻟێﮏ ﻫەن و ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﭼێﮏ ﺑﮑﺮێﻦ ،ﺷﺘێﮑﯽ وەک
ﻣﻮﺟﯿﺰە واﯾە ،ﻫەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎش ﯾﺎﺳﺎی وەﮐﻮ ﯾﺎﺳﺎی دوﺟﺎی ﭘێﭽەواﻧەﯾﯽ ڕاﮐێﺸﺎن ﻟە ﺋﺎرادا

ﻫەﯾە و ﻟە ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﺮۆﭬﺪا ﻫەﯾە ﮐە ﮐەﺷﻔﯿﺎن ﺑﮑﺎت ،ﺋەﻣە ﻣﻮﺟﯿﺰەﯾە .ﺋێﻤە ﻫێﺸﺘﺎ ﺑە
ﺗەواوی ﺣﺎڵﯽ ﻧەﺑﻮﯾﻦ ،ﺑەڵﺎم زەﻣﯿﻨە ﺧۆش دەﮐﺎت ﺑۆ ﭘێﺸﺒﯿﻨﯿﮑﺮدن – واﺗە ﭘﯿﻤﺎن دەڵێﺖ
ﮐە ﭼﺎوەڕوان ﺑﯿﻦ ﺷﺘێﮏ ﻟە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەدا ڕودەدات ﮐە ﻫێﺸﺘﺎ ﻧەﻣﺎن ﮐﺮدووە.
ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە و ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ڕەﻫﺎش ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯿە ﮐە ڕێﺴﺎ ﺟﻮداﮐﺎﻧﯽ زاﻧﺴﺖ دەﺑێﺖ
ﻫﺎوﺟﻮت ﺑﻦ .ﭼﻮﻧﮑە وردﺑﻮﻧەوەﮐﺎن ﻫەر ﻫەﻣﻮو ﻫەﻣﺎن وردﺑﻮﻧەوەن ،ڕێﺴﺎﯾەﮐﯽ زاﻧﺴﺘﯽ
ﻧﺎﺷێﺖ ﭘێﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺘێﮏ ﺑﮑﺎت و ڕێﺴﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﭘێﺸﺒﯿﻨﯿﯿەﮐﯽ ﺗﺮ .ﺑەﻣﺠۆرە زاﻧﺴﺖ ﮐﺎرێﮑﯽ
ﺗﺎﯾﺒەﻣەﻧﺪی ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﮑﻮ ﺗەواو ﮔەردوﻧﯿﯿە .ﻣﻦ ﻗﺴەم ﻟەﺳەر ﺋەﺗۆﻣەﮐﺎن ﮐﺮد ﻟە ﺑﻮاری
ﻓﯿﺴۆﻟۆژﯾﺎدا ،ﻗﺴەم ﻟەﺳەر ﺋەﺗۆﻣەﮐﺎن ﮐﺮد ﻟە ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﺳﺘﺮۆﻧۆﻣﯽ ،ﮐﺎرەﺑﺎ و
ﮐﯿﻤﯿﺎ ،ﻫەﻣﻮو ﮔەردوﻧﯿﻦ ،ﭘﯿﻮﯾﺴﺘە ﻫﺎوﺟﻮت ﺑﻦ .ﺋﻨﺴﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﻟە ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﺎزەدا دەﺳﺖ
ﭘێ ﺑﮑﺎت و ﻟە ﺋەﺗۆم دروﺳﺖ ﻧەﺑﻮﺑێﺖ.
ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە ﮐە ﺋەﻗڵ ڕێﺴﺎﮐﺎن ﺗەﺧﻤﯿﻦ دەﮐﺎت ،ڕێﺴﺎﮐﺎﻧﯿﺶ ،ﻫەر ﻫﯿﭻ ﻧەﺑێﺖ
ﺋەواﻧەی ﻟە ﻓﯿﺰﯾﮑﺪا ﻫەن ،ﻫەڵﺪەﻫێﻨﺠﺮێﻦ .ﻧﻤﻮﯾەﮐﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫەڵﻬێﻨﺠﺎﻧﺪﻧﻢ ﭘێﺸﮑەﺷﮑﺮدن،
ﺋەوﯾﺶ ﮐﻮرﺗﮑﺮدﻧەوەی ڕێﺴﺎﯾەک ﻟە ڕێﺴﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﮐﺎرەﺑﺎ ﺑﻮون ،ﻧﻤﻮﻧەی ﺗﺮﯾﺶ زۆرن.
ﺋەو ڕێﺴﺎﯾﺎﻧەی ﮐە وەﺳﻔﯽ ﺳﺮوﺷﺖ دەﮐەن ﭘێﺪەﭼێﺖ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻦ .ﺋەﻣە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋەو
ﻫەﻗﯿﻘەﺗە ﻧﯿﯿە ﮐە وردﺑﻮﻧەوە ﺳەﻧﮕﯽ ﻣەﺣەک ﺑێﺖ ،ﺧەﺳڵەﺗێﮑﯽ زەروری زاﻧﺴﺖ ﻧﯿﯿە ﮐە
دەﺑێﺖ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑێﺖ ،ﺗەﻧﻬﺎ ﺋەوە ﻫەﯾە و دەرﮐەوﺗﻮوە ﮐە دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﯾﺎﺳﺎی ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ
ﺑﺨەﯾﺘەڕوو ،ﻫەر ﻫﯿﭻ ﻧەﺑێﺖ ﻟە ﻓﯿﺰﯾﮑﺪا ،ﮐە ﭘێﺸﺒﯿﻨﯽ ﺑەﻫێﺰ دەﮐﺎت .ﺑۆﭼﯽ ﺳﺮوﺷﺖ
ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯿﯿە؟ ﺋەوە دﯾﺴﺎﻧەوە ﺷﺘێﮑﯽ ﺋەﻓﺴﻮﻧﺎوﯾﯿە.
ﺋێﺴﺘﺎ دێﻤە ﺳەر ﺧﺎڵێﮑﯽ زۆر ﮔﺮﻧﮓ .ﻟەواﻧەﯾە ﯾﺎﺳﺎ ﮐۆﻧەﮐﺎن ﻫەڵە ﺑﻦ .ﭼۆن
ورﺑﻮﻧەوەﯾەک دەﺷێﺖ ڕاﺳﺖ ﻧەﺑێﺖ؟ ﺧۆ ﺋەﮔەر ﺑە وردی ﭼێﮏ ﮐﺮاوە ،ﺋەی ﭼۆن دەﺑێﺖ ﻫەڵە
ﺑێﺖ؟ ﺑۆﭼﯽ دەﺑێﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﺎن ﻫەﻣﯿﺸە ﯾﺎﺳﺎﮐﺎن ﺑﮕۆڕن؟ وەڵﺎﻣەﮐە ﺋەوەﯾە ﮐە ﯾەﮐەم:
ﯾﺎﺳﺎﮐﺎن وردﺑﻮﻧەوەﮐﺎن ﻧﯿﻦ ،دووەﻣﯿﺶ ،ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﮐﺎن ﻫەﻣﯿﺸە وردﻧﯿﻦ .ﯾﺎﺳﺎﮐﺎن
ﯾﺎﺳﺎی ﺗەﺧﻤﯿﻨﻦ ،ﻧﺰﯾﮑەﯾﯿﻦ ،ﺷﺘێﮏ ﻧﯿﻦ ﮐە وردﺑﻮﻧەوەﮐﺎن ﺑﯿﺴەﭘێﻨﻦ.
ﺋەﻣﺎﻧە ﺗەﻧﻬﺎ ﺗەﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻦ و ﺑە ﻓﯿﻠﺘەردا ڕۆێﺸﺘﻮن .دواﯾﯿﺶ دەردەﮐەوێﺖ ﮐە
ﻓﯿﻠﺘەرەﮐە ﮐﻮﻧﯽ ﺑﭽﮑۆﻟەﺗﺮی ﻟەو ﮐﺎﺗەی ﻟەوەﺑەر ﺑەﮐﺎرﻫﺎﺗﻮوە ،ﺗێﺪاﯾە و ﺋەﻣﺠﺎرەﯾﺎن
ﯾﺎﺳﺎﮐە ﻟە ﺧەﺗﺎ ﮔﯿﺮاوە .ﺑەﻣﺠۆرە ﯾﺎﺳﺎﮐﺎن ﺗەﻧﻬﺎ ﺗەﺧﻤﯿﻨﻦ ،ﻧﺰﯾﮑﺒﻮﻧەوەﯾەﮐﻦ ﺑە
ﺋﺎڕاﺳﺘەی ﻧەزاﻧﺮاوەﮐﺎن .ﻣﺮۆ ﻧﺎزاﻧێﺖ ﭼﯽ ڕوودەدات ،ﻫەر ﺑۆﯾەش دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺷﺘەﮐە
ﺗەﺧﻤﯿﻦ دەﮐﺎت .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ” ﺑﺎوەڕی ﺑﺎڵﺎدەﺳﺖ ﺋەوەﺑﻮو ﮐە ﺟﻮڵە ﮐﺎرﻧﺎﮐﺎﺗە ﺳەر ﮐێﺸﯽ
ﻣﺎدەﯾەک ” ﺋەﮔەر ﺳەرە ﻣەﻧﺠەڵێﮏ ﺑﺨﻮﻟێﻨﯿﺘەوە و ﭘﺎﺷﺎن ﮐە وەﺳﺘﺎ ﺋﯿﺘﺮ ﺳەرە
ﻣەﻧﺠەڵەﮐە ﺑﮑێﺸﯽ ،دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﻫەر ﻫەﻣﺎن ﮐێﺸﯽ ﻫەﯾە .ﺋەوە دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ وردﺑﻮﻧەوە ﺑﻮو،
ﺑەﻻم ﺋﻨﺴﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﺷﺘێﮏ ﺑﮑێﺸێﺖ ﮐە ژﻣﺎرەﯾەک دەرﺑﭽێﺖ و ﮐەرﺗەﮐەی ﻫەﺗﺎ ﻧﺎﮐۆﺗﺎ
ﻫەر ﺑڕوات ،ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﮐەرﺗێﮏ ﺑێﺖ ﻟە ﺑﻠﯿۆﻧێﮏ .ﺑەڵﺎم ﺋێﺴﺘﺎ ﺣﺎڵﯽ ﺑﻮوﯾﻦ و
ﺗێﺪەﮔەﯾﻦ ﮐە ﺳەرﻗﺎﭘێﮑﯽ ﺧﻮﻻوە ﮐێﺸەﮐەی ﻟە ﺳەﻗﺎﭘێﮑﯽ وەﺳﺘﺎو زﯾﺎﺗﺮە ﺋەوﯾﺶ ﺑە
ﮐەرﺗێﮑﯽ ﺑﭽﮑۆﻟەی وەک ﮐەرﺗێﮏ ﻟە ﺑﻠﯿۆﻧێﮏ ،ﺧۆ ﺋەﮔەر ﺳەرﻗﺎﭘەﮐە ﺋەوەﻧﺪە ﺧێﺮا
ﺑﺨﻮﻟێﺘەوە ،ﺑڵێﯿﻦ ﮐەﻧﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﺳەرەﻗﺎﺑﻠەﻣەﯾە ﺧێﺮاﯾﯿەﮐەی ﻧﺰﯾﮏ دەﺑێﺘەوە ﻟە
 186000ﻣﯿﻞ ﻟە ﭼﺮﮐەﯾەﮐﺪا ،ﺋەوا ﮐێﺸەﮐەی ﺑە ﻗەﺑﺎرەﯾەﮐﯽ ﺑەرﺟﺎو دەﮔۆڕێﺖ .ﯾەﮐەم
ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە ﮐە ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪرا و ﺧێﺮاﯾﯿەﮐە ﮐەﻣﺘﺮ ﺑﻮو ﻟە  186000ﻣﯿﻞ ﻟە ﭼﺮﮐەﯾەدا،
دەرﮐەوت ﮐە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳەرەﻗﺎﺑﻠەﻣەﮐە ﭘێﺶ ﺧﻮﻻﻧەوە و ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺧﻮﻻوەﻧەوەدا ﺑە ﺗەواوی
وەک ﯾەﮐە ،ﮐەﺳێﮑﯿﺶ ﺗەﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐە ﻫەرﮔﯿﺰ ﮔۆڕاﻧﯽ ﺑەﺳەردا ﻧﺎﯾەت.
چ ﮔەﻣﮋەﯾﯿەﮐە! ﭼەﻧﺪە ﺷﺘێﮑﯽ ﮔەﻣﮋاﻧەﯾە! ﺋەوە ﺗەﻧﻬﺎ ﯾﺎﺳﺎﯾەﮐﯽ ﺗەﺧﻤﯿﻨﮑﺮاوە،
ﻧﺰﯾﮑەﯾﯿە .ﺑۆﭼﯽ ﺋەم ﮐﺎﺑﺮاﯾە ﺷﺘێﮑﯽ وا ﻧﺎزاﻧﺴﺘﯽ ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪا؟ ﺑەﻻم ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮑﯽ
ﻧﺎزاﻧﺴﺘﯽ ﻟەو ﮐﺎرەدا ﻧەﺑﻮو ،ﺗەﻧﻬﺎ ﺷﺘێﮏ ﺑﻮو ﮐە ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨﯿﯽ ﺗێﺪا ﺑﻮو .ﺷﺘەﮐە دەﺑﻮوە
ﻧﺎزاﻧﺴﺘﯽ ﺋەﮔەر ﺗەﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗێﺪا ﻧەﺑﻮاﯾە .ﻫەر دەﺑﻮو ﮐﺎرەﮐە ﺑەو ﺟۆرە ﺑﻮاﯾە ،ﭼﻮﻧﮑە
داڕﺷﺘﻨﯽ ﺑەﻫﺎﯾەﮐﯽ ﻧﺰﯾﮑەﯾﯽ ﺗەﻧﻬﺎ ﺷﺘە ﮐە ﺑەﻫﺎی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەﯾﺎن ﻫەﯾە .ﺋەﻣە ﺗەﻧﻬﺎ
ﭘﺮﯾﻨﺴﭙێﮑە ﮐە ﻣﺮۆڤ ﺑﯿﺮی ﻟێ ﺑﮑﺎﺗەوە ﻟە ﺣﺎڵەﺗێﮑﺪا ﮐە ﺗﺎﻗﯽ ﻧەﮐﺮدووەﺗەوە و ﺷﺎﯾﺴﺘەی
زاﻧﯿﻨە .زاﻧﯿﺎری ﻫﯿﭻ ﺑەﻫﺎﯾەﮐﯽ ﻧﯿﯿە ﺋەﮔەر ﺗەﻧﻬﺎ ﭘێﻢ ﺑڵێﯿﺖ ﮐە دوێﻨێ ﭼﯽ ڕوﯾﺪاوە.

ﺑەڵﮑﻮ ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺋەوەم ﭘێ ﺑڵێﯿﺖ ﮐﺎﺗێﮏ ﺷﺘێﮏ دەﮐەی ﺋەوا ﺑەﯾﺎﻧﯽ ﭼﯽ ڕودەدات.
ﻫەﻣﻮ ﯾﺎﺳﺎﯾەﮐﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ،ﻫەﻣﻮ ﭘﺮﯾﻨﺴﭙێﮑﯽ زاﻧﺴﺘﯽ و ﻫەﻣﻮو ﺣﺎڵەﺗەﮐﺎﻧﯽ دەرەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ
وردﺑﻮﻧەوە ﺟۆرە ﮐﻮرﺗەﯾەﮐﯽ ﺷﺘەﮐەن و ﺑە دورودرێﮋی ﺷﺘەﮐە ﺑﺎس ﻧﺎﮐەن ،ﭼﻮﻧﮑە
ﻧﺎﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮏ ﺑە وردی ﺑﺨﺮێﺘەڕوو .ﺑە ﮐﻮرﺗﯽ ﺑڵێﯿﻦ ﮐﺎﺑﺮا ﻟە ﺑﯿﺮی ﭼﻮو –
ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو ﯾﺎﺳﺎﮐە ﺑﺨﺎﺗەڕوو ” ﺋەﮔەر ﺧێﺮاﯾﯿەﮐە زۆر ﺑەرز ﻧەﺑێﺖ ﺋەوا ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯿەﮐە
ﺋەوەﻧﺪە ﻧﺎﮔۆڕێﺖ”.
ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟە ﮔەﻣەﮐە ﺋەوەﯾە ﮐە ﯾﺎﺳﺎﯾەﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو دروﺳﺖ ﺑﮑﺮێﺖ و ﭘﺎﺷﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ و
ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﺋﺎﯾﺎ ﺋەم ﯾﺎﺳﺎﯾە ﺑە ﻓﯿﻠﺘەرەﮐەدا ﮔﻮزەر دەﮐﺎت .ﺑەم ﺟۆرە ﺗەﺧﻤﯿﻨێﮑﯽ
دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﺋەوەﺑﻮو ﮐە ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫەرﮔﯿﺰ و ﺑە ﻫﯿﭻ ﺟۆرێﮏ ﻧﺎﮔۆرێﺖ .ﺋەوە ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿﯿە
ﮐە ﺷﺘەﮐە ﺑەوﺟۆرە ﺑﻮو .ﭼﻮﻧﮑە ﻣەﺳەﻟەﮐە ﺗەﻧﻬﺎ ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨﯽ ﺑﻮو ،ﺋەوەش ﺷﺘﯿﻜﯽ
زﯾﺎﻧﺒەﺧەش ﻧﯿﯿە ﺋەﮔەر ﻣﺮۆ ﻧﺎﯾەﻗﯿﻦ ﺑێﺖ .ﺋﻨﺴﺎن وا ﺑﺎﺷﺘﺮە ﺷﺖ ﺑڵێﺖ ،ﺑﺎ دڵﻨﯿﺎش
ﻧەﺑێﺖ ،ﻟەوەی ﮐە ﻫەر ﻫﯿﭻ ﻧەڵێﺖ.
ﺷﺘێﮑﯽ زەرورﯾﯿە و ڕاﺳﺘﯿﯿﺸە ﮐە ﺋەوەی ﻟە زاﻧﺴﺘﺪا دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ،دەرەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎن
ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨﻦ ،ﭼﻮﻧﮑە ﺋەﻣﺎﻧە ﺗەﻧﻬﺎ دەرەﻧﺠﺎﻣﻦ .ﺟۆرە ﺗەﺧﻤﯿﻨێﮑﻦ ﺳەﺑﺎرەت ﺑەوەی ﮐە ﭼﯽ
ڕوودەدەن ،ﺑەﻻم ﻧﺎزاﻧﯿﺖ ﭼﯽ ڕودەدەن ،ﭼﻮﻧﮑە ﻫێﺸﺘﺎ ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەی ﺗەواوت ﺋەﻧﺠﺎم
ﻧەداوە.
ﺷﺘێﮑﯽ ﻏەرﯾﺒە ﮐە ﮐﺎرﯾﮕەری ﺧﻮﻻﻧەوەی ﺳەرﻗﺎﭘەﮐە ﻟەﺳەر ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ ﺋەوەﻧﺪە ﺑﭽﮑۆﻟەﯾە
ﮐە دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑڵێﯿﻦ ” ،ﺋﺎه ،ﻫﯿﭻ ﮔۆڕاﻧێﮏ ﯾﺎن ﺟﯿﺎوازﯾﯿەک دروﺳﺖ ﻧﺎﮐﺎت ”.ﺑەڵﺎم
دەﺳﺘەﺑەرﮐﺮدﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾەک ﮐە ڕاﺳﺖ ﺑێﺖ ،ﯾﺎن ﻫەر ﻫﯿﭻ ﻧەﺑێﺖ ،ﺑە ﭘﺎڵﺎوﺗە ﯾەک ﻟە دوای
ﯾەﮐەﮐﺎﻧﺪا ﮔﻮزەرﺑﮑﺎت ،ﺋﻨﺠﺎ ﭼەﻧﺪەﻫﺎ ﺟﺎر وردﺑﻮﻧەوە ﺑﮑەﯾﻦ ،ﺋەوە ﭘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە زﯾﺮەﮐﯽ
و ﺧەﯾﺎڵ و ﻧﻮێﮑﺮدﻧەوەی ﺗەواوی ﻓەﻟﺴەﻓەﮐەﻣﺎن ﻫەﯾە ،ﭘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە ﻧﻮێﮑﺮدﻧەوەی ﺗەواوی
ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﻤﺎن ﻫەﯾە ﺑەاﻧﺒەر ﺑە ﻓەزا و زەﻣەن .ﻣﻦ ﻟێﺮەدا ﻣەﺑەﺳﺘﻢ ﺋﺎﻣﺎژەداﻧە ﺑە
ﺗﯿۆری ﻧﺴﺒﯽ .ﭼﻮﻧﮑە دەردەﮐەوێﺖ ﮐە ﺋەو ﮐﺎرﯾﮕەرە ﺑﭽﮑۆﻻﻧە ﮐە دێﻨە ﭘێﺸەوە ﻫەﻣﯿﺸە
ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑە ﭼﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺷۆڕﺷﮕێڕاﻧەی ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﮐﺎن ﻫەﯾە.
ﺑەﻣﺠۆرە دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐە زاﻧﺎﯾﺎن ڕاﻫﺎﺗﻮن ﮐە ﻣﺎﻣەڵە ﻟەﮔەڵ ﮔﻮﻣﺎن و ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨﺪا ﺑﮑەن.
ﻫەرﭼﯽ ﻣﺎرﯾﻔەﺗﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﻫەﯾە ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨە .ﺋەم ﺋەزﻣﻮﻧە ﺑە ﮔﻮﻣﺎن و ﻧﺎﯾەﻗﯿﻨﯿە ﮔﺮﻧﮕە،
ﻣﻦ ﺑﺎوەڕم واﯾە ﮐە ﺑەﻫﺎﯾەﮐﯽ ﺑەرزی ﻫەﯾە .ﺑﺎوەڕم واﯾە ﮐﺎﺗێﮏ ﻫەر ﮐێﺸەﯾەک ﺣﻞ
دەﮐەﯾﺖ ﮐە ﻟەوەﺑەر ﻧەﮐﺮاوە ،ﺋەوا ﭘﯿﻮﯾﺴﺘە دەروازەﮐە ﺑە ﻧﯿﻮەﮐﺮاوەﯾﯽ ﺑﻬێڵﺮێﺘەوە و
دەرﻓەﺗێﮏ ﻫەﺑێﺖ ﺑۆ ﮔﻮﻣﺎن .دەﺑێﺖ ﺋەو ﺑﻮارە ﺑﻬێڵﯿﺘەوە ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﺷﺘەﮐەت ﺑە
ﺗەواوی ﺑە ڕاﺳﺖ ﺋەﻧﺠﺎم ﻧەداﺑێﺖ ،دەﻧﺎ ﺋەﮔەر ﻗەراری ﺗەواوەﺗﯿﺖ داﺑێﺖ و ﺋﯿﺘﺮ ﺋەﻣە
دوا وەڵﺎم ﺑێﺖ ،ﺋەوا ﻟەواﻧەﯾە ﺷﺘەﮐە ﺣﻞ ﻧەﮐەﯾﺖ.
ﮐﺎﺗێﮏ زاﻧﺎﯾەک ﭘێﺖ دەڵێﺖ ﮐە وەڵﺎﻣەﮐە ﻧﺎزاﻧێﺖ ،ﺋەوە ﻣﺮۆﯾەﮐﯽ ﺟﺎﻫﻠە .ﮐﺎﺗێﻚ ﭘێﺖ
دەڵێﺖ ﮐە ﺣەدەﺳﯽ ﻫەﯾە ﮐە ﮐﺎرەﮐە ﭼۆن ﺑەڕێﻮە دەﭼێﺖ ،ﺋەوا دﯾﺎرە دڵﻨﯿﺎ ﻧﯿﯿە .ﺑەڵﺎم
ﮐﺎﺗێﮏ دێﺖ و دەڵێﺖ ﮐە ﺗەواو دڵﻨﯿﺎﯾە ﮐە ﺷﺘەﮐە ﭼۆن ﮐﺎردەﮐﺎت و ﺑەﻣﺠۆرە ﻗﺴەدەﮐﺎت:
”ﺋەﻣە ﺋەو ڕێﭽﮑەﯾەﯾە ﮐە ﮐﺎرەﮐە ﭘێﯿﺪا دەڕوات ،ﮔﺮەوﯾﺶ دەﮐەم” ﺋەو ﻫێﺸﺘﺎ ﮐەﻣێﮏ
ﮔﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫەﯾە .ﺋەﻣە ﺷﺘێﮑﯽ ﻫەﺗﺎ ﺑڵێﯿﺖ ﮔﺮﻧﮕە ،ﺑەﻣﺠۆرە ﺑۆ ﺋەوەی ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮن
ڕوﺑﺪات ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺋەم ﺟەﻫﺎﻟەﺗە و ﺋەم ﮔﻮﻣﺎﻧە دﯾﺎری ﺑﮑەﯾﻦ.
ﭼﻮﻧﮑە ﻟێﺮەدا ﮔﻮﻣﺎﻧﻤﺎن ﻫەﯾە ،ﺋەوا ﭘێﺸﻨﯿﺎزی ﺋەوە دەﮐەﯾﻦ ﮐە ﺳەﯾﺮی ﭼەﻧﺪ
ﺋﺎڕاﺳﺘەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ ﺑﮑەﯾﻦ ﺑۆ ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﻧﻮێ .ڕێﮋەی ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ زاﻧﺴﺖ ﺋەو ڕێﮋەﯾە ﻧﯿﯿە
ﮐە ﺗەﻧﻬﺎ وردﺑﻮﻧەوە و ڕاﻣﺎن ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﺖ ،ﺑەڵﮑﻮ ﻟەوەش ﮔﺮﻧﮕﺘﺮ ،ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟەو
ڕێﮋەﯾەی ﮐە ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﺎزە دەﺧﻮڵﻘێﻨﯿﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﺑﯿﺨەﯾﺘە ژێﺮ ﺑﻮاری ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەوە.
ﺋەﮔەر ﻧەﻣﺎن ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺋەوەﻣﺎن ﻧەﺑﻮو ﮐە ﺳەﯾﺮی ﺋﺎڕاﺳﺘەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ ﺑﮑەﯾﻦ،
ﺋەﮔەر ﮔﻮﻣﺎﻧﻤﺎن ﻧەﺑﻮو ﯾﺎﺧﻮد ﺟەﻫﺎﻟەﺗﻤﺎن دﯾﺎری ﻧەﮐﺮد ،ﺋەوا ﻫﯿﭻ ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ
ﻓەراﻫەم ﻧﺎﮐەﯾﻦ .ﻫﯿﭻ ﺷﺘێﮏ ﻟە ﺋﺎرادا ﻧﺎﺑێﺖ ﮐە ﭼێﮑﯽ ﺑﮑەﯾﻦ ،ﭼﻮﻧﮑە دەزاﻧﯿﻦ ﻫەﻗﯿﻘەت

ﭼﯿﯿە .ﻫەر ﺑۆﯾە ﺋەوەی ﺋەﻣڕۆ ﺑە ﻣﺎرﯾﻔەﺗﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﻧﺎوی دەﺑەﯾﻦ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﭼەﻧﺪ
ﺣﺎڵەﺗێﮑﯽ ﯾەﻗﯿﻦ ﻟە ﭘﻠەی ﺟﯿﺎوازدا .ﻫەﻧﺪێﮏ زﯾﺎﺗﺮ ﻣﺎﯾەی ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻧەﯾﯿﻦ ،ﻫەﻧﺪێﮑﯽ
ﺗﺮﯾﺎن ﻧﺰﯾﮑﻦ ﻟە ﻣﺘﻤﺎﻧەﯾﯿەوە ،ﺑەﻻم ﻫﯿﭽﯿﺎن ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ڕەﻫﺎ ﯾەﻗﯿﻦ ﻧﯿﻦ .زاﻧﺎﯾﺎن
ﻟەﺳەر ﺋەﻣە راﻫﺎﺗﻮن .دەزاﻧﯿﻦ ﺷﺘێﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯿە ﮐە ﻣﺮۆ ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﺑﮋی و ﻫﯿﭻ ﻧەزاﻧێﺖ.
ﻫەﻧﺪێﮏ ﺧەڵﮏ دەڵێﻦ  ”:ﭼۆن دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺑﮋی و ﺑێ ﺋەوەی ﻫﯿﭻ ﺑﺰاﻧﯿﺖ؟” ﻧﺎزاﻧﻢ
ﻣەﺑەﺳﺘﯿﺎن ﭼﯿﯿە .ﻫەﻣﯿﺸە ﺑە ﺑێ ﺋەوەی ﺑﻤەوێﺖ ﺑﺰاﻧﻢ دﻧﯿﺎ ﭼﯿﯿە؟ ژﯾﺎن دەﺑەﻣە ﺳەر.
ﺋەﻣە ﺋﺎﺳﺎﻧە .ﺑەڵﺎم ﺋەوەی ﻣﻦ دەﻣەوێﺖ ﺑﯿﺰاﻧﻢ ﺋەوەﯾە ﮐە ﺗۆ ﭼۆن ﭼۆﻧﯽ دەﺗەوێﺖ ﺷﺘێﮏ
ﺑﺰاﻧﯿﺖ.
ﺋﺎزادی ﮔﻮﻣﺎﻧﮑﺮدن ﭘﺮﺳێﮑﯽ زۆر ﮔﺮﻧﮕە ﻟە زاﻧﺴﺘﺪا و ﻣﻦ ﺑﺎوەڕم واﯾە ﮐە ﻟە ﻫەﻣﻮو
ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺸﺪا ﻫەر ﺑەﻣﺠۆرەﯾە .ﺋەﻣە ﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺧەﺑﺎﺗەوە ﻟەداﯾﮑﺒﻮوە ،ﺧەﺑﺎﺗێﮏ
ﺑﻮوە ﺑۆ ﺋەوەی ﻣﺮۆڤ ﻣۆڵەﺗﯽ ﻫەﺑێﺖ ﺑۆ ﺋەوەی ﮔﻮﻣﺎن ﺑﮑﺎت ،ﺑۆ ﺋەوەی ﻫەﻗﯽ ﻫەﺑێﺖ ﻟە
ﻫەﻣﺒەر ﺷﺘێﮑﺪا ﻧﺎدڵﻨﯿﺎ ﺑێﺖ .ﻟێﺮەدا ﻧﺎﻣەوێﺖ ﺋێﻤەوﻣﺎﻧﺎن ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺋەم ﺧەﺑﺎﺗەﻣﺎن ﻟە
ﺑﯿﺮ ﺑﭽێﺖ و ﻧﺎﺑێﺖ ﺑﻬێڵﯿﻦ ﻫەروا ﻫەرەس ﺑﻬێﻨێﺖ .ﻣﻦ ﻫەﺳﺖ ﺑە ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎێﺘﯽ دەﮐەم ،ﮐە
وەک زاﻧﺎﯾەک ﺑەﻫﺎی ﮔەورەی ﻓەﻟﺴەﻓەی ڕازﯾﺒﻮن و ﻗﺎﯾﻠﺒﻮن ﺑە ﺟەﻫﺎﻟەت ﺑﺎش دەزاﻧێﺖ و
ﺋەو ﭘێﺸﮑەوﺗﻨەی ﻓەﻟﺴەﻓەﯾەﮐﯽ ﺋﺎوەﻫﺎ دروﺳﺘﯿﮑﺮدووە ،ﭘﯿﺸﮑەوﺗﻨێﮏ ﮐە ﺑەرﻫەﻣﯽ ﺋﺎزادی
ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەﯾە .ﻣﻦ ﻫەﺳﺖ ﺑە ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرێﺘﯽ دەﮐەم ﮐە ﺑەﻫﺎی ﺋەم ﭘێﺸﮑەوﺗﻨە ڕاﺑﮕەﯾەﻧﻢ
و ﺋەوە ﻓێﺮی ﺧەڵﮏ ﺑﮑەم ﮐە ﮔﻮﻣﺎﻧﮑﺮدن ﺷﺘێﮑە ﻧﺎﺑێﺖ ﻟێﯽ ﺑﺘﺮﺳﯿﻦ ،ﺑەڵﺎم دەﺑێﺖ و
دەﺷێﺖ وەک ﻗﻮدرەﺗێﮑﯽ ﻧﻮێ ﺑۆ ﺋﻨﺴﺎن ﭘێﺸﻮازی ﻟێ ﺑﮑﺮێﺖ .ﺋەﮔەر زاﻧﯿﺖ ﻟە ﺷﺘێﮏ دڵﻨﯿﺎ
ﻧﯿﺖ ،ﺋەوا ﻓﺮﺳەﺗێﮏ ﻫەﯾە ﮐە وەزﻋەﮐە ﺑﺎش ﺑﮑەﯾﺖ .ﻣﻦ دەﻣەوێﺖ داوای ﺋەم ﺋﺎزادﯾﯿە ﺑۆ
ﻧەوەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﻨﺪە ﺑﮑەم.
ڕون و ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە ﮐە ﮔﻮﻣﺎن ﺷﺘێﮑﯽ ﺑەﻫﺎدارە ﻟە زاﻧﺴﺘﺪا .ﺟﺎ ﺋەﮔەر ﻟە ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮدا
ﺋەﻣە ڕاﺳﺘە ﺋەوە ﭘﺮﺳێﮑﯽ ﮐﺮاوەﯾە و ﻣەﺳەﻟەﯾەﮐﯽ ﯾەﻗﯿﻦ ﻧﯿە .ﻟە ﻣﻮﺣﺎزەرەی داﻫﺎﺗﻮدا
وا ﭼﺎوەڕێ دەﮐەم ﮐە ﺋەم ﭘﺮﺳە ﺗﺎوﺗﻮێ ﺑﮑەم و ﻫەوڵ ﺑﺪەم ﮐە ﺋەوە ﭘﯿﺸﺎن ﺑﺪەم ﮐە
ﺷﺘێﮑﯽ ﮔﺮﻧﮕە ﺋﻨﺴﺎن ﮔﻮﻣﺎن ﺑﮑﺎت و ﮔﻮﻣﺎن ﮐﺮدﻧﯿﺶ ﺷﺘێﮏ ﻧﯿﯿە ﮐە ﻣﺎﯾەی ﺗﺮس ﺑێﺖ ،ﺑەڵﺎم
ﺷﺘێﮑە ﺑەﻫﺎﯾەﮐﯽ ﻣەزﻧﯽ ﻫەﯾە.
ﭘەراوێﺰەﮐﺎن:
] [1ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺋەﻣەی ﻓﺎﯾﻨﻤﺎن ﺑﺎﺳﯽ دەﮐﺎت ،زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﺷەﺳﺖ ﺳﺎڵە ،ﮐەﭼﯽ ﻫەر ﻫەﻣﺎن
ﻫەژاری و ﻫەر ﻫەﻣﺎن دﯾﺎردە ﻟە ﺟﯿﻬﺎﻧﺪا ﺋەﮔەر ﺧﺮاﭘﺘﺮ ﻧەﺑﻮﺑێﺖ ﺋەوا ﺑە دڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە
ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻧەﺑﻮە.
] [2ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟە ﻫﺎوﺗﺎی ﺗﻮﺧﻤﯽ ﯾﺎن ﻫﺎوﺗﺎی ژﻣﺎرەﯾﯽ ﻟە ﮐﯿﻤﯿﺎدا ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﭘێﻮەرێﮏ
ﺑۆ ژﻣﺎرەی ﺋەو ﺑۆﻧﺪاﻧەی ﻟە ﺗﻮﺧﻤێﮑﺪا ﭘێﮑﺪێﻦ.
] [3ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﺎرادای ﮐﯿﻤﯿﺎﻧﺎس و ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﯽ ﮔەورەی ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯽ ڕۆڵێﮑﯽ ﮔەورەی ﻫەﺑﻮ ﻟە
ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ ﺋەﻟەﮐﺘﺮۆﻣﺎﮔﻨێﺘﮑﺪا .ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ١٧٩١دا ﻟە ﻟەﻧﺪەن ﻟەداﯾﮑﺒﻮە .ﺗﺎ ڕاداﯾەﮐﯽ
زۆر ﺑە ﻧەﺧﻮێﻨەوار ﺣﺴﺎﺑﮑﺮاوە ،ﺳەرەﺗﺎ ﺑە ﻫەرزەﮐﺎری دەﺳﺘﯿﮑﺮدوە ﺑە ﮐﺎری ﮐﺘێﺐ ﺑەرگ
ﺗێﮕﺮﺗﻦ ،ﺑەڵﺎم ﻫەرﭼﯽ ﮐﺘێﺒﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﻫﺎﺗﺒێﺘە ﺑەردەﺳﺖ ﺧﻮێﻨﺪوﯾەوەﺗەوە و ﺳﻮدی
ﻟێﻮەرﮔﺮﺗﻮە .ﺑۆ ﺣەوت ﺳﺎڵ ﺧەرﯾﮑﯽ ﺧۆڕۆﺷﻨﺒﯿﺮﮐﺮدن ﺑﻮە .دوای ﺋەوەی ﻟە ﭘەﯾﻤﺎﻧﮕﺎی
ﺷﺎﻫﺎﻧە ﻟە ﺗﺎﻗﯿﮕەدا دادەﻣﺰرێﺖ و ﺧەرﯾﮑﯽ ﮐﺎری ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دەﺑێﺖ .ﻟە ﺳﺎڵﯽ
 ١٨٢١ﻧﺎﻣە زاﻧﺴﺴﺘﯿﯿە ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕەﮐەی ﻟەﻣەر ﺋەﻟﮑﺘﺮۆﻣﺎﮔﻨێﺘﯿﺰم ﺑڵﺎودەﮐﺎﺗەوە) ﮐە
ﭘەﯾﻮەﺳﺘە ﺑە ﻣﺎﺗۆری ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿەوە( .ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ١٨٣١دا ﮐﻮرﺗﮑﺮدﻧەوەی
ﺋەﻟﮑﺘﺮۆﻣﺎﮔﻨﺎﺗﯿﮑﯽ دۆزﯾﯿەوە) ﮐە ﺑﻮ ﺑە ﺑﻨەﻣﺎی ﺟێﻨێﺮەﯾﺘەر( .ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ١٨٦٧دا ﮐۆﭼﯽ
دواﯾﯽ ﮐﺮدوە.
] [4ﺑێﮕﻮﻣﺎن دەﺳەﻻت ،ﯾﺎﺧﻮد ﻓەرﻣﺎﻧڕەوا  ، authorityﻟێﺮدا ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺮی ﻫﯿە،
ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟە ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوﯾەﮐﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎڵﺎدەﺳﺖ و ﺑﺎوە ،ﯾﺎﺧﻮد ﻣﯿﺘۆدێﮑﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎو.
ﻫﯿﭻ ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑە ﺣﻮﮐﻢ و دەﺳەڵﺎت و ﺳﯿﺎﺗﺴەﺗەوە ﻧﯿﯿە.
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