ﻓەﻟﺴەﻓە ﺑەراﻣﺒەر ﺑە زاﻧﺴﺖ :ﮐﺎﻣﯿﺎن
دەﺗﻮاﻧﻦ ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﮔەورەﮐﺎﻧﯽ ﻫەﻣﺒەر ژﯾﺎن
وەڵﺎم ﺑﺪەﻧەوە؟
ﮔﻔﺘﻮﮔۆی ﻧێﻮان ﻟۆراﻧﺲ ﮐڕاوس و ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺑەﮔﯿﻨﯽ
وەرﮔێڕاﻧﯽ ﺳەروەر ﻣﺤەﻣەد

ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﯽ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺑەﮔﯿﻨﯽ] [1ﺗﺮﺳﯽ ﻫەﯾە ﻟەوەی ﮐە ﭼەﻧﺪ زﯾﺎﺗﺮ ﻟەﺑﺎرەی
ﮔەردووﻧەوە ﺑﺰاﻧﯿﻦ ،زاﻧﺎﮐﺎن زﯾﺎﺗﺮ و زﯾﺎﺗﺮ ﺳﻮوردەﺑﻦ ﻟەﺳەر ﺋەوەی ﻣۆری ﺧۆﯾﺎن
ﻟەﺳەر ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻨەﺧﺸێﻨﻦ .ﻟێﺮەدا ﺋﺎڵەﻧﮕﺎرﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﯽ ﺗﯿۆرﯾﯽ ﻟۆراﻧﺲ
ﮐڕاوس] [2دەﮐﺎت ﻟە ﭘﺎی زێﺪەﮔﺎﭬﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺑە ﺑەراورد ﺑە ﻫﺎوﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ.

ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺑەﮔﯿﻨﯽ ﻫەرﮐەﺳێﮏ
ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﺑەﺷێﮑﯽ ﺋەوە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﺒێﺖ ﮐە زاﻧﺴﺖ ﻟەﺑﺎرەی ﮔەردووﻧەوە ﭘێﯽ وﺗﻮوﯾﻦ
ﺗﺮﺳﯽ ﻫەﯾە ﻟە ﮔەردوون و زاﻧﺴﺖ .ﮐﺎﺗێﮏ ﻓﯿﺰﯾﺎ ﻟەﮔەڵ زاﻧﺴﺘە ﮐۆﻣەڵﺎﯾەﺗﯿﯿەﮐﺎن
ﺑەراورد
دەﮐﺮێﺖ ،ﺑۆ زاﻧﺎﮐﺎن ﺋﺎﺳﺎﻧە ﻟەﺧۆﺑﺎﯾﯽ ﺑﺒﻦ و ﺗەواوی ﺋێﻤەش ﻫەر ﺑەﺧﯿﻠﯿﻤﺎن ﺑۆ
ﺑﻤێﻨێﺘەوە .ﺑەﺗﺎﯾﺒەت دەﮐﺮێﺖ ﻓەﯾﻠەﺳﻮﻓﺎن ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺳەدرﯾﯽ ﺗﺎﻗﯿﮕەدا ﺋﺎزار
ﺑﭽێﮋن].[3
ﺋەﮔەر دەﺳﺘﮑەوﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﻤەش ﺋەوەﻧﺪە ڕوون و ﯾەﮐﻼﯾﯿﮑەرەوە دەﺑﻮون! ﭼەﻧﺪ ﻧﺎﯾﺎب
دەﺑێﺖ
ڕزﮔﺎرت ﺑێﺖ ﻟەوەی ﻫەﻣﯿﺸە ﭘﺎﺳﺎو ﺑۆ ﺑەﻫﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮارەﮐەت ﺑﻬێﻨﯿﺘەوە.

ﻫەرﭼەﻧﺪە -ﻫەروەﻫﺎ دڵﻨﯿﺎم دەﺑﯿﻨﯿﺖ ﮐە
“ﺑەڵﺎم” ێﮏ دێﺘە ﭘێﺸەوە -دەﻣەوێ ﺑﺰاﻧﻢ ﺋﺎﯾﺎ

ﺑەم دواﯾﯿﺎﻧە زاﻧﺴﺖ

ﺑەﻫۆی ﮐەﻣێﮏ زێﺪەﮔﺎﭬﯿﯿەوە زﯾﺎﻧﯽ ﺑەر ﻧەﮐەوﺗﻮوە .ﻧەک ﻫەر ﺑەوە ڕازی ﻧەﺑﻮون ﮐە
زۆرﯾﺎن ﺑەدەﺳﺖ ﻫێﻨﺎوە ،ﻫەﻧﺪێﮏ زاﻧﺎﯾﺎن دەﯾﺎﻧﻬەوێﺖ ﭘەل ﺑﻬﺎوێﻨە ﻧﺎو ﻣەﯾﺪاﻧﯽ
ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮەوە .ﺧۆم ﺑە ﺧﺎوەﻧﯽ ﮐێﺸە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎن ﻧﺎزاﻧﻢ .ﻣێﮋوو ﻓێﺮی ﮐﺮدووﯾﻦ
ﮐە
زۆرێﮏ ﻟە ﺋﺎرﯾﺸە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎن دەﺗﻮاﻧﻦ ﮔەورەﺑﻦ ،ﻻﻧە ﺑەﺟێ ﺑﻬێڵﻦ و ﻟە ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﺗﺮ
ﺑﮋﯾﻦ .ﭘێﺸﺘﺮ زاﻧﺴﺖ ﻓەﻟﺴەﻓەی ﺳﺮوﺷﺘﯿﯽ ﺑﻮو و ﺳﺎﯾﮑۆﻟۆﺟﯿﯽ ﺑە ﻫﺎوﺗﺎی ﻣێﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ
دادەﻧﺮا .ﺑەڵﺎم ﻫەﻧﺪێﮏ ﺋﺎرﯾﺸەی ﭘەﯾﻮەﺳﺖ ﺑە ﺑﻮوﻧﯽ ﻣﺮۆڤ ﻫەن ﮐە زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﻧﯿﻦ .ﺑۆ
ﻧﻤﻮوﻧە ،ﻧﺎزاﻧﻢ ﭼۆن ﺑەﺗەﻧﻬﺎ ﻓﺎﮐﺘﯽ ﭘﻮﺧﺖ دەﺗﻮاﻧێﺖ ﺋەو ﺋﺎرﯾﺸەﯾە ﯾەﮐﻼﯾﯽ ﺑﮑﺎﺗەوە ﮐە
ﭼﯽ ﺑەﺷێﻮەی ﺋەﺧﻼﻗﯿﯽ ڕاﺳﺖ و ﻫەڵە ﭼﯿﯿە.

ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟەو ﺷﺘﺎﻧەی وﺗﻮوﺗﻦ و ﻧﻮوﺳﯿﻮﺗﻦ
ﭘێﺸﻨﯿﺎری ﺋەوە دەﮐەن ﮐە ﺗۆ ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە ﻣەراﻣە داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ زاﻧﺴﺘﺖ ﺗێﺪاﯾە.
ﮐەواﯾە ﭘێﻢ ﺑڵێ ،ﭘێﺖ واﯾە زاﻧﺴﺖ ﺗﺎ چ ﺋﺎﺳﺘێﮏ دەﺗﻮاﻧێﺖ و ﭘێﻮﯾﺴﺘە وەڵﺎم ﺑۆ ﺋەو
ﭘﺮﺳﯿﺎراﻧە
ﭘێﺸﮑەش ﺑﮑﺎت ﮐە ﻫێﺸﺘﺎ وا ﻟەﺑەرﭼﺎو دەﮔﯿﺮێﻦ ﮐە ﺑﮑەوﻧە ﻧﺎو ﺑﻮاری ﻓەﻟﺴەﻓەوە؟

ﻟۆراﻧﺲ ﮐڕاوس ﺳﻮﭘﺎس
ﺑۆ وﺷە ﺟﻮاﻧەﮐﺎﻧﺖ ﻟەﺑﺎرەی زاﻧﺴﺖ و ﻫەڵﻮێﺴﺘە ﺑەﺧﺸﻨﺪەﮐەت .ﻫەرﭼﯽ ﻟەﺑﺎرەی
“ﺑەڵﺎم” ەﮐەت و ﻫەﺳﺘەﮐەت ﻟەﺑﺎرەی ﻣەراﻣە داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﻤە ،ﻣﻦ ﺑە ﻫﯿﭻ
ﺷێﻮەﯾەک وەﮐﻮ داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ ﻧﺎﯾﺒﯿﻨﻢ .ﺋەوە ﺗەﻧﻬﺎ ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوەی ﺋەو ﭘﺮﺳﯿﺎراﻧەﯾە ﮐە
وەڵﺎم دەدرێﻨەوە و ﺋەواﻧەی ﮐە وەڵﺎم ﻧﺎدرێﻨەوە .ﻟە ﺳەرەﺗﺎدا دەﮐﺮێﺖ ﺑە ﻧﺰﯾﮑەﯾﯽ
ﺑڵێﯿﻦ ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﭘﺮﺳﯿﺎراﻧەی وەڵﺎم دەدرێﻨەوە دەﮐەوﻧە ﻧﺎو ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﻣەﻋﺮﯾﻔەی
ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ ،واﺗە زاﻧﺴﺖ.

ﺑۆ ﻧﻤﻮوﻧە ،ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐەی ﺗۆ ﻟەﺑﺎرەی
ﺋەﺧﻼﻗەوە ،زاﻧﺴﺖ ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎن ﺑۆ ﺑڕﯾﺎرە ﺋەﺧﻼﻗﯿﯿەﮐﺎن داﺑﯿﻦ دەﮐﺎت ،ﮐە ﺗەﻧﻬﺎ ﮐﺎﺗێﮏ
ژﯾﺮاﻧەن ﺋەﮔەر ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺋەﻗڵ ﺑﯿﻨﺎ ﮐﺎراﺑﻦ ،ﮐە ﺋەوەش ﺑۆﺧۆی ﻟەﺳەر ﺑەڵﮕەی
ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮاوە .ﺑەﺑێ ﺑڕێﮏ ﻣەﻋﺮﯾﻔە ﻟەﺑﺎرەی دەرەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮدارەﮐﺎن ،ﮐە
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟەﺳەر ﺑەڵﮕەی ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮاﺑێﺖ ،ﺋەوا ﭘێﻢ واﯾە “ﺋەﻗڵ”
ﺑەﺗەﻧﯿﺎ ﭘەﮐﮑەوﺗەﯾە .ﺋەﮔەر ﻧەزاﻧﻢ ﮐﺮدارەﮐﺎﻧﻢ ﭼﯽ درووﺳﺖ دەﮐەن ،ﺋەوا ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ
ﺑڕﯾﺎرێﮑﯽ ژﯾﺮاﻧە ﻟەﺑﺎرەی ﺋەوەوە ﺑﺪەم ﮐە ﺋﺎﯾﺎ ﺋەﺧﻼﻗﯿﯿﻦ ﯾﺎن ﻧﺎ .ﻟە ﮐۆﺗﺎﯾﺪا ،ﭘێﻢ
واﯾە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﻤﺎن ﻟە ﻧﯿﻮرۆﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯽ]، [4
ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯽ][5
و ﺳﺎﯾﮑۆﻟۆﺟﯽ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﻤﺎن ﻟە ﺋەﺧﻼق ﺑەرەو ﺋﺎﻗﺎرێﮏ دەﺑەن ﮐە ﺗێﯿﺪا دەﺑﻦ ﺑە ﻫەﻧﺪێﮏ
ﭼەﻣﮑﯽ ﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯿﯽ ﺑﺎش-ﭘێﻨﺎﺳەﮐﺮاو.

ﺋەو ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿە ﺳەرەﮐﯿﺎﻧەی ﮐە
ﮔەورە دەﺑﻦ ﺋەواﻧەن ﮐە ﻻﻧە ﺑەﺟێ دەﻫێڵﻦ .ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﺋەﻣە ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑە ﻓﯿﺰﯾﺎ و
ﮔەردووﻧﻨﺎﺳﯿﯿەوە ﻫەﯾە .ﮔﻔﺘﻮﮔۆ ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿە ﻧﺎڕووﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻫەﻣﺒەر ﻫۆ و ﺋەﻧﺠﺎم و
ﻫەﻧﺪێﮏ
ﺟﺎر ﺷﺖ و ﻫﯿﭻ -ﮐە ﻣﻦ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو ﻟە ﮐﺘێﺒەﮐەﻣﺪا ﻣﺎﻣەڵەﯾﺎن ﻟەﮔەڵ ﺑﮑەم -ﻧﻤﻮوﻧەی
زۆر
ﺑﺎﺷﯽ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗەن .دەﮐﺮێﺖ ﯾەﮐێﮏ ﮔﻔﺘﻮﮔۆ ﺑﮑﺎت ﻫەﺗﺎ دەﮔﺎﺗە ﺋەو ﺋﺎﺳﺘەی ﻟە ﺑەردەم
ﻣﺎﻧﺎی “ﻧەﺑﻮون” دا دۆش دادەﻣێﻨێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا دەﮐﺮێﺖ ﺋەﻣە
ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮑﯽ ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯽ ﺳەرﻧﺠڕاﮐﯿﺶ ﺑێﺖ ،ﭘێﻢ واﯾە ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺗەواو ﭘڕ ﮐەﻣﻮﮐﻮڕﯾﯿە.

ﻫﯿﭻ
ﺑﯿﺮۆﮐەﯾەﮐﺖ ﻟەﺑﺎرەی ﺋەوەوە ﻧﺎداﺗێ ﮐە ﺋﺎﯾﺎ ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﭼۆن دەﮐﺮێﺖ ﺷﺘەﮐﺎن ﭘەﯾﺪا
ﺑﺒﻦ
و ﭘەرەﺑﺴﺘێﻨﻦ ،ﺋەﻣەش ﺋەو ﺷﺘەﯾە ﮐە ﺳەرﻧﺠﯽ ﻣﻦ ڕادەﮐێﺸێﺖ.

ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺑەﮔﯿﻨﯽ زﯾﺎﺗﺮ
ﻟەوەی ﭼﺎوەڕواﻧﯽ دەﮐەﯾﺖ ﻟەﮔەڵﺖ ﻫﺎوڕام .ﻫﺎوڕام ﮐە زۆرێﮏ ﻟە ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﻣێﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯿﯿە
ﮐۆﻧەﮐﺎن ﺋێﺴﺘﺎ زاﻧﺎﯾﺎن ﺑە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ڕێﮕﺎ ﻟێﯿﺎن ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻮوﻧەﺗەوە و ﮐﺎرێﮑﯽ ﻧﺎوازە
دەﮐەﯾﺖ ﮐە دەڵێﯿﺖ “ﺑۆﭼﯽ ﻟەﺟێﮕﺎی ﻫﯿﭻ ﺷﺖ ﻫەﯾە؟” ﯾەﮐێﮏ ﻟەواﻧەﯾە .ﺑەڵﺎم
ﮐﺎﺗێﮏ دەڵێﯿﻦ ،وەک ﺋەوەی ﺗۆش وﺗﺖ ” ،ﺋەو ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿە ﺳەرەﮐﯿﯿﺎﻧەی ﮔەورە
دەﺑﻦ ﺋەواﻧەن ﮐە ﻻﻧە
ﺑەﺟێ دەﻫێڵﻦ ” ﺷﺘێﮑﻤﺎن ﻟەﺑﯿﺮ ﮐﺮدووە .ﭘێﻢ واﯾە ﺗۆ ﺑۆﯾە ﺋەوە دەڵێﯿﺖ ﭼﻮﻧﮑە
ڕێﺴﺎﯾەک دەردەﮐەﯾﺖ ﺗێﯿﺪا
ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوەی ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯽ ﺋەوەﯾە ﮐە ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯿەﮐﺎن ﺋەواﻧەن ﮐە وەڵﺎم
دەدرێﻨەوە
و ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﻧﺎ-ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯿەﮐﺎن ﺋەواﻧەن ﮐە وەڵﺎم ﻧﺎدرێﻨەوە.

ﻧﺎﮐۆﮐﯿﯿەﮐەی ﻣﻦ ﺋەوەﯾە ﮐە دەڵێﻢ
ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿە ﺳەرەﮐﯿﯿەﮐﺎن ﺋەواﻧەن ﮐە ﮔەورە دەﺑﻦ و ﻻﻧە ﺑەﺟێ ﻧﺎﻫێڵﻦ ،ﺋەو
ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﮔﺮﻧﮕﺎﻧەن ﮐە ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﻫەﻣﻮو ﻓﺎﮐﺘەﮐﺎن ﻟەﺑەرﭼﺎون ﺑەڵﺎم ﻫێﺸﺘﺎ ﺑە
وەڵﺎﻣﻨەدراوەﯾﯽ دەﻣێﻨﻨەوە .ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﺋەﺧﻼﻗﯿﯿەﮐﺎن ﻧﻤﻮوﻧەی دﯾﺎرن .ﻫەرﮔﯿﺰ ﻫﯿﭻ
دۆزﯾﻨەوەﯾەﮐﯽ ﭘﺸﺘﺌەﺳﺘﻮور ﺑە ﻓﺎﮐﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮑﯽ ﻫەڵە و ڕاﺳﺖ ﯾەﮐﻼﯾﯽ
ﺑﮑﺎﺗەوە.
ﺑەڵﺎم ﺋەوەش ﻣﺎﻧﺎی ﺋەوە ﻧﯿﯿە ﮐە ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﺋەﺧﻼﻗﯿﯿەﮐﺎن ﭘﺮﺳﯿﺎری ﺑەﺗﺎڵ و
زڕە-ﭘﺮﺳﯿﺎرن .دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑﯿﺮﯾﺎن ﻟێ ﺑﮑەﯾﻨەوە و ﺗەﻧﺎﻧەت دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﻟەﺑەر
ڕۆﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻓﺎﮐﺘە ﺗﺎزەﮐﺎﻧﺪا ﮔﻔﺘﻮﮔۆی ﺑەرﻫەﻣﺪارﺗﺮ ﺑﮑەﯾﻦ .ﺑۆ ﻧﻤﻮوﻧە ،ﻟەو ﮐﺎﺗەوەی زﯾﺎﺗﺮ
ﻟەﺑﺎرەی
ﻫۆﺷﯽ ﻧﺎ-ﻣﺮۆﭬﯿﯽ-ەوە دەزاﻧﯿﻦ ،ﺑۆﭼﻮوﻧەﮐﺎﻧﻤﺎن ﻟەﺑﺎرەی ﺋەﺧﻼﻗﯽ ﭘەﯾﻮەﺳﺖ ﺑە
ﺋﺎژەڵەﮐﺎﻧەوە ﮔۆڕاوە.

ﺋەوەی ﮐە ﺑەﺷێﻮەی ﺳﻮﮐﺎﯾەﺗﯿﯽ ﺑە
ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺰم] [6ﺑﺎﻧﮓ دەﮐﺮێﺖ ﺳﻮورە ﻟەﺳەر ﺋەوەی ﮐە ﺋەﮔەر
ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮏ ﻧەﭼێﺘە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﭼﺎرەﺳەرە زاﻧﺴﺘﯿﯿەﮐﺎﻧەوە ﺋەوا ﺑە ﻫﯿﭻ ﺷێﻮەﯾەک
ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮑﯽ
ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿﯿە .ﻣﻦ دەڵێﻢ ﺋەوە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿەﮐﯽ ﻟە ڕﯾﺸەﻧەﻫﺎﺗﻮوی ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬە ﮐە
ڕووﺑەڕووی زۆرێﮏ ﺋﺎرﯾﺸە دەﺑﯿﻨەوە ﮐە ﺑە زاﻧﺴﺖ ﺳۆراﺧﯿﺎن ﻧﺎﮐﺮێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﻟەﮔەڵﯿﺎﻧﺪا
ﺑﮑەوﯾﻨە ﻣﻠﻤﻼﻧێ ،ﺋەوەﻧﺪەی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﺑە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷێﻮە ﻟێﯿﺎن ﺗێﺒﮕەﯾﻦ و دەﺗﻮاﻧﯿﻦ
ﺋەﻣەش ﺑە وردﯾﯽ و ﮔﺮﻧﮕﯿﯽ ﻣێﺸﮑﻤﺎﻧەوە ﺑﮑەﯾﻦ.

ﺑۆ ﻣﻦ وادەردەﮐەوێﺖ ﮐە ﺗۆ ﺋەﻣەت
ﻗﺒﻮوڵ ﻧﯿﯿە و ﺑۆﭼﻮوﻧە زاﻧﺴﺘﯿﯿەﮐە ﻟەﺑەرﭼﺎو دەﮔﺮﯾﺖ .ﺋەوە ڕاﺳﺘە؟

ﻟۆراﻧﺲ ﮐڕاوس ﻟە
ڕاﺳﺘﯿﺪا ،زﯾﺎﺗﺮ ﻟەوەی ﭼﺎوەڕواﻧﯽ دەﮐەﯾﺖ ﻟەﮔەڵﺘﺪا ﻫﺎوڕام .ﭘێﻢ واﯾە ﮐە ﮔەﻧﮕەﺷە
ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿەﮐﺎن ﺑەﻫۆی ڕێﮕەدان ﺑە ﻟێﻮردﺑﻮوﻧەوە ﻟە ﻓﺎﮐﺘەﮐﺎن دەﺗﻮاﻧﻦ ﻟە زۆر ڕێﮕەی
ﮔﺮﻧﮕەوە ﭘڕۆﺳەی درووﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﺑڕﯾﺎر ﺑەرﻫەﻣﺪار ﺑﮑەن ،ﺑەڵﺎم ﻟە ﮐۆﺗﺎﯾﺪا ﺗﺎﮐە
ﺳەرﭼﺎوەی
ﻓﺎﮐﺘەﮐﺎن ﻟە ڕێﮕەی ﮔەڕاﻧﯽ
ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯿەوەﯾە .ﻫەروەﻫﺎ ،ﻫﺎوڕام ﻟەﮔەڵﺖ ﮐە ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆر ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯽ ژﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺮۆڤ
ﻫەن ﮐە ﺗێﯿﺎﻧﺪا ﻫەﻧﺪێﮏ ﺋﺎرﯾﺸە ﻫەن ﺑڕﯾﺎری وەﻫﺎﯾﺎن ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐە ﺑەﺷێﻮەی زاﻧﺴﺘﯿﯽ
ﺳۆراخ ﻧﺎﮐﺮێﻦ .ﻣﺮۆڤ و ﺑﺎﺑەﺗە ﻣﺮۆﯾﯿەﮐﺎن ﻫێﻨﺪە ﺋﺎڵۆزن ﮐە ﺋەﻗڵ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑەڵﮕەی
ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ ﺑە ﺗەﯾﻨﺎ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﭼﺎوﺳﺎﻏﻤﺎن ﺑﻦ .وﺗﻮوﻣە ﮐە ﭘێﻢ واﯾە ﻟﻮﯾﺲ ﮐﺎرۆڵ] [7ڕاﺳﺘﯽ
دەﮐﺮد ﮐﺎﺗێﮏ ﻟەﺳەر زﻣﺎﻧﯽ ﺋﺎﻟﯿﺲ] [8وە ﭘێﺸﻨﯿﺎری ﺋەوە دەﮐﺎت ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﭘێﺶ ﻧﺎﻧﯽ
ﺑەﯾﺎﻧﯽ ﺑڕوا ﺑە ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺷﺘﯽ ﺋەﺳﺘەم ﺑﻬێﻨﯿﻦ .ﺋێﻤە ﻫەﻣﻮو ڕۆژێﮏ ﺑۆ ﺋەوەی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﻟە
ﻧﺎو ﺟێﮕﺎ ﺑێﯿﻨە دەرەوە ﺋەوە
دەﮐەﯾﻦ -ﻟەواﻧەﯾە ﺋەوەی ﮐە ﺣەزﻣﺎن ﺑە ﮐﺎرەﮐەﻣﺎﻧە ﯾﺎن ﻫﺎوژﯾﻨەﮐﺎﻧﻤﺎن ﺧۆﺷﺪەوێﺖ ﯾﺎن
ﺧۆﻣﺎن ﺧۆﺷﺪەوێﺖ.

ﺋەوەی ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﻟەﮔەڵﯽ ﻫﺎوڕا ﻧەﺑﻢ
ﺋەو ﺑەﺷەﯾە
ﮐە دەڵێﺖ ﺋەﻣە ﺑەﭘێﯽ ﮐﺎت ﻧﺎﮔۆڕێﺖ .ﺋەوەی ﮐە ﺋەﻣڕۆ ﺑەﺷێﻮەی زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﺳۆراخ ﻧﺎﮐﺮێﺖ
ﻟەواﻧەﯾە
ﺳﺒەﯾﻨێ ﺑﮑﺮێﺖ .ﺋێﻤە ﻧﺎزاﻧﯿﻦ
ﺑﯿﺮۆﮐەﮐﺎن ﻟە ﮐﻮێﻮە دێﻦ ،ﺑەڵﺎم ﺋەﻣە ﺋەوەﯾە ﮐە ﮔەﺷﺘﯽ دۆزﯾﻨەوەﮐﺎن ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸﺘﺮ
دەﮐﺎت .ﭘێﺸﻢ واﯾە ﮐە ﺋەو دۆزﯾﻨەواﻧەی ﺑە ﻓﺎﮐﺖ ﭘﺸﺘﺌەﺳﺘﻮورن دەﺗﻮاﻧﻦ ﺗەﻧﺎﻧەت
ﭘﺮﺳە ﺋەﺧﻼﻗﯿﯿەﮐﺎﻧﯿﺶ ﭼﺎرەﺳەر ﺑﮑەن.

ﻫﺎوڕەﮔەزﺑﺎزﯾﯽ ﺑە ﻧﻤﻮوﻧە وەرﺑﮕﺮە .ﻟەواﻧەﯾە
ﻧﻮوﺳﺮاوە ﮐۆﻧەﮐﺎن ﺑڵێﻦ ﮐە ﻫﺎوڕەﮔەزﺑﺎزﯾﯽ “ﻫەڵەﯾە” ،ﺑەڵﺎم دۆزﯾﻨەوە
زاﻧﺴﺘﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻫەﻣﺒەر دووﺑﺎرەﺑﻮوﻧەوەی ڕەﻓﺘﺎرە ﻫﺎوڕەﮔەزﺑﺎزﯾﯿەﮐﺎن ﻟە ﻧﺎو ﺋەﻧﺪاﻣە
ﺟﯿﺎوازەﮐﺎﻧﯽ ﺟۆرێﮑﺪا ﭘێﻤﺎن دەڵێﻦ ﮐە ﺋەوە ﻟەﻧﺎو ﺑەﺷێﮑﯽ ﺟێﮕﯿﺮی ﮐۆﻣەڵەﮐەدا
ﺑەﺗەواوی
ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿە و ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﮐﯽ ڕووﻧﯽ ﻧەرێﻨﯿﯽ ﭘەﯾﻮەﺳﺖ ﺑە ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﯿە.
ﺑەدڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە ﺋەﻣە ﭘێﻤﺎن دەڵێﺖ ﮐە ﺑە ﺷێﻮەی ﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯽ ﺟێﮕﯿﺮ ﮐﺮاوە ،زﯾﺎﻧﺒەﺧﺶ ﻧﯿﯿە
و
ﺧۆﻣﺎﮐﯿﺎﻧە “ﻫەڵە” ﻧﯿﯿە .ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ،ﭘێﻤﻮاﯾە ﮐﺎﺗێﮏ ﺑﺎﺳﯽ ﺋەوەت ﮐﺮد ﮐە
ﺗﻮێﮋﯾﻨەوەﮐﺎﻧﻤﺎن ﻟەﺑﺎرەی ﻫۆﺷﯽ ﻧﺎ-ﻣﺮۆﭬﯿﯽ ﺑۆﭼﻮوﻧﯽ ﺋێﻤەی ﻟەﺑﺎرەی ﺋەﺧﻼﻗەوە ﮔۆڕﯾﻮە،
ﻟەم ﺧﺎڵەدا ﻟەﺑﺎرەی ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ زاﻧﺴﺖ ﻫﺎوڕا ﺑﻮوﯾﺖ.

دان ﺑەوەدا دەﻧێﻢ ﮐە دڵﺨۆش ﺑﻮوم
ﮐﺎﺗێﮏ ﺋەوەم ﺧﻮێﻨﺪەوە ﮐە ﺗۆ دەڵێﯿﺖ ” ﺑۆﭼﯽ ﻟە ﺟێﮕﺎی ﻫﯿﭻ ﺷﺖ ﻫەﯾە؟”
ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮑە زاﻧﺎﯾﺎن ﺑە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷێﻮە ﻟێﯽ ﻧﺰﯾﮑﺒﻮوﻧەﺗەوە .ﺑەڵﺎم ،ﻟەم ﺑﺎرەدا،
ﻫەروەﮐﻮ
وﺗﻮوﻣە ﮐە ﭘﺮﺳﯿﺎری “ﺑۆﭼﯽ” ﻟەڕاﺳﺘﯿﺪا ﭘﺮﺳﯿﺎری “ﭼۆن” ە ،ﺋﺎﯾﺎ
ﺗۆش ﻫﺎوڕاﯾﺖ ﮐە ﻫەﻣﻮو ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ “ﺑۆﭼﯽ” ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯿﺎن ﻧﯿﯿە ﭼﻮﻧە
ﮔﺮﯾﻤﺎﻧەی “ﻣەﺑەﺳﺖ”

دەﮐەن ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﺑﻮوﻧﯽ ﻧەﺑێﺖ؟

ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺑەﮔﯿﻨﯽ ﺑێﮕﻮﻣﺎن
ﺷﺘێﮑﯽ ﮔەوﺟﺎﻧەﯾە ﮐە ﺑە ﺋەﻧﺪازەﯾەﮐﯽ زۆر ﺋەو ﺷﯿﻤﺎﻧەﯾە ﻧﺎدﯾﺪە ﺑﮕﯿﺮێﺖ ﮐە ﺋەوەی
ﺋێﺴﺘﺎ
وا دەردەﮐەوێﺖ ﭘﺮﺳێﮑﯽ ﭘﺸﺘﺌەﺳﺘﻮور ﻧەﺑێﺖ ﺑە ﻓﺎﮐﺖ ﻟەواﻧەﯾە ڕۆژێﮏ ﻟە ﻻﯾەن زاﻧﺴﺘەوە
وەڵﺎم ﺑﺪرێﺘەوە .ﺑەڵﺎم ﺋەوەش ﮔﺮﻧﮕە ﮔﻮﻣﺎﻧﻤﺎن ﻟە ﺗﻮاﻧﺎی زاﻧﺴﺖ ﻫەﺑێﺖ ﺋﺎﺧۆ ﺗﺎ چ
ﺋﺎﺳﺘێﮏ دەﺗﻮاﻧێﺖ ﺑڕواﺗە ﭘێﺶ .ﺋەﮔەر وا ﻧەﮐەﯾﻦ ﺋەوا ﻟەواﻧەﯾە زۆر ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ و
ﭘێﺸﻮەﺧﺘە ﺋﺎرﯾﺸە ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿە ﮔﺮﻧﮕەﮐﺎن ﺑﮑەﯾﻨە زاﻧﺴﺘﯿﯽ.

ﻧﻤﻮوﻧەﮐەت ﻟەﺑﺎرەی ﻫﺎوڕەﮔەزﺑﺎزﯾﯽ
ﺗەواوە .ﻫﺎوڕام ﻟەﮔەڵﺖ ﻫۆﮐﺎرە ﺳەرەﮐﯿﯿەﮐﺎن ﺑۆ ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە ﻟەوەی ﮐە ﻫەڵەﯾە
ﭘەﯾﻮەﺳﺘﻦ
ﺑە ڕێﮕﺎ ﮐۆﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە .ﺑەڵﺎم ﺑەو ڕێﮕﺎﯾەی ﺗۆ دەﯾڵێﯿﺖ ،ﻟەﺑەرﺋەوەی زاﻧﺴﺖ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ داوﯾﻦ ﮐە ڕەﻓﺘﺎری ﻫﺎوڕەﮔەزﺑﺎزﯾﯽ ” ﺑەﺗەواوﯾﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿە”،
“ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﮐﯽ ڕووﻧﯽ ﻧەرێﻨﯽ ﭘەﯾﻮەﺳﺖ ﺑە ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﯿە”“ ،ﺑە
ﺷێﻮەی ﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯽ ﺟێﮕﯿﺮ ﮐﺮاوە” و “زﯾﺎﻧﺒەﺧﺶ ﻧﯿﯿە” ﻟەﻣەﺷەوە دەﺗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑڵێﯿﻦ ﺧۆﻣﺎﮐﯿﺎﻧە “ﻫەڵە ﻧﯿﯿە” .ﺑەڵﺎم ﺋەﻣە ﻓۆڕﻣەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺎوی ﺋەﺧﻼﻗﯿﯽ و
زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﺗێﮑەڵﺎو ﮐﺮدووە .ﻫﺎوڕەﮔەزﺑﺎزﯾﯽ ﺑەﺷێﻮەی ﺋەﺧﻼﻗﯿﯽ ﻗﺒﻮوڵﮑﺮاوە ﺑەڵﺎم ﻧەک
ﺑەﻫۆی ﻫۆﮐﺎرە زاﻧﺴﺘﯿﯿەﮐﺎﻧەوە .ڕاﺳﺖ و ﻫەڵە ﻫەر وا ﺑە ﺋﺎﺳﺎﻧﯿﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﭘەرەﺳەﻧﺪن و ﺳﺮوﺷﺘﯿﺒﻮون ﻧﯿﻦ .ﺑۆ ﻧﻤﻮوﻧە ،ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﺋەوە ﮐﺮاوە ﮐە
دەﺳﺘﺪرێﮑﯿﯽ ﺳێﮑﺴﯽ ﻫەم ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿە و ﻫەم ﺳﻮودی ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ ﻫەﯾە .ﺑەڵﺎم ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی
ﺋەو ﺑﺎﻧﮕەﺷەﯾﺎن ﮐﺮدووە ﺑە ﭘەرۆﺷەوە ﺟەﺧﺘﯿﺎن ﻟەﺳەر ﺋەوە ﮐﺮدووەﺗەوە ﮐە ﺋەﻣە ﻣﺎﻧﺎی
ﺋەوە ﻧﯿﯿە ﺋەم ﮐﺮدارە ڕاﺳﺖ ﺑێﺖ – ﺋەو ﻫەوڵﺎﻧەی ﮐە ﺑەداﺧەوە ڕەﺧﻨەﮔﺮان ﭘﺸﺘﮕﻮێﯿﺎن
ﺧﺴﺘﻮون .ﻫەﻣﺎن ﺑﺎﻧﮕەﺷە ﺑۆ ﻧﺎﭘﺎﮐﯿﯽ )ﺧﯿﺎﻧەﺗﯽ ﺳێﮑﺴﯽ( ﮐﺮاوە .ﺋەوەی ﮐە زاﻧﺴﺖ
ﻟەﺑﺎرەی
ﺳﺮوﺷﺘﯿﺒﻮوﻧﯽ ڕەﻓﺘﺎرە ﺳێﮑﺴﯿە دﯾﺎرﯾﮑﺮاوەﮐﺎن ﭘێﻤﺎن دەڵێﺖ ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە ﺋەﺧﻼﻗﯿﯿەﮐﺎن
دەوڵەﻣەﻧﺪ دەﮐﺎت ،ﺑەڵﺎم دەرەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎن دﯾﺎری ﻧﺎﮐﺎت .ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟەم ﺑﺎرەوە ڕوون ﺑﯿﻦ.
ﺋەوەی ﮐە ﻗﺒﻮوڵﯽ ﺑﮑەﯾﻦ ﻟەواﻧەﯾە ڕۆژێﮏ ﺋەم ﺋﺎرﯾﺸﺎﻧە ﻟە ﻻﯾەن زاﻧﺎﯾﺎﻧەوە ﺑﺎﺷﺘﺮ
وەڵﺎم ﺑﺪرێﻨەوە ﺷﺘێﮑە و ﮐﺮدﻧﯿﺎن ﺑە ﺑﺎﺑەﺗﯽ زاﻧﺴﺘﯿﯽ ﺑە ﺷێﻮەی ﭘێﺸﻮەﺧﺘە ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﺮە.

ﻟۆراﻧﺲ ﮐڕاوس ﺟﺎرێﮑﯽ
ﺗﺮ ،ﺗەﻧﻬﺎ ﭼەﻧﺪ ﺟﯿﺎوازﯾﯿەﮐﯽ ﮐەم ﻟە ﻧێﻮاﻧﻤﺎﻧﺪا ﻫەﯾە .ﺋێﻤە ﺋەﻗڵﻤﺎن ﻫەﯾە
ﻟەﺑەرﺋەوە
دەﺗﻮاﻧێﺖ ﻟە ژێﺮ ﻧﺎوی ﻧەزﻣﯽ ﮐۆﻣەڵﺎﯾەﺗﯿﺪا زاڵﺒێﺖ ﺑەﺳەر ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺟﯿﺎواز ﻟە
ﺧﻮاﺳﺘە ﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ .ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ،ﭘێﻢ واﯾە ﮐە زاﻧﺴﺖ دەﺗﻮاﻧێﺖ دەﺳﺘﮑﺎری
ﺑﺎوەڕە ﻣۆڕاڵﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﻤە ﺑﮑﺎت ﯾﺎن دﯾﺎرﯾﺎن ﺑﮑﺎت .ﺑۆ ﻧﻤﻮوﻧە ،ﺋەو ڕاﺳﺘﯿەی ﮐە
ﻧﺎﭘﺎﮐﯿﯽ ﻓﺎﮐﺘێﮑﯽ ﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯿﯿە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑۆ ﻫەر ﮐەﺳێﮑﯽ ﺑﯿﺮﮐەرەوە ﺗﺎواﻧﺒﺎرﮐﺮدﻧﯽ
“ڕەﻫﺎ” ی ﺋەو ﮐﺮدەﯾە ﺑﮕۆڕێﺖ .زﯾﺎد ﻟەوەش ،ﺋەوەی ﮐە زۆرێﮏ ﻟە ﺑﺎوەڕە
ﻣۆڕاڵﯿﯿەﮐﺎن ﻟە ﮐۆﻣەڵﮕﺎﯾەﮐەوە ﺑۆ ﮐۆﻣەڵﮕﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺮ دەﮔۆڕێﻦ ﻣﺎﻧﺎی ﺋەوەﯾە ﮐە
ﻓێﺮدەﮐﺮێﻦ
و ﻟەﺑەرﺋەوە ﺳەر ﺑە ﻫەرێﻤﯽ ﺳﺎﯾﮑۆﻟۆﺟﯿﻦ .ﺋەواﻧەی ﺗﺮ زﯾﺎﺗﺮ ﺟﯿﻬﺎﻧﯿﻦ ،ﻟەﺑەرﺋەوە
ﺋﺎڵۆزن -ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﻧﯿﻮرۆﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯿﻦ .زۆر ﮔەڕاﻧەوە ﺑۆ ﺑڕﯾﺎری ﻣۆڕاڵﯿﯽ ﮔﺮﯾﻤﺎﻧەی ﻫەﻧﺪێﮏ
ﺟۆر ﻟە ﺑﺎوەڕی وەﻫﻤﯿﺎﻧەﯾە ﺑە وﯾﺴﺘﯽ ﺋﺎزاد ﮐە ﭘێﻢ واﯾە ﺷﺘێﮑﯽ ﺳﺎوﯾﻠﮑﺎﻧەﯾە.

ﻟێﺮەدا دەﻣەوێﺖ ﺑﺎﺳەﮐە ﺑﮕۆڕم .دان ﺑەوەدا
دەﻧێﻢ ﮐە دڵﺨۆﺷﻢ ﺑەوەی ﺗۆ ﻫﺎوڕاﯾﺖ ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی “ﺑۆﭼﯽ ﻟە ﺟێﮕﺎی ﻫﯿﭻ ﺷﺖ
ﻫەﯾە” ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮑە ﺑەﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷێﻮە ﻟەﻻﯾەن زاﻧﺎﯾﺎﻧەوە وەڵﺎم دراوەﺗەوە .ﺑەڵﺎم
ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﮔﺸﺘﯿﺘﺮ ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﺋەوە دەﮐەم ﮐە ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﻣﺎﻧﺎدارەﮐﺎﻧﯽ “ﺑۆﭼﯽ” ﻟە ڕاﺳﺘﯿﯿﺪا
ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ “ﭼۆن”ن .ﺋﺎﯾﺎ ﺗۆ ﻫﺎوڕاﯾﺖ؟

ﺑﺎ ﻧﻤﻮوﻧەﯾەﮐﺖ ﺑﺪەﻣێ ﺗﺎ ﺷﺘەﮐﺎن ﻟە
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧۆﯾﺎﻧﺪا داﺑﻨێﻢ .ﺋەﺳﺘێﺮەﻧﺎس ﺟۆﻫﺎﻧﺲ ﮐﯿﭙﻠەر][9
وەڵﺎﻣﺪاﻧەوەی ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮑﯽ
ﮔﺮﻧﮕﯽ “ﺑۆﭼﯽ” ﮐﺮد :ﺑۆﭼﯽ ﺷەش ﻫەﺳﺎرە ﻫەن؟ ﭘێﯽ واﺑﻮو وەڵﺎﻣەﮐە ﻟەﻧﺎو ﭘێﻨﺞ
ﺷﮑڵە ﭘﻼﺗۆ-ﯾﯿەﮐﺎن][10
داﯾە ﮐە دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ڕووەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﻓﺮەﻻ] [11ﺋﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎن
ﭘێﮑﺒﻬێﻨﺮێﻦ -ﺳێﮕۆﺷەﮐﺎن ،ﭼﻮارﮔۆﺷەﮐﺎن و ﻫﯿﺘﺮ -ﻫەروەﻫﺎ دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺑەﻫۆی ﮔۆﯾەﮐﺎﻧەوە
ﮐە ﻗەﺑﺎرەﯾﺎن ﻟەﮔەڵ زﯾﺎدﺑﻮوﻧﯽ ژﻣﺎرەی ڕووەﮐﺎن زﯾﺎد دەﺑێﺖ ،ﻟە ﭼێﻮە ﺑﮕﯿﺮێﻦ.
ﻟەﺑەرﺋەوە ﺋەﮔەر ﺋەم ﮔۆﯾﺎﻧە ،ﮔﺮﯾﻤﺎﻧەی ﺋەوەی ﮐﺮد ،ﺧﻮوﻟﮕەﮐﺎﻧﯽ ﻫەﺳﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن
ﺟﯿﺎﮐﺮدەوە ،ﻟەواﻧەﯾە ﻟە دوورﯾﯿە ڕێﮋەﯾﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﺧۆر و ژﻣﺎرەﯾﺎن وەک
ﺋﺎﺷﮑﺮاﮐﺮدﻧﯽ
ﺋەﻗڵﯽ ﺧﻮدا ﺗێﺒﮕەﯾﻦ ،ﻫەڵﺒەت ﺑە ﻫەﺳﺘێﮑﯽ ﻗﻮوڵ.
ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ١٥٩٥ﺑﺎﻧﮕەﺷەی

ﻟەو ﮐﺎﺗەدا “ﺑۆﭼﯽ” ﻣﺎﻧﺎدار
ﺑﻮو ﻟەﺑەرﺋەوەی ﻣﺎﻧﺎﮐەی ﻣەﺑەﺳﺘﯽ
ﮔەردووﻧﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮا دەﮐﺮد .ﺋێﺴﺘﺎ ،دەزاﻧﯿﻦ ﮐە ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐە ﺑێﻤﺎﻧﺎﯾە .ﻧەک ﺗەﻧﻬﺎ
دەزاﻧﯿﻦ
ﺷەش ﻫەﺳﺎرە ﻧﯿﻦ ،ﺑەڵﮑﻮ زﯾﺎد ﻟەوەش ،دەزاﻧﯿﻦ ﮐۆﻣەڵەی ﺧۆری ﺋێﻤە ﺗﺎﻗﺎﻧە ﻧﯿﯿە و ﺑە
ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ زەرورﯾﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﯿە .ﺋﯿﻨﺠﺎ ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﮔﺮﻧﮕەﮐە وای ﻟێﻬﺎت ” :ﭼۆن
ﮐۆﻣەڵەی ﺧۆرەﮐەﻣﺎن ﺋەو ژﻣﺎرە ﻫەﺳﺎراﻧەی ﻫەک ﮐە ﺑەو ﺷێﻮە داﺑەش ﺑﻮون ﮐە ﺑﻮون؟
” ﺑۆ ﻧﻤﻮوﻧە ،ﻟەواﻧەﯾە وەڵﺎﻣﯽ ﺋەم ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﺗﯿﺸﮏ ﺑﺨﺎﺗە ﺳەر ﺋەﮔەری دۆزﯾﻨەوەی
ژﯾﺎن ﻟە ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﺗﺮی ﮔەردووﻧﺪا .ﻧەک ﺗەﻧﻬﺎ “ﺑۆﭼﯽ” ﺑﻮوە ﺑە
“ﭼۆن” ﺑەڵﮑﻮ ﺋﯿﺘﺮ “ﺑۆﭼﯽ” ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯽ ﺑەﺳﻮودی ﻧﯿﯿە ،ﺑە
ﻟەﺑەرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋەوەی ﮐە ﮔﺮﯾﻤﺎﻧەی ﻣەﺑەﺳﺖ دەﮐﺎت ﮐە ﺑۆ ﺋەوە ﻫﯿﭻ ﺑەڵﮕەﯾەک ﻟەﺋﺎرادا
ﻧﯿﯿە.

ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺑەﮔﯿﻨﯽ ﻧﺎزاﻧﻢ
ﺋەوە ﺑﺎﺷە ﯾﺎن ﺧﺮاپ ﺑەڵﺎم ﻟە ﻓەﻟﺴەﻓەدا ﺷﺘێﮏ ﺑەﻧﺎوی “ﺗەﻧﻬﺎ” ﻟەﺑﺎرەی
ﺟﯿﺎوازﯾﯿە ﮐەﻣەﮐﺎﻧەوە ﻧﯿﯿە! ﺑەڵﺎم ﺑە ﻟەﺑەرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋەوەی ﻟەﺳەر ﺑﺎﺑەﺗە
ﺋەﺧﻼﻗﯿﯿەﮐﺎن ﻟەواﻧەﯾە زۆر ﻟەﯾەک ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻮوﺑﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻗﺴە ﻟەﺳەر ﺟﯿﺎوازﯾﯿەﮐﺎﻧﻤﺎن
ﻟەﺑﺎرەی ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ “ﭼۆن” و “ﺑۆﭼﯽ” ﺑﮑەﯾﻦ.

ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗﺮ ،ﻟەﮔەڵ زۆرێﮑﯽ ﺋەﻣەﺷﺪا
ﻫﺎوڕام .ﺑۆ ﻧﻤﻮوﻧە ،ﺑەو ﺋﺎرﮔﻮﻣێﻨﺘە ﻗﺎﯾﻞ ﻧەﮐﺮاوم ﮐە دەڵێﺖ ﻫەرﮔﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﮐۆﮐﯿﯿەک
ﻟە
ﻧێﻮان ﺋﺎﯾﯿﻦ و زاﻧﺴﺘﺪا ﻧﯿﯿە ﭼﻮﻧﮑە ﺋەوەی دواﯾﯿﺎن ﻣﺎﻣەڵە ﻟەﮔەڵ ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ”
ﭼۆن”دا دەﮐﺎت و ﺋەوەی ﭘێﺸەوە ﻣﺎﻣەڵە ﻟەﮔەڵ ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ “ﺑۆﭼﯽ”دا
دەﮐﺎت .ﻧﺎﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺋەو دوواﻧە وا ﺑە ﺋﺎﺳﺎﻧﯿﯽ ﻟەﯾەک ﺟﯿﺎﺑﮑﺮێﻨەوە .ﺋەﮔەر ﻣەﺳﯿﺤﯿﯿەک

ﺑڵێﺖ ﺧﻮدا ﻟێﮑﯽ دەداﺗەوە ﮐە ﺑۆﭼﯽ ﺑﯿﮓ ﺑﺎﻧﮓ ﻫەﺑﻮو ،ﺋەوا ﺑەﺑێ ﮔﻮﻣﺎن ﻟەﺑﺎرەی ڕۆڵﯽ
ﺧﻮدا ﻟە ﭼۆﻧﯿەﺗﯽ ﻫﺎﺗﻨەﺑﻮوﻧﯽ ﮔەردووﻧﯿﺶ ﻗﺴەی ﺧۆی ﻫەﯾە .ﺑەڵﺎم ﺗﺎ ﺋەو ﺋﺎﺳﺘەش ﻧﺎڕۆم
ﮐە ﺑڵێﻢ ﺗەﻧﻬﺎ دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺑە
ﮔﻮﻧﺠﺎوی ﻟە ﻫەﻣﻮو ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ “ﺑۆﭼﯽ” وەک ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ ” ﭼۆن
” ﺗێﺒﮕەﯾﻦ .ڕووﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮوﻧە ﻟێﺮەدا ﮐﺮدەی ﻣﺮۆﭬە ،ﮐە ﺗێﯿﺪا ﺑە دەﮔﻤەن
ﻟێﮑﺪاﻧەوەی ﭘێﻮﺳﺖ ﺑەﺑێ ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ ” ﺑۆﭼﯽ ” دەﺳﺖ دەﮐەوێﺖ .ﺋێﻤە ﺑە
ﻫۆﮐﺎر ﺷﺘەﮐﺎن ﺋەﻧﺠﺎم دەدەﯾﻦ.

زۆرێﮏ ﻟە ﻓەﯾﻠەﺳﻮف و زاﻧﺎ ﭘڕاﮐﺘﯿﮑﯿﯿەﮐﺎن
وەﮐﻮ ﺧەﯾﺎڵێﮑﯽ ﻗﺎﯾﻠﮑەر وەﺳﻔﯽ ﺋەﻣە دەﮐەن ،ﺑﯿﺮۆﮐەﯾەﮐﯽ ﻧﺎڕاﺳﺖ .دەڵێﻦ ﻟێﮑﺪاﻧەوەی
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺑۆ ﮐﺮدە ﻣﺮۆﯾﯿەﮐﺎن ﮐەوﺗﻮوەﺗە ﺋﺎﺳﺘﯽ “ﭼۆن”ەوە ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﭼۆن
ﻣێﺸﮏ زاﻧﯿﺎرﯾﯽ وەردەﮔﺮێﺖ ،ﭘڕۆﺳێﺴﯽ دەﮐﺎت و ﺋﯿﻨﺠﺎ ﮐﺮدە درووﺳﺖ دەﮐﺎت.

ﺑەڵﺎم ﺋەﮔەر ﺑﻤﺎﻧەوێﺖ ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﺑۆﭼﯽ ﮐەﺳێﮏ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯽ ﺑۆ ﮐەﺳێﮑﯽ ﻧﺰﯾﮑﯽ
داوە ،وەڵﺎﻣێﮑﯽ ڕووﺗﯽ ﻧﯿﻮرۆﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯽ ﺗەواو ﻧﺎﺑێﺖ .ڕاﺳﺘﯿﯿە ﺗەواوەﮐە ﺋەوەﯾە ﺑڵێﯿﺖ
“ﺑۆﭼﯽ” ﯾەﮐﯿﺶ ﮐﺎرﯾﮕەر ﺑﻮوە :ﺧۆﺷەوﯾﺴﺘﯿﯽ .ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺧۆﺷەوﯾﺴﺘﯿﯽ ﻟە ﺑﻨﭽﯿﻨەدا
ﺑەرﻫەﻣﯽ داﮔﯿﺮﺳﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﻮڕۆﻧەﮐﺎن و دەرداﻧﯽ ﻫۆڕﻣۆﻧەﮐﺎﻧە .ﺋەوەی ﮐە ﭼۆن ﺑۆﭼﻮوﻧە
ﺑﺎﯾۆ-ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯿەﮐﺎن و ﺳﺎﯾﮑۆﻟۆﺟﯿﯿەﮐﺎن ﺑەﯾەﮐەوە دەﮔﻮﻧﺠێﻦ ﻟﻮﻏﺰێﮑﯽ دﯾﺎرە و ﻫەروەﮐﻮ
وەﻻﻧﺎﻧﯽ وﯾﺴﺘﯽ ﺋﺎزاد ﻟەﻻﯾەن ﺗۆوە ﭘێﺸﻨﯿﺎری دەﮐﺎت ،ﮔﺮﯾﻤﺎﻧە ﺳﺎوﯾﻠﮑەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﻤە
ﻟەﺑﺎرەی ﺋﺎزادﯾﯽ ﻣﺮۆڤ ﺑە ﻧﺰﯾﮑەﯾﯽ ﺑەﺑێ ﮔﻮﻣﺎن ﻫەڵەن .ﺑەڵﺎم ﻫﯿﭻ ﻫۆﮐﺎرێﮑﻤﺎن ﻧﯿﯿە
ﺑۆ
ﺋەوەی ﭘێﻤﺎن وا ﺑێﺖ ڕۆژێﮏ زاﻧﺴﺖ ﮐﺮدﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ “ﺑۆﭼﯽ” ﻟەﺑﺎرەی ﺋەو
ﮐﺮداﻧەی ﻣﺮۆڤ ﮐە وەڵﺎﻣەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺷﺘﯽ وەک ﺧۆﺷەوﯾﺴﺘﯿﯿە ﺑﮑﺎت ﺑە ﺷﺘێﮑﯽ ﻧﺎﭘێﻮﯾﺴﺖ .ﯾﺎن
ﺋەوە ﺷﺘێﮑﯽ ﺑێﻨﺮﺧﯽ ڕۆﻣﺎﻧﺘﯿﮑﯿﯿە؟ ﻫﯿﭻ ﻫۆﮐﺎرێﮏ ﻧﯿﯿە ﺑۆ ﺋەوەی ﮐە ﺗۆ ﺑۆﭼﯽ ﺋەم
ﮔﻔﺘﻮﮔۆﯾە دەﮐەﯾﺖ ،ﻫەر ﻟەﺑەرﺋەوە دەﯾﮑەﯾﺖ ﭼﻮﻧﮑە ﻣێﺸﮑﺖ ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ﮐﺎردەﮐﺎت ﮐە
دەﯾﮑﺎت؟

ﻟۆراﻧﺲ ﮐڕاوس ﺑﺎﺷە،
ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﻣﻦ ﭼێﮋ ﻟە ﮔﻔﺘﻮﮔۆﯾەﮐە وەردەﮔﺮم ،ﺑۆﯾەش وا دەردەﮐەوێﺖ ﮐە “ﺑۆﭼﯽ”
دەﯾﮑەم .ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ،دەزاﻧﻢ ﮐە ﭼێﮋەﮐەم ﻟە ﭘڕۆﺳەﮔەﻟﯽ ﺋﺎڵۆزەوە دێﺖ ﮐە وا
دەﮐﺎت
ﻣﮋۆڵﺒﻮون ﺑە زﻣﺎن و ﻓەﻟﺴەﻓەوە ﭼێﮋﺑەﺧﺶ ﺑێﺖ .ﭘێﻢ واﯾە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐەت
ﻫەڵﺒﮕێڕﻣەوە و ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺑۆﭼﯽ )ﺋەﮔەر ﭼﺎوﭘۆﺷﯽ ﻟە ﭘﺮﺳﯿﺎری “ﺑۆﭼﯽ” ﺑﮑەﯾﺖ!( وا
ﺑﯿﺮدەﮐەﯾﺘەوە ﮐە ﺷﺘﯽ وەک ﺧۆﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﻫەرﮔﯿﺰ ﺑۆ داﮔﯿﺮﺳﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﻮڕۆﻧەﮐﺎن و ﮐﺎرﻟێﮑە
ﺑﺎﯾۆ-ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯿەﮐﺎن ﮐەم ﻧﺎﺑێﺘەوە؟ ﺋەﮔەر ﺋەوە ﺑﺎﺑەﺗەﮐە ﻧەﺑێﺖ ،ﺋەوا ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺷﺘێﮏ
ﻫەﺑێﺖ زﯾﺎﺗﺮ ﻟە “ﻣﺎدەی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ” ﮐە دەﺳەڵﺎﺗﺪارﺑێﺖ ﺑەﺳەر ﺋﺎﮔﺎﯾﯿﻤﺎﻧەوە].[12
ﭘێﻢ واﯾە ﺷﺘێﮏ ﻧﯿﯿە ﭘێﺸﻨﯿﺎرێﮑﯽ وەﻫﺎ ﺑﮑﺎت .ﺑێﮕﻮﻣﺎن ،ﺑەﻫۆی ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ
ﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯿەوە
ﭘێﺸﺘﺮ ﻟە زۆرێﮏ ﻟە دەرﮐەوﺗەﮐﺎﻧﯽ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺪان ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻮوﯾﻦ .ﻟە زۆر ﺑﺎردا ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯽ
ﺑۆ
ﻣﺎﻧەوەی ﮔﺮوﭘێﮏ ﯾﺎن ﻧﺰﯾﮑێﮏ ﺷﺘێﮑﯽ ﺑﺎﺷە .ﻟەم ﺑﺎرەدا ﺑۆ ﺋﺎﮐﺘﯽ ﺧۆﻧەوﯾﺴﺘﺎﻧە ،ﺑۆ
ﻫەﻧﺪێﮏ ﺧەڵﮏ ﺑەﺷێﻮەی ﭘەرەﺳەﻧﺪن ﻣﺎﻧﺎدارە ،ﺋەﮔەر ﻟە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺑﻨەڕەﺗﯿﺪا
ﺑڵﺎوﺑﻮوﻧەوەی ﺟﯿﻨەﮐﺎن ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑێﺖ ﻟە ﮐﺮدەی ﻫﺎﻧﺪەر .ﺋەﻣە ﺑﺎزێﮑﯽ ﮔەورە ﻧﯿﯿە ﻟە
ﺧەﯾﺎڵﮑﺮدﻧﺪا ﺗﺎ ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﺋەوە ﺑﮑەﯾﻦ ڕۆژێﮏ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﺋەو ﮐﺮدە ﮐۆﻣەڵﺎﯾەﺗﯿﯿﺎﻧە ﺗێﮑﺒﺸﮑێﻨﯿﻦ و ﻟەﺳەر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻣﺎﮐڕۆ ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوە
ﺑﮑەﯾﻦ

ﺑۆ ﮐﺎرﮐێﮑە ﺑﺎﯾۆﻟۆﺟﯿﯿەﮐﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻣﺎﯾﮑڕۆدا.

ﺑە ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯽ ﭘڕاﮐﺘﯿﮑﯽ ﭘﻮﺧﺖ دەﮐﺮێﺖ
ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﺋەﻣە ﺑە ﺷێﻮەی ﻫەژﻣﺎرﯾﯽ ﻟە داﻫﺎﺗﻮوﯾەﮐﯽ ﻧﺰﯾﮑﺪا زۆر ﻗﻮورس ﺑێﺖ،
ﻟەواﻧەﯾە
ﺑۆ ﻫەﻣﯿﺸەش ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ﺑێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﺷﺘەی ﻟە ﺑﺎرەی ﮔەردووﻧەوە دەﯾﺰاﻧﻢ
وا
دەﮐﺎت ﻟە ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ وﺷەی ﻫەﻣﯿﺸەدا ﺗﻮﺷﯽ ﺧەﺟڵﯿﻦ ﺑﻢ .ﺑە ﺟۆرێﮏ ،ﺋەوەی ﮐە ﻟەﻻﯾەن
ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﺎوە وەک ﺷﯿﻤﺎﻧە ﻻﻧەﺑﺮاوە ﺣەﺗﻤﯿﯿە .ﻟەﺑەرﺋەوە ،ﺋێﺴﺘﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ
ﺧەﯾﺎڵﯽ ﺋەوە ﺑﮑەم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑە ﺷێﻮەی ﻫەژﻣﺎرﯾﯽ ﺟﻮوڵەی ﺗەﻧۆﻟﮑەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﺋەو ژوورە
دﯾﺎری
ﺑﮑەم ﮐە ﺗێﯿﺪا ﻫەﻧﺎﺳە دەدەم ،ﻟەﺑەرﺋەوە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﭼەﻧﺪﯾﯿەﺗﯿەﮐﯽ ﺗێﮑڕا وەرﺑﮕﺮم و
ﺋﺎﻣﺎر ﺑەﮐﺎر ﺑﻬێﻨﻢ ﺗﺎوەﮐﻮ ڕەﻓﺘﺎرە ﻓﯿﺰﯾﺎﯾﯿەﮐﺎن ﻫەژﻣﺎر ﺑﮑەم .ﺑەڵﺎم ڕۆژێﮏ ﻟە
ڕۆژان،
ﮐێ دەزاﻧێﺖ وادەﺑێﺖ؟

ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺑەﮔﯿﻨﯽ ﮐێ
دەزاﻧێﺖ؟ ﺑێﮕﻮﻣﺎن .ﻫەر ﻟەﺑەر ﺋەوەﺷە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻓەﻟﺴەﻓە ﻗﺒﻮوڵﯽ ﺑﮑﺎت ﮐە ﻟەواﻧەﯾە
ڕۆێﮏ
ﺑﺒێﺖ ﺑە ﻧﺎﭘێﻮﯾﺴﺖ و زﯾﺎدە .ﺑەڵﺎم ﭘێﻮﯾﺴﺘە زاﻧﺴﺘﯿﺶ ﺋەوە ﻗﺒﻮوڵ ﺑﮑﺎت ﮐە ﻟەواﻧەﯾە
ﺳﻨﻮورێﮑﯽ ﻫەﺑێﺖ.

ﭘێﻢ واﻧﯿﯿە ﻟە ﮔەردووﻧﺪا ﺷﺘﯽ زﯾﺎﺗﺮ
ﻟە ﺷﺘﯽ زاﻧﺴﺘە ﻓﯿﺰﯾﺎﯾﯿەﮐﺎن ﻫەﺑێﺖ .ﺑەڵﺎم ﮔﻮﻣﺎﻧﻢ ﻫەﯾە ﻫەرﮔﯿﺰ ڕەﻓﺘﺎری ﻣﺮۆﯾﯽ
ﺑەﺗەﻧﻬﺎ
ﻟەﻻﯾەن ﻓﯿﺰﯾﺎ و زﯾﻨﺪەوەرزاﻧﯿﯿەوە ﻟێﮑﺒﺪرێﺘەوە .ﻫەرﭼەﻧﺪە ﺋێﻤە ڕێﮏ ﻟەو ﺷﺘە درووﺳﺖ
ﺑﻮوﯾﻦ ﮐە ﺋەﺳﺘێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﻟێ درووﺳﺖ ﺑﻮوە ،ﺋەو ﺷﺘە ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﻫێﻨﺪە ﺋﺎڵۆز ﺧۆی
ڕێﮑﺨﺴﺘﻮوە ﮐە ﺷﺘﯽ وەﮐﻮ ﺋﺎﮔﺎﯾﯽ دەرﮐەوﺗﻮون ﮐە ﻧﺎﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺗەﻧﻬﺎ ﺑە ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوە ﻟە
ﭘێﮑﻬﺎﺗە ﺑﻨﭽﯿﻨﯿەﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ وەک ﺑۆزۆن] [13و
ﻓێﺮﻣﯿۆﻧەﮐﺎن][14
ﺑەﺗەواوی ﻟێﯽ ﺗێﺒﮕەﯾﻦ .ﺑە ﻻﯾەﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﻣﻦ ﭘێﻢ واﯾە ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ .ﭘێﻢ ﺧۆﺷە ﮐە
ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧەﮐﺎن ﻫەوڵﺒﺪەن .ﺑەڵﺎم ﺗﺎ ﮐﺎﺗێﮏ ﺳەردەﮐەون ،ﭘێﻢ واﯾە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧۆﯾﺎن ﺑە
دوور
ﺑﮕﺮن ﻟەو ﺑﺎﻧﮕەﺷﺎﻧەی ﮐە دەڵێﻦ ﺗﺎﮐە ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﻣﺎﻧﺎدارەﮐﺎن ﭘﺮﺳﯿﺎرە زاﻧﺴﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﻦ و
ﺗەواوی ﺋەوەی ﺗﺮ ژاوەژاوە .ﺋەﮔەر ﺋەوە ڕاﺳﺖ ﺑﻮواﯾە ،ﺋەم ﮔﻔﺘﻮﮔۆﯾەش ژاوەژاو
ﻧەدەﺑﻮو؟

ﻟۆراﻧﺲ ﮐڕاوس ﮐەواﺗە
دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑە ﻫﺎوڕاﯾﯿەﮐﯽ ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯽ ﮐۆﺗﺎﯾﯽ ﭘێﺒێﻨﯿﻦ .ﭘێﻢ واﯾە زۆرێﮏ
واﯾە زۆرێﮏ ﻟە ﮔﻔﺘﻮﮔۆﯾەﮐﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻟە ژاوەژاوێﮏ زﯾﺎﺗﺮ ﻧﯿﻦ ،ﺑەڵﺎم ﻟە
ﻟە
ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺋێﻤە وەڵﺎﻣﯽ ﺋەوە ﻧﺎزاﻧﯿﻦ ﮐە ﺋﺎﯾﺎ زاﻧﺴﺖ وێﻨەﯾەﮐﯽ ﺗەواوی
دەﺳﺘەﺑەر
دەﮐﺎت ﯾﺎن ﻧﺎ ،ﺗﺎ ﻫەوڵ ﻧەدەﯾﻦ وەڵﺎﻣەﮐە ﻧﺎزاﻧﯿﻦ .ﻣﻦ و ﺗۆ ﺑەﺷێﻮەی
ﻫﺎوڕاﯾﻦ

ﻟە ﺧەڵﮏ ﭘێﯿﺎن
ﻫەر ﺑﺎرێﮑﺪا،
ﺣەﻗﯿﻘەت
ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯽ

ﮐە ﺣەﻗﯿﻘەﺗﯽ ﻓﯿﺰﯾﺎﯾﯽ ﻫەﻣﻮو ﺋەوەﯾە ﮐە ﻫەﯾە ،ﺑەڵﺎم ﺗﺎﮐە ﺟﯿﺎوازﯾﻤﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﮔەﺷﺘﺒﯿﻨﯿﻤﺎﻧﺪاﯾە ﻟەﺑﺎرەی ﺋەوەی ﮐە ﺗﺎ ﭼەﻧﺪ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﮐﺎرﯾﮕەر و ﺗەواو
ﺑەﻫۆی
ﻣﯿﺘۆدە زاﻧﺴﺘﯿﯿەﮐﺎﻧەوە ﻟەوە ﺗێﺒﮕەﯾﻦ .ﺳەرﺳﻮڕﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑەﻫۆی ﺋەو ﺑەرەوﭘﯿﺸﭽﻮوﻧەوە
ﺑەردەوام دەﺑێﺖ ﮐە ﺷﺘێﮑﯽ ﺷﯿﺎوە ﻟە ﺳﺎﯾەی ﮐﺮدﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﻫەﻣﺒەر ﺳﺮوﺷﺖ و
وەڵﺎﻣﺪاﻧەوەﯾﺎن ﺑە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە .ﭘێﻢ واﯾە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﺋەﺳﺘێﺮەﮐﺎن ﺋﺎﺳﺎﻧﺘﺮە ﻟە
ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﻣﺮۆﭬەﮐﺎن ،ﺑەڵﺎم ﺋەﻣە ﺋەو ﺷﺘەﯾە ﮐە ﭘڕۆژەﮐە ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸﺘﺮ دەﮐﺎت.
ﻧﻬێﻨﯿﯿەﮐﺎن ﺋەواﻧەن ﮐە وا دەﮐەن ژﯾﺎن ﺷﺎﯾەن ﺑە ژﯾﺎن ﺑێﺖ و ﺋەﮔەر ڕۆژێﮏ ﺑێﺖ
ﻧەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﯿﺘﺮ ﺋەو ﭘﺮﺳﯿﺎرە وەڵﺎﻣﺪەرەواﻧە ﺑﺪۆزﯾﻨەوە ﮐە ﻫێﺸﺘﺎ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑە
وەڵﺎﻣە و ﺋەو ﮔﺮێﮑﻮێﺮاﻧە ﺑﺪۆزﯾﻨەوە ﮐە دەﮐﺮێﺖ ﺑﮑﺮێﻨەوە ،ﺧەﻣﺒﺎر دەﺑﻢ .ﺋەوەی
ﺳەرﺳﺎﻣﻢ دەﮐﺎت ﺋەوەﯾە ﮐە ﭼۆن ﺑﻮوﯾﻦ ﺑە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺧۆﻣﺎن ،ﺑە ﻻﯾەﻧﯽ
ﮐەﻣەوە ﻟە ﻫەﻧﺪێﮏ ﺑﻮاردا .ﮐﺎﺗێﮏ ﺑﺎس دێﺘە ﺳەر ﮔەردوون وەﮐﻮ ﮔﺸﺘێﮏ ،ﻟەواﻧەﯾە ﺑە
ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻟە ﺳﻨﻮورەﮐﺎﻧﯽ ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوەی ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯽ وەک ڕێﭙﯿﺸﺎﻧﺪەرێﮏ ﺑۆ
ﺗێﮕەﯾﺸﻦ
ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻮوﺑﯿﻨەوە .ﻟە دوای ﺋەوە ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺗەﻧﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﺑە ﺋﺎﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎﺷەﮐﺎن ﺑﺒەﺳﺘﯿﻦ،
ﺋەﻣەش ﻫەﻣﯿﺸە زۆر ﻗﻮورﺳە و ﮐەﻣﺘﺮ ﭘﺸﺘﭙێﺒەﺳﺘﺮاوە.

ﺳەرﭼﺎوە

https://www.theguardian.com/science/2012/sep/09/science-philosophy-debate-jul
ian-baggini-lawrence-krauss?newsfeed=true
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