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پشهکی
ھــایــدیــگــهر١ ئــه فــالتــوون  ــه. ــای ســهرهت ـــهری ـــه واوک ــوون ت ــالت ــه ف ئ
بــیــروبــاوهڕه بـــووه. ئهرستۆ مامۆستای و ســوکــرات خوندکاری 
فهلسهفهی به ئهمۆ که فهلسه فیدا، سیستهمکی لهنو فهلسهفیهکانی
ئهفالتوون ـــهزراوه.  دام ــراوه،  ک ــاوزهد ن ئهفالتوونی یان ئه فالتوون
کاریگهرتیی ژر كهوتۆته و ناسیوه سوکراتی الوتیدا تهمهنی  له
فهرمانی بــه ســوکــرات کاتک فــهیــلــهســووفــه. ــه و ئ بــیــرکــردنــه وه ی 
دهبت. سان  نۆ و بیست تهمهنی ئه فالتوون دهکوژرت،  دهوــه ت

خاوهن دهسهتی و و دهوهمهند ناودار خزانکی له ئهفالتوون 
که باوکی، بــووه . لهدایک زایینی  پش  (٤٢٨)ی  سای له  ڕامیاری 
پاشاکانی بنهچهی سهر بۆ  ده گهڕتهوه بــووه،  (ئهریستۆن) نــاوی
(چارمهدیس)ی خوشکی (پریسیتۆن)، ئهفالتوون، دایکی ئهسینا.
پ   ٤٠٤) پیلۆپۆنیس جهنگی پش که ــووه ، ب (ئۆلیگارک)ی پاشای
بهناوی برای دوو ئهفالتوون  ھهروهھا کــردووه. فهرمانهوایی ز)
ھــهبــووه٢. ــۆن) ــۆت (پ خوشککی و (گــالوکــۆن) و  (ئــه دیــمــه نــتــۆس)
به کردۆتهوه شووی دایکی مردووه . باوکی بووه منداڵ ئهفالتوون
ڕامیاریی دهسهتکی (پیریکلیین)دا سهردهمی له که (پیریالمیس)،

ھهبووه. گهورهی
ویستویهتیلهدهسهتیڕامیارینزیک تهمهنیالوتیدا ئه فالتوون، له
ئاسان خزانهکهی ڕۆی و دهسهت لهبهر بگومان ئهم کارهش بتهوه.
ڕامیاری بکات. ژیانی له ڕوو ھانیان داوه خزمهکانی تهنانهت  بووه، 
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ئهو دهستی به (سوکرات) ھاوڕکه یدا و مامۆستا کوشتنی لهگه ڵ بهم
نائومد کردووه تدا بهشدارییان ئهفالتوون  خزمهکانی دهسهتهی
زیندانیکردن ترسی له خوندکارهکانی دیکهی سوکراتدا لهگهڵ دهبت،
کورت ماوهیهکی بۆ و میگارا کردۆته  ڕووی  دهوــهتــه وه له الیهن 
(٣٨٨ پ  سای له و چــووه  میسر و ئیتالیا بۆ دوایــی لــه وێ ژیــاوه.
شارهدا ئهکادیمیا لهو به ناوی فرگهیهکی ئه سینا گهڕاوهته وه. بۆ ز)
بۆ بووه گه وره دهستکهوتکی ئهکادیمیا دامهزراندنی دامهزراندووه.
و زانستهکان فهلسهفه خوندنی بۆ ئهکادیمیا ئهفالتوون. لهھهمانکاتدا
خوندنگایه ئهم خوندنگایه. یهکه م ڕۆژئاوادا فهلسه فهی مژووی له
نو قارهمانی (ئه کادیمۆس)ی له ڕزلنان بۆ که باخچهیهکدا، لهنو
قاره مانهکهش ناوی لهسه ر دامهزراو کرابوو دروست یۆنان ئهفسانهی
ئهکادیمی خوندنی و ئهکادیمیا زاراوهی ئهمۆ کرا. ناوزه د ئهکادیمیا به

دت. بهکار زانکۆکاندا له  با فربوونی قۆناغی بۆ
بۆ  خــۆی ژیــانــی ئهکادیمیادا  دامــهزرانــدنــی  لــه گــهڵ  ئــه فــالتــوون   
ئهکادیمیای چل ساڵ نزیکهی کرد. تهرخان و نووسین وانهگوتنهوه
تهمهنی شهست  ئهفالتوون کاتهی ئهو ز)، پ ٣٦٧) سای له برد. بهڕوه 
کوڕه کهی مرد، (سیراکوس) له شاری یهکهم (دیۆنسیس)ی بوو سان

شارهکه. سهرۆکی و جگر به کرا دووهم) (دیۆنسیسی بهناوی
بــوو. گــهمــژه  و نــه خــوــنــدهوار الوــکــی دووه م  دیــۆنــســیــســی 
ئــهویــش و فــــرکــهری بـــه  بــبــــت ـــت  ئـــه فـــالتـــوون ده کـــر لـــه    داوا 
شاری  بۆ ئهفالتوون مه بهسته ده کات. بۆ ئهو پهسهند داواکارییهکهی
ویستویهتی ئهفالتوون گوایه دهڕوات٣. ئیتایا (سیسلی) له (سیراکۆس)
پــهروهرده کــردنــی بــه و  بخاتهگهر خــۆی  ڕامیارییهکهی فه لسه فه  
بهختهوهری ئهو بۆچوونی به که دابمهزرنت، دهوهته ئهو دیۆنسیس
پالنهکهی ســهرهتــاوه  له دهکـــات. مسۆگهر کۆمهڵ بۆ دادوهری و 
ئهفالتوونی له زۆر پاشا الوهکه و ئهفالتوون بهڕکی بهڕوه چووه 
شواوه پهیوهندییه ئهم مانگک چهند پاش بووه. نزیک مامۆستایهوه
په یوهندییهکهی دیۆنسیس بهم گهڕاوهتهوه، ئهسینا بۆ ئهفالتوون و
ئهفالتوونهوه به  پهیوهندی نامه به ــهردهوام ب و نهپچاندوه خۆی
سای له کردووه. ئاگاداری فربوونهوه و خوندن لهبارهی کردوه.
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نزیکهی و ڕۆیشتووه سیراکۆس بۆ دیکه جارکی ئهفالتوون (٣٦١)دا
و ئهفالتوون نوان پهیوهندیی جارهیان ئهم ماوهتهوه. لهوێ ساک
به کۆیله دهشوت. دیۆنسیس ئهفالتوون دهکات به تهواوی دیۆنسیس
کاره  بهم ئهفالتوون ھاوڕی (ئهرگیتاس) کۆنه بازاڕ دهیفرۆشت. له و
(٣٦٠)دا بۆ له سای و دهکات ڕزگار کۆیلهیی له و ئهفالتوون دهزان
دهمنتهوه   ئهکادیمیا له  ئهفالتوون کاتهوه لهو دهنرتهوه.٤ ئهسینای

ناھت. بهج ئهسینا و
ئه و  سایدا  ھهشت  و ھاشتا تهمه نی له  دا ز)  پ  ٣٨٤) سای له
ده مرت. دهکات کار (یاساکان) به ناوی دایهلۆگ دوا له سهر کاتهی
چهند کهسکدا، لهنوان گفتوگۆیه که دایهلۆگدا، شوهی ئهفالتوون له
دوا و درژترین که یاساکان،  دایه لۆگی له بجگه  نووسیویهتی.
دایهلۆگهکانه. ھهموو پاه وانی سوکرات ئهفالتوونه، نــووســراوی
کۆن، یۆنانی سهردهمی نووسه رانهی لهو یهککه ئهفالتوون ھهروهھا
ئمه  دهستی به (١٣ نامه)ی و دایهلۆگ) ٤٦) بهرھهمهکانی ھهموو که
سهلمنراون، دایه لۆگهکانیش ڕهسهنیهتی نهفهوتاون. و گهیشتوون
له گومان فه لسه فه مژوونووسانی حهوتهم  نامهی له بجگه به م
بـــاوهڕهدان لــهو دهکـــهن. ئه فالتوون دیکهی نامهکانی  ڕه سه نیهتی
سهرهکی ڕۆی دوو سوکراتیش نه نووسیوه. نامانهی ئهو ئهفالتوون
سهرهتای له دایهلۆگانهی ئهو لهنو ھهیه؛ دایهلۆگهکاندا له سهرجهمی
ســوکــرات ــووســراون ن ئــهفــالتــوونــدا نووسینی و فه لسه فی  ژیــانــی 
ڕۆی دهرده بــــت. خۆی فهلسهفیهکانی بۆچوونه گفتوگۆکاندا له  
ده ربینی گانهوه و نووسیویهتی، ئه فالتوون جۆرهی بهو سوکرات،
ئهفالتوون به بۆچوونی فهلسه فی سوکرات خۆیهتی و بیرکردنهوهی
پاهوانی وهکو سوکراتی ئهفالتوون دواییدا دایهلۆگه کانی دانانرت. له
بۆچوونه سوکراتهوه زمانی بهسهرھات داناوه. له گانهوهی و ڕووداو
بچووکن. و گهوره دایهلۆگهکانیش  دهربیوه. خۆی  فهلسهفیهکانی
پیری سهردهمی و  گهورهکان دایهلۆگه  له  یهککه کۆمار  دایهلۆگی
کۆماری یهکه می به شی ناوهندی نووسینهوه، بهم قۆناغی و ئهفالتوون
سهر خستوتیه ده سکارییهوه  به دوایی و نووسیوه قۆناغه  ئهم پش
لهسهر مشتوم به که دایهلۆگهدا، لهم دایهلۆگه. ئهم دیکه ی بهشهکانی



١٠

پهر وهرده، فهلسهفهی توانیویهتی ئهفالتوون دهستپدهکات، دادوهریی
دایهلۆگهدا لهم بناسنت. خونهر به خۆی ئهپستمۆلۆجی و ڕامیاری
گالوکۆن) و (ئهدیمهنتۆس ئهفالتووندا برای  دوو له گهڵ سوکرات
لهسهر (ئهفالتوون لهووه گفتوگۆ. دهکهوته دادوه ری لهسهر کشهی
ڕژمی جۆرهکانی نـــادادوهری، و دادوهری باسی سوکرات) زاری
و دادوهری سهقامگیرکردنی بۆ پهروهرده و فربوون ڕۆی و ڕامیاری
دهکات.  فهرمانهواییکردنیفهیلهسووفهکانوگهلککشهیگرنگیدیکه
بۆ ئهفالتوون نووسراوی گرنگترین له یهککه که کۆمار، دایهلۆگی
خونهری زانی بهپویستم منیش وهرگاوه. جیھان زمانهکانی زۆربهی
ل سودی و بت لهبهردهستدا کوردی زمانی به دایه لۆگهی ئهم کورد
وهرگاوهکهی له ئینگلیزییهوه زمانی له دایهلۆگهش ئهم وهرگرت.
(بنیامین وهرگاوهکانی  لهگهڵ  گرتووه، وهرم  ڕیــڤ)هوه و (گروبه
مهبهستی و له واتا تاکو کردوه بهراوردم ئی. ئالن)یشدا (ئار. و جۆویت)
و وهرگاوه داناوه تبگهین. من پهراوزهکانم بۆ ئهم ئهفالتوون باشتر
زمان و له بۆئهوه ی شوندا ھهندک له  نییه. ئینگلیزییهکهدا له پهرتووکه
چهند یان دک زانیوه پویستم به ببینهوه ، نزیکتر مهبه ستی ئهفالتوون
دهرنهباون. دایهلۆگهکهدا له که وهرگاوهکه، سهر بخهمه وشهیهک
و نین دایه لۆگهکه دا له وشانه و   د ئهو بزانت خونهر بۆئهوهی

دامناون. (.....) کهوانهیه دا جۆره  ئهم لهنو دایناون خۆی وهرگر
بۆ  که  بکهم، کهمال) (تابان سوپاسی دهکــهم حه ز کۆتاییدا له  
سوپاسی کشا. ئهرکی لهچاپدان بۆ ڕهشنووسهکه ئامادهکردنی
خسته ئهم وهرگاوهیان پهخشی سهردهم دهكهم، که و چاپ دهزگای

دام. لهچاپ بۆیان و بوون ڕۆشنایی بهر

کهمال محهمهد د.
مالبۆرن زانکۆی
٢٠٠٨ 



يهكهم بهشی
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ڕۆیشتم. پیرایۆس بۆ کوڕی ئهریستۆن (گالوکۆن)ی لهگهڵ ندو
ھهروهھا شارە ھه بوو. ئهو خواوهندەی خاتوو بۆ ئهو نوژکردنم نیازی
بۆ چونکه ببینم، خوایه ئــهو بۆ خه کی یــادکــردنــهوهی کــرد حــه زم 
و کهژاوه کهش یادکردنهوهکه  بۆچوونی من به .٥ دهکرا ساز یهکهمجار
(شونکهوتووانی تراشینیهنهکان و شارهوه  ئهو دانیشتووانی لهالیهن

بوو. نایاب خوایه) خاتوو ئهو
گهڕاینهوه. ئهسینا شاری بهرهو نوژکردن کهژاوهکه و بینینی پاش
بهدواماندا. نارد کۆیلهکهی و بینی ئمهی دوورهوه له پۆلیمارکۆس
دهیهوت پۆلیمارکۆس گوتی: و گرتم جلهکه ی پشتهوه  له کۆیلهکه
گوتی: کوا پۆلیمارکۆس؟ پرسیم: و ئاوڕم دایه وه بن. چاوهڕوانی
وهمی گالوکۆن بن.  چاوهڕوانی  تکایه دێ، ئوه الی  بۆ بهڕوهیه
المان. گهیشته پۆلیمارکۆس دهکهین. چاوهڕی باشه، گوتی: و دایهوه
چهند و نیسیاس کوڕی نیکراتۆسی و گالوکۆن برای ئهدیمه نتۆس
کهژاوهکه بینینی بۆ ئهوانیش دهردهکهوت بوو. لهگهدا دیکه ی کهسکی

دهگهڕنهوه. ئهسینا بۆ دیاره وا گوتی: پۆلیمارکۆس ڕۆیشتبن.
چهند دهزانیت ئمه گوتی: ئهو دیاره . وا به ڕگاکهدا گوتم منیش

دهزانم. به کهسین؟
و نهڕۆیت دهبت یان بهھزتریت،  ئمه له بیسهلمنه  که وابوو،
تاکو بکه ین ڕازیت ھهیه دیکه  ڕگه چارهیهکی ئایا بمنیتهوه. لهالمان
گالوکۆن نهگرین؟ ل گوت ئهگه ر دهکهیت ڕازیمان بۆین؟چۆن

وایه. بگومان گوتی:
ئهمشهو دهزانــیــت  گوتی: ئهدیمهنتۆس ناگرین. گــوێ  کــه وابــوو،
خاتوو یادکردنهوه ی بۆ ئهسپهوه سواری به مهشخهھهگرتن پشبکی
ئهمه شتکی لهسهر پشتی ئهسپ؟ من گوتم: دهکرت؟ خواوهند ساز
ئهو بۆ به، شهوهکه دهکهن؟ کشبپ ئهسپ ! لهسهر بهڕاست نویه .
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دهبینین. پشبککه دهڕۆین ئواره نانخواردنی پاش دانراوه. کایهیه
مهڕۆ لهبه رئهوه ده کهین. باس و کۆدهبنه وه دهورمان له لهوێ الوهکان

بمنهرهوه. لره
وا منیش گوتم: مادامهکی بمنینهوه. گوتی: لهوه دهچت گالوکۆن

دهمنینهوه. دهکهیتهوه بیر
پۆلیمارکۆس  براکهی ھــهردوو  ڕۆیشتین. پۆلیمارکۆس مای بۆ  
و چــالــســیــدۆن شـــاری تراسیماکۆسی ئــــتــیــدمــۆس)، و  (لیسیاس 
لهوێ ئهرستۆنیمۆس کوڕی کلیتۆفانی و پهیانیا شاری چارمهنتیدسی
پاش بوو. لهوێ پۆلیماکۆسیش  باوکی سیفالۆسی ھهروهھا  بوون.
لهنو خوا، بۆ قوربانیدان پاش ببوو. پیر زۆر بینیمهوه، ماوهیه کی
خستبووه سه رینکیشیان دانیشتبوو، کورسیهک لهسهر حهوشهکه دا
ئمهش دانرابوون. به خی له دهوریا کورسی ڕیزک سهری. پشت

دانیشتین. لهسهریان
زوو سوکرات، تۆ گوتی:  و بهخراتنی کردم بینی و سیفالۆس منی
به پ ئهگهر بمتوانیایه بتبینین- تاکو پیرایۆس ناكهيت سهردانى زوو
دهھاتم. تۆ بۆ الی من بۆ ئره بیت. بم، نه مدهھشت تۆ ئهسینا بۆ
چهند دهزانیت باش بیت. ئره بۆ تۆ پویسته دهمبینیت، وهکو بهم،
بۆ ئــاره زووم ئه وهندهش بتهوه که م لهش خۆشی و چژ حه زم بۆ
الوانهدا ئهم لهگه ڵ و قسهم بکه ده کات. به زیاد باسکردن و گفتوگۆ
خزمهکانت ھاوڕێ و الی بۆ به رده وامیش، وهکو چۆن و بمنهرهوه 

بکه. ئمه ش سهردانی دهڕۆیت
حهزم به تهمهن لهگهڵ که سانی وا دهکهم. بگومان سیفالۆس، گوتم:
دهیگرینه ئمهش بیویانهو ئهو ڕگایهی لهبارهی پویسته گفتوگۆیه. له
ئاسان. یان سهخته ڕگایهکی بزانین دهبت بکهین. ل پرسیاریان بهر
تۆ چونکه بزانم، ڕگایهوه ئهو لهبارهی تۆ بیروباوهڕی حهزدهکهم
دهرگای (پش دهنن ناوی شاعیرهکان که گهیشتوویت، قۆناغک به
به  له باره یهوه دهیت؟٦. چی سهخته؟ ته مه نکی ئایا تهمهنی پیری).
ئمه دهکهمه وه.  ل بیری چۆن دهم پت بهڕاستی  سوکرات خوا،
خوا دهچن یهکدی له (ئهوانهی دهن وهکو ھاوتهمهنین، کهسکی چهند
که مبوونهوه ی  گلهیی له زۆربهمان دادهنیشن٧ . دهکاتهوه) پکهوه کۆیان
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ئاھهنگانی و خواردنهوه یادی سکس و دهکهین، خۆشهکان چژه
ئستامان بارودۆخهی لهم ھهندکجاریش دهکهینهوه. الوتی ڕۆژانی
داده نن، خراپه گه لک سه رچاوهی به گلهیی ھهندک دهبین. توڕه
ھۆ پیری ئه گهر ناکهن. ڕاستهقینهکه  ھۆیه بۆ  ئاماژه ئــهوان بــهم
ببوومایه. ناخۆشییانه ئهو تووشی ئهوان وه کو منیش ده بوو بووایه،
کردو سۆفۆکلس له پرسیاری که یهکک بووم، کۆڕه ئهو ئامادهی من
بخهویت؟ ژندا ده توانیت لهگهڵ سکسدا چۆنیت؟ لهگهڵ ئستا گوتی٨:
کۆیلهیهک چۆن وهکو لهوهی، «خۆشحام گوتی: له وهمدا ئهویش
ھهستم بووه». ڕزگارم من ڕاده کات، زۆردار خاوهنکی دهستی لهژر
سۆفۆکلیس یه خهمان ناگرێ. زۆرتر لهوه و ڕاست دهکات ئه و دهکرد
به سهبارهت بووه. ڕزگارمان زۆرداره کۆیله خــاوهن لهو گوتهنی
ته مهنهکهوه به پهیوهندی پیرکدا لهگه ڵ کهسوکاریش مامههکردنی

ژیان. چۆنیهتی سهر دهکهوته نییه.
تووشی بگریت پیریشدا و الوتی له مامناوهندی ڕگهیهکی ئهگه ر
باس بۆ زۆرتــرم ویستم بوو. قسهکانی له حهزم نابیت. کشهکان
بچن بۆی  وا لهوانهیه نییه. ھــاوڕا لهگه تا کهس زۆر گوتم،  بکات.
دروسته ، نهبت. کشهت  پیریدا لهگه ڵ لهبهرئهوهی دهوهمهندیت تۆ
وهمدانهوهکهی ڕاسته. بۆچوونهکهیان تاڕادهیهکیش نین. ھاوڕا ئهوان
سریفیوس شــاری  دانیشتوویه کی لــهبــاره. ئه مه بۆ تیمستۆکلس
شارهکهی بۆ ناودارتی ئهو که گوتی، و گرت ڕهخنهی ل بهتووندی
سریفیان شاری خه کی ئهگهر گوتی، وهمدانهوهکهیدا له دهگهڕتهوه .
بۆ نموونهیه ئهم بت.  ــاودار ن نهدهبوو مــهرج بووایه، ئه سیناش و 
ھهیه. ناخۆشیان ژیانکی و ھهژارن و پیرن که دهگونجت، ئهوانهش
بهم پیرکی نییه ، ال ئاسان پیرتی بت چاک ھهژار مرۆڤکی ئهگه ر

نییه.  ئاسوده دهوهمه ندیش بت، خراپ ھه رچه نده
کرد؟ پهیدا چــۆن دهوــهتــه ت ئــهم تۆ سیفالۆس،  پرسیم: منیش 
چیم بۆ من دهپرسیت کردووه؟ تۆ خۆت پهیدات یان بۆت بهجماوه
و باوکم نوان دهکهومه پارهدارک وهکو من کردوه؟ دروست خۆم
زۆرتری دهدا ھهوی بهم ھهبوو، پارهی من باپیرمهوه. باپیرم بهقهد
و خوارد باپیرمی پاره کهی بوو، (لیسانیاس) که ناوی باوکم، بکات.
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ئهو که بــهوهی، بهختهوهرم منیش ھهبوو. کهمتری من ئستای له 
ج دهھم. بۆ کوڕهکانی به زیادهوه و سامانهی ھه مه

زۆر پارهت دهردهکهوت چونکه کردیت، ل پرسیارهکهم بۆیه من
پارهیان ئهوانهی تۆن. وهکو نییه  پارهشیان  ئهوانهی ناوت. خۆش
ئهو وهکو ئهوان پاره یه. له حهزیان زۆرتر نیانه  لهوانهی پهیداکردووه
دهوت. لهبهرئهوه خۆش منداهکانیان و شیعر یان باوکانه، شاعیرانه،
بۆ ھهودانیان بۆ دهگهڕتهوه بهکو سوودبهخشه، پــاره  که نییه،
دهکاتهوه. کهم بهھاوڕبوونیان توانای له ئهمهش دروستکردنهکه ی.

ڕاسته. ئهوه بکهن. شتکی دیکه قسه لهسهر نازانن پاره له بجگه
ڕگه یدهوهمهندییهوه له که بهمچاکترینشتچیه، بگومانڕاسته،
ناکات. وهکو ڕازی کهس زۆر دهکه م باسی دهستت کهوتووه؟ئهوهی
ده بته وه ژیان نزیک کۆتایی که سک له سوکرات، دهزانیت ئهی تۆش،
لی له پشتر که دهترست، شت زۆر له سهرھهدهدات. ترس لهالی
که  دهمانبیستن٩  (ھادیس)هوه  لهبارهی چیرۆکانهی ئهو نهدهترسا. 
لهبهر ئستا ژیانی پاش مردندا سزا دهدرــن. له چۆن زۆردارهکــان
ده کهن. دروست ترس و بهرچاو دنه  مهرگ له نزیکبوونهوه  و پیری
ئهوانهی گوایه کردبت. زۆرداریت یان خراپ کارکی دهترسیت لهوه
دنهوه. بهئاگا زۆرهوه ترسکی به مردن) (پاش زۆردارن ژیانه دا لهم
ئهوانهی دهکهن. ناخۆش ڕووداوکی چاوه ڕوانی دهچن مندانه لهو
وهکو ھیوایه  ئهو دهژین. نهبوون به ھیواوه  زۆردار ژیانهدا لهم دهزانن

پیری: تهمه نی دهبت به برینپچی دهت، (پیندار)
پیرییه. ھیوا، ھاوڕی تهمهنی و شیرین، برینپچ ھیوای لهنو ددا
جوانی به  چهند تهمه نکورتهکانه١٠. مرۆڤه گۆڕاوی ھۆشی کهشتیهوانی
نهک پهیوهندییهدا، سامان له م من پارهو بۆچوونی به دهکات. باسی
سامان پارهو بهنرخن. رز مرۆڤی خاوهن بۆ تهنیا کهسک، ھهموو بۆ
بمانپارزن. ترس  له  یان بکهن،  ڕزگارمان خه کی  فی له  دهتوانن
دهدهیــن. کهسک یارمهتی و  دهکهین خوا  بۆ قوربانی پارهیه  به و
سوودگهیاندندا لهپناوی سوود ھه یه، بهم دیکهیان سوودی گهلک

باشترینه.
دادپهروه ریت باسی به م ھهیه، جوانت سیفالیۆس ھهستکی ئهی
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بدهیته وه؟ یان مهرج قهرزهکانت بهب ئهوهیه، که دادوهری کرد. ئایا
لهو مهبهستم نییه؟ ڕهوا دیکهش جاری ڕهوایهو ھهندکجار کاره ئهم
ھاوڕکهی الی چه ککی مرۆڤک ئه گهر که ئه وهیه، بۆ نموونه، کاره،
له چهکه کهی داوای  بچت بت شت مرۆڤه  ئهو ئستا  و دانابت
کارکی نهدات چهکه کهی ھاوڕکه ی ئهگه ر بکاته وه. ھاوڕکه ی
ھۆشهکی بــاری  بهسهر حوکم کهسیش نابت و کــردووه  ــاڕه وای ن

بدات. دیکهدا کهسکی
وایه. به

نییه. قهرزدانهوه و ڕاستی گوتنی دادوهری.. پناسهی کهوابوو،
باوهڕ ئهگهر وایه  ئهمه سوکرات. «بهدنیاییهوه گوتی: پۆلیمارکۆس

١١ بکهین». سیمۆنیدس به
له  تۆش و قوربانیهکهوه بــهالی  دهڕۆم «من گوتی: سیفالۆس   
بۆ «دهتوانم گوتی:  پۆلیمارکۆس ئینجا  به».  بــهردهوام  گفتوگۆکهتدا
دایهوه: وهمی پکهنینهوه به سیفالۆس جگرت؟» به ببم کارک ھهموو
گوتم: بهالی قوربانیهکهوه. منیش ڕۆی منیت». جگری تۆ «بگومان
بۆچوونهکهی ب پمان (باوکتیت). جگری گفتوگۆکهمان بۆ «ئستا

دادهنیت». دروستی به که تۆ دادوه ری چیه ؟ له سهر سیمۆندیس
ئهوهی ھهرکهسه دهت که  جوانه، بۆچوونهکهی من بیروڕای به
بۆچوونهکهی له من گومانم خۆی دادهنت. باشه، مای به که ،تبدر
واتهیهک چ ئهو گوتهیهی بهم خواناسه، زاناو چونکه  نییه، سموندیس
ھهبهته تنهگهیشتووم.  من بهم بزانیت، تۆ  لهوانهیه دهبهخشت؟
گوتمان کرد و بۆ خۆمان ئاماژهمان پشتر که له مهبهستی ئهوه نییه،
له قهرزهکه خاوهن نییه گرنگ و بگهڕته وه خاوهنهکهی بۆ قهرزهکه

شتیش بت. قهرزهکهدا کاتی گهڕانهوهی
وایه؟ ئهمه ئایا خاوهنهکهیهتی، مای قهرزه ئهو

.به
ڕاسته.  بدهینهوه؟ قــهرزهکــه ی نابت شته لــهبــهرئــهوهی بــه م   
گهڕانهوهی له دادوهری که لهودا، سیمۆندیس مهبهستی کهوابوو،
دهچت. جیاواز شتکی له خوا به بگومان، جیاوازه. بت قهرزهکهدا
و بکات ھاوڕدا له گهڵ چاکه  دهبت ھــاوڕێ که ئهوهیه، مه بهستی 
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ھهرگیز ئازاری نهدات.
گهڕانه وه ی بن یه کدی دوو ھاوڕێ قهرزاری ئه گهر تدهگهم. تۆ له من
ھاوڕکهی ده گهیهنت به  زیان له بهرئهوهی بت به زیش قهرزهکه

سیمۆندیسه؟ مهبهستی ئهمه  ئایا بیداتهوه. نابت
 .به 

دوژمنیش بدرته وه؟ به دهبت قهرزهکه ئهی
ئهوهی بۆچوونی منیش به بهم قهرزه که بدرته وه، دهبت .به

خراپه. ھه یانه دوژمنهکانمان
گوتهکهی  و  دهکات قسه  شاعیرک کهوابوو، سیمۆندیس، وهکو  

مهتهه.
خاوه نهکهی. قهرزهکهیه بۆ ئهو گهڕانهوهی بۆ دادوهری

ل بیری  چــۆن تۆ  ھهیه؟ دیکهی واتایهکی چ تۆ  بۆچوونی به 
ھهیه شتک سیمۆندیس، چ یهکک بپرست: ئهی دهکهیتهوه ؟ ئهگهر
دهنین ناوی زانینهی، و ھونه ر ئهو یان بگهڕته وه خاوهنهکهی بۆ
لهش به  خواردنه وه  و دهرمــان ئاشکرایه، بدرت؟ ک به پزیشکی
به چ دهدات؟ تامی خۆش و دهدرن. ئهی ھونهری چشتلنان بۆ کیه

دهدات. چشتهکه
بۆ کیه؟ دهداو چ کرد دادوهری ناوزهدمان به ئهوه ی باشه، ئستا
دادوهری سوکرات، ئهی  بکهین، پشوو وهمی پهیهوی ئهگهر
به کهوابوو ھهیه. دوژمنه کانمان بۆ زیانی و ھاوڕکانمان بۆ سوودی
خراپهکردن و ھاوڕکانمان لهگه ڵ چاکهکردن سیمۆندیس، بۆچوونی

وایه. بوام دادوهرییه. دوژمندا لهگهڵ
و لهگه ڵ ھاوڕدا چاکهکه ر لهگه ڵ حاهتی نهخۆشیدا ھهیه له ک

پزیشک. بت؟ خراپهکهر دوژمندا
به  زیان ھــاوڕێ و به سوود ــک دادوه ر کردهوهیه ک به چ ئایا  

دهگهیه نت؟ دوژمن
پزیشک پۆلیمارکۆس، ئهی بهرهکردنه وهدا. باشه، ئستا، و جه نگ له

نییه. سوودکی ھیچ نین نهخۆش ئهوانهی بۆ
دروسته.

دهریــادا بهنو که  نییه،  کهسانه ئهو بۆ  ســوودی که شتیهوانیش 
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.به ناگوزه رن.
نیم. باوهڕهدا لهو نا، سووده؟ نین ب جهنگدا له ئهوانهی بۆ دادوه ر
کاتی ئاشتیشدا سوودبهخشه؟ له دادوهری (به بۆچوونی تۆ) کهوابوو،

کشتوکاکردنیش؟ ھهروه ھا .به
کهوشدروستکردنیش؟ ھهروهھا، .به بهرھهمھنان؟ بۆ .به

به دنیاییهوه. که وشه؟ به  چونکه، پویستیت .به
کاتی  له سوودبهخشهو وهدهستھنان بۆ دادوهری کهوابوو،  باشه ،

سوکرات. ئهی به نیش، بهکاردت؟ ئاشتیشدا
ھاوکاریکردنه. مهبه ستم ھاوکاریکردنه؟ بهنی مهبهستت

و چــاک ھــاوکــارــکــی بــکــات که سک یـــاری (دامـــه )مـــان لــهگــهــدا
یاریزانه؟١٢، یان دادوه ره، کهسه ئهو لهبه رئهوهیه ئایا سوودبهخشه.

یاریزانه. چونکه
یان چاکتره،  دادوه ر کهسکی  بـــهرددا  و خشت دانــانــی له  ئایا 

بت؟ ھاوکارمان خانوودروستکردن وهستایهکی
وهستا.

خانوو، وهستایهکی له دادوهرــک ھاوکاریکردنکدا جــۆره چ له  
له که  نییه، لهوهدا  گیتارزانه که چاکی ئایا چاکتره؟ گیتارزانک  یان 

لدهدات؟ گیتار باشتر دادوهره که
بت. دروست ئهمه پارهدا لهگهڵ مامههکردن بۆ دهچم بۆی وا

بمانهوت چونکه کاتک بۆ پاره وایه، ئهی پۆلیمارکوس ھهبهته،
ھاوکارمان به  ببت بزانت ئهسپ بهخوکردنی له که سک بکین ئهسپ

وانیه؟ زۆرتره، سوودی
ھاوکارهکهی چاکتره بکت بهلهمک بیهوت کهسکیش وادیاره.

بت؟ کهشتیهوان یان دروستکردن بهلهم وهستای
 گونجاوتره. 

دادوهر له کهسکی ئایا زیودا، و ز لهگهڵ مامههکردن ئهی له
سوودبه خشتره؟ دیکه کهسکی

مهبهست دادهنن. لهال  زیوهکهی)  و  ز) کاتک سوکرات، به
دهگرین؟ ھه یان نییهو زیو) (ز و پویستیمان به کاتک که ئهوهیه،
(بۆ دادوهری نهکرد، خه رج پارهمان کاتک کهوابوو، ڕاسته. ئهمه
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ھهگرتنی پارهکه) پویسته؟
به، دهترسم وابت.

دهگرین ھهی نییه بین (په رژین) مقه ستکی به  پویستمان کاتکیش
بهسووده. ھاوکارهکهشی و کهس تاکه بۆ دادوهریش ناھنین. بهکاری و

به؟ پدهگهیهنت سوودمان بینهکهشه پهرژین کارامه یی
که بهسووده، بهکاربھنن و شتهکان ئهگه ر بهسوود نییه دادوهری

بت. بهمجۆره دیاره وا دهگرین؟ ھهیان
کاتک سوودبهخشه لهودا لهبهرئهوهی دادوهری حاهتهدا لهم
بهنرخ نییه، ئهوهنده  (ھهگیراون)، و وهرناگیرت ل شتهکان سوودیان
مستی کهسک ئایا خاه بکه، (که باسی دهکه م) ئهم تهماشای بهم
(خۆی بتوانت شهڕهمستدا یاری نییه له کهسه ئهو ھه ر ،بکوت باش

بپارزت؟ بهرانبهری) ئهوهی مستی له
بزانت بهبئهوهی بپارزت نهخۆشی له خۆی ئهوهی بهدنیاییهوه.

دیاره. وا من بۆ تهندروستیه)؟ (خاوهنی
بدزت؟ دوژمـــن چهکی و پیالن دهتــوانــــت چاکیش  پــاســه وانــی

بهدنیاییهوه.
چاکه. دزکی چاک پاسهوانی کهوابوو،

لهوانهیه.
زیرهکه. دزیکردنیشدا له بت زیرهک پارهھهگرتندا له  کهسک

وابت. ده بت گفتوگۆکهمان بهگورهی
ھۆمیرۆسهوه له بیرۆکهیهشت ئهم تۆ دزه. کهوابوو دادوه ر، کهسکی
له باپیری ئۆدیسۆس ئاوتۆلیکۆسی ئه و بۆچوونی به  وهرگرتووه، که

بوو١٣. زیرهکتر کهسک له ھهموو دزیندا و درۆکردن
ھونهری دادوهری جۆرکه له سیمۆندیس، و ھۆمیرۆس و تۆ بهدیدی

دوژمن. به زیانبهخشین به ھاوڕێ و سوودگهیاندن دزیکردن،
ئهمه یه؟ مهبه ستت ئایا

به م ھهیه، مهبهستکم چ نازانم من نییه. مهبهستهم ئهو خوا، به  نا،
دادوهری به دوژمن به زیانیش و  ھاوڕێ به سوودگهیاندن ھشتا

دادهنم.
و سوودبهخشه، (ئمه) چاک بۆ که کهسهیه ، له ھاوڕێ ئهو مهبهستت
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دهوت، خۆش کهسه ت ئه و تۆ بگومان، وایه؟ کهسک) ھهموو (بۆ یان
زیانبه خش و خراپ کهسکیشه له رقت و سوودبهخشه و چاک که
ده بن. ھه ه تووشی ھهندکجار بارهیهوه لهم خهکی دنیام بهم بت،
ھه مان ھههش وانین. که دهبینن، سوودبهخش و چاک کهس به زۆر

دهکه ن. دوژمندا ناسینی له
وا ده کهن. به

و خراپیش به چاک به دوژمن کهسی ھۆی ئهوهی ئایا ئهمه نابته
دابنن؟ خۆیان ھاوڕی

دروسته.
نا- ئهوانهی لهگهڵ بۆچوونهکهت خراپهکاری بهگورهی کهوابوو،

دادوه رییه. ناکهن، دادوهری
لــهوانــهیــه نییه.  مهبهستهم ــهو ئ جــۆرــک بهھیچ ــرات،  ســوک ــا،  ن

بت. خراپ باسکردنهکهم
دادوهر ئهوانهی بۆ لهوهدایه  دادوهری تۆ) بۆچوونی (به کهوابوو،

بین. سوودبهخش دادوهرهکانیش بۆ و زیانبهخش نین
ئهوه دهگهیه نت، ئهمهش باشتره . دهربینه ئهم شوه من، بهڕای
ھاوڕیهکدا بهسهر حوکم  ھهه به کهسانهی ئهو  که پۆلیمارکۆس،
دهبن و دهبینن ھاوڕێ به یان دوژمنک پدهگه یه نن، زیانی و دهدهن

دهکهن. دادوه رانه کارکی و سوودبهخش به
سیمۆندیسهوهیه. بۆچوونهکهی بهپچهوانهی ئهمهش

و ھاورێ واتای چونکه بگۆڕین، پناسه کهمان با بهم وایه. به
نهکردهوه. ڕوون بهتهواوی دوژمنمان

کهسکی ھــــاوڕێ ــمــان گــوت ئــــمــه ــکــه یــن؟ پــــنــاســه یــان ب چـــۆن 
سوودبهخشه؟

بگۆڕین؟ (پناسهیه ) ئهم چۆن ئستا
ھاوڕێ  به  سوود بگه یهنت ئستاش بت و سوودبهخش  کهسک
نهبت سوودبهخش (ئستا)  کهسکیش سوودبهخش بت و دادهنرت!
بهگورهی ئهم دوژمن دهکرتهوه. بیر له وا بهمجۆرهش ھاوڕێ نییه.

.به دوژمنه. خراپیش و ھاوڕێ چاک کهسکی پناسه یه،
سهر  بخهینه دادوهری  دیکهی واتایهکی دهتهوت تۆ  ھهروهھا،  
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و ھــاوڕێ لهگهڵ چاکهکردنه  دادوهری گوتمان که  پناسهکهمان،
که بیت، زۆرتــر لهوه ده تــهوێ تۆ دوژمندا. لهگهڵ خراپهکردنیشه
خراپهش و بکهیت چاکدا ھاوڕی لهگهڵ چاکه ئهوهیه، دادوهری گوایه

دهردهکهوت. من وا بۆ دروسته، بکهیت؟ دوژمنی خراپ بهرانبهر
بگهیهنت؟ ھهموو کهسک به زیان ئهوهیه دادوهرــک  کاری ئایا
بگهیهنت. و دوژمنه کان خراپ کهسانی به دهبت زیان بهدنیاییهوه،
که چاکه، ئایا ئهوه خراپ؟ خراپ. دهبت یان ئازاردان باش به ئهسپ

چاکه. ئهوه دهکات؟ باشتر ئهسپ یان سهگ
بۆ سهگ ئهم ئازاردانه نابت؟ ھارتر ئازار دهدرت کاتک سه گک

باش نییه؟ ئهسپ و بۆ باشه
ئازار بدرت؟ مرۆڤ نییه خراپ ئایا وابت. به، پویسته

بهدنیاییهوه.
چاکه نییه؟ دادوهری بۆ مرۆڤ ئایا

نادادوهرن؟ زۆرتر ئازار دهدرن کهوابوو، ئهوانهی چاکهیه. ،به
مۆسیقالدان به مۆسیقانهزان کهسانی مۆسیقازانهکان ئایا دیاره. وا

مۆسیقازان؟ به  دهکهن
ناتوانن.

ئهسپسواری  له خهکی ئهسپسواری ھونهری به سوارچاکهکان  یان
دهخهنه وه؟ دوور

نهخر.
به بکه ن خهکی دادوهری دادوهرن دهتوانن به ئهوانهی ئایا باشه ،

نادادوهر؟
ناتوانن.

ناکات؟ بهرانبهری سارد دژهکه ی گهرما شته ئایا
.به

ده کات؟ تهڕ بهرانبهری دژهکهی شته وشکانی یان
بهدنیاییهوه.

دیاره. نییه؟وا دژهکهی به زیانگهیاندن چاکه کاری ئایا
چاکهکهره؟بهدنیاییهوه. کهسکی دادوهر ھهروهھا،

یان ھــاوڕێ ئــازاری دادوهر نابت پۆلیمارکۆس، ئهی  که وابوو،
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دادوهر که که سکه، یان دژهکه ی کاری ئازاردان بدات. دیکه  کهسکی
نییه.

دروسته. بهتهواوی ئه مه سوکرات، من، بیروڕای به
خاوهنهکهی بۆ دادوهری لهودایه قهرزهکهی بت کهسک ئهگهر
بت ھاوڕش سوودبهخش بۆ و زیانبهخش دوژمن بۆ بگهڕنتهوه و
دهرکهوت، که وا چونکه  نییه، ڕاست دهکات باسی ئهوهی و زانا نییه

نادات. کهسک ھیچ ئازاری دادوهر
ھاوڕام لهگهتا من

سیمۆندیس باوهڕهدان لهو که  ڕاوهستین، ئه وانه  دژی دهبت تۆ و من
دادوهرییان) بهمجۆره (واتای دیکه زاناکانی یان پیتاکۆس و بیاس و

کردۆته وه. ڕوون
دادوهری دهت ک دهزانی ئایا تۆم. ھاوکاری جهنگهدا لهم من
زیانبهخش دوژمنهکانت  و سوودبه خش ھاوڕکانت بۆ که ئهوهیه، 

بیت؟
ک؟

(ئیسمیناس)ی یان زرزکس)، پردیکاس، (پریاندهر، گوته ی وابزانم
خۆیان که دیکهیه، دهوه مهندکی چهند گوتهی یان (کۆرینته)یه شاری

دادهنن١٤. دهسهت خاوهن به
واتایانهیان  ئهم و دادوه ر دادوهری باشه، ئهگهر دروسته .  بهتهواوی
لهم کاتک ھهیه؟  واتایهکیان چ  ئایا دهکهن  باسی ئهوان که  نهبت،
بهشداری ھهویدا جارک چهند تراسیماکۆس بووین، مشتومهدا

دانیشتبوون نزیکی ئهوانهی بهم بکات،
بهشداری نهدا ڕگهیان بگهن گفتوگۆکه مان ئاکامی له دهیانویست
به نهگیرا و پ وهستام خۆی قسه کردن له من  ئهوهی پاش بکات. 
پۆلیمارکۆس و من باسهکهوه . نو  بخاته  خۆی ویستی  پهرۆشهوه 
مشتومهکهمانهوه. ناو ھاویشته خۆی بۆهوه به لــهوهی ترساین
وهکو بۆچی ماناییه کتانه ؟ ب ھهردووکتان، چ ئوه سوکرات، گوتی،
واتای له بتهوت ئهگه ر ده دهیت؟ دیکه کهسکی به ڕگا گهمژهیهک
تۆ مهکه وه. ڕهت وهمهکهشی و مهکه پرسیار تبگهیت دادوهری
پرسیارهکهت وهمی ئاسانتره . وهمدانهوه پرسیارکردن له دهزانیت
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دادوهری  مه بــکــهوه. ڕوون بۆ  ــان ــم دادوهری ــای وات و بـــده ره وه  
بهئاشکرا واتاکه ی دهمهوت قازانجه. و دهستکهوت و سوودگهیاندن

نیم. ڕازی تۆ ناماقویهکه ی به بکهیت. باس
ترسام. توانینهکانی له و چهکاندم ڕایان (تراسیماکۆس) وشهکانی
(ھه وستهی) بهو من نهدیبایه مۆنهکهیم دهموچاوه پشتر له ئهگهر
دهکرد تهماشام که مشتومهکهمانهوه، ساتی له یهکهم دهبووم. الڵ
گوتم: وهمم دایهوه و لهرزینکهوه سوکه به بۆیه پهسته. دهمزانی
پۆلیمارکۆس و من بکهیت. توڕه خۆت ناکات پویست تراسیماکۆس
زدا بهدوای ئهگهر ھههیه نهگهیاندووه. بهو خۆمان مه بهستهوه به
پناسهکردنی ناکهین. یهکدی خۆش بۆ مهبهسته وه ڕگه به بگهڕین
و سه رلشواندن مهبهستمان تمهگه وا بهنرختره. ز له دادوهریش
لهبهرئهمه نییه.  ئاسان  کارکی دۆزینهوهی چونکه  بت،  خۆونکردن
ڕهق ئــهوهنــده ئمهدا له گه ڵ تۆ وهکــو زیــرهکــی کهسکی پویسته  

نهبت.
گوتی، پکهنی. گاتهکردنهوه  و بهرز دهنگکی به قسانهم ئه م پاش
من کردیت١٥. لهگهدا گاتهم دهخۆم سوند ھیراکلیس به سوکرات
و نادهیتهوه  پرسیارهکان وه می تۆ که گوتم، مشتومهکه تان پش
کهسکی زیرهکیت. تۆ چونکه دهکهیت، ئهوان وهمه کانی به گاتهش
کهسک له دوانزهوه  ژماره لهبارهی پرسیار که دهزانی، پشتر له تۆ
جار س شهش، جار دوو که ،مه پم دهیت کات ھهمان و بگهیت
چونکه بهم دوانزه، س دهكاته چوار جار یان دوو جار چوار، شهش
بهمجۆره پرسیارهکه  وهمی ناتوانت کهس نابم و ڕازی ناماقوییه
من ئایا چیه؟ تراسیماکۆس مهبهستت ئهگهر بیت، بکات. ئاماده بۆ
له دیکه شتکی ھیچ ئایا دهسوڕمت. سهرم من نهداویتهوه؟ وه مم
پیه؟ وهمکت چ ئایا تۆ بکهم؟ باس بۆتانی ھهیه من بهوالوه  ڕاستی

شته وه کو یهکن؟ وا دهزانیت ئهم دوو باشه، تۆ
کهسهی ئهو بۆ نهچن یهکدیش له ئهگهر ناچن؟ له یهکدی بۆچی
له ڕگه دهتوانین ئایا دهچــن. یهکدی له  دهکهیت ل پرسیارهکهی 
که ،دهدهیت وه مانهمان تۆ یهکک له و ئایا بگرین؟ وه مدانهوهکهی

گیراوه؟ ل ده ربینیان ڕگهی
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به بهمهرجک بدهم وهمه ئهو نییه  سهرسوڕمان جگهی بۆ من
دابنم. ڕاستی

پشووت وهمهکانی له باشتر وهمکی ئهگهر دهیت چی  تۆ
کهسکی نهزان باشتره له وه سزایهک چ بدهم؟ سزایهکت چ بدهم؟ 
له بجگه  سهیریت، تۆ  دهزانت؟ که  بت، فر که سکهوه  له شتک 

دابنم. بۆ دیکهت سزایهکی دهمهوت فربوون
«ھهندک گوتی: گالوکۆن .دهتده م کهوت دهست پارهم  ئهگهر
بت، ئمه پاره کشهکه «ئهگه ر گوتی: تراسیماکۆسيش پارهی ھهیه».

کۆدهکهینه وه». سوکرات بۆ پاره
پرسیارهکان وهمی ئهو دهزانمشوهیگفتوگۆیسوکراتچۆنه. من
ده کــــاتــــهوه.    ڕه ت ـــهشـــی ـــه ره ک ـــب ـــه ران ب وه مــــــی  و  ـــــه وه   ـــــادات ن
نهبت،  باوهڕهدا لهو یان نهزانت، وهمهکه که سک گوتم: منيش
خۆی بیروڕای نهدات پ ڕگه ی زانایهکیش نازانت، وهمهکه که 

بداتهوه؟ وه م ده توانت دهربت، چۆن
کهوابوو، دادهنیت. زانا خۆت به دهده یتهوه، چونکه وهم باشتر تۆ
ببهش فربوون له ئه وانی دیکه و و گالوکۆن بکه چاکهیهم له گهدا ئهم
وهمهکهی کرد ل داوایان دانیشتبوون  ئهوانهی  و گالوکۆن مهکه.
بت وهمکی باوهڕهدا لهو تراسیماکۆس دهردهکهوت دهربت. وا
سهرکه وتوو به  خۆی ڕاده کشت.  ئــهوان سهرنجی پیهو ڕاستی
له بهھهرحاڵ، .بدهم وهمهکهمی دهکــرد من له  زۆری و دهبینی
سوکراتتان گوتی: «ئوه بداتهوه و وهم بهوهی بوو ڕازی کۆتاییدا
و ده بت فر خهکهوه له  بت لهبهرچاوی ئه وهی بهب زانایه ئه م الیه.

بکات». فر کهس نییه ئامادهش
دهیت که لــهوهدا، بهم دهبم، فر خهکهوه له من ڕاسته، ئهوه
ـــم ده ردهب خــۆم سوپاسی مــن ناکهیت.  ڕاســت نییه، لــه بــه رچــاوی
چهند نازانی تۆ بکهم.  خه تیان  ناتوانم نییه پــارهم لهبه رئهوه ی و 
چاکم وهمکی و دهکــات قسه بــاش که سک که ــم، دهب خۆشحاڵ
الیهنی سوودی دادوهری ده م  من بگره، کهوابوو، گوێ دهداتــه وه.
له خۆت تۆ سوپاسم ناکهیت؟ بۆچی الیهنی ھزدارهکانه). به ھز (یان

دهدزیتهوه. سوپاسکردنهکه
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به چیه. مهبهستت نازانم چونکه  تبگه م، وهمهکهت له پویسته من
تراسیماکۆس، ئهی بهھزه. الیهنی سوودی دادپه روهری تۆ بیروڕای
که نییه، مهبهستهی ئــهم  وهمــهکــهت که دنیام، چیه؟ مه به ستت 
خواردنی یان بهھزتره، ئمه له زۆرانبازی) (پاهوانی (پۆیدامۆس)
له به رئهمه دهکات، بهھزی چونکه سوودبهخشه، ئه و بۆ گا گۆشتی
که متر ئهو له  که ئمه ش، بۆ و دادوه رییه و سوودبه خش خواردنه  ئهو
دهکهیت. قزدانهوهم تووشی تۆ سوکرات،  نییه؟ دادوهری بهھزین
پ زیانم که گهورهترین ڕادهگریت، و گفتوگۆکهم وهم له شونکدا

دهگهیهنت.
ھهندک نابینیت ھهیه؟ مهبه ستکت چ بکه وه ڕوونی وانیه. نهخر
ڕژمکی دیکه ئهوانی و  ھهیه زۆرداری پاشایهکی  له  شــارهکــان

بووه؟   سهقامگیر تیا دیموکراسی یان ئه ریستۆکراتیان
دهگۆڕت. شارهکان بهگورهی دهسته تدار ھزی ھهبهته. ،به

بهرژهوهنديی بۆ یاسا دهسهتدارهکانیش له یهکک ھهر بهدنیاییهوه .
و دیموکراتیانه  یاسای دیموکراتی دهسهتدارکی دادهنت. خۆی
بۆ که ئهمه دهکهن، ئه وهش بانگهشهی داده نت. زۆردارکیش زۆرداری
ڕادهوهستن. دژیان دهدهن ئهوانهش سزای و دادوهرییه سهقامگیرکردنی
و سوودی بهرژهوهندی که دادوهرییه ، واتای شاره کاندا ھهموو ئهمه له
بهھزتره، دامهزراوه کهش یاسا لهبهرئهوهی تدایه. دهسهتمه داری
که دهگــهن، بــاوهره  بهو دهکهنهوه  بیر  دروستی به ئهوانهی ھه موو
به رژه وهنديی ســوودو بت بهمجۆره شونک ھهموو له دادوهری

دهسهتن. خاوهنی و بهھزن که  تدایه، ئهوانهی
تراسیماکۆس ئهی  تۆ وهمدا له بهم تدهگهم،  تۆ له من ئستا
ده گرت من له و ڕگهش سوودگهیاندایه دادپه روهری له که  گوتت،
بۆ (بهھزتر)ت وشهی تهنیا تۆ دروسته،  ھهبت. بۆچوونم ھهمان

بایهخه؟ ب ئهو زیادکردنه دهزانیت وا کردوه. تۆ زیاد پناسهکه 
پناسهکه ڕاستی له پویسته بهم ھه یه، چ بایهخکی نازانین ھشتا
له سوودگهیاندن جۆرک دادوه ری که ھاوڕام، لهگهتا من  بکۆینهوه.
چیه؟! مهبهست نازانم من زیاد کردوه. بهھزتر)ت (بۆ تۆ بهم بت،

بکهین. تهماشای پویسته 
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به دهســهت خــاوهن بۆ ملکهچکردن تۆ ئهی دهکهین. ته ماشای
دایدهنم. من ،به دانانیت؟ دادوهری

تووشی یان ناکهن! گهندهی و پاکن شارهکه  دهسهتدارانى ئایا
یاساکاندا سهقامگیرکردنی لــه ــوو، کــهواب دهبـــن؟ گهندهی ھــه ــه و 
به وایه. ھهروهھا نین. ڕاست دیکهش و جاری ھهندکجار ڕاست
سوودی و بهرژهوهندی له  ئهگهر ڕاسته یاساکهش سهقامگیرکردنی
ئهمه ئایا نییه. ڕاســت بهپچهوانهشهوه  بت،  دهسهتهکه  خــاوهن
یاساکان ملکهچی خهکی که لهودایه، دادپهروهريیش .به مهبهستته؟
لهوه دا دادوهری تهنیا بۆچوونهکهت، بهگورهی ھهبهته. کهوابوو. بن؟
بکات. کار بهھزتر الیه نی بــهرژهوهنــدی و  ســوود بۆ  کهسک نییه  
بهرژهوهندییه و سوود  ئهو دژی که  لهوهشدایه،  بهپچهوانهشهوه 

دهگهیهنت. بهئاکام کارک
کشهکه له بهتهواوی با دهکه م. قسه تۆ وهکو من دهیت؟ چی تۆ
ھهندک خاه ی، که ئه و لهسهر ڕنهکهوتین یان نایت بکۆینهوه. تۆ
یاساکانیان و ده ســهت سهقامگیرکردنی  بۆ  دهسهتدارهکان جار
دادوهریــش بۆئهوهی ھاوکات و ده بن ھهه تووشی خهکدا به سهر
ئهمه لهسهر بکهن؟ پویسته پهیهوی یاساکان خهکی بت بهرقهرار

ڕنهکهوتین؟
ڕکهوتین. وابزانم

ڕکهوتین که بکهیتهوه، له کشهکه بیر جۆره ش بهو پویسته لرهدا،
سوودی و بهرژه وهندی دژی تۆ لهوهدایه دادوهریش ئهوهی لهسهر
ملکهچی له دادوهری دهیت، تۆ ھهروه ھا ھهستیت. دهسهتدارهکان
زیرهکیت، تراسیماکۆس، زۆر تۆ، یاساکان. و فهرمان بۆ  خهکیدایه 
ئه وهوه بت بهپچهوانهی دادوه ری که ناگهیهنت، ئه وهش ئهمه ئهی
ل داوایان دهسهتن و ب الواز ئهوانهی چونکه  دهکهیت، باسی تۆ
بهھزترهکان و دهسهت سوودی خاوهن و به رژهوهندی بۆ دهکرت
بۆچوونه کهت سوکرات به خوا، گوتی: پۆلیمارکۆس نــهدهن؟ ھه وڵ

دروسته.
تۆ ئه گهر دروست دهبت بگومان گوتی، و لهوالوه ھهیدا کلیتۆفان

بده یت. گهواھی جۆره بهو
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تراسیماکۆس گه وایه؟ به پویستی ک دایهوه: پۆلیمارکۆس وهمی
که دهردهکه ن، فهرمانک دهسهتدارهکان ھهندکجار  بهوهی ڕازییه
(لهوانه یه) چاوی کهسانی دیکه دا بت. ئهمهش له تدا خۆیانی زیانی

بت. دادوهری
باوهڕهدایه تراسیماکۆسلهو لهبهرئهوهیه، ئهیپۆلیمارکۆس، ئهمهش،
ھهروهھا، دهسهتدارهکانه. فهرمانی بۆ ملکهچکردن له دادپهروهری
بهھزترن. بهوانهی سوودگهیاندنه  دادوهری دهیت کلیتۆفان، ئهی
ھهندکجار که  بوویت، ڕازی باوهڕه ش بهو بنهمایهوه دوو ئهم لهسهر
خۆیان ژردهسهتی که مھزهکانی به فهرمانک جۆره بهھزهکان
ده گه یهنت ئهوه ئهمهش نییه. دهسهتهکهیان بهرژهوهنديی له دهدهن
که نییه ، دادوهرانه زۆرتر لهوه بهھزهکاندایه بهرژهوهنديی له ئهوه ی

نییه. به ھزهکاندا بهرژهوهنديی له
ئه وهیه، به ھزن ئهوانهی سوودی گوتی: و دایهوه وهمی کلیتۆفان
ئهمهیه کهسانی داده نن. سوودی به  خۆیان بوای به ئهو بهھزانه  که
(ترسیماکۆس) ئهو بهڕای ئهمه بکهن. پهیهوی دهبت کهمھز و الواز

نابهخشت. واتايه ئهو ئه مه گوتی: پۆلیماکۆس دادوهرییه.
ناگۆڕت. ئهگه ر کشهکه له ھیچ ئهوه پۆلیمارکۆس، گوتم، ئهی من
تراسیماکۆس، ڕازین. بچت ئمه بۆ کشه که جۆرهش بهم تراسیماکۆس
بهھزهکان به سوودی که ئهوهیه، دادوهری له ب مهبهستت پم تۆ
ئه وانه سوودی بۆ ئهوه لهڕاستیدا نییه گرنگ ئهنجا دادهنن، خۆیانی
کاتی له بهھز کهسکی ــاوهڕهدای من ب لهو تۆ نا. ھهرگیز نا؟ یان

دابنم؟ به به ھز ھههکردندا
ده که ن. ھهه دهسهتدارهکان تۆ بهڕای چونکه تگهیشتم، وا من

کهسک به  نیت. چاک گه واھکی چونکه تده گهیت، وا  تۆ، سوکرات،
کهسک یان داده نیت؟ پزیشکی به بکات نهخۆشک چاره سهری ھهه
دادهنرت؟ ژمریار به  ھههکردنهکهدا کاتی له بکات ھهه  ژمریاریدا له
بهم کرد، ھههی ژمریارهکه  یان پزیشکه که دهیت، له وهمدا وابزانم
ھهه یان چاوهڕوانی پیشهکهیاندا (چوارچوهی) له لهمانه یهکک ھهر
ھههکردنهکهدا کاتی له ھههیان دهکات. تووشی نهزانین ناکرت. ل
سهقامگیرکردنی کاتی له  دهسهتدار و لزان نییه. لزان کهسکی
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تبگهیت، بهم وهمهکهم له تۆ دهبت ڕووه وه  لهم ناکهن. ھهه یاسادا
بمنتهوه بهو دهسهتهوه دهسهتدار، کهسکی ئهمهیه. ته واوم وهمی
له که دهکات، سهقامگیر یاسایانه ئهو ھهه بهب و ناکات ھهه ھهرگیز
کهوابوو، دهکات. پهیهوی ژردهستهکهشی و ئهودایه بهرژهوهنديی
و بهرژهوهنديی سوود دادوهری کرد، باسم له سهرهتاوه جۆرهی بهو

بهھزتره. کهسانی
گهواھکی خراپم؟ من دهزانیت وا تۆ باشه، ترسیماکۆس،

وایه. بهدنیاییهوه ،به
باش کردیت؟ ل پرسیارم بدهم ئازارت بۆئهوهی من واده زانیت
ل فم ناتوانیت  تۆ نییه.  تۆ بۆ سوودکی ھیچ  ئهمهش ده زانـــم. 
ئهی ناکهم، ئهوه من نادهیت و نامبهزنیت. ئازارم لهبهرئهوه  بکهیت.
پم ڕوونی به  ده مهوت ڕوونهدات ئه وهش بۆئهوهی تراسیماکۆس.
بهھزتر؟ کهسانی یان دهسهتداره، پناسهیهدا له و مهبهستت بی
دادوهری ئایا دادوهریــیــه ، الوازن ئهوانهی بۆ الیه نک چ ســوودی
له مه بهستم بهھزترن؟ که بگهیهنت، کهسانه  بهو سوود لهوهدایه
ئهگهر ئازارم بده و بکهرهوه ده ست ئستا دهسهتدار فهرمانهوایه.

ده توانیت.
بکه م، یان کهوڵ شر شت بم ئهوهنده باوه ڕهدای من لهو ئایا تۆ

گهواھکی درۆزن؟ به تۆ ببم دژی
نهبوویت. سهرکهوتوو بهم دا، ھهر ھهوت تۆ ئستا

پاره پهیدا کهسهیه ئهو پزیشک تۆ.. واتایه ی بهو :ب بهسه. پم
؟ پزیشکه ک بهڕاستی دهکات؟ چارهی نه خۆش یان دهکات

ئایا کهشتیه وانه؟ ک ئهی دهکــات. نه خۆش چارهی که سهی ئه و
کهشتیهکه یه نو ئهوانهی فهرمانبهری که شتیهوان تۆ واتایهی بهو
وا نابت  کهشتیهکهیه. نو ئهوانهی فهرمانبهری کهشتیهوانه؟ یان 
کهشتیهوانی به  دهکــات به ڕێ که شتیهکه لهبهرئهوهی بیربکهینهوه
ئهو کهشتیهکه لهسهر ئه و فهرمانهوایی و کهشتیهوان چونکه دابنین،

دهبهخشت. پ ناوهی
ڕاسته. ئهوه
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سهر ئه وانهی قازانجی و سوود له ھهیه شتک ھیچ لرهدا ئایا
بت؟ بهدنیاییهوه. کهشتیهکه

قازانجی و سوود له ھهیهتی)  (کهشتیهوانهکه ھونهرهی  ئهو ئایا
ئهواندایه. قازانجی سوود و به. له نییه؟ ئهواندا

نییه، که لهوهدا کهشتیهوانی) (ھونهری ھونهره که بۆ ئهی سوود
ل دهکهیت؟ پرسیارکم چ تۆ بت؟ تهواو و پ الیهنکهوه  ھهموو له
پ لهشمان ئایا بیت، بکهیت و ل لهباره ی لهشمانهوه پرسیارم ئهگهر
ده دهمهوه  وهمت تهواوی ھهیه، و به پی پویستیان یان تهواون، و
ناتهواوی لهبهر ھهیه. تهواوبوونه بهو پویستمان بهدنیاییهوه دهم: و
خرا پش ھونهری پزیشکی کایهوه. ھاتۆته ھونهری پزیشکی لهشمان
دروسته ئهم بۆچوونهم تۆ به ڕای ئایا لهش بگهیهنت. به سوود تاکو

نا؟ یان
دهکهیت. ڕاست تۆ

وهکو ھونه ره،  ئهم ئایا ناتهواوه؟  پزیشکی  ھونه ری ئایا ئستا، 
ببینت، شتهکان بۆئهوهی زیاتره  ڕووناکی به پویستی چاو چۆن
ئهم نییه؟ پویستی به بهرهوپشهوهچوون دهنگه، به پویستی گوێ
ھونهر له جۆرک ھهر ئایا بهدهر نییه؟ لهکۆتایی شتکی پویستیهش
ھونهرکی جۆره به ھیچ پویستی یان ته واو بکات؟ خۆی دهیهوت
ته واون و پ ھونهره کان ھهموو که لهبهرئهوهیه، ئهمه ئایا نییه ؟ دیکه
تهنیا ڕهوایه بۆ ھونهرک ئایا ھه هن؟ ب نییه و تدا کهموکورتیان و
ب له بهرئهوهی ڕاسته  ئهنجا بکهوت؟ خۆی سوودو قازانجی شون

نا؟ یان وایه ب پم و بکه رهوه پرسیارانه له م بیر ھههیه؟
وابت. دهردهکهوت وا

بگهیهنت. به لهش سوود دهیهوت ناوت، خۆی سوودی پزیشکی
.به

ئهسپی ســوودی و نییه خــۆی  بۆ ســوودی بهخوکردن ئه سپ 
دهوت.

ناکاتهوه. خۆی ھونهرک بیر له سوودی ھیچ بگومان
بهھزترن شتانه لهو ھونهرهکان تراسیماکۆس، ئهی ئستا، وادیاره.
تراسیماکۆس ده کات؟ که مامههیان لهگهدا زۆرتره، دهسهتیشیان و
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بوو. ھاوڕا لهگهیا نابهدییهوه به
خۆی قازانجی و ســوود شون (زانینک) زانستک جــۆره ھیچ 
ئهو ئه ویش الوازتره. خۆی له که  ده وت، ئهوهی سوودی ناکه وت.
ئهم ویستی (تراسیماکۆس) دهکــات. لهگهدا مامههی  که بابهته یه،
خۆی ڕهزامهنديی دوایی بهم بكاتهوه، (سوکرات) ڕهت سهرهنجامهی

بهدنیاییهوه. گوتی: و دهربی
خۆی قازانجی و سوود خۆیدا) پیشه کهی (له پزیشکک کهوابوو
ئه وهش لهسهر بگهیهنت. نهخۆشهکهی به سوود دهیهوت و ناوت
لهسهر پهیدا ناکات. ئایا پاره لهشهو که پزیشک چارهکهری ڕیکهوتین،

ڕنهکهوتین؟ ئهمه
.به

ژردهسته کهسانی فهرمانه وای واتایه بهو کهشتیهوانیش کهوابوو،
نییه؟ کهشتیهوان و

ڕکهوتین. ئهمهش لهسهر
سوود کهشتیهوانهکه که نابهخشت، واتــایــه ئــهو ئهمهش ئایا 
که شتیهکه  سهر ئه وانهی سوودی له  بیر و ناوێ خۆی قازانجی و

دهکاتهوه؟
وایه . گوتی (تراسیماکۆس) نابه دییهوه به

و سوود له بیر نییه دهسهتدارک ھیچ ئهی تراسیماکۆس، کهوابوو،
ھهستت کارک ھهر به ئهو نهکاتهوه. دهسه تی ژر قازانجی ئهوانهی

ژردهستيهتی. کهسانی بهرژهوهنديی بۆ
بۆ (تراسیماکۆس) پناسهکهی باوهڕهی  ئهو  گهیشتینه خاهدا لهم
گوتی: وهمدانهوه ش له بری ڕاوهستا. بۆچوونهکهی دژی دادوه ری
باشتر چیه؟ مهبهستت ھهیه؟» خزمهتکارت تۆ ب پم «سوکرات
چونکه بــدهیــتــهوه؟ وهمــم پرسیارکردنه جــۆره ئــهم  له بری نییه  

و بسوڕیتهوه چماوییهوه لووتی به  دهدات ڕگهت (خزمهتکارهکهت)
ناکاتهوه. پاک بۆت

بۆچی؟
چیه؟ نایزانم من نازانیت. ئهوهی و مهڕ شوان نوان جیاوازیی تۆ
مانگاکانیان و مهڕ بۆ گاوان چاکه  شوان و ده کهیته وه  بیر وا تۆ
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و ســــوود لــه  بــیــر و ــــهن ده خــــــوازن. بــۆ ئــه مــه ش قــهــهویــان دهک
بۆچوونی به ئهمهشهوه، لهسهروو ناکه نهوه. خۆیان بهرژهوهنديی
یان دهسهتدارن، واتاکه به  پ ئه وانهی شار،  دهسهتدارهکانی تۆ،
دانانن مانگا و مهڕ به کهسانی ژردهسته ڕاسته قینهن دهسهتدارکی
بهرژهوهنديی له بیر ڕۆژیش شهوو و دهیانبینن دیکه بهجۆریکی و
دادوهری واتای بتوانیت له لهوهی دووریت زۆر دهکهنهوه. تۆ خۆیان
چاکهیه  دادوهری نازانیت تۆ تبگهیت. نـــادادوهری یان دادوهر، و 
بهوانه زیانیش و تدایه به ھزتر الیهنی بۆ دهیکات سوودی ئهوهی
نادادوهرییه ئهمه شهوه بهپچهوانهی خزمهتکارن. و ملکهچ دهگهیهنت
و سوود ملکهچن، و ژردهسته که دهکات، به ختهوهر کهسانه ئهو و
سوکراتی ساویلکه، ئهی تۆش نییه. تدا بهھزه کهی الیهنه  بۆ قازانجی
نادادوهر له دهستکهوتی کهمتری دادوهر کشهکه تبگه: له بهمجۆره
کهمتری دادوهرک ڕکه وتنکدا، ھهموو بهین و کۆتایی له یهکهم، ھهیه.
له زۆرتر دادوهرک شاردا له نو دووهم، بهرکهوتووه. نادادوهرک له
لهالیهن پارهش، له گهڕانهوه ی دهوهت) دهدات. (به باج نادادوهرک
نــادادوهره ئهوه ی بهرناکهوت، ھیچی  دادوهر خهکی بۆ ده وهتهوه
فهرمانگایهکدا له ھهردووکیان کاتک کۆتاییشدا، له دهبات. زۆر بهشکی
به چونکه دهچت، تک دادوهرهکه تایبهتی ژیانی دهکهن فهرمانهوایی
له کارکردنهکه وهرناگرت. تایبهتی قاه، سوودی کارکردنهوه سهری
داوای ئهوانهی یان که سوکاری، ناکات ناڕهواش کاری لهبهرئهوهی
ژیانی دهکهن. ل گلهیی و نین کۆک له گهیا دهکهن ل ناڕهوای کاری
دهکهمهوه: دووبارهی لرهدا بهپچهوانهوه (ناشوت). نادادوهرهکهش
دهباتهوه. دیکه  له وانی گهوره ھزکی و دهسهت خاوهنی کهسک
خۆی به و قازانجک چ سوود دادوهر، دهتهوت بزانیت کهسکی ئهگهر
تهواوی واتای له بهئاسانی بکهوه. ھهروهھا کهسه  لهم بیر دهگهیه نت،
دهکات نادادوهرک که چیه،  ئهوه دهزانیت و  تدهگهیت نــادادوه ری
ئهمه بهدبهخت. و کۆڵ به سهرپچیکارهکانیش و بهختهوهرترین به
ئهو گرنگ نییه دهکات، داگیر ئهوانی دیکه موکی بهزۆر زۆردارییه، که
خۆی بۆ ھهمووی یان دهوهت، وردهورده بت کهسک مای موکه
ھهستت بچووکیش نادادوهرانهی کارکی به کهسک ئهگهر دهبات.
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یان دزی مندان بارمتهچی، په رستگاکان، دزی- ناوی سزا دهدرت و
موکی ده سهتدارکیش دادهنرت. تاوانبار به و دهنرت ل جهردهی
تاوانبارکردنی لهبری دهیانچهوسنته وه، و دهکات داگیر ھاوتیهکان
ئهوانهی ھاوتیهکانهوه، بهکو لهالیهن نهک خواناس بهختهوهر و به
بهرانبهر نــاڕه زایــیــان ئــهوانــهی ــت.  ــر دادهن زۆرداره که   ده شــزانــن، 
نهیکهن. نهک  دهنانهوه پوهی که  لهبهرئهوهیه،  ھهیه، ــادادوهری  ن
ببیسترت گهورهیه ڕاده بهم نادادوهری ئهگهر سوکرات، لهبهرئه مه،
یهکهمیشدا خای  له شارهزاتره .  و ئازادتر و بهھزتر  دادوهری  له
بگهیه نت بهھزتر الیهنی به سوود لهوهدایه دادوه ری که کرد، باسم

دهوت. خۆی بهرژه وهنديی و سوود نادادوهریش و
چۆن وهکو تراسیماکۆس، درــژی، به ڕوونکردنهوهیه  ئه م پاش
دانیشتبوون ئهوانهی بوات. ویستی دهبتهوه، خۆشتن له کهسک
نهڕوات. کرد داوام ل منیش بمنتهوه. کرد ل و زۆریان نهدا ڕگهیان
بیسهلمنیت بهبئهوه ی تراسیماکۆس، ئهی گوتاره، ئه م پاش گوتم:
لهسهر باسکردن وادهزانیت تۆ ده ڕۆیت؟ چۆن نا یان دهکهیت ڕاست
ئمه کشهیهکی له ھهریهکک بۆ ژیان له و سوودوه رگرتن ژیان نرخی
به بهرچاوت؟» دمه جۆره بهو «من گوتی: تراسیماکۆس نییه؟ گهوره
چ به ئمه تۆ بۆ گرنگ نییه نادهیت، ئمه بایهخ به تۆ بت جۆرک ھه ر

خراپ. یان باش دهژین، جۆرک
چاکه کارکی فرمان بکه، بده ھهوڵ نهزان دادهنیت. به ئمه تۆ
به خۆم، حای به بهش بیت. ئمه وه کو کهسانی کۆمهک خرخوازی
سوودی نادادوهری نیم،  باوهڕهدا  لهو نیم. ڕازی  ڕوونکردنهوهکهت 
بین با دانهنیت. بۆ سنوورکی  ھیچ که بت،  زۆرتر دادوه ری له
شهڕهنگیزی یان وفف به ھهیه دهسهتی ئهوهنده زۆردار کهسکی
ئهو ناگهیهنته من ھشتا دهکات. سهقامگیر خۆی نادادوهرییهکهی
لهم دنیام بت. زۆرتــر دادوهری له ســوودی نــادادوهری ــاوه ڕهی ب
دهکاتهوه کشهکه له بیر بهمجۆره ھه یه دیکهش کهسکی دانیشتنهدا
له دادوهری دانانی له ئمه  بیسهلمنه کهوابوو، ھاوڕایه. مندا لهگهڵ و

ھههین. ژیانمان بۆ نادادوهری له بهرزتر پلهیهکی
ڕازی نهبن؟ من بۆچوونهی بهم ئوه ئهگهر چۆن بیسه لمنم من
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بیژنمه و ھهگرم بهگه کهم دهبت  بکهمه وه؟ ڕوون دیکه چی
لهسهر جارێ بهم مه که! کاره ئهو نه کات! خوا دهروونتانهوه؟ نو
تراسیماکۆس، تۆ، مهکه. مان لف ئهگهر گۆڕیت به. خۆت بیروڕاکهی
ــهردهوام ب که خــۆی- به واتــای  پزیشکدا پناسکردنی له پشتر له  
لهو تۆ نهبوویت. ئاماده (نهخۆشیهکان) چاکردنهوهی لهسهر بت
دهيهوت یا بکات، قههو مهڕهکانی داوهتکردن بۆ شوان باوهڕهدایت
دیاریکراوی مهبهستی کار و شوانی، چاک بکه ن. پارهی فرۆشتندا له
(له زانــی به پویستم  بۆیه شوانیدایه، ھونهری له که ھه یه،  خۆی
که ڕکهوتین، خاه ئهو لهسهر بم. ھاوڕا لهگه تا پشوودا)  گفتوگۆکهی
دهوت، ئهوهی بهرژهوه نديی فهرمانهواییهکهدا له دهسهتک ھهموو
شارهکان، فهرمانبهری باوهڕهدای لهو تۆ ئایا دهکات. فهرمانهوایی که
فهرمانهوایی خۆیان ئیرادهی و حهز به فه رمانبهرن بهڕاستی ئهوانهی

من دهزانم. ناکهمه وه، بیر جۆره بهو دهکهن؟ به خوا،
جۆره کانی دیکهی له نیت باوهڕهدا لهو تۆ تراسیماکۆس، بهم، ئهی
لهبهر نییه. فهرمانبهر فهرمانبهرتیدا لهپناوی کهس فهرمانبهریدا
دهکهن؟ خهکی خزمه تی ئهوان که باوه ڕهشدان، لهو و مووچهکهیه
ئاکام دژی بگهینه تاکو تکایه نییه؟ کارمهنده کاندا لهنوان ئایا جیاوازی

مهدوێ. باوهڕهکهی خۆت
لهنواندایه. جیاوازییان ،به

پ جــیــاوازمــان ســـوودی کــارکــردن ھــه ر یه ککیش لــه  ھــونــهری
کهشتیهوانیش ،دهدات تهندروستیمان پزیشک نموونه ، بۆ دهگهیهنت.
سوودی دیکهش ئهوانی دهکات. بهڕێ بۆ گهشته کهمان سهالمهتی به

ھهیه؟ جیاوازیان
بگومان.                                     

مووچه بۆ چونکه  ،دهداتــ مووچه مان پیشه وهکو کارکردنیش،
تهنانهت ده بینیت؟ یه کدی وهکو کهشتیهوانی و پزیشکی یان پهیداکردنه؟
نو گه شتوگوزاری چونکه باشه ، تهندروستی که شتیهوان بیت، ئهگهر
و ناتوانیت که شتیهوانی ھشتا ھهیه، بۆ تهندروستی سوودی ده ریا

دابنیت؟ ھونهر جۆر یهک به  پزیشکی
ناتوانین. بگومان
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چاک تهندروستیهکهی مووچهدهستکهوتنیش به کهسک ئهگهر
ھونهری به  مووچهپهیداکردن بۆ کارکردنهکهی  ناتوانیت بتهوه، 

دابنیت؟ پزیشکی
 نا. 

ھونهرانه لهو یهکک که ھهر خاه ڕدهکهوین، ئهو لهسهر کهوابوو،
ھهیه؟ خۆی سوودی

وایه. ،به
پویسته وهرگرن، سوود پکهوه کارانه خاوهن ئهو ھهموو ئهگهر
ھهموویان ھاتبت، که زیادهوه کاره له و سوودوهرگرتنه ھاوبهشهکهیان

کردوویانه؟
بکهین. ــادهکــه  کــاره زی بــه ــارهت ســهب پرسیار ــــاره . ده بــــت وادی
ھونهری ئایا ده کـــات، پهیدا کارمهنده کان بۆ مووچه ــارهی  ک ئــه و 

مووچهپهیداکردنه؟
بوو. ڕازی تراسیماکۆس بهنابهدییهوه،

ئاکامی له مووچهوهرگرتن يان سوودوهرگرتنه، ئهم کهوابوو،
بکهین تهماشا بهوردی ئهگهر بهکو سهرھهنادات، ھونهره کهیانه وه
مووچه مووچهش بۆ کارکردن و ده کات دروست تهندروستی پزیشکی
یهکک ھهر ھتد. دهکات... دروست خانوو خانووسازی دهکات، پهیدا
مووچه ئهگهر ھه یه.  خــۆی تایبهتی کــاری و ســوود ھونهرانه لــه م 
بگات؟ کارمهند به کارکردنهکهدا له ھهیه دیکه سوودکی ھیچ نهدرت،

نهبت. دهردهکهوت وا
دهگهیهنت؟ بکات، سوود بهخۆڕایش کار ئهگهر

ئاشکرایه، ئستا تراسیماکۆس، کــهوابــوو، ــه.  وای وابــزانــم  ، به
بۆ ناگهیهنت.  خۆی به ســوود فهرمانبهرک یان  کارمهندک ھیچ
بهھزترهکه نهک  الوازهکــه، الیه نه  یان بهرانبهرهکهی، بهرژهوهنديی 
خۆی ئیرادهی و حهز به  کهس گوتم، پشتر له کهمک دهکات. کار
بکات. ھهر خهکی چارهسهر کشهی گرهو فهرمانبهر تاکو نابت به
ده کهن، کارکردنهکهیان بهرانبهر مووچه  داوای فهرمانبهران له  یهکک
بهرانبهرهکهی دهیهوت و ناکات خۆی بۆ شت چاکترین داوای بهم
بدهین و ڕیزلنان پاره مووچه له شوهی بۆیه پویسته  بکات. ڕازی
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بدرت. سزا سهرپچیکردنیشا له  فهرمانبهرهو کهسه ی بهو
دوو شوهی من ھهیه؟ مهبهستکت چ «سوکرات گالوکۆن گوتی:
به مووچهی بۆچی و سزادان چۆنه دهزانم، بهم تناگه م مووچهکه 
دهیانهوت که تناگهیت، چاکانه کهسه ئهو مووچهی له تۆ دادهنیت».
ھه دهسن؟ کاره بهو خۆیان به خواستی و بکهن فه رمانهوایی چاکی به
پارهیه؟  و نــاوداری له ڕقیان چاکانه ) کهسه جۆره (ئهم نازانی تۆ 

دهزانم.
نایهوت ناکات. فهرمانهوایی ناوداری و پاره بۆ چاک کهسکی
بۆئهوهی بکرت. ناوزهد مووچه خۆر به و وهرگرت پاره بهئاشکرا
نادات، ھهوڵ ناودارتیش بۆ نابات. پاره لهژریشهوه دانهنرت دز به
ئارهزووی که سانه جۆره ئه م ئهگهر ناکات. ناودارتی له حهز چونکه
دابنرت. بۆ سزادانیان و پاداشت له جۆرک ده بت کرد، فهرمانه واییان
فهرمانهوایی نایانهوت ئهوانهی بۆ سزادانیش گهورهترین ئستا،
خراپتر ــهوان ئ له  که فهرمانبهرکه، ده ســهتــی ژــر چوونه بکه ن 
ھانی ژرده ستهییه ترس له م من، به بۆچوونی دهکات. فهرمانهوایی
خۆیان خۆشی ئه وان بۆ فهرمانبهر. به ببن ده دات خاوهن ڕز کهسانی
بیاردانهکه یان چاکه. کارکی فه رمانرهوایی چونکه فهرمانبهر، به نابن
که متر لهوان کهسانک نایانهوت که سهرھهدهدات، پویستیهوه لهو
ئستا وهکو چاکه کاندا، کهسه له شاری ھهبت. دهسهتهیان ئهو
لهسهر جهنگیانه ، یه کدا لهگهڵ دهسهت گرتنی لهسهر خهکی چۆن
دیاره ئهوهی ئاشکرا لهودا .مشتوم به دهبت دهسهتیش له وازھنان
بیر ناوت و خۆی دهکات سوودی و فهرمانهوایی دهسه ته خاوهن
ڕاستیه ئهم که سک ھهر دهکاتهوه. ژیردهستهکانی بهرژهوه ندی له
ئهو تووشی خۆی و ده گهیه نن  پ ســوودی دیکه  کهسانی بناست
بهھیچ جۆرک ئهمه، لهبهر بت. سوودبه خش ئهوان بۆ گرفته ناکات
لهگهڵ بت الیهنه بهھزترهکه  به سوودگهیاندن دادوهری که خاهدا، لهو
سهری ده گهڕمهوه دیکه ش جارکی دوایی نیم. ھاوڕا تراسیماکۆسدا
کهسکی ژیانی گوایه  تراسیماکۆس، دیکهی خاهکهی دهکهم. باسی و
به بایهخهوه دهبت (خۆشتره) باشتره دادوهرک له ژیانی نادادوهر
ژیانکیان ھهده بژريت؟ جۆره چ تۆ گالوکۆن، ئهی بکرت. تهماشای
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به الوه ڕاسته؟ کت بۆچوونی
دادوهرک سوودبهخشتره. من ژیانی بیروڕای به

باس بۆی تراسیماکۆس لهیاده نادادوهرکت ژیانی چاکانهی ئهو تۆ
کردین؟

بیروباوهڕهکهمان به بدهین ھهوڵ ده بت نهبووم. ڕازی بهم ،به
بسهلمنین؟ بۆچوونهکهی نادروستی پویسته بت. ڕازی

بکهین، ڕیز چاکانه شته ئهو ئهو، وهکو ئمهش ئهگهر پویسته. ،به
تهماشای دهبت حهکهمک به  پویستمان ھهن دادوهردا ژیانی له که
ئهگهر بدات. باشی یهککیان لهسهر و بیار بکات لیستهکه ھهردوو
ھهموومان که  ئاکامک، بگهینه  و بکۆینه وه پرسیارهکهش وهمی له

حهکهمیش. به توژهرو دهبین ئمه  دهکهین، ئهوا پهسهندی
بگومان.

باشتره؟» «چ ڕگهیهکت ال و گوتم: وهمم دایهوه منیش
له ســه رهتــاوه  وهره . «تراسیماکۆس گوتم: منیش دووه مــیــان.  
تهواو دادوهری له تــهواو نـــادادوهری دهیت، تۆ  بــدهوه. وه ممان

بهخشتره سوود
کردنهوه. ڕوون بۆ ھۆکهشم منهو ڕای ئهوه ،به

و به چاکه یهککیان دهتوانیت تۆ دهیت؟ ئهمهوه چ لهبارهی باشه،
دابنیت؟ خراپه به دیکه ئهوی

خراپهیه؟ نادادوهری و چاکه دادوهری که  ئهوه یه، مهبهستت .به
زیاتره. سوودی نادادوهری ده م من  نابهخشت. واتایه ئه و نهخر
گوتهکهی بهپچهوانهی دهیم ئــهوهی چیه؟ بــهتــهواوی مه به ستت

تۆوهیه.
خراپه؟ دادوهری که ئهوهیه، مهبهستت ئایا

نهخر، ده شییه؟ ئهی بۆ تۆ نادادوهری ساده ییه. و ژیريی نهخر،
به نادادوهر کهسانی تراسیماکۆس، تۆ کهوابوو، چاکه. حوکمدانیکی
ئه وانهی بهتهواوی نادادوهرن، ئهوانهی ،یت؟ بهدادهن چاک و ژیرتر
خۆیان. دهسهتی ژر دهخهنه  شارهکهش دانیشتووانی و شارهکه
کاره جۆره  ئهم دهکهم؟ ئه ی گیرفانبک من باسی دهزانیت وا تۆ ئهی
ھهرچهنده (گیرفانبهکه نهگیرت؟) نییه ئهگهر سوودبهخش خراپهش
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بکهین. بهراورده ئهم ناکات پویست
نادادوهری تۆ که دهسوڕمت، لهوه سهرم بهم، تدهگه م. تۆ له من

دهڕوانیته دادوهری. بهپچهوانهشهوه داده نیت، چاکهو زانایی به
جۆرهیه. بهم بۆچوونهکهم ،به

ئهگه ر ھهیه! مهبهستکت چ تناگهم دهکهیت. دژوارتر کشهکه تۆ
شهرمهزارییه یان ھاوکات خراپیشه سوودبهخشه و نادادوهری بیت
دهکرد، لهسهر مشتوممان به ئاسایی کاته ئهو و ڕدهکهوم لهگهتا
زاناییشی و چاکه  شتکی نادادوهری باوهڕهدایت لهو تۆ ئستا بهم

دهخهیتهسهر.
تگهیشتوویت. بۆچوونهکهم له چاک تۆ

و ناکه یت گاته کــه تراسیماکۆس، ــه ی ئ دهکـــهم بـــاوهڕ ئستا 
دادهنیت. ڕاست به  بۆچوونهکه ت

بکه م بۆچوونهکه م ڕاستی به  باوهڕ ئهگهر  دهگۆڕت تۆ بۆ چی
ھیچ بدهیتهوه. ڕهتی دهتوانیت تۆش  و منه بۆچوونی ئهمه نا؟ یان
باوه ڕهدایت له و تۆ بــدهوه : پرسیارهم ئهم وهمــی  بهم ناگۆڕت،
نهخر، بدات؟ دیکه دا دادوهرکی بهسهر  فهرمان بیهوت دادوهرک
فهرمان یان دهدۆڕنت. خۆی پاکی و ڕز یهکهم) (دادوهری لهودا
ئهوهش دهکات؟ نهخر، دادوهرانه کارکی که کهسکدا بدات، بهسهر
کهسکی بهسهر فهرمان  ھهیه بۆی  که  باوهڕه دایه،  لهو  ئایا ناکات.
کاره ئهم دهیهوت دابنت؟ دادوهری به کاره ش ئهو و بدات نادادوهردا

ناتوانت. بهم دادهنت، مافیش خاوهن به خۆی و بکات
دهیهوت نادادوهرک بزانم دهمهوت  نهبوو.  ئهوه پرسیارهکه م،
دابنت؟ خۆی مافی به ئهمهش و بت دیکه نادادوهرکی فهرمانهوایی

دهیه وت. ئهو
فهرمانه وایی  دهبینت  ڕهوای به نادادوهرهکهوه ؟ لهبارهی  ئهی  
دادوهرانه دهکات؟ کارکی که بکات، کهسه ئهو یان کهسکی دادوهر،
کهسکدا ھهموو خۆی بهسهر ئهو فهرمانهوایی دهیهوت. بگومان،

ڕهوا دهبینت. به
یان  دیکهدا نادادوه رکی بهسهر فهرمانهوایی نادادوهرک ئایا  
دهدات ھه وڵ ئایا دهکات؟ ھه ستت نادادوهرانه کارکی به کهسک



٣٩

بین با کــهوابــوو، دهکــات.  ئــهوه ھهبت؟ ده ستمایهی گه وره ترین
نادادوهر تهنیا خۆی ناکات. وهکو فهرمانهوایی کهسکی دادوهرک

دهسهتیهوه. ژر بخاته نین خۆی وهکو ئهوانهی دهیهوت
له ژیرتره و چاک کهسکی نادادوهریش چوویت. کشهکه  بۆ چاک

دادوهر؟
و ژیرتر کهسانی نادادوهر کهوابوو خاهش چوویت. ئهم بۆ چاک

وانیه؟ چاکترن؟
لهوان  کهسک ھهر باشه، دهبت؟ ئه وان وهکو چۆن وایه. به 
بگومان. دهچن. له و که ھهیه، ئهوانهشیان خه سه تی (نادادوه رهکان)،
جیا مۆسیقانهزانک له مۆسیقازان کهسکی تۆ تراسیماکۆس، باشه ،

دهکهیتهوه؟
ژیرتره؟ مۆسیقازانهکه دیکه مۆسیقادا لهوی له لهم دووانه ک .به
و ژیره تیایاندا که ده زانت، چاك شتانهش لهو نا. دیکه ئهوی و ژیره

نییه؟ ژیر له وانهدا، که تیایاندا خراپیشه 
.ت؟ بهدهب پزیشکیش بۆ به. ئهمه

و گیتارهکهدا ژی  کۆککردنی له مۆسیقازانک بین  ده توانین
خۆی و بباتهوه دیکه  مۆسیقازانکی له دهیهوت تووندکردنهوهیان
که بهرته وه، لهوانه دهیهوت  ئهو بهم، نام. دابنت؟وا باشتر به 

مۆسیقازان نین؟ به  وایه .                      
نهخۆشهکهی بۆ پارز دانانی له ئهو دهیت؟ چ پزیشکه کهوه  لهبارهی
بهم، وانیه. بگومان  بت؟ باشتر دیکه پزیشککی له  نادات ھهوڵ

.به نین؟ که پزیشک له وانه بهرتهوه، دهیهوت
زانا نهزانیندا یان زانین،  جــۆری ھهموو له بــاوهڕهدایــت له و تۆ 
و بدوت کشه یهک له باشتر لهوان یان بهرته وه، نهزان له ده یهوت
تۆ باسی بت جۆره به و شهکه نهڕوات؟ دهشک بۆ وهکو نه زانهکان
زاناو له ده دات ھهوڵ دهیت؟ چ نهزانه وه، له بارهی ئهی دهکهیت.

ژیره؟ کهسکی زانا ئایا لهوانهیه. بت؟ باشتر دیکه ش نهزانکی
چاکه؟ کهسکی ژیریش ھاوڕام. لهگهتا

و  بهرتهوه لهوانه و چاک نایهوت ژیر کهسکی کهوابوو، .به 
بهرانبهر ئهو دهچن. خۆی له  که بسهپنت، ئهوانهدا بهسهر دهسهت
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دهردهکه وت ناچن. لهو که بهکاردهھنت، دهســه ت کهسانه ئهو
نه زانکیش و زانایهک له نهزان دهیهوت کهسکی بهم بت. بهمجۆره

بت. بهمجۆره دهردهکهوت بهرتهوه.
نادادوهر باوهڕهی کهسکی ئهو تراسیماکۆس، گهیشتووینهته  ئستا،
تۆ ئایا ھهبت؟ نادادوهریشدا دادوهرو بهسهر دهسه تی ده یهوت
دهسهتی دهیهوت دادوهریش وایه . بوام ،به نییه؟ بهمه بوات

بهسهر نادادوهردا ھهبت؟
 .به 

کهسه وهکو چاکه، نادادوه ریش و کهسکی ژیر دادوهر کهوابوو،
وادیاره. خراپه . نهزانهکه

کهسهشی ئهو خهسهتی ھهر یهکک لهوان ڕکهوتین ئهوه ش لهسهر
تدایه، که له خۆی دهچت.

چاکه، و ژیر دادوهر که دهرکــهوت، کهوابوو،  ڕکه وتین. ، به
ئهم لهسهر به ئاسانی تراسیماکۆس، خراپه. و نــهزان نــادادوهریــش
دهردهدا. زۆری ئارهقی  بوو ھاوینیش لهبهرئهوهی ڕکهوت.  خانه
ڕکه وتنمان پاش گوتم، سورھهگهڕا. ڕووی تراسیماکۆس بینیم لهپدا
خراپه نادادوهریش و بت زانایی چاکه و دادوهری خاهی ئهو لهسهر
نادادوهری گوتمان  بت. ھاوکات وا ئهمه با باشه  دهم، نهزانین   و

ناکهوتهوه؟ بیر ئهمهت تۆ یان نییه، بهھز
درژی دهتوانم به نیم. لهگهتا ھاوڕا ئهم خاه لهسهر بهم لهبیرمه،
دهکهی بهوهی تاوانبارم چونکه تۆ کاره ناکهم، ئهو من لهسهری بدوم.
ڕوون بۆچوونهکهم  بده ڕگهم لهبهرئهمه بخونمهوه. بۆ وتــارت 
وهکو و «باشه» دهم، منیش و بکه  خۆت پرسیاری یان بکهمه وه،

مه دوێ. خۆت بۆچوونهکه ی دژی تۆ ناکه م. بۆه پیرهکان ژنه
پرسیارهکهت  وه می تۆ به دی نادهیت قسهکردنم ڕگهی مادامهکی

دهدهمهوه.
چ دهکهیت؟ داوای تۆ

دهکهم. ئه وه  من دهخوازی، چ تۆ بهخوا ھیچ،
بکه. خۆت پرسیاری
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مشتومرهکهمان ڕکوپکی به تاکو دهکهم پشوو پرسیاری ھهمان من
لهووه دهستمان و بخهینهگه ر نادادوهری و دادوهری به سهبارهت 
دادوهری ئهگهر ئستا بت. به ھزتر دادوهری له نادادوهری که  پکرد،
بهھزتر ــادادوهری  ن له که  دهردهکهوت، دابنین  زانایی و  چاکه به 
ئهم من تراسیماکۆس، ھهروهھا، نهزانینه. ــادادوهری ن چونکه  بت،
که تۆ له و باوهڕه دای ئایا ناکهم. باس ب سنوور بهگشتی و کشه یه
شارکی لهالیه ن شارک دانیشتووانی چهوساندنه وهی و داگیرکردن
باشترین  کاری ئهمه بت؟١٦ ھهبهته. زۆرداری و نادادوهرانه دیکه وه
سهقامگیر تیایدا بهتهواوی نادادوهری شاره ی ئهو بهتایبهتی شاره،
دهمهوت ئهو خاهی تۆیه، بهم که ئهمه بۆچوونی تدهگهم، بووه.

ئهمهیه: بکۆمهوه لی

دیکه لهوی بهھزتره دهســهت، خاوهنی به دهبت شــارهی ئه و
ئهو دادوهری بۆ شارهکه پویستی یان دادوهری، بهب دهتوانت
ژیری دادوهری تۆ، که بهگورهی بۆچوونهکه ی په یدا بکات؟ دهسهته
منیش بۆچوونی به ھهیه . دادوهری به پویستی بگومان چاکهیه، و

و زۆردارییه. نادادوهری به شاره) پویستی (ئهو
چاکیش وهمـــی تــۆ ڕادهکشیت. سه رنجم تراسیماکۆس، تــۆ، 

بکهم. خۆش دهدهیتهوه. دهمهوت دت
ئهم پرسیارهشم وهمی و بکه دخۆشم زۆرتر شارهزایت. لهوهدا تۆ
دزو تاقمکی دهستهو لهشکرک، شارک، باوه ڕهدایت لهو تۆ بدهوه:
بن یه کدی دژی ئهگهر بت. زۆرداری مهبهستیان خک یان چهته،

بکهن؟ یهکدیا لهگهڵ زۆرداری یان بھنن، وهدهست زۆردارییه  ئهو
نا. بگومان

زۆرتریان  دهستکهوتی نهبن؟ زۆردار یهکدی بهرانبهر ئهگهر  
دهبت؟

بگومان.
و  ڕق جهنگی ناوخۆ، ھۆی ده بته تراسیماکۆس،  نادادوهری، ئهی
وانیه؟ ئایا دادهمهزرنت. ھاوئامانج و ھاوڕیهتی دادوه ریش و کینه

وایه. نهوهستم، دهم دژی تۆ بۆئهوهی
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شونکدا  ھهر له نادادوهری ئهگهر :ب پم دهڕۆیت. لهگهما باش  تۆ
ئازاده کانیشدا مرۆڤه و کۆیله لهنو ئایا بونت، کینه و ڕق بت
دروست ناکات؟ ناوخۆ جهنگی کینه؟ و ڕق سهرھهدانی نابته ھۆی
خهکی؟ ھاوبه شی ئومدی و مه بهست ڕووخــانــدنــی ھــۆی نابته  

بهدنیاییهوه.
به نایانکات و ناکات پهیدا کهسدا دوو لهنوان جیاوازیی ئایا
کهسیدا تاکه لهنو نــادادوهری  ئهگه ر دوژمن. به ده یانکات  دوژمن؟
دووبه رهکی دروستکردنی بۆ دهسهتهکهی سهرھه دات، و بوت

ناکات؟ ون
بت.  جۆره بهو  با

یهکتیی تکشکاندنی بۆ بهھز بت یهکهم، نادادوهری دهردهکه وت،
سهرھه دانی ھۆی دهبته  چونکه لهشکرک، یان خزانک شارک،
دهزگایانه له م  یهکک ھهر دووهم،  جیاوازییه کان.  و ناوخۆ  جهنگی
نموونه بۆ ڕادهوه ستت، دژیشی ئهوی و خۆی دوژمنی به دهکات

وانیه بهدنیاییهوه. دادوهری،
ڕگهی یه کهم، ھهیه. کاریگهرتی ھهمان کهسیشدا تاکه له تهنانه ت
ناوخۆدایه جهنگی لهنو کهسه ئهو چونکه دهبهستت، دهستکهوته کانی
به دادوهری باوه ڕیان خۆی و ئهوانهی دوژمنی به دووهمیش ده یکات و

نییه؟ کاریگهرتییهی ئهم ئایا ھهیه.
دادوهرن. بین با دادوه رن؟ خواکانیش ئه نجا .به

ھاوڕی خواکانه. دادوهریش و دوژمن کهوابوو، نادادوهرک
له دهورمان ئهوانهی بۆئهوهی بازنهوه  خۆت وشه کانی ترس بهب

دژت ناوهستم. من نهبت لم دانیشتوون ڕقیان

ئهو گهیشتینه ئمه بازنهوه. وهمهکهت وشهکانم به مزی وهره،
نادادوه رهکانیش بن،  توانا خاوهن ژیرترو کهسانی دادوهر باوهڕهی
یهکدی یهخه ی دهستهو ھهمیشه و ناژین پکهوه تهنانهت نین بهمجۆره
پ که ڕگهیان ھهیه، دادوهری جۆرک لهنویاندا ڕادهوهستن. ھاوکات
ئه مهش نهیکهن. یهکدیدا لهگهڵ دهیکهن خهکیدا لهگهڵ ئه وهی نادات
زۆردارییهکهیاندا، سهقامگیرکردنی له دهستکهوتهکانیان. بناغهی بووه
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نادادوهرن، خراپ و بهتهواوی ئهوانهی (چونکه گهنده ڵ بوون، نیوه
نابت). دهستکهوتکیان ھیچ

پویسته لهو خاه ئستاش کردنهوه. ڕوونمان بوو خانه ئهو ئهمه 
دادوهر ئهوهیه کهسانی کرد، ئهویش ئاماژهمان بۆ که پشتر بکۆينهوه،
ئاشکرایه، وابزانم دهژین. نادادوهر کهسانی له باشتر و بهختهوهرترن
زۆرتر ڕوونکردنهوهی به پویستی باسه ئهم به م وابت، دهبت که
فهرموو ھهیه. ژیانمانهوه به چۆنیهتی پهیوهندی و گرنگه چونکه ھهیه،

بهدوایدا. گهڕان بکهوینه پشکهوه تۆ
پی  که ھهیه، به شتک بــوات تۆ ،ب پم ــهوم. دهک پش  من 

ئهسپ؟ کارکردنی دهوترت
.به

ئهسپهوه؟ یان کارکردنی شوهی به نهبهستراوه ئایا پناسهکهشی
به کارھنانهکهوه ؟ شوهی باشترین به

تناگه م. مهبه ستت له
چاومان  له بجگه دهتوانین بکهم: باس بۆت دیکه  بهجۆرکی با  

بهکاربھنین؟ بینین بۆ لهش) دیکهی (ئهندامکی
بیستن بهکار بۆ دیکه شتکی گوێ له بجگه یان بگومان نهخر.

بھنین؟
نهخر.

گون؟ و چاو کارکردنی بیستن و بینین بین دروسته کهوابوو،
بهدنیاییهوه.

یان مقهست خهنجه ر، دهتوانیت دهیت؟ چ خاهوه ئهم لهبارهی
بگومان. بهکاربھنیت؟ دارموک بینهوهی بۆ تیژ شتکی ھهر

بهکاربھنیت، مقه سته ئهو دارموهکه بینهوه ی بۆ نییه باشتر ئایا
باشتره.  به کراوه؟ دروست مو بینی بۆ که

دابنین؟ مقهستهکه کارکردنی به بینهوه دهکات پویست
که تبگهیت، پشووم پرسیارهکهی مهبهستی له  لهوانه یه ئستا،
شته وه بهو تایبهته  که ھهیه، خۆی کارکردنی شوهی شته  ھهر گوتم

چاکتره. دیکه کارکردنهدا له شتهکانی شوهی لهو و
خۆی دیاریکراوی کارکردنی شته ھهر باوهڕه دام لهو و تده گهم



٤٤

ھهیه.
ھهدهستت خۆی کارکردنی به شتانه ی لهو یهکک ھهر باشه.
چاو (کارکردنی) نموونهی  سهر بگهڕینهوه جارکی دیکه با چاکه؟

بینین). (بۆ
ھه یهتی.  ھهیه؟ چاکهی چاویش کهوابوو، وایه. ،به 

ھهیه؟ خۆیان کارکردنی گوکانمان
بهی.

ھهیه ؟ چاکهی گوێ کهوابوو،
ھهیهتی.

چاکهن)؟ (خاوهنی بهمجۆره دیکهش شتهکانی ھهموو
بهی.

ئه گهر  بهڕوه، دهبهن باشی به خۆیان کارهکانی چاوهکانمان  ئایا
بن؟ و خراپ بن چاکه ببه ش له

کور نییه، ئهگهر ئهوه مهبهستت تۆ بهرن. دهتوانن، بهڕوه ی چۆن
دهبینن؟ چۆن بن

ئه وه باسی ئستا من نییه . گرنگ ھهبت چاکهیه کیان جۆره ھهر
ئه وهیه، مه بهستم ناکهم.

بهو ھهیه ئهگهر خۆی کارکردنی شوهی شتک مادامه کی ھهر که
خراپه. نهیتوانی و چاکه ھهستت کاره

ڕاسته. ئه وه ،به
خراپی به  ھهیانه که بن، ببهش چاکه یه لهو گوکانمان ئهگهر

دهبهن. بهڕوه کارهکهیان
دروسته؟ دیکه شتکی ھهموو بۆ ئهمه ش نهخر

جۆره دهروون ئایا بکه ینهوه:  کشهیه لهم بیر با  باشه ، وادیــاره.
ناتوانت (بجگه له دهروون) دیکه شتکی که ھیچ ھهیه، کارکردنکی
نواندن فهرمانهوایی و بۆ شتهکان، نیگهرانبوون نموونه بۆ  بیکات،
تایبهتمهندتيی به دهبن کارکردنانه ئهم ئایا دیکه ش؟ شتی گهلک و

دیکه؟ شتکی
نهخر.

نییه؟ دهروون کاری ئایا ژیان چ دهیت؟ ژیانهوه لهبارهی ئهی
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دهروونه. کاری بگومان
نییه؟ چاکهی دهروون باوهڕمان به ئایا

ھهیه. باوهڕمان
خۆی کارهکانی چاکی به ده توانت دهروون تراسیماکۆس، ئهی ئایا،
ھهرگیز ئه مه یان بکرت، ببهش خۆی تایبهتهی چاکه له و ئهگهر بکات

ڕوونادات؟
ناگونجت.   ئهمه

خراپی به خراپ دهروونــی بــاوهڕه ی ئهو نامانگه یهنته  ئهمه  ئایا 
چاکیش دهروونی دهوروبهر دهبت، له و ئاگای دهکات فهرمانهوایی

چاکی؟ به
باوهڕه.  ئهو ده مانگهیهنته ،به 

چاکه یهو دهروون بۆ دادوهری که  ڕکهوتین، ئهوه لهسهر ئستا
خراپه؟ نادادوهریش
ڕکهوتین. ، به

دهروونکی یان دادوهر دهگهین، که کهسکی ئاکامه بهو کهوابوو،
دهژی. نادادوهریش خراپ باش و دادوهر

بت. ھهروهھا،  دروست ئاکامهکه  دهردهکه وت  بهگورهی بهگهکهت
ڕاسته. بهپچهوانه شهوه و بهختهوهره  بژی باش ئهوهی

بگومان.
وابت. با کۆه. نادادوهریش و بهختهوهر دادوهر کهوابوو،

ھهروه ھا، بهدنیاییهوه. دهکات. بهختهوهری و ناکات کۆڵ کهس
نییه. دادوهری بهسوودتر له ھهرگیز تراسیماکۆس، نادادوهری ئهی

بت. تۆ ڕازاوه ی خوانی باندیس بۆ جهژنهدا، لهم ئه مه ، با

بوویته وه توڕهبوونهوهکهت سارد له ئهوهی تراسیماکۆس، پاش ئهی
خۆم بۆ ڕازاوهم خوانکی کرد، ھهسوکهوتت مندا لهگهڵ نهرمی به  و
شتکی ھهموو پهالماری زۆرخۆرکیش  دهکهم وهکو ھهست دانهنا.
سهبارهت پرسیارهکهمان وهمدانهوهی پش کردن. تامم داو خۆشم
خراپه باسی خاهی ئهو گهیانده خۆی لکۆینهوهکهمان دادوهری به
پش، کشه یه ھاته ئهو لهودا بکه ین. زانین و چاکه  یان نه زانین   و
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واز نهمتوانی من بت. بهسوودتر دادوهری له نــادادوهری گوایه که 
ئاکامی بھنم. دادوهری) واتای به (سهبارهت پشوو پرسیارهکه ی له
نهزانم. ھیچ خاهی ئهو گهیانده  منی من، بیروڕای به مشتومهکهمان،
نا؟ یان ھه یه چاکه بزانم ناتوانم تنهگهم دادوهری واتای له ئهگهر

کۆڵ؟  یان بهختهوهره دادوهر یاخود کهسکی



دووهم بهشی
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بــهم بــووبــــت، تـــهواو مشتومهکه مان ــــرهدا ل تگه یشتین  وا 
گالوکۆنیش نهبهردانه کرد سهرهتا بووبت. باسم ئهوهی دهردهکهوت
گهیاندۆته ئمهت تۆ ئایا به سوکراتی گوت: و دایهوه ڕهت تراسیماکۆسی
چاکتر نادادوهری له بارودۆخکدا ھهموو له دادوهری باوهڕهی، ئهو

بکهیت؟ ڕازی ئمه ده تهوت ئایا بت؟
بکهم. ڕازیتان توانا بهپی دهمهوت گوتم منیش

جۆرک چاکه باوهڕهدای ب، لهو نهکردووه. پم ئه وهت باشه، تۆ
لهبهرئهوه و چاکه یه خۆی چونکه دهکه ین، ل پشوازی ئمه ھهیه
ب چژانهی ئهو خۆشی یان نموونه بۆ په سهنده، ئاکامهکهیمان ال نییه

نییه؟ دیکهیان خۆیان ئاکامکی له بجگه و زیانن
ھهیه. لهوهی دنیام

چاکهیه، ھهروهھا خۆیدا له که بکهین، ل حه زی ئمه چاکه ھهیه ئایا
ئمه چاک؟ تهندروستی یان بینین نموونه، بۆ ھهیه ، چاکیشی ئاکامکی

خهسهته یه دهمانهون. ئهو دوو لهبهر
.به

به دهرمــانــدان  وهرزش، وهکــو ھهیه ، چاکه سیهمی جــۆری ئایا 
گران ئهرکی وه کو ئهمانه  پاره؟ ھهروهھا و خۆی دهرمان نهخۆش،
ھهیان لهبهرئهوه ئمهش و ھهیه ئمه بۆ سوودیان بهم دهبینرن،

دهستکهوتهکهمانن. و پاداشت بهکو بۆ چاکن، خۆیان که نابژرین،
دهکهیت؟  باسی چۆن ھه یه، بهم جۆری س 

دادهنیت؟ کامیان به دادوهری تۆ
لهبهرئهوهی چاکهکان و باشترین ڕیزی خۆم دهیخهمه حای به بهش
به ڕزهوه دهبت  ھهیه باشیشی ئاکامی و چاکهیه خۆیدا (دادوهری) له 
کهس زۆر نییه. کهسک ھهموو بۆچوونی  ئهمه بکرت. تهماشای
دادوهر ئهوانهی دهیانهوت گران دابنن. ئهرککی دادوهری به لهوانهیه
دادوهرییهوه له ئاکامی که خهتوهرگرتنه، و مهبهستیان ناوداری بن
دهبت گرانه ئهرککی لهبه رئهوهی که باوه ڕهشدان، لهو دهبن. پهیدا
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بھنرت. ل وازی
خهکیه بهگشتی. بۆچوونی دهزانم، ئهوه

ھههی لهمهوبه ر ساتک چهند بۆچوونهوه  لــهم تراسیماکۆس 
ھهی نادادوهرییدا بای و  به شان و  دادوهری کرد واتای بهرانبهر
نابم. کهوابوو، فر خرا که بم، کهسه ئهو من بهم دهردهکه وت دا،

چیه. بزانه گرفته کهت بگره و گوێ وهره،
ئاکامی به ئــهوهی پش تراسیماکۆس که  بیردهکهمهوه، وا من 
ڕازی منی ھهردووکتان بۆچوونهکانی دا. کۆی بگات گفتوگۆکهی
بزانم تبگهم، نادادوهری و دادوهری واتاکانی له دهمهوت نهکردووه.
دهروونی و لهنو لهنو خۆیاندا چ ھزکیان لهو دووانه یهکک ھهر
و ئاکامهکانیان دهستکهوت له باس لره دا نامهوت ھهیه. من مرۆڤدا
دووبــاره تراسیماکۆس بۆچوونهکهی  بیت ڕازی  تۆ ئهگهر بکهم.

دهکهمهوه.
و  دادوهری لهسهر کهسان زۆربــهی بۆچوونی باسی یهکهم،  

دهکهم. سهرچاوهکهی
دهکهن دادوهری ئهوانه ی چۆن دهکهمهوه  ڕوون ئــهوه دووهم،
نهک پویست  به دادوه ری و ھهنهبژاردووه کارهیان ئهو خۆیان 

دادهنن. چاکه لهبهرئه وهی
(بهم دادوهری سهقامگیرکردنی بۆ تهواویان ھۆی ئهوان سیهم،
نــادادوهر ژیانی چونکه بهدهستهوهیه، دهکهنهوه) ل بیری جۆرهی

دادوهرهکان. باشتره له ژیانی دهن وهکو
کشهیه ئهم بۆ تگهیشتنم نییه. ئهوان به بــاوهڕم من سوکرات،
له دواون باسه  له م ئهوهنده تراسیماکۆس وه کو کهسانی و  ئاۆزه
له بهرگری که بگرم، کهسه لهو گوێ حهزدهکهم بووم. کهڕ  ئاستیاندا

بت. چاکتر نادادوهری له دهیسهلمنت و دهکات دادوهری
شان به درژی به من لهبهرئهمه ببینم. تۆ له ئه وه ش حهزدهکهم
باسی دهدهم تۆش به ڕگه و ھهدهدهم نادادوهرانهدا ژیانی بای و

بوهستیت. نادادوهری دژی و بکهیت دادوهری
په سهنده؟ ال کارهت ئه م تۆ بزانم دهمهوت

کشهیهکه بگومان جۆره مشتومانهیه. ئهمه  لهم حهزم کات زۆر من



٥١

یهکهمهوه، خای له کهوابوو، باشه.  زۆر بکرت. لهسهر مشتومی
گوایه دهست پدهکهین. سهرچاوه کهی و واتای دادوه ری به سهباره ت
ئازارچژتن بهم چاکه، سروشت به نادادوهرانه به کارکی ھهستان
و دهکــا سهر ئازارچژتنه ئهو  ھهروهھا خراپه.  نــادادوهریــیــهوه به  
ئازاریش و بکات نادادوهری کهسک ئه گهر تدهپهڕنت چاکهکهش
له خۆی نه بت نادادوهری دهسهتی تواناو ئهوهی بچژت. به ھۆیهوه
ڕدهکهوت دیکهدا کهسانی لهگهڵ دووردهخاتهوه.  ئازارچژتنه کهشی
یاساییهکانیش یاسا و داواکارییه پهیمان و دانانی بهستنی دهگاته و
سهرچاوه ی و ناوهڕۆک ئهمه ئهو، بۆچوونی به .دادهن دادوهری به

خراپتریندا. و چاکترین لهنوان شتکه دادوهرییه.
خراپترینیش بت. نادادوهر ئازارچژتن بهب لهوه دایه شت چاکترین
بسهنت. خۆی نه توانت تۆهی ھاوکات و ئازار بچژت که  ئهوهیه،
دادهنن بۆ بهھای دووانــه وه. خهکی ئهم نوان ده که وته دادوهری
ئهوهی خۆیانه. دهسهتی ب لهبه ر بهکو چاکه، له بهرئهوه ی نهک
کهسانی لهگهڵ بکات، سهقامگیر نـــادادوهری ھهبت  ده سهتیشی
ئهو بۆ کاره ئهم ڕناکهوت. ئازارچژتن له دوورکهوتنهوه بۆ دیکهدا

گهمژهییه.
دادوه رییه. سهرچاوهی و ناوهڕۆک ئهمه

خۆیان خواستی بهب دادوهرن ئهوانهی دهردهکه وت بهئاشکرا
کارکی نییه که توانایان لهبهرئهوهشه، ھه دهستن. ھهروهھا کاره بهو
نادادوهرن دادوهر و به وانهی بدهین ئازادی ئهگهر نادادوهرانه بکهن.
لهو دهگــهن.  کوێ به ئارهزووهکانیان  و حهز  دهردهکــهوــت بۆمان 
ڕگایه ئــه و له سهر خوناوییهوه  دهستی به  ـــک دادوهر حاه تهدا
و حهز پهیوهندی بهو ئهمه ش دهڕوات. پیا که نادادوهرکی ده گرین،
بهرتهوه دیکه  لهوانی دهیهوت کهسک ھهموو که ھهیه، ئارهزووهوه 

زۆرتر دهستکهوتی ھهبت. و
سروشته، ئهو به م سروشتیه. چاکهیهکی که سک ھه موو بۆ ئهمه
ڕهوا و سنوردار تهشهنهکردنهکهی کراوه، ل زۆری یاسا دانانی به

بت.
ئهگهر تدهگهین، واتاکهی له  باشتر  کرد، باسم ئازادییهی ئهو
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لیدیا)یان (گیگسی باپیری ھزهکهی نادادوهرهکه  و کهسه دادوهر دوو
بهمجۆرهیه : چیرۆکه ش ئهم ھهبت١٧.

زریانک ڕۆژک بووه. لیدیا پاشاکانی له  یهکک شوانی ئهو گوایه
کهلنکی ئهویش  دهکــات، شهق  زهوی بوومهلهرزهش  و  ھه دهکات
دهبات. گه ورهیی بۆ پهنای و ده دۆزتهوه مهڕهکانی و بۆ خۆی گهوره
سهیری شتی دهگهڕت. بهناویا و دهبت سهیر بــهالوه کهلنهکهی 
ئهسپکی لهنو بوو کونک سهیرتر ھه موویان له دهدۆزتهوه. تدا
کاتک بوو. پهنجهرهیهک وهکو کونه ، ئهو دروستکراودا. برۆنز له
مردوویهکی گهوره ی الشهیهکی کرد ناوهوه ی تهماشای کونهوه لهو
پهنجهیدا له  موستیلهیهکی ز له بجگه ڕووتی دانرابوو. به که بینی،
کهلنهکهی دهرھناو پهنجه له موستیلهکهی نهبوو. لهشهوه به ھیچی
بۆ مهڕوماتهکه به سهبارهت دهبووایه جارکیش مانگی به جھشت.
کهسهکانی لهنو کاتک ده کرد. پهنجه له مستیلهکهشی بدوایه و پاشا
سهری و دهکرد) مستیلهکه به (یاری دادهنیشت پاشا لهالی دیکهدا 
(کهس دهبوو ون دانیشتووانهکه لهبهرچاوی وهردهگا مستیله کهی
بهبئهوهی دهکرد باسیان دهوروبه ری کهسانی بیبینت). نهیدهتوانی
خۆیدا دیــوی به مستیلهکهی  کاتکیش  دانیشتووه.  له گهیانا  بزانن
لهمه بۆئهوهی بوو. سه یر زۆر بهالوه  ئهمه ی دهبینرا. وهرگانهوه،
سیخوڕی دا بیاری ئه مه پاش کردهوه. تاقی جارک چهند بت دنیا
له گهیا و نفریوھه پاشا ژنی توانی پاشا کۆشکی له بکات. پاشا بۆ

پاشا. به بکات بکوژن و خۆی پاشا پکهوه
کهسدان، یهککیان دوو پهنجهی له و ھهیه دوو مستیلهمان گریمان
ئهوهنده دووانه یهکک لهم ھهر ئستا دیکه نادادوهر. ئهوهی و دادوهر
دیکهش کهسانی مای له خۆی و نه کات دادوه ری تاکو نهدهبوو پاک
بازاڕ لهنو ــارهزووی خۆی  ئ به دهیتوانی کاتکدا له دوورخــاتــه وه،
ل حهزیان بکات ئهوانه دا لهگهڵ سکس مانداو خۆی بکات به بخوات،
زیندانیهکان خۆشی ئارهزووی به و بکوژێ زیندانهکاندا لهنوان دهکات،
ڕیزی بچته کۆمهدا لهنو که بکات، کارانه ئه و بهمجۆره بــهردات.
کاری نادادوهرهکهوه جیاواز له دهیکات ئهوهشدا ئهوهی خواوه. لهگهڵ
بهگهیه ھهندک بۆ ئهمهش گرتۆتهبهر. ڕگهیان یهک ھهردووکیان نییه.
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ناچار و نییه دادوهر خۆی کهس به ئــارهزووی بۆچوونهی، بۆ ئهو
په یوهندی ئهگه ر بت چاک دادوهری نییه باوه ڕهدا لهو که س دهکرت.
ھه ر له تاکه  ئــهو چونکه  ھه بت، کهسهوه تاکه تایبهتی ژیانی به 
باوهڕهدایه، لهو کهسکیش ھه موو دهکات. دادوهری بیهوت شونکدا
ئهوانهی سوودبهخشتره. زۆرتر له دادوه ری تاکه ئهو بۆ نادادوهری که
ئهوهی ڕاسته. کهسه ئهو باوهڕه دان لهو دهکهون بۆچوونه ئهم شون
ماڵ له دهست بۆ ھهکهوت ھهلهشی ئهو بکات و نادادوهری نهیهوت
کۆمهڵ دابنت، خراپی کارکی به  و نهدات دیکه  کهسانی سامانی و
و بهباشی دهگرت ل ڕزی نادادوهرییهوه به ترسی ئازارچژتن له

دهکات. باسی
لهودا ژیانیشهوه  به چۆنیهتی بهسه. سهبارهت دووهم خای بۆ ئهمه
نادادوهرترین له دادوهرترین که  بدهین، دروست حوکمکی دهتوانین

جیاوازییهکهیانه. مندا، بیرکردنهوهی له ئهمهش بکهینهوه. جیا کهس
ناکه ینه وه. ڕووت  دادوهری و ـــادادوهری ن له  شتک ھیچ ئمه
که بزانین، پوسته یه که م، تـــهواوه. و پ خۆیدا  لهنو ھه ریهکک
نموونه، بۆ دهکــات، ھهسوکهوت ژیر کارمه ندکی وهکو ــادادوهر، ن
چ شتک و بکات چی دهزانت پزیشک یان کهشتیهوان وهکو باشترین
ھهوی بکات ھههیهکیش ئهگه ر دهکاتهوه. جیا دیکه له وانی کارهکه ی
سه رکهوتووانهی ھهودانی ڕووهشــهوه  لهم دهدات. ڕاستکردنهوهی
بت. نادادوه رترین کهسه  ئهو ئهگهر نهبینرت پویسته  نادادوهرک
نادادوهریشدا دهبت حاهتی له دادهنرت. نهشارهزا به ئهوهی گیرا
تهواوهکهش نــادادوهره دابنرت. دادوهر  به  بت دادوهر به بئهوهی
نهکرتهوه. ڕووت ل ھیچی بدرتو پ تهواوی نــادادوه ری ده بت
دهکات نــادادوهری گهورهترین کاتکدا له تبدر ڕگهشی پویسته
ئهگهر بکات. پهیدا وهکو گهورهترین دادوه ر خۆی بۆ ناودارتی ھاوکات
بکاتهوه. ڕاست  ھهه که  بتوانت دهبت  خلیسکا یان کرد،  ھههیهکی 
دیکه بتوانت کهسانی دهبت، بوو ئاشکرا کارکی نادادوه رانهی ئهگهر
و بت ئازا دهبت کاتهشدا لهو بهکاربھنت. ھز یان بکات ڕازی

بھنت. ھهبت بهکاریان ھاوڕی سامان و ئهوهندهش
سادهو که  ، دهكهين دادوهرك باسی بۆ ئهو که سه گریمانهکهت پاش
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چاکییهکهی باسی  دیکه کهسانی نایهوت  ئهسخیلۆس وهکو  چاکه،
چونکه ناودارتی البهرین، كهسهش ئهو ناودارتی پویسته  بکهن١٨.
که نابت، دیار لهبهرئهمه پش. دهھنته خهت و دادوهر ڕزلنان بۆ
خهت بۆ یان دادوهره دادوهریدا سهقامگیرکردنی لهپناوی کهسه ئهو
ناودارترین ئهمه ش بۆ ناکات و نادادوهری ھهرچهنده ئهو  ڕزلنانه . و
بکهینهوه ڕووت دیکهی خهسهتهکانی ھهموو له پویسته بهم که سه،
ئهزموونهدا ئهو  لهبهردهم ئه مهش دایبنين. نادادوهرک بهرانبهر   و
دادوهرییدا ئاستی له خراپ  ناودارتی نادات ڕگهی  که ڕایدهگرت،
و بژی به مجۆره  با ده مرت ئهو ڕۆژه ی تاکو ھه روهھا، بکات. دهقی
لرهدا نییه . دادوهر که  بکاته وه، خۆی له بیر وا تهمهنیشی بهدرژایی
ئمه ــادادوهری. ن و دادوهری به ئهوپهری ده گهن الیهنهکه ھهردوو 

بهختهوهرتره. ک لهم دووانه بیدۆزینهوه دهتوانین
کردن بهمجۆرهی باسم ده دهم ھه وڵ گوتی، وهمدا له گالوکۆن

بدوین. ژیانیانهوه لهباره ی
لهسهر مشتومهکهیان ئــهوان بت، کاوکرچ باسهکهشم ئه گهر
لدهدرت، به قامچی دادوهر نابهختهوهره ، ئهوان به دیدی نادادوهرییه.
به چاوهکانیشی و بهستراوهتهوه زنجیر به زبر کومبارکی لهسهر
ئه نجا دهکرت. کون لهشی ئهشکهنجهدانه ئهم پاش دهکرن. کور ئاگر
و دادوهری دهبن ناخۆشییهک چ تووشی دادوهرن تدهگات، ئه وانهی

ناکات.
دهگرت. گوایه خۆی ئه سخیلۆس باش جگهی بگومان گوتهکهی
ڕاستهقینه نادادوه رکی دهن دهکهن نادادوه ری پشتگیری ئهوانهی
بهگورهی و دادهمهزرنت شتهکان ڕاستی بناغهی لهسهر خۆی ژیانی
نادادوهرکی به کهسانی دیکه نایهوت دیکه) ناژی. (کهسانی بیروڕای
شونهدا بت. لهو نادادوه ر بهڕاستی دهدات ھهوڵ دایبنن و ئاسایی

ھهبت. شورا
ناودارتی، لهبهر دهدۆزتهوه . بیرکردنهوهدا له گهوره کهلنکی
خۆی بهئارهزووی و دهکات شارهکهی فهرمانهوایی دادوهرک وهکو
ھاوکارو دهکات، خۆی په یدا بۆ منداهکانی ھاوسهر و دهھنت ژن
بیر وه ردهگرت، سوود کارانهشدا لهم دهگرت. خۆی بۆ یاریدهدهر
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زۆردارییهکه ی ئاکامی له  چونکه دهکاتهوه ، خۆی  بهرژهوهنديی له
ژیانی ژیاندا، الیهنهکانی ھهردوو له ناکاتهوه . و س ناترست خۆی
و دهکاتهوه سوودوه رگرتن  له بیر گشتی، ژیانی و  خۆی تایبهتی
لیان ئاگای و دهکات خواکان بۆ خر دهبت. زاڵ دوژمنه کانیا بهسهر
له بهرئهمهشه، سوکرات دهبت. لیان ئاگای زۆرتر دهبت. خواکانیش
نــادادوهرهو له ژیانی ئاگایان باشتر و خهکی خواکان دهوترت که 

دهکهن. خزمهتی
ــدهمــهوه. ب حـــهزم کــرد وهمـــی گــالوکــۆن پــاش ئــه م گــوتــه یــهی
بۆچوونه ئهم بواناکهی تۆ گوتی:  و ھهیدایه  برای ئهدیمهنتۆسی

بت؟ گونجاو
نا؟ بۆچی گوتم، منیش

وهمدا له منیش نهکراوه . باس ئستا تاکو خاڵ گرنگترین بهم
پشتت له  برا دهبت (ھۆمیرۆس) گوتهکه ی بهگوره ی باشه گوتم، 
و بۆی بده تۆ یارمهتی چووبت لهبیر گالوکۆن شتکی ئهگه ر بت!

بهستوه. دادوهرییدا ئاستی له منی دهمی باسهکه تهواوکه.
ھهموو بهتهواوی لرهدا من واتایه. ب دهییت تۆ ئهوهی گوتی،
که کردهوه، ڕوون خاه ئهو لهسهر بهگهکهی گالوکۆنم الیهنهکانی
ئه وانهی یان خراپ. باوکهکان و نادادوهریش چاکه دادوهری دهت،
که دهن، بچووکترن خۆیان و ئهوانهی له منداهکانیان به بهتهمهنن
ئاکامی بهرهو دادوهر وهکو ناودهرکردن، چونکه بیت، دادوهر پویسته 
خزاندا لهنو دهوهتدا له ده زگایهکی کهسک که دهبات، بیرۆکهیهت ئهو
ھهسوکهوت دهکات. دادوهرانه ھنانیهوه نموونانهی گالوکۆن ئهو یان
دیدی به که دهکــات،  باسی زۆر شتی چاک خواکاندا ڕازیکردنی له 
ھزیۆد دادهنن. چاکی خواناسکی خواکان به ھزیۆدیش و ھۆمیرۆس
گهوره لقهکانیهوه به سهر بهڕوو ده کات، سهوز داربهڕوو خوا دهت،
خورییهکی ھهروه ھا، دهكات. كوره ھهنگ  قهدهکهشیا له نو ده بــن،
دادوهر بۆ دیکهش چاکی گهلک شتی دهدات.  مهڕهکان به  زۆریش
دهناست خوا پاشا کاتک دهت: ھۆمیرۆس بارهیهوه له م و دانراوه
بۆ دهگرت جۆی و گهنم ڕهشیش زهمینی و دهبت دادوهری به رقه رار
و دهریاش دهزن مهڕه کانی دهبنهوه. شۆر میوهی درهختهکانیش و
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ماسی. له ده بت پ
به زۆرتر شتی خواکان ــاوهڕهدان ب لهو کوڕهکهی و موسایۆس
جیھانی ھادیس  له دادوهریــان چیرۆکهکانیاندا . له دادوهر دهدهن١٩ 
چاک کهسانی چواردهوری نهرم داناوهو دۆشه ککی لهسهر (بهرزهخ)
دهخۆنهوه. و پكهوه ده دهن به دیاری سهبهته گوی و و خواناسن

خواناس و زۆرتره خواکان باوهڕهدان خهتی لهو ھهندکی دیکه
باشی به دهکات. بهمجۆره ڕهت مندای و مندای خۆی ڕهگه زهکهی
بوا ب و ــادادوهر ن بهرزه خدا  جیھانی  له دهکــهن.  دادوهری باسی 
ناویان ژیاندا له بژنگ ھهگرن. به دهکرت ئاو ل زۆریان دهسوتن.
دادوهر بۆ گالوکۆن که دهدرــت، ئهشکهنجانهشیان ئه و و  دهزڕت
باسی خراپهش به و دادوهری باسی باشی به به مجۆره  کردن. باسی
لهسهر لهم بهگهیه بیر لهمهش، سوکرات، بجگه دهکرت.  نادادوهری
دیکه کهسانی و شاعیر ھهندک که بکهرهوه، نادادوهری و دادوهری
مامناوهندتی و دادوهری دهن، دهنگ یهک به  ھهموو دهکهون. شونی
نادادوه ری ھاوکات کارکی سهختن. دژوار و بهم چاکن، شتی دوو
له یــان ھهندک  به بۆچوونی  تهنیا خۆشه. و ئاسان  و بــه رهیــی 
ــادادوهری ن بـــاوهڕهدان لهم  ئهوانهی شــهرمــهزارن.  یاسایهکدا چه ند 
و دهوهمهند کهسانی  له ڕز دادهنن. دادوهری له سوودمهندتر  به 
چاکن، ھهژار الواز و کهسانی که دهزانن، ھهرچهنده دهگرن. دڕنده ش

دهنن. دایان که متر به بهم
گوایه خواکان که خاه یه، ئهو سهرنجاکشه بۆچوونهدا ئهوهی لهم
کهسه خراپهکانیش و دهدهن چاک کهسانی به ناخۆش و ژیانی بهدبهختی
دهرگای له زوو زوو پغهمبهرهکان و ئایینی پیاوانی دهكهن. بهختهوهر
پاڕانه وه که دهکهن، ئهوه بانگهشهی و دهدهن دهوه مهندهکان مای
یان دهوهمهندک ئهگهر خوایهتیان تدایه. دهسهتی نوشتهکانیان و
کردبت بهو نهریته نادادوه رانهی کارکی باوباپیری ئهو دهوه مهنده
چۆن نیشان بدهن ڕگهشی دهتوانن دهدۆزنهوه. بۆ (ئایینیه) چارهی
ئهمهش باسی شاعیره کان بگهیهنت. دوژمنهکهی به زیان جادوو به

لدهدهن: گیتارهکه یان به مۆسیقایه جۆره ئهم و دهکهن
خۆی ڕکه و شه قامهکهی دهکهوت، ده ست ئاسان سامانکه خراپه
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چاکهدا ئمه و لهنوان شیرینیان خواکان بهم ڕگات، سهر  دته
و سهخته. ھهندک و لژه درژ داناوه. ھهروهھا شهقامی (چاکهکردن)
خواکان، سهر بکاته  کار مرۆڤ بووه، باوه ڕهدا لهو ھۆمیرۆس دهن

دهیت: چونکه
قوربانی و به ن و نوژ

دهھهژنن خواکان
گوناھکردنیشا و سهرپچی کاتی له

بخورسووتاندن و خر
دهگۆڕن20. پیالنهکانیان نهخشه و

گوایه  دهکــهن21. ئۆرفیۆس و موسایۆس نووسراوهکانی باسی
خواکان) (بۆ ڕازیکردنی ئایینیان نهریتی موساس سولونه و نهوهکانی

داناوه.
ئایینیهکهیان نهریته  باوهڕهی، که گهیاندۆته ئهو کهسکیان ھهموو
ئهشکهنجهی له و  دهکهنهوه پاک گوناھهکانیان له نادادوهر  کهسانی
زۆریش ئهشکهنجهی و ئازار و دهیانپارزن (قیامهت) دوایی ڕۆژی
ئایا سوکرات، ناکهنهوه . پاک گوناھهکانیان له خۆیان که ئه وانهیه ، بۆ
دهکه نه کارک خراپهوه چاکه و لهبارهی خواکان و باسانه ھهموو ئهم
و بهئاسانی ژیرترن که  کهسانهیه، ئهو مه بهستم الوهکان؟ ژیانی سهر
دهدهن ھــهوڵ و ــهن دهک دروســت بۆچوونهکانیاندا  له گۆڕانکاری
و دهكات پرسیار الو کهسکی بکهن. دیاری لهووه ژیانیان ڕگای
خۆم بژوی خه هتاندن و فبازی یان دادوهری، به  “دهبت دهت:
گوتهکان له گهلک «بهگورهی دهت: له وهمیشدا بکهم؟“ مسۆگهر
ناخۆشی نییه.  سوودی دادوهری نهبینرم، دادوهر وهکو ئهگهر من
ئهو ده ن بهم دادوهرن، که دیــاره ، ئاشکرا ئهوانهش سزادانی و 
ناسراوه، دادوهریش به و کردووه مسۆگهر خۆی بژويی نادادوهره ی
دهبن. زاڵ ڕاستیدا بهسهر بۆچوونانه ئهم لرهدا، دهژی». خوا وهکو
دهبت دهت زانایهکیش و به ختهوهری دهدهن چۆنیهتی لهسهر بیار
درۆوه  چاکی ڕوویهکی به دهبت بکهم.22 من ژیانه جۆره  له و ڕوو
فبازهکهی و چس ڕوییه ــن.  دهورم له که ھهخه هتنم، ئه وانه
لهو که دنیابه کهسکیش ھهیه، به م بشارمهوه23، ئهرخیلۆخۆسیش
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ئهگهر بهھهرحاڵ، بشاریته وه. سهر تاکو خراپه نییه ئاسان باوهڕهدایه
بۆئهوهی بهر. بگریته ڕگایانه لهو یهکک دهبت بیت به ختهوهر بتهوت
دادهمهزرنین. نھنی ڕامیاریی یانهی و کۆمهه بمنیتهوه بهنھنیش
بکهن. یاسادانانمان و کۆبوونهوه فری ھهن چاکیش مامۆستای
زۆرلکردنیان و لهالیه کهوه دیکه  کهسانی ڕازیکردنی بۆ  کهوابوو،
بکهین؟ خواکان بۆ چی  دهچت. بهڕوه به ئاسانی دیکهوه  لهالکهی
نهبن، خواکان ئهگهر ل بکهین. بهدزییهوه زومیان ناتوانین بگومان،
بکهین؟ ماندوو پوه خۆمانیان بۆچی نهبت مرۆڤ به پویستیان یان
له ڕگهی ئمه بت گرنگ بــهالوه مرۆڤیان و  ھهبن خواکان ئهگهر
دهبین. فر لهبارهوه  شتکیان ھهموو یاسادانهرانهوه و  شاعیرهکان
کهسانهن ئهو ھهر یاسادانهکانه) و شاعیرهکان (مهبه ستی ئهوانیش
دهبت دهبن. نوژکردن دخۆش و قوربانیدان خواکان به دهن، پمان
دهتوانین (که  بکهین باوه ڕ ئهگهر بکهین. بۆچوونهشیان بهم  باوهڕ
ده ستمان لهوهی که مکیش و بین نادادوهر با بکهین) دخۆش خواکان
له ودایه، دادوهریــش خه تی خر. به  بکهین (بۆ خواکان) دهکهوت
بهروبوومی نادادوهر بین ئمه ئهگهر بهم نادهن، خواکان سزات که
خریش و دهست دهکهوت و سهرپچیکردنهکهمان زومکردنهکهمان

نهده ن. سزامان و بت خۆش دیان تاکو دهکه ین خواکان بۆ
سزای کردومانه، لره تاوانانهی ئهو بۆ بهرزه خدا جیھانی له ئایا
ئهو بهگوره ی  الوک ھاوڕم، نادرت؟ مندایشمان مندای و ئمه 
گهورهکاندا شاره له ده کات. ھه سوکهوت دهکاته وه، ل بیری شتانهی
شاعیر و پغهمبهر به که دهبن منداهکانی خواکانیش، تهنانهت واباوه 
خواکان، لبوردنی ئایینهکان، شاراوهکانی «نهریته ڕایدهگه یهنن

گه ورهن». دهسهتی و ھز خاوهنی
ھه ندک  جگهی نادادوهری ھهبژرین؟ دادوهری له ئمه  بۆچی
وفف به ئهگه ر که ھاوڕان، ئهوهدا لهگهڵ پایهداره کان سهرچاوه له
خواکان دهرنهخهین خۆمان ڕووی کرد سهقامگیر نادادوه رییهکهمان
دهبن. ڕازی لمان مردنیش دوای و  ژیانه لهم دیکهش کهسانی و
دهسهت خاوهن سوکرات پم ب، چۆن کهسکی بۆچوونهوه، لهم
خزانهوه یان لهش سامان، زانینهوه، به ھۆی دهسه تهکهی ئهنجامی
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نهیهت؟ پکهنینی دهبت، دادوهری ستایشکردنی له گوی که بت،
دادوهری- نادروسته بۆچوونه ئــه م بیسهلمنت کهسک ئه گهر
به دادوهری ھهیه ، به سهباره ت لهباریشی زانیارییهکی نییه و چاکتر
بجگه دهزانت ئهو نادادوهری. دهڕوانته بهخشینهوه گهورهو  دکی
یان دهکهنه وه، نادادوهری له  قز خوایهتی پلهی گهیشتوونهته لهوانهی
دهپارزن. ل خۆیانی و ھهیه لهبارهوه تهواویان زانیارییهکی ئهوانهی
به ئاشکرا ھهوستهیان ئهم ڕادهوهستن. نــادادوهری دژی ھه ندک
بهکاری نادادوهرانه  ناتوانن که بهستراوه، دهسهتهکهیانهوه نهبوونی
بۆ دهبت کهس یهکه م ھهبت، دهسه تی لهوان ھه رکهسک بھنن.
لهم بجگه دهخاتهگهر. ده سه تهی و نادادوهرییهکهی سهقامگیرکردنی
«سوکرات، بین: که نهدا، گالوکۆنی من و ھانی دیکه ھیچی ھۆیانه
تاکو ماونه ته وه گوتهکانیان که قارهمانانهوه، لهو کۆنه وه، له ئهوانهی
دادهنن) (بهچاکترینی و کردووه دادوه ری بۆ ستایشیان ئهمۆ زانایانی
وه کو ئاکامهکانیان، باسی تهنیا ــهدواون، ن نــادادوهری خودی دژی 
لهوه نهدواون، تهنانهت خراپن. که کردووه، خهت، شهرهف، ناودارتی،
نادادوهره بهو کهسه دهروونی زیانکی چ لهم ئاکامانه ھهریهکک که
خراپی یان نهکردۆتهوه ڕوونیان گوتهکانیان و شیعرهکان دهگهیهنت.
چۆن ناکهن باسی ناسهلمنن. نادادوهرهکه ده روونی بۆ نادادوهری
بکردایهتهوه ڕوون ئمه بۆ کشهیهت ئهم تۆ ئه گهر چاکتره . دادوهری
دهروونــی بهسهر نالهباری ئاکامکی دادوهری (که بتسهلماندایه و 
نهده پاراست. خۆمان نادادوهرییه کدا ئاستی له ئمهش ھهیه )، تاکهوه
خراپهیه لهو و خۆمان (دهروونـــی) پاسهوانی به  ببین ده مانتوانی
ھهمان دهتوانت دیکه، کهسکی یان تراسیماکۆس، دووردهکهوتینهوه.
لهسهر دهشت زۆرتریش سوکرات، ئهی ئمهیان ھهبت. بۆچوونی
دهمهوت من بکهن، بهم نادادوهری و باسی دادوهری بۆن. کشهکه
و کۆدهکهمهوه خۆم توانای ھهموو بۆیه ببیستم، تۆ ڕه تدانهوهکهی
به نادادوهری دادوهری له سهلماندن بهب دهدوم. لهبهرئهمه لهگهتا
چ دووانه، لهو یهکک ھه ر بکهیتهوه ڕوونی دهمهوت .دامه ن  چاکتر
به دادوهری که ھهیه، بکهرهکه یهوه دهروونی بهسهر کاریگهرتیهکی
پشنیاره کهی شون ئهگهر دهردهخات؟ خراپه به نادادوهری و چاکه
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و نادادوهرییهوه دادوهری ساخته به و ناودارتی بکهویت گالوکۆن
بکهین. نــادادوهرانــه کاری نھنی به دهدهیــت ھان ئمه بچه سپنیت،
و ناکهینهوه جیا  تراسیماکۆس لــهوهی بۆچوونهکهت حاهتهدا له م 
نادادوهریش بهھزترن. ئهوانهی قازانجی و سوود به دهبت دادوهری

الوازتر. کهسانی نهک بکهرهکه خودی به سوودگهیاندنه
چاکترین له دادوهری یهککه خاه ڕدهکهویت، که ئهو لهسه ر تۆ
ئمه ل دهردهچت. چاکیان کرده وانهی ئاکامی یهککه له و کردهوه.
شتکه که  ده مانهوت، لهبهرئهوهش ھاوکات و ئاکامهکهیان لهبهر 
یان فربوون، ببیستین، ببینین، نموونه، بۆ چاکه. خۆیدا خودی له
له بهر بهروبووم تهنیا چاکانهن، که ئهو شته ئه مانه تهندروستی باش،
دادوهریش چاکن. خۆشیان بهکو دانانین، چاکیان به ئاکامهکانیان و
بۆ ئاکامهکهشی و دادوهری خودی و چاکانهوه ئهم ڕیزی بخه ره
و مووچه له بیر لرهدا تۆ زیانبهخشه . نادادوهریش چاکه، بکهرهکه ی

مهکهوه. ناودارتی
له ڕهخنه و بکات دادوهری بۆ ستایش دیکه کهسکی ئهگهر
زیانی دووهمیان و به رز یه کهمیان مووچهی ب بگرت، نادادوهری
تۆ له بۆچوونهکه سهلماندنی دهبم، بهم داوای ڕازی دهردهچت، لوه
کهوابوو، کردوه. تهرخان توژینهوه بۆ ژیانت ھه موو چونکه دهکهم،
ناداوهری خراپهی و دادوهری چاکهی لهسهر باسهکه سهلماندنی بهب
بکهرهکهوه دهروونی بهسهر له وان ھهریه کک کاریگهرتی مهھه. ج
کهسانی دیکهوه و خواکان بهدزی بکه رهکهی نییه بکه. گرنگیش باس

یان نا. ھهدهست، بهو کاره
له م دهکـــرد. پهسه ند ئهدیمهنتۆسم و گــالوکــۆن گوتهكانى  مــن 
باوککی مندای ئوه  گوتم: و کردم خۆش دیان زۆرتر مشتومهدا
میگارادا جهنگی له ئازایهتیهکهی ستایشکردنی بۆ خگالوکۆنیش مهزنن.
ناودارهن، مرۆڤه نهوهی ئهو کوڕه کانی (ئهریستۆن) نووسی، نواندی
الیهنکی بۆی چــووه . جــوان ئهمه من، به دیــدی دهچت خوا له که  
چاکتر دادوه ری له نادادوهری بهوهی نهبن ڕازی تاکو پداون پیرۆزی
لهوهی دنیام بکهن. بهشداری گفتوگۆکه  ئهویشهوه  بهناوی و دابنن
شوازی له ئهمه ش نهگهیشتوون. بهئهنجام  خۆشتاندا باسهکه ی له
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ل ئهوهندهش سهرم بکهم چه ند باوهڕتان پ ژیانتاندا دهردهکهوت.
بگومان یارمه تیتان بدهم. بکهم. نازانم چۆن چی لهوهی بزانم دهشوێ
بووم باوهڕهدا لهو من بهگهکهیهتی. ئهمهش بدهم. یارمهتیتان ناتوانم
له دادوهری که کرد، ئاشکرا ئهوه ی تراسیماکۆسدا له گهڵ گفتوگۆکهم
ناتوانم دیکهوه ، لهالیهکی نین. ڕازی ئوه بهم چاکتره، نــادادوهری
ھه ناسه ساتهی ئهو تاکو کهسک بۆ دهترسم نهکه م. یارمهتی داوای
له به رگری و دانیشت دهسهت ب ھهیه قسهکردنی توانای دهدات،
سزا دهدرت. دادوه ری کاتکدا له نهبت، ئیماندارانه  دادوهری نهکات

دهکهوم. دادوه ری فریای من لهبهرئهمه
بهردهوام باسهکهمدا له  داوایان ل کردم دیکهش ئهوانی و گالوکۆن
ڕاستی بکه م، باس بهئاشکرا بۆ و نادادوهرییان دادوهری واتای بم.
له بیرمدا ئهوهی منیش ڕوو. بخهمه له وان ھه ریهککیش سوودی و
به پویستی نییه. ئاسان کارکی لکۆینهوه کهمان  کرد: باسم بوو
ژیر نین، دهبت کهسانی کهوابوو، مادامهکی ئمه ڕوانینی دوور ھهیه.
نهبت) باش (ڕوانینمان ئهگهر بکه ین. دیاری لکۆینهوهکه بۆ ڕچکهیه ک
بخونینهوه،  بچووک پیتکی چهند دوورهوه له بکرت ل داوامان و
دیکهدا شونی له گه ورهیی ھه مان پیتمان به ئمه ده ردهکهوت دوایی
گه ورهکان پیته  لهپشدا باشتره  حاهتهدا، لهم من، بوای به  بینیوه.

ل بکرت پیته بچووکهکان بخونینهوه. دوایی داوامان ببینین،
پهیوهندییهکی نموونهیه چ ئهم ڕاسته، بهم ئهمه گوتی، ئهدیمهنتۆس

ھهیه؟ دادوهری لهسه ر باسه کهمانهوه به
دادوهری و کهس تاکه دادوه ری باسی ئمه دهکه م. باسی ئستا

نهکرد؟ شارمان
تاکه کهس گهورهتره؟ له شار

گهوره تره. به
و باشتر دهتوانین تدایه دادوه ری زۆرتر ھهبهته شتکی گهوره
واتای له دهدهین ھهوڵ له پشدا بتهوت ئهگهر بین. فر لهباره یه وه
کهس تاکه دادوهری باسی  ئه وسا و تبگهین شارکدا  له  دادوه ری

دهکه ینهوه. ڕوون لکچوونه کانیان و دهکهین
کارکی باشه. ئهمه دیدی من به
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سهرھهدانی ئایا شارک، دامهزراندنی شوهی بوانینه ئهگهر
وابت. لهوانه یه نابینین؟ نادادوه رییهکهشی و دادوهری

ئه وهی دۆزینهوهی بۆ ئومدیشمان دهبت تهواو پرۆسهکه کاتک
دهبت؟ ئاسانتر و سهرھهدهدات دهگه ڕاین بهدوایدا

بگومان.
کارکی  من دیدی به چونکه بکهین؟ به لکۆینه وهکهمان  دهست

بیری ل بکهره وه. دیکه نییه. تۆ جارکی ئاسان
بیرکردنهوهی کردۆتهوه پویست به گوتی، بیرمان ل ئهدیمهنتۆس

ناکات. زۆرتر
که س چونکه دادهمهزرت، لهبهرئهوه شارک بــاوه ڕهدام لهو  من 
زۆر به پویستمان ناتوانت بژی). تهنیا و (به نییه خۆبژو ئمه  له
شارک دامهزراندنی بۆ دیکه ھۆیهکی باوهڕه دای لهو ئایا ھهیه. شت

ھهبت؟
نهخر.

شونکدا له ھهیه.  یهکدی به پویستیان  تاکهکان لــه بــهرئــهوه 
یهکدی. یاریده دهری به ھاوسهر و پکهوه دهژین، دهبن و کۆدهبنه وه

وانیه؟ دهکرت. ناوزهد شار به شونه ئهو
وایه. ، به

کارکی یهکدیدا لهگهڵ شتهکانیان ئاوگۆڕکردنی باوهڕهشدان لهو
چاکه؟

ڕاسته.
لهسهر کــه بکهین، دروســـت بیرماندا لهنو شــارــک بــا وه ره ، 

دایمهزرنین. پویستیهکانمان
باشه.

ژیان بۆ بهردهوامبوونی پویستی و گه ورهترین یهکهم که دنیام،
خۆراکه.

بهدنیاییهوه.
جلوبهرگه. سیهم خانوو، پویستی دووهم

ڕاسته.
ناکات پویست ئایا دهکات؟ ئاماده  پویستیانه  ئهم شارک چۆن
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کهسکی و خانوو وهستای به  دیکه ئه وی و جووتیار به ببت کهسک
نابت؟ پزیشکیش پینهچی و به پویستیمان تهونکهر؟ ئایا دیکهش

باشه.
شارک بۆ دامه زراندنی کهمهوه بهالی کهس پنج چوار کهوابوو،

پویسته
دیاره . وا

کهسانه لــهم  یهکک ھــهر نابت ده یت؟ چی ئــهمــهوه  لــه بــاره ی
ھهموو بۆ جووتیار کشتوکای نموونه ، بۆ بت؟ ھهمووان بۆ کارهکه ی
بهرھهم؟ دهھنته خــۆراک جار  چوار ساکدا  له که نییه، که سک
کاری بۆ دیکه وهرزهکــهی س و کشتوکاه خهریکی یان وهرزــک
وهرزکی و خانووسازی بۆ وهرزــک  دهکــات؟ تهرخان جۆراوجۆر
جلوبهرگدوورین بۆ چوارهمیش وه رزی و پودروستکردن بۆ دیکه
پینهچی خانوو، وهستای (وهکو دیکهوه کهسه کانی به خۆی دادهنت؟

نابهستتهوه ؟ تهونکهرهوه ) و
یهکهمی شوهی سوکرات گوتی: بگومان له وهمدا ئهدیمهنتۆس
که نییه، سهیریش شتکی ئاسانتره. شوهیه لهم کرد باست که ژیان،
له ھهر یهکک ناچین. یهکدی له و نهبووین پهیدا یهک ئمه وهکو بم،
بۆ کارکی تایبهت تاکک ھهر جیاوازه. دیکه به سروشت له وی ئمه

وانیه؟ ئایا دانراوه .
که تاکک نیت، باوهڕهدا لهو دووهم، باوهڕهدام. لهو به، منیش
پیشهکانهوه له بهجۆرک ھهدهستت ئهگهر خۆی کارهکهی به باشتر

نهکات؟ جۆره کارک و ھهموو بکات ماندوو
ئهگهر منیش دیدی به و ئاشکراشه ھه بت. کاری جۆر یهک باشتره

دهشوت. نهکات کارهکه خۆیدا کارهکه کاتی له که سک
وایه. به

و  کات چاوهڕی بهرھهم بھنرته پویسته شتهی ئهو چونکه   
بهگورهی دهبت بهرھهمھنهرهکه ناکات. بهرھهمھنهرهکه حهسانهوهی
دووهمی نهیخاته ڕیزی و له گهڵ پیشهکهیدا بکات پویستیه کهی مامهه

کارهکانیهوه.
پویسته. ،به
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کارهکه به  خــۆی سروشتی بهگورهی کهسک ھــهر کــه وابــوو،
لهوه ش کارکی بجگه بکات و خۆیدا کاره کهش کاتی له ھهستت و
کهسک ھهموو بۆ زۆریش و چاک بهرھهمی ئهوا نهدرت، پ دیکهی
شارهکهدا ئه دیمهنتۆس، له که وابوو، دروسته. دهکات. بهتهواوی ئاماده
یان تهشو و ھهوجاڕ جووتیار ھهیه. زۆرتر کهس چوار به  پویستمان
ئایا نابت. چاک دروستیشی بکات دروست ناکات. خۆی ئامرهکانی
شتی زۆر به پویستیان تهونکهره که، و پینهچی خانووهکه، وهستای

نییه؟ دیکه
پیشهی زۆر و ئاسنگهر دارتــاش، لرهدا، ھهیه.  پویستیان ، به

ده کهن. گهورهی و شارهکهوه نو دنه دیکهش
ڕاسته.

شوان، بدهین، ڕگه ئهگهر نابت گهوره  زۆر شارهکهمان ھشتا
یاریدهی مانگاکان شــارهکــهوه. نو بنه مگهل خــاوهن و گــاوان 
گواستنهوهی بۆ گاکانیش و ڕاکشان ھهوجاڕ بۆ جووتیارهکان
و خوری و دهدهن خانووهکان وهستای بۆ خانووسازی که لوپه لی

وه رگرن. ل و تهونکهر سوودی مه ڕه کانیش پینهچی پستی
گه وره دهبت. شارهکه نوی، بنه ھه مووه ئهگهر ئهم

ڕگهی ــت ــامــهزر دان شونکدا لــه شــار ئــه مــهشــهوه ــه ســه روو  ل
نه بت. بهدنیاییهوه. ھنانهژوورهوهی ھیچی

کهلوپهلی دیکهوه شارهکانی ده وت له دیکهشمان کهسانی کهوابوو،
بھنن. پویست

. به
که نــهبــات، شــاره ئــهو بۆ که لوپهل خۆیدا لهگه ڵ ئهویش ئه گه ر 
وانیه؟ دهگــهڕــتــه وه. بهتاڵ بهدهستی دهھنت لوه پویستیهکانی

لهوانهیه.
پویستی بۆ تهنیا به دهبت ئمه شارهکه ی دانیشتووانی کهوابوو،
دیکهش بۆ شارهکانی زۆر و باش کهلوپهلی بهرھهمیان نه بت. خۆیان

بنرن
پویسته.

و پیشهسازی زۆرترمان ھهبت. لرهدا پویسته جووتیار
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.به
شارهکانی بۆ کهلوپهلهکان بردنی و ناردن سهرپهرشتی ھهندکیش

دهکه ین. ناوزهدیان بازرگان به و دهکه ن دیکه
بازرگانه. به پویستمان کهوابوو، .به

به پویستمان بنرین که شتی به که لوپهلهکان ئهگهر بهدنیاییهوه.
کهشتیهوانیشه.

کهلوپهلهکان پکهوه  شارهکه دانیشتووانی چۆن بهدنیاییهوه.
بهکاردهھنن؟

دهکهن. کاره ئهم فرۆشتنهوه و کین له ڕگه ی ئاشکرایه،
ھهیه. بازاڕیش و به پاره پویستیمان کهوابوو،

خۆیدا کاتی له پیشهسازک یان جووتیارک ئهگهر بهدنیاییهوه.
ھیچ و دهبت دانیشت بازاڕهوه نهخسته گۆڕینهوه بهرھه مهکهی بۆ

نهکات؟
کشهیه ئهم سهرپه رشتی ھهبن دهبت کهسانک وابت. ناب نهخر،
دیکهیان کــاری و الوازهکــانــن کهسانه ئــهم باشدا  شــاری له  بکه ن. 
و دهکــن  پاره به  کهلوپهلهکان دادهنیشن، بــازاڕ له نو ناکرت. بۆ 
ئهو ھهیه. به دووکاندار پویستیمان مهبهسته ئهم بۆ دهیفرۆشنهوه .

بازرگانن. دهبهن دیکه  شارکی شارکهوه بۆ له کهلوپهل کهسانهی
ڕاسته. ئهمه

لهنو بیرکردنه وهیان  توانای بهگورهی  ھهن دیکهش کهسانی 
لهشیان بهھزی سوود له ده توانین بهم نابتهوه، جگهیان شارهکه مان
به رانبهر لهشیان ھزی کهسانه جۆره ئه م بکهن. کار و وهرگرین

وانیه؟ دهکهین. ناوزهدیان مووچهخۆر به دهگۆڕنهوه، مووچه
بگومان.

دهکهن؟ پ شارهکهمان مووچهخۆر
وایه. وابزانم

تهواوه؟ ئهدیمهنتۆس شارهکهمان لرهدا باشه،
ھهبهته.

نادادوهری چۆن دادوهری و کردن باسمان ئه م شتانهی ئایا لهگهڵ
دهبینرن؟
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له نوان پویستی  له  بت جۆرک لهوانه یه نازانم.  من  سوکرات
کردن. ئهوانه دا ئاماژهمان بۆ

بکۆینهوه لی با بهوردی به م بت، دروست لهوانهیه بۆچوونهکهت
دهرنه خهین. ماندوو به خۆمان و

باسمان جۆرهی بهو شارهکهمان له  ھاوتیان بزانین  با یهکهم،
بهرھهم پو جلوبهرگ و شــهراب، نان، دهژیــن. ئهوان چۆن کردن
ڕووتی به ھاوینیش گهرمای به دهکهن، دروست خانوو وانیه؟ دهھنن.
خواردنیش بۆ دهپچنهوه. خۆیان زستانیش به دهکهن، کار پهتی پای و
که دهکــهن، دروست خواردنه ئهو جۆ و گهنم له و ھه ویر دهشلن
دادهنن. قامیش سهبهته ی  و گه لهسه ر کک و نان دهیانهوت.
و دهخۆن بهردهمیان و سهوزه دهخهنه دهدهنــهوه پاڵ جگا له سهر
سهبهته دهگوزهرنن، خۆش کاتکی منداهکانیان لهگهڵ دهخۆنه وه، و
ڕاده بورن یهکدیدا لهگه ڵ دهڕازننهوه. خواکان له ڕزلنان بۆ  گویش
له دهکه ن. دروست منداڵ توانایان بهگورهی بهم دهبن، جووت و

دووردهکهونهوه. جهنگیش و  ھهژاری
له ھاوتیهکان تۆ ده رده کهوت ”وا گوتی: دایهو ھهی گالوکۆن
لهبیرم ڕاسته. تاکو ڕادهیهک ببهش دهکهیت. ناسکی و خۆشی جهژنی
ھه یه کوو و سه وزهی په نیر زه یتون، به خوێ، پویستیان که چوو،
که دادهنن، بۆ شیرینیشیان ھهروهھا دایبنن. خواردنهکهیاندا لهگهڵ
له و و بهڕووش دهبرژنن کراوه لۆبیا دروست نۆک و ھه نجیر، له
تهندروستیان و دهژین خۆشی به ناکهن. زیادهڕۆیی خواردنهوهشدا

جدهھن“. نهوهکانیان بۆ باش میراتکی مردنیان پاش باشه.
بۆ شارک ئهگهر ”سوکرات گوتی: و دایــهوه وهمــی گالوکۆن
باشه گوتم، منیش نابن؟“ قههو بخۆن به مجۆره بکه ین، دروست بهراز
ئهگهر ئاسایی. ڕگه ی بدهین؟“به به ھاوتیان خواردن گالوکۆن چۆن
نان مز لهسهر و  بن درژ نهرم جگه ی له  دهبت نهبن،  ڕهنجدهر

ده ژین. وا شیرینیشیان بخرته بهردهم. کهسانی ئهمۆ و بخۆن
بنچینهکانی له کردن بۆ ئاماژهمان خانهی تدهگهم. ئه م من باشه،
پ له شارکی بنچینهکانی له زیاتر دهمانهوت. ئمه ناچن ئهو شاره
ھهوڵ بهراوردکردنهوه لهم نییه خراپیش دهچن. خۆشی و حهسانهوه
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بکۆینهوه. شاره کاندا له نــادادوهری  و  دادوهری واتاکانی له بدهین
ئمه باسمان که ئهوهیه، ڕاست شاری من، دیدی به لهگهڵ ئهوه شدا،
ئه وه ئهگهر بووه. گهرمه تا تووشی که بدوین، شاره لهو با بهم کرد،
خانهی ئهو وا دیاره ناگرت. ڕامان ھیچ ھزک بت تۆ مهبهستی
کرد ھهموومان له سهریان باسم ژیانهی جۆری ئهو بۆ کردن ئاماژهم
بخرته دهبت دیکه ش کهلوپه لی و مز و نهرم جگه ی نین. ھاوڕا
ڕۆنی ناسکیهک، و خۆشی جــۆره ھه موو بگومان شتهکان. سه ر
تهنیا ده کهین.  ڕیز لهشفرۆشیش ئافرهتی و کولیچه  بخورد، بۆندار، 
ناکهین. ئاماده بۆ پو و جلوبهرگ خانوو، وه کو پویستیه کانیان، 
بهردهست. دهخهینه فیلیشیان دانی و ز چنراو، قووماشی تابلۆ،

وانیه؟
.به

گهورهتر و شارهکهمان نهکهینهوه له چاکی بیر پویسته کهوابوو،
لهو بکهین پــی و بکه ین بهرفراوانتر شــارهکــه بکهین. دروســتــی 
و ھونهرمه ندان ڕاوچیهکان، وه کو نییه، پیان پویستیمان شتانهی
مۆسیقادا ڕهنگو لهگهڵشوه ، زۆریان که نموونه، بۆ الساییکهره وهکان،
ئهکته رهکان، یاریدهدهرهکانیان، و شاعیرهکان ھهروه ھا، خهریکن.
تهنانهت و ھهن ھهموو ئهو پیشهسازانهی سهماکهران، و گۆرانیبژ
به پویستیمان ئهوهشدا لهگه ڵ دهکه ن. دروست ژنان بۆ خش ئهوانهی
به وانهبژ، پویستیمان لهو باوهڕهدا نیت دهبت. خزمهتکاری زۆرتر
شوانی و چشتلنهر سهرتاش، ئارایشکهر، مندابهخوکهر، و برینپچ
کهسانه بهمجۆره پویستیمان پشوودا شارهکهی له بهرازیش بت؟
بن گۆشتخۆر ھاوتیان شاره پویستن. ئهگه ر ئه م بۆ بهم نهبوو،

ھهبت. زۆرترمان دهبت مهڕوماتی
ھهبهته.

پزیشک به  پویستمان زۆرتــر جــاران له بژین جۆره بهو ئه گهر
دهبت؟

دهبت. پزیشک به پویستمان زۆرتر
دیاره بچووک ئستا ھهمان بوو بۆ کشتوکاڵ جاران زه وییهی ئهو

وانیه؟ ناکات. بهش و
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وایه.
کن بۆ زۆرترمان زهوی و لهوهگه بمانهوت ئهگهر لهبهرئهمه

داگیر بکهین؟ دراوسکانمان زهوی ھهبت، دهبت
بکهین. کاره ئهم دهبت

ئاماده جهنگ خۆمان بۆ دووهمدا ھهنگاوی گالوکۆن له کهوابوو،
دهکهین. وانیه؟
وایه. ،به

سهرچاوهکهیمان ناکهم، بهم جهنگ و خراپی چاکه باسی لرهدا من
ھهمان که حهزانهوه سهرھهدهدات، ویست و لهو دهردهکهوت. بۆ

شارهکاندا. له خراپترین ڕووداون سهرچاوه ی کات
ڕاسته. ئهمه

بهکو نهبت، گهورهتر  دانیشتووانی ژمــاره ی به شارهکه ده بت
و بکات شــارهکــه  لــه بــهرگــری  تاکو پویسته،  ـــه ورهی گ له شکری 

بپارزت. سامانهکهی
ھهناسن؟ بهو کاره ھاوتیانی شاره که بۆچی

له ھهرکهسه که ڕکه وتین، خاه  ئهو  لهسهر پشتر له چونکه
بکات. کاری خۆی دهیهوت و ھهیه  خۆی شاره که پیشه ی

ڕاسته. ئه وه به
پیشه دانانیت؟ تۆ جهنگسازی به باشه،

پیشهیه. ،به
بدهین؟ زۆرتر له جهنگسازی پینهچتی پیشهی به بایهخ دهبت،

نهخر.
تهونکهر، و جووتیار  به  ببت پینهچی نه دا ڕگهمان ئمه  بهم،
بۆئهوهی که  ڕکهوتین، ئهوه  لهسهر ھاوکات  خانوو. وهستای یان
لهسهر دهبت پینهچی بت سهرکهوتوو پیشهکهیدا و کارکردن له
باشی به پیشهسازه کان  شوه به ھهمان بمنتهوه. خۆی پیشهکهی 
باشی به جهنگسازی گرنگه ئایا دهکرت. لهگهدا مامههیان جۆره  بهو
و پینهچی جووتیار ئاسانه  ئهوهنده کارکی جهنگ ئایا بهڕوه بچت؟
یاری مندایهوه له کهسک سهرباز؟ به بکهین دیکه  کارمهندهکانی و
دهرناچت. ل چاکی یاریزانکی نهبووبت فر و نهکردبت دامهی
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چهککی یان قهغان و دهتوانت لهپدا شمشر کهسک ھهموو ئایا
ناکات چهکک، کهسهکه ھیچ جهنگهوه؟ نو و بچته ھهگرت دیکه
مهشقی و بهکاربھنت چهک  نهزانک ئهگهر ئازا  جهنگاوهرکی به

نهکردبت.
ئامرهکان لزان به کهسهکه بکات ھهگرتنی ئامرک ئه گهر بگومان،

داده نران. بایهخ به زۆر
کاری دهبت گرنگه (سهربازهکان) پاسهوان پیشهی لهبه رئهوه ی

.تنهدر دیکهیان
وابت. دهبت من، بۆچوونی به

سروشتیا ڕک لهگهڵ که نییه، پویست کهسکی پیشهیهش ئایا ئهم
دهکهوت؟

بگومان.
پاراستنی شارهکه بۆ کهسانهیه ئهو ھهبژاردنی ئمه کهوابوو، کاری

بگونجن.
وایه. به

نه بینهوه . پاشگهز لى دهبت و نییه کارکی ب نرخ ئهمه بهخوا
نهبینهوه. پاشگهز دهبت،

لهنوان جیاوازی دهکهین  پاسهوانی  باسی  که بـــاوه ڕهدای،  له و
مهبهستت ھهبت؟ پاسهوانی بۆ دڕ ڕه گه ز به سهگکی و ئازا الوکی

چیه؟
به ھهستکردنی پویستی نچیرهکهی گرتنی بۆ یهکک لهوان ھهر

شهڕکردندا. له خراییه و تیژ
ھهیه. شتانه بهو پویستیان ھهردووکیان

بن. جهنگدا ئازا پویسته له
ھهبهته.

جهنگاوهری و ئازایی ئهگهر دیکه  ئاژهکی یان ئهسپ سهگ، ئایا
کهسکی نهتبینیوه، چۆن ده کات؟ شه ڕ ئازایانه سروشتیدا نهبت، له

نهترسه؟ گیانکی خاوهنی نهبهز
بینیومه.

ئاشکرایه. ال پاسهوانهکانت لهشی خهسهتهکانی کهوابوو،



٧٠

.به
ھهبت. ورهی بهرزیان دهبت لهڕووی دهروونیشهوه ھهروهھا،

وایه. ئهوهش
بۆ ئایا بن،  ئازاو شهڕهنگز سروشت ئهوان به ئهگهر گالوکۆن، 

نین؟ دڕنده  ھاوتیانیش و خۆیان
بهخوا، دڕنده دهبن.

ئهگهر بن. ڕه ق دوژمنیش بهرانبهر و نهرم ھاوتیان لهگهڵ دهبت
خۆیان بکات وــران شارهکه  ناکهن دوژمــن چــاوهڕوانــی نه بت وا 

دهیوخنن.
ڕاسته. ئهوه

نهرمی خهسهته پهیدا بکهین، که  چی بکهین؟ لهکوێ ئهو پویسته 
بهپچه وانهی نهرم سروشتی تدایه؟ کات ھهمان بهرزیشی ورهی و

بهرزهوهیه. ورهی
دیاره. وا

ل چاکی پاسه وانکی کۆنهبتهوه تدا الیه نهی دوو ئهو که سک
مهحاڵ کارکی له پیکهوه الیه نهش دوو ئه و به ستنهوهی دهرناچت.

نهکرت. پهیدا چاک پاسه وانی دهردهکهوت وا دهچت.
بۆ  بگهڕینهوه ئهگهر بهم  نادۆزمهوه، ڕگهچارهیهک وادیــاره.  
لهودا، بهتایبهتی  بدهین سهرنجی بــهوردی و پشومان باسهکهی
له ئاستی پشخستنی چونکه ھهیه، چه قینمان شایهنی گوتم: ئمه که

چۆن؟ کوێ. بوانینه نازانین بهراوردکردنهکهمان
دوو ئهو ھهیه سروشتک جۆره که پۆشی، خاه لهو چاومان ئمه 

خهسهتهی ھهگرتبت.
لهکودایه؟

لهگه ڵ ئاژه هی ئهو بهتایبهتی دهیبینیت. ئاژه هکاندا سروشتی له تۆ
سروشتهی ئهو فرکراو دڕو  سهگکی کرد. بهراوردمان  پاسهواندا
بگانه کانیشدا ڕهقه. لهگهڵ نهرمهو دهیانناست ئهوانهی ھهیه. لهگهڵ

دهزانم. ئهوه من
گهڕان کۆبکهینهوه. خهسهته دوو ئهو شتکدا له دهتوانین کهوابوو،

نییه. مهحاڵ چاکیشدا پاسهوانکی بهدوای
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وادیاره مهحاڵ نهبت.
شاره کهمان پاراستنی بۆ پاسهوانانهی ئهو بــاوهڕهدایــت لهو تۆ 
سروشتکی دیکهشهوه لهالیهکی و بهرز ورهیان لهالیهکهوه دهمانه ون

ھهبت؟ فهلسهفیان
من تناگهم. مهبهستت چیه؟

سهرسوڕماوی به ئاژهدا که له ئاستی دهبینیت، سهگدا له شتک تۆ
دهگرت. ڕات
چیه؟ ئهوه 

ناسیاوک که  بهم، دهوهڕــت، دهبینت بگانهیهک  سهگ  کاتک
پى سهگهکه نهدات، سهگه که به ھیچیش ناسیاوه ئهو ئهگهر دهبینت،

نییه؟ سهرسوڕمان جگهی ئهمه ناوهڕت.
جۆرهیه. بهو سهگ نه داوه، بهم ئهوه م سهرنجی

بــه ڕاســتــیــش و ســـهگـــدا لـــه ــه چــاک ــه  خــه ســــه تــــکــی ــه م ــام ئ ــی ــن د
فهلسهفیانهیه.

فهلسهفیانهیه؟ ڕوویهکهوه  چ له
ئهمهش دهدات. حوکم کهسه ئهو ناسینهوهی بهگورهی چونکه
و زانین لهسهر نایناس و دهیناس ئه وهی ئایا فربوون. بۆ حه زه

ڕانا وهستت؟ نهزانینی
.به

زانین  بۆ خۆشهویستی یان فهلسهفه، وه کو فربوون، بۆ حهز  
نییه؟

ئهوه. وهکو به
حهزی ناسیاوهکانیدا نهرمه لهگهڵ مرۆڤهی ئهو دهتوانین بین ئایا

زانینه؟ خۆشه ویستی و فربوونه له
دهتوانین.

ھز، و خرایی بهرز، ورهی فهلسهفه، وهکو خهسهتهکانی، کهوابوو
شارهکهمان. پاسهوانکی به دهبت که ھهبن، کهسهدا لهو دهبت

وایه. بهته واوی
پرسیاره ئهم ئایا بکهین؟ فر پاسهوانهکه چۆن خهسهته کانن. ئهمانه
لهبار باسه کهمان پویسته ناکاته وه؟ نزیکمان نادادوهری و دادوهری له
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نهخهین. دوای زۆرتر لهوهش و بت
باسه ئــهم ـــاوهڕهدام  ب لــهو گوتی: گالوکۆن بــرای ئه دیمه نتۆسی

دهگهیهنت. خۆمانمان بهمهبهستی
و نهدزینهوه ل خۆمانی با ئه دیمهنتۆس، ئهی خوا بۆ گوتم: منیش

چهند دهخایه نت. نییه بکهین. گرنگ باسی
ناخهین. دوای نا،

بکهین. فر کهسانه بکهینهوه چۆن ئهو بیر با وهره،
باشه.

و مۆسیقا  لــهش، پـــهروهرده ی له چاکتر شتکی ده بــن؟ فر  چی 
دهبت؟ پهیدا دهروون بۆ شیعریش

دژواره.
وانیه؟ ده خهین. له ش پهروهردهی پش شیعر و مۆسیقا ئستا

ھهبهته.
شیعرهوه؟ و مۆسیقا ڕیزی ده خهینه چیرۆکیش

.به
دووهمــیــان و ڕاســـت یهکهمیان نییه؟ چــیــرۆک جــۆر دوو  ئــایــا 

ناڕاست؟
.به

له پشدا به م ببن؟ ھهردووکیان فری که سهکان ناکات پویست
ناڕاستهکه؟

چیه. مهبهستت نازانم
ئهو چیرۆکانه مندان دهگینهوه. بۆ چیرۆک که لهپشدا تناگهیت،
پش نین. ڕاســت بــهم  تدایه، ڕاستیان ڕادهیــه ک تاکو ھه رچهنده

دهگینهوه. بچووکی مندای لهش بۆ پهروهر دهی دهستپکردنی
ڕاسته. ئهوه

پش شیعریان و مۆسیقا گوتم که بــوو، من مهبهستی ئــه وهش
دهکهین. فر لهش پهروهردهی

باشه.
پرۆسهکه زۆر الواندا سهرهتای فربوونی پرۆسهی له نازانیت ئهی
خۆمان ئارهزووی به دهتوانین نهرم ئاسنکی وهکو کاته ئهو گرنگه؟
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بکهین. له سهر کاری
وایه. بهتهواوی

دهگینهوه بۆ چیرۆککیان جۆره چ ئهوهی مندان بدهینه گوێ نابت
بکهون؟ شونی نامانه وت که ئمه وهرگرن، باوهڕانه ئهو و

نابت. ئهوه  بگومان
کهسه ئه و سهرپهرشتی دهبت شتکدا ھهموو له پش کهوابوو،
جوانهکان و چــاک چیرۆکه دهگــــــتــهوه. چیرۆکهکه  کــه  بکه ین، 
چیرۆکانه ئهو دهکهین، که دایهنهکان و دایکان داوا له ھهدهبژرین.
مندان. دهروونی ده کهنه سهر کار زۆرتر بگنه وه. ئهوان مندان بۆ

بدهین. فێ دهبت ئهمۆش چیرۆکی زۆر
دهدهیت؟ فێ چیرۆکک جۆره چ

بزانین تاکو دهکه ین سهرهکییهکان چیرۆکه تهماشای سهرهتاوه له
ئهوانیش، دهکۆینهوه.  دیکه ش لهوانی دوایی دهگونجن. مندان  بۆ
خۆیان کــاری سهره کییهکان چیرۆکه  وهکــو  بن، ــاودار ن ھه رچه نده

ناچیت؟ کشهکه بۆ وا تۆ ئایا مندان. دهروونی سهر دهکهنه
سهرهکی به کامیان تۆ نازانم بهم دهچم، کشهکه بهمجۆره بۆ من

دادهنیت.
ئهمۆ تاکو شاعیرهکانی دیکهش و ھۆمیرۆس، ھزیۆد چیرۆکهکانی

تدایه. ناڕاستیان دهیانگینهوه
تدا نــاڕاســتــیــهکــیــان جـــۆره چ و چیرۆککه چ  ــه   ل مــه بــه ســتــت 

دهدۆزیتهوه؟
ناڕاستیهکه گــــانــهوهدا لــه لــهوهدایــه، ناڕکییهکان لــه   یه کک 

دهرنهخرت.
. بدهرێ نموونهیهکم

قارهمانهکان و خواکان به ناشرین ونه یه کی چیرۆککدا له کاتک
شتانهی ئهو تابلۆکهیدا ھونهرمهندک له ئه وه وایه وهکو ئهمه دهدهین،

ڕاستهقینهکان نهچن. بابه ته له نیشانی داوه
چیت بــه تــه واوی تۆ بــه م بدهینهوه، ڕه ت کــاره  ئــهم ده گونجت 

لهبیردایه؟
شته به ســهبــارهت ناڕاستی گهورهترین  دروستکردنی یه کهم،
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دهیگتهوه ھزیۆد ناھنت. پک چاک چیرۆککی گرنگهکان ھهره
چۆن کۆنوسیش سزای داو (کۆنوس) کردو چۆن چی (ئورانۆس)
بت ڕاستیش ڕووداوه، ئهم ئهگهر خوارد. سزای کوڕهکهی دهستی به

بگوترت. منداڵ به ناکات پویست
ڕووداوه ئهو دهبت بزانین بهپویستی ھۆیهکیش ھهر بۆ ئهگهر
بکهینهوه ، کهم بکهین. بۆئهوهی ژمارهکهیان باس کهم ژمارهیهکی بۆ
شتکی یان بهرازک بکهین ن. داوایان لدابن بۆ مهرجیان دهتوانین

قوربانی. به بکهن بهنرخ
بکرێ. چیرۆکانهدا ئهو لهگهڵ مامهه  دژواره .به

وا منداه ئهو نابت بگینهوه.  ئمهشدا شارهکهی  لهنو نابت
باوککی سزادانی یان ئاساییه تاوان گهورهترین به ھهستان تبگات

دهچت. خواکان تۆه سهندنهوهی له زۆردار
گانهوه شایهنی چیرۆکانه  ئهم ــاوهڕهدام. ب لهو من خوا، به نا،

نین.
ڕقیان شهرمه که تبگهن، وا پاسهوانه کانمان ئهگهر بگومان،
ھهڕهشهکردن به  سهبارهت چیرۆکانهی ئهو نابت بت، یهکدی له
جهنگی ناڕاستن.  چونکه بگینهوه،  بۆ خواکانیان  نوان شهڕی  و
ھاوڕکانیان خزانهکان و بۆ کینهیان، و ڕق لهگه ڵ دوهکاندا، خواکان
ئهگه ر بکرن. نابت ونهکانیان قوماشیش  لهسهر  بوترت. نابت
دوورخهینهوه یهکدی به رانبه ر کینه و ڕق له الوهکانمان بمانهوت
زۆریش و خراپه  کارکی ئهوه که فرکرن، منداییهوه له پویسته 
چیرۆکانه ئهو ڕگهی بکه ن. بۆ باسیان  ھهمان بکه ین شاعیران له
به   24 ھیرا بهستنهوه ی وهکــو  بن، میتافۆریش نییه گرنگ نادهین 
بهھهشت  ھیفاستۆس25 له دهرکردنی یان کوڕهکهیهوه لهالیهن زنجیر
ھۆمیرۆس باسی جهنگی یان بهو جۆرهی بوترن. باوکییهوه لهالیهن
جیاوازیی الوان بگینه وه. شارهکهمان لهنو دهکات خواکان نوان
نو بچته  تهمهنهدا لهو بیرکیش نازانن. ڕاستهقینه و میتافۆر نوان
ئهو لهوه ی بین دنیا پویسته لهبهرئهمه دژواره، سینه وهی مشکیان
تدهچت ڕی بن. چاکترین دهگینهوه بۆیان یه کهمجار چیرۆکانهی
و من دهکهن؟  باسی چی و چۆنن ئهو چیرۆکانه که سک بپرست
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شارهکه ین.26 باشتر  دامهزرنهری بهم نین، شاعیر ئهدیمهنتۆس تۆ،
بکهن دیاری شاعیرهکان بۆ  شوازک جۆره دامهزرنهرهکان  وایه

نانووسينهوه. بۆ ھۆنراوهکانیان ئمه بکرت. پهیهوی تاکو
به سهباره ت چیرۆکهکان یان خواناسی، ھۆنراوهی شوازی باشه .

چیه؟ خواکان
و قارهمانتی ھۆنراوهی له خۆیان وهکو خواکان، ونهی ده بت

نیشان بدرت. تراجیدیادا گۆرانی و
وابت. دهبت بگومان

باسی بکرت؟ به باشی پویسته چاکه، وانیه؟ ئستا، خوا
وایه.

نییه. وایه؟ چاکهش زیانبه خش
وایه.

دهگهیهنت؟ زیانبهخش نهبت زیان ھهرشتک
نا ھه رگیز

دهبت؟ خراپ نهبت زیانبهخش شتک یان
نا.

خراپه؟ سهرچاوهی به  دهبت نه وهشتهوه ل خراپهی ھهرشتک
شتی وا دهبت؟ چۆن
سوودبهخشه؟ چاکه

.به
چاک؟ کاری بۆ ھۆیه 

.به
خراپهکان. بۆ نییه ھۆ چاکهکان و بۆ شته ھۆیه تهنیا به چاکه

ھاوڕام. لهگهتا بهتهواوی
کهسهوه، زۆر بهپچه وانهی بۆچوونی خوا چاکه، مادامهکی کهوابوو،
ھهندکیان. بۆ ھۆیه ڕووداوهکانی ژیانی مرۆڤ نییه و ھهموو ھۆی
کهمترن. خراپهکان ڕووداوه  له ژیانماندا له چاکهکانیش  ڕووداوه
خراپهکاریش ھۆی دهبت  لرهدا و چاکهکانه ڕووداوه  ھۆی خوا

بدۆزینهوه.
ده کهم. پ باوهڕت ڕاسته ، ئهوه
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ھیچ له کردویهتی خــواکــان  به ســهبــارهت ھۆمیرۆس ھه ه که ی
کهسکی گل وهرناگرین، که دهت:

له  پره یهککیان دانراون زیۆس مای دەرگای پش له گۆزه دوو
دوو له ھهر کهسهی ئهو خراپه. له دییان ئهوی و چاره نووسی چاک

خراپهش دهبت. تووشی و چاکه تووشی دهدرت، گۆزهکان بهشی
خراپ نهھاتی دهدرێ، پ دووهم گۆزهی له بهشهکه ی کهسهی ئهو

ڕادهمات. زهمینه پیرۆزهدا ئهم بهسهر
دابهشکه ری ئهو ئمهی دهوت سوودی ناکهینهوه زیۆس لهوهش بیر
شهڕوهستانه کهش پکھاتنی  شکاندنی لــهبــارهی خراپهیه. و چاکه 
زیۆس و ئهسینا که بت، پمان کهسک ھهر پهنداڕۆسهوه لهالیه ن
له ملمالنی بهرپرسن ئهوان پکرد و دهستیان زیۆس تیمس و یان
له گویان الوان نایه ین ته نانهت ناکهین. بۆ ستایشی خواکان، نوان

دهت: که  بت، ئه سخیلۆس وشهکانی
به  ھهست تووشی خواکان بکات وران خانوویهک بیه وت  مرۆڤ

دهکهن. تاوانکردنی
خانووهکهی  یان نوب ئازارهکانی بۆ ھۆنراوهیهک کهسک  ئهگهر
پویسته بھۆنتهوه بابهتانه  لــهو یــان ــرۆی، ت داستانی پیۆلۆپسی
بن خواش کاری ئهگهر نین. خوا کاری ئهمانه که بکاتهوه، ڕوونی
شاعیرک نادهین ڕگه ئهشکه نجهیه سوودیان ھهیه. و ئازاردان ئهو
ئمه دابنت. خوای به کاری و گه ندهی دابنت خراپه و به ئازاردانهکه
ئهوانه ی بهرانبهر ڕکوپکی به ده سهتهکهمان سهقامگیرکردنی بۆ
ئهم ڕادهوه ستین. دژی دادهنن  خراپه سهرچاوهی  به چاک خوای

زیانبهخشن. و ناڕک چیرۆکانه
بۆ دهدهم.  دهنگی و ده کهم  یاساکهت په سهند

دهبت شاعیر که خواکان، به سهبارهت یاساکان له یهککه  ئهمه
تهنیا نییه و ڕووداوهکان ھهموو ھۆی خوا دهین و پهیهوی بکات

دهوهشتهوه. ل چاکهی کاری
دهکهین. پهسهندی بهتهواوی یاسایهکه ئهمهش

خوا بــاوهڕهدایــت لهو تۆ دهیت؟  چ  ــهوه  دووهم یاسای له بارهی
خۆی جیاوازدا شونی له جیاواز شوهیه کی چهند به بت. سیحرباز
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دیکهی چی زیاتر خۆی فۆرمه ی لهو و بت ســاده یان  ده رخــات؟
نهبت؟

بیسهلمنم. ناتوانم
پویستی دهرچت خۆی فۆڕمه کهی له ئهگهر چۆنه؟ ئهمه ئهی باشه.

بھنت؟ بهسهردا گۆڕانهی ئهو نییه دیکه شتکی یان خۆی، به
پویستی ھهیه.

لهشکی نموونه ، بۆ گۆڕان نییه. وانیه ؟ به پویستی شت چاکترین
بهھز زۆر ڕووهککی یان خواردنهوه  و خواردن به تهندروست چاک

ناچت. تک ھهوا و خۆر به
ھهبهته.

ناکرت. کاری ت دهرهوه له که س و ھۆشمهندترین ئازاترین
وایه.

خانوویهکیش و ماڵ کهلوپهلی و پیشهسازییهک ھه موو بۆ ئهمه
دروسته.

ڕاسته. ئهوه
ھهردووکیان یان دروستکرابت چاک بت، چاک سروشت به شتک

وایه. ھهیه. چاکردن به پویستیان که متر بت
چاکترینن. خهسهتهکانیشی خواو

وابت. دهب
بت. نابت خوا فرهشوه کهوابوو،

دهگۆڕت؟ خۆی خوا ئایا
خۆی بگۆڕت. دهبت بت، بهسهردا ئهگهر گۆڕانی

ناشرینتر و خراپتر  یان جوانتر  و چاکتر  شتکی بۆ  خۆی ئایا
دهگۆڕت؟

بۆ دهبت په، و کۆ  تهواو جوانیدا  چاکه و له  خوا  لهبهرئهوهی
بگۆڕت. خراپتر شتکی

یان خوا که ئهدیمه نتۆس، ــاوهڕهدای،  ب لهو تۆ ڕاسته. به تهواوی 
بکات؟ خراپ خۆی خۆی بهدهستی کهسک

نهخر، ئهوه لهبار نییه.
جوانترین ئهوان له کاتکدا بگۆڕن بیانهوت خۆیان خواکان لهباره
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بوونن.
نییه. پویست من بهڕای ئهمه

تیتسهوه یان پرۆتیۆس، لهبارهی نابت شاعیرک ھیچ کهوابوو،
دوورهکان. وته بگانهکانی وه کو خواکان، بت،

شارهکهمان. نو دنه جۆراوجۆر بهشوهی
بۆ که دابنین، که سه بهو ھیرا تراجیدیاکاندا و ھۆنراوه له نابت
کۆبکاته وه. خر ئهرگیڤی ئیناکوس له ڕووباری ژیانبهخشهکانی کوڕه
گانهوهی به دایکهکان نابت بگنهوه. بۆ جۆرهمان لهم چیرۆکی یان
به خۆیان شهو به  بگانانهی وهکو ئهو خواکانهوه، لهبارهی چیرۆک

بترسنن. منداهکان دهکهن، شاردا
مندان ھاوکات و  دهکــهن خواکان به سوکایهتی چیرۆکانه ئهم

دهکهن. ترسنۆکی فری
بیانگینهوه. نابت

له که باوهڕه ی، ئهو ئمه ناگهیهننه ئایا ناگۆڕن خواکان ھهرچهنده
ده مانخهه تنن؟ سیحر به و ده ردهخهن خۆیان فۆرمکدا چهند

ھهبهته.
و بکات درۆ کــردهوه  به  یان له گوتندا، دهیهوت  خوا ئایا چی؟

فریونت؟ ھهمان
نازانم.

درۆی له ڕقیان کهسکیش  ھهموو  و  خــواکــان که نازانیت، تۆ 
ڕاسته؟

چیه؟ مهبهستت
درۆ نزیکهکانی کهسه لهگهڵ نییه  ئاماده  کهس ئهوهیه مهبه ستم

بکات. گرنگه کانه وه شته لهبارهی
تناگهم. مهبهستت له ھشتا

دهم، ساده یه و مهبهستهکهم قووه. باسهکهم دهزانیت وا تۆ چونکه،
ئهو لهسهر نهزانیت و بکه یت درۆ شته کانهوه لهبارهی خۆتدا لهگهڵ که

دهژیت. درۆیه
له ڕقی کهسک ھه موو دهکات. پهسه ندی که س کهم شتکه ئهمه

درۆیه.
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ئهوه ڕاسته.
نهزانت کهسک ڕاسته ئهگهر ئهوه درۆیهکی گوتم، پشتر وهکو
الساییکردنهوهی له جۆرکه گوتندا له درۆکردن کراوه . لهگهدا درۆی
درۆکردنکی سهرھهدهدات لهدواییدا که ونهکهشی، دهروون. سۆزی

وایه؟ دهرناچت. ڕووت
بهدنیاییهوه.

درۆیه. له  ڕقیان خه کیش و خواکان
وایه. من بۆچوونی به

درۆگوتن ئایا بت؟  لی ڕقی نابت و باشه ک چۆنه؟ بۆ درۆگوتن
لهبهر ھاوڕکانمان له یهکک ئهگهر نییه؟ سوودبهخش دوژمندا لهگهڵ
دهرمانک ھهستت خراپ به کارکی نهزانین یان مشکی، شواوی
ئاماژهمان بهو چیرۆکانهی سهبارهت نییه؟ ئهمهش چاکردنهوهی بۆ
چیرۆکانه ئهو نو ڕووداوهکانی نازانین،  چونکه دروسته، کردن بۆ
ئهو نیشاندانی ئایا ڕاستن.  ڕادهیــهک  چ تاکو خواکان به سه باره ت

شتکی ڕاست سوودبه خش نییه؟ درۆیانه به
دروسته.

سوودبه خشه؟ خوا بۆ درۆ ڕوویهکهوه چ له
دهکات؟ بۆ درۆمان نهزانین لهبهر ئایا

گاتهبازاڕییه. ئهوه
بت؟ له خوادا شاعیرک نییه نادروست کهوابوو،

وایه. من دیدی به
ناکات؟ درۆ دوژمنیش ترسی لهبهر

دووره. لهوهشهوه
ھتد؟ و نهزانین و مشکی شواوی لهبهر

نییه. و نهزان ھاوڕی خواکان شت کهسکی
بکات؟ درۆ به خوا نییه کهوابوو، ھیچ ھۆیهک

نییه.
بهدهرن. درۆگوتن له دوهکانیش پیرۆزهکان، بوونهوهره

وایه. بهته واوی
به خهودا، لهنو واقیعدا، له  سادهیه. به کردهوهش و گوته  له خوا
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ناکات. درۆ کهسدا لهگهڵ ھما یان ونه، گوتن،
باوه رهدام. لهو من

(یاسا) شوازی دووهم به  ئهمه که ھاوڕایت، مندا لهگهڵ کهوابوو،
نین سیحرباز خواکان به خواکان دابنین. سهبارهت ھۆنراوهکان بۆ
درۆمان و ئمه ھهفریونن کردهوهش و به گوتن بگۆڕن. خۆیان تاکو

بکهن. لهگهدا
ڕدهکهوم. لهگهتا من

که نین، ڕازی بهوه بهم ھهیه، باشی الیهنی ھهرچه نده ھۆمیرۆس
باسی ئه سخیلۆس یان به ئاگامهمنون بینیوه، خه ونه کهی زیۆس دهت
داھاتووی گۆرانی به  ئهپۆلۆ تیتسدا زه ماوهندهکهی له  ده کات ئهوه

داوه: نیشان
دهبن. نهخۆشی دوور دهردو له دهبت، باش منداه کانم بهختیان

فۆبوسی زاری داواکارم خواکان له  ھاوڕیه تیم ستایشکردنی له
بپارزن. درۆگوتن له پیرۆز

دهبینت، داھاتوو دهت گۆرانی زهمــاوهنــدهدا  لهم خوایهی ئه و 
دهکوژت. خۆی کوڕی

ڕگه بدوت. خــواوه  لهبارهی بهمجۆره کهسک نین ڕازی ئمه
بخرینه ھۆنراوهکانیشی و بکات بهشداری (شانۆگهرییهکاندا) له نادهین
بن. خوا الوانمان وهکو دهمانهوت الوانهوه. فربوونی به رنامه ی نو

دهکه م. لهسهر کاریان و دادهمه زرنم یاسایانه  ئهم من



سيهم بهشی
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و بکهین ــهروهرده پ پاسهوانهکان شوهیه بهو بمانهوت ئه گهر
ئه وانه دابنن، و ھاوڕکانیان و باوک دایک بۆ ڕز و ده رچن خواناس

بیبیستن. منداییهوه له دهبت چیرۆککن جۆره
ڕاسته. ئهوه باوهڕهدام لهو

و بترسن بگینهوه بۆ چیرۆکانهشیان ئهو نابت بن؟ ئازاش چۆنه
ئازایه؟ ترسنۆک کهسکی ئایا بکهونهوه؟ دوور مردن  له

بهدنیاییهوه. نهخر،
ئهشکهنجهی باوهڕی به و بوات مردن بهره و بهب ترس کهسک ئایا
باشتر کۆیالیه تی بهرزه خ ھهبت مردن له جهنگ بهزین و جیھانی نو

دانانت؟
ڕاسته. ئهوه

چیرۆکانه ئهو نابت بکهین. چیرۆکهکان چاودری دهبت کهوابوو،
ستایشی پویسته نو جیھانی بهرزهخ بکهن، بهکو ژیانی به سوکایهتی
داھاتووشدا له نه ڕاسته و نه دهکــه ن باسی ئــهوهی  چونکه بکه ن،

دهگه یهنت. پاسهوانهکان سوودبه
پویسته. ئهوه

دانهشهوه لهم بسینهوه.  ھهموو سوکایهتیکردنک دهبت ئمه
دهکهین: به سینهوهکهمان دهست

ھهژاری به نهبت زهویشی بم مرۆڤک خزمهتکاری باشتره الم
بم. مردووهکان پاشای لهوهی بژیم

بت. ڕقی خواکانیش و مهترسی جی دهترسا خانووهکهی یان:
بهب ڕووت خهیاکی بهرزهخدا دهژی گیانکه، له ھهروهھا: ئاالس

ئه مه: ھهروهھا بلیمهتی، و ژیری
سبهرهکانه. لهرینه وهی ھه یه ئه وهی دهکاته وه بیر تهنیا به ئهو

سۆزهوه  به بهرزهخ کرده ده رچوو ڕووی لهش له گیان  ھهروهھا:
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ھشت ئهمانهش: به ج خۆی و الوتی دهربی چارهنووسی
.... و قیژاندی چوو زهوییدا ناخی به دووکهڵ وهکو گیانی

شهمشه مه کورهیهکدهکهوتئهوانی که ئهشکهوتدا، لهنو ھهروهھا:
ھهدهواسن، ئهشکهوتهکهدا بنمیچی به خۆیان دهفن قیژه به دیکه

. . . دهکات. ھاوار قهرار ب گیانیان
البردنی به  دهکهین دیکهش شاعیرهکانی و ھۆمیرۆس له  داوا
ئهم که نییه، ئهوه البردنیان له مهبهستمان نهبن. توڕه دانه ئهم 
نین ئهوه شیاوی بهم بن، جوان زۆر لهوانه یه نهبن. جوان دانه
ژین و مردن و کۆیالیهتی له دهیانه وت بهب ترس ئه وانهی و مندان

بیبیستن.
ڕاسته. ئهوه

ــرهوه، ژ دونیای شتهکانی بۆ ترسناکانهی نــاوه  ئــهو  ھــه روه ھــا
ئهو ھهموو و مردووهکان بانگکردنی ستیکس27، کۆکیتوس،  وهکو 
ئهمانه الببرن. دهبت ده کــهن لهرزینمان و ترس تووشی ناوانهی
بهم بھنرن، بهکار دهشت دیکه مهبهستکی بۆ دیکهدا شونی له
زوو و ببن دنهرم لهرزه و ترس بهو پاسهوانه کانمان نامانهوت ئمه 

بکرت. ت کاریان
خۆیهتی. جگه ی له ترسهکهمان

دهربھنین؟ ھۆنراوهکان) (له دانه ئه و ڕدهکهویت لهگهما
.به

جیا شوازکی پــهیــه وی گوتندا و نووسین له شاعیرهکانیش
بکهن؟

دروسته.
ناوداره کانیش پبه زهیی و خــهمــاوی گوته ی دهکــات پویست 

ھهبت. ھهمان کارتکردنیان پویسته، ئهگهر بسینهوه؟
به نا، بهم یان بت دروست سینهوهکه ناکه ین باس لهوه ئمه
چاک کهسکی بۆ مردن نییه  بــاوهڕهدا  لهو کهس دهین  دنیاییهوه
مردن له جۆره بهو ھاوڕی کهسه چاکهکهش تهنانهت بت. ئازار پ

تناگات.
وایه. بوامان ئمه
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ئــازار که مــردووهکــه  دانانت، بۆ پرسهی له بهرئهوه کــه وابــوو،
دهچژت.

وایه. بگومان
کهمتر و خۆبژوه بهڕز و چاک که سکی باوهرهداین له و ئمهش

ھهیه. دیکه شتی به پویستی
ڕاسته. ئهوه

و کوڕی که له  بهپهرۆشه وهیه، کهمتر دیکه له که سهکانی که وابوو
دادهبت. سامانهکهی و براکانی

کهمتر. زۆر
دهبیت. خهمبار پش کهمتر مردن دته که لهبهرئهمه،

. بگومان
ناودارهکان پیاوه خه ماوییهکانی گوته ئهگهر دروسته کهوابوو،
ژنــه بــه  بــدرــن  نابت  (تــهنــانــهت بھین  به ج بــۆ ژنــی البــه ریــن و 
پاسهوانهکانی و ترسنۆکهکان پیاوه به بیدهین یان چاکهکانیش)،

بت. بهرز وره یان ئمه ش
ڕاسته.   ئهوه

دهکهین بهمجۆره دیکه شاعیرهکانی و له ھۆمیرۆس دیسانهوه داوا
نهکهن: خواکه خاتوو کوڕی ئهخیلۆسی باسی

لهپکدا، ده کهوت، سکدا بهسهر دهکات، دیو ئه و دیو ئهم و ڕاکشاوه
دهریایه کی کهناری له لهوێ لره و ھهدهستت، پهشۆکاوییهوه به
دهیکات ھهدهگرت، خۆه مش مشتک یان ڕادهوهستت، نهناسراودا

په رشانه. و دهگری خۆیدا، بهسهری
گوایه  بکهین، که خواکان ھاوڕی پریامی باسی بهو جۆرهش  نابت

دهپاڕتهوه. مرۆڤ له
و دهپاڕتهوه. ده کات بانگیان و ده دات شیاکهدا گهوز لهنو

نهکهن: باس خهماوی به خواکان بهمجۆره دهکهین ل داوایان
ئهگهر گهندهڵ دایککی مهزن، کوڕکی خراپه  بهختی چهند ئاالس،
مهزنترین به ناشرین ونهیهکی نابت بکهن باس بهمجۆره خواکانیش

بدهن: خواکان له
دهبینم خۆشه ویسته مرۆڤه ئهو خۆم چاوی به ئاالس



٨٦

خۆشهویستم به سارپهدۆنی به بووم من یان: په رشانه بۆی دم
ئه دیمهنتۆس، بیکوژت... مینۆتیۆس،  کوڕی  پاترۆکلس دهست دایه
به دانهنرن نزم به و بگرینهوه الوهکانمان ئهم چیرۆکانه بۆ ئه گهر
ناخۆش دهبن ڕووداوکی له کاتکدا تووشی دایدهنن.  شتکی بهنرخ

ھهده کشن. و ئاخ دهکهن به ختی خۆیان له گلهیی
دروسته. بهتهواوی بۆچوونهکهت

کهسک ڕگهیهکی چاکترمان کاتهی ئهو و تاکو ئهم ڕادهیه تاکو
جۆره ھهسوکهوت بهو ده بت و دروسته دهدات بۆچوونهکه مان نیشان

نهکهین.
بت. جۆره بهو نابت نا،

و (گاته) پکهنین له حهز نابت الوهکانمان ئهمهشهوه لهسهروو
بکهن.

دهگۆڕت. مه زاجی پکهنی، زۆر ھهرکهسه 
باوهڕه دام. لهو

ناگرین. گاته بوو وهری و پکهنین له  کهسک زۆر حهزی ئهگهر
دهگرین. که متر وهریان دهکهن خواکان گاته به ئهوانهی
بکات: خواکان ھۆمیرۆس بهمجۆره باسی نابین ڕازی

دهکرد ھاتوچۆی ھۆهکهدا لهنو شه لی به ھیفاستۆس بینیان که
پکهنین. قاقای دایانه خواکان

دهدرنهوه.  ڕهت باسانه جۆره ئهم تۆ دیدی  به
ئهگهر بکهینهوه. ڕاستی له بیر باشتره ئهمهشهوه  لــه ســهروو
نییه، خواکان بۆ  ســوودی که  ناڕاستی، بت، لهبار بۆچوونهکهمان
بۆ دهتوانت دهرمــان پزیشک باشه، بهم مرۆڤ بۆ دهرمــان وه کو

نهخۆش دیاری بکات.
ئاشکرایه.

بهکاربھنت شارهکهدا له شتکی چاک بۆ ناڕاستی بتوانت ئهوهی
درۆکردنی چونکه بکهن، کاره ئهم دیکه کهسانی نابت  فهرمانه واکانن.
لهگهڵ نهخۆشه درۆکردنی وهکــو فهرمانه وادا،  لهگهڵ ھاوتیهک 
وهکو یان خۆیهوه،  تهندروستی لهبارهی وهرزشهوانکه یان پزیشکدا

کهشتیهکهدا. سهرۆکى له گهڵ کهشتیهوانه کانه درۆکردنی
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دروسته. بهتهواوی ئهوه
خاوهن ھهر  کردبت، درۆی بگرت یهکک فهرمانهواکه ئهگهر 
ئهو ده کات یان نهخۆش چاره ی که پزیشک، پغهمبهر، پیشهیهک بت
و بت کوده تاچی کهسکه وه بهناوی دهکات دروست ڕم ئاسنگه رهی
سزای ھهبت  کهشتیهکه ی شکاندنی یان شارهکه، شواندنی نیازی 

دهدات.
بدرت. سزا دهبت بدهین گرێ پکهوه کارکردن و بیردۆزه ئهگهر

نییه؟ الوهکان پویستیان ئایا دهیت؟ چی مامناوهندتيدا لهگهڵ
ھهبهته.

بیت، فه رمانهواکان گوایهی که  نییه،  ئه وه مامناوهندتی ئایا
بکهیت؟ سکس و خواردن خواردنهوه و سهرپهرشتی

منیشه. بۆچوونی ئهوه
کشهکه له باش دیۆمیدسهوه زاری به ھۆمیرۆس ده ین لرهدا

دهدوت:
کهم. ڕازیت تاکو من بگره له گوێ دانیشه و بده نگ ھاوڕم

لهژر بــوون جهنگ تــامــهزرۆی ئهخیانیهکان ده ت:  ھــه روه ھــا،
جوان ئهوانه ڕۆیشتن، جهنگ بهرهو بدهنگ سهرکردهکانیان فهرمانی

کراون. باس
دهیت؟ چ ده بهم سهبارهت

ھهبوو. ئاسکیان دی سه گ و چاوی سهرخۆشه کان
جوان به فهرمانهواکان  دژی ھاوتی گوتانهی ئهو دهتوانین

دابنین؟
نهخر.

الوهکان  نییه ڕهوا مامناوهندی ڕگه یهکی گرتنی بۆ باوهڕهدام، لهو
جوانیش بن. له وانهیه  ببیستن. ئهم گوتانه 

دهکهیتهوه؟ ل بیری چۆن
بیری ل دهکهمهوه. تۆ وهکو

دهڕازنرتهوه مز ئه وه یه، شت باشترین و کهس ژیرترین بین چۆنه
دهکرن پ کاسهکانیش دادهنرت، لهسهر شهرابی و گۆشت و نان و
چارهنووسه. ناخۆشترین برستی به  مردن گۆزهکان. نو شهرابی له
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بدهن  یاریدهی الوهکانمان (ھۆنراوانه) جۆره لهو باوهڕهدای ئهم
ھهموو کاتکدا له زیۆس، ئهی بن؟ زاڵ ئارهزووه کانیاندا بهسه ر و
پالنهکانی سکس لهبهر و بهئاگایه به تهنیا ئهو دهخــهون، خواکان
پی و زهویدا بیدا به دهیه وت دهبینت ھیرا دهچت، که له بیر خۆی
سکسی ئارهزووی دهکات؟ لهبارهی حهزی ل زۆرتر جاران له بت
زنجیر به ھیفاسیتوس که دهیت، چی ئهفرۆدیت و ئاریس نوان

بهستنیهوه؟ پکهوه
ئه گهر گوتهی لهبار نییه. بهم، چیرۆکانه بهڕای من لهو ھیچ نا،
خۆیان و مابتنهوه شتکدا ھهموو لهبهردهم بهردهوام ناودارانه ئهو

بۆ نموونه: ببیسترن، ڕاگرتبت پویسته
زۆرتر لهمه تۆ خۆی گوت نهڕوخیت، دی به خۆیداو سنگی له

بهدنیاییهوه. بینیوه شهرمهزاریت دیوهو ناخۆشیت
بهرتیل و بت له پاره حهزیان نادهین پاسهوانهکانمان ڕگه ئستا،

وهرگرن. دیاری و
نابت. بهدنیاییهوه

بخوننهوه: بۆ شیعرانهیان ئهم شاعیره کانیش نابت
ده کات. نهرم پاشاکان و خواکان دی بهرتیل و دیاری

مامناوهندتی له لهالیهکهوه که  بکهین، فۆینیکس ستایشی نابت
بهرگری و وهرگرت دیارییهکه دهت، ئهخیلۆسیش به و ده دوــت
بهوهش نابت ئهخیلۆسیش لهبار نییه. بکات. ئهوه بۆ ئهخامینهس له
دیاری وهرگرتن له بۆ بوو پاره له حهز ئهوهندهی که ئهو ڕازی بین،
کردن. تهسلیم ھکتهری الشهکهی زۆر پارهیهکی به یان ئهگاممنون

نییه. باش ستایشکردنیان دنیام
بۆ نالهباره ده م دوودییه وه به  بۆیه ھه یه ھۆمیرۆس بۆ ڕزم من
بانگی به مجۆره کاره بکات، یان ڕازیبم بهوه ی جۆره ئهو ئهخیلۆس

بکات: ئهپۆلۆ
ڕۆژه ی ئهو کرد زامــدار منت بکوژ خوای ئهی دوورهوه، له تۆ 

بسنم. هت لت خۆم دهزانم چۆن تۆتم ھهبدهسه
که دهرچوو، خواکان) له (یهککه ڕووبارهکه  فهرمانی له دهین یان
بهم باوهڕ نابت ڕاوه ستا. دژی کرد نهزر مردوو پارتۆکلیسی بۆ قژی
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ھکتهری الشهکهی گوایه که نییه، ڕاست ئهوهش بکرت. گوتانه جۆره
ئهمه کوشتوه. دیلهکانی و ڕاکشاوه پارتۆکلیسدا گۆڕهکهی دهوری به
ئهخیلۆس که بکهن، باوهڕ نادهین ھاوتیان به دهدهینهوه. ڕگه ڕهت
چاک) که سکی و زیــۆس (کــوڕهزای پیلیۆس و خوا کــوڕی خاتوو
دهروونــهوه لهنو ئهوهنده کیرۆن وهکو زانایهکی پــه روهردهکــراوی
له ئاستی و پاره عاشقی و کۆیله  به بووبت بت. نهخۆش شپرزه و

بت. لوتبهرز دیکهشدا کهسانی و خواکان
ڕاسته. ئهوه

باسی کهس نادهین ڕگهش ناھنین. بهوانه باوهڕ بهدنیاییهوه،
کوڕی و پیریتۆیۆس و پۆسیدۆن کوڕی سیسوسی که بکات، ئهوه 
خراپیان کاری یان کوڕهکانیان بوون. خواکان فاندن خهریکی زیۆس
کاری قارهمانهکانمان بن، که شاعیره کان دهکه ین له زۆر کردبت.
خوا مندای به خراپه دهکه ن قارهمانانهی نابت ئهو یان ناکه ن خراپه
دهوهشتهوه، ل خراپهیان خواکان بین الوان به  نابت دابنرن.
ڕاست (بهسه رھاتانه) ئهم مرۆڤدان. نزمی ئاستی له قارهمانهکانیش
خواکان ناگونجت که دواین، باسه له و پشتریش له بواییه . ب و نین

بکهن. خراپ کاری
وایه. ھهبه ته

ھهیه. بیسهرهکان بۆ زیانی چیرۆکهکان گانهوهی لهمه، بجگه
یهکک ئهگهر دهکات. دروست دهکهن خراپه کهسانهی ئهو بۆ بهھانه 

ده کرت. خواکانه وه لهالیه ن خراپه بزانت
ئهوانهی، نهوهکانیخواکان خزمهکانیزیۆسو ئهوانهیلوهی نزیکن

لهشیانهوه دو نهچۆته خونی دهژین چیای ئیدا لوتکهی لهسهر
دهوهشتهوه). ل (خراپهیان

ئهنجامدانی بۆ ھاندهرن بگینهوه . نابت چیرۆکانه جۆره ئهم
کاری خراپ28.

وایه. بهتهواوی
ناوهڕۆکهکه یمان باسی  که  ھه یه، دیکه  چیرۆککی  ھیچ ئستا

نهکردبت؟
خــواکــان، لــه چــۆن کهسک کـــردوه  ــهوه مــان ئ باسی  ئره   تاکو 
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کردووه. باسمان بهرزه خ بدوت. نو ژیانی دوهکان و قارهمانه کان،

مرۆڤ. ژیانی به سهبارهت چیرۆکهکانه نهکردبت باسمان ئهوهی
وانیه؟

ئاشکرایه.
بکهین. ئستا ناتوانین ئهم کشهیه باس بهم

ناتوانین؟ بۆچی
و شاعیرهکان مرۆڤ، ژیانی به  سه بارهت ئهوهی بین، له وانهیه
مرۆڤه له گهلک دهن، ئهوان خراپه. دهکهن باسی پهخشاننووسهکان
ھهیه، ناخۆشیان ژیانکی دادوهرهکانیش  بهختهوهرن،  زۆردارهکــان
دیکهش ئهوی  سوودبهخشه و بت دهربــاز بلوت ئهگهر  زۆرداری
قهدهغه بکرت دهبت چیرۆکانهش جۆره ئهم من، بۆچوونی به دۆڕاو.
بهم شوهیه  نه نووسن. تۆش شوهیه به م له شاعیران بکهین داوا و

ناکهیته وه؟ ل بیری
وایه. وابزانم

یهکهم لهسهر که ناگهیهنت،  ئــهوه ڕکهویت مندا له گهڵ ئه گهر
بیت؟ ھاوڕا لهگهمدا خایش

بدهوه. پرسیاره ئه و وهمی خۆت تۆ
کارکیش چ و چیه  دادوهری زانیمان ئهوهی پاش ھاوڕایت لهگه مدا تۆ

مرۆڤ بگینهوه. بوونی به سه بارهت دادوهرییه، چیرۆکیش
ئهوه ڕاسته.

چیرۆکهکان ناوهڕۆکی لهسهر مشتومهکه مان به کۆتایی لرهدا
شوازی ناوهڕۆک و له بهمجۆره بدوین، شوازهکهیان له دهھنین. با

تدهگهین. گانهوهکه شیان
چیه؟ مه بهستت نازانم گوتی؛ ئهدیمهنتۆس

ئهگهر باشتر تبگهیت لهوانهیه گوتم. وهمدا له من بزانیت. دهبت
چیرۆکنووس و شاعیر ئــه وهی  بکهمهوه. ڕوون کشه که به مجۆره

نییه؟ داھاتووهوه ئستا و لهباره ی ڕابردوو، دهکات باسی
باسی بکهن؟ تر ھهیه ھیچی

گانهوهیه به یان الساییکردنهوه، یان گانهوهیه، باسهکانیان ئایا
الساییکردنهوهوه؟
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بکهیتهوه. ڕوونی زیاتر حهزدهکهم
وهکو منیش ڕوونکردنهوه. بۆ نیم  باش مامۆستایهکی ــاره وادی
کشه واتــای ڕوونــکــردنــه وه ی بۆ بدون به باشی نازانن ئه وانه ی
(ئیلیاد) تۆ له بیرته  دهبهم. الیهنکی ڕوونکردنهوهی بۆ پهنا گهورهکه
ئاگامهمنون له کریسیس دهت، شاعیرهکه پدهکات، دهست چۆن
له داوا کریسیس و نابت ڕازی ئهویش بهردات. کچهکهی دهپاڕته وه

دهزانم. ئهوه بسه نت؟ ئه خیانس له تۆه ی دهکات خوا
لهبیره: دانهت ئهم کهوابوو

ئهتریۆس، کوڕهکهی دوو له بهتایبهتی  پاڕایه وه  ئهخیانسهکان له
لهشکرهکه29.   سهرۆکی

زاری له سهر و دهگته وه بهسهرھاته ئــهم خــۆی شاعیرهکه 
بهوهی، بکات ڕازیمان ده دات ھه وڵ دوایی نات. پمان دیکه کهسکی
بهسهرھاتهکانی جوانی به نییهو ھۆمیرۆس و کریسیسه خۆی که

و ئۆدیسه دهھۆنتهوه. ئیتاکا و ترۆی
ڕاسته.

گانهوهیه؟ ده کات باسی ئهوهی ئستا
ھهبهته.

وامان ئهمه  ئایا دهگتهوه. بهسهرھاتهکه دیکهوه کهسکی بهناوی
دادهنت؟ گوتهکهرهکه شوازی به خۆی شوازی بین ناکات ل

وایه. بهدنیاییهوه
بدات نیشان دیکه که سکی شوازی به خۆی شوازی ئــهوه ی

دهکاتهوه. کهسه ئهو السایی
بهدنیاییهوه.

دهردهکه وت دیکهش  شاعیره کانی و (ھۆمیرۆس) دانهدا  لهم
الساییکردنهوهیه. گانهوهکهیان

ڕاسته.
گانهوهیهکی به دهبت ھۆنراوهکانی نهشارتهوه خۆی شاعیرک
خاه ت ئهم تناگهم. مه بهستت له نه یت بۆئهوهی الساییکردنهوه. ب
و پــاره به کریسیس بت ھۆمیرۆس ئهگه ر چۆنه. دهدهم نیشان
ئهخیناسهکان الی ھاته کچهکهی ڕزگارکردنی بۆ زۆرهوه دیارییهکی
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به نابت کریسیس به نهکات خۆی و نهت ھیچ دوایی پاشاکانیان. و
بهمجۆره نیم، بهم شاعیر گانهوه. ھهرچهنده من الساییکردنهوه و
بگرن ترۆی خواکان پاڕایهوه، تاکو له و دهیھۆنته وه: خواناسهکه ھات
ڕزگار کچهکهی وهرگرن، دیارییهکان و پاره بت. بهرقهرار ئاشتی و
گوگر گانهوهیهدا کهسانی ئهم لهگهڵ بکهن. سوپاسی خوا و بکهن
ده ری بوو،  توڕه ئاگامهمنون بهم  دادهنن، خواناسهکهش بۆ ڕز
پش گوتی: ئهو نهگهڕیتهوه. ئره  بۆ دیکه جارکی گوتی: و کرد
کریسیسی به دهبت. پیر لهگهیا ئارگۆس له کچهکه ڕزگارکردنی
زۆرتر له وه ماهوه بگاته سهالمهتی به و ئهگهر دهیهوت بوات گوت:
دهنگ  بهب و ترسا  بیست ئهمهی کریسیس کاتک نهکات.  تــوڕهی 
کردووه. چی بۆ خستهوه بیری و پاڕایهوه ئهپۆلۆ له گهڕایهوه. دوایی
دروستکردنی خوا، بۆ خزمهتهکانی بهرانبهر  کرد ئهپۆلۆ له داوای
ڕشتنهکهی فرمسک بۆ خوا بت، دیکه شتکی یان پهرستگایهک،

الساییکردنهوه. بهب ئهمه گانه وهیه  بکات. تیرباران ئهخیانسهکان
تدهگه م. من

لهگهڵ ئهمهش الساییکردنهوهیه. ئهمه  پچهوانهی تبگه ، کهوابوو،
ڕووتی به  گوتهکان و  ڕوودهدات گوتهکاندا نوان  وشهی البردنی

دهھتهوه.
جۆرهیه. بهم تراجیدیا تدهگهم. من

ڕوون پشوو خاهکهی دهتوانم ئستا دروسته. بهتهواوی ئهوه 
دهشت الساییکردنهوهیه- چیرۆک ھۆنراوهو له جۆرک بکهمه وه.
لهالیهن گرانهوهیه دیکه  جۆرکی بت.  کۆمیدی یــان تراجیدی
بهسۆز دهگرتهوه. ھۆنراوهی جۆرهکانی ھهموو شاعیرهکهوه. ئهمهش
ئهگهر له قارهمانتیه ، گانهوهی شیعری شوهی جۆری سیهمیش،

تبگهیت. من مهبهستهکهی
تدهگه م. تۆ مهبهستی له ئستا من

چیرۆکهکانمان ناوهڕۆکی باسی لهپشدا نهچت لهبیرت ھهروهھا،
دهکۆینهوه. ناوهڕۆک گڕانهوهی له ئستا کرد.

له بیره. ئه وهم ،به
به ڕگه  ڕکهوین ئهوه لهسهر دهبت ئهمهیه: من مهبهستی باشه 
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ئه گهر یان نا. بگتهوه، الساییکردنهوه به سهرھاتهکان به بدهین شاعیر
یان بکاتهوه شتک چه ند السایی دهبت تهنیا بدهین داخۆ به ڕگهی
الساییان بکاتهوه؟ دهتوانت چین ئهو شتانهش چه ند ئهو ھهموویان.

به کۆمیدی،  ڕگه له شاره کهماندا ئایا دهکهیت، ئهو پرسیاره  تۆ
دهده ین. تراجیدیا یان

با نازانم، خۆم به حای بهش من چۆن زیاتر لــه وهش و ھه بهته
دهبات. کومان بهرهو مشتومه کهمان بزانین

باشه.
الساییکهر پاسه وانهکانمان لهوهی بکهوه بیر ئهدیمهنتۆس کهوابوو،

نا. یان بن
کرد باسمان  پشتر له نییه خاهوه  بهو پهیوهندی ئهمهش ئایا 
چهند ھهبت خۆی دیاریکراوی پیشهی دهبت ھهرکهسه گوتمان و
خۆیدا بوارهکهی له که س نهبت به مجۆره  ئه گه ر نهبت. ــارمهند ک
ئهگهر نابت سهرکهوتووش نابت. سهرکهوتوو نابت؟ سهرکهوتوو
و کۆمیدی وهکو شتدا، دوو له تهنانهت بکاتهوه. شت زۆر السایی

نابت. له ھهردووکیاندا سه رکهوتوو کهسک تراجیدیا
الساییکردنهوه ن؟ دووانه ئهم نهتگوت تۆ

ھهردووکیاندا که کهسک ناتوانت له ڕاستت گوت، تۆش گوتم. من
بت. سهرکهوتوو

بت. ئهکته ریش ناتوانت چیرۆکخوان و تهنانهت
ڕاسته.

کۆمیدی بۆ  دهبینن تراجیدیا دهوری ئهکتهرانهی ئه و بگومان 
دانانرن.

وانیه؟ الساییکردنهوهن. ئهمانه  لهگهڵ ئهوهشدا
الساییکردنه وهن. ئهوانه ،به

ئاسنی دهردهکــه وــت  وا من بۆ ئهدیمهنتۆس، مــرۆڤ، سروشتی 
چهند السایی  باشی به ناتوانت ئهو کرابت. مۆر لهنودا وردتــری

ڕاسته. بکات. ئهوه ھه سوکهوت ئهوان وهکو بکاتهوه و شتک
و کار به  تهنیا پاسهوانهکان بین یهکهمماندا بیروڕای له گهڵ ئه گهر
الساییکهرهوهش ئهگهر بکه نهوه. السایی نابت ھه ستن خۆیان ئهرکی
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ئهگه ر نموونه، بۆ پهروهرده بکرن، کاره ئهو بۆ مندایهوه له پویسته بن
الساییکردنهوهی له نابت بن. خۆگر و ئازاد بواکهر، ئازا، بیانهوت
الساییکردنهوهیه لهو چژ و بن ژیر شهرماوییهکاندا و سووکهکان پیشه
الساییکردنهوه بکاتهوه  السایی منداییهوه له کهسک نازانیت وهرگرن.
و دهنگ لهنو که سه، و خۆرسکی ئهو سروشت له بهشک به ده بت

داده کوتت؟ ڕهگ ھه سوکهوتیدا و جووه
دهزانم. بگومان

و دهدهین پ بایهخیان ئمه کهسانهی بهو نادهین ڕگه  که وابوو،
بکهنهوه. پیرژن و  کیژۆه السایی  چاک مرۆڤی به  ببن دهمانهوت 
دهچت خواکاندا دژ به ناسازه و لهگه ڵ مردهکهیدا ببینن ئهوه دهوری
و یان خه مباره بهختهوهره، بیردهکاتهوه وا زل دادهنت. به خۆی و
دۆڕاوه، خۆشهویستیدا و له نهخۆشه دادهنت، یان بهخت ب به خۆی

دروسته. به تهواوی ئهوه بکات. کار ناتوانت یان
بکهینه وه. نرینهش و مینه کۆیلهی السایی نابت

نابت.
دهکهن، یه کدی به گاته و ترسنۆکن ئه وانهی خراپیش، مرۆڤی
تووشی خۆیان و دهدهن جنو سهرخۆشی به ده زڕنن، یهکدی ناوی
ئهوان ببینن. کــردار و گوتن به شت ده وری نابت دهکــهن. ھه ه
ئهوان وهکو نابت بهم فر بن، پیاوی شتهوه و لهبارهی ژن دهتوانن

بکهن. ھهسوکهوت
ڕاسته.

لهسهر ئهوانهی دیکه، پیشهمهندهکانی و ئاسنگهر السایی دهبت
ئهوان پیشهی کارو ئهوه چۆن دهبت؟ بکهنهوه؟ دهکهن کار کهشتی

نییه.
بۆڕهی ئهسپ، حیلهی السایی ده بت دهیت؟ چی ئهمهوه لهبارهی
شتانه جۆره و ئهم ھهور گرمهی و دهریا ڕووبار، ھاژهی خوڕه ی گا،

شت بکهنهوه. السایی یان بن، شت نادرت پ ڕگهیان بکهنهوه؟
کهسک  گانهوه ھه یه یهک جۆر بیت  دهتهوێ تۆ  تبگهم  من
جیایه لهمهوه  که دیکه، دهکات. جۆرهکهی  ماندوو پوه خۆی  چاک

دهبت. جیاوازتر خهریکی کهسکی
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کامانهن؟ جۆرانه ئهو
بگینه وه چاک کهسکی کردهوهی و گوته ئهگهر من، بوای به
شهرمیش و کهسهین ئهو ئمه که  بکهین،  باسی جۆره بهو دهبت
چاکهکان دهکهینهوه، کاره چاک السایی زۆر بکهینه وه. السایی نهکهین
چاکهکه کهسه که دهدوین، الیه نانه  لهو به نابهدییهوه کهمتریش یان
یان نهخۆشه چاکهکه کاتهی کهسه نموونه ئهو بۆ دهرناخات. باش به
بهختیهک تووشی ب یان سهرخۆشه  یان ئارهزووی سکسیدایه  له
السایی فرنه کراوین چونکه نابینین، باشی به دهورهش ئهم ئمه دهبت.

ل ناکه ین. حهزیان و خراپ بکهینهوه  شتی
بت. شوهیه بهم وادیاره

پشتر ھۆمیرۆسدا، که چیرۆکهکهی له گانهوه له الساییکهر جۆرک
الساییکردنهوه گانهوهکهی شوازی بهکاردهھنت. کرد باسمان
چیرۆکهکه  گانهوهی  بهدرژایی ئایا  بهم، دیکهشه، جۆرهکهی و

نابینیت؟ الساییکردنهوه کهمتر
گانهوهکهیه. شوازی ئهمه

کهم بــه  خــۆی چهند ببینت چــاک ده ورــکــی  نه توانت که سک 
لهبه ردهم و بگتهوه چیرۆکهکان حه زدهکات زۆرتر ئهوه نده ببینت
با، گڤهی ھهور، گرمهی وهکو دهورهکان، ھهموو زۆردا جهماوهرکی
وهڕینی و دیکه  زوڕنا و شمشاڵ و ئامرهکانی خولخلۆکه، ویل، دهنگی
ئهم جۆره ببینت. دهوری باندهکانیش دهنگی مهڕ و باعه ی سهگ، 
گانهوهی کهمتر لهش، جووهی و ده نگ به الساییکردنه وهیه  کهسه

تدایه.
ڕاسته. ئهوه

کردن. ئاماژهم بۆ من بوون شواز جۆر ئهمانه دوو
جۆرن. دوو ئهوانه

بدات، ل پارچه مۆسیقایهکیش لهگهڵ گانه وهکهدا کهسک ئهگهر
ئاوازهکه دا لهگهڵ خۆی ئایا دهگونجت، (بهسهرھاتهکهدا) لهگهڵ که

ناکات؟ ھاوسهنگ
ڕاسته.

ئاھهنگکی جۆره ھهموو به پویستیمان ئایا ئه مهشهوه بهپچهوانهی
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مۆسیقا نییه؟
ڕاسته.

دهکـــهن، یان دووانـــه لــهم جــۆر  یــهک پــه یــهوی  ئایا شاعیره کان 
دهکهن؟ تکه ڵ ھهردووکیان
بکهن. پهیهوی پویسته

به کامیان بدهین؟ چ بکهین؟ ڕگه ئمه
کهسه الساییکردنهوهی بۆ ئهکتهره چاکهکه به  ڕگه من بیروڕای به

دهدهین. چاکهکان
و مندان خۆشه. تکه هکهش شوازه دوو ئه دیمهنتۆس، ھشتا،
باوهڕهدایت له و تۆ بهم دهکهن. په سهندی و زۆرکهس فرکهرهکانیان
نابت کاتدا یهک له تاکک بت، چونکه ھیچ بهرنامهکهمان بهگورهی

پ دراوه. (دیاریکراوی) خۆی پیشهی تاکه و ھهر دوو که س به
ناکات. بهرنامهکهمان پهیهوی بگومان،

پیشهی پینهچی شــاره کــهمــانــدا لــه بــۆئــه وهی نییه ھــۆ  ئه مه   ئایا 
یان نــهکــات، پینهچتی  كاری کهشتیه وانیش و ھهبت  پینه چتی
نهبت سهربازیش و دادوهر به نهبت و بکات جووتیاری جووتیارک

بازرگان؟ به
ڕاسته. ئهوه

السایی ھهموو و ببینت دهورک ھهموو فرکرابت کهسک ئهگهر
بۆ (قارهمانتیمان) ھۆنراوهیه کی و شارهکهمان نو بته بکاتهوه شتک
بگرین. سه رنجاکش ڕزی و پیرۆز کهسکی وه کو بگته وه، پویسته
به م نییه، شارهکهماندا ئهو له دیکهی وهکو کهسکی دهکه ین باس بۆی
سهبهته دهپرژنین، بهسهریا گوو بمنته وه. لره نادات ڕگهی یاسا
دهکه ین. شارکی دیكهی ڕه وانهی و سهری بۆ به تاج دهکه ین  گوڵ
دهکهنهوه به خشین خۆشی له  بیر که متر  پویسته  شاعیرانهمان ئهو
لهو ھۆنراوهکانیان ئهوانه ی دهکهنهوه. چاکیش کهسانی السایی و
سهربازهکانمان پهروهردهکردنی و فرکردن بۆ دهرناچن شوازانه

دهگرین. ڕایان

سهباره ت مشتومهکه مان کۆتایی به دهچت لهوه لهگهتام. من
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مۆسیقا و چیرۆک ھــۆنــراوه، دهربینی و ـــاوهڕۆک  ن شــــوازی به  
گهیشتبین.

.به
بکهین؟ گۆرانیش گۆرانی و ھۆنراوهی ناکات باسی پویست ئایا

پویسته.
بهرنامه په یهوی دهبت ئه مانیش که  باوه ڕهی، ئه و ناگاته کهس ئایا

بکهن؟ دامهزراوهکهمان
نهگهیشتبتمه دهترسم لهوه من سوکرات گوتی: و پکهنی گالوکۆن
گوماندا له و دهریــبــم نییه پ چاکم بیرۆکهیهکی چونکه  ئــاکــام،

دهژیم.
وشهکان، ھهیه، توخمی س گۆرانی دهزانیت تۆ ئهمهشدا، لهگهڵ

ھۆنینهوه. و ھارمۆنی شوازی
مۆسیقا و گــۆرانــی  بۆ وشــهکــان ھۆنینهوهی دهزانـــم. من   ، به
ڕۆشنایی ــهر ب بخرته نــاکــات پویست لــهبــه رئــهمــه،  یــه کــن.  وه کــو 

بهرنامهکهمان؟
وایه.

لهگهڵ گۆرانیهکه ھۆنینه وهی و ھارمۆنی شــــوازی ھــه روه ھــا،
ناخهین؟ ڕک وشهکاندا

وایه.
نییه.  پویست خهمناکمان ھۆنراوهی و الوانهوه گوتمان پشتر له

گوتمان. به
مۆسیقازانیت. تۆ چونکه باسبکه، بۆم تۆ خهمباره کانچۆنن؟ شوازه

دیکهش. ھه ندکی و لیدیهن سینتۆنۆ- و لیدیهن میکسۆ- وهکو،
و  چــاک ژنــی بهکهکی  تهنانهت بهرین؟ الیــان دهکــات پویست   

نایهن. بهڕزیش
بهدنیایهوه.

خراپن. پاسه وانهکانمان بۆ تهمهیش و نهرمی سهرخۆشی،
بدهینهوه؟ ڕهتیان چۆن

دهخۆنهوه ؟ چاکه، که کۆمهک نه رم بۆ شوازکی چ
لیدیهن. و ئهیۆنی شوازی لهسهرخۆیانهی گۆرانییه ئهو
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جهنگاوهر؟ به ده کهن مرۆڤ گۆرانیانه ئهم ئایا
فریگیانه. و دۆریهن ئاوازهکانی دهمنتهوه  ئهوهی نا. ھهرگیز

بۆ که بکه، باس بۆ ئاوازه م ئهو تۆ نیم. ئاوازهکان شاره زای من
مردن و زام بهرانبهر نهبهرد و قارهمان  کهسکی الساییکردنه وهی
ئاوازکی خۆڕاگره. له ئاستیاندا  و دهگونجت بهختیهکانیدا  ب و
و ھهیه ئاشتیخوازهوه  به کهسکی په یوهندی  که ،دابن بۆ دیکهشم
فرکهرهکهی بۆ یان ستایش دهکات، خوا نوژ بۆ دهکات، چاک کارکی
دوو ئهم تدهگات. و نییه لوتبهرز و خۆگره ناکات، زیادهڕۆیی دهکات،
خۆکرد کارکی یان زهبر زۆر چاک السایی که بناسنه، پ شوازهم
و چاک حاهتی له مامناوهندی، و قارهمان کهسانی دهنگی و ده کاتهوه

دهبتهوه. بهرز تدا خراپدا
بردن. دهکهیت، ناوم داوایان شوازی ئاوازانهی ئهو

ئامره ئــهو و  ھارمۆنیک پۆلی  به پویستیمان  کــهوابــوو  باشه ، 
لبدرن. گۆرانیهکهدا لهگهڵ نییه تهلدارانهش

نهبت. پویست لهوانه یه
پۆلی و گیتاره  و عود که نییه، کهسه بهو پویستیمان لرهدا،

دروست دهکات. دیکه تهلدارهکانی ئامره ھارمۆنیک و
نهبت. پویست دهردهکهوت

لدهدات؟ شمشاڵ و دهکــات دروســت شمشاڵ کهسهی ئهو ئه ی 
بژین شارهکهماندا لهنو دهدرت پ ڕگه یان

دروست شمشاڵ شوهی له ھارمۆنیکا جۆرهکانی ھهموو ئایا
نهکراون؟

بهدنیاییهوه.
ده بت باشن. الدش و شار نهکرد. ئهمانه بۆ و تارمان گیتار باسی

دهربھنن. پ ئاوازی شوانهکان ھهبت لوولهیهکیشمان
دهردهکهوت.  ئهمه مشتومهکهماندا  له

باشتر پ ئامره کانیمان و مارسیاس له ئامره کانی و ئهپۆلۆ ئهگهر
نهکردوه . نومان کارکی بت

دهردهکهوت. وا بهخوا
کردۆتهوه. پاک ڕابواردن له شارهکهمان به سهگ) (سونه
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نهکردووه. زیادهڕۆییمان چونکه
لهسهر باسهکهمان پاش بکهینه وه. پاك دیکهش شتهکانی با باشه.
و ناسکی نابت ڕکخستنی مهوداکان. دینه سهر مۆسیقا شوازهکانی
بهدوای پویسته ھهبت، بهکو له مهوداکاندا جۆریشمان فره ھاوکات
مهوداو ئازایهتییه. ھاندهری ھۆنینهوهکهی که بگهڕین، کهسهدا ئهو
ئهنجا دهیگونجنین. ھۆنراوهکهدا لهگهڵ و وهردهگرین ئاوازهکهی

بدهیت. ھۆنینهوه که چۆنیهتی لهسهر بیار تۆ سهر دهکهوته
جۆر س دهتوانم شواز ھهن چوار وهکو چۆن بم، چی نازانم
بهم دیکهش، ئهوانی بۆ به بناغه که دهبن بکه م، دهستنیشان بۆ مهودات

بکه مهوه. ڕوون مهودایانه الی ئهم ژیان الساییکردنهوهی ناتوانم
لهگهڵ مهودایهک جۆره چ بت پمان  تاکو (دامون) ڕوودهکه ینه
دژه کانی دیکهو خراپهکانی کاره و شتی الساری، کۆیالیهتی، ژیانی
داناوه مهودا (ئینۆپلیۆنی) بۆ بیستومه شوازانهشدا دهگونجت. ئهم
ھهبهستووه. قارهمانتی مهودای یان بگه، ھهروه ھا نیم)، دنیا (بهم
ناوه ناو لهوانهی یه کک ھهر ده چم بۆی چۆنه. نزمییان و به رزی نازانم
ھه ندکیاندا له کردوونهته وه. کورتی و درژ و (ترۆچی) و  (ئیامبوس)

چۆنن. ئهوانه نازانم بهم کردۆتهوه، خراییهکهشی کهم
جیاوازییهکانیان دیاریکردنی دهکــهیــن. دامــون له ڕوو ئه مه بۆ 

باسیان بکهین؟ ئمه ده کات پویست مشتومی پویسته.
ناکات. پویست نا،

به خشندهیی لهسهر ھۆنینهوه دهبینیت. جیاوازییهکانیان تۆ بهم
بهو لهمه، بجگه و چاکهیه. ھهبهته. خراپه وه کو بهخشنده یی، ب و
وشهکان بهرانبهر شوهکهی ھۆنینهوهو ئهگهر کرد، باسمان جۆرهی
دهبت چاک  ھۆنینهوهی بت پویست  پهیوهندییهش  ئهم بوهستن 
بۆ خراپ. ئهمه وشهی خراپیش ھۆنینهوهی و بت چاکی تدا وشه ی

دروسته. ناھارمۆنیش و ھارمۆنی ئاوازی
ھهیه. وشهکانهوه به پهیوهندییان ئهمانه دنیام

ئایا دهیت؟ چ وشه کانهوه شوازی و ــاوهڕۆک ن به سه باره ت
ھهموویان ھهبهته. ھهیه؟ گوتهکهرهکهوه دهروونی به پهیوهندییان

ھهیه؟ وشه کانهوه به پهیوهندییان
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.به
دهبت ھۆنینهوه و بهخشندهیی ھارمۆنی، چاک، وشهی کهوابوو،
و بیرکردنهوهی ساکارانه له سادهیی گوتهی نهرم بت. مهبهستم ساده
پالنهکانی و نهخشه لهگهڵ که ساده ییهیه، جۆره ئهو مهبه ستم نییه.

کۆکن. ژیرییدا
دروسته. بهتهواوی ئهمه

پهیهوی بکه ن کار شونکدا ھهر له الوهکانمان ناکات پویست
بکهن؟

دهکات. پویست
ھونهرهکانی خهسهتانهی تدایه. که ئهم ونهکشان، سهر دینه ئستا
پیشهیهی ئهو و تهالرسازی چنین، تهونکردن، به مجۆرهن؛ دیکهش
لهشمان ئهم خهسهتانهن. خاوهنی دروست دهکات نوماڵ کهلوپهلی
نابه خشندهیی و بهخشندهیی ھهموویاندا لهنو خهسه تانه. لهم په
به پهیوه ندی ناھارمۆنی و خراپ ھۆنینهوهی نابهخشندهیی، ھهیه.
دژهکانیشیان الساییکردنهوهی ڕهفتاره خراپهوه ھهیه. وشهی و ڕهفتار

مامناوهندییهکانن. و چاکهکان
دروسته. بهتهواوی

دهکهین ناچاریان و دهکهین شاعیرهکان سهرپه رشتیی تهنیا ئایا
ھونه رمه ندانی له داوا ئایا دهربن؟ ھۆنراوهکانیاندا له چاک ونهی
کۆیالیهتی ڕه فتاری بهرھهمهکانیاندا و تهالر و تابلۆ له ناکهین دیکه
ھونهرمهنده بهو ڕگه دهدهن؟ نیشان نابهخشندانهمان و بهرهیی و
و بژی شارهکهمان له ده کات (بیارانه) ئهم سهرپچی که ده درت،
بکات دهروونیان پ و بدات نیشان پاسهوانهکانمان به نموونهی خراپ
بگهڕین کارچاکدا ھونهرمهندی بهدوای دهکات پویست ئایا خراپه ؟ له
له و  وهرگرن سوود ھهبت، تهندروستمهندیان ژیانکی الوان تاکو

بن؟ ژیریی جوانیی و ھارمۆنی ھاوڕیی فری منداییهوه
الوان. بۆ پهروهردهکردنه جۆری چاکترین دوایی شوهیهی ئهم

نین؟ ھۆ مۆسیقا و ھۆنراوه  فربوونی گرنگی بۆ ئهمانه
زۆرتر شتک ھهموو له ھارمۆنی و ھۆنینه وه له بهرئه وهی یهکهم،
مۆسیقا ھۆنراوهو ئهوانهی تدهکهن، کاریان و داده چۆڕن ناخیاندا به
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دهبن. بهخشندهیی فری دهخونن
ھهست بهئاسانی بخونت مۆسیقا و ھۆنراوه کهسک ھهر دووهم،
ناکات پهسهند ناڕکی لهبه رئهوه، دهکات. بهرھهمکدا له که موکورتی به
دهزانت ده خونت مۆسیقا و ھۆنراوه ئهوه ی چاکه. کاری له حهزی و
و ڕاوهستت شه رماوییهکان  کاره  دژی چۆن الوتیهوه تهمهنی له
ئهو له چونکه  بکات، ژیری پشوازی چۆن دهزانت بت. ڕقی لیان

نزیکه. ژیرییه وه
مۆسیقا و ھــۆنــراوه  خوندنی  بۆ  ھۆیانه  ئــهم  لهسه ر من  ، به

ھاوڕام.
ئاودا یان لهنو ئاونهدا له  پیت کۆمهک ونهی دروسته، ئهگهر ئایا
چونکه نایناسینهوه،  نهبینین، بهڕاستی  تاکو  پیتانه ئهو ئمه ببینین، 

ھونهره؟ لهو بهشکه دهرکهوتنهکه یان
وایه. بهتهواوی

مامناوهندی فۆرمهکانی تاکو ئمه نییه دروست ئایا ،ب پم توخوا
دژوه ستاوهکانیان و نهناسین ژیــری  و ڕاستگۆیی  و ئازایهتی و 
بکهین؟ مۆسیقا و ھۆنراوه فری پاسهوانهکانمان نه توانین نهدۆزینهوه
دهردهکه ون. دهبنهوه و ڕووبهڕوویان شونکدا له ھهموو فۆڕمانه ئهم
به سهر  ئهوان نووسرابتن، بچووکی یان گهورهیی، به نییه  گرنگ 

ھونهرن؟ جۆرک
بنهڕهتیه. دروستهو بهته واوی ئهوه

بت، جوانیش لهشکی چاک و خاوهنی دهروونکی کهسک ئهگه ر
نییه شت جوانترین ئایا ئهوه پکهوه ھاوسهنگ بن، لهشی و دهروونی

بکرت؟ تهماشای
بهدنیاییهوه.

نییه؟ پهسه ندترینیش شت جوانترین ئایا
ھهبهته.

پهسهنده. ال جوانیهی ئهو زۆرتر کهسک ھهموو مۆسیقازانیش له 
ناکات، ل حــه زی نهخر، نهبت؟ ھارمۆنی ناکات شتک له حــه ز
بت له لهشدا ئهگهر بت. دهروونی کهموکورتیهکه بهتایبهتی ئهگهر

دهگهڕت. جوانتردا له شکی به دوای و ڕادت لهگهیا
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ویستوه . خۆشت یان دهوت، خۆش ئهو الوه ت تدهگهم، که تۆ من
له چژوهرگرتن زیادهڕۆیی ئایا ،ب پم بهم ڕدهکهوم، لهگهتا من

ده گونجت؟ مامناوهندتیدا لهگهڵ
دهبات. شتی مرۆڤ بهره و وهکو ئازار دهگونجت؟ چۆن

ھهیه؟ بیروڕایهکت چ دیکهوه، چاکهکانی به سهبارهت
نین. بهمجۆره

دهگونجیت؟ ناڕکدا سکسی پهیوهندیی و زهبر لهگهڵ ئایا
وایه.

خۆشتر بت؟ سکس له ھه بت چژک لهو باوهڕهدایت
ئهو سروشتی و خۆشهویستی دروست بهم نیم. بــاوهڕهدا لهو
به کهسه ئهو پهروهردهکردنی ڕگهی له جوانه. و ڕک که جۆرهیه،

مامناوهندی وهرگرتوه. شوازکی و مۆسیقا ھۆنراوه
ڕاسته. ئهوه

و شتانه کــاری به پهیوه ندی دروســت خۆشهویستی  کــه وابــوو
نییه؟ سکسی ناڕکهوه پهیوه ندی

نییه. پهیوهندی نهخر،
ئهوانهی نییه. سکسیشهوه چژی به پهیوهندی حاهتهدا، لهم

ناکهنهوه؟ سکسی بیر له چژی دهکهن، خۆشهویستی
ل بکهنهوه. بیری نابت بهخوا، سوکرات نا،

دادهمهزرنیت. ھاوتیان بۆ شارهکهدا له یاسایهک تۆ دهردهکهوت،
بکات، ل ماچی داوای دهتوانت بوت خۆش کوڕکی ھهرکه سک
جوانهکهدا چاک و کوڕ، لهنو پهیوه ندییه و باوک بت، وهکو لهگهیا
تنه پهڕت ئهگینا وهکو پهیوهندییهکهیان زۆرتر دهستی لبدات. لهمه
ناناست چاکه و جوانی و نازانت مۆسیقا و له ھۆنراوه  کهسهی ئهو

ڕهفتار دهکات.
ڕاسته. ئهوه

و ھۆنراوه  پــهروهردهی لهسهر باسهکهمان بــاوهڕه دایــت له و تۆ 
و چاکه بۆ خۆشهویستی لهگهڵ بهھهرحاڵ، بووبت؟ تهواو مۆسیقا

ھات. کۆتایی جوانی
ھاوڕام. لهگهتا
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دهکهین. وه رزش فری الوهکانمان و مۆسیقا ھۆنراوه دوای
ھهبهته.

سه رپهرشت منداییهوه له پهروه رده کردنهکهیان پویسته لرهشدا
نابته ته ندروست سروشت به لهشکی وادیاره، من، دیدی به بکرت.
چاک دهروونی ڕاسته. بهپچهوانهوه بهکو چاک، دهروونکی ھۆی

تۆوه چۆنه؟ الی به  ئهمه دهکات. دروست تهندروست لهشکی
بهڕای من وایه.

پویست دهروون په روهردهکردنی به  بایهخدان ئهوهنده پاش ئایا
بکهین؟ لهشیش پهروهردهکردنی سهرپهرشتی ناکات

بهدنیاییهوه.
نهزانن و بکهن سهرخۆش خۆیان پاسهوانهکان نابت که  گوتمان،

دهژین. لهکودا
ڕاگرین. پاسهوان بۆ پاسهوان نابت،

وهرزشکار ئهم پاسهوانانه ئایا دهیت؟ (خواردن)هوه چی لهبارهی
نین؟

وهرزشکارن. ،به
نییه؟ ئهواندا لهپناوی دادهنین بۆیان پارزهی ئهو ئایا

. وایه به
بکهوینه تهندروستیان بۆ و تهمهییان و سستی ھۆی ببته لهوانهیه 
له ھۆی نهخۆشی دهبته  پارزه لهو الدان که دهزانیت، ئایا گومانهوه.

وهرزشکارهکاندا؟
دهزانم. من

و مهشق به  پویستیان وهرزشکارهکانمان پاسهوانه که وابوو،
بن. بهئاگا و دهبت نهخهون ڕاوچی سهگی ھهیه. وهکو تهواو ڕاھنانی
ھاوین خۆڕاگر و زستان خواردنهوه، و خواردن لهگهڵ گۆڕانهکانی

نهڕوات. خراپی بهرهو تهندروستیان و بن
بت. بهمجۆره دهبت منیش، دیدی به

بت، نزیک مۆسیقایانهوه ھۆنراوهو لهو وهرزشه  ئهو نابت ئستا،
دهکرت؟ فریان که

چۆن؟
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مۆسیقاکه) و ھۆنراوه سادهیه (وهکو جۆری وهرزشکی مهبهستم
جهنگ بۆ خۆئامادهکردن و مهشقکردن به پهیوهندی ئهوهی بهتایبهتی

ھهیه.
چۆنه؟ ئهوه

ماسی (ھۆمیرۆس) دهزانیت، تۆ بیت. فر ھۆمیرۆسهوه له دهشت
له  دانانت؟ بۆ نموونه، کوو بۆ قارهمانهکانی پش جهنگ گۆشتی و
نزیک (قارهمانهکان) ھهرچه نده دهبینین. ئه مه (ھلیسپۆن)دا جهنگی
بۆ سهرباز ئهمه .دهیاندات و دهبرژنت بۆ گۆشتیان دهریاشن ئه و
شونک ھهموو له ئاگرکردنهوه چونکه  دهکرت، ئاماده بهئاسانی

ئاو نییه. و لهگهن به پویستیشمان ئاسانه و
ڕاسته. ئهوه

تهنانهت نهکردووه. شیرینیشی باسی ھۆمیرۆس بــاوهڕهدام له و
بخۆن. شتانه جۆره ئهم نابت که نازانن، وهرزشکارهکانیش

نازانم. من
پیاوهکان بۆ کۆرینتیانهکان ژنه که نیت، ئهوهشدا لهگهڵ تۆ کهوابوو،

بن. تهندروستمه ند دهبت
لهگهڵ ئهوهدام. من

دهیت؟ چ کک و شیرینی خواردنی به سهبارهت
بیخۆن. نابت

دانانی  و ھۆنینهوه لهگهڵ ژیانه  جۆری و پارز ئهم ده توانین  ئمه
بهراورد دان) لهسهر بیارمان الوهکان بۆ (که گۆرانیهکاندا ھۆنراوه و

بکهین.
بگومان.

خۆجوانکردن دهبته خۆڕازانهوه و چۆن ئهو (خواردنانه ) وهکو ئایا
بهرهو تهندروستی ناڕک، سکسی جووتبوونکی ــی ڕوودان ھۆی
ئارام دهروون مۆسیقادا و ھۆنراوه  له سادهیی  ئایا نابات؟ خراپی
لهش ته ندروست وه رزش ڕایناگرت؟ مامناوهندا له ئاستکی و ناکات

ناکات؟
دروسته. بهتهواوی ئهمه

شــارهکــهمــانــدا  بــه  نهخۆشی و سکسی ــی ــهڕهی ب لــه  کاتکدا   
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بکهینهوه؟ نه خۆشخانه دادگاو ناکات پویست بودهبتهوه
پویسته.

کهسانی تهنیا نهک شارکدا له خراپتر و شهرمتر لهوه  ھهیه  چی
ئــازادن و کــراون پـــهروهرده ڕکوپکیش به ئه وانهی بهکو ســاده،  
خراپ کارکی ئایا ھهبت؟ پارزهری زۆرتر و پزیشک به  پویستیان
تۆ چونکه بسهپنرت، دادوهرهکانهوه ڕگهی له زهبر به دادوهری نییه

بکهیت؟ کشهکه  چارهسه ری ناتوانیت
زۆر شهرمه. دیدی من به

بهرگریکردن بۆ له دادگادا زۆربهی کاتی خۆی کهسک نییه  شهرم ئایا
له بهرئهوهی سهر. بهرته دیکه کهسکی تاوانبارکردنی یان خۆی، له
خۆی نادادوه رییهکهیدا کاره  له شانازییهوه به نییه ئهزموون خاوه نی
تاوانبار له دادگا تاکو بھنت بهکار فک جۆره ھهموو دابنت، ژیر به
ژیانی باشتره نازانت و بچووکدا شتکی لهپناوی ئهمه ش نهکرت.
(له گونه گر یان به دادوهرکی خهواو، پویستی و بخات ڕک خۆی

نهبت. دادگایا)
شه رماویتره. دیکه کشهکهی له ئهمه

به کو بووه، بریندار لهبهرئهوه ی نهک کهسک، نییه شه رم ئهی
بهغهم. له په سنگی و دهكات با تهمبهه سکی نییهو خۆی له ئاگای
چارهی تاکو (شارهکهمان) ڕادهکشینه  زۆر به  ئهسکلیپیاد پزیشکهکانی

بکات؟ ھهمهتهکه یان و سکیان بای
نه خۆشی. بۆ نون ناوی ئه مانه وایه.

ئهمه  بۆ بهگهش  نهبوون30. ئهسکلیپیادس  سهردهمی له دنیام، 
گرتیهوهو یوریپلوسی برینهکهی بۆ ژنک که بوو، دهرمانه جۆری ئهو
و بکرت دروست پهنیر و جۆ و له شه راب کرد داوای پاترۆکلیس
ڕهخنهیان ترۆی له (ئهسکلیپیۆس) کوڕهکانی برینهکهی. سهر بخرته
ھۆی ده بته چونکه نایهت، بهکار دهرمانه ئهو ئه مۆ بهم نهگرت، ل

برینهکه. سووربوونهوهی
بدرت. نه خۆش به حاه تهدا لهو سهیره  دهرمانکی

ھیرۆدکس پش دهرمانه ئهو بت، که لهبیرت ئهگهر نییه سهیر
فرکهری پزیشکی) پیشهی (پش ئهو نهھناوه. بهکاری ئهسکلیپیادس
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کردو پزیشکی فری خۆی کهوت نهخۆش کاتک بوو. وهرزش یاری
نهخۆشهکانی به دوایی و بهکارھنا گیراوهکانی دهرمانه خۆی لهپشدا
بهردهوام زۆرهوه. که پارزکی ڕگهی له کرد؟ ئهو کارهی چۆن دهدا.
پارزه تۆزک لهو ئهگهر بهکاردهھنا. دهرمانی و خۆشیدا چژ بهدوای
تهمهنی به لهبهرئهمه دهڕۆیشت.  خراپی بهرهو  تهندروستی الیدایه

ژیا. درژه وه
لزانییهکهیهتی. خهتی ئهوه

نهبت، ئهزموون خاوهن و نهزانت که دهگونجت، کهسک بۆ ئهمه
سهرکهوتوو کوڕهکانیا فرکردنی له ئهسکلیپیۆس نازانت چونکه
بۆی کهس خۆی ھهیه. تاکه پیشهی ھهر لهو باوهڕهدا بوو ئهو نهبوو.
پزیشکدا چاودری لهژر و بت نه خۆش تهمه نی بهدرژایی نالوت
بۆ و دروست کارمهندک به بۆ ژیانه جۆره ئه م واتایه ئهگهر ب بت.

دابنین. نادروست به بهختهوهرک و دهوهمه ندک
چۆن؟

به پزیشکهکه ی چاوهڕوانه دهکه وت نهخۆش دارتاشک کاتک
ئهوه پشنیاری کهسک ئهگهر بکات. چاره ی نه شتهرگهری یان  دهرمان،
ڕاکشت درژخایه ن ماوهیهکی سهرپچراوی بۆ به دهبت که بکات،
کارهکهی له  واز و ناتوانت نادات ئهو دهست بۆ نه خۆشی که  دهت،
جده ھت پزیشکه که بکاتهوه. نهخۆشیهکهی له  بیر ته نیا و بھنت
به یان دهبتهوه، چاک خۆیهوه له لرهدا کاره کهی. سهر دهچتهوه و

دهمرت. نهخۆشیهکهوه
بــهکــاربــھــــنــــت.   ــــه و کـــه ســـه،  بـــه مـــجـــۆره  ده رمــــــان چــاکــتــره  ئ

ھه ناست؟ خۆی کاری به نرخه ب لهالی لهبه رئهوهی ژیان ئایا
ئاشکرایه.

بکات. دژوار بۆ ژیانی ناکات کارک گوتمان، دهوهمهندک، بهم
کهسه. زۆر بۆچوونی ئهوه

دۆزییهوه ژیانت ڕگای کاتک  دهت، فۆسیلیدس  نهتبیستوه تۆ
دهبت چاکه بکهیت31.

بکرت. چاکه دهبت ئهوهشدا لهپش باوهڕهدام لهو
با ناکهین. مشتوم کشهیه ئه م لهسه ر فۆسیلیدس لهگهڵ ئمه
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نهکرد چاکهی ئهگهر بت. چاکهکهر پویسته ده وهمهندک داخۆ بزانین
دهکهوت؟ نهخۆش و دهبت دژوار ژیانی

یه ککه مه شقهوه و وهرزش ژوور له لهش به زۆر بایهخدانی بهم
به بایهخدان فهرماندهییشدا ژیانی سهربازی و له گهورهکان. ڕگره له

نییه. کارکی ئاسان نوماڵ
فربوون، جۆرکی ھــهمــوو کــه ئــهوهیــه ، گرنگتر ھــه مــوویــان لــه  
کهسه ئهو گوایه  دهکات. سهخت تایبهتی توانینکی یان بیرکردنهوه، 
سهرچاوهی ئهم به  فهلسه فهش دهکات. گژبوون و سهر تووشی ژانی
شونکدا ھه ر له دهکرت. تاوانبار و دهبینرت گژبوونه) سهرو (ژانی
به دهبت لهش به  بایهخدان له زیادهڕۆیی  بکه ین چاکه  بمانهوت
لهشی له  ئاگای و نهخۆشه  دهکات ھهست وا کهسه ئهو چونکه  ڕگری،

بت.
دهش وابت.

ئهوانهی بۆ دهزانی و ئهمه ی ئهسکلیپیۆس ئمه نهمانگوت کهوابوو،
فرکهرکی تهندروسته و چاکه سروشت به ڕهفــتــاریــان و  لــه ش 
و چاره بــوون؟ ناسراو نهخۆشییهکی تووشی به م بوو، پزیشکی
و نهشتهرگهری دهرمان بوو. به جۆره کهسانه ئهم دهرمانهکهی بۆ
ئاسایی ژیانکی ده کردن ئامۆژگاری و ده کردن نهخۆشیه کهی چارهی
به نهخۆشی مه تهی به ببوو لهشیان ئه وانهی بــهم بگوزه رنن،
لهوێ، تۆزکیش و لره  تۆزک  دهرمانک، چهند جۆره  تکهکردنی
تاکو بــدات ئازاره کهیان  پ و سهخت ژیانه  به درــژه ده دا ھه وی
نهکردهوه بیری لهوه  ئهو جیھانهوه. بھننه وهکو خۆیان مندای بتوانن
و بژی ئاسایی ژیانکی ناتوانت که بکات، نهخۆشه ئهو چارهی نابت

شارهکهی ھهبت. و خۆی سوودیشی بۆ
بووه. سیاسهتمهداریش دهکه یت باسی تۆ ئه سکلیپۆسهی ئهو

کوڕهکانیشی بوو سیاسهتمهدار لهبهرئهوهی نابینیت، ئاشکرایه
برینی نهخۆشی و چــارهی چاک کهسانکی وهکو تــرۆی، له  شاری
دهرھنا، مینهالوس له برینهکهی چۆن خونیان له بیرته دهکرد؟ خهکیان
برینهکه تیمارکردنی پاش ئهگهر دانهنا؟ بۆ پارزیان و پچایانهوه
بخواردایه گرنگ نهبوو ، بهم و پهنیریشیان شۆربای جۆ شهراب و
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شارهکهیان بوون بۆ به ڕه و نه خۆش به سروشت ئهوانهی ژیانی
دروست نهکراوه کهسانه جۆره ئه م دهرمان بۆ نابینرت. سوودبهخش
لهمیداسیش که سانه ئهم ئهگهر تهنانهت بکرت. چارهشیان نابت و

بووبن. دهوهمهنتر
لھاتوو و شارهزا دهھنیت ناویان تۆ که ئهسکلیپیۆس، کوڕهکانی

بوون.
ھاوڕا ئمهدا  لهگهڵ تراجیدییهکان  نووسهره و  پیندار بهم وایه،

نین.
بوو. (خــواوهنــد) ئهپۆلۆی کــوڕی ئهسکلیپیۆس ــه وان، ئ دیــدی  به  
بکات. ده وهمهندک  نهخۆشیی چارهی تاکو دایه بهرتیل به زیان 
بهمه نییه. باوهڕمان ئمه ھهورهبروسکه کوژرا. به کاره لهسهر ئهو
ئهگهر نهدهبوو. بهرتیلخۆر  بووایه، خوا کوڕی ئهسکلیپیۆس  ئهگهر

بت. خوا کوڕی نابت بت، بهرتیلخۆریش
ئایا  دهیت؟ چ بهمه سهبارهت تۆ سوکرات بهم، ڕاسته .  ئهوه
پزیشکیش چاکترین نییه؟ شارهکهمان بۆ چاک پزیشکی به پویستیمان
جۆریش بهھهمان کردبت. نهخۆشی زۆر چاره ی که کهسهیه، ئهو

بردبت. بهڕوه  ئهوهیه، که زۆر دادگای چاک دادوهری
دهزانیت، تۆ بهم بن، دادوه ر چاک پزیشک و دهبت لهگهتام. من

الی من چاکه؟ ک
پم بیت. ئهگهر تۆ

ڕیز شتانه پرسیارهکهتا ئهو له به م بم، پت دهدهم ھهوڵ من
ناچن. یه کدی له  که  دهکه یت،

لــه وهی بجگه که ئــهوهیــه، پزیشک چاکترین ڕوویــهکــه وه؟ چ  له  
زۆر ژمارهیهکی منداییه وه له  لزانه شــارهزاو  خۆیدا بوارهکهی له 
تپهڕیوه ئه زموونانهدا بهو کردووه. له سهریان ئیشی و بینیوه نهخۆشی

ئه وه ڕاسته . ڕگهی له تهنیا چارهکردنهکهش داناون. چارهی بۆ و
دیکهدا ئه وانی دهروونی بهسه ر حوکم دادوهرهکه ش به سهبارهت

دهدات.
له بژی خراپکارهکاندا دهروونــه لهنو منداییه وه له کهسک ئایا
وهکو بدات، حوکمیان بهسهردا دهتوانت بهشداری بکات،  تاوانهکاندا



١٠٩

تاوان له چاک دادوهری بکات؟ نهخۆشییه کان چارهی (پزیشکهکه )
به  الوتیشدا ته مهنی له و پاکی ھهیه ده روونکی بــهدهره. و خراپه
و ســادهن چاک کهسانی  لهبهرئهمهشه  ــاڕوات.  ن خراپدا ئه زموونی
خراپیان ئهزموونی ئه وان دهکهن. ل فیان خراپ کهسانی بهئاسانی

بدهن. حوکم لهووه و ڕگهناسیان به ببت تاکو نییه
وایه. ،به

ئهزموونی له الو نهبت. به تهمهن ده بت چاک کهوابوو، دادوهری
کاره به و لهبهرئهوهی خۆی نه ک چیه ؟ نــادادوهری بووه . فر  ژیان
کهسانی دیکهوه ڕگهی له  خراپهی خراپه. له  په  دهروونی ھهستاوه و

پهیدا کردووه. لهبارهوه  و زانیاری ناسیوه
نییه. چاکتر دادوهره ئهو

و تاوانکه ر کهسکی ھهیه. چاکی دهروونکی چونکه چاکه، ئه و
تاقمی دهستهو دادهنت، لهنو زانا نهیاری خۆی به ئهوهی نادادوهر،
کهسانی نو دهکهویته  که بهم دهردهکهوت، ژیر خۆیدا کهسانی وهکو
ژیانه شوازی له و دیــاره، چونکه نهزان و گهمژه بهتهمهن  و چاک
ھاوڕهنگی تاقمی دهستهو لهنو کاتیش زۆربهی لهبهرئهوهی نازانت،

دادهنرت. ژیر به  خۆیهتی
ڕاسته. بهتهواوی ئهوهش

دڕنده و کهسکی خراپ پویسته . چاکدا به دوای دادوهرکی گهڕان
له باشتر  چاکیش  کهسکی دهناست. چاک کهسکی نه و  نه خۆی
دهکات. پهیدا خراپه و چاکه به سهبارهت زانیاری فرکردنهوه  ڕگهی
زانا به دهبت خراپهکه  کهسه نهک چاکه کهسه ئهو من، دیدی به

(فهیلهسووف).
بۆچوونهکهتدام. لهگهڵ من

دادوهرییه و  دهرمــان جۆره ئهم نیت ئــهوهدا لهگه ڵ تۆ که وابوو،
دهروون سه رپهرشتی بدرت پ یاساییان ڕگهی شاره کهماندا له
چاکن؟ ڕووهوه  دوو به سروشت لهم ھاوتیانه بکهن ئهو لهشی و
بمرن، ل ناھنیت وازیان خراپن و نهخۆش سروشتیش که به  ئهوانهی،
ڕگهچارهیه کی له بگهن؟ ئهمه مردن به سزای تاوانبارن ئهوانهی یان
الوانهی ھهروهھا، ئه و شارهکهشمان. و کهسانه بۆ ئهو دهچت چاک
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و زیادهڕۆ ده خونن ھۆنراوه دهکه ن مۆسیقا و ساده پهیهوی ژیانکی
یان نا. دادوهره، لهوهی پویستیان به بهئاگان نین و

ڕاسته. ئهوه
شوهش ده خونت بهھهمان ھۆنراوه و کهسهی مۆسیقا ئه و ئهی
بهکارده ھنت؟ دهرمان پویستیدا کاتی له تهنیا یان دهکات؟ وهرزش

باوهڕه دام. لهو
بهکو ھز نییه، وهرزش وهدهستھنانی له ئهو کهسهش مهبهستی

دهروونییه. ورهی بهرزکردنهوهی
ڕاسته. بهتهواوی ئهوه

فربوونهدا بهم کهسانهی ئهو مهبه ستی ب پم گالوکۆن، کهوابوو،
ئایا دهکهن چیه؟ وهرزش و دهخونن ھۆنراوه  و تدهپهڕن، مۆسیقا
له له شیش ئاگای و لهشیان له ئاگایان دهروونهوه ڕگه ی نایانهوت له

ھهیه؟ دیکهیان مهبهستکی ھیچ ئایا بت؟ دهروونیان
دیکه ؟ مهبهستکی چ

بن؟ خزمهتی دهرووندا دهچت ھهردووکیان له لهوه
چۆن؟

بهب وهرزشهوه ڕگهی له درژخایهن ژیانکی کاریگهرتی ئایا
ھۆنراوهش و مۆسیقا فربوونی یان ھۆنراوه و مۆسیقا فربوونی
کاریگهرتیهک؟ جۆره چ ده روونهوه دهبینیت؟ به سهر وهرزش بهب

لهوی دهستکه وتن زده و یهککیاندا، نهرمی له ڕهقی و دڕندهیی
دیکهدا.

دهکهن زۆر وهرزشــی ئهوانه ی تۆ دیــدی به  تدهگهم. خاه له و 
کهسانکی دهخونن ھۆنراوهش و مۆسیقا ئهوانهی دهردهچن. دڕنده

لهپویست. نهرمترن
ئهو ئهگهر دڕندهییه. سهرچاوهی دهروون ئهمهشهوه، لهسه روو
ببهسترتهوه و زۆریش دهرده چت ئازا سهرپهرشتی بکرت دهروونه

ده بت. تووند و ڕهق
وادیاره.

سهرچاوهی دهبته  که نییه ، مرۆڤدا سروشتی له فهلسهفی الیهنی ئایا
وازی و بکهین  بــهڕهی بهتهواوی ئهگهر بهخوکردن؟ و فرکردن
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ڕکوپکی به ئهگهر دهردهچــــت. نهرمتر خۆی ڕاده ی له لبھنین
. دهبت بکرت ئاکامکی چاکتریشی سهرپهرشتی

ئهوه وایه.
سروشتهیان دوو ئــهو پاسهوانهکانمان ــن ــاوه ڕهدای ب لــهو ئمه  

ھهبت.
پویسته.

بکرن؟ ھاوتهراز ھهردووکیان پویسته،
بگومان.

ده کات؟ ئازا و مامناوهند دهروون ھاوتهرازبوونهکه ئایا
بهدنیاییهوه.

ترسنۆک دهکات؟ و دڕنده  (کهسهکه ) نهکران ئهگهر ھاوتهراز
بهدنیاییهوه. ،به

شمشاک خۆشی شیرین و دهنگی دهگرت له مۆسیقا گوێ ئهوهی
به ژیانی دهبت ھهموو دهروونیهوه نو دهچۆڕته لوولهی گویدا به
چهکوشکوتان به  ڕهقهی ئاسنه ئه و وهکو خۆشحای، و گوتن گۆرانی
بهم وهردهگرت، ل سوودی و دهبت نهرم ئهویش دهبت، نهرم
دهروونــی و  دهکــات نهرمتر  کهسهکه ژیانه جــۆره  بهم بــه رده وامــی
(پاسهوانکی به  دهکات کهسه ئهو دهبت. دهماره کانی و دهتونتهوه 

زهبوون).
ڕاسته. ئهوه

ئهوا بت، فهوتاو دهروونی به سروشت یان له سهرهتاشهوه ئهگهر
ورهبهرزیش ئهگهر دهردهچت. زه بوون و الواز ڕۆژهوه یهکهم له
بهئاسانیش و ھهدهچت زوو بوات الوازی بهرهو له دواییدا بووبت،
و توڕهبوون فری خرا که سانه جۆره ئه م ئاکامدا له دادهمرکتهوه.

نامنتهوه. بهرزی ورهیان به دهبن و دهربین ناڕهزایی
ڕاسته. بهدنیاییهوه

مۆسیقا بهم له ده کات، کار و وهرزش سه خت که چۆنه، که سه  ئهو
نییه ؟ ئازا ئایا نییه؟ چاک لهشکی خاوهنی ئایا نازانت؟ فهلسهفه  و

بهدنیاییهوه.
حهز ئایا  بیرنهکاتهوه؟  یان نهکات، دیکه ھیچی کهسه ئهو  چۆنه 
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کور و کهڕ و الواز دهروونیدا له فربوون بۆ خۆشه ویستیه کهی و
ناکهوت، لکۆینهوه شون و ناکات فربوون چژی چونکه نابت،

ناکات؟ و ھۆنراوه  مۆسیقا لهسه ر ھیچ گفتوگۆیه ک له بهشداری
دهردهکهوت. وا

مۆسیقایه. و له ھۆش ڕقی کهسه جۆره باوهڕه دام ئهو لهو
ڕگهی له  به کو ناگات، ئاکامهکانی  به گفتوگۆوه  ڕگهی له  ئهو
بهب نهزانیندا و گه مژهیی له نو و دڕنده ئاژهکی وهکو زه بــره وه،

دهژی. بهخشندهیی و ھۆنینه وه
کهسانهیه. ژیانی ئهو جۆری ئهوه

و لهش بۆ و وهرزشــی مۆسیقا خــوداوهنــد، ــاره، دی وا کــه وابــوو،
سه رچاوهی الیه نانهی ئهو بهخشیوه لهبهرئهوه مرۆڤهکان دهروونی
و بژین پکه وه ھــاوتــهراز ـــدا دهروون له فهلسهفه ن و بــهرز وره ی 

بدرت. پ گهشهی ھهریه که یان
دیاره. وا

وهرزشدا سهرکهوتوو و مۆسیقا نوان لهم ھاوتهرازکردنهی ئهوهی
کهسهیه ئهو ھهدهکۆت دهروونیهوه بهسهر کاریگه رتیهکهی و دهبت
مۆسیقاکهی ئامرکی ته لهکانی ده یهوت که دیکه، کهسکی له ئمه

دادهنین. ته واوتری فرکراوکی به بکات، ھاودهنگ
ڕاسته. ئهوه سوکرات، بهدنیاییهوه ،

له شارهکهماندا کهسه پویستیمان بهو جۆره گالوکۆن، ئمه ئایا،
نییه؟

شارهکهمان پویسته. بۆ زۆرتر دیکه  کهسکی له ھهموو ،به
پویست بهخوکردنه . و ـــهروهرده پ شوهکانی  ئهمه کــه وابــوو،
و تانجیدا بهدوای ڕاکردن و  ڕاوکــردن سهماکردن، ژماره ی ده کات
دهزانین چونکه نییه، سهخت کارکی ئهمه بدۆزینهوه؟ ئهسپسوارهکان

دامهزرنین. بۆ پهروهردهیان شوهیهکی چ
وایه. ھهبه ته

چ بزانین ناکات پویست بکهین؟ ئایا پویسته چ ئهمه دوای باشه،
فهرمانهواییکراو؟ فهرمانهوا و به لهوانه دهبت کهسک جۆره

بهدنیاییهوه.
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فهرمانهواییکراوهکان له  فهرمانهواکان دهبت  که نییه، ئاشکرا
بن؟ پیرتر

به، وایه.
بن؟ کهس چاکترین فهرمانهواکان نابت ئایا

.به
کاری جووتیارییدا له که نییه،  ئهو کهسه چاکترین جووتیار ئایا

چاکترینه؟
بهی.

جــۆره ئــهو نابت ئــایــا پــاســهوان بــن، ــهواکــان ــان ــه رم ئــه گــه ر ف
دهپارزن؟ شارهکه  باشتر پاسهوانک ھهموو له که  بن، پاسه وانانه

.به
بدهن؟ شاره که به و بایهخ بن و توانا زانین خاوه نی نابت ئایا

ڕاسته.
دهوت. خۆشی که  دهدات، شته به و زۆرتر بایهخ کهسک ھهموو

وایه.
ھهر باوهڕهدایه لهو خۆش دهوت زۆر شتکی ئهوهی ھهروه ھا،
له بهرئهوه دهگهیهنت. به ئه ویشی بگهیهنت شته به و سوود کهسک

خۆیهتی. خراپی و باشی شته  ئهو خراپی و باشی
ڕاسته.

ھه بژرین، کهسانه لهنو پاسهوانهکانمان ئهو پویسته، کهوابوو،
و شارهکه  خزمهتکردنی لهسه ر ســوورن  تهمهنیان  بهدرژایی که 

پ بگهیهنن. نایانهوت زیانی
کارهن. ئهو شایهنی کهسانه جۆره ئهم

بزانین تاکو چاودرییهوه  ژــر بیانخهینه دهبت مــن، به  دیــدی
ھیچ و بکهن شارهکه خزمهتی بــاوهڕهی ئهو گهیشتوونه به تهواوی

بھنن. کاره لهم واز ڕگهیهی ئهو سهر نایانخاته  جادوویه کیش
چیه؟ وازھنان له مهبه ستت

به زهبر، باوهڕک و له بیر دهکهمهوه. وازھنان ڕوون بۆتی من
ئهو دهگاته کهسه ئهو کاتک خۆیهتی. کهسهکه ھهبژاردنی به یان
زهبریشدا لهژر ھهبژاردنه. به بت ناڕاست باوهڕهکهی بیرو ئاکامهی
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دهھنت. ڕاستهی بیروباوه ڕه لهو واز
لهوی تدهگهم، بهم کهسهکه ھهبژاردنی به له واتای وازھنان من

چۆنه؟ ئهوه تناگهم. دیکه
زۆر له واز خۆی ئارهزووی به حهز و کهس زۆر که نازانیت، تۆ
ئایا دهکرن؟ چاک ببه ری شتی له به زۆریش و دهھنت خراپ شتی
چاک ناسینیش ڕاستی و خراپ ڕاستی  به سه بارهت  ھهخههتاندن

بت؟ شتهکان ڕاستی بوونی به  بواکردن نیت لهو باوهڕه دا نییه؟
بیروباوهڕی له به زهبر کهس لهو باوهڕهدام، که زۆر من ڕاسته . ئهوه

کراون. ببهری ڕاست
ناکات؟ ببهرییان زهبرکردن یان جادووگهر، دز، ئایا

تناگهم. مهبهستهکهت له دیکه جارکی ئستا،
بدوم. لهگهتا تراجیدی شاعیرکی وهکو دهبت، که دهترسم، لهوه
کراوه ل زۆریان ئه وانهن ل کراوه دزییان که سانهی لهو مهبهستم
زۆری کاتکی چونکه چۆته وه، لهبیریان یان بگۆڕن بۆچوونهکانیان
کات دووهمدا له مشتوم و یهکه مدا، حاهتی ڕۆیشتوه . له بهسهردا

تدهگهیت؟ ئستا ببهریکردنهکه. ھۆی ده بته
.به

ھۆی ببته ناخۆشی و ئازار که  ئه وهیه، ‘‘زه برکردن‘‘ له مهبهستم
بیروباوهڕدا. له گۆڕان

دهیت. تدهگهم. تۆ ڕاست من
جادووی کهسانکن لهژر جادووکردن“ “قوربانی بوون به ئهوانه ی

بیروڕاکانیان گۆڕاوه. یان ترسدا چژ،
بت. دهردهکهوت ھهموو گۆڕانک ھۆکهی جادووگهریی وا

لهو پاسهوانک جۆره چ بزانین پویسته گوتم، ئستا وهکو کهوابوو،
پاسهوانانه جۆره ئه و دهبت دهکات. شارهکهمان خزمهتی باوهڕهدایه
یان لف تاكو بکهین و فریان ژر چاودرییهوه بخهینه له منداییهوه 
لهبیر شارهکهیان خزمهتکردنی که ھهبژرین، کهسانه ئهو نهکرت.

ھاوڕایت؟ لهگهمدا ئایا ھهناخهه تن. و ناچتهوه
.به

پویسته شاره کهمان)دا (له  خیانهته جــۆره  ئهو دۆزیــنــهوهی بۆ 
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ڕایان ئازار و سهخت کاری لهسهر پشبکه و نو بخهینه پاسهوانهکان
جادوو له  ئهوانهی بۆ سیهمیش پشبکه ی دهبت، که وابوو بھنین.
و دهشه ژنن جاشهکهر ئه وانهی وهکو بخهین. ڕک کراون ببهری
دهخهینه ئمهش الوانمان یان نا، بزانن دهترسن زهڕین تاکو دهیانخهنه
تاقیان ئاگر لهسه ر  ز وهکــو خۆشیه وه، و ترس ئهزموونی  به ر
ئهوا جادوهوه، کــاریگهرتى ژر نهخرایه  کهسک ئهگهر دهکهینه وه.
خوندوه ھۆنراوهشی و مۆسیقا چاکه. پاسهوانکی شارهکهمان بۆ
تهمهنی مندای، له ئهوهی ھاوتهرازن. (الیهنهکان) دهروونیدا لهنو و
بوو سهرکهوتوو و تپهڕی تاقیکردنهوهیهدا به م پیریدا و الوتی
که و دهنرت ل ژیاندا ڕزی له و فهرمانهوا. پاسهوان به دهکرت
ئه وهی دهکهینهوه. یادی و ھهده بهستین بۆ جوانی گۆڕکی مردیش
فهرمانهواکان گالوکۆن، من، دیدی به دهدرتهوه. ڕه ت سهرنهکهوت
ھه بژاردنهکهمان شوهی باسی به گشتی ھه رچهنده پاسهوانهکان، و
ھهبژرن بهمجۆره ده بت نه کردۆتهوه ڕوونمان بهوردی و کردووه

ھهیانبژرین. بهمجۆره دهبت منیش، بهڕای دامهزرن، و
چونکه بکهین، ناوزه د به پاسهوانی تهواو کهسانه ئه م نییه، ڕاستر
دوژمنهکان ده مانپارزن؟ نــاوه وه ھاوڕی و ده رهوه دوژمنی دژی
شارهکه به زیــان له ھاوڕکانیشمان ئــارهزووی و دهکــهن ھز   ب
دهنین ناویان داماننان پاسهوان به ــهی الوان ئهو دهکــهنــهوه ؟ که م 

(یارمهتیدهران)ی فهرمانهواکان.
ڕدهکهوم. لهگهتا من

دووربخهینهوه، درۆ سوودبه خشانهیباسمان کردن یهککلهو چۆن
دهکات؟ ڕازی فهرمانهواکانیش درۆیهی ئهو

درۆکردنک؟ جۆره چ
شوندا زۆر له که  فۆینیسیه ن، چیرۆکهکهی وه کو نییه، نوێ شتکی
ڕووی ئمه له نو کهس باوهڕی پ دهکات. لره  زۆر و دهگتهوه
که دهوت، ھهودانی زۆری دنیام نا. یان نازانم ڕوودهدات، نهداوه،

بکهن. پ ھاوتیان بکهیت باوهڕی له زۆر
دهیت. پ چیرۆکهکهم بهترسهوه تۆ

دهکهم. باسی به ترسهوه بۆچی ده زانیت بگمهوه بۆت ئهگهر
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له من بھنم. بهکار زمانک چ نازانم بهم دهگمهوه،  بۆت  من
ھاوتیانی ئهنجا ڕازی دهکهم، و پاسه وانهکان فهرمانهوا سهرهتاوه 
جۆرک پیایدا تپهڕیوون پهروهردهیهی و فرکردن که ئهو شارهکه، نو
وه کهلوپهلهکانیانه، و تفاق و  چهک به  ئــهوان خهوبینین. له بوون
(دایکی زهوی بوون، دروست تهواو كاتک پهیدابوون، زهوییدا لهژر
پهالماری که سک بیهوت ھهر لهبهرئهمه، جیھان. فیدانه نو ئهوان)
بکهن. دایکهیان له و ڕاوهستن و پاریزگاری دژی پویسته بدات زهوی

دابنن. زهوی خۆیان سهر به برای ھاوتیانیش
دهگــــــیـــتـــهوه ؟   ـــۆ ب ــــــهم ـــه  تــــرس و شــــه رمــــه وه  درۆک بـــۆیـــه  ب
له  بگره “ئــــوه چیرۆکهکه  دووهمـــی بهشی لــه گــوێ ــه م  ب  ،ــ بــه  
چیرۆکهکهیان دهدوین، لهگهتان بهمجۆره یهکن“ برای  شارهکهدا
کرده زری ئافهریدی کردن، خوا کاتهی ئهو ”بهم ده گینهوه، بۆ
ھهموو له ئهوان چونکه  بکهن، فهرمانهوایی تاکو ھهندکتانهوه  نو
به یارمهتیدهر، ده بن ئهوانه ی نو کرده زیوی بهنرختر بوون. کهسک
دیکه. خاوهن پیشهکانی و جووتیار له شی بۆ نو برۆنزیش و ئاسن
لهبهرئهوهی بهم دهچت، خۆتان له  که ده کــهن، دروست مندایش
زین باوککی و دایک له زیو منداکی ھهندکجار خزمن، ھهمووتان
تکهڵ بهمجۆره دیکهش ئهوانی ھهروهھا بهپچهوانهوه، یان دهبت
له کهسانهی ئهو که  دهت، به فهرمانهواکان خوداوه ندیش  دهبن.
نه وهیهکی ئهگهر دهکهن. فهرمانهوایی باشتر کراون تکهڵ  کانهکان
بهزهیی به  لهگهیا نابت کرابت دروست برۆنز و ئاسن له  بینی خۆیان
کار پیشهمهندهکاندا و جووتیار لهگهڵ خۆی بهگورهی پویسته بن.
لهنو ڕزهوه به بت زیو و ز تکهکراوی نهوه کهیان ئهگهر بکهن.
شارهی ئهو که کراوه، پشبینی داینن. یارمه تیدهره کاندا و پاسهوان

دهشکت“. زوو تک و برۆنز بن پاسهوانهکانی ئاسن
چیرۆکه  ئه م ڕاستی باوهڕ به ھاوتی شارهکهمان تاکو دهکه یت چ

بکهن؟
ئهوان پاش و نه وهی مندان بۆ شک نابهم، به م ڕگهیهک ھیچ من

بت. باوهڕپکراو دهشت
به یهکدی بایهخ زۆرتر ئهمهش ھانیان دهدات چیه، دهزانم مهبهستت
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چۆن له وه بکهینهوه بیر بھنین کشه یه له م واز بدهن. با شارهکه و
فه رمانهواکاندا لهگه ڵ و بکه ین چهکدار زهویهمان ئه م سهر نهوهکانی
لهشکرگاکهیان بۆ شون باشترین  بهدوای با بهڕوهبهرن.  شارهکه
به دهستیان  لوه ی بهئاسانی بت شونک بگهڕین. شارهکهدا له 
مگهل پــهالمــاری گــورگ چــۆن  وهکــو  بگات، سهرپچیکهر  که سانی 
ئهوهی پاش و بیشکنن. ھرش بکهنه سهر دوژمن ئهوانیش دهدات،
دهکهین. ئاماده بۆ پشوودانیان شونی دامهزراندن بۆ لهشکرگاکه مان

دهیت؟ چ تۆ
تۆدام. لهگهڵ

گهرمای و زستان سهرمای له پشوودانه شونی و لهشکرگا ئهو ئایا
نایانپارزت؟ ھاویندا

ئهوان. بۆ مهبهستت خانووه  دیاره تۆ ھهبهته،
بازرگان. بۆ نه ک سهرباز بۆ خانوو بهم ،به

ده کهیتهوه؟ جیا یهکدی له خانووه جۆره دوو ئهم چۆن تۆ
کاری شهرمترین  بکهمهوه. ڕوون جیاوازییهکهیان دهدهم ھهوڵ 
ڕابگرت. مهڕهکانی پاسهوانی و یارمه تی بۆ سهگ لهوهدایه شوان
بخۆن. گورگ مهڕهکانی وهکو بهڕهیی، و برستی لهبهر سهگه کان

ناخۆشه. زۆر ئهوه
بگرین. کاره لهم ڕێ توانامانهوه به ھهموو ناکات پویست ئایا
ببن ئه وهی لهبری بگهیهنن، ھاوتی به زیان یارمهتیدهرهکان نهیهین

دهرچن؟ خاوهنکی بهبهزهیی دڕنده به
ئهوه پویسته بکرت.

زۆر کهسکی  ڕووهوه لهم  ناکات فریان چاک  ــهروهردهی پ ئایا
دهرچن؟ چاک

کهسکی چاک. به دهیانکات بهدنیاییهوه، ئهو پهروهردهیه،
ئهوه ی گالوکۆن. ئهی چهسپاو باوهڕکی به نهکه ین ئهمهش با
پهروهردهیهی ئهو ئهوان. بۆ دروسته پهروهردهکردنکی دهمانهوت
دهدات ھانیان و چاک که سکی به ده یانکات دیکهدا کهسانی ئاستی له

بپارزن. خهكى
ڕاسته. ئهوه
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جۆره ئهم لهگهڵ که بچن، کشهکه بۆ بهمجۆره ھهندک دهگونجت
ھهبت. موکیان یان خانوو، پاسهوانهکان فربوونهدا و پــهروهرده
خراپه ئــازا، و چاک زۆر پاسهوانکی به ببن نهگرین ل ڕگهیان

نهکهن. ھاوتی بهرانبهر
بن کهسانه ئهو ئهگهر بژین. شوهیه  بهم دهبت ئهوان بیرکهرهوه،
خاوهنی بهوالوه پویست له نابت کهسیان یهکه م، دهمانهون. ئمه
زهخیرهیهک یان خانوو،  خاوهنی نابت دووهم، کهسیان بت. موک
سیهم، پویستیهکانیان نهتوانن بهکاری بھنن. کهسانی دیکه که بت،
ئــهوهش نه بت. زیــادیــان و کــه م بکرن بهجج بهجۆرک ده بت 
مسۆگهر بۆیان ھاوتیانهوه لهالیهن  باجدان ڕگهی له مووچه به
خوانک لهسهر لهشکرگا دهژین و له چوارهم، ھهموو پکهوه دهکرت.
که نییه ، زه جۆره بهو پویستیان دهکهین فریان دهخۆن. خواردن
دهروونیانی خوداوهند ئهوان چونکه دهده ن، بۆ ھهوی دیکه  کهسانی
ئهگه ر بواییه ب کارکی ئهوه که دهکهین، فریان کردووه. زر پ
شون دیکه لهگهڵ ئهوانی و نهپارزیت پیرۆزهی دهروونت زه ئهو
ز ئهوان نادرت ڕگه شاره کهماندا لهنو لهبه رئهوه بکهویت. ز
و دهکهن خۆیانهوه ز به ئهوانهی نابت لهگهڵ کۆبکهنهوه. زیو و
لرهوه یهک بنمیچدا بژین. زیودا دهخۆنهوه لهژر ز و پهرداخی له
پاره بکهون و ماڵ و موک شون ئهگهر ده پارزن. شارهکه  و خۆیان
به دهبن پاسهوان. نهک جووتیار و ماڵ و موک بهڕوهبه ری به دهبن
خهکی له ڕقیان تهمهنیان بهدرژایی دۆست. نهک ھاوتیان دژمنی
دادهنن. یهکدی دژی پالن و نهخشه ده بت. لهوان خهکیش ڕقیان و
شار ناترسن. دوژمنهکانیان له دهترسن ھاوتیهکان له ئهوهندهی 
خانوویان، دهبت پاسهوانهکان ھۆیانه  ئهم دهبهن. لهبهر ورانه بهرهو
ده کات. یاسا بهرقهراری ئه مهش بکرت. ئاماده دیکه بۆ شتهکانی وهکو

ڕازی نیت؟ بهمه ئایا تۆ
ڕازیم بهدنیاییهوه گوتی: گالوکۆن



چوارهم بهشی
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له چۆن بهرگری سوکرات، گوتی: و بی ئهدیمهنتۆس گفتوگۆکهی
بهختهوهر زۆر پاسهوانهکان بت تۆ کهسک ئه گهر دهکهیت، خۆت
ئهوانهو خۆشیشی دهستی  به شار خۆیاندایه؟ له ناکهیت خهتاکهش 
خواکان، بۆ قوربانیدان نوماڵ، کهلوپهلی و تهالر نابینن. زهوی، ل
کهسانی ده ست شتانه به ئهم ھهموو زیو، و ئه نجا ز و میوانداری
وهکو شارهکهدا، له تۆ پاسهوانهکانی بن، خهکی لهوانهیه دیکهوهیه.

دهکهن. شار چاودری و دهژین بهکرگیراو
زۆر  پارهی بۆ ئهوان دهوت. چیت لهوهزیاتر وایه، به گوتم،  من
و بکهن شار دهره وهی گهشتی ناتوانن دهژیــن. ساده ناکهن و کار
ئاره زووی به تاکو نییه ئهوه نده پارهیان بدهن. ددارهکانیان به دیاری

سهفهر بکهن. خهکی خۆیان، وهکو
له بهرگری چۆن دهپرسیت، تۆ بگرین. ڕهخنهیهش ئهم با باشه،

بکهین؟ خۆمان
.به

بهرگریکردنیش پشوومان ڕگهی باسهکهی بگهڕینهوه سهر ئهگهر
دهدۆزینهوه.

بن بهختهوه رتر دیکه لــهوانــی کۆمهڵ تاقمکی دهســتــهو ئه گه ر 
له کهسک ھهموو دهمانهوت ئمه به م نییه، سه رسامبوون جگهی
باوهڕهیدادپهروهری ئهو گهیشتینه ئمه بژی. بهختهوهرانه  شارهکهماندا
خراپی شارهی به ئهو بهئاسانی سهقامگیر دهبت. جۆره شارانه دا لهم
و سهرنجدان لهگهڵ ــات. دهک مهحکومی ـــادادوهری ن به ڕوه بچت 
دهست پرسیاره کهمان جۆره شارانهدا وهمی دوو ئهم بهراوردکردنی
ھهمووان بۆ بهختهوهری له پ شارکی دهمانهوت ئمه دهکهوت.
نهبن. به خته وهر له دانیشتووانی تاقمک و دهسته ته نیا به دامهزرنین.
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دهکهین)32. بهمزووانه  خراپیش، شاری باسی (ھهروهھا
بکهین. ڕه نگی دهمانهوت دروست دهکهین و په یکهرک ئمه گریمان
بهشکی ھهموو که له چاوه کانی، چونکه ل ده گرت، ڕهخنهمان کهسک
ئهم خۆمان بۆچوونی به ئمهش کراون. ڕهش جوانترن، پهیکهرهکه
جوانی به ئهوهنده  چاوهکانی ’‘نامانهوت دادهنین: گونجاو به وهمه
دیکهی بهشهکانی بۆ ھهموو ئهمهش چاو نه چن. له که بکهین، ڕهنگ
بهشهکانیدا لهگهڵ  که  جوانه، لهودا پهیکهرهکه دهبت.  پهیکهرهکه 
جۆره نابت شوه، بهھهمان بکه یت‘‘. ڕه نگیان خۆیان بهگورهی
بشونت. شوازیان بسهپنیت پاسه وانهکاندا به سهر بهختهوهرییهک
گودار ملوانکهی و مۆر جلوبهرگی به جووتیار چۆن دهزانین ئمه
خۆی ئارهزووی به زه وییهکهی و سه ر بازنینهوه ، بیخهینه ز و

له نزیک گۆزهسازکهره کان چۆن دهزانین بکات. کاری لهسهر
بهمجۆره بخۆنهوه. گۆزهکردنهکهشیاندا له گهڵ و دانین کوورهوه
کارهمان بــهم بکهین. بهختهوهر دیکه کهسانی ھهموو ده تــوانــیــن،
شوازیان و دیکه  شتکی به نابن گۆزهسازکهرهکه  و جووتیارهکه 
نهبت ژیر و  وریــا له کارهکهیدا پینهچیهکیش ئهگهر ناشونرت.
شارهکهمان به زیــان ھنده دابنت چاک پینهچیهکی به خۆشی و 
جۆره کهسانهدا ئهم بهسهر ئهوهنده دهکهین باسی ناگهیهنت. ئهوهی
پاسهوان به ڕاستی شارهکهمان پاسهوانی ئهگهر به م نابتهوه، ساخ
دهبهن. ڕووخان بهرهو شارهکهمان ئهوا دانا، پاسهوان به  خۆیان و نهبن

بهختهوه رکهن. دانیشتووانی و بهرن بهڕوه شارهکه دهتوانن ئهوان
پاسهوانی ڕاستهقینهمان خراپه بکات ئهگهر کدهتوانتله شارهکهدا
یان پاسهوانهکان، دهمانهوت ئمه نهچت لهبیرمان پویسته ھهبت؟
پاسهوان ئهمه بۆ به ختهوهرکهین. شارهکهمان نو دانیشتووانی ھهموو
بواری له و بکهن بهرنامهکهمان پهیهوی دهبت یارمهتیده رهکان و
دیکهشه. تاقمه کانی و دهسته بۆ ئهمه بن. لھاتوو و شارهزا خۆیاندا
چاکی به شارهکه و ده بن بهختهوهر ھاوتیان ھه موو لهم ڕگهیهوه

کردهوه. تۆ چاکت ڕوون فهرمانه وایی تدا ده کرت. ئهو گوتی:
پدهکهم، دهستی ئستا که دیکهش، ڕوونکردنهوهیه ی ئهم تۆ ئایا

دهزانیت؟ چاک به
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ڕوونکردنهوهیهک؟ چ
دهکه ن تووشی گهنده ی کارمهندهکان که شتانه بکهوه، لهم بیر تۆ

دهکهن. خراپیان و
چی؟ وهکو

ھه ژاری. و سامان
دهکه ن؟ گهندهی تووشی کارمه ندان چۆن

لهسه ر بوو دهوهمهند گۆزهسازکهرک  که  باوه ڕهدایت، لهو تۆ
خۆی بمنتهوه؟ کارهکهی

نا.
نابت؟ خهمتر ب و تهمهتر جاران له ئایا

زیاتر. جاران له ،به
خراپ؟ گۆزهسازکه رکی به نابت ئایا

خراپتریش.
گــۆزهســازی بــۆ چــاک ئامری ناگرت ڕــگــه ی ھــه ژاریــش ئایا 
و بکات باشی به  کــارهکــه ی ناتوانت حاهتهدا لــه و به کاربھنت، 
فری خراپ کاردهکهن ده ستیدا له ژر ئهوانهی یان منداهکانیشی

ببن؟ پیشهکه
ھهبهته.

بهرھهمی دهکهنه سهر کاری خراپ  ھهژاری  و سامان  بهمجۆره
کارمهندهکه.
وادیاره.

پاسهوانهکانمان تاکو دۆزیوهتهوه دیکهشمان شتی دهچت، لهوه
ببنهوه. شارهکهمان بو لهنو نهده ن و ڕگه ئاگاداری بن

چی؟ وهکو
تهمهی و ڕابـــواردن ھۆی دهبته  یهکهمیان  ھــهژاری. و سامان 
دیسانهوه  و خــراپ به رھهمی و کۆیالیهتی دووه میش شــۆڕش؛ و 

شۆڕش.
چۆن بوو، پاره ب شارهکهمان ئهگهر سوکرات ڕاسته، به م ئهوه
ئاشکرایه دهوهمه ند؟ شارکی دژی بهتایبه تی جهنگهوه ، بچته بتوانت
شاردا دوو له گهڵ جهنگهوه، بهم شار بچینه یهک دژی ئاسان نییه
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ئاسانه.
چیه؟ مهبه ستت

جهنگهوه، بچته ده همهند شارکی دژی شارهکهمان ئهگهر یهکهم،
ڕاناوه ستن؟ دهوهمهندهکان دژی پاسهوانهکانمان ئایا

.به
چاکی یاریزانکی که نیت،  بــاوهڕه دا لهو تۆ ئهدیمهنتۆس، باشه،
شهر قههودا و دوو یارینهزانی دهوهمهند لهگهڵ بتوانت شهڕه مشت،

بکات؟
کاتدا نهتوانت. لهوانهیه لهیه ک

کھهناسهب به یهکه یه که و ڕاکات دهستیان لهژر ناتوانت ئایا
شهڕ ناتوانت بهمجۆره  ئایا بــدات؟  لیان خۆریشدا گهرمای له بهر 

بکات؟ زیاتریش کهس دوو لهگه ڵ
جگهی سهرسوڕمان نییه.

زۆرتری ئهزموونی و زانیاری ده وهمهندهکه نیت باوهڕه دا له و ئایا
چۆن دهکرت؟ جهنگ بزانت و کهمتر ھهبت لهبارهی شهڕهمشتهوه

باوهڕه دام. لهو
س و ئهوهنده دوو پاسهوانهکانمان دهتوانن بهرانبهر ڕووهوه، لهم

بوهستن. جهنگدا له خۆیان ژماره ی ئهوهندهی
دروسته. ئه وه ھاوڕام. لهگه تا من

”ئمه یاسا بن: و بنرن دیکه شارهکه ی بۆ نونهر چۆنه ئهگهر
نییه. ئمه بۆ سوودیان و کۆبکهینهوه  زیو و ز گرتووین ل ڕگهی
بۆ دوژمنه کانمان سامانی و ئمهوه بهرهی وهرنه جهنگه دا لهم ئوه
شهڕ ھار سهگکی وهکو ببیستت،  گوتهیه  ئهم  ھهرکهسک ئوه.“

مهڕ؟ به دهبت یان دهکات،
تان شارکهوه  لهالیهن شارهکان ھهموو سامانی ئهگهر بهم وایه،

مهترسییه. جگهی شاره ئهو دهوهمهندبوونی بکرت
دهخهیته شارک ھهموو چونکه ھهژارانهیه، بیرکردنه وهکه ت تۆ

دایدهمهزرنین. ئمه شارهی ئهو ڕیزی
چیه؟ مهبه ستت

چونکه بدۆزینه وه، گهوره کانی دیکه بۆ شاره دیکه ناوی دهبت ئمه
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لهوان یه کک ھهر شار. یهک نهک گــهورهن، شارکی چهند ئــه وان
جهنگدان. لهنو یهک بهرانبهر و  پکھاتووه  شار دوو له بهڕادهیه ک
دانیشتووان ژمارهی یان به دهوهمهند، ئه وی دی ھهژارو یهککیان
شارک چهند به ئهگه ر دابنیت. شاریان یهک به ھههیه جیاوازن.
پاره و دهسهتی بهنی و بیت  یهککیان ھاوپهیمان دایانبنیت و لهگه ڵ
و دوژمنیش کهم. ئهگهر ده کهیت زۆر بۆ خۆت بدهیت، ئهوا دۆست
به بکرت فهرمانهوایی دهمانهوت بهمجۆره ی ئمهش شاره کهی
ناودارتی بهناو بکهین. خۆمان شهڕی ده توانین پاسهوانیشهوه ھهزار
لهنو شارک لهمه چاکتر تۆ کرده وه. به بهکو مهبهستم ئهمه نییه، نا،
ھهیه  شار ھهرچهنده نادۆزیتهوه33. بهربهرییهکانیشدا و یۆنانیهکان
ڕناکهویت؟ ئهم خاه لهسهر ئایا گهورهتره. به ڕووبهر ئمه لهوهی

بهدنیاییهوه. با،
بۆ پاسهوانهکانمانه وه له الیهن سنوورک دانانی دهبته ئه مهش
دهستنیشان شارهکه بۆ زهوی پویست بهگورهی ئهوان شارهکه.

دهکهن.
سنوورک؟ چ

گهشه دهبت شار یهک مادامهکی به مجۆرهیه. من بۆچوونی به
دهبت. سنووردار گه شهکردنهکهی ئهوا بکات،

. چاکه
گهورهیی ئاگاداری دهردهکهین پاسهوانهکانمان بۆ فهرمان کهوابوو،

بکهن. له ڕووبهرهکهیدا نهک له ناودارتی شارهکهمان بچووکی و
ڕهوایه. فهرمانه ئهو

ھهست مندانهی ئهو گوتمان که ئاسانتره، لهمه پشوو، فهرمانهکهی
پاسهوانهکانن، ڕهوانهی الی مندای و دهکرت له بوونیاندا به کهمی
مندای ھاوتیهکانی دهکرن. فربوون و پهروه رده بۆ ھاوتیهکانی دیکه
پاسه وانهکانهوه. نو دهخرنه نییه کهموکورتیهکیان ھیچ که دیکهش،
خۆی تایبه تی پیشهی کارو ھاوتییهک چونکه ھهر پویسته، ئهمهش

ھهمووان. بۆ شارک به دهبت شاره کهش ھهیه.
ئاسانتره. پشووتر له وی ئهمه

من ھهروهھا بن. زۆر ئهدیمهنتۆس گرنگترن لهوهی فهرمانهکانمان،
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تهواون. شتکی مهزن نین، بهکو فهرمانی دهم
چۆن؟

و ژیر كهسانى به دهبن بکرن، فر منداییهوه  له ھاوتیان ئهگه ر
نهدراوه. پ شتکیان چاکهکان دهبینن و دهزانن چ خۆیان ھۆشمهند.
پهنده ئه و لهسهر دهبت زاوزــکــردن و ھاوسهربوون نموونه بۆ 

ھاوبهشن. شته کاندا ھه موو له ھاوڕکان دهت: که دابمهزرن،
ئهوه زۆر چاکه.

چاک دامهزراندنیهوه ڕۆژی یهکهم له شارهکهمان بهدنیاییهوه،
و پهروهرده بهر. دهگرته خولهیی شوازکی گهشهکردنهکه ش بوات
کایهوه. کهسانی دهھننه سوودبهخش و چاک کهسانی فرکردنی چاک
چاکتر پشووتریان نهوهکانی له خونده واریش و په روهردهکراو چاک

دهبتهوه. ل چاکتریشیان نهوهی دهردهچن.
ڕاسته. ،به

لهسهروو نهبن. گهندهڵ دهبت فر بکرن فهرمانهواکان بهکورتی،
ھۆنراوانه و  مامۆستا و تازهبوونهوانه ئهو دژی دهبت ئهمهوه، 
سیستهمهکهمان. لهوانه شیرازهی شواندنی ھۆی دهبنه ڕاوهستن، که
له سهر یهکه مجار بۆ خۆشه ال گۆرانیهیان ئهو خهکی دهن: بترسن
گوتهیه  ئهم  بۆ ستایش ھهندک  دهیبیستن34. گۆرانیبژهکه زاری
بهکو نهبت، نوێ  گۆرانی مهبهستی شاعیر بۆی دهچن، وا دهکهن.
بکرت. بۆ ستایشی نابت ئه مه بت. گۆرانیگوتن نوی شوازی
ھهڕهشه چونکه بت، نوێ مۆسیقای له ئاگایان دهبت پاسهوانهکان
باوهره ی ئهو گه یشتوومه ته دهت، دامۆن دهکات. سیستهمهکه مان له
نوێ شارهکهدا یاسای له گۆرانکاری بهب شارک مۆسیقای شوازی

نابتهوه.
به شــورا ــراوه، ــۆن ھ و مۆسیقا بــه پاسهوانهکانمان ــوو، ــه واب ک

دهکهنهوه. بهرز خۆیاندا چواردهوری
دهکات. (شارهکه) س ئهوانهوه ئاگایی ب بهڕهیی له

به کهس زیان گوگرتن و لدان تهنیا بۆ مۆسیقا بین، به، وه کو
ناگهیهنت.

ھهنگاو ھهنگاو به و بو نهبت و پهرش بهڕه یی ئهكاتهی تاكو
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خهکی تایبهتی ژیانی كاتك زیانه. ب نهکات داگیر ژیان الیهنهکانی
یاساوشوهیفهرمانهوایی، سهر السارانه شکاردهکاته دهکاتو داگیر

ده گرتهوه. تایبه تی و گشتی ژیانی بهتهواوی
ھه یه؟ ئاکامهی ئهم

ھهیه تی. من بۆچوونی به
پویستی یاری مندان کرد، باسمان سهره تاوه وهکو له کهوابوو،

ھهیه. یاسایی سهرپهرشتیکردنی به
پهروهرده جۆره بهو مندان یارییهکانیان بهڕهیی بت و ئهگهر

ل دهردهچت؟ چاکیان کهسانی بوون گهوره ئایا که  بکرن،
دهرناچن. چاک نا،

دهکهن، یاساکان پهیهوی دهبن چاک یاریکردنی فری مندان کاتک
دهبن گه وره چاکی دهبن، به ھۆنراوهی (دیاریکراو) و مۆسیقا فری
ئهگهر بهپچهوانهشهوه دهکهنه وه. چاک خراپهکان کاره و ھههکان و

دهردهچن. خراپ دانهمهزرابتن یاساکانمان لهسهر یارییهکانیان
ڕاسته. ئهوه

خۆشیان پش نهوه کانی لهناوچووهکهی نهریته ھاوتیانه ئهم
دهدۆزنهوه.

چی؟ وهکو
بت، بدهنگ گه ورهدا له ئاستی الوک پویسته  چ کاتکدا له وهکو،
و جلوبهرگ قژدانان، باوکی بت، و دایک ئاگای له ھهستت، له بهریان

دیکهش؟ شتی زۆر و ھهسوکهوت لهپکردن، پو
وایه. به

ئـــهم دابـــنــــــیـــن. بــــۆ ـــان ـــاســـای ــســت نــــاکــــات ی ــوی ــ وابـــــزانـــــم پ
بـــدهیـــنـــهوه. ــان ــی ــل گ نــاتــوانــیــن ده ڕۆن و  ــــن  د ــه   ــان شــت  جـــــۆره  

بدهینهوه؟ گلیان چۆن
و پـــهروهرده  دهردهکــهوــت ئهدیمهنتۆس، بت، جۆرک ھه ر به  

سهر که سهکه. کاردهکهنه له سهرهتاوه فربوون
ده چت؟ له خۆی که نییه، ئهوه  که سک ھاندهری ئایا

ھاندهره.
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یان چاکی به نویه مرۆڤکی  تهواوکردنی پــه روهردهش  ئامانجی
خراپی.

ھهبهته.
دانهنا. شتانه جۆره ئهو بۆ یاسام بۆیه

ھۆیهکهت بهجیه.
بۆ بازاڕدا خه کی له کاسپی، بهنی بازاڕ و ،ب توخوا پم کهوابوو،
دامه زراندنی شکاتکردن، و یهکدی بریندارکردنی و کرکاری نموونه،

دامه زرنین؟ بۆ یاسایان شارهکهدا له پاره دان و دادگا
خۆیان چاکن ئهوانهی نالهباره . چاکدا مرۆڤکی بهسهر حوکمدان

بهڕوه بهرن. کارهکانیان چاکی به چۆن دهزانن
بمننهوه. خۆیان وهکو خوا بکات، یاساکانمان، ئهگه ر ،به

لهو دهکــهن. لهسه ر کاری و دهگــۆڕن یاساکان  نهبوو،  وا ئه گهر
دهگهن. چاک ئاکامکی به ئهوان، بۆچوونی به ڕگهیهوه

لهبهر مرۆڤه نهخۆشانهی ئهو وهکو ئه وانیش، ئهوهیه، که مهبهستت
ناھنن، ڕهفتار دهکهن. زیانبهخشهکان له کاره الساییان واز

وایه. به
وانیه؟ ھهیه ، سهیریان ژیانکی ـــهرده وام ب کهسانه جــۆره ئــه م 
نهخۆشیهکهشیان نــاکــات. نه خۆشییه کهیان چـــارهی ده رمــانــکــردن
ـــی چـــاوهڕوان ھــهمــیــشــهش ده ڕوات. ئـــاـــۆزی و  خـــراپـــی  بـــــه ره و 
دهکـــهن. نــهخــۆشــیــهکــهیــان  ده رمــانــــکــی چاکتر بــۆ چــاکــبــوونــهوهی

دهژین. وا کهسانه، جۆره  ئهم
دادهنــــن؟ دوژمــنــی پــ دهــــت بــه  سه یر نییه  ئـــه وه ی ڕاســتــیــان
شهھوهت و خــواردن، زۆر و خــواردنــهوه له واز بیت نموونه بۆ 
ناکات. چــارهتــان نهشته رسازییهک  و ــان دهرم ھیچ بھنن.  ته مه ی

نییه. سهیر
نیت. کهسانهدا ئهم جۆره  لهگهڵ وادیاره

نیم. لهگهیاندا بهدنیاییهوه،
بژین؟ جۆره  شارهکهمان بهم ھاوتیانی که نیت، ئهوهشدا لهگه ڵ
بهم بهرقهراره تدا فهرمانهواییان خراپی به شارانهی ئهو نابینیت
و ناخۆشی له کاتی ھاوتیان دهکهن له داوا ده چن؟ به ڕوه  جۆره
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کهسانی شارانهدا لهم نهدهن؟ تک شارهکه ڕامیاری دهسهتی مردندا
دهسهتدارهکان بهگورهی ئهوانهی و ڕژم شونکهوتووی زمانلووس،
دادهنرن. ژیر و زانا و ڕز خاوهن به کهسانی ده کهن ھهسوکهوت

دهدهمهوه. ڕهتی من بت بهمجۆره شارک ھهر
دهکه ون شارانه جۆره ئهم شون که سانه ی ئهو دهربــارهی ڕات

نییه؟ پهسه ند ال ئامادهبوونیانت و ئازایهتی ئایا چیه؟
فه رمانهواکانیان ده زانن ھه ی خههتاندون، وا زۆرینه ئهوانهی ،به

لھاتوون. بهڕاستی
تۆ بۆچوونی چیه؟ چۆن بهزهییت پیایاندا دتهوه؟ یان به مهبهستت
به باوهڕ بهم بپوت، به رزی چۆن نهزانت خۆی کهسک دهگونجت

به رزه؟ پ شه ش بات بن پی بکات خۆی وهکو نهزانی خهکی
ناکهمهوه. بیر وا نا،

ئهوان سهیرن. زۆر کهسانه ئه م مه به. ده ق بهرانبهریان کهوابوو،
باوهڕهشدان له و دهیگۆڕن. دوایی و دادهنن دیکه کهسانی بۆ یاسا
کردن باسمان که بــازاڕ)، (نو فوفنهی ئهو بۆ  ڕگهچارهیهک
(ھیدرا)یان سهرکی تهنیا ئــهوان که  بزانن، بهبئهوهی ــهوه ده دۆزن

بیوه35.
بکهن؟ کاره دهتوانن ئهو ئایا

خۆی به م خراپیشدا و یاساساز لهنو شارکی چاک وا تدهگهم من
نهکات. ماندوو یاسایهوه جۆره

چاوهڕوان ل دهستکهوتکی ھیچ سووده . ب خراپدا شاری لهنو
نهریته یاساو شون بهئاسایی خهکی چاکیشدا شاری له ناکرت.

دهکهون. دامهزراوه کان
بکهین؟ باسی لرهدا، لهگهڵ یاساداناندا ھهیه دیکه  چی

دلف (پهرستگای) نو ئهپۆلۆی بۆ بــهم نهماوه،  ئمه بۆ  ھیچ
بکرت. دهستنیشان ماوه  یاسا چاکترین

چیه؟ ئهوه 
قوربانیکردن و دروستکردن به پهرستگا پهیوهندییان یاسایانهی ئهو
قارهمانهکانهوه  دوهکان و و خوداوهند بۆ خزمهتگوزارییهکانی دیکه و
لهبارهی زانیاریمان ئمه بۆیان. چاکهکردنه و مردووناشتن بۆ و ھهیه
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نهوهکانی بۆ دهبت زانینیش لهباره یانهوه بۆ نییه. شتانهوه جۆره ئهم
جیھان ناوهڕاستی له خوایه ی ئهو لهوهی دنیام بگهڕینهوه. خۆمان پش

زانیاریهیه36. ئهو سهرچاوهی دانیشتووه تاشه بهردک لهسهر
بکهین. وا پویسته جوانه، گوتهکه ت

ھهنگاوی دامــهزرا. تۆ شارهکهی ئهریستون، کوڕی باشه، ئستا
و بكاتهوه. براکهت ڕووناک بهردهممان با بنه بۆ چرایهک دووهم
دادوهری لهکودا بزانن تاکو بکه بانگ دیکهش ئهوانی و پۆلمارکۆس
ئهو نییه گرنگیش بدۆزنهوه . جیاوازییه کانیان ھهیه . نــادادوهری و 

بزانن. پی دیکه که سانی و خواکان نادادوهر، یان دادوهره  کهسهی
دا بهنت تۆ واتایه کی نییه. دهکهیت باسی ئهوهی تۆ گوتی: گالوکۆن
بپارزیت. دادوهری خۆت بهو کهسه دانا بگهڕیت. تۆ بهدوایدا خۆت
به پویستیم بهم ده کــهم، بهجج خۆم بهنهکه ی من ڕاسته ،

تۆیه. یارمهتی
دهده م. یارمه تیت من

ئهگهر مــن،  بۆچوونی به بــیــدۆزمــهوه. ڕگهیهوه لــهم ھــیــوادارم 
چاک پویسته بهتهواوی شارکی دروستی دامهزرابت شاره کهمان به

بت.
پویسته.

و ئازایهتی و مامناوهندتی و زانایی له پ که شارکه ئاشکراشه،
دادوهری.

ئاشکرایه.
ئمه که  ئهوانهیه ، ماوه ئــه وهی ھهبت، خهسهتانهی ئهم  ئه گهر

نهماندۆزیونهتهوه؟
ھهبهته.

زاناییه. چاکانه  لهو یهکک کــردووه. ئاماژه چاکهمان چوار ئمه
چیه؟ ئهوه ھهیه. لهبارهیهوه ناڕک شتکی وادیاره

حوکمدانی چونکه زانایی، له په شارهکهمان ده کهمهوه بیر وا
وانیه؟ تدایه. چاکی

وایه. به
نهک زانینهوه، ڕگهی به چونکه له زانین، جۆرکه چاک حوکمدانی
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ــدا.   ــان ــهک شــت بـــهســـهر ده دهن چــــاک  حــوکــمــی  ــکــی   خــه نـــه زانـــیـــن 
                                                                                                   

ئاشکرایه.
ھهیه. له شارهکهدا زانین جۆرک چهند بهم

بهدنیاییهوه.
چاکی حوکمی و دهکات زانا شارهکهمان دارتاشه کان زانیاری ئایا

ده کات؟ سهقامگير تدا
وانیه. نا،

به زانیارییهکهی زانیارییه شارهزاییه. کهوابوو، ئهو دارتاشیدا له
دانانرت. زانایی

دانانرت. بگومان
چیه؟ دیکهوه کانهکانی برۆنز و لهبارهی زانیاریمان

وانیه.
شارهزاییه؟ ئهوهش کشتوکاهوه لهبارهی زانیاریمان ئهی

دهچم. بۆی وا من
پهیوهندی به که ھهیه، شارهکه ھاوتیهکی الی زانینک جۆره ئایا
شارهکه له پاراستنی به پهیوهندی تهنیا و نهبت شتکهوه ھیچ تاکه

ھهبت؟ ناوهوه و دهرهوه
بگومان ھهیه.

ھهیهتی؟ زانینه چیه؟ ک ئهو
که به ھهیه، فهرمانهوایانه ئهو الی و پاسهوانتییه زانینه ئهو 

کردن. تهواو ناوزهدمان پاسهوانی
دهناسنت؟ پ لهبارهی شارهکهوه چیت زانینه  ئهم
له زانایی. په ده کرت و چاکی تدا شارکه حوکمی

یان ئاسنگهر ژمارهیان زۆرتره، له شارهکهماندا ھاوتیهک جۆره چ
ڕاست؟ پاسهوانی

ئاسنگهر زۆرتره.
چینی ژمارهی زانایی له  په و سروشتیه  شارهی ئهو کهوابوو،
به که ھه یه، زانینکیان جۆره  کهمه ش ژماره ئهم که متره. فهرمانهوای

کرد. ناوزهدمان (فهلسهفه) زانایی
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دروسته. بهتهواوی
له ک ده زانین دۆزیــیــهوه . چاکهیهمان چــوار لهو یهکک  ئستا، 

چۆن دۆزیمانهوه. نازانم ھه یهتی، بهم شارهکهماندا
ئاشکرایه. دۆزینهوه کهی ڕگهی من، بۆچوونی به

ھهیه شارهکهماندا له خهسهتهیان ئهم ئهوانهی نییه دژوار لرهوه 
بدۆزینهوه.

شاره که بۆ که نین، ھاوتیانه ئهو دادهنرن ئازا به ئهوانهی چۆن؟
جهنگهوه؟ دهچنه

نییه. دیکه کهسی زیاتر لهوان
بپارزن باوهڕهکانی  ھهیه دهسهتیان ئه وانهی  ئازایه. شارهکه 

بن. نه ترس فرکراون
دانانیت؟ ئازایهتی به  ئهوه

بکهوه. دووبارهی تکایه  تناگهم. بهتهواوی
خۆھشتنهوه. له جۆرکه ئازایهتی که ئهوهیه، مهبهستم

ھشتنهوهیهک؟ خۆ چ
مهترسی بهرانبهر په روه ردهوه ڕگهی له یاسا ھشتنهوهیهی خۆ ئهو
کۆنهدانه و  یه ”بوا“ پاراستنی و ھشتنهوه ئهمه ش دهدات.  ھانی

و ئاره زوودا. خۆشی یان ترس و ئهشکهنجه  باری گرانی لهژر
دهکهم. بهراورد بۆتی لکچوودا شتکی له گهڵ بکهیت حهز ئهگهر

بکهیت. بهراوردی حهزدهکهم
دهکات مۆر خورییهکهی ڕهنگی ئهوهی خومخانه ) (له دهزانی تۆ
خوریهکه دهیبات. به چهند پرۆسه یهکدا و ھهده بژرت خوری سپیترین
ڕهنگ کرا بهمجۆره خورییهی ئهو ھهدهمژت. شنهیی به ئهو ڕهنگه
خورییهک نــاڕوات. ڕهنگه که ی سابوونیش به شتن تهنانهت به شتن،
چۆن دهزانم، من دهبتهوه. کاڵ ڕهنگهکهی نهکرابت ڕهنگ بهمجۆره

دهڕوات. ڕهنگهکه ی
و پــاســهوانــهکــانــمــان ھــهــبــژاردنــی بــۆ ئمه ش  تبگه ،  کــه وابــوو، 
پرۆسهمان ھهمان وهرزش و و مۆسیقا ھۆنراوه به پهروهرده کردنیان
سروشتکی لهبهرئهوهی  بوو: ئهمه  کردمان ئهوهی کردن. ئاماده  بۆ
خورییه چۆن وهکو توانیان، ھهبوو چاکیان په روهردهیهکی و ئاسایی
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بوایان ببن. یاساکان فری چاکی به  ھه مژی، ڕهنگهکه ی  (سپیهکه)
جۆره ھیچ ناخیانهوه چووه بهجۆرک بیپارزن دهبت که شتانه ی، بهو
ھهروهھا نهکاته وه. کای ترس و ئارهزوویان و چژ وهکو سابوونک،
بهھزتره. من شتن بۆ سۆدهیهک یان سابوونک جۆره  ھهموو چژ له
یاسا دایناون، یان شتانهدا ھشتنه وهی ھهموو ئهو له ئاستی ئهم ھزه
دیکهی دادهنیت شتکی به  تۆ ئهگهر دادهنم. ئازایهتی داینهناون به

.ب پم
باوه ڕی  باسی تۆ دهم ئهوهنده تهنیا نییه . جیاوازم بیرکی  من
و فربوون و له ئاکامی و کۆیلهکانیش ھهیه الی ئاژهڵ که  ناکه یت، ڕاست
دانانیت. ئازایهتی به ئهمه تۆ ھهنهداوه. سهری پهروهردهکردنیشهوه

ڕاسته. بهتهواوی ئهوه
تۆدام. بۆچوونهکهی لهگهڵ کهوابوو،

دهکه یت. ڕاست ئازایهتی له جۆرک چهند باسکردنی لهباتی تۆ
ده کهین. ئازایهتی باسی بهدرژی دیکه جارکی بکهیت حه ز ئهگهر
گوتمان ــهوهی ئ ــه. ــی دادوهری به  ســهبــارهت  لکۆینهوه کهمان ئستا 

بهسه.
دهکهیت. ڕاست تۆ

و مامناوهندتی بیدۆزینهوه: ماوه شارهکهماندا له شت جۆر دوو
دادوهرییه. که گهورهکهمان، ئامانجه

ڕاسته.
بکهین مامناوهندییا لهگهڵ مامهه  بهبئهوهی  ھهیه ڕگهیه ک

دادوهری؟ بمانگهیه نته
بدۆزمهوه . مامناوهندتیدا پش  له دادوهری  نامهوت نازانم. من
مامناوهندتیدا بــه دوای له پشدا ڕابگریت من دی دهتهوت ئه گهر

بگهڕت.
دهگهڕم. و بهدوایدا ڕادهگرم تۆ دی من

بیدۆزهوه. فهرموو،
یان ھاوئاھهنگی، وهکــو بکهیت، تهماشای  لرهوه ده یدۆزینهوه.

دهردهکهوت. ھارمۆنی
ڕوویهکهوه؟ چ له
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و چژ بهسهر دهسهتگرتنه سیستهم. له جۆرکه مامناوهندتی 
ئارهزووهکاندا.

چ مهبهستکیان نازانم من دهکهن. ناوزهدی به“خۆ- ڕاگرتن“ خهکی
وانیه؟ دادهنن. به کلیلی مامناوهندتی گوتهیه ئهم ھهیه، بهم

وایه. بهتهواوی
و بهھزه ئهوهی نییه؟  گاتهبازی ڕاگرتن“ ”خۆ-  دهربینی ئایا
به یهک وهکو ده گیرت، ل ڕی و  الوازه ئهوهی ڕاده گرت،  خۆی 

دادهنرن. خۆڕاگر
وایه.

که بکات، دیاری بۆ ئهوهمان دهدات ھهوڵ دهربینهکه لهمه، بجگه
کاتک بهشی ھهیه. خراپ و چاک بهشی تاککدا ھهموو لهنو دهروونی
پی دهبات، بهڕوهی و دهگرت خراپدا به شی بهسهر چاک دهسهت

دهوترت ”خۆ- ڕاگرتن“.
بهشه بهسهر دهسه تی خراپهکه بهشه ئهگه ر دیکهوه لهالیهکی
لهگهڵ ھهسوکهوتی و تاکهکهوه پهروه ردهکردنی بهھۆی چاکهکهدا
شهرمهزار یان ،بهڕه دۆڕاو و به کهسکی خراپدا ھهبت، کهسانی

دهکهن. ناوزهدی
وایه. بهتهواوی

شته ئهو دهبینیت. تدا ئهمهی بکه  نوکهمان شاره تهماشایهکی
خۆڕاگرتنی و مامناوه ندتی به تۆ گیراوه بهسهردا دهسهتی خراپهی

دادهنیت.
ڕاسته. دهکه یت باسی تۆ ئهوهی دهکه م، تهماشا من

چژه کان، وهکو جیاواز، ئارهزووی  حهزو  کهسک ھهموو ئستا
ئهوانهی و زۆربهی خزمهتکارهکان ژنان، و مندان لهنو ئازارهکانی

ده بینت. کۆمهیه تیدا دهژین) نزمی پلهی (له ئازادن
ڕاسته. ئهمه

ساده ئارهزووهکانیان حهزو که دهبینت، کهسانه ش ئهو ھهروه ھا،
سنووردارن . و

ئهو چونکه کــراوه، سهرپهرشتیان ئــهوان تگهیشتنی به گورهی
کراوه. بۆ په روهردهشیان چاکترین و چاکن سروشت به کهسانه 
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ڕاسته. ئهوه
زانایی به نزمهکان کهسه ئارهزووهکانی حه زو نابینیت کهوابوو،
سهرپه رشتیان و به ژماره کهمهکان کهسه بهرز ئارهزووی حهزو و

کرابت؟
دهبینم. ئهوه

بهسهر دهسهتی ھهبت خۆڕاگر شارکی ئهگهر ڕووهوه لهم
بهته واوی. شارهکهی ئمهیه. ئارهزووهکاندا گرتبت حهزو

نییه؟ مامناوهندیهش ھۆکاره ئهم لهبهر ئایا
وایه.

شارک فهرمانهواییکراوانی  و فهرمانهوا ئهگهر لهمه، بجگه 
شارهکهی له ئهوا ھهبت، فهرمانهوایی لهسهر بیروڕایان جۆر یهک

نیت؟ ھاوڕا لهگهما ئایا ئمه دایه.
ھاوڕام. لهگهتا بهتهواوی

ژیانی کامیاندا له ڕــکــهون خاه ئــهم لهسهر  ھاوتیان ئه گه ر
فهرمانهواییکرا یان فهرمانهواکان لهالی دهدۆزینهوه؟ مامناوهندی

وهکان؟
ھهردووکیاندا. له دهچم بۆی

ھاوئاھهنگی دهچت. جۆرک له مامناوهندتی چۆن لرهدا دهبینیت
چۆن؟

سهر یهککیان ھهر که  زاناییهوه، و ئازایهتی بهپچهوانهی چونکه 
مامناوهندتی دهکهن، زانا ئازاو شارهکهمان  دهروونــهو بهشکی به 
الوازهکان، ھزدارهکان، دهتوانت ئهو ھهیه. بهشهکاندا ھهموو لهنو
یان ژماره، لهشهوه، بهھزی ژیرییهوه،  لهڕووی له نوانیاندان ئهوانهی
پکهوه گۆرانی  یه ک ھهموویان و بخات ڕک پکهوه بت  سامان
و خراپهکاندا و چاک الیهنه  لهنوان ڕکهوتنه و تکایی ئهم بن.
مامناوه ندتی به فهرمانهواییکراوهکاندا فهرمانهواو (دهروونی) لهنو

دادهنرت.
تۆدام. ڕاکهی له گهڵ بهتهواوی

چاکهمان س ئستامان، بیروڕاکه ی و بۆچوون به گورهی باشه،
جۆره چ  دۆزیوه تهوه. شاره کهماندا له چاکهکاندا جۆره چوار لهنو 
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نیشان چاکتر شارهکهمان تا نهکردبت باسمان ماوهتهوه چاکهیهک
بدات؟

دادوهرییه. چاکهیه ئه و ئاشکرایه
دیاره.

وهکو دارستانهکهدا، له نو خۆمان پویسته گالوکۆن کهوابوو،
تاکو بده ین،  تگهیشتن ھهوی  و  بدهین  حهشار  نچیر) (بۆ ڕاوچی 
ون (دارستانهکهدا) تاریکی  لهنو دهرنه چت. لهدهستمان  دادوهری
ئاگادارم دۆزیتهوه، من پش ئهگهر بدهین. دۆزینهوهی ھهوی و نهبت

بکه.
و تۆ بکهوم ئهگهر شون دهیبینم باشتر بهم دهبوو، وا خۆزگه

بدهیت. نیشانم تۆ
کهوابوو، شونم بکهوه.

بکهیت. پشهوی ئهگهر دهکهوم شونت
پ و چه (خۆحهشاردانه کهمان) شونی بهم دهکهم، ئهوه  من 
ديكهش شونهکانی دژواره. گــهڕان تاریکه وه شونه لهم سبهره.

گهڕانه کهمان دهستپبکهین. و دهبت بهمجۆرهیه
ئهوه خهبهرکی خۆشه.

ئمه گه مژهین. وا نهبت، ئهگهر
ڕوویهکه وه؟ چ له

له قاچمان گهشتهکهمانهوه سهرهتای له دهگهڕین ئهوهی بهدوایدا
بهدوای کهسک زۆرجار گاتهبازییه. ئهمهش بینیوه. نهمان و ئاوه
قاچی بهر تهماشای ئمه  دهستیهوهیهتی.  به  که دهگهڕت، شتکدا

نهماندۆزییه وه. بۆیه  دهمانوانی، دوور و نهکرد خۆمان
چیه؟ مهبه ستت

پمان و دهکهین دادوه ری باسی لهمژه ئمه که ئهوهیه، مهبهستم
نهزانیوه.

درژه. پرسیارهکه وهمی بۆ پشهکییه ئهو
ھهیه. واتایهکی دهیم بزانه، ئهوهی من و بگره  گوێ کهوابوو،

پویسته گوتمان و کرد باسمان که ئهوهیه ، دادوه ری من، دیدی به
جارک چهند  بت لهبیرت ئهگهر بت. بهرقهرار شارهکهماندا لهنو 
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به سروشت که پیشهیه دابنرت، ئهو دهبت لهسهر گوتمان ھهركهسه
له گهیا دهگونجت. و ئاماده کراوه بۆی

کرد. باس جارک چهند ئهوهمان ،به
گوتمان، ئمهش بیستووهو دیکهمان کهسانی له ئهمه وه، لهسهروو
و پیشه ئهو  تکهونهکردنی و خۆت  کــاری به ھهسانه دادوهری

ناگونجن. یه کدییا له گهڵ که کهسانهیه ،
گوتمان. ،به

ئایا دادوهرییه. تبدر کاری خۆی بهگورهی ھهرکهسه کهوابوو،
چیه؟ ئهمه بۆ بهگه م دهزانیت

.ب پم نازانم،
له زانایی و  ئازایهتی مامناوهندتی،  دۆزیــنــهوهی  پــاش وابــزانــم
بۆ ھزکه ئهمهش نه کرت). بۆ (ئاماژهی مایهوه ئهمه شارهکهدا
پاش دۆزینهوهی گوتمان ھهروهھا شارهکه. و ھشتنهوهی گهشهکردن

باسمان نهکردبت. ماوهتهوه دادوهری له چاکهکان جۆر س
.به

شارهکهمان دی ئه وانی به ب چاکهیهک جۆره چ بزانین نییه ئاسان
فهرمانهواو ڕکهوتنی سهر دهکهوته ئهمه ئایا دهردهخــات. چاک
گوایههکانمان پاسه وانه خۆھشتنهوهی یان فهرمانهواییکراوهکان؟
دهکهوته  یان فهرمانهواکان؟ زانایی قارهمانتیان؟ و نهبهردی و
بازرگانهکان، کۆیلهکان، ژنــان، مندان، له  ھه ریهکک ئــهوهی سه ر
خۆیان گونجاوی کاری به فهرمانهواییکراوهکان و فهرمانهواکان
بۆچی ئاسانه یه کدییهوه؟ کار و ئیشی نو نهخهنه و دهست ھهستن

نییه؟
ھاوتیانی ھهر کهسک له بۆ گونجاوهکان دهردهکهوت، دانانی کاره 
و ڕادهوهستت مامناوهندتی و ئازایهتی زانایی، بهرانبهر شارهکهمان

دهکات. چاک شارکی دامهزراندنی بهشداری زۆرتر لهوان
 بهدنیاییهوه. 

دادوهری به ڕاوهستاوه دیکه ئهوانی به رانبه ر چاکهیهی ئهم تۆ ئایا
دانانیت؟

(دادوهرییه). بهتهواوهتی
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به فهرمانهواکانت تۆ بکه. تهماشای بهمجۆره بوویت ڕازی ئهگهر
دانانیت؟ شارهکه دادگای له دادوهر

بگومان.
دیکه کهسکی سامانی ماڵ و که س دهرناکه ن نابت فهرمان ئایا

ھهیهتی؟ لهوه ی نهکرت ببه ری کهس یان بکات؟ داگیر
ئه وانه. ئامانجی ئهوه

.به
ھهیهتی لی ئهوهی بکات، پیشهی خۆی کهسک لهم بۆچوونهوه،

دادوهرییه. نهکرت زهوت
ڕاسته.

ئهگهر ھاوڕایت. ئهم خاه  لهسهر لهگهمدا ب، تۆ پم و بیرکهره وه
و ئامر یان دارتاش، به پینهچی و پینهچی به ببت بیهوت دارتاش
به زیان ھهبت پیشهکهی ھهردوو تاکک بگۆڕنهوه، کهلوپهلهکانیان

ناگهیهنت. زۆر دهگهیهنت؟ زیانی شارهکه
پیشهساز، سروشت به کهسک ئهگهر بــاوهڕهدام له و من بهم،
ھهوڵ بهھزهو یان بۆ دهده ن ده نگی بت، خه کی دهوه مهند بازرگان،
بیهوت پاسهوانک یان پاسهوانهکانهوه، دهستهی نو بچته دهدات
ئهو یان بگۆڕنهوه، که لوپهلهکانیش و فهرمانهوا یان دادوهر به ببت
ورانی بهرهو شارهکه ھهستت،  جیاوازانه کاره  ھهموو بهو کهسه

دهبات.
ڕاسته.

چینهی س ئــه م  لهنو (پیشهکان) تکهوکردنی و گۆڕینهوه
زیان دهبهخشت37. (کۆمهدا) گهورهترین

ڕاسته.
بۆ زیــانــه  گــه وره تــریــن نـــــادادوهری نیت ــــاوهڕهدا ــه و ب ئــایــا تــۆ ل

شارهکه؟
ھهبهته.

نــادادوهریــیــه، (پیشهکان) تکهوکردنی و گۆڕینهوه  کــه وابــوو،
بازرگان، له وهدایه دادوهری بین: ده توانین دیکه بهجۆرکی یان
دادوهرییهو ئهمه  ھهستن. خۆیان کاری به پاسهوانان و یارمهتیدهران
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وانییه؟ دهکات، داد پ شارهکهشمان
نییه. دیکه چی و دادوه رییه ئهوه منیش بۆچوونی به

لهنو حاهتهمان ئه م ئهگهر نادهین. ئه مه لهسه ر تــهواو بیاری
بیاری ئمهش ــرا، دان دادوهری به و دۆزیــیــهوه تاکهکاندا ھه موو 
به دوای دیکهدا شونکی له دهبت نهدۆزرایهوه ئهگهر ده دهین. خۆمان
بکهین. تهواو ھهوڵ دهدهین توژینهوهکهمان ئستا بگه ڕین. دادوهرییدا
ھهروهھا ئاسانتره . گه ورهدا شتکی له  دادوهری بینینی گوتمان ئمه
دامهزراند. شارمان چاکترین ئمه ش بوو. شار گه ورهیه  شته ئهو
تاکه کهسدا دهیسهپنین. بهسهر شاره دا لهم ئهوهی باسمان کرد ئستا،
ئهگهر دهسهلمنت. بۆچوونهکه مان ڕاستی کارهدا لهم سهرکهوتنمان
ژر تاقیکردنهوه. و بیخهینه شارهکهمان دهبت بگه ڕینهوه بۆ نهگونجا
چۆن وهک بكهین، به راورد سهرکهوتووانه الکان بتوانین ھهموو ئهگهر
ئاگریان ل و له پ دهدهین به یهکدا بۆ ئاگرکردنهوه دار دوو پارچه

دادهگیرسنین. دادوهری ئمهش دهبتهوه،
گرتوومانه. ڕگهیهی ئهو لهسهر تۆ

جیاوازن یان دهچن، یهکدی له  بچووکن و گهوره شتانهی ئهو ئایا
دهدرت؟ پ ناویان یهک و

یهکن. وهکو
ــهڕووی ل دادوهری پــ شارکی و دادوهر که سکی ــوو، کــه واب

یهکن. وهکو دادوهرییهوه
یهکن. وهکو

لهو یهکک ھهر گونجاوی لهسهر پیشهی شارهکه دادوه ری بهم
ئازا و و مامناوهندی به  و کردن باسمان که  ڕادهوهستت، س چینه 

دانان. زانامان
ڕاسته. ئهوه

بۆ ناوی ھهمان ھهبت له ده رووندا بهشهی س ئهو تاکک ئهگهر
دادهنین.

پویسته.
ئهو دهروون ئایا ئاسانه: بیکهین دهمانهوت پرسیارهی ئهو لرهدا

نا؟ یان ھهیه بهشه ی س
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ڕاستیه ک سوکرات، باوهڕهدام، لهو نییه. ئاسان پرسیارکی من بۆ
دژواره. شتکی چاک ھهموو که دهت؛ ھهبت، پهنده کۆنهدا لهو

ڕچکهو من، بۆچوونی به بزانیت دهبت گالوکۆن به م، دیــاره.
دهست دروستمان وهمکی نــادات ڕگه ئستامان گفتوگۆکهی
به گورهی دهتوانین بهر. درژتر بگرینه  ڕگهیهکی پویسته بکهوت.

بدۆزینهوه. وهمهکهش پشوومان گفتوگۆکهی
دهکه یت؟ په سهند وهمهکه ئایا

به سه. ئستا بۆ من تاکو
به سه. منیش حاهته دا بۆ لهم

به. بهردهوام مهبهو نیگهران کهوابوو،
شاره که، وهکو ئمه،  له ھهریه کک بــاوهڕهی ئهو گهیشتینه ئمه
ھاتوون؟ بهشانه ئهم ترهوه  لهکوی  ھهیه.  دهروونیدا  له بهش س
وهکو کهسانی، الی شاردا له ورهبهرزی نهزانت کهسک گاته بازییه
بهم پهیوهندی فربوون بۆ خۆشهویستی نییه ، سکیسیهن و تراسیهن

نییه. پاره میسرییهکان بۆ و فینیشیهکان الی و نییه جیھانهوه
وانیه.

تگهیشتنی دژوار نییه. ئهمه وایه و
بگومان.

دهکهین؟ ده روون بهشهکانی به ھه موو کارانه ئهم ئایا دژواره. بهم
سه رچاوهی له دهروون بهشک ئایا ھهیه ؟ کاری خۆی به شه ھهر یان
خواردن، چژ، حهز، توڕهبوون، بۆ دیکهش بهشهکانی و فربوونه 
دهروونمان بکهین  کارک دهمانهوت کاتک سکسه؟ خواردنهوه و
لهبهر دژواره ئهمه ھه دهستت؟ کاره بهو بهشهکانیه وه) ھهموو (به

بکرتهوه. ڕوون گفتوگۆکهمان ڕۆشنایی
ده کهمهوه. بیر وا منیش

جیاوازن؟ یان یهکن، وهکو بهشانه ئه م بزانین با
چۆن؟

و ھهبت ــهوه  ــهی دژه ک به پهیوهندی نایهوت شتک ئاشکرایه
بدۆزینهوه دهرووندا له ئهمه ئهگهر ھهستت. دژ کارکی به لهھهمانکاتدا

باشه.
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دهم. بیرکهوه، چی
.ب

بت؟ و وهستاویش بجووت کاتدا یهک شتک له دهگونجت
نهخر.

کشهمان تووشی لهدواییدا تاکو دامهزرنین باشتر ڕکهوتنهکه مان با
بجوونت وسهری دهست بت و کهسک ڕاوهستا نییه  ڕاست نهکات.
و دهجووت بهشکی لرهدا دهجووت. و ڕاوهســتــاوه ئهو بین

وانیه؟ وهستاوه. بهشکی
وایه.

سه رانهی ئهو که بکات، باسی زیرهکانه گوتهبژهکهمان ئهگهر
ڕاوهستت شونکدا له پچکهیه ک یــان ڕاوهســتــاون،  ده خولنهوه
بازنهیی جوونکی ھهموو بۆ ئهمه ش ده خولنه وه ، ھهر سهرهکانی
لهھهمانکاتدا بجووت بهشهی ئه و چونکه نابین، ڕازی ئمه دروسته،
ئاستی له  ھهیه. چوهیان و تهوهر ده سوڕنهوه  ئهوانهی نییه. وهستاو
چوهکهشدا لهنو ئه والدا ناکهون. الو بهم تهوهرهکهیاندا وهستاون و
و پش به ڕاستدا، و چهپ بهالی ئهگهر به م دهجونهوه، بازنهیی به

دانانرن. بکهون به وهستاو پشتهوهدا
دهچین. بۆی ڕاست ئمه

باوه ڕهی ئهو نامانگهیهنته نامانشونت. ئهو بۆچوونهکهی ھشتا
تپهرن. کاتدا یهک له خۆیاندا دژه کانی نو به شتهکان

باوهره. ئهو ناگهیه نته من ئهو
ناڕاستی یه کهیهکه نهکهین باسی بهدرژی بۆئهوهی ئهمهشدا، لهگهڵ
ھهمان دادهنین. بهڕاست گریمانهیه ئهم نه سهلمنین، بۆچوونهکان
ڕاست بۆچوونه ئهم دهشت که ڕده کهوین، ئه وهشدا لهگهڵ کات

له ناوبچن. ئاکامهکانمان و نهبت
ڕده کهوین. ئهوه لهسهر

و ژوورچوون بن: دژهکان ئهم شتانه جووتی نیت باوهڕهدا لهو ئایا
و دانهوه؟ وهرگرتن ڕهتدانهوه، و ھهبوون دابهزین، خواستی

دژن. ئهمانه ،به
ئاره زووهکان و تینوتی دهیت؟ ئایا برستی، چ ئهمانهوه لهبارهی
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ئارهزووی کهسک دهروونی نایت تۆ ڕیزیانهوه؟ ناخهیته ویست و
ئهگه ر ھهیبت.  دهدات ھــهوڵ  و دهوــت شتهی ئهو بت، له  شتک
شته یه، ئه و ئــارهزووی دهروونــی مادامهکی   تبدر شتکی ویستی
ئهویش دهپاڕتهوه ، پرسیارکدا وهمی ئاستی له کهسک چۆن وهکو

دهچهمتهوه. شته ئه و وهدهستھنانی بۆ
وایه.

ئهمانه ئایا چین؟  ئارهزوونهکردن و حهزنهکردن نهویستن،  ئهی
خۆی و ھهبت شتکی نایهوت له ڕگهیهوه ده روون که نین، دژهکان

ناکات؟ خاوهنی به
ھهبهته.

له ھهبن  ئارهزوویهک چهند باوهڕهی ئهو نامانگهیهنته ئهمه  ئایا 
بن؟ تینوتی و برستی دیارتریش ھهموویان

وایه.
خواردنهوه؟ له و دووهمیان له خواردن (ئارهزووه) یهکهمیان

.به
نموونه بۆ بابهتی ئارهزووهکهیه ؟ بۆ یهک ئایا تینوتی به سهبارهت
گهرم، کهم یان سارد ئاوی ئارهزووی دهبت تینوی کاتک (کهسک)
له ئایا دهکات؟ (خواردنهوه ) بابهتکی جۆره چ بهکورتی یا زۆر یان
ئاوی له سهرماشدا و سارد ئاوی ئارهزووی دهروون گهرماییدا کاتی
حهزی و کهمیش زۆر تینو بوو حهزی له ئاوی زۆره دهکات؟ که گهرم
یان خواردنهوه، له تینوتی بجگه کات، خودی ھهمان کهمه؟ ئاوی له
له یهکک ھهر بهمجۆره  نییه. دیکه بۆچی خواردن له بجگه برستی،
دیاریکراو بۆ شتکی ئارهزووش و سروشتیه بۆ بابهتکی ئارهزووهکان
ل بشونت سهرمان کهسک ناده ین ڕگه کهوابوو خراوهته سه ری.
خواردنی و خواردنهوه بۆ خواردن و خواردنهوه ئارهزووی بت و
شتی کهسک ئارهزووی ھهموو گوایه ھاتووه، ئهمهش لهووه چاکه .
بت دهبت ئارهزووکردن ئهوا ئارهزووه، مادامهکی تینوتیش و چاکه 

چاک38. خواردنهوهی بۆ
دهکات باسی جۆره به م ئهوهی یهکن. وه کو ئارهزووهکان ھهموو
ھهنده کین ئهو بابهتانهی دهچم بۆی وا بهم چووه. کشهکه بۆ ڕاست
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پهیوهندییان خۆیانن تهنیا به ئهوانهی ھهیه. یهکدییهوه  به پهیوهندییان
ھهیه. خۆیانهوه به

تناگه م. من
بت؟ دیکه گهورهتر شتکی له دهبت ئهو گهورهتره دهزانیت،

کهمتریش؟ ھهبهته .
.به
.به

له وهی دهبت گهورهتر یان بچووکترهکه؟ له گه رهتره  جارک
بچووکتره؟

بهدنیاییهوه.
و بهرانبه ر قات دوو زۆرن، و کهم شتانهی ئهو بۆ ئهمهش ئایا
و ساردن و ھواشترن، گهرم و خراتر و سوکترن، گرانتر نیوهن،

دیکهش نابت؟ ھهموو شتهکانی
بگومان.

زانین نابتهوه؟ ساخ بهسهردا ئهمهیان زانین؟ جۆرهکانی ئهی
بابهتکی به  سهر تایبهت زانینکی دهبین. فری که شتهیه، ئهو زانینی
دیکهوه زانینهکانی له  ته الرسازییهوه لهبارهی زانین نموونه ، بۆ تایبهته .

دادهنرت. زانینی تهالرسازی جیاوازهو به
ھهبهته.

زانینه؟ جیاوازی ئهمه ھۆی ئایا
.به

ئهو و تایبهتیهوه ھهیه شتکی به په یوهندی که لهبه رئهوهش نییه،
جۆرهکانی ھهموو بۆ ئه مه  ئایا تایبهت؟ زانینکی به دهیکات پهیوهندییه

نییه؟ ڕاست زانین
ڕاسته.

ھهموو گوتم من تبگهیت. ئستا ھیوادارم بوو، ئه مه  مهبهستم
خۆیانن تهنیا  به ئه وانهی ھهیه. یه کدییهوه به پهیوهندییان شتهکان 
تهندروستی، لهبارهی زانیاری نموونه بۆ ھهیه. خۆیانهوه به پهیوهندییان
زانیارییمان نییه. نهخۆشکهوتن و تهندروستبوون نهخۆشییهوه یان
ئهوهیه مه بهستم خراپ. و چاک به  نابت خراپهوه  و چاکه لهبارهی
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و تایبهت شتهش زانین، ئهو به دهبت لهبارهی شتکهوه زانین کاتک
ئهمهش ھهندهکی. تایبهت و زانینکی به ئهویش دهبت بت، ھهندهکی

تایبه تمهند. زانینکی به دهیکات
ڕاسته. ئهوه تدهگهم. من

نییه؟ شتکهوه به پهیوهندی تینوتی ئایا
. ھهیه خواردنهوهوه به پهیوهندی

تایبهتهوه خواردنهوهیه کی به پهیوهندی تایبهت تینوتی کهوابوو
بۆ ته نیا نییه و خراپی چاکی کهمی، و زۆری تینوتی بۆ بهم ھه یه،

خواردنهوهیه.
وایه. بهتهواوی

و نییه دیکه ی ئارهزوویهکی خواردنهوه، له بجگه تینو، دهروونکی
ئهگهر بهدنیاییهوه. دهنت. پوه پای بابهتهکه ی بهرهو ئارهزووه ئهو
شکاندنی تینوتیهکهی نادات؟ بۆ پهالماردان ھهوی ھهبت ڕگرکی

ناڕوات. دژهکهیدا به کاتدا له یهک بهشه ئهو گوتمان، ئمه
ناڕوات. ،به

له تیرھاویشتندا کاتی له تیرھاوژک بین، ھهه یه بهمجۆره،
ده ستک به بین، له خۆیهتی. دهتوانین ده ستیشی ڕووی کاتدا  یهک

لهوه. ڕووی و دهستهکهی دیکهشی ده ھاوت تیرهکه ی
وایه. بهتهواوی

ئاو نــایــهوــت  تینو مــرۆڤــی ھهندکجار بین نییه  ڕاســت  ئایا 
بخواتهوه؟

ڕوودهدات. ڕاسته،
که نییه، دهروونیاندا له شتک  ئایا  دهگوترت؟  لهبارهوه چییان
دیکهش و شتکی دهکات ال دروست خواردنه وهیان ئاو ئــارهزووی

ڕگهیان ل دهگرت؟
ده چم. بۆی وای

ئاکامیژیری وبیرکردنهوه و ئاره زوویخواردنهوهکهش ڕگرهکه ئایا
نییه؟ نه خۆشی و ھهستکردن

وادیاره.
له بهشهی ئــهو دابنین. جیاواز بهشی دوو به  ئهوانه باشتره 
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بهشهکهی ھۆشه. بیرکردنهوهی لوه ھهدهقوت و ژیری دهرووندا
به چژه و و تینوتی، ھهچوون حهز، برستی، دیکه ش سهرچاوهی

ژیرانهیه. کارکی ئهوه ،به دهکهین. ناوزهدی ئارهزوو
بهشهی پی ئهو دهکهینهوه. جیا یهکدی له دهروون بهشهی ئهم دوو

دهچت؟ بهشه  دوو لهم ئایا توڕهبوونه. سهرچاوهی گیان دهوترت
دهچت. ئارهزوو له

کوڕی لونتیۆسی ده گونجت. باسه ئه م بۆ بیستوه شتکم بهم
و ژوور ده ڕۆیشت بهرهو دیوارهکهدا ژر به به پیرایۆسهوه  ئه گلیون
دهکرد حهزی ئهو بینی.  جهالده کهدا پی لهبهر الشهی مردووهکانی
لهبه رئهوه بوو. ناخۆش پ زۆری بهم بکات، الشه کان تهماشای
له خۆیدا لهگهڵ بۆ ماوهیهک تهماشای نه کردن. وهرگاو خۆی ڕووی
بهم ئارهزوو چاوی، سهر خسته دهستهکانی بوو. مشتومی ناوهوه 
تهماشای و البــرد چــاوی لهسهر دهستهکانی بــوو. زاڵ  به سه ریدا
خراپهکارهکان، ئهی بگهڕن خۆتاندا بهدوای گوتی: و کرد الشهکانی

شاردۆتهوه. ناوهتان ئهم جوانی
بیستوه. چیرۆکهم ئهم خۆم من

دهکات. شهڕ ئارهزوو دژی توڕهیی ھه ندکجار دهسهلمنت ئهوه
بهپچه وانهی ئارهزووهکان دهبینین  ھهندکجار  ئهوهشدا، لهگهڵ
توڕه دهبت. دهکهن شه رمهزار که سه ئهو و ھۆشهوه دهجوونهوه 
یهک ئـــارهزوو) (دژی گیان و ھۆش ده روونــیــهدا جهنگه ئهم له نو 
یهک ئارهزوودا لهگهڵ ھۆش دژی گیان نهبینیت لهوانهیه بهم دهگرن،

ڕگری بن. بگرن و
نهمبینیوه. من نا،

بهجی که بکاتهوه، خراپه  کاره لهو بیر کهسک ڕوودهدات چی
بکات بهوه ھهست کهمتر که بت، چاک کهسه ئهو نییه  ڕاست ھناوه؟

ھهنهچت؟ و داوه ئازاری کردووهو ل زومی دادوهر کهسکی
ڕاسته.

ل که سک زومی باوهڕهی ئهو بگاته ئهمه  جگهی دهبت له چی
کردوه؟

کاتهی ئهو تاکو توڕه نابت؟ ئایا ناوهوه ناکو و له گیانی ئایا
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یان نهیباتهوه، تاکو بوونهکهی بهردهوام نابت؟ توڕه  سهردهکهوت
لهگهیا نابت؟ شوان و سه گ وه کو چاکهکه ی الیهنه نهمرت

وهکو یاریدهدهرهکانمان، شارهکهدا له ھهروهھا جۆرهیه. بهو گیان
شارهکه. بۆ شوانن وهکو ئهوانیش، که دانا، فه رمانهواکان بۆ سهگ

لهمهش بگره. گوێ تده گهیت. مهبهستهکهم چاک له تۆ
چی؟

لهوهی بت جیاوازتر دهچت لهوه دانا گیانمان به بهشهی ئهو چیهتی
بت ئارهزوو وهکو دانا، شتک به گیانمان پشتر له ئمه کرد. باسمان
گیان دهروونیهکهدا جه نگه له نو چونکه دهکهین، ل نکوی ئستا و

ده خات. ڕک ھۆشدا له گهڵ خۆی زۆرتر
وایه. بهتهواوی

له نو ئایا یهک شتن؟ ھهردووکیان یان ھۆشهوه جیاوازه له  ئایا
یان بــهش؟ س یــان ھــه ن ئـــارهزوو و ھــۆش ده روونـــدا دوو بــهش؛
و بازرگانهکان شارهکهمان؛ نو دانیشتووانی بهشوهی ده روونیش
و دانــراون ھۆش  یــاریــدهدهری به  پکهوه  بهئهنقهست سه ربازه کان

نهکردوون؟ گهندهی خراپیش پهروهردهیهکی
بت. بهشی سیهم دهبت

بسه لمنن. ھۆشهوه له جیاوازییهکهی بهمهرجک .به
له تهنانهت نییه. دژوار ھۆشهوه ) (له جیاوازییهکهی سهلماندنی
دهبینرت، لهدایکبوونهوه ڕۆژی  یهکهم له  بهئاسانی گیان مندایشدا
تدا ھۆشهکییهکانیان پوانه ــن دهب گـــهوره کــه ــهس، ک زۆر ــه م  ب

دهردهکهوت.
ھۆمیرۆس ھه یه. ئاژه هکانیشدا لهنو ئهمه چوویت. کشهکه بۆ چاک
دیا لهگهڵ و کوتا خۆی که دهت: ”سنگی ده سهلمنت، ڕاستیه ئهم
به شهیه ئهو بۆ دهکات ئاماژهی ھۆمیرۆس ئهوهی لرهدا دوان“. کهوته
توڕه دهبت بهشهوه ، که لهو جیاوازه  ھهیه. خراپه چاکه و پوانهی بۆ

نییه . پوانهشی و
ڕاسته. ئهوه

چینمان چهند ئهوه ی له سهر و دۆزیوهتهوه ڕگاکهمان لرهدا، ئمه،
چینهکان ژمارهی بهقهد دهروونیش ڕکهوتووین. ھه بت شارهکهدا له
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تدایه. بهشی
ڕاسته.

و (چین) شارهکهشدا له زانایه تاکهی ئهو بین، ڕاسته که وابوو،
ھهیه. خۆی جگهی

ڕاسته. ئهوه
نییه؟ بهمجۆره قارهمان ئازاو کهسکی ئایا

. پویسته بهمجۆره بت
شارهکهمان وهکو دهبت مرۆڤه  ئهو دهم من گالوکۆن، لهمه، بجگه

بت. دادوهر
پویسته. ئهوهش
ناچت. لهبیرمان

زابووهکهی ئمه بهگورهی بهشه که ھهرکهسک له بزانین، پویسته
چاکه. دادوهر و بکات دهروونی کار

وایه. ھهبه ته
داھاتووناسه زانا و ھۆشهکی لهبهرئهوهی بهشی باشتر نییه  کهوابوو،
ملکهچی گیانیشی و فه رمانه وا به ببت و بکات ده روون نونهرایهتی

بت؟ فهرمانهکانی
بهدنیاییهوه.

لهالیهکی وهرزش و له الیهک ھۆنراوه و تکه کردنی مۆسیقا ئایا
بهشی ناکات؟ دروســت به شهکهدا دوو لهنوان ھاودهنگی دیکهوه
خهمهونهکان چیرۆکه  و پهروهرده ناکات جوان وشهی به ھۆشهکی

وایه. ناکهنهوه؟ بهتهواوی ھمنی
دهسهتگرتن فری به مجۆره بهشه  دوو ئهم پهروهردهکردنی پاش
و گــهورهتــریــن پــارهپــهیــداکــردن بــۆ کــه  ــــاره زوودا ده بــیــن، بــه ســه ر ئ
خۆی تاکو دهکهین سه رپهرشتی دهروونـــه. بهشی چاوچنۆکترین
بهھز گه ورهو ئهوهندهش نهکات. ماندوو چژهوه به زۆر بهڕاده یهکی
بهشهی ئهو نادهين ڕگه بگرت. کارهکان ھهسوڕانی له ڕگه نهبت

وهرگرت. دهسهت دانهنراو فهرمانهوایی بۆ
ڕاسته.

دوژمنهکانی دژی له شدا و پاراستنی دهروون له  به شه دوو ئهم ئایا
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و ھهدهستت چاک نهخشه ی به  ھۆش ناکهن؟ چاک کارکی ده رهوه
ده کهون. پشهواکهیان شون بیاری دهجهنگت و قارهمانانه گیانیش

ئهوهش ڕاسته.
ئاستی له خۆڕاگرک ده رووندا گیانه له بهشی لهبهر من، دیدی به
ده کات، شتانه ئه و بهیانی ھۆشی و دادهنین ئازای به خۆشیدا و ئازار

نا. یان بترست، لیان دهبت که
ڕاسته.

له بارهی زانیاری بهیانه که دهردهکات بچووکهش، که بهشه  ئه و لهبهر
نــاوزهدی (ھــۆش) به ئمه  دهھنت، بۆ سوودبهخشهکانهوه کــاره

دهکهین.
وایه. بهتهواوی

ده توانت کهسک نییه دهروون بهشهی س ئهم ھاودهنگی له بهر ئایا
فهرمانهواییکراوهکان فهرمانهواو ھهبت؟ مامناوهندی ژیانکی

نهکهن؟ شهڕ ئهو دژی ئاکامهی ئهو دهگهنه 
جۆرهیه. بهو شارهکهش و کهس تاکه بۆ مامناوه ندتی ژیانی

دادوهره. بهمجۆرهی باسی دهکهین کهسکیش
بت. دادوه ر پویسته ،به

جیاوازه؟ شارهکه وه دادوهری نو ئمهدا له له دادوهری ئایا
دانانم. جیاوازیان به من

کشهکان بۆ گهڕانه وه به دهتوانین ھهبت لهمه گومانمان ئهگهر
بهرین. لهناویان
کشه؟ کام

پهروهردهکردن،  و سروشت به  که سک بین ئهگهر نموونه،  بۆ
دهچت بۆی ک دزیوه. زیوی و ک زھهند ئمهیهو شارهکهی وهکو

کردبت؟ کارهی که سهی وهکو ئهو نییه ئهو لهو بجگه
کهس.

دزهکانهوه، پهرستگاکانهوه، چهتهی به پهیوهندییهکی ھیچ ئایا
له شارهکه خیانهت یان ده کــهن، ھاوڕکانیان له خیانه ت ئه وانهی

دهکهن ھهیه؟
نهخر.
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نییه؟ جی ب وا ڕکهوتنیش، و ھهروه ھا بۆ سوندخواردن
فه رامۆشکردنی باوک، و دایک له ڕزنهگرتن زیناکردن، دهبت؟ چۆن
لهگهڵ دادهنت. ھه وسته جۆره ئه و ڕیزی له زۆرتر خوداوهندیش

دایدهنم. ھهموویاندا
کاری خۆی به ده روون به شه له ھه ر نییه، که ئهوه ئایا ھۆکه ی

ھهناست؟
به، ئهوه ھۆیه.

ھۆیهکی شارهکه بۆ و له خهکدا لهنو وهکو ھۆ، لهم ھزه، بجگه
دهگهڕیت؟ دادوهری بۆ دیکه

بگومان نهخر.
بنهڕهت لهبارهی شارهکهمان دامهزراندنی سهرهتای له خهونهی ئهو
خوداوهند یاریدهی به ئستا  بوو ھهمان دادوه ریــیــه وه  شوازی و 

دی. ھنامانه
وایه. بهتهواوی

ئهو کهسهی که دروسته، نا، دامان ئهو بنه مایهی گالوکۆن، بگومان،
سروشت به ئهوهی بکات، پینهچتی کاری و پینهچییه سروشت به
له ونهیه که کهسانی دیکه ش بۆ بکات بهمجۆره دارتاشی و دارتاشه

سوودبهخشه. لهبهرئهمه دادوهری.
به پهیوهندی بهھهرحاڵ، بهمجۆرهیه . دادوهری لهڕاستیدا وادیاره.
خاوهنی و خۆیهتی کهسه  ئه و که به وهی، ھهیه ، کهسه کانهوه  ناخی
نــادات ڕگه دادوه ر دراوه. پی ســروشــت) (بــه کــه شته شه، ئــه و 
کارو یان بهرت، بهڕوه بهشکی دیکه کاروباری (بوونی) بهشکی
ده خات ڕکی ــراوه دان ئهو  بۆ ئــهوهی بن. تکهو بهشه کان ئیشی
بهشهکهی س ھهر و دهخــات  ڕک دهکــات. خۆی و سه رپهرشتی
مامناوهندی و و نزم به رز مۆسیقا نۆتهی س جۆری وه کو دهروونی،
بهئاکام کارهکانی بهمجۆره دهکات. ڕیز ھاودهنگ پوهرهکه بهگورهی
کاری لهش، به بایهخدان بازرگانی، کارهکاندا؛ ھهموو له دهگه یهنت.
و دهکات ھهسوکه وت دادوهرانه خۆی تایبهتهکان پیشه یان ڕامیاری،
ئهو باوهڕهدایه لهو دهکات. لهگهدا مامههیان ته واوه وه زانیارییهکی به
زانینهی ئهو نادادوهرانهیه. دهشونت ئهو ھاوئاھهنگیهکهی کارانهی
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بهتهواوی ئهمه سوکرات، نهزانینه.  دهکات (نادادوهرییهکهش) پشتگیری
دروسته.

دادوهریمان و داد پر شارکی دادوهر، توانیبتمان ئه گهر کهوابوو،
نییه. درۆ نا، نییه. درۆ دهکهین باسی ئه وهی دۆزیبتهوه

پویسته.
نادادوهرییدا دهگه ڕین. ئستا بهدوای باشه،

بگومان.
س لهنوان ناوخۆ جهنگی له جۆرکه نــادادوهری به دنیاییهوه ،
و یاخیبوونی ئیشوکاری بهشهکانه بهشهکانی (دهرووندا). تکهکردنی
فهرمانهوایی بهشهکانی ئهو تاکو دهروون دژی لهو بهشانه یهکک
دیکهش بهشه کهی کۆیلهیه، به سروشت  یاخیبووهکه بکات. دیکهش
بهشانه ئهم  سهرلشواندنی فهرمانهوایه. چینی له سروشت  به
یهک له کورتیهکه ی به یان نهزانینه، و ترسنۆکی بهرهیی، نادادوهری،

وشه دا خراپهیه. 
خراپن. ئهوانه

جیاوازیی له بت ئاشکرا نادادوه ری و دادوه ری (واتاکانی) ئهگهر
نادادوهرانهش تدهگهین. و کارکی دادوهرانه نوان

چۆن؟
بۆ نهخۆشین و تهندروستی وهکو نادادوهرانه ، و دادوهرانه کاری

لهش.
ڕوویهکهوه؟ چ له

نهخۆشی. خراپیش و کایهوه  دهھننه چاک تهندروستی باش شتی
به، وایه.

لوه نــادادوهری و نادادوهرانهش دادوهری ئایا کاری دادوهرانــه،
نابت؟ پهیدا

وابت. پویسته
تهندروستمهندی. ھــۆی دهبته لــهش توخمهکانی ھاوئاھهنگی
پهیدا نهخۆش سروشتیهشه وه،  ھاوئاھهنگییه ئــهم به پچهوانهی

دهبت.
 ڕاسته. 
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بهشهکانی ھاوئاھهنگی له  دادوهری سهقامگیرکردنی  کهوابوو،
نییه؟ پهیوهندییه ئهم شواندنی نادادوهرییش نییه؟ دهرووندا

دروسته.
بارودۆخی  و تهندروستی له  بت جۆرک چاکه  دهردهکهوت  وا
بارودۆخی و نهخۆشی خراپهش دهروون.  خۆشگوزهرانی و باش

دهروون بت. زهبوونی خراپ و
ڕاسته. ئهوه

خراپیش و چاکه ھۆی نابته ژیاندا له چاکهکردن ڕگه ی ئایا
خراپه؟
وایه.

کارکی دادوهرانه ژیان خاهی بزانین، داخۆ سهر ئهو ئستا دینه
بناسین. کهسه ئهو گرنگیش نییه دهكات، سوودبهخشتر

(واتاکانی) له  تگهیشتنمان پــاش  لکۆینهوهیه ئــهم ســوکــرات،
کهسک ئهگهر تهنانهت گاتهبازییه. من، بۆ نــادادوهری و دادوهری
زۆری لهبهردهستدا خواردنهوهی و خواردن زۆری ھهبت، پارهیهکی
کردبت، مسۆگهر فهرمانهوایی بۆ دهسهتکی جۆره ھه موو بت،
کهسه ئه و ئهگهر بکهکه . ژیانی شواوه لهشی سروشتی مادامهکی
له نادادوهری خۆی و بکات دادوه ری سهقامگیرکردنی شتک بۆ ھهموو

دهژی؟ چۆن شوابت دهروونی بپارزت،
پاش که ناھنین، لــه وه واز ئهمهشدا لهگهڵ گاتهبازییه .  ، به
کاره ئهو ھهرگیز بگومان، گهیشتووین. پی دوورودرژ ڕگهبینکی

ناکهین.
لیان دهمهوت من  که ھهن، خراپه فۆرمی بزانه چه ند کهوابوو،

بکۆمهوه.
بکه. باسیان دهکهوم، شونت من

جۆرک تهنیا گفتوگۆکهماندا له دهرده کهوت وا گۆشهنیگایهکهوه له
لهو فۆرمه چوار پویسته که ھهبن، ژمارهبهدهر له و خراپهی چاکه

خراپانه باس بکهین.
چۆن؟

جۆری ڕامیارییهکان دهستووره ژماره ی به قهد ده ردهکهوت وا
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ھهبت. دهروونیش
چهند؟

جۆر دهروون. پنج جۆر دهستوور، پنج
چین؟ ئهوانه

ناوی دوو ئه ویش کرد. باسمان ئمه ده ستووره یه ئه و له وان یهکک
فهرمانهکانی لهنویاندا کهسک فهرمانهواکاندا لهنو ئهگهر ھهیه.
کهسیش یهک له دهکرت. نــاوزهد پاشاگهردانی به  بکرت  به رقهر

ئهرستۆکراسی. به دهبت بکه ن فهرمانهوایی زۆرتر
ڕاسته.

چهند یان کهس یهک نییه گرنگ ده ستوور. له جۆرکه ئهمه  کهوابوو،
و پهروهرده بهرنامهی پهیه وی ئهگهر بکه ن. فهرمانهوایی که سک

ناگۆڕت. شارهکه سهره کییه کان یاسا بکرت، فرکردنهکهمان
نه گۆڕت. دهشت



پنجهم بهشی
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و چاک به من  مرۆڤهیه و دهستووره و شــاره جــۆره  ئهو  ئه مه
به دیکه جۆرهکانی ڕاست بت، جۆرکی ئه گهر ئهمه دادهنم. ڕاستیان

جۆرن. چوار خراپیهکهشیان دادهنم. خراپ
جۆرکن؟ چ گوتی و پرسی ئهویش

یهکدیدا لهنو چۆن بکهمهوه  ڕوونی و بھنم ناویان ویستم من
ئهدیمهنتۆس له دوورتـــر که پۆلمارکۆس، بــه م ســه رھــه ــدهدهن،
شتکیان چرپه  به و سهرشانی پۆلمارکۆس خسته دهستی دانیشتبوو
نهبت، که ئه وه تهنیا گوت، تنهگهیشتین چیان ئمه گوت. به یهکدی

بکات“. باسی بدهین “ڕگه ی
بوات. نادهین ڕگه  گوتی: بهرز دهنگکی به ئهدیمهنتۆس

بوا؟ نادهیت چی ڕگهی گوتم: منیش
نادهم. تۆ ڕگه ی گوتی:

بۆچی؟
ھه تخههتاندوین. و  کــردووه درژ  ل پات  تۆ ئمه بیروڕای به 
گرنگ به بهشه ئهو تۆ بکهیت. کشهکه گرنگی بهشکی باسی ناتهوێ
و ژنهکان به سه بارهت ئه ویش نازانین. ئمهش دهزانیت وا دانانیت.
لهنوان شتک ھهموو پویسته ده زانت کهسک ھهموو منداهکانه.

بت. ھاوبهش ھاوڕکاندا
نابینیت؟ تۆ ئهمه به ڕاست ئهدیمهنتۆس،

پویسته دیکه ئهوانی وه کو بوونه، ”ڕاست“ ئهم ڕاسته، بهم ،به
بووین نهکهیت. زۆر چاوهڕوان ڕهچاوی بکرتهوه. تۆش نابت ڕوون
پهروهرده و دهبن لهدایک چۆن بکهیت. باس بۆ مندابوونمان کشهی

ھاوبه ش چۆنه. ھاوسه ریبوونی دهکرن و
و ڕاستی سهر دهکاته گهوره  کارکی کشهیه ئهم ئمه، بۆچوونی به 
بیاریان ساخ بکه یتهوهو کشانه ئهم پش ئهوهی دهستوور. ناڕاستیی
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ئمه مهکه. بۆ  ده ستوورمان دیکهی جۆرکی باسی بدهیت  لهسهر
نه کهیت. باسی تاکو نادهین، ڕگهت

لهگهڵ ئوهم. منیش گالوکۆن گوتی:
بــیــاری ئــهمــه گــوتــی:  و ســوکــرات کـــرده ڕووی  تراسیماکۆس 

ھهموومانه.
به وهی لهسه ر بووم خۆشحاڵ ڕاوهستاند؟ من منتان گوتم، بۆچی من
سهر مشتومهکهمان خستنه  بۆ دیکه  چی نازانن ڕازین. ئوه  باسهکه

بکهین. گرفته ئهم تووشی خۆمان نهمویست من پویسته .
له گوێ یان دهگهڕین، زدا بــهدوای ئمه گوتی: تراسیماکۆس

بگرین؟ باسهکهتان
ڕکوپکی. به دووهمیان، بهم گوتم، من

حهز بهجیه کارکی گوتی: و  کرد  سوکرات له ڕووی گالوکۆن
باشتره مه که. بزار مه به. خۆت نیگهران باسه که بت. له  گومان بکهین
منداه و ژنــان ھاوبه شیکردنی لهسه ر بۆچوونه کهتمان به  درــژی
دژواره کاتکی  که دهستپدهکات، فرکردنیان کاتی تاکو ساواکان، 

ڕوون بکهیتهوه. پهروهرده دهکرن بۆ چۆن
تووشی زۆرتر  پشوو بابهتهکهی له نییه. ئاسان بابهتکی ئهمه 
ئمه نهھنن بۆچوونهکهی به باوهڕ خهکی لهوانهیه کشهمان دهکات.

دوودڵ بووم. باسکردنی له لهبهرئهمه دانهنن. به گونجاوی و
نین. ڕقاوی و بوانهکهر السار و تۆ بیسهرهکانی مهبه . دوودڵ

دهستپبکهم؟ باسهکهم دهدهیت ھانم وشانه بهم ئایا
ھانت بدهم. به، دهمهوت

به ھهبت لهبارهوه زانیاریم ئه گهر بهجیه. ھاندانهکهت باشه ،
بهم ده دوم، ھاوڕی خۆشهویستدا و کهسانی لزان له نو دنیاییهوه
ترسناکه. بگهڕت ڕاستیدا بهدوای و نهزان که سک من ئستای وهکو
دهترسم لهوه  دابنن. ساویلکهم به  و پبکهن گاتهم ناترسم لهوه  من
ھاوڕکانیشم بهکو خۆم، نهک بدۆزمهوه، ڕاستی نهمتوانی ئهگهر
کوشتنی تاوانی  بم  بۆئهوهی لهبه رئهمه، دهبــهم. ڕووخــان بــه رهو
بهھهه لهوه ی خهکی کهمتره خۆت ئارهزووی حهز و بهب کهسک
(ئهدرستیا)دا بهرت. لهبهردهم دهزگاکانی دادوهرییدا و چاکه بهرهو
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چاکه ھاوڕکانتا لهگهڵ نهک دوژمندا لهگهڵ کاره  ئهم دهچهممهوه.
بکرت.

ناڕاستیت کاتک ھهر سوکرات، ’‘باشه، گوتی: پکهنینهوه به گالوکۆن
ده ستهکانت دهبین. خۆش تاوانهکهت له  دهکهین. ئازادت ناساند ئمه به
بدوێ. لهبهرئهمه ئازایانه ھهناخههتنیت. و ئمهش دانانین پیس به 
بهئهنقهست کهسک ئــهوهی یاسا، بهگوره ی ــم. دهدو ئازایانه من 

دهبت‘‘. منیش بۆ ئهمه ناکات. تاوانباری ویژدانی نهکوژت
ده ستپبکه. باسهکهت کهوابوو،

دهکهم. بۆ ئاماژهیان ڕیز به دهگهڕمه وه و پشوو باسهکانی بۆ من
ژنان. درامای سهر دمه پیاوان درامای لهسه ر باسکردن پاش

به دهکرن، پــهروه رده و دهبن لهدایک (نرینه) پیاوانهی ئه و بۆ 
لهوه مندادا و ژن لهگهڵ پهیوهندییان بۆ ڕگهیهک ھیچ من،  دیدی
پیاوانه ئهم دا ھهومان ھهروهھا، کردووه. باسمان ئمه که نییه، باشتر

مگه لهکهمان. پاسه وانی به بکهین
.به

ئهم لهگهڵ پهروهردهکردنهکهیان و لهدایکبوون شوه ی پویسته
بکهوت. ڕک کارهدا

چۆن؟
وه کو پاسهوانهکان، ژنه ھاوسهرهکانی باوهڕهدای لهو شوهیه: بهم
یان بکهن؟ ڕاو لهگهیاندا و ھهستن کاروبار بهھهمان پاسه وانهکان
منداڵ دا نین ماهوه له دهسهتیان ب و الوازی  لهبهر ژنانه ئهو 
بکهن پاسه وانتی پیاوهکانیش بکهن.  بهخویان و بکهن دروســت
ژن له پیاو ــه وهی ل بجگه بپارزن؟ شارهکه نو دانیشتووانی و 
به بئهوهی ئاژههکان ئایا  ھهبت. شتیان ھهمان  پویسته بهھزتره،
ھه ستن؟ کار جۆر یهک به دهتوانن دابنیت، بۆ په روه ردهیان جۆر  یهک

ناتوانن. نا،
جۆر ھه ستن، پویسته یهک پیاوان کاری به  کهوابوو، ئهگهر ژنان

ھهبت. پهروهردهیان
.به

پیاوان دانا. بۆ وه رزشمان و ھۆنراوه ئمه مۆسیقا،
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.به
بھنن. پیاوان بهکاریان ژنانیش بکرت تاکو ئهمانه فری پویسته 

وادیاره.
لهبهرئهمه، ناکهوت. ڕک نهریتدا له گهڵ بیكهین دهمانه وت ئهوهی

دهکرت. پ گاتهی
بهدنیاییهوه.

که  نییه ، ئهوه  گاتهیه؟ جگهی زۆر بهرنامهیهدا) (لهم شتک چ
تهنیا ئهمهش ــهن؟ دهک وهرزش پیاواندا  لهگهڵ ڕووتــی به ژنانیش
بۆ ده چن پیرهکان پیاوه  وهکو پیرهکانیش، ژنه نییه، گه نج ژنی بۆ
حهزیان بهم نییه، خۆش تهماشاکردنیان چرچهو لهشیان وهرزشگا.

وهرزشکردنه. له
گاتهبازییه. جگهی ئهوه ،به

وهرزش، و ھۆنراوه مۆسیقا، له گۆڕانکارییانه دا، لهم نابت بهم
بترسین. خهکی گاتهی و چهکھهگرتندا له ئهسپسواری له ھهروهھا

دهیت. ڕاست تۆ
خهکی داوا له دهڕۆین. باسهکه سهختتری الیه نکی به رهو ئستا
لهبیریان نابت کشهکه. بواننه جیددی  به و نهکهن گاته دهکهین
(ھــهروه ھــا یۆنانیهکان الی لــهمــهوبــهریــش مــاوهیــهک تاکو  بچت، 
کاتیک ببینرت. ــی ڕووت به  پیاوک بــوو شــهرم به ربه رییهکانیش)
پ گاتهیان کــردهوه وهرزشگایان له سیدامۆنیهنهکان و کریتیهکان

وانهبوو؟ دهکرا.
وابوو.

ئهوهی بکرت ڕووتی وهرزش به ده رکهوت باشتره  ئهوهی پاش
دهسهلمنت ئه وه ئهمهش بوو. ون لهبهرچاو بوو گاتهبازی جگهی
گهمژهش نییه. كهسكى گاته بازی جگهی خراپه له بجگه ھیچ شتک
جوان و چاک شتی به گاته نابت دهکاتهوه. بیر ئهمهوه بهپچه وانهی

بکرت.
ڕاسته. بهتهواوی ئهوه

داواکارییهکانمان کــه ڕــکــهویــن، ــهوه  ئ لــهســهر نــاکــات  پویست 
و ژن سروشتی به  سه بارهت بده ین ڕگه نابت نا؟ یان ده گونجن
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جیددی، به یان گاته، به  پیاودا سروشتی له گهڵ ھاوبهشهکانی خهسهته
کۆمهڵ جهنگیان چینکی چ ھهروهھا (ژنانی) نو بکرت؟ پرسیارمان ل

نادات؟ باشمان ئاکامکی باشه سهرهتا ئهم ئایا دهکرت؟ پ
ھهبهته.

له ڕهخنهکان ئمه کهسانه جۆره ئهو جگهی له دهکات پویست
بپارزین؟    که موکورتی له خۆمان بگرین و پرسیارهکانیان

ل بگرت. ڕگهمان ھۆیهک نییه
گالوکۆن، پویست ناکات و ”سوکرات بین: ئهوان جگهی له  با
که ســهره تــاوه، له چونکه بکهن، لهگهدا گفتوگۆتان دیکه که سانی
خۆی ھهرکهسه بهگورهی سروشتی شاره کهتان دامهزراند ڕکهوتن

.“تبدر کاری
ڕکهوتین. خاه ئهو لهسهر دنیام

خۆی سروشتی بهگورهی و ھهرکهسه نییه  شیاو کارکی ”ئایا
بکات؟“ کار

بهدنیاییهوه.
جیاواز سروشتیان پیاو و ژن ئهگهر ناچیت بهھههدا تۆ چۆن
دژی ئهم به گهیه کت ھیچ بسهپنیت؟ به سهردا کاریان و ھهمان بت
ڕوونکردنهوهی نییه. داوای وهمکم ئستا (بهپهله ) من ھهیه؟ ڕهخنهیه

دهکهم. ل خۆمانت بۆچوونهکهی
باسکردنی له منیان ســهرهتــاوه له دیکهش  شتی زۆر و ئه مه
دوودڵ پهروهردهکردنیان و مندان و ژنان لهگه ڵ پیاوان) (پهیوهندیی

کرد.
نییه. ئاسان باسکی بهخوا،

یان بــچــووک،  حهوزکی دهکــهویــتــه  نییه گرنگیش نییه . ئــاســان 
بکهیت. دهرباز خۆت دهبت به مهلهکردن گهورهوه. دهریایهکی

پویسته.
مشتومهکه ڕزگار بکهین. دهریای له خۆمان پویسته مهله بکهین،

دهکه وت. فریامان دت کهسک یان دۆلفین، بین ئومدهوه بهو
دیاره.

گوتمان ئمه بکه ین. ڕزگار خۆمان چۆن بزانین با وهره. باشه،
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و ژن سروشتی .تده در پ خۆیان کاری جیاوازهکان سروشته
جۆر یهك جیاوازانه سروشته ئهو دهین، ئستاش جیاوازن. پیاویش

ناگیرت؟ خاه ڕهخنه لهم ئایا .تدهدر شوهی ژیانیان
بهتهواوی.

ھهیه. گهورهی ھزکی گفتوگۆکردن ھونهری گالوکۆن، ھا،
بۆچی؟

دهزانن وا ڕادهوهستن. خواستی خۆیان دژی بهب کهس زۆر چونکه
بهوردی ناتوانن گفتوگۆیان کردووه. و تهنیا نییه لهسهر مشتومیان
زمانهوانیهکان ناکۆکییه تووشی خۆیان وهرگرتووه . فۆرمکی چ بزانن
نهبووین. تووشی ئمه به م دهبت، که س ئهمه تووشی زۆر دهکهن.

وایه؟
خۆمان خواستی بهب ئمهش دهکهم، ھهست من وایه . که س زۆر

مشتومهکهوه. نو کهوتووینهته
چۆن؟

له سهر جهخت ڕازاوهشهوه  به وشهی شهڕهنگزانه و ئازایانه  ئمه
ھهیه، جیاوازیان کاری جیاوازهکان سروشته که دهکه ین، یاسایه ئهو

نهکردووه. دیاری لکچوونهکانمان و جیاوازییهکان شوه ی بهم
نهکردووه. دیاریمان نا،

و سهرڕووتاوه پیاوی سروشتی دهپرسین، خۆمان له که وابوو،
ڕکهوتین جیاوازییان لهسه ر ئهگه ر جیاواز. یان یهکن، وهکو قژدرژ
قژدرژهکه  به ڕگه نابت ئهوا بت، پینهچی سهرڕووتاوهکه گريمان و

گاتهبازییه. بکات. ئهوه  پینهچتی بدرت
جهخت لهسهر بئهوهی ئمه نییه ئه وه گاتهبازییه ھۆی ئهم ئایا
یهک له ڕوومان تهنیا بکهین لکچوونهکان و جیاوازی جۆره ھهموو
بوو ئهوه مهبهستمان  كردوە؟ تایبهتی لکچوونی و جیاوازی  جۆر
بۆی وا ھهیه. سروشتیان جۆرک پزیشک پیاوی و ژن ده روونــی

ناچیت؟
جیاوازن؟ دارتاش و پزیشک سروشتی بهم ده چم، بۆی وا ،به

جیاوازن. بهتهواوی
تایبهتی شوهیهکی  و پیشه جۆرک له  بینیمان ئهگهر کهوابوو، 
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که جیاوازییهک دهکهین، داوای بوو جیاواز مینهوه نرینه له ژیاندا
مینه بت تهنیا لهوهدا جیاوازییهکه ئهگهر شیاوتر بت. ھهموویان له
بهگورهی جیاوازییان سهلماندنی بهگهیهک بۆ ھیچ ئهوا دهبت، مندای
که ناھنین، ــاوهڕه ب لهو واز ئیمهش دانــهمــهزرانــدووه. باسه که مان

.تبدر پیشهیان جۆر ھهمان ژنهکانیان و پاسهوانهکان
ڕاسته.

ده کهین ل ئمه بیری نهکردهوه داوای کهسک وهکو ھه ر دواتر،
بهرقهراره شارهکهدا له دهستوورهی ئهو لهسه ر ڕوویهکهوه چ له

جیا دەكاتهوە؟ یهکدییهوه له پیاو ژن و سروشتی
ڕه وایه. پرسیارکی ئهوه

وهمدانه وهکه کتوپییه بهم ده ت تۆ وهکــو ئهویش، بگومان
دهکهوت. بیرکردنه وه دهستمان بهم پاش نییه، ئاسان

ل بکهین  داوای پویسته ، بداته وه. وهم جۆره بهم دهش ،به
شاره که تاکو بۆی بسهلمنین، که بهڕوهبردنی بکهوت ئمه  شون

لهالیهن ژنهوه ڕهوایه.
بگومان.

ھهر نییه ئهوه مهبه ستت ”وهممان بدهرهوه: ئایا دهین، ئمه وهره،
فر دیکه  لهوی تاکک ئاسانتر کارک ئامادهکراوه؟ بۆ سروشت به تاکه 
دهتوانت ڕگاکانی خۆی بدۆزتهوه، تاکک پاش ڕاھنانی کهم دهبت؛
فر دهچتهوه و لهبیر شتهکانی زۆر ڕاھنانکی پاش تاککی دیکهش
الیه قتره. دیکه تاککی مشکی له فربوون بۆ تاکک مشکی نابت؛
سروشتی ئه وانهی بجگه لهمانه ھهیه جیاوازیی نوان چی دیکه وانیه؟
دهستنیشان ناگونجن ئهوانهی و دهگونجن دیاریکراو کارکی بۆ

بكات؟
زیاتر ھهبت. شتكى نییه باوهڕهدا له و کهس

بهرزتر پله  مینه له نرینه  ئهنجامدانیدا له ھهیه کارک جۆره  ھیچ
سهوزهلنان و دروستکردن نان تهونکردن، باسی دهکات پویست بت؟
دانانرت؟  پلهنزم به و وهستاتره نرینه له تیایاندا مینه که  بکه ین، 
دیکه لهوی کارهکاندا ھهموو  له ڕهگــهزه دوو لهو یهکک  دروسته

دهھنت. بهج کار ھهندک باشتر نرینه  له  مینهش چاکتره.
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بۆی دهچیت. تۆ شوهیهیه بهگشتی بهو
پیاویش ژنه و بهرت، چونکه بهڕوه ناتوانت شار کهوابوو، ژن
ژن، کراوه . دابهش بهسهردا جیاوازیان سروشتی بهمجۆره و پیاوه
پیاو له  ھهموویاندا له بهم ھهیه، خه سه تهکانی ھهموو پیاو وهکو

نزمتره.
بهدنیاییهوه.

ببهش ل ژنی پیاو، ده ســت بدهینه کارهکان ھه موو  پویسته، 
بکهین؟

ئهوی دی پزیشکه ، سروشت به ژنک دهین، ئمه چۆن دهبت؟
بگومان. نییه. دی مۆسیقازان مۆسیقازانه، ئه وی نییه. پزیشک

وانیه دی جهنگاوه ره، ئهوی وهرزشزانه، یان شوه، ژنک بهھهمان
وهرزش نییه. حهزی له و

بۆی دهچم. وا
یهککی و بت فهیله سووف ژنک نابت ئایا ئهمهوه لهسهروو
دی ئــه وی ئــازاو و ــهرز ورهب ژنک بت؟ فهلسه فه له ڕقی دیکه ش 

بت؟ ترسنۆك
ئهوهش ڕاسته.

دیکه ژنکی و بت پاسهوان سروشت به  ژنک ده گونجت کهوابوو،
شارهکهماندا) (له پیاوی که نهبوو پاسه وانتی سروشتی ئایا وانهبت.

پاسهوان؟ به کرد
بگومان.

پاسهوانتی بۆ سروشت به پیاو و ژن باوهڕه ی ئهو دهگهینه لرهوه
ئهوی دی و بهھز یهککیان ھهرچهنده نهبن. جیاواز له شارهکه ماندا

الوازه.
پاسهوانهکان  پیاوه وه کو به سروشت، ژنانهی ئهو لرهدا دیاره.  وا
پیاوه ڕیــزی دهچــنــه شــارهکــهمــانــدا لــه ھه یه تــوانــای ئــه م کــاره یــان

پاسهوانهکانهوه.
بهدنیاییهوه.

پیاو وهکو ھهیه ، پیاویان سروشتی ھهمان ژنانهی ئهو بۆ نابت ئایا
بدرت؟ پیشه یان کارو ھهمان
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پویسته.
ژنی گوتمان، كه دەگهڕــیــنــهوه، پشوومان خاهکهی بۆ ئمه   

بکرن. وهرزش فری و بخونن ھۆنراوه و مۆسیقا پاسهوانهکان
دروسته. بهتهواوی

و بیچه سپنین نــهتــوانــیــن دانــانــــیــن یــاســایــهک ئمه   کـــه وابـــوو، 
و سروشته  بهگورەی یاساکهمان نییه. ڕووت حه زکی باسه کهشمان

نییه. سروشت دژی دهمانهوت ئهوهی
دیاره.

و گونجاو داواکارییهکانمان که  نییه، لــهوهدا  مهبهستمان ئستا،
بن؟ پهسهندکراو

.به
شتکی داواکارییهکانمان ھاوبهشهی  خاه  ئــهو بگهینه نابت

پهسهندکراون؟
ئاشکرایه.

یهک ھهردووکیان پیاوانی پاسهوان، که ژنان و بۆ دهکات پویست
و پهروهرده  له سیستهمی جیاواز دوو جۆری ھهیه، سروشتیان جۆر

دامهزرنین؟ بۆ فربوونیان
نا.

دهیت؟ چ خاه ئهم سهباره ت تۆ
؟ کام

ھهموویان وهکو تۆ دیدی به چاکتره، یان دیکه پیاوکی پیاوک له
یهکن؟

نین. یهک وهکو ھهموویان بهدنیاییهوه،
ئمه پاسهوانه ی ئهو  چاکتره؟ شاره کهماندا  له  ک تۆ دیدی به
کارهکهی فری خۆی که پینهچییهک،  یان کــردوون،  پــه روهردهمــان

بووه؟
سهیره. پرسیارهکهت

نین؟ چاکترین ھاوتیاندا لهنو پاسهوانهکان ئایا تدهگهم.
چاکترینن. دنیام

چاکترین نین؟ ژناندا لهنو پاسهوانه کان؟ ئهی ژنه
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چاکترینن.
شاره کهمان بۆ ھاوتی پیاو، وه کو ژن و چاکترین له دیکه شتکی چ

باشتره؟
نییه. باشتر لهوه شتک ھیج

پیاوانه) و (ژن ئهم که  نین، وهرزش و ھۆنراوه  و مۆسیقا ئایا
پدهگهیهنن؟
ھهبهته.

شتکی بهکو نییه، گونجاو تهنیا یاساکهمان بین دەتوانين
پهسهندکراویشه.

.به
دهبت وهرزشکردندا و مهشقکردن له پاسه وان ژنانی کهوابوو،
نهک جلوبهرگ. لهبه ردایه چاکهیان ئهوان چونکه  ڕووت بکهنهوه، خۆیان
لهبهر الوازیی به م بکهن، پاسهوانتی کاری و جهنگه وه بچنه  دەبت
پیاوهی ئهو دهسپرین. پ ئاسانیان کاری لهشیان بهشی له ھهندک
میوهی دهکهن، شارهکه خزمهتی که پدهکهنت، ڕووتانهش ژنه بهو
چاک گوتهیهکی پده که نت. چی به  و دهکات چی نازانت دهخوات. کاڵ

ناشرینه. زیانبهخشیش جوانه و ئهوه ی سوودبه خشه دهت: ھهیه،
دروسته. بهتهواوی

ژن بۆ یاسا دانانی به سهبارهت ڕهخنهیه لهو خۆمان بین، دهتوانین
مینهو بیارهی، ئهو نه گهیشتینه  ئهوهشدا لهگهڵ و کردووه دهرباز
بۆچونهکهمان ھاوبهشن. ڕوویهکه وه ھه موو له پاسهوان نرینهی
گونجاویشه. کارکی سوودبهخش و ئهمه که دهت، بهجیه، لهودا
تهماشای کردوه. ئهگهر ده رباز بچووک له شهپۆلی ڕهخنهیهکی خۆمان

به گهوره دانانیت. ئهمهیان بکهیت، (شه پۆلی) پشوو
کامیان گهورهتره. ده م، پت منیش بکه و باس بۆم

نا. دامان که دهردهچت، یاساوه دوا له یاسایه ئهم من، دیدی به
دن. ئهمدا بهدوای دیکهش ئهوانی

یاسایه؟ کام
پیاوکدا ھیچ تهنیا لهگهڵ به کهسیان ھهموو پیاوهکانن . بۆ ژنانه ئهم
خۆی مندای نابت کهس ھهموویانه. بۆ منداهکانیش نابت. ھاوسهر
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باوکی ناناست. و مندایش دایک و بناست
دهکرت لهوه چونکه گومان گهورهتره، لهوهی پشوو شهپۆله ئهم

بت. سوودبهخشیش
ناکرت، سوودبهخشینهکهی له گومانیش بگونجت ئهمه ئهگهر

ده کرت. گونجاندنه کهی لهسه ر زۆر مشتومی بهم
دهکرت. الیهنهکهی ھهردوو لهسهر مشتوم

تۆ ئهگهر ل دهگرن. ڕهخنهم الیه ن دوو کهسانکی ئهوهیه  مه بهستت
الیهنکیان ئهوا خۆم له سوودبهخشه، باوهڕهدا بیت داواکارییهکهم لهو

ده کهم. الیهنهکهی دیکه لهگهڵ مامهه دوایی کردووه. ڕزگار
بهگهوه ھهردوو الیهنهکه به و بهرامبهر دهکهیت ده رباز خۆت چۆن

ڕادهوهستيت؟
دهدهن پشوو ئه وانهی وهکو بهم ڕازیم. سزاکه به کهوابوو، باشه،
خۆیان و دهڕۆن بیرکردنهوه و پیاسهکردن بۆ به تهنیا کارناکهن و
ئهوهی گوایه بکه. لهگهدا چاکهیهم ئهم ده دزنــهوه. ماندووبوون له 
بۆ خۆیانی ناکات پویست لهبهردهستدایه، بیدۆزنهوه، دهیانهوت
دهکهم حهز و دنهرمم حاه تهدا لهم من دهبن. تهمبهڵ و بکهن ماندوو
بدهیت ڕگهم تۆ ئهگه ر بخهم. دوا داواکارییهکهم جبهجکردنی شوهی
بزانین دهدهین ھهوڵ و بهجیه (داواکارییهکه مان) که دهچین، بۆی وا
دهده م، نیشانی دهکه ن. ھهروه ھا ئاماده خۆیانی بۆ فهرمانهواکان چۆن
پاسه وانه کانمان و شارهکه  بۆ سوودی  زۆرتر لهمه  شتک ھیچ که
وهمی دوایــی دهکــهم و کشانه ئهم چــاره ی تــۆدا لهگه ڵ نییه . من

بدهیت. ڕگهم تۆ ئهگهر بهم دهده مهوه، دیکه پرسیارهکهی
گهڕ. بخهره  لکۆینهوهکه ت فهرموو دهدهم، ڕگهت

فه رمان ئامادهن یاریدهدهرهکان و فهرمانهواکان دهچم بۆی وا من
فهرمانهواکان حاهتکدا چه ند له  بکه ن. پهیهویشی و دهربکهن
حاهتانهدا له و دیکهدا، دهکهن. له حاهتی یاساکانمان پهیهوی خۆیان
شوازی بهگورهی خۆیان ھهسوکهوت بکهن، دهدرت پ ڕگهیان

دهجووینهوه. سیستهمهکهمان
وایه.

لهگه ڵ لکچوویان سروشتی ژنانه ی ئه و و شارهکه یاساسازی تۆ
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دهنیت. پیاوانهدا دایان (جۆره) له گهڵ ئهو و ھهیه ھهدهبژریت پیاواندا
مای کهس و دەكهيت  دروست  بۆ ھاوبه شیان خانووی  لهبه رئهوه 
لهوه ی دنیام دهبن. فر و دهژین پکهوه ھهموو نابت. خۆی تایبهتی
نیت ئهمهش بــاوهڕه دا لهو یهکدی دهکهن.  لهگهڵ سکسیش له حه ز

بت؟ پویست
. ڕاسته

ھاوسه ریبوونی دانانییاسایهبۆھاوسهریبوون. ھهنگاویدووهممان،
سوودبهخشه. پیرۆزیش

دروسته. بهتهواوی
چهند و تانجی تۆ :ب پم گالوکۆن چۆنه؟ سوودبهخشترین 

ڕاگرتووە. ماهوه له چاکت باندهیهکی
دهزانیت؟ جووتبوونیانه وه لهبارهی ھیچ

؟ چۆن
له نویاندا چاکترین ئایا چاکن. زیندهوه رانه ئه و پشهکی، دهزانین

نادۆزیتهوه؟ زیندهوهر
تدایه. چاکترینیان

چاکترینهکانیان پکهوه جووت دهکهیت، یان یهکدا ھهموویان لهگهڵ
بکهن)؟ (زاوزێ دادهنیت

دادهنم. زاوزێ بۆ پکه وه چاکترینه کان
تهمه نک گهیشتوونهته ئهوانهی یان بچووکهکان، و گهورهکان ئایا

دهکهیت؟ جووتیان بن، ئاماده زاوزێ بۆ
گهیشتوون. تهمهنهکه به ئهوانهی

زیندهوهرهکانت ڕهگهزی کاره نهکه یت ئهم ئهگهر باوهڕهدای لهو
بڕۆن؟ خراپی بهره و

باوهره دام. لهو
ئهمان جیاوازن؟ دهیت؟ چ دیکهوه زیندهوهرهکانی و لهبارهی ئهسپ

بن! جیاواز ئهگهر سهیره
ھهیه. فهرمانهوا چاکترین به پویستمان ڕاسته. مرۆڤیش بۆ ئهمه

چۆن؟ به م ڕاسته،
ئهمهش بۆ بخۆن. زۆر دهرمانی دهبت فهرمانهواکانمان لهبهرئه وه،
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ھهبت. لزانمان پزیشکی دهبت
چیه؟ مهبهستت بهم ڕاسته،

سهقامگیرکردنی بۆ فهرمانهواکانمان بکات پویست دهچت لهوه
وهکو درۆکــردنــانــه ش، ئــهم بکهن. ھاوتیان لهگهڵ درۆ  ده ســه ت

دهرمان سوودیان ھهیه.
چووین. ڕاست بۆی ئمه

دەین. ڕاست مندابوونیشهوه و ھاوسهریبوون لهبارهی ئمه
چۆن؟

دهبت پیاو  چاکترین یهکهم، پشوودا باسه کهی ڕۆشنایی لهبهر 
بهپچهوانهشهوه، بکات. سکس و بت جووت ژندا چاکترین لهگهڵ
ئهو دووهم، دهکــهیــن. جــووت ــدا ژن نزمترین لهگهڵ پیاو نزمترین 
پیاوه و ژن مندای نهک دهبنهوه، پیاو و ژن چاکترین له مندانهی
ئاژاوه بهو له پاسه وان، به که دهبن داھاتوودا، له بۆئه وهی نزمهکان،
پهروهرده فهرمانهواکان چاودریی لهژر نادیاردا شونی له بن دوور

دهکرن.
دروسته.

بۆ قــوربــانــیــدان و ئاھهنگگان لــهســهر بــیــار یاسا  ــوو،  ــه واب ک
بھۆننهوه. بۆ ھۆنراوه یان دهین شاعیرهکانمان به دهدات. جووتبوونیان
ھشتنهوهی له بیر ئهوانیش فهرمانهواکان. دهست دهده ینه  کاره ئهم
نهخۆشی و جهنگ چونکه دهکهنهوه، پیاوان له پویست ژمارهیه کی
خۆیهوه ڕادهی ژوور له شارهکهمان نامانهوت دهگۆڕت. ژمارهکه 

بت. بچووک یان گهوره
ڕاسته.

تاکو دادهنین یارییهک جۆره پیاوانیش بۆ ژنان ھه بژاردنی بۆ
فهرمانه واکان له ڕهخنه و بکهن خۆیان بهختی له گلهیی نزمهکان کهسه

نهگرن.
باشه.

ژنانهدا ئهو لهگهڵ تبدر ڕگهیان دهبت قارهمانهکانیش الوه
منداه کان. له زۆر ژمارهیهکی باوکی به ببن و بن جووت

ڕاسته.
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دایهنهکان. به دهدرن منداهکان
.به

بهخوکردنیان بۆ چاکهکان باوکه  و  دایک مندای من، بیری به
یان نزمهکان،  باوکه و دایک  مندای دیاریکراو .  شونی بۆ  دهبرن
دهیانشارینهوه. نھنی شونکی له دهبن لهدایک کهمئهندامی به ئهوانهی
نابت بمننهوه. پاکی به پاسهوانهکان نــه وهی ئهوهیه  بۆ ئه مهش
بھننهوه دایکهکانیان منداه کان بۆ شیرخواردن بۆ الی بهخوکهرهکان
ئاگایان بهخوکهرهکان نهناستهوه. خۆی منداهکهی دایکک ھیچ  تاکو

دهکهن؟ شهونخونییان ھهیهو گرفتیان که دهبت، مندانه لهو
دهکهیت. پاسهوانهکان ئاسان بۆ ژنانی مندابوون تۆ

گوتمان بدوین. دووهم داواکاری لهسهر با ڕهوایه. کارکی ئهوه
بن. تهمهنکی گونجاودا له منداهکان و باوکی دایک پويسته

ڕاسته.
ساڵ بیست مندابوون) (بۆ ژن تهمهنی که بیره دای، ئهو لهگهڵ تۆ

ساه ؟ سی پیاویش و
دهستپده کهن؟ سانه ئهم تهمهنکهوه چ له

دهبت. مندای چل بۆ بیستهوه تهمهنی له شارهکهماندا له ژن
پهنجا تهمهنی تاکو چاک ڕاکه رکی به دهبت که ڕۆژه وه، لهو پیاویش

بکات. منداڵ دروست ھهیه ساڵ بۆی پنج و
ئهوان. مشکی و لهش بۆ کاته باشترین ئهوه بهھهرحاڵ،

بۆ شارهکه مان منداڵ ئهم تهمهنهوهیه ژوور له یان پیاوهی له ژر ئهو
بواکهرانه نییه. و دادوهرانه کاره ئهو بین پى ده بت ده کات، دروست
ھیچ دهردهچت. کهمویست دهبت و تاریکییدا لهدایک لهنو منداهکهی
ئایینییهکانه وه مرۆڤه  لهالیهن جووتبوونهکهش بۆ قوربانیدانک و نوژ
چاکهکان مرۆڤه نه وهی باوهڕهداین لهو ھه میشه ئمه ناکرت. ئاماده

بن. سوودبه خش زۆرتر و بن چاکتر دهبت
ڕاسته. ئهوه

بهب بیهوت که دهسهپنرت، پیاوهشدا ئهو بهسه ر یاسایه ئهم
دروست منداڵ و بت جووت ژندا لهگهڵ فه رمانهواکان ڕهزامهندی
دهھنته ڕگهپنهدراو و یاسابهدهر له  و زۆڵ منداکی ئهو بکات.
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کایهوه.
ڕاسته. بهتهواوی

بهب بیهوت که دهسهپنریت، پیاوهشدا ئهو بهسه ر یاسایه ئهم
سکس بیانهوت کهسکدا ھهرچی لهگهڵ فهرمانهواکان ڕهزامهندی
جووت پشتی دایکی دایکی، کچهزاکانی، کچی، لهگه ڵ پیاو نابت بکهن.
باوکی پشتی و باوکی کوڕهزاکانی، و کوڕی لهگهڵ نابت ژنیش بت.
مندایان کهسانه)  (لهم نابت  یاسایه ئهم  دانانی پاش بت.  جووت

بهخو ناکرت. که  بزانن، دهبت بت، پهیدا منداڵ ھهبت. ئهگهر
دهناسنهوه؟ خۆیان کچی یان باوکیان چۆن ڕهوایه. ئهوه

لهدایک زهماوهندی پیاوک پاش مانگ ده یان مندانهی حهوت ئهو
و کوڕی به نرینهکان پیاوه؛ ئهو زادهی به دهبن ھموویان دهبن
دادهنن. خۆیان باوکی به منداهکانیش ئهو پیاوه کچی. به مینهکانیش
مندایان مندای و منداڵ خۆیان به نهوهی دوای پیاوانه ئه و ھهموو
و باوک دایک و به خۆیان پش پیاوانی و ژن دادهنین. منداهکانیش
خوشک بوون لهدایک کاتدا یه ک له ئه وانهی دادهنن. داپیره باپیرهو
کدا لهگه ڵ دهزانن مرۆڤانه  ده سته لهم یهکک ھهر بهمجۆره بران. و
و برا خوشک ناوی (ئهگهر بهختبازییهکهوه  ڕگهی له بهم بن، جووت
دهتوانن لهگهڵ برا و خوشک ، بت ڕازی ”پیتیا“ دهرچوو) ھهروهھا

بن39. جووت یه کدا
ڕاسته.

مندایان و ژن شارهکهمان پاسهوانهکانی گالوکۆن، بهمجۆره ، 
لهگهڵ ئــامــادهکــردنــه ــهم ئ بزانین پویسته دهبــــت. ھــاوبــه شــی  بــه  
دیکه ڕگهیهکی یان باشترینه، و  دهکهوت  ڕک دهستوورهکهماندا

بیگرینهبهر؟ ھهیه
ھهیه. ڕگه یه ئهو تهنیا

پویست ئایا نییه؟ نهخشهدانان بۆ شارهکهمان باشترین ئهمه ئایا
دهبات؟ خراپهمان نهک چاکه بهرهو نهخشه یه ئهم چۆن بزانین ناکات

پویسته.
چه ند بۆ شارک دابهشبوونی و تکشکاندن له خراپه یهک ھیچ
که مه زنتره، لــهوه چاکهیهکیش چ ھهیه؟ گــهوره تــر شارۆچکهیه ک
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ده پارزت؟40. شارهکه یهکتیی
وایه.

له دیکهش ئهوانی و بن له ناخۆشیدا له ھاوتیان ھه ندک ئهگهر
شارهکه؟ ھۆی ڕووخانی نابته ئهم ناکۆکییه ئایا خۆشیدا،

ھهبهته.
من ئــه وی ” و من“ ”ئــهوی که زاراوهی  ڕوونـــادات، لهودا ئه مه  
”بۆ زاراوهی ھــهروهھــا  بکاردهھنرن؟ نالهبار بهشوهیهکی نــا“

ئهوان“يش؟
وایه. بهتهواوی

و شت ھهمان بۆ دانیشتووانی زۆرینهی ئهوهیه شار باشترین
من نا“؟ ”ئهوه ی ”ئهوه ی من“ و پكهوە بن شوه بهھهمان

بگومان.
که نموونه،  بۆ ده چــــت؟ کهسک تاکه له که  چۆنه،  شــاره ئــه و 

دەكا. ئازار به ھهست لهشمان ھهموو دهیهشت پهنجهیهکمان
چاکترین شــارــک پرسیارهکهشت بــه ســهبــارهت به دنیاییهوه،

دهچت. کهسه لهو ھهبت فهرمانهوای
خۆی شاره ئهو ھاوتیهكدا ناخۆشی و خۆشی کاتی کهوابوو، له
و خۆشی له بهشهکانی دیکهی ھه موو و ھاوتیهکه به خاوهنی دهکات

دهکهن. ھاوبه شی کهسه دا ئهو ناخۆشی
بت. بهمجۆره پویسته ھهبت چاکی دهستوورکی ئهگهر

خهسهتانهی ئهم بزانین و خۆمان شارهکهی دهگهڕینهوه ئستا،
نا. تدایه یان

بزانین. پویسته 
ئمه شــارهکــهی ــو وهک ئــهوانــیــش، ئایا شــاره کــانــی دیکه  چــۆنــن؟

ناژین؟ تدا ھاوتیانی فهرمانهواو
دهژین. تیدا

دهنن؟ فهرمانه واکان له ناو ھاوتیان چۆن
یان دیــمــوکــرات، دیکه  ئــهوانــی و  زۆردار دهــــن بــه  ھه ندکیان 

دادوهر.
ده ن؟ فهرمانهواکان به چی ئمه؟ شارهکهی دانیشتووانی ئهی
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یاریده دهرهکان. و پارزهر
دهنن؟ ناوک له خهکی چ ئهوان

مووچه. و دارایی دابینکه ری
دهنن؟ خهکی له ناوک چ دیکه شاره کانی فهرمانهوای

کۆیلهکان.
دهگهن؟ یهکدی فهرمانهواکان له چۆن

ھاوفهرمانهوا.
ئمه؟ ئهوانهی
ھاوپاسهوان.

به دی ئــهوی و خزم به که سک دیکه شارهکانی فه رمانه وای
دادهنن؟ بگانه

لهوانهیه. ،به
خۆی لــه دوور بــه دیکه ئــهوی و خــۆی  که سی بــه  خــزمــه کــه ی 

دانانت؟
دایدهنت.

دادهنن؟ به بگانه یهکدی چۆنن؟ تۆ پاسهوانه کانی
و خوشک باوک، و دایک به دانانت. بگانهی به  جۆرک به ھیچ

داده نت. خۆی برای
ناوانهی لیان ئهم ب: ئایا پم بهم چوویت، کشه که بۆ باش تۆ
له ڕز ناکات پویست ئایا (شارهکهمانه)؟ یاسای بهگورهی دهنت

بن؟ فهرمانه کانی گوایهی و بگرن گه وره
له شتک بنن. ناو یاسا نابت بهب په یه ویکردنی

ھاوسهنگانه زاراوه  ئه و زۆرتــر ئمه دا، شارهکهی  له کــه وابــوو،
پكهوە ھهموو دهکات خراپ یان باش کارکی یهکک کاتک بهکاردت.

یان خراپه. باشه من“ دهن: ”ئه وهی
ڕاسته. ئهوه

ھهیانه؟ لــهوهی ھاوبهشن ھاوتیان که  نه کرا، لهوه باس ئستا
بن؟ ھاوبهش ناخۆشیدا و له خۆشی ئه وهی ھۆی نابته ئهمهش

ھهبهته.
پاسهوانهکان ھاوبهشن؟ مندان بۆ و ژنان لهسهروو ئهمهشهوه
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ئهوهش ڕاسته.
بهرزترین ناخۆشیدا و خۆشی له ھاوبهشیکردن گوتمان ئمه
ئاستی له کهسک تاکه لهشی  لهگهڵ چاکمان فهرماڕه وایی  چاکهیه .

کرد. بهراورد بهشکیدا خۆشی و ئازار
بوو. دروست خاه ئهم لهسهر ڕکه وتنهکهمان،

ژن ھاوبهشیکردنی له شارهکهماندا، چاکه، گهوره ترین سهرچاوهی
یاریدهدهرهکانهوه . لهالیهن مندانه و

وایه.
ماڵ پاسهوانهکان کۆکه. گوتمان باسهکهی پشوودا لهگهڵ ئهمهش
وهردهگرن ھاوتیان له  مووچه بهم نییه، خۆیان و موکی سامان و

دهکهن. بهشی و
ڕاسته.

نهکهن شارهکه وران بۆئهوهی نییه، کۆک ڕایهدا لهگهڵ ئهو ئهمه
دابنن؟ ئهگهر خۆیانی موکی به ھهیانه شتهی ئهو تگهیان نهدرڕ
بهکاربھنن، ئهوا زۆر شت بۆ من“ زاراوهی ”ئه وه ی خهکی جیاواز
یان ماه وه، دهبهنه خه کی که لوپهلی خۆیان بهئارهزووی کهسانک
چژی و حه ز بۆ و داناوه تدا منداهکانیان و ژن ئهو مانهی دهبهنه
شارهکهمان دیکهوه، دانیشتووانی لهالیهکی دهھنن. بهکاریان خۆیان
ھه یه ئامانجکیان ھهموویان ھهموویان دادهنن و موکی به شتانه ئهو

دهکهن. ناخۆشی و خۆشی به ھهست پکهوه و
دروسته.

ناچن؟ لهنو یهکدی تاوانبارکردنی و شکاتکردن لهبهرئهمه، ئایا
و منداڵ ژن دهستبهسهراگرتنی لهبهر کۆمهڵ نو ھهموو ناکۆکییهکانی

موکه . و
دهچن. لهنو ئهوانه،

لهنو لدانیش و بــریــنــداربــوون کشهی لــهســهر دادگــایــیــکــردن 
دژی کهسک چاکه که دهکهین، فریان چونکه نامنت، دانیشتوواندا
باشی ڕادهگرت. ئهمهش لهشیان به خۆی بکات. ھاوتهمهنی بهرگری له

ڕاسته.
ھهچوو کهسکی ئهگهر دروسته: دیکه ش ھۆیهکی لهبهر یاسایه ئهم
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ناکات. دروست گه ورهتر ده ربت، کشهی جۆره بهم ڕقهکه ی
بهدنیاییهوه.

کهسانی فهرمانهوایی تدهدر دهسه تی بهتهمهن مرۆڤیکی بهم
بدات. و سزایان تهمهن بکات کهم

ئاشکرایه.
ئاستیدا ناگهیهنت. له خۆی له بهتهمه نتر مرۆڤکی زیان به الوکیش
دوو نهدات. پ فهرمانهی ئهو فهرمانهواکه تاکو ناکات ڕهفتار ڕز ب
ترس. شهرم و شهرمکردن دەبن: ڕگری کارهدا ئهم ئاستی له  ھۆ
بکاتهوه. لهوهش بهرز باوکیدا دایک و ئاستی له دهست نایهت منداڵ
دژی منداه کان یان براکانی، و خوشک وهکو دیکه، کهسانی دهترست

ڕاوهستن.
کاریگهره. ئهوه

ئاشتی به نادات مرۆڤی نیشانی یاسا  حاهتهکاندا  ھهموو له ئايا
بژی؟ دیکه دا ئهوانی لهگهڵ

وایه. زۆر
جهنگی مهترسی  نهبن ناکۆک  یهکدا لهنو پاسهوانهکان  ئهگهر 

سهرھهنادات. کۆیله کاندا و خۆیان لهنو ناوخۆش
سهرھهنادات. ،به

که م زۆر پاسهوانهکان مادامهکی بم، دهمهوت دوودیهوه به
پداھهدانی کاریگهرتی ژر ناکهونه  دهوهشتهوه  ل خراپیان کاری
و مــنــداڵ به خوکردنی  لــه مــانــدووبــوون و ئــاــۆزی و  ده وــه مــه نــد 
کۆیلهکانی. ژن و به پاره دان و قهرزدانهوه نانپهیداکردن، قهرزکردن،
پویست و سهرھهدەدەن لهمانهوه ئازارهی مرۆڤ و ناخۆشی ئهو

باسیان بکهم. تهنانهت کوریش دهیانبینت. ناکات
له ژیانیان ده بــن. دوور ئــازارانــه و  خهم لهم (پاسه وانه کانمان) 

دهبت. خۆشتر ئۆهمپیک سرکوتووهکانی یاریزانه
چۆن؟

بچووکهوه سهرکهوتنکی به ئۆهمپیهکان یاریزانه بهختهوهریی
مووچهیان و گهورهتره پاسهوانهکانمان بۆ سهرکهوتن بهستراوه.
پاداشتی شارهکهدایه.  پاراستنی لهپناوی  سهرکهوتنیان ــره.  زۆرت
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که مردیشن دهکات، ژیانه. شارهکهی خهتیان مسۆگهرکردنی ئهمهش
دهنژرن. ڕزهوه به

چاکه. مامههکردنه لهگهیاندا ئهو
که ل گرتین، ڕهخنهی له پشتر بوو! ک نازانم لهبیرته، که سک،
بۆیان ئهوان  گوتى نهکردووه. بهختهوهر  پاسهوانهکانمان  ئمه  گوايه 
گوتمان، دوایی ئمه نییه؟ ھیچیشیان و ھهبت شتکیان ھهیه ھهموو
بیانکهین به چۆن پویسته بزانین ئستا ده کهین، چونکه خاه  باسی ئهم

بکهین. بهختهوه ر شارهکه و چاک پاسهوانی
لهبیرمه. من

سهرکهوتووهکانی یاریزانه ژیانی له یاریدهدهرهکانمان ژیانی ئهگهر
پینه چیهکان، ژیانی شوهی لهگهڵ دهکات پویست بت چاکتر ئۆهمپیک

بکهین؟ به راوردی دیکهدا پیشهکانی خاوهن و جووتیارهکان
ناکات. پویست من دیدی به

شون به پاسهوانک ئهگهر بکهمهوه: دووبــاره گوتهکهم باشتره
ڕازی خۆی بهوهی و بگهڕت دیکه دا ژیانکی جۆره له بهختهوه ری
پهالماری بدات، بهخته وهری ھهوی ئارهزووهوه به و بهرهیانه نهبت-
تبگات، که ھیزیۆد دهکات، له فهلسه فه کهی ل حه زیان بدات ئهو شتانه

ده ھنت“. زۆرتر ھهموو له ”نیوه دهت:
ناھنت. خۆی ژیانه کهی له واز من بهڕای

ھاوڕام. لهگهتا
بۆ ھهیه ئاژههکاندا لهنوان پهیوهندییهی ئهم نییه بۆمان ئمه

بکهین؟ دیاری مرۆڤهکانیشی
دربی. منت سهرزاری گوتهکه ی تۆ
جهنگهوه. بچنه چۆن دهزانن ئهوان

چۆن؟
خۆیان لهگهڵ منداهکانیشیان دهکهن. ئاماده خۆیان پکه وه پیاو و ژن
چۆن بزانن دیکهوه پیشهکانی خاوهن مندای بهپچهوانهی تاکو دهبهن
دهتوانن مندان تهماشاکردنهکهشدا لهگهڵ دهخهن. ڕک بۆ جهنگ خۆیان
گۆزهسازک مندای چۆن نهتبینیوه  بدهن. باوکیان و دایک یارمهتی

ببت؟ گۆزهدروستکردن فری تاکو کاردهکات لهبه ردهستدا
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بینیومه.
فربوون به بایهخ پاسهوانهکان له زۆرتر پیشانه خاوهن ئهم دهبت

گاتهبازییه . ئهوه نابت. بگومان بدهن؟ منداهکانیان مهشقکردنی و
شهڕ باشتر بچووهکهیدا لهبهردهم ئاژهک ھهموو ئهمهشدا لهگه ڵ

دهکات.
جه نگدا له ئهمهش  که  دۆڕان، ئه گهر بهم، سوکرات، وایه، به
زیانکی گهورهش و مهترسییهوه دهکهوته منداهکان ڕوودهدات ژیانی

دهکهوت. شارهکه له
دوور مه ترسییهک ھــهمــوو نــاکــات پویست ئايا ڕاســتــه. ئــه وه  

بخهینهوه؟
وایه.

سه رکهون به سهریدا و بکهن مهترسیهک له  ڕوو خه کی ئهگهر
باشتر نابن؟

دهبن. باشتر ئاشکرایه
منداییه وه له دهبت پاسهوان به دهبن ئهوانه ی ــاوهڕهدای ب له و

بکهن؟ مهترسییهکهی خۆئامادهکردنهکهی جهنگ و تهماشای
نییه؟ کهمتر جهنگ نو چوونه له ئهمهش

که متره. به
ئاگا ب مهترسییهکانهوه و خۆئامادهکردن لهبارهی باوکیان ئهنجا،

ڕاسته. ھه یه. لهباره وه زۆریان زانیاری نین.
نابه ن؟ منداهکان خۆئامادهکردنک جۆره ھهموو بۆ

دروسته.
بت. لیان ئاگایان تاکو دادهنن بهدیاریانهوه لزان کهسانی

دهبت وابت.
ڕوودهدات. نهکراوه چاوهڕوان ئهوهی بهم

بگومان.
و بفن تاکو دهکهین دروست بۆ بایان  منداییهوه  له له بهرئهمه 

بکهن. ڕزگار خۆيان
چیه؟ مهبه ستت

ئهسپی فری سواری دهبت بکهین. فری ئهسپسوارییان پویسته 
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تهماشاکردنه بهو ئهوان بکهن. جهنگ تهماشای و بن خرا و سپی
خۆیان دهتوانن ڕوویدا خراپیش حاهتکی ئهگهر دهبن. جهنگ فری

بکهن. ڕزگار
دروسته. بۆچوونهکهت من بوای به

و خۆیان بهرانبهر سهربازهکان دهیت؟ چ جهنگهوه  له بارهی
دروستن؟ ئایا بۆچوونهکانم ھهوستکیان ھهیه؟ چ دوژمن

چین؟ بۆچوونهکانت ب پیم
له یان دانت، قه غانهکهی بھنت، کارهکهی له واز پاسهوانک ئهگهر
،تبدر دیکهی پیشهیهکی ناکات پویست بکات نابهج کارکی ترسا

جووتیار؟ به  بکرت یان
پویسته.

دهیگرت؟ کهسهی ئهو بۆ دیارییهک، وهکو وازلدهھنین، دیلیش
وایه.

ده کات، ئاماده جهنگهکه بۆ خۆی پلهبهرزهدایه  له و ئه وهی نابت
دابنن؟ لهسهر ڕزلنانی تاجی لهگهیان ئهوانهی و منداهکانی

وابت. پویسته
چۆنه؟ ده ستی ڕاست تهوقه کردن به

ئهوهش دهبت.
نهبت؟ بهدڵ ئه مهت تۆ لهوانهیه بهم

چیه؟
یهکدی ماچ بکهن.

نابت خۆئامادهکردنهکهدا ــاوهی  م له یاسا: به ــهم ده ک ئه مهش
دیکهشی یهککی ئه گهر یهکک بکرت. لهوهی ماچی ناڕهزابت کهس

بکرت. خهت (ماچه) بهو دهبت کچ، یان بت کوڕ خۆشویست،
نایابه.

ھهبت ھاوسهرکی چهند دهتوانت چاک کهسکی گوتمان، ھهروهھا
بخاتهوه . زۆریش نهوهی و

گوت. ئهوهمان ،به
کاتک دهکرن. خه ت الوه چاکه کان وایه. ھۆمیرۆسیش دیدی به
دایه.“ خه ت به گهورهيان ”ئسقانکی گهڕايهوە جه نگ ئهجاکس له
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به ھزتر شیشی له ھاوکات و قاره مان له الوکی بوو ڕزلنان ئهوه
دهکات.

ڕاسته. ئهوه
کهسانه ئهو چهند ھۆمیرۆس دهکهوین. بۆچوونهکهی شون ئمه
سهکۆی دهگرین، ڕزیان ھۆنراوه و خهت به ئمه بمننه وه چاکی به
لهگهڵ دهڕازنینهوه .  بۆ شهرابیان پهرداخی و گۆشت و ڕزلنان 

دهکهین. فریان بهردهوام و ڕزلناندا
نایابه. کارکی ئهوه

ڕیزی بیانخهینه  دهمرن خۆئامادهبوونهکهدا له ئهوانهی نابت باشه،
زینیهوه؟ ڕهگهزی نو کهسانی

دهبت.
جۆره ئهم کاتک که ناکهوین، ڕک خاه ئهو له سه ر ھزیۆدا لهگهڵ

به: دهبن دهمرن مرۆڤانه
زهمین. سهر پیرۆزه کانی دوه

مرۆڤهکان؟ پاسهوانی و خراپه دژی پارزهر
باوهڕمانه. ئهوه

مرۆڤه ئهو و دوهکان  بهڕزه وه  چۆن دهکهین  خوا  له پرسیار
ھهبهته. دهکهوین. وهمهکهی شون بنژین. خوائاسایانه

ئهمه دهدهین. بایهخیان پ و گۆڕهکانیان دهڕازنینه وه دواجاریش
چی ھۆی مردنهکهیان نییه گرنگ دهکه ین مرۆڤه چاکهکان ھهموو بۆ

بت.
چاکه. ئهوه کارکی

چۆن چــۆنــه ؟ بــیــروڕات دوژمــنــهکــانــمــان بــه ئستا، ســه بــاره ت 
دهکهن؟ له گهدا مامههیان سهربازه کانمان

ڕوویهکهوه؟ چ له
یۆنانییهک بت ڕهوا بــاوهڕهدای لهو  تۆ کۆیلهکردنیان. به یه کهم،
ئهو یاریدهی  ناکات پویست بکات؟ داگیر دیکه یۆنانییهکی شاری 

داگیریان نهکهن؟ بهربهرییهکان و بن بهھز شارانهش بدات
بكات. بهھز یۆنانی ڕهگهزی باشتره

بۆ ئهمه ش نهبت؟  یۆنانییان کۆیلهی پاسهوانهکانمان نییه  باشتر
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یاسا. ھاوتیان دهکهین به
و ھهموویان یهکدی ناگرن یهخهی حاهتهدا بهتهواوی باشتره. لهم

ڕادهوهستن. بهربهرییهکان دژی
الشهکان چاکه  شتکی دهیت؟ چ کوژراوهکانیانهوه الشه ی لهباره ی
بکهینهوه ل شتکیان ھهموو چهکهکانیان له بجگه و بکرنه وه  ڕووت
تووشی کاره ئهم لهشکر لهسهر ئایا زۆرجار، بهرین)؟ خۆمانی  (بۆ

نه بووه؟ ھهه
به، تووش بووه.

نییه، ئهوانه و کاری کۆیله  الشه کوژراوهکان ڕووتکردنهوه ی ئایا
که ھاره ناچت، سهگه  ئهو له ڕهفتاری ئهمه دهکه ن؟ له پاره  حهز که

دهدات؟ بهردهکه پهالماری بهردی تدهگریت
دهچت. لهوه

دوژمنهکهمان مردووی الشهی سهربازهکانمان دهبت کهوابوو،
بگرن؟ ناشتنیان ڕگه ی بکهنهوه و ڕووت

بکهن. کاره ئه م نابت نا،
نو نابه ینه دوژمنهکانمان جهنگی تفاقی و چهک ئهمهوه، لهسهروو
چهکهکانیان بین نیگهران یۆنانییه ک ھهموو بۆ ئهگه ر پهرستگاکانمانهوه.
ناکهین، ئهگینا ئهم کاره خوا فه رمانی ناکهین. بهب خۆمان داگیر بۆ

دهبن. گهندهڵ پهرستگاکانمان
ڕاسته. ئهوه

چ دهیت؟ ماسوتاندنیان و یۆنانییهکان زهوی لهبارهی داگیرکردنی
دهکهن؟ دوژمنهکانیان دژی کارانه ئهم سهربازهکانت ئایا

بزانم. تۆ بۆچوونی حهزده که م
ھهیه، ناوخۆشمان و جهنگی چۆن جهنگ وه کو من، بۆچوونی به
یهکهمیان دووانهش ئهم دهکهنهوه . قوت خۆیان ڕنهکهوتنیش جۆر دوو
جهنگی ناوخۆ بگانهیه. دووره و نزیکه ، دووهمیان خۆتهوه شتکه له
لهگهڵ ڕنهکهوتنه دووهمیش ناوخۆیه. (ڕنهکه وتنی) و دوژمنایه تی

بگانه. و دوور کهسانی
دروسته. بۆچوونه ئهو

ڕهگهزی دهم دروسته: من خاهش ئهم بزانه داخۆ و تهماشاکه 
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بگانهن. به ربهرییه کانیش و نزیکه (خۆ)یهو یۆنانی
ڕاسته. ئهوه

دوژمنی به دهبن ڕادهوهستن بهربه رییهکان دژی یۆنانییهکان کاتک
یۆنانییه کانیش ناوزهد دهکهین. جه نگ به یهکدی. ئهمه بهرانبه ر ئاسايى
دهکهن شهڕ یهکدیدا لهگه ڵ که  و ھاوڕن سروشت به خۆیاندا لهنو

داده نین. ناوخۆ جهنگی ئه مه به دهکهن، دابه ش یۆنان
ھاوڕام. لهگهتا شوهیهک ھهموو به من

ھهگیرستشارهکه ناوخۆ جهنگی ھهرشونکدا له ته ماشاکه، ئستا،
الیهنهکهی مای و زهوی پهالماری الیهنهکان له  یهکک بکرت، دابهش
چونکه دادهنرت، قزلکراوه کارکی به تبهردات، ئاگریان بدات، دیکه
چۆن ئهگینا ناوت. خۆش شارهکهی الیهنک ھیچ دهرده خــات ئهوه 
ئهو خهرمانى دهشت گوتمان ئمه ده کات. تان خۆی دایهنی دایک و
که بچت، لهبیر ئهوهشی نابت بهم لهناو بهرت، دوژمنهکه ی ساهی

ناکهن. شه ڕ و دهبنهوه ئاشت الیانانه ئهم ڕۆژک
شارستانیتره. بیرکردنهوهیه جۆره ئهم

یۆنانییه؟ دایدهمهزرنیت تۆ شارهی ئهو
.به

بن؟ شاری نابت چاک ھاوتیانی ئه ی
وایه.

دانانن؟ خۆیان (خاکی) به یۆنان ناوت؟ خۆش یۆنانیان ئایا
ناکهون؟ شون یهک ئایین ھهموویان

بگومان. ، به
نابینن؟ ناوخۆ جهنگی به  یهکدیدا له گهڵ جیاوازییهکانیان ئایا

ھهبهته.
ڕکهون؟ دهبت ڕۆژک که ناکه ن، شهڕ بیرۆکهیهوه بهو ئایا

بهدنیاییهوه.
ناکهن، داگیر یهکدی ڕاناوهستن و دژی یهکدی بهتووندی کهوابوو،

نین. یهکدی دوژمنی چونکه
ڕاسته.

ھاوتیهکی ھیچ یۆنانی ناسوتنن. و مای ناکهن داگیر یۆنان خاکی
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دانانن. خۆیان دوژمنی به منداڵ و پیاو ژن، یۆنانی:
دهدرن. سزا دووبهره کی و ئاژاوه بهھۆی ده بن ئهوانهی

پویسته: بکهن. دوژمندا له گهڵ مامهه جۆره بهم پویسته ھاوتیان
به یاسا؟ بكهين پاسهوانهکان بۆ مهسوتنه“ ماڵ و مه که ”وت داگیر
شتکی دیکه  یاساکانی وهکو ئهمهش، و پویسته بکهوه بیر  وا
باسهکهت لهسهر ئهگهر دهچم بۆی  وا من سوکرات، بــه م، چاکه،
دهستووره ئهم چۆن که  دهچت، لهبیر خاهت ئهو  بیت، بــهردهوام
ئهو شتانهی ھه موو لهگهتام، من بکه ین. بهرقهراری و بھنینه کایه وه
باست تۆ که سهر، دهخهمه ديكهشى خاکی من چاکن. کردن باسمان
جهنگدا له چاکن و جهنگاوهری پاسهوانهکان که ئهویش ئهوهیه، نهکرد،
ژنانیش ئهگهر یهکدین. کوڕی و برا و باوک چونکه جناھن، یهکدی
دوژمنک پشته وه یارمهتیان بدهن ھیچ له لهگهیاندا بچنه جهنگهوه، یان

ڕاناگرت. خۆی لهبهرده میاندا
ھاتوونهته شتانه ئــه م دهســتــوورهدا  ئــهم دانانی لهگهڵ گریمان 
باسهکهم دژی ئهمه بزانین چۆن ڕوودهدات. پویسته کایهوه، بهم
بکهمهوه. ڕوونی تاکو ناکهی  من کتوپه، چاوهڕوانی پهالماردانکی
ڕهخنه یهکی تۆ بهم دهرباز کرد، شهپۆله کهی پشوو دوو له خۆم من
ئهگهر سهختترین شهپۆله. و گهورهترین دهگریت. ئهمهش ل دیکهم
به چۆن تدهگهیت و دتهوه به حاما بهزهییت گهوره یه چهند بزانیت

ناکۆکییهکان. دهڕوانمه ترسهوه و نابهدی
ئهو چۆن بزانین دهکهین ئمه زۆرتر حهز بدویت بهمجۆره  ئهگه ر

بکهیت. باسی و نهکوژیت کاتمان باشتره دتهکایهوه . دهستووره
چی؟ پویسته، بهم

مرۆڤکی بین دهتوانین ئایا چیه، دادوهری بزانین ئهگهر ھیچ.
له ھهموو مرۆڤه نین. ئهو جیاواز شتی دادوهری دوو خودی دادوهر و
خۆی ئهو ئهگهر دهبین ڕازی دهچت؟ یان دادوهری له ڕوویهکهوه

بکات؟ جبهجی بکاتهوه و نزیک دادوهری له زۆر
ده بین. ڕازی

بزانین دا ھهومان دهگهڕاین. دادوهری بۆ شوازک بهدوای ئمه
جۆرکه. چ دادوهر مرۆڤی چۆنه. دادوهریش کهسکی و چیه دادوهری
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ھهبوو. نـــادادوهری بهرانبهر ھهوستهشمان ئهم شوه، به ھهمان
یان بهختهوهری، به پهیوهندییان دیاریکردنی به که  کردهوه، بیرمان
بهختهوهرییان به شکی بچت لهوان ئهوهی تدهگه ین نابهختهوهرییه وه
جۆره ئهم چۆن بسهلمنین ئــهوه نهمانویست بــهم به رکهوتووه، 

کایهوه. دنه مرۆڤانه
ڕاسته.

جوانترین پۆرترتی ھونهرمهند خراپترین بــاوهڕهدایــت لهو تۆ 
ئهو بــئــهوهی دهکــات دروســت بۆ بــهوردی خــۆی مرۆڤمان، وه کــو

بينيبت؟ مرۆڤهی
نیم. باوهڕهدا لهو نا،

له بیر ئمه  نهمانگوت ده یت؟ چ خۆمانهوه کشه کهی لهبارهی
دهکهینهوه؟ چاک شارکی دامهزراندنی

بهدنیاییهوه.
نهتوانین ئهگهر نهب لهبار گفتوگۆکهمان باوهڕهدای لهو کهوابوو،

بسهلمنین؟ لهبیرماندایه  شارهی ئهو دامهزراندنی
ناچم. بۆی وا نا،

بارودۆخانه ئهو ھهوڵ بدهم تۆ دی لهبهر ڕاستیهکهیهتی. ئهگه ر ئهوه
لهبهر دهبت تۆش دهبت دروست تدا وای شارکی که بکهم، باس

بکه یت. شتک من دی
چی؟ وەكو

کرده وه یان نییه؟ بیردۆزه بهگورهی دهکرت کردهوه به ئهوهی ئايا
بۆچوونه دا ئهم لهگهڵ ھهندک لهوانهيه ڕاستیناسه؟ کهمتر بیردۆزه  له

ئهمه ڕدهکهویت؟ لهسهر تۆ نهبن. ئایا ھاوڕا
ڕدهکهوم. من

باسی له بیردۆزهدا ئهوهی بسهلمنم بۆت ناچارم مهکه کهوابوو،
شارهی ئه و ئمه بزانین ئهگهر کایهوه. خۆی بیھنینه وه کو دهکهین،
له سهری تۆ جــۆره ی بــه و یــان ببرت بــه ڕــوه چــۆن کــرد  باسمان 
بهمه ئایا تۆ دامهزرنین. بهڕاستی شارهش ئهو ڕکهوتیت، دهگونجت

ڕازیم. خۆم بهحای بهش من نیت؟ ڕازی
منیش. ھهروهھا
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شارهکاندا چشتکیخراپله بدۆزینه وه ئه وه دهدهین ھهوڵ پاشئهمه
ئمه دهستووره ی ئهو به رهو شار چین گۆڕانکاریانهش ئهو دهکرت.

دهبهن.
ڕاسته. ئهوه

شیاوی ئاوڕلدانهوهیه . و ھهیه ئهو گۆڕانکارییه من بۆچوونی به
ڕوودهدات. که  گۆڕانکارییهکه، به م بچووکه، نه و گهوره نه ئهمهش

چیه؟ گۆڕانکارییه ئهو
که دهکهم، باس ئهوه  من گهیشتووین. گهورهکه شهپۆله  به ئستا
بت پکهنینیش شهپۆلهکه پ گوێ نادهم و لهسه ری بدوم دهمهوت
و بگره گوێ لهبهرئهمه بکات. نوقم گاتهبازییدا دهریای لهنو من و

چی. دهم بزانه
.ب

یان نــهکــهن  فــهرمــانــهوایــی پاشا ــو وهک فه یله سووفهکان، تاکو 
دهسهتی و و فهلسهفه نهبن خهریکی فهلسهفهکاری فهرمانهواکان
له مرۆڤیش ڕهگــهزی و شارهکان گالوکۆن، نهگرن، یهک  ڕامیاری
شارهکه بۆ ده ستوورهکه شمان نهکه ین کاره ئهم تاکو ناپارزین. خراپه

نابت. جۆر
و چاوهڕوانی ھرش دهبت بیروڕایه  ئهم دهربینی سوکرات، پاش
که (بهگورهی بکهین، چهککهوه ھهموو به کهسانهش ئهو پهالماردانی
بۆ بهگهیان  تاکو بن. فهرمانره وایی شیاوی نین پلهیهدا لهو تۆ) 

دهگهیهنن. خۆتت سزای به  نه کهیت ڕازییان و نهھنیتهوه 
دهربم. بۆچوونهم ئهم کردم ل داوات لهوانهی بووی یهکک تۆ

باشتر وهمی دهکهم ل داوات بۆیه بکه م، چۆڵ پشتت نامهوت من
بکهیتهوه. ڕوون زۆرتر کشهکه و بکهیت ئاماده

ناکهیت چۆڵ پشتم تۆ زانیم، ئهوهی پاش به تایبهتی ده دهم، ھهوڵ
پویسته  ڕزگارمان بت خه که  ئهو ده ست له لهگهمای. بۆئهوهی و
پاش بکه ین. دهدرت، پ فهرمانهوایی ئهوهی فهیلهسووف، پناسهی
به دادهنرن فهیلهسووف به  ئهوانهی که  دهکهینهوه، ڕوونــی ئه مه 
سروشت به دیکه ش ھاوتیانی ھهیه . فهرمانهواییان توانای سروشت
فه یلهسووفه کان فهرمانی شون دهبت  و ببهشن تواناییه لــهم
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بکهون.
ھاتووه. پناسکردنهکه کاتی ئستا،

بدۆزینهوه. پناسکردنهکه ڕگهیهک بۆ بده ھه وڵ لهگهما
بکهوه. پش تۆ

خۆش شتکی ئهوهی گوتمان لهبیرته  یان بخهمه وه بیرت دهبت
بوت؟ خۆش شتهی ھهموو بهشهکانی ئهو ده بت دهوت

بخهوه . بیرم لهبهرئهوه تناگه م، من
پ کهسکی بداتهوه. وهمم تۆ وهکو دیکهش، کهسکی له وانهیه ،
الوی جوان، کوڕکی ھهموو ده زانی چاک تۆ وهکو ئارهزووی و حهز
الوکی لهگهڵ ئایا دهجوونن. عاشقهکانیان ئارهزووی تهمهنهدا لهو
پستی ناچت، شازاده له یان ئهو الوه ی لوتقوالپی، لوتپان، پستسپی،
ب ناجووت؟ بۆى (ئارهزووت) بهمجۆره بت، ھه نگوینی یان زهرد،

دهست بکهوت؟ لهو باخهدا ھهموو گوکت بیانو ناتهوێ
له گهتا گفتوگۆکهمان لهبهر بکهیت من تهماشای جۆره به و ئهگهر

ڕدهکهوم.
ناکهن؟ ڕهفتار بهمجۆره خۆرن شهراب ئهوانهی لهمهش، بجگه

شهرابک نییه؟ جۆره ھه موو له ئهوان حهزیان
بهدنیاییهوه.

سهرلهشکرهکان، وەكو ڕــزه لــه  حــهزیــان ــهوانــهی ئ بــه مــجــۆره  
داوای نهگرن ڕزیان و گرنگ ئه گهر کهسانی مهزن کهشتیهوانهکان،
ئهوان ڕزلنانه مهبهستی دهکهن، چونکه نزمیش له کهسانی ڕزلنان

بهگشتی.
وایه.

کهسک کاتک، نا؟ یان ڕدهکهویت خاه ئهم لهسه ر ئستا باشه،
دهکات؟ شته ھهموو ئهو یان بهشکی له شتکه، حهز له حهزی

دهکات. ھهمووی حهز له دهین، ئمه
زانایی بهشهکانی ھــهمــوو لــه  حــهز فهیلهسووف بین، ڕاســتــه  

دهکات؟
ڕاسته. ،به

فربوونهکهی سوودی ھشتا بت فر دهیهوت الوهو کهسهی ئهو
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فهیلهسووفی یان فربوون، خۆشهویستیی به ده رنــهکــهوتــووه، بۆ 
ده کهین. ناوزهد

ئهوهش ڕاسته.
به دهکات، فربوون له حه ز بت فر شتک ھهموو ئامادهیه ئهوهی

وانیه؟ دادهنرت. فهیله سووف
ئهوانهی تهنانهت فهیله سووف، به دهبن حاهتهدا، لهم کهس، زۆر
خۆشی ئهوانیش چونکه ڕیزهوه، دنه دهکهن تهماشاکردنیش له حهز
چونکه دهکهن، دهنگ له  حهز ئهوانه ی ھه روهھا وهردهگرن. فربوون له
میھرهجانی بهشداری خۆیان به ئــارهزووی و ناگرن گوێ بــه زۆر
کۆڕاهکان له ھهموو گوێ دهکهن، گوندهکان و شار له  دایۆنیسس

فهیلهسووفن؟ کهسانه جۆره  ئهم ئایا دهگرن.
دهچن. له فهیلهسووف بهم نهخر،

فهیلهسووفی ڕاستهقینهیه؟ ک
بناسن. ڕاستی حه زدهکهن ئهوانهی

چیه؟ تهواوت مهبه ستی
لهگهما ــۆ ت دهکــــهم ھــهســت ـــهم ب ــهم، ــک ب بــاســی  نییه   ــاســان  ئ

ڕدهکهویت.
چی؟ لهسهر

دوو ناشرینی و جوانی ناشرینییه، دژوهستاوی جوانی مادامهکی
شتن.

ھهبهته.
ھهیه. لهوانهش یهک فۆرمی دوو شتن، ھهریهکه  مادامه کی

ئه وهدام. لهگهڵ
دیکهش خراپه و فۆرمهکانی چاکه، دادوهری و نادادوهری، بۆ ئهمه
شتی و تهنهکان و کردهوه به پهیوهندییان له بهرئهوهی بهم دروسته،
به فۆڕمانه) (له و ھه ریهکک دهبن، به رجهسته تیایاندا که ھهیه ، دیکه وه

ڕاسته. خۆی دهردهخات. شوهیهک چهند
خۆشهویستیی دەكهم تۆ به ئهوان نوان جیاوازیی لهسهر جهخت من
به منيش ئــهوانــهی و داتنان دیکه پیشهکانی یــان بیستن،  و بینین 

کردن. ناوزهدم فهیلهسووف
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ده کهیت؟ چۆن ئهمه
شوهی ڕهنگ و دهنگ، دهکهن، بیستن و بینین له ئهوانه ی حهز
تبگهن. جوانی ناوه ڕۆکی له ناتوانن بیردا له ده وت خۆش جوانیان

بهدنیاییهوه.
ڕهت ھهیه، جوانی جوان شتی به بــاوهڕی که  چۆنه، که سه ئه و
به سه بارهت زانیاری که  ناکه وت، که سهش ئهو شون و دهداتهوه
ئهوه بژی؟ خهوندا له کهسه ئهو نیت بــاوه ڕهدا دهدات؟ لهو جوانی
ئهو تهنيا ئهو چاوکراوه،  یان بت، خه وت نییه  گرنگ نییه. خهوبینین

دهچن؟ یهکدی له که دەبينت، شتانه 
دهبینت. خهو کهسه ئهو بگومان،

ھهیه جوانی خودی به باوه ڕی دهچت بۆی بهپچهوانهوه ئهوهی
جوانهکان شته به جوانی بهم دهبینت، جوانی شتهکانیشدا لهنو و

نابینت؟ خهو کهسه  ئهو دانانت.
به ئاگایه. ئهو نا،

ئهو چونکه دابنین، زانین به بیرهکانی ئهگهر دروسته کهوابوو،
چونکه ده کهین، بۆچوون ناوزهد به  که سهکانی دیکهش، بیری دهزانت.

ئهوانه. بۆچوونی بیرانه ئهو
دروسته.

نییه. زانینی و ھهیه بۆچوونی تهنيا که دهبینیت، کهسه  ئهو چۆن
دهداتهوه؟ ده توانین ڕه ت باسهکهمان ڕاستی و دهگرت له ئمه ڕهخنه
ڕازی و بدوین لهگهیا نهرمی به ھهه یه، ئهو بین، پی بهبئه وهی

بکهین؟
پویسته.

یهکه م، ل ناکهین؟ پرسیاری بهمجۆره پ بین. چی بکهوه، بیر
جۆره چ بزانین خۆشه پمان نازانت. ھيچ ئهو نا کهس دهین
یان دهزانت شتک زانایه ئهوهی ئايا دهین: ئهنجا ھهیه . زانیارییهکی

بدهوه. پرسیاره ئه م وهمی ئهو تۆ بۆ نازانت؟ ھیچ
دهزانت. شتک

نییه؟ یان ھهیه که شتکهوهیه، لهبارهی زانينهكهی
دهناسرت؟ نهبوو شتکی چۆن ھهیه. که شتکهوهیه، لهبارهی
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لکۆینهوه ڕگهی چهند نییه گرنگ که: تدهگه ین، چاک کهوابوو
نییه ئهوهی و دهناسرت بهتهواوی  ھهیه بهتهواوی  ئهوهی ھهبت.

ناناسرت.
دروسته. زۆر

ناکه وته نهبت، ھهبت و ڕوویهکهوه له ئهگه ر شتک ئستا، باشه.
ڕوویهکهوه له ھهموو و نین ڕوویهکهوه ھیچ له شتانهوه، که  ئهو نوان

ھهن؟
نوانهوه. دهکهوته ،به

نهزانینیش ھهیه، ھهبووهکانهوه  به پهیوهندی زانین لهبهرئهوهی
و زانین نوان دهکهوته چی بزانین ناکات پویست نین، که به وانهوه،

نهزانینهوه؟
بگومان.

نییه؟ شت بۆچوون ئایا
شته. بگومان

نا؟ یان جیاوازه، له زانینهوه
ھهیه. بابهتهکانهوه  ھهریهککیان پهیوهندییان به زانین و بۆچوون

ڕاسته.
چیهتی نایهوت ئايا نییه ؟ یهوه (چیهتی) به پهیوهندی زانین ئستا،

بناست؟ بابهته که
بکه ینهوه. ڕوون زۆرتر کشهیه ئهم پویسته

چۆن؟
.ندهنو خۆی کاریگه رتی یان دهسه ت که شتهکانه، جۆری ھز

ھهمانه. ئمه که ھز له جۆرکن نموونه  بۆ بیستن، و بینین
وایه.

خهسهتی یان نییه، و شوهی ھز ڕهنگ دهچم. کشهکه بۆ وا من
کاریگهرتی دهڕوانمه  ھزک ناسینی  بۆ  جیاوازه. و نییه شتهکانی
خۆی کاریگهرتی ھهمان ئهگهر دهیناسمهوه منیش ئاکامهکهی. و
جیاوازه. دهم بوو جیاوازیش ئهگهر ھزه. ھهمان دهم بنونتهوه.

ھاوڕایت؟ بۆچوونه مدا ئهم لهگهڵ ئایا
ھاوڕام. من
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ھزه؟ زانین ئایا
ھزه. مهزنترین

دیکه؟ شتکی یان ھزه ، بۆچوون ئهی
ھزه. بۆچوونیش

دوو به و  جیاکرده وه یهکدی له بۆچوونت و زانین پشتر  تۆ
ھزکی تکشکاو لهگهڵ ھزکی لهو باوهڕهدایه جیا داتنان. ک شتی

بن؟ یهک تکنهشکاودا
جیاوازن. زانین و بۆچوون گوتمان ئمه ڕاسته.

بابه تهکهوه بهسه ر سروشت کاریگهرتی خۆی به لهوان ھهریهکک
جیاوازن. بابهتهکانیش و دهگێ

وایه.
بیروڕایه؟ بۆچوون

.به
وهکو ناسراوه، بیروڕا به ئه وهی زانین. بابهتی لهسهر بیروڕایه

وانیه؟ یان زانراوه کهیه،
ئهوان مهحاه. کارکی ئهمه  پشوومان ڕکهوتنهکهی بهگورهی
لهو زانراوه ئهوه ی جیاوازن. بابهتهکانیشیان و جیاوازن ھزی دوو

بۆچووندایه. له که جیاوازه، بابهتهوه
بۆچوونهوه جیاوازه؟ بابهتی له  زانراوه کهوابوو، ئهوهی

بت. جیاواز پویسته
لهسهر بۆچوونمان ناگونجت نییه ؟ که شتکه، بۆ بۆچوونمان ئايا
نهبوو یان ھهبوو شتکی بۆچوون لهسهر ئايا ھهبت؟ ھهبوو شتکی

سهرھهدهدات؟
نا.

لهسهر بۆچوونی ده رده بــــت، خۆی بیروباوهڕی ئــهوه ی بــه م 
ده کات. دیاری شتک

.به
دەھنين. بهكاری ه ”ھیچ“ نییه شتهی ئهو بۆ زاراوه باشترین

وایه.
به و زانینیش نییه بهسته وه، که شتهوه  ئمه نهزانینمان بهو بهم
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نهبهستراوهتهوه. دووانهوه بهم بۆچوون کهوابوو بوونهوه.
دهبت وابت.

نییه. نه زانینیش و زانینه بۆچوون ڕووهوه، لهم
نییه. کامیان ھیچ

ڕۆشنتره؟ نه زانین له و تاریکتر زانین له بۆچوون ئایا
.به

لهنوانیاندایه. شتکه کهوابوو،
.به

نییه. لهھهمانکاتدا و ھهیه بسهلمنرت شتهی ئهو گوتمان ئمه
و زانین ڕگهی به شته ئهو  نهبوونهوه. و  بــوون نوان ده کهوته 
نهزانیندا زانین و نهزانینهوه نادۆزرتهوه. دهبت (ھزکی دیکه) لهنوان

بدات. دهرخستنی ھهوی
ڕاسته.

نوانیانه. ھزهی ئهو حاهتهدا، لهم بۆچوون،
وایه.

بهشداری نهبووندا و بوون له چی بزانين ھاتووه ئهوه کاتی ئستا
بهھه هدا ھهبت، شته ئهو ئهگه ر نییه. ھیچیشیان لهھهمانکاتدا و دهکات

بکهین. ناوزه دی بۆچوون بابهتی به ناچین،
وایه.

لهو ھاوڕیهمان ئاکامانه پرسیار گهیشتن بهم دهمهوت پاش من
شته جوانهکان و تهنیا نییه جوانی خودی به بوونی که باوه ڕی بکهم،
خودی بکات، که بهوه نایهوت بوا و له بینینه حهزی دهبینت. ئهوه ی
ھاوڕی خۆشهویست دهین: شته، یهک دادوهری یان خودی جوانی،
نییه؟ ناشرینتر ھهموویان جوانهکاندا دانهیهکیان له شته ھهموو لهنو

دهرناخات؟ خۆی نادادوهر یهککیان دادوهرییه کاندا ھهموو لهنو
پویسته.

نیوه کهمتره؟ له تاککیان ھیچ ده بینیت؟ جووتهکان چۆن
نا.

ھیچ گرانن، و سووک بچووک، و گه وره شتانهی بهو سهبارهت
دهبت؟ زیاتر دژه کهی الیهنه کامیان له
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ھهیه. ناکۆکهکاندا الیهنه  ھهردوو له ھه ریهککیان نا،
بجگه دیکه شونکی ھیچ بکهیت. مامهه چۆن دهزانیت کهوابوو،
دابنیت؟ ل بابهتهی جۆره ئهم تاکو ده بینیت، نهبووندا و بوون لهنوان
یان نییه. ھهیه،  نابت بهوهی زۆرتر بابهته لهوه  جۆره بگومان ئهو

نییه. ڕۆشنتر له بوونیش و تاریکتر نهبوون له شتک ھیچ
ڕاسته. زۆر

و جــوانــی بــه ــان ــاوهڕی ب کهسانهی ئــهو ـــهی ده رده کـــه وـــت زۆرب
دهسوڕنهوه. نهبووندا بوون و ھهیه لهنوان دیکه (چهمکهکانی)

باوهڕه گهیشتووین. بهم ،به
کرد. ناوزهد زانین نهک بۆچوون به ئهمهشمان ھهروهھا،

وایه.
دهبینن. جوانه کان شته  تهنیا نادۆزنهوه  جوانی  خودی ئهوانهی
ھه روهھا، بکات. فریان دهیه وت بگرن که سه لهو گوێ نین ئامادهش
خاوهنی ئهوان ھهیه. دادوهریش (چه مکی) بهرانبهر ھهوستیان ھهمان

زانین. نهک بۆچوونن
وابت. پویسته

نهگۆڕن شتانهی ئــهو شته کان،  خــودی له که سانهی ئــهو ئــه ی 
خاوهنی دهزانن، بهم ئایا ئهو کهسانه نین، که چ دهن؟ دهکۆنهوه

نین؟ بۆچوون
ئهویش پویسته وابت.

و زانینه بابهتی له حهزیان کهسانه جۆره ئهم بین، دهتوانین ئایا
بۆچوونن خاوه نی ئهوانهی گوتمان نهچت لهبیرت بیناسن؟ دهیانهوت

جوانی ناناسن. خودی بهم جوانهکانه، ڕهنگه دهنگ و له حهزیان
لهبیره. ئهوهم ڕاسته،

نهک بۆچوون، خۆشهویستی جۆره کهسانه به ئهم ناچین بهھه هدا
دابنین؟ زانین خۆشهویستهکانی یان فهیلهسووف،

دهبن؟ توڕه ناولنانه به م ئایا
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بهرانبهر نابت ناکهن. توڕه خۆیان بکه ون من ڕاوژی شون ئهگهر
بیت. توڕه ڕاستیناس

و فهیلهسووفن بناسن شتهکانیش  خــودی دهیانه وت ئــه وانــهی
نین؟ بۆچوون خۆشه ویستی

ڕاسته. زۆر



شهشهم بهشی
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سهخته ، و درژخایهن لکۆینهوه ئهم پاش گوت، گالوکۆنم به من
کن. دهرکهوتن نین، فهیلهسووفیش ئهوانهی و فهیلهسووف

ئهمه مان لکۆینهوه یهکی کورتدا له ھهبهته وهمدا گوتی: له ئهو
دهرنهدهکهوت. بۆ

شتانهمان ھهموو ئه م وابوو باشتر من بۆچوونی به بهم بگومان،
نوان جیاوازییهکانی ڕوونکردنهوهی ھهوی تهنیا و نه کردبایه باس

بدایه. نادادوهرییمان، و دادوهری
شیاوی کامیان بزانین پویسته نین، بکهین چی باسی ئه مه پاش
ئهم بۆ ڕاست وهمکی چ بکهن؟ فهرمانهوایی شارهکهماندا ئهوهن له

دهدۆزینهوه؟ پرسیاره
بپارزن شار و ژیانی یاسا و بکهن ده توانن پاسهوانتی ئهوانهی

پاسهوان. به دهبن
ڕاسته. ئهوه

شتکه، ھهموو پاسهوانهی چاودری دهکات ئهو پویست ھهروهھا
نه بت؟ کور و بوانت باش چاوی

ناکرت. ل نکوی و ئاشکرایه شتکی ئهوه
ھهبت؟ نه زانکدا و کورک له نوان جیاوازیی باوه ڕهدایت لهو
نابینرت- دهروونیاندا لهنو زانین) (بۆ دیار شوازکی نهزانن ئهوانهی
ونهی بهتهواوی که ناتوانن ھونه رمهندی شوهکاری، ھهندک وهکو
و دادوهری واتای له بهتهواوی ناتوانین ئمهش بکشن، (مۆدلهکهیان)

بکهن. سهقامگیریان و تبگهن چاکه
نییه. لهنوانیاندا جیاوازیی نا،

تهواویان زانیارییهکی ئهوانهی یان پاسه وان؟ به دهكرت کور 
باشترن؟ كاره ئهم بۆ ھه یه شتک ھهموو به سهبارهت

ھهنهبژرم. فهیلهسووفهکان ئهگهر گهمژهییه
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تیدایه؟ خهسهتانهی کهسک چۆن ئهو بزانین دهکات پویست
بهدنیاییهوه.

دهبت که  کرد، ئهوه بۆ ئاماژهمان باسهکهمانهوه سهرهتای له ئمه
خاه ئهو لهسهر ئهمه پاش بکۆینهوه. فهیلهسووفهکان سروشتی له
شارهکهمان فهرمانهوایی  ــهوه ن ئ شیاوی  ــهوان ئ که  ڕده کهوین،

بکهن.
چۆن؟

فربوونی له حهزکردنه فهلسهفیانه سروشتی دهین سهره تاوه له
په یدا که ناکات، ماندوو بابهتانهوه  بهو خۆی و نهگۆڕن شتانهی ئهو

دهچن. لهناو و دهبن
خۆشهویستی وهکو جۆره زانینه، ئهم بۆ خۆشهویستییان ھهروهھا
جۆرک بهھیچ که سکس، ئــاره زووی یان ڕــز، بۆ کهسانهیه ئه و 

نابن. دهستبهرداری
ڕاسته.

ھهبت. سروشتهیان ئهم کهسانه جۆره  ئهم بکهرهوه، بیر ئهنجا
سروشتک؟ چ

خۆش ڕاستییان و نین شتیکی ناڕاست ڕازی بهھیچ و نین درۆزن
دهوت.

دروسته. ئهمه
ئارهزوویهکی پیاوهی ئهو پویسته. به کو نییه، دروســت ئه مه
خۆش کوڕهی ئهو شتکی ھهموو ھهیه جوان کوڕکی بۆ سکسی

دهوت.
ڕاسته.

بت؟ نزیک له زاناییهوه ھهیه ڕاستی له بجگه شتک ھیچ
نییه. نزیکتر شتکی ھیچ

ناڕاستیش بت؟ و زانین له حهزی فهیلهسووف ئایا دهگونجت
نابت.

ھهوی منداییهوه له ده وــت خۆش فربوونی  ئــهوهی که وابوو،
دهدات؟ ڕاستیه کان دۆزینهوهی

ڕاسته. بهتهواوی
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ئارهزووی ده وت خۆش زۆر شتکی ئهوهی ده زانین، ئهوهش ئستا،
که ئاوهیه، جۆگه ئه و وهکو ئهمهش ده بتهوه. که م دیکه شتهکانی بۆ

دهڕوات. دیکهدا الیه کی به
ھهبهته.

ناداته گوێ وهردهگرت، فربوون له چژ فربوونه له حهزی ئهوهی
فهیلهسووفکی کهسه  ئهو ئهگه ر بگومان لهش. ئــارهزووی  و چژ

نهبت. ساخته و بت ڕاستهقینه
وابت. پویسته 

حهزی له و دهگرت ژیاندا) (له مامناوهندی ڕگهیهکی ئهم کهسه 
پاره بت له حهزیان ھهیه بۆیان ئهو له بجگه دیکه، کهسانی پاره نییه .

ئهو بۆی نییه . بهم سامانیان ھهبت، و
ڕاسته.

بکۆته وه؟ شتک ھهموو له کاتک ھهموو دهتوانت بیریارک ئایا
ناتوانت.

داده نت؟ ترسناک شتکی به مردن
نا.

دووره. فهلسهفهوه ترسنۆک له کۆیالنه و سروشتی کهوابوو،
دووره. من بۆچوونی به

و ترسنۆک ئهگهر ناکات؟ پــاره له حه ز بهتهمهن کهسکی ئایا 
به زۆردار؟ کۆیالنهی نهبت دهبت سروشتکی

نا.
بــهدوای فهلسهفیانهدا سروشتکی دۆزیــنــهوهی له لهمه،  بجگه  
نهک ڕهوشتبهرزه، و  دادوه ر الوتیهوه له که دهگهڕین، کهسکدا

دڕنده. و دهق
بهدنیاییهوه.

ڕهچاو نهکهیت. خاه ئهم کهوابوو، نابت
چیه؟ خاه ئهو

کهسهی ئهو دهته وت تۆ ده بت. فر ھواش یان خرا، کهسه ئهو
که بکه وت، دهستی بۆ دهدات کاته ھه وی ئهو دهوت خۆش شتکی
دهکه وت؟ دهستی کهم و بۆ ده دات زۆری ھهوی یان دهکات، بیری
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وابت؟ ناب ئه وه نا،
نــهزان به  ئــهو  بچتهوه؟  له بیر شتهكانى نهبت  فر ھیچ چۆنه 

دادهنرت؟
لهوانهیه.

فربوونیش و خۆی له ڕقی ئاکامدا، له نهبت، فر ھیچ ئهگهر
نابت؟

ھهبهته.
ــهی دهروون ئهو بۆ کــردن، بۆ ئاماژهمان خهسهتانهی  ئهو ئایا 

نییه؟ پویست دهناست بهته واوی شتهکان
دادهنم. پویستیان به

به دهبت کهسک ھه موو  که ناکهویت، ڕــک خاه ئــهو له سهر
قووڵ بیرکردنهوهی  خرا، فربوونی بیرکهوتنهوه، توانای سروشت 
ئازایهتی دادوهری، ڕاستی، خزمی  ھاوڕێ و ھهبت. بهخشنده یی و
ڕدهکهوت41. بت؟ تهنانهت (مۆموس)یش لهسهری مامناوهندتی و
پگهیشتن، و تگهیشتن تهمهنی دهگهنه کهسانه جۆره ئهم کاتک
گوتی: و دایهوه وه می ئهدیمهنتۆس ده ستیان؟ ناده یته شارهکه یان
بهرانبهرت ئهوانهی به م ،باتھه تۆ دژی دهتوانت که سک سوکرات..
نییه، گفتوگۆکردندا و پرسیارکردن له شارهزاییان دهکهن ھهست وا
دهبینن. نالهبار به گفتوگۆکانت بچووکی الیهنکی ھه رجاره بۆیه
دهھنن. پک گــهوره بهشکی  یهک  سهر  بخهنه  الیهنانه  ئه م ئهگهر
کهسکی بهرانبهر دامــهدا یاری له  که  دهچــن، یاریزانانه  لهو ئــه وان
لهوانهیه بن. چ نازانن بگۆڕن. خانهکانیان ناتوانن و دانیشتوون لزان
لهگهڵ بدهینهوه. پرسیارهکانت وهمی نهتوانین ئمه تبگات وا کهسک
له تهمهنی که نا، ئهوانه دهخونن، فهلسهفه ئه وانهی ئهوهشدا دهبینین
مه بهستت بهکو ده ھنن، دوایی وازی ل و دهیخونن زۆر الوتیدا
ڕهوشتبهرزییهوه لهڕووی ھهندکیان بهرده وامن، لهسهری ئهوانهیه
تۆ ڕزه وه دهمننهوه به ئهوانهی و نابن دڕنده  بهم زۆر ده گۆڕن،

بکه کن. ،دهدهیت فهرمانهواییان کاری
ناڕاسته. دهکرت باسی ئهوه ی دهزانی وا تۆ گوتم: منیش

دایبنم. ڕاست به حهزدهکهم نازانم. من
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نایهت شارهکهماندا بین کۆتایی به خراپه له ئهگهر ڕاسته، چۆن
نهکهن؟ فه رمانهوایی- بکهکن ئه وانهی فهیلهسووفهکان- تاکو
بزهی فری تۆش لو دهرده بت. به بزه ی تۆ پرسیارهی ئهو وهمی

نهبوویت. لو
بۆچوونهکهم بسهلمنم؟ نه توانم که دهکهیت، بهوه تاوانبار من تۆ
ونهی ھونهرمه نده  ئهو وهکو وه مهکهت من بگره. گوێ کهوابوو
دهکات و دروستی وهردهگرت دیکهوه شتکی چهند بزنهکوییهک، له
لهنو ڕووداوک گریمان ونهیه بنه بهرچاوت، ئهم دهکه م. ئاماده بۆ
کهشتیهکه، نو لهوانهی کهشتیهکه خاوه نی ڕووده دات. کهشتیهکدا
که شتیهوانیش له و کزه گرانه، چاوی بهم گوی به ھزتره، و گهورهتر

نازانت. چاک
کهشتیهکه ڕهوتــی لهسهر  یهکدا،  لهنو ژردهستى ھاوكارهكانى
فرنهبووه، که شتیهوانیش بهتهواوی که یهکک لهوان، ھهر مشتومیانه.
کهشتیه که کۆده بنهوه. له دهوری خاوهنی کهشتیه وان. ببت به دهیهوت
سهرۆکی به بکرت ده پاڕتهوه، وه  دهکــات، ل داوای ھه ریهکهیان
،تنادر پ کارهکه یان ئهوانهی .تبدر سوکانهکهی و کهشتیهوانه کان
کهشتیهکهش خاوهنی و تدهدر سوکانهکهی که  دهکوژن، کهسه ئهو
له زیرهکیش، یهککی دهکهن. داگیر کهشتیهکه دهکهن. دهرمانخوارد
بکهک به دیکه، ئهوانی و خۆیان سهرۆکی ڕابهرو به ده کهن خۆیان
کهشتیهواندهبتزانیاریلهبارهیوه رزهکانی که ئه واننازانن، دادهنن.
ھهبت. کهشتیسازییهوه و با ھهکردنی ئهسترهکان، و ئاسمان  ساهوه ،
و زۆرب به کهسه ئهم که شتیه که، نو ئهوانهی نیت بــاوه ڕهدا له و 

بکهک دابنن؟
بگومان.

ئهو لهسه ر دیکه، جارکی لوم بزه ی ناکات، بهوه  پویست وابزانم
بکهین، به راورد شارهکه ماندا لهگهڵ کهشتیه، ئهو که  ببینیت، خاهش

تده گهیت. مهبهستهکه م له تۆ چونکه
تدهگهم.

لهوهی تناگات، که  ،دانــ کهسه  ئهو بۆ لو بزهی تۆ که وابوو،
ڕوون بۆی داناوه. شارهکهمان فهرمانهوای به فهیلهسووفهکانمان
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چیدایه. لهپناوی بکهرهوه
دهکهمهوه. ڕوون بۆی

فهیلهسووف چاکترین ڕاسته . دهکات باسی ئهوه ی ب پی دواجار
ئه م له سهر بهڕزانهش، که سه ڕه خنه لهو ،ب پی بکهکه. زۆرینه بۆ
وهرناگرن. کی لکه که بکات، ئهوانه لۆمهی نهگرت. پویسته خاه
گوایهی ده پاڕتهوه ژردهستی له وانهی کهشتیهوانک، سهرۆکی

بدات. ده وهمه ندک دهرگای - له زانایهک نییه، ئاسایی بهم بن،
ھههیه. ئهمه

پزیشک دهرگای بت، له دهوه مهند یان نهخۆشک، ھهژار ئاساییه
فهرمانهوا دهرگای  له بکرت فهرمانهوایی دهیهوت ئهوهی  بدات،
دهرگــای ڕاستهقینه فهرمانهوایه کی بۆ نییه ئاسایی بــهم ــدات، ب
ئهگهر ناچت، به ھههدا کهسه ب بکوت. بهو فهرمانهواییکراوهکانی

بوت. خۆش شارهکهمانی فهرمانه وای
ڕاسته. ئهوه

نییه نازانن، ئاسان بهرز ژیانکی نرخی که سانهی بۆ ئهو کهوابوو،
کهسانه وه لهو فهلسه فه ناوزڕاندنی ئهمهشدا، لهگهڵ بگرن. ل ڕزی

فهلسهفیانهیه. ژیانیان شوهی که دهکهوتهوه،
و دڕنـــدهن زۆریـــان ژمــارهیــهکــی دهین کــه ئــه وه یــه، مه به ستت 

و بکهکن. زۆریشیان، بهڕز
وانه بوو؟ بووم. بۆچوونهدا ئه م لهگهڵ منیش

.به
بکهکن؟ بهڕزهکانیان بۆچی نه کرد، باسمان

کرد. باسمان
فهلسه فه بۆ ئهمه دڕندهن؟ ھۆی بۆچی زۆریان بزانیت، دهکهی حهز

ناگهڕتهوه.
بهدنیاییهوه.

دهبت  چاک، که سکی گوتمان، خاهی، ئهو سه ر بگه ڕینهوه با  
کهسه ئــهو گوتمان، بت لهبیرت ئه گهر ھه بت. چاکی سروشتی
فهلسهفه ناتوانت ئهگینا دهکهوت، ڕاستی شون ھهمیشه  و ڕاستیناسه

بخونت.
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کرد. باس ئهوهمان
نییه؟ کرد، ناکۆک باسمان ئستا خاهی ئهو ئهوه، لهگهڵ ئایا

ناکۆکه. بگومان
گهڕان بین، و بکهین فهیلهسووف) (له بهرگری ناکات پویست
نهگاته تاكو فهیلهسووفدایه و سروشتی له ھهیه، شتهی ئهو بهدوای
تبگات، واتاکهی له و بگات ڕاستیش به ئهوه ی نادات. کۆڵ شتانه ئهو
ژانی و ئازار له وایه، ئهوه وهکو ئهمهش بژی. بهڕاستی چۆن دهزانت

بووبت. ڕزگاری مندابوون
ئهوه بهرگریکردنی، چاکه.

یان بهتهواوی دهوت؟ بهشکی ناڕاستی خۆش ئهو کهسه، باشه،
ناڕاستیه؟ له ڕقی

لیه تی. ڕقی
خراپه له  بهشک که بین، ناتوانین بت، بهرقهرار ڕاستی ئهگهر،

ڕگهی. دهکهوته
ئهوه ڕوودهدات؟ چۆن

مامناوه ندی و دادوهرانه و تهندروست ھهوستی خراپه) جگهی (له
دهبت.

ڕاسته. ئهوه
دهسهت بهسهر دیکه، له سهرهتاوه، جارکی دهکات، پویست چ
کهسه ئــهو نهچت، لهبیرت  بگرت؟ خــۆیــدا  فهلسه فی سروشتی 
فربوون خرا بهرز، بیرکردنهوهی ئازایهتی، وهکو خهسهتهکانی،
دهیت، تۆ ئهمهشهوه له سهروو ھهیه. چاکیشی بیرکهوتنه وهی و
لهم زۆر باوهڕهی ئهو دهگهیه نته نــه يارهكانمان ورد سه رنجدانکی
ئهم ھۆی ئمه بن. خراپ ھهندکیشیان و بکهک (فهیلهسووفانه )
خراپ به خاهی زۆریشیان ئهو گهیشتینه باس کرد. ناوزڕاندنهمان
بۆ ڕاسته قینهت فهیلهسووفی سروشتی دا، ھهوم لهبه رئهمه دادهنرن.

بکهم. باس
ڕاسته.

گه ندهڵ چــۆن سروشته ئــهو بزانین، ھاتووه  ئــهوه  کاتی ئستا، 
کهمیان ژمارهیه کی و دهچت لهناو که س زۆر الی چۆن دهبت. 
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ئهمه، پاش دهمننه وه. پاکی به کردن) ناوزه دت بکهک به تۆ (ئهوانه ی
فهیلهسووفانه السایی سروشتی دهروونانهی، ئهو سروشتی دهڕوانینه
دهدهیــن ھــه وڵ دهدهن. نیشان فهیلهسووف به خۆیان و ده کهنهوه
ژوور له نین و شیاوی ژیانهی ئهو پلهی دهگهنه  چۆن ئهمانه بزانین،
ئهو ئهمهش نهپاراستوه. خۆیان له ناڕاستی چونکه ئهوانهوهیه، توانای

کرد. باست تۆ که دهدات، فهلسهفه به ناوزڕاندنه
گهنده ن؟ ڕوویهکهوه، چ له

خهسهتانه ئهو  لهسهر ھهموو گریمان بیانژمرم. دهدهم  ھهوڵ
ئهم ڕاسته قینه. فهیلهسووفی بوونی بۆ مهرج به دهبن که ڕدهکهوین،
وانیه؟ دهدۆزرنهوه. لهنو ھهموو کهسکدا بهدهگمه ن خهسهتانهش

وایه. بهدنیاییهوه
تووشی خهکی له کهمه ژمــاره  ئهم که بکهوه، ھۆیانه  لهو  بیر

دهکهن. گهندهی
چین؟ ئهوانه

له و ھهریهکک  ببیستیت ئهگه ر سهرسوڕمانه ، جگهی تۆ  بۆ
دهروونهی ئهو و گهنده ی ھۆی ده بته کرد، بۆ ستایشمان خهسهتانه 
خه سهتانهش لهو مهبهستم دووردهخــاتــهوه. فهلسهفهی له ھه یهتی

کردن. بۆ ئاماژهمان که دیکهیه، ئهوانی و مامناوهندتی ئازایهتی،
سهیره. ئهوه

دهروونــه ئهم دانــان،  چاکمان به  شتانهی ئهو ھهموو ھه روهھا،
نموونه: بۆ دهخــه نــهوه- دووری فهلسهفهش له و دهکــهن  گه نده ڵ
له دهسهت خاوهن که سی و خزم له ش، ھزی تهندروستی، جوانی،
چی له بیر من تۆ دهزانی، جۆرهن. لهم ئهوانهی دیکهی ھهموو شاردا،

دهکهمهوه؟
بم. فر زۆرتر ئه گهر دهبم خۆشحاڵ بهم من دهزانم،

دهبتهوه. ال ڕوون کشهکهت تبگهیت، مهبهستم له بهتهواوی ئهگهر
نابت. سه یر الوه به پشووت خاهکهی

دهوت؟ لهمن چیت تۆ
یان ڕووهک، به ببت و  بت گــهوره خرا تۆوک دهزانین، ئمه
ببهری گهشه کردنی خۆی  و شونی وهرز یان له خۆراک ئاژهک 
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چاکهیه نهک دژی خراپه ئهوهی سهرھهدهدات. تدا بت، کهموکورتی
ناچاک. بگومان وایه.

ڕک پهروهردهیهکی بهب سروست، چاکترین دهش کهوابوو،
ببت. خراپ وپک

وایه.
ناشت، ئهو دهروونه چاکانهش بۆ ئایا ئهمه ،م بپ ئهدیمه نتۆس
و خراپه  دهیت، یان ده بن؟ خراپ زۆر خراپ پهروهرده کردنکی به که 
خراپی دهروونه پهروهدهی له و ئاساییهکانه دهروونه نادادوهری لهنو

چاکهیه؟ یان خراپه ھۆی الواز دهروونکی یان نییه؟ چاکهکاندا
دهیت. ڕاست تۆ نا،

پاش فهلسهفی، ــی دهروون من، بیرکردنه وهی بهگورهی  ئستا، 
ئهگهر ھهدهگرت. چــاک خه سهتکی ھــهمــوو ــی، ــردن ــه روه رده ک پ
خراپ نهنژرا زهوی خۆیدا له تۆوک) (وهکو خراپ بوو، پهروهردهکهی
بۆچوونهدای، ئهو له گهڵ تۆ بکات. ڕزگاری خوا مهگهر دهردهچت،
ئایا ئهوانهی دهکهن؟ تووشی گهندهی الوان سۆفیستهکان گوایه  که
مرۆڤه یان پیاو و ژن الوان، نین، که سۆفیست خۆیان ئهمه دهن

دهیانهوت؟ ئه وان جۆره فر دهکه ن به و بهتهمهنهکان،
دهکهن؟ کاره  ئهو کهی

لهشکرگاکاندا یان  شانۆ  دادگا، ئهنجوومهنهکان، له  پکهوه  کاتک
خۆیان بۆچوونی یان ناڕهزایی بهرز دهنگی به  خهکدا لهنو دادهنیشن.
ھاوار و لدهدهن چه پهیان بۆ ده کهون ئهوانهی شونیان دهرده بن.
دهروونی الوان ھهیه؟ له سهر کاریگهرییهکی چ ئهم حاهتانه، دهکهن.
لۆمهی نایهوت یان نییه، خۆش پ ستایشی تایبه ت مامۆستایهکی چ
شونک ھهر بۆ و بهردهم بخرته خواردنی دهیه وت ئهو بکرت؟
ئهوان ده کــات. وهکو ناشرینی جوانی و  باسی خهکی به دی بوا،

نییه؟ جیاواز لهوانیش و دهژی
زۆردایه. زهبرکی له ژر مامۆستایه ئه و سوکرات،

نهکردووه. زهبرمان سهخترین باسی ھشتا
چیه؟ ئهوه 

گوته کانیان بــزانــن  سۆفیستانه، یــان فــــرکــهرانــه،  ئــه م  ئــه گــه ر 
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سزای نازانی کردهوه دهیسهپنن. به ناکات، ڕازی  (بهرانبهره کهیان)
ڕک ناکهون؟ بۆچوونهکانیان لهسهر ئهوانه دهدهن

دهبت ئهوه بکهن.
سهرھهدهدات؟ ئهمانه  دژی سۆفیستک جۆره چ

سهرھهبدات. نیم باوهڕهدا لهو
ڕابردوو، له چونکه ڕاوهستیت، دژیان گهمژانهیه  کارکی بگومان. نا،
کهس ھهبت. خهسهته نائاساییه ئهو نابت نییه و داھاتووشدا و  ئستا
ھهرکه سک دهرنهچت. جۆره بهو و کرابت چاکهکردن فری نییه
دهتوانت ــراوه، دان بۆی  ده ستوورهکهماندا له  کهسهی بهو بووبت

کردوه. ڕزگاری و بهخشیوتی پیرۆز ھزکی بت،
لهگهتام. من

بیت.  لهگهما خاه ش ئهم لهسهر دهبت  کهوابوو،
خاک؟ چ

ناسراون، سۆفیست به وانه دهنهوه و به پاره مامۆستایانه ی ئهو
فری پیهتی باوه ڕیان و دهیزانن خهکی لهوهی جیاوازتر شتکی ھیچ
فه لسهفه دادهنن. به زانینه جۆره ئه و سۆفیستهکان خوندکاران ناکهن.
دڕندهیهکی ئارهزووهکانی و  مهزاج فری وایه،  ئهوه وهکو ئهمهش
ببینهوه نزیک لی چۆن بزانین دهمانهوت .ندهنه ڕ که ببین، گهوره
بکهوینهوه . نزیکی سهخته زۆر کاتکدا له بکهین، لهگهدا مامههی و

فربوونی پاش  دهکاتهوه. ھمنی یان دهکــات، بزاری دهنگک چ 
ناوی و زانیارییهکان کۆدهکهینهوه مایکردنی دڕندهکه، و شتانه ئهم
له بارهی فرکهرانه، جۆره ئه م ده کهین. فر خه کی و فه لسهفه دهنین
ئهو نازانن، بهسهر زانینهکه  نادادوه ری و خراپی، دادوهری و چاکی
بکهن. دڕندهکه دا لهگهڵ مامهه  دهیانهوت که  دهیسهپنن، کهسانه دا
به دهکاته وه ھمنی ئهوه ی خراپ و دهکات، به توڕه دڕندهکه ئهوهی
دهیسهپنت به ئه وهی پ نییه. چی دیکهی له مه بجگه چاک دایدهنن.
ئهم ئایا نابینت. چی دیکه له مه بجگه دهکات، چونکه ناوزهدی  دادوهر

نییه؟ سهیر ال جۆره فرکردنه ت
سهیره. بهالمهوه

و خۆشی، مهزاج تگه یشتنی که نییه، جیاواز کهسهوه لهو ئهمه 



٢٠٣

شوهکاری، ھونهری لهبارهی نییه، گرنگ بــهالوه خهک ــهی زۆرب
دابنت؟ فهلسهفه به بت، ڕامیارییهوه یان مۆسیقا

کهسکی یان بۆ کۆمهک بخونتهوه، ھۆنراوه شاعیرک ئهگهر
وهکو بکات، فریان و بــدات نیشان خــۆی پیشهی و بهھره دیکه 
دهکات خهکی کاره ئهو و دایۆمیدیانهوه زهبری ژر دهن، دهکهوته
و چاکن و جــوان بهڕاستی شتانه ئه م نهتبیستوه ئایا ده یانهوت.

نین؟42. گاتهبازی بهتهواوی
بت. نامهوت گوم لهوهش نا،

ئایا بکهوه: پرسیارهش ئهم وهمی له نه چت، بیر خانهت لهبیر ئهم
جوانیهک ھه ر یان جوانه کان، بهرانبهر شته جوانی، خودی به زۆرینه

دهدهنهوه؟ ڕه تی ده بن، یان ڕازی تهنیا، به
نابن. بهھیچ جۆرک ڕازی نا،

بکاتهوه. بیر فهلسهفیانه ناتوانت زۆرینه کهوابوو،
فهلسهفهکارن. لهگهڵ ئهو کهسانهدا نین، که کات، ھهمان

بهدنیاییهوه.
خهک زۆریــنــهی بــیــروبــاوهڕی کهسانهی شون ئــهو ھــه روه ھــا، 

بکهن. خۆش زۆرینه دی دهیانهوت دهکهون،
ئاشکرایه.

به ڕاستی دهیهوت فهیلهسووفه، سروشت به کهسهی باشه، ئهو
بکه وه لهوهش بیر دهبت؟ ڕزگاری بژی، فه لسهفیانه ژیانی کۆتایی تاکو
بیرکردنهوهی و ئازایهتی چاک، بیرھاتنهوهی خرا، فربوونی گوتمان

فهلسهفین. سروشتی خهسهتی بهرز،
.به

ھه موو له منداندا  لهنو ھهبت، سروشتهی ئهم کهسک ھهر
ھاوتهرازی لهشیشی باری ئه گهر به تایبهتی نابت؟ پشتر له ڕوویهکهوه 

ئهم دهروونه بت؟
نابت؟ چۆن

ئهندامانی زۆرتــر  ئــهوهنــده  ــوات، ب تهمهندا به چهند که سه ئــه م 
ل ســوودی کاروباریان  بهڕوهبردنی بۆ ھاوتیان و خزانهکهی

وهردهگرن.
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ھهبهته.
ده کهن. ل ڕاوژکاری داوای

ڕوودهدات. ئهوه
دهوهمهند بژی، گهورهدا شارکی له بت، بهمجۆره کهسک ئهگهر
بت، جوان  و بابهرز بووبت، پهیدا چاکهوه خزانکی له  و بت
دهبینت، ڕهوا  خۆی له کهسه ، ئهو نیت ــاوه ڕهدا ب لهو چی؟ ده ی
به ڕوهبهرت؟ بهربه رییهکانیش بهکو  یۆنانییهکان، کاروباری نهک
گهوره به خۆی  ھهبت تهواوی تگهیشتنکی بهبئهوه ی ئاکامدا،  له

نابینت؟
دهبت. بایی خۆی له بهدنیاییهوه،

که ،ب پ ڕاستیهی و ئهو ببتهوه لهو الوه نزیک کهسک، ئهگهر
بۆ و تبگات زۆرتر  پویسته نییه، تهواو تگهیشتنکی خاوهنی  ئهو
ئهو ھهموو لهنو دهکهیت بکشت، ھهست ڕهنج کۆیله  ئهمهش وهکو

بگرت؟ کهسه لهو گوێ داوه، دهوریان خراپانهی شته
ناگرت. گوێ

فری ھهیه، چاکی سروشتکی  لهبهرئهوهی الوکیش،  تهنانهت
زانین سوود له خه کی کاتک نزیکه، ھۆشه وه له  و فهلسه فه دهبت
ڕازی نایهن یان ناکهن، دهن؟ ھیچ وهرناگرن، چ ھاوڕیهتیه کهی و
ڕازیبوونی ڕگهی تاکو دهبات، دادگای بهرهو ڕازیکهرهکهی یان بت؟

بگرت؟ ل
نییه. جۆره بهو بهدنیاییهوه،

تدا فهلسه فیهکهی زانینه تاكو دهبت، پهیدا کهسه ئهو بۆ بوارک
بهکاربھنت؟

پهیدا نابت.
که سهی ئه و گوتمان که  دهبتهوه، ڕوون بۆ  خاهت ئه و ئستا
بهشهکانی ناکرت. په روهرده چاکی به  فه لسهفیه سروشتکی خاوهنی
کردن، وهکو ناوزه دمان چاکه به  شتانهی ئهو لهگه ڵ دیکهی دهروونی،
ژیانکی له دوورخستنه وهی بهھۆی ده بن دیکه، جۆره کانی و سامان

فهلسهفیانه.
ڕاسته. ئهوه ش و بیرمه من
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و دهبــن گهندهڵ چاک سروشتکی تیایاندا که ڕگاکانن، ئه وانه
کهسهش ئهو (گه ندههکان)  کهسانهدا جۆره ئهم لهنو دهچن.  لهناو
ھاوتیان و شارهکه به رانبهر کار خراپترین دهتوانت که دهدۆزینه وه،

بکات.
ڕاسته. ئهوه

لهو و دهشن فهلسهفه فربوونی بۆ ئهوانهی کهسانه، جۆره ئهم
و دهیکهن دهکهن وران فهلسهفیانه ژیانی فربوونه دووردهکه ونهوه،
شیاوی ئه وانهی سهر. دهبهنه نالهبار و ساخته ژیانکی کهالوه. به
منداکی به بهزهیی یهکک چۆن وهکو نین، فهلسهفهش فربوونی
خۆیان و فهلسهفه  الی  دنه بیپارزت، ده یهوت دتهوه و ھهتیوودا
و ئهوانهن، دهکهن شهرمه زار فهلسهفه کهسانه ئهم به خاوهنی. دهکهن

ناخۆشی دهكهن. تووشی زۆرینهش و دایاندهنیت تۆ بکهک که
ڕوودهدات. ئهوه

زیندان له تازه  که ناچت، سه رڕووتاوهیه تهنه کهچیه لهو  ئهمه
حهمام، جلوبهرگی چۆته ھهیه  پارهی کهمک دهرچووه، لهبهرئهوهی
شووی دهکات، ئیشهکهشی خاوهن کچی داوای و کردووه لهبهر نوی

ناکات؟ بهخوی کهس و ھهژاره کچه که چونکه  بکات، پ
وایه. ئهو وهکو

که موکورت و ده بت؟ زۆڵ پهیدا جووتبوونه دا منداک، لهو جۆره چ
نابت؟

دهبت. وا
فهلسهفه نین، فهلسهفه خوندنی  شیاوی  کهسانهی، ئهو چۆنه
بیرکردنهوه یهکیان و بۆچوون جــۆره چ بژین؟ لهگهیدا و بخونن
ئهوهی نییهو ال ڕاستیان زانینکی که نین، ئهوان سۆفیست دهبت؟ 

ساختهیه؟43. دهیزانن
ڕاسته. بهتهواوی

شیاوی کهمه  تاقمکی و دهسته ئهدیمهنتۆس، دهمنتهوه، ئهوهی
به ئهوهی ببهنهسهر: فهلسه فیانه ژیانکی و بن فهلسهفه فربوونى
ھه ندک بت. گهنده ی تووشی نابت فربوونهیه ئهم شیاوی سروشت
و ناگونج سروشتیاندا لهگهڵ چونکه خۆیانه، پیشهکهی له ڕقیان
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ده توانت وهکو تیاگس، ھهندک، دهخونن. و فهلسهفه ده ھنن ل وازی
ڕامیاری ڕۆی نادات ڕگهی  لهشی  باری بهم  بخونت، فهلسهفه
نهبت. باسکردن شیاوی لهوانهیه منیش نموونه کهی دواجار، ببینت.
چهند کهسکی یان له  له مندا چونکه تهنیا دوهکهیه44، نیشانهی ئهویش
شیرینی تامی بچووکه تاقمه و دهسته ئهم ئه ندامانی ڕوویداوه. کهمدا
دهزانن و دهرکهوتووه بۆ زۆرینهیان شتتی چژتووه. فهلسهفهیان
دادوهری سهقامگیرکردنی بۆ نابات. بهڕوه  کارهکان ڕکوپکی به کهس
بهرن خهکی بۆ ئهگهر په نا نابهن. کهس بۆ و پهنا نییه یاریده دهریان
کهسهی ئهو وهکو بکه ن، و خۆشیان شارهکه خزمه تی بهوهی ناگهن
دهبینن. دهسهت ب خۆیان دڕنده ئاژهکی چهند بهرده م دهکهوته
کاره خراپهکانیاندا و له ئهوانه وه بچنه ڕیزی ئامادهش نین، ھاوکات
چۆن وهکو ڕاوه ستن. دژیان نین به ھز ئهوهندهش بکهن. ھاوبهشی
حهشار خۆی نزمدا دیوارکی لهبهر تووندا، زریانکی کاتی له کهسک
ڕازییه بهوه جۆره، بهو  خهکی بینینی پاش فهیلهسووفیش،  دهدات،
لۆمه له خۆی و بپارزت نادادوهریی  و (گهندهی)  له خۆی ژیانی

ڕزگار بکات.
ئاسان نییه. کارکی دهرچوونی ئهوه پش

وهرنهگرتووه، دهستوورهکه ھه لی له چونکه نییه، مهزنیش کارکی
خۆی ده توانت ئهو لهبار، دهستوورکی بهگورهی دانراوه . ئهو بۆ که
ناوزڕاندنی ھۆی نهمانتوانیوه، بزانم من بکات. ڕزگار کۆمههکهی و
شتکی تۆ مهگهر بــدۆزیــنــهوه. نــاوزڕــنــهرهکــه خراپی و  فه لسه فه  

بخهیتهسهر.
فهیلهسووفه کان بۆ ئهمۆ،  دهستوورکی چ  بــهم نییه. ھیچم

شیاوه؟
ھیچ منه: گلهیی و شیاو نییه. ئهمه ڕهخنه ئهمۆ دهستوورکی ھیچ
ڕگهی لهبهرئهمه سروشتکی فهلسهفی نییه. شیاوی دهستوورکمان
له تۆوکه چاندنی وهکو ئهمهش، گیراوه. سروشته ئهو گهشهکردنی
جۆره گهشه به م فهلسهفی سروشتی نهگونجاودا. و بگانه خاککی 
چاکمان دهستوورکی دهبت. ئهگه ر لوه پهیدا دیکه ی شتکی و  ناکات
مرۆڤانه سروشتهکانیش و پیرۆز دهستووره بت چاکترین یان ھهبت،
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چیه؟ چاکترین دهستوور بپرسیت دهزانم دهتهوت دهبن.
دامهزراندنی له ئمه ناکه م. پرسیاره ئهو من چوویت. بهھه هدا لرهدا

دیکه؟ شتکی یان کرد، دهستوورمان باسی شارهکهماندا،
گوتمان ھهروهھا کرد. دهستوورمان باسی ڕووهوه ھهندک له

دهستووردانان بزانن. له  ھهبن دهبت کهسانک
یاسادا. دانانی له پارزهر وهکو نیشاندهرن، ڕگه  ئهوانهی

کرد. باس ئه وهمان ئمه 
به پویستی سهخت، سهلماندنی گوتت، تۆ لهبه رئهوهی بهم ،به

نهدواین. لهسهری زۆره  کاتی
بکهینهوه. ڕوونی نییه ئاسان ماوه. ئهوه ی ئستاش

چیه؟ ئهوه 
شتی دهبت. گوایه دژواره ڕووخان شتکی مهزن. تووشی ھهموو
شارهی ئهو چۆن،  بزانین ده بت ئستاش بکهوت. دهست  چاکمان

ده منتهوه؟ بهردهوام تدایه فهلسهفهی
بکهینهوه. ڕوون پویسته ئهم خاه بت، ھهرچۆنک

تۆ تواناییمانه. کهم بهکو نییه، حهزیمان کهم ڕگرمانه، ئهوهی
بهپهرۆشهوه چۆن بکهمهوه، ڕوونی دهکهم حه ز چهند من ده زانــی
شارهکانی بهپچهوانه ی بهرقهراره، تیایدا فهلسهفه شارهی ئه و دهم،

ئهمۆمانهوهیه.
چۆن؟

الوتیدا تهمهنی له کهسانکن دهخونن، فهلسهفه ئهوانهی ئهمۆ
دهست. نهگرتۆته مایان بهڕوهبردنی و بازرگانی وهکو دیکه، کارکی
بهشهی دهبت ھهسهنگاندنی به بهشه سهختهکهی، ئهو گهیشتن به
دهزانن، وا خهکیش له فهلسهفه ده ھنن. واز بھنت، بهکار ھۆشهکی
دواجاریش، فربوون. و کردوه تهواو فه لسهفهیان خوندنی ئهوانه
و دهڕۆن بن، فهلسهفی کۆڕکی ئامادهی دهکات بانگیان یهکک که 
پیریش کاتک دانانن. خۆیان پیشهی کارو به فهلسهفه  ده گرن. گوێ
ھیراکلیس خــۆره کــهی وهکــو  ،ناشک فهلسهفه  به تینوتیان ــن،  ده ب

دهکوژنهوه.
بکهن؟ چی ئهوان
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مندای له فهلسهفهوه، له بارهی دهبن، فر ئهوهی ئهمهوه، بهپچه وانهی
بت: بهسوود تهمهنی گهورهییان بۆ دهیخونن، دهبت له الوتیدا و
خزمهتکردنی بۆ و بت له لهشیان پویسته ئاگایان دهبن، گهوره  کاتک
پگهیشتنی و ته مهن گهورهبوونی لهگهڵ بھنن؛ به کاری فهلسهفه
کاتهی ئهو بکه ن؛ زۆرتر دهروونییهکان وه رزشه دهبت بیرکردنهوهدا،
بهڕوهبهرن، لهشکر کاروباری نه یانتوانی و نهما خزمهتکردنیان توانای
به ختهوهرانه شارهکهماندا) دهمانهوت لره (له و نادهین سهختیان کاری

بژین.
له وه یگوگرهکانت دنیام تۆچاکبۆکشهکه چوویت، بهم سوکرات،

نین. ڕازی بهوه و بۆچوونهکهتن دژی تراسیماکۆسیشهوه، به
بووین تازه  ئمه مهکه. دروست تراسیماکۆسدا و من لهنوان ئاژاوه 
نادهم کۆڵ من نه بووین. یهکدی دوژمنی کاتک ھیچ ھاوڕێ، به م به
دهدهم ھهوڵ یان دهکهم، دیکهش ڕازی ئهوانی و تراسیماکۆس تاکو
سوودی دیکه ھهبن به جۆرکی یان ژیانهوه، دیکه بکهم، جارکی کارک

ھهبت. بۆیان
ڕوونادات. بهمزووانه دهکهیت، شتک باسی تۆ

بهراورد ژیانی ھهمیشهییدا، له گهڵ کاته گوتم، ئهو له وهمدا منیش
ناکات؛ بــاوهڕ کهس زۆر نیم، ــاوهڕهدا ب له و ئهمهشدا لهگهڵ ناکرت.
ئهوهی بینیویانه (یان دهکهین؛ باسی ئمه که چونکه ئهوهیان نهدیوه ،
له ڕیزکردنی که (ڕاستهقینهیه)، فهلسهفهی دهیزانن) الساییکردنهوهی
پکھاتووه. ئهو لهنوانیاندا سروشتی یهکتییهکی به ب وشهی ڕازاوه،
فهرمانهوای و چاکهیه خاوهنی کــردهوه، و بیرکردنهوه به مرۆڤهی
شارهیان جۆره ئهم خهکی چاکه. (فهرمانهواكردنهكهی) وهکو شارکه،

باوهڕهدای بینیبتیان؟ نهبینیوه. لهو
بگومان. نا.

ئازادانه، کهس ھه ندک چۆن نه یانبیستوه، بهته واوی نا. ھاوڕم
له و ئاوڕ به بایهخهوه، دهکه ن. ماندوو خۆیان ڕاستی دۆزينهوەی بۆ
زانين) (نهک بۆچوونمان به  ئاکامهکهیان  که  نــاده نــهوه،  مشتومانه

دهگهیهنت.
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تناگهن. باسهکهی ئمه  له کهسانه  ئهو جۆره گوتی: ئهو
ئهم ده ترساین کردن، بۆ پشتریش ئاماژهمان له گرفتانهی، ئهم لهبه ر
و دهستوور و ھیچ شار بین، ھانیداین ڕاستی به م بکهین، باس خاه
ئهوانهی ئمه فهیله سووفهکان، کۆتایی، تاکو  تهواو پلهی تاکک، ناگاته
فهرمانهوایی نهبوون، گهنده ی تووشی و کردن ناوزهدمان بکهک به
نهیانهوت ــان ی بــیــانــهوــت، فه یله سووفهکان نییه گــرنــگ نــه کــه ن. 
بن. فهرمانهکانیان ملکه چی ھاوتیان پويسته بکهن، فهرمانهوایی
پاشاکانی بين، خوداوهند چاوەڕانى دەبت ئهوا نهكرت، ئهمه ئهگهر
فه لسهفه بۆ ڕاستهقینه خۆشهویستیهکی بهرەو منداهکانیان، و ئهمۆ
دوو ئهم بکهم، ئهوه  لهسه ر جهخت تاکو نابینم، ھۆیهک ھیچ بهرن.
به دەبين  و گاته بهر دەخهينه خۆمان ئهگينا، بن مهحاڵ ڕگهيه 

نام؟ من ڕاست خهوبینهر. ئایا
ڕاستیت. تۆ

داھاتووشدا و ئستا یان دووردا، ڕابردوویهکی له ئه گهر حاهتهدا، لهم
فــهرمــانــهوایــی ھــه یــه، ڕاستهقینه فهیلهسووفکی کــه ھه که وت، 
دهین دهستوورهکهمان بهرقهرار کاته ئمهش ئهو شارهکهمان بکات،

مهحاڵ نییه. بهم گرانه ، کارکی ئهمه ش بووه.
ھاوڕام. لهگهتا من

نییه؟ بیروڕایه دا ئهم خهک، لهگهڵ زۆرینهی بی، دهتهوت
بیروڕاکانیان ئه وان مهگره. له زۆرینه ڕه خنه ھاوڕێ، گوتم: منیش
فرکرن. به نهرمی و لهسهرخۆ پویسته نابت، ئهمهش بهزۆر دهگۆڕن.
سروشتیی خهسهتهکانی و بناسنه پ ڕاستهقینه یان فهیلهسووفی
ڕاستهقینه فهیلهسووفی بکهوه. ئهگهر ئهوان، ڕوون بۆ فهلسهفیانه یان
پرسیارهکه ــی وهم جیاوازتر و  دهگــۆڕــت بیروڕاکانیان بناسن،
باوهڕهدای لهو خۆشهویستی خۆی ڕادهوهستت؟ دژی ک دهدهنهوه.
و دپاک نهرم کهسکی بهرانبه ر نهبت، ده ق و کهسک شهڕخواز
دهدهمهوه. پرسیارانه  وهمی ئهم تۆ، جگه ی له من بت؟ حهسوود
خهک زۆرینهی بهم ده ق ھهبن، شهڕخواز و که سکی دهش چهند

بیرناکهنهوه. بهمجۆره
لهگهتام. من
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و شهڕخواز  فه لسهفه، بهرانبهر ئهوانهی  که  نیت، مندا لهگهڵ تۆ 
به ماندا، دهکهن خۆیان کرابن بانگ به بئهوهی کهسانهن ئهو دهقن،
شتکدا دهدۆزنهوه، باسی ھهموو له ناشرینی دهکهن و زهمی خهک

دهکهن؟ خراپی به دیکه کهسانی
لهگهتام. من

ڕاستهکان، سهر بوونه خستۆته بیری ئهو کهسهی، ئهدیمهنتۆس،
چاو ئهو  نییه. حهسوودی  و  دهقی و  خهکی باسکردنی  بۆ کاتی 
نابت بریندار توانینهدا کهس لهم نهگۆڕه کان، که (ڕاستیه) دهبته
السایی توانا بهپی  ئهو ده ســت. دهگرته شتهکان جهوی ھۆش و 
ل حهزیان شتانهی ئهو له گهڵ ھهیه ، که س ده کاته وه. (ڕاستیانه) ئهو

نهکاتهوه؟ الساییان بژی و دهکات،
نییه. کهس

و بیرهکان ســهر خستۆته چــاوی لــهبــهرئــهوهی فه یله سووفیش،
پیرۆز. کهسکی به دهکات خۆی دهژی، لهگهیاندا

ھهبهته.
دیکه، که سکی  فری  دهیزانت ئهوهی  بکرت،  ل زۆری ئهگهر 
لهو بیکات؟ و نهتوان نهبت لزان لهو باوهڕهدایت بکات، خهکی یان

نهبت؟ چاک کهسکی یان دادوهر، خۆڕاگر، باوهڕهدای
لهو باوهڕهدا نیم.

ڕاسته قینه، بهرانبهر فهیلهسووفی بکهن، به ئمه باوهڕ زۆرینه ئهگهر
دهین که دهبــــت، ئمه به بــاوهڕیــان ــن؟ ڕادهوهســت شه ڕه نگیزانه
شارهکه، نه خشهی تاکو نابینت، خۆیهوه به  خۆشی شارهکهمان

نهیانکشابت؟ ھونهرمهندان پیرۆز مۆدلکی لهسهر
چیه؟ نهخشهیه لهو مهبهستت بهم نابن، تبگهن شهرهنگز ئهگهر
ونهکشان، وهکــو ھاوتیان، ڕهفتاری  و شار  نهخشه ی ئــهوان
لهنوان جیاوازییه ئهمهش دهکهن. دروست پاک کانڤاسکی لهسهر
پاکه، کانڤاسه  ئهو بهب ئهوان دیکهدا. (سیاسهتمهدارهکانی) و ئهمان

ناکهن. کارهکه به  دهست کانڤاسهکه، پاککردنهوهی یان
دروسته. کارهیان ئهو

بنووسن؟ دهستوورهکه کاره ئهم پاش نیت باوهڕهدا لهو
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ھهبهته.
جوانی و دادوهری به الیهنانهی، ئهو ھهموو دهڕواننه ئه م کاره، بۆ
ژیانی له دهیانهوت، ئهوانهی ھهروهھا دهناسنت. مامناوهندییان و
و دهکــهن تکهڵ الیهنانه  ئــهم ھهموو بکهن. سهقامگیریان مرۆڤدا
به“شوه ھۆمیرۆس که دادهھنن، نموونه یه ئهو تاکو ھهدهسهنگنن،

دهکات. ناوزهدی پیرۆز“ نموونهیهکی و
ڕاسته. ئهوه

بهو تاکو دادهنــــن، جگه  له نوی شتکی  و ده ســنــهوه شتک 
دهون. خۆشیان خواکانیش دهگهن. نموونهیه

چاک دهگهن. به نموونهیهکی شوهیه، بگومان، بهم
باوهڕهی، که ئهو ده گهیه نته وه ستان، دژمان کهسانهی ئهو ئایا ئهمه،
بۆ شارهکه مان دهستووری دانانی توانای دهکهین، کهسهی باسی ئهو

نابن؟ نهرم بهرانبهری ئایا ھهیه ؟
دهبن. نهرم تبگهن ئهگهر

که بکهن، لهوه  نکوی دهتوانن ڕادهوه ستن؟ دژی چۆن بگومان.
ڕاستین؟ خۆشهویستی فهیلهسووفهکان

گهمژهن. بکهن ل نکوی ئهگهر
له بهرزترین کرد، جۆرهی باسمان سروشتی (فه لسهفیانه) بهو یان

نزیکه؟ چاکهوه 
بکهن نکوی لهمه ش ناتوانن

ــهو سروشته ئــهگــهر ئ نــابــن، بـــاوهڕهشـــدا ــهو ـــه وان ل بــــ، ئ پم 
یان دهرناچت؟ زانا و زۆر چاک ھهبت لهباری  پهروهردهکردنکی

نامانه ون؟ له شارهکهماندا ئمه سیاسهتمهدارانهیان دهوت، ئهو
بگومان ئهوه ناکهن.

فهرمانهوایی فهیلهسووفه کان تاکو  لهوهی توڕه بن، دهگونجت
شــاره ئــهو نهپارزین، خراپه له  ھاوتیان و نه کهن شارهکهمان

کایه وه ؟  نایهته دهکشین، بۆ نموونه ییه ی نه خشه ی
ببنهوه. ھمن لهوانهیه 

ھمن بهتهواوی به کو دهبنهوه، نهرمتر نام من بیت، ڕازی ئهگه ر
تووشی ئمه دا، لهگه ڵ ڕنهکهوتنیان نهبت ھیچ دهبن. ڕازی و دهبنه وه
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دهکات. شهرمهزارییان
دروسته. ئهوه

نيیه، ئهوه دژی کهس خاه ڕدهکهون. ئهم لهسهر گریمان کهوابوو،
خاوهنی سروشتکی پاشاکان یان فهرمانهواکان، مندانی بین  که

فهلسهفین؟
نییه. دژی کهس

گوتمان ئمه بــن؟ گــهنــدهڵ مندانه ئــهم ــه،  ــاوهڕهدای ب لــه و  کــه س 
لهو که سیان که  دهکرێ بین، بهم سهخته، گهندهی له پاراستنیان

گهندهییه ناپارزرت؟
دهیت؟ ئهوه چۆن

و بکات فهرمانهوایی بهسه (فه یلهسووفانه) لهو یهکک بــهم
بهڕوهبهرت؟ (دهوهتهکه) شارهکه کاروباری

بهدنیاییهوه.
شوهیهی بــه و ــان ژی جــۆری یاساو فــهرمــانــهوایــه، ئــه و  ئه گه ر 
فه رمانهکانی شون ھاوتیانیش ئامادهن بهرت بهڕوه،  کرد، باسمان

بکهون؟
.به

کارکی بــوون، ناڕک لهگهماندا ئهوانهی ڕازیبوونی که وابوو، 
مهحاڵ نییه؟

نهبت. مهحاڵ دهکهم ھهست
ئهم که  دهردهخات، ڕوونکردنهوهکهی پشوومان ئهوه من، بهڕای

باشترینه. شارهکه ماندا له ژیانه جۆره
دروسته.

کایهوه. بیھنینه بتوانین  ئهگه ر چاکترینه یاساکهمان  کهوابوو،
نییه. مهحاڵ به م بت، سهخت کاره ئهم لهوانهیه

دهتوانین.
کهسانه ئه و کشه ی ڕزگار کردوه. لهسه ر گرفته له و خۆمان ئستا
چ بزانین، دهدهین ھهوڵ ده نووسن. بۆ دهستوورهکه مان که ده دون،
چ له بوونهوه. دهھنته کهسانه جۆره ئهم ژیان، شوازکی و ھۆکار

کارهن. ئهم شیاوی تهمهنکدا
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بزانین. ئهوه  پویسته 
و مندابوون ژنھنان، باسکردنی له خۆم زیـــرهكانه من زووتــر 
کۆ تهواو دهوهتکی ده مزانی دزییهوه. فهرمانه واکان دامهزراندنی
بت. دژوار دامهزراندنیشی لهوانهیه و لهسهره حهسوودی چاوی
باسیان دهکات پویست ئستا ناکهوت. فریام زیرهکییهکه م وادیاره 
کشهی له بهوردی دهبت بهم کرد، مندامان و ژن باسی ئمه بکهم.
خۆشی له پویسته فهرمانهواکان گوتم، لهبیرته  بکۆینهوه. فهرمانه وا
زهحمهتکشانیشدا و ترس لهنو بوت. خۆش شارهکه یان ناخۆشیدا و
الببرت. دهبت نهکات ئهمه فهرمانهوایهی ئهو بکهنهوه. شارهکه  له بیر
ڕهنگ مردنیشدا له و ژیانه ئاگریشدا و لهم لهنو ز وهکو ئهوهی
پشتر له  ئهمه دهنرت. ل ڕزی و داده نرت جگه یه له و ناگۆڕت
و ڕگه یهکی ھات بهسهردا گۆڕانی گفتوگۆکه مان بهم کرد، باسمان

بهر. گرته  دیکهی
لهبیره. ئهوهم من

ستا بهبئ بهم بکهم، باسی ده ترسام پشتر من وابوو. ھاوڕم
دهبت که پاسهوانهکانمان دهکهم، جهختی لهسهر دوودیهوه و ترس

بن. فهیلهسووفهکان
وابت. دهبت به

سروشته ئه و ھهن. فهیلهسووف له زۆر ژمارەيهكى مهزانه وا
و دهدۆزرتهوه کهمدا دهستهیهکی  لهنو کرد،  باسمان فهلسهفیهی

دهکهن. گهشه بهجیا بهشهکانی
چیه؟ مهبه ستت

سۆزی زیرهکی، تیژ، بیرھاتنهوهی خرا، فربوونی که ده زانیت، تۆ
گهوره پکهوه دیکهش خهسه تی زۆر و به رز بیرکردنهوهی الوتی،
دروست وا ڕه وشتبهرزن، ھهیه، خه سهتانهیان ئهم ئهوانهی نابن.
ناوه وهیان بژین. ھزه جوونه رهکانی ھمنی و ڕکوپکی به نهبوون

دهکهن. بقهراریان و تدهکهن کاریان
ئهوه ڕاسته.

بهئاسانی ئــهوانــهی  بــهرقــهرارهکــان، ده روونـــه  دیــکــهوه، له الیه کی 
ئهوانهن دامـــهزراون، جگه یه لــهو  و ناترسن  جه نگدا له ناگۆڕن،
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بهھهمان فربوونیش بۆ پبهستن. پشت و دنیایی جگهی به دهبن
و وهرناگرن ھیچ وهستاوه مشکیان ئهوانهی وهکو کهلهڕهقن: شوه
و دت خهویان بکهیت فریان ده تهوت کاتک سهخته. فرکردنیان

دهدهن. باوشک لهبهردهمتا
ڕاسته.

ھـــه ردوو ھهبت کهسک بــوویــن بـــــاوهڕهدا ــهو ل بجگه  لــه مــه ، 
ئاماده بۆ فهرمانهوایی و بهر فربوون و بخرته ھهبت خهسهتهکهی

بکرت.
بهدنیاییهوه.

لهم کهسانه دهدۆزرته وه؟ چینک ئایا
کهمه؟ زۆر من ڕای به

وایه.
له چۆن دهکرن فر لهوهی بجگه جۆره کهسانه ، ئهم کهوابوو،
فری پویسته بن، بهرقهرار ناخۆشیدا و خۆشی ترس، دژوار، کاری
نهکردوون و بۆ ئاماژهمان له پشتر که بکرن، دیکه ش زۆر بابهتی
چۆن دهروونانه  ئهو بزانین بۆئهوه ی ئهمه ش دهھنین. ناویان ئستا

دهکهن. گهشه و دهمننهوه بهردهوام
چین؟ ئهو بابهتانه بهم بکه ینهوه، تاقیان پویسته  ،به

ئازایهتی و  مامناوهندی دادوهری،  واتاکانی له  بۆئهوهی لهبیرته، 
بهشهوه؟ س به کرد دهروونمان تبگهین،

بگرم. تۆ له گوێ ناکات پویست نهبت، لهبیرم ئهگه ر
چی؟

کشهیه تبگهین، لهم چاکتر بۆئهوهی باوهڕهدام من لهو گوتمان:
بهم بکهینهوه ، زۆرتر ڕوونی و درژتر بگرینهبهر ڕگایهکی پویسته
کرد ھهستم من نییه . پویست زۆرتر لهوه گوتت، و نهبوویت ڕازی تۆ

نهدوام. لهسه ری تۆ دی بت. لهبهر تدا کهموکورتی باسهکهمان
پویستی باسه زۆرتر ئهو کرد لهوه دیکهش ھهستمان ئهوانی و من

نهبت. ڕوونکردنهوه به
نهبت باسه که پانتایی بهقه د باسه ئهو بۆ پوانهیهک ھهر بهم
ھشتا بهم دهبن، ڕازی کاره بهو خهکی ھهرچهنده دهھنت. کورت
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بهکاربھنین. کهموکورت یان ناتهواو پوانه یهکی نابت،
بکهنهوه. بیر جۆره بهو دهدات ھانیان ته مهی بگومان،

یاسای و  پاسهوانهکان له خراپتریش ــهوه ل شتک ھیچ  ، به
نییه. شارهکهدا

وایه. ھهبه ته
فربوون بۆ و درژتر پاسهوان دهبت، ڕگهیهکی سهخت کهوابوو،
زانین پلهی  بهرزترین به  ئهگینا بت، وهرزشیش خهریکی بگرت. 

ناگات.
دادوهری و چاکه به سهبارهت زانینهکانهوه لهسهروو زانینک، چ
سه رنجیان پوه بهسه ر نابت چاکهکانیشهوه لهبارهی دادهنیت؟ بهرزتر
ئمه ئهگهر نالهباره، کارکی ھهیه. ڕوونکردنهوه به پویستیان بدهین،
ماندوو بایهخداره کان کهم شته ڕوونکردنهوه ی بۆ خۆمان مشکی
و بیانناسین ئه وهن، شیاوی که نهدهینهوه، بابهتانه لهو ئاوڕ و بکهین

بکهینهوه. ڕوونیان
پرسیار لبھنین، وازت لرهدا باوهڕهدای لهو دروسته. بهدنیاییهوه

پ دهدهیت؟ بایهخی ھنده تۆ نهکه ین گرنگهوه بابهته لهبارهی ئه و
بهم بیستوه، وهمهکهیت دنیام بپرسیت. تۆ دهتوانی نا. بگومان
دهکه یت، ل داوام و بهر بخهیته گرفتم دهتهوت یان ناکهوتهوه بیرت
دی جارکی دهتهوێ دهکهم من ھه ست بکهمهوه. ڕوونی دیکه جارکی
فۆرمهدا، ئهم لهگه ڵ په یوهندییاندا له دیکهش شتهکانی بکهینهوه. ڕوونی
دهزانی، بهم ئهمهت له پشتر داده نرن. تۆ سوودبه خش چاک و به
ھهروهھا نهکه وتووه. دهست لهبارهیهوه تهواومان زانیارییهکی ھشتا
تهواومان زانیاری نه ناسین (فۆڕمه) ئهو ئه گهر دهزانیت، ئهوهش دنیام
لهو نابت. دروست ال ھهیه بۆ ئمه سوودیان شتانه ی بهو سهبارهت
سوودهکانیان بئهوهی ھهبت، شتکمان ھه موو پویسته باوهڕهدای
زانیارییمان شتکهوه، ھهموو  لهبارهی چاکه له  بجگه یان بزانین؟

خراپه؟ یان چاک شتک چ نهزانین، لرهدا و ھهبت
بیرناکهمهوه. جۆره بهو من نا،

خهک، زۆربه ی بۆ چژوهرگرتن که دهزانیت، تۆ ئهمه وه ، لهسهروو
چاکه دادهنن. و ھهندكش زانین به چاکهیه
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.به
و چیه زانینه ئهو بکهنهوه، ڕوونی ناتوانن ئهوان دهزانیت، ھه روهھا

دهکهن. بۆ ئاماژهی تهنیا
سهیره. ئهوه

بهجۆرک دهکــهن. ئمه  نهزانینهکه ی لۆمه ی ئهوان سهیره.  به
ئهوان البت. زانینهمان پناسهی ئهو ده زانن ئمه وا ده دون لهگهمان
چاکه“ واتای ” نازانن، که و ناوزهدی دهکهن زانین لهبارهی چاکهوه  به

نادیاره. ئمه بۆ ھشتا
ڕاسته. ئهوه

دادهنن؟ چاکه به وه رگرتن چژ دهیت، که چ کهسانهوه ئهو لهبارهی
نییه؟ ئاۆزیان بۆچوونکی دیکه  تاقمهکهی و دهسته وهکو ئه مان ئایا

ھهیه؟ خراپیش چژی نان ئهوان
. بگومان

شت ھهندک که خاه ڕکهون، ئه و دهبت، لهسه ر باوهڕهدام لهو
نییه؟ دروست ئهمه خراپیشه، و چاکه

دروسته.
لهسهر زۆریان مشتومی خهکی بۆچی  ده بتهوه ، ڕوون لرهدا

کردوه. کشهیه ئهم
وانیه؟

وانیه؟ چۆن
دادوهری بــاوهڕه دان لهو کهس زۆر نییه؟ ئاشکرا ڕوون و ئه مه
به  کهس بهم چین،  بزانن بهتهواوی بهبئهوه ی دهناسن  جوانی و

بیناسن. بهتهواوی ده یانهوت و نییه ڕازی چاکه ڕواهتی
ڕاسته.

بگات. پی  دهیهوت و دهگــهڕێ چاکهدا بــهدوای کهسک ھه موو
و چیه شته  ئه و نازانت ھشتا بــهم ھهیه، شتکه چاکه  دهزانت 
پ پشتیان شارهکهماندا له ئهوانه ی دهگونجت نابینت. سوودهکهشی
بهم (واتای) چاکه، به سهبارهت دهکهن، و (فهرمانهوایی) دهبه ستین

بژین؟ له تاریکیدا نهزانینیهوه
ناگونجت. بگومان
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پاسه وانکی ناناسن چاکه و جوانی  دادوهری،  ئهوانهی دنیام،
بت نهزان چاکهدا ئاستی له ئهوهی ھهروهھا نابت. پهیدا ل چاکیان

جوانیش ناناست. دادوهری و
به جیه. و زیرهکانه گومانکی ئهوه

ناتهواو شارهکهمان بت، زانا ڕووهوه لهم پاسهوانهکهمان، ئهگهر
نابت؟

ناکهویت. خهکی بۆچوونی شون تۆ دهرکهوت، بۆم زوو ئا،
و باس بکهیت بۆ خهکیم بۆچوونی تۆ نازانم من بهڕاستی سوکرات
زۆرمان کاتکی پاش ئهوهی بهتایبهتی، ھیچ نهیت. خۆته وه لهباره ی

کردوه . تهرخان کشهیه ئهم بۆ
که بکات، شتانه ئهو  باسی کهسک دهبینیت به ڕهوای  تۆ چی؟
بهو نهک ده زانت؟ شتانه ئه و که  بدات، نیشان خۆشی وا نایزانت.
خۆی بۆچوونی بت ئاماده دهبت بــهم دهیانزانت، که  شوهیه،

دهربت.
شهرمه؟ چاکترینیان و ناشرین زانین بهب نازانیت بۆچوون چی؟
دهردهبن، زانین بهب خۆیان بۆچوونی ئهوانهی و کور تۆ کوره.

یهک داده نیت؟ وهکو
گرتبت؟ ڕاستیان ڕگهیهکی ئهوانه باوەەدايت لهو

یهک، دهیانبینم. وهکو
له ده کهویت، فوییه کان و شه رم پ و ناشرین شته شون تۆ

دهکه نهوه؟ ڕۆشنت به زانین ھه ن، کهسانک کاتکدا
وازبنیت. نابت قۆناغهدا لهم خوا، به سوکرات، گوتی: گالوکۆن
باسی دوایــت مامناوه ندی و دادوهری له  جــۆرهی به و حه زدهکه ین

بکهیت. بۆ چاکهشمان
بکهمهوه ڕوونی نهتوانم دهترسم بهم ڕازیم، بهوه ھاوڕێ گوتم، من
خودی به سه بارهت پرسیاره له و واز له بهرئهمه بم. شهرمهزار و
ئاکامی دهتوانم گهورهیه. کشهیهکی ئهمه دهھنین. قۆناغه دا له م چاکه
ده ردهچت. لوه بکهم چ شتکی بکه مهوه و باسی ڕوون چاکهکردن
لهووه باشه . بھنین؟ شتک ھهموو له  واز یان ڕازیــت، بهمه  ئايا
نهکرد. تهواوت که  بگهوه، بۆ منداه که مان چیرۆکی دهستپدهکهین.
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گوێ بهپهرۆشه وه  دهمهوت تدهگهیشتیت. باسهکه  له تۆ خۆزگه
دنیابه مندای چاکهیه. ده که م باسی که ئهمهش، بگریت.  باسهکه له

بکهم. ل فت نامهوێ
بکه. باسهکهت به ده ست تۆیه. له  گومان پهرۆشهوه به باشه.

باس کردوه. چیمان پشتر له  بیرت دهخهمهوه من
چی؟

جیا دهکه ینهوه. یهکدیان له چاک زۆرن و جوان شتی
وایه.

ھهر بۆ تاکو دهڕۆین دواوه  بۆ چاکانهوه و جوان زۆره شته  لهم
ئهوان “بوون“ی به فۆڕمه ئهو فۆڕم. یهک دهگهینه لهوان دهستهیهک

دادهنین.
وایه.

پ دهکرت، و ھهستیان دیارن و چاکهکان جوان ھهروهھا شته
دهدۆزرنهوه. بیرکردنهوه به  و نین ھهستپکراو فۆڕمهکان بهم

ڕاسته. بهتهواوی
دهبینین؟ شتهکان لهش ئهندامکی چ به

چاو. به
دیکه شتهکانی ھهستهکانی دیکه به و گوێ دهنگهکان، به ھهروه ھا

دهناسین.
ڕاسته.

بهرھه مھنهره؟ لهنو ھهستکردنهکاندا چهند بینین دهزانی تۆ
نازانم.

یارمهتی شتکی به  پویستیان بیستن و ده نگ بکهوه. لهمه باشه، بیر
دهنگهکه وهرده گرت. بیستنیش ببیسترت. دهنگهکه ھهیه تاکو دیکه

وایه.
بۆ نموونهیهکم دهتوانیت ھهبت. پویستیه یان ئهم ھهن شت کهم

بھنیتهوه؟
ناتوانم.

ھه بت؟ پویستیهیان بینراو ئهم بینین و نیت باوهڕهدا لهو
چۆن؟
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بهکاری ھهیه چــاوی ئــهوهی بت.  چــاودا  لهنو  لهوانه یه، بینین، 
شتک ھیچ چاو سيهم بهب شتهکاندا ھهن. لهنو دهھنت. ڕهنگهکان

دهمننهوه. نهبینراوی به ڕهنگهکانیش تهنانهت ببینت. ناتوان
چیه؟ سيهم له مهبه ستت
ڕووناکییه. له مهبهستم،

دهیت. ڕاست تۆ
له و گرنگه  دهبهستتهوه ،  پکهوه بینین ھزی و ھهست  ئــهوه 

بایهخدارتره. دیکه پهیوهندییهکانی
بایهخه. به ڕووناکی

ھهیه. زۆری بایهخی بگومان،
خوداوهندهیه، ئهو ڕووناکییه؟ سهرچاوهی و ھۆ خوداوهندک، چ

بۆ دهردهخات؟ و شتهکانمان بینین دهبته ھۆی ڕووناکی ئه و که
بهدنیاییه وه باسی دهکهن. دیکهش و کهسانی تۆ خوداوهندهیه، ئهو

ڕۆژه. خوداوهنده) (ئهو دهم پرسیاره کهتدا وهمی له
نییه؟ خوداوهندهوه بهو پهیوهندی بینین ڕگهیهوه، لهم ئهی

ڕگهیهک؟ چ
نییه. و چاو ڕۆژبینین

. بگومان
ڕۆژ دهچت. له چاو ھهستکهرهکاندا ئهندامه بهم، لهنو

وایه. زۆر
پهیدا دهکات. ھز له ڕۆژهوه چاو

بهدنیاییهوه.
نین. ڕۆژ و چا و بینین (گوتمان) ھهروهھا

ڕاسته.
پهیدابووبت. بچت لهوهوه چاکه له چاکه، که مندای دەم بهوە
بینراوهکانه وه شته  به بینین په یوهندی و بینراودا جیھانی لهنو بوون
بابهتی به  ھۆش پهیوهندی جیھانی ھۆشهکی و لهنو چاکه بوونی له

دهچت. بیرکردنهوهوه
بکهیتهوه؟ ڕوون زیاتر ئه مه دهتوانیت

نابینیت. ئهمه ڕهنگه کانیان شتهکان بوانیته تاریک شهوی ئهگهر به
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وهکو کوری وایه.
بگومان.

ڕووناکی لهژر شتهی ئهو کاتکدهڕوانته تبگه: دهروون له جۆره بهم
تهمومژاوی شته ئهگهر ئهو دهیناست. و دهرکهوتووه دهیبینت ڕاستیدا
بۆچوونی نایناست و لهناوبچت) و (پهیدابت بت گۆڕانی بهسهردا بت

ڕوودهدات. تدا ئه ویش گۆڕانی دهبت، که لهبارهیه وه
بت. دروست دهردهکهوت ئهوه

فۆڕمی دهبهخشت زانهر به  زانین ھزی و به شتهکان ڕاستی ئهوهی
زانین زانین. بۆ بابهت و ڕاستی و زانین به ھۆی دهبت فۆڕمه ئهم چاکهیه.
له  جوانتره. لهوانیش و جیاوازه چاکه  جوانن، بهم شتی دوو ڕاستی و
که بین، ناب بهم ده چن، ڕۆژ له  ڕووناکی و بینین ھهستهکیدا جیھانی
چاکه نین. بهم دهچن، له چاکه و ڕاستی زانین شوهش بهھهمان ڕۆژن.

دانانت. چژوهرگرتن به (چاکه ) شتهش ئهو دنیام جوانه. بۆچوونهکهت
بکه ینهوه. ڕوون (واتاکهی) زۆرتر با

چۆن؟
ھز به ڕۆژ خاه ڕده کهویت، که ئه و مندا لهسه ر لهو باوهڕهدام لهگهڵ
دهدات، بهو شتانهش ھاوکات (ھز ) و تاکو ببینرن بینراوهکان دهدات شته

نابت. په یدا خۆی ڕۆژ به م دهکهن، گهشه دهبن و پهیدا که
دهبت؟ چۆن

بناسرن بۆئهوهی تهنیا زانراوهکان بابهته بین، دروسته کهوابوو،
ھاوکات دهکهوته سهر چاکه. بوونیشیان چاکه نین، تهنانهت قهرزاری

بوونهوهیه. ژوور له پله و بهھز نییه. بوون چاکه
سهیره! ئهمه دهخۆم ئه پۆۆ به سوند گوتی: گاتهوه به گالوکۆن
بکهمهوه. ڕوون بۆ خۆمت بۆچوونی لکردم زۆرت تۆیه . گوناھی

ڕوون ڕۆژدا لهگهڵ بوهستیت. حهزدهکهم لکچوونی لرهدا نامهوێ من
مهپهڕنه. ل ھیچی و بکهیتهوه

پهڕاندوه. شتم زۆر من
بکه. باس بچووکهکانیش شته تهنانهت مهپه ڕنه، ھیچ

باس ھهموو شتک توانا بهپی بهم بپه ڕنم، بهشکی دهبت من
دهکهم.
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مهپهڕنه. ھیچ نا،
یهککیان ھهن: ھز تبگه. دوو تۆش شوهیهی گوتمان، بهو کهوابوو،
بهو من دراوه . ھهستهکی جیھانی به دی ئهوه ی و ھۆشهکی جیھانی به
ھهیه؛ دوو بابهتیشمان بهمجۆره بهھهشت. (ھۆشهکییه) نام جیھانه

ھه ستهکی. و ھۆشهکی
ڕاسته.

یهکک ھهر کرابت. دابهش ناوهڕاستدا له  ده چت ھه لهو ئهمه
کراون ناوه ڕاستدا له ئهوانيش و(ھهستهکی)ن. (ھۆشهکی) بهشانه لهو
ئهندشهیه. ھهستهکی الیهنی بهشهکانی له یهکک بهشه وه. دوو به
تیشکدانهوه شوندا، لهنو سبهرهکانه یهکهم له ئهندشه؛ مهبهستم
لهمه تۆ  بریقهدانه. و لوسی ڕهقهکانیشدا تهنه لهنو ــاودا، ئ له نو

تدهگهیت؟
تدهگه م. من

که ھهن، بابهتانه ئــهو  ھهستهكيدا الیهنی دیکهی بهشی لهنو
ڕووهک ده وروبهرمان، زیندهوهرهکانی وهکو ده کهن، پهیدا ئهندشهکان

دروستکراوهکان. کهلوپهله ھهموو و
باشه.

تدابت. ڕاستیان ڕادهیهک بهشانه لهم یهکک ھهر باوهڕهدایت لهو تۆ
نوان پهیوه ندیی وهکو به شتهکهوه، وهرگیراو شتکی نوان پهیوه ندیی

بت؟ زانین و بۆچوون
گومانم لهوه نییه.

بکه. دابهشی و بکهوه ھۆشهکیش له الیهنی بیر ئستا،
چۆن؟

بهشهوه، به دوو دهکهین الیهنهش ئهم به مجۆرهیه : دابهشکردنهکه 
له وهرگیراوهکان شته ونهی که ھهیه ، ده روون خوارهوه ، له بهشی
به خۆی به م دهکۆتهوه، لیان و وهردهگرت ھه ستهکییهکهوه ) (الیه نه
بهشی به ئاکام. له گهیشتنه ئهو مه بهستی و  بنهڕهتی یهکهم ناگهیهنت
ده کاتهوه، زانیارییانه ڕهت ئهو دهروون الیهنی ھۆشهکی سهرهوهی
جیھانی ونهکانی له سوودیش و ڕاده وهســتــن گریمانه لهسهر  که  
دهسپدهکات. له بیرۆکهکانیانهوه گهشتهکهی وهرناگریت. ھهستهکی
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تناگه م. من
له خاکت چهند بکهمهوه؛ ڕوونــی دیکه جارکی دهدهم  ھــه وڵ
دهزانیت تۆ تگهیشتنت بدات. یاریده ی تاکو باس دهکهم بۆ سهرهتاوه
شوه و تاک و جووت ژمارهی ژمریاری و ئه ندازیاری خوندکارانی
زانستانه ئهم دیکهی بابهتهکانی و گۆشه جۆری س ئهندازیارییهکان،
و زانیوه  بابهتانهیان ئهم که دهردهخهن، خۆیان بهجۆرک دهکهن، باس
ئاکامهکان به لهم زانینهوه جارکیش ڕوونه. ھهموو شتکیان ال ھهموو

دهگهن؟
دهزانم. ئهوه نده من

شته بیرکردنهوهیان له بابهتی خوندکارانه) (ئهم ھهروه ھا دهزانیت
بابهتانه لهسهر ئهو بیرکردنهوهکه یان بهم وهرده گرن، بینراوهکانهوه 
باسی ئهوان دهچن. بابهتهکان له  که ھه یه، شتانهوه  بهو پهیوهندی نییه.
گۆشهیهکی بۆ گۆشهیهکهوه  کشراو له ھکی یان چوارگۆشه،  خودی
سبه ریان و نموونه دهیکشن ئهندازیارییانهی شوه ئهم دهکهن. دیکه
ڕاسته. بهکارھنراون. ونه وهکو بهم ھه یه، ھهستهکیدا) (جیھانی له
دهروونیش ناچار کرد. ناوزه دم ھۆشهکی به که شتهیه، ئهمه ئهو
یهکهم، بنهڕهتی ناگاته ڕاسته وخۆ و به کاربھنت گریمانه دهکرت
ئهو بکات.  گریمانهکان لهگهڵ  مامهه دهبت قۆناغهدا)  (لهم چونکه 
کهوتوون. دهستی ھهستهکییهوه جیھانی له که بهکاربھنت، نموونانه
ڕوون ال ناڕاستیان ڕاستی و ونهکانیاندا بهراوردکردنیان لهگه ڵ به

دهبتهوه.
نزیکهکانی دهکهیت. زانسته و ئه ندازیاری باسی تدهگهم تۆ

بۆت دهکـــهم ھۆشهکی ھی دیــکــهی  بــهشــهکــه ی بــاســی  کاتک 
ھزی به دهکهم، که ھهستهکیه زانینه  جۆره  ئهو بۆ دهردهکه وت ئاماژه
ڕادهوهستت گریمانه لهسهر زانینهی ئهو ھزه  ئهم دادهنم. دیالکتیکی
دهیهوت و گریمانهیه  تهنیا زانینه ئهم ئهو بۆ دانانت. یهکهم بنهڕه تی به
که ئاکامک، دهگاته لهووه بگهیهنت. یهکهم بنهڕهتی به خۆی لهووه
فۆڕمهکاندا لهگه ڵ مامهه  و نییه ھهستهکی شتکی  بهھیچ پویستی

ده ھنت. گهشتهکهی به کۆتایی لهودا و دهکات
تدهگهم. دهکهیت) شت زۆر باسی (ھه رچهنده ڕادهیهک تاکو من



٢٢٣

لهسهر دیالکتیکی زانستی الیه نهی  ئهو ھۆشهکی، الیهنی دهتهوت
تیایدا گریمانهکانیان دهبهستن، پ پشتی زانستهکان ـــهزراوه، دام
ئهم ئهوانهی  بی دهتهوت بکهیتهوه . جیا یهکهم، بنهڕهتی به دهبن 
چونکه ناکهن، ھهستهکییهکاندا بابهته لهگه ڵ مامهه دهخونن زانستانه
دهکه م ھهست ھهروهھا گهڕ. دهکهوته گهشتهکهیان گریمانهکانهوه له
بیرکردنهوهیهی ئه و دادهنیت. تگهیشتن نه ک بیر به ئهندازیاری
دروسته. ڕوونکردنه وهکه ت تگهیشتنهوه. و بۆچوون نوان دهکهوته
پهیوهندی بهشانه لهو یه کک ھهر ھه ن. بهش چوار دهرووندا له ئستا
خوار له ھهموویانهوهيه. ژوور له تگهیشتن ھهیه: ديکهوه بهشکی به
بهگورهی ئهندشهیه. چوارهم سیه م بوا و بیره، دووهم یان ئهمهوه،
ڕاستی ڕادهی سهر دهکهوته بهشانه لهم یهکک ھهر ڕوونی پلهکانیان

بابهتهکهیدا. له
بکه ین. تدهگهم. بهمجۆره دهتوانین ڕیزیان من
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پهروهرده نهبوونی و کاریگهرتیبوون بهراوردکی گوتم ئهوهی پاش
کۆمهک لهنو دابن وای بکه : نموونهیهدا له م ئمهوه  بهسهر سروشتی
لهوانهوه و سهره وهیه له ئهشکهوتهکه دهرگای دهژین. ئهشکهوتکدا
لهووه بهنو ڕووناکی ئهشکهوتهکهیه و بهقه د پانی دووره. دهرگاکه ش
و مل لهوێ دانراون. منداییهوه له کۆمهه ئهو ئه شکهوتهکه دهگات.
ڕووناکیش بسوڕنهوه. ملیان ناتوانن و بهستراوهته وه به زنجیر پایان
پشتیانهوه له و دهرهوه له ئاگره وه دت، که لهو ئهشکه وتهکه نو بۆ
دابن وای ھهیه. درژ ڕاڕهوکی ئاگرهکهدا و ئه وان لهنوان ھهکراوه.
بۆ شانۆی بووکهشووشه به ردهم چیغی وه کو ئهم ڕاڕهوهدا، لهبهردهم

ھهچنراوه. نزم دیوارکی بووکه کان ھهسوڕانی
باشه.

و مــرۆڤ پهیکهری ــوارهکــهوه  دی لهودیو کــهس ھهندک  وادانــ
و داتاشراون دیکه  شتی و تهخته له بهرد و که کۆه وهیه ، به  ئاژهیان

بدهنگن. ئهوانی دیکه و دهدون ده کهن. ھهندکیان ھاتوچۆ
زیندانهش ئــه و نو کهسانی  و  ســهیــره  دهکــه یــت  باسی ئـــه وه ی 

سهیرن.
دیکه، ئهوانه ی و خۆیان سبه ری له بجگه ئایا ده چن. ئمه له ئهوان
دهخات، ده ری بهردهمیان دیوارهکهی لهسهر ئاگرهکه ڕووناکی که

دهبینن؟ دیکه ھیچی
دهبینن؟ چۆن بدهنه وه ئاوڕ نهتوانن ئهگهر

دەردەكهون؟ سبهرهکانیان تهنیا که بابهتانهوه، ئهو لهبارهی ئهی
جۆرهیه. به و ئهوانیش بۆ

ئهو شتانه ناوی نیت، تهنیا باوه ڕهدا لهو یهکدیدا دوان، ئهگهر لهگهڵ
دهبینن؟ سبهرهکه ی دیوارهکه لهسهر که بزانن،

ڕاسته. ئهوه
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لهگهڵ که نیت، بــاوهڕهدا لهو بداتهوه، دهنگ ئه شکه وتهکه ئه گهر
سبهرهوه لهو دهنگهکه  بکهن ھهست وا ببینن سبهرک دهنگدانهوه کهدا

دهرچووه؟
بهدنیاییهوه.

ڕاستی باوهڕهی ئهو دهگهنه  ئهشکهوتهکه نو  کهسانی کهوابوو،
دیکه نییه. چی بهردهمیان دیوارهکهی سهر سبه رهکانی بجگه له

دهگهن. باوهڕه بهو ئهوان
ئه مه ئهگهر بکرت  چــاره نه زانینیان دهردی نیت بـــاوه ڕهدا له و 
سهر ھهدهستته و دهکرتهوه  زنجیرهکهی  لهوان یهکک ڕووبدات:
دهرهوه ڕووناکییهکهو بهرهو دهکاته ڕوو دواوه دهداتهوه. بۆ ئاوڕ .پ
ئهو ناتوانت و ژان ده کهونه ئاگرهکه تیشکی به چاوهکانی دهڕوات.
ڕوودهدات چ تۆ، ڕای به بینیوه. سبهرهکانی لهوه وپش که ببینت، شتانه
ئهشکهوته کهدا) (لهنو پشتر له شتانه ی ئهو بین کهسه  بهو ئهگهر
شته ڕاستهقینهکانهوه له لهبهرئهوهی ئستا نین و ڕاست بینیویهتی،
یه که شتانهی یهکه ئه و بیانبینت؟ چۆنه ئهگهر بۆتهوه، دهتوانت نزیک
سهری نیت لهو باوهڕه دا چین. که  بکهین، پرسیاری ل و دهین نیشان
ڕاستر لهمانه ئهشکهوته که) (نو بابهتهکانی بزانت وا بشوت، ل

بن؟
وایه.

چاوی ئایا ئاگرهکه، تیشکی بوانته بکهین ل داوای ئهگه ر
لهو چونکه بیانبینژ، دهتوان که  ناکات، شتانه لهو ڕوو نایهشت؟

دیارن؟ چاکتر شتانه  ئهو باوهڕهدایه 
دهکات. ئهوه

بدات چاوی له خۆرهکه و بکات ڕۆژ تهماشای کهسه ئهو ئهگه ر
شتانه ئه و دهتوانت بزار نابت؟ نایهشت و چاوی شوه بهھهمان

دادهنان؟ ڕاستی به پشتر که ببینت،
بیانبینت. ناتوان ئهو

جیھانی ڕاستیهکانی لهگه ڵ تاکو کاته به پویستی دهکهم ھهست
ئهوه دوای  دهبینت، سبهرهکان بهئاسانی یهکهمجار ڕابت. بهرزدا 
شتهکان دوایی خودی ئاودا، له نو دیکه شته کانی کهسان و ونهی
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باشتر ئهسترهکان و مانگ ئاسمان دهکات، ته ماشای شهو به دهبینت.
خۆر دهبینت. و تیشکی ڕۆژ له

دروسته.
شتکی له  یان ئاودا، لهنو ڕهنگدانهوهی نهک ڕۆژ، خودی دواجار،

دهکاتهوه. ل بیری و دهبینت دیکهدا
دروسته.

ساهکان ڕۆژ، بیسه لمنت، که دهدات ھهوڵ دهب و فر لرهوه
شتهکانی ھهموو فهرمانهوای کایهوه. دهھنته وهرزهکــان و چوار

بینیونی. ئهم شتانهیه ئهو ھۆی ھهسته کییه. جیھانی
دهکات. کاره ئهم ،به

بیر ــهوانــی ئ تگهیشتنی و ئهشکهوتهکه نو که سانی کاتک
دخۆش خۆیدا ژیانی له گۆڕانهکه به نیت، باوهڕهدا له و دهکهوتهوه،

بتهوه؟ بهوانیشدا بهزهیی و بت
بهدنیاییهوه.

کهسه بهو  خه ت بدهن بیار ئهشکهوته که نو کهسانی ئهگهر
دهزانت و چاک دهناستهوه  دیوارهکه  سبهرهکانی سهر که  ببهخشن،
ئهم لهو باوه ڕهدای بکات، داھاتوو باسی دن، لهووه پشتر کامیان
بهو خهتهکه لهوهی بت دگران بووه ڕزگاری ئهشکهوتهکه له کهسهی
وه ردهگرت؟ خهتهکه که  بهرت، که سه بهو حهسوودیش نهدراوه؟
خزمهتکارکی ”چاکتره بت ھۆمیرۆسدا لهگهڵ نیت، بــاوهڕهدا له و
وهکو ئهوان بهم بژیت، ئازارهوه به بیت“. ھهژار کهسکی ھهژاری

نهکهیتهوه؟ ژیان له بیر
کهسانی وهکو جۆره، نهک بهو به ئازارهوه دهیهوت ئهو دنیام،

بژی. ئهشکهوتهکه نو
بگهڕتهوه، ئهشکهوتهکه بۆ نو ئهم که سه ئهگهر بکهوه: لهمهش بیر
ئهشکهوتهکه نو بۆ ڕووناکییهوه لهو و دانیشتهوه خۆیدا شونهکهی له

نابت؟ تاریک بهرچاوی بوات
دهبت. تاریک

نو کهسانی لــهگــهڵ بتهوه ڕوونـــاک ــهرچــاوی ب ـــه وه ی  ئ پش 
پ گاتهی بکات،  کشبپ سبهره کان ناسینهوهی بۆ  ئهشکهوتهکه
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خراپ چاوی و گهڕاوهتهوه بهرزهوه جیھانی له نان، ئه وان ناکهن؟
کهسک ئهگهر نییه؟ لهبار جیھانه ئهو بهرهو چوون لهبهرئهوه بووه،
بهدهستیان پ بناسنت به رزیان جیھانی بکات و ڕزگاریان بیهوت

نایکوژن؟ بت
دهیکوژن. بهدنیاییهوه

جیھانیھهستهکیئهشکهوتهکهیه. بۆباسهکهمانلهباره: ئهمنموونهیه
بم، ئهگهر نهنیت، بهھههمدا دهش خــۆره . ئاگرهکه ش ڕووناکی
له ده رهوه جیھانی دهگاته و دهبت ڕزگــاری مرۆڤهی ئهو گه شتی 
جیھانی ھۆشهکی دهچت. نازانم جووهی ژرکشی دهروون بهرهو
فۆڕمی زانراودا جیھانی له به م نا، چووم یان کشهکه بۆ ڕاست من
دهدۆزرته وه. به دژوارییهوه  و فۆڕمه ببینرت دوا و بهرزترینه  چاکه
چاکه ھۆی فۆڕمی که دهگات، ئاکامه  بهو بیناست بتوانت ئهو کهسهی
جیھانی و ڕووناکی سهرچاوهی جوانه.  و دروست شتکی ھهموو
دهکات. ھه موو شتک سهرپهرشتی ھۆشهکیشدا جیھانی ھهستهکییه. له
ھهموو پویسته لهبهرئهوه دهردهچن. لهوهوه ڕاستیش و تگهیشتن

بیدۆزتهوه. گشتیدا و تایبهتی ژیانی له ھۆشیار کهسکی
ھه یه. بۆچوونم ھه مان منیش

دهگهن پلهیه بهم ئهوانهی ڕکه وه: لهگهما خاهش ئهم لهسهر وهره
بهرزی له  ڕوو ناکه ن. ماندوو خه کیهوه ڕۆژانهی کاروباری به خۆیان

دهکهین. ل ئهوهیان چاوهڕی ئمهش دهکهن.
وایه.

له ڕوو بھنت، پیرۆزه فربوونه لهم واز کهسک ڕوودەدات چی
بکات؟ خهکی ڕۆژانهی ژیانی خراپه ی

ڕووناک به رچاوی ھشتا چونکه دادهنیت، سه یر شتکی به ئهمه تۆ
دادگا، ھه روهھا له نهبووه؟ چواردهوری تاریکییهکهی فری نهبۆتهوه و
دژانه ڕادهوهستت، دادوهری نموونهی لهسهر شونهکانی دیکه یان

ناگهن؟ ڕاسته قینه دادوهری واتای له خهکی چونکه
ئهوه سهیر نییه.

که بهتهواوی نابینت: حاهتدا دوو له چاو کهسک دهزانت ھهموو
دهکهوته تاریکییهوه دهکهوته نو تاریکییهوه، یان له ڕووناکییهوه له
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دهروونکی دهسهپت. دهروونیشدا بهسهر ئهمه ڕووناکییهوه. نو
که سهی ئهو ببینت. شتهکان دروستی به ناتوانت شپرزه  و شیواو
مرۆڤ دهروونی داخۆ ده کات پرسیار له خۆی دهروونهکه یه خاوهنی
شتهکان ناتوانت ئستا و کایهوه ھاتۆته ڕووناکییهوه پ ژیانکی له
یان ڕانهھاتووه، تاریکی به  چاوی ھشتا چونکه  ببینت، بهتهواوی
تیشکی بهھزی لهبه ر و ڕووناکییهوه نو کهوتۆته تاریکییهوه له
بهختهوهر به  خۆی ھهروهھا نابینت. شتهکان چاوی ڕووناکییهکه 
بتوانت ناخهوه  له  ئهگهر دتهوه. دیکهدا کهسانی به  بهزهیی و دادهن
ھاتووه ڕووناکی بــهرهو خــوارهوه له که  پبکه نت، دهروونــه به و 
و ھاتووه بــه رزهوه  جیھانی له که پبکهنت، بهوه لــهوهی له بارتره

دهگهڕتهوه. ئهشکهوتهکه بهرهو
لهباره. دهکه یت باسی ئهوهی

پهروهرده بکهینهوه : خانه ش لهم بیر پویسته بت لهبار ئهگهر
پکردنی به تده گات، واتــاکــهی له کــهس ھهندک که نییه، ــه وه   ئ
بۆ بینین گهڕانهوهی لهگهڵ و داده نن زانیاری له مرۆڤ ده روونــی

دهکهن. بهراوردی کور
دهکاتهوه. ل بیری بهمجۆره کهس زۆر

ھهموو له فربوون ھزی دهردهکــهوــت باسه کهمان به گورهی
ھهموو تاکو وایه چاو وهکو فربوونیش، ئامری ھهبت. دهروونکدا
ئامره ئهو نابینیت. ڕووناکی تاریکییهوه له وهرنه گیت له گهیا لهشت
چاکهیه که بابهت، ڕووناکترین بهرهو دهروون ھهموو وەرگهڕانى بهب

وایه؟ نابت. فر
به، وایه.

ھهیه، وەرگهڕانهوه بهم جۆره ھونهرهیه پهیوهندی ئهو پهروهرده
ئهمهش دهنونت. خۆی کاریگه رانه ی ڕۆی دهروون به ھۆیهوه که
پویسته پهروهردهکردن بۆ نییه. دهروون بۆ بینین گهڕانهوهی ھونهری
و ڕاستی نییه له ڕووی بهم له سهرەتادا پشتردا ھهبت، له بینین
ڕاستی ڕگای پهروهرده  تدایه. ڕاستی که ناکات، شونه ئهو تهماشای

دهدات. نیشان بینین
بت. ڕاست ئهمه دهردهکه وت،
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لهشهوه چاکهکانی خهسهته پدهچت، له دهروون، دیکهی چاکهکانی
ده بن. پهیدا مهشقکردن و ڕاھنان به پاشاندا له چونکه  بن، نزیک
دیکهوه، چاکهکهنی ھهموو لهسهروو دهردهکهوت، ھۆش، چاکهی
خۆی ھهرگیز دهسهتی چاکهیه ئهمه ھهبت. سهرچاوهیهکی پیرۆزی
وهرگهڕان شوهی سهر دهکهوته  زیانی و سوود ناکات، بهم ون
ئهمهش دڕندهن؟ و زیرهک کهس ھهندک بیستوته ڕووناکی. بهرهو
به خراپی و تیژیان ھهیه بینینکی کهسانه جۆره ئهوه دهگه یهنت ئهم
ل خراپه یان ئهوهنده ببینن چاک و دوور چهند دهھنن. بهکاری

دهوهشتهوه.
دروسته. بهتهواوی

له تهوقی و بکرن فر منداییه وه له کهسانه جۆره ئهم ئهگهر
ھهستهکییهکانی چژه  و خواردنهوه  و خــواردن وهکو چژوهگرتن،
پ نزمهکانی بابهته و لژی دهخاته دهروونیان که  بکرن، ڕزگار دیکه
باشی به ناسین ڕاستی ڕگهی بخرنه سهر ئهگهر دهم من دهناست

تکردبوو. پشتیان لهوهوپش که دهبینن، شتانه  ئهو
بت. جۆره بهو دهبت

بهگورهی چیه؟ ڕاســتــی نازانت ــهکــراوه، پــــهروهرده ن ئـــه وه ی 
پــهروهرده بهتهواویش ئه وانهی و کهسانه جــۆره ئهم  باسه کهمان
بۆ فهرمانهواییکردنی نه کردووه ته واو قۆناغهکانی فربوونیان نهکراون
ئامانج یهک له ڕوو چونکه ناتوانت، یه کهمیان نین؟ لهبار شارهکه مان
ل زۆری تاکو دووه میان ناکات. خۆیدا گشتی و تایبهتی له ژیانی

ھهناست. کارک بهھیچ نهکرت
ڕاسته. ئهوه

دهروون، لهوهی باشترین بهرپرسین دامهزرنهری شارهکه  ئمهى
بهرهو کشییهکهی ژوور جوونه  پش کرد، باسمان شوهیهی بهو
بهرین. فربووندا و  پــهروهرده قۆناغهکانی  به  چاکه فۆڕمی ناسینی
نابت مهبهستمانه پلهیهی و گهیشتنه ئهو تپهڕین قۆناغانه دا بهو کاتک

پ دراوه. ئهمۆ ڕگه یان که بژین، بهو شوهیه ڕگهیان بدهین
چیه؟ مهبه ستت

دهکرت؟ له گهیاندا نییه ناڕهوا کارکی ئهمه ئایا



٢٣٣

بهخته وهرکردنی تهنیا یاساسازکه ر ئهرکی که چوو، لهبیرت تۆ
ھاوتیانی شارهکه ھه موو ئهو دهیه وت نییه. کۆمهڵ چینکی و دهسته
ئهم بۆ یهکدی بخوازن. بن، ھاوتهراز بژین و خۆشی بۆ بهختهوهر
خۆی له ھاوتیان دی تاکو  ناکات دروست یاسا  ئهو مهبهستهش
دهیه وت ئهو بژین. خۆیان  ــارهزووی ئ به ھاوتیان و  بکات ڕازی
یهکگرتوو ھاوتیان بھتهوهو شارهکه بن، سوودبهخش یاساکانی

بکات.
چوو. لهبیرم من ڕاسته ، ئهوه

بــهرانــبــهر ــان ــهم خــراپ ئمه تــهمــاشــاکــه. ـــوو، گـــالوکـــۆن،  ـــه واب ک
ھهموو له ئاگایان ئهوان  دهمانهوت نهکردووه. فهیلهسووفهکانمان 
دیکهدا شارهکانی له  دهین: ئمه  دادوهرییه. ئهمهش بت، کهسک
ئهمه بکهن. ڕامــیــاری کــاری  ناکرت  ل زۆریـــان فه یله سووفهکان 
پ بایه خیان دهوه ت و  پدهگهیهنن خۆیان ئهوان  چونکه دروسته،
تیایدا که ناگرت، کهلتوره لهو ڕز پدهگهیه نت خۆی ئهوهی نادات.
پهروهردهمان کایهوه و ھناوهته فهیلهسووفانه مان ئهم ئمه بگانهیه.
لهبهرئهوه پویسته ئامادهکراون. (شار) بهڕوهبردنی و بۆ کردوون
به چاوهکانی و بگه ڕتهوه  ئهشکهوتهکه نو بۆ لــهوان ھه ریه کک
نو کهسانی ڕاھاتن له تاریکی به چاوهکانی ڕابھنت. کاتک تاریکی
چاک دیوارهکه سبهرهکانی سهر ئه و دهبینت. چاکتر  ئهشکهوتهکه
ڕاستهقینهکانی بابهته سبهری چین، چونکه دهزانت و دهناستهوه
خهکی که  بهڕوه ناچت، دیکه شارهکانی وهکو شارهکهی ئمه، بینیوه.
و ڕادهوهستن یهکدی دژی دهسه ت و سبهره کان لهسهر تیایاندا
بهڕوه نهک خهوتوو شارهکهمان دهکهن. کهسانی بهئاگا بهرپا جهنگ
کهمتر فهرمانهواکانی شارهی ئهو ڕاسته، گوتهیه کی ئهمهش دهبهن.
ھهناگیرست. تدا ناوخۆی شهڕی بن فهرمانهوایی ئارهزوومهندی

دروسته. بهتهواوی
کراون، پــهروهرده کاره ئهم بۆ ئهوانهی  فهیلهسووفهکانمان، ئایا
نۆبه به دەبن ڕازی دانراوه؟ بۆیان که دهژین، بهھهشتهدا لهو پکهوه

بگرنه دهست؟ شارهکه ئهرکی بهڕوهبردنی
بهسهریاندا فه رمانهی ئهو و دادوهرن ئــهوان نابن. ڕازی چۆن
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بهگورهی لهوان یهکک ھهر دنیام دادوهرییدایه. لهپناوی دهدرت
ئهمۆ وهکو فهرمانهواکانی خۆی ھهدهستت، کارهکهی به پویست

ناکات. ھهسوکهوت
شارهکهت ھهبت فهرمانهوایانهت  ئهم ئهگهر دهبت.  بهمجۆره
ز به دهوهمهند و سامان پ فهرمانهواییکردنی دادهمهزرت. بۆ
ئهگهر بیرکردنهوهیھۆشهکییدا. له چاکه و دهوهمهندتی سهر دهکهوته
دامه زراندنی دهست دهسهت بگرنه کهسانی چاوچنۆک و سواکهر
لهسهر شهڕی  دهسهته  ئهو حاهتهدا لهم دهبت. مهحاڵ شارهکه 

وران دەکهن. شاره که جه نگ و ئاژاوه دهکرت و
ڕاسته. زۆر

ڕاستهقینه نهیهوت فهیلهسووفی ئه وهندهی کهسک دهناسیت ھیچ
ھهبت؟ ڕامیاری دهسهتی

ناناسم. کهس
بکهن. فهرمانهوایی پویسته ناکه ن فهرمانهوایی له حهز ئهوانه ی

دهکهن. لهسهر شهڕی فهرمانهواییه له حهزیان ئهوانهی ئهگینا
وایه.

ک بکرت، چۆن چیه و چاک فهرمانهوایی لهوانه ی دهزانن بجگه
بت؟ کاره ئه م شیاوی ھهیه 

نییه. کهس
یان شارهکهمان، نو دنه چۆن کهسانه جۆره ئهم بزانیت دهتهوێ
ئمه و ده گهن خوداوهندهکان به بهرزهخه وه له ده ن، ھه ندک وهکو

دهگهیهنین؟ ڕووناکی به
بزانم. دهمه وت ھهبه ته

ڕۆژی تاریکهوه ده روونه له وه رگهڕانی یاری شروخهت نییه. ئهمه
فه لسهفه ی بــه رهو ژوورکشییه جوونکی ڕوونـــاک. ڕۆژکی بۆ 

ڕاستهقینه.
بگومان.

ئامانجهمان بــهم  که بکه ین، بــاس  زانینانه ئــهو ناکات پویست 
دهگهیهنن؟
ھهبهته.
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جیھانی له ده روون که گــالوکــۆن، زانینکه، چ ــهوه ئ کــه وابــوو،
کهوتهوه بیرم ھهروهھا، دهبات؟ بوون  جیھانی بهرهو پهیدابوونه وه

زانان. جهنگسازیشدا له فهرمانهواکانمان
به، وایه.

ئهمهش بزانن. ئهزانینهوه دهبت لهسهروو
چیه؟ ئهوه 

نهبت. شارهزاییان له جهنگسازی نابت
بن. شارهزا پویسته

کردن. و وهرزشمان ھۆنراوه فری مۆسیقا، ئهوه پش
وابوو.

چونکه ھهیه، لهناوچوونهوه و  پکھاتن به پهیوهندی وهرزش
لهشهوه. تکشکانی و گه شهکردن به وابهستهیه

وادیاره.
دهگهڕین. به دوایدا نییه زانینه  ئهو

نییه. زانینه ئه و نا،
بت؟ مۆسیقا و ھۆنراوه دهبت

ژیانکی فری پاسهوانهکان وهرزشهوهیه. بهپچهوانهی مۆسیقا
جوان ھۆنراوهدا) (له وشهش .نادات (زانین)یان و دهکات ھاڕمۆنی
.دهدهن ھاڕمۆنیان و ھۆنینهوه دهربخات ڕاستیهک یان ڕازابتنهوه،

نییه. مۆسیقادا له بیگه ین دهمانهوت چاکهیهی ئهو دهبینین
نییه . ھۆنراوهدا و مۆسیقا له ئهوه چوویت. کشهکه بۆ باشی به تۆ

دهکرت؟ پهیدا له چیدا ئایا
به پهیوهندی بکهینهوه بابهته  لهو بیر با نهبت لهمانه دا ئهگهر

ھهیه. ھهموویانهوه
چیه؟ بابهته ئهو

و زانست  و ھونهر ھه موو له ھاوبهشهی شته ئهو نموونه، بۆ 
بنهڕهتهکانی ھهموو لهپش ده بت بهکاردت بیرکردنهوهیهکدا جۆری

دابنرت. فربوونهوه دیکهی
چیه؟ ئهوه 

مهبهستم سدا. بهکورتی، له گهڵ دوو و نوان یهک جیاوازییهکانی
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بیرکردنهوه دیکهی و بهشهکانی ھهموو زانست ئایا ژماردنه. و ژماره
بهکاری ناھنن؟

بگومان، بهکاری دهھنن.
جه نگسازییش؟ زانستی تهنانهت

دروسته.
ئاگامهمنون بیسهلمنت دهیـــهوێ پاهمیدس تــراجــیــدیــادا،  لــه  
ژمارهی دۆزیوهتهوه دهت، لهبیرته لهشکرهکهیه. سهرکردهیهکی خراپی
کهشتیی چهند و چهندن (ترۆجان)دا له سهربازهکان ژمارهی دهزان و
نهیزانیوه تهنانهت و ئاگامهمنون ژماردنی نهزانیوه گوایه  ھهیه. جهنگیان

بت؟ سهرکرده یهک چۆن ئاگامهمنون دهبت ھهیه. پای چهند
بووه! سهیر سهرکردهیهکی بت ڕاست ئهوه ئهگهر

ژماردن و فری بخونن بابهته ئهم ناکات پاسهوانهکانمان پویست
بن؟ ژمریاری و

فرکرن. زۆر به دهبت
وهکــو بــابــهتــه، ــهم ئ لــهســهر ــۆش ت حــه زده کــه م بــزانــم بــۆچــوونــی

منه؟ بۆچوونهکهی
چیه؟ تۆ بۆچوونی

بیرکردنهوهمان فری و دهگه ڕین بهدوایدا که بابه تهیه، ئهو ئهمه
به بابهته، بهکارھنانی ئهم بهکارنهھاتووه. به دروستی بهم دهکات،

دهگه یهنت. به بوون دهروون دروستی،
چیه؟ مهبه ستت

شتانه ی ئهو دهکه مهوه: ڕوون بۆ شوهیه بهم بۆچوونهکه مت من
مندا لهگهڵ تۆ دهکهمهوه. جیا کرد، دیاریم که ناڕۆن، ڕگهیهدا بهو

نا؟ یان لهگهمدا ڕدهکهویت بزانه بکۆهوه و لهسهریان
چین؟ ئهوانه

ھهندکیان جۆرن: دوو ھهستکردن بابهتهکانی که ئهوهیه، مهبهستم
حوکم بهسهریاندا ھهستکردن خودی و نییه به بیرکردنهوه پویستیان
و ھهستکردن ببه ستین به دووهمدا، ناتوانین پشت له حاهتی ده دات.

بکۆینهوه. ھهستپکردن) (دوای بابهتهکان له زۆرتر پویسته
تاریکی یان خۆر، لهبه ر و دوورن ده کهیت بابهتانه ئه و بۆ ئاماژه تۆ
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کشراوه. ونهیان
مهبهستهم نییه. من ئهو نا،

چیه؟ مهبه ستت
ھهستکردن به پشت (تهنیا نییه تگهیشتن به پویستیان ئهوانهی
بابهتهکهش نزیکی و نییه. دووری بابهتانهن دژوهستاویان ئه و دهبهستن)
من: پهنجهی س بوانه نموونه، بۆ  نییه، گرنگ ھهستکردنهوه له

ناوهڕاست. په نجهی و دووه م و بچووک پهنجه
باشه.

دهکهمهوه. ڕوون زۆرتر خاه ئهم منیش و نزیکن زۆر وابزانه تۆ
چۆن؟

سپی، ئهستوور و ڕهش پهنجانهش، ئهو بکهیت لهکووه تهماشایان
به نابت و پهنجه یه  په نجه ناگۆڕن؛ و پهنجه ن ھهر بن،  باریک و
بابهته چونکه ئهو چیه؟ په نجه ناپرسین خۆمان له دیکه. لرهدا  شتکی
بهدوای چیه و شته ئهو نهزانت تاکو ناوروژنت،  (پهنجه ) بیرکردنهوه

بگهڕت. واتاکهیدا
ڕاسته.

ناسینی بابهتهکهی) پویستی بۆ (ئهم ھهستکردنه کهوابوو لرهدا
نییه. ھۆش یارمهتی به

ھۆش نییه. بهی، پویستی به
دهتوانت بینین دروسته؟ ئایا پهنجهش و بچووکی گهوره یی بۆ ئهمه
باریکی و ئهستووری ڕهقی، دهستلدان نهرمی و بکات؟ پ ھهستیان
تهواوت زانیاری بهگشتی ھه ستهکان ئایا پده گهیهنت؟ پهنجهکانت
بهکاری ھه ستهکان له یهکک ھهر ئایا دهکهن؟ دروست ال بارهوه لهم
دهدۆزتهوه بابه تهکه نه رمی و ڕه قی ھهستهی ئهو ھهناسن: جیاواز

ڕهقه؟ و نهرمه بابهته ئهو دهت، دهروون به
ڕاسته.

ل سهری ھهستهکییانه خهسهته  ئهو گهیشتنی پاش دهروون ئایا
گران و ســووک نــهرم، و ڕهق  به بابه ته  ئه و  کاتکدا له  ناشوت،
سووک به گرانیش و گران به ئهوهی سووکه  یان گهیشتووه؟ پی

دابنرت؟
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لکۆینهوه به پویستی ده روون سهیره، شتکی ئهمه بگومان،
بابهتانه ھهیه. لهسهر ئهو

بابهته ئهو ده یهوت بزانت ده بات. ھۆش پهنا بۆ دهروون لرهدا
یهک، یان دوو شته.

ڕاسته.
ده رچن؟ شت دوو ئهگه ر نابن جیاواز ئایا

دهبن. جیاواز بگومان،
جیاوازییه کهیان له دهروون بابهته جیابت، دوو لهو یهکک ھهر ئهگهر

دادهنرن. شت یهک به نهبن جیاواز شت دوو چونکه تدهگات؟
ڕاسته.

بۆ جیاواز شتی دوو بچووکی بابهتکی، وهکو و گهورهیی بینین
بینی. بابهتهکهدا له تکهوی به  خهسهتهی دوو ئهو دهرنهکهوت.

وایه؟
وایه. به

تکهوه خهسهته دوو ئهو دهدات، بینین یارمه تی تگهیشتن لرهدا،
دابنت. ناکۆکیان شتی به دوو بکاته وه و جیا یهکدی له

ڕاسته.
چیه؟ یان بچووک گهوره بپرسین پویست ناکات ئایا

پویسته.
به دیکهمان شتکی و ھۆشهکی بــه  شتکمان بــوو له بهرئهمه

دانا. ھهستهکی
ئهوهش ڕاسته.

بابهت ھهندک کــرد. بۆ ئــامــاژهم پشتر له بــوو  خاه ئــهو ئه مه  
ھهستکردن ڕادهوهستن. لهسه ر دیکه ئهوانی ھهیه . به بیر پویستیان
بابه تیش و واتاکانیان بگات به دهکهن بیرکردنهوه له بابه تانهی داوا ئهو

ئاشکرایه. واتاکانیان دهگهن، ھه ستکردن به ڕاسته وخۆ ھهن
ھاوڕام. لهگهتدا تدهگه م،

باشتر بــده  ــهوڵ ھ وردبـــــهرهوه،  کهمک بۆچوونهکهمان لــه   تــۆ 
کاتکدا له  دهکــهوــت: ده ســت پرسیارهکه شت وهمــی  و تبگه یت
یهک دیکهدا، وهکو ھهستکردنکی یان بینیندا، له بابهتهکه ڕاستهوخۆ
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ئهو و ناکات ھۆش له یارمهتی داوای ھهستکردن ناسراوه، بابهت
ناکۆکهکان الیهنه کاتکدا له بهم  نابات، بوونمان بهرهو زانینهش
ــاخــات، دهرن خــۆی شــت ــه ک ی وه کـــو بابهته که  و ھه ستپده کرت
دهروون ســهرھــهــدهدات.  بابهتهکهدا بهسهر حوکمدان پویستیی
تگه یشتن له ڕوو و ده گهڕت وهمدا دهشوت و بهدوای ل سهری
تبگات45. بــوون واتــای له دهدات دهروون ھانی ئه مهش   ده کــات.

ڕوودهدات. ئهمه بهدنیاییهوه،
ھهموو بــۆ دهتــوانــیــن بت ڕاســت (یـــهک) بــۆ بــه ــ، ئــه گــه ر ئهمه

دابنین. ڕاستی به دیکهش ژمارهکانی
. به

ھهیه. به ژمارهکانهوه  پهیوهندی ژمریاری
ڕاسته.

دهبات. بهرهو ڕاستیمان کهوابوو
.به

جۆر دوو دادهنین. پویستی به  ئمه زانینهیه  جــۆره ئهو ئه مه 
جهنگاوهر فهلسهفیشهوه؛ و سهربازییهوه لهڕووی ھهیه، سوودیشی
بۆئهوهی فهیله سووفهکانیش بژمرت. ڕیزهکان و بناست ژماره دهبت

بناسن. بوون ڕاستی دهبت دهرچن ھۆشمهند کهسانکی
ڕاسته.

جهنگاوهریشن؟ فهیلهسووف و پاسهوانهکانمان (فهرمانهواکان)
بهدنیاییهوه.

پویستی به (شارهکهمان) یاساسازکهرهکانی که  زانینهیه، ئه و ئهمه
ھان شارهکهمان فهرمانهوای به دهبن  ئهوانهی پویسته داده نن؛
بۆ بازرگانهکان وهکــو یان لــهالوه نه ک بخونن. ژمریاری بدرن
به تگهیشتنه وه به ئــهوان دهبت بھنن. بهکاری کین و فرۆشتن 
بوون ڕاستی به گهیشتن بۆ  و جهنگدا له  بگهن.  ژمــاره  ناوهڕۆکی

وهرگرن. ل سوودی
کشهکه چوویت. باش بۆ تۆ

ڕوونی و  بکهم زانسته  ئه م باشی باسی دهمهوت لهمه،  بجگه 
نهک فهیلهسووف، ئهگه ر سوودبهخشه الیهنهوه چه ند له بکهمهوه
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بھنت. بهکاری دووکاندار
سوودی چیه؟

خــودی دهدات. ژوورکشهکهیدا گهشته لــه دهروون یــاریــدهی
دووری ده خاتهوه. ھهستهکییهکان بابهته له پ دهناسنت. ژمارهکانی
ژمارهیهک دت بهو کهسانه گاتهیان زانستهدا زیره کن لهم ئهوانهی
ئهوان له بکهیت، دابهشی تۆ ئهگهر دهکات. دابهش ژماردندا له کاتی
بهشهکاندا لهنو ژمارهیهک نایانهوت چونکه دهدهن، دیکهی ژمارهکانی

بت. ون
ڕاسته. ئهوه

به ژماره سهرنجاکشانه ئهم گوتی: ھاوڕکانم، کهسک گریمان
دهمننهوه؟ ھهمیشه و دهکهنه وه ل بیری که ئوه بهستراون، چیهوه
ھهیه. بیرهوه به په یوهندییان ژمارهکان بین، لهوانه یه وه مدا له

چونکه بخونین، زۆر به زانسته ئهم ده کــات پویست که وابوو، 
ھهیه؟ تگهیشتنهوه به پهیوهندی

پویسته. بگومان،
یان باشن، ژمــاردنــدا له سروشت به کهسانهوه ئــهو  لــه بــارهی
نیت، باوهڕهدا لهو دهیت؟ چ ھهیه ھۆشهکییان بیرکردنهوهی توانای
فری زانستهکانی زوو زیرهکن ژمریارییدا له به سروشت ئهوانهی
بۆ زانسته ئه و ئهگهر و فریان دهکهین نهزانن ئه وانهی دهبن. دیکهش
دهبن؟ خراتر تیژتر و بیرکردنهوهدا له مهبهستهکهشی بهکارنهھنن

ڕاسته.
فربوون بۆ ژمریاری زانستک له  من ھیچ بۆچوونی به ھهروهھا

نییه. سهختتر
نییه.

دهبت خاوهن بکرت. فهرامۆش نابت زانسته ئهم ھۆیانه لهبهر ئهم
بن. فری چاکهکان دهروونه 

لهگهتام. من
دووهم بخونرت. دهبت زانستانهی لهو یهککه ژمریاری کهوابوو،

بهکهک دت چیه؟ که  زانست پاش ژمریاری،
ئه ندازیارییه ؟ مه بهستت زانستکه؟ چ
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ئهندازیاری دهچم. به، بۆ
خاکک، داگیرکردنی ئۆردوگا، دامهزراندنی بۆ لهباره . جهنگیش بۆ
به پویستیمان بوکردنهوه یان و شونکدا له لهشکر کۆکردنهوهی
کهم لهبارهی کارانه، زانیارییه کی جۆره بۆ ئهم بهم ھهیه، ئهندازیار
بیدۆزینهوه دهمانهوت ئمه به سه. ئه ندازیارییهوه و ژمریاری
ده گهیهنت. چاکهمان فۆڕمی به زانستانه ئهم قووی خوندنی چۆن
ئاوڕی پویسته بگهیهنت پلهیه بهو دهروون زانستک ئهگهر ھهروهھا

بدهینهوه. ل
دهیت. ڕاست تۆ

لهباره زانستکی ئهوا ،به بوون بناس دهروون ئهندازیاریی ئهگهر
نییه. لهبار بهپچه وانهشهوه، بخونرت،

دروسته.
ئهم تدهگات ھهبت ئهندازیارییدا له کهمیشی زانیارییهکی ئهوه ی

دهھنن. بهکاری ئه ندازیارهکان که نییه، جۆره بهو زانسته
چیه؟ مهبه ستت

دامهزراندن باسی ده دهن. گری کارکردنهوه به دهکهن. باسی سهیر
زانیندایه . لهپناوی زانسته ئهم کاتکدا له که دهکهن، زیادکردن و

دروسته. بهتهواوی
ڕکهوین؟ خاهش ئهم لهسهر ناکات پویست

خاک؟ چ
شتانهی ئهو نهک ھهیه که  بوونهوهیه، لهبارهی زانیارییهکهیان

لهناودهچن. یان دنهکایهوه ،
ھهن. شتانهی لهو زانینه ئهندازیاری چونکه  ئاسانه، ڕکهوتنمان

دهبــات. ــهرهو ڕاستی ب دهروون ئــهنــدازیــاری کــه وابــوو، ھــاوڕێ،
نایهت دهیبات. بــهره وژوور و دادهھنت فهلسهفیانه ده روونکی

بوات. بهرهوژر
دهکات. کاری خۆی بهو جۆره  ،به

نابینرت، گرنگ زۆر ئهندازیاری کاریگهرتیی ھهرچهنده کهوابوو،
بدرت46. پ بایهخی شاره کهماندا له پویسته زانسته ئهم

گرنگ نین؟ که چین، ئهو کاریگهرییانه 
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کردن، بۆ ئاماژهت  تۆ و ھهیه  جهنگهوه به پهیوهندییان  ئهوانهی 
ئهندازیاری فری ئهوانهی لهنوان گهوره جیاوازییهکی دهزانین بهم

ھه یه. نهیانخوندوه ئهوانهی و بوون
گهورهیه. جیاوازییهکی ،به

الوان پهروهردهکردنی بۆ دووهم زانست به ئهندازیاری پویسته
دابنین؟

پویسته.
زانستی دابنین؟ سیهم به دهیت؟ چ لهبارهی ئهسترهناسییهوه

ڕناکهویت؟ لهگهمدا یان
و مانگهکان  وهرزهکـــان، زانینی چونکه ڕــدهکــهوم، له گهتدا من 
که شتیهوانیش و جووتیار و لهشکر  سه رکردهیهکی  بۆ ساهکان

گرنگه.
و بگرن  ل ڕهخــنــهت  خهکی دهترسیت سهیریت. کهسکی تۆ 
تبگهیت، نییه  ئاسان بگومان دهکات. بکهک بابهتکی باسی  بن،
ئهو خوندنی به  ھهیه پاکراوه ئامرکی ده روونکدا ھهموو له که
ژیان دیکهی شوازه کانی کاتکدا له داگیرست، مۆم وهکو بابهتانه،
بهو چونکه باشتره، ھه زار چاو ده  له  ئامرک، که کردووه. کوریان
پهسهنده. بۆچوونه کهتیان دهزانن ئهمه  ئهوانه ی دهدۆزینهوه. ڕاستی
واتا ب و پووچهڵ بۆچوونهکهت به نییه ئاگایان لی کهسانهی ئهو
بدویت. ده ستهیهکیاندا چ لهگهڵ دهتهوێ بده بیار ئستاوه له دادهنن.
خۆت الی بۆچوونهکهت و بدویت کامیان ھیچ لهگهڵ ناتهوێ یان 

به کهس ناگهیهنیت؟ ھهدهگریت، سوود
خۆم وهمهکهشی بۆ ده کهم. خۆم له  پرسیار ھهدهگرم. خۆمی بۆ
له ھهروهھا، پشوو. خاهکهی سهر بگهڕینهوه  با دهدهمــهوه. گل 

چووین. ئه ندازیاری بهھههدا پاش زانستی سیهمدا دۆزینه وهی
بوو؟ چی ھههکهمان

دهسوڕنهوه ڕهقانهی تهنه  ئهو دایه دهستمان  ئهندازیاری پاش
که دــت، سیهم دووهم، ڕهھــهنــدی پــاش چین.  بزانین به بئه وهی 

ھهیه. قوییهوه ڕهھه ندهکانی و شاقوهوه به پهیوهندی
زانراوه. ئهم شتانهوه کهم لهبارهی بهم ڕاسته،
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نرخی شارک ھیچ چونکه یهکهم، دهگهڕتهوه : ھۆ دوو بۆ ئهمه ش
له سهر نهکراوه . زۆری توژینهوهی و سهخته بابهته  دانانت. ئهم بۆ
په یهوی ھهموویان نییه،  ڕنیشاندهرکیان توژهرهکان  دووهم،

بکهن.
دژواره دۆزراشــهوه ئهگهر نییه. ئاسان ڕنیشاندهر دۆزینهوهی
شارهکه ئهگهر بکهن. پــه یــهوی ئهمۆ لووتبهرزه کانی تــوــژهره
ئهگهر دهکهون. شونی توژهره کانیش بکات ئهوه پشتگیری  (دهوه ت)
زۆرینهی دهکهوت. پش بکرت بابهته لهسهر قوویش توژینهوهی
سووده کانی نهیانتوانیوه  توژهرهکانیش و نادەن بابهته بهو بایهخ خهک
خۆی بابهتهکه  جوانی  کهموکورتیانهدا ئهم لهگه ڵ بکهنهوه.  ڕوون 
لهوه سهیر نییه، لهبهرئهوه خراوه. پش ڕادهیهک و تاکو کردوه فهرز

ببرت. بهرهوپشهوه زۆرتریش
که بکهوه، ڕوون خاه ئهو زۆرتر به م سهرنجه ، جی بابهتهکه

کرد. بۆ ئاماژه ت ڕووبه رهوه به پهیوه ندیی و ئهندازیاری لهباره ی
.به

پاشگه ز دوایی و کرد ڕیز ئهندازیارییهوه  پاش له  ئهسترهناسیت تۆ
زانسته لهو ویستم باسهکه وه. نو چوومه لهسهرخۆ من بوویتهوه.
پش لهبه رئهوهی  بهم دهکات، قوییدا ڕهھهندی لهگهڵ مامهه بدوم
جوونی لهگهڵ مامهه (که  ئهسترهناسی سهر چوومه نهکهوتووه،

ھهیه). قوییان دهکات تهنانهدا ئهو
ڕاسته.

بین لهو باوهڕهشدا دابنین. چوارهم زانستی ئهسترهناسی به با
(بۆ شارهکهماندا له ئهگهر دەکۆتهوه  ڕهقهکان تهنه له ئهندازیاری

بیسهپنین. پهروهرده) بهرنامهی
دهخهنه ئهسترهناسی لهگهڵ تۆم. ئهوانه ی ھهروهھا بهجیه. ئهوه
نهک ئاسمانه بهرهو سهرهوه تهماشای مهبهستیان فهلسهفه وه ڕیزی

خوارهوه. بهرهو
ئهوه نییه. بهم مهبهستم ڕوونه ، کهسک ھه موو بۆ ئهوه 

چیه؟ مهبه ستت
ده کهن، ئهسترهناسی فهلسهفه و خوندکار فری ئه وانهی ئهمۆ
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بهرەو دهروون ڕووی دهکــهن. پــهروهرده دهروون چهواشهيى به  
دهبهن. سه رهوه نهک خوارهوه

چۆن؟
ئهگهر ده ھنت. بهکاری ” با ”خوندنی چهمکی من، بۆچوونی به
بنمیچهکه، نیگای و نهخش بوانته  و بکاتهوه  بــهرز سهر یه کک
تبگات. به کو دهیهوت ناکات، تهماشا چاو به ئه و بیت، که لهوانهیه
په یوهندی زانینه ی ئه و من، بۆ گهمژه، بهم و من بیت ڕاست تۆ دهش
ژوور پهلکش بهرهو دهروون ھهیه نهبینراوهوه جیھانی بوون و به
گرنگ بدات، ھهستهکی جیھانی ناسینی ھهوی یهکک ئهگهر دهکات.
نابت، فر باوهڕهدام بکات، لهو یان خواره وه سهرهوه  تهماشای نییه
کهسه ئهو نین. زانست بابهتی دهکات تهماشایان شتانه ی ئهو چونکه
دهڕوانته دهروونــی بت، کهشتی لهسه ر بت، ڕاکشا پشت له سهر

سهرهوه. نهک خوارهوه، شتهکانی
مهبهستت بهم منیش به سزای خۆم گهیشتم، ڕاسته، بۆچوونهکهت
بهو نابت بت سوودبه خش بۆئهوهی ئهسترهناسی که لهوهدا، چیه

شوهیهی ئهمۆ بخونرت؟
بینراو، دیمهنی جوانترین به ئاسمان ڕازانهوهی دهبت شوهیه: بهم
جوونی خرایی به م کراوه، لهسهری که  دابنن، نیگار و نه خش یان
سهر بیرکردنهوهی دهکهوته نازانرت. تهماشاکردنیان (ئهسترهکان) به

ھهیه؟ ئهمه  دۆزینهوهی بۆ دیکه  ڕگهیهکی ئایا ھۆشهکی.
نهخر.

نه خشهیهش ئهو ھهیه . نهخشهی ئاسمان به پویستمان کهوابوو،
وهکو) (ھونهرمهندکی ده بت جوانی به ئهندازیاری مهبهستی بۆ
جوانی به ئــه و کشابتی. دیکه ھونهرمهندکی یــان ده یــده لــویــس،
و یهکسانی یان ڕاستیهکهیدا، بهدوای بهم دهکات، نهخشهکهیمان بۆ

ناگه ڕت. ڕژهکاندا و جووت
ناگهڕت. بگومان

تهماشای که ڕاستهقینهش، ئهستره ناسکی ــت، ــاوهڕهدای ب لــه و 
بیر وا ھهبت؟ ھهستکردنی ھهمان دهکات ئهسترهکان سوڕانهوهی
ڕازاندوتیهوه. شوهدا ئاسمان له جوانترین ئافهریدهکهری دهکاتهوه
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و ساڵ بۆ مانگهکان مانگ، بۆ ڕۆژهکــان شه و، و ڕۆژ پوانهی يان
گۆڕانی دهمنتهوه، جۆره بهو ھهمیشه  ئهسترهکان سوڕانهوهی

ڕاستیه کهیدا بگهڕین؟ بهدوای بھودهشه و بهسهردا نایهت
بۆچوونم ھهمان نهکردهوه، بهم خاه لهم له پشتر بیرم ھهرچهنده

ھهیه.
که  دهروون، بهشهی ئه و دهبت لهگه  ئهسترهناسیدا کهوابوو،
بهو با ل وهرگرین. سوودی و گه ڕ بخهینه ناوزهدمان کرد ھۆش به
گرفتدا لهگهڵ مامهه ئهستره ناسیشدا له ھهیه ئهندازیارییدا له جۆرهی

جبھین. ئاسمان له بابهته کانیش و بکهین
سهخته. کارکی ده کهیت، باسی ئهوهی

مامهه یاساسازکهر وهکو دهبت بین سوودبهخش ئهگهر دهم، من
دهکهیتهوه؟ دیکه بابهتکی له بیر تۆ ئایا بکهین. بابهتهکهماندا لهگهڵ

نهخر.
ھهموویان دهتوانت باسی فهیلهسووف جۆره . جوونیش فره باشه.

دهبینرن. بهئاسانی دووانیان بهم بکات،
ئهو دووانه چین؟

کرد. باسمان که جوونهوهیه، ئهو بهپچهوانهی دووهمیان
چیه؟ ئهوه 

بهرچاو وایه ئه وه وهکو دهکهوت، به رگوێ ئــهوهی دووهمیان. 
جوونه بۆ گوێ  و  ئهسترهکان تهماشاکردنی بۆ چاو  دهکهوت. 
یهکدییهوه. به په یوهندیدارن زانستی دوو دووانهش ئهم  ھاڕمۆنیهکانه.

پیتاگۆراسیهکانیشه47. بۆچوونی ئهمه
ڕنهکه وتین؟ خاه  ئهم لهسهر گالوکۆن، ئایا،

به، وابوو.
مهبه ستیان له بپرسین ناکات پویست لهبهرئه وه سهخته، ئهم باسه
سوودبهخشهکانی دیکهی الیهنه کات، ھهمان چیه؟ ھاڕمۆنی جوونی
بهرزهکهی نابت بابهته ئمهش دهکهنهوه. بۆ ڕوون زانستانهشمان ئهم

بچتهوه. لهبیر خۆمان
چیه؟ بابهته ئهو

فر نیوهچی به خوندن بهر دهخرنه  ئهوانهی ئهوهیه، مهبهستم
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باوهڕهدا بخونن. لهو کۆتایی تاکو به تهواوی ھهموو شتک و نهکرن
زانستهش، ئهم مامۆستایانی دهگونجت؟ ھاڕمۆنیش بۆ ئهمه  نیت،
کردووه، خهریک ئهسترهناسییهوه به خۆیان ئهمۆ ئهوانهی وهکو
ھهیه. سوودکی چ زانستهکه یان نازانن دهپون، بگه کان و دهنگهکان
به نۆتهی که شتک دهکهن، باسی سهیرن. ئهوان ڕاسته، ئهوانیش
ده کهنهوه، نزیک تهلی گیتارهکهوه  گوێ له دهکهن. ناوزهدی خهستکراوه
دهن، ھهندکیان ماه دراوسکهیانهوه دهنن. دیواری به گوێ دهی
باوهڕهدان له و دیکه ئهوانی دهکهنهوه. جیای و ده ناسنه وه ناوهند نۆتهی
پش گوێ ئهوان ده نگ. یهک به  بوون و یهک نو چوونه ته دهنگ دوو

دهخهن. تگهیشتن
یاری (گیتارهکهیان) ژی به که مۆسیقازانانهیه، ئهو مهبه ستت
گیتارهکان له ژی چۆن بکهم ئهوانه باسی نامه وت بهم من دهکهن،
شوه، بهھه مان ده کهم کهسانه لهو پرسیارم دهمی ڕووی من دهدهن.
ژماره دهدهن ھهوڵ ھاڕمۆنی. زانستی دهڕواننه ئهسترهناسهکان وهکو
ژمارهیهک چ که ناکۆنهوه، لهوه بهم ببهستنهوه، ھاوئاھهنگییهوه به

مرۆڤهوهیه . توانای له ژوور کارکه ئهوه نا48. یان ھاوئاھهنگه
ئهگهر ھهیه. جوانیدا و چاکه بهدوای له گهڕانه کهماندا سوودی بهم

دهردهچت. سوود ب گهر نهخرته مهبهسته ئهم بۆ
وابت. دهش

یهکدا ھهبت لهگهڵ کردن پهیوهندییان باسمان بابهتانه ی ئهگهر ئهم
ئهوا ئاسانه، پهیوهندییهکهیان دهرخستنی ئاکامهی ئه و گهیشتینه و

نابینرت. ببه ر کارهکهمان
به کارهکهمان ھشتا سوکرات، بهم ھهیه، بۆچوونم ھهمان منیش

دهبینم. سهخت
بابهتانه ئــهم بیت، ــهوێ دهت یــان پشهکییهکهیه ؟ له مه به ستت
دايدەنين؟ فربوون بۆ بهرنامهیهی ئهو  بۆ پشهکیهکن (زانستانه)
دیالکتیکیش له زانستی نیت ئهوهی ژمریارزانه چاک باوهڕه دا لهو

تدهگات؟
بینیوه. ھهندکیانم ھهرچهنده نازانم، من نا،

ئهو نهبت ھۆشهکی بیرکردنهوهی توانای کهسک باوهڕه دای لهو
بت؟ فر زانستانه ئهم دهمانهوێ ئمه بت کهسه
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لهو باوهڕهدا نیم.
ژی ئهو ئهمه گهیاندووه. دیالکتیک به خۆمان لرهدا، گالوکۆن،
بینینیش توانای دهربھنت. پ ئــاوازی دهتوانت ھۆش (گیتارهیه )
ئهسترهکان ئاژهڵ، باسمان کرد، پشتر چونکه له دهکاتهوه، السایی
ئهو که سهی دیالکتیکیشدا؛ له ھهروهھا دهردهکهون. له بینیندا ڕۆژ و
ڕهھا بگهڕت ھهستکردن یارمهتی  بهب و  ھۆشدا ڕۆشنایی لهبهر
بینیندا، له چۆن وهکو چاکهی ڕهھاش ببینت. ده توانت دهدۆزته وه.
به دوا ڕهھا ئهویش دهبینت ھهستهکیدا جیھانی له کهسک دوا شت

دهگات. ھۆشهکیدا جیھانی له
دروسته.

دیالکتیکه. بهرهوپشهوهچوونه ئهم
سبهرهکانی له وازھنان ئهشکهوتهکه نو که سانی ڕزگارکردنی
ئاگرهکه، ڕوونــاکــی و پهیکهرهکان له ڕووکـــردن ــوارهکــه، دی ســه ر 
کهم خۆربینین، و ئهشکه وتهکه  دهرکــی  بــهرهو ڕۆیشتن، ھه روهھا 
تیشکی و ڕووهکهکان ئاژهڵ، تهماشاکردنی بۆ چاوهکانیان توانایی
شتی سبهری  که ئــاودا، لهنو ونهکان، ڕه نگدانهوهی بینینی خۆر،
بهشهی، ئهو دهھنتهوه. مرۆڤانه) بهئاگا (ئهو دهروونی ڕاستهقینهن

کارکردن. ده کهوته بگات بهرز جیھانی به دهیهوت که
وایه، گریمان لهگه تام. بهم دژواره، بهمه بواکردن ھهرچه نده
چ ڕگهیهک چین؟ به شهکانی ھهیه؟ ھزکی چ دیالکتیک ،م بپ بهم

دهگهیهنت. ئیستگهمان دوا به  ڕگهیه  ئهو چونکه دهگرت؟
تناگهیت، تۆ  کهم. باس بۆ له مه زۆرتــرت ناتوانم من گالوکۆن،
نادۆزیتهوه. ڕاستیهکهی کشهکهو ده ڕوانیته ئهندشهوه به چونکه
نا، گرنگ نییه، ڕاسته قینه بت، یان شتکی ئهوهی باسی دهکهم داخۆ

بینیوه. ڕاستهقینه یهت لهو جۆرک تۆ دنیام بهم
لهوه. دنیام

ئهو که ده ردهکــهوــت، کهسانهدا له و دیالکتیک ھزی ھه روهھا،
دهخونن. کردن) بۆ (ئاماژه مان زانستانهی

ئهوهش ڕاسته.
جۆره ھیچ که ناکات، لهگهدا مشتومیان خاهش ئهو لهسه ر کهس
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زانستانهی چونکه ئهو پ بناسنت، بوونمان لکۆینهوه یهک ڕاستی
گرێ مــرۆڤــه کــانــهوه بــۆچــوونــی و حــهز باسمان کــردن خــۆیــان بــه 
به رھهمهکه پارزگاریکردنی و دامهزراندن و به رھهمھنان بۆ دهدهن،
بهم دهناسن، بوون ڕادهیهک تاکو ئهندازیاری و ژمریاری بهکاردن.
یهکهم بنهڕهتی مرۆڤ کاتک بوونهوه.  به  خهوبینینه ناسینهکهیان
نهگهیهنت، ئاکامهکان و ناوهند ھهنگاوهکانی به خۆی و نهدۆزتهوه

دابنت؟ به زانست زانینهکهی دهتوانت چۆن
مه حاه. ئهوه

دهبات. بنهڕهتی یهکهممان بهرهو ڕگهیهکه  دیالکتیک تهنیا کهوابوو،
گومانبهدهر له  و زهمینهیهکی گریمانه نابهستت به پشت زانسته  تهنیا
به چنراوه زهمینهدا لهو که دهروون، چاوی ده کات. خۆش خۆی بۆ
گفتوگۆ له زانسته ئهم ئاسمان. ده ڕوانته و سهردهردهھنت  دیالکتیک
زانینه، جۆره ئهم نهریت به گورهی بهکاردهھنت. توژینه وهکه یدا و
به م کراوه ، ناوزهد زانست به  ده کهوت دهستمان ڕگهیهوه له م که
بۆچوون له  چونکه  بنرت، کی دیکهی لناو پویسته من، دیدی به
کرد. ناوزه دمان بیرۆکه به له پشتر تاریکتره. زانینیش له و ڕووناکتر
لهپشه دیکهمان زۆر شتی ناوهکهشی ئهوهنده گرنگ نییه. دۆزینهوه ی

ھهیه. باسکردن به پویستیان
نییه. گرنگ دروسته ،

زانینه. یهکه م: بهشی ھهیه؛ بهشی چــوار دیالکتیک به ھهرحاڵ،
به ھهستکردن چــوارهم: بــوا. سیه م: (تگهیشتن). بیرۆکه دووه م:
بهشی خــوارهوه و دوو ھۆش ســهرهوه به بهشی دوو سبه رهکان.
بۆچوون و بــوون به پهیوهندی ھۆش  دهکــهم. نــاوزهد  بۆچوون به  
پهیدابوونهوه به پهیوهندی بوون چۆن وهکو ھهیه. پهیدابوونهوه به
شوه بهھهمان ھه یه. به بۆچوونهوه په یوهندی ڕهوانیش ھۆشی ھهیه،
پهیوه ندییان ھهستکردندا لهگهڵ تگه یشتنیش بوا، لهگهڵ زانینیش
درژهدان پویست به و ناکرن دابهش بهشانه ئه و له مه زۆرتر ھهیه.

ناکات. باسه بهم
لهگهتام. من

دیالکتیکزانه؟ ده ناست بــوون ڕاستی کهسهی ئــهو کــه وابــوو،
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ئهم لهگه ڵ ئایا دهڕوخت؟ ھۆشی توانای نهزانت، دیالکتیک ئهوه ی
بۆچوونهدایت؟

ڕادهوهستم. دژی چۆن ،به
نهتوانت تاکو  کهسک دهیت؟ چاکه به سهبارهت شت،  ھهمان
ھهموو بهرانبهر بکات پناسهی و بکاتهوه ڕوون چاکه بیرۆکهی
ڕهتدانهوهکهشی بــداتــهوه، ڕهتیان و ڕاوهستت ــان دژهک بۆچوونه
ئهگهر نازانت. چاکه بیرۆکهی دامهزرنت، ڕاستی بناغهی لهسهر
ئهو ئهوا ڕاوهستابت، زانست، نهک بۆچوون، لهسهر زانیارییهکه ی
بگاته ئــهوهی پش و خهونهوه به دهبینت؛ (چاکه) سبهری ته نیا
بۆ ھهمیشه بهرزهخیشدا  له دهژی. خــوارهوه دا جیھانی له ســه رهوه

دهخهوت.
ڕدهکهوم. لهگهتدا خاک ھهموو لهسهر لرهدا من

دهکهین باسیان شارهکهمان فهرمانه واییکردنی بۆ مندانهی ئهو
بهڕاستی شاره ئهو ڕۆژک ئهگه ر بکهین پهروه ردهیان دهمانه وت و
بیرکردنهوهی تــوانــای ئــهوانــهی نــادهیــت ڕگه دنیام ــت،  ــه زر دام

بچنه ڕیزهوه. فهرمانهواییکردن بۆ ھۆشهکییان نییه 
دروسته. بهتهواوی

منداییهوه) (له دهبت که فهرمانهواکان، بۆ دادهنین یاسایهک
وهمدانهوهدا پرسیارکردن و له تهواو بکرن. بهھرهیهکی پهروهرده

پهیدا بکهن.
تۆ دایدهنین. و من ئهو یاسایهش ،به

دابنین؟ زانستهکانهوه له سهروو ھهموو دیالکتیک دهکات پویست
پهروهردهکردنی بۆ که زانستهکانیشمان باس کردبت، ھهموو ھهروهھا

وهردهگرین؟ هواکان سوودیان لفهرمان
دهچت. پی

پش. دته زانسته کان فرکردنی و دابهشکردن کشهی لره دا
دروسته.

ھهدهبژرین؟ فهرمانهوایی بۆ مرۆڤک جۆره چ لهبیرته،
له بیرمه. بگومان

ئهوپهڕی دهروونکه  خاوهنی که  ھهبژرین،  کهسه ئهو دهبت
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خاوهنی دهبت ھهروهھا تدایه. بهخشندهیی و ئازایهتی و خۆڕاگری
فربوونه. ئارهزوومه ندی که بت، سروشتکیش

لهگهتام.
خهکی ھهندکجار چونکه بت، فربوون ئارهزوومهندی پویسته 
ال لهش کارکردنی و وهرزش گرانی له خوندنیان گرانی و سه ختی

دهدهن. فربوون له کۆڵ و ناخۆشتره 
ڕاسته. ئهوه

بهردهوام و ھهبت تیژی بیرھاتنهوهیه کی دهبت کهسه  ئهو ھهروهھا
بکات. کارکردن له حهز

بت. بهھرهیه ئهو خاوه نی سروشت به دهبت بهدنیاییهوه،
فهلسهفه کهسانه نادهین بهو پیشه که ھههکهمان لهوهدایه، بهم

فهلسهفهی زڕاندوه. ناوی من بهڕای دهخونن. ئهمهش
ھهیگرن49. دهست به نابت زۆهکانی منداه لهبهرئهمه

چیه؟ مهبه ستت
بۆ حــهزی  فربووندا له نابت خوندکارک  ھیچ ســهرهتــاوه، له  
له حــه زی کهسک ڕوودهدات لــهوــدا ئهمهش بت. نیوه خوندن 
و فربوون ئارهزوومهندی بت، شه و کارهکانی و ڕاوکردن  وهرزش،

به زۆر بخونت. و نهبت توژینهوه
بهدنیاییهوه.

ئاستی له دهروون که  نهکرد، باسمان ڕاستی. بۆ شوهش بهھهمان
درۆی ناکات حهز و  دهبت زوویــر دۆزیبتهوه خۆی ناڕاستیهکدا
ئهوهنده دهناسرت به زۆر پ ناڕاستیهکی بهم، که بکرت؟ لهگهدا

نابت. شهرمهزار نهزانینهکهشدا ئاستی له نابت. توڕه
دروسته.

جۆرهکانی و قووڵ بیرکردنه وهی و ئازایهتی مامناوه ندی، لهبارهی
بکهینهوه. جیا له یهکدی ناڕهسهن و ڕهسهن پویسته چاکهوه دیکهی
جیاوازیی شارهکهماندا له ئهوا نهکرت، دیاری جیاکردنهوهیه  ئهم ئهگهر
فهرمانهواکاندا ھهبژاردنی له  ناکهین.  دوژمنیش و دۆست نوان

دهبین. ھهه تووشی
ڕاسته. ئهوه
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کهسانهی ئهو ئهگهر بدهین؛ سهرنجیان بهوردی پویسته کهوابوو
دهکهین پــهروهردهیــان و ھه یاندهبژرین شارهکهمان بهرنامهی  بۆ 
دژمــان دادوهری ئـــهوا ــن، چــاک ب لــهشــه وه و لـــه ڕووی ده روونــــی
ئهو ئهگهر  دەپارزين؛  دهوهته کهشمان دهستووری  و ڕاناوهستت
سووکایهتی دهرچـــن، ئمهوه  بهرنامهکهی بهپچهوانهی که سانه

گهورهتر بهرانبهر فهلسهفه دهکهین.
بهرانبهری سووکایهتیه کم خۆم جۆره دهکه م ھهست به م دروسته،

کردوه.
ڕوویهکهوه؟ چ له

لهسهری ھهچوونهوه  به جیددیه،  باسهکهمان  چوو، لهبیرم من
بینی، کهسدا ھهندک پی لهژر جۆره بهو فهلسهفه م کاتک دوام.
و سهریان کرده ھه مهتم بهتوڕهییهوه بگرم. خۆمدا به  دان نه متوانی
بۆچوونهکهت له بیرم شوهیه  بهو بهم گرت، گوم من کردن، تاوانبارم

نهکردهوه.
مرۆڤی پشووماندا باسهکهی  له  ھهروهھا  کــرد.  ھه ستم وا من 
که ھههیه، سۆلۆن ئستا ھهیاننابژرم. بهم ھهبژارد، بهتهمهنیشم
ئهوهی من) ڕای (به دهبت. فر شت زۆر به تهمهن مرۆڤی دهت،
ھهموو بۆ الوتی تهمهنی نابت؛ فر زۆریش ڕابکات، نهتوانت زۆر

له باره50. کارک
دروسته.

ئهوانهی ھهموو و ئــهنــدازیــاری ژمریاری، وهکــو زانسته کانی،
منداییهوه تهمهنی له دهبت دادهنــــن  پویستی به دیالکتیک بۆ 

نییه. بهزۆر خوندنه ش ئهم بیانخونن. فهرمانهواکان
بۆچی؟

بهزۆر کارکردن فر بکرت. کۆیله سهربهست، وهکو مرۆڤی نابت
دهرووندا بوو لهنو بهزۆر فرکردنک به م نییه، لهش لهسهر زیانی

دهردهچت. زوو و نامنتهوه 
ڕاسته.

لهگهدا یارییان چاکتره مهکه؛ زانستانه ئهم فری بهزۆر منداڵ
حهز دهردهکهوت و بۆت باشتر دهروونیان دهناسیت لهووه بکهیت.
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دهکهن. چی له
جوانه. من شتکی ئهوه الی

نزیکهوه له تهماشاکردن مندان بۆ جهنگدا له کاتی لهبیرته گوتمان،
دهدهین تووتههسهگیش ڕگهیان وهکو ئهسپ دادهنین، پشتی لهسهر

بکهن؟ خون بۆنی
. لهبیرمه

ئاشنایان دهکهین زانستهکاندا لهگهڵ نزیکهوه له بهھهمان شوهش
چ دهردهکهون حهز له بۆمان که دهنووسین، مندانهش ئهو و ناوی

دهکهن. زانستک
تهمهنکدا؟ چ له

وهرزش بۆ ساڵ س یان دوو لهوانهیه دهکه ن؛ تهواو وهرزش کاتک
ھه روهھا فربوون لهبار نین. بۆ نووسین بکهین. وهرزش و تهرخان

گرنگه. وهرزشدا تاقیکردنهوه یهکی له سهرکهوتنیان
ھهبهته.

فربوون) (بــهرنــامــهی بــۆ ــهی ــهوان ئ ســاــیــدا، بیست  لــه  ته مه نی 
پکهوه قووتر زانستانه ئهو دادهنرت. بۆ تایبهتیان ڕزی ھهدهبژرن
ئهم زانستانه نوان پهیوهندیی خوندوویانه. مندایدا له دهخونن، که

دهکرن. فر بوونیشه وه ڕاستیی به و یهکدییه وه به
بخونرن. بهردهوام دهبت زانستانه  ئه و ،به

دیالکتیکی. ڕوانینکی دهبت به بناغه ی زانستانه ش ئهو فربوونی
گشتگیرانهی ڕوانینکی بدات گرێ پکهوه زانستانه ئهم بتوانت ئهوهی

دهکاتهوه. بیر دیالکتیکیانهش ھهبت،
لهگهتام. من

گشتگیریه ن ڕوانینه خاوهنی ئهم بکه وه؛ ئهوانه ی خانهش لهم بیر
و کــاری سهبازی له ناھنن.  خوندن  له  واز دهبــن.  فر  بـــه رده وام
دهستهکهی سانه. لهنو و تهمهنیان سی لھاتوون ئهرکهکانی دیکهدا
به تۆش دهنین. ل زۆرتریان ڕزی و دهبژرین ھهیان خۆیاندا
له ک بزانیت دهدهیت ھهوڵ دهکهیتهوه. تاقیان دیالکتیکهوه ڕگه ی
ھهستهکانی ڕاستی بهب و ھهستهکانی نهداته گوێ ئهوان دهتوانت

بت. خۆمان له ئاگامان دهبت لرهدا بهم بدۆزتهوه ، بوون
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خۆمان بت؟ له بۆچی ئاگامان
دهبته چــۆن بهکاردت دیالکتیک جــۆرهی بــه و ئهمۆ نابینیت

خراپه؟ سهرچاوه ی
یاسا. ناده نه گوێ دهھنن بهکاری ئهوانهی

نادهن. یاسا به گوێ ڕاسته،
ڕووبدات؟ ئمهشدا خوندکارهکانی لهنو ئهمه نیت، باوه ڕهدا لهو

دهکهیت؟ پشتگیرییان تۆ ئایا
ناکهم. پشتگیریشیان و ڕووبدات باوهڕهدام لهو

گریمان بکهیت؛ بهراورد نموونهیه دا ئهم لهگهڵ ئه مه حهزدهکهم،
کراوه. پهروهرده و دنیاوه  دهوه مهنددا ھاتۆته خزانکی لهنو منداک
و دن چــوارده وریــدا به زۆریــش کهسانکی نییه. که م ھیچ شتکی
بۆ ڕاستیهی ئهو دهبت، گهوره  کاتک ئهون. ستایشکهری و دهڕۆن
پیاوهکهش و ژن بهخو کراوه و خزانهدا که لهنو ئهو دهردهکهوت،
ھهوستی ده زانــی کیه. مندای نازانت و نین ئهو باوکی  و دایک
دهبت؟ چ ستایشکهرهکانی و بهخیوکهرهکان پیاوه و ژن بهرانبهر
دۆزیوتیهوه؟ ئستا و نهدهزانی ڕاستیهی ئهو که  لهودا، بهتایبهتی

بم؟ پت من ده کات پویست
بزانم. تۆ بۆچوونی حهزده که م

پیاوه، و ژن لهو ڕزی زۆرتر نهدهزانی ڕاستیهکهی کاتک باشه،
له ستایشکهرهکانی دهگرت. لهکاتی پویستیدا باوکی خۆی دایک و وهکو

بت. زیانبه خش ئهوان کارکی نهدهکرد بۆ و دهکردن ملکه چی
دهکات. جۆره لهگهیاندا ھهسوکهوت بهو دروسته،

کهم خزانهکه ڕزی بۆ دهدۆزتهوه کاتهی ڕاستیهکه ئهو بهم،
زۆرتر جــاران له دهبت. زۆر ستایشکهرهکانیشی بۆ و ده بتهوه
ھاوڕیهتیان و دهژی ئه وان وهکو ده بت. ستایشکهره کان گوایهی
دۆزینهوهی نهداته و گوێ بت چاک سروشت کهسکی به مهگهر دهکات.

بووه). گهوره (تیایدا بگرت خزانه له و ڕز و ڕهسهنی باوکی
خوندکاری لهگهڵ لکچوونکی چ کهسه  ئهو بهم ڕوودهده ن، ئهوانه

ھهیه؟ فهلسهفهدا
چاکه و منداییه وه فرکراوین دادوهری بهم جۆرهیه: له لکچوونه که
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و دهکهین پ باوهڕیان و بووین گه وره چهمکانه دا ئهو لهگهڵ چین.
دادهنین. بۆ ڕزیان

بهدنیاییهوه.
ژیانهوهیه جۆره ئهو بهپچهوانهی که ھهیه، جیاوازتریش ڕگهی
دهکهن، بهم دهروون بۆ ستایش و چژوهرگرتن خۆشی، په له و
نابتهوه کهم چاکهکان  و دادوهری چهمکهکانی بۆ ڕزیان  ئهوانهی
بهو ستایشکردنه  گوێ باوکه ن و دایک ئهو بــهردهوام گوایهی و 

نادهن.
دروسته.

وهمهکه دهکه وته چیه ؟” ”چاکه دهکات، پرسیاره ئهم و دت کهسک
کهلتورهکهماندا یاساسازکهره کان لهنو و شتانهی فرکراوین ئهو سهر
ڕهتی بهئاسانی و نابت ڕازی وهمه پرسیارکهرهکه بهم دایان ناوه.
حاهتک دهگهیهنته ئمهش و ھهدهوه شنتهوه بناغهکهی دهداتهوه.
لهبارهی شوه، بهھهمان ببین. شهرمهزار ئاستی وهمدانهوهکهماندا له
وهکو باوهڕهدای له و دهکات. لهگهدا مشتوممان دادوهریشهوه واتای

کراوین؟ فر بکهین، که  چهمکانه ئهو به ڕاستی باوهڕ جاران
ناکرت. چاوی ڕزه وه تهماشایان جاران به وهکو نهخر،

کات ڕاستیش دانهنت، ھهمان چهمکانه ئهو ڕز بۆ ئهگهر کهسک
ناکهوت؟ ستایشکهره کان بوونی شوازی شون نهدۆزته وه

بگومان.
به یاخیبوو. دهبت یاساوه گوایهکی ھهروهھا، له 

بهدنیاییهوه.
ڕوودهدات. فهلسهفهشدا له خوندکاری ئهمه

دهکهیت. ڕاست تۆ
له ئاگامان دهبت که مندایت، بۆچوونهکهی له گهڵ کــه وابــوو،
فری و سانه سی تهمهنیان ئهوانهی بهتایبهتی بت، ھاوتیهکانمان

دهکهین. دیالکتیکیان
بت. لیان ئاگامان پویسته ،به

الوتیهوه ته مهنی له مهترسییه پویسته ئهم دوورخستنهوهی بۆ
خۆشیهکهی بکهن شتک تامی تهمهنهدا لهو بکرن. دیالکتیک فری
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له ھونهریڕهتدانهوهدا که الساییئهوانهشدهکهنهوه، لهالیاندهمنتهوه.
بدهن شتک ھه موو پهالماری حهزدهکه ن تووتههسه گ وهکو شارهزان.

بیدڕنن. دان به و
دهکهن. زۆر حهزی ل دروسته،

و دهدهنه وه ڕهت بۆچوونه کان ئهوهی پاش مشتومهکانیاندا، له نو
ب تووشی باوه ڕهکانیاندا ئاستی له دهدرنهوه، ڕهت بۆچوونهکانیشیان

دهکرت. ناوزڕ فهلسهفه لرهدا دهبن. بوایی
ڕاسته.

کهسکدا لهگهڵ ناکات. بهشداری شتانهدا کاره لهم بهتهمهن کهسکی
له حه ز کهسک نه ک دهگهڕت ڕاستیدا به دوای که ده کات، مشتوم

دادهنرت. فهلسهفه  بۆ زۆرتر ڕزی لهبهرئهوه  بکات. مشتوم كايهى
ڕاسته.

که سانی پویسته ده خونن دیالکتیک ئــهوانــهی گوتمان، پشتر
کاره ئهو بۆ ئهوانهی ئهمۆ، که وهکو بن، نهک و پک ڕک و بهتهمهن

کردوه. خه ریک پوه خۆیان و نالهبارن
ڕاسته.

گهرمییهوه و سهختی به وهرزش جگهی له فهلسهفه خوندنی گریمان
بت؟ شهش ساڵ یان چوار فربوونهکه درژیی ئايا دهخرته گهڕ،

بۆ دهبت دوای تهواوکردنی خوندنهکه  پج ساه. گریمان نییه. گرنگ
بگرنه جهنگ و ئهشکهوتهکه نو کاروباری بگهڕتهوه . ئهشکهوتهکه نو
ئهم بۆ به م کهمتر نابن، دیکه لهوانی ئه زمووندا ڕووهوه له لهم دهست.
لهبارن. چ ڕاده یهک تاکو بزانین پویسته تاقی بکرنه وه. دهبت کارهش

دهخایه نت؟ چهند کاره ئهم
سهرده کهون تاقیکردنهوهکاندا له ئهوانهی حاهتهدا لهم ساڵ. پانزه
سهرکهوتوون. و بیرکردنهوه دا کردهکی له ژیانی و ساه پهنجا تهمهنیان
چاکه ناسینی  پاش بگهیهنن. دهرهوه به دهروونــیــان تیشکی ده بت
لهوان یهکک بهڕوهبهرن. ھهر ھاوتیان و شارهکه لهسهریان پویسته
ھات ســهرهی کاتک دهکــات. خهریک فهلسهفهوه  به  ژیانی زۆربــهی
شارهکه. فهرمانهواییکردنی و ڕامیاری کاروباری بداته دهست دهبت
بۆ مهبهست،  ھهمان بۆ  خۆی، وهکو  که سانی  پهروهردهکردنی  پاش 
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ڕازی پیتیا ئهگهر دهژی. بهڕزهوه  لهوێ و دهڕوات (ئیزلس) دوورگهی
ئهگهر داده مهزرنن. بۆ ڕزلنان بۆ پهیکهرکی شار ھاوتیانی بت

دهژی. به ختهوهرانه ئهوا نهبت، ڕازیش
فهرمانهواکان پیاوه بۆ جوانت و گهرد ب پهیکهرکی تۆ سوکرات،

داتاشیوه.
ئهو مافه من که  تنهگهیت، وا دهکهین. فه رمانهواش ژنانی ئهمه بۆ

نادهم. ژنی و به پیاو دهدهم به تهنیا
ڕاسته.

دهکهیت ھهمان باسی جۆرهی بن به و یهکسان پیاودا ئهگهر لهگهڵ
.تده در مافیان

بهو سهبارهت باسهکهمان ئهوهی لهسهر ھاوڕایت لهگهما کهوابوو،
نییه. ڕووت خۆزگهيهكى دایانمهزرنین دهمانهوت دهستوورهی و شار
بــاوهڕهدای لهو نییه؟ مهحاڵ  بهم دژواره، دامهزراندنیان ھهرچهنده
یان فهیلهسووفک، كاتهی ئهو کرد باسمان ڕگهیه وهی لهو تهنیا
فهیله سووف دادهمه زرن؟ دهکهن فهرمانهوایی فهیله سووفک چهند
دهبینت، گرنگ و بنه ڕهتی و دادوهری به نییه  ڕزلنان ئارهزوومه ندی

دهدات. سهقامگیرکردنی ھهوی
دروسته.

لهدهست وهرده گرت. سانه، ده تهمهنیان مندانهی ئهو (دهوه ت)
ڕهوشت بهھا ئهو دهکات. فری ڕزگاریان نو خزان ڕهوشتیهکانی بهھا
دامهزراندنی بۆ ئه مه کردن. باسمان پشتر له که  دهکرن، یاسایانه و
سوودگهیاندن و ھاوتیان بهختهوهرکردنی دهستوورهکهمان، و شار

کورته. ڕگهیه کی
ســوکــرات، مــن، بــۆچــوونــی بــه  ئــاســانــه. و ئــه وه  ڕگه یه کی خرا

چاکه. زۆر ڕوونکردنهوهکهت
باسهکهمان کۆتایی به و که وتووه  دهست پرسیارهکهت وهمی ئستا

گهیشتووین.



ھهشتهم بهشی





٢٥٩

بمانهوت ئه گهر ڕکهوتووین: خانه ئهم لهسهر ئمه گالوکۆن، باشه،
و خوندن له منداڵ و ژن پویسته دابمه زرنین چاک ده وهتکی
فه رمانهواکانیش بن. جهنگدا ھاوبه ش ئاشتی و کاتی له  و پهروهردهدا
جهنگسازییدا زانستی فهلسهفه و له که سهلمنراوه ھاوتیانهن، ئهو

چاکترینن.
ڕکهوتین. ئهوانه  لهسهر ، به

له شکریش سهرکردایهتی فهرمانه واکان که ڕکهوتین، له مه، بجگه
جگهی ــهوان ل کــهس دهژیــن. پکه وه شونکدا له ھهموو ده کــه ن.
کرد، ئهوهشمان باسی بت لهبیرت ئهگهر .تنادر پ خۆی تایبه تی

ھهبت. چیان فهرمانهواکان که
ئارهزوومهندی ئهمۆ فهرمانه واکانی وهکو نابت، گوتمان لهبیرمه

.تبدر مووچهیان و بن کهلوپه ل
ئهو سه ر بۆ گهیشتووین باسهکه مان کۆتایی به مادامهکی ڕاسته ،

الیداین. ڕگهکه له که  دهگهڕمهوه، خاه
ســهبــارهت کشهکانمان ـــهی  زۆرب نییه. ســهخــت کارکی ئـــه وه  
و شــاره  ئهو که  کــرد، باست تۆ کــردۆتــهوه. ڕوون به  شاره کهمان
ھهبت زۆرتر شتی دهردهکهوت  ئستاش چاکن. فهرمانهواکهشی 
و شــار ئــهم فــۆرمــی ئــهگــهر لــه ســه ریــان بدویت. ھــهروهھــا گــوتــت،
ئاماژهت بت لهبیرم ئهگه ر خراپن. دیکه  ئهوانی بن، چاک فهرمانه وایه
فۆرمانه ئهو پویسته ئمهش کرد. خراپه کان فۆرمه  خهسه تی چوار بۆ
داخۆ فهرمانهوایی ڕهوایه. بۆ ک بیدۆزینهوه ھهمان کات و بناسین

نا. یان بهختهوه ره که سه ئهو
ببن گفتوگۆکهمان ئهدیمهنتۆس و پۆلیمارکۆس ــهوهی ئ پش

کردیت. ل خراپانهوه فۆڕمه  ئهو لهبارهی پرسیارم
ڕاسته. ئهوه
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خۆتا ڕاوهسته شونی له دیکه، جارکی زۆرانبازک، کهوابوو، وهکو
وهمی پرسیارهکهم بدهوه . و

ئهگهر بتوانم.
بناسم. خراپانه فۆڕمه چوار ئهو دهمهوێ

ئاسانه. کاره  ئهم دهزانین ناوه کانیان مادامهکی
بۆ ستایشی خهک زۆرینهی ھهیه،  دهستوورک  جــۆره یه که م،

الکۆنتان51. و کریتان دهستووری نموونه بۆ دهکهن.
به و دووهمـــهوه  ڕیــزی دهکهوته ستایشکردنیشدا، له  دووه م،

خراپه. له په و دهکرت ناوزهد ئۆلیگارکی
بهم ناکۆکه،  ئۆلیگارکیدا ده ستووره لهگهڵ ئهم ھهرچهنده سیهم،
ھهموویان له چوارهمیش، دیموکراسیهته.  و  سهرھهدهدات لهووه
ھهیه دیکه چی جــۆره چــوار لــهم بجگه ئایا ــه. ــی زۆرداری خراپتر 
لهنو که  شاھه نشاھی، و بنهماه یی دهوه تی نهکردبت؟ باسم  من

خراپانهوه. چوار فۆڕمه ئهم نوان دهکهونه  بهربهرییهکانیشدا ھهن،
به ربهریدا گهالنی له نو فه رمانهوایی فۆڕمی ھهندک لهبارهی

سهیره. بیستوومانه زۆر
ھهیه؟ دهستوور  مرۆڤیش خهسهتهکانی  ژمارهی  بهقهد دهزانیت 
پهیدابوون و دهستوورهکان له بهرد، یان داربهڕووهوه  دهزانیت تۆ وا
فهرمانهوایی که نییه، مرۆڤه شارییانهوه  ئهو خهسهتی به پهیوهندییان

دهکهن؟
ھهبت. دیکهیان سهرچاوهیه کی نیم باوهڕه دا لهو نا،

پنج پویسته ھهبت فهرمانهواییمان جۆر پنج ئهگهر کهوابوو،
ھهبت. مرۆڤیش دهروونی جۆر

ھهبهته.
که کرد، ئهرستۆکراتیانه فهرمانهواییکردنی بۆ ئاماژهمان ئمه 

بت. دادوه رانه و چاک جۆرکی
کرد. بۆ ئاماژهمان

ئارهزوومهندی ئهوانه ی چاکهکان، کهمتر فۆڕمه باسی دهبت لره
بکهین. الکۆنیان ده ستووری وه کو ڕزلنانن، و سهرکه وتن

دهدوین زۆرداری و دیموکراسی و ئۆلیگارکی لهسهر ئهوه  پاش
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بهراوردی فۆڕمدا چاکترین لهگهڵ دهکهین. دهستنیشان خراپترینیان و
دهناسین. دهزانین و نادادوهری تهواو ڕگه یهوه دادوهری دهکهین. لهم
به ئهنجا نابه ختهوه رن. یان بهختهوهر فۆرمک چ شونکهوتووانی
یان تراسیماکۆس، شون و ده بین ڕازی بۆچوونهکان له یهکک

دۆزینهوه تازهکهمان دهکهوین.
وابت. پویسته

که سدا باسی تاکه  ژیانی له  چاکهکان دۆزینهوهی پش وهکو چۆن
بکۆینهوه، ده ستووره له و ده بت ئستاش کرد، دهستوورمان چاکهکانی
کهسدا تاکه لهگهڵ خه سهتی تدایه. بۆ ڕزلنان ئاره زوومهندتی که
ئۆلیگارکی ھه وستی و ئۆلیگارکی ڕژمی دوایی بکهین. بهراوردی
سه ر دینه دیموکرات، دواجاریش مرۆڤی دیموکراسی و مرۆڤدا، له

زۆردار. مرۆڤی و زۆردارانه  ڕژمی
چاکه. کارکی ئهوه من دیدی به

ئارهزووی ڕزلنانه ڕژمهی ئه و چۆن دهکهینهوه یهکهمجار ڕوونی
ئایا  سهرھهدهدات. ئهرستۆکراسیدا ڕژمکی لهنو (تیمۆکراسی)52 
تاقمکی و دهسته که نییه ، ناوخۆ جهنگی دهستووردا له گۆڕان ھۆی

دهیسهپنن؟ گهوره
دروسته.

بهسهردا گۆڕانی (دهوهتهکهمان) شاره کهمان چۆن گالوکۆن،
و یــاریــدهدهره کــان یــان خه کیدا لهنو ناوخۆ جهنگی چــۆن  دــت؟ 
له ھۆمیرۆس وهکو ئمهش، دهتهوت ھهدهست؟ فهرمانهواکاندا
بۆ ناوخۆ جهنگی چۆن بت پمان تاکو بپاڕینهوه53، موساس
دهدون، لهگه ماندا تراجیدی بین دهتوانین ھهدا؟ سهری یهکهمجار
ئمه یاری لهگهڵ ئهوانیش دهکهیت، مندادا یاری لهگهڵ چۆن وهکو

دهکهن؟
؟ چ دهن ئهوان

دژواره، ھه وهشاندنه وهی دامهزرابت جۆره بهم شارک ده ن: ئهمه
دهستوورکی تهنانه ت دت. کۆتاییشی ھه یه سهرهتای ئهوه ی بهم
بهم لهناوبچت.  دت ڕۆژک و نییه  ھهمیشه یی  ئوه ئهوهی وهکو 
لهنو دهروون و لهش ئاژه دا و ڕووهک له لهناودهچت: شوهیه ش
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ھه ندکیان لهناودهچن. و دهکهن نهشونما بهرده گرن، له باردا بارودۆخی
فهرمانهوایانهی پهروهرده ئهو ئستا دهژین. زۆرتر ئهوانی دیکه کهم
(فه یلهسووفن) و لزان ھهرچهنده دهست، بگرنه شارهکه تاکو کراون
ھهندکجار زاڵ نابن. مرۆڤدا ڕهگهزی نهزۆکی زاوزکردن و بهسهر
بازنهیهک مندابوون بۆ دهکهن. دروست منداڵ بت پویست بئهوهی
یهک بناغهیه، ژماره مرۆڤ بۆ ھهیه. ژماره وه به  که پهیوه ندی ھهیه،
چهمک چوار و  درــژی س و داده مهزرت لهسهر چوارگۆشه شی
و که مکردن پکده ھنت. لکچوون و جیاوازی و ده گرت به خۆوه
شتهکان نوان  گونجاندنی  و پهیوهندی دهکــات، دروست زیادکردن
پنج، سهر بخرنه س و چوار ئهگهر توخمهکاندا لهنو دهکات. دروست
سهدجار که دهکهن؛ یهکهمیان چوارگۆشه یه، دروست ھاڕمۆنی دوو
سهدی الیهکی و الکشه یه. درژه ئهو دیکه بهقهد ئهوهی گهورهیه.
الکهی لدهرکهیت). (دووی یان (پنج)، تیرهکه ی لهسه ر ئهگهر دووجایه
شوهیهکی ئهندازیاری ژمارهیه ئهو ئستا سیه. سهد، شاقوی دیکهی
دهگرت. مندابوون خراپی و باشی بهسهر دهست که دهکات، دروست
مندابوون مهبهستی بۆ پیاو و نهزان بن ژن فه رمانهواکانمان ئهگهر
ھهرچهنده دهردهچن، خراپ منداهکان بکه ن جووت نالهباردا کاتی له
ئهوه  شیاوی ھشتا ھهدهبژردرت، فهرمانه وایی مندا بۆ چاکترین
ئهم کاتک بکات54. فهرمانهوایی  و بگرتهوه باوکی جگهی نییه 
فهرمانهوایی بهتهواوی ناتوانت دهست، دهگــرته دهسهت  منداه 
ھۆنراوه و مۆسیقا بۆ خۆشهویستیان بت. ئمه  له ئاگای و بکات
لهم لهبهرئهمه الوهکانمان ناده ن. وهرزش به گوێ دهبتهوه و کهم 
ناسینی و دۆزینهوه له فهرمانهوایانه ئهم دهردهچن. نهزان ڕووهوه 
،ز دهت؛ ھزیۆد بووه، وهکو دروست تیانی لھاو ئهو کاتانهدا
و ز یان مس زیو و ئاسن نابن. سه رکهوتوو ئاسن و  زیو، مس
دهبن که  سهرھهده دهن، لکنهچوون  و نایهکسانی  و دهکهن تکهڵ 
(بۆ ھۆیه ی ئهم باسی موساس جهنگ. و ڕقوکینه  سهرھهدانی بهھۆی

پرسیارهکهته. و ئهمهش وهمی کردوه ناوخۆ) جهنگی
ده کهین. پهسهند موساس گوتهکهی ئمهش

خواوهنده. چونکه موساس پویسته،
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دهت؟ چ موساس ئهوه  پاش
دهستوورهکه برۆنز و ئاسن ھهدهگیرست، ناوخۆ جهنگی کاتک
بهالی داگیرکردن زهوی و مــاڵ و پهیداکردن پــاره  مهبهستی بۆ 
و نین ھــهژار بنهڕه تهوه له که  زیویش، و ز ڕادهکشن. خۆیاندا
و چاکه بهرهو دهستوورهکه دهوهمهندن، و تر دهروونکی خاوهنی
لهگهڵ الیهنه دوو ئهم پشوو دهبه ن. سیسته مهکهی سهقامگیرکردنی
لهسهر ھهردووالیان  تاکو ناکۆکییهوه، و مشتوم دهکهونه یهکدیدا
ھاوڕکانیان تهنانهت ئازادهکان مرۆڤه له زۆر ڕدهکهون. ماڵ و زهوی
دژی یهکدی خۆشیان بۆ جهنگ خۆیان. دهکهن به کۆیله و خزمهتکاری

دهكهن. ئاماده چهوسنراوهکان و
ڕووده دات. جهنگهکه پاش گۆڕانه ئهم

ئهرستۆکراسی نوان ناکهوته  دهستووره و ڕژم جۆره ئهم ئایا
ئۆلیگارکییهوه ؟ و

دروسته.
مادامه کی که نیت، باوه ڕهدا لهو دهچت؟ بهڕوه چۆن گۆڕانه که پاش
وهردهگرت، ئولیگارکی و ئهرستۆکراسی له سوود نوانهوه دهکهوته

ونی ناکات؟ که ھهیه ، خۆشی ھاوکات خهسهتی
وایه. ڕاسته،

جووتیاری پیشهی سه بازهکان دادهنرت: بۆ ڕزیان فهرمانه واکان
مهشقی سهربازی و دهخۆن پکهوه ھهموو دهست. کرکاری ناگرنه  و
له ده ستوورهکه ڕووهوه له م ئایا بن؛ ئاماده جه نگ بۆ تاکو دهکهن

ناچت؟ ئهرستۆکراتی
وایه.

ساده جاران وهکو فهیلهسووفهکان، لهبهرئهوهی دیکهوه ، لهالیهکی
فهرمانه وایی بۆ تکهوهکان شته له بــووه  پ دهروونــیــان  و  نین 
له جهنگ بیر زۆرتر دهروونییه  گۆڕانه  ئهم پاش  نین. بوا جگهی 
ئاشتی سهقامگیرکردنی نهک جهنگ بردنه وهی بۆ ف دۆزینهوهی و

نییه؟ شتکی سهیر دهستووره جۆره دهکهنهوه، ئهم
سهیره.

نو کهسانی وهکو جۆره شاره (دهوهته )، ئهم نو خهکی ھهروهھا،
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ئارهزوومهندی زۆر  لهژره وه پارهیه. له ئۆلیگارکی حهزیان ڕژمی
و زهکانیان پاره بۆ نھنیان تایبهتی شونی زیون. و کۆکردنهوهی ز
ل حهزی شتانهی ئهو یان ژن، بۆ به دهستبوییه وه  کردوه. دروست

دهکهن. خهرج پارهکهیان دهکهن
ڕاسته.

دهیانهوێ بکهن. خهرج خۆیان پاره ی نایه ت دیان کهسانه  جۆره ئهم
داگیر بکهن. ل و خۆشییان و حهز دیکه بخۆن کهسانی مای و پاره
ئهمانیش و ڕادهکات، ھه دت باوکی ده ستی منداهی لهژر ئهو وهکو
ناده ن. فهلسهفه و گفتوگۆ به بایهخ ڕادهکه ن. یاسایی لپرسینهوهی له
وهرزشیش بکرن. فر بهزۆریش دهبت و ناکه ن خوندن له حهز

ھۆنراوهوه دادهنن. و لهسهروو مۆسیقا
خراپیشی و چاک الیهنی دهکه یت باسی لره دا ده ستوورهی ئهو

ھهیه.
الیهنهکانی ھهموو له الیه نک بهم ھه یه، الیهنهکهی ھه ردوو ،به
له حهزکردنه  ئهویش  ــت، دهردهکــهو تیایدا زهقــی به ــر زۆرت دیکه  

ڕزلنان. و سهرکهوتن
ڕاسته. زۆر

ئهم جۆره دهستوورهیه. ئمهش ھهموو ئهمهش شوهو سهرچاوهی
باسکردنهکهدا له توانیومانه نهکردۆتهوه، بهم ڕوون خهسهتهکانیمان
ھهمان بناسین. نادادوهری و دادوهری الیهنه کانی جیاوازییهکانی نوان
بهوردی دهستوورک ھهموو  خهسه تهکانی ڕوونکردنهوهی  کات،

درژخایهنه.
ڕاسته.

پهیدا چۆن کهسه ئهو بکات؟ بهرقهرار دهستووره ئهم ھهیه ک
ئه و کهسه وابزانم که سکه؟ ئهدیمهنتۆس گوتی: جۆره چ دهکرت و
بت، لهوانهیه ئهو گوتم، من سهرکهوتنه. له حهزی گالوکۆنه، چونکه

ھهبت. خهسهتهی ئهم گالوکۆن نیم باوهڕهدا بهم لهم
خهسهتک؟ چ

لهگهڵ و ھۆنراوهیه. مۆسیقا له حهزی و کهم ملھوڕه کهسه، ئهو
ده یهوت بهشداری دهکات. ل حهزیان که ده ردهخات، خۆی ئهوهشدا وا
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وهکو خونده وارک نییه.  چاک گوتهبژكى بهم بکات، گفتوگۆکان
مرۆڤی لهگه ڵ دهقه . بهرانبه ریان ناکات. کۆیلهکانیدا لهگه ڵ مامهه
و له ڕزلنان فهرمانهواکانه. حهزی و ملکهچی سه ربهستدا نهرمه
دادهنت، کهسکی لھاتوو به خۆی فهرمانهواییش فهرمانهواییشه. بۆ
شارهزایی له و چاکه ڕاوچی بهکو قسهزانه ، و زانا نهک لهبهرئه وهی

جهنگدا ھهیه.
کهسهن. ئهو خهسهتهکانی ئهوانه ،به

ھهیه پاره بۆ حهزکی جۆره له دهروونیدا کهسه ئهو لهبهرئهوهی
ڕقی نیشان دهدات خۆی و دهرناخات حهزه ئه و الوی به ھهرچهنده 
ھهوی پارهکۆکردنهوه تهمهنهوه  چووه یان بوو که گهوره  بت، لهپاره
ببت نهیتوانیوه کهسه  ئه و که نییه، ھۆیه ئه و لهبه ر ئهمه  ئایا دهدات.

چاک؟ فهرمانهوایهکی به
کیه؟ چاکه فه رمانهوا ئهو گوتی: ئهدیمه نتۆس

بوون. تکهڵ و ھۆنراوه مۆسیقا تیایدا ھۆش، کهسهیه ئهو
ئهوه شتکی چاکه.

تیمۆکراسییهکهیه. ڕژمه وهکو تیمۆکراسی، الوکی
دروسته. بهتهواوی

چاکه باوککی کــوڕی ئهو دهبت: پهیدا جــۆرهش بهم الوه  ئه و
له ئارهزووی نابات. ڕژمکی چاک بهڕوه ی که دهژی، شارکدا  له 
خهکی کاروباری له نییه . خۆی دادگایی فهرمانبهری و و  ڕزلنان

نهبت. کشه تاکو تووشی ،نناقورتھه
دهبت به تیمۆکراتی؟ چۆن

و بۆه له گوی ده بت، که کاتهوه دروست الوه لهو ئهم کهسایه تی
وهکو مردی ژنانی دهبت. گوایه مردهکهی، باوکی گلهیی دایکی دژی
له حهزی دیکه پیاوهکانی وهکو ناڕوات. دهستی و نییه فهرمانبهر دیکه 
مرده کهی نادات. ده سهت و مشتوم به گوێ بدهنگه. نییه و پاره
کوڕهکهی گله یی الی لهبه رئهمه ناگرت. ژنهکهی بیروباوه ڕی له  ڕز

باش نییه. دایکیدا نیوه پیاوه، لهگهڵ باوکی دهت دهکات و
ھهیه. زۆریان گلهیی ژنانه ئه و گوتی: ئهدیمه نتۆس

ئهو بهدزییهوه  پیاوانهش جۆره ئهم خزمهتکاری تهنانهت ،به
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سزای باوکهکه کاتک دهکــهن. ماه کهدا کــوڕی لــهبــهردهم گله ییانه
بهرانبهر خراپه یهکی یان نــهداتــهوه ، قهرزهکه ی که ــادات، ن که سک 
دنهرم باوکی وهکو بسهنت، تۆه  دهدهن کوڕهکه ی ھانی کردووه
ئه وانهی دهبینت؛ و شت دهبیست له دهرهوهش ھه مان کوڕهکه نهبت.
خۆتھهقورتنه ریش خهت کهسانی ملھوڕ و و گهمژه دسۆزن به
باوکیشی دهگرت. له گوێ ھهروه ھا، دهگیرت. ل و ڕزیان دهکرن
بهراوردی دیکه دا که سانی ژیانی لهگهڵ و دهژی چۆن ئهو دهبینت
دهبته باوکی ڕادهکشن. خۆیاندا (ھزه) الوهکه بهالی دوو دهکات. ئهم
گهشه کردنی مایهی دیکهش کهسانی و ھۆشی گهشه کردنی مایهی
کهوتۆته و نییه خراپ سروشت به  خۆی له بهرئهوهی ئارهزووهکانی.
ناڕوات بهتهواوی دوو الیهنه دا لهم بهالی یهکک خراپهوه کهسانی نو

دهمنتهوه . ھهردووکیاندا لهنوان و
دهسنت. پهره ڕزلنان و سهرکهوتن بۆ حهزی

کردۆتهوه. ڕوون ئهم کشه یهت چاک زۆر من بیروڕای به
دووهمــی جــۆری و دووهم دهســتــووری سه ر  دمه ئستا باشه ، 

دهستووره دهکهوت). ئهو شون مرۆڤهکهش، (که
مرۆڤهکه باسی ئه مجاره بین، ئه سخیلۆسدا لهگهڵ ده کات پویست
خۆمان بهگورهی نهخشهکهی یان دهچت، له شارهکهی که  دهکه ین،

بدوین؟ ڕژمی شارهکه  لهسهر جۆری لهپشدا
دهدهین. باسهکهمان به درژه نهخشهکهمان بهگورهی

ئۆلیگارکییه. بدوین لهسه ری پویسته لره دا ئهوه ی وابزانم
لــهســهر موکدارتی کــه دهکــهیــن، دهســتــووره ئــه و بــه ــ، باسی 
تیایدا ھهژارهکان و دهکهن فهرمانهوایی دهوهمهندهکان دادهمه زرت.

دهكرن. ببهری له دهسهت
تدهگه م. من

ئۆلیگارکی؟ به دهبت تیمۆکراسی چۆن بزانین ناکات پویست
پویسته.

دهبینت. گۆڕانه ئهم کورکیش دنیام،
گۆڕانک؟ چۆن

و ڕژمهکه ده ڕوخنت. یهکهم، له ز پ دهبت خهزنهی دهوهت
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بهگورهی و خۆیان بۆ خهزنه خهرجکردنی دهکهونه فهرمانهواکان
یاساکه سهرپچی و ژنهکانیان دوایی خۆیان داده نن. یاسا ئهوهش

دهکهن.
دروسته، ئهوه دهکهن.

ــه ــهون ھــهمــوو دهک و دهکـــه ن یــهکــدی ــه ل ــان چــاو ــه واک ــان ــه رم ف
پارهخواردن.

وایه.
خۆش  پاره شیان چه ند دهکهنهوه. پاره کۆکردنهوهی له بیر  لهووه

دووردهکهونهوه. چاکهکردن له ئهوهندهش بوت،
له سهر  بن؟ جیاواز شتی دوو و چاکه پاره که نیت، باوهڕهدا  لهو

ڕا وهستن؟ جیاواز ته رازوو تای دوو
ڕاسته.

کهسانی و چاکه  پاره بگیرت و دهوهمهند ڕز له شارکدا له  ئهگهر
کهمتر دهبینرن. چاک

ڕاسته.
ڕزلنان و  سهرکهوتن ئــارهزوومــهنــدانــی ئاکامدا له کــه وابــوو،
دهیانهوێ دهکهن. دهوهمهند کهسانی له حهز پارهپهرست. به دهبن

دانانن. بۆ ھهژاران ڕز و دهوهمهندهکان فه رمانهوایی بکهن
بهدنیاییهوه.

ڕژمهکهدا ده ستووری لهگهڵ که ناکه ن، دروست یاسایهک جۆره ئایا
ھه روهھا، ھهبت؟ سامانهوه به موک و پهیوهندی یاسایهک بگونجت؟
چاوترسکردنی یان چهکدارهکه یانهوه، ھزه ڕگهی له بهزۆر یاساکهش

ناکهن؟ ئهوه ئایا دهسهپنن. خهکی
وایه. بگومان

دهبت. بهرقهرار دهستووره بهم جۆره ئهم بهگشتی،
چین؟ الیهنه خراپهکانیشی ھهیه؟ خهسهتکی چ بهم ،به

كهشتییهك ھهیه. ئایا شت یه ک بنهڕهتی بۆ پناسهکردنی یهکهمجار،
به مهرجک دهوهمهنده، لهبهرئهوهی ده وهمهندک دهست دهدرته
لهبه رئهوهی کهشتیهوانکیش نازانت؟  ھیج  کهشتیهوانیهوه، لهبارهی

نهدرتهوه؟ ل ئاوڕی ھهژاره
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نابات. بهڕوه  کهشتیهکه باشی به دهوهمهندهکه دنیام،
وا ده م. منیش

دهبت؟ شاریش (بهڕوهبردنی) بۆ نموونهیه ئهم ئایا
دهبت.

ئۆلیگارکییه. الیهنی خراپترین ئهوه کهوابوو،
دیاره وایه.

یهکهم الیهنی له ئایا دهیت؟ دووهمهوه چ خراپی الیهنی لهبارهی
بچووکتره؟

چیه؟ ئهو الیهنه
شاری و دهوهمهندهکان شاری شاره: دوو خۆیدا له شاره ئهو
یهکدی دژی و ناکۆکیدان لهنو ھهمیشه شارهش دوو ئهم ھهژاره کان.

دهکهن. کار
یه کهم خراپه. الیهنهش بهقهدهر الیهنی ئهم خوا به

ئهم الوازی ئهویش نییه. باشتر پشوو لهوانهی الیهنهش ئهم
به پویستیان جهنگ بۆ جهنگدا. ھهڕهشهکردنی ئاستی له ڕژمهیه
دهبته فه رمانهواکان بۆ ئهمهش بکرن. چهکدار زۆره خهککی
فهرمانهواکان ھهروهھا کهمن. ژماره به که گــهوره، مه ترسییهکی

بکهن. خهرج جهنگ بۆ پاره نایانهوێ پارهپهرستن.
خۆتھهقورتانیان لهبارهی ئهی خراپه. الیهنکی ئهوهش بگومان،
دهستووره ئهم بهگورهی ئایا ده یت؟ چ دیکهدا کهسانی کاروباری له
ئهمه تۆ بکهن؟ سهربازییش نییه بازرگانی و بۆیان جووتیارن ئهوانه ی

دادهنیت؟ دروست به
نییه. دروست نهخر،

یان دهرچت لوه خراپه ی یهکهمین دهستووره ئه م بزانین با ئستا
نا؟

چیه؟ ئهوه 
و شارک بۆ بچت و بیفرۆشت ھهیه ھهرچیهکی که سک ده ش
ھیچ و بژی ھهژارانه لهوێ ھهبت شارهوه بهو پهیوهندی بهبئهوه ی
ئهسپفرۆش، پیشهساز، ببت به بازرگان، نهتوانت نهکات. کارکیش

چهکفرۆش. یان
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خراپه. کارکی ئهوه
لهنو ئهم چونکه ناگرت، کاره جۆره لهم ڕگه ڕژمی ئۆلیگارکی

ھهژار. و دهوهمه ند ھهن؛ جیاواز کۆمهی دوو ڕژمهدا
ڕاسته.

فرۆشت خۆی شتهکانی کهسهی ئهو بکهوه: لهمهش بیر ئستا
بوو، موک سامان و خاوهن که پشتر، له ئایا ھیچی نییه، ئستا و

ھه بوو؟ شارهکهی بۆ زۆرتری سوودی
نهبوو. ھیچ ڕۆکی بهم ھاوتیان، له بوو یهکک

حهشار  شانهکه دا له خۆی ھهنگهی دابنن، که نره بهو  دهتوانین
ھیچ کارک ناکات؟ دهدات و

زۆر ڕاسته. سوکرات، ئهوه
و  پوهدان بۆ چزو ب و باڵ به نره ھهنگی ھهندک خوا ئایا  
ب ئهوانهی نه کردوه؟ دروســت چــزودار و باڵ  ب دیکهی ئه وانی 
خراپهکهر؟ چزوداره کانیش سواکهر، به نابن پیریدا ته مهنی له چزون

وایه. بهتهواوی
خراپهکهریش و گیرفانب و دز ھهبت سواکهر له شارکدا ئاشکراشه

پهیدا دهبن.
ئاشکرایه.

چۆنه؟ بووه سهقامگیر تدا ئۆلیگارکییان ڕژمی که شارانهدا، لهو
تدایه؟ سواکهریان ئایا

سواکهرن. دهژین تیایدا ئهوانه ی ھهموو له فهرمانهواکان بجگه
ھهبت، پوهدان بۆ بت چزویان کهسانی تدا نیت بــاوهڕهدا له و

گرتبن؟ به سه ردا دهسهتیان و فهرمانهواکان بن خراپه کهر
ھهن. باوهڕهدام لهو

و خراپ پهروهرده کردنکی یان پهروهرده، نهبوونی ئهوه ھۆی ئایا
خراپهکهیه؟ دهستووره

.به
دیکهشی زۆری خراپانه و الیهنه  ئهم ئۆلیگارکی ڕژمی کهوابوو،

نه کردوون. ئمه باسمان که  ھهیه،
ھه یه. خراپانه ی الیه نه ئهم باوهڕهدام لهو منیش
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فهرمانهواکانی ڕژمهی ئهو ئۆلیگارکی لهسهر زۆرتر لهمه لرهدا،
نادوین. بهستراوه سامانیانهوه و موک به دهسهتیان و دهوهمهندن
بزانین دهدهین ھهوڵ فهرمانه وا. به  دهبت که دهکۆینهوه، که سه لهو

دهست. فهرمانهوایی دهگرته  چۆن کهسکه و جۆره  چ
باشه.

شوهیه  ــهم ئــۆلــیــگــارک ب بــۆ  ئــایــا گــۆڕانــه کــه  لــه  تــیــمــۆکــراتــهوه
ڕوودهدات.

شوهیهک؟ چ
دهبینت له پ باوکی دهکهوت. شون پی تیمۆکرات باوککی کوڕی
بهردهنی به کهشتیهکه کهشتیهوانک وهکو شارهکهیه، دژی باوکی
به خۆیهوه  تدایه و ھهرچی ده کشت. کهشتیهکه کهناری دهریادا و
فهرمانبهرک یان گهره جهناکی باوکهش ئهو لهوانهیه دهبن. نووقم
یان مردن و حوکمی له دادگادا گهواھی درۆیان لهسهر داوه که بووبت،
و سهندراوهتهوه یاسایی ل یان مافی لهسهر دراوه،  دوورخستنهوهی

کراوه. سامانی داگیر و موک
دهچت. لهوه

دهڕوات و ھهیه دهخوات، ھهرچیهکی دهبینت. خهم ئهمانه  کوڕهکهی
ژیانهدا ئه م باری لهژر حاهته دا، لهم دهترست. خۆی ژیانی له و
بۆ پارهپهیداکردن دهدات ھانی ھهژاری ژیانی بهسهردا دت. گۆڕانی
که سه ئارهزووی ئهم نیت بــاوهڕهدا له و بکاتهوه. کۆی و بکات کار
کوی به سهری و بکاته تاج ھهبت، پاره پهیداکردن بازرگانی و بۆ

بیازنتهوه؟ فارسییهوه  شمشری تهوقهو و زین
باوهڕه دام. لهو

ئارهزووه کانی له  نزمتر به دهروون دیکهی بهشهکانی و ھۆش
و پــارهپــهیــداکــردن بۆ تهنیا ھــۆش  کۆیله. به دهیانکات و  داده نــــت 
موکدارهکان و موک بۆ دهدات ڕز بهکارده ھنت. ڕگهی کۆکردنهوه
پارهپهیداکردن بۆ ڕزلینانهوه  بۆ خۆشهویستی له گۆڕانه  ئهم دابنت.

ئۆلیگارک؟ به  نهبووه کهسه ئهم ئایا ڕوودهدات.
دهستووری چۆن دهچت له وهش و ئۆلیگارک به بووه  بهدنیاییهوه ،

ئۆلیگارکی ھاته کایهوه.
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بکهین؟ بهراوردی ئۆلیگارکییدا دهستووری لهگهڵ با
باشه.

که نییه،  لــهوــدا شتکه وه ھهموو له پش لکچوونهکهیان ئایا 
دهدهن؟ پاره به زۆر بایهخکی ھهردووکیان

ھهبهته.
پاره پویستیهکهیان به گورهی ڕهزیل کهسکی وهکو دووهمیش،

ده کهن. خهفه دیکه یان ئارهزووهکانی و حهز ده کهن، خهرج
ڕاسته.

ل زۆرینهی و دهیشارنهوه  و وهردهگرن شتک ھهموو له سوود
ئۆلیگارکین؟ دهستووره و کهس جۆره ئهم دهکهن. ببهری

گرنگه. ڕژمهکهشی و ئۆلیگارک کهسکی بۆ پاره  له گهتام. منیش
فربوون و پهروهرده به  بایهخ کهسه جۆره ئهم باوهڕهشدام، لهو

نادات.
کورک  بدات فربوون به بایهخ ئهگهر ھهیه. بۆچوونم ھامان  منیش
ل ڕزی ئهوهندهش و دانانت  گۆرانیگوتن بۆ  کۆرسهکهوه لهپش

ناگرت55.
باشه.

ئایا نهکراوه، پهروهرده لهبهرئهوهی ئهم کهسه بکهوه: لهمهش بیر
خراپهکاریشی سواکهرانه و ھهوستی بین ئارهزووهکانی دهتوانین

دهرنهخستووه ؟ خۆیان بهم تدایه،
بهدنیاییهوه.

دهردهكهون؟ ھهوستانه ئهو لهکودا دهزانیت
لهکوێ؟

بۆ گــهورهی ھهلکی  ئۆرفن پهرستگای پاسهوانی وهکو  له ودا،
بکات. خراپه ڕدهکهوت

ڕاسته.
دادوهر و کهسکی چاک به ھهرچهنده که ئه وه ناگهیه نت، ئهمهش
دهرنه خستووه؟ خراپهکه ی خۆی الیهنه ھشتا و نییه  ڕاست ناسراوه،
خراپهکانی الیهنه خراپه نهکات. ئهو ڕازیبوونهی نهگهیشتۆته خۆی ئهو
دهریــان لکراوه زۆری یــان  لهترساندا، بهکو لهناوبه رت، خــۆی 
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نهخات.
ڕاسته.

کهسانی مای و پاره به سهر ھهنگ نرهی وهکو که سانه، جۆره ئهم
دهژین. دیکهوه 

وایه.
دوو  ناوهوه  له دهژین. دهروونیدا جهنگی له که سانه جۆره  ئهم

شاردۆتهوه. خراپهکانی اليهنه چاکه کانی ئارهزووه  بهم کهسن،
ڕاسته.

چاک کهسکی ناوهوه له خۆی بهم داده نرت، ڕزی بۆ لهبهرئهمه،
نییه.

وابت. باوهڕهدام لهو
سهرکهوتن ڕهزیله، لهپشبککردندا بهرهو ئهم کهسه لهمه، بجگه
خۆی نــاودارتى بۆ له پشبککهدا پاره نییه ئاماده چونکه ھهژاره، 
خهرج ئۆلیگارکییهک کهم وهکو دهترست، دهستبوی له خهرج بکات.

دهمنتهوه. دهوه مهندی به دهدۆڕت، بهم لهبه رئهمه دهکات.
ڕاسته.

ڕژمی و ڕهزیلهکه  مرۆڤه لهنوان لکچوون له گومان پویسته 
بکهین؟ ئۆلیگارکیدا

نییه. گومان جگه ی ئهوه نهخر،
پ کۆتایی ئۆلیگارکییهوه لــه بــارهی باسهکهمان ــت ــه و ده رده ک
دتهکایهوه؟ ڕژمه  ئهم چۆن دیموکراسیهت. سهر دینه  ئستا ھاتبت.
دهکهین، دیموکراتیش ھهروهھا باسی مرۆڤکی چین؟ خهسهتهکانی

له باسهکهماندا. بهردهوامییه ئهمهش ڕژمه دهچت. لهو که
دیموکراسیهت چۆن ڕووده دات؟ گۆڕان له ئۆلیگارکییهوه بۆ باشه،

نییه؟ شارهکه  دهوهمهندبوونی مهبهستی بۆ ئایا
چۆن؟

پــاره له ڕگرتن بۆ یاسایهک دهوهمهندن که  فــه رمــانــهواکــان،
ماورانبوونی چونکه ناکهن،  دروست  الواندا  لهبهردهم خهرجکردن
ده دهن، سوود الوان به  قهرز ئــهوان تدایه. ئهوانی ســوودی الوان

دهکهن. ده وهمهنتر خۆیان بهمجۆره  دادهنن. قهرزهکهش لهسهر
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دروسته، ئهوه دهکهن.
له شوهی مامناوهندتی و  پاره  بۆ خۆشهویستی  ناکرت لرهدا 
نزمتر دیکه لهوی دهبت الیهنکیان بکرن. ھاوتهراز  ژیانگوزهراندا

بت.
ڕاسته.

خهرجکردن ڕادهی به گوێ له بهرئهوهی ئۆلیگارکییدا ڕژمی له
سواکهر. به دهبت تیایدا دهوهمهندک زۆرجار نادرت،

وایه.
پیه، چهکیان و دادهنیشن شارهکاندا له بکار کهسانه جۆره ئهم
موکهکانیان نین، ده وهمهند له بهرئهوهی ھهیه. پوهدانیش بۆ چزویان
ده ڕواننه ڕقوکینه وه به ناکات. پارزگارییان  یاساش داوه، لهدهست

شۆڕشکردنه. له حهزیان و (فهرمانهواکان) دهوهمهندهکان
ڕاسته.

ڕووخاوه ژیانیان که سانهی ئهو ئاستی له خۆیان بازرگانهکانیش
بشونن، که ئه وانهش ژیانی قهرزدان به ده دهن ھهوڵ و کور دهکهن
ژمارهیهکی و دهکهنه وه بهرز سوودهکهیان ڕژهی کردوه. بهرگرییان

سواکهر. نرهھهنگ و به  ده کهن له کۆمههکه  گهوره
بگومان ڕاسته.

کوژانهوهشی بۆ ئامادهبوونیان و دهکهوته وه خراپه یه ئهم ئاگری
به پارهکانیان که بن، ڕگه گر ئهوانهدا ئاستی له نایانهوت دهرناخهن.

دهدۆڕنن. شتک و ھهموو خهرج دهکهن دهستبوییهوه 
نادۆزنهوه. دیکهش چارهسهركى

چارهسهرک؟ چ
یاسایهک بچنهوه : خۆیاندا به دهکــات ھاوتیان له زۆر ئــهوهی
وهرگرهکه قهرز له  زۆر که  قه رزوهرگرتن، له سهر ڕکهوتن بۆ دابنرت
الیهنی دهتوانین لرهدا بکاتهوه. ڕوون قهرزکردنیش مهترسی و نهکات

بکهینهوه. کهم بازرگانیه جۆره ئهم خراپی
ئهوه یاسایهکی چاکه.

لهگهڵ مامهه فهرمانهواکان کــردهوه ڕوونمان شوهیهی به و
خۆشیان ژیانکی منداهکانیان و خۆیان بۆ بهم دهکهن، ھاوتیان
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جهستهییدا دهروونــی و ناخۆشی و خۆشی ئاستی له دامهزراندوه. 
ته مهیشن. و الوازن

ھهبهته.
له بجگه  ھــهژارهکــانــهوه، بهپچه وانهی دهوهمهندانه، ئــهم ئایا 

دهکهنهوه؟ ھیچی دیکه بیر له پارهپهیداکردن
نهخر.

له سهر گهشتکدا، له  فه رمانهواییکراوهکان و فه رمانهوا کاتک
یه کدی دهترسن؟ دهبینن له یهکدی له نو ئۆردوگایهکدا کهشتیهک یان
ھهژاره سیس مرۆڤه کاتک ناکهن؟ تهماشایان به ڕقهوه ئایا ھهژارهکان
دهوهمهندکی شانی به  شان جهنگدا له خۆر به ر ڕهشھهگهڕاوهکهی و
ناکاتهوه لهوه  بیر بووه ، گهوره سبه ر لهبه ر که دهکات، شهڕ قههو
بهو ھهژارهکانهوه چهوساندنهوهی ڕگهی له دهوهمهنده مرۆڤه ئهم
که نان، دادهنیشن کاتهی ھهژارهکان پکهوه ئه و گهیشتووه؟ پلهیه

نایهن؟ ھیچ کهکی به و ئمهدان بهزهیی لهژر مرۆڤانه ئهم
ڕووده دات. ئهوه باوهڕهدام لهو

نهختک (سهرما) به الواز و سیس لهشکی چۆن وهکو کهوابوو،
جهنگی بچووک بیانوویهکی به شاره جۆره ئهم دهکهوت، نهخۆش
له دهرهوه نییه  دوژمــن  به  پویستی ھهدهگيرست.  تیایدا ناوخۆ

بیوخنت. و بدات پهالماری
وایه. بهتهواوی

و ھــهژارهکــان سهرکهوتنی پاش دیموکراسیهت ـــاوهڕهدام ب له و 
سهرھهدهدات. شارهکهدا له نهیارهکانیان دهرکردنی و کوشتن

به ھاوتیان  ھهموو دهستوورهکهشیان بهگورهی ڕگهیهوه لهم
ھهده بژرت. زۆرینهوه لهالیهن فهرمانهواش و دادهنرت یهکسان

بهکاردت، شوهیه دادهمهزرت. زهبریش دیموکراسیهت بهم ،به
ده ترست. ده رکردن له نایاره که الیهنه چونکه

دهستوورکیان جۆره چ دهژین؟ چۆن ڕژمهدا، ئهم لهنو ھاوتیان
ھهیه؟

دیموکراته. کهسکی ڕژمه بهو سهر مرۆڤی دنیام،
ڕژمهدا) ئهو  سایهی (لهژر ھاوتیان ئایا  شتک، ھهموو پش
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ئهوهی دهتوانن ھه یه؟ بیروڕادهربینیان سهربهستی سهربهستن؟
بیکهن؟ دهیانه وت
دهبت وابت.

بهڕوه ژیان خۆیان ئارهزووی به ھه بت سهربهستیهیان ئهم ئهگهر
دهبهن.

وایه.
سروشتی و نین یهکدی وهکــو ھاوتیان ڕژمهشدا  ئــهم له نو

ھهیه؟ جیاوازیان
ھهبهته.

نیگاری، و نهخش به بت. جوانترین  ده ردهکــهوــت  ڕژمه ئــه م 
دهژی خاوهنی تدا کهسانه ی ئهو چونکه ڕازابتهوه، جــۆراوجــۆر
به ببینت شاره ئهم دوورهوه له کهسک ھهر جیاوازن. سروشتی

به رچاوی. دته ڕازاوه و جوان
ڕاسته.

نییه. باشتر لهوه ڕژمکی
دهیت؟ وا بۆچی

دهچت دهکات. لهوه مسۆگهر ھاوتیان سهربه ستی لهبهرئهوهی
خۆت دــی بــه  دنیام بکیت. ـــازاڕ دهســتــوورــک ب بــه  دــی خــۆت 

دهکهوت. دهست دهستوورهکهت
توانای ئه گهر تهنانهت نییه. فهرمانهوایی بۆ مه رج شــارهدا له م
دهست، بگریته فهرمانهوایی  بتهوت یان نهبت، فهرمانهوایشت 
داوایهکی حهزی تۆوه. ھیچ به بهستراون نا، جهنگ بکهیت یان بهشداری
بیت. بهشدار فهرمانهواییدا له بتهوت تۆ ئهگهر نییه ڕگهگر یاساییش

نییه؟ خۆش ژیانه ئهم ئایا
بت. بهرده وام ئهگهر خۆشه بهڕاستی

ڕژمه ئه م ئهوانهی دهیت؟ چ تاوانبارهکانهوه بدهنگی لهباره ی
قارهمانکی وهکو نابینیت داوه. دوورخستنه وهیانی و کوشتن فهرمانی

ناکاتهوه؟ ل که س بیریان ده چن دن و بده نگ نهناسراو
دهیانبینم. ،به

شاره کهماندا دامه زراندنی له ئمه ده یت؟ چ لبوردنهوه لهبارهی
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بخرنه دهبت له منداییهوه  که فهرمانهواکان نهکرد، باس ئهوهمان
دهرچت؟ ل چاکیان کهسانی و پهروهرده و فربوون بهرنامهی بهر
له ئاوڕ  تهنیا و  پیهوه ژر ناخاته  پالنه مان  ئهم دیموکراسیهت ئایا

ناداتهوه؟ زۆرینه
دهکات. ئهوه ،به

ئهمه دیموکراسیه تن. خهسهته کانی دیکهش ھهندکی و ئهمانه
کهسانی ھــه ژاره. فهرمانه واییهوه لــهڕووی بهم  جوانه، ڕژمکی
وهکو ھهموویان دهدات. پ یهکسانییان و دهژی تدا جۆراوجۆری

داده نت. یهک
تده گه م. مهبهستت له من

دیموکرات مرۆڤی بزانیت حهزدهکهیت دیموکراته؟ مرۆڤک جۆره چ
ده بت؟ پهیدا لهکووه، یان چۆن،

دهبت. پهیدا حهزدهکهم بزانم چۆن ،به
باوکی وهکــو ڕهزیلهکه،  ئۆلیگارکه کــوڕی نییه؟ بهمجۆره ئایا 

دهرناچت؟
ھهبهته.

پاره خهرجکردنی بۆ ئــارهزووی بهزۆر باوکی  وهکو کوڕهکهش،
دادهنت. پویستی نا به و ده کات خهفه

دروسته.
بزانیت؟ ناپویست پویست و جیاوازیی نوان دهتهوت

بزانم. حهزده کهم
چونکه بھنین، ل وازیــان ناتوانین که پویستن، خۆشیانه ئه و

ماوهتهوه. ئمه بۆ سروشتهوه له ئهمهش سوودبهخشن؟
ھهبهته.

دادهنین. پویست به جۆرانه ئهم
وایه.

دهتوانین و نابات چاکهمان بهرهو بوونیان که چۆنن، خۆشیانه  ئهو
بھنین؟ ل وازیان

ناوزهدیان بکهین؟ ناپویست به  ڕاسته، ئهگهر
ڕاسته. ،به
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لهسهر نــمــوونــهیــان تبگه ین واتــاکــانــیــان لــه باشتر  بــۆئــه وه ی 
دهھنینهوه.

باشه.
ئهو خواردن، له چژ دادهنرن: پویست به چژانه جۆره ئهم ئایا
پویست بهھزمان دهکات، و تهندروستیمان باشه خواردنهی بۆ جۆره

نییه؟
پویسته.

و چاکه لهشمان بۆ پویسته:  ڕووهوه دوو  له خــواردن چژی 
دهدات. ژیانمان به بهردهوامییش

.به
لهودا پویسته، خۆشیش خواردنی له و چژوهرگرتن حهزکردن

ھهبت. ژیانمان بۆ سوودی که
تهواوه.

بیخۆین، چونکه نهمانهوت و بکهین خواردنک ئهگهر ئارهزووی
دهبت و خراپه تهندروستیمان  بۆ ئــهوه  فرکراوین منداییهوه له 

دادهنیت؟ ناپویستی به  تۆ بین، خۆڕاگر لهبهردهمیدا
ناپویسته. بگومان

بازرگان به پشوو ئه وانهی و ڕهزیــل به ئـــارهزووه  جــۆره ئه م 
ھهیه. له پرۆژهکانمان زۆر سوودیان بۆ که دانانت،

بهدنیاییهوه.
دیکه ئهوانی و سکس تهماشای ئارهزووهکان بۆ شوه  بهھهمان

ناکهیت؟
دهکهم. تهماشایان شوهیه  بهو ،به

ھهنگ نرهی له مرۆڤهی  ئهو که  نهکرده وه،  ڕوونمان  پشتر له
ئاره زووه کات ھه مان ئارهزووانه . جۆره له م په دهروونى دهچت
ئۆلیگارکیهکهش فهرمانه وا دهکهن.  بهسهردا  حوکمی ناپویستهکان

دهکه وت؟ پویستهکان ئارهزووه شون
وابوو. به

مرۆڤکی چــۆن  بزانین باسهکهمان، ســهر بگه ڕینهوه با ئستا
ئهم شوهیه بهم من بۆچوونی به به دیموکرات. دهبت ئۆلیگارک
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ڕوودهدات. گۆڕانه
شوهیهک؟ چ

و دهبت گهوره و فربوون پهروهرده  و ب ڕهزیلی به الوهی ئهو
نزیک جۆره کهسانه لهو خۆی دهکات، ھهنگوینی نرهھهنگهکه  تامی
بهرهو گۆڕانکارییهکانی سهرهتای دهدهن. پ خۆشی که دهکاتهوه،

سهرھهدهدات. دیموکرات کهسکی
دهچت. گۆڕانهکه سهرهتای له ئهمه

 لهگه به ھاوکاریکردن له شارکدا پارتکی ڕامیاری چۆن وهکو
سه قامگیر دهسهتی خۆی دهتوانت دیکهدا شارکی له ھاوبیر پارتکی
ھهمان که لهوانه بکات، یارمهتی  ئهو الوهش دهتوانت داوای بکات،

ھه یه؟ ئهویان ئارهزووی و حهز
دهتوانت.

بکات ــه و ئ ئۆلیگاركى ھهوستی لــه بــهرگــری  الیهنک ئــه گــه ر 
خزانهکهی دیکهی ئهندامهکانی یان باوکی، الیهنه ئهو نییه.  گرنگ
دژی و سهرھهدهدات لهنودا یاخیبوونکی و ڕهتدانهوه  جۆره بت

ڕادهوهستت.
ڕاسته.

ڕژمی بۆ ڕگهخۆشکهر به  ده بت دیموکراسیهت  ھهندکجار
له و دادهمرکنه وه الوک چهند ئارهزووهکانی  لرهدا ئۆلیگارکی.

دهبت. بهرقهرار ئارامی دهروونیاندا
ڕوودهدات. ئهوه

نوێ ئارهزوویه کی چهند ئارهزووانهدا ئهو دامرکاندنه وهی لهگهڵ
ئهو باوکی چونکه نزیکن، کۆنه کانهوه ئارهزووه له که سهرھهدهدهن،

بکات. پهروهرده منداهکانی چۆن نهیزانیوه الوانه
دروسته.

ھانيان دهکه نهوه. نزیکیان خراپ له ھاوڕی نویانهش ئارهزووه ئهو
بکهن. دروست منداڵ و بکه ن سکس بهدزییهوه دهدهن

ڕاسته. زۆر
نهزان دايدهنن، به و دهکهن الو داگیر دهروونی ئارهزووانه ) (ئهم

ناناست. ڕاست و چاک ڕگه ی که
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ڕوودهدات. ئهوهش
و ڕهنگاوڕهنگ وشهی ناڕاستی، (زانیندا) پاسه وانی نهبوونی له گهڵ
خۆیان دهسهتی و سهرھهدهدهن دهروونيدا له نو بناغه وای بب

دادهمهزرنن.
سهرھهدهدهن. ئهوانه ،به

ئهم ئارهزووه گوھهوهرنانهدا الوه لهگهڵ ئهو حاهتهدا لهم ئایا
به یارمهتی بدات، بیهوت خزانهکهی له یه کک ئه گهر بهئاشکرا ناژی؟
نانت؟ ڕوویهوه به ده ست و ناگرت ل ڕگه ی ڕهنگاوڕهنگهکانی  وشه
جهنگدان. مامناوهندتی له دهسهت سهقامگیرکردنی بۆ ئارهزووهکانی
که ناگه یهنن، باوهڕه بهو الوه که ئایا دادهنن.. گهمژهیی و به ترسنۆکی

بن؟ نالهبار خۆڕاگری و خهرجکردندا له  دهستگیری
دهکهن. ئهوه بگومان

الیهنه دهرکردنی و دهروونهکهدا لهنو خۆیان جکردنهوهی پاش
مهشخهڵ تیشکی شهرمی، وهکو ۆدان و بو بهفی چاکهکان بهره یی
مندادروستکردنی و به رهیی دهروونهکهوه. نو خۆیان دهھاونه بهپهله
دهبت الوه که دادهنن. و ئازایهتی سه ربهستی به وپالن) نهخشه ب)

ناپویستهکان. ئارهزووه شونکه وتووی و بهرهخواز به
ڕوودهدات. تیادا گۆڕانهی ئهم ،به

ـــارهزووه ئ ترکردنی بۆ خــۆی کاتی و ــاره پ گــۆڕانــه ئــه م  پــاش 
بوو پیر که بت، بهختداریش ئهگهر دهکات. خهرج ناپویستیهکانی
ڕوو الوتی)، (تهمهنی ئـــارهزووەكانى و حهز دامركاندنهوەی پاش
دهستیانهوه. ژر دهخاته خۆی و دهکات پویستهکان ئــارهزووه له 

دادهنت. ھاوتهراز ناپویستیهکاندا  ئارهزووه لهگهڵ ئهمانیش
ڕاسته.

یهکهمیان جۆری جیاواز ئاره زوو ھهبن؛ ناکات دوو بهوهش بوا
جهوی دهبت که خراپ، و ناپویست دووه میان چاک، و پویست

دادهنت. چاک به ھهردووکیان ئهو بگیرت.
ئارهزووهکان له شوهیه، بهو ئــهودا شونی له  کهسک ھه موو

تدهگات.
ئارهزووه کانيهوە. ھهندکجار دهسهتی ژر دهخاته خۆی ڕۆژانه
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ھهیه واش ده گرت. جاری شمشاڵ دهنگی له  گوێ دهخواتهوه و زۆر
دهکات، وهرزش ھه ندکجار دهکــات؛ پارز و دهخواتهوه ئاو  ته نیا
دهدات فهلسه فهش ھه وڵ تهنانهت ناجووت؛ و ھهیه تهمهه جاریش
بیروڕاکانیدا دهربینی له .ندهقورتھه ڕامیارییهوه له خۆی بت. فر
دهکات. ھاوار و ده بتهوه بهرز کورسییهکهیدا لهنو حهماسهته وه به
به بازرگانیش و سهرباز به دهبت بت سهربازی له  حهزی ئهگهر
خۆی ژیانی بهم نابینرن، ژیانیدا له پویستی و ڕکوپکی بازرگان.

و بهختهوهر دادهنت. و سهربهست خۆش به
یه کسانیی  به باوهڕی که  دهکه یت، که سه ئهو ژیانی باسی چاک  تۆ

ھهیه. یاسایی
ناخیدا له جیاواز خهسهتکی چهند ئاۆزه  مرۆڤه ئهو دهم، ھهروهھا
دهچت. لهبهرئهمه، دیموکراسی ڕژمکی له کۆبوونهتهوه. دهروونی

بهرن. ژیانی به حه سوودی پیاوهکان و ژن له زۆر لهوانهیه
ڕاسته.

دابنین؟ دیموکرات کهسکی به مرۆڤه ئهم ئایا
دیموکراته. کهسکی ئهوه لهگهتام، من ،به

ھهروەھا فهرمانهوا؛ چاکترین و دهستوور چاکترین ئستاش
بدوین. زۆردار ماون لهسهریان و زۆردارتی

وایه.
سهریھه دا ئۆلیگارکییه وه له دیموکراسیهت شوهیهی بهو ئهمیش ئایا

چۆن؟ سهرھهنادات؟ دیموکراسیهوه له
دامهزرا. وانهبوو؟ سامان و موک ئۆلیگارکی لهسهر

ڕاسته.
به شتانهی ئهو بۆ دیموکراسیه تیش سنوری ب ئــارهزووی ئایا

ڕژمهش؟ ئهم ڕووخانی ھۆی نابته دادهنت، چاکی
چیه؟ لهو چاکه یه مهبه ستت

به  سهربهستی دیموکراسی ڕژمکی سهربهستیه. مهبهستم  
به ئهوانهی بۆ دیموکراسی  ڕژمی لهبهرئه مهیه  دادهنت.  چاکترین

چاکترینه. سهربهستن سروشت
دهبیستین. ئهمه زۆرجار ،به
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الیهنهکانی  گونهدان به و سهربهستی بۆ سنور ئارهزووی ب ئایا
خۆش ناکات؟ دیکتاتۆریهت بۆ ڕگه دیکهی ژیان

چۆن؟
ساقیهکانی  سهربهستییه  تینوی که دیموکراسی، ڕژمی کاتک  
خواردنهوهی لهبهر ڕژمهکه خراپ بن (فهرمانهواکان) دهوروبهری
ڕگهی فهرمانهواکان  ئهگهر بت. سهرخۆش سهربهستی شهرابی 
ناوزهد ئۆلیگارک به  شارهکهوه، له الیهن بهرنهدهن سه ربهستییه ئهو

دهدرن. سزا و دهکرن
ڕاسته. ،به

بکهک و کۆیله به ــهن دهک فهرمانهواکان پــه یــهوی  ئــه وانــهی
دهکهن. شونکدا ھهموو له فهرمانهواکان ستایشی که  دادهنرن،
فهرمانهواییکهرهکانی فهرمانهواییکهرهکان، وهکو فهرمانهواکانیش
شارهدا لهم پویسته دهکهن. ھهسوکهوت فهرمانهواکان وهکو ش

بکرت؟ سنوردار سهربه ستی
ھهبهته.

لوه بهرهیی و دهبتهوه بو ماهکاندا نو به ئهو سهربهستیه 
دهگرتهوه. ژیانی ئاژههکانیش تهنانهت دهردهچت.

چیه؟ مهبه ستت
دهترست. کوڕهکهی له و دهكات ھه سوکه وت منداڵ وهکو باوک،
ترسی داده نــــت. به سهربهست خــۆی و بــاوک به دهبت مندایش 
وه کو شارهکهدا، له بگانهیهک  دانانت.  بۆ ڕزی  و نییه باوکی له

یهکسان دهبینرن. به و دهکرت لهگهدا ھاوتیهک مامهه ی
ڕوودهدات. ئهوه ،به

مامۆستاکان دهردهکهون.  بهمجۆره دیکهش وردهکانی شته  وایه.
خوندکارهکانیش دهکهن. بۆ ستایشیان دهترسن، خوندکارهکانیان له
قسهکردندا له و کردهوه به الوهکان بهگشتی، مامۆستاکانه. له ڕقیان
گهورهکانیش دهکهنهوه. الساییان و دهکهن کشبپ گهورهکاندا لهگهڵ
ڕادهبورن دهکه ن، یاری ئهوان وهکو ڕیزی الوهکانهوه ، دهخهنه خۆیان

ناترسن. دهسهت له و
ڕاسته. بهتهواوی
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ئهوپهڕیسهربهستیلهودا بهرقهراردهبت، کهکۆیلهوخاوهنکۆیله،
لهبیرمچووباسی یهکسانیی ھهروهھا، پیاو، وهکویهکسهربهستن. ژنو
بکهم. پهیوهندییهکانیاندا  ژنوپیاولهبهردهمیاساداوسه ربهستیهکهیانله 
ئــهســخــیــلــۆس ـــهڵ ـــهگ ل ــــــیـــت؟ ئـــایـــا  ـــــه وه  چ ده ــــاره ی ئـــــاژه ــــه ب ل
بــیــدرکــــنــه“56. زارتـــه لــهســهر ”ئــــهوهی ــت، ــ  ــن، کــه  ده ــه وی ــده ک ڕ 
نازانت نهکردبتهوه تاقی ئهوهی دهکهم: باسی بهمجۆره بهدنیاییهوه.

سهربهسته. چه ند دیموکراسیدا شارکی له مای ئاژهی
به  کــه ر و ئهسپ دهستگیران؛ به  دهبت ســهگ دهین،  وه کــو  
دهدهن. به خه کدا خۆیان و ده سوڕنهوه نو شاردا به سهربهرزی

سهربهستن. شوه  بهھهمان دیکه ش ئاژههکانی
دهیزانم. منیش دهکهیت باسی تۆ ئهوهی

ــهق د چــهوســانــدنــه وهدا ئاستی لــه بــه کــورتــیــه کــه ی: ھــاوتــیــان
چهوساونهتهوه که بکهن، بهوه ھهست تۆزقاک تهنانهت ڕادهوهستن.
و یاساکان نادهنه  گوێ دواجاریش ڕادهوهستن. دژی و دهبن توڕه

دانانن. خۆیانهوه ژوور له دهسهتکیش ھیچ
وایه.

ھهوستهوه سهرھهدهدات. لهم من، زۆردارتی بۆچوونی به
ڕوودهدات. چی ئهمه  دوای بهم راسته،

ھۆی ــووه  ب ھــات، ئۆلیگارکی ڕژمی تووشی نهخۆشیهی ئــه و 
لهم به م دهبت، ڕژمهش ئه م تووشی نهخۆشی ھه مان ڕووخانی.
زۆرجار دهبات. لهناو دیموکراسیهت و گرانتره نهخۆشیهکه ڕژمهدا
ئهمهش خۆی. دهگرته  دژوهستاو  ئاکامکی بوارکدا  له  زیادهڕۆیی
دهستووردا و ڕژم له دواجاریش لهشدا، و ڕووهک و وهرزهکان له

ڕوودهدات.
چاوهڕوانکراوه. شتکی ئهوه

نییه گرنگ کۆیالیهتیه . ئاکامهکهی سهربهستیدا له زیــادهڕۆیــی 
ڕوودهدات. ھهر بت، شارکدا کهسدا، یان تاکه ژیانی له  ئهمهش

وایه.
لهو دیموکراسیهته. ئاکامی زۆردارتی ــاوهڕهدام ب لهو که وابوو،

کۆیالیهتی. ئهوپه ڕی دهگهینه سنوورهوه ب سهربهستییه
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لهباره. بۆچوونکی ئهوهش ڕاسته،
پرسیارت  تۆ بت. جیاواز تۆ پرسیارهکهی ده کهم ھهست بهم
دیموکراسیهت و ئۆلیگارکی تووشی که کرد، نهخۆشییهوه ئهو لهبارهی

دهبت.
وایه.

له دهستهیهک بکهم، باسی وهمدانهوهکهدا بوو، له لهبیرمدا ئهوهی
فهرمانهواو به دهبت ئازاترینیان که بوو، دهستبوهکان تهمهه مرۆڤه
به ئهندامانهشمان جۆره دوو فهرمانهواییکراو. ئهم ترسنۆکترینیشیان

چزو دانا. و ب نره ھهنگی چزودار
ڕاسته.

بۆ دهکهن. دروست دهستوورک ھهموو بۆ کشهيه جۆره دوو ئهم
و چاک پزیشکی ئه مانیش دژی زراون. نهخۆشی و به غهم وهکو له ش
سهرھهدهن نهھن ده دهن ھهوڵ دهکهن، کار شارهکهدا له یاساسازکهر

بکهن. بنبیان کات بهزووترین دهیانهوت ھه دا سهریشیان که و
بکرن. بنب پویسته

چینی یهکهمیان ھــهن: چین س دیموکراسییدا ڕژمکی له نو
سهرھهدهدات ئۆلیگارکیشدا ڕژمی لهنو چینه ئهم ملھوڕهکانه.
بۆ چینهش  ئهم سهرھهدانی  ھۆی کرد).  ناوزهدمان نرهھهنگ  (به 

دهگهڕتهوه. بهربوهکه سهربهستییه
وایه.

ئهمه زه قتره. دیموکراسیدا له ڕژمکی بهم
چۆن؟

فهرمانهواییان مافی چینه ئهم نو ئهندامانی ئۆلیگارکیدا ڕژمی له
ڕژمی له بهم نین، بهھزیش نهکراون. ــهروه رده پ و نــهدراوه   پ
دهوری له تهنیا  خهکی فــه رمــانــهواکــهران. به دهبــن دیموکراسیدا
ڕامیاریی دهسهتی خاوهنی به  نابن و کۆدهبنهوه  گوتهبژهکاندا

شارهکه.
ڕاسته.

خهکهوه جیاوازه. زۆرینهی له که ھهیه، کهوابوو چینک
ئهو چینه چیه؟
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بهڕوه ڕکوپکی پیشهکه و بهرنامه به بازرگانیکردندا ئهوانهی له
دهبن. و دهوهمهندتر ده کهن زۆرتر پهیدا پارهی دهبهن،

دهشت.
دهکهن. دروست نرهھهنگهکان بۆ زۆرتر ھهنگوینی ئهوان

 چۆن (ھهنگوینی)زۆرتردروستدهکهن، کهئهوان(له شاره کهدا)کهم بن؟
لهسهریان ھهنگهکان نره که ده وه مهند، چینی دهنم ناو ئهمه من

دهژین.
لبنین. ناوهیان ئهو دهتوانین

دهکهن.  دروست سیهم ئیشوکاری دهستین چینی خهریکی  ئهوانهی
ڕامیارییهوه تھهناقورتنن. له کاروباری خۆیان ئهوان

پکهوه ــهم ب ھــهیــه، سامانیان و موک کهمیش  ــهکــی  ڕاده ی بــه  
ڕژمی دیموکراسین. نو چینی بهھزترین گهورهترین و

ڕاسته،
به شداری ھهنگوینخواردندا له بیانهوت مهگهر یه کناگرن، بهم

بکهن.
بهشکی فــهرمــانــهواکــان ھــهرچــهنــده ده درـــت. به شیان  ئـــه وان 
خۆیانی بۆ دهسهنن دهوهمهندی چینی له که ھهنگوینه ، ئه و زۆری

ھهدهگرن.
دهکرت. دابهش خهکدا بهسه ر جۆره بهو ،به

کهسانی بهسهر و دهسهنرت ل سامانهکهیان و موک ئهوانهی ئایا
بکهن؟ خۆیان له بهرگری دهتوانن دهکرت، دابه ش دیکهدا

ھهبهته.
تاوانباریان نرهھهنگهکان بهوه بکهن نهیانهوت شۆڕشیش ئهگهر

ڕهفتار دهکهن. ئۆلیگارکییانه کۆمهن، دژی گوایه دهکهن، که
ڕاسته.

و  ئۆلیگارک به دهبن ل کراوه دهزانن زومیان کاتک کۆتاییدا،  له
خۆیان خواستی به ئه مهش دهبهن. ئۆلیگارکی خراپی الیهنی پهنا بۆ
دهمننهوه. نره به نهزانی ڕژمی دیموکراسیدا) (لهنو نییه. خهکیش

ھهیاندهخههتنن. ھهنگهکان
ئاراوه. دته دادگاییکردن و تاوانبارکردن لرهدا
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ڕاسته.
گهورهی خۆیان و پشهوای به بکهن تاکک خهکی فرنه کراون ئایا

بکهن؟
دهکهن. ئهوه

لــــرهوه زۆردار ـــه. ـــی زۆرداری پهيدابوونى  سهرهتای ئــه مــه ش 
سهرھهدهدات.

وایه.
چۆن ــک  زۆردار بۆ کۆمههوه، لهپشهوایه کی گۆڕانکارییه ئه و
نو وهکو پاهوانی پشه واکه، که ڕوونادات، لهودا دهستپدهکات؟ ئایا
بکات؟ ھهسوکهوت ئارکادیا زیۆس، له لیکیۆنی پهرستگای چیرۆکی

چیرۆکه؟ کام
و ــردوه ک قیمه  دیــکــه دا گۆشتی لهگهڵ مرۆڤیان گۆشتی گوایه  

چیرۆکه ت نهبیستووه؟ ئهم گورگ. به بووه خواردوویهتی و
بیستوومه.

شارهکهدا بهسهر دهسهتی که ڕوودهدات، پشهوایهدا له و ئهمهش
و که سوکار خونی ئــه گــهر  ناگرت ڕــگــهی شتک ھیچ گــرتــووه . 
بۆ بکات، دروست  بۆ ساختهیان کشهی  بژت؛ خۆی خزمهکانی 
خونی دهربکات، کوشتنیان فهرمانی و ڕایانکشت دادگاییکردن
ــان ــهدهری دهرب یــان دهکــوژــت، ھهندکیان بــخــواتــهوه. ھاوتیانیش 
زهوی یاسای دابهشکردنی الده بات و خۆی لهسهر قهرزهکان دهکات.

ھهدهوهشنتهوه.
ده ستی به ئهگهر ده بــــت؟ چی  چارهنووسی کــارانــه ئــه م دوای 

زۆردار؟ گورگ، یان به نابت دوژمنهکانی نهکوژرت
به زۆردار. دهبت بگومان

ڕادهوهستت. دهوهمهند چینی دژی کهسهیه ئهو ئهمه
دروسته.

و بگه ڕتهوه دیکه جارکی بتوانت  و دهرکرا  شارهکه له ئه گهر
ناکات؟ ڕهفتار دڕنده تر دهست، بگرته دهسه ت

ھهبهته.
ھهوی ھان بدهن جهماوهر دژی دوژمنهکانیشی ئهگهر نهیانتوانی
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دهدهن. بهدزییهوه کوشتنی
دهکهن. ئهوه

پاسهوانی بــه دهبـــن کــه پــــش، دــتــه ــهش ــه وان ئ ــــره دا کشه ی  ل
زۆردارهکه.
ڕاسته.

مهترسیدایه. له ژیانی لهبه رئه وهیه  ئهمهش
ڕاسته.

دژی کـــه  دهکـــرـــت، تـــاوانـــبـــار ــــهوه  کــاتــــک ده وـــه مـــه نـــدـــک ب
ده ــــت؛ کـــه ـــــه، وای ــس ــرۆســ ک ــــو پــــشــبــیــنــیــهکــه ی  کـــۆمـــه ـــه ، وه ک
کهناری  و بهردی زیخ نو گهیانده  خۆی و ترسنۆکانه  شهرمانه ب 

ھرمس. ڕووباری
شهرم ناکات. ئهوه ڕاسته 
دهیکوژن. بگیرت بهم

بهدنیاییهوه.
داناوه. بهرز گهوره و خۆی به پشهوایه ی بهزهوییدا نهدراوه  ئهو
شاردا گالیسکهی لهنو زۆردارک وه کو نهیاره کانی، له ناوبردنی پاش

ڕادهوهستت.
ھهیه بیکات؟ چ لهوه زیاتر

و مرۆڤه ژیانی ئهو له جۆری بهختهوهری  پویسته باسی ئستا
تدا دهکات. فهرمانهوایی زۆردار که شارهدا بکهین،

بکهین. باسی حه زدهکهم پویسته ،
دهسهتوهرگرتنيش پاش ماوه یه کیش بۆ سهرهتاوه له زۆردار ئایا
نادات؟ پ زۆریــان بهنی نــادات؟ ھاوتیان نیشانی خۆش ڕووی
دابــهش بــهســه ردا زه ویــیــهکــانــیــان النــابــات؟ قــه رزه کــانــیــان لــه ســه ر
دهرنـــاخـــات؟ چـــاک و  نـــاکـــات؟ خـــۆی وه کـــو پــــشــهوایــهکــی نـــه رم

دهکات. ئهوه
دهکات خۆش جه نگ ئاگری و دهکات دوژمنه کانی له  ڕوو ئهمه پاش
کاره ئهم پشهوایهک بۆ بوونی باوه ڕهی ئهو بگهنه ھاوتیان  تاکو

پویسته.
ھهبهته.
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له بیر و دهبن ھهژار دهدهن جهنگهکه بۆ باج ئهوهنده ھاوتیانیش
دژی وهستان بۆ کاتیان و دهکهنهوه ڕۆژانهیان ژیانی پویستیهکانی

نابت. فهرمانهواکه
بهدنیاییهوه.

ناوزهدی  خائین به بکات کهسک گومان له ئه گهر ئهمهوه ،  لهسهروو
نابات؟ لهناوی و ناکات

جهنگ ده یهوت و جهنگخوازه  ھهمیشه زۆردار نییه  لهبهرئهمه
بکات؟ بهرپا

وایه.
لیهتی؟ ھاوتیان ڕقیان نییه لهبهرئهمهش

ھهبهته.
یارمهتیان کــرد، زۆردارهکــه یــان پشتگیری ئه وانه ی لهمه، بجگه  
دهسهتن، خاوهنی دهوهتهکه دا له ئستاش وهرگرت، دهسهت دا
خۆیان دهرنابن؟ بیروڕای ئهو لهالی ناگرن و زۆردارهکه له  ڕهخنه

دهکهن. ئهوه
و  ببینت له نزیکهوه  دهوه مهندن و زانا ئازا، ئهوانهی پویسته   

بدات. نهمانیان ھهوی بهردهوام دابنت، دوژمنیان به خۆی
دروسته.

لهشی  لهسهر پزیشکهوهیه  کارکردنی بهپچهوانه ی ئهمهش ،به 
نهخۆشک.

بکرت. پویسته کاره  ئهو فهرمانه وایی بکات بیهوت ئهگه ر
چهوساوهدا  و ھز کهم زۆرینهیهکی لهگهڵ دهبت نییه. چاری  ئهو

بمرت. یان بژی،
.به

ئهوهندهش بتهوه ، بــهرز بهرانبهری ھاوتیان  ڕقــی چهند ئایا
بیپارزن؟ نییه پاسهوان به پویستی

ھهبهته.
پهیدایان  لهکووه ئهون؟ متمانهی جگهی پاسهوانانهی ئهو  کن

دهکات؟
ڕایاندهگرت. و دهکات په یدایان پاره به
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دن. شونی دیکهوه که له ھهنگه ، دهخۆم مهبه ستت نره سوند
ڕاسته.

ئاماده نین؟ شارهکه؟ ھاوتیانی ئهی
بۆچی؟ ئامادهبوون

به  دهیــانــکــات و دهکـــات ســه ربــهســت شــارهکــه نو  کۆیله کانی   
پاسهوان.

دهبن. دسۆزی زۆر دنیام،
بت. بهختهوهر زۆر دهبت زۆردار

پاسهوانانه بهم  پشت و بردبت  لهناو  خۆی دوژمنی  و دۆســت
ببهستت.

مووچهخۆرن. پاسهوانهکانیش
ده وت.  خۆش زۆردارهکهیان دهوروبهری کهسانی پاسهوانانه  ئهم

دهخهنهوه. دوور ل خۆیانى ڕقیان لیهتی و بهڕزه کانیش ھاوتییه
ھهبهته.

وئوریپیدسیشتراجیدیانووسکی  تراجیدیاشتکیچاکه   لهمڕووهوه،
گهورهیه57.

بۆچی؟
دهبن که ــان، زان زۆردارانـــه ”ئــهو دهت، زیره کانه له  شونکدا
ئمه که سهیه، که ئهو ”زانا“ له مهبهستی زانا“. ھاوڕی کهسانی به

بکات. زۆردار ھاوڕیهتی نهماندیوه
داناوه. خوا به زۆرداری دیکهشدا شونی له بهی.

بۆ  ستایش ئهگهر زانان تراجیدییهکان شاعیره مادامه کی  که وابوو،
بژین. شارهکهماندا له نادهین ڕگهیان بکهن، زۆردار

دهبوورن. لمان دنیام
و  خهکی کۆدهکهنهوه دهڕۆن. دیکه شارهکانی باوهڕهدام بۆ  لهو
بۆ زۆردارییان و دیموکراسیهت باسی دهگرن، بهکرێ دهنگبهرزهکان

دهکهن.
ده کهن. کاره ئهو

خهت و دهنــرــت ل ڕــزیــان ــــهوه لــه الیــه ن ســه رۆکــه زۆردارهک
ئهوهندهش بکرنهوه، بهرز ڕووهوه لهو چهند ئهوان به م دهکرن،
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دهبینرن. نزم کۆمهدا، لهچاو
وایه. بهته واوی

پاسهوانهکانی  بۆ بگهڕینه وه با ڕنهکهوتین. ئهمهش لهسهر  ئمه
.بدهین مووچهیان چۆن بزانین تاکو زۆردارهکه ، سهرۆکه

به ده گرت. دهوهتدا خهزنهی بهسه ر دهست زۆردارهکه ئاشکرایه،
دهکات. خۆی پاره خهرج ئارهزووی

نهما؟ تدا ئه گهر خهزنه ھیچی دهکات چ
باوکی. موکی سهر بۆ دهگهڕتهوه ئهوسا

ئهوه دهکات.
نییه ڕاست بوو لهوهی توڕه ئهگهر خهکی چ دهیت؟ بهمه سهبارهت
بت، بهپچهوانهوه  یهکهم، دهبت باوکی بژی، لهسهر گهوره کوڕکی
نهکردووه، دروستی باوکی دووهم، بکات. باوکی چاودریی کوڕهکه
بکات. بهخویشی و چهوسنه ر و زۆردار  به ببت بوو گــه وره که 
خهکیش ده رده کات، ماه وه له کوڕه کهی باوکک چۆن وهکو سیهم،

بکات. شار چۆڵ ده کهن لهم زۆرداره داوا
چۆن  ھهیه، کوڕکیان جــۆره چ دهردهکــهوــت، بۆیان خه کی  
بهھزک دهیانهوت الوازن که ئهوان، کایه وه. ھناوهته زۆردارکیان

دهربکهن.
بهکار  باوکی دژی زهبر دهتوانت، زۆردارهکــه چیه؟ مهبهستت  

بھنت؟
باوکی دهدات. پهالماری چهکی ئهو کاتهی ،به

پیره پیاوه لهو ڕز باوککوژه، زۆردارهکــه که  ئهوهیه، مه بهستت
نو دهداته فيان ڕزگار بکات، تاوه که لهنو خهکی ناگرت. بۆئهوهی

خاوهنیان. به  کردوه خۆی و ئاگرەکهوه 
که دیموکراسییه کهدا ڕژمه له سهربهستیه کهشیان، جگهی له
مهبهستی ئهوه دروسته، بوون. کۆیالیه تی تووشی ئستا ھهیانبووه،

منه.
بۆ دیموکراسیهتهوه له گۆڕانکارییهکه ، له بهتهواوی ئستا باشه،

تناگهین؟ زۆرداری،
تدهگهین. بهدنیاییه وه
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نۆیهم بهشی
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کهسکی چۆن زۆردارهکه یه. فهرمانهوا بکرت باس ماوه  ئهوهی
به زۆردار؟ ده بت و دت به سهردا دیموکرات گۆڕانی
بهختهوهره؟ یان خراپه،  ئایا چیه؟ زۆردار کهسکی

بکهین. باسی ماوه  ئهوه  ،به
نهکردوه؟ باسمان دیکهش ھهیه، که شتکی دهزانیت

چیه؟
جیامان  و نهدواوین ئاره زوو جۆرهکانی له باشی به ده کهم  ھهست
تهمومژاوی به باسهکهمان نهکرت ئهمهش ئهگهر نهکردونهته وه .

دهمنتهوه.
بکهین؟ کاره ئهو نییه باش کاتهکهی ئستا

ــارهی  ــهب ل چــیــم ـــهوڵ دهدهم ھ ــاشــه. ب  بــه دــنــیــایــیــه وه  کــارــکــی
ھهندك شوهیهیه: بهم ئهویش بکه م. باس ده وت ئارهزووهکانهوه
ئه مانهش ناکهن. یاسا پهیهوی ناپویستهکانمان ئارهزووه و چژ له
له الیهن کهسدا ھهندک له بهم ھهن، تاککدا دهروونی ھهموو لهنو
دهجوونهوه. یاساکان به گورهی و دهکرت سهرپهرشتیان ھۆشهوه
الوازیان یان بهرن، لهناویان دهتوانن که ھهن، بچووکیش کۆمهکی

بکهن.
ئهو ئارهزووانه چین؟

کهتکدا ھۆش له خهوتندا بهئاگان. له کاتی که ئهو ئارهزووانهن،
بهشه ئهو بهئاگان. و نهنووستون ئــهوان ئاگایه،  ب نووستووه و
خۆی ترکردنی بۆ دهدات ھه وڵ تینوه و و برسی و دڕنده  دهروونهی
بۆ ترکردنی ب شهرمانه ئارهزووانه جۆره ئهم ڕگهیهک بدۆزتهوه. 
تاوانیش ئامادهن تهنانه ت دهبن. جووت خۆشیان دایکی له گهڵ خۆيان

بكهن.
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شهرمن. ب بهکورتیهکهی
دروسته. بهتهواوی

شوازکی و باشه ته ندروستی که سهی ئهو دیکهوه، لهالیهکی
یهکهم، ده خهوت: کارانه بهم ھهسان پاش ھه یه، مامناوهندی ژیانی
دهبهستت. سه لماندن و پشت به بهگه و ده دات ھۆشی به دهسهت

ملکهچیان  بهتهواویش و ناکوژت خۆی ئارهزووهکانی دووهم،  
خۆشی كاتی له دهروونی چاکهکهی الیهنه ده خهون. لهبهرئهمه نابت.
بهم دهروونیشی ئازایهتیی  الیهنی سیهم، ناکهن. شپرزه  ئــازاردا و 
پاش به توڕهبوونهوه ناخهوت. بۆ نموونه، ئارام دهکاتهوه. شوه یه
دهکات ھۆشهکی الیهنی الیهنهدا ڕوو له دوو دهسهتگرتن بهسهر ئهو
خهوبینینهکانیشی و بناست ڕاستی ده توانت بهمجۆره دهدات. پشوو و

ده بنهوه. ڕووناکتر
دروسته. بهتهواوی

خهونهکانمان  بــهم المــانــداوه،  باسهکه له کهمک به ھهرحاڵ،  
ھهموو ئارهزووهکانی له نو یاسایی ب و مهترسی که دهخهن، دهری
تۆ مامناوهندیشه. ژیانیان ئه وانهی شوازی تهنانهت ھهن، کهسکدا

بت؟ واتا پ بۆچوونهکهم باوه ڕهدایت لهو
لهگه تام. و باوهڕه دام لهو

باوککی مرۆڤه  ئهو کرد. دیموکراتمان مرۆڤکی باسی چۆن بیرکهوه 
له ئارهزووکردن بۆ ڕزی تهنیا که ده کرد، به خوی ھهبوو ڕهزيلى
وا بوو. ناپویستهکان ــارهزووه ئ له ڕقی و دادهنــا   پارهکۆکردنه وه

نهبوو؟
به وابوو.

ھانی  دهژین باوکییهوه بهپچهوانهی ئهوانهی لهگهڵ  ھاوڕکردن
حاهتهدا لهم بکهوت. ڕابواردنک و خۆشی جۆره ھهموو شون دهدا
الیهنکدا ھیچ به الی و ڕادهوهستت ژیاندا شوازهی ئهو دوو لهنوان
به رهبوونیشه. نه و کۆیالنهیه نه که ھهدهبژرت، ژیانک ناڕوات.

دیموکراسیخواز. به دهبت ئۆلگاریخوازکهوه له مرۆڤه  ئهو لرهدا
کرد. باس ئهوهمان

که  ھهیه، کوڕکی بووه. پیر مرۆڤه ئهو ئستا گريمان  بیرکهوه،
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بووه. باوکی ڕهوشتیهکانی بهھا و نهریت فری
باشه.

بهناوی یهکهم، دن. ئهویشدا بهسهر باوکی ژیانی ڕووداوهکانی
کهسوکاری و باوکی دهکات. یاسا به  دژ کارکی ھه موو سهربهستیهوه
کهسانی و مامناوهندین که بدهن، ئارهزووانهی ئه و یارمهتی دهیانهوت

دهکهن. بهرهبوونهکهی له حهز دیکهش
الوهدا دروست  لهو زۆردارــک دهیانهوت کاسانهی  ئهو کاتک  
ئارهزووی و حهز دهدهن بکهن، ھهوڵ کارهکه ئه و ناتوانن بهم بکهن،
بد هن نرهھهنگه  بهو گهوره  بای دوو و بونن دهروونیدا له  سکس
خهرج شتک ھهموو تهمهنهی ئارهزووه ئهو پشه وای به بیکهن و

دهکهن.
شتکی نرهھهنگانهدا لــهم سکس ئـــارهزووی بــاوهڕهدایــت لــه و 

بت؟ جیاوازتر
نهخر.

خراپه،  خۆش، بۆنی له ده کرن  پ دیکه ئارهزووهکانی کاتک  
کران. ڕیز لهگهدا دیکهشیان خۆشییهکانی و شهراب

له ڕۆژ دهنیشتهوه. و ده فت خۆی ئاره زووی به نرهھه نگهکه
دهکات. ئهم زیاد پوهدانیش بۆ حهزی و دهبت گهورهتر  دوای ڕۆژ
ھهموو الیهنکی دهبت.  بهره و ده کات شتی له ڕوو دهروونی الیهنهی
تووندڕه وی بهرهو و  دهکوژت مرۆڤه دا ئهو ده روونــی  لهنو چاک

دهکات. پهلکشی
دهکه یت. مرۆڤکی زۆردار باسی سهرھهدانی چاک زۆر تۆ

زۆردار  به سکسیان ئارهزووی کۆنهوه  له  نییه لهبه رئهمهش  ئایا
داناوه؟

وابت. دهردهکهوت
ناکاتهوه؟ بیر زۆردار وهکو سهرخۆش، ئایا

بیردهکاتهوه. زۆردار وهکو به
بهسهر کۆمهڵ فهرمانهوایی بهرده وام دهیهوت مرۆڤکی شتیش

بکات. خواکانیشدا و
ئهوه دهکات.



٢٩٦

به  کهسهیه ئــه و خــۆی ــای وات به  پ زۆردار مرۆڤی کــه وابــوو،   
سهرخۆش ھهردووکیانهوه، به یان ژیانیدا، شوازی له یان سروشت،

و شته . سکس ئارهزووی په له و
بهتهواوی.

چۆن دهژی؟ به م سه رھهدانی زۆرداره، شوهی ئهمه 
الیه. پرسیاره ت ئهو وهمی تۆ دنیام

ده روونی سکس ئارهزووی زۆرداره ی ئهو . دهزانم وهمه که ،به
ھاوڕیه. کچه و ڕابواردن و ئاھه نگگان له حهزی کردوه داگیر

وابت. پویسته
و  سهرھهنادهن دیکه ئارهزووی زۆردارهکهدا دهروونی لهنو  ئایا

ناکهن؟ ل تربوونى داوای
بگومان.

دهکات. خه رج پارهکانی کهسه ئه و ئهمهش بۆ
بهدنیاییهوه.

قهرزکردن. دهکه وته پارهکانی خهرجکردنی دوای
وایه.

ناڕهزایی وروژاوهکانی دهروونی ئارهزووه پارهی نهما ئهوه ی دوای
ئاره زووهکانی پهالماری نادات؟ پوهی سکس ئارهزووی دهرنابن؟

نادات؟ دیکه
ڕوودهدات. ئهوه

شوهیهک ھهر به لهبهردهمه. ڕگه ی دوو کهسه ئهو لهبهرئهمه
خۆی یان بکات، په یدا ئارهزووهکانی) ترکردنی (بۆ پاره پویسته بت

ناخۆشییهوه. تای و نو بخاته
پویسته.

ده گرتهوه کۆنهکان ئارهزووه جگهی نوێ ئارهزووی چۆن وهکو
باوکی و دایک و موکی پاره نایه وت الوهش ئهم دهبات، لهناویان و

خهرجیان بکات؟ و داگیر بکات
ھهبهته.

پاره کهیان نادزت؟ نهبوون ڕازی باوکی و ئهگهر دایک
بهدنیاییهوه.
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ناسهنت؟ لیان بهزۆر بیدزت نهتوانت ئهگهر
ده کات. ئهوه باوهڕهدام لهو

کوڕهکه بکهن لهگهدا شهڕی ئامادهبوون باوکی و دایک ئهگهر
ڕاناوهستت؟ بهرانبهریان زۆردارانه

نیم. گهشبین زۆر لرهدا من
ھاوڕێ کچکی دایکی بۆ  کوڕهکه باوهڕهدایت تۆ لهو ئهدیمهنتۆس،
خۆی باوکی جوان بۆ کوڕکی یان تازه ناسیویهتی؟ که  بگۆڕتهوه ،

ئهوان؟ کۆیلهی به  نا کات دایکی و باوک یان لهناونابات؟
دهکات. ئهوه دنیام ،به

ھهبت! زۆردارت کوڕکی سهیره ، بهڕاستی
بگومان.

کرد؟ خهرج باوکیشی و دایک موکی پارهو ئهگهر ڕوودهدات چ
که سکی  مای باوهڕهدا نیت لهو ئارهزووانهوه حهز و ھه موو  بهو
بدزت؟ که سک چاکه تی تاریکیدا له شهو به یان بکات، تان دیکه
له  ڕهوشتیانهی بهھا ئهو ھهموو ئایا بكات؟ تان پهرستگا نو که لوپهلی
ئارهزووی به ژرده ستهی نابت و نادات بووه فیان فری منداییهوه 
جهویان و دهخهوتن که ئارهزووانهی پشووی، ئهو ئستا سکس؟ بۆ
و دهکهوت شونیان ئهویش ناخهون. و بوون بهره تیایدا دهگیرا
به دهبت له ده روونیدا سکسی ئارهزووی بۆ بکات. تاوانیان ئامادهیه
له پناویدا ھهموو کارک ده دات ھانی یاسا. ب بهره و زۆردارکی

شوهیه ناژی؟ بهم زۆردار بکات. ئایا
دهژی. شوهیه بهم بگومان،

ژیانکی  شاریکدا بن ئهوانی دیکهش چهند کهسکی وا له  ئهگهر،
و چهکھهگر دهبنه جهنگھهگیرساندا کاتی له ببهنهسهر مامناوهندی
کاتی تدایه. له جهنگی شونه ی ئه و بۆ دهڕۆن کاسهلسی زۆردارهكه.

و خراپه دهکهن. دهمننهوه ئاشتیشدا لهنو شارهکهدا
دهیکهن؟ ئهوان چین خراپانه کاره  ئهو

پهالماری  دهدزن، جل  دهفنن، جانتا ده بن، ماڵ  دهکهن، دزی
دهیانفرۆشن. و دهکهن کۆیله به دیکه  کهسانی و دهدهن پهرستگاکان
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به رتیلیش و ــهر درۆک گهواھی به  دهبــن  بن  چاک گوتاربژی ئه گهر
وهردهگرن.

زۆر  کهسانه  جۆره ئهم ژمارهی ئهگهر بچووکن خراپانه  کاره  ئهم
نهبت.

گه ورهدا  شتکی لهگهڵ بهراوردکردندا له شتک بچووکی ،به  
شارک دانیشتووانی ژیانی بیهوت زۆردارــک ئهگه ر ده ردهکهوت.
زۆرکردنی ژمارهی به کاردهھنت. خرا بچووکانه خراپه بکات ئهم تاڵ
فهرمانهوایی که زۆردارهکهدایه، بهرژهوهندیی له کهسانهش جۆره ئهم
زۆرداره. زیاتر کهسانه  ئهو ھه موو له  فهرمانهواکهش دهکات. شارهکه

کهسه، لهنویاندا. ئهو زۆردارترین ،به
به ویستی شارهکه  دانیشتووانی ئهگهر ڕوودهدات حاهته دا ئهمه لهو

خۆیان بهو فهرمانهواییکردنه ڕازی بوون.
دایکی  و باوک پشتر له چۆن وهکو زۆردارهکه،  بهپچه وانه شهوه،
دهن، کریتیهکان یان وتهکه ی، تانکردنی ده کهوته کرد، تان خۆی

وتی دایک.
وایه.

که دهکــات، کاسانه لهو حهز زۆردار مرۆڤکی تایبهتیدا ژیانی له 
زمانکی به پویست دهبت، شتکی که یان ئایا وانیه؟ ده که ن. ستایشی
ده ست شتهشی ئــهو کاتک ناسهنت؟ له خهکی شیرین و خــۆش

ناداتهوه؟ کهس له ئاوڕ دهکهوت
وایه.

و داده نت سه رۆک به خۆی ھهمیشه که س. ھاوڕی به نابت زۆردار
ھاوڕیهتی، چژی و نازانت تام ئهو ژردهسته. به رامبهریشی به ئهوانهی

چیه. سهربه ستی و ڕاستی یان
ڕاسته.

بواپکردن  جگهی که  دابنرت، که سک به  زۆردار دروسته  
نهبت؟

ھهبهته.
به نابت  زۆردار دادوهری بــۆ پناسهکهمان بــهگــوــرهی ئــایــا 

نادادوهر؟
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دروسته.
دهسهتهوه  بهو چهند بکات. فهرمانهوایی دهیهوت زۆردار

(شارهکه) دهشونت. ژیانی بمنتهوه ئهوهندهش
گالوکۆن گوتی، ڕاسته.

زۆردار تیایدا فهرمانهوا  ناچت شارک مرۆڤکی زۆردار له  ئایا
دیموکراسی؟ له دیموکراتیش مرۆڤکی بت،

ھهبهته.
شوه بهھهمان چاکه کانیش  و بهخته وهری نوان پهیوهندیی  ئایا

نییه؟
وایه.

بهده ست یهکهمیان که بکهین، شار دوو نوان ــهراوردی ب چۆن
پاشاگهردانیه؟ دووهمیان و زۆردارکهوهیه 

چاکه. دیکه ئهوی و خراپ یه ککیان جیاوازن: شاری دوو
و دیــار  شتکی ئــهوه  چونکه چاکه، یان خراپه کامیان نام من 
یان بهختهوهری، بهسهر حوکم جۆر یهک دهتوانیت بهم ئاشکرایه،
گشتی بهشوهیهکی پویسته لرهدا بدهیت؟ ھهردووکیاندا خراپه ی
تهنیا ڕژمه) و الیهنهکانی ئهم (ھهموو و شارهکه ھهموو ژیانی بوانینه 

نهکهین. دهوروبهری که سکی چهند و زۆردارهکه ژیانی تهماشای
خراپترین فهرمانهوایهتی زۆردار شارهی ئهو چونکه لهگهتام، من

چاکترینه . پاشاگهردانیش و
تگهیشتن  بۆ بکهم. تاکهکان مرۆڤه  باسی شوه بهھهمان  دهتوانم
الیهنهکانی ھه موو و بینهوه شۆڕ ناخیاندا به ده بت کهسایهتیان له
بهم ئهوهی ھهروهھا نهدهین. بهسهردا حوکمی دهرهوه له و ببینین
لهگهڵ چونکه بدات، حوکم ده توانت ئهو توژهره. ھهدهستت کارهش
مامه ه چۆن دهزانت و  ژیــاوه نزیکهوه له  زۆردارهدا مرۆڤه  ئه و
ھهسوکهوت چۆن مهترسیدا کاتی له یان دهکات، کهسوکاری لهگهڵ

دهکات؟
و ــان ژی بــه ســه بــاره ت کهسه  لــهم  پرسیار نــاکــات  پویست  ئایا 

بکرت؟ زۆردارهکهوه مرۆڤه ھهسوکهوتی
بکرت. ل پرسیاری دهبت ڕاسته ،



٣٠٠

زۆردارهکهدا  که لهگه ڵ دابنین، (توژه ر)ه خۆمان بهو ئمه  دهتهوت
بدات؟ حوکم دهتوانت نزیکهوه ناسیوتی و له و ژیاوه 

دهتوانم. من بهدنیاییهوه،
ئهو  که نهچت، لهبیرت بکه: بۆ ئهم الیهنهم  تهماشای کهوابوو،

بکه. بۆ حاهتهکانیم باسی تۆش دهچت. شارهکه ڕژمی له مرۆڤه 
سهقامگیره، تدا زۆرداری لهبارهی شارکهوه، که یهکهم، حاهتک؟ چ

داگیرکراو؟ یان ئازاد، شارکه ئایا
داگیرکراو.

سهربهستن. دهژین کۆیلهکان، که تیایدا خاوهن بهم
بهم دادهنــــم،  سهربهست به شــارهدا له و کهسک چهند  ، به
دانیشتووانی چهوساونهتهوه زۆرینهی بهگشتی داگیرکراوه. شارهکه

به کۆیله کراون. و
یهک ناکات پویست ئایا بچن، له یهکدی ڕژمهکه  و مرۆڤ ئهگه ر
تدا چهوساندنهوهی کۆیله و دهروونی ھهبت؟ ئایا بونیادیشیان جۆر

نهکراوه؟ داگیر چاکهکانی الیهنه  و نابت
پویسته.

یان  سهربهسته دهیت؟ چ  ــه دهروون ئهم بوونی به سهبارهت  
کۆیله؟

کۆیلهیه. ھهبهته 
گه شه خواستی خۆی به دهتوانت زۆردار شارکی ژردهستی ئایا

بکات؟
نهخر.

دهروونتی  مهبهستم زۆردار، مرۆڤکی ـــی دهروون کــه وابــوو،  
زهبری لهژر بهرته سه ر. ژیان خۆی به ویستی ناتوانت بهگشتی،

ده کات. ھهسوکهوت نرهھهنگهکه دا چزوی
دروسته.

یــان ھـــــهژاره بــــت زۆردارــــکــــدا ــی ــر ده ســت ــه ژ ــک ل ــایــا شــار ئ
دهوهمهند؟
ھهژاره.

زۆردارهکهش ھهژاره. کهوابوو، دهروونی
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وایه.
دیــکــهدا  شــارــکــی ــه ل زۆرتــــر خــهمــی ــان و ھــــاوار و  ئــایــا گــری

دهدۆزرتهوه.
نهخر.

سکس بۆ ئــاره زووی که نین، زۆرداردا دهروونــی له ئایا ئهمانه 
کردووه؟ شتی

ھهن.
جۆره  ئه م دهردهکهوت بهراوردکردنانهدا ئهم ڕۆشنایی لهبه ر  

بت. خراپترین شاره 
دروسته؟ ئهمه ئایا

چۆنه؟ زۆردارهکهوه بۆچوونت ئهی لهبارهی دروسته.
ئهویش خراپترین مرۆڤه.

چوویت. بهھههدا تۆ لرهدا
چۆن؟

بگات. خراپه به وپه ڕی توانیبتی کهسه ئه م نیم باوهڕه دا لهو
بت؟ خراپتر ھهیه ک

خراپتره. دهکهم باسی ئه مهی که ده بیت، ھاوڕا مندا لهگهڵ دنیام،
چیه؟ ئهوه

دیکهش  که سکی و زۆرداره ناوهوه) (له  سروشت به  ھهیه  مرۆڤ
ببت و ده ست بگرته دهسهت دهدات ڕگهی تایبهتی بارودۆخکی

زۆردار. به
ڕاسته.

بکۆینهوه،  کهسه دوو ئهم ژیانی چۆنیهتی له دهبت لره دا ،به  
چیه؟ و خراپیش ژیانی چاک بزانین

ڕاسته.
باسی دهکهم  ئه وهی ب پم تۆش ده ھنمهوه. ئهم نموونانه  من

نا. یان واتابهخشه
چین؟ نموونهکانت

ئهوانهی  شارهکهمان، دهوهمهندهکانی مرۆڤه ژیانی بوانینه با  
به سهر حوکم زۆردار وهکو ئهوان چونکه  ھهیه،  کۆیلهیهکیان چهند
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دهکهن. کۆیلهکاندا
ڕاسته.

ناترسن. کۆیله کان له دهوهمهندانه ئهو دهزانیت تۆ
بترسن؟ چی له

بۆچی؟ دهزانی تۆ ھیچ. له
ھاوتیهک  ھه موو بهرگری له ئامادهیه  ھه موو شارهکه  چونکه ،به

بکات.
به  دهوهمهندانهی لهو یه کک خوا ئهگهر چۆنه  دهیت. ڕاست  تۆ
که س و بیابانکهوه ناوهڕاستی فدایه کۆیلهکانیهوه و منداڵ و ژن
و ژن کۆیلهکانی لــهوهی دهترست چه ند بکهوت فریای نه توانت

بکوژن؟ منداه کانی و خۆشی
دهترست. زۆر

ئازادیان  که نات،  پیان  نــادات؟ کۆیلهکانی به درۆ بهنی ئایا  
دهكات؟

لنایهت؟ کۆیلهی وهکو خۆشی ئایا
نهکات. ئهوه  ئهگه ر دهیکوژن

دیکه  کهسانی دهوهمهنده ئهم دهوروبــهری له خوا ئه گهر  چۆنه
به خۆی دیکه  کهسکی بهوهی نهبن ڕازی دراوسی، به ببن و دابنت

دابنت؟ دهسهت خاوه ن و سهروهر
دهبت. ناخۆشی و گرفت تووشی باوهڕهدام لهو

له  په  زیندانک دهژی؟ که زۆرداری تدا نییه، زیندان ئهمه  ئایا
ھهیه، گهشتکردنی ئارهزووی ھهرچه نده ترس؟ و سکسی ئارهزووی
شونانه ئهو بۆ بگه ڕت، شارهکه دانیشتووانی وهکو ناتوانت، بهم
ئهو بهپچهوانهوه،  دهچــن. بۆی سهربهستانه  دیکه کهسانی بــوات
دهبات حهسوودی بهوانهش و دهرچت ماه وه ناتوانت له ژن وهکو

دهکهن. گوزار و گه شت سهربهستانه
ڕاسته.

دوو  ئهم نوان جیاوازیی پوه ری به ناکه یت خراپانه ئهم  بۆچی
لهژر و ئهوهی دانا خراپترینت به  تۆ زۆردارهی زۆرداره؛ ئهو جۆره

زۆردار؟ به بووه تایبهتیدا بارودۆخکی
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ڕاسته. باسی دهکهیت ئهوهی تۆ سوکرات،
ئایا  نین؟  خــراپ  دهژی تدا  زۆرداری بــارودۆخــانــهی  ئــه م ئایا   
کرد باست تۆ لهوه ی ناخۆشتر ژیانکی دهسهت خاوهن زۆرداری

ناگوزهرنت؟
بهدنیاییهوه.

کار  خراپترین ده کرت ل زۆری و کۆیله یه زۆردار لهڕاستیدا  
ئاره زووهکانی خۆی ژیاندا مرۆڤدا بژی. له خراپترین لهگهڵ بکات و
دهردهکهوت بکۆینهوه، بۆت دهروونی له ئهگهر بهگشتی ناکات. تر
که بچت، شاره له شوهی ئهو ئه و ژیانی ئه گهر شوهی ھهژاره. که
ھهبهته و ئازار. وانیه؟ له ترس په  تدا دهکات، ئهوا فهرمانهوایی

وایه.
زۆردار حهسووده،  کرد، بۆ ئاماژهمان پشتریش له  ھهروهھا، وهکو

ب بوایه. که سکی نادادوهرهو پ ناکرت، بوای
کهسانی  نییه. ئهمانه بهختهوهر دهکات. لهبهر خراپ کارکی  ھهموو

دهکات. لهگهڵ خۆیدا نابهختهوهر دهوروبهریشی
بۆچوونهکهتدایه. لهگهڵ کهسک ھهموو باوهڕهدام لهو

 ک ،ب پم و بدهرێ بیاره کهتم دادگا دادوهرکی وهکو  که وابوو،
دیموکرات ئۆلیگارک، تیمۆکرات، پاشا، فه رمانهوایانهدا؛ پنج ئه م لهنو

بهختهوه رترینه ؟ زۆردار و
(بۆ  دهتوانم خراپهیان چاکه و ئاسانه . بهگورهی بیارکی  ئهمه

بکهم. ڕیزیان مه بهسته ) ئهم
من یان ،بدات ــژده يهمان م ئهو دابنین که سک دهکــات پویست
بهخته وهرترینیان و داوه  بیاره کهی ئهریستون کوڕهکهی ڕایگهیهنم
بکات)؟ فهرمانهوایی (ئارهزووه کانی و دهتوانت خۆڕاگره که پاشایه،
بهرانبهر که زۆرداره ، فهرمانهواش خراپترین و نابهختهوه رترین

شارهکهی زۆردارانه دهجووتهوه؟58 و خۆی
ڕاگهیهنیت. ئه مه دهتوانیت ڕازیم،

کهس  و شاراوهیه ڕاستیه ئهم که بم، بهوهی ڕازیت  ھهروه ھا
نهیزانیوه.
.به
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ھهیه. دووهمیشمان بهگهی بهگهکانمان. له یهککه ئهمه باشه
چیه؟

لهسهر شاریش ھهیه. بهشی س مرۆڤ دهروونــی که له ودایه،
دهکرت. دابهش چیندا) س) بهسهر ئهمه

چیه؟ دووهمت بهگهی
بهو س بهشه ی پهیوهندییان که ھهن، چژ جۆر دیدی من س به
ڕژمهکانیشدا شوهی و ئارهزووهکان بهسهر ئه مهش ھهیه. دهروونهوه

دهسهپنرت.
چیه؟ مهبهستت

ئهو  دووهمیش، تدایه. بهشهیه توانای فربوونی ئهو دهین،  یهکهم،
تایبهتی سیهم، ناوکی به شی توڕهبوون. دهبته سهرچاوهی بهشهی
و گهورهترین ناوی ده توانین بهم ھهیه، زۆری الیه نی چونکه  نییه،
ناوزهدی به شی ئارهزوو به لهبهرئهوه دابنین. الیهنی بۆ بهھزترین
و خواردنهوه و خواردن بۆ ئارهزووکردن وهکو ئاره زوو، ده کهین.

چه. و بهھز زۆر سکس
که  بنین، ل پاره پهرستنیشی ئاره زووی ناوی دهتوانین  ھهروهھا

دادهمرکتهوه. پارهپهیداکردندا لهگهڵ بهئاسانی
ڕاسته.

تگهیشتن  دابنین ــج ــازان ق بــۆ خۆشهویستی و چژ ئــه گــه ر  
نییه؟ قازانج بۆ پارهپهرستنیش ئایا دهبت. ئاسانتر کشهکه  له

وادیاره.
و خۆڕاگرتن ســهرچــاوهی که  دهیت، چ  بهشهوه ئهو له بارهی

سهرکهوتنه؟
وایه. بگومان

نییه؟ ڕزلنان سهرکهوتن و له بهشه حهزی ئهم ئایا
دروسته.

ناوداری و له پاره حهزی ده گهڕت ڕاستیدا بهشهی به دوای ئهو ئایا
فهلسهفیانه نییه؟ بهشکی فربوون؟ سهرچاهی به نییه؟ نابت

ھهبهته.
نییه؟ کهسدا دهسهتدار ھه ندک له بهشهی دهروون ئایا ئهم
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وایه.
حه زکه ری سهرکه وتن فهیلهسووفهکان، مرۆڤ؛ جۆر دانانی س ئایا

ھهیه . ھۆیهی ئهو ڕاسته ناگهڕتهوه . ئهمه بۆ قازانج حهزکهری و
چژیش؟ جۆری س ھهروهھا

بهدنیاییهوه.
ھهر  خۆشترینه؟ ک ژیانی بکهیت، کهسه س لهم پرسیار  ئهگهر

دانانت؟ خۆشترین به خۆی ژیانی لهوان یهکک
ڕزلنان  له کۆکردنه وه پاره خۆشی و چژ که نات،  پارهپهرسته که

چاکتره ؟ فربوون و
وهمه دهداتهوه. ئهو بهی،

باوهڕهدا لهو ھه یه ؟ ڕزلنانه چ وهمکی له حه زی کهسه ی ئهو
خۆشتره؟ دیکه لهوانی ڕزلنان له چژوهرگرتن نییه

دروسته.
ھه موو لهسهروو فربوون  له چژوهرگرتن  فه یلهسووف؟  ئهی

دانانت؟ شتکهوه 
وایه.

ئهوه لهسهر مرۆڤهدا جۆره س ئهم لهنوان مشتومهکه کهوابوو،
شهرمه زارییه. جۆره ژیانک و چ دهژی چاکتر ک  نییه

چۆن دهکــهن. ئازار کهمکردنهوه ی و چژوهرگرتن باسی ئه وان 
نزیکه؟ ڕاستیهوه له جۆره  س لهم ک بزانین

دهکهیت؟ من له پرسیاره ئهو بۆچی
شتهکاندا  بــهســهر حوکم  چــۆن کشهکه: بــوانــه شوه یه بــه م   
بهگهکانهوه یان ھۆش ئهزموون، به (حوکمدانهکهمان) ئایا بدهین؟

بهستراوه؟
ھهیه؟ حوکمدان بۆ دیکهمان پوهرکی ھیچ ئایا

نییه.
کــهســه  ســـ بــــــیــت کـــ لــــهو ــم ــ ــــه م پ ــــه زده ک ــــوو، ح ــــه واب  ک
ھــه یــه؟ چــــژوهرگــرتــنــدا ــهگــهڵ ل ــی ــه زمــوون ــی دیــکــه  زۆرتــــر ئ ــه وان ل
نــاســیــنــی ـــۆ ب ــــان ی ـــت، ـــاســـ دهن ـــی ئـــایـــا پـــاره پـــه رســـتـــه کـــه ڕاســـت
دهڕوات؟ زۆرتـــر فهیلهسووفهکه لــه چــــژوهرگــرتــن  بــه ئــه زمــوونــی 
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بهگورهی فه یلهسووف ھــهیــه. لهنوانیاندا گـــه وره جیاوازییهکی
بهم ده کــات، دیکه  چژهکانی تامی منداییهوه له  پویستیه کانی

نازانت. پویست به  فربوون پارهپهرستهکه 
بهدنیاییهوه.

له ئهزموونی ئایا دهیت؟  چ ڕزلنانهوه له حهزکهر  لهبارهی
زۆرتره؟ ڕزوهرگرتن ئهزموونی فهیلهسووفهکه له له فربووندا

دهنرت.  ل ڕزیان بگهن ئامانجیان به ئهگهر ھهموویان  نهخر.
،دادهن فهیلهسووفیش و ئازا کهسکی دهوهمه ند، بۆ ڕز کهس زۆر

دهكات. فربوون له چژوه رگرتن تامی فه یلهسووف تهنیا بهم
دادوهره. باشترین فهیلهسووف ئهزموون بهگورهی

وایه.
ھۆشهکی دهروونیهوه. توانای به ئهزموونهکهش وابهسته

ھهبهته.
فهیلهسووفهکهیه  ئهزموونی پوانهکهمان ئامری ئهمهوه ،  لهسهروو

ڕزلنانه. له حه زی ئهوهی یان دهوه مهند، نهک
ئامرک؟ چ

لهسهر  پوهرهکه مان که نه کرد، ئهوهمان باسی ئایا بهگهکان.  
ڕادهوهستت؟ بهگهکانیش

وابوو.
فهیلهسووفه. ئامری بهگهش

 وایه. 
ئهوهی بن حوکمدانهکه پوهری قازانج و سامان ئهگهر ئستا،

پارهپهرستهکهیه. ده کرت بۆ ستایشی یان دهگیرت، ل ڕهخنهی
ڕاسته.

له حهزی ئــهوهی بن، پوه ر  ئازایهتی و سهرکه وتن  ڕز، ئه گه ر
دهکرت. بۆ ستایشی ل دهگیرت یان ڕهخنهی ڕزلنانه

ڕاسته.
ئهوان....... پوه رن، به گه و ھۆش ئهزموون، مادامهکی بهم

دهکرت. فهیلهسووف بۆ ستایش
ئهو فربوونه. خۆشترینیان چژوهرگرتنه جۆره س لهو کهوابوو،
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ژیانی ھهیه. خۆشترین فهرمانهوایه، دهروونیدا له مرۆڤهی ھۆش
جۆره  دهکات خۆی که باسی زانا، وابت. مرۆڤکی دهبت  بگومان

دهبینیت. تدا ده سهتکی و ھز
داده نیت؟ دووهم به ژیانک جۆری و خۆشی چ ئهمه، دوای

به دووهم  دهکات ڕزلنان له حهز ئه وهی یان  دنیام سهربازهکه
ژیانی جــۆری و چژ نزیکه . زۆرتــر خۆیهوه  له  چونکه  داده نــرــت، 

سیهمه. دهوهمه ندهکه
وایه. دنیام

ــش  ــادادوهری ن دادوهرــــک ڕــگــهیــانــهوه لــه به گهن دوو  ئه مانه    
ئۆهمپیکی زیۆسی بۆ ئۆهمپیکدا شوهی له سیه میان دهبهزنت.
زاناکه مرۆڤه لهوانهی بجگه چژهکان دانراوه. ڕزگارکهر (خواوهندی)
سبهرن. وهکو بهكو پاک، نه ڕاستن و بهتهواوی دهکات نه تامیان

ئه والوه. دهیانخه ینه بهتهواوی ئهوا بت، ڕاست ئه مهش ئهگهر
تناگهم. مهبهستت له بهتهواوی دروسته، بهم

مهبهستم  له بدهیتهوه وهمیان تۆش ئهم پرسیارانهت لبکهم، ئهگهر
تدهگهیت.

بکه. ل پرسیارهکانم باشه ،
نییه؟ خۆشی دژوهستاوی ئازار ئایا

وایه.
لهنوان نییه  حاهتک دت دهروونــدا بهسهر  ھمنیهی ئهو ئایا

ھهردووکیاندا؟
وایه.

چ دهت؟ که نهخۆش دهکهوت دهزانی مرۆڤک،
بت؟ نازانم، دهتهوێ چ

نهخۆش تاکو کهسه  ئه و نییه. خۆشتر لهشساخی له  شتک ھیچ
ناکات. بهوه ھهست نهکهوت

ڕاسته، ئستا دهزانم.
ئازارشکاندن له شتک ھیج نان، دهژین ئازاردا له ئهوانه ی ئایا

نییه؟ خۆشتر
بیستوه. ئهوهم وایه،
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له  مرۆڤانهی ئهو بــاوهڕهدام لهو که ھهیه، زۆرتریش نموونهی  
بیر تهنیا ناکهنهوه، خۆشی و چژوه رگرتن له  بیر ناخۆشیدان و ئازار
ڕزگاریان خهمه لهو یان بشکنن، ئازارهکه یان چۆن ده کهنهوه لهوه

بت.
دهبتهوه . دهروونیان ھمن دهبن، بهوه ڕازی دروسته،

که   کهسهدا، لهو ئازار به دهبت ھمنبوونهوهیه ئهم ھه روهھا،  
دهبت. تهواو تیایدا خۆشی به ھهستکردن

ھهبهته.
ھهندکجار  نا دامان ناخۆشیدا و خۆشی لهنوان که  ھمنی،  کهوابوو،

ھه ردووکیان. به دهبت
دهردهکهوت. وا

به  ببت نییه کامیان شتهی ھیچ دهگونجت ئهو ،ب پم  ئستا،
ھهردووکیان؟

ئهوه ڕوونادات. دیدی من به
لهنو دهرووندا.  جوون له جۆرکه ناخۆشی یان خۆشی ھهروهھا،

وانیه؟
وایه. ،به

که  نهبوو، ھمنییه  حاهته ئهو ھهردووکیان به دهبت ئهوهی  ئایا
نوانیانهوه؟ دهکهوته

.به
ناخۆشی ناخۆشی و نهبوونی خۆشی بین، ڕاسته کهوابوو، چۆن

نهبوونی خۆشییه؟
نییه. ڕاست

نیشان  خۆشی به ھمنی له خۆشییهوه  ھمنی نزیکبوونهوهی بهم
ڕاستی ئــه وهش بهھهرحاڵ، ناخۆشی.  به  ناخۆشیشهوه له ده دات،

دهرناخات. ناخۆشی و خۆشی
دهچم. بۆی منیش وا ڕاسته ،

ئهو  دهگهیته دهرناچن ناخۆشییه وه  له خۆشییانهی  ئهو بوانه،  
لهودا ناخۆشی یان نییه  ناخۆشی نهبوونی خۆشی  که بــاوهڕهی،

نامنت. خۆشی که  سهرھهنادات،
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دهکرت؟ شوهیه پهیدا بهو خۆشییهک جۆره بوانم؟ چ کوێ بۆ
بۆنکی  دروســتــه . من ڕای به بۆنکردندا له خۆشی، نموونهی  
یان ناخۆشیش ناگات. ھهست به ناخۆشیدا لهناوچوونی لهگهڵ خۆش
جۆره له م زۆرمان نموونهی سهرھهنادات. بۆنهکه نهمانی به ئازار

لهبهردهستدایه.
ڕاسته. بهتهواوی

نهبوونی  خۆشی خاهی، که ئهو لهسه ر لهگهڵ کهسدا  کهوابوو،
ڕناکهوین. خۆشییه نهبوونی ناخۆشی و ناخۆشی

ڕناکهوین. دروسته،
ھهستکردنهوه ڕگهی  له  خۆشییانهی ئهو ھهموو  لهھهمانکاتدا، 
ناخۆشیمان له  ڕادهیهک تاکو دهبنهوه چتریش ده گهن، دهروون به

دووردهخهنهوه.
وایه. ،به

ڕووده دهن  داھــاتــووشــدا له ناخۆشییانهی و  خۆشی ئــهو ئایا   
جۆرهن؟ به م کراون؟ چاوهڕوان

.به
دهچن؟ له چی یان دهزانیت چۆنن،

نا، ئهوانه چین؟
ھهبن؟ ناوهڕاست ژوور و و سروشتدا خوار باوهڕهدایت له لهو

.به
لهو  سهرخرت  ناوهڕاست بهشی بۆ خــوارهوه له  كهسک ئایا  
ناوه ڕاستدا ڕاوهستت له ئهگهر که بهرهوژوور جوووه؟ نییه، باوهڕهدا
له که نییه، بــاوهڕهدا لهو نهدیبت) (ژوورتــری خــوارهوه و بوانته

دانراوه؟ بهرزتر شونکی
باوهڕه. ئهو دهگاته بگومان،

به رزهوه  شونکی له باوه ڕهی ئهو ناگاته خوارهوه بیبهینه  ئهگهر
ڕاست نییه؟ بۆچوونهکه ی ئایا نزم چووه ؟ بۆ

ھهبهته.
ڕاستهقینهی ئهزموونی مرۆڤه ئه و که  نییه ، لهبهرئهوه ئهمه ئایا

نییه؟ ناوهڕاستدا ژوورو خوارهوه و لهبارهی
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بهدنیاییهوه.
ئهزموونکی ئـــهوانـــه ی نــیــیــه. ــان ســهرســوڕم جــــگــه ی  ــه مــه ش  ئ
نهبت بۆچوونهکانیانسهبارهتبهو شتانهیباسیدهکهن ڕاستهقینهیان
ناخۆشییهک یان خۆشییهک که به بهھهمان شوه، تدايه. کهموکورتی
دوا ئامانج به ڕاستن و ناخۆشی و خۆشی دهزانن ئهوانه دهگهن وا
بهفیۆ لهبهرئهمهشه نییه. ته واویان ئهزموونکی ئهوان گهیشتوون.
لهوه دهچت ئهمهش ناخۆشی دادهنن. نهبوونی به و خۆشی دهچن
خۆهمشیدا ڕهنگی لهگهڵ ڕهش و نهبینیبت سپی ڕهنگی کهسک

بکات. بهراورد
ئه گهر  بهپچهوانه وه، نییه. سهرسوڕمان جگهی ئهمه ده م،  منیش

دهسوڕمت. سه رم من بیرنه کهنهوه شوهیه بهم
حاهتکی  تینوتی و برستی بکهوه: کشهکه  له  بیر  بهمجۆرهش

نییه؟ لهشدا له بهتای یان ناپی
وایه. ،به

نییه؟ له دهرووندا ھهستی حاهتی ناپی ب و نهزانین ئایا
ھهبهته.

ناکات؟ تر خۆی دهبت، فر یان دهخوات نان کهسهی ئهو
بهدنیاییهوه.

دهکات؟ پ یان زۆرتر کهمتر کهسه ئهو تربوونکی ڕاست ئایا
زۆرتر.

به  تربوون ده کات؟ ڕهوان پ زۆرتر بوونکی تربوونک جۆره چ
ھهموو زانین و تگهیشتن، باوهڕ، به یان خواردنهوه؟ نانخواردن و
شتک ھهر بده: بهسه ردا حوکمی بهمجۆره چاکهکردن؟ جۆرهکانی
بوونه لهو ھهبت و نهگۆڕهوه نهمر، ڕاست (بوونکی) به پهیوهندی

دروسته. بهپچهوانهشهوه، دهچت.
زۆرتریشه. ھه یه نهگۆڕهوه شتکی به په یوهندی ئهوهی وایه،

له بهشداری  نهگۆڕه، و دهمنتهوه  خۆی وهکو شته ی، ئهو ئایا 
ناکات؟ لهبارهیه وه زانین له زیاتر شتهدا ئهو بوونی

وایه.
نییه؟ ڕاستریش
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وایه.
نابت؟ کهمتر بوونه کهشی بت کهمتر ڕاستیهکهی ئهگهر

وابت. پویسته
ترکردنی به پهیوهندییان شتانه ی ئهو که نییه، دروست ئهوهش ئایا
به ترکردنی پهیوهندییان لــهوانــه ی ڕاستن کهمتر ھهیه لــه شــهوه

ھهیه؟ دهروونیهوه
بهدنیاییهوه.

تر سروشتیه کهی پویستییه بــهگــوــرهی بوونک ــوو، ــه واب ک
خۆشتره. الی ئهو شتهی تریشی دهکات پدهگات و خۆشی بکرت

دروسته. بهپچهوانهشهوه
وایه.

بهزم خهریکی نییه، چاکهدا لهگهڵ ھۆشهکییان ئهزموونی ئهوانهی
لهسهروو نازانن ناوهڕاستهوه، خانهی خراونهته دوایی ڕابواردنن، و
بیدۆزنهوهو بهرزاییش ناکهن، تاکو چ ھهیه. تهماشای خانهیهوه ئهو
خوارهوه شۆڕ بۆ سهریان وهکو ئاژهڵ ناکهن. نهگۆڕيش تامی خۆشی
نزیکیان. ئهوانهی دهکهونه  لهقهش و شاخ به دهکهن. کاوژ و دهکهنهوه
ئارهزووهکانیان لهبهرئهوهی بکهن. خۆشییه  ئهو تامی نادهن ڕگهیان
لهو کهسانه جۆره ئهم ده روونــی  یهکدی. کوشتنی دهکهونه کاتییه 
کونهکانهوه له تبکهیت ھه رچیهکی کونه، ھهمووی که دهچت، گۆزهیه

نابت. پ و دهره وه دته
بهم  که دهکهیت، خهکی زۆربهی باسی جوان زۆر تۆ  سوکرات،

دهژین. جۆره
ناخۆشی  له گهڵ کهسانه خۆشییان ئهم جۆره ناکات پویست  ئایا
بناسن؟ ڕاستهقینه خۆشیی سبهری تهنیا بکرت؟ تکهڵ ئازاردا و
تووشی خۆیان په رشانیان ناکات؟ ناخۆشی خۆشی و نزیکبوونهوه ی
ستشهره کان وهکو ناکهن؟ سکسیدا له ئارهزووی گومژهیی و شتی
تووشی ئه مانیش کرا، شهڕ (ترۆی) له ھیلین لهسهر چۆن دهگنهوه

ناکهن؟ شهڕ یهکدا لهگهڵ و نابن نهزانین ھهمان
بهھه مان ئازایه تییه؟ سهرچاوه ی که دهروون، بهشهی ئهو ئهی
تووشی حهسوودی ڕزلنان بۆ ئارهزووی ناکات؟ خۆی تر شوه



٣١٢

ئهمهش ناکات؟ تووندی زهبرو فری سه رکهوتن بۆ ئارهزووهکهش و
و ڕز پهیداکردنی ھهوی بیرکردنهوه  و تگهیشتن بهب نادات ھانی

بدات؟ سهرکهوتن
ڕوودهدات. بهشه دا لهو ئهمهش

پارهپهرستن ئهوانه ی ئهگهر دهکهین ئهوه لهسهر جهخت بهدنیاییهوه
چاودریھۆشیاندا دوایخۆشییهکانیان لهژر ڕزلنان دهکهن له وحهز
و ڕاست شوهیهکی خۆشیهکهیان ھهبت، له بارهیانهوه  زانینیان بکهون
سروشتی خۆشی سروشتی. به خۆشیه کهیان دهبت وهرده گرت. بهرز

باشترینه.
باشترینه. سروشتی خۆشی بگومان، ،به

بهشهکانی  ده کهوت، فهلسهفی بیرکردنهوهی شون دهروون  کاتک
ھهدهستت خۆی کاری به بهشه ھهر دهکهن. ڕهفتار دادوهرانه دیکهشی

دهکهن. خۆشی بهرزترین تامى و
وایه.

بکات، داگیر الیهنهکهی دیکه دهروون الیهنهکانی له یه کک ئهگهر
وایه. ،به بدۆزتهوه. ڕاست خۆشییهكى نایهت ئهوا

ـــــۆشـــــه وه و ھ ـــــه  فــــهلــــســــهفــــه ل بـــــه شـــــانـــــه ی  ـــــــه و  ئ ئـــــایـــــا 
بـــکـــهن؟ داگــــیــــر ـــه ـــک دی الیــــه نــــهکــــهی ـــــــاده ن  ن ھــــــه وڵ   دوورن 

ھه وه دهدهن. دروسته، ئهو
نییه؟ دوور سیستهمهوه و له یاسا دووره  له ھۆشهوه ئهوهی

دووره. بهدنیاییهوه،
دوور له ھۆشهوه زۆردار به بــوون و سکسی  ئــارهزووی ئایا 

نییه؟
دووره.

دانــراوه، ئــهو بۆ که دووره، خۆشییهوه لــه و زۆردار  کــه وابــوو،
نزیکه. لوهی (به پچهوانهوه) پاشایهکیش

وابت. پویسته
پاشا ژیانکی ناخۆش و زۆردار دهگه ین) که باوهڕه  (بهو  لرهدا 

ژیانکی خۆشی ھهبت.
.به
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ناخۆشتره؟ پاشا له ژیانی زۆردار چهند ژیانی دهزانیت
.ب پم تۆ

ناڕاست. دیکه دووانه کهی و ڕاست یهککیان ھه یه: خۆشی جۆر س
خۆی دووره . یاساوه و ھۆش له  و ده ژی درۆدا خۆشی لهوپهڕی زۆردار
(ڕیزی فهرمانهواکاندا) لهنو ساختهکان. کۆیلهی خۆشییه به کردووه

نوانیانهوه. دهکهوته دیموکراتیش سیهمه، ئۆلیگارکهوه له زۆردار
.به

فۆڕمی لهگهڵ زۆردار ئایا بت، ڕاســت بۆچوونهکهمان ئه گهر
ئۆلیگارکی ڕاستی پاش دانهیهو سیهم که ناژی، ساختهدا خۆشییهکی

دت؟ دیموکرات و
سیهمه. ،به

دووره. خۆشی ڕاستهوه له زیاتر جار زۆردار س کهوابوو،
دروسته.

ڕووته. ڕواهتکی زۆردار خۆشی بۆچوونهوه لهم
وایه. بهته واوی

ھهیهتی. پاشایهک که جیاوازه، خۆشیهوه لهو ھهروهھا،
دروسته.

بدۆزتهوه  جیاوازییهکهیان ژمریاری به بیهوت یهکک ئهگهر  
خۆشی جار زۆرتر به نۆ و بیست سه د و حهوت دهتوانت بت، پاشا

ناخۆشیدایه. له ئهوهنده زۆرداریش دهژی.
سه یره. بۆ جیاوازیی نوانیان ژماردنه ئهو

بژمریت  سایش و مانگ و ڕۆژ به جیاوازییهکهیان ئهگهر بهم
لهباره. ڕاستهقینهیهو

له باره. ،به
خراپ  کهسکی ژیانی له دادپهروهر و چاک کهسکی ژیانی  ئهگهر
شتک کهسهش ئهو به خشندهیی و چاکه  ئایا بت، خۆشتر نادادوهر و

نه یهت؟ ژماردن له  نییه
وابت. دهبت

گوتی، نادادوهری یهککمان که دهگهڕینهوه، خاه بۆ ئهو لرهوه
دادوهره. ــه ــاوهڕهدای ب لــهو که دهگهیهنت، نــــادادوه ره بــه و   ســوود 
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وابوو.
چۆنیهتی له  چونکه بکهین، کهسهدا ئه و له گهڵ مشتوم لرهدا با

تگهیشتووین. نادادوهر و دادوهر دهسهتی
چۆن؟

بدوین. به نموونه لهسهر دهروون با
نموونهیهک؟ چ

کۆندا  ئهفسانهی له  زینده وهرهی ئهو وه کو دهروون، نموونهی  
شتی زۆر یان پکھاتووه، سربیرۆس و شیال چمیرا، باس کراوه. له

جیاوازیان تدایه. سروشتی زۆرتر یان ھهن، دوو تر
باس کراوه. شتانه  جۆره به، ئهو

ئارهزووی  به دڕندهیه. و ھهیه  سهری فره که  بکهوه، دوه  لهو  بیر
دهیانگۆڕت. خۆی

بهم  بکشت، ونهکهی دهتوانت بلیمهت ھونهرمهندکی ئهوه 
دڕندهیه ئهو گریمان ئاسانتره، ڕهنــگ له وشــهڕازانــهوه  مادامه کی

ھهیه.
له  مرۆڤهکه  ونه ی بکهوه. مرۆڤکیش و شر شوه ی له بیر  

بچووکتره. دوهکه  له  شرهکه  و شرهکه
بکهم. دروست بۆ پهیکه رهکانیان دهتوانم ئاسانه، ئهوه 

بن. گه وره پکهوه با و بنووسنه پکهوه ھه رسکیان ئه نجا،
کرد. ئهمهشم

ناوهوه  له ھهبت. مرۆڤه کهیان شوهی ھهرسکیان دهره وه له  با
ببینت، مرۆڤهکه شوهی تهماشای بکات تهنیا ئه وهی دوهکه. و شر

نهبینت. دیکه دووانهکه ی
باشه.

ئــهوه  ھهیه، مرۆڤه ئــه م بۆ ســوودی نـــادادوهری بین، ئه گه ر   
و به دوهکه قازانج  و سوود دادوهری به کهسه ئهو که  له ودایه،
دووهمیش، نابن. بهھز ناکات، تریان ناگهیهنت، ناوهوهی شرهکهی
الیهنی بهرهو پهلکشکردنتی که سه ئهو مرۆڤایهتی الیه نی الوازکردنی
بهکو بکات، الیهنه ھاوتهراز س ئهو نایهوت سیهم، شرهکه. و دو

. بخۆن یهکتر تاکو بهردهدات، لهیهکیان بهپچهوانهوه،
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وادهن. نادادوهری دهکهن بۆ ئهوانهی ستایش ،به
ھهیه  سوودی  دادوهری دهن ئهوانهی دیکهوه، لهالیهکی بهم
(ئستا کهسهی ئه و مرۆڤانهی الیهنی که یهکهم، نییه؛ ئه وه مهبهستیان
دیکه دا الیهنه کهی دوو بهسهر دهسهت کرد) دروستمان ئه ندشه به
ئاژههکانتی ئــاگــاداری جووتیارک چۆن وهکــو دووهم، ده گرت؛
مای سهرهکان بکات،  فرهسهرهکه دوه چاودری پویسته  ئهویش
شرهکهش بهالی سیهم، دڕنده؛ به  ببن نهدات پ و ڕگهیان بکات

گرێ بدات؟ ھاوتهراز پکهوه الیهنهکه ھهرس ڕاکشت. خۆیدا
وا دهن. دهکهن دادوهری بۆ ستایش به، ئه وانهی

ڕاست  دهکات دادوهری ستایش بۆ ڕوویهکهوه ئهوه ی ھهموو  له
درۆزنیه. و ناڕاست نادادوهریش بۆ ستایشکردن دهت.

بدوین، ستایشکهری  سوودگهیاندن یان چاکه خۆشی، نییه له  گرنگ
بهده ستهوه بهگهی ڕاده وهستت دژی ئهوهی ڕاستگۆیه. دادوهری

ڕاوه ستاوه. چ دژی نازانت خۆشی و نییه
ھیچ نازانت. کهسه  ئهو ڕای منیش به

پرسیارانهی ئهم بکهین. ڕازی که سه ئه و بدهین ھه وڵ با باشه،
و چاکه جیاکردنهوهی  بناغهی به دهبت ئهمه ئایا بکهین. ئاڕاسته 
الیهنه دهسهتی ژر بخهینه دڕندهکه دوه لهودایه چاکه خراپه؟ 

بهپچهوانهوهیه؟ خراپهش و مرۆڤانهکهوه
نا؟ یان ڕازییه بۆچوونه بهم ئایا

دهبت. بگرت ڕازی من گوێ له ئهگهر
دهکهین  ل پرسیارهشی ئهو گفتوگۆیهدا، ئهم ڕۆشنایی لهبهر  
الیهنه کۆیلهکردنی به زیو و ز دهستکهوتنی له سوود مرۆڤک چۆن
خۆی، منداهکانی باوکک باوه ڕهدایه  لهو ک وهردهگرت؟ مرۆڤانهکهی

وهرگرت؟ سوود بفرۆشت، دڕنده کهسکی به که  کۆیله وهکو
به  خۆی بهشی پیرۆزترین به وهی ناکهن تاوانباری خه کی ئایا  
ئریفیل کارهکهی وه کو ئهمهش فرۆشتووه؟  خوانهناس دڕندهیه کی

گۆڕییهوه؟59 مردهکهی گیانی به ملوانکهکهی که نییه،
کارکی ترسناکه. گوتی، ئهوه  گالوکۆن بگومان،

دڕنده یهی دوه که ئهو ناکرت، تاوانبار به ره بهوه مرۆڤکی ئایا
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پدراوه؟ زۆری و دهسهتی بووه زۆر گهوره ناخی
وایه. ئاشکرایه

دهسه تی بهوهی ناکرن تاوانبار ملھوڕن و دهق ئهوانهی ئایا
شره که داوه؟ الیه نی به زۆریان

وایه.
تاوانبار نهکراون ڕابواردنن، بهوه و خهریکی نه رمه ئهوانهی دیان

ترسنۆکن؟ لهبهرئه وه و شرهکه ناده نه گوێ
ڕاسته.

ئازایهتی  سه رچاوهی  بهوهی نهکراون تاوانبار کۆیلهن ئهوانهی   
بۆ و دڕنــدهکــه دهســهتــی ژــر خستۆته الوتیهوه له  ــان ــی ده روون

به مهیمون. بوون شرهوه  له ترکردنی دڕندهکه 
ڕاسته.

کــرــکــاری ئیشی دهســت تــهمــاشــای ــهوه ــزم بــۆچــی بــه  چـــاوی ن
دهکرت؟

دڕنده کهی  دوه بهسهر دهسهت ناتوانت که ئهوه نییه، ھۆی ئایا
دهکات؟ خزمه تی و بگرت (دهروونی)

لهوانهیه.
فهرمانهوایی ئهو مرۆڤهی دوه کهیتدایه وهکو بۆئهوهیئهممرۆڤه،
چاکهکه و پیرۆز الیهنه که کهسکهوه، ژردهستی بچته دهبت بکرت،
فهرمانهوایی دهبت ئمه لهودا، که دهین؛ کۆیله  بووه. بهرقهرا تیایدا
تراسیماخۆس ھهروهھا نییه. کۆیلهکه ئازاردانی مهبه ستمان بکرت
ده بت فهرمانهوایی کهسک ھه موو شوه یه به م باوهڕهدا بوو لهو

بت. دهسه تمهدار ھۆش پویسته چونکه بکرت،
دهیت. ڕاست تۆ ،به

فهرمانهواییکردنی  لــه ھــهروهھــا، یــاســادانــانــه . ئامانجی ئه مه    
ئهوان بۆ دهستوورک دانانی بهب ئمه  ئمهشه. خواستی منداهکانمان
پاش وایه. شاردا له شوهش بهھهمان بن. سهربهست نادهین ڕگه یان

.دهدهین سهربهستیهکهیان ئهمه
وابت. ده بت ئاشکرایه

شهرمهزارانه  کاری بهرهیی و نادادوهریی چۆن گالوکۆن کهوابوو،
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دهسهتیشیان زۆر و پارهی ئهگهر ھهیه کهسک قازانجیان بۆ و سوود
بت؟ پهیدا لوه 

وایه.
نهکرابت و  پ ھهستی نادادوهرییهکهی ئهگهر ھهیه  چ سوودکی
خراپتر دهبت. نهکراوه پ ھهستی ئهوهی نه درابت؟ لهسهری سزا
ھمن دڕندهکه ی الیهنه  دهدرت سزا و دهکرت پ ھهستی ئهوهی
ده ردهخــات، خۆی چاکهکهی الیهنه دهکرت؟ به مرۆڤ و  دهبتهوه
چاک لهشه نهخۆشهیه ئهو وهکو دهگهڕت. زانیندا دادوهری و بهدوای

تهندروست. لهشکی به دهبت و دهبتهوه 
بهدنیاییهوه.

ھهودانکیبۆ چاککردنهوهی تگهیشتنھهموو و کهسکیخاوهن بیر
دانانت؟ فربوون بۆ ڕز نییه؟ دهروونی باری

وایه. دیاره 
و  ده روونی باری ھهنابژرت؟ مامناوهندی ژیانکی ئایا  دووهم،

ناکات؟ ھاوتهراز لهشی
ھۆنراوه  و مۆسیقا بهڕاستی فری ئهگهر ئهوه دهکات  بهدنیاییهوه

کرابت.
ھاوتهرازییهک  شوه ، بهھهمان سامانیشدا، و پاره  کۆکردنهوه ی  له
سامانکی و پاره دوای گهمژانه  نادات خۆی به  ڕگه دهکات. دروست

بکهوت. زۆر
دروسته.

به  پ بگات. زیانی نایهت دهکات. ژیانی  پهیهوی ده ستوورهکهی
لهم پناوهدا سامانه کهی پارهو ده یپارزت و زۆر یان پارهیهکی کهم،

دادهنت.
بکات. کاره ئهو پویسته،

دهکات،  کارانه ئهو ده کات. ڕزلنان له گهڵ مامهه شوه،  بهھهمان
دهروونی به زیان شتک ناکات ھیچ کهسکی چاکتر. به دهیکهن که

بگهیهنت.
کاروباری ڕامیاری  به شداری بت مرۆڤه ئه و ئامانجی  ئهگهر ئهوه

ناکات.
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ڕژمهکهی  شوه ی که شارهدا، له و بهتایبهتی دهکات، بهشداری  نا،
بانگی پیرۆز دهنگکی  تاکو خۆیدا وتهکه ی له بهم دهچت، لهو 

ڕامیاری ناکات. نهکات کاری
بیری  له که شاره دا، تهنیا لهو مهبهستت ئهوهیه تۆ تدهگهم.  من
ڕامیاری بهشداری نهبووه پهیدا ھشتا شونکدا ھیچ له ئمهدایهو

دهکات.
نا.  یان ھهبت لره  نییه  گرنگ بهھه شته. له شاره  ئهو گوتم،  منیش

نادات. دیکه  شارکی گوێ به دهژی ئهو شارهدا شوهی له ئهوهی
باوهڕهدام. لهو منیش



دهیهم بهشی
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ــهتــی خــهســ گـــه لــــــک مــــن گــــوتــــم، بــــــگـــومـــان شــــاره کــــهمــــان
ـــه. ـــراوهی ھـــۆن ــجــاکــــشــتــر ســهرن ـــه  ھـــه مـــوویـــان  چـــاکـــی ھـــه یـــه ، ل

دهکهیت؟ چ باسی گوتی: دایهوه و وه می گالوکۆن
ھهروهھا پاش دهکاتهوه . السایی که نهبووین، ڕازی ھۆنراوهیه بهو
جۆره ئهم من بۆچوونی به ئاشکرایه، دهروون بهشهکانی دیاریکردنی

بکرنهوه. ڕهت پویسته ھۆنراوانه
چیه؟ مهبهستت

جۆره  لهبارهیانهوه نهبت، ئهم زانیاری ده م، ئهگهر بیسهر  من
ھۆنراوانه بیرکردنهوهی دهشونن.

چ بیت؟ نازانم دهتهوێ
ھۆمیرۆسم  ھۆنراوهکانی منداییه وه  له ھهرچهنده  دهم من  
تراجیدیای گهورهیه، ھهیه، چونکه شاعیرکی بۆی ڕزم خوندۆتهوه و

دابنین. بۆ ڕزی و بوت خۆش ڕاستیمان زۆرتر پویسته بهم
ڕاسته.

بدهیته وه. ئهم پرسیاره م وهمی باشتره  یان بگره گوێ
چیه؟ پرسیارهکهت

من  چونکه چیه؟  بهگشتی الساییکردنهوه بیت پم دهتوانیت
نازانم.

شت  ئهوانهدا پش له کزه چاویان ئهوانهی ھهندکجار نا؟  بۆچی
دهبینت. چاک چاویان که دهبینن،

بکهم. شته ئه و باسی تۆدا لهبه ردهم ناکهم حهز بهم ئهوه ڕاسته،
بکهیت. تهماشای دهکهم تۆ له  داوا

وهکو بکهوین؟ میتدۆدهکهمان شون لکۆینهوهیهشدا لهم دهتهوت
له تۆ ناکات، پویست  یان دهنیت، ل ناوکی شته ھهر  دهزانیت

تدهگهیت؟ مهبهستم
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تدهگهم. من
دهستپبکهین.  دهوروبهرمانهوه  شتانهی لهو یهکک له با  کهوابوو،

مز لهبهردهستتدان. و جگهی خهوتن نموونه بۆ
.به

جگهی خهوتن یهککیان بۆ ھهن: کهلوپهالنه ئهم فۆڕمی دوو لرهدا
مز. بۆ دووهمیان و

وایه.
خه وتن جگهی فۆڕمی بهدوای (دارتاشهکه) بین نییه ئاسایی ئایا
پیشهسازک ھیچ دهزانین ئمه بگه ڕت؟ دروستکردنیان) (پش مزدا و

ناکات. دروست شته ئهو فۆرمی
دروسته.

ئهو پیشهسازه چیه؟
دهھنته  دیکه ش پیشهکانی و  شتهکان  ھهموو ئــهوه ی کــام؟  

کایهوه.
دهکهیت. باسی تۆ که زیرهکیشه، و سهیره کهسه ئهو

به پیشه سازه ئهم تاکو  ،دهدهمــ زۆرتــرت  ھۆی ئستا سه برکه ،
ھهموو کهلوپهلهکان و ڕووهک دهتوانت دابنیت. ئهو  زیرهک و سهیر
و ئاسمان خواکان، و خۆی زهوی، ســهرزهوی، زیندهوهرهکانی و 

بکات. دروست بهرزهخیش جیھانی
بهڕاستی زیرهکه.

پیشهسازک  لهو باوهڕهدای ،م بپ پ نهکهیت. تۆ باوهڕم  لهوانهیه 
دهتوانت ئهو له الیهکه وه یان بکات؟ دروست شتانه ھه موو ئه م نهبت
که  خۆت، نادۆزیتهوه بۆ ڕگهیهک ئایا ناتوانت؟ لهالیه کی دیکهوه و

دروست بکهیت؟ شتهکان بتوانیت ھهموو
ڕگه یهکه؟ چ ئهوه

شوندا  زۆر له  و خرا نییه: تۆ دهتوانیت سه خت کارکی  دۆزینه وهی
خۆر ئاونهکهدا لهنو ھهگریت، خۆتدا لهگهڵ ئاونهیهک ئهگهر بیکه یت
کهلوپهلهکانی ڕووه ک، و زیندهوهرهکان زه وی، و ئاسمان تهنهکانی و

خۆت دهبینیت. بهردهست و
ڕاستهکان  شته بهم ده بینم، ئاونهکهدا لهنو شتانه ئهو ،به
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نین.
گفتوگۆکهمانت  سهره کیی مهبه ستی تــۆ چــوویــت! بــۆی چــاک   
ئهم ڕیزی دته شوهکاری ھونهرمهندی بــاوهڕهدام لهو ده رخست.

وانیه؟ بهدهستهوهیه). ئاونهکهی (که پیشهسازهوه
ھهبهته.

دایاندهھنت  شتانهی ھونهرمه ند ئهو دهیت، که باوهڕهدام  لهو
به رھهمکی (لــه ده توانت ئــهو بت ھهرچۆنک بــهم نین، ڕاســت 

بکات. ھونهرییدا) جگهی نووستن دروست
دیارده کهیه. دهکات دروستی ئهوهی وایه،

ناتوانت  که ئهو خاهی، نهگهیشتیته  تۆ پشتر دارتاشه که؟  ئهی
دهکات؟ خهوتنه که مسۆگه ر جگهی بوونی بکات، که دروست فۆڕم

نییه؟ خهوتن جگه یهکی تهنیا دهکات دروستی ئهوهی ئایا
گوت. ئهوهم من ،به

ئهوهی  نهکات دروست خهوتنه که جگهی بوونی ئهو ئهگهر  ئستا
دیاردهکهیهتی. به کو نییه ، ڕاسته که شته کایه وه دهیھنته

شته دهکــات دروستی  دارتاشهکه ــهوهی ئ بت کهسک ئه گهر
ناکات؟ درۆ ڕاستهکهیه

درۆزنی  به  بکهون بۆچوونه  ئهم شون ئهگهر کهمهوه،  بهالی 
دادهنن.

کیه؟ نموونهیهوه، بزانین الساییکهرهوه  له م با
باشه.

ھه یه: خهوتنمان جگهی س جۆر نموونهیهدا) (لهم ئمه
لهو کردووه. دروستی خوا که خهوتنه، جگه ی بوونی یهکه میان

کردبت؟ دروستی دیکه کهسکی باوهڕهدای
نهخر.

دروستی دهکات. دووهم، دارتاشهکه
وایه.

دهکات. وانیه؟ دروستی تابلۆیهکدا) (له سیهم، ھونهرمهندهکه
وایه. .به

جۆرک و ھونهرمهنده که، دارتاش و سیانه، خوا لهم یهکک ھهر
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دهکات. دروست خهوتنمان بۆ جگهی
دروست ده کهن. س جۆر ،به

یهک تهنیا زانی پویستی به نهیویست، یان خۆی لهبهرئهوه ی خوا،
کردوه، دروست سروشتدا له خهوتنی جگهی بوونی

خوا  نییه، زۆرترمان فۆڕمک خهوتنه. له جگهی فۆڕمی  ئهمهش
ھهرگیز نابت. و دروستی کردبت

وایه؟ ئهمه بۆچی
سیهمیش  بکات، فۆڕمی دروست خهوتن جگهی ئهگهر دوو  چونکه
حاهتهدا لهم ھهیه، پشووتردا جگاکهی ھهردوو له که سهرھهدهدات،

خهوتن. جگهی فۆڕمی به دهبت دووانهکه نهک سیهم جگهی
ڕاسته.

درو ستکهری به ببت دهیویست دهزانی، ئهمه ی من، ڕای به خوا،
خهوتن. جگهی نهک خهوتن، جگهی فۆڕمی

ھهبهته.
سروشتی؟ داھنهری بنین ناوی حهزدهکه ی

سروشت  به چونکه دهگونجت،  خوا بۆ نــاوه ئهو من،  ڕای  به  
شتهکانه. ھهموو ئافهریدکه ری

نییه؟ خهوتن جگهی دروستکهری دارتاشه که؟ ئهی
دروستکهره.

دروست شتهکان دروستکهرانه ئهم وهکو ھونهرمهندهکهش، ئهی
ناکات؟

نهخر.
خهوتنه که ده کات؟ جگهی چی له ئهی

ڕای  به دهکاتهوه. دروستکهره کان السایی السایی دهکاتهوه. ئهو
لهباره. له ھونهرمهند ناونانه ئهم من،

بهرھه مه کهی که دانانیت، الساییکهرهوه به کهسه ئهو تۆ باشه،
دروستکراوهکانهوه؟ شته سیهمی ڕیزی دهکهوته

بهدنیاییهوه.
نییه؟ تراجیدیش دروست (نووسهرکی) ئهمه بۆ ئایا

الساییکهره؟ و سیهمهوه ڕیزی دهکهوته بهدنیاییه وه،
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دهردهکهوت. وا
ھونهرمهندی  لهبارهی ئستا دۆزییهوه. الساییکهرهکانمان ئمه
کهلوپهله یان سروشتیهکان شته  السایی ئه و ،ب شوهکارییه وه پم

دهکاتهوه؟ دروستکراوهکان
دهکاتهوه. دروستکراوهکان کهلوپهله السایی

بیت. دنیا لهوه پویسته
تناگه م. من ھهیه ؟ مهبهستکت چ

له الکانهوه  یان پشتهوه له  لهپشهوه، کاتک  ئهمهیه: مهبهستم
دهرناکهوت؟ جیاواز ھهرجاره دهکهیت خهوتن جگه ی تهماشای

نابت؟ شتکی دیکه ھه موو ئهمه بۆ ئایا
شته. یه ک ھهر خۆی بهم دهردهکهوت، جیاواز وایه ،به

دهکات؟  شوهکاری چ ھونه ری نموونهیهش: ئهم  کهوابوو، بوانه
یان یهک شته  و خۆیهتی وهکو که  دهدات، نیشان ئایا ئهو شتهمان
ئایا که دهردهکهوت وابت؟ دهناسنت، وهیه پش شتهمان بهو ئهو

دهکاتهوه؟ ڕاستی السایی یان ڕاستیناسه، بهرھهمکی ھونهری
دهدات. نیشان دیارده کان

دهردهخهن،  الیه نهکان تهنیا ڕاستیهوه دووره.  له الساییکردنه وه
زۆر دهتوانت لهبهرئه مهش ڕاستهکهن) (شته ونهی ئهوانیش که
یان دارتاشک پینهچیهک، تابلۆی ھونهرمهندک نموونه بۆ بکات. شت
زانیاری ھه بت. پیشانهوه ئهم لهبارهی بهبئهوهی تر دهکات شتکی
کهسانی و مندان بت  ھونهرمهندکی چاک ئهگهر  ئهوهشدا  لهگهڵ 
ده زانــن وا ببینن، دارتاشک لهسه ر تابلۆکه ی دوورهوه  له  گه مژه

ڕاسته. شتکی
ھهبهته.

جۆره  ھهموو بینیوه، کهسکی گوایه  بت یهکک کاتک ھهر  
شتکهوه ھهموو لهبارهی تهواوی زانیارییهکی و دهزانت پیشهیهک
ئهم ھهیخههتاندووه . و جادووگهرک ساویلکهیه باوهڕهدام لهو ھهیه .
و نهزانین و ناتوانت زانین خۆی چونکه زاناترین دادهنت، به که سه

جیابکاتهوه. یهکدی له الساییکردنهوه
ئهوه ڕاسته.
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ھۆکهشی ھۆمیرۆسه. که ڕابهرهکهشی، و تراجیدیا دینهسهر ئهنجا
دهزانت. شتک ھه موو شاعیر ده ن ھهندک ئهمهیه:

نایاب  ھۆنراوهیهکی چــاک شاعیرکی  ئهگهر  دهن، ھــه روهھــا  
باسیان که  ھهبت، شتانه وه ئهو لهبارهی زانیاری ده بت بنووست،
ئه وانهی داخۆ بزانین،  پویسته  بنووست. ناتوانت ئه گینا  ده کــات،
و بینیوه الساییکهرهکانیان  دهکــه نــهوه شاعیر لــه بیر جــۆره بــه م 
یان دادهنرن، سیهمدا ڕیزی له بهرھهمانهش ئهو ھهخههتنراون،

ڕاستن.
بزانین. ئهوه پویسته

کۆپیهکهشی  و ڕاست شتکی بتوانت کهسک بــاوهڕهدای لهو  
ڕاستهکهوه؟ شته پش بخاته کۆپیهکه بکات، دروست

نهخر.
نهدهکردنهوه السایی بناست ڕاستهکان شته  ئهو ئه گهر من، دیدی به
ستایش تاکو بھت  بهج چــاک شتی  خــۆی پــاش دهدا ھه وی و 

بکرت.
جیاوازیان بهھای و ســوود شتانه ئه و چونکه لهگهتام، منیش
ئهم باسی ناکهین دیکهش شاعیرهکانی و ھۆمیرۆس له داوا ھهیه .
یان پزیشکه لهوان یهکک ئایا ناکهین، پرسیاره ئهو بکهن. بۆ پیشانهمان
ئهسکلیپیۆس وهکو توانیویهتی، نوێ یان کۆن شاعیرکی الساییکهرهوه،
کوڕهکهی ئهسکلیپیۆس چۆن وه کــو یان بکات، نهخۆشک چــارهی
فری کۆمهک خوندکاری شاعیرهکهش پزیشکی کرد، فری خۆی
پرسیاریان دیکهشه وه، پیشهکانی لهباره ی تهنانه ت کردووه. پزیشکی
دهربــاره ی ھۆمیرۆس له پرسیار ئاراستهکردنی  بــهم ناکهین،  ل
فرکردنی و شارهکان ڕژمی و جه نگ شت، جوانترین و گرنگترین

و بین: ڕهوایه بکرت دهکات خۆی باسیان خهک، که
الساییکهرهوه   ڕاستیدا سیهمی ڕیزی له  تۆ ئهگه ر ھۆمیرۆس
ڕوونی دهتوانیت  ئایا دابنیت،  دووهمیش  له ڕیزی  خۆت و نهبیت 
تۆ پهیهوی و  تدایه تۆی لهبهرئهوهی شارک ڕژمی چ  بکه یتهوه
شارک، وهکو ئهوهی چ لهبهر لیکهرگۆس، چاکه؟ دهکات، وهکو سپارتا،
تۆ دادهنین، سۆلۆنی بۆ کارنۆداس و ئمهش بۆ سیسیلی و ئيتایا له
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شارکمان ناوی دهتوانت ئهو ئایا دادهنت؟ سوودمهند یاساسازو به
پلهیهی ئه و ھۆمهریدهکانیش تهنانه ت، ناتوانت. باوهڕهدام له و بدات؟

دانانن.60 بۆ
جهنگکدا لــه ھۆمیرۆسدا ســهردهمــی لــه ده دۆزیـــتـــهوه  شــارــک 
ڕاوژکاری یان بووه، پشهوای ھۆمیرۆس لهبهرئهوهی سهرکهوتبت،

بووبت؟ فهرمانهواکهی
نییه.

جـــۆرهی ـــهو ب ــه ــهی ھ زانــســتــیــانــه ــان و بــۆچــوونــــکــی ــن ــ چ داھ
ــســی ــارســی ــهک ــهن ئ و ــتــس ــی ــل مــی ـــه وه  بــــۆ تــالــیــســی ـــن ـــن ـــه ڕ ـــگ  ده ی

بت؟61 بهسهرهوه ھۆمیرۆسی ناوی سیتیسن،
نهخر.

پــهروه رده  خهکی داوه  ھهوی  و بووه  فرکهر  ھۆمیرۆس ئایا  
مــابــــتــهوه؟62  ئمه بــۆ بــۆچــوونــهکــانــی  بــکــات، وه کـــو پــیــتــاگــۆراس
داده نـــــــرـــــــت  ـــــاگـــــۆراس ـــــت ـــــی ـــــاکـــــو ئــــــه مــــــۆ ڕــــــــز بــــــۆ پ  ت
دهکــــــــــــــهون. بــــــۆچــــــوونــــــه کــــــانــــــی ــــــن  شــــــو ـــــکـــــی   خـــــه  و 
ئهگهرئهوچیرۆکانهی ئمهبهمجۆرهلهبارهیھۆمیرۆسهوه ھیچنابیسین.
جۆره چ تدهگهین بن، ڕاســت بیستوومانه ھۆمیرۆسهوه  له بارهی
نهداوه. بایهخی پ ئهوهنده ھاوڕی کریۆفیلۆسی بووه، تهنانه ت  کهسک
توانیبتی ھۆمیرۆس ئهگهر بهم گالوکۆن، بیستووه، چیرۆکانهمان ئهو
الساییکهرهوه و چاکتر کهسانکی به بیانکات بکات، فر خهکی
دانهدهنا؟ بۆ ڕزیان و نهدهویست خۆشی کهس زۆر ئایا نهبووبت،

دیکهش  زۆری و  سوس پرۆدیسیۆسی ئهبدیرا، پرۆتاگۆراسی   
دروست بۆ خۆیان ڕز بکهن، فریان و خهکی سهر کار بکهنه  دهتوانن

بیانگن63. کۆڵ به خهکی و بکهن
بۆ  شار لهم ھهبووایه، سوودیان ھزیۆدیش و ھۆمیرۆس ئهگهر  
خزمهتیان خۆیان شارهکهی له بهڕزهوه ئایا دهسوڕانهوه؟ شار ئهو

نهدهکرا؟
بۆچوونهکهت دروسته. سوکرات، ڕای من، به

الساییکهرهوهکان شاعیره که بگهیهنین، ئاکامه به و خۆمان کهوابوو،
ڕاستی دهکهن باسی و ئهوه ی ڕاستی دهناسن کۆپی ھۆمیرۆسهوه له
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ھونهرمهندی به  سهباره ت پشتر له دهچت خاه له و ئهمهش نییه؟
پینهچتیهوه زانیاری لهبارهی که بهبئه وهی کرد، باسمان شوهکاری

دهکات. بۆ دروست تابلۆی پینهچیمان ھهبت
ڕاسته.

ونه ھونهرییهکهیبهکاردهھنت. ڕهنگ بۆ وهکو گوته، و شاعیروشه
نهزان، کهسانی دهھنت. به کاریان چین ئهوانه بزانت بهبئهوهی ئهو
شتکی یان جهنگ،  و پینهچتی باسی چاک دهزانن وا خۆی،  وهکو
وشه کانی ھارمۆنی به مۆسیقی و دهنگی دهکات. ھهروهھا شاعیر دیکه
بکه یتهوه ڕووت له مانه ھۆنراوه کهی ئه گهر ده کات. ڕیزیان و دهدات

چی به سهردت. دهزانیت
. دهزانم

نه ده ڕوات، بهرهوپیری که  ناچت، الوه ئه و دهموچاوی له ئهمهش
نه جوانیش؟ و چاکه

وایه بهته واوی
بوونهوه لهبارهی ھیچ الساییکهرهوه بکهوه، خاه ش بیر لهم ئستا

وانیه؟ دهناست. بوون دیارده ی تهنیا نازانت.
.به

جنهھین. نیوهچی به باسهکه باشتره کهوابوو
به. بهردهوام

ئاژهمان لغاوی و جهو تابلۆی شوه کاری ھونهرمهندی گوتمان
دهکات. بۆ

.به
دهکهن؟ ئاسنگهریش دروستیان پینهچی و ئهمانهش

ھهبهته.
دروست چۆن ئاژهڵ لغاوی و جهو دهزانت ھونهرمهنده که ئایا
دروستیان نازانن ئاسنگهر و پینهچی بین دهتوانین یان دهکرن؟
ئهسپسوارهکهیه؟ دهکرن دروست چۆن بزانت کهسک تهنیا بکهن؟

لهگهتام.
ناگونجت؟ دیکه شتهکانی ھهموو بۆ ئهمه ئایا

چی؟ وه کو
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دهکــات،  دروستی  یهکهمیان ھــهن: کهس س شتک ھهموو بۆ   
(کۆپی دهکــاتــهوه السایی سیهمیان دهھنت، بهکاری دووه مــیــان

دهکات).
.به

و زیندهوهرک کهلوپهلک، ھهموو دروستی و جوانی چاکه، ئایا
سروشت به که نییه، به کارھنانهوه شوهی به پهیوهندی کردهوهیه ک،

دراوه؟ پیان
وایه.

ئهزموونکی  خاوهنی دهھنت بهکاریان ئهوهی پویسته  کهوابوو،
خراپ. یان چاکه چ بهرھهمکی دروستکهرهکهش دهت به بت. زۆر
باس ئهو کهسه بۆ شمشاهکه خراپی و چاکه شمشاژهنک دهتوانت

کردوه. دروست شمشاهکهی که بکات،
دهگرت. باسهکهی و لهپشنیار گوێ ئهویش

ھهبهته.
و ھهسهنگاندن به پشت دهکات دروست شمشاهکه ئهوهی ئایا

نابهستت؟ شمشاژهنهکه بۆچوونی
ببهستت. پ پشتی پویسته

یان باش چاکه دهکات دروستی ئهوهی دهزانت الساییکهرهوه ئایا
بهکاردت؟
نهخر.

ئهو لهبارهی دروستی بۆچوونی زانیاری و الساییکهرهوه کهوابوو
خراپ. یان چاکه نازانت ده کات. دروستی نییه شتهوه

دروسته.
بهرھهمهکهی خۆی دهناست. شاعیرکیش زۆر چاک

کهم. زۆر بهپچهوانهوه،
و خراپه چاکه ئهو بهردهوامه. الساییکردنه وه له ئهمهشدا، لهگهڵ
و جوان نازانن ھیچ ئهو کهسانهی الساییکردنهوهکهش بۆ ناناست.

دهردهکهوت. چاک
ھهبهته.

الساییکهرهوه کــه بین،  ھـــاوڕا  خاه ئــه و لــهســهر ــت ــه و ده رده ک
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دهکاتهوه السایی  نییه شتهوه ئهو له بارهی بهسوودی زانیارییهکی
جیددی به و یاریکردن له جۆرکه الساییکردنه وه کــات، ھهمان  و 
زۆر یان نییه کهم گرنگ تراجیدیاکانیش شاعیره ناگرین. ھهموو وهری

الساییکهرهوهن. بنووسن،
ڕاسته.

نییه؟ دوور جار س ڕاستیهوه له الساییکردنهوهیه ئهم ئایا
جار دووره. س ،به

دهکات؟ ماندوو پوه خۆی لهش ئهندامکی چ
چیه؟ مهبه ستت

له نزیکی، و دووری قهوارهی شتک، بهگورهی ئهمهیه: مهبهستم
دهگۆڕت. ئمهوه

وایه.
دیــاره. ڕاســت دهرهوهشـــدا  له  و  ده چهمتهوه ئــاودا له نو شتک 
ده بینین چهماوه شوهیه بهو ڕهنگهکانی له بهرئهوهی ھهروهھا شتک،
دهگهن. ئمه به شوانه به م ھه ن دیکه ش شتی زۆر دیارن. قوپاو و
مرۆڤه دهروونــی  ھه خه هتنراوهی زوو و الوازه الیه نه ئهم لهبهر 
جادووگهرانه ھونهرییدا بهرھهمکی له ڕهنگه کان و تاریکی و ڕووناکی

دهروونمان. سهر کاردهکهنه 
ڕاسته.

ده روونه. ھۆشهکییه کهی به شه کاری پوانیش، و کشان ژماردن،
.به

گهوره، دهردهکهوت بۆی و دهپوت شتهکان بهشه، ئهم کاتک
بۆ دژه کهشی الیهنه له ھهمانکاتدا نهگۆڕن، قــهواره دا له یان بچووک

دهردهکهوت.
.به

یهک بووندا له دژهکان الیه نه باوهڕهی ئهو نهگهیشتینه پشتر له ئایا
ھۆکهشیمان گهیشتین، باوهڕه بهو ئمه ھهبن؟ نابت کاتدا یهک له

زانی.
ھه مان ژماردندا ناکۆکه له دهرووندا لهگهڵ پوانه و به شهی ئهو

نییه. ناکۆک لهگهیدا که نییه، بهش



٣٣١

ڕاسته.
ژماردندا  و پوانه له گهڵ که ئه وهیه، دهروونیش به شی  چاکترین

نییه. ناکۆک
بهدنیاییهوه.

و  شوهکاری ھونهری گوتم که بگهین، خاه بهم دهمهوت  من
پهیوهندی الساییکردنه وه دوورن. ڕاستیهوه له  بهگشتی الساییکردنهوه
نزیکبوونهوهش نییه. ھۆش بهشهش ئهو ھهیه. دهروونهوه بهشکی به

نییه. بهشه ئاکامکی چاکی لهم
ڕاسته.

نزمی دیکهدا شتکی له گهڵ و نزمه  شتکی الساییکردنهوه کهوابوو
بهرھهم. دهھنته نزمتر شتی دهبت. جووت

دهردهکهوت. وا
ئهم ھۆنراوهش ئهی دروسته؟ الساییکردنهوه بۆ ته نیا ئهمه ئایا 

نییه؟ خهسه تهی
ھهبت. خهسه تهی ئهم ھۆنراوهش لهوانهیه

شوهکاری  ھونهری لهنوان لکچوونهوه  لهم ئمه نابت  بهھهرحاڵ
بهشهی لهو پویسته ڕاستهوخۆ بهگهمان بخهینه گهڕ. ھۆنراوهدا و
بزانین با دهبت.  دروســت  تدا ھۆنراوهی که بدوین، ده روونــمــان

نا؟ بهشکی نزمه یان
پویسته. ،به

به  که مرۆڤدا دهکاتهوه، ژیانی له ئهو ڕووداوانه السایی ھۆنراوه
ھاتوونهته کایهوه. زهبردا لهژر یان ئارهزووی مرۆڤهکان،

یان خۆشتر ژیانکی ئاکامی ڕووداوهکاندا له مرۆڤهکانیش ھهروهھا
لهمه، ھۆنراوه ئایا بجگه  نا؟ یان بوون تووشی ئازار خراپتریان ھهیه،

ده کات؟ شتکی دیکهمان بۆ باسی
نهخر.

وهکو جــیــاوازانــهدا، بــارودۆخــه  ئــهم لهنو ده توانت مــرۆڤ  ئایا 
ناخیدا له جیاواز توانینی و ده بت شپرزه یان بمنته وه؟ خۆی
ئمه من، به ڕای ھه رچه نده نامنتهوه؟ خۆی وهکو سهرھه ده دهن و
و بۆچوون له په کاتدا یه ک له دهروون که گهیشتین، ئاکامه به و
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توانینی جۆراوجۆر.
وابوو.

بکهین. باسی چوو لهبیر شتکمان دهکهم ھه ست وابوو، بهم
چی؟ وه کو

یان کوڕهکهی، مردنی چاک به بیستنی باوککی گوتمان، پشتر له
مامههی ھمنی به و ئارامتره دیکه  باوککی له ماه کهی لهناوچوونی

دهکات. لهگهدا
بهدنیاییهوه.

کهم خۆی ئازارهکهی نــادات  ھهوڵ یان ناخوات؟ بۆ خه می ئایا
بکاتهوه؟

دهکات. دووهمیان
که بت، ئاستی ئازاره کهدا خۆڕاگر دهدات له کاته ھهوڵ ئهو ئایا

تهنیایه؟ که به یان خۆیهتی کهسانی وهکو لهنو
خۆیهتی. وه کو که سانی لهنو کاتک

خهکدا لهنو نایهت ــهڕووی ل که  دهکــات، شت ھهندک تهنیا به  
بیکات.

 ڕاسته. 
بت. خۆڕاگر  ئــازارهکــه دا لــهبــه ردهم دهدهن ھانی یاسا و  ھۆش 
الوازی و دهخهنهوه  ئازارهکهی بیری ئهزموونه کهشی و ھهستکردن

دهکهن.
ڕاسته.

ھهبدهن، مرۆڤک لهالی له یهک کاتدا جیاواز ھهوستی دوو کاتک
دهرچوون. جیاوازهوه  سه رچاوهی دوو له باوهڕهی ئهو دهگهینه 

ھهبهته.
یاسا دهکهوت؟ شون لهو ھهوستانهش یهکک

چۆن؟
ــازاردا ئ و خــهم ئاستی له باشتر مه که، کــاره ئــه و  ده ت یاسا 
یان خراپی ئاکامکی چاک ئهو نازانت ئهمه بهم به، ئارام و خۆڕاگر
دهرناکهوت. باشتر داھاتووی ئهو کهسه بهم کاره دووهمیش، ھهیه.
وهربگرت. جیددی به ژیان ڕووداوهکانی ناکات پویست سیهمیش،



٣٣٣

مرۆڤ دهیانخوازت. شتانهیه  ئهو خهم ڕگری دواجاریش،
چ دهکهیت؟ باسی تۆ

ڕووده دات. بهوهی  بین ڕازی دهبت و فدانه  زار وهکو  ژیان،
ھۆش. بهر ڕۆشنایی بیخه ینه بهرین و بدهین بهڕوهی ھهوڵ

شونی  به ھاوار دهست و گریان به کهوتندا منداڵ، له وه کو  با
خهفهت و ئازار زوو بکهین فر خۆمان پویسته نه گرین. برینهکه مانهوه 

بکهین. تیماری برینهکانمان بکهین. لهبیر
ژیاندا. له بهدبهختی بۆ چارهیه  باشترین ئهوه

دهکهوت ھۆشهکی پوانهی شون ئمهدا له بهشهی ئهو ھهروهھا
چاکترینه.
دیاره.

لهودا ـــات، دهک په لکشمان ئـــازار و خــهم بـــهرهو بــه شــه ی ــه و  ئ
نییه؟ ترسنۆک و تهمهڵ دهمانھتهوه،

بگومان.
الساییکردنهوه بۆ ئۆقرهنهگره زهمینه ھهچووه و بهشه ئهم ئستا
ده منتهوه وهکو خۆی که ئارامهکهش، به شه ھۆشهکییه  دهکات. خۆش
ئهوهی تناگهن. دیکهش لی کهسانی و ئاسان نییه الساییکردنهوهی

نییه. ئاشنا شتکی ئهوان بۆ ھهیهتی ھۆش
بهدنیاییهوه.

ھۆشهکی بهشی به خۆی سروشت به شاعیر دهرده کهوت لرهدا
بهالی جهماوهر بیهوت بت، ئهگهر زیرهک نابهستتهوه. دهروونهوه
بهشه ئهو بکاتهوه. بۆ نزیک ھۆش له خۆی ڕاکشت، نابت خۆیدا

ئاسانه. الساییکردنهوهی چاکتره، چونکه ڕهنگینهکه ھهچووه
ڕاسته.

شوهکارییهوه. ھونهرمهندی ڕیــزی دهخهینه شاعیر کــه وابــوو،
شوهکاری ھونهرمه ندی تابلۆکانی  وهکو شاعیریش،  بهرھهمهکانی
ھهیه . نزمی دهروونهوه بهشی به دوورن. پهیوهندییان ڕاستیهوه له
ھۆشهکی الیهنی ئهو دهریکهین. شارهکهماندا له پویسته لهبهرئهوه
ھه روه ھا بهھز دهکات. نزمه که الیه نه و دهکوژت دهروونیدا له خۆی
ڕاستی چونکه ــــت، داده ن خهکی بۆ خــراپ دهستوورکی شاعیر 
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پشت ڕاستییه. وهرگیراوی سبهرو دهکات باسی ئهوهی دهرناخات.
نوان جیاوازیی بهبئهوهی بزانت که دهروون دهبهستت، الیهنهی بهو
و گه وره حاهتکدا له  شتک باوهڕهدایه له و چیه..  بچووک و گه وره

حاهتکی دیکهدا بچووکه.
ڕاسته. ئهوه

ئهو باسی  کــردووه. تاوانبار الساییکردنهوهمان بهته واوی ئمه
چاکیش که سانی تهنانهت ده توانت چۆن که نه کردووه، الیهنهمان

بهرت. خراپه بهرهو
ئهوه دهتوانت بکات.

ھۆمیرۆس له کاتک گوێ یان نا. کاره بکات دهتوانت ئهم بزانه
پــهژارهی و  خهم السایی  دهگرین، تراجیدیا دیکهی شاعیرکی یان
ئمه دهدات، خۆی سنگی له  دهت، گۆرانی و دهکاته وه قارهمانک
ده که ین. قاره مانهکه ھــاودهردی به خۆمان و وهردهگرین ل چژی

دادهنین. نایاب و جوان به ھۆنراوهکهش
ڕاسته.

ئهمه دهبت ناخۆشی تووشی ژیاندا له ئمه له یهکک کاتک بهم
بین، ناخۆشیه کهدا زاڵ بهسهر و بین ئارام دهدهین ڕوونادات. ھهوڵ

بت. خۆڕاگر دهبت مرۆڤ چونکه 
باوهڕهدام. لهو منیش

لهو خۆشی دهکات پویست بکهین؟ بۆ ستایشی ڕاسته کهوابوو،
پ و نالهبار به ڕووداوکی که بکهین، ستایشی بۆ و ببینین ڕووداوه

داده نین؟ شهرمی
ھۆشمهندانه نییه. ھهوستکی ئهوه به خوا نا،

بکرت. تهماشا بهمجۆره ئهگهر وایه،
چۆن؟

الوانه وهیه و گریان له حهزی دهروونماندا له به شهی ئهو ئهگهر
بیستنی له که خۆشی به شهش بت، ھهمان ئهو ڕاگیرابت و بهزۆر
بهردهدات یهکهم بهشی جهوی ھۆش ھهروهھا دهبینت. ھۆنراوهیهکدا
الوانهوه  و خه فهت ئهو خاهی ستایشکردنی ده گاته نه دات، پ گوی و
له و ده بینت. بۆئه وهی ھهوستهدا لهو خۆشی تدا نییه. شهرمی  و
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لهو ناکات. ھۆنراوه تهماشای ڕقه وه به نهکرت ببه ش خۆشیه ش
دیکه یه ککی و ئازاری خهم بیستنی به کهس خۆشی که م باوهڕهدام

پدهگات.
که دهکــات، بهھز پ دهروونــی خۆی به شه ی ئهو ڕگه یهوه له  

ده کات. پهژاره ی و خه م تووشی
ڕاسته.

ھهن نوکته ھهندک نابت؟ پکهنینیش بۆ بۆچوون ھهمان ئایا
دیکه کهسکی کاتهی ئــهو بــهم بیانگیتهوه، دهکهیت  شــهرم تۆ 
وهکو ئهمهش ئایا دانانیت. خراپیان به و خۆشه پت دهیانگتهوه

دهرتبی؟). قارهمانه تراجیدیاکه  (که بۆ نییه بهزهییهکه 
له حــهزی کــه دهگــرــت، ده روونــــت ــه و بــه شــهی ھــۆش ڕــگــه ی ئ

گاتهت پنهکهن. دیکه کهسانی بۆئهوهی گانهوهی نوکتهکانه
وایه.

و خــۆشــی ئـــارهزووه کـــان، تـــوڕهبـــوون، ــاره ت بــه  سکس، ســه ب
بهھزیان و ده دات ئاویان تدهکات. کاریان ھه مان ھۆنراوه، ناخۆشی
ئهمانه دهبت کاتکدا له  ئمه. فه رمانه وای به  دهکات دهکات. ئهوان

بگیرت. جهویان و بکرت فهرمانهواییان
ڕاوهستم. بۆچوونهکهت دژی ناتوانم

ھۆمیرۆس بۆ ستایش ئــهوانــهی گــالوکــۆن، ئــهمــه وه ، لــه ســه روو 
پویسته کردوه، پهروه رده که یۆنانی دادهنن، شاعیرهی بهو دهکهن،
بۆچوونهکانی پهیهوی ژیانماندا له  بن، ھۆنراوهکانی فری نهوهکانمان
دهبت تۆش  دادهنــرــن. دۆســت به و دادهنــرــت بۆ  ڕزیان بکه ین، 
تراجیدیایه. شاعیری گهورهترین ھۆمیرۆس که بیت، ھاوڕا لهگهیاندا
چاکهکان مرۆڤه ستایشکردنی و خواکان بۆ گوتن گۆرانی دهزانیت تۆ
بهرنامهی پهروهردهکهماندا) (له ئمهدا شارهکه ی ھۆنراوهیهکه له تهنیا
نهک یاسا، ناخۆشی، و خۆشی نهکرت، ئهمه ئه گهر بدرت. گهی پڕ

شارهکه مان. پاشای به دهبن
ڕاسته.

باسهکهمان ئستا  دابنین. بهرگری ھی به ئهمه  با  کــه وابــوو،
قهدهغهی ھهیه ئهوهمان مافی خهسهتهکانی لهبهر ھۆنراوهیه. لهسهر
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ئهگهر بهستراوه. ھۆنراوه) (دژی بهگهکهمانهوه به ئهمهش بکهین.
دهقانه ھــۆنــراوه  بهرانبهر لــهســهرئــهوهی بگرن ل ڕه خنه شمان
به خۆی ھۆنراوه کۆنهوه له چۆن ده کهین باس ئهوه ڕاوه ستاوین،
گوایه، که دهردهکه وت، گوتهیهدا لهو ئهمهش داناوه. فهلسهفه دوژمنی
گوتهی بکهکی له ”گه ورهیی وهڕی“. یان خاوهنهکهی به ”سهگهکه
زیۆسیان زاناکان مرۆڤه له  ”دهستهیهک ھه روهھا گهمژهکاندایه“، مرۆڤه
که زۆرتریش ھهن، ”بیریارهکان سواکهرن“. نموونهی دا“، یان تهوق
الساییکردنهوه ھۆنراوه  ئه گهر به ھهرحاڵ، دهردهخهن. دوژمنایهتیهکه 
جگهی ئمهدا چاکهکهی شــاره له بگهڕت، خۆشیدا بــهدوای بت، 
جوانیهکهشی و دهکهین پشوازی نه بت، بهمجۆره ئهگهر نابتهوه.

چ دهیت؟ گالوکۆن، تۆ، ڕادهکشت. سهرنجمان
ڕادهکشت؟ سهرنجت جوانیهکهی
ڕادهکشت. سهرنجم بهدنیاییهوه،

له یاساکهمان دهکات) (په یهوی ھۆنراوهیهی ناکات ئهو پویست
ھۆنراوهیهک جۆره چ نییه گرنگ بگهڕتهوه. شارهکهمان بۆ ھهندهرانهوه

بت؟
بهدنیاییهوه.

به تاکو له ھۆنراوهیه، حهزیان که ئهوانه دهدهین، ڕگهی ئمه ش
نیشان مرۆڤ ژیانی و دهستوورهکهمان بۆ ھۆنراوه سوودی پهخشان

بدهن.
چاکه. کارکی ئهمه

عاشقانه ئمه، وهکو ئهو نهسهلماند، ئهوان سوودی ھۆنراوهیان ئهگهر
ئهنجامکی لهبهرئهوهیپهیوهندییهخۆشهویستیهکه یان که دهجوینهوه،
دوورده خــهنــهوه. خۆشهویستهکهیان له خۆیان نییه سوودبهخشی
بهم کردوه، ل حه زمان و بیستوه ھۆنراوهمان منداییهوه له ئمه
کاتکیش ھهر شت نییه. ڕاسترین و چاکترین ده رکهوتووه، که  ئستا
کاریگهرتیهکهیهوه، ژر نهکهوینه بۆئهوهی بیست، ھۆنراوهیهکمان
لهسهر ھۆنراوهی سوودی ب که دهھنینهوه، خۆمان بیر بهگهیه ئهو
ڕاستی له ھۆنراوهیه ئهو که بکهین، ئاگادار خه کی دهبت دامهزراوه .

وهربگیرت. بهجیددی نابت و نادوت
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لهگهتام. من
نابت دهکهنهوه.  ل بیری خهکی گهورهتره لهوه کشهکه  ،به
دادوهری له  واز ھۆنراوه شدا، تهنانه ت و دهسهت پاره، ڕز، لهپناو ی

بھنرت. دیکه چاکهکانی و
نییه کهس باوهڕهشدام لهو ھاوڕام. لهگهتا ڕوونکردنهوهکهت، پاش

ڕاوه ستت. تۆ دژی
چاکهکان. جۆری بۆ خهتهکانه نه کراوه باس ئهوهی

بن. گهوره زۆر خهتانه ئه و پویسته
تهمه نی ئایا  دهبت؟ پهیدا کورتدا  له کاتکی  گهوره، شتکی  ھیچ
بهراورد ژیاندا درژی لهگه ڵ ئهگهر پیری بۆ منداییهوه له مرۆڤ

نییه؟ کورت بکرت
کورته. زۆر

بهو خۆی نــهدات، ژیان به گوێ نه مر کهسکی ده کــات پویست
بکات؟ ماندوو کورتهوه تهمهنه

چیه؟ مه بهستت به م بکات، ئه وه نابت ھهست دهکهم
ھــهرگــیــز و نــه مــره دهروونــــمــــان کــه  ــیــت، ــــــاوه ڕه دا ن ـــه و ب تــۆ ل

لهناوناچت؟
من خوا به نهخر، گوتی:  و کردم تهماشای به سهرسوڕمانهوه 

بکهیت؟ باسی ده توانیت تۆ نازانم.
ئاسانه. باسکردنهکهی

ئاسانه. چۆن بزانم حهزدهکه م
کهوابوو، گوت گرتووه.

گرتووه . گوم من ،ب تۆ
ده کهیت؟ خراپه و چاکه باسی تۆ

.به
دهکهیتهوه؟ ل بیریان من وهکو ئایا

دهکهیتهوه ؟ ل بیریان چۆن تۆ
و ســوودگــهیــانــدن چــاکــهش ــه ره  و گــهنــدهــیــیــه، ــن خـــراپ ڕووخــ

بهردهوامبوونه.
.به
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نموونه، بۆ شتک ھهبت؟ ھهموو بۆ خراپ و چاک لهو باوه ڕهدایت
ڕزین دانهوه، بۆ کــه ڕوو لــهش، بۆ نهخۆشی  چــاو، بۆ  کوربوون
به خراپه ئایا مه بهستم ئهوه یه ، برۆنز خراپن. بۆ ژهنگ و تهخته بۆ

شتک ھه یه؟ بۆ ھهموو سروشت
ھهیه.

له ئایا ده کات؟ خراپی شتهکه بگات خراپانه به له م یهکک ئهگهر
دهیفهوتنت؟ کۆتاییدا

ھهبهته.
ئهو بوونی دهگات شتک به سروشت به خراپهیهی ئهو کهوابوو،
شته ناڕوخنت. ئهو چى ديكه خراپهیه بجگه له و لهناو دهبات. شته

وایه.
بهم دهیشونت، خراپه له جۆرک که بدۆزینهوه، شتک ئهگهر
به شته ئهو  که ناگهین، ــاوهڕه ب بهو ئایا به رت، لهناوی ناتوانت

ھهیه؟ بهرگریکردنی توانای  سروشت
لهوانهیه.

خراپی شتک ھهیه دهیت؟ ھیچ چ به دهروونی مرۆڤ سهبارهت
بکات؟

نهزانین، و ترسنۆکی بهره یی، نادادوهری، ئه و شتانه، وهکو ھهموو
ده روون. دهبنه ھۆی خراپبوونی کردن باسمان

لهناوبردنی دهروون؟ و شواندن ھۆی دهبته لهوانه ھهر یهکک ئایا
ئه و گهمژه دهدۆزینهوه کهسکی نادادوه رو که ئهوه نییه، مه بهستم من
داوه دهروونــی  له خراپهیه  ئهو یان  ــادادوهری ن لهبهرئهوه ی که سه
بکهم: باس بۆ لهشت نموونهی حه زدهکهم لهناودهچت. و دهفهوتت
لهناوی و دهکاتهوه  کهم لهش  توانای که  خراپه، لهش بۆ  نهخۆشی

دهبات.
.به

خراپهکانی یان نادادوهری ئایا بکه . دهروون تهماشای بهمجۆرهش
جیا لهشی له و ناکوژن دهروون ئایا له ناونابهن؟ دهروون دیکه 

ناکهنهوه؟
ناکات. ئه وه نا،
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خۆی سروشتیهکهی خراپه ڕگهی به  شتک ناگونجت بــهم،
تبکات. کاری دیکه  خراپهیهکی و لهناونه چت

ناگونجت. ئهوهش دروسته،
بۆگهنی خواردنک خراپ، خواردنی ناین ئمه بزانه ئهوه گالوکۆن
ئه گهر خواردنکی لهناوده بات، بهم بت لهش شتک ھهر یان کردبت
به كهسه ئه و دهین سهرھه دانی خراپبوونی لهش، ھۆی ببته بۆگه ن
تاکو جیاوازن، شتی دوو خواردن و لهش لهبه رئه وهی مرد. نهخۆشی
دانانرت. خراپ به نهگات لهش خراپی الیهنی به بۆگهنهکه خواردنه

ڕاسته. ئهوه
بهگهکهمان ڕهتدانهوهی یهکهم، لهبه ره، ڕگهمان دوو کهوابوو،
به  ده روون که بــاوهڕهی، بهو گه یشتن  و پهیهویکردنی دووه م، و 
لهناو له شیش بینی به  تهنانهت کوشتن، و نه خۆشی و گهرمهتا
لهناوی سروشتی خراپهیه کی ده روون، وهکو ھهرشتکیش، ناچت.

تبکات. کاری ناتوانت ده رهکی خراپه یهکی نهبات
مرۆڤانهی ئهو ده روونی بیسهلمنت ناتوانت کهس بهدنیاییهوه، 

نادادوهرن. دهمرن
بت باوهڕه دا لهو و نهکات دهروون نهمری به باوهڕ کهسک ئهگهر
و دهدهینهوه وه می ئمه دهکات، نادادوهرتر و دڕنده تر مرۆڤ مردن

نادادوهر. بۆ کوشنده نهخۆشییهکی به ده بت نادادوهری دهین،
تووشی خراپ ئهوانه ی بمرت. پویسته  دهبت تووشی ئهوهی
ده مرن، درهنگتر سوکی نادادوهرن ئهوانهی به و دهمرن زوو دهبن
ده مرت، نــادادوهر مرۆڤی جۆره نییه . به م ڕوودهدات ئهوهی بهم
نهیارهکانی بهکو بووه، نادادوهری نهخۆشی تووشی لهبهرئهوهی نهک

دهیکوژن.
بووایه کوشنده نه خۆشیهکی نادادوهرهکه بۆ نادادوهری ئهگهر نا.

بپارزت. خۆی ل ده یتوانی ئهو چونکه ترسناک نهدهبوو، ھنده
ناوهکی، و دهرهکی خراپه یهک، جۆره ھیچ مادامهکی ئاشکرایه، ئستا

نهمره. و دهمنتهوه بهردهوام دهروون ئهوا لهناونابات، دهروون
بت. نه مر پویسته

ناکهن. زیاد و کهم خۆیانن، وهکو ھهمیشه نهمرن لهبهرئهوهی
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شتک ھه ر دنهکایهوه. نوکان  دهروونه بت  زۆر ژمارهیان ئهگه ر
نییه. و نهمر و کاتییه بتهکایهوه سهرهتای ھهیه

ڕاسته.
ھهمهڕهنگی به بکهینهوه ، دهروون بوونی له بیر بهمجۆره نابت

بت. جیاوازییهکان ھه گری بین باوهڕهدا لهو دابنین،
چیه؟ مهبهستت

بهرده وام دانهمهزرابت جوانی به  پکھاتبت بهشهکان له شتک ھهر
نامنتهوه.

وایه.
ڕاستی بۆئهوهی دامهزراند دهروونمان نهمریی به گهکانماندا، له
نهکۆینهوه. بوونی  له لهشهوه ڕگهی  له پویسته بناسین.  دهروون
لکۆینهوهی بهر بخرته و ببینرت خۆی وهکــو دهروون، گرنگه
ڕوونیش به چیه. و چۆنه دهردهکه وت بۆمان لره وه ھۆشهکییهوه.
کردن دهبینین. باسمان شتانهی ئهو ھهموو نــادادوهری و دادوهری
و دهبینن دهریا ساتک خوای بۆ و دوورهوه ئهوانهی له وهکو ئمه،
دهریایان خوای ئهوان ھهروهھا، دواین. دهروون بوونی له  دهکه ن باسی
دهریاکه شهپۆلی بووهو پارچهپارچه لهشی بینیوه. سهیر بهشوهیه کی
دو، له لوه ئاوه. زیاتر دهریاکهی گژوگیای نو و شواندوویهتی
خراپهی و  دهردهکهوت بهمجۆره دهروونیش دهچیت. خوا له  نهک
گۆشهیهکی له دهمانه وت لهبهرئهمهیه  گالوکۆن، ئاوه. لوه  زۆری

بدۆزینهوه. بوونی ڕاستی و دهروون بوانینه دیکهوه،
لهکووه؟

دهیهوت بزانین دهروون با زانینه وه. خۆشهویستی یان له فهلسه فه له
به ئهو  ببهستت، چونکه پهیوهندی  لهگهڵ چیدا بکات و چی له کار 
دهیهوت و چیه بۆ مهیلی بزانین با گردراوه. پیرۆزییه وه  و نهمری
ئهو دهریاکهوه ، لهنو و دهبت ڕزگاری ئاکامدا له چۆن بگات. کوێ به
دهردهچت. کردووه ڕابواردنی فری و بووه  گه وره تیایدا دهریایهی
له پکھاته یه دهردهکهوت، که بۆمان و بوونی دهناسین ڕاستی لهووه
تاکو من، ڕای به  دابهش ناکرت. بوونی ھهیه و یه ک یان بهشه کان،

دواوین. بهشهکانی له و ناسیوه ڕاستیهکه یمان ڕادهیهک
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ڕاسته.
باسی کــردۆتــه وه.  ڕوون  گفتوگۆکهماندا له خانهمان  ئه م ئمه
و ھزیۆدا ھۆمیرۆس نهکردوه، که له ھۆنراوهکانی خهتی دادوهریمان
دهروون خودی له لرهشدا دواین. دادوه ری خودی له بهکو دۆزیتهوه،
مرۆڤ، پویسته که نه کرد،  ئه وهشمان باسی ھهروهھا  ده دوــیــن.
ھهبت (ھادیس)ی کوهکهی یان (گیگس)، مستیلهکهی ئهگه ر تهنانهت

بکات؟64 ھهسوکهوت دادوه رانه
کرد. باسمان

و دیکه چاکهکانی و دادوهری بۆ گه ڕانهوهمان گالوکۆن، ئستا،
دواییشدا ژیانی و ژیانه لهم کۆمههوه، و خواکان لهالیهن خهت

نییه. زیانی
نییه. زیانی نهخر،

دهیگهڕنیته وه؟ سهند گفتوگۆیهدا له منت لهم ئهوهی ئایا
چیه؟  مهبهستت نازانم،  

دادوهر به نادادوهریش و نادادوهر به دادوه ری گوتمان، بوو ئهوه
ناتوانت ھهرچهنده کهس که بوویت، باوهڕه دا لهو دهردهکه وت: تۆ
مه بهستی گفتوگۆکهمان بۆ بهم بشارتهوه، کۆمهڵ و خوا له خۆی
کرد. بهراورد نادادهرییدا لهگهڵ دادوه ریشمان ببووین. ڕازی لهسه ری

لهبیرته؟ تۆ
لهبیر بچت. نابت ئهوهم

ناوی و بپارزین خهسهته لهم دادوهری حهزدهکهم ئهوه پاش
زیانبهخش نییه دادوه رهکه بۆ دادوهری چونکه  نهزڕنین، لهوه زیاتر

کهس بهفیۆ نابات. و
بهجیه.  داواکارییه  ئهو

دهبینت؟ دادوهریش دادوهره، خوا مادامهکی باوهڕهدایت، لهو
باوهڕه دام. لهو

دهگهینه بشارنهوه، له خوا خۆیان نهتوانن نادادوهر و دادوهر ئهگهر
له دیکهشیانه. لهوی ڕقی و دهوت خۆش یهککیانی خوا باوهڕهی ئهو

ڕکهوتین. ئه مه له سهر  سهرهتاشه وه
ڕاسته.

کۆتایی له خراپهیهک یان ناخۆشی، و ھهژاری تووشی دادوهرک
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نیگهرانیهوه به خواکان مردنیش، دوای و ژیانه له م ببت، ژیانیدا
خوا له خۆی بت دادهوهر بیه وت ھهرکه سک دهبت. لی ئاگایان

گرتۆتهبهر. چاکهکردنی ڕگهی بکاتهوه، نزیک
بچت. لهبیر نابت کهسه ئهو دیاره،

دروست نییه؟ نادادوهر بۆ ئهمهشهوه، ئایا، بهپچهوانهی
بگومان.

پی دهدرت.  خواکانهوه دادوهر لهالیهن کهسکی خهتن، ئهمانه
منیشه. بۆچوونی ئهوه

خهت بدوین،  بهڕاستی ئهگهر دهداتـــ؟ خهتکی چ  خهکی
ناکرن؟

له ڕاکردندا  پشبکی له یاریزانهکهی  وه کو  نادادوهرهکان، ئایا 
نادۆڕت؟ دووهمیش نیوهی له نایباتهوه و یارییهکهدا نیوهی

تاج بهب و تدهکه ون دوایــی بــه م ــن، دهژی له  ســه رهتــاوه باش
تاکو چاکهکانیش یاریزانه دهبنهوه . شۆڕ شانیان به رهو گوچکهکانیان
تاکو ئایا دادوهریش دهبهنهوه. خهته که ڕادهکهن. باشی به کۆتایی

نادرێ؟ پ خهتی ناکرت و ستایشی بۆ کۆتایی ژیانی
ھهبهته.

باسی جۆره به و کرد، نــادادوهرانــت باسی چۆن تۆ منیش وهکو
شارهکانی له به پیریش بیانهوت) (ئه گهر بم دادوهران بکهم؟ دادوهران
منداه کانیان و خۆیان بۆ  ھاوسهر دهکــهن، فهرمانهوایی خۆیاندا
ئستا کردن، باست نادادوهردا له ژیانی شتانهی ئهو ھهموو دهدۆزنهوه.
ھهرچهنده نادادوه رهکان، مرۆڤه زۆرینهی بدهم. دادوه رهکانی به من
و دهرده که وت گه ندهییان کۆتاییدا له  نایانناسن، باشی به خه کی
نهیارهکانیان و یار چونکه دهبــن،  خــراپ زۆر پیری  به ده ناسرن.
تۆ ئایا دهدهن. سزایان و دهدهن لیان قامچی به دهکهن، برینداریان

بکهم؟ باسیان بهم جۆره  دهدهیت ڕگهم
ڕاسته. دهییت تۆ ئهوه ی دهدهم. ڕگهت ،به

دادوهران. خواکان و خهکین بۆ مووچه و دیاری خه ت و ئهمانه
چاکن. خهتی به ئهوانه 

پیان خواکان مردن پاش ئه وانهی چاو له خهتانه ئهم ھشتا 
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بکهین. ئهوانهش باسی پویسته کهمن. دهبهخشن
چین. بۆ ئهوان خواکان خهتی بزانم حهزدهکهم بکه، باسیان

چیرۆکی نییه.  ئهلکینۆس داســتــانــی دهگــــمــهوه بۆتی  ئـــه وه ی 
جهنگکدا له  که ئارمیناسه، کوڕی (ئر)ه، ناوی و پامفیالنه قارهمانکی
ڕزیــوی الشــهی خهکی جهنگهکه، دوای ڕۆژ  ده ده کـــوژرـــت65. 
ئر ده دۆزنهوه، الشه ی کۆدهکهنهوه. لهنویاندا ناشتن بۆ کوژراوهکان
و دهسوڕم سهریان خهکی ماوهتهوه. خۆی وهکو و نهڕزیوه که 
دهبهنه وه ماهوه بۆ الشه کهی و نانژن لهگهڵ مردووهکانی دیکه ئر
دهبتهوه ئر زیندوو ڕۆژ دوو دوای ناشتن دایدهنن. و پرسه بۆ و
لهگه ڵ گیانی مردن  پاش دهت: دهگتهوه . خۆی بهسه رھاتی   و
شونهدا چوار لهو خۆش. شونکی چۆته دیکهدا گیانی مردووهکانی
چهند له ناوهڕاستیاندا ھهبوون. دهرگا) گهورهی (وه کو کراوهو کونی
به فهرمانیان گیانهکان، دادگاییکردنی  پاش  دانیشتبوون. دادوه رــک
و بهنو بدهن به رۆکیان له کردهوهکانیان لیستی داوه  گیانه چاکهکان
خراپهکانیش، گیانه ژوورهوه. بچنه ڕاستدا دهستی کراوهکهی کونه
بهرۆکیانهوه فهرمانیان پ به کردهوهکانیان پاش ھهواسینی لیستی
ژوورهوه. بچنه دادوهرهکاندا چهپی دهستی کراوهکهی کونه به دراوه
دادوهره کان، به ردهم دادگاییکردن دت، دهچته بۆ ئر سهرهی کاتک
دوای مردن باسی ژیانی و بگهڕتهوه  زهوی سهر دهکهن بۆ داوای ل

بکات. خهکی بۆ
گیانهکان دیکه وه  کراوهکهی کونه  دوو  له دهت، ئر ھهروهھا، 
گیانانهی ــهو ئ ـــرد.  دهک ھاتوچۆیان  ــدا  ــی زهوی و  بهھهشت لــه نــــوان 
ده کـــرد. خــۆیــان بــاســی و دادهنــیــشــتــن ــاســی، پــــکــهوه یــه کــدیــان ده ن
له بــهھــهشــتــهوه، ــارهی ــهب ل پــرســیــاریــان ــوون ــردب ــه ی تـــازه  م ــه وان ئ
له زهوییان سه ر ژیانی ھهوای کۆنهکانیش دهکــرد. کۆنهکان  گیانه 
ھاتبوون، زهوییهوه له ژر گیانانه ی ئه و دهپرسی. تازهکان مردووه
ــان دهکــرد. ــی دۆزهخ ــان و باسی ژیــانــی ھـــهزار ســاــهی نو ده گــری
دهگایهوه. بهھه شتیان نو ڕابواردنی و خۆشی  بهھهشتیهکانیش
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بهم بینیبوونی، که گایهوه، دیکه شی شتی زۆر گــالوکــۆن،
نادادوهرانه کارکی ھهر بۆ کۆدهبتهوه: خاهدا لهم باسهکهی پوختهی
لهم زیاتر قات (ده) نــادادوه ر دیکه بهرانبهر کهسانی و خراپه کردن
له دادوهرک خیانهتی دهدرت. ئهگهر سهدهیهکدا سزا له ھهر گهشتهدا
بهرانبهریان چه کی و لهناوچووبن خهک ئاکامدا له  کردبت، شارهکهی
لهوانهی یهکک ھهر بۆ ئهوا کردبت، کۆیله به ئهوانی یان ھهگرتبت،
ده درــت. ئــازار قات  (ده) دادوهرهکــه خــواردوه دهستی ئازاریان به
ھهروهھا، دهکرت. خۆی خهت بهقهدهر چاکهکانی دادوهریش مرۆڤی
دهمرن زوو یان دهبن، لهدایک مردوویی به مندانهی ئهو  لهبارهی
و ســزادان باسی  ناکهم.  باسیان لرهدا  من که گوت،  شتی  ھه ندک
که کرد، و ئهوانهش خواناسان، ب بواکهران گهورهتریش بۆ خهتی
دانانن. باوکیان و دایک بۆ ڕز ده کوژن، خۆیان دهستی به مرۆڤ
ئهردیۆسه وه لهبارهی پرسیاری گیانهکان له یهکک بووه ل گوی ئهو
ناگاته ھهرگیز ”ئهو گوتوتى: داوهتهوه وه مى ئهوهی كردوه66.
که دیکهدا، کهسکی چهند لهگهڵ بینیمان سزادانهکه مان پاش ئمه ئره .
نهبوون، زۆردار زۆردارییان کردبوو (ھهندکیشیان ژیاندا له ئهوانیش
ڕگهیان وایاندهزانی ئهوان دانرابوون. کردبوو) گهورهیان تاوانی بهم
نهیاندهتوانی بهم بۆن، سهرهوه بۆ کراوهکهوه له کونه دهدرت پ
نهڕهیهکی و  کونهکهدا به  دهکــرد خۆی لــهوان یهکک ھهر ده رچــن.
نهیدهتوانی دهکــرد چهندی کهسه  ئهو دهھــات، كونهكهوه  له گهوره
کهسکی چهند نهببوو. تهواو سزادانهکهی چونکه  ژوورهوه، بچته
که سهیان ئهو ملی له پشتهوه و نهڕهکه دهھاتن بیستنی به  دڕندهش
دهدایهوه“. فیان دۆزهخ دهبه ستهوه و بهرهو قاچیان و دهست دهگرت،
دهترسان، که نهڕهیه  لهو چهند کهسانه  ئهو دهکرد باسی ئهوهشیان
نهڕهی کونهکه دهبوون کاتک دخۆشیش دهھات. زۆر کونه کهوه له

نهدهھات“.
له مرگهکهدا ڕۆژ حــهوت گیانهکان له تاقمک و دهسته ھــه ر
لهسهرهوه پدهکرد. دهستی گهشتهکهیان ھهشتهمدا ڕۆژی له دهمانهوه.
بهھهشت و کوڕۆژنه یهکهوه له که تیشکهوه، ڕگهی ئهستوونکی به
تیشکه، ئهو دهکرد. خوارهوهیان تهماشای دهکردهوه ڕووناک زهوی



٣٤٥

به ڕۆژک دوای پاکتر بوو. و ڕووناکتر بوو، بهم پهلکهزینه  وهکو
بهھهشتیان ئهوپهڕی ڕووناکییهکهوه لهنو دهگهیشتن. ڕووناکییهکه 
چواردهوری بهھهشت به پشتنی وهکو ڕووناکییه، چونکه ئهو دهبینی،
سهرهکانیشهوه ــه ردوو  ھ له خــواردبــوو. پچی گــهردوونــدا ھه موو 
ئهو دانــرابــوو. ئاسمانیهکان ته نه گهشتی و ســوڕانــهوه  بۆ پچکه  
پۆ له چواردهوریان  تهوقهکه ی کرابوون. دروست پۆ له پچکانه 
پچکهکان، چواردهوری ته وقهکهی پکھاتبوو. تکهڵ دیکه ی کانی و
چه ند تهوقانه لــهم ھهریهکک بهمجۆره بــووه: دهکــات باسی ئر 
بووه. ھهشت ژماره یان که تدابووه، بچووکتری بازنهیی تهوقکی
یهکدییهوه. نو چوونهته و چــوون بچووک  و گــه وره  گــۆزهی  له  
حهوتهم  له ھهشتهم بووه. بچووکتر دیکه لهوی تهوقانه لهم  ھهریهکک
چــوارهم له پنچهم و پنجهم له شهشهم و شهشهم له حهتهم و 
بووه. گه ورهتر ھه موویان له یهکهم ته وقی  به مجۆره بووه.  بچووکتر
بۆ حهوتهم تهوقی ئهستره وهستاوهکانه. ئاسمانی تهوق گهورهترین
له تهوقی ڕووناکی بۆ مانگه و ڕووناکترینه . تهوقی ھه شتهم و خۆره
و ساترن ئهسترهی ئاسمانی پنجهم تهوقی وهرده گرت. حه وتهمه وه
ڤینۆسه ئاسمانی سیهم زهردتره. خۆی دوای تهوقهکهی له مرکورییه.
شه شهم سوورباوه. و مهریخه ئاسمانی چوارهم ڕووناکه. و سپی و
یهک به گهورهکه تهوقه سپیه. کهمتر ڤینۆس له و جۆپیتهره ئاسمانی
الکهی به لهسهرخۆ بچووکهکه تهوقه حهوت دهسوڕتهوه، بهم الدا
ھهموویان خراتر له ھهشتهم ته وقی لهنویاندا دیکهدا دهسوڕنه وه.
و شهشهم و حهوته م تهوقی ڕیز  به ھهشتهم  دوای ده سوڕتهوه .
سوڕانهوهی لهگهڵ دهسوڕنه وه. خراییدا پلهی له یهک پکه وه پنجهم
ھهشتیان ھهر ده ردهچت. دهنگک بازنهییانه تهوقه لهم ھهریهکک
یهک نزیک کهسیش س پکده ھنن. ھارمۆنیهک دهنگهکانیان به پکهوه
ئهوان دانیشتبوون. شاھانه لهسهر تهختکی که  دهبینران، دوورهوه له
بوون. ئهترۆپۆس و کتۆ الچیسس، پداویستی: کچهکانی و چاره نووس
بهسهرهوه دروستکراویان گوڵ له ئهقه ی بوو. لهبهردا سپیان جلی
الچیسس دهوت. گۆرانیان تهوقهکان سوڕانهوهی دهنگی لهسهر بوو.
دهوت. داھاتوو ئهترۆپۆس بۆ و ئستا بۆ کتۆ ڕابردوو، گۆرانی بۆ
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و جارجاریش ده سوڕانهوه گهوره کهی ته وقه ڕاستی به دهستی کتۆ
الچیسس ده نا. ناوهوه بچووکهکانی تهوقه به پای ئه ترۆپۆس دهوهستا.
ده گهیشتن ڕووناکییهکه به گیانانهی ئهو دهدا. ھه ردووکیانی یارمهتی
دهبووایه الی، بگهنه ئهوهی پش ده چــوون، بهم الچیسس الی بۆ
الچیسس ئهژنۆی لهبهر پغهمبهرهکه بکردنایه؛ ڕیزی پغهمبهرک
’‘گوێ دهگوت: گیانه کانی به و کۆدهکرده وه ژیانی زۆری نموونه ی
ئهمه کاتیهکان، گیانه ئهی بگرن. پداویستی کچی الچیسس گوتهی له
ژیانتان ژیرانه  دت. مردن به  کۆتایی که  دیکهیه، ژیانکی سهرهتای
خۆی چاره نووسی بیار لهسهر ئهم کاره دهکات ئهوهی ھهبژرن.
دهکهوته ھه یه  زۆر چاکهی یا کهم خاوهنه. ئهوهی ب چاکه  دهدات.
ھهبژاردنی بیاری  ئــهوهی ده گرت. ل ڕــزی چهند ئــهوهی سه ر 

لپرسراوه‘‘. نهدات
بهردهم گیانهکان.  ژیانی فدایه پغهمبهره نموونهکانی  پاشئهمه ئهو
ئهوهی بدات، ل ده ستیان که نهدهبوو ئر، له  بجگه لهوان ھهریهکک
ژیان و جۆرهکانی نموونه ژمارهی کهوتهوه. له نزیکییهوه که ھهگرت،
مرۆڤ و ھه موو جۆراوجۆری ژیانی بوو. زۆرتر گیانهکان له ژمارهی
ھهندکیان که ھهبوون، زۆردار ژیانی لهنویاندا تدابوو. زیندهوهرکی
و تووشی ھهژاری نیوهدا له  دیکهش ئهوانی و  بــه ردهوام دهمایهوه
نــاودارهکــان مرۆڤه  ژیانی ــوون. دهب ھــهنــدهران ژیانی و  سواکردن 
و وه رزشکارییهکهیان توانا و جوانی، ھز له بهر ھهندکیان ھه بوون،

نهبوو. ناودار که بوو، ژیانی مرۆڤیشی تدا بوون. ناودار بنهچهیان
دهکهوتنه جیاوازییه کانیان ڕیزکرابوون. یهک وهکو گیانانه  ئهم
جــۆره کــانــی ــوو ــه م ھ ــرن. ــژ ــدهب ــی ھــه ـــه و ژیـــانـــه ی ســـه ر جــــۆری ئ
تــهنــدروســتــی و نــهخــۆشــی ھـــــه ژاری، ــه ڵ ســامــان، ــه گ ــه  ل ژیــــان، ک
بــوون. نموونهکاندا لهنو  کــرابــوون  تکهڵ مامناوهندتیدا و   چــاک 

گهورهترین تووشی مرۆڤ ھهبژاردنهدا) (لهم گالوکۆن، ئستا،
خراپ له چاک ژیانکی بین لهبه رئه وه پویسته فر دهبت. مهترسی
تبگه ین شتانه لهو پویسته ھهدهبژرین. چی بزانین و بکهینهوه جیا
تدهگات بکات ئهمه ئهوه ی بناسینهوه. چاک ژیانی و کردن باسمان
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چ و ده کرن تکهڵ ھهژارییدا سامان و لهگهڵ خراپه و چاکه چۆن
خزانکی چاک، له  له دایکبوون دهزانت ئه و جوانی. سه ر کارک دهکهنه 
و ب چۆنه. دهسهت تایبهتی ژیانی یان خراپهوه، فهرمانبهری، یان
پغهمبهرهکه (ئر) گوتهکانی بهگورهی ده گۆڕن. ژیان چۆن دهسهتی
نادادوهرانهی گهوره ترین ژیانی ئره گهیشته زوو ئهوهی دهیگوت،
نهکردهوه. ئاکامهکهی له بیری بوو، زۆر تهماعی لهبهرئهوهی ھهبژارد
که له ھه بژاردوه، ئهوهی خراپهکاندا شته  ھه موو لهنو ئهو نازانت
دتهوه، بهئاگا کاتک بکوژت. خۆی  منداهکانی دهنووست چارهی
بداته گوێ بئه وهی دهردهبت، په شیمانی و ده کوت خۆی سنگی
تاوانهکهی دهکات. خۆی بهختی له گلهیی پغهمبهرهکه ، ئامۆژگاری
لهو کهسانه جۆره ئهم نادیار. ھزکی و چارهنووس ئهستۆی دهخاته
چاکهکردنهکهیان که تدا سهقامگیر بووه ، ڕژمکی ھاتوون، شارهوه

فه لسهفهشیان نهخوندوه. و بووه شتکی باو تهنیا
و ئـــازار و گــهڕابــوونــهوه بهھهشتهوه لــه گیانانه  ئــه م به گشتی 
خۆیان ئازاری ھاتبوون، زهوییهوه له ئهوانهی نهبینیبوو. ناخۆشیان
نموونهی له یهکک دهیانویست بهپهله بینیبوو. زۆر خهکییان و
ژیانهکان نموونهی ھهگرتنه وهی لهبهرئه وهی ھهبگرنه وه. ژیانهکان
لهگه ڵ خراپهکانیان و  چاکه ــان  زۆری درابــوو. گرێ به  بهختیانهوه
ژیانهکهی نموونهی له گیانانه یهکک لهو ئهگهر ده گۆڕییهوه. یهکدیدا
دهگهڕتهوه زهوی بۆ که بهم، نهبت، تدا فه لسهفه ی ھهیدهگرتهوه
و زهوی لهسه ر ژیانی ئر، ڕاپۆرتهکه ی به گوره ی بخونت، فه لسهفه
نابت. درژخایهن و سهخت بهھهشت بهرهو مردن دوای  گهشتهکهشی

ھهدهگرتهوه. نموونهکانیان گیانهکان جــۆرهی بهو دهت، ئر
سهیرکردنیش بوو! شایه نی و دهھاتهوه پیایاندا بهزهییت سهیر بوو،
پشوویانهوه ژیانی چۆنیهتی به پهیوهندی گهلک ھهبژاردنهکه یان
شونکهوتووانی ئایینی له  یهکک که ده یگتهوه ، ئر نموونه، ھهبوو. بۆ
لهبهرئهوهی ھهبژاردووه . خۆی بۆ مراوی ژیانی بینیوه ، ئۆرفیۆسی
له حهزی نه دهکرد ھهروهھا ژن بوو. له ڕقی ژن كوژرابوو، به دهستی
ھهبژاردوه67.گیانی ژیانی بولبولی بینیبوو بت. تامیرسی پهیدا ژنهوه
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ئاجاکس لهبهر ھه گرتبوو68. شری تیالمۆن، ژیانی کوڕی ئاجاکسی
بگه ڕتهوه. ژیان بۆ شوهی مرۆڤدا نهیویست له (ئه خیلس) چهکهکهی
ئهشکهنجهکانی و ئــازار له بهر  که  بــوو، ئاگامهمنون دیکه، گیانکی
ھهبژارد. ھهۆی ژیانی لهبه رئهوه بوو. مرۆڤ ڕهگهزی له ڕقی ژیانی
گیانی ئر  ئهو دوای  بهركهوتبوو69. مامناوهندی ژیانکی ئهتهلهنتا
پیشه خاوهن خاتوونکی ژیانی که بینیوه ، پانۆپیوسی کوڕی ئپوسی
حهزی که بینیوه،  ترستیسی  دواجاریش  ھهگرتووه70. بهھرهی و
جۆرک ھاتبوو تاکو ھهروهھا ئۆدیساش به مهیمون71. کردووه ببت
پشووی ژیانی ئازاری خهم و بهم ھهبژرت، نموونهی ژیانهکان له
یه ککدا ســادهی ژیانی ــهدوای ب ــدات. ب بیار زوو نـــهدابوو  ڕگه ی 
ژیانهی سووچکدا ئهو له ده کات. خۆی کارهکانی که خۆی گهڕابوو،

نهبوو. ڕازی پی کهس چونکه ھهیگرتبۆوه، و دۆزیبۆوه

الچیسس. بهرده م چوونه  ھهبژاردنه کانیان بهگورهی و ڕیز به گیانهکان

پاسهوان. به کرد  فریشتهیه کی گیانانه لهو یهکک ھهر  بۆ ئهویش
نو دهیخسته کۆتۆش ده برد. کۆتۆ الی بۆ گیانهی ئه و فریشتهکه
ژیانهکهی ئهویش دهکردن. ئهترۆپۆسی ڕهوانهی و سوڕاوهکهوه تهوقه
تهختی ژر دهیناردنه  و داده نا گۆڕان و گهڕانهوه ب به دواجار بۆ

پداویستییهوه.
له بیرنهچوو،  ئازارکی و سهخت گهرمیهکی به نو ئهمه پــاش  
ــاری کــهن ده گــهیــشــتــنــه  ــاکــو ت ــن، ــهڕی ــدهپ ــ بــه  بــیــابــانــــکــی وشــکــدا ت
ئـــاوه کـــهی گـــۆزهیـــهک ھــیــچ کـــه ــــــاری (بـــ چــــاره ســــهری)،  ڕووب
دهبووایه  له ئه وان ھهریهکک دهمانهوه. لهوێ بۆ شهوک  ھهنهدهگرت.

بخواتهوه. ڕووباره له و ئاو خۆی بهگورهی
شتکیان  ھهموو خواردهوه، ئاوهکه له زۆریان بوون کهمژیر  ئهوانه ی
زۆر ھهورهبرووسکهیهکی نیوهشه ودا  له خهوتن.  و چووهوه لهبیر
بهخرایی لهووه ڕوویدا. سهختیش بوومهلهرزه یهکی و ئاسماندا له
ئر لهو دهبن. لهدایک ساتهی ئهو بهرده م بردیاننه کشانی ئهسترهیهک
گهڕاوهتهوه. الشه کهی نو بۆ گیانی چۆن نهیزانی نهخواردهوهو ئاوهی

بینی. دانراوهکه دا لهنو تابووته خۆی کردهوه چاوی که
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له  ئمهش مــاوهتــهوه. ئه مۆ تاکو ئر، چیرۆکهکهی گالوکۆن،  
به ئاسانی لبگرین، گوی بــهوردی ئهگه ر دهکــات ڕزگــار  زۆر شت
نابت. گهندهی تووشی گیانمان دهپهڕینهوهو لبوردن ڕووباری له
نهمره گیان باوهڕهی ئهو دهگه یته  بیت ڕازی بۆچوونهکهم به ئهگهر
و دهژی ــه دادوهران دهگرت. خراپه یهک و چاکه  ھهموو به رگهی  و 
ژیانی و ژیانه لهم شوه یه، بهم ــات. دهک ســهرهوه له ڕوو ژیرانه
بــراوه وهکــو خــواکــان، و  یهکدی ھاوڕی  به  دهبین مردنیش دوای 
لهو و ژیانه لــهم ــن. وهردهگــری خهتهکانمان ســه رکــه وتــووه کــان و 
ده ژیــن. بهختهوهرانه و چــاک  کــرد باسمان ساهی ھــهزار   گه شته  
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(Footnotes) - په راوز:
بهناوی  ھایدیگهرهوه نــووســراوهکــهی له ھایدیگه ره گوتهیهکی ئه مه  -   1

(وهرگ) ھناوه. دهرم متافیزیک) بۆ (پشهکییهک

A . E. Taylor. Plato: the Man and his Work, London: 
Methuen, 1960. pp. 1- 2
سوکرات  بهرانبهر کۆماردا دایه لۆگی له ئهفالتوون برایهی دوو ئه م - 2

دهکهن لهگه دا گفتوگۆی و دانیشتوون
 Frederick Copleston. A History of Philosophy, vol.1, New 

York: Image Books, 1993. Pp. 
128- 29, and see: Richard Kraut. “Iutroduction to Study of 

Plato’’, in The Cambridge Companion to Plato, (ed.) Richard 
Kraut, Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 38.

 
3 - A . E. Taylor. Plato:The Man and His Work, p.7

4 - A . E. Taylor. Plato:The Man and His Work, p.8, and see: 
Frederic Copleston. A History of Philosophy, vol. 1, p.  

132 .
له و  ــازه ت بــاوهڕکــهره کــانــی که (بندس)ه ، خوایه خاتوو لــهم مه به ست   -  5
دهریای شارۆچکهیهکی سهر پیرایۆس ھهدابوو. سهریان شارۆچکهیهدا (پیرایۆس)

(وهرگ) بووه . ئهسینا نزیک
ھهردوو  له گوتهیهی ئهم که (ھۆمیرۆس)ه ، تهنیا شاعیرانه لهو مهبه ست - 6

(وهرگ) ھهیه. و ئۆدیسهدا ئیلیاده بهرھهمه کهیدا
ھۆمیرۆسه .  گوتهیهکی دهکاتهوه، کۆیان خوا دهچن یهکدی له ئهوانهی -  7

Odyssey. xvii. 218 (وه رگ) بوانه
شانۆگهرییه  له  یۆنانیه. شانۆگهری نووسهری ز) (406 - 496 پ سۆفۆکلس - 8

(وهرگ) کۆلۆنس. له و ئۆدیب ئهنتیگۆن پاشا، ئهمانهن: ئۆدیبی بهناوبانگهکانی
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گیانی  گوایه که بهکاردت، شونه  ئه و بۆ یۆنانییه،  وشهیهکی ھادیس -  9
و ــهدهب ئ ھه ندک له دهکــرــت. دادگاییان تاکو دادهنــرــن،  تیایدا مــردووه کــان 

(وهرگ) کراوه . ناوزهد دونیای بهرزهخ به سۆفیگهریدا بیروباوهڕی
له  زاییندا پش پنجهمی سهدهی له یۆنانييه، مۆسیقازانی و شاعیر پیندار - 10
ژیاوه. زۆربهی و ھاتۆته  دنیاوه سپارتا شاری به سهر  خزانکی ئهرستۆکراتی

(وهرگ) بوون. ون ھۆنراوهکانی
(ئهیگیان)  دوورگهی یۆنانیه، له شاعیرکی ز) (468-548 پ سیمۆندیس - 11

بووه. لهدایک سیمۆس له
تهختهیه  لهسهر (chechers) ناوی یۆنانیهکان کۆنهی یارییه ئهم  -  12
وشهی داده نت. من پارچه بهرد دوانزه یاریزانهکه له دوو یهکک و ھهر دهکرت
نووسینهکهی ناوهڕۆکی نزیکهو ھاوکات (دامه)وه له یاری چونکه داناوه، بۆ (دامه)م

(وهرگ) ناگۆڕت. ئهفالتوون
پش  له سهدهی حهوتهمی یۆنانی یان ھۆمیرۆسی شاعیری ھۆمهر، - 13
ھۆنراوهکانیهوه ڕگهی له بووه. کور چاوی ھهردوو شاعیره، ئهم ژیاوه. زایینیدا
پگهیشتوون. یۆنانمان کۆنی مژووی و ئه فسانهییهکان چیرۆکه و داستان زۆربهی
 .(وهرگ) ماونه تهوه. ئهمۆ ئۆدیسه، تاکو ئهلیادو شاکارهکهی، دوو به رھهمه

یۆنان  ب بهزهیی دیکتاتۆری س زرزکس. و و پردیکاس پریاندهر - 14
(وهرگ) بووه. گهوره دهوهمه ندکی ئیسمیناسیش و بوون

ئازاترین  و زیۆس کوڕی یۆنانییه. ئه فسانهی نو پاهوانکی ھیراکلیس، - 15
(وهرگ) گۆڕیوه. ھهرکلیس بۆ ناوهکهیان ڕۆمانه کان دواجار بووه. پاهوان

لهالیه ن  وتک داگیرکردنی یان وت، جگهی له  ئه فالتوون لرهدا - 16
دهوهتکی شارک یۆنان له  چونکه بهکارھناوه، ی  “شــار“ دیکهوه وتکی

(وهرگ) .سهربهخۆ بووه
له  بووه بهشک که  دهکات، لیدیا ده وهتی دامهزرنه ری باسی ئهفالتوون - 17
 678) دهوهته له سای ئهم ئهمۆوه. تورکیای ڕۆژئاوای دهکهوته کۆن و یۆنانی
ھیرۆدۆتسی ڕووخنراوه. جهنگاوهره وه کۆچهری خکی چهند لهالیهن ز) پ
وهرگ) کردوه. باسی بهدرژی (مژووهکان) پهرتووکهکه یدا له  ھالیکارناسۆس

ڕ)                        
به  کۆنه ، یۆنانی شانۆگهری نووسهرکی ز) (400-524 پ ئهسخیلۆس - 18
و یۆنانیهکان، فارسهکان جهنگی نوان تراجیدی ناسراوه. دامهزرنهری شانۆگهری
نووسینهکانی. سهر کاریکردۆته پکردوه، دهستی ئهسخیلۆسدا سهرده می له که

(وهرگ)
گوایه   یۆنانییه. ئهفسانه ی  نو داھاتووبینکی و خواناس  موسایۆس -  19

(وهرگ) ئایینی نووسیوه. بووه. ھۆنراوهی ئۆرفیۆس کوڕی
وهرگــیــراوه .  ئیلیاد پهرتووکی له ھۆمیرۆسه ھــۆنــراوهی پارچه یهک  -  20
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(وهرگ)
نهریتی  دامهزرنهری و یۆنانی کۆن زانا ئایینییهکانی له  یهککه ئۆرفیۆس - 21
کالسیکی سهردهمی مۆسیقازانی شاعیر و به باشترین ھهروهھا ئۆرفیۆسی. ئایینی

(وه رگ) بکات. جادووش و ببینت داھاتوو توانیویهتی و ناسراوه یۆنان
شاعیره . سیمۆندیسی دهکات باسی گالوکۆن ئهو زانایه ی لرهدا - 22

له ھۆنراوهکانیدا  و شاعیرکی یۆنانییه ز)، (716-756 پ ئهرخیلۆخۆس - 23
(وهرگ) .تدهدو زمانی ئاژههکان به

ھاوسه ری  و ئۆهمپیک چیای  نو خواکانی دوانــزه له یه ککه ھیرا -   24
(وهرگ) دایانناوه. مندابوون و ھاوسه ربوون خوای به  یۆنانیهکان زیۆس.

یۆنانیهکان  ئۆهمپیک. چیای دوانزه خواکانی نو له  یهککه ھیفاستۆس - 25
کوڕی نین لهوهی دنیا بهم ھیرایه، کوڕی داناوه. ئاسنگه رییان و ئاگر خوای به
و فاندویهتی دایکی ھیرای بووه، لهدایک ئیفلیجی به لهبهرئهوهی بووبت. زیۆس

(وهرگ) شاردویهتیهوه.
نابهخشت  بوون جنشین بۆ ”شون“ واتای تهنیا بهستنه وه  لهم ”شار“ - 26
وشهی ئینگلیزی زمانی به وه رگاوی تردا له ھهندک ده گرته وه. دهوهتیش و
له سهردهمی که دهگهڕته وه، ھۆیه ئهو بۆ ئهمهش دانراوه. (شار) (دهوهت) لهبری

(وهرگ) بووه. سهربهخۆ دهوهتکی شارهکان له یهکک ھهر یۆناندا کۆنی
له  ڕووبــارن دوو ناوی ستیکس و کۆکیتوس یۆنانیدا له ئهفسانهی  -  27
خهفهته. و   خهم ڕووباری کۆکیتوس دۆزهخن. ژره وه دا، یان نو دونیای

(وهرگ) کینهیه. و ڕق ڕووباری ستیکسیش
بۆ دهکات  ئاماژه یان بهشهدا لهم ئه فالتوون ھۆنراوانهی پارچه ئهم - 28 
بۆیه من وهرگیراون. ئۆدیسهوه) و ھۆمیرۆسهوه (ئیلیاد پهرتووکهکهی دوو له
ئه فالتوون چونکه مهبهستی دانهناوه، سهرچاوهیهم دوو الپهرهکانی ئهم ژمارهی
که بیروباوهڕه کهیهتی، یان ھۆنراوانهیه،  ئهو ناوه ڕۆکی شوازی ڕوونکردنهوهی
جۆری یان ھۆنراوه کان  نییه گرنگ بکات. سانسۆری کۆمارهکهدا له دهیه وت 
ئهده به ئهو ناوهڕۆکی دژی ئهو بن. نووسهرک چ بهرھه می نووسینهکان و شیعر

(وهرگ) ڕادهوهستت.
.(16-15) ھۆمیرۆس ئیلیادی بوانه  - 29

زیۆسی  بووه. ئهپۆلۆ خواوهندی پزیشکی گوایه کوڕی ئه سکلیپیادس -  30
بۆ ھهمیشهیی ژیانی دهرمــان به  ئه سکلیپیادس ترساوه  لهوه  خواوهند  گــه وره
له ھۆمیرۆس کوشتویهتی. ھهورهبرووسکه به لهبهرئهوه بکات. دروست مرۆڤ
له خوایهتییان پلهی یۆنانییهکان ھناوه. ناوی بلیمهت پزیشککی وه کو  ئیلیادهدا

(وهرگ) .داوهت  ئهفسانهکانیاندا
شاعیری  زاییندا ژیاوه. پش شهشی سهدهی له ناوهڕاستی فۆسیلیدس - 31
ھۆنیوهتهوه. گاتهی ھۆنراوهی  که ناسراوه، به و شاعیرهش و یۆنانه الوانهوهی
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(وه رگ)
خهسهتهکانی  باسی دایهلۆگه دا ئهم  ھهشتهمی  به شی له ئهفالتوون - 32

(وهرگ) .کردووه بۆ ئاماژهی تهنیا لرهدا خراپ دهکات. شاری
یۆنانی  ئهوهی یۆنانییهکان بۆچوونی به یۆناندا کۆنی سهردهمی له -  33
دانـــراوه. بــهربــهری و نـــهزان  بــه و نــهبــووه شارستانیهت خــاوه نــی نه بووبت 

(وهرگ)
ئۆدیسهوه له ئهفالتوون ھۆمیرۆسه ، ھۆنراوه یهکی دڕی ئهمه  -  34

وهریگرتووه.
 س دوو ببی، که سهری گوایه، یۆنانییه. نو ئهفسانهی دوکی ھیدرا - 35

(وه رگ) دهڕونهوه . جگهی له دیکه سهری
پهیکهرکی  دفیدا پهرستگای لهنو که ئهپۆۆیه، مهبهستی ئهفالتوون - 36
بوون باوهڕهدا لهو یۆنانیهکان ھهروهھا دانیشتووه. تاشهبهردک لهسهر کراوه بۆ

(وهرگ) جیھاندایه. ناوهڕاستی له پهرستگایه ئهو
و  کارکردن  دابهشکردنی بهگورهی کۆمهی چینی س ئهفالتوون - 37
چینی کارکهران. و پاسهوانهکان فهرمانهواکان، دانــاوه: بهسهریاندا پیشهکان
و تاقمی دهسته ھهموو گهورهتره، چونکه  ژماره دیکه به چینهکهی دوو سیهم له

    (وهگ) ده گرتهوه. بازرگان و کرکاران و جووتیاران
له  جۆرک ئهفالتوون لرهدا بکه م خاه ئه و بۆ ئاماژه حــه زدهکــهم  -  38
سیلۆجیزم به  ئهریستۆ لهدواییدا که بهکارھناوه، لۆجیکمهندانهی سهلماندنی
یهکهم، پکھاتووه: پشهکی ده ستهواژه س له سهلماندنانه کردووه. ئهم ناوزهدی

(وهرگ) ئاکامه کهیان. و دووهم پشهکی و ھهمهکییه دهستهواژهیهکی
پهرستگای  ئهپۆلۆیه، له خوداوهندی به  سهر ئایینی ژنه سهرۆکی پیتیا، - 39

(وه رگ) ژیاوه. دلفی
شار بۆ  زاراوهی ئهفالتوون بزانت خونهر دیکه حه زدهکهم جارکی - 40

(وهرگ) بووه. دهوهت شار کۆندا یۆنانی له چونکه بهکاردهھنت، دهوهتیش
(وهرگ) .سهرزهنشتکهره و گلهییکهر مۆموس کهسکی - 41

بووه .  تراسیان پاشای و جهنگ خوداوهندی (ئارس)ی کوڕی دایۆمیدس - 42
گۆشتی که لهسهر ھهبووه، ماینکی چهند گوایه قارهمانه ئهم ئه فسانهی یۆنانییدا له

  (وه رگ) .مرۆڤ ژیاون
جۆرجیاس  و پرۆتاگۆراس فهیلهسووفه سۆفیستهکان، وهکو ئهفالتوون - 43
دادهنت، که ناڕه سهن فهیلهسووفی به  سۆفیستهکان دهکات. پناس بهم شوهیه
بکهن. فهلسه فه فری الوانیش بکرن و فهیلهسووف ناوزه د به نین ئهوه شیاوی
و فهلسهفه پناسهی و فهلسهفه بۆ ئهفالتوون بۆچوونی به  پهیوهندی ئه مهش
جیاوازه. سۆفیستهکانهوه بۆچوونی له  که ھه یه، فهلسهفهوه  لکۆینهوهی بابهتی

(وهرگ)
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دهکات، ئهوه باسی (ئهپۆلۆجی 32-31) ستایشدا دایهلۆگی له ئهفالتوون - 44
دوورخستۆتهوه. ــاری   ــی ڕام له نادیار سوکراتی ھزکی یان که  دو،

(وهرگ)
ھۆش  و تگهیشتن بیرکردنهوه، وه کو زاراوهیهکی، چه ند ئه فالتوون - 45
الیهنی ئهفالتوون بۆ واتایان ھهیه. یهک زاراوانه ئهم بهکارھناوه.  بهشهدا لهم

(وهرگ) ھهستکردنه وه جیاوازه. له دهروونه، که ھۆشهکی
ئهفالتوون  مردنی پــاش که بکهمهوه، ڕوون خاه ئــهو حــه زدهکــهم   -  46
ئهندازیاری ژمریاری و زانستهکانی به زۆریان بایهخی خوندکارهکانی ئهکادیمیا
بوو یهکک ئهمه  پهراوزهوه. خرانه دیکه فهلسهفیه کانی کشه که بهجۆرک دا.
له دامهزراندنی بیر  و  جبھت ئهکادیمیا کرد ئهرستۆ له  وای  ھۆیانهی لهو

(وهرگ) بکاتهوه . فهلسهفه بۆ نوێ فرگهیهکی
یۆنانین له  فهیلهسووفی شونکهوتووانی پیتاگۆراسی - پیتاگۆراسییهکان  47
کۆمهگایهکی  دامهزراندنی ھه وی فهیلهسووفه ئهم ژیاون. ز) (500 - 570 پ
بۆ کرۆتۆن شاری له داوه. ڕه وشت و ھونه ر زانست، فهلسهفه، بنهماکانی لهسهر

(وه رگ) کردووه. فهرمانهوایی ساک
باوهڕهدایه  لهو دهگرت. پیتاگۆراسییهکان له ڕهخنه  ئه فالتوون لرهدا - 48
نهیانتوانیوه بهم دهکهن، ژمارهدا لهگه ڵ مامهه وهکو ئهسترهناسهکان ئهوانیش
به رز بهکاربھنن جیھانی بهرهو دهروون ژوورخستنی بۆ دروستی زانسته به ئهم

(وهرگ) بکهن. ئاشنا به دهروون ئهو زانستهوه ڕگهی له جیھانه ئهو و
به   که ئهو کهسه بهکارھناوه، بۆ زاراوهی (مندای زۆڵ)ی - ئهفالتوون 49
خوندنی پهالماری و بهھرهیه ب نییه، ھۆشهکی بیرکردنهوهی توانای سروشت

(وهرگ) دهدات. فهلسهفه 
و  یاساسازکهر زانایهکی ڕامیاری و ز) پ سۆلۆن (560 - 640  - 50

(وهرگ) ئهسینا ژیاوه. شاری یۆنانییه له شاعیرکی
ئه م  وهرگاندا ھهندک له سپارتایه. ده ستووری ئهفالتوون مهبهستی - 51

(وهرگ) .سپارتا دانراون کریت و شاره به دوو
ناوزهد (Timocracy)تیمۆکراسی فۆڕمه به ھهندک وهرگاندا ئهم له - 52

کراوه.
دامـــهزرـــنـــراوه، که کــهســانــی دهوــهمــهنــدهوه ــه ن ــه الی ــه م جـــۆره  ڕژــمــه  ل ئ
بهھا یان ڕز، واتای یۆنانیدا زمانی له (تیمۆ) زاراوهی ڕیزلنانن. ئارهزوومه ندی
موک به ئه وانه ی (دهسهتی ئهرستۆکراتیهوه له ڕژمه جۆره ئهم دهبهخشت.
(وه نزیکه. (ڕژمی کهمایهتی)یهوه ئۆلیگارکی دادهنرن) و چاکترین به خزان و

                                    (رگ
خواوهند  خاتوو دهستهیهک  یۆنانیدا ئهفسانهی له (موساس)هکان  -  53   
گوایه ئهم ھهموویانی داوه. ناوی شاعیر ھزیۆدی نۆ. ژمارهیان دهگاته بوون، که
ھهندکجار به م نهکردوه، شوویان و ماونه تهوه کچی به ھه میشه خوایانه خاتوو
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(وهرگ) دادهنرت. لهم موساسانه یهکک مندای به ئۆرفیۆس
چونکه  دهکات، فهرمانهوایی که پشووتره، نهوهکه ی له باوکی مهبهست - 54
نییه. بهکاردت خزاندا جۆرهی له چهمکی باوکایهتی بهو به باوهڕی ئهفالتوون

(وهرگ)
کوره .  پارهیه، و موک خــوای که پلوتۆس، یۆنانیدا ئهفسانهی له  -  55

(وهرگ) دهکات. خوایه ئهم بۆ ئاماژه  ناڕاسته وخۆ ئهفالتوون
تراجیدی  شانۆگهری نووسهرکی ز) پ  456  -  525) ئهسخیلۆس - 56
ماونهتهوه. دانه یان حه وت بهم تهنیا نووسیوه، شانۆگهری نهوهد نزیکهی یۆنانییه،
یۆنانییهکان نوان جهنگی له مردوه. سیسلی له و بووه  لهدایک ئیلیوسیس شاری له

(وهرگ) کردووه. بهشداری فارسهکاندا و
یۆنانییه .  شانۆگهرنووسکی ز) پ  484  -  406) ئیوریپیدس  -  57
ماونهتهوه. دانهیان ھهڤده تهنیا بهم نووسیوه ، شانۆگهری دوو نهوهدو گوایه
له پن نووسهره ئهم بۆچوونهکانی سۆفۆکلیسه وه و ئهسخیلۆس بهپچهوانهی

(وه رگ) یۆنانییهکان. ئهفسانه و کهلتوور بهرانبهر ڕهخنه و گومان
ئهریستون  و ئه فالتوونه برای گالوکۆنی ئهریستون) (کوڕی له مهبه ست - 58
دایهلۆگهدا قۆناغی لهم کشه یه ئه م له سهر سوکرات گفتوگۆی ئهفالتوونیشه. باوکی

(وهرگ) گالوکۆندایه. لهگهڵ
کهسهکهدا  حهوت لهگهڵ کرد ڕازی مردهکهی ملوانکهیهک به ئریفیل - 59
بوانه: چیرۆکی ئۆدیسای کوژرا. جهنگهدا لهو و شاری (تیبس) ڕاوهستت دژی

(وهرگ) .26 326- ھۆمیرۆس
و  گــهڕاون یۆناندا شارهکانی به  بــوون کهسانه ئهو  ھۆمهریدهکان  -   60

(وهرگ) خه ک خوندۆتهوه. ھۆمیرۆسیان بۆ ھۆنراوهکانی
فهیلهسووفی  یهکهم به و ژیاوه زایینیدا پش شهشهمی سهدهی له تالیس - 61
له حهوت بووه یهکک  گوایه داده نرت. ڕۆژئــاوا فهلسهفهی دانــهری و یۆنانی
که ئهنهکارسیس، دانــاوه. گــۆڕان و بــوون بنهڕهتی به  ئــاوی یۆنان. زاناکانی 
دادهنرت. یۆنانیهکان ئهندازیای زانستی دامهزرنهری به تالیسه،  ھاوسهردهمی

(وهرگ)
یۆنانی  فهیلهسووفی ناودارترین  به ز) پ  570  -  495) پیتاگۆرس - 62
دوورگــهی له سایدا بیست تهمهنی له دادهنــرــت. سوکرات سهر دهمـــی پش 
و فهلسهفی کۆمهکی لـــهوێ  ــۆن. ــرۆت ک شـــاری ــه  ــردۆت ــک ڕووی ســامــۆســه وه  
(وهرگ) کهوتوون. شونی الوان له زۆر ژمارهیهکی دامهزراندوه.  ڕهوشتی
فهیلهسووفی  ناودارترین ز) پ  490  -  420) ئهبدیرا پرۆتاگۆراسی - 63
لهو و ھهموو شتهکانه.“ پوهری که “مرۆڤ ناسراوه، بهو گوتهیه و سهفسهتییه
لهبارهی ھیچ سنوورداره، زانینی دهسهتی لهبهرئهوهی مرۆڤ بووه باوهڕهشدا

نازانت. خواوه بوونی
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سهفسهتهیه، فرگهی به سهر دیکهی فهیله سووفکی سیۆس، پرۆدیسیۆسی
دراوه . دیبلۆماسی پ کاری ماوهیهک ژیاوه. زایینیدا پش سهدهی پنجهمی له
خواوهند به سوودبه خشی شتکی ھه موو و ھهبووه سروشت بوونی به باوهڕی

(وهرگ) داناوه.
باس  ھادیس کوهکهی و گیگس مستیلهکهی  یۆنانییدا  ئه فسانهی له - 64
لهسهر کوهکهی یان کردبت،  پهنجه له مستیلهیهی ئهم  ھهرکهسک کــراون.

(وهرگ) بکات. ھهموو شتک نهبینراوهو توانیویهتی کردبت،
داستانی  به کــردووه، باسی (ئۆدیسا)دا  له  ھۆمیرۆس ڕووداوه ئهم  -  65
سزادانی و خهت باسی دهیهوت چیرۆکه وه لهم ئهفالتوون ناسراوه. ئهلکینۆس
یهکک به بووه سامییهکاندا ئایینی له بیروباوهڕه ئهم بکات. مردن پاش خواکان

(وهرگ) بوا. بنهڕهتهکانی له
براکه ی  و باوک بووه. یۆنانی زۆرداری  فهرمانهوایهکی  ئهردیۆس -  66

(وهرگ) کوشتووه. دهسهت بۆ خۆی
بووه .  دهنگخۆش گۆرانیبژکی و شاعیر یۆنانییدا ئه فسانهی له تامیرس - 67
لهبهرئه مه بهرتهوه. له میسۆسهکان گۆرانیگوتندا دهتوانت له بووه باوهڕهدا لهو

(وهرگ) کرد. سهند و چاویشیان کور دهنگیان ل میسۆسهکان
ئهخیلس  کاتک یۆنانییه. ئهفسانهی قارهمانکی تیالمۆن کوڕی ئاجاکسی - 68
ئارهزووی حهز و بهپچهوانهی بهرت، بهم خۆی بۆ چهکهکهی ویستی کوژرا،
و دهبت شت ئهمه ئاجاکس دوای درا. ئۆدیسا به خه ت به چهکهکه  ئهوهوه ،

(وهرگ) دهکوژت. خۆی
ھاوسهری  بیاری داوه ڕاوکهره. خاتوو یۆنانییدا ئه فسانهی ئهتهلهنتا له - 69
نهتوانت ئهوهی بباتهوه. لی ڕاکردندا پشبکی له دهتوانت که بکات، پیاوه  ئهو

(وهرگ) دهیکوژت.
گوایه  کراوه . باس ھۆمیرۆسدا ئۆدیسهی له پانۆپوس کوڕی ئپوس - 70
بکهن. دار دروست و له تهخته ترۆجان داوه ئه سپهکه ی یارمهتی ئهسینای ئهو

(وهرگ)
ئـــیـــلـــیـــادی  لـــــه ســـــه ربـــــازانـــــهی لــــــه و  یـــه کــــــکـــه   تــــــرســـتـــیـــس   -  71
(ــــــوه رگــــــ) .ــــــت ــــــر ــــرۆســــدا ڕه خـــــنـــــه  لـــــه  ئــــاگــــامــــه مــــنــــون دهگ ــــی  ھــــۆم
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