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بۆ پەیوەندی:

مافـــی چـــاپ و هەمـــوو مافەکانـــی 
وەرگێـــڕ  بـــۆ  بەرهەمـــە  ئـــەم  تـــری 
پارێـــزراوە. هەرچەشـــنە کۆپیکردنێک 
لە بەشـــێک یان هەمـــووی ئەم کتێبە، 
بە شـــێوەی چـــاپ یـــان مایکرۆفیلم، 
بێ ئیزنـــی وەرگێڕ قەدەغەیـــە. ئاماژە 
و لێگێڕانـــەوە، بـــە مەبەســـتی ڕەخنە و 

هەڵســـەنگاندن ڕێگەپێـــدراوە.
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پێشەکی بیژەن قارەمانی
سۆئێد - ستۆکهۆڵم

١٤ی فێوریەی ٢٠٢٢

سادق هیدایەت ئەو نووسەرە ڕووناکبیرەی لە تەمەن و زەمەنی 
ژیانی خۆی لەپێشتر بوو!

سـادقی هیدایەت نووسـەری هاوچەڕخ بە کەمتر لە نیو سـەدە 
ناوەڕاسـتی  ئێـران و ڕۆژهەاڵتـی  ژیانـی ئەدەبـی کۆمەڵگـەی 
وەرگێڕانـی  نووسـینی چێـرۆک و  بـە کورتەوتـار و ڕۆمـان و 
کتێـب کـردە ئامانـج بـە جۆرێک دەسـەاڵتی تۆتالیتێر و سـەرەڕۆ 
خانەقـای  و  تەکیـە  و  مزگـەوت  گۆشـەی  ویشـکەدینداری  و 
ورووژانـد تـا ئـەو جێگایـە کـە نـە وە دەسـەاڵتی هەڵدەکـرد و نـە 
لەگـەڵ ئاییـن دانـووی دەکـۆاڵ، ئـەم دووانـە ئێسـتاش پـاش چەند 
دەیـە لـە مەرگـی بەرۆکـی بەرنـادەن، »سادق«ــیش لێیـان بووەتـە 

مۆتەکـە و خـەوی زڕانـدوون.
لە ڕاستیدا خۆ »سادق« دژی هیچکام لەو دووانە واتە ئایین ـ 
دەسەاڵت نەبوو ، ئەوەی سادق دژی بوو کاردانەوە و هەڵوێستی 
لەسـەر دەگـرت و لەسـەری دەنووسـی، خـەراب بەعەمـەل هێنانـی 

ئـەو دوو چەمکـە بـوو لـە دژی خەڵک.
بـۆ سـەر ئایدۆلـۆژی و   سـادق نـەک هـەر ژیانـی کێشـەبوو 
دەسـەاڵت »دووانـەی دژ بـە ئـازادی عەداڵەتـی کۆمەاڵیەتـی« 
مردنەکەشـی کۆتایـی بـەو کێشـانە نەهێنـا، ئەوانیـش بەرۆکیـان 
بەرنـەدا و پـاش خـۆی ئەمجـارە بەرهەمەکانیـان بە ئامانج گرت، 
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سـەرەتا سانسـۆڕیان کرد و دواتر بەوە ئەرخەیان نەبوون و پێشـیان 
بـە چـاپ و باڵوبوونـەوەی بەرهەمەکانـی گـرت.

سـادق هیدایـەت لەدایکبـووی ٢٨ی ڕێبەندانـی ١٢٨١ هەتاوی 
شـاری تارانـە، لـە بنەماڵەیەکـی دەسـت ڕۆیشـتوو چ لـە بـواری 
ماڵـی و چ لـە ئاسـتی پلـە و پایـەی دەوڵەتـداری چـاوی بـە 
دونیـا هەڵێنـاوە و وەک دەڵێـن: »بـەرو پشـت ئەتڵـەس« بـووە. هـەر 
ئەوەش بواری زیاتری بۆ ڕەخساند و زیاتر چاو و گوێی کراوە، 
تێکـەاڵوی کۆمەڵگـەی دەوروپشـتی بـوو و لـە ئیمکاناتـی ئـەو 
قوتابخانـەی  نـرا.  خوێنـدن  وەبـەر  و  وەرگـرت  کەڵکـی  سـەردەم 
تایبەتیان بۆ دەستنیشـان کرد و شـارەزای زمانی فەڕانسـی بوو. 
بـۆ درێـژەی خوێنـدن ڕەوانـەی دەرەوەی واڵت »بلژیـک پاشـانیش 
بەڕوویـدا  تـازە  دنیایەکـی  و  دەکرێـت  و هیندوسـتان«  فەڕانسـە 
دەکرێتـەوە، هەرچەنـد مخابـن هـەر لەوێـش »پاریـس« کۆتایـی بـە 

ژیانـی پـڕ لـە ژانـی دێنێـت ...
سـادق هیدایـەت هـەر لەسـەرەتای خوێنـدن و چوونـە قوتابخانـە 
خاوەنی زەوق و بیر و هزرێکی تایبەت دەبێت کە وا نیشـان دەدا 
لەسـەرووی نۆڕمـە ئاسـاییەکانە، بۆیـە لەپەنـا خوێنـدن دەسـت بـۆ 
نووسـین و وەرگێـڕان و دەرکردنـی ڕۆژنامـەی دیـواری دەبـات و 

زیاتـر دەدرەوشـێتەوە دەکەوێتـە بەرچـاوان.
سـادق لـە تەمەنێکـدا گـوڵ دەکا کـە هێشـتا غەڵفێکـی سـاوایە 
لـە تەمەنێکـدا کـۆچ دەکات کـە دارێکـە تـازە بـەری گرتـووە و 

لکی هاویشـتووە.
قۆناغێکـی تـری ژیانـی سـادق هیدایـەت، کـە هـەر بـە هـۆی 
لێهاتوویـی و گەشـەی بەردەوامـی هـزر و بیـری و بـۆ درێژەدانـی 
خوێنـدن لـە الیـەن بنەماڵەکەیـەوە ڕاگوێـزی قوتابخانـەی »سـەن 
تـاران دەکـرێ و زۆر زوو  لـە شـاری  لویـی« فەڕانسـەوییەکان 

لەگـەڵ قەشـەی قوتابخانـە دەکەوێتـە ئاڵوگـۆڕی زانسـتی. 
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دەکات،  فارسـی  ئەدەبیاتـی  و  زمـان  فێـری  قەشـەی  سـادق 
قەشـەش  سـادقی هیدایـەت فێـری زمانـی فەڕانسـی دەکات، 
سـەودایان سـەر دەگرێـت و بەمجـۆرە هەنبانـەی هیدایـەت ڕۆژ 
لەگـەڵ ڕۆژ زیاتـر پـڕ دەبێـت، بـە وتـەی خـۆی لێـرەوە تێکـەڵ بە 
ئەدەبیاتـی جیهـان دەبێـت. لـە تەنیشـت وەرگێڕانی کورتەچێروک 
و وتارنووسـین لە ڕۆژنامەکاندا یەکەم بەرهەمی کتێبی سـادق 
هیدایەت بە ناوی ئاژەڵ و مرۆڤ خۆی دەخزێنێتە ناو کونجی 
کتێبخانەکان و سـادق دەکاتە سـەرێک لەناو سـەران، قەڵەمێک 
لـە ڕیـزی نووسـەران، ڕێبازێکـی تایبـەت بـە نووسـین دەگرێتـە 
جەماڵـزادە،  محەمەدعەلـی  وەک  کەسـانی  هاوشـانی  پێـش، 
بـۆزۆرگ عەلـەوی و سـادقی چۆبـەک کـە هێنـدە شـوێندانەر 
بوون لە داهێنانی ڕۆمان، داستان و چێروک، پاش مەرگیشیان 
ئـەم  کـورد   - ئێرانـی  نووسـەرانی  بەرچـاوی  و  دیـار  کەسـانی 
ڕێچکەیـان گرتـە بـەر تـا ئێسـتاش ئـەو قوتابخانـە قوتابـی بوێـر و 

چـاو نەتـرس پـەروردە دەکات.
حەقیقـی  سـەلیم  بەڕێـز  کـە  ئـاژەڵ«  و  »مـرۆڤ  کتێبـی 
وەریگێڕاوەتـە سـەر زمانـی کـوردی هەرچەنـد بە قـەوارە بچووکە 
بـەاڵم بـە نـاوەرۆک سـەرەتای دەسـتپێکی گۆڕانـکاری دەروونـی 
و فەلسـەفی سـادقی هیدایەتـە، لێـرەوە قۆناغـی دنیـای ئەدەبـی 
نووسـەر، چیرۆکنـووس و وەرگێـڕ  پێـدەکات »سادق«ــی  دەسـت 
لەدایـک دەبێـت و بـە مەرگیشـی کۆتایـی بـەم سـەرەتایە نایـە.
خـۆی  سـەردەمی  ئەدەبـی  قوتابخانەیەکـی  دەبێتـە  هیدایـەت 
لـە  کـە  دەکات  دروسـت  وەرچەرخانێـک  و  ڕێنسانسـێک  و 
هەسـت  بەڕوونـی  ئاژەڵـدا  و  مـرۆڤ   کتێبـی  ناوەرۆکـی 
پێدەکرێـت. خوێنـەر دەباتـە نـاو قوواڵیی بیروهزری نووسـەرەوە کە 
پەیامێکـی مەعنـەوی و مەعریفەتـی زاتـی پێیـە تـا کۆمەڵگـە 

وشـیار کاتـەوە و لـەو خـەوە هەسـتن ...
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سـادق هیدایەت زۆر بەڕوونی لە ڕسـتەیەکدا هەسـتی دەروونی 
مـرۆڤ  ئەگـەر  دەڵـێ:  کـە  ڕوو  دەخاتـە  کتێبـەدا  لـەو  خـۆی 
بەگشـتی بیهەوێـت دەسـتبەرداری شـەڕ و کوشـتن بێـت، دەبـێ 
سـەرەتا لـە کوشـتن و خورادنـی ئاژەڵـەکان دەسـت هەڵگـرێ ...
هـەر بۆیـە زۆر ورد و بەسـرنجەوە تایبەتمەندیەکانـی مـرۆڤ و 
ئاژەڵ دەخاتە ڕوو و شرۆڤەیان بۆ دەکات. خوێنەر بەم قەناعەتە 
و  شـێواندووە  ئـاژەڵ  لـە  سـەری  مرۆڤـە  ئـەوە  کـە  دەگەیەنێـت 
ژینگـەی لـێ تێکـداوە تەنانـەت ناچار بە بەرهەڵسـتی توندوتێژ و 
کـۆچ کـردووە، کاری لێدەکێشـێ بـواری دەروونـی ئاسـایی ژیان 
و ژینگـەی لـێ  تێکـداوە و کەڵکـی نادروسـتی لـێ وەرگرتـووە.
سـادق هیدایـەت هـەر لـەو کتێبـەدا پـێ لـە هێڵـی  سـوور دەنـێ 
و خوێندنـەوی تایبەتـی خـۆی هەیـە بـۆ پێناسـەی مـرۆڤ وەک 
»ئەشـرەفی مەخلووقـات « و دەیخاتـە ڕوو کـە ئـەوە مرۆڤـە لـە 
سـەرەتاوە تا کۆتایی ژیان پێویسـتی بە پەروردە و پێڕاگەیشـتنی 
بـەردەوام هەیـە بـە پێچەوانـەی ئـاژەڵ کـە چوونە سـەری هۆش و 
بیرکردنـەوە و خـۆ گونجاندنـی لەگـەڵ ژینگـە زاتی خوا پێیداوە، 

ئەگـەر مـرۆڤ ڕێگـری لـێ نەکات.
و  »مـرۆڤ  کتێبـی  وەرگێڕانـی  ناوەرۆکـی  بـە  بەسـەرنجدان 
سـەلیم  کـورد   ڕۆماننووسـی  و  نووسـەر  قەڵەمـی  بـە  ئـاژەڵ« 
حەقیقـی، زیاتـر قورسـایی ئـەو بەرهەمـە و جیـاوازی نێوان ئاژەڵ 
ـ مـرۆڤ لـە بـواری سـایکۆلۆژیی نیشـان دەدا، کاتێـک کـە 
ڕۆمانـی قـەرەج دەخوێنمـەوە »سـەلیم« لەوپـەڕی بێکەسـی، بـێ 
دەسەاڵتی و نەداریدا کە ڕوویان تێکردووە، پەنا بۆ چۆڵگەیەکی 
دوورەدەسـتی شـاری هەولێـر دەبـا تـا شـەو ڕۆژ بکاتـەوە، ڕێـگای 
هەتڵـە دەبێـت و خـۆی لەنێـو سـێ سـەگی برسـیدا دەبینێتـەوە کـە 
ڕەنـگ بـوو سـەلیم بکەنـە ئامانـج و زگـی برسـی خۆیانـی پـێ 

تێـر کـەن.
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بەشـی هـەرە تراژێـدی و سرنجڕاکێشـی ڕۆمانـی قـەرەج بـەالی 
لەگـەڵ  کـە  نووسـەرە  ژیانـی  لـە  ماوەیـە  ئـەو  ڕاسـت  منـەوە 
بـۆ  تایبـەت  ژینگەیەکـی  و  ژیـان  دەکات،  وێنـای  سـەگەکان 
خۆیـان دروسـت دەکـەن، تـرس دەڕەوێتـەوە و هیـوا چەقـەرە دەکات 

...
و  هیدایـەت  سـادقی  ئاژەڵ«ــی  و  »مـرۆڤ  کتێبـی  لێرەدایـە 
ڕۆمانـی »قەرەج«ــی سـەلیم حەقیقـی دەگەنـە ڕوانگەی هاوبەش 
مرۆڤـەکان  شـەرتەی  بـەو  ئاژەڵـەکان،  تایبەتمەنـدی  لەسـەر 
سروشـتیان  ئاژەڵـەکان  بـن.  بەبـەزە  و  دلۆڤـان  گیانلەبەرێکـی 
لەگـەڵ ژینگـە گونجـاوە تـا ئەوکاتـەی نەکەونـە بـەر هێـرش و 
کارلێکێشـانی هەمەجـۆرە لەپێنـاو ویسـتی دەروونـی مرۆڤـەکان 

...
نییـە  دەقـەوە  لـە ڕووی  وەرگێڕانەکـەی سـەلیم حەقیقـی دەق 
و  مـرۆڤ  نێـوان  پەیوەنـدی  جیهانبینـی  و  واقعبینـی  زیاتـر  و 
ئاژەڵـە کـە سـرنجی وەرگێـڕ تێیـدا ڕەنـگ دەداتـەوە کـە زەمـەن 
و تەمەنێـک لـە ژێـر سـایە و چەتـری مێهربانـی ئاژەڵـدا ژیـاوە 
و  نووسـین  دونیـای  بگەڕێینـەوە  تـر  جارێکـێ  ئـەوەی  بـۆ   ...

ژیانیـدا.   سـەردەمی  لـە  هیدایـەت  سـادق  بیرکردنـەوەی 
نەیارانـی سـادق هیدایـەت  لـە کـۆی بەرهەمەکانیـدا وای وێنـا 
دەکـەن کـە کەسـێکی الئیکـە »بـێ دیـن« یـان لـە دیـن الیـداوە و 
خەریکـە بـە نووسـراوەکانی کۆمەڵگـەش بـەو ئاقـارەدا دەبـات کە 

خۆی مەبەسـتیەتی.
ئـەم تاوانـە تـا کۆتایـی هێنـان بـە ژیانـی بەرۆکـی بەرنـەدا، 
و  وەسـتانەوە  دژی  فەڕانسـەش  ئیسـامییەکانی  تەنانـەت 

بوونـەوە. بەرهەڵسـتی 
ڕاسـتە سـادق کەسـێکی سـێکوالر بووە و خوێندنەوەی تایبەتی 
و  دیـن  شـەڕی  بـەاڵم  بـووە  سـوور  لەسـەری  و  هەبـووە  خـۆی 
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ئایینـی نەکـردووە بەڵکـو شـەڕێکی زانسـتیی کـردووە بـە دژی 
دواکەوتوویی و خورافات، لە ڕێگای توێژینەوە و نووسینەکانی 
هەوڵـی چوونـە سـەری ئاسـتی وشـیاری کۆمەڵگـەی داڕمـاو 
و دواکەوتـووی ئەوکاتـی داوە کـە ئایدیۆلـۆژی بـە بارمتـەی 
بـاوە بووشـایی  تـا ئێسـتاش  گرتبـوو، نـەک خـوا شـتێک کـە 
بـە ڕوونـی بەسـەر جەسـتەی کۆمەڵگـەوە  سـادق هیدایەتـەکان 

دیـارە!
لـەم ڕوانگـەوە سـادق هیدایـەت دەڵـێ: مـن لـە ناسـینی خـودادا 
دامـاوم کاری مـن نییـە و خـوداش پێویسـتی بـە عەبدایەتـی مـن 
نییـە کـە مـن هەوڵـی ناسـینی بـدەم، ئـەوەش بـە واتـای ئـەوە نییە 
کـە سـادق کەسـێکی بـێ دیـن بێـت، ئـەو نایهەوێـت بـە نـاوی 
دینـەوە دووکانێـک بۆخـۆی بکاتـەوە بـەاڵم ئـەوەی بـۆی کـراوە 
و لـە دەسـتی هاتـووە دریغـی نەکـردووە لـە داخسـتنی دووکانـی 

بەنـاو دینـداران.
لـەو  خوێنـەر  بەرهەمەکانیـدا  ناوەرۆکـی  لـە  هیدایـەت  سـادق 
ڕاسـتیە ئـاگادار دەکاتـەوە کـە دەرفەتـی ژیـان لـە خۆتان مەکەن 
بـە ژان و ناسـۆر  بـۆ دنیایەکـی تـر، لەسـەر بەڵێنـی کەسـانێک 
کـە لەسـەر حیسـابی خـوا ئـەم دنیایەمـان لـێ دەکـەن بـە دۆزەخ و 

بەهەشـتمان پـێ دەفرۆشـن ...
دووکانـداری  کۆمەڵێـک  ئەوانـە  سـادقەوە  ڕوانگـەی  لـە 
سـاختەچی فێڵبـاز و دەسـت و گیرفانبـڕ بـەوالوە نیـن بـە نـاوی 

خەڵـک.  ماڵـی  و  ژیـان  لەسـەر  دەکـەن  کاسـبی  خـوا 
ئەوەشـی لـە کتێبـی »حاجـی ئاغـا«دا بـە زمانێکـی ئەمڕۆیانـە 

نزیـک بـە سـەد سـاڵ پیـش ئامـاژە پێکـردووە ...
حـەرام  دیـن حەاڵڵـی  نـاوی  بـە  مینبـەر  لەسـەر  ئاغـا  حاجـی 
دەکـەن و حەرامـی حـەاڵڵ، ئەگـەر بزانـن لە قازانج و بەرژەوەندی 
خۆیانـە تەنانـەت تـا ئـەو جێگەیـەی لـە سـادەیی بـاوەڕی خەڵـک 
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کەڵـک وەردەگـرن فتـوای مەرگیـش دەدن ...
زۆری  دەنگدانـەوەی  کـە  »سـادق«  بەرهەمانـەی  لـەو  یـەک 
بـەدوای خۆیـدا هێنـا و ئـەوی تـا ئاسـتی نووسـەرێکی جیهانـی 
بـەرز کـردەوە ڕۆمانـی  بەناوبانگـی  کوندەپەپـووی کۆیـر »بـوف 
ڕۆمانەکـە  باڵوکراوەتـەوە.  ١٩٣٦دا  سـاڵی  لـە  کـە  کور«ــە 
ڕۆمانێکـی سـورڕیالییە و ڕۆمانەکـە گێڕانەوەیەکـی تاکبێـژی 
پچڕپچڕی کەسـێکە لە دۆخێکی ڕۆحیی ماندوودا، کەسـێک 
کـە ڕۆحـی برینـدارە و بـەردەوام لـە ئـازاردا دەژی، لـەو ئازارانەی 
هـەروەک خـۆی دەڵێـت: »ناتوانـی لـەالی کـەس باسـی بکەیـت«! 
چـاوە  دیتنـی  پیـاوەوە،  ئـەم  برینـی  دەکاتـە  خـوێ  ئـەوەی 
ئەفسـووناوییەکانی کچێکـە لـە ئێوارەیەکـی مانگـی گواڵنـدا. 

ئـەم چاوانـە ژیانـی کاراکتەرەکـە سـەرەوژێر هەڵدەگێڕێتـەوە.
کوندەپەپووی کۆیر باس لە ڕۆحی ماندوو، نەسـرەوتوو و ئارام 
نەگرتـووی نووسـەری ڕۆمانـە کـە دەقێکـی ئەدەبیـی جیهانیـی 
لـێ دروسـت دەکات و لەسـەردمی خۆیـدا وەک بـە ناوبانگتریـن 

ڕۆمانـی فارسـی خوێندنـەوەی بـۆ دەکـرێ کـە هـەر واشـە.
تایبەتمەندی ڕۆمانی »بوف کور«  لە دەق و ناوەرۆکدا نەک 
ژێئۆگرافییەکانیـش  سـنوورە  بگـرە  ئەدەبییـەکان  سـنوورە  هـەر 
دەبەزێنێ و بە زۆربەی زمانەکانی دنیا چاپ و باڵو دەکرێتەوە 

و شـان لـە شـانی ئەدەبـی جیهـان دەدات.
ژیانـی بەمـەودا کـەم بـەاڵم پـڕ بەرهەمـی ئەدەبیی، ژیانی کەم 
بـەاڵم پـڕ لـە ژان و ئـازاری کۆمەڵگەیەکـی بەدەسـت دووکانـی 
دین و دەسـەاڵتەوە قەت بۆ سـاتێکیش لەسـەر چوارگۆشـەی ئەم 
جیهانـە نەیانهێشـت سـادق هیدایـەت ڕۆحـی ئـارام بگرێـت، تاکـو 
دڵـی لـە ١٩ی خاکەلێـوەی ١٣٣٠ هەتـاوی لـە نـاو ماڵەکـەی 
خۆیـدا لـە پاریـس بـە گومانـی خۆکـوژی بـە گاز بـۆ هەمیشـە 
لـە لێـدان کـەوت یـا وەک دەڵێـن خـۆی کوشـت چـوون پێشـتریش 
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هەوڵـی خۆکـوژی دابـوو ...
سـادق مرۆڤێکـی ئاسـایی نەبـوو، ئاسـایی نەژیـا و ئاسـاییش 
بەرهەمـە  لـە  هـەرکام  ناوەرۆکـی  سـەیری  ئەگـەر  نەمـرد. 
بـە  دنیـای  ڕا  لـە گۆشـەیەک  دەزانیـن  بکەیـن  ئەدەبییەکانـی 
موخاتـەب وەرگرتـووە تـا مـرۆڤ لـەم جیهانـەدا خـۆی یەکایـی 

... ڕێبـوارە  و  تێیـدا دەژی  بەئەمانـت  کاتـەوە کـە 
خۆشییەکان و ناخۆشییەکانی مرۆڤبوون لێرەوە دەست پێدەکات 

و لێـرەش کۆتایـی پێ دێت. 
ژیـان بیتاقەیەکـی یەکسـەرەیە و گەرەنتـی گەڕانـەوەی تێـدا 

نییـە.
و  ڕوانیـن  کـە  دا  خـۆی  هەوڵـی  هەمـوو  دەیـە  سـێ  سـادق 
جیهانبینـی خەڵـک بـە ڕۆژ بکاتـەوە تـا لـەوە زیاتـر نەکەونـە ناو 
گێژەڵۆکەی خەیااڵتێک کە دروست کراون و هیچ  پەیوەندییان 
بـە سـەرچاوەی ئایینیـی و عیرفانیـی و زانسـتەکانەوە نییـە کـە 
بەشـان و باڵیـدا هەڵدەڵێـن هـەروەک لـە کتێبـی »حاجـی ئاغـا«دا 
دەڵـێ: ئـەوە کاسـبییە و لەپێنـاو گیرفانیـان بـە دیـن و ئیمانـی 

خەڵکـی دەکـەن دەنـا خۆشـیان باوەڕیـان پێـی نییـە ...
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پێشەکی وەرگێڕ

لە ژیانمدا گەلێک برینی تەشـەناکردوو و ناسـۆرم چێشـتووە، زۆر 
شـەو و ڕۆژان لـە قوژبنێـک بـە زگـی برسـی و تەنیـا ماومەتـەوە، 
بێکـەس و مـاڵ بەکـۆڵ، بـێ دەسـەاڵت و غەریـب و غـەوارە تەنانـەت 
لەخـۆم، هیـچ کـەس نەبـووە پەنـای بـۆ بـەرم و ئـازار و ژانـم سـاڕێژ 
بکاتـەوە و کوڵـی دڵمـی بـۆ هەڵڕێـژم، باوەشـێک نەبوو لەخۆم بگرێ 
و پڕبەئامێـزی ڕێکـم کوشـێ و خۆشەویسـتییەکی دلۆڤانـی هەبـێ، 
هیچ کەس پەنای نەدام. پێکەنین و خۆشـی و سـەیران و ڕابواردن و 
گـەڕان، تەنیـا خەیاڵێـک بـوو کـە شـەوانە بـە زگـی برسـی لـە خەودا 
دەمدیـت. ڕەنگبـێ زۆر کـەس ئەمـە بـە گومانـەوە بخوێننـەوە و بـە 
گەمە و گاڵتە و ڕانان، ئەم قسانە بە چیرۆک وەرگرن، مرۆڤەکان 

هەتـا ئەزمـوون نەکـەن بـاوەڕ ناکـەن و تێناگـەن.
لـە  گەرمێـن  دەشـتی  لـە  )سـەگ(  چوارپـێ  سـێ  ڕۆژەوە  لـەو 
دۆخێکی پیس بەهانامەوە هاتن و لەباوەشیان گرتم و بەبەزەوە داڵدەیان 
دام، ڕوانینـم بـۆ هەرچـی ئـاژەڵ و گیانـدارە گـۆڕا و پلەیـان الی مـن 
لە زۆر بەناو مرۆڤ بەرزتر بۆوە و هەتا ماوم بە ڕوانینێکی تایبەت 

و پـڕ لـە ڕێـز دەڕوانمـە هەرچـی ئـاژەڵ و زینـدەوەرە.
ئـەو نووسـراوەیەی سـادق هیدایـەت کـە یـەک لـە بلیمەتەکانـی 
قەومی فارسە، گەلێک جوان و ناوازەیە. ئەگەرچی سادق هیدایەت 
بـە جۆرێـک بـە باوکـی چیرۆکنووسـیی ناسـراوە بـەاڵم لەهەمـان 
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کاتـدا ڕووناکبیرێکـی مەزنیـش بـووە، هەڵبـەت بـۆ منـی کـورد بـە 
گۆشەنیگایەکی دیکەوە جیاوازە، بەو مانایە ئەو تاقمەی هیدایەت و 
محەممەد عەلی جەماڵزادە و سادقی چووبەک، بوزورگی عەلەوی 
و ... وێڕای هەموو خزمەتەکانیان بۆ ناوەندگەراکان، ئێرانچی بوون 
و لـە نووسـراوەکانیاندا خەتیـان خـوار دەکـرد و بـاوەڕی تەواویـان بـە 
»نەتەوەی ئیرانیی« و ناسیونالیزمی چەواشەکار و وەهمیی ئێرانییەوە 
هەبـوو کـە ئەمـە بـۆ مـن قـەت جێـی قبووڵکـردن نەبـووە و نابـێ. جیا 
لەمـە ئـەم دەقـەی هیدایـەت کـە دەمێکـە خوێندوومەتـەوە و تەنانـەت 
کوردیشـەوە(،  )بـە  وەرگێڕدراوەتـەوە  دیکـەش  زمانـی  زۆر  بۆسـەر 
هەرنەبـێ بـۆ جارێکـی دیکـە بـا ئـەو بیرۆکـە پیرۆزە بخاتە مێشـکی 
ئێمەمانان و بە چاوێکی دیکەوە و بە ڕوانینێکی ئاوەاڵترەوە بڕوانینە 

مافـی ئـاژەاڵن و پرسـی پاراسـتنی گیانلەبـەران.
هیـوادارم توانیبێتـم خزمەتێکـم بـە مافـی ئـاژەاڵن کردبـێ و ئـەو 
بەشـە لەو مرۆڤانەی کە هەتا ئێسـتاش لە نیشـتمانەکەم ڕاوچین و 
ئاژەاڵنـی کێـوی بەناحـەق دەکـوژن، لەسـەر بـاوەڕی پاشـکەوتوو و بە 
پاساوی سەقەت و نەشیاو ئازار و ئەشکەنجەی ئاژەاڵنی دیکە دەدەن 
و لێیانـدەدەن و بـێ ڕێزیـان پێدەکـەن، واز بێنـن و بگەنـە ئـەو قەناعەتـە 
کـە، ئەوانیـش وەک ئێمـە خوڵقـاون بـۆ ژیانێکـی سەربەسـت و ئـازاد.
لەکۆتاییـدا سوپاسـی کاک بیـژەن قارەمانـی بەڕێـز دەکـەم کـە 
زەحمەتی کێشـا و پێشـەکییەکی پوخت و پاراوی نووسـی، هەروەها 
وەک هەمیشـە دەسـتی ئەمەگـی کاک مـراد بەهرامیـان دەگووشـم 

بـۆ دیزایـن و پێداچوونـەوە و هەمـوو زەحمەتەکانـی تـر.
پێشـکەش بـە سـەرجەم ژینگەپارێـزان و ڕێکخراوەکانـی پارێـزەری 

مافـی ئـاژەاڵن لـە کوردسـتان و جیهـان.
سەلیم حەقیقیسەلیم حەقیقی
 ڕێبەندانی ١٤٠٠ی هەتاویی
زستانی ٢٠٢٢ی زایینی
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به شی یەکەم

ئازاری مەدە مێـــرووی زەحمەتکێش    
ڕۆح لەبەرە و گیانی شیرینی خۆش

سـه ره تا ده بـێ بزانیـن جیـاوازی نێـوان مـرۆڤ و ئـاژه ڵ له چـی 
دایـه . به گشـتی زۆربـه ی بیرمه نـد و زانایـان له سـه ر ئـه وه  کۆکـن 
ئـاژه ڵ و مـرۆڤ ڕێـک  له شـی  بنەمـا و شـێوه ی سیسـتەمی 
وه کـوو  یـه ک وایـه ، ته نیـا جیاوازییه کـی کـه م نه بـێ ئه ویـش لـه  
زینـده وه ری تـر به نیسـبه ت یـه ک بـه دی ده کـرێ وه ک: ئاژه اڵنی 
مەمکـدار تـه ک باڵنـدان و باڵنـدەکان لەتـەک خشـۆکەکان. له م 
بـاره وه  هیـچ کێشـەیەک  نییـه  بـه اڵم لـه  بواری ویسـتی سروشـتی 
)Instinet( هه سـت و ئاوەز و هۆشـی ئاژه اڵن گرفتێک دێتە 

ئاراوە.
زانایان لەم بوارەوە دژبەیەک دەدوێن و بیر دەکەنەوە، هەندێک 
دان بـه  ڕۆحـی ئـاژەڵ داده نێـن هه ڵبـه ت جیـاوازی نێـوان ڕۆحـی 
ئینسـان و ئـاژه ڵ بـه  قۆناغبەندییەکـی تایبـەت  ده زانـن ئـه وه  لـه  
حاڵێکدایـه  تاقمێکـی تـر بـە هیـچ کلوچێک باوه ڕیـان به  ڕۆحی 
ئـاژەڵ  و  مـرۆڤ  له شـی  دابنێـن  »وای  ده ڵێـن:  و  نییـه   ئـاژه ڵ 
هاوشـێوە بـێ، بـه اڵم هیچـکات هێـزی مەعنـەوی ئـەو له گـه ڵ 
ئـاژەڵ پێکـەوە هه ڵناسـه نگێندرێن و مـەودا و جیاوازیه کـی زۆر 

لەنێوانیانـدا هەیـە و لەیەکتـر هەڵیانداوێـرێ«.
لـه  نێـوان ئـه م دوو قوتابخانەیـە و الی هـەرکام لەمانە  هه رجارێ 
بیروبۆچوونێـک دەگـۆڕدرێ، له الیه کـی تـر زانایانـی مێـژووی 
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سروشتی دوو به شن و بەردەوام پێکه وه  له  قسە و شەڕەدنووکه دان،  
مەمکـدار  ئاژه اڵنـی  سـه رقافڵەی  بـه   مـرۆڤ  لـه وان  به شـێک 
ده زانـن و هەندێـک بـه  باشـی نازانـن مـرۆڤ بخه نـه  نـاو بازنـه ی 
ئـاژه اڵن و ده یانهـه وێ پلـه  و پایه یەکـی بـه رز و بـێ هاوتـای لـە 

نێـو بوونەوەرانـدا بـۆ ده سـت نیشـان بکـه ن.
پاسـکال پێـی وایـه  مـرۆڤ  شـتێکە لەنێـوان فریشـته  و بوونەوەر، 
ئه مـه بیرۆکـه ی سـەرجەم زانـا و لێکۆڵه رانـی ڕۆژهه اڵتییـه  واتا، 
بگه ڕێـی«  قێزەونـدا  تامەزرۆیـی  و  مەیـل  دوای  بـه   »هـه رکات 
وه ک ده فه رمـوێ: »ان هـم اال کاالنعـام بـک هـم اضـل سـبیا« 
...)وەک ئـاژەڵ نـا بەڵکـوو خراپتـر( یانـی لـه  ئاژه ڵیـش نزمتـر. 
بـه  پێچه وانـەوە  ئه گـه ر دڵ و دەروونـی خـۆی خاوێـن بکاتـەوە و 
نه فسـی  و  ڕەوشـتپاکی  و  ئـاکار  نۆژه نکردنـه وه ی  مه شـقی  و 
خـۆی بـکا، پلـه ی  لـه ئاسـتی  فریشـته  نا، به ڵکوو لـەو بەرزتریش 
دەبێتەوە. به اڵم ئه م شـرۆڤەیە  بەدەر لە زانسـتە  و ته نیا به که ڵکی 

عیرفـان و خواناسـی دێ.
ئه گـه  مـرۆڤ لـه  ڕوانگـه ی فەیلەسـووفانی سەرووسروشـت و 
زانایـان  به بـڕوای  هه یـه ،  ئه وتـۆی  گرینگایه تییه کـی  عارفـان 
لـه   چه نـده    هـه ر  مـرۆڤ  سروشـتی،  زانسـتی  لێکۆڵه رانـی  و 
بـاری چۆنیه تـی پێکهاتـەی ئه نـدام و له شـی لـه  ئاژه اڵنـی تـر 
ڕێکوپێـک تـره  بـه اڵم زێده تـر نییـه . لـه  سـۆنگه ی بیـری زانسـتی 
ئاژەاڵنیـش هـەر لـه و ماکـه  چێکـراون  کـه  مرۆڤـی پێکهێناوە ئایا 
پێـک  نه ناسـراو   )Cellule(لـه  چاوه یەکـی ئـاژەڵ  هـه روه ک 
معرفـت  و  الجنیـن  االنسـاج،  زانسـتەکانی)البلدان،  نه هاتـوه ؟ 
االرواح( هـه رکام بـه  نـۆره ی خۆیـان ده یسـه لمێنین،  پێشـکه وتن و 
گه شـه و نەشـە ی ئـه م چاوانـە  گۆڕانکارییه کـی وه ک یـه ک 
لـه  نێـوان مـرۆڤ و ئـاژه ڵ دروسـت ده کا، هه روه هـا هـه ردووک 
ئه ندامـی ڕەگـەز و بنه ڕه تییـان هه یـه  کـه  هه رکامیـان ئه رکێکـی 
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تایبه تییـان بـۆ دیـاری کـراوه ، ئه مـه   هه مـان بۆچـوون ده سـه لمێنێ 
واتـە لـه  هه واوهه وه سیشـدا وه ک به شـه کانی تـر جمکـن!

مرۆڤـی گـەوج و نـه زان، کێـوی یـان منـاڵ هەتـا ئـه وکات لـه  
ژیـار و شارسـتانیەت و وردبونـه وه ی فه لسـه فی  بێبه شـە ، لـه  نێـوان 
ئـاژه ڵ و مـرۆڤ جیاوازێکـی ئه وتـۆ دانانـێ، چونکـە دەبێنێـت 
بێچووەکـەی  دەزێ،  ده خـوا،  دێنودەچـن،  ئـه وان  وه کـوو  ئـاژەڵ 
مەمکـی دەمـژێ، ده یانپارێزیـت، جـار دڵخۆشـن و جاریـش بـێ 
هـاوار  کـرد  بـه ژان  هه سـتی  کـه   ده کـەن،  شـه ڕویاری  که یفـن، 
ده کا و لـه  ئاکامـدا چاره نووسـیان وه کـوو یه کـه.  بەشـێوازێک لـه  
دایـک ده بـن، پێداویسـتیی هاوبەشـیان هەیـە و ڕۆژێکیـش دادێ 
ده مـرن، که وابـو بـه  بیرته سـکی و هـزری سـه قەتی خۆیـان بـەو  
ئینسـان،  وه ک  ئاژەڵیـش گیانله به رێکـه   ده گـه ن کـه ،  ئامانجـە 
نزمتـر، بەرزتـر یـان بەرامبـەر؟ ئەمـە ئیتـر نازانـن و ئـه وه ی کـه  
بۆیـان ناڕوونـه بریتییـە لـە کڕبـوون و بێده نگییەکەیـان   کـه  بـه  
پاسـاوه وه  ده ڵێـن هێمـای غه ریبـی و به سـته زمانییانه  . هـەروەک 
چـۆن خەڵکـی ئاسـایی لـه و بـاوه ڕه دان نه گریانـی پشـیلە بـۆ حەیـا 
شـێوازی  و  سـەیر  دەنگیـی  بـێ  و  دەگەڕێننـەوە  شـەرمێونی  و 
غەمگیـن و بیرمەندانـە و تێڕوانینیشـی بـە جندۆکـه  دەشـوبهێنن! 
هه روه هـا کۆمه ڵێـک لـه  پێشـینیان و ته نانـه ت ئێسـتاش ڕێزێکـی 
تایبه تیـان بـۆ دانـاون، ئه مـه  ده بێتـه  سـه رچاوەی بـاوەڕی بەتاڵـی 
ئایینـی  بـه   پەیوه نـدی  کـه   گیانه وەرپه ره سـتی  باطـل(  )عقیـدە 

دۆنادۆنـەوە )تناسـخ(  هه یـه .
باشـترین و وێچووترین ڕ سـته  له مه ڕ باسـی مرۆڤ ئه و دێڕه ی 

ئه ره سـتوویه  کـه  ده ڵێ:
مرۆڤ ئاژەڵێکی ئاخێوەرە. هەڵبه ت مرۆڤ به و پێیه ی که  له  
ئاژه ڵه کانی تر پۆشـتەترە  خاڵی هەڤیازی زەینی و مەعنەویشـی 
زیاتـرە، هەندێـك له وانـه  تایبه تـه  بـه  خـۆی، بـەاڵم لـه  جۆرەکانـی 
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دیکـەی هێـز بـه  شـێوه ی نابەرامبـەر لەتـەک ئـاژەڵ هاوبەشـە. 
بـەاڵم جـۆره  هێزێکـی تـر هه یـه  کـه  ئـاژه ڵ بـه  سـه ر مرۆڤـدا زاڵ 
ده کا، بۆ نموونە وه ک چوارپێ)کسـۆک( به  وه فاداری، کۆتر 
بـه  سـۆز و ئه ویـن، مێـروو بـه  مـاڵ کۆکردنـەوە، مێشـهه نگوین بـه  
به ڕێوه بـه ری کاروبـاری خـۆی، وشـتر بـه  قنیـات و ...  بـه  وردی 
ده بـێ بـۆی بچـی و بیانناسـی. ئـه وه ش نابـێ له بیـر که ین بەشـی 
زۆری  پسپۆڕان و زانایان هه ڵسووکه وت و ئاکاری ئاژه ڵ لەگەڵ 
مرۆڤێکـی پێگەیشـتوو و نموونەیـی کـە بـەدوورە لەهـەر چەشـنە 
کێشـە و کەموکوڕییـەک هه ڵده سـه نگێنن و ئه مـه ش لەڕاسـتیدا 
خیانه تـه  بـه  ئـاژەڵ. جێـی خۆیەتـی وەبیرخۆمان بێنینه وه   ئێسـتاش 
تۆره مـه ی مرۆڤـی هۆڤـی و چەختـی کـه  به ڕاسـتی نه ته نیـا لـه  
ئاسـتی زینـده وه ر دانیـن به ڵکـوو گه لێـک نزمتـرن بوونیـان هه یـه ، 
خه ڵکانـی »کاراییـب« کاتێـک خواردنه که یـان پـێ خـۆش ده بـێ 
گۆشـتی  وه ک  به تامـه   »ئەوەنـده   ده ڵێـن  دەبـەن  لـێ  چێـژی  و 
مرۆڤـی مـردوو!« پێویسـت نـاکا  زۆر دوور بڕۆیـن لـه  ناوەنـدی 
نه تـه وه  پێشـکەوتووەکاندا که سـانێک هـه ن  زۆر لـە ئـاژەاڵن نـزم 
خۆیـدا  مردن«ــی  »پـاش  کتێبـی  لـه   »فاماریـۆن«  په سـتتر.  و 
دەڵـێ: بوونەوەرگەلێـک هـه ن   زۆر وریاتـر لـه هەندێـک ئینسـان . 
جێـگای سەرسـووڕمانە فه یله سـوفی گـه وره  »دێـکارت« کـه  زۆر 
تـۆخ و ویشـک بـاوه ڕی بـه  که سـایه تی مرۆڤـه،  ئـاژه ڵ وه ک 
ئه مـه ش هه ڵه یه کـی  دەشـوبهێنی.  بـزۆز  ئامێرێکـی  و  کەرەسـە 
ئه ویکـه   به هـۆی  بـوو  باسـه   ئـه و  هـه ر  چونکـە  نه بـووردراوه ، 
به شـێوەیەکی پڕتوندووتیـژ هەڵسـووکەت لەگـەڵ ئـاژەڵ بکـرێ و 
تـا ئێسـتاش بـەردەوام بـن. هـەروەک چـۆن »مـال برانـش« قوتابـی 
فه لسـه فه ی دێـکارت بـۆ لێکۆڵینـه وه ی فه لسـه فی! هه مـووکات 
کاره   لـه و  ڕۆژێـک  ده دا،  خـۆی  به سـته زمانه که ی  سـه گه   لـه  
چمـا  ده داتـه وه :  واڵم  ده که نـه وه   ئـاگاداری  ناڕه وایـه   و  نه شـیاو 
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ئـه و  فه لسـه فه ی  هه ڵبـه ت  نـاکا؟!  هه سـت  ئـاژه ڵ  نازانـن  ئێـوه  
سـەرده م له گـه ڵ ئیمـڕۆ گه لێـک گۆڕانـکاری به سـه ردا هاتـووه  
و هـزری دێـکارت بـه  تـه واوی هێڵـی سـووری به  سـه ردا کێشـراوه 
و به گاڵتـەوە  سـه یری ده کـرێ. به ڕاسـتی مـرۆڤ ده بـێ کوێـر 
و نـه زان بـێ یـان قـه ت زینـدەوەری نه دیبـێ هەتـا گومانـی لـه  
ئەقڵـی ئـه و هەبـێ. گیانـدار پێکهاتـووه  لـه  ڕۆح و جەسـتە، توخم 
و جه وهـه ری ڕۆح، ویسـتن  و بیرکردنه وه یـه ، مـاک کاتێـک لـه  
ڕۆح جیاده بیتـه وه  کـه  لەبەریـەک هەڵوەشـێتەوە . لـه  نێـوان ڕۆح 
کـه  بـه رده وام لـه  بیرکردنـەوە دایـه  و ماکیـش  کـە هیچـکات بیـر 
ناکاتـەوە نابـێ  یـه ک بنه مایـان بـۆ دابنێیـن. چمـا ڕۆح لـه  چ 
پێـک هاتـووه ؟ جگـه  لـه  هـۆش و ویسـتن و سـۆز  کـه  لـه  ئاژه ڵـدا 
بـه دی ده کـرێ! لێـرەدا پێویسـتە   هـۆش و وریایـی ئـاژه ڵ بـه  هه ڵـه  
جیاوازییه کـی  نه که یـن، چونکـە  حـەزی سروشـتی  بـە   تێکـه ڵ 
زۆر له  نێوان کاروباری مێشکی یان خواستی زاتی و سروشتی 
ئاژه ڵـدا هەیـە، کـه  ده بێتـه  هـۆش و حه زیـی سروشـتیی. ویسـتی 
ڕێـک  کـه   ئـاژه ڵ  هه ڵسـووکه وتی  تـه واوی  یانـی  سروشـتیی 
وه ک پێداویسـتی بنه مـای ژیـان به بـێ وانـه  و ڕاهێنـان کاری 
و  هـۆش  لـه   بـه اڵم  نایـەت.  به سـه ردا  گۆڕانیشـی  و  ده کا  بـۆ 
مێشـکدا بـه  گشـتی سـەرجەم هەڵسـووکەوتەکان بـۆ پـەروەردە و 
ئەزمـوون دەگەڕێتـەوە و بگـۆڕن. لـه  حەزیـی سروشـتیدا گشـت 
هه ڵسـووکه وت، زاتـی و سرشـتییە . سـەگاو هێانەکـەی خـۆی 
بـێ ئـه وه ی  فێـری بکـه ن هەڵدەچنـێ، ئـه م کاره  بـۆ ئـەو فـه رز 
و پێویسـته   چونکـە کاتێـک کـه  سـه رقاڵی چێکردنـه  هێزێـک 
بـەردەوام  هانـی ده دا بـۆ  دروسـتکردن. هەمـوو کاروبارێکی هۆش 
و مێشـک له  سـەر بنەمای ئه زموون و ئیش و ڕاهاتنە. ئه سـپ 
بـۆ لـه  بڕیـار ال دەدا؟ چونکـه  نایهـه وێ ژێـر ده سـته  بـێ، پێـی 
خۆشـه  ئـازاد و ڕزگار بژیـت به هه رحـاڵ بـۆ زانسـت چەتوونـە  لـه  
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ڕۆحـی ئـاژه ڵ یـان مـرۆڤ تێبـگا و بتوانـێ شـتێک بـه  ده سـت 
بێنـێ که وابـوو بنه مـای هـزر و خه یاڵـی خـۆی ته نیـا ده توانـێ لـه  

سـه ر کەرەسـتەی دەرەکـی ئـەو هۆشـە دابنێیـن.
که سانێک  ئاژەڵ و مرۆڤ پێکه وه  هەڵدەسەنگێنن، له  ئاکامی 
تێڕوانینـی خۆیانـدا دان بـه وه  داده نیـن کـه  ئـاژه ڵ هه سـت دەکات، 
نێوبژێوانـی ده کات بـه  که یـف و ویسـتی خـۆی. واتـە وشـیار و 
به هۆشـه . لـه  باسـی هـه وا و هـەوەس و سروشـتی جۆراوجـۆری 
نێـوان ئـاژەڵ و مرۆڤیـش بـه م ئاکامـە دەگەیـن . گیانـدار سـۆز و 
خۆشه ویسـتی ده رده بـڕێ، تـووڕه  ده بـێ، دەشـێوێ، چاوچنـۆک 
و به رچاوته نگـه  یـان پشـوودرێژە و متمانـەی بەخـۆی هه یـه لـه  
ئاژه ڵگەلـی دەسـتەمۆ ئـه م جیاوازییـه  زۆرتـر به رچـاو ده کـه وێ. 
کێیـه  کـه  نه یدیبـێ سـه گ که یـف خـۆش یـان  خه مۆکـە، دلۆڤان 
یـان هـار، تـەوەزەل یـان بـزۆز، زۆرخـۆر یـان ڕازیبەبـەش، خاوێـن 
که سـێکی  لەگـەڵ  نه بـێ؟  دڕ  یـان  ترسـه نۆک  پۆخڵیـو،  یـان 
دیـار دەبێتـە یـار و یـاوەر و کاتێـک هەسـتی بە دۆسـتایەتی کرد 
کلکـی بـۆ ڕاوه ده شـێنێ یـان بـه  پێچه وانـه  پێـی ده وه ڕێ. ژینگـە 
لـه   لێـره دا وێنه یـه ک  پـەروەردە له سـەر ئـاژەڵ شـوێن دانـه ره ؟  و 

هـه زاران دێنینـەوە:
دۆپێـن دی نمـۆر )Dupont de nemours(، لـه  بـاره ی 
وشـیاری فیـل ئـه م چیرۆکـه  ده گێڕێتـه وه:  فیلێکـی باخچه کانـی 
میـوه ی پاریـس فێـر ببـوو لـه و که سـانه ی کـه  بـۆ دیتنـی ده هاتـن 
قەند و نانی شـیری وه رده گرت. چونکه  بۆ تەندروسـتیی به  زه ڕ 
بـوو، چیتـر نه یانهێشـت خه ڵکانـی گه شـتیار ئـه م خوارده مه نییـه ی 
پێبـدەن، پاسـه وانێکیان بـۆ دانـا، فیلەکـە هەسـتی بـەوە کـرد ئـەوە 
پاسـه وانە پێـش بـه  پێدانـی خەاڵتـی خەڵـک ده گـری، بۆیـه  لێـی 
نزیـک بـۆوه  و بـه  ئه سـپایی چه کەکـه ی لـە شـانی کـردەوە و 

شـکاندی و فڕێـی دا!
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ناکـرێ باوه ڕمـان بـه  ئیـراده ی ئاژه ڵ نه بێ. پڵینگێک لەکاتی 
ڕاو له  نێو چرپی و گیای چغوور خۆی حه شار ده دا به  وریایی 
هه نـگاو بـه  هه نـگاو ده چێتـه  پیـش خـۆی داده نوێنـێ بۆئـەوه ی 
کـه  نێچیـر نه یبینـێ، ئـه و بـاش ده زانـی چ بـکا. تووتـک یـان 
بێچـووە پشـیله   کاتـی یاریکـردن له گـه ل یه کتـر خـۆ پێـک داده ن 
و یه کتـر دەگـرن بـێ ئەوه یکـه  یه کتـر برینـدار بکـه ن ئـه وان ده زانن 
مه به سـتیان ته نیـا کایـه  و گاڵتەکردنـه ، سـەگ  هه واوهه وه سـی 
خۆیـا نـاکا  و خـۆی لـه  نەزانـی ده دا که وابوو له  کاروباری خۆی 
ئـاگاداره . ئـاژه ڵ بـۆ به یانکـردن و ده ربڕینـی هه سـت و سـۆزی 
خـۆی ده نگـی هه یـه ، بـه  شـێوه ی جۆراوجـۆر هـاوار ده کا وه ک، 
قه ڵسـی )تووڕه یی(، سـۆز و ئه وین، تکا، ژان، په شـێوی و ... له  
هه مـان کاتـدا ئـه و خاڵـه  به هێزه یـان هه یـه  کـه  زمانـی ئێمـه  ده زانن 
)حاڵـی ده بـن، تێده گـه ن( ئـەوە لـه  حاڵێکدایـە ئێمـه  مانای ده نگی 
ئـه وان نازانیـن. مـرۆڤ له هـه ر واڵت و نیشـتمانێک بـێ زمانـی 
هاوڕەگـەزی خـۆی ده زانـێ، بـه اڵم ڕوسـییەک، ئینگلیسـی و 
ئاڵمانـی و چینـی نازانـێ و لێیـان تێنـاگات مه گـه  پـاش ئـەوەی 

کـە فێـری ئـەو زمانانـە بیت.
ئایا مرۆڤ دەگاتە بەو  ئاستە لە غیره ت و شه هامه ت که  دان 
بـه  وریایـی و هـزری ئـاژه ڵ دابنێـت، چ گـه وره  و چ بچـووک، 
لـه  فیـل هەتـا مێروولـه ، په ڕه سـێلکه  و ...؟ سروشـتی دڵڕفێـن و 
هۆشـێکی هەتـا ڕادەیـەک بـاش  ئەمانەمـان پـێ نیشـان دەدەن. 
بـه م واتایـه  دەربڕینـی ده ره کیـی ڕۆحیـش ناتوانـێ بـه  ته واوەتـی 

مـرۆڤ لـە ئـاژەڵ جیـا بکاتـه وه .
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به شی 2

 »له  ناو ئاژەاڵندا هه موو شتێک شاراوه  و نهێنییه« )میشله(
تێبـگا،  ئـاژەڵ  بـەرزی هۆشـی  لـە ئاسـتی  مـرۆڤ کاتێـک 
بپرسـێ هەتـا چ ڕاده یـه ک ده بـێ مافیـان  لـه  خـۆی  ده توانـێ 
بپارێزیـت؟ ئایـا دەکـرێ هەمـوو ئەو گیانلەبەرانەی وه ک به شـه ر 
خولقێنـدراون و بـه دوای به ختـه وه ری لـه م ڕۆژگارەدا  ده گه ڕێـن و 
تێده کۆشـن کـە ئەمەیـان خاڵـی هاوبەشـی هەمـوو گیاندارێکـە، 
لـه  نـاو بچـن؟ ئـه و باڵندانـه ی  قازانجیـان بـۆ کشـتوکاڵ هەیـە، 
مرۆڤـی  لەالیـەن  هه زارانیـان  بـه   سـاڵێک  هه مـوو  ده بینیـن 
خوێنڕێـژی چەپـەڵ ڕاو دەکرێـن و ده کوژرێـن، به نـد ده کرێن و له  

ئاکامـدا له نـاو ده چـن.
ئایـا ئه مـه  ڕەوایـە و ئـەم کارە قیزەونـە پێویسـته ؟ نەخێـر بەهیـچ 
شـێوەیەک، گشـت ئـه م کارانـه  ده گه ڕێتـه وه  سـه ر چێـژ و هـزری 
بـه   و  نـەزۆر  ڕاده یه کـی  هەتـا  مه رجێـک  بـه   ده توانیـن  بنیـام، 
شێوه یه کی ئیجابی بۆ خزمه ت و بەرژەوەندی خۆمان بە مەرجی 
پاراسـتنی مافیـان که ڵکیـان لـێ وه رگریـن بـه اڵم بـۆ مـرۆڤ که  
بـه  بـاوەڕی خـۆی لـه  هه مـوو گیانله به رێـک مەزنتـره  ، خۆی پێ 
خاوەنـی زەوییـە و بـه  مەیلـی خـۆی لـه  مێـش، هه نگوێنەکەی لە 
مریشـک هێلکـه ، لـه  باڵنـده  نـازدارەکان بێچوه کانـی لـه  مانـگا 
شـیر و گوێلکه کـه ی و ئه سـپ بـۆ کاری چەتـوون و حـەزی 
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خـۆی یەخسـیر بـکا و مه ڕیـش بـه  قوربانـی زگـی بـکا ...!!
بنیام ده سته اڵتدار و خاوه ن حوکمه،  ئه وه یە ئه و زانست و گشت 
بیروبۆچوونـی فه لسـه فه کەی . ئـەو ده سـته اڵتی هه یـه   که ڵکـی 
نابه جێیان لێ وه رده گرێ و خۆی به  سـه ریاندا بسـەپێنێ و خۆی 
وه ک نوێنـه ری چـاو سـووری مـەرگ  بناسـێنێ، بـه اڵم  چ لـه  
بیر و هه سـت و چاره ڕه شـی ڕۆحی ژێر ده سـتانی ده زانێ؟ هیچ!
زەالمـی الوازکـوژ خـۆی وه ک زاڵـم و په سـتترین گیانله بـه ر 
بـه  زینـده وه ران ناسـاندووه ، بـه  دیلیـان دەگـرێ،  به ندیـان دەکا و 
بەجۆرێـک هه ڵسـووکه وتیان لەگـەڵ دەکا کـە مـردن بـه  ئـاوات 

بخـوازن.
زۆری پـی ناچـێ باشـترین جۆرە کانـی ئـاژەڵ کـه  بـۆ مێژووی 
ژێـر  لـه   ئـاژه ڵ(  فیل)به هۆشـترین  وه ک  بەڵگـەن،  سروشـتی 
ئه شـکه نجه دا لەناو دەچن به م جۆره   سـه گاو، وشـترمر، مه یموونی 
مـه زن و زۆری تـر کـە گۆشـت و پێسـتیان بـه  کەلـک دێ بـه  

دڕندانەتریـن شـێوه   ڕاو دەکرێـن و دەکوژرێـن.
بـه   دێنیتـەوە کـه   پاسـاو  بـه   ئـه و هۆکارانـە   هه مووکاتێکیـش 
نزمیـی،  سـه لماندنی  بـۆ  واتـە  ده بـێ  تـه واو  خـۆی  قازانجـی 
لـە  ئه مەیـان  کـە  ئـاژه اڵن،  شـەڕاژۆیی  و  قیزەونـی  گەوجـی، 
خه یاڵـی خـاوی خۆخـوازی و په سـتی و نزمـی مرۆڤەوە سـەرچاوە 

دەگـرێ .
بـۆ  زاراوەیـە  ئـەو  تۆمەتـە،  و  بوختـان  ئـاژەڵ  شـەڕاژۆیی 
دایهێنـاوە.  خـۆی  قازانجـی  بـۆ  مـرۆڤ  و  خۆپه ڕاندنه وەیـە  
ئـەوان  بـۆ  خۆشـی  بیرەوەرییەکـی  مـرۆڤ  ئەوەیـە  ڕاسـتییەکە 
نەبـووە و هـەر ئـەم بـێ ئاکارییەیـە ئـاژەڵ شـێت و ماخولیـا دەکا. 
بۆچـی باڵنـده  وردیلـە و بچووکـەکان بـه  ئـازادی و سه ربه سـتی 
لـه  ژێـر پێـی ئه سـپ و لـه  سـه ر ملـی کـه ڵ و گامیـش دێـن و 
ئـه م  لەالیـەن  ده رکه وتـووه   بۆیـان  ئه زمـوون  بـه   چونکـە  دەچـن؟ 
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ئاژەاڵنـە وە ئـازار نابینـن بـه اڵم لـه  بوونی مـرۆڤ دەڕەونەوە. ئەوان 
بـاش ده زانـن بنیامـی ناجسـن زاڵـم و مەترسـیدارە . ئـەو ڕەوینەوە و 
دەربـاز بوونـە هێمـای ڕێزدانـان بـۆ مـرۆڤ نییـە و مـرۆڤ لەبـەر 
چـاوی ئـاژەڵ، بوونەوەرێکـە وەک باقـی زیندەوەرانـی دیکـە و 
لەسـەر شـانی و لەنێـو چاوانـی تیشـکی پیرۆزیـی نادرەوشـێتەوە 
و ئـەم دیمەنـەی لـێ وێنـا ناکـەن و هەتـا ئەوکاتـەی مـرۆڤ 
نەناسـن، ئەو وەک خولقاوێکی دووپێ کە هەسـتان و دانیشـتنی 
الی ئـەوان سەیروسـەمەرەیە هیـچ تێبینـی و هەسـتێکی تایبەتـی 

دیکەیـان بـۆ مـرۆڤ نییـە.
ئاژەڵگەلـی لەوەڕخـۆر وەک فیـل، ئه سـپ، ئاسـک، مامـز و 
... هەتـا ئـەو کاتـەی لـه  بـاره ی بنیـام دوودڵ نه بـوون یـان بـه  
واتایـه ک ژانـی جـێ شـه قیان  لـێ نه زانیبـوو هیـچ جیاوازییەکی 
ئه وتۆیـان نـه ده دی بـه اڵم هه رکـه  مرۆڤ بوو به  هۆی سـه ر ئێشـه  

و ئازاردانیـان، لەبـەری هەاڵتـن و ڕەوینـەوە.
ئافریقایـان کـرد  بـۆ یه که مجـار سـه ردانی  ئـه و گه ڕۆکانـەی 
ده گێڕنـه وه  کـە ده سـته یەکیان که ره کێـوی، ئاسـک و مامـز دیـت  
سـه رقاڵی لـه وه ڕ بـوون بـه  دیتنـی ئێمـه  نه ڕه وینـه وه  به ڵکـوو بـۆ 
المـان هاتـن بـه اڵم هه رکـه  دیتیان هاوڕێیانمـان )مرۆڤەکانی تر( 
بـه  زه بـری بـاڕووت و فیشـەک لـە  خوێنـی خۆیـان ده گه وزێنـن 
بۆیـان ده رکـه وت مـرۆڤ دوژمنی قه سـتی سـه ریانه  و ڕایانکرد. 
سـه گەئاوەییەکانیش بـۆ یه که مجـار بـه الی پاپـۆڕە هه ڵمییـەکان 
بەسەرسـووڕمانەوە هاتوچۆیـان دەکـرد پێیـان شـتێکی سـه یر بـوو 
کـە ئـه و ئاژه ڵـە دووپێیانـە  سـواری چ بوونـه  به اڵم هەر ئەوەی کە 
ئـه م دەحبـا  ناڕێکانـه  وه بـه ر گوللـه  و قۆنداخه ی تفه نگیان دان، به  
سـاویلکەیی خۆیان دۆڕاندیان و دواتریش کێشـک و پاسـه وانیان 
بۆخۆیـان دانـا بـەاڵم به داخـه وه  ئیسـتا ژماره یـان زۆرکـه م بۆتـه وه . 
هیـچ بوونه وه رێـک بەبـێ هـۆ دڕ و هـار نەبـووە و نابـێ  مه گـه  
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بەناچـاری نەبـێ لەحاڵێکـدا مـرۆڤ  لـه  دڕتریـن ئاژه ڵه کانـه  ...!
وا باشـه  ئـه و تۆره مـە نزمانـه ی مـرۆڤ کـه  هەتـا ئیسـتاش بـه  
چه ختـی و هۆڤیانـە  ده ژیـن لەبیـر نه که یـن، ئه گـه ر بـه  دروسـتی 
و هەقانییەتـەوە ڕەوشـی مـرۆڤ و ئـاژەڵ پێکـەوە هەڵسـەنگێنین  
نێوانیانـدا  لـه   ناکۆکـی  و  شـۆڕش  که متـر   زۆر  ده بینیـن 
بـە  زۆر  دەزانـن  کوشـتن  و  شـەڕ  ئـەوان  ئەگـە  و  سـه رهه ڵدەدا 
دەگمـەن ئـەو دیـاردە دزێـوە، ئـەو شـەڕ و کوشـتارە و ئـەو هەمـووە 
فێـڵ و گـزی و دهۆیـە لـە نێوانیانـدا دەبینـدرێ و ئەگـە هەتـا 
ئێسـتا  مرۆڤـی ئینسـانخۆر هەیـە، لـه  نـاو گورگانـدا گورگخـۆر 
نابینـدرێ! که وابـوو لـه  ئاسـت ئـه و هه مـوو کاره  نزمـه ، پەسـت و 
قیـزەون و نەشـیاوه  ناچـار ده بیـن دان بـه وه  دابنێیـن کـه : مـرۆڤ 

دەحبایەکـی پیـس و گاڵو و گەندەڵـە .
ئـه م به شـه  تـه واو ناکـه م هەتـا لـه  ده رفه تێکـی تـردا بسـه لمێنم 
بـه   پێویسـتی  مرۆڤـه   ئـه وه   و  سـەرترە  مـرۆڤ  لـە  گیانـدار 
هەبوونـی ئاژه ڵـه  و بـۆ به رژه وه نـدی خـۆی که ڵکـی لێوه رده گـرێ؛ 
بـه اڵم نابـێ  ڕاسـته  هه ندێکیـان بوونەتـە  هـاوڕێ و هاوبه شـمان 
خۆمـان  ڕابواردنـی  و  یارمه تـی  بـۆ  هه رچه نـده   بکه یـن  له بیـر 
ڕامانگرتـوون دیسـان زۆرجـار بـه و پـه ڕی توندووتیـژی و بێڕێـزی 
هه ڵسـووکه وتیان له گه ڵ ده که ین. ئەگە پارووە نانێکیان ده ده ینێ 
لـه  به رامبـه ردا دوو ئەوەنـدە کاریـان پـێ دەکەیـن. هەمـوو ئـاژەاڵن 
بـۆ ژیانێکـی ئـازاد و سه ربه سـت خولقـاون، باڵنـده  بـۆ قه فـه س 
بـا  نـه زاون  کورتانـه وه   بـه   گوێدرێـژ  و  ئه سـپ  نه کـراوه ،  چـێ 
ڕوونتـر بڵێـم به شـه ر ئه وانـه ی لـه  سروشـت دزیـوه  و بـۆ هه رکامیان 
ئه رکێکـی داتاشـیوە  ، مـرۆڤ نـەک هـەر  بـه  یارمه تـی ئـاژەاڵن 
ده ژیـت به ڵکـو ده یهـه وێ لـه  ئاره قـه  و خوێـن و گوشـتی ئـەوان 
خـۆی  حاڵێکـدا  لـه   بـکات  دروسـت  بۆخـۆی  ژیـان  باشـترین 
بێچارەتریـن و چاره ڕه شـترین ئاژەڵـی خوڵقـاوە. ئـه و خۆبه زلزانیـن و 
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خۆخوازیـه  ده بێتـه  هـۆی ئـەوەی کـە خـۆی هاوپلـەی خـوا بزانـێ 
دڵـی  بـه   و  بـکا  بۆخـۆی  پێناسـە  ئەشـڕەفی مەخلوقـات  بـە  و 
خۆی زوڵم لە ئاژەاڵن ده کا و دەیانچەوسـێنێتەوە )مافیان پێشـێل 
ده کا(،  بەکەیفـی خـۆی هێزیـان ده داتـێ یـان لێیـان ده سـتێنێته وه ، 
لـه  کاتێکـدا هیـچ په یوه ندییـه ک لـه  خـه ون و خه یاڵـی ئـاژه ڵ و 
بنیامـدا بوونـی نییـه . ئـەوە ڕاسـته  کـه  مرۆڤـی پێگەیشـتوو و 
تێگەیشـتوو لەهەمبـەر ئـاژەاڵن بەرزتـرە، بـەاڵم ناکرێ دان به وەش  
دانه نێیـن ئه وانیـش خاڵـی بەهێزتریـان لـە ئێمـە   هه یـه  چونکـە ئێمـه   
ده بـێ هه مـوو شـتێک فێـر بیـن بـه اڵم ئـه وان ئـه وه ی کـه  ده  بـێ 
بیزانـن، دەیزانـن. ئـه و ئـاوەزەی کـە خـۆی پـێ ڕادێنیـن و  پێـی 
ده نازیـن و بۆتـە مایـەی شـانازیمان  هـه ر چرکه یـه ک فریومـان 
ده دا، مه یلـی سروشـتیی هیچـکات ئـاژەڵ بـه  الڕێـدا نابـا، بـه  
سروشـتی  حـه زی  کـه   ده زانـن  نانێـن،  هه نـگاو  خۆیـان  زه ره ری 
خۆیـان لـه  کـوێ بـه  کار بێنـن جـا چونکـە دەزانـن چـۆن و کـەی 
ویسـتی سروشـتی خۆیـان دەرببـڕن تووشـی هەتڵـە نابـن. ناکـرێ 
بڵێـن ئـاژه اڵن هه مـوو سـات بـه  یـه ک شـێوه  ده ژیـن یـان چاالکـی 
دەکـەن، ئـەوان زۆرجـار شـێوه ی ژیانـی خۆیـان بـە پێـی ڕەوش و 
دۆخـی ژینگـە ده گـۆڕن و ئـەم شـێوازەش کاتییـە، هه رکاتێـک  
ئـه و له مپـه ر و کۆسـپه  لـه  سـه ر ڕێگـه ی شـێواندنی ژیانیـان نەمـا 
دیکـە  بەجۆرێکـی  پێده که نـه وه .  ده سـت  خۆیـان  ئاسـایی  ژینـی 
بـاری  بـه ر نەفسـی دەروونـی خۆیـان  لـه   بڵێیـن ئـه وان  دەتوانیـن 
ژیانیـان تێـک نـاده ن، تـه واو ئـاگادارن و بەپارێـزەوە دەجووڵێنـەوە. 
و  هـۆش  و  سروشـت  پێچه وانـه ی  بـه   هەڵکەوتـووە  قـه ت  ئایـا 
نه زانیـن بـە ئاقارێکـی الردا بـڕۆن؟ نه خێـر ویسـتی سروشـتی و 
ئـاوەز لەنێوانیانـدا پـڕه  و پێکـەوە وتووێـژ ده کـه ن، لێـره  دایـە ده ڵێـن 
تێپه ڕینـی  هێڵـی  لـه   هیچـکات  و  نەرێنییـە  ئـاژه اڵن  مێشـکی 
بازنـه ی دیاریکـراوی خـۆی ده رناچـێ و ڕێـگای پێشـکه وتنیان 
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گیـراوه ، ئـه م قسـەیە  ڕاسـت نییـه  چونکـه  بنیامیـش  لـه  سـه ره تادا 
لـه   ئێمه یـان  ده سـتپێکی مناڵییـەوه   لـه   ئه گـه   نه بـووه  و  هیچـی 
بـه اڵو مەترسـییەکان نه پاراسـتبا و خـواردن و خورادنەوەیـان بـۆ 
بـۆ  پێشـکه وتن  نه ده مایـن.  زینـدوو  هه ڵبـه ت  نه کردبایـن،  دابیـن 
ئێمـه  باشـه  بـه اڵم کـه  پێداویسـتی سـه ره تاییمان بـۆ دابیـن کـرا بـه  
دوای کۆمه ڵێـک زانیـاری ده گه ڕێیـن کـه  به رژه وه ندیمـان  ده خاته  
مه ترسـییه وه ، ئاژه اڵن پیشـه ، زانسـت، شارسـتانیەتی ده سـتکردی 
ئێمه یـان پێویسـت نییـه  سروشـت بـه  پێـی ئـه و کـه ش ومه رجـه ی  
تێیـدا ده ژیـن بۆیـان پـه روه رده  و ئامـاده  ده کا. پـێ بـۆ هه اڵتـن و 
بەرگـری کـردن، ئەندامـی مەلـە بـۆ مه له کـردن، بـاڵ بـۆ فڕیـن، 
کەرەسـەی تـر بـۆ کار و خوارده مه نـی و بژیـوی ژیانیشـیان لەبیر 

نەکـراوە و لـه وه  زیاتـر چتـان ده وێ؟
ده ڵێـن ئـاژەاڵن وه کـو ئێمـه  ئازادیـان نییـه  و گیـرۆده ی نەفسـی 
سـه ری  خۆمـان  نۆبـه ی  بـه   ئێمـه ش  ئایـا  خۆیانـن.  دەروونـی 
و  ڕۆح  وه رزشـی  کـه   که سـانه ی  ئـه و  بـۆ  دانانەوێنیـن؟  بـۆ 
نۆژه نکردنـه وه ی دڵ و دەروونیـان ده کـه ن و توانـای نه خـواردن و 
بۆخۆیـان سـازکردووه  کـە  تایبه تیـان  نه چێشـتنیان هه یـه  هێـزی 
هه واوهـه وه س  لـه   کـردن  به رگـری  بـۆ  له مپه رێـک  بۆتـه   ئەمـە 
به رامبـه ردا چه نده هـا کـه س هه نـه   لـه   ئـه و که سـانه  ده گمه نـن. 
سه رشـۆڕی زگ و بەرزگیانـن؟ واباشـە هـەر کـڕ و بێدەنـگ 
بیـن چونکـه  ئـاژه ڵ لـه  کاتێکـی دیاریکـراو بـۆ له نـاو نه چونـی 
یاسـای  بڕیـاری  بـه   هـەوەس  و  بـۆ چێـژ  نـه ک  هاوڕه گـه زی، 

سروشـت پێکـه وه  جـووت ده بـن بـه اڵم مـرۆڤ ...؟
دێننـه وه   مـرۆڤ  بوونـی  مـەزن  بـۆ  کـه   دیکـە  هۆکارێکـی 
ئه وه یه کـه،  به شـه ر زاڵـه  بـه  سـه ریاندا لـه  باڵنـده ی حاسـمانەوە بگرە 
هەتا ماسی ده ریا دیلی به رده ستمانه ، به اڵم ئه م پاساوە قۆڕییاتە  
دنیاییـه  )کەرەسـتەییە(،  هێزێکـی  زه بروزه نـگ  و  هێـز  چونکـه  
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هیـچ  داواکارییه که یه تـی،  دژی  تـه واوی  بـه   ئـه و  ڕە وشـتی 
شـتێک بـه  هاسـانی کوشـتن و له ناوبـردن نییـه  چه نـده  نه تـه وه ی 
مێژوویـی بـه  ده سـتی مشـتێک هۆڤـی خوێنمـژ لـه  نـاو چوونـه  و 

ناویـان لـه  مێـژوودا ڕه ش بووەتـەوه ؟
سـه رهه ڵدێنین  به تاسـه وه   و  بووینـه   له خۆبایـی  گه لێـک  ئێمـه  
کـە مرۆڤیـن، زۆر کارمـان کـردووه  ناشـزانین کـه  به بـێ ئـاژه ڵ 
هیچمـان له ده سـت نه هاتـووه  و ئه گـه  له خۆبردوویـی و کۆڵنەدانـی 

ئـه وان نه بوایـه  ئێمـه  گه لێـک کارمـان پێنه ده کـرا.
بنیـام بـه  هـۆی هەسـتی خۆبه زلزانیـی وا بیـر ده کاتـه وه  گشـت 
زینده وه رێـک جگـه  لـه  خـۆی بـۆ ئـه و نەخولقـاوە و ده بی به هه موو 
شـێوه یه ک که ڵکـی لێوه رگـرێ، سـواری بـی، بیکوژی )له ناوی 
به رێ(، بیخوا و ... و بەوه ش ده سـت هه ڵناگرن. ئه و په یکه ره ی 
فریشـته ی  و  ئیاهـی  و شـاکاری سروشـت، سـومبولی  ئـاکار 
سـەرزه وی دەبـێ بـۆ ڕابـواردن شـتێکی هەبـێ، دەیهـەوێ له گـه ڵ 
ژیانـی ئـاژەاڵن کایـه  بـکا، ڕاویـان ده کا، ده یانکـوژێ و له گـه ڵ 
ڕشتنی خوێنی کوڵی دڵە پیسەکەی داده مرکێ! چ زه رەرێکی 
هه یه ؟ ئاژه ڵ ده بێ شانازی بکا به  دیلیی و ئه شکه نجه یی هەتا 
بـه  خه راپتریـن شـێوه  بـە  ژانـەوە بمـرێ! ئـه و حەزیـا هەوسـارپچڕاوە  
سـه ری هه ڵگرتووه  و وە ده شـت و کێو کەوتووە. سروشـتی دڵڕفێن، 
ده نگـی غەمڕەوێنـی مـه ل و باڵنـده  بـه  تێفکرینێکـی خوێنـاوی 
و ناڵـه  و هـاواری بێهیوایـی وێنـا دەکات. هـه ر ده سـته یەک لـە 
مـرۆڤ  دواتـر  ده بنـه وه ،  بـاڵو  هه ڵدەفـڕن،  الیـه ک  بـۆ  ئـاژەاڵن 
بـە چیـا و بەنـدەن و دەشـت و نـزار و قـەد و پـاڵ و بـن بـەرد 
و  ده گـه ڕێ  دوایانـدا  بـه   کانیـاودا  و  مێـرگ  و  ئەشـکەوت  و 
ده سـت ده کا بـه  کوشـت و کوشـتارو له نـاو بردنیـان، بـۆ؟! چونکـه  
غیره تیـان کـردووه  و لـه  ده سـتی هه اڵتوونـه ! ئـەوان مافـی ژیانیـان 
نییـه؟  هیـچ هیوایـان بـه  مانـه وه  نییـه؟ خۆشەویسـتیی بێچـووی 
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خۆیان نییە؟ هەر ده بێ بکوژرێن و لە نێوچاوانیان وا نووسراوه !؟ 
ئه گـه  ئـاژه ڵ توانـای دەربڕیـن و قسـه کردنی هه بـا چ نێوێکی بۆ 
دژبـەری دڵـڕه ق و خوێنڕێژه کـه ی خـۆی داده نـا؟ که سـێک کـه  
به بـێ هیـچ هۆکارێـک جگـه  لـه  بیرته سـکایه تی و پرسـیارێکی 
بێشـه رمانه ، هه وه سـێکی ده مارگرژانـه  و هەسـتێکی پیـس نه بـێ 
بۆچـی خـۆی ده خاتـه نـاو ژیانیـان و ده سـت ده کا بـه  کوشـتن و 
بڕینیـان، گیانله بـه ران بێجگـه  لـه  ژینگـە و سروشـتێکی ئـارام و 
ئـازاد چـی تریـان ده وێ؟ قـه ت ئـازار و زه ڕ ناگه یەنـن، خۆخوازی 
چ  دینـێ،  بـەدوادا  په سـتیی  ئەوپـه ڕی  ئاکامگەلـی  مـرۆڤ 
نازناوێکـی گەرەکـە ئـه و که سـه ی  چێـژی خـۆی لـه  کوشـتن و 

له نـاو بردنـی ژێـر ده سـتەی الواز و بەسـتەزماندا ده زانـی؟!
باتێـن)Blatin( لـه  په رتوکێکـدا کـە له سـەر زوڵمـی مـرۆڤ 
له  هەمبه ر ئاژه اڵن نووسیویەتی، چیرۆکی ژێره وه  که  بێویژدانی 

بنیام و لێبوردن و جوامێری سـه گ پێشـان ده دا، ده گێڕێته وه :
»که سـێک چوارپێیه کـه ی خـۆی ده باته  لێـواری ڕووبار، ته خته  
به ردێکـی ده خاتـه  ئه سـتۆی و دەیخاتـە نـاو ڕووبـارەوە. سـەگەکە  ، 
پاش هاتوهاوارێکی زۆر خۆی ڕزگار ده کا و خۆی دەگەیەنێتە 
ویشـکایی.  خاوه نه کـه ی   ده سـتی بـۆ ڕادەدێـرێ، هه ر که  ده سـتی 
به سـته زمانه   ئـه و  سـه ری  لـه   زه ربەیـەک  چه قـۆ  بـه   گەیشـتێ 
ده دا و له گـه ڵ وه شـاندنی چه قۆکـه  القـی ده خولیسـکێ و خـۆی 
بـه   ده کا کـه س  هـاوار  زۆر  ڕووبارەکـە،  نـاو  دەکەوێتـە  ڕێـک 
ببـێ،   نوقـم  بەیەکجـاری  وردە  وردە  و خەریکـە  نایـه ت  هانـای 
لـه  نـاکاو که سـێک لێـی نزیـک ده بێتـه وه  و بـۆ الی ئیشـکایی 

ڕایده کێشـێ: ئـه وه  سـه گه  ڕوخسـار خوێناوییه کـه ی بـوو.«   
کـە  بێده سـته اڵت  و  به سـته زمان  گیاندارێکـی  وه فـای  ئه وەیـە  
لـه  به رامبـه ر مـەرگ، ئه مه گناسـی  و چاکـەی لـه  بیرناچـێ، 
بکـوژی خـۆی لـه  مـردن ڕزگار ده کا، ئایا هیچکات له  ئینسـان 
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ئـه م لـه  خۆبردوییـه  بینـراوه ؟ واڵم زۆر دژوار نییه . ئه و که سـانه ی 
که  نەختێک هه سـتیارن کاتێک وه بیر خۆیان دێننه وه   ڕۆژێک 
ملهوڕیـان لەگـەڵ ئـاژه اڵن کـردووه  یـان ئازاریـان پـێ گه یانـدوون  
ده کـه ن  هه سـت  وا  ده که نـه وه ،  شـه رم  خۆیـان  ویژدانـی  له بـەردەم 

کەسـێکیان ئـازار داوه  کـه  نه یتوانیـوه  ده سـت بکاتـه وه .
ویلیـام هاریـس )William Haris( ڕاوچـی بـه  ناوبانـگ 
یه که مجـار  بـۆ  کاتێـک   ده نووسـێ:  خۆیـدا  سـیاحەتنامەی  لـه  
فیلێکـی مێیـه م کوشـت، بـۆ بەیانـی بـه  دوایـدا ده گـه ڕام هیـچ 
هه اڵتبـوون  هه موویـان  و  نه مابـوون  ده وربـه ره دا  لـه و  ئاژه ڵێـک 
به یانـی  هەتـا  شـه و  نه بـێ.  کوژراوه کـه   فیلـه   بێچـووی  ته نیـا 
الی دایکـی مابـۆوه  کاتێـک ئێمـه ی دی بـێ تـرس و دڵه ڕاوکه  
قـووڵ و  و ڕەوشـتی غەمێکـی  لـه  ڕوخسـار  هـات،  بـۆ المـان 
سـه رگه ردانییه ک ده بینـرا، لووتـی خـۆی بـە شـێوازی جۆراوجۆر 
بـاده دا وێده چـوو یارمه تـی لـه  ئێمـه  دەویسـت، لێـره دا هاریس دەڵێ: 
ئارەقەی شـەرم بەنێوچاوانمدا هاتەخوار و مچووڕکێک له شـمی 

داگـرت هه سـتم کـرد کاره سـاتێکی مه زنـم کـردووه .
پێتـری گـه وره ، پاشـایه کی زاڵـم و چاونه تـرس بـوو لـه  مـاوه ی 
خوێنـی  ڕووبـاری  گه لێـک  خـۆی  ده سـته اڵتداری  ته مه نـی 
ڕشـتبوو بـه اڵم لـه  ئاسـت ئـاژه اڵن دڵێکی نـه رم و دلۆڤانی هه بوو.

میرژۆسـکی، زانایه کـی ئاڵمانییـه  ده گێڕێتـەوە: بـۆ ڕابواردنـی 
ئیمپراتـۆر ئه زمونـی گوشـاری هـه وام کـرد چۆلەکه  یه کـم خسـته  
نـاو شووشـه ، بـه  هێـوری هـه وای نـاو شووشـە که م هه ڵده میسـت، 
بـێ  لـه   به سـته زمانی  باڵنـده ی  مردنـی  پاشـا  ئه وه یکـه   هەتـا 
ئۆکسـیژێنی ببینـی، کـه  دیتـی چۆله کـه ی ماڵوێـران پەلەقـاژە 
هیـچ  غه ریبـه   ئـه و  به سـه   کـرد  هـاواری  بمـرێ  دێ  و  دەکا 
کارێکـی نه کـردووه و  که سـی ئـازار نـه داوه ، زوو بـه ری بده  بفڕێ 

و وازی لـێ بێنـە.
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خۆیـدا  هاوڕه گـه زی  بـه   بـەزه ی  هیـچ  بـوو  که سـه   ئـه و  ئـه وه  
نه ده هـات بـه اڵم بـه  دیتنـی دیمه نـی خه فـه  بوونـی بـه  بـێ هـۆی 

جـوواڵ. هه سـتی  باڵنده یـه ک 
دوکتۆر کارک ئابێل )Dr. Clark Abel( پاش کوشتنی 
کـه   که سـانیك  ده ڵـێ:  سـوماترا  لـه   چـاره ڕه ش  مه یموونێکـی 
به شـداری دیتنـی مردنـی ئـه و مه یموونـه  بـوون گێڕایانه وه ، کاتی 
ئاویلکـە وێکچوونێکـی لـە ڕاده بـه ده ری له تـه ک به شـه ر هه بـوو، 
ده سـتی لـه  سـه ر برینەکانـی دانابـوو و بـە نـووزەوە هاوارێکـی دڵ 
بەزه یـی  و  تـرس  هه سـتێکی  ده ڵـێ:  دوکتـۆر  ده کـرد.  ته زێنـی 

دایگرتیـن، مـن هەتـا ئێسـتاش لـه  بیـرم نه کـردووه .
بنیـام لـه  هه مـوو شـوێنێکدا خـۆی وه کـوو دوژمنێکی خوێنخۆر 
و زۆردار بـە ئـاژەاڵن ناسـاندووه . پێویسـت نـاکا بڵێیـن ئاژه ڵیـش 
دژ بـه  مرۆڤـه  یـان قوربانـی هـه وا و هه وه سـی ئێمه یـه ؛ ئاژه اڵنـی 
ڕایه ڵـی مرۆڤـن.  و گـوێ  ڕاسـته قینه   دەسـتەمۆ خزمەتـکاری 
بەهیـچ شـێوەیەک لـه  حانـد ئـه و هەمـووە زوڵـم و چەوسـاندنەوەیە 
بیریـان لـە سـەرهەڵدانی شـۆڕش نەکردووتـەوە. بـه اڵم بـا ئامـاژە 
زۆر  مابانـەوە  چەختییەتـی  بـە  هـەروا  ئەگـە  بکەیـەن،  بـەوەش 
شـیاو و خۆشـتر ژیانیـان دەکـرد هـه روه ک باووکالیـان کـە ئـاوا 
ڕەچەڵەکـی  خـۆی  ده سـکرده ی  ژیانـە  بـەو  مـرۆڤ  دەژیـن. 
مـرۆڤ  دابنێـن  وای  بـردووه .  به الڕێیـدا  و  تێکـداوه   ئەوانیشـی 
لـه  ئاسـمانەوە که وتبـا سـەر زه وی و هیـچ  ئاژه ڵیشـی لـێ نه بـا 
چـی ده کـرد!؟ بەدڵنیاییـەوە ده یتوانـی بژیـت چونکـه  بـۆ خـواردن 
و بـەرگ و کەرەسـەی دیکـە لـه  گیاوگـۆل کەڵکـی وەردەگرت، 
لـه  هـاوکاری و  بـه اڵم  په نـای ده گـرت و ده ژیـا،  لـه  سروشـتدا 
یارمه تـی دۆسـتانی خـۆی بێبـه ش ده بـوو و هەتاهەتایـە الواز و 
بـه ره و  ویسـتی سروشـتی و مێشـکی  ده مـاوە،  نه تـوان و گـەوج 
له ناوچـون ده چـوو. ئایـا ده یتوانـی کشـتوکاڵ بـکا؟ بـه  زه حمه ت. 
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بـه اڵم گەشـە و پێشـکەوتنی زۆر کـەم دەبـوو، چونکـە ناچـار 
دەبـوو  بـه  ته نیـا کاره کانـی بـکا، کاتـی بـۆ ڕابـواردن و سـه یران 
نه ده مـا، ڕه نگبـێ زۆرێـک لـه  داهێنانەکانـی به شـه ر نەهاتبانـە 
نەدەبـوو کـە  پێشـاندەر و سەرباشـقەیەک  ئـاراوە چونکـه  هیـچ 

مـرۆڤ السـایی بکاتـەوە.
ئیتـر ده بـێ مـرۆڤ واز لـه  نازنـاوی خۆبه زلزانی بێنیت و بزانێت 
پاشای گیانداران نییه  به ڵکوو کەسێکی بکوژه ، زۆرداره،  ڕێگر 
دەتوانێـت  کاتێـک  دەژیـت.  نانەجیبـی  بەوپـەڕی  و  و چەتەیـە  
زیاتر و زاناتر لە ئاژەاڵن بێ ویستی زۆرداری و په ستیی خۆی 
بـە شـێوازێکی ڕێسـامەند دیـاری بـکا و بـه  خـۆی دابچێته وه  ئه و 

کات نـاوی ده نێـن »کاالنعـام« هـه ر وه ک فردەوسـی دەڵێ:
هه رکه سێ ده ڕوا به  الڕێی مرۆیه تی

تۆ ناوی بنێ درونج نه ک مێرایەتی   
               

مـرۆڤ نـەک تەنیـا ئاژەڵێکـە کـە حاڵەتـی بەرگـری لـە باقـی 
ژیانـی خۆیشـی  ڕێـگای چۆنیەتـی  بەڵکـوو  ئـاژەاڵن کەمتـرە 
نازانـێ. الپه ڕه کانـی ژیانـی بـە خوێـن نووسـراوە ئـه و کاره سـاته ی 
ئـاژه اڵن  لـه   یـه ک  هیـچ  ئیسـتا  هەتـا  خوڵقاندوویه تـی  به شـه ر 
نه یانکـردووه ، وته یه کـی ناسـراو هه یـه  ده ڵـێ: »مێشـکی هه مـوو 
کەرێک باشـتره  له  بنیام« هه رچه ند  بە تانه  و ته شـه ر و گاڵته وه   
گۆتـه  حاشـاهەڵنەگرە.  ڕاسـتییه کی  بـه اڵم  کـراوە  قسـەیە  ئـەو 
) Goethe( لـە )Faust( دا ده ڵـێ : »ئـه وه ی کـه  بە مێشـک 

و ئـاوەز ناسـراوە زۆرتـر وه  خۆخـوازی و گەمژەیـی ده چـێ.«
دیۆژێـن )Diogene(ـ ـی بـه  ناوبانـگ ڕۆژێـک بـه  چراتـۆڕ 
لـه  نـاو شـاری ئاتێـن بـه  دوای که سـێکدا ده گـه ڕا و لـه  ئاکامـدا 
نه یدیتـه وه  بـه اڵم زانـای ئێمـه  خه ییـام، کاتـی خـۆی به  تێکۆشـانی 
بـێ هـۆ ته رخـان نـاکا و بـه  به یانێکـی ڕه وان و دڵنیاکـەرەوە ده ڵـێ:
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گایێکه که  له  عاســمان و ناوی کــۆیه 
گایێکه ده ڵێن هه ڵــــــگری هه رد و بۆیــه 
سه یری که ره گه ل بکه ی له ناو ئه م جووته 
گه ر ژیروبه بیری سه یری خۆش بۆ تۆیه 

هه ڵبـه ت زۆر کـه س ئه مـه  بـه  خۆزگـە و درۆ ده زانـێ و پێیـان 
وایـە گاڵتـە و قەشـمەرییە، بـه اڵم ئـه وه  خـه ون و خەیـاڵ نییـه نابـێ 
پێمـان وابـێ نـاو و ناتـۆرە  بـۆ مـرۆڤ قەدەغەیـە، چونکـە هـەر ئەوە 
ئـاوەڕۆ دەرکـردووە و گه لێـک هه ڵـه  و  لـە  ئـاوی  و بۆخۆیەتـی 
کاری نه شـیاوی لـێ ڕووده دا. چ کارێـک؟! ئـه وه  کـه  زۆر دژوار 
نییـه ، مـرۆڤ نـه ک ته نیـا دزێوتریـن و گەوجتریـن ئاژەڵـه به ڵکـوو 
دڕەنـدە و هارترینیانیـش، لـه  ڕاسـتیدا بنیـام ده توانـی نازنـاوی زانـا 
و نـه زان، بـاش یـان خـه راپ بۆخـۆی دابنـێ. مـن زۆرم بیسـتووه  و 
خوێندووەتـه وه  کـە به شـه ر پێگەیشـتووترین  ئاژەڵـە ، ئەمە هه ڵه یه کی 
گەورەیـە، بـه  پێچه وانـه  هیچـکات ناگاتـە  خاڵـی پێگەیشـتوویی. 
هه روه هـا ئاژه ڵیـش گه شـه  نـاکا و بـه  ته واوەتـی پێنـاگات، هەربۆیـە 
بەکورتـی: ئـه وان ده بـێ هـه روا بـن بـه و شـێوه ی سـازکراون، نـه  کـه م 
نـه  زۆر، نـه  فێـر بـن نـه  لـه  بیـر بکـه ن و ئەوانیـش ده بـێ وەک 
مرۆڤـەکان زاوزێ بپارێـزن. مـرۆڤ بەهیچ شـێوەیەک پێگەیشـتوو 
نییـە؛ نـه  لـه  بـواری ئـاکار و نـە مێشـک و نە لەبواری جەسـتەش، 
الی نازدارتریـن و وریاتریـن مرۆڤیـش هه میشـه  که موکووڕییـه ک 
هـەر هه یـه.  هه ڵبـه ت ئه مـه  نابێتـه  هـۆی ئه وه یکـه  به شـه ر نزمتـر 
بـێ  لـه  ئـاژه ڵ، مـرۆڤ لـه وان لـه  سـه رتره  چونکـه  ئه نـدام و هێـز و 
پێشـکه وتنی زۆرتره  چونکه  هێز و تواناو وره ی به شـه ر ته واو نابێ، 
دیسـان دووپاتـه ی ده که مـه وه  ئـه م سـه ربوونه  هه مـووکات بـەردەوام 
نییه . هه روه ک دابنێین مرۆڤیکی تێگەیشتوو و پێگەیشتوو سەرتر 

و بنیامێکـی په سـت و ناحـه ز ژێرتـر  لـه  ئـاژەڵ ئەژمـار دەکـرێ.
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به شی 3

»ال تجعلوا ابطونکم مقابر الحیوانات« حەزرەتی عەلی
لـه   به شـه ر  کوشتوکوشـتارەی  هەمـووە  ئـه و  سـەرجەم  ئه گـه ر 
ئه گه رچـی  به ربـاس  بێنینـه   کردوویه تـی  زینـده وه ران  هەمبـه ر 
جۆراوجـۆرن، بـه اڵم هـۆی کوشـتنیان لـه  دوو پاسـاو و حاڵەتـی 

تێناپـه ڕێ. نـاڕه وا 
نێـوی  بـه   تریـش  ئـه وه ی  برسـیبوونه ،  یه که میـان  دووانـه   لـه و 
پێشکه وتنی زانست و لێکۆلینه وه ی زانستی، کوشتاری ئاژەاڵن 
بەنـاوی توێژینـەوەی زانسـتی بەهانەیەکـی نابەجێیـە.  ئـەوە چ 
ئاژەڵێـک  گیانـی  بـێ  جه سـته ی  هه یـه   که ڵکێکـی  و  قازانـج 
لێکۆلینـه وه ؟! چ  ژێـر  بخرێتـه   نـاو چـووه   لـه   کـه  ڕەچه ڵه کـی 
و  په راسـوو  ژمـاره ی  و  لـه ش  چه ندوچۆنـی  هه یـه   قازانجێکـی 

ئێسـک و مێشـکی فانـه  ئاژه ڵـه  بزانیـن؟
له  حاڵیکدا ده توانین توێژینەوەی باشـتر له سـەر هۆش، ویسـتی 
سروشـتیی، شـێوه ی ژیـان و چۆنیه تـی هه ڵسـووکه وت و ورەیـان 
بکەیـن و بزانیـن ئـەو جینایەتانـەی بەنـاوی زانسـت دەکرێـن هیچ 

سـوودێکی نییە.
ئـەوە  واتـە  برسـییەتیه ،  گرینگـه   زۆر  کـه   دووهـەم  پاسـاوی 
زگـە هانمـان ده دا بـۆ مانـه وه ی خۆمـان ئـاژەاڵن ڕاو بکەیـن و 
لـه   مـرۆڤ  ڕوونـه ،  زۆر  هه ڵه یه کـی  ئه مـه   بـەاڵم  بیانکوژیـن. 
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ڕاسـتیدا هـەر گۆشـتخۆر نه بـووه  و نییـه ، ته نیـا بـه  ناچـاری لـه  
کاتـی چه ختیبوونیـدا که ڵکـی لـه  گۆشـت وه رگرتـووه  و هەتـا 
ئێسـتاش ئـه وه  لـه  سـەردەمی پێـش مەدەنییـەت بـۆی بـه  میـرات 
ماوەته وه . یه که م، بینای له شـی ئاده م وا نیشـان ده ده ا گۆشـتخۆر 
نییـه  وه ک ددان، گـه ده ، ڕیخەڵۆکـه ، ئـه و جـۆره  کـه  فلۆرەنسـی 
)Flourens( ناسـراو نووسـیویه تی، دەیسـەلمێنێ سـه ره تاییترین 
مرۆڤـه کان میوه خـۆر بوونـه  ڕێـک وه ک مه یموونـه  گـه وره کان.
کوویه )Carier ( سروشتناسـی به ناوبانگیش سـه لماندوویه تی 
کـه  خواردنـی سـه ره کی به شـه ر میـوه  بـووە  و ده ڵـێ: شـرۆڤەی 
جه سـته ی مـرۆڤ پێمـان دەڵـێ لـه  هه ر الیه کـەوه  بڕوانین مرۆڤ 
شـێوه یه ک گۆشـتخۆر  بـه  هیـچ  و  ئاژه ڵـی میوه خـۆرە  شـێوەی 
نییـه ، خواردنـی پێویسـت بـۆ له شـی ئینسـان بریتییـه  لـه  میـوه، 
ڕیشـە  و ڕووەک. ده سـتی بۆ چاندن و جووتیاری دروسـت کراوه  
پێشه وه شـی  و هەروەهـا چه نه گـه ی الواز و کـه م هێـزه ، ددانـی 
لـه  ددانه کانـی تـری گه وره تـر نییـه  و ئیزنـی پـێ نـادا گوشـتی 

ئـاژه اڵن بگرێـت.
بوفـۆن  گـه وره   سروشتناسـی  زایینیـدا  ١٨ی  سـه ده ی  لـه   
)Buffon( دەنووسـێ: مـرۆڤ وه ک گیانـداران دەتوانـێ بـه  
ڕووەکەکان بژێ ... بنیام گه لێک زۆرتر له  ئاژەڵی گۆشتخۆر 
گۆشـت ده خـوا ئـه وه ش لـه  ڕووی پێداویسـتی و خواسـتی لەشـی 

نییـه  به ڵکـوو لـه  ڕووی نـه وس، چێژبـردن و هه وه سـە.
خـۆی  لێکدانـەوەی  بـە   )Physiologie( ئه نـدام  زانسـتی 
بـە  دان  شـێوه یه ک  بـه   و  هاوئاهەنگـە   ڕاسـتییه   ئـه و  له گـه ڵ 
سروشـتیی  مێـژووی  هه روه هـا  دادەنێـت.  کوویـه   بۆچوونـی 
مـرۆڤ )Anthropologie( کـه  دامه زرێنه کـه ی برۆکایـه 
 )Broca( بـه  نۆبـه ی خـۆی سـەلماندوویەتی مـرۆڤ میوەخۆره  
نـەک هـەر کۆئەندامـی هەرسـکردنی وه ک ئاژه ڵـی  ڕووەکخـۆر  
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یـان میوه خـۆر ده چـێ، ته نانـه ت گرینگتریـن ئه ندامـی له شـی کە 
سـه رییەتی، هیـچ وێکچوونێکـی لەتـه ک کەلله سـه ری ئاژەڵـی 
ژیانیـان  بژیـوی  ئاژه اڵنـەی   ئـه و  سـه ری  و  ناچـێ  گۆشـتخۆر 
میوەیـە، وەک  سـه ری به شـه ر ده چـێ )مه یمـوون و فیـل ...(. 
هه ڵبـه ت ئـه وه ش ده زانیـن ئا ژه اڵنـی گۆشـتخۆر لـه  دواییـن به شـی 
ئاژه اڵنـی مەمکـدار ده ژمێردرێـن. منـااڵن کـە بەهـۆی کەمیـی 
تەمەنیـان  لـە سروشـت نزیکتـرن  و تامێکـی وایـان نه چێشـتووه ، 
زۆرتـر که یفیـان بـه  میـوه  دێ و زۆربه یـان لـه  گۆشـت خواردن خۆ 

ده بوێـرن و هەتـا گۆشـتیان نه ده یـه ی نابنـه  گۆشـتخۆر.
»پلوتـارک« ده ڵـێ: تـۆ لـه  مـن ده پرسـی بۆچـی فیسـاغوره س 
خۆی له  خواردنی گۆشت دەبوارد، به اڵم من له  تۆ ده پرسم کام 
مـرۆڤ بـۆ یەکەمجـار غیره تـی ئـەوەی کـرد گۆشـتی منـدار بۆ 

زاری خـۆی بـه رێ و بیخـوا؟
هه روه هـا مـاددە خۆراکییەکانـی گۆشـت لـه  میوه شـدا بـه دی 
ده کـرێ، ئازۆتـی گۆشـت بـه  شـێوه یەکی به رچـاو زۆرە بـەاڵم لـه  
سـه وزە و ڕووەکـی هه روه هـا میـوه  بـه شـێوه یه کی زیاتـر ده سـت 
ده کـه وێ، دیـاره  ئـه و خـوێ کانزاییـەی لـه  میوه دایـه  لـه  گۆشـتدا 
نییـه ، که وابـوو ئه گـه  مـرۆڤ بیهـه وێ بـه  باشـی که ڵـک لـه  
گۆشـت وه رگـرێ و تـه واو ئـه و مـاده  کانزایانـه ی لـێ هەڵێنجـێ 
ده بێ ئێسکه که شی وەک ئاژەاڵن بکرۆژێ و ته ڕاییه که ی که  
ده بێتـه  مێشـکی ئێسـک بخـوات بـۆ بـە قازانجـی جەسـتەی هـه ر 
وه ک ئاژه اڵنـی گۆشـتخۆر. ئـەوان ڕاوی خۆیـان بـه  زیندوویـی 
ده گـرن و ده یخـۆن، بـەاڵم هـی مـرۆڤ پێشـتر ده کوژرێـت، دواتـر 
کـە بـە هـەزاران تەنیـک و میکـرۆب و نەخۆشـی جۆراوجـۆر 
دیـار  دەخـورێ  و  لێده نـرێ  ده کـرێ،  لـەون  سـه دجۆر  بـه   گاڵوە 
نییـه  ئایـا ئـه م ئـاژه ڵ  یـان باڵنده یـه  نه خـۆش بـووە یـان نـا؟ کـه  
و  گـه ده ی  نـاو  ده چیتـه    )Micrub( هـوورک  بـێ  نه خـۆش 
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نەخۆشـییەکانی بـۆ هەنـاوی مـرۆڤ دەگوازرێتـەوە.
له  سـاڵی ١٩٨٦ دوکتۆر موریل )Maurel( هەڵسـەنگاندنی 
لـه   کـە  کـرد  گۆشـت  خواردنـی  و  که ڵکوه رگرتـن  ڕادەی  بـۆ 
ماوه ی 5٠ ساڵی ڕابردوودا سێ قات به رز بۆته وه  و ڕۆژ له گه ل 
ڕۆژ ئـەو خواردنـە بـەرەو هەڵکشـانە هـه روه ک ئـازار و نه خۆشـی 
سـیل، شـێرپه نجه ، ئه پاندیس، برینی ڕیخه ڵۆکه ، ئینتەال و سـقڵ 
)سـوء هضـم( و لـه  ئاکامـدا خواردنـی لـه  ڕاده بـه ده ری گۆشـته   
کـە میکرۆبـی گۆشـت له نـاو گـه ده  ڕێگـه بۆ په ره پێدانی سـیل و 
سـه ره تان خـۆش ده کا، ئاسـتی بـەرزی کەڵکوەرگرتنـی ئـه و ده وا 
و ده رمانانه ی ئه مڕۆ دۆزراونه وه  و بەکار دێن ڕاسـتی ئه و باسـه  
ده سه لمێنن، له  حاڵیکدا له  ڕۆژگاری کۆن ئه و ده رمانانه  باویان 
نه بـوو و کۆمەاڵنـی خه ڵـک به وپـه ڕی تەندروسـتی ژیانیـان بـه  
ته مه نێکی زۆرەوە تێدەپەڕاند و ئێستاش به  داهێنان و خوڵقاندنی 
ئـه و هه مـوو ده رمانانـه  ته مه نی به شـه ر کـورت بۆتەوە  و  هه رکه س 
دەرد و ئازارێـک لـه  پـاش خـۆی بـۆ نه وه کانـی داهاتـووی بـه  
بیرۆکـەی  و  ژینگـە  گشـتیی  ڕه شـبینی  دێڵـێ.  جـێ  میـرات 
تـاڕی سـەدە زۆرتـری بـۆ دژایەتـی لەگـەڵ یاسـای سروشـت و 
ژینگـەی دەسـتکرد ده گه ڕێتـه وه . خۆبـواردن له  خواردنی گۆشـت 
زانسـتی  و  پزشـکی  گرینگییه کـی  وەک   ئه مـرۆ  ئەگەرچـی 
لێهاتـووە و لـه  واڵتانـی پێشـکه وتووی ڕۆژئاوایـی بـه  هـه زاران 
کـه س خـۆی لـێ دەبوێـرن، بـەاڵم ئه مـه  دیارده یه کـی نـوێ نییـه  
به ڵکـوو له مێـژ سـاڵه  و هەرلـە کەونـەوە هەبووە.  زۆربه ی زانایانی 
ناسـراو و گـه وره  لـه  هـه ر سـەردەمانێک بووبـێ گیاخـۆر بوونـه 
و هـه ن. موغـەکان، ئاوەزمەندانیـی هینـدی، پێشـینیانی میسـر 
و یۆنـان بیرمەندانـی وه ک فیسـاغۆرەس، ئه فاتـون، ئەپیکـوور، 
باکـن،  پیرفیرژامبیـک، گانـدی،  ئەلێکسـاندەر،  سـەن کلێمـان 
میلتیـن، لیبینـز، سـپینۆزا و زانایانـی وه ک وێلتـر، ژان ژاک 
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شـۆپنهاوێر،  میشـله ،  المارتیـن،  شـیلێر،  فرانکلیـن،  ڕۆسـۆ، 
واگنێـر، تۆلسـتۆی، کارپانتـر و هه روه هـا کێلمانسـۆ، گالینـی، 

مێترلینـگ و ...
هەروەها به شی زۆری خەڵکی جیهانیش ڕووەکخۆرن، بۆ وێنه  
ژمـاره ی گۆشـتخۆرانی ئاسـیا لـە پێنـج  یه کـی حەشـیمەتەکەی  
زیاتـر نییـە. لـەم دواییانـەدا بـە ئەزمـوون دەرکەوتـووە کاتێـک 
خواردنـی ئاژەڵێکـی گۆشـتخۆر بـۆ ڕووەکـی بگـۆڕدرێ، هێـز 
و هۆشـی زیاتـر دەبـێ و لەزۆرێـک لـە نەخۆشـییەکان پارێـزراو 

دەبێ.
وەکـوو سـه گ، کـه  لـه  ڕاسـتیدا گۆشـتخۆرە بـەاڵم  جـاری وا 
بـه  پێچه وانـه ش  بـووە.  هەبـووە خواردنـی ڕووەکـی پـێ خۆشـتر 
ئەگـە ئاژه ڵـی میوه خـۆری وه ک مه یمـوون ناچار بکەی گۆشـت 
بخوا زۆر زوو تووکی له شی ده وه رێ سه رتاسه ری گیانی ده بێته  
بریـن و زۆر ئـازار و ده ردی تریـش ده گـرێ. دەمێکـە پزیشـکان 
گرینگیـی خواردنـی گیاوسـەوزە و میوەیـان بـۆ تەندروسـتیی و 
بـاس کـردووە .  لـه ش و ڕۆحیـەوە  لـەڕووی  سـه المه تی مـرۆڤ 
وه ک پڕۆفیسـۆر شـاڕل ڕیشـه )Pr. Richet( لـه  زانایانـی 
فه رانسـه  ڕایده گه یەنێـت: بـه  هیـچ شـێوه یه ک گۆشـت بـۆ له شـی 
مـرۆڤ پێویسـت نییـه  و ئه مـڕۆ ئـه و که سـانه ی گۆشـتیان وه ال 
بـه   و  باشـترن  و  تەندروسـتر  زۆر  له شسـاخییه وه   بـاری  لـه   نـاوه  
پێچه وانه  قسـه ی خه ڵکی ڕەشـۆکیی هێز و وزه  له  ڕووەکەکاندا 
بـە  خه ڵکانـە  ئـەو  الی  گۆشـت   هه ڵبـه ت  گۆشـت.  هەتـا  پتـره 
خواردنێکـی بـاش و پـڕ لـە ویتامیـن باسـی دەکـرێ بـه اڵم نازانـن  
ئـەو قورسـاییەی لەکاتـی خواردنـی گۆشـت هەسـت پێدەکـرێ، 
هەمـووی پـڕە لـە میکڕۆبـی مەترسـیدار کـە دەڕژێتـە ناو گەدە. 
ئـەو  نازانـن  بـەاڵم  بەهێـز دەناسـرێ  گۆشـت وەک خواردنێکـی 

چێـژە کاتییـە بـۆ مـرۆڤ چه نـده  خـراپ  و مەرگهێنـەرە.
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 سـاڵی ١٨٩٨ لـه  کێبر کێیەکـی نێـوان پاڵه وانانـی بێرلیـن، ٨ 
پاڵه وانانـی ڕووه کخـۆر لـه  ٢٣ نه فه ره کـه ی تـر وه پێـش که وتـن. 
پۆسـتچی(  )نامەبـەر،  مێکزیـک  خۆجێییەکانـی  چەپـەرە 
گەنمەشـامیی  ته نیـا  ڕێـگادا  لـه   مەزنـن  و  به هێـز  زۆر  کـە 
ده خـۆن، چەپەرەکانـی هیندیـش برینـج دەخـۆن و ڕۆژانـه  یـەک 
فـارس  باشـووری  لـه   ده بـڕن.  ڕێـگا  پشـوو چه ندیـن کیلۆمیتـر 
)ده شتسـتان( هۆزێـک ده ژیـت  زۆر به توانـا و به هێـز و چاالکـن 
ئـارده.  و  خورمـا  خواردنیـان  چۆڵگەڕییـە،  ڕۆژانه یـان  کاری 
بەگشـتیی لـه  هەمـووی ئـەم دنیایـە جووتیـار و وه رزێـر کاری 
قورسـتر ده کا و لـه  خه ڵکانـی تـر ماندووتـره   ئـه وه  لـه  حاڵێکدایـه  
زۆربـه ی هـه ره  زۆریـان  تـه ڕه  و میـوه  دەخـۆن. هه ڵبـه ت نه خواردنی 
بـەاڵم  نییـه   ڕۆح  )ریاضـت(  چلەکێشـی  بـه   تایبـه ت  گۆشـت 
پێشـینیان له و باره وه  خۆیان بواردووه . وه ک خاوه نی)دەبسـتان( له  
هەمبـه ر کۆنـە ئێرانییـەکان ده ڵـێ: قەت نه بووه  یەزدانە مەزنەکان 
ده م بـۆ گۆشـت بـه رن چونکـه  خواردنـی گۆشـت شـایه نی مرۆڤ 
نییـه هـه رکات بـه  ئامانجـی خواردن بکوژی، ڕه شـایی و ناپاکی 
له  ژیانت ده نیشـێت، ئه م خواردنە  په یام هێنه ری پیسـی و دڕییه. 
 »بـه  بـڕوای ئه بـوو عه لـی سـینا، ناسـر خەسـرەو و زۆر  بیرمەنـدی 
دیکەش مه به سـتی  کوشـتنی زینده وه ر له  په رتووکه  پیرۆزه کاندا 
کـردن  قوربانـی  و  حەیوانییـە  خسـڵەتێکی  بنەبڕکـردن  هاتـووە، 
ئاماژەیـە بـە کوشـتنی نەفسـی ئاژەڵیـی هـەروه ک شـێخ عه تتـار 
ده فه رمـووێ: »لـه  نـاو هه مـوو که سـێ سـه د بـه راز هه یـه  بـه راز 
ده بـێ لـه  نـاو بچـێ« )خسـڵەتی ئاژەڵـی و نەفسـی ئاژەڵـی لێـرەدا 

مەبەسـت مرۆڤـی بـەدکار و ڕەوشـت پیسـی دڵڕەقـە(.
ئه گـه   دەڵێـن:  ئـەم هۆکارانـە  پەسـندکردنی  پـاش  زۆر کـه س 
هەمـوو ئـەو باسـانە ڕاسـت بـن بۆچـی خواردنـی گۆشـت هیـچ 
زه ره ری بـۆ ئـەو خەڵکانـە نه بـووە. هه ڵبـه ت که سـێک تریـاک 
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ده کێشـی یـان ئـارەق ده خواتـه وه  یه کدابـه دوو له  نـاوی نابا به ره به ره  
لـه  ڕەوشـی  نییـه   ئه مـڕۆ هیچکـه س  دەیخـا.  و  لێـدەکا  کاری 
تەندروسـتی خـۆی ڕازی بـێ  لـە گەنجـان و الوانـەوە بگـرە هەتـا 
بـووه ، تووکـی  پیـر و بەسـااڵچووان، زۆربەیـان ددانیـان کرمـێ 
گه ده یـان  ئـازاری  ده چـێ،  کەچەڵـی  بـه رەو  و  ته نـک  سـه ریان 
هه یـه ، حوکمـی چاویـان الواز بـووە، ڕەنگیـان دەبـەردا نەمـاوە و 
کـه م خوێنـن، مانـدوو و بـێ وازن و ... هه روه هـا مـرۆڤ ده بـێ 
ئـەوەش بزانـێ  کوشـتنی بـێ هـۆی ئـاژه اڵن به رپرسـیاره تی هەیـه  
و ئه و مافەی نییە ئەو بەسـتەزمانانە  له  سروشـت دابڕێنیت و له  
ناویان به رێ. ئه وه ی باش بزانن باشـترین و تەندروسـترین خواردن 
بـۆ مـرۆڤ میـوه  و سـه وزەیه چونکـە ماکـی ژیانـی )ویتامیـن(

ــی هـەروا تێـدا بـە زیندوویـی دەمێنێتـەوە.
لـە  ئەوکاتـەی  هەتـا  نابـێ،  بەختـەوەر  مـرۆڤ  به هه رحـاڵ 
دەوروپشـتی خـۆی زوڵـم دەبینێـت، جـا چ هاوڕەگـەزی ئـەو بـێ 
ئاژەڵیـش  دەوێ  خـۆش  ژیانیـان  هەرکامەیـان  تـر.  ئەوانـی  یـان 
بەهیـچ  نابـێ  ئەگەینـا  بـێ  چـۆن  مەگـە  ئینسـان،  وەک 
شـێوەیەک ئـەو مافـەی کـە خوڵقێنـەر پێـی داوە لێـی بسـتێنی، 
ئـەم کوشـتارە هەڵەیەکـی مەزنـە کـە مـرۆڤ دەبـێ ئـەو قـەرزە 
بداتـەوە. دەڵێـن خـۆ ئێمـە نایانکوژیـن، خەڵکانـی دیکـە دەکـوژن 
و ئێمـەش دەیخۆیـن، ئـەم پاسـاوە لـە خـودی هەڵـە و سـووچەکە 
گوناحبارتـرە. »تۆلسـتۆی« ئـاوا واڵم دەداتـەوە: »به شـه ر ده توانـێ 
بەوپـه ڕی باشـی و سـەالمه تی بـژی بـێ ئه وه یکـه  بـۆ بژێـوی 
بخـوات  ئه گـه  گۆشـت  هه ڵبـه ت  بکوژێـت  گیاندارێـک  خـۆی 
بـۆ نـەوس و هەوەسـی زگـی خـۆی بەشـداری ئـەو جینایەتـەی 

کـردووە، ئـەم ئـاکارە بەپێچەوانـەی ئـاوەز و ڕەوشـتە«.
ڕه خنه یه کـی تـر کـه  ده یگـرن ئه وه یـه ، باشـە ئەوەتـا هیندییـه کان 
چه ندیـن هـه زار سـاڵه  گیاخـۆرن ئـه ی بـۆ نه یانتوانیوه  پێش بکه ون 
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و شـتێکی گەورە بکه ن.
لـه  واڵمـدا ده ڵێیـن: سـەرەتا ئـه و کێویانـه ی گۆشـتی مـرۆڤ 
چه ختایه تـی  و  پاشـکەوتوویی  چاخـی  هـه روه ک  ده خـۆن 
کلتوورێکیـان  و  فه رهه نـگ  پێشـڤه چوون،  هیـچ  و  ماونەتـە وه  
ئاسـنیان  پیشـه ی ڕێـی  ئەگەرچـی  هیندیـەکان  نەبینـراوە.  لـێ 
تـه واوی  بـه اڵم  نەبـوون  زانسـتە  ئـەو  خوڵقێنـەری  و  د انەهێنـا 
زانسـت و فەلسـەفە قـەرزداری ئـه م نه ته وە یـه . هه روه هـا نابـێ ئـه م 
ڕه خنه یـه  لـه  ژاپۆنییـەکان بگریـن چونکـه  پێیـان وایـه  گۆشـت 
خـواردن ڕابواردنـه  نـه ک به رنامه یـەک بـۆ ژیـان، ئینجـا ئـەوان 
زۆر بـه  ده گمـه ن گۆشـتی ماسـیش ده خـۆن. لـه  نـاو زینـده وه ران 
گـورگ بـه  گۆشـتخۆر ناسـراوە کـه  ئه مـه  پەندێکـە بـۆ دڕندەیی 

و دڵڕەقـی ئـەو. 
ئایـا دەتوانیـن بڵێیـن هەتـا ئێسـتاش هۆزگەلـی هۆڤـی بوونیـان 
ئەمـە خواردنـی  دەخـۆن، کەواتـە  هەیـە کـە گۆشـتی مـرۆڤ 
ڕەسـەنی ئینسـانە؟ بـەاڵم مـرۆڤ بـۆ ئـەوە نەخوڵقـاوە گۆشـتی 
هاوڕەگـەزی خـۆی یـان هـی ئـاژەاڵن بخـوا بەڵکـوو دەبێ ئەوانی 
خـۆش بـوێ و ڕێزیـان بـۆ دابنێـت و ئاگاداریـان بـێ نەک ئەوەی 
کـە لەناویـان بەرێـت و ئەگـە گۆشتخۆریشـە بـەو هۆکارەیـە کـە، 

پێگـە و پلـەی خـۆی لەبیـر چۆتـەوە.
و  پاراسـتووە  خـۆی  منااڵنـی  دۆخێکـدا  لەهەمـوو  سروشـت 
پڵینـگ،  شـێر،  وەک  گۆشـتخۆر  ئاژەڵـی  لێبوونـە.  ئـاگای 
مـار و ... خـاوەن هێـزی ڕاکێشـانن و ڕاوەکـەی خۆیـان پێشـتر 
سـڕ دەکـەن. بـۆ وێنـە ئەگـە مـرۆڤ بکەوێتـە دەسـت شـێر یـان 
بەبرێـک هەسـت بـە ژان نـاکا مەگـە دوای ئـەوەی کە ڕزگاری 
بـێ. »لیڤینگسـتۆن« )Livingstone( دەگێڕیتـەوە کاتێـک 
لەسـەری  و  شـێر  بەردەسـتی  دەکەوێتـە  شـێر چووبـوو،  ڕاوە  بـۆ 
ڕاوچییەکانـی  نەیخـواردووە، چونکـە  هێشـتا  بـەاڵم  دادەنیشـێت 
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دیکـە هەڕەشـەیان لـە شـێرەکە دەکـرد، لیڤینگسـتۆن بـە سـەختی 
برینـدار ببـوو و بـۆ چوونـە نـاو دەمـی پڕلیـکاوی شـێر خـۆی 

ئامـادە کردبـوو، ئـەو دەڵـێ:
»زۆر شـتێکی سەیروسـەمەرە بـوو! لـەم کاتـە پـڕ سـامناک و 
ترسـە هیـچ هەسـتم بـە ژان نەدەکـرد وەک ئـەوە وابـوو شـتێک 
لـە جەسـتەم وەدەر دەکـەوێ )مغناتیـس(. ئـەو دەڵـێ ڕەنگبـێ 
ئاژەڵێکـی  هەمـوو  کـە چەشـتەی  بـێ،  سروشـت  دیـاری  ئـەوە 
گۆشـتخۆر لـە هەسـتکردن بـە ژان و ئـازار دەپاڕێـزرێ و ترسـی 

کوشـەندە دوامیـن سـاتی ژیانـی دەبـوورێ.«
هەرچەنـدە ئـەو هێـزە مغناتیسـییە لـە مرۆڤیشـدا هەیـە بـەاڵم 
بـۆ کوشـتنی ئـاژەڵ کەڵکـی لـێ وەرناگرێـت، هەروەهـا ئەگـە 
شێرێک بیهەوێ ئاژەڵێک ڕاو بکا بۆ نەفس و هەوەسی خۆی 
نییـە بەڵکـوو بینـای جەسـتەی ئـەو بۆ خواردنی گۆشـت دروسـت 
کـراوە. پاسـاوی ئـەو زۆر ڕوون و ئاشـکرایە واتـە بـۆ مانـەوە و 
ژیـان. ڕاوەکـەی ئـەو بەدیـل ناگیـرێ، بـە قامچـی و پێاقـە و 
دار لێـی نـادرێ، لـە پاداشـی خزمەتەکانـی نەکـوژراوە، بەڵکـوو 
ئاژەڵێکـە کـە ژیانـی خـۆی بەسەربەسـتی و ئازادیـی کـردووە و 

ئـەو ڕۆژەی کـە چارەنووسـی دەخـوازێ دەمرێـت!
لـه  ڕۆژگارێکـدا کـە دروشـمی  ئاشـتیی بـۆ هەمـوان هیـوا و 
شـیری مه مکـی  ده مانهـه وێ کاریلـه   ڕواڵـه ت  بـه   و  ئاواتمانـە 
خولەکێـک  هـه ر  ڕۆژێـک،  هەمـوو  که چـی  بخـوا!  گـورگ 
کـه   به سـته زمان  ئاژه ڵـی  هـه زاران  به شـه ر  خوێنـاوی  ده سـتی 
توانـای به رگریکـردن لەخۆیـان نییـه  به وپـه ڕی ئارامی ده کوژیت! 
و زۆرجاریش له  سه ر گۆشتی سووریان جێی زه ربه تی قامچی و 
دار و به رد و فیشـه ک ده بیندرێت! ده رده که وێ  بەرلە کوشـتنیان 
لێیـان دراوه . ئاکارنووسـان و فه یله سـووفان ده بـێ قه ڵـه م و کتێبـی 
خۆیـان بسـووتێنن. خوڵقێنـەر بـه  پێـی کام ڕێساویاسـا، الواز بـه  
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به هێـز، ناتوانـا بـە توانـا، بچـووک به  گه وره  ده سـپێرێت به ڕاسـتی 
مـرۆڤ زۆر په سـته   خـۆی لـه  مـردن ده ترسـێ بـه اڵم ڕێ بـۆ 
مردنـی ئه وانـی تـر خـۆش ده کا. ده بـێ ئـه وه ش بسـه لمێنین بـه و 
کاره  نەشـیاوانه ی کـه  ده یـکا  لـه م دنیایـه دا تۆڵـه ی ئـه و هه مـوو 

جینایه تـه ی لـێ ده کرێتـه وه  ...
لەگـەڵ  هاوتەریبـە  بەڵگانەمـان  ئـەو  هەمـوو  ئەگـە  به ڵـێ 
ڕووەکخـۆری بـا گیاخـۆری بکه یه نـه  ئـه رک و پیشـە چونکـه  
بـه   ده توانـێ  نییـه  و  بـه  چێشـتی خوێنـاوی  پێویسـتی  مـرۆڤ 
گیـا، میـوه  و سـه وزە بژیـت، میلیۆنـان کـه س هەتـا ئیسـتا بـه م 
شـێوه یه  ژیـاون ئـه وه ش هه وێنـی لـه ش سـاغییه، پێخـۆر، ڕه وشـت 
و یاسـای سروشـت زۆر سـاکار و مرۆڤانه تـرە، به ڵـێ بـا هـاوار 
بکەیـن کـە، بۆچـی بکۆژیـن؟ بـۆ بـه  ئه نقه سـت چـاوی خۆمـان 
نوقاندووه ؟ شـوێنی کوشـتنی ئاژه اڵن و کوشـتارگە هه میشـه  له  
ده ره وه ی شـار چێده کـه ن ده بووایـه  لـه  چوارڕێیـان و گۆڕه پانـه کان 
و  خوێـن  و  بۆگەنیـو  لـه   خه ڵـک  ئـەوه ی  بـۆ  کردبـا  ئه مه یـان 
شـێوه ی خواردنـی خۆیـان ئاگاداربـان، بیـر لـە دواڕۆژ بکەنـەوە، 
کـە نەوەکانـی دواتـر بـه  سه رسـووڕمانه وه  ده خوێننـه وه  کـە بـاو و 

باپیرانیـان الشـه ی تۆپیـو و کـوژراوی ئاژه ڵیـان دەخـوارد .
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به شی 4

»بـۆ ئاژه ڵـی، هـاوکار و یارمه تیـده ری مرۆڤ دەبێ پێگەیەک 
لـە کۆمەڵگـەی بـۆ دەستنیشـان بکرێـت و هەمـوو مافەکانـی 

بیپارێزیـن« کلێمانسـۆ

ئایـا  باسـه که مان،  دەقـی  و  بنچینـە  سـه ر  بێینـه   ئه مجـار 
هه ڵسـووکه وتی ئێمـه  له هەمبـه ر ئـاژەڵ هه مـووکات وه ک یـه ک 
بـووه ، یـان نـا؟ و شارسـتانییەتی پێشـکه وتووی ئه مـڕۆ قازانجـی 
هـه م  ئه رێنییـه   هـه م  واڵم  پێچه وانـەوە ؟  بـه   یـان  هه بـووه   بۆیـان 
زۆری  و  زووڵـم  دوایانـه دا  لـه م  چونکـه   بەڵـی،  بۆیـە  نه رێنـی، 
بەنیسـبەت ئاژەاڵن به وپه ڕی خۆی گه یشـتووه  به اڵم نه ته وه گەلی 
پێشـکەوتووی ئورووپـا و ئەمریـکا و هەتـا ڕاده یـه ک بـه و یاسـا 
که ره سـتانه ی   ئـه و  هەروەهـا  و  ڕشـتووه   دایـان  کـه  توونـده ی 
لـە کەمیـی داوە،  بارەبـەر  ئاژەاڵنـی  ئافراندوویانـن زیادکردنـی 
له الیه کـی دیکەشـەوە لـه  ئاسـت ئـاژه اڵن لـە ئێـران واڵم نه رێنییـه ، 
ئاژەاڵنیـان  مافـی  شـێوه یه ک  هه مـوو  بـه   کـه ون  ئێرانیانـی 
ئێرانـی هه میشـه   زانایـان و شـاعیرانی  نووسـه ران و  پاراسـتووه ، 
بەزەییمـان  و  بیـن  ئـاژه اڵن  دۆخـی  ئـاگاداری  ده بـێ  گوتویانـه  
پێدابێـن. لەمـە جێـی سـەرنجتر، لـە سـه رده می خونـکاری دادگەر 
ئه نووشـێروانی دادوه ر، یاسـای توند بۆ به رگریکردن و پاراسـتنی  
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مافـی ئـاژه اڵن هه بـووه ، ئه مـه ش شه رموشـوورەییە  بـۆ گەلێـک 
لـه   ئێسـتا  بـووە،  ئـاژەاڵن  ئارامـی  خـۆی النکـەی  کـە کاتـی 
هه مـوو نەتەوەیـەک زیاتـر وەپـاش کەوتـووە و بەوپـەڕی زوڵـم و 
نادادپـەروەری لەگەڵیـان دەجووڵێتـەوە. به کورتـی ئاماژەیـه ک بـه   

دەکه یـن: ئاوێسـتا، گاتـای ٣٢  پیـرۆزی  په رتووکـی 
ئـاژەاڵن  کوشـتنی  ده کا،  که سـه   ئـه و  تووکـی  »ئه هورامـه زدا 

ده کا.« فێـر 
لـه م په رتووکـه دا ئـه و ئاژه اڵنـه ی کوشـتنیان یاسـاغە بـه م جـوره  
که روێشـک،  ئه سـپ،  مانـگا،  بـزن،  »کاریلـه ،  هاتـووە :  ناویـان 
ئـه و  کوشـتنی  هه روه هـا  سـه گ.«  به تایبـه ت   ... و  که ڵه بـاب 
ئاژەاڵنـەی ده له وه ڕێـن، ئه وانـه ی بـێ ئـازارن تـاوان و سـووچێکی 

گه وره یـه .
سـه رده می  لـه    )Harlez( »هارڵـز«  ڕوانگـه ی  لـه   بـه اڵم 
جگـه  لـه   ئه وانیـش  پێـش  زۆر  ڕەنگبـێ  و  ساسـانییه کان 
ئه شـکه نجه ی تونـد کـه  لـه  ئاوێسـتادا ئامـاژه ی پێکـراوه ، سـزای 

هه بـوو. دیکـەش  
زینـده وه ری  کـه   بزانـن،  »بـاش   77 حاسـمانی  دێسـاتیری 
بێئـازار بکـوژن قینـی یه زدانـی مـه زن دەتانگـرێ.« لـه  هێرشـی 
المذاهـب«  »دبسـتان  په رتووکـی  لـه   ئه نوشـیروان  دادپەروەرانـەی 

ده نووسـێت: فانـی  محه ممـه دی  شـێخ 
»... مااڵتـی وه ک ئەسـپ و کـەڵ و گا کـه  بـه  گه نجـی 
کارتان پێکردوونە کاتێک پیر و پەککەوتە بوون، خاوه نه کانیان 
ده بـێ پشـوویان پـێ بـده ن و چـێ تـر باریـان مەکـەن یـان بـڕی 

باره کـه ی کەمتـر لـە جـاران بـۆ دیـاری بکـه ن.«
جێگـه ی داخوکه سـه ره  کـه  زۆر وتـراوه  و زۆر نووسـراوه  بـه اڵم 
مه خابـن کـه س بـه  ئه رکـی دانانـێ و ڕۆژ لـە دوای  ڕۆژ پتـر 
گوشـار و زەخـت بۆسـەر ئـاژه اڵن دێ و ئـەوەی لـە کۆنـدا باسـی 
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کـراوە لەبیـر کـراوە.
قورئـان لـە سـوڕه تی ئه نعـام ئایـه ی ٣٨دا ده فه رمـوێ: )و مـا 
مـن دابـة فـي االرض و ال طائـر يطيـر بجناحيـه االمـم امثالكـم 
مـا فرطنــافي الكتـاب مـن شـيئي ثـم الـي ربهـم يحشـرون( »هـەر 
زیندەوەرێـک کـە لەسـەر زەوی دەجووڵـێ و هـەر مەلێک بەبااڵن 
دەفـڕێ، هەرهەموویـان کۆمەاڵنێکـن وەک ئێـوە، ئێمـە لەناو ئەو 
کتێبـە هیـچ شـتێکمان هەڵنەبـواردووە، لـە دواڕۆژیـش هەمـووی 

ئەمانـە بـۆ الی پـەروەردگار دەگەڕێنـەوە«.
لـێ  چـاو  بەچاوێـک  خـوا  الی  زینده وه رێـک  هه مـوو  یانـی 
دەکـرێ و هیـچ کامیـان لـه وه ی دیکـە سـه رتر نییـه . زۆرێـک 
ئـاژه اڵن ده کـه ن،  لـه  مافـی  لـه  زانایانـی ئیسـامیش به رگـری 
لـه  »مرصـاد  لـه  گه وره پیـاوان  یه کێـک  نه جمه دیـن ڕازی  شـێخ 
العبـاد«دا ده ڵـێ: »زوڵـم و زۆریـی لـە ئـاژەاڵن مه کـه ن و بـاری 
گرانیـان له سـه ر دامه نێـن کاری زۆریـان پـێ مەکـەن و زۆریـان 
لـێ مـه ده ن هه رچـی بیـکا لـه  پیاوه تـی خۆیه تـی، خـوای گـه وره  
لێپرسـینەوەت لەگەڵ دەکا، ئه گه ر توندوتیژی و هه ڵه ت کردبێ 

تۆڵـه ی ده کاتـه وه.«
ده نووسـی:  ناصـری«دا  »اخـاق  لـه   توسـی  نه سـیره ددین  خاجـه  
»خراپتریـن کـه س ئـه و مرۆڤەیـه    سـەرەتا زوڵـم له  خۆی دەکا دواتر 

لـه  خه ڵکانـی تـر و لـه  ئـاژه اڵن.« 
»تحفـة  الملـوک«  مێـژوی  نووسـه ری  که شـفی  سـه یدجه عفه ر 
ده نوسـێ: بـاری قـورس و گـران مەخـە سەرپشـتی ئـاژه ڵ ... لـه  
کاتـی مۆزکـردن و ڕەوبـوون و تووڕەیـی لێـی مـه ده ن، بزانـن بـۆ 
ڕای کـردووه ، قسـه ی ناشـیرین و جنێـوی پـێ مـه ده ن کاتێـک 
گەیشـته وه  مـاڵ، ئـاو و تفـاق و پێداویسـتی تـری بـۆ دابیـن بکه ن 
و هتـد ...« لـە شـوێنێکی دیکـەدا لەسـەر پاراسـتنی ڕەوشـی 
قـەرەواش و نۆکـەر و باقـی ئـاژەاڵن )؟( دەڵێـت: »دەبـێ لەگـەڵ 
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ئـاژەاڵن بەشـێوەیەکی دادپەروەرانـە و بەئینسـافەوە هەڵسـووکەوت 
بکـەن و، هـەرکام لەوانـە بەپێـی جـۆری ئافرانـدن کـە خواردنـی 
بـۆ دانـراوە، ژیانـی بدەنـێ و ڕایگـرن و بیپارێـزن و بەشـێوازێکی 
توندوتیـژ لەگەڵیـان مەجووڵێنـەوە ...، کەواتە پاراسـتنی دۆخیان 
بەپێـی ئـەو خووخدەیـە بـێ و پـڕ بـێ لـە بەزەیـی، دادپەروەریـی و 
دلۆڤانـی ... جـا چونکـە هەمـوو خوڵقاوێـک کـە بـێ دەرەتـان 
و  زیاتـرە  خـوای  پشـتیوانی  و  پارێـزگاری  ڕایەڵتـرە،  گـوێ  و 

بەبەردەوامـی سـیلەی ڕەحـم و هـاوکاری دەبـێ زیاتـر هەبـێ.
و  ئەرکـە  ئـاژەاڵن  و مافـی  لەبەرچاوگرتنـی دۆخ  »کەوابـوو 
پێویسـتە، وەک پاراسـتنی دۆخ و مافـی قـەرەواش و بەنـدە و 
هتـد.« لـە کۆتاییـش دا ئامـاژە بـەوە دەکات: »ئـەوە وێنەیەکـە لـە 
نەریتی پەیوەندیدار لەگەڵ ئایین و لە تایبەتمەندیەکانی مرۆڤ 
و بەهـەر شـێوەیەک و هەرچـی بچێنـی ئـەوی هەڵدەگرییـەوە، 

چەنـدەش کاری باشـە بکـەی خـوا ئەوەنـدەت وێ دەداتـەوە.«
زۆر جێـگای داخـە کـە هەتـا ئێسـتاش لـە ئێـران بـۆ پاراسـتنی 
مافـی ئـاژەاڵن هیـچ یاسـایەکی تایبـەت دانەنـراوە، جاربه جـارێ 
پتـر زوڵمیـان لـێ ده کـرێ و ده کوژرێـن، بـه اڵم لـه  ئینگلیـس و 
ئامریـکا کۆمه لـه ی پاراسـتنی ئـاژه اڵن بـه  نـاوی »ئینسـانیه ت« 

.»Human Association« ده نێـن  نـاو  )مرۆڤایه تـی( 
به ڕاسـتی شـیاوی ئـه و نازنـاوه ن  چونکـه  ئـەو کەسـەی ئـاژەڵ 
ئـه و  بکـوژی  ده گه یەنێـت.  مرۆڤیـش  بـە  ئـازار  بـدا،  ئـازار 
ڕۆژێـک جـا دره نـگ یـان زوو مرۆڤیـش ده کوژێـت. لـەم بارەیەوە 
ڕابواردنێـک  »ئەمـە  پێکـردووە:  ئامـاژەی  جـوان  زۆر  مۆنتنـی 
بـۆ ئـەو دایکانەیـە کـە مناڵەکانـی خۆیـان دەبینـن چـۆن ملـی 
باڵندەیـەک هەڵدەپسـێنیت و چۆناوچـۆن بەردێـک داوێتـە پشـیلە 
یـان سـەگێک و برینـداری دەکا، ئەمانـە بناغـەی گەندەڵـی و 

دڵڕەقـی و زوڵـم پـەرە پێـدەدەن.«
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ته نانـه ت  بـن،  به سـۆز  و  دلۆڤـان  »مه کـوژن،  دەڵـێ:  بـووداش 
ڕەوتـی گەشـەی پیسـترین و نزمتریـن ئاژه اڵنیـش لـه  ناو مه به ن.«

ماسـیگره کان  لـە  تـۆڕدا  له نـاو  ماسـی  زانـا  فیساغورسـی 
لـه   باڵنـده ی  ئـاو،  نـاو  ده خسـته وه   ماسـیه کانی  و  دەکڕییـەوە 

ده کـردن.« ئـازادی  و  ده کڕییـەوە  قه فه سـدا 
بـه   په رتووکـی  لـه   ناسـروا  گەڕۆڵـی   » Apulee« ئاپۆلـه  
بـه  گیانـدار و  بەزه یـی  ناوبانگـی سـێحر »Magic« دا ده ڵـێ: 
سـۆزی ده روونی، ئەوەندە هاوتەریب لەگەڵ یەکترن کە دەتوانین 
بـێ  ئاژه اڵنـدا  له به رامبـه ر  کـە  بڵێیـن، که سـێک  متمانـەوە  بـە 
بەزه ییـه   ئـه و  بـێ،  بـاش  که سـێکی  ناتوانـێ  سـۆزه ،  و  هەسـت 
سـه رچاوه ی چاکـە، ڕه وشـتی بـاش و داوێـن پاکییـە و ویژدانـی 
ده سـه لمێنێت.«  خـۆی  هاوڕەچەڵەکـی  بـه   به رامبـه ر  مـرۆڤ 
 Schopen« هاوێـر  شـۆپن  ئاڵمانـی  گـه وره ی  فه یله سـوفی 
haver« ده نوسـێ: بنه مـای ئـاکار بەزەییـە نـه ک هـەر ته نیـا 
گشـت  لەگـەڵ   به ڵکـوو  خـۆت  هاوڕەگـەزی  بـە   بەرامبـەر 

زینـده وه ران.«
رۆسکێن »Ruskin« نووسه ری ناوداری ئینگلیزی)بریتانیایی( 
له  وته یه کی خۆیدا ده ڵێ: من نامهه وێ به  بێ هیچ هۆکارێک 
بـده م  ئازاریـش  لـه  ئافرێنـراوەکان بکـووژم و تەنانـەت  هیچـکام 
و  تـاوان  بـێ  بوونه وه رێکـی  هەمـوو  پاراسـتنی  هه وڵـی  به ڵکـوو 

ڕازاوەیـی و جوانـی سروشـت و زەوی ده ده م.«
دیتنـی  »بـه   ده نوسـێ:   »Pierre Loti« لوتـی  پییـه ر 
چاره ڕه شـیی ئـاژه اڵن پتـر خه مبـار ده بـم هەتـا بـه  بینینـی برایانـی 

ده سـته اڵتن.« بـێ  و  زمـان  بـێ  ئـه وان  چونکـه   خـۆم 
و  زانایـان  له الیـەن  ئـاژەاڵن  لەهەمبـەر  خۆشه ویسـتی  و  سـۆز 
گه وره پیاوان بۆ ئاسووده یی و ئارامی، هێمنی ژیان و پێشکه وتن 
پێداگـری لەسـەر کـراوە. هه ڵبـه ت ئێمـه  لێـره دا داوای دڵسـۆزی و 
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بـواردن لـه  کـه س ناکه یـن به ڵکـوو تەنیـا و تەنیـا داوای مافـی 
بنەڕەتیـی ده که یـن بـه  تایبه تـی بـۆ ئێرانییـه کان کـه  پێشـه نگن و 
دەبـێ خێـرا دەسـت پـێ بکـەن. بـە هەڵـوا هەڵـوا دەم شـیرن نابـێ، 
ده بـێ هـه ر چـی زووتـر قۆڵـی لـێ هه ڵکه یـن و ده سـتبه کار بیـن، 
نووسـه رانیش  و  هه بـووه   له وبـاره وه   یاسـای  ڕابـردوودا  لـه   ڕاسـته  
به رگرییـان لـێ کـردووه  بـه اڵم چ سـوود؟ ئه مـڕۆ یاسـایه ک بـۆ 
پاراسـتنی مافـی ئـاژەاڵن نییـه  و ئـەم واڵتە بۆته  خراپترین جێگه  
بۆیـان . بـه  شـێوه ی جۆراوجـۆر ئه سـپ یـان بارگینـی بەسـتەزمان 
لەژێـر قامچـی و شـەق کاری پـێ دەکـەن و دواتـر کـە پیـر و 
پەککەوتـە بـوو خاوەنـی بەوەفـا بـە نرخێکـی زۆرکەم دەیفرۆشـێت 
و ئەمجـارە کاری دیکـەی پێدەکـرێ، لـەم واڵتـە بەقوڕگیـراوەدا 
گوێدرێـژ تەنیـا بـۆ کاری تاقەتپڕووکێـن و ئـازاردان خوڵقـاوە، بـە 
گەرمـای هاویـن و لەژێـر تیشـکی بـێ بەزەی خـۆر تێیهەڵدەدرێ 
و تێیدەوەژێنـن و بـاری دەکـەن، زسـتانانیش بەڕهـەاڵی دەکـەن 
و بەبـێ هیـچ سـەرپەنایەک لـەو سـەرما و بەسـتەڵەکەدا وێڵـی 
دەکـەن. هیچـکات بەزەییـان پێـی نەهاتـووە و جگە لە تێوەژاندن و 
نقورچ و جنێو و قسـەی ناشـیرن دەسـتی خۆشەویسـتی بەسـەردا 
نەهاتـووە. سـەگی بـێ ئەنـوای سەرشـەقامەکان لەبـەر خاتـری 
خـوا تێیهەڵـدەدرێ ، پشـیله هەڵداوەسـن و زیندەبەگـۆڕی دەکـەن ، 
مشـکی قوڕوەسـەر ئاگر تێبەردەدەن و ... باشـە ئەگە کوشـتنی 
ئـاژەاڵن قازانجـی هەیـە ئـەدی بـۆ ئەشـکەنجەی دەکـەن؟ هەتـا 
کـەی دەبـێ ئـەم دیمەنـە خوێناویانـە بـە خەمسـاردییەوە ببینیـن؟ 

ئەوەیـە ئـەو پـەروەردە جوانـە بـۆ مناڵەکانمـان!
بـێ  و  شـەڕەفی  بـێ  هـۆی  ده بنـه   جۆراوجـۆر   ئه شـکه نجه ی 
ویژدانـی و گەندەڵـی ئاکاریـی. ئه م دیارده یه  زۆردارییه  جینایه ت 
بـۆ  مرۆڤایه تـی،  به ژنوبـااڵی  و  بـۆ  کەرامـەت  و کاره سـاتێکه   
نه ته وه یـه ک کـه  خـۆی بـە ژیـار و شارسـتانیەت ڕادێنێـت و بـۆ 
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مرۆڤێـک کـە خـۆی بـە ئینسـان دەزانـێ ئـەم کردەوانـە قیـزەون 
و پیـس و نگریسـن. هۆمبۆلـد  »Homboldt« ده ڵـێ: »ئاسـتی 
بەرزیـی فەرهەنگـی نه ته وه یـه ک بـە چۆنییەتـی  هەڵسـووکەوتی 

لەگـەڵ ئـاژه اڵن دیـاری ده کـرێ.«
پـه روه رده  و بارهێنانـی دایـک و بـاوک گرینگییه کـی قـووڵ 
ئـازاره ی  و  زوڵـم  ئـه و  منـاڵ،  ڕه وشـتی  و  ئـاکار  سـه ر  ده خاتـه  
له الیـه ن منـااڵن بـۆ سـه رزینده وه ری بچکۆلـه  و بـێ دەسـتەاڵت 
به رپرسـن.  لێـی  دایـکان  ناڕاسـته وخۆ  شـێوه یه کی  بـه   ده کـرێ 
دایکانـی بـێ ویـژدان و نـه زان باڵنده یه ک وه  ده سـتی مناڵه که یان 
ده ده ن و ئه و باوکانه ی مناڵه کانیان وه دوی خۆیان ده ده ن و فێری 
ڕاو و کوشـتن و خوێنڕشـتنیان ده که ن له و په ڕی بێ ویژدانی و 
بـێ مێشـکیدا ژیـان به سـه ر ده بـه ن. ئه وه  هه وه ڵیـن قوتابخانه ی دڵ 
ڕه قـی و خوێـن ڕشـتنه  کـه  ده بێتـه  هـۆی شـه ڕ و لێـدان و کوتـان. 
ئه رکـی دایـک و بـاوک و مامۆسـتایە بـه  شـێوه یه کی شـیاو، 
به ڕێـز و شارسـتانیانه منـااڵن پـه روه رده  بکـه ن و فێـری سـۆز و 
خۆشه ویسـتی و ڕێزلێنانـی گشـت ئـه و گیانله به رانه یـان بکـەن.

ئێسـتا لـه  زۆربـه ی واڵتانـی ڕۆژئاوایـی یاسـای به رگریکـردن 
یاسـای  پێده کـری،  کاری  و  نووسـراوه   ئـاژه اڵن  مافـی  لـه 
گڕامێـن )فه ڕانسـه ( »Loi gramnot« ١٨5٠  به رگـری لـه  
مافـی ئـاژه ڵ ده کا، لـه  پورته غـال سـزا بـه  پـاره  و  به نـد بەسـەر 
ئەوکەسـەدا دەسـەپێنن  ئه گـه  بێتـو ئاژه ڵـی برینـدار یـان نه خـۆش 
بـار بـکا، لـه  هۆڵه نـد که سـێک ئـازاری ئاژەڵێک بـدا زیندانی و 
سـزای نەغـدی بـۆ دیـاری کـراوە، لـه  بریتانیـاش یاسـای تونـدی 
مافـی  پاراسـتنی  ڕێکخراوگەلـی  لەالیـەن  هەیـە .  شـێوه یە  بـه و 
ئاژەاڵنیـش پارێزگارییـان لـێ دەکـرێ، بـۆ وێنـە لـە ڕێگایەکـی 
ڕژد چەنـد ئەسـپێک ڕاگیـراون هەتـا ئـەو کالیسـکانەی هێـزی 
سـەرکەوتنیان نییە ڕایانکێشـی و گوشـار بۆ هەسـپەکانی دیکە 
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نەیـێ، ئایـا ئـەم کارە جێـگای ڕێـز و سـوپاس نییـە؟ بـەاڵم ئێـران 
بـەردەوام  و  کـردووە  و کـپ  کـەڕ  خـۆی  جیهانـدا  لەبەرامبـەر 
هەڵسـووکەوتی خەڵـک لەگـەڵ ئـاژەاڵن ناڕەواتـر دەبـێ، ئـەم بێ 
هەڵوێسـتی و بـێ هەسـتییە کەرامەتـی نەتەوەیـەک دەخاتـە ژێـر 

پرسـیارەوە.
هەتـا  ئـەوان  ئەگـە  نییـە،  مافێکیـان  هیـچ  ئـاژەاڵن  دەڵێـن 
ئێسـتا هیـچ مافێکیـان نەبـووە بـۆ ئـەوە دەگەڕێتـەوە کـە ئێمـە 
نەمانویسـتووە، بۆچـی نابـێ مافیـان هەبـێ و پارێـزراو بـن؟ ئایـا 
حەیـوان بـۆ هەواوهەوەسـی مـرۆڤ ئافرێنـدراوە یـان ئەویـش الی 
خوڵقێنـەری خـۆی مافـی خـۆی هەیـە؟ سـەرجەم هـزر و ئـاکار 
بـە دژی زوڵـم و زۆری و ئەشـکەنجەیەکە کـە ئینسـان بـە بـرا 
دەردەبـڕن،  ناڕەزایەتـی  و  دەزانـێ  بـەڕەوا  خـۆی  هێزەکـەی  بـێ 
ئافرانـدووە  ئـەو کەسـەی هەردووکییانـی  لەبەرامبـەر  مرۆڤیـش 
بەرپرسـە. دەبـێ ڕێـز لـەو مافانـە بگریـن، ئەگەینـا دەبـێ حاشـا 
لـە مەزنتربوونـی خۆمـان بەسـەر باقـی ئاژەاڵنـدا لێبکەین. مافی 
ئـەو  پاراسـتنی  نەوایانـە،  بـێ  و   ژێردەسـتان  مافـی  ئـاژەاڵن، 
مافە یەکێک لە هێماکانی ژیار و پێشـکەوتنەی ڕاسـتەقینەی 
مرۆڤـە و هەروەهـا ڕێزگرتنـە لـە ئـاوەز و ئـاکاری کۆمەڵگـە.

چونکـە ئـەو باسـە زۆر هەڵدەگـرێ، ئەگـە بخـوازم کـورت  و 
ڕوون بدوێـم دەبـێ بڵێـم: پەڵەیەکـی ڕەش و قەباحەتێکـی گەورەیە 
ئەگـە پارێـزگاری لـە مافـی بـێ دەسـەاڵتان و الوازان نەکەیـن و 
هەوڵـی بـۆ نەدەیـن، یـان زوڵـم لـە ژێردەسـتەکانمان بکەیـن. زۆر 
ڕوونـە کـە ویژدانـی زینـدوو، هـەر ئینسـانێک ناچـار بـکا کـە 
بـۆ دادپـەروەری و پاراسـتنی مافەکانیـان هـەوڵ بـدا و قەرەبووی 
هەڵەکانی بکاتەوە. هه روه ک به  شـێعرێکی فێردەوسـی دەسـتمان 
پـێ کـرد بـه و دێـرەی نەمر حافیزی شـیرازی-ش کە کۆکراوەی 

هەمـوو فه لسـەفه ی ئـاکارە کۆتایـی پـێ دێنـم:
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ئازار مه ده  که س ئه وه ی تر ئازادی
هزری ئێمه  به  و ئاواته  دێته  دی 

سادق هیدایەتسادق هیدایەت
١٣٤٣ی هەتاوی
١٩٦٤ی زایینی
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