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  رگ پشبه
  

،  یا وزه" ھز:  "  نووسراوه،  ئوه ردوون به ی گه ترین وزه وره بۆ ناساندنیی گه  ستتاندایه رده به ی له ڕتووکه م په ئه
   .کات شتانی ده  پشکه،خوازن ئاواتیان بۆ ده ژیانتاندا  لهی  و شتانه موو ئه ھه
  

 بوونی  یه ساره  ھهم ر ئه سه  ئستا ھیچ مرۆڤک له م ھزه  ب ئه به. بوون ده  ژیاندا نه  ئستا له م ھزه  ب ئه  به ئوه
  کی مرۆیی به یه ره مه  و سه ھره  به ر جۆره ھه  خووقاندنکی نوێ، وهر  کی زانستیی، ھه یه وه ر دۆزینه ھه. بوو ده نه

نگ و  کی ھاوئاھه ندییه یوه تیی یا په واو مانا، دۆستایه ته کی به تییه سمه. بت  موومکین ده  وه م ھزه ھۆی ئه
ریی پ  وه خته  شادیی و به ی پ لهندیتان بت، ژیانک زامه واویی جگای ڕه  ته  به یی که وتنکیی پیشه هرک رد، سه بگه
 پمان خۆش زموونک ر کارک یا ئه  ژیاندا، کردنی ھه مووشتک له نبوونی ھه ندیی، خاوه مه وه  دارایی و ده له

 بوون و واتا  وه م ھزه  ھۆی ئه  به مانه موو ئه ر ھه وت، ھه مانه  ده ک بیین که ر چییه ین، یا ھه زووی بکه بت و ئاره
  . ن که یدا ده په
  

" ھز " ، چوونکه وه نه که  ل ده بیری ی که وه ن زۆر نزیکترن له که زووی ده ئارهیاڵ و  خهم  رده  ھه ی که و ژیانه  له ئوه
بت بیناسن و  نیا ئه ، ته یه  ناخی خۆتاندا ھه مووی له ت، ھه نسیب ب تان به  ژیاندا باشه  له ی که وه ئهبۆ   یا وزه

رترین  وه خته  به کک له  یه بنه وتوو بن ده رکه ر سه گه دا ئه مه له. کاری بنن  باشی به وجار به ن و ئه رشی بده روه په
  .وی ر زه کانی سه مرۆڤه

  
نیا  ی ژیانتاندا بگۆڕن، ته  باریی باشه موو شتک به  ھهن و یا کانتان بگه موو ئاواته ر ھه  ھه  به ی که وه بۆ ئه

       !  ون که رده  سه ئوه. ن چاو بکه کانی ڕه  و ڕنونییه وه بیخوننه.  یه ھه" ھز " پویستتان به
  
  

  
  رگ وه. وت ی خۆشیانم ده نهئازادا  و ڕۆحه ش به پشکه

  
  رگ کی وه پشه

  
 و  کان ی ئایینه  زۆربه ی که و خودایه ر ئه ، ھه وسیفی خودایه دات، ته وی بۆ ده ر ھه ک نووسه ر وه ، ھه م کتبه ئه

  ندکیش بوونی به ن و ھه که و داوا ده کانیان له تی ئاواته ی مرۆڤایه ڕن و زۆرینه گه  ئاسمان بۆی ده کانیش له مرۆڤه
شق، خودای  خودای جوانی و ئه ویش  ئه! کی خۆماندایه تا  ناخی تاک به  له م لره ، به وه نه که ت ده واوی ڕه ته

ر  به ، له یه ی مرۆڤدا بوونی ھه  ئمه نیا له ش ته مه  و ئه  ناخماندا  له بانی، خودای دسۆزی و پاکی و ھژاییه میھره
ھزر و بیری کرت،  ی پده  وردی ئاماژه شدا به  که  کتبه ک له  وه و یه  ھه ھزرمانست و ی مرۆڤ ھه  ئمه هی ک وه ئه

م   له ر بۆیه ھه. خووقنت  ھزرمان و وتار و کردارمان ئه ستی ئمه ھه. گرت  ده رچاوه  سه وه ستمانه  ھه له  ئمه
  : م کتبه ڕ ئه مه رگ له ی منی وه ند تبینی دیکه  و چه  مانه ئه. کات ست پده  ده وه سته  ھه موو شتک له دا ھه کتبه

   
  شقه م ئه ئه.  شق و خۆشویستنه  ئه که ندی باسه وت ناوه که رده ک دوواتر بۆتان ده دا وه ڕتووکه م په م، له که هتبینی ی

ڤین  نیا ئه ست ته به م مه گرت، به خۆ ده ڤینیش، له  ئه کترین، واته  یه ر به رانبه شقی دوو مرۆڤ به رچی ئه گه ئه
  و مانایه نایات که نیا به ، ته خشه شق ببه ین ئه ه کاتک ده.  ربوتره  بهکوو خوشویستنکی گشتیتر و ، به نییه

ک خۆشویستنی   مانای گشتیتر وه کوو به کچک کووڕکی خۆش بوت یاخود کووڕک کچکی خۆش بوت، به
ڤینداری  ڤین و ئه م ئه به. ڵ، دراو، ئاو، خواردن و ھتد دت کان، خۆر، سرووشت، مرۆڤ، ئاژه شتهژیان، 
کار دنم و  شق به ی ئه  من وشه تاوه ره  سه ر له ره، بۆیه ھه رانبه زی به گه  و زیاتر بۆ خۆشویستنی دوو ڕه تیتره تایبه

    !ڤین ک ئه نه
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ندین شونی   چه کان له ته  و بابه ژهی سو وه  کردنه م، دووباره ی بکه باس  پویسته  پموایه م که تبینی دووھه

  وه  مشکه یان بچنه وه  خوندنه  دووباره  به  که یه سته به و مه ویش پموابت به  و ئه وه ره ن نووسه  الیه  له ایهد که کتبه
  !کانی ژیان تیڤه  پۆزه  بواره  به دانه ره ر په کی نووسه ره ستی سه به  مه رییان زۆرتر بکات، چوونکه و کاریگه

  
  یای ئمه  خه  که ر پی وایه نووسه!  یاییه کی خه یه یای تا ڕاده ــــــــــــــــۆشخه خـــــــــ  به ره م په تبینی سھه

کانی و سو  بوای ئه  به ڕت، چوونکهمان بگۆ  دانه  به نووسی دانه توانت چاره  ئه  که یه زنی ھه ھزکی ئجگار مه
 حاکدا   له مانه ئه. گرت  ده رچاوه  سه وه ستمانه  ھه هویش ل  و ئه یاماندایه  ھزر و خه ی مرۆڤ له نووسی ئمه چاره

 ماڵ،   به بووه یاڵ نه  خه س به ین که ه  و ده م وتوومانه رده  و ھه وه ته  بۆمان ماوه وه  پشینیانه ی کورد له  ئمه  که
و  ی زانایانی ئه زیکی و وتهلمندراوی زانستیی و کوانتۆم فی ی سه ک نمونه ، وهدا م کتبه م خاتوو باین له به

 له  رده ڕمنت و په  ده  بوامان پ ھنابوون، ی ئمه واعیدانه و قه موو ئه ، ھه وه  بۆ دنته گه ک به شی وه بوارانه
  مه ین و ئه بت ژیان و داھاتوومان درووست که کرت و ده  ده یاه و ھزی خه ر به  ھه  که وه داته ده  ھه سکی دیکه

م  کوو به ون و داھاتوو بۆخۆی پک دت، به  لی بکه وه  ماه موو له کات و ھه س کار نه  که  که  نییه م واتایه به
ربگرین و  ، وه" شبینییه گه"مان   ھه یاڵ که کانی خه رنییه  ئه پۆله  شه تیی له  پاڵ کارکردندا یارمه  له  دت که واتایه

 ژیانمان   و قازانج و ھاوکات خۆشی زیاتر له ھره ین و به دا بیبه رنیتری دیکه ی ئه بوارک ین، به یکه ی ده وه ئه
  .ربگرین وه

    
 ئایینی و   توانینه کی به ندییه یوه وخۆ ھیچ په  ڕاسته وی داوه  ھه باسه  ڕه م کۆپه  ئه  که یه مه م ئه تبینی چواره

 پاش   که م واتایه گرت به  خۆ ده موویان له وخۆ ھه  ناڕاستهم ، به بت  نه وه کانه سیاسی و ئایدیۆلۆژیکیه
میش  ت بکرت و ھه م سیاسه  ھه وه تیڤه  ویجدانکی پۆزه شقکی زیاتر و به  ئه ی ھز بتوانرت به وه خوندنه

 زیاد  ی باس له و کاته کرت و چ ئه ت ده ناعه کناسی و قه مه  و ئه  شوکرانه ی باس له و کاته ستیی، چ ئه ره ئاینپه
و   مرۆڤ و ھزی ناخ و ھزی وناندن و ئه لره! چم من وای بۆ ده! کات  ژیان ده یی له بوونی داھات و ئاسووده

شق و خۆشویستن بۆ تاک و ژیان و   ئه ، لره ک شتی دیکه  و نه نده ن ناوه یابافی پده یاچنین و خه ی خه شته
 و  وه س خۆی بیخونته موو که  ھه  پویسته بۆیه.   ردوونه موو ماتریالی گه رد و ھه بهوا و دار و  ردوون و ئاو و ھه گه
  .ربگرت زموونی خۆی ل وه ئه
  
ر   خونه کرت که کرن و پشنیاز ده سف ده تیڤی ژیان وه  ھزی پۆزه نین و شۆخی و شادی به دا پکه ڕه م کۆپه له

  م به کان و ھه  کشه م به نت، ھه مجار پیان پ بکه  و ئه وه مشکی بکاتهکانی ناو   ئاۆزه مرورکی ھزر و بیره
 ناخی  ن بزانن چ ئاڵ و گۆڕک له روونی خۆتان به تی ده رنجی حاه کک سه ند خووله کان، پاش چه ناخۆشییه

  !ن که ست پ ده خۆتاندا ھه
  
ی  وه  توی خوندنه  له وه  دنیاییه ک بۆخۆشتان به ن، وهکر  باس ده رھاتی ئیوه سه ک به دا وه ی لیره تانه م بابه ئه

رمان ھاتوون یا  سه ندا به مه  توی ته  و له  ڕۆژانه ن که رھاتانه سه و ڕووداو و به شک له ن، به گه دا پی ده که کتبه
  ندک جار ناوشیارانه  و ھه ندک جار وشیارانه م ھه یانناسین، به م تا زۆر ئه موو که رمان دن و ھه سه به

ی  که وانه  پیچه ندک جاریش به بن و ھه واو ده  خر و خۆشی ته ندک جار به یان دبین یا نابین، ھه وه ره ومده
ی خۆی   وته  ڕگا درووست و به ویداوه ر ھه دا نووسه م کتبه  له ، بۆیه وه ستیانه  ده خۆین به بت و گیر ده ده
،  وه ڕنه گه شق ده م و کووڕی بۆ ئه موو ڕگاکان ب که ی ھه رچاوه  سه مان پ بناسنت که یانهو ڕگا تی ئه قیقه ھه

  کات که  ده م یاسایه وی له یه وشتدا و په  ڕه ستپکردندا، له  ھه ربیندا، له  ده موو شتک، له  ھه شق به  ئه واته
  تاوه ره  سه ر له  ھه ر ئیمه گه  ئه واته ار پک دنت، کهکات و بیریش وتار یا کرد  ھزر یا بیر درووست ده،ست ھه
  . بین وتووش ده رکه وا سه دۆخکدا بین، ئهر بارو  ھه ین، له  باشی بکه بهست  ھه
  

   له ڕه م کۆپه  ئه ربگرن، من دنیام ئوه زموونی خۆتانی ل وه  و ئه وه  خۆتان تا کۆتایی بیخوننه چاک وایه
ی  وه ڵ خوندنه گه ی ژیان له  وزه کاتکی خۆش و پ له! ن که موو دۆستان و ئاشناکانتان پشنیاز ده  ھه کۆتایدا به

  رگ  وه!خۆش وه  و خوندنه وه نه تاقی بکهر،   سه نه به ده
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  ".  یه  جیھاندا بوونیان ھه  له ی که وانه موو ئه ، ھه کانه موو جوانییه ی بوونی ھه رچاوه ھز، سه"

  1ی زوموڕودوح له
  ساڵ پش ئستا 3000ری   وروبه ده

  
  
  

  
  ر وسهوکی ن پشه

  
ک ڕۆژانی  موو شتک وه ڕیم ھه و ڕاپه  خه  له  که و ڕۆژه ئه. م  یاد ناکه  له2004می سپتامبری  رگیز ڕۆژی نۆھه ھه

  .ترین ڕۆژی ژیانمترین و باش وره  گه  ببته و ڕۆژه  ئه ر بوو که ده  موقه م وادیاره پشووتر بوون، به
  
  به. م  که ی ژیانی خۆم ئیداره وه کرد بۆ ئه کۆشام و کارم ده خت بۆ ژیانم تده ، منیش سه کی دیکه ی خه ک زۆربه وه
ڕ  گه موو ھزی خۆم وه کرد و ھه کانم ده ره ربه کانی ژیاندا به رییه سه رمه ڵ گرفت و چه گه م له  توانیبایه ر جۆرک ھه

خسابوو  بار بۆ من ڕه  ناله رجکی ھنده ل و مه ری بوو و ھه سه رمه  چه  ساکی پ له2004م سای  به. خستبوو
  ک که یه  شوه به: چۆکی ھناوم  قوورسی باری ژیان وه کرد که ست ده  ڕۆژی نۆی سپتامبردا وام ھه  ڕاستیی له  به که
واوی   ته موویان به ابووری و داراییم، وادیاربوو ھهم و باری ئ تیم، پیشه کانم، ساخ و سمه ندییه یوه په

خۆ گرتبوو،   تووندی له  منی به  که  دژواره یرانه م قه ر له  ده کی ھاتنه  ھیچ ڕگایه کرد که ستم ده ھه. زیوون دابه
  !ردا ھات سه م به م ڕووداوه  ئه ی که وه واوی ب ھیوا ببوم، تا ئه  ته  و به بوونی نییه

  
  کدا که د خووله وه ی نه  ماوه له. ڕیبوو ی تپه وه نی بوبوونه مه  ته د ساڵ له  سه ت کردم، که  خه2 کتبکیم که کچه
 ھۆکاری  یشتم که ئیتر تگه! ژۆ بوو و گۆڕیمی واوی ئاوه  ته ڕاند، ژیان و بیر و ھزرم به م تپه ی کتبه وه  خوندنه به
و  موو ئه ی ھه وه م بۆ ئه ب چی بکه  ئه رژیانمدا ھاتبوون چی بوون و سه ی پشتر به  ناخۆشانه و ڕووداوه ئه
  .خوازم، بخووقنم  و ئاواتیان بۆ ئه زم لیانه  خۆم حه ی که رجه لومه ھه
  
نیا   و ته وه زانراوی مابووه ناسراوی و نه  نه ر وا به دان ساڵ بوو ھه یشتبوو، ڕازکی که سه  سک گه ستم به ده

  . درژایی مژوو پیانزانیبوو م به کانکی زۆر که  خه ه کۆمه
ڕمان پیان   باوه  ئمه  که  نییه و شتانه ر ئه ی تداین، ھه ی ئمه م جیھانه  ئه  ئیتر زانیبووم که وه و چرکانه ر له ھه
   ئمه  که  نییه وه ر ئه ک ھه  ڕاستیدا نه  ژیان له یشتم که تگه. یانناسین یانزانین و ده  ده  و یدا کردووه په

  دا ژیابووم که م ھزره ڵ ئه گه یان ساڵ له ده. تی یشیه که وانه  پچه کوو ڕک به یاندووین، به یشتووین یا تیانگه تیگه
ڕوو و ره  به ری دیکه رسامھنه تکی سه قیقه ڵ ھه گه م ئستا ئیتر له ، به پاندووه ی مرۆڤدا سه ر ئمه  سه  خۆی به  ژیان

  !لماند سه ی پشوومی ده وته  چه و ھزره ی ئه  وانه  پچه ببوم که
  
ر   بوونی ئاگادار نین ھه  ناناسن و له م ڕازه ک ئه ی خه  زۆرینه م که ستیپبکه متوانی بیبینم و ھه ھا ئه روه  ھه وه

   کۆسپک، له ر جۆره  ھه رگریکردن له  بهبۆ.  وه مه  ئاگادار بکه م ڕازه  بوونی ئه کانی جیھان له  خه  بیارم دا بۆیه
و  ر له ھه. ماکان ی سینه رده ر په  سه  چووه2006 سای   له م فیلمه م درووست کرد و ئه)Secret(پشدا فیلمی ڕاز 

  کانکی زۆرتر له خساندم تا خه یان بۆ ره له و ھه  ئه مانه  ئه  که وه شدا کتبی ڕازم نووسی و بوم کرده ساه
  .م قاو بده یان بۆ له م ڕازه ریک و ئه  شه مه  نوکانی خۆمدا بکه انیاریهز

                                            
1 Smaragdtafel 

  م کتبه ئه). Wallace Wattles( نووسینی واس واتز  له)The Science of Getting Rich(ند بوون  مه وه  زانستی ده 2
  .زت ا دایبهو توانت له س ده مووکه  و ھه داندراوه) thesecret.tv(ڕی ڕاز  ر ماپه سه  خۆڕایی له به
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کان  ڕی سنووره وپه  و تا ئه وه نگی دایه  خرایی ده ک به یه  تریشقه وره ک ھه ر وه کاتک فیلمی ڕاز نمایش کرا ھه

ر  رسووڕھنه کی سه یه  شوه جیھان بهری  رتاسه  سه کان و له موو وته  ھه س له یان میلیۆن که  ده مۆکه ئه. ڕۆیشت
  . ر ژیانی پشووتری خۆیاندا ھناوه سه  ئاڵ و گۆڕیان به وه م زانیارییانه یشتنی ئه  ھۆی گه نیا به ته
  

کان و  ودووا چیرۆکه مه تی ڕاز پک بنن، له  یارمه  ژیانیاندا به  چلۆن ئاڵ و گۆڕی گرنگ له ک زانیان که کاتک خه
 ناو   من قووتر بچمه ی که وه  ھۆی ئه  بوونه مانه کردم و ئه ری ژیانی خۆیان بۆ باس ده رسووڕھنه  سهلی ڕووداوگه

تی   یارمه به.  وه بنه سات و ڕووداوی ناخۆش ده ک تووشی کاره  بۆچی خه م که  و باشتر تبگه وه که رۆکی باسه ناوه
) The Power(م "ھز " ستتان، واته ر ده ی به م کتبه  ئه  بوو که هکان و خه ر ژیانی ئه  سه  له م زانیاریانه ر ئه ھه

         .   ر بگۆڕت کسه ی خۆی یه که ره توانت ژیانی خونه  کات و ساتکدا ده  له کتبک که. خووقاند
ر ژیانی  سه  به ی هو ھز  و کارکردی ئه وه دایه وی ھه ر توانایی ھز و یاسای کششی زه  سه ی له رده ڕاز یا س، په

 و  یه  ھه وه ر ژیانی ئمه سه وخۆی به ری ڕاسته ھزترینه و کارتکه وی به ر زه سه  له ک که یاسایه. قاو دا  له وه ئمه
 دووای   له یه و شتانه موو ئه ری ھه وھه  جه ستتان رده ی به م کتبه ئستاش ئه. کات ت ده ر ژیانماندا حکومه سه به

کی زۆر کوورتدا  یه  ماوه  له ن که گه  کتبی ھزدا خرا تده له.    فریان بووم ، وه  بوم کرده2006  وه، که ڕازه
کانی   موو بوار و ژانره ر ھه تیتان، شادیی و خۆشیتان وھه کانتان، داھاتتان، ساخ و سمه ندییه یوه توانن په ده

  .ژیانتان بگۆڕن
  

. کوو ژیانتان بگۆڕن  تاوه وه ستتان بخوننه ر ده ی به م کتبه ک بۆ ئه کییه ک پشه پویست ناکات کتبی ڕاز وه
تان پشتر "ڕاز"ر  گه ئه. ستتاندا ھاتووه رده ی به م کتبه  بیانزانن، له  پویسته ی که و شتانه موو ئه   ھه ی که  ه و بۆئه

  .خشت  به ه تان پد ندازه زیاتر کی ب ئهیشتن  و زانیاری و تگه وه ری ئه واوکه ته" ھز"وا  خوندۆتوه، ئه
  

مووشیان  ڕ خۆتان و ژیانتان بیانزانن و ھه مه  له  پویسته ن که زۆر شت ھه.  بیانزانن  پویسته  که یه زۆر شت ھه
              ......!     وتکی مژووییه که  ھه مه ئه. تدان ڕوڕه ڕی چاک و زه وپه ت له نانه ته. گرنگ و پویستن

  
  
  

  تا ره سه
  

  
  !بت تان ھه ئاسووده پشکۆ و ژیانکی  ی وه یان بۆ ئه ژ ته هنھاتوو

  
. ستتاندا بن ر ده هب  خوازن و پتانخۆشن له  ئاواتیان بۆ ده ی که و شانه موو ئه ر ھه هی ھ وه  ژیان بۆئه ته وونهتھا

 خوازیاری  ی که کارانه واو و نیوه  ناته کارهو  ئهموو  ر ھه یی بت و ھهوق و شاد ری شه  خوقنه تان پویسته پیشه
موو   ھه ی که وه  ژیان بۆ ئه ته ھاتوونه. نن یه گهب  ئامانجییان ن و به یان کهواو  زوویی ته ھنانیانن، به پ کۆتایی

 ژیان  ته ھاتوونه. ویستی و شادمانی بت  خۆشه  و ھاوڕیانتان پ له ماه ندامانی بنه ڵ ئه گه کانتان له ندییه یوه په
ر  به ، له پووڵ و دراو پویسته و یا  مادهتان  نده ر چه ، ھه  ژیانکی خۆش و ئاسووده یشتن به  بۆ گه ی که وه بۆ ئه

  نده وه نیا ئه ته!  دیی م و کووڕی بننه  ب که کانتان به موو ئاواته ر ھه ی ھه وه  ژیان بۆ ئه ته  ھاتوونه.ستتاندا بت ده
م  ھهڕنونی و م  ھه   چلۆن بیار و ئیراده یبینن که وکات بۆخۆتان ئه رکردن بخوازن، ئه فه  ئاواتی سه  که سه به

ستی  ر ئستا ده  فر ببن، ھهک یه ن و پیشه  کارک بکه ست به  ده  که تتانه هر ھیوای گه ئه. ن که رتان ده فه ڕسپاری سه
ن بۆ ئه  ھهلما کردنی پیشه  بۆ دهرج ل و مه  ھه ی که وهربوونی زمانی  گه ئه.  یه تان ئاماده که سپر ئاشقی ف

 و  ر ڕگاتان نییه سه ک له رگرییه  ھیچ به ، دنیا بن کهر ئاودان  سه  بهی باییم له  بهخود لخووڕینیئیتالیایی یا 
ن،   مووزیک ژه  ببنه ن، بۆ نمونه تان بگهکان  ئامانجه  به ی که وه  ژیان بۆ ئه ته  ھاتوونه ئوه. ن گه  ئامانجتان ده به

  . تتانه  و ھیوایه  دتانه  به ی که ر شتکی دیکه ر، دایک یا باوک یا ھه کته ر، ئه زانا، بازرگان، خووقنه
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بۆ    شادیی و بزه ن پاوپ بت لهش و ڕۆحتا ب له ستن، ئه ده و ھه  خه  و له وه نه که کانتان ده  چاوه ر کاتک که ھه

 ژیان  ته ھاتوونه. ر  سه رنه ل ژیان به گه  لهر نهھخۆش و شادیلی   ڕووداوگه  ڕۆژکی پ له ی بیاره وه  بۆ ئهژیان،
ھز و   به  که ش پویسته وه  له ن و بجگه ڕ بکه نین و خۆشی تپه ه پک کی ژیانتان به یه کهر چر  ھه ی که وه بۆ ئه
کشان و  ناسه  ھه  له  که پویسته.  بووندایک  له م ئامانجه ر بۆ ئه  ھه  ئوه چوونکهبگرن،  نگاو ھه خۆ ھه ڕبه باوه

   ژیان پاوپ له نگه ڕه. نرخ و گرانبایین بهزۆر  مرۆڤکی    ئوه ش بزانن که مه ئهربگرن و  بوونی خۆتان چژ وه
بات و تکۆشان  م خه ر ئه  ڕگای ھه ی له وه  ئه ژیان بۆ ته  ھاتوونه م ئوه بات و قوورسایی بت، به تکۆشان و خه

ن و  که بات و تکۆشانی ژیان س مه  خه  ھیچ له واته که. ن کانتان بگه وتن و ئامانجه رکه  سه دا به کانیانه ره ربه و به
ی  وه  بۆ ئهن ژیا ته ھاتوونه!  بن ی ملمالنی ژیانوتوو کهر  سه  ئوه ی بیاره وه ریا بسپرن، بۆ ئه  ده دڵ به
  !وتوو بن رکه ئاڵ و خۆش و سه نی ژیانکی ئیده ی خاوه وه  ژیان بۆ ئه ته ھاتوونه. خت بژین خۆشبه

  
 واتای شادمان   به م ژیانه  ناو ئه پ خستنه.   ژیاندا نییه  واتای ملمالن و گیروگرفت له  دایک بوونی مرۆڤک به له

 و  کی کورت بت ر ماویه ویش ھه  ئه ، کهیشتن به شادمانی ور و درژ بۆ گهنکی دو مه  ته ی که وه ک ئه ، نه بوونه
ین   پنج ڕۆژی ژیانمان کار بکه ی که وه  ژیان بۆ ئه ته ھاتووینه  نه ئمه. ڕوانی بکشین ت، چاوهنگیش ب نگ دره دره

 ھیالک  ی که وه  ژیان بۆ ئه ته ھاتووینه  نه.ین وتوو خۆش که  دوو ڕۆژی پشووی کۆتایی حه وجار دمان به و ئه
  حکووم نییه مرۆڤ مه.  وه ینهر بن و ھیالک و ماندوو سه ن و شهندبتی مانی ل سه  ئهواو ی تهک ڕۆژ بوونی کار یه

   تووانای خۆڕاگری له رجک بت که ل و مه ی ھهسلیم  و ته وه ره  سه  ترس بباته کی ژیانی به یه ر چرکه  ھه ی که وه به
زموون   ئه شکۆ پ لهنکی یی ژ وه  ژیان بۆ ئه ته ؟ ھاتووینه  چییه  ژیانی ئمه ڕاستی ھۆی ھاتنه به. بت  نهئاستیدا

 شادمانی، ساخ و  یانمان، واتهکانی ژ ته  خه کدا به یه کهرر چ  ھه ین و له کانمان بگه ی ئاواته  دانه  دانه ین و به بکه
که تی، بزه مهسین شق بگه و ئهی رفراز ، سهنین  و پ .  
  !ئاڵ بین  و خۆش و ئیده  ژیانکی ئاسووده نی موومان خاوه  ھه  پیویسته چت که  بیرتان نه له
و  کردنینواو  هتمای   ته  به خوازن، کارک که  ئاواتی بۆ ئه ک که ن، داھاتویه که  ده یای پوه  خه ی که و شته ئه
ری  ک سبه ر وه  ھه مانه موو ئه ، ھه وه نه که رز ده ستی دۆعای بۆ به ی دهیشتن سپاگه بۆ ده  ھا ڕزقک که روه ھه

ر ئاوات و  یشتنی ھه ست پاگه  ھزی ده ی که وه ن، بۆ ئه که  دهیای  خه ی که وه لهیکتر ز نزیکتانن، زۆر ن خۆتان له
  . شار داوه  دروونی خۆتاندا حه نیا له تک، ته ھیوایه

  
"کخراوی ئکی ڕزکخه یه زن و وزه جگار مهھکی ڕ کۆتاییه زیمه  عه ردوونه م گه  ئه که ری با ه ی ڕاگرتووه  بو زا   
  ."  و ھزه شکن له  به ش ئوهبشک .  یه ریدا، بوونی ھه  سه به
  

  )1834-1891 (3پنتایس مافۆڕد
  را ری نوگه نووسه

  
ن توان  ده م کتبه ی ئه وه  خوندنه  به ئاڵ و ئوه و ژیانکی ئیده ره به  یه م کتبه ڕنونی ئوه  نووسینی ئه ئامانج له

  ژیان زۆر ساکارتره. ی تدان بگات م جیھانه ڕ خۆتان و ژیانتان و ئه مه ڕ له رسووڕھنه لکی سه  ڕازگه ستتان به ده
 ھزی  ربرن و له ی ژیان ده  شوهساسی س و ئه  ئه ر له ر کاتک سه  و ھه وه نه که  بیری لده  ئوه ی که وه له
  مه  و پاش ئه وه بنه ر و خۆش ئاگادار ده مه  سیحری ژیانکی پ سه ربگرن، له ک وه روونتان که  ده شاردراو له حه

  .ر  سه نه به  دهتی و شادمانی  ساخی و سمه سوود و خۆش و پ له ژیانکی به
          !  وت و ژیانتان بگۆڕت ڕ که گه ی سیحری ژیان وه چیلکهداری  وه  ئهریا بسپرن بۆ  ده  ئستا دتان به واته که
  
  
  
  

                                            
3 Prentice Mulford 
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  ؟  هھزو   ئه چییه

  
  ". یه  بوونی ھه زانم که  ئه نده وه س ئه  به:  چییه"  ھزه"و   ئه من نازانم پتان بم"

   )1847-1922 (4لمبائلکساندر گاھ
  فون له ری ته خووقنه

  
کانی ژیان  سه موو ئه ھه. نفی ت و بواری نگاتیڤ یا مه تیڤ یا مووسبه بواری پۆزه:  یه  و دوو بواری ھه ژیان ساکاره

ی   ڕوانگه توانن له ده. ختیکردن و ھتد  خۆشبه ست به کان، کار و ھه ندییه یوه تی، دراو یا پوڵ، په مهکوو س وه
ر   به تان له نده به  دراوی زۆر و زه بت که  ھه ژیانتاندا ک لهل  قۆناخگه ڕنگه. نننفی بنو ت یا مه  موسبه وه ئوه

   که یه  ھه یه م گریمانه ت ئه نانه ته. ن ڕی که  تپه وه رفانی خاییه گی  به بن که لک ھه  کاتگه نگه ستدا بت و یا ڕه ده
  وتبن و کات له خۆش که ڕابت و نه گه ق ھه ره  وه وانه  پچه تیدا بژین یا به مه ساخی و س ڕۆژگارانکی زۆر له

ڵ  گه  له ی که وه ن و له که دی درووست دهن یوه  ساکاری په  به  که  جار بووهندک ھه. ر  سه نه ئازار و ناساخیدا ببه
ک  ک وه ندییه یوه ن ناتوانن ھیچ په ده ال ده قه ول و ته رچی حه جاریش ھهندک م ھه دان خۆشحاڵ ببن به هکی دیک خه

خش بووبت و خۆتان  به شادی وه التانه  بهم رده  کار کردن ھه نگه ڕه. ن بدهندی نوێ گرێ  یوه  ڕابگرن و یا پهڕابردوو
ن  تی بکه زایه  ناڕه ست به لک ئیتر ھه گه  ھۆی ڕوودانی کشه  به نگه م ڕه وتوو بزانن، به رکه  سه تاندا به هک  پیشه له

کی  یه ختی بۆ ماوه  خۆشبه نگه ختی ببن و یا ڕه ندک جار نووقمی خۆشبه  ھه نگه ڕه.  وه بچته یاد  وتنتان له رکه و سه
   مرۆڤ به م پیه به. وه  بیر چووبته واوی له  ته  تام و چژیتان به ک که یه  شوه  به وه وته زۆر لتان دوور بکه

زموون   ژیانیدا ئه وام له رده ز و نزمی زۆر و بهر تاڵ و شیرین و به ساڵ و مانگ و ڕۆژ و یا کاتژمری ،گشتی
  .  وه کاته ده
  
م   له ، دنیا بن که وه نه زمون بکه  ئهت رنی یا موسبه  ئه نفی زیاتر له رنی یا مه نه ژیانتاندا بواری  ر بت و له گه ئه
رتان  وروبه  ده له.  باشی ئاگادارن لی ان به بۆخۆشت  که گرتندایه ره  په  و له ستیپکردووه  ده ه وتکی ھه دا ڕه ینه به

لی خۆش و   ڕووداوگه  له هگرن، ژیانیان پاوپ ریان ورده مه انی پ سهی ژ ڕی خۆشیدا چژ له وپه لکی زۆر له مرۆڤگه
  ق به ه ح وه  دنیاییه به. ھا ژیانکن  خۆشتان شایانی وه  که وه ھننه بیرخۆتانی ده ش وه  ئوه بۆیه. ر شادیھنه

  .ن تی شایانی ژیانکی خۆش و ئاسووده  تایبه  به تیی و ئوه گش  و مرۆڤ به یه ئوه
  

، یوون ختی گه ت و خۆشبه عاده  سه وان به  وا ئه  که  چییانکردووه یان نازانن کهکان بۆخۆ خته  خۆشبه ی مرۆڤه زۆربه
کان ھزی  خته  خۆشبه  ڕاستیدا مرۆڤه له.  وتیانه س و که ھهوان ئاکامی  تی ئه عاده  سه زانین که  ئه موو ئمه م ھه به

  .ن  ئیدئاڵ بگهکی ژیان ی به وه  بۆ ئه ڕ خستووه گه خۆیان وه
  

 یا  سته ره  گرنگترین که ت له عاده  سه یشتن به  بۆ گه وه  دنیایه خش به ربه مه سهخت و  نانی ژیانی خۆشبه خاوه
تی ژیان  لی مووسبه و بوارگه ره توانت به  و ده ری ھزه شق خووقنه ئه.  رگرتووه کیان وه شق که  ئه عونسوڕ واته

  .ڕنونیمان بکات
  
ر  رانی ھه بهران و ڕ مبه سووفان، پغه یله ندان، فه رمهی، ب مۆکه  تا ئه وه تیه تای خووقانی مرۆڤایه ره  سه ر له ھه

م  ، به ر نووسیوه سه تیان له  و بابه شقیان کردووه  ئه رگرتن له ک وه ڕات باسی بوون و که  که  بهئایین و ئارمانک
ی   شوه نگه ڕه. ریان ناگرین  باشی فر نابین و باش وه کان به  جوان و خرخوازانه  وشه  ئمه ک له کۆمه

 واتای   که یه مه ی ئه که م ڕاستیه مانی زۆر زوودا ژیاون، به رده  سه  له سانک بت که  که ت به وان تایبه بارھنانی ئه
ھزترین   به شق، واته وو باسی قازانجی ئهم  و ھهمۆشدا سازن کانی ئه ر و گووفتهڵ وتا گه وان له کانی ئه ڕاھنانه

  .ن ھزی جیھان، دکه

                                            
4 Alexander Graham Bell 
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  شق ھزی ئه

  
 –فیزیکای نابیندرت  و  ماتر یا مادهی   شوه ر چی به گه   ئه-  ، که عریفییه شق توخم یا عوونسوڕکی مه ئه"
 شک  ھز له .....!  ره وپش به ره ر، زیندوو و به ریدانه کی کارتکه یه ھز وزه.  قیقییه وا و ئاو ھه ک ھه ر وه م ھه به

  ."     وه جووته کان ده ریا و ئۆقیانووسه ی زه پۆل و بزوه و فۆڕمی شه
  )1834- 1891 (پنتایس مافۆڕد

  را ری نوگه نووسه
  
  یناسن له ک ده ی خه  زۆربه ی که شقه و ئه ڵ ئه گه ن له که  ده ران باسی لوه ھنه ندان و مژده  بیرمه ی که شقه و ئه ئه
 و ھاوڕیان و  ماه  بنهی خۆشویستننیا ته) ندان بیرمه(وان   واتای ئه شق به  ئه. یه جیاوازییان ھه وی تا ئاسمان زه

رنی و  ک ھزکی ئه کوو وه ن، به  ناکهشق  ئه ستک چاو له ک ھه نیا وه وان ته ی ئه وه بۆ ئه،  کان نییه  دخوازه شته
کوو ھزی  ، به سست نیه و  شق ھزکی الواز، ب بن و ڕیشه ئه. یناسن ن و ده که ی ده  پناسهری ژیان کاریگه

 عوونسوڕی  ن، له وه ئای ژیانتانه ت و ئیده  موسبه شون ومی ر به گه ئه!  یه خشی ژیانی ئمه  به زه ت و وه مووسبه
،  یه ت بوونی ھه  و مووسبه ک ھزی ب ونه نیا یه دا ته م ژیانه له. گرنبر ک وه شق که ری ئه خش و شادیھنه به وزه
  .بن  و مه وه ته ی مووسبه یان ھزی جیاوازی دیکه  شون ده  به واته که
  

   ھزه وی به  زهو ئلکتۆمغناتیسی)  جاذبه( کوو ھزی ڕاکشان نی سروشت وهکا ره رسووڕ ھنه  سه ھزه
ی  و ھزانه وال بوونی ئه  و ئهالم مۆ مرۆڤ ب ئه م ئه ست پکران نین، به  قابیلی ھه ستی ئمه کانی ھه پنجینه

م  ست نییه، به  ده  گرتن به و)مسکردن له(ستلدان  ده قابیلی   که وان ھزکه ی ئه  ونه شقیش به ئه.  بووکردووه قه
   که یه  ھه وه ر ژیانمانه  سه زنی به  مه کی زده رییه ، کارتکه کانی دیکه  سرووشتییه هڵ ھز گه نیدا لهنگا سه  ھه له

 ب ھزی  ی به هو ، بۆ ئه وه بیننه م ده یه م قسه ن، ھۆکاری ئه ر شتک بکه ر شونک و ھه  ھه چاو له. ئینکار ناکرت
  ! چت و ب واتایه شق ژیان تیا ده ئه
  

  موو شتک پویسته  ھه پش له.  وه نه  بکه یه م وته ک بیر له یه ند چرکه بت؟ چه شق چلۆن ده  ب بوونی ئه جیھان به
ت  نانه ته. بوون ژیان نهر   سه ش ئستا له م پیه بوون و به ده  دایک نه ش له ، ئوه بوویایه شق نه ر ئه گه  ئه بزانن که

   به ین که گه  و بوانین تده وه ینه تر بیرکه ندک واوه ر ھه گه  بوون و ئه ھاتنه ده تان نه ماه ندامانی بنه  ئه ھیچکام له
 شق ر ئستا ھزی ئه ر ھه گه ئه. بوو ده ژیا و بوونی نه ده  نه یه ساره م ھه ر ئه  سه شق ھیچ مرۆڤک له ب بوونی ئه

  ه و کۆمه انیش ئه و پاش وه بته متر ده م و که  کهتی تی مرۆڤایه شیمه  حه  له وه  دنیاییه کۆتایی پ بت، به
  .  وه بته ویش ده ، ئه وه منته ده کۆتاییدا  له  ی که بچووکه

  
رانی  وه کان و بوونه کان و مرۆڤه نو  و دۆزراوه  بی خووقان و درووستکراوه  به ، ڕۆژانه م جیھانه ر ئه سه ر له گه ئه

ر  گه ئه. تی چاندوویه دی مرۆڤدا  لهردوون  سروشت و گه   که یه وه شقکه  ھۆی بوونی ئه نیا به بت، ته ش زیاد ده دیکه
 کردبایه، چوون ری نه فه  سه  فۆکه س به  ھیچکه نگه مۆ ڕه ، ئه بوویایه  دیاندا نه شقی فین له  ئه5برایانی ڕایت

وان و ھتد  ره ران، دۆزه  دی زانایان، خووقنه رما و تینی له شق گه ر ئه گه ئه. بوو ده  ئارادا نه ک له یه فۆکه
س  بوو، ھیچکه ده  نهکان ر گۆپه رما و ڕووناکی به  و گه ریسیته بوونی ئلکت واک له  ھه مۆکه بخشی، ئه ده نه
فوون و  له  ته بوو له ده بوو و یا توانا و بستمان نه ده  لخووڕین واتای نه یاره  و سه  چییه زانی ئۆتۆمبل یده نه

. ربگرین ک وه وه که تر کردۆته  ژیانیان ئاسووده ی که موو ئامر و تکنۆلۆژیایانه م ھه تلویزیۆن و ئینتنت و ئه
کرا  ک ساز ده  خانوویه ش نه یهم پ دا و به ده  نه وه  کاره یمانکارک دیان به ندازیار و په  ھیچ ئهشق  ب بوونی ئه به

وا و  تی و ده مهکانی ساخ و س  پداویستییه  لهس شق، ھیچکه  ب ئه به.   شار و شارۆچکه  و بان و نه  جاده و نه
  بوو و نه ک ده یه  و خوندنگه ب و قووتابخانه کته  مه  نه مانه  له بجگه. بوو ده ند نه مه ھره رمان و ئورژانس به ده

کان و مۆسیقا و زۆر  ره یکه کان و په  کشراوه کان و نیگاره  کتبه وه  دنیاییه به. ریش ر و خونه مامۆستا و ڕاھنه

                                            
5 Wright Brothers  
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بن   ھزی له وانه موو ئه کی خووقانی ھه ره ی ھۆکاری سه وه کران، بۆ ئه ده ق نه ش خه ری دیکه بواری ھوونه
ری  ور و به  ده بگرن و چاوک به  ھه م کتبه ن چاو له ر کوێ ھه  ھه  له ر ئستاکه هھ.  شقه تی ئه ھاتووی مووسبه نه

  .بوو ده  نهیرگیز بوون شق ھه  ب ئه ، به  و التانه ستی مرۆڤه رچی درووستکراوی ده  ھه خۆتاندا بخشنن، دنیا بن که
  
  ."بوو گۆڕستان ده   کپارچه  یه ی ئمه  خۆییه ساره م ھه شق ئه  ئه  ب بوونی به"

  )1812- 1889 (6ڕابرت برونینگ
  شاعیر

  
  ن که  ده  و ڕی پوهتانبزونت ه ئ  که،دا  ئوه  له  مان ھزه  ھهر شق ھه ئه
  
  به.  یه وه شقه  ھۆی بوونی عونسوڕی ئه موو به نی دارایی و پوڵ ھه  خاوه کان و بوون به یشتنی ئاواته نجامگه  ئه به

توانی  یده  نه  ھیچ ھزکی دیکه بوویایه شق نه تیڤی ئه ر ھزی پۆزه گه ئه. جوونتان نابتشق توانای  ب ئه
و، کارکردن، یاریکردن،   بوونی ئه ب ت به نانه ته. ستانتان بکات ه ھ ھاتنی خۆر ناچار به یانیان پاش ھه به

رکی  یکه ک په  وه  ئوهقش  ب ئه به. واستان ڕاده  موو کارکی دیکه  مۆسیقا و ھه کردن، فربوون، گوگرتن له قسه
  ی به وه خات بۆ ئه  و تکۆشان ده  جووه  به  ئوه  که شقه تی ئه  ھزی مووسبه وه ئه. بوون ده ردین و ب گیان به

  شق له نی ئهر ھزی ئه. ن کانتان تر بکه روونییه  ده نن و خواسته یه  کۆتایی بگه کانتان به ن، کاره کانتان بگه ئاواته
  رنیتر به نگ و بۆنکی ئه ت ڕه نانه کات، و ته یان زیاد و زیاتر ده ک پکدنت و ڕژه که ، شتی باش و به وه ھیچه
تی و  مهر س سه  به  ئوه  که وه چته نه بیرتان  له. خشت به پنت و ده سه کانی ژیانتاندا ده رنییه  نه ر بواره سه

 وجوودتاندا  شق له ی ژیانتاندا زان و ھزی ئه کانی دیکه موو بواره کانتان و ھه ندییه یوه و په   و پیشه دسمایه
  . شار دراوه حه
  
 ژیانکی خۆش و  وه له کانی ژیانتاندا، دیسانه ر بواره سه شدا و زابوونتان به مانه موو ئه ڵ ھه گه م بۆچی له به

بوو   ده ی که وجۆره تی و به  تایبه کانی ژیانتان به  چرکه  به موو چرکه ۆچی ھهبند نین؟  مه ھره ئاڵ به  و ئیده ئاسوده
بۆچی خست؟  خوازیانن، بۆتان ناڕه  ئاواته ی و شتانه موو ئه  ھه یشتن به ست پاگه لی ده ؟ بۆچی ھهباش بت، نین

 و   شادمانی و بزه ڕۆژکتان پ لهموو  ن؟ بۆچی ھه  ناتوانن بیکه  که که  پتان خۆش و باش و به ر کارک که ھه
  ؟  نین و خۆشی نییه پکه

  و ھزهخشن  به کانتان ده  کاره شق به  یا ئه واته که. بژرن ده ک ڕگا ھه نیا یه  ته ی ئوه وه بۆ ئه:  دایه وم لره
ر دوو   ھه له. ن یان نادهرنج ی چاویش سه  گۆشه خر به ن و یا نه که  خۆتان دهویی مۆ و که سته کان ده رنییه ئه

ک  بژاردنی یه  شون ھه نیا به  ته-ی ژیانتاندا  چرکه  به  چرکه ت له نانه  ته-کانی ژیاندا موو ڕۆژه  ھه تدا له حاه
ند  سه زموونکی دڵ په  جیاوازیی کاتک ئه ب انتاندا بهکانی ژی  چرکه ر کام له  ھه  ب شک له به. ن وه و ڕگایانه له

 ر  و ھه ویی کردووه یتان که که رنییه  ھزی ئهمیش خشیوه و ھه شقتان به م ئه دا ھه و کاته  له دات، ئوه دهڕوو 
ش  م پیه  و به بووه  نهدا و کاره ستی له شق ده  ئه بت، دنیا بن کهڕاند زموونکی تاڵ و ناخۆشتان تپه کاتکیش ئه
و  بوونی ئه دا و نه  ژیانی ئوه لی جوانن له ھۆکاری ڕووداوگه شق ئه.  رنی و تاڵ بووه تان نه که وه ئاکامی کرده

بوونی   نه  ئستاکه وه  داخه هب. تب ه د دوواوه گرتنی باری قوورسی ژیانی به ماوی و ھه نووسکی تاڵ، خه چاره
 و  ویدا دیاره ی زه ساره ر ڕووی ھه کانی سه ر خه  سه  جوانی به شق به کردنی ھزی ئه رک نه واو و ده زانیاری ته

کی زۆر قووڵ و  یه ج پیه وره  گه م گرفت و کشه  ئه ین که گه  خرا تده وه  ڕابردوودا بخشنینه ر چاوک به گه ئه
  .  ج ھشتووه تیدا به  مژووی مرۆڤایه نگی له پڕه

  
   ".کرت ژمار ده ناسراو ئه زکی نه ھ دا به م جیھانه چی تا ئستاش له ، که کانه  ھزترینی ھزه شق به ئه"

 )1881- 1955( 7ن تایلھارد دۆ شارد پییه
  سووف یله  و فه ئایین ناس

                                            
6 Robert Browning 
7 Pierre Teilhard de Chardin   
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کانی ژیانتانه ئاگادار  سوود و جوانه  به ری ڕووداوه  خووقنه  ھزک که  بوونی تاقه  له  ئیستا ئوه وه  دنیاییه به

و  ر له م ھه  ژیانتاندا پک بت، به زن له ولکی مه حه ی شۆڕش و ته وه کاری بنن بۆ ئه  به واته ، که وه ته بوونه
  توانت کار بکات؟ ڕاستیی چلۆن ده شق به  ئه  بزانن که ویستهمدا پ که ی یه نگاوه تا و ھه ره سه
  

  شق یاسای ئه
  

 و   سازانی نوان فۆکه وه نگی و پکه ھاوئاھه.   وه ی خۆیانه ره یته  ژر سه یاساکانی سرووشت جیھانیان گرتۆته
   ھۆی ئاڵ و گۆڕ له  به توانای فینی فۆکه.  بتوانت بفت  فۆکه ی که وه  ھۆی ئه بنه یاساکانی سرووشت ئه
   ھۆیانه  بتوانت به  که وه ته لکی دۆزیوه  ڕگاگه وه  ھۆی یاساکانی سرووشته کوو مرۆ به ، به یاساکانی فیزیادا نیه

 و  ، ئلکتریسیته کهسازیی فۆ سته ره توانت که  یاساکانی فیزیا ئه ی که و شوه ر به ھه. یدا بکات توانای فین په
ر  گه ئه.  یه شقیشدا ھه ر ئه سه  به ی خۆی، بشک توانای حوکمانی ره یته  ژر سه وی بگرته  زهی ڕاکشانی وزه
   پشدا یاساکانی بناسن، واته  له پویستهتان بگۆڕن، ن و ژیان مۆ که سه شق ده رنی ئه وت یاسای ئه تانھه ئه
  . ئاشنا بن ناوی ڕاکشان زترین یاسای جیھان بهھ ڵ به گه له
  

و  ری ئه ھا کارتکه روه  ڕابگرت و ھه وه  ئاسمانه کان به ساره تی ھه  توانیویه  که یه و یاسایه ر ئه  ھهیاسای ڕاکشان
  تۆم و مولوکۆل به ک ئه کانی وه ترین عوونسوڕه کان تا ڕزه ساره ک ھه سمان وهکانی ئا ره یکه زنترین په بۆ مه

ر   سه  له ھۆی بوونی ھزی ڕاکشان دا به  ئمهی خۆریی نزوومه  مه ری خۆر له وروبه کانی ده ساره ھه! کسان بت یه
ت  نانه ته ی ڕاکشان وزه.  نابن وازه هرت مالوالدا په  و به وه سووڕنه کانی خۆیاندا ده داره  مه جگای خۆیان و له

 جگای خۆیاندا  وی له ر زه  سه کانی ژیان له وی و پداویستیه ر زه رانی سه وه م بوونه وی و ھه م زه تی ھه توانیویه
کاری  سا توانن به  ژر خاکدا ده کان له وه ن و دانه کان ڕاکشی الی خۆیان بکه نگه توانن ھه کان ده گووه. ڕابگرت

  ی که وه  ھۆکار بۆ ئه ته  بوونه مانه خشن و ئه  ببه رانی دیکه وه  بوونه  به ھره نن و به یه ن و خۆیان پ بگه  بکه شه گه
   له یاسای ڕاکشان  بوونی واته که.  بداتز و جۆری خۆی هگ  ڕه  به ره رک بتوانت په به ر و گیانله وه موو بوونه ھه

وی و  ر زه نی سه کان و ئاژه موو مرۆڤه  نوان ھه  لهیاسای ڕاکشان. لمت سه ده  وه  شوازانهم  ھۆی ئه بهسرووشتدا 
م  ر به  و ھهیه  ھهنووسسازی ری چاره کارتکه گشتیی  ران به وه و بوونهکان  ریا و بانده کی نو زه ت ماسییه نانه ته

 و  ، درژه وه ک خۆی بمنته  گشتیی وه  به که زعه ی وه ژهو ڕۆ وی تا ئه ر زه  سه  زا و زێ له  که یه وه شه ھۆیه
خۆڕا  شتان و له کانی له شانی سلوله وه  و لک ھه وه  لک بوبوونه  ر به بهڕاکشان ی  وزه. بت وامیی ده رده به
. گرت ده ی ئاسمان و ھتد و قوو ره  بهکانتان کانتان و فینی ئۆتمۆبیله اهکانی نو م له ل و په وتنی که که جووه وه

م و  ئاوی چهی  وه مانهت  نانه کانتاندا و ته رداخه  نو په ی ئاو له وه دا و مانه ر جاده  سه لخوڕینی ترۆمبیل به
ل  و که موو ئه ر ھه  ھه  دنیا بن که واته که.  یه ئیمکانیان ھهڕاکشان ی   ھۆی بوونی وزه نیا به موو ته ریاکانیش ھه زه

  .دانی ڕاکشان ی وزه ره یته  ژر سه لهرتانن  ور و به  ده ی له النه و په
  

ن  گه کترین ده ڵ یه گه کانیان له شه  ھاوبه  خاه کان به کاتک مرۆڤه. کات کش دهڕاکتر  ک بۆالی یه  خهی ڕاکشان وزه
کان پک  وره گا گه کان و کۆمه نه ومهنجو کان، گرووپ و ئه وه ته کان، نه  شاره  ورده وجار ورده بن، ئه و لکحای ده

چن   ده سانکی دیکه ون و که که دووی فر بوونی زانست و یا تکنۆلۆژیا ده سانک وه  که ی که وه ھۆکاری ئه. دنن
ی   ھۆی بوونی یاسای وزه و بهمو بن، ھه  فر ده لی دیکه  کارگه کانی دیکه بن و خه فری خواردن ساز کردن ده

کانی مۆسیقا و  جۆره  جۆربه بکه کان، سه جۆره  جۆربه رزشیه  وه بکه و سه ره کان به  مرۆڤهڕاکشان.  یه وه ڕاکشانه
  و شته ره  به  ھۆی بوونی یاسای ڕاکشان نیا به  ته ئوه. کات کان ڕاکش ده  ماییه ه جۆری ئاژه نواعی جۆربه ئه

ش  ، ئوه بوویایه  بوونی نه م یاسایه ر ئه گه  ئه شرن و بزانن کهک کانتان ڕاده  دخوازه کانتان و شونه دخوازه
  .کشران ده  ڕانه تانه  ھه ی که و دۆستانه ھیچکات بۆ الی ئه
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  شق  ئهی ڕاکشی زهو
  
ر   ھهڕاکشان و ڕاکشران! شق ی ئه  وزه ی ڕاکش یا ڕاکشران واته ؟ وزه ی ڕاکشان یا ڕاکشران چییه ڕاستی وزه به
  کرن، له  ڕاکش ده و خواردنه خۆ بۆالی ئه  ئاو و خۆبه وته که ک ئه نییه مه متان بۆ خوارده ر کاتک ده ھه.  شقه هئ

 ھیچ مان ڕاکش یا ھهشق  ی ئه  ب وزه  به واته که.  داوه ری ھه  و سه دا بزووتووه  ئوه  له ستکی ئاشقانه ڕاستیدا ھه
  رجکدا ئیتر بۆتان گرنگ نییه ل و مه ھا ھه  وه بت له  نواندا نه شق له ر ئه گه ئه. بتدا درووست نا  ئوه ستک له ھه
نیا بۆ سک تر کردن  یه و ته ک تام و چژیان ھه ر یه  ھه  الی ئوه موویان له  ھه ی که وه خۆن، بۆ ئه  چی ده  ئوه که
 ھیچ  ی به وه ، بۆ ئه  چی نییه زتان له  و حه  چییه زتان له  حه هرگیز پ نازانن ک  ھه وه  ب ئه  به وه  له بجگه.  خۆن ده

نجۆرشرش به. ک بۆ الی ڕاناکڕاک وه بکی دیکه ت بۆالی که نانه  ته  ئک،  سک، بۆ ماینی ، بۆ شارک
و ) انکرگ حیزبک، ئاینک، نووسینک، وه(رگک  ک، جل و به ک، مۆسیقایه یه رزشک، پیشه ئوتۆمبیلک، وه
ور و   ده  به شقانه ستی ئه  ھه  که ی ڕاکشه نیا وزه ی ته وه ، بۆ ئهن زیان پ ناکه  ڕاناکشرن و حه ھیچ شتکی دیکه

  !خووقنت رمان ئه به
  
ک  ر یه  و ھه یه ک واتایان ھه ردووکیان یه ، چوون ھه  ناوی چییه کوا گرنگه.... شق   یا یاسای ئهیاسای ڕاکش"

  ".یاسان
 )1866- 1949(8چاڕلز ھانل

                             را نوگهری  نووسه
  

 نوان  لهکسان   یه بهزم  نگیی و نه  ھاوئاھه ی که ھزه و یاسا به ر ئه شق یا ھه مان یاسای ئه  ھه  واتهیاسای ڕاکش
ر  گه ئه. ک دنتپکاندا   تومییه ه مولوکولی و ئ و ھاوکات ڕزیلهکان  د و سنووره  ب حهژمار و  ب ئه کاکیشانه

وا جیھان لک پژ  نا، ئه ده ریان دانه سه ری خۆی له  و کارتکه وه موو شتکه  ھه نو کرده ده ی نه  ڕخنهیاسای ڕاکش
ر   سه  له یهم یاسا  ئه واته که. شان وه ده رانیش لک ھه وه شی مرۆڤ و بوونه کانی له  یا سلوله وه،  وه بووه و بو ده

  . یه تیی ھه تایبهگرنگ و ری زۆر و   کارتکهموومان بوون و ژیانی ھه
  
کن  ی یه  شوه  له ی که و شتانه موو ئه  ھه ت که  پمان دهیاسای ڕاکش، کان ساره کانی نوان ھه ندییه وهی  پی په به

س  ر جۆرک ھه  ھه  که یه م مانایه دا به انی ئوه ژی  له یه م وته ئه. بن ک ده زبی یه کشرن و جه کترین ڕاده بۆ الی یه
  ک شوه نیا یه  ژیانتاندا ته ر له گه  ئه واته.  وه کرته دا ده گه وتتان له س و که ش ھه و شوه ر به ن، ھه وت بکه و که

 پی یاسای  ، به م پیه به.  وه کاته دا ده گه فتارتان له  ڕه ک شوه  یه ر به ش ھه مانه  پش، ڕۆژگار و زه فتار بگرنه ڕه
فتاری   ئاکامی ڕه  که وه گرنه رده  وهردوون  ھزی گه رتان و له ور و به نی دهسا  که  له فتاره و ڕه ر ئه  ڕک ھهڕاکش
  . خۆتانه

  
  ".و ری ئه  دژبه و و له ڵ ئه گه کسان له  یه ،یه ک بوونی ھه یه وه  دژکردهک یه وه دهر کر  دژی ھه له"

     )1643- 1727 (9حاق نیۆتۆنئیس
  ڕیازیزان و فیزیکناس

  
  ی که وه و کرده ڵ ئه گه  له کسانه ن یه  دایمه  که یه ر بوونی ھه کی دژبه یه وه کدا، دژکرده یه وه ر کرده  دژی ھه له
   له مه ئه.  وه ڕنه هگ تان ده بۆخۆ کانتان دایمه وه ری کرده  کارتکه  ئاگادار بن که واته که. ن یکه  ده تاوه ره سه له

  . وه گرته  ده رچاوه  سهی ڕیازی و فیزیکیاساکان
  
 پی  ر به گه  و ئه وه نه که زموون ده رنیش ئه ی ئه وه  دژکردهوا رنی بت، ئه تیڤ و ئه ی پۆزه  شوه ر کرداری ئوه گه ئه

 بیر و  ن به وڵ بده ھه.  وه گرنه رده رنیش وه نه ئاکامی  واته ن، که وتک بکه س و که رنی و نگاتیڤ ھه شوازکی نه

                                            
8 Charles Haanel 
9 Isaac Newton 
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لی   ڕووداوگه رنی به  ئه  ژیانک پاوپ له ی وه ن، بۆ ئه کانتان گرێ بده ندییه یوه کانتان و په وه کاره رنییه ھزری ئه
وا  کانتان بت ئه ندییه هیو کانتان و په  ڕنونی کارهریی رنی گه ر نه گه م ئه به.  وه هن زمون بکه  ئه وه تیڤه پۆزه

رنی بوونی  رنی و نه  ئهتکر ڕاستی چلۆن ده به. ز و ناخۆش شیاو و ناحه لی نه  ڕووداوگه بت له ژیانتان پ ده
کانتان  وه رنی بوونی کار و کرده رنی و نه کانتان ئه سته بیر و ھزر و ھه  دیاره؟  وه ینه کانمان لک جیا بکه کاره

  !ن که دیاری ده
  
رنی و   ئه سته ت ھه نانه  سۆراغتان، ته رنی بنه رنی و نه کی ژیانتاندا بیر و فکری ئه یه ر چرکه  ھه  له نگه ڕه
  کانتان به سته کان و ھه رنی بوونی ھزره رنی و نه  ئه واته که. ن ده  نیشان ده وه ره ده کانیشتان خۆیان ڕووبه رنییه نه

 خۆتان   له ی که ستانه و شوه ھزر و ھه ئه. بن کرتیش دیاری ده تان ده گه  له کانی که وته س و که ی ھه ھۆی شوه
ل و  ت ھه نانه  دۆستانتان و ته بنه  و ده وه بنه ورتان کۆ ده  ده  پاشان له ن که له سگه و که ری ئه بن، دیاری که ری ده ده
ستی   پی ھزر و ھه موو به ، ھه وه بنه وڕوو ده ره یان به گه دا له ژیانتان  لهی له و ڕووداوگه کانی ژیانتان و ئه رجه مه

کی ڕوو  مه ڕه ھهوت و  که ھهی   شوه ر وا به کانی ژیانتان چ چاک و چ خراپ ھه ڕووداوه. خۆتان خووقاندووتانن
ڕتان   و چی چاوه وه هن زموون بکه  چ ئه  که ست و کارکردی خۆتان دیاریان کردووه  ھزر و ھه کوو شوه ن، به ناده
  !بکات

  
وت  س و که تان ھه گه ش له یه و شوه ر به  ھه ن و بزانن که وت بکه س و که  ھه  پتان خۆشه ک که یه ر شوه  ھه به"
  وه کی کرده حه  پی مه ر ڕتان، به  سه ڕوانن بنه  چاوه کانی که وه موو دژکرده  ھه ی که وه بۆ ئه ....  وه کرته ده

  ". نگندراون و ڕوویانداوه سه کانی خۆتان ھه پشووه
  11) دوای زایین30ی پش زایین تا 5ور و پشتی  ده (10سیح مه

    6:38 ئینجیل لوکاس
  
 کاتک دۆست  بۆ نمونه. وان ڵ ئه گه  له وتی خۆتانه س و که تان، ئاکامی ھه گه  له کانی دیکه وتی خه س و که ھه

  کانیدا به له ل و په ی که وه  کاتی گوزانه ن و له تی به تی یارمه یه که ی خانووه وه مای گوزانه ه ت کتان به یا ھاوڕیه
 خرایی بۆخۆتان  تان چلۆن به فتاره و ڕه ری ئه  کارتکه یبینن که وجار بۆخۆتان ئه ھن، ئه نیای مه ته
بی ئازارتان و  به  ھۆ و سه بته تان ئه که ماه امانی بنهند  ئه کک له  کاتک یه وانه  پچه یا به.  وه ڕندرته گه ده

لی   شونگه  له بوونه و تووڕه ر ئه  ھه بینن که بن، دوواتر ده  ده  و لی تووڕه وه نه ده رچی ده رپه  تووندی به ش به ئوه
وه و  نه بووردن بده و ل  چاکه ر به کاریش ھه خراپه ومی   چاک وایه بۆیه: و. ( وه ڕته گه  ڕووی خۆتاندا ده هدا ب دیکه
   .)ن که  خۆتان تاڵ مه ی خۆتان له که  ڕۆژه وه سکه فتاری که  ھۆی خراپ بوونی ڕه به
  

ری  کانتان خووقنه سته ی بیر و ھه شوه. ن که ی ژیانی داھاتووتان بۆ دیاری ده کانتان شوه سته بیر و ھزر و ھه
ج  سبه وجار ده  ناخۆش التان درووست بت و ئهیستک ر ھه گه ئه. اتووی ژیانتاننکانی داھ زموونه کان و ئه ڕووداوه
موو  س و ھه موو که  ھه وه  دنیاییه به" کات ڕوانم ده مۆ ڕۆژکی دژوار و ناخۆش چاوه ئه "  که وه نه  بکه مه بیر له

  ! ر  سه رنه ڕۆژکی ناخۆش بهمۆ  ی ئه وه کتر بۆ ئه ستی یه  ده نه ده ست ده رتان ده وروبه شتکی ده
  
 خۆتان بن   و به وه رنی بیر بکاته  ئه وجار ھزرتانیش به ستکی خۆش التان درووست بت و ئه ر ھه گه م ئه به
ر  گه بت و ئه نیا ڕۆژکی خۆش ده ئاکام ته"  ره به کات یا ڕۆژکی خۆشم له ڕوانیم ده مۆ ڕۆژکی خۆش چاوه ئه"

رنی بن،  ئهر ھزری   سه لهواوی ڕۆژ   و ته وه نه  بکه  دووپاته  ژیاندا ڕۆژانه ش له رنیانه  ئه  و ھزرهست  ھه مجۆره ئه
رتان  ور و به موو شتکی ده سک و ھه موو که ر و ھه  سه ڕواته تر و خۆشتر ده  ژیانتان ئاسووده وه  دنیاییه وا به ئه
  ! وه نه  تاقی بکه. پش  بواته  باشترین شوه ن بهتای ژیان وه ک بۆ ئه ستی یه  ده نه ده ست ده ده
  

                                            
10 Jesus 
  وه سیحه دایکبوونی مه تی له کا  ڕۆژژمری زایینی ڕک له ، وادیاره وه وتۆته پش ڕۆژژمری زاینییه  که وته م ڕکه ئه: و 11

. ندراوه دانه  
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  !)آھنربا ( ن ی ئاسنگره ژبیی و ونه ته   به ئوه
       

کانتان،  ندییه یوه تی، په مهی دارایی، س ڕاده. کات وت ده هس و ک  ھه  پی کرداری ئوه  به  دایمهیاسای ڕاکش
 ھۆی   به  ئوه رجن که ل و مه مان ھه  ڕاستیدا ھه ن، له یکه  ژیانتاندا ده  له زموونک که موو ڕووداو و ئه تان و ھه پیشه

 بیر و  ڵ دراو و پودا ئوه گه ندی له یوه  په ر له گه ئه.  و خۆتانتان ڕاکشاوه ره  به وه ستتانه میغناتیسی بیر و ھه
   لهشبین ی گهکانک ر ڕگاتان و خه  سه ا دته بواری دراود رنیش له رجی ئه ل و مه بت، ھه رنیتان ھه ستکی ئه ھه
ندی  یوه  په ر له گه م ئه به. وت چنگ که ی زیاترتان وه دا پاره رجه ل و مه و ھه ی له وه  بۆ ئه وه بنه ورتان خ ده ده
زبی   بواری پودا جه هشبین ل کانی ڕه وا خه دا، ئه وبواره شبین بن له رنی بت و ڕه ستتان نه ڵ دراودا بیر و ھه گه له

  .کانتان چۆڵ و ھۆن  ئاکامیشدا گیرفانه  و له سانه  که و جۆره بت له ورتان پ ده ن و ده که خۆتان ده
  
وت و   بمانھه  بزانم، چوونکه مه خر، پویستیش ناکات ئه  یا نه شقه وی ئه یه  په وه  زانسته نازانم ئایا مرۆ به"
کات،   کار ده وی  زه یاسای ڕاکشی وانه ، لهکانی دیکه  یاسا سرووشتیهکوو ر وه  ڕک ھهشق ئهوت یاسای  مانھه نه

  ". ناگۆڕت که ته  بابه ھیچ له  مه ئهین،  یکه ین یا نه جا بوا بکه
     )1869- 1948 (12مھاتما گاندی

   ھندری سیاسی کاریزماتیکی ڕبه
  
ئایا ھزر و .  ی ژیانتانه ری شوه  دیاریکه ستی ئوه ر و ھزر و ھهی بی  شوه پی یاسای ڕاکش  به وه نیاییه د به
ن،  خۆتان نیشان به رکامکیان له  ھه ، ئوه جیاوازی نییه  وه الی یاسای ڕاکشه ی بهرن  یا نه رنییه  ئه ستی ئوه ھه
 ڕووی خۆتاندا  خراپ، بهوتی خۆتان، چاک یا  س و که ر ئاکامی ھه مکی دادوه که ی حه  ونه  به و یاسایه ئه
م  به.  هو ستنهیانبی  و ده وه داته  گوتاندا ده کانی خۆتان به  ڕک قسه نگ که  دهی کوو ئاونه ڕک وه.  وه داته ده
  ۆڕشک له و کرداردا ش وه ست و بیرکردنه رگرتنی ھه ی وه  شوه  ئاڵ و گۆڕ له توانن به  ئه  ئوه  کهچت بیرتان نه له

رنی و  لی ئه ستگه  و ھهشبینی  ھۆی گه ن و به کهسپب  ده ر ئستاکه ھه.  بنن و ژیانتان بگۆڕن ژیانتاندا پکی شوه
  !رتاپای ژیانتان بگۆڕن  سه وه ئۆپتیمیستییه

  
  

  کان شبینه شبین و ڕه  گه ھزره
  

.  یان گرتووه رچاوه  سه وه ھزری ئوه بیر و  ر زمانتاندا دت، له  سه  به ر شتکیتریش که  و ھهکان روونیه  ده ھاواره
  و ڕسته  پشتر بیرتان له وه  دنیاییه به" مۆ  ئه چ ڕۆژکی خۆشه " بن که ری ده سک ده  الی که  کاتک له بۆ نمونه
ر  سه هر زمانتاندا، ب سه ری به  کارتکه  له کانتان بجگه ھزره.   نو زارتان و وتووتانه وجار ھاتۆته  و ئه وه کردۆته

تا ھزری  ره  ڕاستیدا سه ستن، له ده و ھه خه یانیان کاتک له به.  یه ی ھه ره یته وت و کرداریشتاندا سه س و که ھه
 کردار و  نه که  ده که وجار ھزره  و ئه وه ستان کردۆته  ھه  و بیرتان له  مشکتاندا خووقاوه ستان له ھهو  خه له
  .دا ڕوونادات  ئوه وتک له س و که  ھیچ ھه وه  ب بیرلکردنه  به ن که بووی که قه. ستن ده ھه
  

توانرت  م چلۆن ده ن، به که کانتان دیاری ده کانتان و کرداره رنی بوونی وته رنی و نه ی ئه کانتان شوه بیر و ھزره
زووی   ئاره  که وه  کرده شتک تان لهر کاتک بیر ، ھه ره؟ ساکا وه کان بناسرنه رنی بوونی بیر و ھزره رنی و نه ئه
   که وه نه لک بکه  شتگه ر کاتک بیر له  ھه وه!  بژاردووه رنیتان ھه  ڕاستیدا ھزری ئه تی، له زتان لیه ن و حه که ده
م   ئابه واته هک. کشرن کان ڕاده رنییه  نه و ھزره ره وا به تی بیان بینن، ئه زتان لیه  حه ن و نه که زووی ده  ئاره نه

  . ن وجار بیاری خۆتان بده  و ئه وه نه کان لک جیا بکه رنییه رنی و نه  ئه توانن ھزره ک ئاوی خواردن ئه  و وه شوه
  

                                            
12 Mahatma Gandhi 
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.  وه نه م بکه یه م ڕسته ستن و بیر له ک ڕاوه یه چرکه. وت  خۆشیتان ده وێ که  ژیان ده تان له و شته نیا ئه  ته ئوه
یان  و شتانه ر ئه س ھه موو که ؟ ھه ، وانیهست ھنانیشی نین ده وا خوازیاری به وت، ئه کتان خۆش نهر شت بشک ھه

  .  زی لی نییه  ھیچ حه  که  نییه وه یدا کردنی شتکه شون په س به  که واته که. تی زیان لیه  حه  که که ره گه
  
و  ئه " ن بۆ نمونه وجار ده  و ئه وه نه که  و خوازیارین بیر دهتی زتان لیه  حه  که وه لکه ی شتگه  باره ر له گه ئه

و  ره ش به رنیانه  ئه و ھزره ر ئه بن و ھه رنی ده کانتان ئه  بیره واته که"  ز لیانه  جوانن، زۆرم حه نده  چه پوانه
و  م کاتک بیر له به. وت تان خۆش دهکان  جوانه  پوه ری ببن که  ساکاری ده ی به وه  بۆ ئه وه ڕنه گه خۆتان ده

یری  سه"  وجار گووفتتان ده ، ئه رنییه ریان نه سه ون و بیرتان له  خۆشتان ناون و یا ناتانه  که وه نه که  ده شتانه
موو ناختان  کان ھه رنییه نه   ھزره  که دایه وجار لره ئه، "ی بیکم وه ر بانکک ببم بۆ ئه گه ، جا مه کانی که نرخه

 ڕووی خۆتاندا  ، به  نییه  دی ئوه  ھیچ کلۆجک به  به رز که ک نرخی به تکی وه ی بابه وه گرن، بۆ ئه دهدا
  ! وه بشکته

  
  م پیه ه، ب زیان لی نییه ن که حه که  ده  قسه وه  پکه وه لکه تگه ڵ بابه گه ندی له یوه  په  له کان زیاتر سه ی که زۆربه

ویستیان بۆ  شق و خۆشه ر تۆزکیش ئه گه وجار ئه کات، جا ئه  ده شه دات و گه ده رھه واندا سه  لهشبینی تا ڕه ره سه
  .ن که ری ده  ب به و باسه کانی ئه  باشه خۆڕا، خۆیان له شته  له م شوه ن و به کهویش باس نا بت، ئه  ھه که ته بهبا
  
 جگای   به کان که  مرۆڤه  له سته و ده ئه. ئاڵ  و خۆش و ئیده یانکی ئاسودهنی ژ  خاوه شق ببینه  ب ئه  به حاه مه

 و باس و  وه نه که کان ده رنییه  ئه  شته  بیر له ، دایمه زیان لی نییه ی حه وانه کان و ئه رنییه  نه  شته  له وه بیرکردنه
  ن له ژین و ئاسووده نددا ده مه ھره ئاڵ و به ژیانکی ئیده  وا له خشن، ئه به شقیان پ ده ن و ئه که ر ده سه خواستیان له

   و دایمه زیان لیان نییه  حه  که یه و شتانه ر ئه سه موو بیر و ھزریان له ی ھه وانه ی، ئه که وانه  پچه به. ژیانیاندا
  !ن خه ویه سته دهشاکلی ژیانیاندا  کان و مه ڵ گرفته گه  له ، دایمه ر زمانیانه رنی وردی سه ی نه وته

  
  ".کانی ڕۆژگار ڕزگارمان کات مه کان و خه موو تایه  ھه توانت له  ئه  که که یه  وشه شق تاقه ی ئه وشه"

  ی پش زایین)496- 406 (13سۆفۆکلس
            شانۆنووسی یونانیشاعیر و 

  
  

  ن کانتان بکه زه  حه باس له
  
تر  روه  و ھه ست دانی پیشه  ده خۆشی و له ندی، نه یوه پهت بوونی سس، بوونی داھات تتان له نه ر کات شکایه ھه
زتان لی   حه  که یه و شته تان ڕک ئه که دوانهکتی ھزر و ل  ڕاستیدا بابه بن، له  دهانری  ده وه  ناخۆشیه بت و به ھه

و   ئه مانه کات، ئه تان ده  تووڕهی وه  بیر لکردنه سک که  که واکی ناخۆش یا باسکردن له ی ھه وه گانه.  نییه
ول یا  قهر   سه یشتنه نگ گه ڕکردنی ڕۆژکی ناخۆش، دره  تپه  کردن له قسه. زتان لیان بت  حه  ئوه  نین که شتانه

،  ج مانتان و ھتد  و به تار و یا فۆکه  پاس، قه هیشتن ب گه  نو تافیکدا، نه  له وه رارک، گیرکردن و مانه قه
  زانن که  زۆر چاک ده . یان نییه وه بیرلکردنه  زتان له  حه  که وه نه که تان بۆ زیندوو ده ریانه وه و بیره  ئه مانه موو ئه ھه

موویان  موو جارکیش ھه ر بیار بت ھه گه  و ئه وه وڕوو ببنه ره توانن به  و گرفتدا ده ڵ زۆر کشه گه  له  ڕۆژانه ئوه
وجار ژیانتان ھند دژوار  ن، ئه رقاڵ بکه  سه وه  ناخۆشانه خوازراوه  نه و ڕووداوه  و مشکتان به هو بیر خۆتان بننه وه
  .رک و مالمالندا بن بات و کبه  خه لهڵ ژیان  گه له   ناچار بن دایمه  که وه بته ده
  
  بۆ نمونه. کانتان موو کاته تی ھه ده عا نه کان بکه ره  دخۆشکه واه کان و ھه  خۆشه ر شته سه کردن له قسه  واته که

  نده  چه ری ببن که  یا ده  خۆشی کۆتایی ھاتووه  و به ری گرتووه  خر و خۆشی سه  به ن که رارک بکه باسی قه
توانن  ت ده نانه ته.  وه ول بمننه ن خۆشقه ده وڵ ده  ھه  و خۆشتان دایمه وله ولی و مرۆڤی خۆشقه  خۆش قه زتان له حه
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   له  بیاره ن که  بکه و قازانجه  له ن قسه وڵ به ھه. ن بکهروون  ش و ده لهتی  مهکانی س  باسی قازانجه  دانه به  هدان
 و  ی پله وه بیرھنانه ت وه نانه ته. وت که دهگیرتان  وهدا   درژماوه یا له زوویی  تان به که له عامه تان یا مه که کاره
  توانت زۆر له  توی ڕۆژدا ده وتوو له رکه کانی سه ڵ خه گه کانتان له  تووند و تۆه دیهن یوه ی باشتان و په پایه

و  ی ئه وه ن بۆ ئه کانتان بکه  ز و ویسته  حه م باس له ر ده  ھه پویسته. ر بت تاندا کاریگه ی ڕۆحییه وه ره  سه بردنه
  .ن زب بکه  خۆتان ڕاکش و جهو الی ره  به تی زتان لیه وت و حه  خۆشتان ده ی که شته

  
ل و   شتگه تتان له م شکایه رده  ھه وه نه نپاته بکه  و چه کان دووپاته رنییه  نه ته  بابهک تووتی وه  بت و ڕۆژانهر  گه ئه

  نه که هندکراو خۆتان د لبه سی ته فه ی نو قه ک بانده ر وه  ڕاستیدا ھه ، له زتان لیان نییه  حه لک بت که ڕووداوگه
تان زیاد  که سه فه کانی قه له  ته لک به ن ته ده  ده وه  بیرلکردنه و شوه  به ره ر کاتکیش په دیلی ھزری خۆتان و ھه

   و چژ له وه نه خه کانی ژیان دوور ده  جوانه  ڕووداو و شته ست و ھزری خۆتان، خۆتان له  ده  به  م شوه ن و به که ده
  . رناگرن ژیان وه

  
زیان   حه  که یه نه جوانا و شته ر ئه ن ھه به  ده ھره ۆش بهئاڵ و خ  ژیانکی ئیده  له ی که سانه و که ر زاری ئه ی سه قسه

  ی جوان به روازه زاران ڕگا و ده ان ھه ھزری خۆی ئاڵ به  ژیانکی ئیده هیشتن ب  بۆ گه واته که.  و ئاشقیانن لیانه
ر  گه ئه. فن و ئاشقی فینن کاندا ده رزایه  به  له منن که لک ده گه ک بانده ر وه و ھهوه  نه که ڕووی ژیانیاندا ده

 خۆتان بپسنن و بۆ ی که سه فه کانی قه نده لبه  ته پویستهبت  ئاتان ھه ھا ئیده وت ژیانکی ئاوه تان ھه ش ده ئوه
  ن که  بکه و شتانه کانی ژیانتان و ئه  خۆشه  شته یا باس لهن  ته ربگرن، واته شق وه  ئه تی له ش یارمه سته به و مه ئه
  !ن که ستبوون و ئازادی ده ربه  جۆرک سه ست به کی کورتدا ھه یه  ماوه لهوجار  ئه و ئاشقیانن،  زتان لیانه حه
  
  ". یه  کلیلی ئازادی ئوه  مه ، ئه وه تی ژیان بناسنه قیقه توانن ھه جا ئه" 

  ) دوای زایین30ی پش زایین تا 5ر و پشتی و ده (سیح  مهعیسا
   8:32 ئینجیل یونس

  
ڵ  گه  ک بن و یا له ئوه   که گرنگ نیهھیچ  بت و ارکی ناموومکین، موومکین دهر ک شق، ھه ی ئه بوونی وزه دارا به

موو   ھه  و مرۆڤ له وه کاته سک ده فه ر قه شق قووفی ھه ی ئه ی وزه وه ، بۆ ئه وه بنه ڕوو ده رجکدا ڕووبه مهلو چ ھه
ی  که سه فه کانی قه له تی ته  توانیویه وه شقه  ھۆی ئه نیا به  ته ناسم که خاتوونک ئه. کات ند و زیندانک ڕزگار ده به
 زیواجکی نالۆژیکی  ق له به ڕاندنی بیست سای ڕه  ناچار بوو پاش تپه م خاتوونه ئه. ور و پشتی خۆی بشکنت ده
موولی ئازار بکات،  حه ی دژواری بکشت و ته وه  جگای ئه م به  بکات، به وره کانی گه ژاریدا مناه ڕی ھه و په له

ر و ئیتر   ده  ھزری خۆی بباته یبوو له  ژیانی پشووی ھه تی له زایه یی و ناڕه نفرین و تووڕهر چی   ھه بیاریدا که
رین  شتی ناش ست به و و ھه ستی ئه  ھه بنه ن و نهکووت گ دانه  خۆیدا ڕه  له هو بزاریان ی ئه وه  بۆ ئه وه کاته بیری لنه

وی دا   ھه وه  جگای ئه کوو به دووا به  خراپی نه ی به که  کۆنه  مرده ر له ک ھه ودووا نه وه  له و خاتوونه ئه. کات نه
  میش بیری له رده  و ھه وه شکیدا ج بکاته م  و بیر و ھزری جوان له وه  کۆنانه پاک بکاته و شته ھزری خۆی له

و ئوروپا  ره ر کردن به فه کرد بۆ سه کانی خۆی ده  ئاواته  و باسی له وه کرده ئاڵ بۆ داھاتووی خۆی ده رکی ئیده ھاوسه
و پاشان رگرت  ک پاساپۆڕتی وه یه م پاش ماوه بوو، به  پوی زۆری نه شدا که وه ڵ ئه گه و له)  مریکاوه  ئه له: و(

  .و سپانیا کرد ره رکی به فه سهری کین و  فه ندک پداویستی سه ھا ھه روه بلیت و ھه
  
د  کرندییان ماوه ک زه یه  و پاش ماوه وه تهئای خۆی بدۆز  دی خۆی و ئیده  بهرک دا توانی ھاوسه ره فه و سه  لهر ھه

. ن ست پبکه وێ ده لهر  وه خته ی ژیانکی نوێ و به وه بۆ ئهو سپانیا ڕۆیشتن  ره  بهکانی ڵ مناه  گه وجار له و ئه
و  کانی ئه  خۆشترین شونه کک له ریا و یه ر زه سه یان له که  خانووه سپانیا و ج بوونیان له شونی نشته

  .ر  سه برده ڕی خۆشیدا ژیانیان ده وپه  بوو و له یه ناوچه
  
 شتی  م باس له رده  ھه  کهبوو داشی بیاری، وه خۆی دوور بخاته کان له هز  ناحه  بیاریدا ھزره  که و خاتوونه ئه

  نجامیش خۆی له رئه  و سه وه کانی بکاته ھاتووه دی نه  وه  ئاواته کانی بکاتن و بیر له زه  حه خۆش و جوان و باس له
  .یشت ی گهئای خۆ ری ئیده  ژیان و ھاوسه ت ڕزگار کرد و به یی و نفره ئش و ئازار و تووڕه
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 و  زتان لیانه ی خۆتان حه تانه و بابه ڵ ئه گه ندی له یوه  په  کردن له  و قسه وه ب سنووری بیرکردنهتا توانایی  ھه

یاسای ! ن گهکانتان ب ئاه  ئیده  ژیانتاندا بخووقنن و به توانن شۆڕشک له بت، ئه دا بوونی ھه  ئوه ئاشقیانن له
و  توانت فکر و بیرتان به  ئه نی ھزکن که  خاوه ش ئوه م پیه  و به یه ھزری ئوهو کان  سته  ھه  وم بهڕاکش

  ! کانتان شبینییه  و گه شقه نیا ئه ش ته و ھزه مۆ کردنی ئه سه  بکات و کلیلی دهویی  که  ویستی خۆتانه ی که وهش
  
  ." یه یهیاسام   بردنی ئه ڕوه  واتای به خشین به شق به ئه"

  )ی زایینی67 تا 5ور و پشتی  ده (14 پاوڵتسن
  سیحی رکی مه ڕبه

  13:10کان  ڕۆمییه       
  

   ھزکانی کورتکراوه
  

  ر به گه ئه.  یه  ژیانی ئمهشی  و گهرنی کوو ھزی ئه ، به ما یا سست نییه ھزکی الواز، ب بنهشق  ئه •
 .  پیشه نه شق بکه  ناوی ئه وا عوونسوڕک به ن، ئه هو کانی ژیانه ئاه کان و ئیده رنییه  ئه شون بواره

موو   دارایی زۆر، ھه یشتن به تی و گه زتان لیه  حه ر شتک که  ج کردنی ھه کان، ج به  ئاواته یشتن به گه •
 .ن گه  ئاکام ده شق به  ئارادا بوونی ئه  ھۆی له به

نگ و  ڕهت  نانه کات و ته قنت و پیان زیاد دهخوو کان ده  باشه  شته وه  ھیچه شق له رنی ئه ھزی ئه •
 .خشت به  ده   ژیانی ئوهکانی رنیه  نه  بواره بهچژکی جوانتر 

  وه نیا بیر له  ته ی ژیانتاندا پویسته  چرکه  به  چرکه ت له نانه  تهکانی ژیانتان و موو ڕۆژه  ھه  له وهئ •
 .ن مۆ بکه سه شق ده رنی ئه هخشن و یا ھزی ئ شق ببه  ئه  که هو نه بکه

 و  ره یته  ژر سه  ژیانتان له  که یه و یاسایه ر ئه  ڕاستیدا ھه ، له شقه مان یاسای ئه ر ھه  ھهیاسای ڕاکش •
 . ودایه ری ئه کاریگه

ر  گه ئه.  وه کرته دا ده گه وتتان له س و که ش ھه یه و شوه ر به ن، ھه وت بکه س و که رجۆرک ھه ھه •
 و  وه نه که زموونی ده  و ئه وه گرنه رده رنیش وه ی ئه وه وا دژ کرده بت، ئه رنیان ھه کانتان بواری ئه وه ردهک
رنیش  وا ئاکامی نه ن، ئه کانی ژیانتان کردارک بکه رنیه  نه  بواره ی به که وانه  پچه ر به گه ئه
 . وه گرنه رده وه

   ژیانی ئوه کات که  دیاری ده ی کرداری ئوه کوو شوه ن، به  پک نایه خۆڕا روا له کانی ژیان ھه ڕووداوه •
 .ڕت  کام بواردا تپه به

ی  تدا ئاونه  حاهر دوو  ھه  بت یا خراپ، چوون له چاک ستی ئوه  ئایا ھه ھیچ جیاوازی ناکات که •
 . وه بینته ستی خراپ، خراپ ده بینت و ھه ستی چاک، چاک ده ، ھه وه ڕته گه کانتان بۆخۆتان ده سته ھه

   بواره کانی ژیان، باس له رنیه  نه  بواره  جگای باس کردن له  به  دایمه ی که  مرۆڤه ه و کۆمه ئه •
وت و  سکه ش ژیانکی خۆش و شادمان و پ ده وا دایمه ن، ئه که کانیان ده ز و ویسته کانی ژیان و حه رنیه ئه
  . یه ندیان ھه مه ھره به

کانتان  زه  و حه وه بیرخۆتانیان بننه  و وه وه نه کانی ژیانتان بکه  باش و خۆشه  ڕووداوه اس لهب •
ک   وه کانی ئوه سته ن، ھه کان ڕاکشی الی خۆتان که ز و ویست و خۆشییه ی حه وه ، بۆ ئهبووروژنن

 ! وان هئاسنگر
زتان  ی خۆتان حه تانه و بابه ڵ ئه گه ندی له یوه  په  کردن له  و قسه وه تا توانایی ب سنووری بیرکردنه ھه •

   ژیانتاندا بخووقنن و به توانن شۆڕشک له بت، ئه دا بوونی ھه  ئوه  و ئاشقیانن له لیانه
 !ن کانتان بگه ئاه ئیده

                                            
14 Saint Paul 
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ی  ن وزهھزتری  به کتان له خشن، که به شق ئه ی کاتک ئه وه خشین، بۆ ئه شق به  ئه ن به ت بده خۆتان عاده •
 . رگرتووه  وهردوون گه

  
  
  

  کان  و نسوهست ھزی ھه
  

  
  ."  که ڕازست ھه"

  )1905- 1972 (15نریل گۆداڕد
  را ری نوگه نووسه

  
  
  

  ستن  ھه  پ لهیرک وه  بوونه ئوه
  
 کاتی   له نگه ڕه.  یه ست کردنتان ھه  توانای ھه وه دایک بوونه  کاتی له ر له ش ھه وان ئوه ک له موو مرۆڤک و یه ھه

ستن و چاالک  ون و ڕاناوه رگیز ناخه کان ھه سته م ھه ویت، به  کار بکه  له خۆئاگای ئوه به نیھاد و ناخینووستندا 
شتان  کانی له ندامه  ئه  ھیچکام له ستدارن و رکی ھه وه  بوونه ئوه. شدا مابت  له  ژیان له ی که و ساته منن تا ئه ده
  !ن  بوون و ژیان بکه ست به  ھه وه وانه  ھۆی ئه  به  درووست بوون که وه کوو بۆ ئه بوون، به نهخۆڕا درووست  له
  
بۆ  16ست لسوونن دهستی دیتن، بیستن، چشتن، بۆنکردن و  ھه  کان واته  پنجینه سته ھه  نی  خاوه  ئوه رکام له ھه
     . ن موو شتک بکه  ھه ست به  ژیانتاندا ھه ی له وه ئه
  
خووقنن بۆ  دا ئه  ئوه لهستپکردن   لسوون ھه یتن و بیستن و بۆنکردن و چشتن و به توانای د ستانه م ھه ئه
ستدار  ری ھه وه ک بوونه  بوونی خۆتان وه ست به ن و ھه  ژیان تبگه کانی  خۆشی و ناخۆشییهموو  ھه لهی  وه ئه
  وه ویشه  ھۆی ئه  و به ستداره ندامکی ھه  ئه  که  پست کشراوه رگک له  به دا شی ئوه موو له ر ھه ر ھه  سه به. ن بکه
  .بت وت موومکین ده که ریده شتان به درت یا له شتان ده  له  له موو شتک که  ھه ستکردن به ھه
  

  سته و ھه تووتان بهی ژیانی داھا وه ، بۆ ئه موو شتک گرنگتره  ھه کدا له یه ر چرکه  ھه  له ستپکردنی ئوه جۆری ھه
  !ن یکه  ئستا ده بت که درووست ده

  
  نین مه  واتای سووته کان به سته ھه
  
   له نگه ڕه. ن ده ست ده  ده موو ھزی خۆیان له کانتان ھه  و وتهوا بیر و ھزر ، ئهبت کان بوونیان نه سته ر ھه گه ئه

   که یه مه ب ئه به سه. بت ماناداریان نهکی  یچکامیان واتایه ھ کهو بوات  مشکتاندا بت  توی ڕۆژدا بیرکی زۆر به
موو شتک   ھه کان مانا به سته  ھه واته ، که کردووه دا درووست نه  ئوه ستکیان له دا ھیچ ھه و کاته کانتان له بیره
  . خشن به ده

 خۆیدا   خۆی له فۆکه.  بن یه و فۆکه ئهنی  مه  سووته کانی ئوه سته ن و ھهک یه  فۆکه کانی ئوه وتهگریمان بیر و 
و  نیا به  ته م فۆکه ی ئه وه نی ھیچ شتکی پ ناکرت، بۆ ئه مه  ب سووته  به یه که ئامرکی ب گیانی ب جووه

                                            
15 Nerille Goddard  
16 Tasten, Beruhrungلمس کردن، حس المسه   
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ر  ش ھه کانی ئوه بیر و ھزر و وته. یدا بکات  ئاکامدا توانای فین په  کار و له وته توانت بکه  ئه وه نییه مه سووته
  وه  ئه رییان نابت، چوونکه کان ھیچ کاریگه سته  ب ھه دا به  لره نی واته مه  ب سووته  به  وان که یه م فۆکه ک ئه وه
  .خشن به کانتان ده  بیر و وته  ھز به کانن که سته ھه
  

م بیر و   ڕاستیدا ئه له)) م موول که حه  تهم که نکاره  ھیچ کلۆجک ناتوانم خاوه به (( ن  ده وه ر خۆتانه  به لهکاتک 
 ئاست  ستی خۆتان له زانن ھه  پویستی ده  به م شوازه  به قووت که ده  ھه وه رنییه ستکی زۆر نه  ھه  له ی ئوه وته

،  وه بته پتر دهپ و خراانکار خر ڵ خاوه گه کانتان له ندییه یوه  په  ورده ش ورده م پیه ر ببن و به تان ده که نکاره خاوه
  ! بگرن که زعه  خراپتر بوونی وه ر به کانتان بگۆڕن و به سته دا ھه  نیوه  له ی که وه ر ئه گه مه
رنی  ستی ئه  ڕاستیدا ھه له)) تین سانی تایبه موویان که کانم ھه ھاوکاره ((  که وه نه م ئاوا بیر بکه ر ده ر ھه گه م ئه به

و  کانتان به سته ربینی ھه  ھۆی ده  و به  داناوه ر بیر و گووفتی ئوه سه ری له دا کارتکه ئاست ھاوکارانتان ئوه له
کانتان  ندییه یوه ن، په مه ڕ بوونی زه  توی تپه  ئاکامدا و له دون و له  باشی ئه ر ھاوکارانتان به سه  له یه شوه

  . وه تهب تر ده ر دت و باشتر و دۆستانه ڵ ھاوکارانتان ھه گه له
  
 دیار  وه یه واره  قه ست به ست بن، تاکوو ھه  ھه  بیر و ھزری به ی که وه ڕ بۆ ئه  گه کانی بخاته سته  مرۆڤ ھه پویسته"

  ."  بت
    )1866- 1949(چاڕلز ھانل 

  را ری نوگه نووسه
  
  کان  چاک و خراپه سته ھه
  
. رینی بن نهش و  ڕهرنی و یا  ئهش و  گهگری بواری  وانن ھهت ، ده یه  ژیاندا بوونیان ھه  له ی که و شتانه موو ئه ھه
  یه ستکی جوان و خۆشمان ھه ندک جار ھه  ھه  که شه ر بۆیه  بت و ھه که ر دوو بواره گری ھه توانت ھه ستیش ده ھه

بوونی   نه وه! ننشق و خۆشویست قوووی ئه کان ھه  جوانه سته ھه. یی ستی بزاری و تووڕه ندک جاریش ھه و ھه
ستتان جوانتر  وا ھه خشن ئه شق و شادمانی ببه ر چی زیاتر ئه ھه.  یه  دوواوه ستی نامۆیی و ناخۆشی به شقیش ھه ئه

ر کاتک  ش ھه مه  له ن و بجگه که زموونی ده  کاتی شادمانیدا ئه  له ی که سته و ھه کوو ئه ڕک وه.  ردتره و بگه
 خراپ و  سته ھه.  وه خشرته به شقی زیاتریشتان پ ده وا ئه خشن، ئه رتان ببه و بهور   ده شقی زیاتر به ئه
م  ن و به خۆتان نیشان بده رنیش له ی نه وه  کرده ی که وه  ھۆی ئه بنه ستی ب ھیوایی ئه کوو ھه کان وه رنییه نه

  دوواوه  به وه ور و پشتتانه سانی ده ن که  الیه رنیشی له ی نه وه ، کرده وه ن ئوه  الیه رنی له ی نه وه ش کرده پیه
رنی و  بوونی ھزی ئه  واتای نه شق به ش جگای خای ئه م پیه  و به یه رنی ژیانی ئمه شق ھزی ئه ئه. بت ده
کی ناخۆش ست ی ھه وه  ھۆکار بۆ ئه بته  ده  که وه رنی جگای پ بکاته  ھزی نه ی که وه  ھۆی ئه بته ش ئه مه ئه

  !المان درووست ببت
ستتان  ر چی ھه ھه. ۆتان ھی خ نه ڕوانتانن بکه  چاوه  ژیان کهکانی ته ترین خه جوانکان، رنی و باشه  ئه هست  ھه به
 خۆتاندا   ڕۆژک به ی که وه دات تا ئه کانی خۆیتان نیشان ده زه  ناخۆش و ناحه  بت، ژیانیش ڕووهتر شبینانه ڕه

  ! خۆتاندا بخووقنن کانتان بگۆڕن و شۆڕشک له ستپکردنه ی ھه  شوه و وه بنه
  
روو   سه شق له بوانن ئه. ن یه مشوه واو ئابه شبینی ته و ڕه ره  به  پله  به  پله وه رنییه شبینی و ئه  گه کان له سته ھه(

  )رگ وه!  وه موویانه  خوارووی ھه  و ترس له یه وه موویانه ھه
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  ، شق ئه

  ، پزانین
  ، شادمانی
  ، ئاشقبوون
  ،  وه بووژانه

  ، ز حه
  ، ھیوا

  ، ڕازی و دکاو
  ، تی ب تاقه
  ، یی تووڕه

  ، ب ھیوایی
  ، مۆکی خه
  ،  خنه ڕه

  ، یی نائاسووده
  ، ڕق و قین

  ، ت ساده  یا حهی ئره
  ی، دساردی

  ستی گووناح، ھه
  رست

  
م  ستمان باش بت، به  ھه ئیمکانی نییه.  وه  مشکمانه خاته ین بیری چاک دهخۆمان بزان ی به وه ستی چاک ب ئه ھه
. ستی ناخۆش درووست نابت  بوونی ھه رگیز به  ھهشبینییش ھاوکات گه! ین  پ بده ره خۆماندا په ری له رنیگه نه

ستکی  ر کاتک ھه ھه.  یه وه خوندنه قابیلی  وه فتاری ئوه  ڕووی ڕه ر کات و ساتکدا له  ھه  له ستی ئوه ی ھه شوه
ی بیر و وتار و  وه  بخۆن، بۆ ئه شتی دیکهمی  ن، ئیتر ھیچ پویست ناکات خه که دی ده  خۆتاندا به خۆش له

و  دان به توانن بۆ درژه یفخۆشن و ده وا که ستتان باش ب ئه ر ھه گه ئه. بت  باش ده وه  دنیاییه کرداریشتان به
  ! وه نه شق ڕاکش بکه  و زیاتریش ئه یه و ڕاده ر به خشن و ھاوکات ھه رتان ببه ور و به  ده شق به  ئه ست خۆشییه ھه
  

  ر ڕتان  سه  دنته چاک بوون، چاکه
  

ی   زۆربه  نین کهم ئاگاداری خۆیان کن، به  چ مانایه ستی چاک و خراپ به  ھه زانن که ک زۆر باش ده ی خه زۆرینه
کوو   وهکانی ه خراپ سته  ھه تا که ره  سه ک پیان وایه خه. ن که ڕ ده  تپه وه هستی ناخۆش  ھه ه بکانیان کاته

ش  ستانه و ھه کانی ئه وجار تووشی ناخۆشییه ئهیی و ترس دێ بۆ الیان،  ت، تووڕه فه م و خه یی، خه نائاسووده
لکی  ستگه ھه  لهمیش   و ھه ی ناویان برا انهت و حاه م له رنی و خراپ ھه ستی نه  حاکدا ھه له  مه ئه،  وه بنه ده
 ھۆی  بته ش ده مه  ئه،ش ستکی ڕه ھۆی درووستبوونی ھه  ته و بوونه  ی گرتووه رچاوه سه   پشتر بوویانه رنی که نه
م   وتکدا خه  له ساته کاره (. خۆی گرته  دهوشتی ناشرین  و کردار و ڕه سه قش و پاشانیش یدابوونی ھزرکی ڕه په

  )رگ وه!  بت و وته بییاتی ئه ده یی کولتوور و شیعر و ئه ت و ڕق و تووڕه فه و خه
  
 واتای  ستی ئاسایی به  ھه  پتان وابت که نگه وا ڕه بت ئه ستکی ئاساییتان ھه کانتان ھه ی کاته ر زۆربه گه ئه
ستکی  ر پشتر ھه گه ئه.  رنی و خراپتان نییه ستکی نه دا ھیچ ھه و کاته ی له وه ، بۆ ئه رنییه ستی ئه بوونی ھه ھه
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ستی ئاسایی زۆر   ھه ن که گه  تده وه  دنیاییه ، به وه کانتان ئاسایی ببنه سته وجار ھه ناخۆشتان بووبت و ئه
ر  گه  ئه  بزانن که  پویسته. ت نییه م کیفایه  به ش خۆی باشه مه رنیدا و ئه ستی نه  ھه  نووقم بوون له  له باشتره
، بۆ  رنییه ستکی نه  گشتی ھه ستتان به وا ھه ر، ئه  سه نه گۆڕ ببه ستکی ئاسایی نه  ھه کانتان به ی کاته زۆربه

 واتای   ببت بهانستی چاکت ھه. وه رنی پ بکاته ستی باش و ئه ستکی ئاسایی ناتوانت جگای ھه  ھه ی که وه ئه
بوونی   تریق، ھه ، تریقه وه زینه به خۆشیا ھه شادمانی، له! یفخۆش بن ڕاستی شادمان و که  به  که یه مه ئه
م کاتک  به. ندن مه ھره لکی زۆر باش به ستگه  ھه  له  ئوه لمنن که یسه  و ھتد ئه  وزه رم و پ له کی گه یه ۆحییهڕ

کان،   شته ن بن له ن و ب الیه ده کان نیشان نه  شته تک بهس ن یاخود ھیچ ھه ده خۆتان نیشانده ستکی ئاسایی له ھه
! ن کانتان ناگه  ئاواته رز و به  شونی به رگیز به  و ھه وه منته واخت و ساکار ده کنه  یه میشه ر ھه وکات ژیانتان ھه ئه

دون واتای  کان ئه  باشه سته ه ھ کاتک له.  ن نییه سه ی ژیانتان ھیچ جگای په دا شوه ته م حاه  له دنیا بن که
 و  ھره ئاڵ و پ به ش ژیانکی ئیده  باشانه سته و ھه ر ئه  و ھه رنییه ستتان خۆش و ئه ھه ڕاستی   به  که یه مه ئه
  !ھنت  دیاری بۆ ده سوودتان به به
  
  ." نگندرت و بسنووره ناسه شق ھه ئه.  یه شقی ب ڕاده شق، ئه ی ئه ڕاده"

1090- 1153 (17ناڕد ئۆف کالڕووسنت ب(  
  سیحی  و سۆفی مه شه قه

  
تان ادمانیش ش  پ لهیلک زموونگه ریدا ئه رانبه  به  و له رنییه وا کرداریشتان باش و ئه  شادمان بن ئهر کاتک ھه
 نسیبتان  ادمان بهکانی ش تی خه زیاره.  وه بیننه رجی خۆشدا خۆتان ده ل و مه  ھه له و  بت  نسیب ده ت به ک خه وه
زموونکردنی   ئه  بهڕاکش پی یاسای  م شادمان بن به ر ده ر ھه گه ئه. ر دنن ر ده لی خۆشدا سه  شونگه بت و له ده

  ک که نگ یا مۆسیقایه پ بیستنی ئاھه کوو له  وه وه  ڕووداوکی بچووکه ر له  ھه بۆ نمونه. کرن ت ده  خهشتی خۆش
زیاد کوو  خۆش وهوای  تا بیستنی ھه ، ھهبن یفخۆش ده ی که وه  بیستنه  و بهتی و ئاشقین  لیهز  زۆرتان حه ئوه

ی ری تی شادیھنه  شادمانی خه واته که .ھتدزموونک و قازانج کردن و   ئه رچوون له یا ده و تان که کرانی موچه
  .   دووا خۆیدا دنت ش به دیکه

 زموونی ی ئه وه  ھۆکار بۆ ئه بته ش ئه مه ن و ئه که وت ده س و که یش ھه ووڕه ت  بن، به ر تووڕه گه ئستا ئه
ڵ   گه بن، له  ده ن که زیاتر پی تووڕه که رجکدا گیر ده ل و مه ھه  ت له نانه ته. تان بکاتڕوان ش چاوه ری دیکه که تووڕه

  تووڕهڕووگرژ و  یانموو ر شونکیش بچن، ھه نونن و بۆ ھه فتار ده یی ڕه  تووڕه رتان به ور و به کانی ده خه
 ویزی  کوو ویزه ر وه  که زموونی تووڕه ئه بچووکترین  ر له ش ھه م پیه به. ن  تووڕهیانموو بینن یا ھه ده

سار بینینی خۆتان یا  کوو ڕووداوی ھاتووچۆ و خه  وه زموونکی ناخۆشی دیکه تا ئه ک ھه یه مشووله
ی   و کشه خۆشخانه رج بوون و نه ک تووش خه ش وه و حادیسه کانی ئه  ناخۆشه موو ڕووداوه تان و ھه که ئۆتمۆبیله

 و خۆتان   بوونی خۆتان بووه تای تووڕه  خه ڕاکش پی یاسای موو به  ھه مانه  ئه وه. ئمین و پۆلیس و ھتد ته
   بوون لهتاڵ دا به و کاته  بوون و له ڕهتووپشتر ی  وه  ھۆی ئه  بوون، به  ناخۆشانه م ڕووداوه موو ئه ھۆکاری ھه

  !شق ئه
  

 خۆشیدا   له وه زینه به نین، ھه  پکهی شکه ستی گه ھه.  کانه نییهر  ئه سته ی درووست بوونی ھه رچاوه سه شق ھزی ئه
 نوان   بتوانن لهر گه گرن و ئه  ده رچاوه وه سه شقه  بوونی ئه  له مانه موو ئه وق کردن ھه ی شادی و زه په  ته و ده

  .بت تان دهو خۆش شادمانی  وا ژیانکی پ له نگیی پک بنن، ئه کانتاندا ھاوئاھه سته ھه
  

  سته کاتک ھه. ن  کهویی  سانایی که شق به ان ھزی ئهکانت رنیه  ئه سته ی ھه  زیاد کردنی ڕژه توانن به  ده ئوه
ش  م پیه ن و به که ھزتر ده خۆتاندا به  له سته و ھه ریکن ئه  ب شک خه  بهن ده  پ ده ره  خۆتاندا په کان له رنیه ئه

  وه کانتانه ھزتر کردنی شادمانییه  به ر به گه  ئه  خراپ نییه واته که. بت کانتان ده سته ڵ جار باشترین ھه گه جار له
موو  ستنن و ھه  ده ره خۆڕا په دا له  ئوه لهکان   باشه سته ھه چلۆن  بینن که  دهن چاوی خۆتا وجا به ئه. ریک بن خه

ر کاتک  ھه! نن یه گه  زۆرترین ئاستی ده ن تا به ھزتریشی بکه ربگرن و به ک وه  که له و ھه بت له جارکیش ئه
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ن تا  بدهیان  وه  زیاتر مانه  به ره  پهی،کانی  کات و ساته رگرتن له  چژ وه کان ڕوویان تکردن، به شادمانی و خۆشییه
  سته ی ھه وه ھزتر کردنه  به به. ن  بکه  جوانانه سته ادمانیی و ھهو ش ست به  ھه وه  قوویی ده له  ی که و جگایه ئه

 ڕووتاندا  رگای به ریش ده وه خته  ژیانکی به بینن که وکات ده خشن و ئه شقکی زیاتر ببه توانن ئه کان ئه باشه
  . وه کاته ده
  
ی  سته و ھه  بتوانت ئه ڕن که دا بگه  جوانانه و شته  دووی ئه رنین، ھاوکات به کانتان جوان و ئه سته ھهر کاتک  ھه

ند   بنووسم، چه  کتبهم ی ئه شکی دیکه ی به وه موو ڕۆژک، پش ئه ھه. ی پ بدات ره  بکات و پهیھزتر  به هالتان
 کانم  جوانه سته  ھه م شوه وت تا به  خۆشیانم ده  که وه مه  بکه  شتانهو ی بیر له وه  بۆ ئهم که دهرخان   تهکک خووله

م، ئاو و  که کانی باخچه  جوانه م، گووه که م، ھاوڕیانم، خانووه که ماه  بنه  له بیر بۆ نموونه. م ھزتر بکه به
   له  که  وه مه که کان و ھتد ده ویستنهشخۆ  خش و پ له  شادیبه ته کان، ڕووداو و بابه رجه مهلو کان، ھه نگه وا، ڕه ھه

   له ر کامه ستان ھه  ب وه  به م پیه به. کانی پشوو ڕوویاندابوو لم وتووی ڕابردوو یا مانگ و ساه توی حه
کانم  ی نووسینه سپکردنی درژه ئاڵ و خۆش بۆ ده لکی ئیده ستگه ی ھه و کاته  تا ئه  وه مه که کانم مرور ده ریه وه بیره

ر کات   ھه  له  ساکاره م شوه ر به توانن ھه ش ده ئوه.  نووسین دان به  درژه م به که ست ده وجار ده خشرت، ئه پ ببه
  .ن  ھز بکه کانتان به رنییه  چاک و ئه سته  ببن، ھه ر شونک که  ھه و ساتکدا و له

  
  گرن  ده هرچاو  سه وه وشت و کرداری خۆتانه  ڕه کانتان له سته هھ
  

ستکی باشتان ال درووست   کوێ ھه  له توانن بن که دهکانی ژیانتان   گرنگه ر چاو گرتنی ڕووداوه  به  له  به ئستاکه
ڕ  مه  له کانی ئوه سته تی ھه چۆنییه.  رنیتان ال درووست بووه ستی نه ی ھه که وانه  پچه  کوێ به  و له بووه
  کان ڕک له سه ڵ که گه تیتان له کی تایبه ندییه یوه  په ر جۆره تان و ھه تیتان، پیشه مه، سکوو پوڵ لکی وه تگه بابه

  . بت  درووست ده له تگه و بابه ڵ ئه گه فتارتاندا له ئاکامی ڕه
  
ری خرا و  که کارت وه و شته ت ئه  بابه تان له که فتاره  و ڕه وه ، بیرکردنه وه نه که  دهتی دراو  بابه ر کاتک بیر له ھه

 ئاستیدا  تان له وه  کرده  ھۆی ب پوی بیر و ھزرتان واته ر به گه  ئه بۆ نمونه. نت ستتان داده ر ھه سه وخۆی له ڕاسته
ر ڕتان قووت   سه  ئاست پودا له رنیش له زموونی نه بت و ئه رنی ده  نه وه وباره ستیشتان له وا ھه رنی بت ئه نه
و   له کانتانه رنییه  نه سته شی ھه که ی و ھۆکارهڕ ب پو مه ی ئازاری زیاترتان له ھۆ بته ش ئه مه ئه و  وه بته ده

  . دا بواره
 فاش  وه و پیشه ت ئه  بابه وتتان له س و که ی ھه  باشی شوه کانتان به سته ، ھه وه نه که تان ده که  پیشه کاتک بیر له

 شونی  رجی گوونجاو و باش له ل و مه وا ھه ن، ئه  خۆتان نیشان بده رنی له ستی ئه ا ھهد وبواره ر له گه ن و ئه که ده
ت  بابه کاتک له.  یه وه کانتانه رنیه  ئه سته بوونی ھه  ھۆی ھه مووی به  ھه کات که ڕوانتان ده تان چاوه که کاره
کانتان دیاری  سته ن، جۆری ھه هد  لدوان ده وه نتانه ژیای کانی دیکه  گرنگه تی و شته مه، ساخ و س وه تانه ماه بنه
  .بت  و ده بووه دا ھه و بوارانه فتارکتان له  چ ڕه ن که که ده
  
کانتان و  فتاره ست و ڕه  نوان ھه  له پساوه کی نه ندییه یوه  په کانی خۆتان بن، چوونکه سته  و ھهوشت وریای ڕه"

  ".  دووه گریان خوار وه ره جیھانی مادیی ده
  )1905- 1972 (اردنریل گۆد

  را ری نوگه نووسه
  

کانی خۆتان بینای  سته  ده  به  ئوه  که یه و شته ر ئه ژیان ھه.  یه تاری ئوهف کوو ئاکامی ڕه  به ژیان ڕووداو نییه
 خۆتان   ئوه هم پ ن و به که ستی خۆتان درووستی ده  ده کانی ژیانتان به واوی قۆناخه  ڕاستیدا ته له. ن که ده

  ین که توانین به ت ئه نانه ته. نووسن  پنووسی خۆتان ده ری ژیانی خۆتانن و چیرۆکی ژیانی خۆتان به خووقنه
  لهر  ھهداھاتووی خۆتان کانی خۆتان  فتار و وته مایی ژیانی خۆتانن و به ھۆی ڕه ری فیلمی سینه رھنه  ده ئوه

  .ن که  دیاری ده ئستاوه
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ست  توانن ھه کدا ده یه ر چرکه  ھه  له ر بۆیه  ژیاندا بسنوورن ھه کان له رنیه  ئه سته ی ھه  ڕاده چت که بیرتان نه  له
م  رده  ھه  لووتکه یشتن به و گه ره  و ڕگای ئوه به یی ژیان بسنووره ڕیی ئاسووده وپه  ئه واته که. ن کان بکه  چاکییه به

 و  یه کانیش بوونیان ھه رنییه  خراپ و نه سته دا ھه م نوه  له  که وه چته  بیر نه مان له هم خا م ئه به.  یه کراوه
ر ئامری  سه ش له م حاه به. رن خۆشیمان به و نه ره ڕینی کات به و پاش تپه ناخماندا  له کردنیان  نه  ھال توانن به ده

کان خرا   خراپه سته  ھه  کلیله مهو دوگ  لدانی ئه توانن به ن، ده بکه  ر کاتک ئیراده  ھه  که ژیان کلیلک درووستکراوه
  . وه کان بۆنه  باشه سته و ھه ره  به وه مدیسانه ھهڕابگرن و 

  
وت بزانین و ھاوکات  که  و ھهکی خته  به  به ستانه و ھه نی پاش ئهرگرت کان و چژوه رنییه  ئه سته نابت بوونی ھه

شق  ئه. بژاردنی خۆمانن ھهکو  ، به وت نییه که ر ھه ویش ھه تی پاش ئه فه م و خه کان و خه رنیه  نه سته بوونی ھه
کان   باشه سته و ھه ره  به ی که وه رفرازیتان ببات یا ئه ی سه و لووتکه ره توانت به  ئه  که ھزی ژیانه  ئجگار بهکلیلکی

   بژین که و جۆره ر به  ھهتوانن شق ده  ئه رگرتن له ک وه  که  به یه م شوه به. تان کات وانه ڕهو ژیانی خۆش 
ستی   تووشی ھه وه شقه  ھۆی ئه  به وت که که ده ندک جار وا ھه ھه. گرن رده  و چژیشی ل وه  بۆتان دیاریکراوه
،  رگرتووه شق وه  ئه کتان له  که کهشدا  وه ڵ ئه گه  له  که یه مه ر ئه به  و له یه ویش ھۆکاری خۆی ھه ، ئه وه بنه خراپ ده

  ! گرتووه ر چاو نه به رنی له کوو ھزکی ئه تان وه شقه و ئه م ئه به
  
   کانی ژیانه موو ڕووداوه ر ھه ی ھه رچاوه ست سه ھه
  

  وه انتانهک سته  ھه  له کانی ئوه موو بیاره ھه. کرت  دیاری ده وه ستپکردنتانه ی ھه  شوه  له نووسی ئوه چاره
  . ژیانتاننری  ھزی بزونه کان تاقه سته  ھه هین ک توانین به  ده وه  دنیاییه گرن و به  ده رچاوه سه
  

 التان  کان له  چاکه سته ن ھه گه  ئاواتک ده ر کاتکیش به گرن و ھه  ده رچاوه  سه وه شقه  ئه  له کانی ئوه ئاواته
ن،  ست ھنانیان ناده ده وڵ بۆ وه گرن و ھه  خۆتان دوور ڕاده  خۆشتان ناون له هش ک و شتانه موو ئه پشکون و ھه ئه

  . التان درووست نابت رنی و باش له ستکی ئه ن، ھیچ ھه  شتی خراپ بگه ر به گه  ئه زانن که  ده چونکه
  

ته تی ئه مهساخی و سکات، ھه  ھه ی که وه  ھۆی ئه بوه  که  شه ر بۆیه ستی باش ڕووتان تبۆ  م رده  ھه ئ 
  ره کانیش التان په رنیه  نه سته وا ھه  سۆراغتان، ئه ر کاتک بچووکترین ئازار بته کۆشن و ھه ندرووستیتان تده ته
بت  یلتان لی ھه ز و مه ر چی حه  ھه ی که وه  ھۆی ئه  به  داخوازی زۆره  که یه تانه و بابه دراو و پویش له. ستنن ده
   و به وه ته ستراوه ست و باتان به وا ده بت ئه ر دراوتان نه گه م ئه ن، به  جی که  پوڵ بیکن و ج به نن بهتوا ده

ش و  ندی گه یوه  و په ی ھاوڕیانه وه  کۆبوونهیم خوازیاری رده مرۆڤ ھه. گرن کان شک ده رنیه  نه سته دوایشیدا ھه
 ساکاری  توانت به  نه  که وه که و جیڤاتڵ  ناو کۆڕ و کۆمه ر ڕۆژک بچته گه م ئه ، به دا ی دیکهک ڵ خه گه  له ۆشهخ
رنی و  لی نه ستگه خوازراو تووشی ھه نه ب ویستی خۆی و  ندی ساز کات، به یوه  په ه و کۆمه کانی ئه ڵ خه گه له

 نووقمی  وه  ھۆی بوونی شادمانییه  به ی که وه ر ئه به ن له وه  دووا شادمانییه م به ر ده  ھه ئوه.  وه هبت خراپ ده
ت  فه م و خه ، نووقمی خه وه وتبته  دوور که  ئوه  له و شادمانییه ر ئه گه بن و ئه کان ده  باشه سته  ھه ک له ریایه زه
  )کان دن ونهدا  که  کتبه له  لره: و ( .بن ده
     

کانی  رنیه  پاک و ئه سته نیا ھه ش ته ره و بزونه  و ئه رکه  بزونه ان بهکانتان پویستیت  ئاواته یشتن به  بۆ گه ئوه
 خواست و   ژیانتاندا به توانن له م چلۆن ئه به! ن کانتان بگه  ئاوات و داخوازیه ی به وه  ھۆی ئه بنه  ده  که یه ئوه

  ن؟ کانتان بگه  چاکه ئاواته
  
کانی ژیان  ویسته  باش و خۆشه موو شته ختی و ھه تی، خۆشبه مه، س، دراوا بندنی!  وه کانه  چاکه سته  ھۆی ھه به

موو   ھه  نو ژیانی ئوه یشتن و ھاتنه بۆ گه) خوازیانن ئاواته  ئوه  کان که  باشه شته: و(وان  ئه! ڕوانتانن چاوه
   ئوه  که یه مه ش ئه که رجه ن و مه  بگه وه ئان بۆ الی ئامانجی وان به  ئه  که یه رجک ھه م مه زنن به به کان ده سنووره

 پویست ناکات مرۆڤ   که یادتاندا بمنت له. ن یان پ بده ره ن و په که  یاد نه روونتاندا له  ده کان له  جوانه سته ھه
باتکی   خهپانی  گۆڕه ر کات و ساتکدا له  ھه  ئاو و ئاگردا بدات و له ی، خۆی بهیرجی ژیان مهلو بۆ ئاوگۆڕی ھه
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وجار  کاندا، ئه رده و جوان و بگه پاک  سته  پاڵ ھه  له خشینه شق به و ئه رکی ئه نیا ئه کوو ته بوچاندا بت، به
  وه  ماه  پی خۆی بته خوازت، به تی و ئاواتی بۆ ئه زی لیه  حه ر شتک که  تا ھهڕوان بمنت بت چاوه نیا ئه ته

  !بداتی  کهگار  ده و له
  
.  کانی ژیانه  جوانه ری ڕووداوه  خووقنه ی که و ھزه ر ئه  ھه ن، واته که مۆ ده سه شق ده کان ھزی ئه  چاکه سته ھه
 ئاشکرا و ب  کان به  چاکه سته ھه. ن ده کانتان پ نیشان ده  ئاوات و خواسته یشتن به کان ڕگای گه  چاکه سته ھه
   ئوه ش و جوانی خۆی به وا ژیانیش ڕووی گه ن، ئه که کان ده  چاکیه ست به  ھه وهرکات ئ  ھه ن که  پتان ده رده په

ستکی پاک   ھه  پشتر چنگتان به رنی پویسته ر ڕووداوکی خۆش و ئه  ھه یشتن به م پش گه به! دات نیشان ده
  !یبت گه
  
ختتر  وا خۆشبه  ئه بوویایه کی باشترم ھه ر خانوویه گه هئ((ن   خۆتان ده  به  دایمه  بن که سانه و که  له ر ئوه گه ئه
ر  گه ئه((، ))ما ده مکم نه  ئیتر ھیچ خه بوویایه رزترم ھه  بهکی یه  و پایه کی باشتر و یا پله یه ر پیشه گه ئه((، ))بووم ده

ختی زیاتر  وجار تامی خۆشبه ت ئهب ر پوی زیاترم ھه گه ئه((، ))رانیم نامنت  زانکۆ ئیتر ھیچ نیگه کانم بچنه مناه
مدا  مجاره ی ئه که له عامه  مه ر له گه ئه((و )) م که  یاد ده  لهت فه م و خه وا خه م ئه رک بکه فه ر سه گه ئه(( ، ))چژم ئه
است  ئ  بیر و ھزرتان له ن، چوونکه کانتان ناگه  خواسته ھیچکاتک به)) بن ر ده سه کانم چاره توو بم کشه رکه سه

و   دژی ئه  له مانه کات چوون ئه  پشل دهش یاسای ڕاکش مه نونت و ئه ی ئه خۆ رگری له شقدا به ھزی ئه
  .ن یاسایه

  
م  وجار ئه شاکیلی ژیان بزانن و ئه  و مه خت و ب کشه مدا خۆتان پ خۆشبه که ی یه حله  وه  له  ئوه پویسته
  قینه ختی ڕاسته  خۆشبه  و پاشان بهن  خۆتان نیشان بده فتارتان له  گووفت و ڕه بیر و م به ر ده شتان ھه ختیه خۆشبه

   له  ژیاندا، پیویسته ر ئاواتک له  ھه یشتن به ی بۆ گه وه ، بۆ ئه ر ڕتان نییه  سه  له کی دیکه یه ڕگا چاره! ن بگه
 ھزی  واته شقی خۆتاندان، که کان و ئه سته ی ھهر یته  ژر سه  له ئوه! ن فتاری خۆتان ئیسح بکه پشدا کردار و ڕه

   .نت یه کانتان بگه  خواست و ئاواته ن به که فتار ده  ڕه  ئوه ی که و شوه نیا به توانت ته شق ئه ئه
  

  کانی ھز کورتکراوه
  

 ئستا  ی که سته ھهو  ی ژیانتان به وه موو شتک بۆ ئه  ھه  له کدا گرنگتره یه ر چرکه  ھه  له ستی ئوه  ھه شوه •
 .بت ، درووست ده تانه ھه

 و   و وته وه  بیرکردنه  به  ھز ی که و شته  ئه  ست نایات چوونکه  ده کان ھیچ کارکتان له سته  ب ھه به •
  .  کانتانه سته نیا ھه خشت، ته به  ده کرداری ئوه

 .ن که ش ده رنی و ڕه کانتان نه سته شق ھه ئه تابوونی بوون و به  نه وه! شقن ی ئه ھره کان به  چاکه سته ھه •
 . ستی جوانه ی درووست بوونی ھه رچاوه شق سه ھزی ئه •
ن و  ھزتر بکه خۆتاندا به کان له  پاکه سته وت ھه  خۆشیانتان ده ی که و شتانه  له وه  تفکرین و بیرکردنه به •

ئاڵ و دخواز  لکی ئیده ستگه ی ھه وه  بۆ ئه وه نه بکهکانی ژیانتان   خۆشه  ریه وه ستان مروری بیره  ب ڕاوه به
 .وڕووتان بن ره به

 .  ی گرتووه رچاوه  سه وه  کرداری ئوه  ژیانتاندا له  له ستی ئوه  ھه شوه •
و  ر ئه ژیان ھه. بت  درووست ده وه فتاری ئوه  ھۆی ڕه ویش به ئه  کوو  وت نییه، به که ژیان ڕووداو و ھه •

   به کانی ژیانی ئوه شه موو به ر ھه  ڕاستیدا ھه ن و له که کانی خۆتان درووستی ده سته  ده  به  ئوه  که یه شته
 .ن که کانی خوودی خۆتان درووستی ده سته ده

توانن  ر کات و ساتکدا ئه  ھه  له واته ، که  ژیاندا بسنووره ستی جوان له ی ھه  ڕاده  بیرتان بت که له •
  وتنی ئوه رکه  و ڕگا بۆ سه ی ژیان تا ب سنووره ش لووتکه م پیه  و بهن ست پ بکه ژیان ھهکانی  چاکییه

 . یه ش کراوه یه و لووتکه و ئه ره به
 .ن ڕوانی ئوه کان چاوه جوان و خووازراوه  موو شته ختی و ھه تی، خۆشبه مه، سدنیا بن، دراو •
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پانی   نو گۆڕه ر کات و ساتکدا بته  ھه ی ژیانی لهرج ل و مه پویست ناکات مرۆڤ بۆ گۆڕینی ھه •
نیا  وجار ته کاندا، ئه  پاکه سته  پاڵ ھه  له خشینه شق به و ئه رکی ئه نیا ئه کو ته باتکی ب وچان، به خه

  له و  وه  ماه  پی خۆی بته تی بۆخۆی به خوازییه  ئاواته ی که و شته  ئه ی که وه  مات بت بۆ ئه پویسته
 .ی بدات رگاکه نگی ده زه

وجار  شاکیلی ژیان بزانن و ئه  و مه خت و ب کشه مدا خۆتان پ خۆشبه که ی یه حله  وه  له  ئوه پویسته •
  ن و پاشان به  خۆتان نیشان بده فتارتان له  بیر و گووفت و ڕه م به ر ده شتان ھه ختیه م خۆشبه ئه

ر   ھه یشتن به ی بۆ گه وه ، بۆ ئه ر ڕتان نییه  سه  له کی دیکه یه چارهڕگا ! ن  بگه قینه ختی ڕاسته خۆشبه
 !ن فتاری خۆتان ئیسح بکه  پشدا کردار و ڕه  له  ژیاندا، پیویسته ئاواتک له
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  ست کانی ھه پۆل و فکانسه شه

  
  ن ستی پ بکه  ھه وه تانهاموو توان  ھه ست بنن، به ده ت شتک به و تانه ر ئه گه ئه
  
  پۆلی میغناتیسی له ر کات و ساتکدا شه  ھه  و له یه  ھهانی 18ئاسنگرهندیی  تمه موو شتک تایبه دا ھه م جیھانه له

یسیان پۆلی میغنات تر شه روه ش ھه کانی ئوه سته بیر و ھه  موو شتک واته کووترت ھه  ده که!  وه نه که ان بو دهخۆی
   و به شقتان ڕاکشی خۆتان کردووه کانی ئه رنیه  ئه پۆله  شه  ئوه ن که م مانایه لی باش به ستگه بوونی ھه ھه.  یه ھه

.  کانتان ڕاکشی خۆتان کردووه رنییه  نه پۆله  شه  ئوه ن که و مانایه کان به رنییه  نه سته بوونی ھه  ھه وانه پچه
 بو  وه  ئوه  له ن که که  دیاری ده  میغناتیسیانه پۆله و شه ی ئه  و چ خراپ، شوهچ باش بنکانتان  سته ی ھه شوه

یان  کانی ئوه پۆله ی شه  ھاوشوه ی که رجانه مهلو ک و ڕووداو و ھه و خه ک ئه یه کوو ئاسنگره وجار وه ئه.  وه بنه ده
  .ن که  دهیزبی خۆتان جهڕاکش و   یه ھه
  
کانیان  پۆله  شه  که وه بنه  نزیک ده وه  لتانه کانه و خه وا ئه ن ئه  شادمانی و خۆشی بکه ست به  ھهر بت و گه ئه

و  و خۆفتان لهستی ترس  ر ھه گه م ئه به. بت  ده وه لی خۆشه کان و ڕووداوگه  خه ن و تووشتان به ی ئوه ھاوشوه
فکانس و  ئه.  وه بنه  نزیک ده وه کان لتانه  ترسناک و ناخۆشه وهکانی ترسنۆک و ڕوودا وا خه بت، ئه دا ھه کاتانه

   شوه  ناشتوانن له م پیه ن و به ده  نیشان ده کانی ئوه سته  ھه ، ڕک شوه وه بنه  بو ده وه  ئوه ی له پۆالنه شهو 
  وه ی لتانه نهپۆال و شه تان جۆری ئهکان سته  ھه  گۆڕینی شوه  به  که چاکتر وایه. ن پۆلی خۆتاندا دوودی بکه شه

  .ردا دت سه ریشتان ئاوگۆڕی به ور و به  ده ه نویان پۆله م شه  چلۆن به ن که گه وجار تده  بگۆڕن و ئهبن  ده"ساطع"
  

ستی خۆتان  ه د  به م شوه کانی ژیانتان بخووقنن و به  ڕووداوه  که تان تدایه و تواناییه  ئه  ئوه  که وه دنیا بن له
کانی ژیانتان  ڕ ڕووداوه مه  جۆرتان له لکی جۆر به ستگه  ھه ئوه. ن  ڕوودانی دیاری بکه ک پش له یه ر پشھاته ھه
  .کرت ڕوان ده ک چاوه یه  پشھاته ر جۆره  ھه واته ، که یه ھه
  
،  و بزۆقوق خۆشویستن، شادمانی، زه کوو ست وه کانی ھه پۆله  شه ک له یه موو شوه  ھه ک به ندییه یوه  په نگه ڕه

 ھۆی  کان به تییه ندیی و دۆستایه یوه  په ندک له ی ھه که وانه  پچه به.  و ھتد درووست ببت و ڕازیبوون ییدکاو
  وه مووه له. بن  درووست ده وه مۆکیه ، ڕق و خه  خوورپه تی، دساردی، ده کوو ب تاقه لکی وه پۆلگه بوونی شه

  کانی ئوه سته ی ھه  شوه وه  له بجگه!  ڕووبدات تیانه  دۆستایه مجۆره موو پکدادانک پاش ئه  ھه  که یه ی ھهئیمکان
تیدا  ندی و دۆستایه یوه  په له. بن کانتان درووست ده ندییه یوه لک پاش په  ڕووداوگه  ڕک چ جۆره ن که که دیاری ده

  کانی ئوه سته کانی ھه پۆله ر شه گه ئه.  وه کاته ڕوانتان ده ش چاوه وه ر ئه ن، ھه وت بکه س و که ک ھه یه چ شوه  ھه به
شق و   ئه کی پ له یه وه وا کاردانه ، ئهویستی شق و خۆشه  ئه کاندا پ بن له تیه  ھاوڕیه ندییه یوه  په له

  . وه گرنه رده  وه وه تانه ندی ھاوڕیانه یوه  په ویستیش له خۆشه
  
  ". گۆڕت نووستان ده کانتان بگۆڕن، پاشان چاره سته ھه"

  )1905- 1972 (داردل گۆرین
  را ری نوگه نووسه

  
 جۆری  ن که گه وجار تده ستتاندا بخشنن، ئه کانی ھه پۆله ی دوور و درژی شه لیسته و  داڕژه  چاوک به

بژاردنی   ھه توانن به  ده سنوورن و ئوهست زۆر و ب کانی ھه پۆله  شه کانی ژیان ھیچ گرنگ نین، چوونکه ڕووداوه
  ! وه نه خت لکبده داوک، داھاتووتان پشوهر ڕوو  ھهستی خۆتان، پش ی ھه شوه

  

                                            
   فارسی آھنربا ماگنت یا به: و 18
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  ز و ھیوادا بت یا به ، شادمانی، حهڵ بزۆقی گه و پودا ھاوکات له ئاست بیستنی ناوی دراو   له ستی ئوه  ھه نگه ڕه
وه و بیری  مۆکی ببنه  و ترس و خه خوورپه رانی و ده  ئاست بیستنیدا تووشی نیگه ات لهموو ک  ھه نگه  ڕه نه وه پچه

 تووشی شادمانی و  کرت ئوه تی ده مه ساخی و س  کاتک باس له نگه هت ڕ نانه ته.  وه ونه داری بکه ب داھاتی و نه
 ،ش تی له مه بیستنی س ندک جاریش به  ھه هنگ هم ڕ شتان دابگرت به رتاپای له  و دخۆشی سه وه ز ببنه چژ و حه

    ! وه  چاوانتان بسته  لهو  خهوتن، خۆش که  نه ش له م خۆفه  و ئه هو تووشی دساردی و خۆف ببنه
  
   ! بۆ خراپترین وه  باشترینه کان له سته ھه
ب ، یی تووڕه، تی ب تاقه، ڕازی و دکاو، ھیوا، ز حه،  وه بووژانه، ئاشقبوون، شادمانی، پزانین، شق ئه

  ترس , ستی گووناح ھه ,دساردیی،  ، ئرهڕق و قین، یی نائاسووده،  خنه ڕه، مۆکی خه، ھیوایی
  

 خۆتان   له وانه ر کام له  ھه ر ئوه گه  ئه.ن ده ست نیشان ده کانی ھه پۆله کانی شه ی ناویان ھاتووه جۆره ستانه م ھه ئه
 ھۆی ب پوی تووشی  م به ر بن به فه مای سه  ته ر به گه ئه.  وه گرنه ریده ش وه و شوه ر به ھهجار و  ئه، وه نه بو بکه

 دساردی  کاته ر کردن ئه فه ڕ سه مه تان له که زه  حه م ب ھیواییه ر ئه وجار ھه تان، ئه که ره فه  سه  له وه ب ھیوایی ببنه
  وه خۆتانه پۆلی ب ھیوایی له ریکن شه  خه  ئوه  که یه مه ھیوایی واتای ئهستی ب  ھه. ر ناگرت تان سه که ره فه و سه
  رجکی پ له ل و مه ک و ھه ستی یه  ده ست باته موو شتک ده  ھه ن که ده  پ ده ره  په ش ھنده مه  و ئه وه نه که بوده

ی  ر خرا شوه  ھه ی که وه ر ئه گه ن مه تان بکه که ره فه توانن سه  ئاکامدا نه له  ب ھیوایی درووست ببت که
  کانی ژیان جۆرک به توانت ڕووداوه شق ئه ھزی ئه. رج بگۆڕت ل و مه مجاره ھه  ئه نگه تان بگۆڕن و ڕه که سته ھه
نی و ر پۆلی ئه  شه  ھنده  ئوه ی که رجه و مه  پش به تان بگرنه که ره فه  ڕگای سه  ئوه  بگرت که وه ست خۆیه ده

 و ڕگاتان بۆ ھاسان  کار ببن ست به ر ده فه ویستیی سه شق و خۆشه  ئه  که وه وشننه  بدره وه  خۆتانه باش له
   ! وه نه که
  
گۆڕت و  شتان ده که سته پۆلی ھه وا شه رجکدا بگۆڕن ئه مهلو ڵ ھه گه ندی له یوه  په ن لهتا که سته ی ھه ر شوه گه ئه
  نگ و بۆن و چژکی دیکه توانن ڕه  ئه ئوه.  وه تانه که  نویه سته  پی ھه  به  ئاراوه ی نوێ دتهرجک مهلو وجار ھه ئه

   و له نگ نییه  ھیچکات بۆ ئاڵ و گۆڕ دره  بزانن که نده وه ئه. خشن کانی ژیانتان ببه رنییه  نه  ڕووداوه و نوێ به
  زتان ل بوو و به  حه ر کاتک که توانن ھه  ده ، بۆیه یه ازهتر  ھه ئاو بگیردرت،  ر کاتک له ڕاستیدا ماسی ھه

و  نی ئه  خاوه  ڕک ببنه  ر پتان خۆشه گه ئه.  ست خۆتاندایه  ده  له مه کانتان بگۆڕن و ئه سته گوونجاوتان زانی ھه
  گرنگ نییه. ن م بکه راھه  فه و شته ست ھنانی ئه  ده کانی به رجه  مه  که تی، چاکتر وایه زتان لیه  حه ی که شته

  ! بۆی بوانن وه شقه  ئه ستی پ له  ھه تانی بۆ بگۆڕن، به که سته  جۆری ھه  که یه وه خوایاری چ شتکن، گرنگ ئه
  
 پۆل و ، شه وزهکانی  مکه چه باشی   زۆر به ر بنن، پویسته  دهردوون کانی گه  ڕاز و سه  لهر  سه کتانه ره ر گه گه ئه"

  ".بناسنم  ژر و به
  ) 1856- 1943 (19نیکۆال تسال

  20ر ی گۆڕه ئلکتریسیتهری ڕادیۆ و  خووقنه
  

  21ر وانی خۆسه ست فۆکه  ده سپرنه کانتان مه سته ی ھه فۆکه
  

  کانیان تازه سته کان ھه  پاش ڕووداوه  له  که  پیان وایه ر بۆیه  ب ئاگان و ھهست  ھزی ھه  لهک ی خه هزۆرین
  نه یده چن ئه ن ئه مۆ که سه دهویی و  کهکانیان  سته  ھه  وشیارانه ی که وه  جگای ئه وان به  ڕاستیدا ئه له. تبزو ئه
ر کاتک   ھه مجۆره ر چاو ناگرن و به به  ھیچ جۆرک له ی خۆیان به  ئیراده واته. ر وانی خۆسه ست فۆکه ده

ش   باوه مان له ژنۆی خه وا ئه  شانسیی ڕوویان ت بکات، ئهر ب گه ڕووداوکی خۆش لیان ڕووبدات خۆشحان و ئه
  ر جۆره وان ھۆکاری ھه ستی پشووی ئه ی که جۆری ھه وه  له وه رگیز ئاگادار نابنه  ھه وه داخه وان به  ئه.گرن ده

                                            
19 Nikola Tesla 
20 Wechselstrom متن      اوب انیجر 
21 Automat خودک    ار ،کیاتوم   ات 
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لی ژیان   ئاست ڕووداوگه  له سانه م که ر ئه گه  که ئه رچاوه  دیار و به وه م ڕووه له.   و ڕووداوکی ژیانیانه پشھاته
رنی و  واوی نه  ته  به دا که ست ده  ژیانیاندا ده رجک له ل و مه وا ھه ن ئه  نیشان بده وه خۆیانه رنی له ستی نه ھه

کی  یه  شوه  دایمه سانه  که مجۆره ژیانی ئه. کانی خۆیان رنییه  نه سته  داوی ھه ونه که وان ده  ئه مجۆره  و به ناخۆشه
کات و  یی ئاسۆییدا یاری ده ڕخکی بازنه چه نوان  له  کوو مشکک که  ڕک وه خۆ گرتووه یی له بازنهیی و  وانه که
م  به.  ھیچ شونک ناگات  و به  جگای خۆیدایه ر له ھه و  وه خوولته  ژر پیدا ده  له که ڕخه چهکات  ر چی ڕاده ھه

ب  ش ئه سته به م مه  ژیانیان بگۆڕن و بۆ ئه  پویسته ن که رگیز تناگه ھه کردن  ی باسمان لوه سانه م که  ئه جۆره
  !ن  بکهستییان کانی ھه پۆله شه  ئاوگۆڕ به

  
  ". دا چلۆنه و ڕووداوه  ئاست ئه  له ی ئوه وه  دژکرده  که یه وه ومت، گرنگ ئه قه  چ ڕووداوکتان ل ده گرنگ نییه"

   )55- 135 (22ئپیکلتووس
  سووفی یۆنانی یله فه

  
   له م پیویسته به. ڕ پوڵ نابت مه ستکی باشمان له  ئیتر ھه وه بنه کانمان خای ده کان کاتک گیرفانه  مرۆڤه ئمه

.  چاکتر نابت یه  ھه ی که وه زعی گیرفانیشمان له گۆڕین، وه ڕ پوڵ نه مه ستمان له ی ھه و کاته  تا ئه یادمان بت که
  وه بته  بو ده وه  ئوه نی لهر  نهوا فکانسی ن ئه  نیشان بده هو خۆتانه رنی له لی نه ستگه  پودا ھه ئاست ر له گه ئه

ن،   بانک بیده  ناچار بن له  قوورس کهی وو ھاتنی پسولهک رنی و خراپ وه رجی نه ل و مه وجار تووشی ھه و ئه
کاتک !  ناو بچت  له  و نیتانه تانه ی ھه وه موو ئه کان ھه جۆره  جۆرک له رشکست ببن و به  وه نگه بن یا خود ڕه ده
 ئاست پودا   له  پش که ڕۆنه ش ده و جگایه بن، تا ئه رده  ده وه خۆتانه لی ناخۆش له ستگه  ھهک یه  بینینی پسوله به
  وه  پشه دتهکراو  ڕواننه ی چاوهرجکی دژوار ل و مه ھهوجار  ن ئه  نیشان بده وه خۆتانه رنی له ستی نه  گشتی ھه به
  !ر بچت  چنگتان ده تان له که موو داراییه  ھه  کهی و جگه ا ئهت
  
ر کات و ساتکدا ئیمکان بۆ ئاڵ و   ھه  له لک بت بۆ گۆڕینی ژیان چوونکه توانت ھه  ژیان ئه ک له یه ر چرکه ھه

  ستکتان ال درووست ببوو یا چ جۆره  ھه پشتر چ جۆره   که نییهھیچ گرنگ .  یه کانتان ھه سته گۆڕ پکردنی ھه
 بو  وه  خۆتانه لی جیاواز له ۆلگهپ وجار شه  ئه وه کانتانه سته  ھۆی گۆڕینی ھه ی به وه ، بۆ ئه لکتان کردووه گه ه ھه
ت  نانه ته! کات  چاک ده ئوه دی  موو شتک به تیتان و ھه  یارمه گاته  خرا دهدا یاسای ڕاکیش و جا لره  وه نه که ده

کانتان،  سته  ھهی  گۆڕینی شوه  به واته که!  وه هچت  بیرتان ده گۆڕن، ڕابردووش له کانتان ده سته ی ھه کاتک شوه
  .ژیانیشتان بگۆڕنڕگای 

  
کانی  ه  ھه  ڕووداوه ی تفکرین له وه کووژن، بۆ ئه  مه وه شیوانیی ڕابردووه په  کانی ژیانتان به کات و ساته"

  ."ن  بکه  گرفتار و ئالوده وه یه که  ڤیرووسه  به وه  دیسانهن خۆتا  که  وایه مه ک ئه  وهڕابردووتان
         )1905- 1972 (داردنریل گۆ

  را ری نوگه نووسه
  

  بووڵ ناکات ک قه پ و بیانوویه شق ھیچ په ھزی ئه
  
 مرۆڤکی چاک و   ئوه  که  نییه و مانایه  به،ون  خۆشتان ده ی که و شتانه یشتن به گه نه  به ژیانتاندا،  له

   ئاست بواره شق له ی ئه بژاردنی وشیارانه ھهربژار و  به   به  ئوه  که یه مه  ژیان ئه ئامانج له. ویست نین خۆشه
 توی  م له بژرن، به ده ھهشق  ک ئه ی خه  زۆرینه  که یه مه  ئه وره گرفتی گه.  وه ستنه کانی ژیاندا بووه رنییه نه

   و شتهشق ھز بگرت  ئه ی که وه وان پش له  ڕاستیدا ئه خشن و له شق ببه دان جار ئه چت سه  بیریان ده ڕۆژدا له
  ! وه ونه که شق دوور ده  ئه ی ژیانیان بکات، له وانه کان ڕه چاکه

  

                                            
22 Epicletus 
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وت یا  خۆشتان ده   دسۆزانه سکی که  که خشین به شق به هئ  ن ساکاره چه   که وه نه ک بیری ل بکه یه ند چرکه چه
توانن   خرایش ئه مانحادا به  ھه م له کانتاندا خۆشحاڵ بن، به ی کلیله وه  کاتی دۆزینه توانن له ش ساکار ده نده چه
ت  نانه یا ته.  ببن ان تووڕهت که ی جگای خای بۆ پارککردنی ئۆتمۆبیله وه دۆزینه  ترافیکدا یا نه  کاتی گیرکردن له له

  ی له وه نینین، ئه ی خۆش و پکه ی قسه وه ریکی گانه  کاتی پشوودا خه  ھاوکارانتان له کک له ڵ یه گه  له کاتک که
واو کردنی   پاش ته  سانایی له  و زۆر به وه ر پاش ئه الم ھه  به شقه نیا ئه دا ته وکاته  له دا شکی گرتووه ئوه

وتووی  واو بوونی حه ڕوانی بۆ ته چاوه.  وه بیرتان بچته  بوو له ی که شقه و ئه موو ئه  چشتخۆری ھه ردن لهنانخوا
   به شقه و ئه ر ئه م ھه شق ببزونت به دا جۆرک ئه  ئوه توانت له وتوو ئه سپکردنی پشووی کۆتایی حه کار و ده

 تا  وه یانییه تای به ره  سه ر له  ھه م جۆره به. منت توانت نه  خۆ ئه ۆ بهن خ بت بیده  ده  گران کهکی یه دیتنی پسوله
  وه  و دیسانه وه خشنه به شق ئه مدیسان ئه ستنن و ھه یوه  پ ئه خشن و له به شق ئه  ئه  چرکه  به کۆتایی ڕۆژ چرکه

  !ری سه وام نیین له رده  و به وه چته  ده یادتان ر خراش له م ھه خشن به به شق ئه ی ئه به! گرن ڕایده
  

   و ئوه یه  ڕووتاندا کراوه  ڕگا به  وه کیشه  الیه م له به. ن مۆ که سه شق ده خشن و ھزی ئه شق ببه توانن ئه  ئه ئوه
خۆش  ھۆی  وجار به بت و ئه  شتک نه زتان له  حه نگه ڕه. ن ده شق نه  ئه کیش، ڕوو به  نیگایه توانن به گۆشه ئه
شق  رگیز ناتوانن ھزی ئه  بیانوو گرتن ھه  به م ئوه ر بگرن، به سه پ و بیانووی له زار جار په  ھه وه ویستنییه نه
شق   ھۆی ئه  به کانی دیکه  و خه وه ھننه ر کاتک بیانوو ده ھه. ست خۆتان  ده ن و بیگرنه مۆ که سه ده
شبینیدا زیاتر  ریی و ڕه رنیگه  قووڕاوی نه  ڕاستیدا ژیانی خۆتان له  له،ن هک  پاساو ده،  ئوه  به وه خشینیانه به نه

ور و  ڵ ده گه  له  ناشرینانه سته و ھه ر به وجار ھه ئه. ون که رده ز ده حه موو خراپ و نا کانتان ھه سته و ھهن  که نووقم ده
  ! وه گرنه رده می خراپیشی ل وه ئاکا کهگرن  ندی ده یوه و پهن  که وت ده س و که کانتان ھه ره به
  
سکی  و که ره  به وه سته به  مه هبووزی گاویی  ک خه پشکۆیه   که  وایه مه ئه ک  وه وه یدا مانه  تووڕه  بوون و له توڕه"

  ".سووتنن  ئه  پشکووتووه ووزه و خه ی خۆتان بهست  پشدا ده  له ی که وه م خافن له ن به ده  فێ ده  دیکه
  ) پش زایین563-483 (23بودا

      ری ئایینی بودا زرنه دامه
  

رتان و  رانبه فی به ره ی ته  لۆمه ن به که ست ده دات، ده  ڕوو ده سکی دیکه ڵ که گه تاندا له که هارر  قه ک له یه ه کات ھه
 پویستی   به خشن، بۆیه شق ببه ه ئ تان توانیوه دا نه و کاته  له ، چوونکه ی بیانووه وه  مانای ھنانه ش به مه ئه
 ،ن  که ئه بره  و خۆتان تهبن  تاوانبار نه وه ته و بابه ی خۆتان له وه  بۆ ئه وه ک بیانوو بننه یه  شوه  به زانن که ده
ندا  ژیانتا رجک له لومه ن، ھه که  ده  کانی دیکه ی خه  کاتک لۆمهسای ڕاکش پی یا  به  بیرتان بت که م له به

 مشکی   له ی ئوه لۆمهدا بیری  و کاته ر له وانی دی ھه  ئه نگه ڕه.  ی ئوه  لۆمه ونه که ش ده کی دیکه خه   پش که دته
   که وه  پشه رجک دته لومه وت و ھه که ر ده ر ده  ڕۆژک ھه رنی ئوه فتاری نه  ئاکامی ڕهم ، به وه خۆیان بسنه

م  بووڵ ناکات و به ک قه شق ھیچ بیانوویه یاسای ئه. ونن رتان دانه دا سه کانی دیکه ی خه  ئاست لۆمه بت له ده
  . تای خۆتان بووه رتاندا بت، خه  سه ر چی به ش ھه پیه

  
  کانیش بن ت ئاگاداری بچووکترین ڕووداوه نانه  ته پویسته

  
 و ملمالن درووست  شبینین و کشه ری ڕه نیشاندهموو  ت ھه یی و شکایه گرتن، ئیرادگرتن، گله خنه کردن،ڕه لۆمه

ری و  رنیگه کان، نه ته بوار و بابه ژر پرسیاری  بوون یا خود خستنهازیناڕدکاویی و  بچووکترین  به. ن که ده
ر،  وسهت، ھا وه وا، تافیک، ده  ئاو و ھه  لهتیی زایه ناڕهربینی   ده نگه ڕه.  خۆتاندا پک ھناوه شبینیتان له ڕه

ری،  ، مووشته ، پیشهت کان، دارایی، خواردن، سیحه ت پووکنه  تاقه ژه در فه کانتان، دایک و بابتان، سه منداه
ر چاو دیار بن،  به ر له ره موو ب زه کان و ھتد ھه تگووزاریه  و خزمهرز نگی به  ده نگه کان، ده کار و کاسپی، نرخه

  !دیی بنن دا وه  ئوه شبینی له توانن کۆک ڕه  ده انه ساکار تیه زایه م ناڕه م ئه به
  

                                            
23 Buddha 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 29 

  و ھتد ، ڕژد و چرووکه حه ت ب، به  نفره به،  یه ره سخه ، مه هکوو ترسناک لکی وه گه وشه و   واژه سته دهن  وڵ بده ھه
نفی  ھزی مه لکی به ستگه  ھه له گه ه وش م جۆره  ئه ی که وه ر ئه به ، له وه بسنهواوی   ته بهدانتاندا  ی نو وشه  بازنه له
  وه ڕنه گه و ڕووی خۆتان ده ره دا بن، جۆرک به ر زاری ئوه  سه  به م وشانه ھاوکات کات ئه.  دووا خۆیاندا دنن به
   به نییهپتان وا!  ژیانی خۆتاندا لکاندبت سپ به ک چه تان وه و وشانه  خۆتان ئه  ئوه  وابت که وه ک ئه ر وه  ھه که

 ، هر رسووڕھنه سهم،  که گیانه،  هکراو ، بوانه یه  ب ونه، هزۆرباش،  ییهعالکوو  لکی وه گه کار ھنانی وشه
  ؟ست بزونترن  باشتر و ھه و ھتد بۆ ژیانی ئوهتی  زم لیه وێ، حه ئاشقیم، خۆشیم ده

  
ن،  گه  دتانن ده ون و به  خۆشتان ده ی که و شتانه  به ه ورد ن، ورده که نگ ده شقدا ھاوئاھه ڵ ئه گه تک خۆتان له که

 ی وه  و پاساوھنانه  بیانوو گرتن ی که وه ، بۆ ئه وه شقدا بیانوو بننه  ئاست ئه  ئیتر نابت له دوواوه  به وه  له واته
وجار   و ئه وه کاته و درژتر دهکانتان دوور   ئاواته یشتن به ک من، ڕگای گه  و نه یه کی دیکه تای خه  خه ی که مه ئه

  . وه منته ر دتان ئه  سه  دی خۆتان بت له  به ئاڵ که نی ژیانکی باش و ئیده  خاوه تی بوون به ھیوایه
  
و ڕووی خۆتان  ره ش به وه ر ئه ، ھه بنرن کی دیکه ، بۆ ژیانی خه  و چ خراپه ک، چ چاکه ر چییه دا ھه م جیھانه له"
  ". هو ڕته گه ده

  )1852- 1940 (24ئدوین ماڕکھام
          شاعیر

  
ند کاتژمرک دوواتر  وجار چه ، ئه تان کردووه عه رافه ڕ و مه شهڵ دووکاندارک  گه  له  کهر چاو بگرن  به ڕۆژک له

تان  گه کانتان له لهرزی پشی نگی به  ده نگه  ھۆی ده کات و به  ده ندیتان پوه یوه  دراوسکانتان په کک له  یه بینن که ئه
ک  دا ببینرت؟ یا میوانییه م دوو ڕووداوه ینی ئه  به توانرت له ک ئه ندییه یوه  چ په  بوای ئوه به.  ناخۆشی وته که ده

تی  یبه غهردووان و  سه پشتهو   الی ئه  بۆالی خۆتان و له ت کردووه کتان داوه  ھاوڕیه  بیری خۆتان که وه بننه
ڵ  گه  له وره کی گه یه  کشه  که وه کرنه تان ئاگادار ده که ر کاره  سه وه چنه وجار کاتک ده ن و ئه که  ده کهدۆستکی دی

ت  نانه ؟ ته وه داته  گریان ده وه  چی پکه م دوو ڕووداوه ی ئه ئه.  کانتان درووست بووه  کۆنه رییه  مووشته کک له یه
ش  یبیستن، ئوه  ده وه کانه واه  ھه  له  که وه واکه ت ھه بابه  له ی خواردنی ئواره کات  له ر چاوتان که  به  بیھننه

  کی ناخۆش به یه  کزه دهتووشی  کاتی نووستندا  ن، دوواتر له  ده وه ر خۆتانه به  له وه و باره رنی له شتکی نه
  ؟ک نابینن ندییه یوه شدا په وداوهم دوو ڕو  نوان ئه هئایا ل.  وه بنه وه ده کانتانه بییه سه  عه ماره ختی ده زهھۆی 

  
ی  که و ماه ره  شتکی قوورس ڕاکش ڕاکش به ر جاده  سه سک له  که  پش چاوی خۆتان که ، بیھننه مانه  له بجگه

کی  ر ماڕکت، جگایه م سوپه ر ده  به ک دوواتر ڕک له  خووله وجار ده ن، ئه ده تی ده ش خرا یارمه  و ئوه وه باته ده
م دوو  ان ئه نو ک له ندییه یوه توانرت په  ئه  بوای ئوه به.  وه بیننه تان ده که ئای خای بۆ پارکی ماشینه ئیده

کی   و ڕوویه ه  دکی زۆر ئاوه ب به کته کانی مه کلیفه نجامی ته  کاتی ئه وک له ؟ یا شهدا گری خواردبت ڕووداوه
تتان  وه  ده ی به و مایاته  ئه واتان بۆ دت که ی ھه ینکه وجار بۆ سبه ن، ئه ده تان ده که تی منداه رمه یا وه خۆشه
ر  وجار ھه ن و ئه  دۆستکتان بکه تک به  خزمه وه  ڕووی لووتفتانه  له نگه یا ڕه.  وه رته گه  بکی زۆریتان بۆ ده داوه
رزشی بۆ  کی وه رکیه تی کبه  بلیتی خۆڕایی تایبه تان که ئیسی کاره  ڕه  که وه کرنه ئاگادار دهدا  وتووه و حه له
   دیی ناکرت؟ دا به م ڕووداوانه  نوان ئه ک له ندییه یوه  ڕاستی ھیچ په ئایا به.  کردوون"ڕزرڤ"
  
  ." ینئافرن  دهخی خۆماندا نا کان له موو به کوو ھه ارت، بهس و ب ھۆ ناب  بۆ که وه ره  ده ک له یه ھیچ به"

  )1905- 1972 (داردنریل گۆ
  را ری نوگه نووسه

  
  خای کیپ

  

                                            
24 Edwin Markham 
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  ئستا بیھننه.  ولهعاد  ژیانتان ھاوکش یا تهپانی قهوجار  تیڤ بن، ئه کانتان پۆزه سته ی بیر و ھه%50ر  گه ئه
 قازانجی   به که وانن ھاوکشهت  ده وهم ش رنی بن، به کانتان باش و ئه سته ی بیر و ھه%51  پش چاوی خۆتان که

  . وه مه که یتان بۆ شی ده که ئستا ھۆکاره! ن  تک بده باشه
  
 خۆتان   که ئوه یه و ڕاده ر به ویست بوونتان ھه  خۆشه ه و ، ئوه خشران به شق پ به ندک جار ئاکامی ئه ھه
 و ڕۆژگاریش   وه ته خشراوه شقتان پ به ، ئه خشیوه بهان شقت ی ئه وه ندک جار زۆر زیاتر له ھه.  خشیوه شقتان به ئه

و  ره رتان به ور و به  ده  به خشینی ئوه شق به  ئه ک که یه ر ڕاده  ھه به. یان نیشان داون مه کانی ئه رنییه  ئه ئاکامه
   قازانجی باشه  به که پانه  قه  که دایه کشن و لره و الی خۆتان ڕاده ره یش به ویستی زۆرتر کشان بچت، خۆشه ھهت

کانی  شق و بواره بت و ئه ستر ده قوور  قازانجی باشه  به که نه کی تر تای شایه  واتایه  یا به وه شکته  ده بۆ ئوه
موو شتک  دا ھه م جیھانه ی له وه ستت، بۆ ئه رگیز ڕاناوه  ھه وته م ڕه ئه. گرن  ئامزتان ده ویستیی له ی خۆشه دیکه
تی   دووایشیدا بابه وا به رجکی خۆش و باش ڕووتان تکات، ئه ل و مه ر کاتک ھه  و ھه یه ۆلی میغناتیسی ھهپ شه

  .ن که رنی ڕووتان تده  ئه شنه و چه ی له دیکه
  

م  وه ی برهکارت: ((ن  خۆتان ده ر، به  سه چنه  ده  پله  به قیدا پله ره ی ته یژه په و  پلیکانه   ژیانتاندا به کاتک له
  ک به کانی ژیان یه  باشه  ڕووداوه ی که وه ر ئه به له)) یلی خوازراوم ر ڕه  سه وتۆته ژیانم که((یا ))  ست ھناوه ده به

  وه و پشه ره بهوام  رده ر وا به  ھه وته م ڕه  پش و ئه ڕواته یفتان ئه  که ر ڕتان و ژیان به  سه ویتردا دنه دووای ئه
ژین و   ئه وه شقه  ئه  به  ئوه  که یه وه ون، ئه که ده  ژیانتاندا ھه ی له  باشانه م ڕووداوه کی ئه ره کاری سهھۆ. ڕوات ئه

 ئاکامدا   نسیبتان و له بته شقکی زیاتر ده ش ئه م پیه ر به ، ھهشبینیی ی ڕه تا  له رنیتان قوورستره نی ئه تای شایه
  .خشت به  ژیانتان ئه یی به ئاسووده  ر ڕتان، که  سه باش، دته  شنه و چه لی زیاتری له ڕووداوگه

  
 ژیانتاندا   گرفتک له ردا بت، واته سه ی پشووتان به وانه  پچه  به  و ئوه وه ڕته گه ق ھه ره  ڕۆژک بت و وه نگه ڕه

   ئوه بت که  کاتک درووست ئه رجه ل و مه م ھه ئه. ر ڕتان  سه  گرفتاری بته که  یه که ودا یه  دووا ئه ڕوو بدات و به
  کانتان ڕووداوه شبینییه ی ڕه  ڕاده  ڕۆژگاریش به م پیه ن، به ده  پ ده ره  خۆتاندا په شبینی له شق، ڕه  جگای ئه به

   به  ئوه  که هدای ئالره.  وه مننه ده نو قووڕاوی گرفتاریدا  وجار له ن و ئه که کان ڕاکشی ناو ژیانتان ده ناخۆشه
   تانه م ڕووداوه  ئه  بزانن که م پویسته به)) ختی ڕووی تکردووم د شانسم و لشاوی ب به به: ((ن خۆتان ده

 ئاکامی کرداری چاک یا خود خراپی  پی یاسای ڕاکش کوو به ، به ییه ن وه خته  شانس و به ندییان به یوه ھیچ په
تر و  وا ژیانیش ئاسووده رزتر بت ئه شق به ی ئه رچی ڕاده  و ھه ری کردووه یانتان کارتکهوتی ژ ر ڕه  سه  له ئوه

کدا ڕووتان ت   دووا یه ک به کانیش یه وا گرفتارییه  ئه وه رزتر بته شبینی به ی ڕه ر چی ڕاده  و ھه ند تره مه ھره به
کان   یه-)) ختی ژانی الفاوی ب به ھه((یا خود ))  وه برهی کارتی  وه دۆزینه((وت ھۆکاری  تانه ر ئه گه ئه. ن که ده

تک شبینی   قازانجی گه بهپانی ژیانتان   قهستی خۆتان ھاوکشی ی ھه ی شوه گۆڕین  به  که وا چاکتره ، ئه وه بدۆزنه
  !ن بده
  
موو   ڕوودانی ھه مان له ۆتایی زه تا ک وه شقه  ھۆی ئه  به  که  ژیانکی ئیدئاه یشتن به گه واتای  خشین به شق به ئه"

   به کرن که رنی پشتیوانی ده  ھزکی ئه  به  ئوه وه  ڕاستیدا پاش ئه له. منن کاندا پارزراو ده  و گرفته کشه
 ھاڕمۆنیی  بهو  رگرن  سوود وهخشیون  ژیان پی به کان که موو ڕزق و ڕۆزییه  ھه انن لهتو ه ئ و ھزه تی ئه یارمه
  ".ن ژیان بگهڵ  گه له

 1866- 1949(چاڕلز ھان(  
       را نوگهری  نووسه

    
لی باش و  ستگه ھزر و ھهبیر و ی  وه ره  سه  بردنه پانی ژیانتان به ی قه وت ژیانتان بگۆڕن، ھاوکشه انهت ر ئه گه ئه
  ر کاتک به ھه%. 51  ننه یه بیگه% 50  ن و له شق قوورستر بکه نی ئه  تای شایه ن، واته  تک بدهرنی ئه

شق و   ئهوا یاسای ڕاکش  پش، ئه تان بگرنهوتی ژیان شبینی ڕه ی ڕه وه م کردنه شق و که زیادترکردنی ئه
کی   خراییهپ یاسای ڕاکش  له  که وه بته ئهرز   به و جگایه کات و تا ئه  نسیبتان ده کی زیاتر به ویستییه خۆشه

ن  گه وجار تده  ئه  که دایه ئالره! ر ڕتان  سه خاته زموونی خۆش و دخواز ده  ئه ک له یهریا  خۆی و زه گرته زیاتر ده

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 31 

  و ژیانه ر ئه واتای ھه ش به مه گرن و ئه  ئامز ده کانی ژیان له زموونی تاڵ، چاکییه شبینی و ئه  جیاتی ڕه  به که
  . یه  شایانی ئوه  که یه ئیدئاه

  
یانیی و  تای به ره م سه له.  ستاوه ولدا وهعاد  ته پانی ژیانتان له ستن، تای قه ده و ھه  خه ه ل ان کهییان ر ڕۆژ به ھه
لی خۆش و   ڕووداوگه ن له تان پ که که توانن ڕۆژه یا ده.  دایه ر ڕگای ئوه  سه دا دوو ڕگا له سپکی ڕۆژه ده

ن  سه و که  خۆتان ئه ئوه. ن  باری خۆتانی که یه شهر چی گرفت و ک بژرن و ھه م ھه ڕیح و یا ڕگای دووھه مووفه
ری بیرتان و   بیارده ستی ئوه ھه. ن ر ڕۆژتان دیاری بکه کانی ھه ستی خۆتان ڕووداوه ی ھه  پی شوه توانن به  ده که
و  ر ئه  سه بت له وخۆی ئه ری ڕاسته  کارتکه ی ئوه فتاره م ڕه  ب شک ئه  و به  ئاکامدا گووفتار یا کردارتانه له

  !تان دت گه ری خۆتان له ک سبه ر شونکیش بچن وه بت و بۆ ھه  نسیبتان ئه  توی ڕۆژدا به  له ی که ڕزقه
  
نگیی   ئاھه یانیان گوێ له  به بۆ نمونه: و( ن کانتان بده  جوانه سته  ھه به  ره  په وه تنی خۆره  ھه ر له توانن ھه ئه

 ڕزق و ڕۆزی و ئیدئای   ئاکامدا ڕۆژکی پ له ن تا له  پ بده ر درژه  ھه یه م شوه ش ئهپاشانیو ) خۆش بگرن
و  گۆڕینی ئهوکیش بۆ  ستن و ھیچ ھه و ھه خه  له وه یی و گرژییه  تووڕه ر بت و به گه م ئه به. ر  سه نه خۆتان ببه

 و  وه منته ر دتان ده  سه خت و ئیدئاڵ له  به ند و به مه رهھ زموونی ڕۆژکی به تی ئه جار ھیوایهو ن، ئه ده  نه زعه وه
  !ی ژیانتان پووچکه گر بته ئه
  
کوو  شدا کۆتایی پ نایات، به و ڕۆژه ر له کانی ھه  باشه رییه  ڕۆژکدا، کارتکه کان له  باشه سته بوونی ھه ھه

وام بن،  رده شبینی و خۆشویستن بهر خۆ سه ر له گه  ئه، دیاری بۆ دنت کانی داھاتووشتان به جوانه  و ڕۆژهین  سبه
  ست به ن تا کاتی نووستن ھه وڵ به ھه! خوازن  ئاواتی بۆ ئه ی که وه ر ئه ، ھه ئاه ئاکامیش ژیانکی خووازراو و ئیده

رز و پ  ستکی به  ھه ر به ینش ھه  سبه ی که وه وت، بۆ ئه وتان ل بکه  خۆشبینی خه ن و به کان بکه بوونی چاکییه
  واته که. ت ی مووسبه  وزه ن زۆر باش نووستوون و پن له که ست ده  ھه  کاتکدا که بنن، له کانتان ھه  شکۆ چاوه له

  ی له وه  ئه پی یاسای ڕاکش ن تا به  پ بده ره خۆتاندا په کان له  جوانه سته کرت ھه  بۆتان ئه ی که و جگایه تا ئه
ڵ ڕۆژ خۆشتر و  گه  ژیانتان ڕۆژ له  که یه و کاتانه ش ئه مه کان بت و ئه گات باشترینه  پتان ده وه هر جیھانی ده
  .  وه بته خۆشتر ده

  
ی   چرکه  به  چرکه ست به  ھه پویسته. مۆدا بژین  ئه مۆ و له نیا بۆ ئه تهکوو  ین، به  بۆ سبه  بۆ دون و نه هن"

مۆ  ینشتان ئه  سبه چوونکه: و( ."ین  سبه ن به  بدهمۆتان کرێ  ئه بن که دا مه وه  بیری ئه  له ن، بۆیه ژیانتان بکه
  .)کات درووستی ده

  )1941 دایکبووی  له (25جری سپینی
  ری کتبی منان نووسه

  
 کیس  مۆیان له  ئه م پیه ژین، به ڕ بنیات نانی داھاتوویان ده مه کوو له مۆیان ناژین، به ک بۆ ئه ی خه زۆرینه

  م جۆره  داھاتووی ئه ی که و شته ئه. کات مۆیان، داھاتوویان درووست ده  ژیانی ئه  شوه ی که وه ن، خافن له ده ده
ی ژیانکی باشترتان  وه ئه بۆ  لکی نویه ر ڕۆژک ھه ھه. مۆدا  ئه  له کانیانه سته ی ھه کات شوه  دیاری ده کانه خه
شق  تی ئه  یارمه ی ژیانتان بگۆڕن و به که پانه  تای قهکاندا ھاوکشی موو ڕۆژه  ھه لهتوانن   ئه  ئوه که، چوونبت ھه

  وه گۆڕی ژیانتانه ئاو شق به نن، ھزی ئه یه بگه   لووتکه کانتان به  باشه سته کاتک ھه. داھاتووتان بنیات بنن
  ی له و موعجیزه  لهمنت رتان سووڕ ده سهبۆخۆشتان    ئوه که پش  ڕواته  خرایی ئه بت و ھند به ریک ده خه

  .دات ژیانتاندا ڕووده
  

 
 
 

                                            
25 Jerry Spinelli 
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  کانی ھز کورتکراوه

  
  پۆله ر کات و ساتکدا شه  ھه  و له یه ی ھه ندیی ئاسنگره تمه موو شتک تایبه دا ھه م جیھانه له •

و  ر ئه ش ھه کانی ئوه سته ر و ھهبیر، ھز.   وه نه که  بوده وه  خۆیانه  لهکان یهمیغناتیسی
 . یه  ھهانی ندیی میغناتیسه تمه تایبه

،  وه بنه  بو ده وه  ئوه  له ن که که  دیاری ده پۆالنه و شه ستتان، چ چاک و چ خراپ، ئه ی ھه شوه •
  لهپۆ وانیش شه  ئه ی که رجانه مهلو و ڕووداو و ھه ک و ئه ره خهگک ئاسن ر وه ش ھه وجار ئوه ئه

 .گرن  خۆ ده کتر له ، یه یه ی ئوه  شوه کانیان له میغناتیسییه
 بگۆڕن،  وه بته  بو ئه وه  ئوه  له ی که پۆله و شه ی ئه ستتان، شوه  گۆڕینی ھه  به  که چاکتر وایه •

 .گۆڕن رتان ئه ور و به  ده موو شتک له  نوکان، ھه پۆله  شه  چلۆن به یبینن که بۆخۆتان ئهوجار  ئه
دنیا بن ھیچ کاتک بۆ . خشن کانی ژیانتان ببه رنییه  نه  ڕووداوه توانن تام و چژکی نوێ به ئه •

 .ستتان بگۆڕن  ویستتان جۆری ھه ر کات و ساتکدا که  ھه توانن له  ئه واته ، که نگ نییه گۆڕان دره
 پاش   که ر و پیان وایه هوانی خۆس ست فۆکه  ده نه ده ستیان ئه ی ھه ک فۆکه ی خه زۆرینه •

کانی  ستییان ھۆکاری ڕووداوه  جۆری ھه ی که وه بت، خافن له ستیان درووست ده  ھه،کان ڕووداوه
 .  ژیانیانه

ی ژیانتان  ر بوارکی دیکه کان و ھه ندییه یوه تی، په مهکانی دارایی، س وت بواره تانه ر ئه گه ئه •
 .ستتان بگۆڕن  ھه  که  پشدا پویسته بگۆڕن، له

شبینین و  ری ڕه موویان نیشانده ت و ھتد ھه یی و شکایه گرتن، ئیرادگرتن و گله خنه کردن، ڕه لۆمه •
 . دووادا دت  و ملمالنیان به ش کشه مه ئه

دانی نو  ی وشه  بازنه ھتد له، نفرین کراو و  ره سخه کوو ترسناک، مه لکی وه گه ن وشه وڵ بده ھه •
کوو پشکۆ، زۆرباش، عالی،  لکی وه گه  وشه وانه  جگای ئه  و به وه همشکتاندا بسن

 . جگایان نه و ھتد بخهم  که م، گیانه که ویسته خۆشه
 توانن ھاوکشی  خۆیان، ئه گرنهتیڤ ب رنی و پۆزه کانتان بواری ئه سته ی بیر و ھه%51ر  گه ئه •

 . بگۆڕن  قازانجی چاکه ژیانتان به
توانن  کان ده موو ڕۆژه ھه   ئوه ی ژیانکی نوێ پک بت، چوونکه وه  بۆ ئه کهل ر ڕۆژک ھه ھه •

 .شق داھاتووتان بگۆڕن تی ئه  یارمه ن و به  تک به  قازانجی چاکه پانی ژیانتان به ولی قهعاد ته
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  ھز و ئافراندن
  

 و سروشت و   ژیاندا بسنوورهر کات و ساتکی ھه   له وه  درووستکردنه وه بۆ دیسانهختیی  خۆوبه  ووت که ھه"
   به  که سه  به نده وه نیا ئه ته. نرت رانی خۆی ده ڕزق و ڕۆزی بۆ ئافرنهیی  ه  دئاوه و بهستان   ب وه  بهردوون گه

  ". وه تهگر رئه وم وه چلۆن داخوازیی دتان  بینن که وجار ئه ن، ئه  داوا بکه وه کناسییه مه ی و ئهدپاکی
  )1948دایکبووی  له (26شاکتی گاواین

  ر نووسه
  

، کار و کاسپی و  تی، پیشه مه، سڕ دراو مه شق له لۆن ھزی ئه چ بن که  باشی فر ده  دووا به  به مه له  ئوه
  .گۆڕن  ده کتانه ره  خۆتان گه ی که و شوه  ژیانتان به م زانینه بهن و   بکهویی کانتان که ندییه یوه په

 بیرتان  له. وتی ئافراندن بناسن کانی ڕه تاییه ره  سه  داخوازی دی خۆتان قۆناخه نه  بگه ی که وه خراپ نابت بۆ ئه
ی  و شته کانتان و گۆڕینی ئه  ئاواته یشتن به  کاتی گه  و له وه مننه ن دهاکوو خۆی  وه  دایمه م قۆناخانه  ئه چت که نه
  !، ناگۆڕت  دتان نییه به
  

   ئافراندنی وت و پۆسه ڕه
  

      !ریگرن ن، وه ستی پبکه ، ھه27ن  بکهتان ونا که ئاواته
  

  28وناندن .1
  

رجکدا ونا  مهلو  ھه ن له خۆتا ن، واته ونا بکهینتاندا   زه تان له که  و ئاواتهربگرن ینی خۆتان وه  زه تی له یارمه
ینی   زه  وناکردن له کانی خۆتان به موو کاره توانن ھه ت ئه نانه ته. یشتوون تان گه که  ئاواته ھوو به نه ن ئه بکه

   پش چاوی خۆتان که ر وای بننه ھه. ڕاست ڕوویدابت ی به وه ک ئه ن، وه واو بکه  خر و خۆشی ته خۆتاندا به
  ک له م نه ند، به ش مانهجۆرک دۆعا و نیای: و (!  داندراوه  پشتاندا ئاماده واوی له  ته تان به که ھوو ئاواته نه ئه

  !)یشن ی، جۆرک مدیته که ی ئاینییه شوه
  

  کردنست ھه .2
  

  ن و له  ونای بکه وه که  الیه  له  پویسته ئوه. تان بوتتان خۆشی که  ئاوات یا داخوازییهڵ وناکردنی گه ھاوکات له
   له  وناکردنی ئوه  جۆرک بژین که  ڕاستیدا به  له. یه ھوو بوونی ھه نه  ئه ن که ستی پ بکه ھه  وه شه کی دیکه الیه

   پویسته واته  بگرت، که وه خۆیه نگی ڕاستیی به تان ڕه که ڵ داخوازییه گه ندی له یوه  په ستپکردنیی له ژیانتاندا و ھه
  . ن ستیشی پ بکه ن و ھاوکات ھه  پ بده ره ینتاندا په  زه تان له که داخوازیی و ئاواته

ت به ناکردن ئهوت که یه تان بگه و شته توانھۆی  بنه شق ئه  ئه ستکردن به ئاوات و ھه. خوازن  ئاواتی بۆ ئه ن 
دا  شه م به له. گرت  ده وه خۆیه تان به که  ئاواته ڕاکشوجار ھزی کان و ئه  میغناتیسییه پۆله درووست بوونی شه

  .یوون وتی ئافراندن گه  کۆتایی ڕه  به ئوه
 
 
  

                                            
26 Shakti Gawain  
 تجسم کنید 27
 تجسم 28
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  یشتن  یا پگهرگرتن وه .3
  

شتان و  تان پشکه که  داخوازییهردوون کانی سرووشت و گه بینراوه  نه  بینراو و تی ھزه ارمه ی شق به ھزی ئه
  ی که کانه و خه کان و ئه ، ڕووداوه رجانه لومه و ھه  ئهموو توانت ھه شق ئه ھزی ئه!  دیی تان بۆ دنته که ئاواته

  . ستتان ر ده  به خوازن بھنته و ئاواتیان بۆ دهون  خۆشتان ده
،  شقه  مانای ئه ئاوات به. کانتان بن دیھاتنی ئاواته خوازیاری وه  وه شقه  ئه به  ،وه موو تواناتانه  ھه  به  ئوه پویسته

رزشی  وانکی وه پاه. ن مۆ که سه شق ده رگیز ناتوانن ھزی ئه  دتاندا، ھه  ھۆی بوونی ئاواتکی سووتاو له  به دیاره
  م به ه  کاتی قه نیگارکشک لهکاندا،  رزشییه رک وه  کبه  له شداریکردنه  خوازیاری به وه شقه موو توانای ئه  ھه به
  یشتن به وان بۆ گه ک ئه ر وه ش ھه  ئوه پویسته. وت که  تپ ده  تپه  گرتن و نیگارکشاندا دی به وه سته ده

دا ئاوات و ی ڕاست له.  دیی ی بته وه ن، بۆ ئه ن و داوای بکه دی به) ت ماحی موسبه ته: و(  وه ماحه  ته تان به که ئاواته
و  موو ئه چوون ھه بن،  و شتانه  پشدا ئاشقی ئه بت له  ده ر بۆیه ، ھه  گری خواردووه وه ستکی ئاشقانه  ھه ز به حه

  ! دیی ن، دنهو تان دهان خۆشی قانه ئاش ی که شتانه
  
کوو   وهم رده ن ھه وت بیانکه تانه  ده ی که و کارانه  ژیاندا خوازیاریانن و ئه  له ی که و شتانه ڕ ئه مه وتی ئافراندن له ڕه
ینتاندا ونا   زه تان له که داخوازیه.  وه ربگرنه شق وه ی ئه وه خشن بۆ ئه شق ببه ئه.  وه داته وم دهکسان   یه  به،ک یه
  . دیی ی بته وه ن، بۆ ئه ستی پ بکه وجار ھه ن و ئه کهب
  

ر  ھوو ھه نه  ئه ن، که ست و ونا بکه تان ھه که ھا ئاواته  پشدا وه گرن له رده ک وه وتی ئافراندن که  ڕه کاتک له
گرن، بۆچی؟  مه  ئاواتتان ھه یشتن به ی خۆتان بۆ گه زه و حه ست له رگیزیش ده ستتان ھناوه و ھه  ده ئستا به
وت  س و که ک ھه یه ر شوه  ھه بات و به رمان ده و فهوی  یه  په و ئاکاری ئوهوشت   ڕه  له یاسای ڕاکش چوونکه

  !ن ست پ بکه تان ونا و ھه که  داخوازییه  ئستاوه ر له  ھه واته که!  وه داته ک خۆتان وم ده ر وه ویش ھه ن، ئه بکه
  
ن ھی  که ز ده  حه  کهی و جسمه  ئه  ئستاوه ر له ، ھهخۆتانن شی لهزاندنی کش و قوورسایی  ای دابهم  ته ر به گه ئه

 گۆیا  ش که و بیره  و ئه یه شکتان ھه ھا له ر ئستا وه  ھه  ئوه ن که ست بکه ن و ھه ینتاندا ونا بکه  زه  بت له ئوه
  ن، خۆتان له رک بکه فه ن سه که ز ده ر حه گه ئه.  وه نه ان دوور بکه خۆت بت له موو ڕۆژک قوورساییتان زیاتر ده ھه

بوونی   بیری نه ینتان که  زه ن به ده  ئیزن مه وه! ردان فه  سه ر ئستا له ھوو ھه نه ن، ئه ست پبکه کاتکدا ونا و ھه
کوو  خوازیانن وه  ئاواته ی که تانهو ش ستپکردن به وناکردن و ھه  توانن به ئه. تان دووا بخات که ره فه پوڵ سه

 نین، ما و تلویزیۆن یا شانۆ، گۆرانیبژیی، مووزیکژه ری سینه کته  ئه کاندا، بوون به زشییهر  وه  بواره وتن له رکه سه
وت یا  ست بکه رکی باشتان ده وت ھاوسه ر بتانھه گه ت ئه نانه خشن، ته نگی ڕاستییان پ ببه ی چاک و ھتد ڕه پیشه

و  توانن به وتی ئافراندن، ئه  ڕه ستپکردن، واته  ھۆی وناکردن و ھه ن، به سپبکه کی نوێ ده ندییه یوه خود په
  ر له  ھه واته که. ن پی  بۆخۆتان خوازیارین و ئاسووده ن که  بینا بکه یه و شوه ن و ژیانتان به تان بگه ئاواتانه
  .ستان  ب ڕاوه ن به ی پ بده ره  په  و ڕۆژانهوه بگرن خشینه شق به  ئه  خوو به ئستاوه

  
و   ئهر  درووست بوون و بینینی ھه ئوه ڕ بۆ ت و دیاری باوه  ناتوانی بیبینیت و خه  شتک که  به بوا ڕ واته باوه"

  ".تی ڕتان پیه  باوه  که یه شته
  )354- 430 (29ھیپۆئاوگووستین ئۆف سنت 

                 نیسه ئۆسقۆفی که
  

ر  رسووڕھنه کی سه یه  ڕاستیدا وزه  کار دنن، له کانتان به  ئاوات و داخوازییه یشتن به بۆ گه وتی ئافراندن کاتک ڕه
 دوو  ر بوون، واته تاندا کاریگه که دیی ھاتنی ئاواته  وه  له لمنت ئوه یسه کشن که ئه و خۆتان ڕاده ره به

  ی خۆتان بووه  ھزیی داخوازیی ئاشقانه وه ڕاستیی ئه ، چوون به وه نه دوور بخهخۆتان  دا له مبواره کانتان له دییه
  .  ج ھناوه تانی به که  ئاواته که

                                            
29 Saint Augustin of Hippo 
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. بت وتی ھه که ست ده م ده  که  که"قینب هز" ناوی  تی به  گووکی تایبه  کهخواست خاتوونکی الو ئاواتی ئهڕۆژک 
لنکی ژووری   و که وتووه ست که ده ی وه و گووه  ئه کرد که  دهیای نا و خهینیدا و  زه موو ڕۆژک له  ھهخاتوون

ر  کات و ھه ن جارک بۆنی ده موو ڕۆژک چه  و ھه جوان کردووهرخان کردبوو،  ی ته که  بۆ گووه کهی  که ماه
ستپکردن،  هوناندن و ھ  ، واتهوتی ئافراندن و یاسای ڕاکش پی ڕه  به. دا ی خۆی ده م ونایه شی به درژه
   چووه ر که تی مای دۆستکی کرا، ھه  داوه ک دوواتر بۆ خوانی ئواره یه  ماوه   که مشوه به! یی ی پ گه که گووه

  ر مزیی ژووری دانیشتن داندراوه سه خواست، له و ئاواتی بۆ ئه ی ئه وه نبیقی سپی، ئه  گوودانک زه ژوور بینی که
  کان ھیچی به  بۆ گووه وه هزی خۆی  حهت  بابه م له ، به  و گوونه و ئه تا  خۆشیی بوو له لهژی  و خرا ته

  دا له وه  کاتی ڕۆیشتنه و له کۆتایی شه. ربی کان ده ویستیی زۆری خۆی بۆ گووه نیا خۆشه ووت، ته ی نه که دۆسته
ویش زۆری سپاس   گوودانکدا بیچنت، ئه  مای خۆی له ه ل خشرا که ڵ گووی پ به ن چه چه  وه یه که ن دۆسته الیه

  !یشت ی گه که  گووه  و بهربی و پزانین ده
  
وجار ئاواتی   و ئهکات  دهاینیدا ون  زه ی له که اخوازییه دمرۆ ئاوات و.  م قۆناخی ئافراندنه که یهوناندن ھزی "
  ."  دیی ھناوه ی وه که اواته ئ ھزی خۆی اکامدا به ئ  دیی و له  دته  کردووهی ونای و شته ن بهیشت گه

  ) 1856- 1950 (30جۆرج بناڕد شاو
  تی نۆبل ی خه وه شانۆ نووس و بره

  
   وه رگرنه  وه  چاکه– بنرن  چاکه

  
پش   یھننه؟ ب وشتی خۆتانه وت ئاکامی ڕه که گیرتان ده ی وه وه  ئهی ڕاکشیاسا پی  وتمان به   بیرتانه که له

کات،   یا خود ئامری فتۆکۆپی کار ده31نگبومانگ،  ی ده وه ڕانه ، گه کوو ئاونه ر وه  ھهچاوتان که یاسای ڕاکش
. دا درووست بکات  ئوهی وه ره  ده لک له ، ڕووداوگه روونی ئوه ستی ده  پی وناندن و ھه توانت به  ئه واته که

ریدا داندرابت،  رانبه به  ی له و شته ی ئه  ئاونه ونه ی که وه کات، بۆ ئه  کار ده کوو ئاونه  ڕک وهیاسای ڕاکش
ی   شوه  کارکردکی له یاسای ڕاکش وه  له ، بجگه وه تهدا م و کووڕی نیشان ده  ب که کوو خۆی به وهڕک 

نگیش بوما. وه گته ان بۆ ده خۆتانترای نگ و ھه و ده نگ ڕک ئه ی پژواکی ده وه  بۆ ئه یه نگ ھه ی ده وه ڕانه گه
ڕوا و  ن، ئه کدا فی به ر الیه  ھه ک و به یه ر شوه  ھه  به ی که وه ر ئه به دا ج بگرت له و خانه ر له توانت ھه ئه
ش یاسای ڕاک. ستتان  ناو ده وه ڕته گه دهدا ڕک  و الیه  و به و شوه ر به  و ھه وه داته ور ئه  و ده وه خوولته ئه
  که یه ڕه ر الپه سه ی له و شتانه  ئه و ئامره  ئه شووبھت، چوونکه  ده وه ری کۆپی گرتنه ئام  جۆرکیش به بهت  نانه ته

  کی دیکه یه ڕه ر الپه سه  له ی ونه  شوه ش به و شتانه کات، ڕک ئه ی ده خیره خۆیدا زه کات و له و سکانی ده
  .وه کاته سلیممانی ده  ته وه ته مانه  ئه  و به وه کشته ده
  

م   پیاسه وه کانمه  ج کردنی کاره  ھۆی ج به کانی پاریس به کییه ره  سه  قامه  شه کک له  یه  پش ئستا لهند ساڵ چه
 من  ه پدا بوو ک کی جوانی له یه نووره ن یا ته دامه. ڕی  تپه وه  پامه  خرایی له  پ بینیم خاتوونک به  له کرد که ده

کانی  ی مۆده  شوه دا که نی دها نیش که نووره کانی ته  ورد و جوانه گووه. دیبوو  ھیچکوێ نه م له یه وکات ونه تا ئه
  !"  کی جوانه یه نووره چ ته: " وتم وه ر خۆمه به  کرد و له نووره و ته زم زۆر له من حه. بت پاریسی ھه

ی و شون ره  بهمدا که  ئۆتمۆبیله  له32 ملبپنی ئوستۆڕالیاقامکی  ناو شه دوواتر زۆر شادمان لهک  وتوویه ن حه چه
تی ی نایاسایی ویس  شوه ر چوارڕیان به  سه لهھات و   وه  پشت منه  له پ ئۆتمۆبیلک  له خووڕی، م لده که کاره

رم  دا سه و ساته ر ڕک له ھه! بم  نه  تووش حادیسهیدا گه ی له وه  ناچار ستۆپم لدا بۆ ئه  من به  که وه ور بداته ده
وێ بینی، که  واسراوم له کی ھه یه نووره وت و ته رگ فۆشتن که  ویترینی دووکانکی جل و به سووڕاند و چاوم به

بوو  ڕ نه م بینی جگای باوه ی ده وه ئه. زم لکردبوو  حه چوو که ی پاریس ده که ر خاتوونه ی به نووره و ته ڕک له

                                            
30 George Bernard Shaw  
  وه ڕته گه ی خۆت ئهو ئاسۆیی، ڕک بۆ ال ره  پاش فدان به  که یی خواری بچووکی یاریکردنه خته کی ته یه سته ره بومانگ که 31
32 Melbourne, Australia  
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   پی وتم که که  گرت، فۆشیاره وه که  دووکانه ندیم به یوه فون په له  ته م، به که  شونی کاره یشتمه کاتک گه. بۆم
  که  ویترینه ویشیان له  ئه  که بۆ ئوستۆڕالیا ھاتووه ئوروپاوه  له  و مۆدله له  نووره  ته ک دانه و یه س ئه به
 و پاش  زیوه  دابه یشی تا نیوه که  نرخه  که، زانیم که  دووکانه چوومهنی ستی کی به  مه کاتک به.  واسیوه ھه

   دانه و تاقه وان ئه  ئه  پی وتم که که پاشان فۆشیاره. بت شی ڕک بۆ من ئه که  سایزه  بینیم که وه تاقیکردنه
  یبووه کانیان و گه  ناو باره ووهوتب  پاریس که وت له که  ھه ه و به  ھه کوو به کردبوو، به یان داوا نه نووره ته

  !ئوستۆڕالیا
  

ستیان  موو شتک ده  ھه  بوو که وه دابوو، ئه ز لکردن نه  حه  له وکم بجگه  ھیچ ھه نه و دامه یشتن به من بۆ گه
 شاری انیک قامه  شه کک له  دووکانی یه ته بگا وه  پاریسه ی باسکراو له نووره ی ته وه ک، بۆ ئه ست یه  ده دابووه

شق   ئه یاسای ڕاکشی چت که  بیرتان نه هل! دات  ئهقش  واتای ھزی میغناتیسی ئه مه ئه! ست من  ده ملبۆڕن و بگاته
  ! یه ه کاری خۆی زۆر جوان به

  
  وناندنھزی 

  
  ".  ینی خۆمان  نیگاری وناندنی زه له   جگه  ھیچ شتک نییه هجیھانم  ئه"

  )1817- 1862 (33ڕوووھنی دڤید س
                             ی ئایینی فه لسه ندی فه ڕمه ر و باوه نووسه

  
شق  مۆی ھزی ئه سه رنی بت، ده وت ئه وت و خۆشتان ئه تانه  ده ی که و شته ڕ ئه مه  له کاتک وناندنی ئوه

 و ن ده  پ ده دی  و ئاشقانه وه نه که رنی و باش ده  ئه  کی ڕووداو کاتک بیر له.  بۆتانبت ھل و ساکار ده سه
ست   یاسای وناندن و ھه ر له گه ن و ئه گه تان ده و داخوازییه  به ب شک ، به ڕوو بدات  ئوه  له و شته ن ئه که زده حه

  پویسته   بیرتان بت که م له ، به وه نه که کانتان کوورتتر ده  ئاواته یشتن به ربگرن، ڕگای گه ک وه پکردن که
  . بت ی گرتبت، یاخود ئاشقانه رچاوه  سه وه شقه  ئه ه ل ستی ئوه وناندن و ھه

  
  یشتن به  کاتک وناندنی گه نن، چوونکه یه س بگه  که ر و زیان به ره  ھیچ کلۆجک زه  نابت به کانی ئوه وناندنه

 دڵ و  شق له  ئه  له دا شتک بجگه ته م حاه نت، له یه ه بگ سکی دیکه  که  زیان به  بت که رجه و مه ئاواتک، بۆ ئه
 دا ینی ئوه  زه نیا وناندنیش بت له ر ته گه ت ئه نانه ک، ته شبینییه  ڕه ر جۆره  ھه واته که!  دا چندراوه روونی ئوه ده
خوازن  خراپی بۆ ده ئاواتی   ئوه ی که سه و که ن ئه  الیه توانت له ش ئه یه و ڕاده ر به ، ھهن سک ونابکه  زیانی که به

ک  ک پشتر وترا وناندن وه وه! نت یه  خۆتانی بگه نت، به یه و بگه ی زیان به وه ش ونا بکرت و پش له بۆ ئوه
ر  ، یا ھه وه ، خراپ بت، خراپ دته وه ، جا چاک بت، چاک دته وه ڕته گه نگ بۆ خۆتان ده  و ئکۆی ده ئاونه

  !ن که  خۆتانی ده ن، به بکهچی 
  

ت  نانه ته  ئاگادار بن که.  وه مه بیر بخه شق و وناندن وه ئهڕ ھزی  مه رتان له رسووڕھنه خاکی سهند  چه  پویسته
 .ربگرن ک وه شق که  ھزی ئه  له  که سه  به نده وه نیا ئه ، ته یه کانیشتان ھه ترین ئاواته وره  گه یشتن به ئیمکانی گه

ز و ویستکی   حه ر توی ژیانتان بت و به وت سرفرازی و شادمانی سه تانه ر ئه گه ئه!  شق ھیچ سنوورکی نییه ئه
  ژی له ا ژیانکی خۆشتان تهھ توانت وه  ئه شق ئه. ربگرن شق وه  ھزی ئه ک له ، کهن  ژیانتان بده  به  درژه ب ونه

خه یفخۆشی به تی و که مهس  ت پشتر ھیچکات  ش کات که شکهنا نه بۆخۆتاپهت ل نانه کردبوو، ته نتان و  
 و کانی وناندنتان بشکنن ی بتوانن سنووره وه م بۆ باس کردن بۆ ئه م خانه ئه! تانبینیبوو  نهداونیش خه
ت   خزمه نه نی خۆتان بخهکا وناندنه.  جیان بچنن شق له نن و ئه که گاتان ھهر ڕ  سه کانی ژیانتان له سته ربه به

  .خسنن  ژیانتاندا به کان له رجه ل و مه ی باشترین ھه وه کان، بۆ ئه سته ربه البردنی به
  

                                            
33 Henry David Thoreau  
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و  ئه. شقه بوونی ئه نیا بوون و نه ی ئیدئان، ته وانه  و ئه  و گرفتیان زۆره ی کشه و ژیانانه  نوان ئه جیاوازی له
  ئاشقانهون و   خۆشیان ده  که وه نه که  ده و شتانه  دڵ و ئیدئان بیر له نکی پ بهنی ژیا  خاوه  مرۆڤ که  له ه کۆمه

  وت که که ر ده بۆمان دهدا،  ی دیکه که  سته ڵ ده گه  له سته م ده نگاندی ئه سه  ھه   له واته هیشتنیانن، ک خوازیاری پگه
ڵ  گه موو کات و ساتک له  ھه  که ی دیکه ه و کۆمه م ئه به! خشن به کانیان ده  خواسته شقی زیاتر به ئه  سته م ده ئه

 و خوازیاری   ڕقیان لیانه  خۆشیان ناون، که  که وه نه که لک ده  شتگه  بیر له ستایانه  ملمالندان، ناوه ژیانیان له
کی  تکی الوه  بابه ستی ئمه ۆری ھه ج نگه ڕه. ڕوانن  لیان ده وه شبینانه  چاوکی ڕه  به ر بۆیه یشتنیان نین، ھه پگه

ور   ده  چاوک له  که سه  به نده وه نیا ئه ته. ن که رچاو درووست ده کاندا جیاوازی به  نوان ژیانی مرۆڤه م له بت، به
  .ن گه م تده که سته به  مه وجار له ن، ئه و پشتتان که

  
ک   کهینی خۆی ی زه ھزی وناندن  له که  مه ر ئه  سه وه تهر د  کۆتایدا ھه لهند  بیرمه و  نابغهکی  مشکسی"
  ".گرت رده وه

  )1874-1962 (34کریستیان دێ الرسن
  را ری نوگه نووسه

  
کانی   گرنگه  توانایی وناندنی بواره کان که  مرۆڤه  له سته و ده  ئه ، لماندووه مووانی سه  ھه به ن مه ڕینی کات و زه تپه

. ن  ناو ببه تی له ر ڕگای مرۆڤایه کانی سه ره مپه گرفت و له  زۆر له  ه، توانیویان بووه  ھهناتیانژیان و ناموومکی
کوو  کانی ژیان وه جۆره  جۆربه  بواره کان له  مرۆڤه  و بیبینین که وه ینه به ژوو ھهکانی م ڕه ر الپه گه نابت ئهخراپ 

  رگرتووه کیان وه  ھزی وناندن که ، تکنۆلۆژیا و ھتد چلۆن لهری رزشی، ھوونه ، زانست، پزیشکی، وه فه لسه فه
  وانه  ڕاستیدا ئه له.   مژوو داوه  و مۆرکی خۆیان له  درژایی مژوو زیندوو ڕاگرتووه  شکۆی خۆیان به و ناوی پ له

ھز  ش ھند به و ھۆیه ر به  و ھه وه ھشتۆته ینی خۆیاندا نه  زه ست و سنوورکیان بۆ وناندن له ربه  به ھیچ جۆره
  . جیھان بگۆڕن  توانیویانه بوون که

  
 و پک   و نیتانه تانه  ژیاندا ھه ی له وه موو ئه ھه! بن  درووست ده وه  وناندنی خۆتانه ی ژیانتان له  چرکه  به چرکه

 دایم   که یه مه ک ئه ی خه نهگرفتی زۆری. ی وناندنی خۆتان پک دن ر شوه سه ت و ڕووداوک له رفه ر ده ھاتنی ھه
 جگای وناکردنی  گن و به رده کان وه  باشییه وان ڕووی خۆیان له ئه! ن که ر چاویان ونا ده به ت له خراپترین حاه

 خۆیان  ترسن که  شتک ده  له چت، واته  ده و خراپه قیان له ن و زنده که  ونا ده خراپهچن   و باش، ده شتی چاکه
  وه دیسانه. ن ده ن، ڕووده که ستی ده  ونا و ھه ی که و شوه ر به کانی ژیانیان ھه موو ڕووداوه  ھه واته که! ن که دهونای 

  ن، چوونکه ست پبکه  ژیانتاندا ونا و ھه کان له دایم باشترینه. وشت و ئاکاری خۆتانه ، ژیان ئاکامی ڕه وه یمه ئه
  !شق ی ئه وزهستی جوان و  ھهھزترکردنی   به بۆ که چاشنییه و  ره پش خۆشکه ،انی  ته کانی ئوه  چاکه وناندنه

  
ڵ  گه شمان له که  ساه36  پانزده  پشیله35مریکا بووین، کابی کانی ئه کگرتووه  یه وه ته جی نه  نیشته کاتک ئمه

  ساره  کوونکی حه ن ڕۆژک کابی لهجگیربوونماتای  ره  سه  له. وه منته نیا نه  ته ی به وه خۆمانا برد بۆ ئه
موو کو و دۆڵ بوو،  رمان ھه ور و به  ده ژیاین که  شونک ده  له ئمه! 37ر و جیم ببو  ده  چووبووه وه که تۆڕییه

 شون کابیدا  کانمان به موو جاده  تاریکی ھه  به وه و شه ر ئه ھه. دبوودژوارتر کرلمان ی  که زعه  وه مه  ئه واته که
ڕاین، گرژی و  گه ماندا ده که  دووای پشیله م به که کاتک من و کچه.  وه دۆزییه م ھیچ شونیمان نه شکنی، بهپ

 بگرین ڕان ھه  گه ست له  ده ویسته پ مزانی که ئهمن . دا درووست کردبوو  ئمه شبینی له ستی ڕه رانی جۆرک ھه نیگه
  و له کان بۆ ئه  خراپترینه ی که وه  ھۆی ئه بوونه کان ده رنییه خراپ و نه  سته  ھه ، چوونکهان بگۆڕینکانم سته و ھه

دا  کاتانهو  له! ین لکی جوانتر ونا بکه گهست مان بگۆڕین و ھه سته م ھه  ئه  پویست بوو که ن و یه ینماندا ونا بکه زه
 ساخی  و به  ئه خواست که ه ئاواتمان د وه  ده  به م ئمه ک بۆ کابی ممومکین بوو، به یه  حادیسه ر جۆره ڕوودانی ھه

                                            
34 Christian D. Larson  
35 Cabby 
  بژارد، نوسخه م ھه که یدا پنج ساڵ، من ئامانییه که  فارسییه  و له  ساڵ نووسراوه یدا پانزده که  ئامانییه رگانه  وه له: و 36

  ! ناگۆڕت  واتاکه  ھیچ له  جیاوازانه نه مه و ته  ئه م دیاره ، به م ال نییه که ئینگلیسییه
 ڕایکردبوو 37
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ته تی بگه مهو سنا  ینماندا وه  زه  له  بوو که وه وابوو چاکتر ئه که.   ماڵ وه ڕستا ساخ و  ین که بکهھای وکابی ئ 
ه وه ته ڕاوه  و گه ته مهسوه  ما .  

ک  دوواش وه  به وه  و ئیتر له وه  ژووره  و دته مانه گه  کابیش له کرد که  ده  وامان گریمانه ماڵ وه ڕاینه کاتک گه
   گوایه ی ملی که که نگۆه نگی زه  وناندنی خۆماندا ده ت له نانه ته. کرد  ده یمان بۆ ئاماده که ی خواردنه  کاسه میشه ھه
  وه ماه  له ی که و کاتانه ک ئه ک وهکرد، ڕ  ناو بانگمان ده کرد و به ڵ ده گه مان له قسه! بیست ڕت، ده په  تده ریکه خه
ند   کابی، دۆستی چه کرد که ونا دهبۆخۆی ھای   وهی هک چوو بۆ ژووری نووستنه دهم  که ت کاتک کچه نانه ته. بوو

  !  یدا نووستووه که خته  پاڵ ته یی خۆی له میشه  شونی ھه سای ڕابردووی، له
 داونی   نووسرابوو له بینی کهخۆمان   داونی کوکی نزیک له له  هو  دارکه کم به یه ڕۆژی دووایی نووسراوه

 چووین،  ، که وه س و بیباته  فن ئادره  بته سه ر که  و ھی ھه وه ته مۆی مایمان دۆزیوه سه کی ده یه کاندا پشیله کوه
  . وه  ماه وه ڕایه ت گه مهکانمان کابی ساخ و س  وناندنه پی  به واته که. کابی خۆمان بوو

  
 باشترین  نیا پویسته ته،  وره گرفتی بچووک یاخود گهکدا نووقم بوون،   چ گرفتارییه  له  که ھیچ گرنگ نییه

  ن که که یدا ده  په وه کانتان بگۆڕن، توانای ئه سته ر وناکان و ھه گه ئه! ن ری بۆ ونا بکه  ده تی ل ھاتنه حاه
  !  و ئاواتتانهز  حه  بژین که یه و شوه جار بهو ن و ئهکانی ژیانتان بگۆڕ ته رفه ده
  
  . یه ر ئستا بوونی ھه ن، ھه  بتوانن ونای بکه  ئوه ر شتک که ھه
  
  
 ان بوونی ر ئستاکه  ھه  که، هی هانو شت ئهموو  ھه  پدانی واره نیا واتای دروست کردن و شک و قه ئافراندن ته"
  ". یه ھه

  )می زاینی ی نۆھه ده سه( 38گریماڵ باگاراتام
   رگیراوه  کۆنی ھندوو وهکی یه  نووسراوه له

  
 گرنگ  و بچووکی وره ، گهتان که جۆری داخوازییه!  خۆیان نگی ڕاستیی بگرنه ی ڕه هو ن بۆ ئه کانتان ونا بکه ئاواته
  . دیی ی ئافراندن بتهوت  پی ڕه ی به وه ن، بۆ ئه  جوانی ونای بکه  به  که  گرنگه مه نیا ئه ، ته نییه

  
واویی چ   ته کانی ئافراندن به موو بواره  ھه  که زار ساڵ پش ئستا تۆماریان کردووه کانی پنج ھه  کۆنه نووسراوه

   له زار ساڵ توانراوه  ئافراندن و ئستاش پاش پنج ھه نوێ نایاتهسرووشتیی دا شتکی  م جیھانه بوون و ئیتر له
نیا  ، ته  و ئافرنراوه یه موو شتک بوونی ھه  و ھه  ڕاسته  کۆنه و وته  ئه لمنرت که  بسه وه یکهڕگای کوانتۆم فیز

  .خسنین ڕووکردنیان بهلی   ھه  ئمه  که وه ته ماوه
  
تا ئیتر ئس و   کۆتایی پ ھاتووه یه  ھه وه وانه ندییان به یوه  په ی که و شتانه موو ئه وی و ھه ئافراندنی ئاسمان و زه"
  ". واوه موو شتک ته ھه

  2:1 39ئافراندن
  

. یشتوون  گه پی ر ئستاکه  ھه  ی که وه ک ئه ن، وه ھا ونابکه تان وه که  داخوازییه  که یه مه  ئه ویستی ژیانی ئوهپدا
   که و شتانه موو ئه ھه و  واو بووه وتی ئافراندن ته ڕه. ن گه ن و پی نه  شتک بکه یشتن به  ونای گه  که ئیمکانی نییه
ن ما  ته  به ن که ر ونای بکه گه  ئه واته یه، که ر ئستا بوونیان ھه  بوون و ھه ته  درووست ببن، ھاتوونه بیار بووه

بت  ندوروستتان ھه شکی ته د له دا سه  سه ن یا له تی دوور بکه رک بۆ ڕۆژھه هف  سهڕکۆردکی جیھانی بشکنن یا
  مانه توانن ئه  ئه ر ئستاکه ی ھه وه ن، بۆ ئه گه کانتان ده  ئاواته  به  بن، دنیا بن که  یا باوککی نموونهیا خود دایک

، ھیچ  بوویایه دا بوونیان نه م جیھانه  له کانی ئوه ر ئاواته گه  ڕاستیشدا ئه له! ت بزانن قیقه  ڕاستیی و ھه به

                                            
38 Grimal Bhagaratam 
39 Genesis 2:1 
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ش  ن و ئوه  ڕاستن و ھه واته ن، که که ن، مادام ونایان ده ینتاندا ونا بکه  زه  له وانه توانی ئه تان ده کاتکیش نه
ی  وه ن بۆ ئه شقدا ھاوڕێ بکه ڵ ئه گه کانتان له سته  وناندن و ھه  ئوه پویسته. ن  پیان بگه توانن و مافی خۆتانه ئه
  ! پشتاندا حازر بت وت و خوازیارین له ر چیتان خۆش ئه  ھه که
  
ک  ن، وه  ونا بکهرد ستکی زۆر پاک و بگه  ھه کانتان به  ئاواته وی که خوازیارین و شوه ر به ی ژیانتان ھهوت ڕه
بن و   خاف مهنکانتا  وناندنه ه ل ک هی چرکه  تاقه. ن ن لتان ڕووبده که ز ده  حه ی که و شوه  و به ی ڕوویانداوه وه ئه

تییان پتان   چژکی تایبه کانی ئوه ندییه یوه  پهتیی و موو دۆستایه ر ھه ر ھه هگ دا ئه  چیی ڕووی ده ن که ونای بکه
  بوویایه تان دراو و پوڵ ھه  و ھنده ست بھنایه ده تان وه وره وتنی گه رکه تاندا سه   کار و پیشه  کتووپ له  و له بدایه

دی  کانتان وه موو ئاواته  و ھه  مرۆڤ بوونایهندوروسترین  کردباتان و ته زتان ل بوویایه ر کارک حه  ھه که
  ؟  بھاتنایه

  . ن کانتانی پ ونا بکه  ئاواته ی وه ربگرن بۆ ئه ک وه تان کهکان سته موو ھه  ھه له
وێ، تام و چژی پاستای  یتوونی ئه  بۆنی ڕۆنی زه پشدا توانن له ن، ئه یتالیا بکهرک بۆ ئ فه ن سه که ز ده ر حه گه ئه
  له 40ی کۆلۆسیۆم که ناوبانگه  دیواری بینا به ست لدان له ستی ده کان و ھه  ئیتالیاییه  وشه ستی بیستنی ێ، ھهو ئه

  ! ن واویی ونا بکه  ته  ئیتالیا به  کورتی بوونتان له ن و به ا بکهوناندنی خۆتاند
  
  خوازن له ی ئاواتی بۆ ئه و شته وجار ئه ئه ....."   تۆ وایدابن که"ۆتاندا بن کانی خ  نوان وته توانن له ت ئه نانه ته

  وه ھاوکارکی دیکهی   ھۆی زیاد بوونی موچه ن که به که  ده ڵ ھاوکارکتان قسه گه ر له گه  ئه بۆ نمونه! یدا بن درژه
 زیاد ی که  موچه تر کهسی دووا  کهتۆ وایدابن" و پی بن  وه نه ش دخۆشی به ، ئوه یه گرژ و تووڕهبا و  یی ده ئره
 تۆ وایدابن"یا !" کراوی  تۆ بانگ نه مجاره ی بۆچی ئه گه وجار تده ربگریت، ئه ویش زیاتر وه کات، تۆ بیت و له ده
  وه نیا ئه ن نین، ته گمه  زۆر ده و ئاواتانه دی ھاتنی ئه و ھتد، دنیا بن که وه"  ھی من بت و مرسدس بنزه  ئه که

  ! دیی ی بنه وه ن، بۆ ئه ست پبکه کان ونا و ھه ئاواته   که گرنگه
  
 و   گریمانه م جیھانک له وان به ، ئهوتۆ نین  شتکی ئه وه  خۆیانه  بهکان خۆ  بوونیادییه ڕه کان یا خود زه تۆمه ئه"

  ".ن که ساز ده کان و فاکت و ھۆکارهئیحتیماالت و ئیمکانات 
  )1901-1976 (41ون ھایزنبگ

  تی نۆبل ی خه وه ندی فیزیکی کوانتۆمی و بره زانستمه
  
. ستی چاکتان ال درووست ببت  ڕاستی ھه ی به وه ریک بن، بۆ ئه  خه وه و پیانهربگرن  ک وه کانتان که  وناکردنه له
 ڕاست  و بهت  قیقه  ھه مان وناکانتان به  ته ر به گه ئه.  یه  ئوه یشتن به ن خۆی ماتی گه که  ونای ده ی که وه ئه
بۆ  و ئاواتی وێ یتان دهی خۆش وه ست پکردنی ئه  وناندن و ھه رگرتن له ک وه  که بهن  وڵ بده ھه نن، یه بگه
  !ریی خۆتان  ژر کارتکه نه  بخه زنه  مه و ھزه  و ئهن  بکهویی شقی پ که خوازن، ھزی ئه ئه
  

ڕا   شون کارکی باشدا گه بهب وچان ندین مانگ   چه واو کردنی زانکۆوه  ته پاش ر له ھه  ناسم که الو ئهخاتوونکی 
 کار  ڕنت که  خۆی بباوه توانی به یده  نه  بوو که مه ودا ئه م ئه رده به ر له مپه ترین له وره گه. وت که ست نه و ھیچی ده

یدا   کارک په ی که وه بت به  زۆر دخۆش ده نووسی کهی کانیدا ئه ریه وه ری بیره فته  ده موو ڕۆژک له ھه. کات یدا ده په
  یشت که  و ت گه وه ی خۆی بینییه که  و ئیراده  کتووپ گرپووچکه له! ت و دژواره حمه یداکردن زه م کار په بکات، به

، ینرت  و ئه وه تهکا  ب ھیوایی و دساردی پ ده کانی داخوازی و داواکاری بۆ کار به  و دایم فۆڕمه میشه و ھه ئه
  !وت ست ناکه و کاری ده  ئه کووت که ی ده یاسای ڕاکش رز به نگی به  ده  به واته که
  

و   ئه کرد که ینی خۆیدا ونای ده  زه دووا له  به وه  له  بوو که وه موو شتک بگۆڕت، ئه  ھه ئیتر ڕۆژک بیاری دا که
ستت بۆ  یانیان زوو ھه ی به وه کرد بۆ ئه ی کۆک ده که ت کاتژمره نانه ته. تکا  و کار ده زراوه  شونک دامه ئستا له

ری  فته  ده دووا ئیتر له  به وه له. ی که ر کاره  سه وت بواته یه ھوو ده نه  ئه  جۆرک که ی، به که ر کاره سه
                                            
40 Kolosseum 
41 Werner Heisenberg  
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: ینووسی کوو ئه ت زۆر دخۆشم، بهو ستم که  ده  بیاره ک که یه  پیشه  له نووسی که یده کانیدا نه رییه وه بیره
  ی که وه م و له که لکی باش و دسۆزدا کار ده ھا ھاوکارگه ڵ وه گه  و له وتووه سکه ھا شونکی باشم ده  وه ی که وه له"

کی و  تی شونی کاری  رگی تایبه  و بهت جل نانه و ته ئه."  م که ڕی شانازی ده وپه وتووم، ئه رکه  سهمدا که  پیشه له
ینی خۆیدا   ونای زه و له واو ئه وتووی ته دوو حه!  وه ی کرده که  کارهی ی مانگانه  بانکدا بۆ موچه حیسابکی له

 ھاوڕکانی  کک له یه  دا بوو که م وناندنانه ر له ھه. م و کووڕی بوو وتوو و ب که رکه واو و سه ندکی ته کارمه
ی  کات له. ای کاری کرد و فۆڕمی کاری بۆ ناردن و داوای خۆناساندیان لکردوێ داو لکی کاری پناساند و له ھه

  تی خۆی که ی تایبه رگیرا و پیشه وێ وه له.  چوو بۆ خۆناساندن وه ی خۆیه رنیانه  ئه و وناندنه دیاریکراودا و به
کانیدا  رییه وه ری بیره فته  ده  له ی که و شتانه موو ئه ر ھه  ڕاستیدا ھه وت و له ست که کرد ده ز لده زۆری حه

  . دیی بۆی ھاتنهڕان و   ڕاست گه بهنووسیبوونی، 
  

  پاپشتی بیر و ھزری خۆتان بن
  
رج و  لومه  و ھه  دیکه و بواریک  خه،و ی ئه ه شغه  مه ن که ده  بیر و ھزری خۆتان ده ر کاتک ڕگا به ھه"

   له  بیر و نه  له  پشتیوانیتان نه ڕاستیدا له،   نییه وه  ئوه ندی به یوه پهقین کراون و  پتان ته  لک بت که ڕووداوگه
ک   ھزی وناندنی خۆتان که  له پویسته.  رز کردووه تان قه کوو خواستی بگانه ، به  کردووهکانی خۆتان ئاواته

  ".وت  خۆتان چیتان دهبزاننن  وڵ بده ھه و ن وشتی خۆتان دیاری بکه  ھزر و ڕه ی که وه رگرن بۆ ئه وه
  )1874-1962 (کریستیان دێ الڕسن
   نوکان ندشه ری ئه نووسه

    
وتی   ڕه ک له سته که به م مه یوون، بۆ ئه  ئاواتی خۆتان گه  به ن که ست بکه  ھه ره  و به  ب بنه  به  ئوه پویسته

. ن  ھز بۆخۆتان درووست بکه لکی به شتیوانیگه ئاکام، پاپشت و پ یشتن به  ئامانجی گه ربگرن و به ئافراندن وه
رگ،  کوو جل و به وه  یه  ھه وه تانه که  ئاواته ندییان به یوه  په ی که و شتانه موو ئه ور و پشتی خۆتان ھه  ده  لهنتوان ئه

انتان ئاسانتر ک  ئاواته یشتن به ستی گه وجار وناندن و ھه ن، ئه  بکه ی پویست و ھتد ئاماده سته ره ، که ونه
  . وه بته ده
  
؟ جگای خای و  یه  ئایا پویستتان پی ھه ن که  پشدا خۆتان دنیا که رگی نوێ بکن، له مان جل و به  ته ر به گه ئه

گیر  وت پوی زۆرترتان وه ھهتان ئهر  گه ؟ ئه یه کانتاندا بۆی ھه  کومدی جله  نو واسینی خایتان له چوی ھه
، یا  یه تاندا ھه که  کیفه یشتنی پوی زیاتر له ن، ئایا جگای خای بۆ گه تان که که یری کیفی پوه هوت، س که
دان، ونای  رکی ب ونه یدا کردنی ھاوسه  بیری په ر له گه ک؟ ئه زی ب که  کاغه  له تان پ کردووه که  کیفه ی که وه ئه
کانتان  رگه ی کومدی جل و به  نیوه ، بۆ نمونه یه دا بوونی ھه  ژیانی ئوه  له ر ئستاکه رک ھه ھا ھاوسه  وه ن که بکه

ر   سه  کاتی نووستندا جۆرک له  له ی که وه یا ئه! تانری ونا کراو  ھاوسه ن بۆ رخان بکه ی ته جگاکهن و  خای بکه
  !  ا نووستووه پاتاند تان له که  وناکراوه ره ھوو ھاوسه نه تان ڕاکشن که ئه که خته ته
  
رگیز  ھه.  ندک شت زۆر ئاسانه نن یا دووان؟ زیاد کردنی ھه وری داده ک ده نیا یه  کاتیی ئاسایی نانخواردندا ته له
ن بۆ  لک بۆخۆتان ساز که کانتان پشتیوانیگه  خواسته یشتن به کوو بۆ گه ن به که زی خۆتان مه ی حه وانه  پچه به
ی باسیان لکرا،  م متۆدانه  ئه نگه ڕه. یوون تان گه که  ئاواته  به ن که  بۆخۆتانی ونا بکه ستاوه ئ ر له  ھه ی که وه ئه
ڕاست  یایک وه ر خه توانن ھه منت لیان و ئه رتان سووڕ ده  سه  که ھا ھزکیان تیایه م وه خ دیار بن، به هم بای هک

  .بگن
  

سپی   ئه  پشتیوانی بۆخۆ سازکردنانه و ونا کردن، به م جۆره  ڕگای ئه ر له  ھه ناسم که ش ئه خاتوونکی دیکه
سپکی  ت پوی کینی ئه م قه بت به سپکی ھه  ئه  ئاواتی بوو کهموو ژیانیدا  ھه و له ئه. یشت ی گهدخوازی خۆ

ی ژووری  ره نجه  په که لهر کاتک  بۆیه ھه. زاران دۆالری نرخ بوو و ھه ی ئه که  دخوازه سپه  ئه بوو چوونکه نه
بینت،  ی ئه که سپه  ئه وه ره  ده  له ریکه  خه کرد که ینیدا ونای ده  زه کرد، له ی ده وه ره یری ده  سه وه خواردن سازکردنه

جالی بۆ  ر کاتک مه ی دانابوو و ھه سپه و ئه ر ئه ی ھه ی ونه که ی مۆنیتۆری الپ تاپه ر شاشه سه ت له نانه ته
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 دووای  ر به م ھه بوو به ی نه که سپه ی کینی ئه پو شدا که وه ڵ ئه گه له.  وه یهکشا ی ده که سپه  نیگاری ئه ایهبخس
ی  کمه چوو و چه سپ ده لی ئه  پهل و تی که کانی بۆ دووکانی تایبه ڵ منداه گه ت له نانه ڕا و ته گه سپی فۆشتندا ده ئه

 ک یه  پاش ماوه ونهم خاتو ئه. کرد کان ده جۆره  جۆربه سپه  ئه  زینه  و چاوی له وه کرده سپ سواری تاقی ده تی ئه تایبه
  ی له النه ل و په و که موو ئه ھاوکات ھه. سپی کیبوو تی ئه بهیند بۆسی تا هسپ، ھاوسار و چ کی ئه توویه په

سپ  کی ئه ک دواتر چوو بۆ پشانگایه یه ماوه. بنر چاویدا   به  له میشه  ھه  دانابوو که وه  ماه ر چاو له شونکی به
  چاروهم  که تی یه  خه را کهک ش ده خت پشکه بژاردنی بلیتی به دا ھه  ناو پشانگاکه ی خۆیان، له که  شاره له
یی و  خۆشحا ویش زۆر به زی لی بوو و ئه و حه  ئه ی که سپه و ئه  ڕک ئه بوو، واته سندراو ری خه سپکی کۆھه ئه

   بوو و به که ختکارییه ی به وه  بره م خاتوونه  ئاکامدا ئه له. شداری تدا کرد بهخت  بهی  وه  بۆ بردنه وه ئاواتکی زۆره
         !یشت ی ناو وناکانی خۆی گه که سپه ئه
  
  ی که وه ربگرن بۆ ئه ک وه کانتان که سته موو ھه  ھه  له واته  پاپشتی ھیواکانتان، که  جۆرکن له کانی ئوه سته ھه
 ل ست  ده به. ن تان بکه که  داخوازییه ست به ھه جۆر  ی جۆر به  شوه  به پویسته. وت تانھه  ده ی که و شته ن به بگه
   !نگی ببیستن ن، بیبینن و ده ن، بیچژن، بۆنی که ستی که  ھهسوون ھه
  

وتوودا   س حه نیا له و ته ئه. وت سکه کی باشی ده یه ا پیشهڕ ت  گه کانی خۆی خسته سته موو ھه  ھه پیاوکی دیکه
  ر بۆیه ھه. گرت ریان نه م ھیچکامکیان وه ، به وه جۆر پ کرده ی جۆربه ریکه زرانی بۆ شه فتا و پنج فۆڕمی دامه حه

و  ئه. وت ستی که تی ده تییهی ئاوا و پیشه وی ئه ربگرت بۆ ئه ک وه ستیدا که  پاڵ ھه  ھزی وناندن له بیاری دا له
ینی   جیھانی ونای زه ینیدا ونا کرد بۆخۆی و له  زه کانی ژووری کاری نوی خۆی له کارییه موو ورده ت ھه نانه ته

ل و  ت بۆنی لمۆی پۆلیشی که نانه و ته ئه. کرد ست پ ده کانی ھه نجه  په شی به که ری کاره خۆیدا کیبۆڕدی کۆمپیوته
جار و بار یاڵ   خه بهکرد و  ست بۆن ده  ھه بهچوی ماھون بت،   لهگریمان   کهی  که ی و مزی کاره که ره تهف لی ده په
.  وه بوونه  کۆده وه ر مزی کۆبوونه  سه  له وه کردن و پکه  بانگی ده، ناو  به گرت و ندی ده یوه پهکانی  ڵ ھاوکاره گه له
.  بکاتیان بۆنست پبکا و یاندا ھهڕۆ  کاتی خواردنی نیوه   لهکان  تاکووه و بۆنییتوانی تام و چژ  ت ئه نانه و ته ئه

مین خۆناساندن  که وتوو بۆ یه وت حه ڕ بوونی حه  پاش تپه ر که  سه برده  ڕۆژگاری ده وه ستانه م وناندن و ھه ئابه
ک   جگای یه و به  ئه م پیه به.   ئاراوه  ھاته تکی دیکه  شیرکه مین خۆناساندنیش له وجار دووھه ت کرا و ئه داوه
   دی خۆی بوو واته  زیاتر به بووکرد که یانی قه و پیشه وجار ئه ک بۆھات و ئه ر یه سه تی له تی، دووجار داوه داوه
  .ست ھنا  ده وتنی به رکه  سه م شوه  ئاواتی بۆ خواستبوو و به ی که و پیشه ر ئه ھه
  

وتی  ر ڕه گه بشک ئه! دات ، ئافراندنیش ڕووده وه  پشه بچنه وتی ئافراندن  یر قۆناخی ڕهخ دنیا بن کاتک تا ئه
 نو  چنه  ده  دنیا بن ئوه واته  که،ن گه  ئاواتتان نه  به ن که  شونکدا گیر ناکه رگیز له  ئارادا بت، ھه ئافراندن له

 بیر  تان له مه ئهنیا  ته. ش بیندرت ر نه گه ت ئه نانه وت، ته هک ست ده ێ ده وه رچیتان بوت له  ھه  که وه که دونیایه
  ! که رگیز ئاسۆت ون مه ن ھه  ده ن، بۆیه گه تان ده که  ئاواته  به  کهر دت ڕۆژک ھه  چت نه
  

   ھزکانی کورتکراوه
  

  زتان لی نییه ی حه وه ن یا خود ئه تان بگه که  ئاواته ن، به  کهویی شق که ھزی ئهمان  ته بهر  گه ئه •
ونای :  یه کسانی ھه وتکی یه موو کات ڕه  ھه رگرن که ک وه وتی ئافراندن که  ڕه ب له بیگۆڕن، ئه

 .ریگرن ن، وه ستی پ بکه ن، ھه بکه
پۆلی   شه ستی ئاشقانه ئاوات و ھه.  خوازیارین نت که یه تان بگه و شته توانت به وناندن ئه •

 !گرێ خۆ ده تان له که  داخوازییهوجار ھزی ڕاکش ن ئه که هدرووست دمیغناتیسی 
 .  وناتان کردووه  بن که و ئاواته ن و ھاوکات ئاشقی ئه  بکهتان ونا که داخوازییه •
   ئاوات به  دڵ بسپرن، چوونکه تان به که  داخوازییه یشتن به  ئاواتی گه وه کانتانه سته موو ھه  ھه به •

تادا  ره  سه  له تی، پویسته زتان لیه ی حه و شته یشتن به  بۆ گه  و ئوه دووه گری خوار وه شقه ئه
 !ئاشقی بن
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رنی بت،  ، ئهوێ ن و خۆشیتان ئه وێ پی بگه نهتا ی ئه و شته ڕ ئه مه کانتان له کاتک وناندنه •
وجار تا  کانتان بشکنن، ئه سنووری وناندنه. بت شق ساکار ده مۆی ھزی ئه سه وجار ده ئه

 .ن گه  ئامانجتان ده  پش تا به ی وناندن بۆنه لووتکه
 گرنگ  جۆری داخوازای ئوه! تیان ل بنیشت قیقه نگی ھه ی ڕه وه ن بۆ ئه کانتان ونا بکه داخوازییه •

 . دیی وتی ئافراندن بته  پی ڕه تا بهن بۆخۆتان   ونای بکه نیا پویسته ، ته نییه
   به که جار ڕستهو ئه......"  تۆ وایدابن که": کانتاندا بن ن بیر و ھزر و قسه نوا جار و بار له •

 ! واو که ت ته که داخوازییه
ور و   ده توانن له ئه. ن لکی قایم بۆخۆتان ساز که  ئامانج، پشتیوانیگه یشتن به ستی گه به  مه به •

رگ،  کوو جلوبه  وه یه  ھه وه تانه که ازیه ئاوات و داخو ندی به یوه  په ی که و شتانه موو ئه پشتان ھه
 ئامانج و  یشتن به  گه ستکردن به وجار وناندن و ھه ن، ئه  بکه ندیدار و ھتد ئاماده یوه ی په ونه

 . وه بته تان ئاسانتر ده که ئاواته
ی  و شته  تا بهربگرن ک وه کانتان که سته موو ھه  ھه  له واته  پاپشت، که  جۆرکن له کانی ئوه سته ھه •

ست لسوون   ده تان به که ر داخوازییهجۆ لی جۆربه گه  شوه  به  پویسته ئوه. ن وت بگه تانه  ده که
 ! ببیستن ون، بیبینن ، بیچژن، بۆنی کهن ست پبکه ھه

بشک ! دات ، ئافراندنیش ڕووده وه  پشه بچنه وتی ئافراندن  خیر قۆناخی ڕه دنیا بن کاتک تا ئه •
ن،  گه  ئاواتتان نه  به ن که  شونکدا گیر ناکه رگیز له  ئارادا بت، ھه وتی ئافراندن له ر ڕه گه هئ

ت  نانه وت، ته که ست ده ێ ده وه رچیتان بوت له  ھه  که وه که  نو دونیایه چنه  ده  دنیا بن ئوه واته که
ن،  گه تان ده که  ئاواته  به ر دت که ڕۆژک ھه چت  بیر نه تان له مه نیا ئه ته. ش بیندرت ر نه گه ئه

  ! که رگیز ئاسۆت ون مه ن ھه  ده بۆیه
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   واتای ئافراندن ست به ھه

  
  ". وه  یباته ست ده  ھه وه  دنیاییه تان ملمالن ڕوو بدات، بهکان و ئاواتهست   نوان ھه کاتک لهر  ھه"

  ) 1905- 1972(داڕد نریل گۆ
  را ری نوگه نووسه

  
  کان سته  ھهیانی مه
  

. بت ڕاستی چ ڕووداوکی پ شکۆ چ ئه ، بهخشن به شق ئه  ئه وه کانه  جوانه سته  ھۆی ھه  کاتک بهم بزانن که ز ئه حه
  یانه م مه نی ئه موو مرۆڤک خاوه  ھه کهن  که ور و پشتان درووست ده  ده یانکی میغناتیسی له کانی ئوه مه سته ھه

   تا ئستا له نگه ڕه!   تی و لی ئاوه یه گه ر له ش ھه یانه م مه چت، ئه ر کوێ ده بۆ ھهو  ئه و  یه میغناتیسییه
ر  کاندا ده وری مرۆڤه  ده کاندا به  ونه  تیشککی سپی له کاندا بینیبتان که ونه  که ش و سپییه  ڕه  ونه ندک له ھه
یانی   واتای مه  به و تیشکه  ڕاستیدا ئه له.  رخستووه ی ده  میغناتیسییه یانه و مه ر ئه  ھه جۆرک  به  که وتووه که

 ژیانتاندا  موو شتک له توانن ھه  ده ، ئوه یانه م مه ی ئه ندیی ئاسنگره تمه ک تایبه ر وه  ھه ، که ئلکتۆمیغناتیسییه
رجکدا  لومه ر ھه  ھه کدا و له یه ر چرکه  ھه  له یانه م مه  ئهتی بهموسیا  و نفی ی پۆلی مه وه  بگرن و ئه وه ه خۆتان به

  ! یه کانی ئوه سته نیا جۆری ھه  تهکات، دیاری ده
  

رنی  شق و ئه ی ئه  ڕاده وه خشن ئه شق ببه وتار و کردارتاندا ئهکانتاندا و یا  سته ربینی ھه کاتی ده   له کاتک ئوه
  یانه و مه وا ھزی ئه  ئهخشن شقی زیاتر ببه ر چی ئه وه و ھه ره  سه نه به پشتی خۆتان دهور و  یانی میغناتیسی ده مه

  و شته ر ئه بت، ھه شق بوونی ھه دا ئه یانی میغناتیسی ئوه  مه ر له گه ئه.  وه نه که ھزتر ده رزتر و به  به میغناتیسییه
 وناندن و   و به وه نه ر جارک تاقی بکه گه  ئه خراپ نییه. وت تی و خۆشتان ده زتان لیه  حه  ئوه گرت که خۆ ده له
وجار خرا  وه، ئه نه رز بکه تان به که یانی میغناتیسییه تان ھزی مه که  داخوازییهڕ مه  لهرنی ستی چاک و ئه ھه

ش   ئوه  که یه ره رسووڕھنه سه  و ھزه ر ئه  واتای ھه مه ئه! ن تان بگه که  ئاواته توانن ئاسانتر به  ئه ن که گه تده
  !ن ست پبکه  ئاشکرا ھه شق به ری ئه رسووڕھنه توانن ھزی سه ش ئه  ئوه واته ، که تانه ھه
  
  ".ن ر ئافراندندا زاڵ بکه  سه ستپکردن، خۆتان به  و ھه وه  بیرکردنه  له ھۆی توانایتان به"

  )1905- 1972(دارد نریل گۆ
  را  یا نوگهکان نو ندشه ری ئه نووسه

  
توانت  ک ئه  چ خراییه شق به  ئه لمنم که ی بیسه وه  بۆ ئه وه  ژیانی خۆمتان بۆ بگمه ک له یه وت نمونه مه ئه

  ک گوولی تازه وتوویه موو حه م ھه ده وڵ ده  و ھه کانه  جۆره  جۆر به  گووه زم زۆر له من حه. بت ی ھه وه کاردانه
  چمه ی ئاسایی بۆ کینی گووڵ ده  شوه به. ن ده م ده  و وزه ھۆی شادمانی و پخۆشحابوونم نهب  ئه بکم، چوونکه

کان داخرا،  وه بازاڕی گووفۆشه بارینهباران  ھۆی  دا به وتووانه م حه کک له  یه م له کان، به بازاڕی گووفۆشه
   له، گووڵ  و نه یه  بازاڕ ھه  نه کاتک دیتم که. بوو ی من نه ال  گووی تازه واک له  ھه وتووه و حه  ئیتر ئه واته که

  واته ، کهبت م بۆ گووڵ زیاتر ده ز و تاسه ا حهو کرم ئه  گووڵ نه وتووه م حه ر ئه گه  ئه  که وه دی خۆمدا بیرم کرده
تی دساردی و چاندنی تۆی ب س  جگای ھه  به  بوو وه ئه.  کم  گووڵ ده وه  ئیشتیای زیاتره وتووی داھاتوو به حه

 گووڵ  خشین به شق به  ئه ور و پشتمم به یانی میغناتیسیی ده  گووڵ کرد و مه شقی زیاتر به  ئه ستم به ھیوایی، ھه
  .ھزتر کرد به
  

  بهیتان  ش تا ئستا ونه  ئوه  که گووی جوان هی پ ل وره ، گوودانکی گه رھاته سه م به ڕک دوو کاتژمر پاش ئه
 پشتر   ھۆی کارک که  به وه ڕی جیھانه وپه م له که  ڕاستیدا خوشکه له. ستم  ده ییه  گه وه  ڕگای پۆسته  له دیوه چاو نه
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  واته که. ر ببت سپاس و پزانینیم بۆ دهکناسیی خۆی و  مه ئه  م گوونه  ناردنی ئه بۆیم کردبوو ویستبووی به
  !ی بار و دۆختان بگۆڕت وه خشن، بۆ ئه تان ببه که  خواسته شق به نیا ئه رجکدان، ته لومه  چ ھه  له  که گرنگ نییه

  
  یانه ، ھزی مهخشن به هشق ئ  کاتک ئه یشتوون، چوونکه خشین گه شق به  گرنگی ئه  له نوکه پموابت ھه
ور و پشتان   جیھانی ده شقی زیاتر به  ژیانتاندا ئه ر چی له ھه. ن که  ھزتر ده ور و پشتتان به ی ده که میغناتیسییه

 پی خۆی   به تان که وجار خواست و ئاواته ن، ئه که تر ده ھزتر و کارامه تان به که وا ھزی میغناتیسییه خشن، ئه ببه
  .ستتان  ده گاته دت و ئه

  
   له م ئاسته دوودا تا ئه ڕابر له. کات شق ئاشکراتر ده  سیحر و جادوی ئه شنه م چه لکی له وتنی ڕووداوگه رکه ده

 و  سته  و گرفتدا ده ڵ کشه گه موو ڕۆژک له کوو ناچار بووم ھه وت به که ده ڵ نه لی جادویی ھه ژیانی مندا ڕووداوگه
 بۆخۆم  ی که و شته م ئه که ز ده  و ئیستاش حه وه کانی ژیانم دۆزینه ره رسووڕھنه  سه  ڕازه  ورده  بم، بم ورده خه یه

 خۆی  رگری له شقدا به  ئاست ھزی ئه دا ناتوانت له م جیھانه ھیچ شتک له. م ش که دا دابه ڵ ئوه گه یووم له گهپی 
 و  یه  بوونی ھهدوور و درژکی   ڕگایه کانتان نه داخوازییهئاوات و  و   نیوان ئوه  له  بیرتان بت که له. نیشان بدات

توانن   ئه ئوه! وه نامنتهک خۆی  رن و ڕۆژگاریش ھیچکاتک وه ر ڕگاتان الی به ه س  ناچار بن له رک که مپه  له نه
شق   ئه ئیستاوه   له ر ھه  واته  ژیانتاندا پک بنن، که ی جیھان شۆڕشک له ھزترین وزه مۆکردنی به سه  ده به
    !خشن ببه
  

   ئافراندنڕ مه خاک له
  
م  به!  و بۆتان قووت ناچت یه وره کی زۆر گه  پاروویه پتانوابت که  وه نه که ان دهت که  داخوازیه  کاتک بیر له نگه ڕه
تر  هور کان زۆر گه کاتک ئاواته. بینت تر ئه وره تان زۆر گه که ی ئاواته  ڕاده  توانینی ئوه  شوه  یادتان بت که له
ک  ، وه وه درته ش ومتان ده یه و شوه ر به  ھه وه نه بیر بکهر چۆن   ھه  که پی یاسای ڕاکش  ببینن، به یه ھهی  وه له
ڕم، تا  م تپه وت خانی ڕوسته  حه بت له  ئه  یه وره ی من ھند گه که اواتهئ: " ن که روو ھاوار بکه  گه  پ به  وایه مه ئه
 تفکرین  مجۆره  به دنیا بن که!" چت دهنکی درژی پ مه ش ته و ڕۆژانه یشتن به  گه واته ، کهم  ڕۆژک پی بگه نگه ڕه

  ر به  ببینن، ھه وره تان زۆر گه که تهسر خوا گه ئه. ن تان ناگه که  ئاوات و داخوازییه  به مزووانه ، به ستکردنه و ھه
  نگه  و ڕه درژتر و داخوازییه یشتن به  ڕگای گه ر ڕتان که  سه نه خه لک ده ر و گرفتگه مپه ست و ھزری خۆتان له ده

یی و بچووکی ئاوات و  وره  گه دا ھیچ گرنگی به م بواره  لهم یاسای ڕاکش ، به وه تریش بتهناموومکین
  .وتۆی نییه کی ئه  ھیچ واتایهی یاسای ڕاکشدا وه  کاردانه ن له مه  کات و زه وه  له تان نادات، بجگه که داخوازییه

   
یی و  وره ی گه  ڕاده بت، ئیتر گرنگ نییه  ھه وتی ئافراندن ڵ ڕه گه ندی له یوه ه پ ر توانینکی دروستتان له گه ئه

رزیی   ده ک نووکه ر یه ده  قه تان به که  داخوازییه، وه و زانیارییه  به ، چوونکه یه نده تان چه که بچووکی داخوازییه
رکی ئیدئاڵ،  بیل، پشوو، پوڵ و دراو، ھاوسهنی مای خۆتان، ئۆتمۆ  خاوه  بوون به  ئاواتی ئوه نگه ڕه!  بینن ده

موو   ھه وت له  بتانه نگه ڕه. ت بن مهشکی زۆر ساخ و س  خوازیاری له نگه ڕه. ی دخواز و یا منداڵ بت پیشه
ار رۆککۆم  سه ن، ڕکۆردکی جیھانی بشکنن، ببنه کی بادا ناونووسی بکه  زانکۆیه ر بچن، له کانتاندا ده تاقیکارییه

. وتوو بناسرن رکه کی سه رک یا مامۆستایه ، نووسهر ناوبانگ، پارزه مایی به ی سینهرک کته کوو ئه و یا خود وه
وتی ئافراندن،   ڕه رگرتن له ک وه  که  به  که یه وه ، گرنگ ئه  ھیچ گرنگ نییه  جۆری داخوازی ئوه واته که

ت  نانه کانتان ته موو ئاواته شق ھه تی ھزی ئه  یارمه به.  وه بته  ئه ک گچکه رزییه  ده ر نووکه ده قه تان به که داخوازییه
  ! ون که ر ده تر ده رزیش گچکه  ده  نووکه له
  
 چنگیان  مانتوانی به  ئه ی که  چاکانه   باش و شته له و ھه له  کهکاتک  کات تمان پده نه خیاگوومان و دوودیی ئمه"

  ."   ترساندووینیکردنشداری  به  له ناخماندا شک دروستکردن له    به  که وه و ھۆیه بها نی ، ته کردووینبنینی 
  )1546- 1616 (42ویلیام شکسپیر

                                            
42 William Shakespeare 
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   ئینگلیسیشانۆنووس و دڕاماتیکی
  
دا  هور کی گه یه  وانه  یا که نوان بازنه ، خاک له لزول بووه زه ی و تهی بواتان تووشی سست ن که که ست ده ر ھه گه ئه

ی  وه  وناندنی ئه یلتان ل بوو به ر کاتک مه ، جا ھه وه تان بنووسنه که دا ئاواته که  ژر خاه وجار له ، ئه وه بکشنه
بت،   ده و خاه ر ئه ده قه نیا به شقدا ته  ئاست ھزی ئه م له ک بت به ر چییه  و ھه نده ر چه  ھه  ئاواتی ئوه که
   گچکه و خاه ر ئه ده  قه  بهر دا ھهشق  ئاست ھزی ئه  له دات ئاواتی ئوه  نیشانیده ن که  بکه که هیرکی خا وجار سه ئه

   !    و بچووکه
  

  ن؟رنی ژیانتان بگۆڕ چلۆن دۆخی نه
  
ست   و ھه وناندن تادا به ره  سه له: ڕنن  تپه م قۆناخانه  ئه پویسته کانی ژیان رنییه  نه ستی گۆڕینی دۆخه به  مه به
تان  که یاه یری خه  سه وه  خۆشویستنیشه  و پ له ستکی ئاشقانه  ھه یوون به تان گه که  ئاواته  به نوکه  ھه ی که وه به
  مه ر به ی به وه کانی ژیان پک دن، بۆ ئه شه رنی و ڕه  نه شقدا دۆخه بوونی ئه  نه  له  که وه تهچ  بیرتان نه له. ن بکه

   له ، چوونکه رنی ژیانتانه شی ئه ویش به ئه  خشن، که  ببهشبینی ی ڕه که ره رانبه  به  دۆخه شق به  ئه که ناچارن بگرن
ر چی زووتر  ھهوت  تانه  ئه  که وه بنه خۆشینک ده  کاتک گرفتاری نه بۆ نمونه!  ره رمانده شق فه رنیدا ئه دۆخی ئه

ننه  ده تیتان به مهسی خۆتان، ئه  سه وه ستنه  و ھه وه ست بخشن که خۆشین ببه ری نه نبهرا نی به  الیه شق به ر پ  
تیتانه مهس  .  

  
ربگرن، ئیتر  وتی ئافراندن وه  ڕه ک له مان که  ته کانی ژیانتان به  نیگاتیڤه ستی گۆڕینی دۆخه به  مه ر به گه ئه

کی   الیه له! رناگرت  سه م کاره  ئه رنی، چوونکه  بواری ئه ن به کان بگۆڕن و بیانکه رنییه  نه  بواره پویست ناکات که
  ئافراندن به. دات ی الده  یاساکه  و له  بوونی نییه بدیلکردنه تهرگان و  وهم دۆخی  وتی ئافراندندا ئه  ڕه  له وه دیکه

ر  ھه. وه  بگرت و پی کاته که نهو  که  بتوانیت جگای شته وه  خۆیه  خۆی به  که واتای پک ھنانی شتکی نویه
بت و   کار ده ست به شق ده جار ھزی ئهو خشن، ئه تان ببه که  ئاواته ق بهش  ئه  که یه مه  ئه رکی ئیوه نیا ئه ته  بۆیه

  . دیاریی کاته ت ده  خه کانی ژیان و ژیانکی خۆشتان به رنییه  نه  جنشینی دۆخه بته ده
  
 و  وه م ھیچ چاکبوونه رمان بکرت به سکی بریندار ده کان که تاییه ره  سه تییه ی، یارمهت  یارمه ر بت و به گه ئه
دا وناکردن و  که رمانکردنی برینداره  کاتی ده  له  که کرت، ئاشکرایه دیی نه ودا به ک له یه وه رخۆ ھاتنه سه
  نگه ڕه: و! (  بریندارهو ی ئه وه  چاک بوونهر  سه ا له ت کانیی بووه  برینه ر سه کان زیاتر له ره رمانکه کانی ده سته ھه

) دا کشابت که ر دۆخه سه  بای به شبینانه ستکی ڕه دا ھه  و لره وه رگیز خۆی ناگرته  ھه م برینه کووترابت ئه
   بگۆڕن پویسته که ه و ئاستی برینداریی وه نی چاکبوونه  نوان تای شایه عادول له ته و  ھاوکشهوت  تانه ر ئه گه ئه

ڕازی وناندنی س و .  وه گاته تی خۆی ده مه س ، زووتر به  دیاره ی که وه سی بریندار زۆر له  که کهن  ونای بکه
 پشدا  ر له  و ھه تمییه  حه سه و که ی ئه وه  چاکبوونه ن که  دنیا بکه خۆتان  که یه مه ماڵ ئه هواو و ک ی ته وه چاکبوونه
ر  ڵ ھه گه ندی له یوه  په کانتان له  چاکه سته  ھه رگرتن له ک وه  که توانن به  ئه ئوه!  وه بته  چاک ده  که راوهدیاری ک

ک  کان وه ڕاستی چاکییه وجار به  و ئه وه ور و پشتتان بپشکوننه یانی میغناتیسی ده ی مه بوارکدا خوونچه
 ساتی   سات به ن تا له وڵ بده ھه. ن ستی پ بکه  ببینن و ھه وتووهی پشکو و گووه وتنی ئه رکه دان و ده رھه سه

ی بۆتان  و جگایه تا ئه.  ستکی دیکه موو ھه  جنشینی ھه نه شق بکه موو شتک و ئه  ھه خشن به شق ببه ژیانتاندا ئه
کانتان   ئاواته نگاوکیش له دا، ھهخشین شق به کی ئه یه ر چرکه  ھه ی له وه کان، بۆ ئه  چاکه سته  ھه نه کرت ڕوو بکه ده

  . وه بنه نزیکتر ده
  
  ".دا ئمهناخی   ن له ندانه  ھزکی خوداوهکان سته ھه"

  ) زایین  پش له350- 275 (43ایچاناک
  داری ھیندی تمه ر و سیاسه نووسه

                                            
43 Chanakya  
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وتی   ڕه کات گۆڕینک لهندیی، ھیچ پیویست نا یوه تی، دراو و په مه س وانه  لهر دۆخک ستی گۆڕینی ھه به  مه به

یشتن  ستی پگه  وناندن و ھه وجار به ن، ئه ینتاندا ونا بکه  زه تان له که تادا ئاواته ره  سه له! ئافراندندا پک بنن
  له. ن ینتاندا ونا بکه  زه ش له و ئاواته یشتن به کانی گه رجه ل و مه وجار ھه خشن و ئه شقی پ ببه تان ئه و ئاواته به
ن  رخان بکه ک ته وت خووله  توی ڕۆژدا حه له. یشتوون تان گه که  ئاواته  به  التان پک دت که سته و ھه تدا ئه یھایهن

 و یشتوون  پی گه نوکه  ھه ھا بنونت که وه  که جۆرک  کانتان به  ئاواته خشین به ستی باش به بۆ وناندن و ھه
   به  ئوه  که وه منته  ئیتر ھیچ گوومانک التان نه ی که وه ن تا ئه  بده رنی زی و ئهر  به  به وشته م ڕه  به  درژه ھنده
، ڕک  یه ر ھی ئوه  و ھه  داتاشراوه  بۆ ئوه و ئاواته  ئه ی که وه  ئیمان بنن به  پویسته ئوه. یوون تان گه که ئاواته

و  ک یا دوو ڕۆژدا به  توی یه دنیا بن له! ناسرن  ده وه وه به و   و ناوی خۆتانه  لتان نراوه ی که و ناوه ک ئه وه
ن،  ست بگه  قۆناخی ھه توانن به  ج کردبت، ئه ک خۆی ج به وتی ئافراندنتان وه کانی ڕه رجه  مه ی که رجه مه
و   خۆشی بژین و تا ئه  به دووا  به وه ئیتر له! تر بت کانیتر درژماوه  قۆناخه نگه  ڕه چت که  بیرتان نه ت له به ئه

خشن  شقی زیاتر ببه ر چی ئه  ھه ن، چوونکه ست پ بکه کان ھه خشن و چاکییه شق ببه کرت ئه  بۆتان ئه ی که جگایه
  . ن گه کانتان ده  داخوازیی و ئاواته زووتریش به

  
ن،  ست پبکه تان ونا و ھه که وازییهداخ)  ب ئیغاق به(ی زیادی  وه کردنه وره  ب گه و به ساکاری  کاتک بتوانن به

ی  م دونیا خۆش و نویه  ئه واته ، که  وناکردنی خۆتان سازتان کردووه  به  که کی نووه  دوونیایه  ته  ھاتوونه ئوه
ن،  هک خراپ و کاول مه!"  رییان نییه سه رگیز چاره ی من ھه م گرفتانه ئه " کوو نمونه رنی وه  وتنی شتکی نه خۆتان به
.  بژاردووه ژیانتان ھهتی موومکینتان بۆ   ڕاستیدا خراپترین حاه  له یه شبینانه  ڕه م ڕسته  وتنی ئه  به چوونکه

بریندار ر  گه  ئه واته که. ی خۆتان که ڵ وته گه راز بت له  ھاوته  که وه گرنه رده  وه وه ره  دونیای ده  شتک لهنیشپاشا
 و گرفتکم   و کیشه یه  باشم ھه ستکی  گشتیی ھه به "  که وه نه حواتانی پرسی وم به ه حاڵ و ئ سک له کهبوون و 

شمم خۆش بوت و  تیم و له  جاران سمه کت بۆم و فری کردم زۆر زیاتر له ره  به  بووه خمه م زه ئه"یا بن "   ماوه نه
واوی   ته م به که  و زامه وه ته د چاکبوومه دا سه سه  من له" بن  ترسانه  خود زۆر نهو یا"  م ئاگاداری لبکه

  ". وه خۆیگرتۆته
  

ر کردنیان  سه له  ھیچ خوازیاری قسه لک بدون که تگه  شت و بابه کان، له  خراپه سته  بوونی ھه  به ئیمکانی نییه
ی که  وه  به تیان کردووه  عاده وه داخه ک به م خه  دژوار و ئاۆز نییه، به  ھنده ته م بابه رک پکردنی ئه ده. نین

لک  تگه ر بابه سه  له  قسه نوکه  ھه ش ئاگادار نین که م پیه ن و به کان بکه  جوانه سته  ھه کان پشت له زۆرتری کاته
 وشتی  ئاکامدا ھزر و ڕه چنت و له ستی خراپییان تدا ده ش ھه نده ن و چه زیان لناکه  حه وه  ده  به ن که که ده
  ن که ویش بده  و گرژن و ھه  و تووڕه  گشتیی خراپه  میزاجتان به شدا که م کاته له!  دووادا دت شایستیان بهنا

بن  ی ھیالک ده چت، چوون گرژن، پوه ر نه ستتان ده  ده ی له که ی ھاوساره وه ن بن بۆ ئهکانتا سته ی ھه وریای شوه
! بت  دژوارتر ده که رجه لومه  و ھهچت ر ده دهست   ده له کونتۆتان  تووپ ک لهچت و  ر ده سه تتان لی به و تاقه

 ئاووگۆڕک  دا که وه ڵ ئه گه ر له کانتان بن، ھه سته ن و وریای ھه کان بکه  چاکه سته  ھه ت به ر عاده گه م ئه به
   پیویسته بۆیه.  وه شبینییه  داوی ڕه ونه که ی نه وه ن بۆ ئه که ن و خۆتان کۆنتۆل ده که ستی پده ببیندرت، خرا ھه

ی ژیانکی ئیدئاڵ و دڵ  وه ن بۆ ئه ختی بکه کان و خۆشبه  خۆشییه ست به کانی ژیانتان ھه ی کاته  زۆربه  ئوه که
بوونی  ژیاندا  کان له  باشه  ئامانجه یشتن به  بۆ گه کی دیکه  ڕگایه  بیرتان بت که له. ن ند بۆخۆتان ساز که سه په

  !خشین شق به  ئه ن به ت بکه  عاده واته ، که وه نییه و نادۆزرته
  
ترین  وره  گه ، چوونکهر بزانم وه خته  به ر دۆخکی ژیاندا شادمان بم و خۆم به  ھه  له ڕ که  گه مه خه وم ده موو ھه ھه"

ن ئیشتیا و  یه ال  له ختی ژیانی ئمه شبه هری و یا ڕ وه خته به زۆری  ره ی ھه کانمن و زۆربه زموونه مامۆستای من، ئه
: و(می و زۆری   که واته که. کی ره  ھۆی ڕووداوی ده ک به  و نهبن  درووست ده  وه کانی ئمه  سرووشتییه ز و ویسته حه

  ". رجی ژیانمان نییه لومه ر ھه سه رییان له  ژیانماندا زۆر کاریگه له) ب پوی و پوداربوون
  )1732- 1802 (44ماڕتا واشنتۆن

                                            
44 Martha Washington  
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               مریکا رۆککۆماری ئه م سه که  یهری جۆرج واشنتۆن ھاوسه
  

  کان ڕزگارمان بت؟  خراپه سته ڕی ھه  شه چلۆن له
  
گۆڕت،  تک ئه ڕ بابه مه ستتان له کاتک جۆری ھه. ن کانتان ژیانتان ژر و ڕوو که سته ی ھه  گۆڕینی شوه به

  تان، بیر له که سته ی گۆڕینی جۆری ھه  بۆنه  یادتان بت به م له به! ردا دت سه ی بهخۆ گۆڕان ش خۆبه که ته بابه
کان  شبینییه کان و ڕه  خراپه سته  ھه  که شقه بوونی ئه نیا نه  ته ، چوونکه وه نه که کان مه  خراپه سته ست ھه ده ڕاکردن له

وکیتر   جیان، ھیچ ھه نه شق بخه نیا ئه کان، ته  خراپه سته ست ھه ده  جی ڕاکردن له  به واته خووقن، که ئه
 نو  نهنژ ب وانه  ئه،ت فه م و خه یی و خه  گرژیی و تووڕه ستی ڕزگار بوون له به  مه پویست ناکات به! ن ده مه

   فی بدرت، چوونکهندرت و که  ھه  ئوه  شتک له بیار نییه.  جیان نه شق بخه ئهنیا  تهکوو  ، به وه دانه زباه
  !ڕوات کات و ده  پی خۆی ڕا ده شبینی به یتر ڕهیا ببت، ئ شق په ی ئه له ر و که کاتک سه

  
ر  گه م ئه به. ن کان بکه  چاکییه ست به شتوانن ھه  ئه واته ن، که شقه و ئه ی ئه رچاوه  سه ئوه.  ی ژیانه  وزه شق تاقه ئه
 که  وه تهچ  یادتان نه رگیز له  ھه واته که. پون شبینی ڕێ ده ستی ڕه و ھه ره ، به وه شق خای ببنه  ئه  لهووبت
  .   کراوه خیره دا زه  ئوه  له ن که شقه و ئه ی ئه ری ڕاده  نیشانده کانی ئوه سته ھه

 بت،  که رداخه ش په شی ئوه رداخک وابت و له کوو ئاوی ناو په شق وه  ئه ن، وای دابنن که  بکه وای گریمانه
  ش ناتوانن به ئوه.   تاه  به که رداخه  په نن که دادهموو وای  م بت، ھه  زۆر که که رداخه ی ئاوی نوان په کاتک ڕاده

 ئاو  نیا به  ته و بۆشاییه کوو ئه ، به و ملمالنڕ  شه ونه بکه یدا که تاییه ڵ به گه  له که رداخه ی په وه ستی پکردنه به مه
شکی خای   له ، واته  وایه که رداخه ی په و بۆشاییه ک ئه کان وه  خراپه سته بوونی ھه ھه. ک شتیتر  و نه وه بیته پ ده

  ! وه نامنته کان  خراپه سته کی بۆش بۆ ھه ایهشق، ئیتر جگ  ئه ن له شق و کاتک خۆتان پاوپ که  ئه له
  

  ن  خۆتان بکه رگری له ستی خراپدا به  ئاست ھه پویست ناکات له
  
.  یه کانیش مافکیان بۆ بوون ھه  خراپه سته ت ھه نانه ، ته یه تی خۆی ھه ی تایبه موو شتک پگه دا ھه  ژیانی ئمه له
ستک  کاتک ھیچ ھه. کان نازانین  جوانه سته تی ھه در و حورمه  ھیچکات قه بن، ئمه کان نه  خراپه سته ر ھه گه ئه

کسان و  ستکی یه  ھه نتان به مه موو ته وجار ھه ن، ئهنگن یانسه کان ھه  خراپه سته  ھهڵ گه  بتوانن له کهبت  بوونی نه
   و شادی له قینه ری ڕاسته وه خته دا ھیچکاتک نازانن به م گیر و داره ئیتر له. بت ڕ ده واختی خراپ تپه کنه یه

کان و  خۆشییهدری  ی قه وه  ھۆکار بۆ ئه بنه ئه ژیاندا  ت له فه هم و خ بوونی خه. کن  چ مانایه ر به ده به ڕاده
وانیش جگای   ئه ، چوونکه وه کانی ژیان بسنه  ناخۆشه  بتوانن ساته ئیمکانی نییه. کان بزانین رییه وه خته به

کان  کان و خۆشییه  چاکییه ست به وان، ھیچکات ناتوانین ھه  ب ئه  و به یه  ژیانماندا ھه تی خۆیانیان له تایبه
  !ین بکه
  سته ی ھه زمه  دوه تان به ره  په وه ش گرن، ئه  باوه ت له فه ژنۆی خه کان ئه  خراپه سته  کاتی ڕوودانی ھه ر له گه ئه

نی ر کی نه یه  ھز و وزه کوو به ، به وه  خۆتان دژوارتر کردۆته تان له که ر بارودۆخه ک ھه  نه واته که.  کان داوه خراپه
ر  ، ھه وه دزنه کانتان ل ئه کانی ژیان ئیدئاه  خراپه سته  ھه ن ڕ که باوه. ن ده کانتان ده شبینییه  ڕه  به ره  په وه زیاتره
کانی خۆتاندا  سته  ئاست ھه  له ئوه.  ڕزگاریتان بت  خراپانه سته م ھه  چنگ ئه  ئیتر ناتوانن له شه بۆیه

نگ و   ئیتر ڕه بن که ھز ده  به کان ھنده  خراپه سته کۆشن، ھه کانتان تنه سته نی ھهر بۆ گۆڕی گه رپرسیارن و ئه به
 چاک  سته مۆ و پشکۆی ھه شنی ژیله  باوه  چاک وایه ر بۆیه ، ھه وه  ژیانتاندا نابیننه ری له وه خته ڕووی خۆشی و به

  !! وه نه و ببووژبنھز   و به وه شنه وان بگه ا ئهنی ی ته وه ن، بۆ ئه شق بکه کانتان و ئه و باشه
  
   له  پاوپه ست و ھز، جیھانک که  ھزر، ھه  جیھانک لوانلو له-    ئارادایه ناخماندا له  جیھانک له"

  ". یه زنی ھه م ھزکی ئجگار مه توانین ببینین، به  چاوی دونیایی نه  به م جیھانه  ئه نگه ڕووناکایی و جوانی، ڕه
  )1866- 1949 (انلچاڕلز ھ

  را ری نوگه نووسه
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گرن  ریده ی وه وه وجار ئه کات، ئه جوان ڕووتان تدهستکی  نن، ھه که  ژیان پ ده کاتک به!  نینییه ژیان زۆر پکه

ن  قوورس و دژوار بزانن ئیتر ناتوان ر کاتک ژیانتان به م ھه به! بت  دهر ر و ئارامیھنه رسووڕھنه  و سهزۆر جوان
  نده ر ڕتان خه  سه ی دته وه  ژیان و ئه ر به رانبه به. ن یی بگه کانتان و ئاسووده  خواسته ی پشوو به و ساکارییه به
تۆرت،   ژیان بتۆرن، ژیانیش لتان ئه ر له گه م ئه  دیاری بۆ بنت، به یتان به خشن تا بۆخۆی ئاسووده ببه
و   ھۆی ئه توانن به  ئه کن کهنی ھز  خاوه ئوه! ن کانتان ناگه  خواسته بهن و تبکۆشن  ر چی ڕابکه وجار ھه ئه

 خاتری  نیا به  ته  یادتان بت که م له ن، به کانتان بگه  ئاواته  بۆ ژیانتان دابژن و به رنامه  پالن و به  وه ھزه
  .ن ده رتان ده ور و به  خۆتاندا و بۆ ده ویستیی له شق و خۆشه  ئه  به ره هڕ خۆشویستنی خۆتان، پ مه خۆتان و له

  
   له  پتان باشه ر ناوکی که  ھه.ننکا هکراو مۆنه سه حشی و ده  وه  سپه کوو ئه ر وه کان ھه  خراپه تهس ڕی من ھه  باوه به
بار، ن، ماینکی تاوا گرژ و تووڕهڕوو سپکی ق، ئه له سپکی قه ئه: کوو دابنن، وهکانتان   خراپه سته ر ھه سه
ئستا . ھتدماینکی م و مۆچ و  خوق ناشرین و سپکی دناسک و زوو تۆریاو، ئهمۆش، ماینکی  کی چهسپ ئه

  ست به  ھه وه  ھۆی ڕووداوکه ر ڕۆژک به گه من ئه. ن کانتان ساز که ک بۆ ماینه یه ویله تهیاخود و ئافدانک ئاخوڕ 
،  زه  خرا دابه ر ئستاکه  ب ھیوایی بووم؟ ھهسپی مۆ سوار ئه  بۆچی ئه باشه"پرسم،   خۆم ئه م، له ب ھیوایی بکه

ڕوات، بی   ئهی تا زیاتر بۆ ک که  جگایه بات، واته کی ب ھیوایت ئه و ئاسۆیه ره وت به ر ڕێ بکه گه  ئه چوونکه
ی  و شوه ر به  ھه واته که"  ھیوا بژیت؟ ب تایه تا ھه ما نیت بۆ ھه  ته ، خۆ تۆ به وه بته تر و نزیکتر ده وره ھیوایی گه

. زیت  خوار و دابه  بیته که  ماینه  له تییه و ڕاحه ر به شتوانرت ھه ، ئه ته ستی خراپ ڕاحه  سوار بوونی ماینی ھه که
 شتکی ت قیقه کوو ھه یدا ناکات، به ت په  و ھۆوییه واره وه قه کانه  خراپه سته  ھه ، به مرۆڤ ی خود یا منی ئمه

بیری   له واته ون، که که ر ده  ده ی ئوه  ئیزن و ئیراده نیا به م ته ، به یه کان بوونیان ھه  خراپه سته ھه.  یه دیکه
  . وه زنه توانن دابه ش ئه و خراییه ر به ، ھهبن  و سوار دهون که ر ده  سه ی که و خراییه ر به  ھه  که وه نه به مه
  
  ، که ھزن  به  ھنده ئوه  ن، دنیا بن که  ونا بکهکان کراوه ویینه  که سپه ک ئه کانتان وه ته خراپهس ر ھه گه  ئه واته که
  کک له ر یه گه ئه! رنی ستی چاک و ئه  ھه کانتان ڕابگرن و بیگۆڕن به  خراپه سته ، ھه سپه و ئه زین له  دابه توانن بهب

توانن   ئه  بووه، ئوه که  م و مۆچه و ئستا سواری ماینه  ئه ی که یه گریمانهو  م و مۆچ بت، بهکانتان   نزیکه سه که
ری  ی کارتکه وه بن، بۆ ئه و سوار ماینی م و مۆچ مه ڵ ئه  گه و یا له کوو ئه ش وه خۆتانی ل دوور ڕابگرن و ئوه

 ویستی خۆتان  ش به  ئوه  که یه و مانایه ، به وه ودا م و مۆچ ببنه  ومی ئه ش له ر ئیوه گه  ئه دیاره. رتان  سه کاته نه
   !ھا ماینک بوون سوار وه

  
  ". وه جوونهتا  گه لهش   ناوشیارانهر گه ت ئه نانه ، ته وه ره  وم بده وشیارانه"

  ) زایین  پش له ده ش سه شه ( 45الئۆ تسه
             ون  چینی که ری ئایینی تائۆ یا تائۆیزم له زرنه دامه

  
م  م و به کان بۆخۆم ونا بکه م خۆشیه ده وڵ ده  ژیانمدا بگرم، ھه  له ندک حادیسه  ڕوودانی ھه ر به وێ به ر بمھه گه ئه 

ۆم و  خ ندکجار که ھه. ن ده  ژیانمدا روو نه کان له  ناجۆره  ی ڕووداوه وه م، بۆ ئه فراوانتر کهر م به  ھز و وزه شوه
. مگرت نین ئه بینم، پکه  ده وه یهحشی  سواری ماینی وه کانی ژیاندا به  جۆره  جۆر به رجه مهلو ه ھ ش له کانی دیکه خه
 دژی  ھزتان له نن، سیالحکی به که  خۆتان پده ستی خراپ به ینی ڕوودانی ھه  حه  بیرتان بت، کاتک له له
نن،  که  ڕوو بدات پده ی بیاره وه  و به وه ته توونه ھادا خۆتان  به دا که م کاته ڕک ئا له!  گرتووه شبینی ھه ڕه
  ! قازانجی خۆتان کۆتایی پ بنن  به که رجه لومه ستتان بگۆڕن و ھه  خرایی ھه توانن به ئه
  
دا  ته م حاه  له ، چوونکه وه ھننه بیر خۆتانی مه مکیش وه موو ده یه، ھه ستی خراپتان ھه ر ھه گه ر حاکدا، ئه  ھه له
بیر  ک وه ر یه  سه له. نابتم  سته و ئهستی، کارکی ساکار   ده مدیسان ڕزگار بوون له  ھه  که وه بته ھز ئه ھا به وه

ستی  حشی ھه  ماینی وه الق به ک و خرا خرا شه ر یه  سه  له  که  وایه وه ک ئه ستی خراپ، وه ی ھه وه خۆ ھنانه

                                            
45 Lao Tse 
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کان   خراپه سته  ھه  پیویست ناکات له  که من پموایه.  وه بته سار پچاوتر ده تادت شتتر و ھاو خراپدا بکشن، که
کان   خراپه سته  ھه م له رده  ھه  کاتک که چوونکه.  جیان نه کان بخه  چاکه سته  ھه لکوو زۆر وشیارانه بزار ببن، به

  له!   واتای زیاتر بوونیانه کان به  خراپه سته ھه  ڕان له گه روو ھه! نووسن  ده وه وان زیاتر پتانه ن، ئه که ڕم ده
کان   خراپه سته ر کاتک ھه  ھه واته ، که وه بارته رماندا ده  سه ین، به ک ڕم بکه ر چییه  ھه  ژیانمان له ڕاستیدا له

کوو  ، به وه نه ستیان بکه  ده  ڕاکردن له ھاوکات پیویست ناکات بیر له. ن ده  سۆراغتان، ھیچ گرنگییان پ مه ھاتنه
   و به وه بنه ھزتر ده  به م شوه ن و به  پ بده ره  خۆتاندا په ویستی له شق و خۆشه ستی گۆڕینیان، ئه به  مه به

  ! تیان دن قه ره ئاسانی ده
  

  کانی ھز کورتکراوه
  

م  ر کوی بچن، ئه  بۆ ھه ن که که ور و پشتتان درووست ده  ده یانکی میغناتیسی له  مه کانی ئوه سته ھه •
 .تان دت گه ش له یانه مه

  وه  خۆیه موو شتک به  ژیانتاندا ھه توانت له  ئه یانی میغناتیسی ئوه ، مه ندیی ئاسنگره تمه  پی تایبه به •
ر   ھه  له ور و پشتی ئوه ی ده  میغناتیسییه یانه و مه رنی بوونی ئه رنی و نه  ئه ی که و شته بگرت و ئه

 !دا کات و ساتهو   له یه کانی ئوه تهس نیا جۆری ھه کات، ته و ساتکدا دیاری دهکات 
ویستی  شق و خۆشه وشتتاندا ئه کانتان و ھزر و وتار و ڕه سته ربینی ھه ینی ده  حه  له کاتک ئوه •

 . وه نه که تر ده وره ور و پشتتان زیاتر و گه ی ده که  میغناتیسییه یانه ی مه ی ھیز و وزه خشن، ڕاده به ئه
تر و  وره شتان گه که  میغناتیسییه یانه خشن، مه ور و پشتتان ببه  ده ویستیی زیاتر به شق و خۆشه تا ئه ھه •

 . وه بته  ھزتر ده به
کانی ئوه  موو ئاواته شق ھه تی ھزی ئه  یارمه  به ن، چوونکه ر خاک ونا بکه ده  قه تان به که ئاواته •

 .ون که دیار ده ش بچووکتر وه خاهو  ت له نانه ته
  رکی ئوه  ئه کو تاقه ، به وه رنی بگۆڕنه  ئه دۆخی کانی ژیانتان به رنییه  نه دۆخه  ھیچ پویست ناکات که •

وت و جگری  که ڕ ده گه شق بۆخۆی وه وجار ھزی ئه خشن، ئه تان ببه که  داخوازییه شق به  ئه  که یه مه ئه
 .ری دنت دیا باشتان بۆ به

ن  ست پ بکه تان ونا و ھه که ی داخوازی و ئاواته وه ن بۆ ئه رخان بکه ک ته وت خووله  توی ڕۆژدا حه له •
  ئوه. یشتوون  پی گه نوکه  ھه منت که ن تا ئیتر ھیچ گوومانتان نه تان بده یاه م خه  به  درژه و ھنده

 .گات  ده  ئوه ر به  و ھه یه نیا ھی ئوه  ته  ئاواتهو  ئه ی که وه ن به یدا بکه بت ئیمان په ئه
م  به. ن ست پ بکه کان ھه توانن چاکییه  ئه ر بۆیه شقن، ھه ی ئه رچاوه  سه ئوه.   ھزی ژیانه شق تاقه ئه •

   که وه تهچ  یادتان نه رگیز له  ھه واته که. ن که کان ده  خراپه سته  ھه شق، ڕوو له  ئه  بن لهتاڵ ر به گه ئه
 . یه دا بوونی ھه  ئوه  له  که شقکه ی ئه ی ڕاده  نیشانه کانی ئوه هست ھه

  ر چاوی خۆتان که  به نه کان بیخه شه رکه  سه کوو ماینه ن، وه ناو ببه کان له  خراپه سته مان ھه  ته ر به گه ئه •
 ماینی   خوار له  ھاتنه  به ستار ئ ھه! زن  خوار و دابه شی بنهتوانن لی  ئه واته سواری بوون، که

 .ن کان بکه  چاکییه ست به کانی خۆتان، ھه سته شی ھه رکه سه
گرن بگۆڕن  ریده  وه ش که وانه موو ئه  ھه پی یاسای ڕاكش ی به وه ڕن بۆ ئهوشتتان بگۆ  و جۆری ڕه شوه •

 .شق  یاسای ئه  له رگرتنه ک وه  واتای که مه و ئه
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  گۆڕت  ده  ی ئوه د ژیان به
  
  ".بت  خۆتان درووست ده  بیاراتی ئیوه کوو به پک نایات، بهوت  که  ھه و بهر  ده زا و قه  قه نووس به چاره"

  )1860-1925 (46 بایانویلیام ژنینگز
  مریکایی داری ئه تمه سیاسه

  
  وه  چاک و خراپه وتی ژیاندا به  ڕه  له ی ئوه تانهو ش موو ئه ھه.  یه وه دواتانه  و دایم بهگۆڕت  ئه  کامی ئوه ژیان به

  وه کانی خۆتانه سته  ھۆی ھزر و ھه ی لی ئاگادار بن به وه  ب ئه  ئاگاداری خۆتان یا خود به ن، به که زموونیان ده ئه
ر و  ده قه. بت ست ئهو درو وه ستی ئوه  ھزر و ھه کوو له  به وت نییه که  ھه رھاتی ئوه سه ژیان و به. پک ھاتوون

  .ن ری ژیانی ئوه  بیارده کانی ئوه سته جۆری بیر و ھه. بت ست خۆتان درووست ده  ده ر به نووس ھه چاره
  
! تیی زتان لیه  حه ن که بژر بکه گوو و شته ی ئه وه ندرت بۆ ئه هدا داد ستی ئوه ر ده به موو شتک له دا ھه م ژیانه له

  بژرن که  ھه و شتانه یفی خۆتان ئه  که ی به وه ، بۆ ئه ستتاندایه ر ده به  یا کاتالۆگک له  و داڕژه ک لیسته ژیان وه
   کهن که  گووبژر ده و شتانه ن؟ ئایا ئهبژر ده یان ھه  کامانه م کاتالۆگه  بینی ئه  به ئایا ئوه! یفتان پیان دت که

ست  کان، ده بژاردنی باشه  جی ھه  به  که رتان لشواوه  سه ود ھنده دی خۆتانن، یا خ ک و به که باش و به
   تا ئستا به ر ئوه گه  ئه  دتان نین؟ دنیا بن که  به ی که و شتانه کان و له  خراپه  شته  گرتن له خنه  ڕه ن به که ده

 دتان   به  که بژاردووه تان ھه و شتانه ئه  ستایانه بژاردندا ناوه  کاتی ھه یشتوون، له گه ژیانی دخوازی خۆتان نه
 ژیانکی  یشتن به  گه ر کات و ساتکدا له  ھه ن، له کانی ژیانتان بده رنییه  نه  بواره  به ره ر بت و په گه ئه! نین

کانی  نجه ئاما یشتن به کانی گه  گرنگه رجه مه  خشین له شق به  ئه منن، چوونکه  ده ھره  ب به دخواز و ئاسووده
  بژرن که  ھه و شته  ڕک ئه  ئوه  که یه مه ست ئه به مه. ربگرن  ژیانتان وه  چژ له  ئوه  که یه مه ست ئه به مه!  ژیانتانه

   شته ر ڕوو له گه  دتان نین و خۆشتان ناون و ئه  به ی که و شتانه وت و خۆتان ببورن له خۆشیتان ده
  . وه  نو ھزرتانه نه  ئیتر شتی خراپیش نایهمان، کان ھه نده سه ناپه

  
  وت انتان ده خۆشی  کهن  بکه و شتانه گووبژری ئه

  
  وه ناتانه  په  کتووپ له  بوویایه ن ھی ئوه که ز ده  حه ی ئاشقانه و ئۆتمۆبیله  ئه ن بۆخۆتان که  ونا بکه ڕۆژک

  تی، به ز لیه ی زۆرتان حه و ئۆتمۆبیله ئهکاتک ! کات ت ده خهتان  و ئۆتمۆبیله  ژیان ئه ڕت، دنیا بن که په تده
موو  م ھه ر ئه گه  ئه  یادتان بت که ن؟ له که یدا ده ستک په نن، چ ھه  ژیان داده  ئامانجک له موو شتک و به ھه
  وه ویستیشه شق و خۆشه  ئه م به دهر  ھه  واته بن، که ر ده دهزانن   ئامانجی ده ی به و شته ڕ ئه مه  له  باشانه سته ھه

ر بت و  گه م ئه به. ن تان بگه و ئامانجه  به گات که ر ده بن، ڕۆژک ھه هخاف مخشین پی  شق به  ئه لی بوانن و له
ستم  ئه  انجهو ئام یشتن به وا گه ، ئه رنیتان پژاندووه ستی نه ی ھه وه ن، بۆ ئه  ببه که ن ئۆتمۆبیله  خاوه یی به ئره
 ژیان ماتی  واته  که!ش خۆشحاڵ بن لکی دیکه ی بۆخۆتان خۆشحان، بۆ خه نده وه  ئه ه ک  گرنگه ر بۆیه ، ھه وه بته ده

شق، خراتر و   ھزی ئه رگرتن له ک وه  که ش به نت و ئوه یه تان بگه و ئامانجه ی به وه ، بۆ ئه یه  ئوهگووبژریی
تان بت، گرفتک   نه بت و ئوه سک شتکی ھه  ڕاست کاتک که ئایا به. ن گه ان دهت که  ئامانجه دنیاتر به

شقی   ئه م پویسته  به یه ی ھه کانی ئوه دیھنانی ئاواته ن؟ ژیان توانایی وه به یی پ ده ر ڕتان و ئره  سه وته که ده
  . ن ی پی بگه وه خشن بۆ ئه پ ببه

  
شدا ئاوات بخوازن  و کاته ر له ن و ھه که کتر ماچ ده ریکن یه  خه  ئاشقانه بینن که ر ده وه خته  جووتکی به کاتک ئوه

و  ر له  خۆشتانی بوت، ئیتر ھه  خۆشیتان بوت و ئاشقانه  ئاشقانه بت که رکی ئیدئاتان ھه ش ھاوسه  ئوه که

                                            
46 William Jenings Bryan  
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رکتان   ھاوسه  به ڕ بۆتان، که  گه وته که ، ئه ی ئوه نییهستی جوا  ھه  پ له بژاردنه م ھه ی ئه  بۆنه  ژیان به وه چرکه
  ، ئیوه خته  خۆشبه و جووته  دیتنی ئه ر به گه  ئه م وریا بن که به. ویت تانی دهوت و خۆش  خۆشیتان ده نت که یه بگه
و  رببن له زی ده ڕه ایی خۆتان وهنی  ته ن، یا له یریان بکه  سه وه  چاوکی خراپه ن، یا به رنیان پ ببه  ئه مالوه له

پم : "ن  خۆتان ده  ئاکامدا به  له  که دا پژاندووه و کاته رنیتان له  و نه شبینانه ستی ڕه  ھه  ھنده دا، ئیتر ئوه کاته
ونای ر  گه ئه. خشن تان ببه که  ئاوات و ئامانجه شق به  ئه پویسته" ! بار بم م به نیا و خه ر ته د ھه به  تا ئه خۆشه

سکی  قام که ر شه  سه  کاتی ڕپواندا له وه و له ره  سه چۆتهزۆر  کش و قوورسایتان  کهیاخود وایدابنن ن  بکه
 ڕک و  و جسمه  به ن، ئوه یی پ ببه ئرهبینن،   ده وه  جسمکی ڕک و پکه ت به فه د و قه رزشکاری خۆش قه وه

ستکتان  چ ھهڕاستی  ئایا به  خۆتان بپرسن که له! خشن به شبینی ده دا ڕه مکاته ریکن له  خه ن چوونکه و ناگه ی ئه پکه
و   له ر ئوه گه  ئه واته که. ن که زی لده  حه  ئوه کات که ر ده به سته تان بۆ ده و شته ر ئه ؟ ژیان ھهبت دا ده و کاته له

   ببن، ئیتر به سه و که یی به ستی خراپ و ئره وشی ھه تو وه وی خۆتانه ه  ھۆی جسمی ناڕک و قه دا به کاته
  واته که"  یبی نییه  جسمی خۆشم ھیچ عهم و  ناکه سه و که  جسمی ئه ز به ھیچ حه: "ن ی ویستی خۆتان ده وانه پچه
کی خۆشین گریمان نه! ن گه  شکست ده  مشکی خۆتاندا به ر له  ھه جسمکی ڕک و پک یشتن به  گه له  ئوه
 یادتان  بت؟ له ستکتان ده  دانیشتوون، چ ھه وه  پکهشساخ سانی له ک که ڵ کۆمه  گه ک لهبت، کات تیتان ھه تایبه

ستی باش  دا ھه تهو کا  له  ئوه  که یاندووه  پک گه ڵ ئوه گه سی سالمی له ک که دا کۆمه م کاته  ژیان له بت که
و  م له ، به یه تتان ھه کی تایبه خۆشییه  نه شدا که وه ڵ ئه گه  له  چاک وایه واته که. بژرن تی ھه مهربگرن و س وه

ییان پ  رتان و ئره ور و به ی ده وانه  و خۆشحاڵ بن بۆ ئه وه نه تی بکه مه ساخی و س  بیر له ر ئاشقانه هشدا ھ کاته
  ! بژاردووه ندوروستیتان ھه تی و ته مه س نکه، چوو وه بنه یی چاک ده زوو ش به ن، دنیا بن، ئوه به مه
  
ش  وا ئوه یی پ بردن، ئه ک ئره رببن و نه خۆتان ده ستی باش له  ھه کی دیکه کانی خه تی داراییه  نیسبه ر به گه ئه
ی یر وه خته بهاتیی  ک لهدا،  کانی دیکه کانی خه وتنه رکه سه کاتی  کاتک له! کشن و خۆتان ڕاده ره  به و داراییانه ئه
ش بۆیان  یشتوون، ئوه  و پی گه یانه وانیتر ھه  ئه کی باش که یه  و پگه ر جگه ور و پشتتان و ھه سانی ده که

   کاتالۆگی ژیاندا نیشانه شتان بۆخۆتان له و شتانه  ڕاستیدا ئه ر ببن، له خۆتان ده ستی باش له خۆشحاڵ بن و ھه
رگای ماتان   ده کدا له یه دووای  ری به وه خته ن و به  بگه رییانه وه خته و به  به ش ڕۆژک دت که  ئوه واته  و که کردووه

ش  تی، ئوه زتان لیه  حه  ئوه  که ی تدایه ندییانه تمه و تایبه موو ئه ر ھه  ھه ن که ت بکه سک زیاره ر که گه ئه. ن ده ده
ستی  ، ھه یه ندییانه تمه و تایبه نی ئه  خاوه سه و که  ئه ی که وه خشن و له  ببهندییانه تمه و تایبه موو ئه  ھه شق به ئه

ک،  سک زیره ر که گه ئه.  وه شه  نو ژیانی ئوه  بنه ندییانه تمه و تایبه موو ئه ی ھه وه رببن، بۆ ئه خۆتان ده باش له
کانی  ندییه تمه  خۆی و تایبه شق به و ئه ڵ ئه گه ا لهد وه ڕوو بوونه  کاتی ڕووبه  له ، پویسته نده مه ھره جوان و به

  !ن  گووبژر بکهو بۆ ژیانی خۆتان ی ئه یانهندی تمه  تایبهو ش ئه ی ئوه وه ری ببن، بۆ ئه هر کرا د گه خشن و ئه ببه
  
   ڕگای جۆر به  زۆر و لهکی یه م پاش ماوه  به باوک، دایک یا ن منداڵ و ببنه  خاوه بنه ب ن که وه  ئاواته ر به گه ئه

بینن،   ده وه یانه که  منداه  دایک و باوکک به ر کاتک که بوون، ھه وتوو نه رکه  و سه وه  تاقیتان کردۆته وه جۆره
یی  کان ئره  دیتنی منداه ر بت و به گه م ئه به! رببن بۆیان  خۆتان ده ستکی جوان له خشن و ھه شقیان پ ببه ئه
.  وه وته که نی منداڵ لتان دوورتر ده  خاوه  بوونهتیی که ره وا به مبار بن، ئه مۆک و خه رن و خه ک و باوکیان به دای به
ک  وه  ر ئیوه گه نیا ئه ، ته وه بنه نی منداڵ نزیکتر ده  خاوه  بوونه نگاوک له  ھه بینن ئوه  کاتک منداک ده واته که

  . خشن شقیان پ ببه  و بتوانن ئه ی دیکه  ماه بنه بتوانن شادمان بن بۆ باسی کرا
  

، کاتک ھاوکارکتان  وه باته  ده که رتان یارییه رانبه نی به شدارن و الیه رزشیدا به رکی بوارکی وه  کبه کاتک له
اتک چت، ک رده ختی بۆ ده سک بلیتی به نت، کاتک که یه گه  پ ڕادهتانی که چهوای زیاد بوونی مو هھ

  لهت و   دیاری داوه به) کراوی ڕواننه چاوه(تکی جوانی  وتوو خه ی کۆتایی حه که ره ت ھاوسه کتان ده ھاوڕیه
ی  بوڕسییهیان  که  کچهکوڕ یا خود، یا کی نوێ و جوانیان کیوه  خانوویه ی که وه  یا ئه  کردووهسوورپایزی ناکاو
 خۆشحاڵ بن  وانه م ھه  بیستنی ئه ی بۆتان بگوونجت به و جگایه  تا ئه وهئ   و ھتد، پویسته رگرتووه ۆی وهزانک

،   خۆتان ڕوویان داوه  له  باشانه م شته ھوو ئه نه  ئه  جۆرک که ور و پشتتان، به سانی ده کان و که بۆ دۆسته
خشیوان و  شقتان پ به  ڕاستیدا ئه هن، ل که  پشوازییان ل ده وه ستی جوانه  و ھه شادمانیی  به  کاتک ئوه هچوونک
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و  تا ئه  واته ن، که که رگای ماتان ده  ده  و ڕوو له وه ه خۆتان دنو ره ش ڕۆژک به  خۆشانه  ڕووداوهو ر ئه وجار ھه ئه
  !خشن شق ببه ئهجگای بۆتان بلوێ 

  
دون،   ئه وه ن و پکه گه ردا پک ده وه خته ڵ جووتکی به گه بینن یا له تی ده زتان لیه ی حه و ئۆتمۆبیله کاتک ئه

ڕن و دایک و بابیان  په  تده وه ر چاوتانه به کان له مناهبین،   ده وه تی ڕکه فه د و قه  جسمکی جوان و قه سیک به که
زتان   حه  کهر شتکی ڵ ھه گه  و یا له وه بته  لتان نزیک ده وه کانه ندییه تمه  باشترین تایبه سک به بینن، که ده

 بو  وه  خۆتانه وان له کانی ئه پۆله ک شه لک وه پۆلگه ش شه  ڕاستیدا ئوه وه، له بنه روو یا نزیک ده تی ڕووبه لیه
ز و   حه  به  پویسته ر بنن، چوونکه به خه دا وه م کاتانه شدانگی بیر و ھۆشتان له  شه  که  گرنگه ر بۆیه ، ھه وه نه که ده

  . وه ڕوو ببنه دا ڕووبه رجانه لومه م ھه ڵ ئه گه  له وه ییهویست و خۆش
  
زتان  وت و حه  خۆشیتان ده ی که و شته  ئه واته بت، که  ج ده دا بۆتان ج به م ژیانه کتان بوت له ر چییه ھه

   بیر بت که تان له هم نیا ئه ته. رگن ، ڕوویان ل وه زتان لیان نییه ی حه و شتانه  و ئهن  گووبژر بکهتی لیه
 ھیچ   ئوه لک که تگه  بابه  له کاتالۆگی ژیان په. یه کانی ئوه ری داخوازییه واڵ ھنه ر و ھه  ھنه  نامه شق تاقه ئه
.  وه  تووشیانه ن به که یی پ بردن خۆتان مه رنی و یا ئره لی نه ستگه ربینی ھه  ده  به واته ، که زتان لیان نییه حه
. ن ده  پ ده ره دا په  ئوه ری له رنیگه ، نه سانی دیکه  که  و ئیرادگرتن له کی دیکه ر خه سه ری له  و دادوهت زاوه قه
لی  ، ھه وه شبینییه ی ڕه وره  ھزکی گه ، بهن  بکه کانی دیکه کانی خه یری داراییه  سه وه ییه  چاوی ئره رکاتک به ھه
 یادتان  له.  وه نه خه  خۆتانی دوور ده  ناوشیاری له ن و به ده  کیستان ده  له یه و پگه  بهیشتنی خۆتان ست پ ڕاگه ده
  ! یه کانی ئوه ری ئاوات و داخوازییه واھنه  و ھه  نامه شق تاقه  ئه  که وه چته نه
  
شق  می بوونتان لوانلوی ئهوجار جا خشن، ئه شق ببه  ئه وه  قوویی ده  له دات که نیا کاتک ڕووده  ته موعجیزه"
  ".ن کانتان بگه  ئاواته ی ئاسانتر به وه ن بۆ ئه که

  )1875- 1926 (47ر ماریا ڕیک ڕاینه
  ر و شاعیر نووسه

  
  !  یه  یاسای ئوه- کیتر  یاسای یه

  
رجگدا  لومه ه ھ  له توانت ئوه  ئه  که یه  بوونی ھه یاسای ڕاکشدا رگرتن له کوه ی که کات له  فۆڕمولکی ساکار

ی رپشک  سهدنیا بن کاتک یاسای ڕاکش. بت هکیتر ھ رتان بۆ خه تیده  و یارمهر کی قازانجده ڕۆ جگیر بکات که
ڵ  گه ر له ھه!  خۆتان نیا ئوه  ته- بت   جیھاندا بوونی ده س له هک ک نیا یه دووا ئیتر ته  به وه ن له  بکهکار و ھزرتان

  ، چوونکه وه تهب حوو ئه ور و پشتتان مه  ده موو شتک له رگرت، ئیتر ھه  وه یاسای ڕاکش ان لهکت  که دا که هو ئه
وع و جۆری خۆتاندا   نه  له  که  و ئیوه وه  بداته کانی ئوه سته ی ومی ھه وه  بۆ ئه کار بووه سبه  دهئیتر یاسای ڕاکش

   له وشتی ئوه ست و ڕه نیا جۆری ھه دووا ته  به وه ی خۆی و له وه ڕاستی تامان و وردبوونه  ناوه خاته ب ھاوتان ده
کانی  رییه و کاریگه  وه جووته کسان ئه  یه موو مرۆڤکدا به  ئاست ھه  لهب شک یاسای ڕاکش. گیرت ر چاو ده به
ر  رانبه  به له.  یه ه یاسای خوودی ئوڕاکش یاسای  یشتبن که  گه ته قیقه م ھه ب تا ئستا به ده!  کسانه یه

 یاسای   ڕاستدا کاتک له  له. دا مانا و واتای نییه سیتر لره ستاون و ئیتر که نیا خۆتان وه کانتاندا ته داخوازییه
ر  ربینی ھه بن، ده تم ده  خه وه  ئوه  و به وه کرنه دا کورت ده  ئوه س له کان به موو مرۆڤه گرن ھه رده ک وه  کهڕاکش
  . وه ڕته گه واندا، ڕک بۆخۆتان ئه  ئاست ئه تک لهس  ھه جۆره

  
ڕووی خۆتان  ، ڕۆژک ڕووبه کانی دیکه ر خه سه  له ت و بۆچوونی ئوه زاوه کان و قه کان، بیر و ھزره سته ۆری ھهج
 یا  خنه ی ڕه  شوه سک به ر که سه تی خۆتان له زاوه  و بۆچوون و قه وه نه ر تاقی بکه گه خراپ نابت ئه.  وه بنه ده
ت  زاوه ڕز قه ر خۆشتان قه سه  و له وه بته  تووشی خۆشتان ده خنه  چلۆن ڕه  که وه یبیننه وجار ده رببن، ئه ڕژ ده قه
وجار  ، ئه وه  دکی پاکه  خۆشویستن به سک تاریف کردن و پ بت له ر که سه  بۆچوونتان له ی که وه کرت، یا ئه ده

                                            
47 Rainer Maria Rilke 
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. ن که  و تووشی شادمانیتان ده وه و خۆتان دنه ره  به رنییانه  ئه و ھزه  چلۆن ئه  که وه بیننه ر ده ش ھه هم ئاکامی ئه
 ڕاکشیاسای .  ببنویست خۆتان خۆشهی  وه تی دایمیتان، بۆ ئه  عاده نه تدا بکه زاوه  قه  خۆشویستن له واته که

ش ئاواتکی  سکی دیکه  ھاوکات که  که  نییه گرنگ واته دات، که  ده انه د به   جیا جیا و دانه س به موو که تی ھه یارمه
  جگهب! گات رببت، پی ده کانی ده  ئاواته  و ئاشقانهخشت ق ببهش س ئه ر که بت، چوون ھه ی ھه کوو ئوه وه
 ی حا بهن،  ر بکه سه رنی له هتی ن زاوه ڕژ و قه ی بۆچوونی قه وه  ب ئه  شتک نایات به تان لهر خۆش گه  ئه مانه له

  ! وه ڕژییه  تووش قه بت به ش تووشتان نه ی ئوه وه ڕن، بۆ ئه خۆی بن و لی تپه
  

   یه رنی ئوه ش ماتی ومی ئهڕاکیاسای 
  
  م له هن ب ده ستکی پ نیشان مه  و ھیچ ھه وه ڕننه گه ڕووی ل ھه  تک یا شتک نییه  بابه زتان له ر حه گه ئه

.  وه ڕته گه ده  و بۆخۆتان ھه یه رنی ھه  نا کووتن باری نه ن، چوونکه  ھیچکاتک نایان پ مه یادتان بت که
  ر بۆیه بن، ھه رده ستکی خراپ و نگاتیڤیان بۆ ده ن، ھه ، نا ده زتان لیان نییه ی حه و شتانه  به کاتک ئوه

  سته ی ھه  ڕاده وجار به  و ئه وه نه گه تان پک ده وه ره ڵ دونیای ده گه  له وه راپه خ سته و ھه ر به  ھه پاشانیش
گریت و تووشی  ر ڕگاتان پ ده تاندا سه و ڕۆژه  ژیانی ئه  ڕووداوی خراپیش له  التان درووست بووه تان که که خراپه
  . وه بنه  ده خراپه

  
 ڕاکش پی یاسای   ڕاستیدا به له"  که ره مگه نا نه " بن که ری ده اتک ده ک ی که وه ن، بۆ ئه  شتک نا مه رگیز به ھه

نگ  دره م به رده ھه"، " وزاری باشی نییهتگو ، خزمه" تافیک زۆر قوورسه"ن  کاتک ده.  وه نه که نا تووشی خۆتان ده
"  پشت ھ ماوم  له یه مکه زۆر ده"و یا "  ته ش و شۆفیه ئه"، "کات م ده  تووڕه نگی ئره  ده نگه ده"، "ون که و دووا ده

 و لتان ڕوو  وه  ناو ژیانتانه  زۆرتر و زۆرتر بنه  ڕووداوانه م جۆره  ئه ن که که بووی ده  ڕاستیدا قه و ھتد، له
  ! وه نه هدب

ن یا خود بیری ل  بدهی ھیچ گرنگی پ  وه  ب ئه رگن به ھات، ڕووی لی وه  خۆشتان نه ر شتک که  ھه  له واته که
   کاتکدا که  له مه  و ئه وه نه ری نیشان بده  ژیانتاندا کارتکه  ئاسانی له توانن به ئه  ستانه و ھه ئه  ، چوونکه وه نه بکه

  . وه ر دابننه سه ریتان له ن شتی خراپ کارتکه ز ناکه رگیز حه  ھه ئوه
  
  ".دون ڕژیش مه  خراپی و قه ستن و بهیانبی بینن و مه کان مه ڕژییه  و قهخراپیی"

  48 ژاپۆن  لهی تۆشۆگۆ تگه  زیارهندکی په
  م ھه ڤده ی حه ده سه

  
ن  که  ده و شتانه بیستن، کاتک بۆنی ئه  ئه وه یانه  باره  و یا شتک لهنبین کانتان ده تییه و تایبه دخواز  کاتک بواره

  وه  ئه مه دیاره ئهگرن،  رده ن و چژیان ل وه که ستییان پ ده ه ھسوون  ل ھهست  ده ون، به  خۆشتان ده که
گرنگ . خرھاتنتان کردوون بۆ نو ژیانتان، ئیزنتان پداون و به  و بوارانه ڕ ھاتنی ئه مه  له   ئوه نت که یه گه ده

ر کات و ساتکدا ومی   ھه  له  که یه هم  ئه یشتوون، گرنگه گه یشتوون یا نه تان گه که  ئاواته  به نوکه  ئایا ھه  که نییه
شق پ  نیان و ئهشویست خۆ، نو ژیانتان  بۆ ھاتنه  جوانانه و بواره  ئه گووبژری ، چوونکه وه نه هرنیان پ بد ئه
  .  کات دهو ئیلزام  پویست  وه ن ئوه  الیه خشینیان له به
  
  وه  قوویی ده ر له گه  ئه واته  سرووشتی بوونی نییه، که و قینه کی ڕاسته ندییه دا ھیچ سنووربه م جیھانه له

 م له. ن گه وا ب شک پی ده گرتبت، ئه  دتاندا ھه یشتنیتان له  شتک بن و ئاواتی پ گه یشتن به خوازیاری گه
 شتکی  یشتن که  گه ته ناعه و قه  به وه خۆتانه ر ڕۆژک له گه  ئه ر بۆیه ، ھه یه کتان بوت، بوونی ھه رچییه دا ھه جیھانه

 جیددی تووشی خای و   به زۆر وا بزانن که ن، ئه وت یا پی ناگه ستتان ناکه  یا ده وت، بوونی نییه تانه  ده که
دا  م جیھانه له.  هو نه شق پ که  ئه  خۆتان و بوونتان له  و پویسته وه  خۆتاندا بوونه شق له بوونی ئهتا به

 ڕاستیدا  له. اترگیز کۆتاییان پ نای ھهو ھتد ری  وه خته کان و به پداویستییهکان،  رجه لومه ھه تی، دراو، سمه

                                            
48 Maxim on the Toshogu Shrine in Japan  
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ی  وه ن، بۆ ئه وت داوای بکه کتان ئه ر چییه  ھه واته کسانن، که  یه) و تقاضا عرضه(نیان و داواکردنیان ادی پ ڕاده
خشین و  شق پ به کانتان ئه  ئاوات و داخوازییه یشتن به  کلیلی گه ن که که  یاد مه  له مه نیا ئه ، تهشتان بکرت پشکه

  !خۆشویستنیانن
  

   یه  چیرۆکی ئوه-   ژیانی ئوه
  

تان ؟ ئایا بوا وه ڕ ژیانتان بگنه مه ن چ چیرۆکک له که ز ده  حه نوکه  ھه.ری چیرۆکی ژیانی خۆتانن  نووسه ئوه
 کاتی نووسینی چیرۆکی ژیانی  ؟ ئایا له تواناتاندا نین ندکیشیان له ھهن و  توانن بکه ندک شت ده  ھه  که وایه

  ! ساسی نییه س و ئه  ئهھا باسک  بوای من وه ن؟ به که کانیشتان ده توانینه  نه خۆتان، باس له
  

  گاکانی دیکهموکووڕی ئیزنتان پ نادات ڕ ، یا که متره کیتر که  یه  له توانایی ئوه: ت سک پتان ئه کاتک که
 بتوانت داھاتتان دابین بکات، یا ھیچکات  یه زتان لی ھه  حه  ئوه ی که و شته  ئه ، یا ئیمکانی نییه وه نه تاقی بکه

ن و  ر خۆتان کار بکه  سه  زۆر له  و پیویسته ستا توانایتان نییهکان، یا ئ  لھاتووهرز و  به  پایه  پی مرۆڤه نه ناگه
زی   حه دا که و پیشه له  ئیمکانی نییهن، یا  تان بگه و داخوازییه  به وتوو بن، یا ئیمکانی نییه رکه  سه مه  کهشانستان

وای من ئه به... ن و ھتد ن بتوانن کار بکه که  دهلبایه و قسه  ب ھه گرنه  مه خانه  ب تان و ڕوویان لن،   گوما
لک  گه  قسه ڕ به کشن و باوه رژینک ده وری خۆتان په  ده ن له ان پ بکهڕی  ببیستن و باوه و قسانه ر ئه گه  ئه چوونکه

 بۆ  ر ڕگای ئوه  سه ک له ندییه  سنووربه  ھیچ جۆره  یادتان بت که له!  خن و ڕاستییان تدا نییه  ب بایه ن که که ده
 و  متاندایه ر ده به لی باش له ک ھه نیا یه  ته  نابت پتان وابت که ر بۆیه ، ھه کانتان بوونی نییه  ئاواته یشتن به گه

  !  ناڕاسته مه ن، ئه توانن بگه ک داخوازی باش ده  یه نیا به یا ته
  

  م ڕسته ئایا ئه."  وشتی خۆتانه فتار و ڕه گرن، ئاکامی ڕه ریده گات و وه ی پتان ده و شته ئه: " شق ئه ھزی ئه
 ئاوات و  به"شق   ھزی ئهر پشنیاز و یاسای سه ر له  ھه واته ؟ کهکی باش لھاتوون یه  ڕاده  به  ئوه لمنت که نایسه

م   ئه  که یا پتان وانییهئا."  دیی ی بۆتان بنه وه بۆ ئهخشن  ویستی ببه شق و خۆشه کانتان ئه   و کارهداخوازیی
کن  داخوازییهویست و ر   ھهقی و الیه شایان  ئوهر لھاتوو و باشن؟  ده به  ڕاده  له  ئوه لمنت که یسه ر ئه  ھهش ڕسته
  توانینی  له ن که ر کارک بکه گه ئه  دنیا بن که. ناکبوونی خۆتان شایانی شتی باش و چاکی چ  ڕاده و به

ربینی   و ده بووه تان باش نه که  کاره ی که وه یشتن به نیا پگه شیوانن، ته  و لی په بووه  باش نه وه خۆتانه
  !تان بنووقنت و بتانبوورت که ه  ھه  چاو له یاسای ڕاکش ی که وه  ھۆی ئه بنه  ئه که شیوانییه په
  

   قینه جیھانی ڕاسته
 
،   و ئیحتماڵ بوون نیا گریمانه  ته ی ئمه م جیھانه  له لک بجگه ردوون یاخود جیھانگه  بوونی گه،تاوه ره  سه له"
 ھیچ ڕۆکی  وه ئستاش ئه. کرد ده بوونی نه  ھه ڕی به دیبایه باوه  چاوی خۆی نه ی بهردوونی سک گه وابوو تا که که

،   داوه  ئمه ردوونیان به  و زانیاری بوونی گه وهردوونیان بینی گهدا  می ئمه رده  سه لهی  وانه  ئه گرنگ نابینت که
 و  ردوون بوونی بووه  گه  که یه مه گرنگ ئه.  بوونیدا  پهردوون هدرووست بوونی گتای  ره سهھا ساڵ دووای  میلیارده

  ".بوونی دنیاین مۆ له  ئه  ئمه ، چوونکه یه ھه
  ) 1942دایبووی  له (49ماڕتین ڕس
  ناس و فیزیکزان ساره ھه

  
ینتاندا   زه لهڕ ژیان  مه  له  ئوه ی که و شته  ئه م، چوونکه ردوون ببه ڕی گه وپه ڵ خۆمدا بۆ ئه گه ش له م ئوه که زده حه

و  نگاوک له ند ھه گرتنی چه نیا ھه ته.  ن، ڕاست نییه که یای ده  خه  ئوه ی که و ئاسته ن، تا ئه که بۆخۆتانی ونا ده
ستی  ربه  سه توانن به وجار ئه ڕ خۆی بگۆڕت، ئه مه  له ی توانینی ئوه توانت شوه  نایبینین، ئه ی که دوونیایه

  . وه ستتانه  ده  ب بوونی سنوورک بگرنه نی خۆتان به ژیا وه واوه ته

                                            
49 Martin Rees 
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ھزی ! مان  و ب بنه ه ، پووچ و ھه ردوون گهم  م جیھان و ھه ھه کانی هڕ ڕاستیی مه  له کانی ئوه ڕه ی باوه زۆرینه

م  یشتنی ئه گهودان بۆ ت  کاتی ھه م دیسانیش له کرت به  باسی ده ی که وه  له  زۆر زیاتره یشتنی ئوه تگه
مدا بوونی   عاله ر شتک له  ھه م له کی که یه  ڕاده یای ئوه  خه  به نگه ڕه. م دنن ر که ، ھه ردوون یا ئونیڤسوومه گه
واوی   ته دا به مبواره  له م ونای ئوه ، به.ی کانزایی خاو و ھتد تی، ماده دراو یا پوڵ، سمه:  کوو نمونه ، وه یه ھه
کانی فیزیکی نوێ یا کوانتۆم  زانیارییه.  م نییه ردووندا ھیچ شتک که  گه لهم   و ھه  جیھانی ئمه م له ھه.  هی ه ھه

کی  یه ر چرکه  ھه  له  و ئمه یه  بوونیان ھه ساره ردووندا ب سنوور جیھان و ھه  گه  له ت که فیزیک پمان ده
 جیھانی  یه مه ئه. ین گه  ده سارانه کی و ھه ره  ده م جیھانه  بوونی ئه تر له ینهق لکی زیاتر و ڕاسته  ڕاستیگه نیدا به مه زه

   .مۆمان ڕپکراوی ئه ڤی باوه  ڕۆژه  ته  بوونه وه  ھۆی زانسته  به  که قینه ڕاسته
  
. خۆن  پک دهمانداڵ بوونی فیزیکی و مادی گه  له ین که ھاوڕاستاکداپۆل و فکانس  شهڵ گه دا له ردوونه م گه  له ئمه"
تی  قیقه  ھهسنوورکی ب یه  ڕاستیدا ڕاده م له به) بوو ده ش بوونمان نه ، ئمه بوویایه  نه نگییه و ھاوئاھه ر ئه گه ئه: و(

خۆین   نهوان  فکانسی ئه  به ر ئمه گه ت ئه نانه ، تهیه بوونیان ھهھاوکات دا،  ی ئمه م ژووری بوونه  له،ھاوڕاستا
  ."بین ش ھاوڕا نه م بۆچوونه ڵ ئه گه  له ر ئمه گه ت ئه نانه خۆن، ته  نه  فکانسی ئمه وان به هو یا ئ

  ) 1933دایکبووی  له (50ستیڤن واینبگ
  تی نۆبل ی خه وه کوانتۆم فیزیک و بره

  
 ژیانی ئوه  ر بۆیه  و ھه ن کورته مه م و ته دا کات زۆر که م جیھانه  پتان وابت له  بن که سانه و که توانن له  ئه ئوه

نیا  کات ته " تی، که  ئابت ئاینشتاین جارکیان وتوویه وره م زانای گه به! ڕت په ی کات تده وانه  پچه به
  !"یشتنه کی تگه یه ه ھه
  
  مه ئهی رچ گه ، ئه  ک نییه  ڕاستیدا ھیچ جیاوازییه  و له  یاکه نیا خه ئستا و داھاتوو ته نوان ڕابردوو و یجیاوازی"

  ." نونت ب ش یی ئمه نده کده  و یه قانه ڕه له یاکی زۆر که خه
  )1879- 1955 (51ئابت ئاینشتاین

    تی نۆبل ی خه وه بره فیزیکناس و 
  
م   به یان پک ھاتووه،شیای ب گ رانی گیاندار و ئه وه  بوونه  له  ردوونه م جیھان و گه  ئه  پتان وابت که  ئوه نگه ڕه

.  موو شتک گیانداره کوو ھه ، به ردووندا ھیچ شتکی ب گیان بوونی نییه  گه  له ن که بوولی بکه ناچارن قه
موو شتکی دیکه  خاک و خۆڵ و ھهرد، ئاسن،  بهوا، ئاو، ئاور،  وی، ھه کان، زه ساره کان، خۆر، ھه ستره ئه

  . ن یکه ن یا نه ڕ بکه ، باوهیه ی ئمه قینه  جیھانی ڕاسته مه ئه.  ن گیان و ژیانیشن خاوه
  
 ومی  رانه وه خته  بهدار.  وه داته ان ئهکات و ومت  خۆی ده ر به رانبه  به ویستی ئوه  خۆشه ست به داریش ھه"

کانین،  سته کان و ھه مگۆی شته و  که ی ئمه  شوه  و له کوو ئمه ک وه م نه ، به وه داته  ده ی ئوه که ویستییه خۆشه
  ". وه داته ی خۆی وم ده  شیوه کوو به به

  )1834-1891(پنتایس مافۆڕد 
   نوکان ندشه ری ئه نووسه

  
توانن بیبینن و  کانی خۆتان ده ر دوو چاوه  ھه  به  ئیوه یه که و شته نیا ئه  ته قینه  جیھانی ڕاسته  پتانوابت که نگه ڕه
و  کان ئه قینه  ڕاسته نگه  ڕه  بزانن که م خراپ نییه به.  ش بوونی نییه  نایبینن الی ئوه ر شتکی که ھه  م پیه به
ی  نگه و ڕه  ئه واته گرن، که  ده وه  خۆیانه نگ به کان ڕه شته.  وه یانناسنه ماشا کردنیان ئه  ته  به  ئوه  نین که نگانه ڕه

  یه وه خۆیانه کانی خۆیان به قیقیه  ھه نگه  ڕه،کان شته. کان نین ی شته قینه نگی ڕاسته  ڕهیبینن،  ده وه کانه  شته  به ئوه

                                            
50 Steven Weinberg 
51 Albert Einstein 
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م  به! وت که رده  واده  چاوی ئوه کوو به وان نییه، به تایی ئه ره  و سه قینه نگی ڕاسته ، ڕه وه یناسنه  ئه ی ئوه وه و ئه
  !یبینین  ئه  ئمه نگی ئاویی که  ڕه  له بت بجگه ی ھه کی دیکهنگ موو ڕه  ھه توانت بۆ نموونه  ئاسمان ئه پیه

  
 پۆل  شه ی دیکه نگانه و ده ئهی  وه  ناتوانن بیانبیستن، بۆ ئه  ئوه  که یه لکی زۆر بوونیان ھه نگ گه دا ده م جیھانه له

موو  ر ھه  ھه م دنیا بن که ، به وه هریان بگرت و بیانناست  ناتوانت وه  گوی ئوه  که یه لکیان ھه یا فکانسگه
،   سوورتان نییه وش و مادوونه رابنه  توانایی بینینی تیشکی فه ئوه.  و ڕاستین یه  بوونیان ھه ی دیکه نگانه و ده ئه

 بوونی  بت که  شکتان نهم ، به وه یانناسنهوان ببینن و ب کانی ئه پۆله کانتان ناتوانن شه  چاوه چوونکه
یی  وره ر گه ده  قه  به ی دیکه نگی و شتانه نگی و ڕه  ده پۆله و شه موو ئه ر بت و بوونی ھه گه ئه.  یه یان ھه قینه هڕاست

ریان  توانین وه ی مرۆڤ ئه  ئمه ی که پۆل و فکانسانه و شه وا ئه ر چاو بگرین، ئه به  لهئڤرستشاخی  چیا و
    ! بن گۆف یا پینک پۆنگ دهر تۆپکی یاری  ده قه نیا به بگرین ته

  
   ئوه  که کان پک ھاتووه قه خت و ڕه  سه شته یا  ماده  نیا له  ته م جیھانه  ئه ن که یای خۆتان ونای بکه  خه  به نگه ڕه
ا ھیچ د م جیھانه  له  که یه مه ت ئه قیقه م ڕاستیی و ھه ن، به ستییان بکه  ھهست لسوون  ده توانن بیانبینن و به ئه

  ی بزون که  وزه  له نیشن په  دادهیر  سه  له  ئوه ی که و کوورسییه ر ئه ھه!  گیان بوونیان نییه ق و ب شتکی ڕه
کانیش  شکی زۆری نوان مولوکۆله  و به  میلیۆنان مۆلوکۆلی زیندووی تدایه  که  و بزووتندایه  جووه  له ایمهد

  ؟ ی ڕاستییه نده تان چه که تی بوونی کوورسییه قیقه  ھه واته ی که ئه.  بۆشاییهتاڵ و  به
  
یاڵ و شتی  ک خه  کۆمه  له  بجگه  ھیچ شتک نییه ،م جیھان و بوونه  بزانت ئه یشتوو که مرۆڤکی زانا و تگه"

 ئیلۆزیۆن و خیاڵ  هکان ب  و ڕووداوه وه کاته  بیر ده  که یه و شوه ر به ڵ جیھاندا ھه گه وتیشی له س و که ناڕاست، ھه
تی  قیقه  ھه دا و به که ر گرفته سه بت به کات، خرا زاڵ ده  ژیانیدا ڕووی ت ده  گرفتک له  که ر بۆیه زانت، ھه ده

  ". وه دزته  ئازار دیتن ده  خۆی له مشوه  و بهنازانت
  ) پش زایین563-483(بودا 

   بوداییری ئایینی بنیاتنه
  
ور و   جیھانی ده  و ھیچ ھزکیان لهھم بن یاڵ و وه نیا خه ینتان ته کانی زه ی وناندنه  زۆرینه  کهتان وابت پ نگه ڕه
  کان له بوونی شته لماندنی ڕاست بوون و ڕاست نه کانی زانایان بۆ سه  گرفته کک له  یه مۆکه ئه. بت رتاندا نه به

یاتی ناو   و وناندن و خه وه  جۆری بیرکردنه ، چوونکه ی خۆیانهکان ڕه کانیاندا، بیر و باوه  زانستییه وه تاقیکردنه
ی ھزی وناندن و  واته   به مه ئه. نت کان داده  زانستییه وه ر تاقیکردنه سه وخۆی له ری ڕاسته وان، کارتکه ینی ئه زه

کاتک زانایان ! زانت یان ده ڕاستی یدا کردوون و به ڕی پ په  خۆی باوه ی که و شتانه یاتی مرۆڤه به ھزی خه
 باشی  شدا زۆر به ینی ئوه  زه  له و ھزی وناندنه  ئه ن، دنیا بن که مۆ که سه توانن ھزی وناندنی خۆیان ده نه
  . دابنت وتی ژیانی ئوه ر ڕه  سه ری له توانت کارتکه ئه
  

ر شتک  ھه. ن که  درووست ده وتی ژیانی ئوه ، ڕه، ئستا ڕاست بن یا ناڕاست  ئوهکانی ڕ و بیر و ھزره باوهجۆری 
  بت، چوونکه  ئه ساز و شوه ر به ژیانیشتان ھه درووست بت،  ست و ھزری ئوه ین و ھه ی زه وه  پی لکدانه به

ویش   و ئه وه نه که ی ده یاسای ڕاکش ش به پشکه بیر و وتار و کردارتان و  نه که ینی خۆتان ده  ڕک وناندنی زه ئوه
م  قیقیترن له تر و ھه قینه  ڕاسته ینی ئوه کانی زه وناندنه.   پتان داوه  که وه کاته ش ده تان پشکه و شته ر ئه ھه

 ڕگای وناندن و  یبینن، له  ئه  ئوه  جیھانک که یبینن، چوونکه  چاوتان ئه  به رتان که ور و به جیھانی ده
 ڕاستیی و  ستی ئوه ڕ و ھه  پی وناندن و بیر و باوه  به ر شتک که ھه! ن کردوون درووستتا وه کانتانه ڕه باوه
 ژیانی خۆشی ناو  رگیز به  ھه  که ڕتان وایه ر باوه گه  ئه م پیه به.  پک دنت  ژیانی ئوه وه ت بت، ئه قیقه ھه

ش ڕاک یاسای  بت، چوونکه تان بۆ ژیان ھهش وه  له کی بجگه ڕوانییه وجار نابت چاوه ن، ئه کانتان ناگه ئاواته
فتارتان   و ڕه ست و وته  پی ھزر و ھه  به وه و ژیانی ئی یه ڕتان پی ھه  خۆتان باوه گرت که رده  وه و شته رمان له فه

  .کرت شتان ده ب و پشکه درووست ده
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 ھیچ   به مه ن، ئه ستییان پ بکه ست ھه  ده  بهتوانن بیانبینن و  ده ن که یدا بکه لک په  شتگه ڕ به ر باوه گه ئه"
  بت که لک ھه  شتگه تان به بوا  که یه مه م ئه ه ب قینه ڕی ڕاسته  نییه، باوه قینه ڕکی ڕاسته ک باوه یه پوانه

  ".ن گه وتن ده رکه  سه دا به ته م حاه لهنیا  ته   ئوهنایانبینن،
  )1809- 1865 (52ھام لینکۆن بره ئه

  مریکا رۆککۆماری ئه مین سه یه شانزه
  
بوونی  سنووردارچیرۆکینیا  مۆ، ته تا ئه م جیل و ھه  بۆ ئه وه و جیله تیدا، له موو مژووی مرۆڤایه  توی ھه له

 ی ژیان قینه  چیرۆکی ڕاسته  که  ھاتووه وه ، ئستا ئیتر کاتی ئه یشتووه  گه  ئمه  و به ھزری مرۆڤ ھاتووه
  . هو بگدرته

  
   قینه چیرۆکی ڕاسته

  
ری کائینات  رتاسه  و سه  جیھانهم ، ئه  ئوه  له رکی بسنوورن، بجگه وه  بوونه  ئوه  که یه مه  ئه قینه چیرۆکی ڕاسته

 توانای   ئوه  که یه کان بوونیان ھه  بسنووره ئیمکانهکان و  جیھانه.  ھیچ سنوورکیان نییهردوونیش و گه
ی  وه ن به ست پبکه ده)  مه رده م سه مرۆڤی ئه: و (  ئوه پویسته.  یه مووشیان بوونیان ھه چی ھه ، که یهبینینیانتان نی

ی تا ئستا بواتان  وه رتر له رسووڕھنه ن و چیرۆککی سه ست پبکه  ده  ئوه پیویسته!   وه  بگنه  چیرۆککی دیکه که
  شتان له وانه ر ئه بیستت و ھه  ئه کانی ئوه  چاک و خراپه  چیرۆکهشڕاک یاسای  ، چوونکه وه  بگنه پی بووه

ستی خۆتان ساز   ده  چیرۆکی ژیانتان به ی که وه بت له  ھیچ گوومانتان نه واته ر ڕتان، که  سه وه خاته ژیانتاندا ده
  ! وه  چاکی بگنه بت، بۆیه ده
  

 چاوی خۆتان   بهن ده  ڕوودهدا ژیانتان  له  کهکان قینه استه ڕ  ڕووداوهی وه ن بۆ ئه ست پبکه و ھهکانتان ونا  ئاواته
ن،  کان بکه  چاکییه ست به خشن و ھه شق ببه کرت ئه  بۆتان ئه ی که و جگایه تا ئه .ن  کهانزموونی ببینن و ئه

   له ئوه.  وه کاته ژیانتان ده  ش به وت پشکه  ئاشقیانن و خۆشیتان ده ی که و شتانه موو ئه شق ھه  ئهوجار یاسای ئه
  ز به  حه وه  ده  به ن که  بگه و کاره توانن به ئه. کن ره  خۆشتان گه ی که و شتانه ر ئه  ھه  به وه بنه داھاتوودا ڕک ده

  !خشرت به  پویستتان بت پتان ده و کاره  بۆ ئه کیش که  و توواناییه سته ره ر که ن و ھه که کردنی ده
  

  ؟   ئاواتتان چییهز و حه
  

 جگای   و به وه ره  ده ڕن و بچنه  چیرۆکی ژیانتان تپه  ئاسانی له کان به خوازراوه  نه ته  بابه ی که وه ن به ئیزن به
کانی ژیانتان بۆخۆتان  رنی و ناخۆشه  نه ر کاتک ڕووداوه ھه.  بلکن وه کانتانه  ئاواته  به موو تواناتان  ھه وان به ئه

و   ئه تان ئوه مکاره به، ین و ھزرتان  ناو زه وه ری ناخۆش دنه وه بیره  ر جارک که ، ھه وه نه که  دهزیندوو
 ناو ژیانتان و  وه  دنه  ناخۆشانه هو شت ر ئه وجار ھه  نو چیرۆکی ژیانتان و ئه وه نه خه مدیسان ده  ھه رییانه وه بیره

  .  وه نه که تاڵ دهل ژیانتان 
  

دا  و کاته ر له کانی کاتی مندایتان، مرمندای و الوی و کاتی باغ بوونتان ھه  ناخۆشه ریه وه  بیره  کهن ئیزن به
بیر  م وه رده کانتان ھه  خۆشه رییه وه وان بیره  جگای ئه  بۆ ئستا، به وه یانگنه ، مه  بوون و ڕوویانداوه  که وه بمننه
  بیرتان له. ون  خۆشیانتان ده ن و ڕایانبگرن که  ئاڕشیڤ بکه و شتانه تاندا ئه ژیان له.  وه  و بیانگنه وه بننه

و   ئه ر چوون و ئستا ئیتر ئیوه سه واو بوون و به  ته ر چی ڕووداوی تاڵ و ناخۆشی ڕابردوو بووه  ھه بمنت که
  وه نه  گرێ بده وه و شتانه ی ژیانتان به جار و بار چیرۆک  ئوه کات که  چ پویست ده واته ماون، که وکات نه ی ئه مرۆڤه

کان التان   ناخۆشه سته نیا ھه  ته  ناخۆشانه رھاته سه و چیرۆک و به  ئه  حاکدا که ؟ لهخۆشیانتان ناون  که
فن   چاکدا ده ی ڕابردووتان له  تانه رییه وه و بیره موو ئه  ھه  ئوه ت پویستیش ناکات که به ن؟ ئه که درووست ده

                                            
52 Abraham Lincoln 
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کوو  ، به  وه نه که  مه  گیرۆده وه وانه وه و ئستاتان به ھننه بیر خۆتانیان نه  وه  که سه  به نده وه نیا ئه کوو ته ن، به که
          .   جیان نه ری نوێ بخه ری خۆش و دخۆشکه وه بیره

  
 ھاتی چوون م ھات و نه م له بهات، ب و دوواڕۆژ ده ره موومان به  ھهسف ناوهتایی و  زن، ھه ھزکی ئجگار مه"
  ، له وه نه که ن و ده که  ده یری دوواوه ر سه ستا ھه  په  له بن که یدا ده ک مرۆڤی ئینکار په ماندا، کۆمه وه پشهو  ره به

ی ڕووناکی خۆیان اڕۆژختی دوو  به ق له نن و شه دا داده و ھزه ر ئه رانبه  به  خۆیان له  ناویستانه مانه  ئه حاکدا که
  ."ن ده ده ھه

  )1834-1891(پنتایس مافۆڕد 
  را ری نوگه نووسه

  
 چیرۆکی   له رھاته سه  و به م ونه  ئه وه ، دیسان و دیسانه وه م چیرۆکی قووربانی بوونی خۆتان بگنه ر ده ر ھه گه ئه

  .ی ند باره ی و چه ی دووباره وه زموون کردنه ه ئ  به وه بنه مدیسان ناچار ده  و ھه وه نه که ژیانتاندا زیندوو ده
 شتکی  وه ک، دفن و لھاتوو نین، ئه  زیره کانی دیکه ر خه ده  قه  به  ئیوه  چیرۆکی ژیانتاندا بن که ر له گه ئه

  .وه  ته سیوهنوو  بۆخۆتان  تان م چیرۆکه ی خۆتان ئه وه  پش، بۆ ئه نه  ژیانتاندا بۆتان نایه ش له مانه  له بجگه
  ر جۆره ھهت و  فه م و خه خهتاوان، بزاریی و سووچ و ستی  توانن، ھه  ژیانتاندا ئه شق له  ئه ستکردن به  ھه به
ی جوانترین و باشترین چیرۆکی  وه  ببن بۆ ئه وجار ئاماده  و ئه وه نه خۆتان دوور بکه رنی و ناخۆش له ستکی نه ھه

ی ژیانتان ژر و ڕوو بکات  وه مایت بۆ ئه ده ھهل شق قۆی   ھزی ئه وه پاش ئه. وه نهگی و ب وه ژیانتان بنووسنه
  .رتان بۆ درووست بکات وه خته و ژیانکی ئیدئاڵ و به

  
  ".بیت موو شتکدا زاڵ ده ر ھه  سه ویش به ر ئه  و ھه ر ڕووی جیھانه ئاساترین ھزی سه شق موعجیزه ئه"

  )1908- 1981( 53ری ئاشتی تکه زیاره  اسراو به نۆڕمان ن میدڕد لیسته
  چاالکی ئاشتی

  
  کانی ھز کورتکراوه

  
تی و  زتان لیه  حه بژرن که  ھه و شته ی ئه وه ، بۆ ئه ستتاندایه ر ده  به موو شتک له  ژیاندا ھه له •

 .وت خۆشیتان ده
 خۆشی و  ست به ش ھه  دیی، ئوه  ھاتۆتهسکیتر  بۆ که کانی ئوه  ئاواته کک له  یه ر کاتک بینیتان که ھه •

  وه نه که  بیر مه خشین له شق به ئه.  دیی ھوو ئاواتی خۆتان ھاتۆته نه ن، ئه  بکه سه و که ری بۆ ئه وه خته به
 .ن تان بگه که  ئاواته تا به

  لک له پۆلگه وت، شه تان خۆشده می ڕوودانه  ده مه و ده  و ئه  پتانخۆشه ن که گه رجک ده لومه  ھه کاتک به •
 .وه نه که  بو ده وه  خۆتانه  له رجانه لومه و ھه ر ئه ی ھه شوه

ربینی   ده  به واته زتان لیان نییه، که  ھیچ حه  ئوه ی که تانه و بابه  له  و کاتالۆگی ژیان په  داڕژه •
 .ن که  مه هو لیست کانی ئه  خراپه بژاردنی شته  ھه ستی خراپ خۆتان ناچار به ھه

   شته ، ڕوو لهو  جگای ئه ن، به ده  و ھیچ گرنگیی پ مهرگن ت، ڕووی ل وهر شتکتان خۆش ناو گه ئه •
 . و خۆشتان بون وه نه رنییان پ به ن و ومی ئه تان بکهکان دخوازه

 . ی خۆتانهو یاسا ر ئه  ھهڕاکشیاسای ! دات  بیار ده کانی ئوه سته  پی ھه  بهیاسای ڕاکش •
ن و  ت بکه زاوه ر خۆتان قه سه کیش له ی خه وه  ھۆکار بۆ ئه بنه ک ئه  خه گرتن له خنه تکردن و ڕه زاوه قه •

وروپشتتان  ڵ ده گه  لهکناسیی مه خشین و سپاس و ئه شق به  ئه ر به گه  ئه وانه  پچه تان ل بگرن، به خنه ڕه
 .  وه نه که تتان ده  خه شوهو  ر به وانیش ھه ، ئهن وت بکه سوکه ھه

                                            
53 Mildred Lisette Norman, Peace Pilgrim  
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  دی نایات، له  یا وه خوازن، بوونی نییه وان ئاواتی بۆ ئه ی ئه و شته  ئه ن که  بکه وه ست به ک ھه ر خه گه ئه •
 . وه  ته تاڵ بوونه شق خای و به  ئه ان لهو ڕاستیدا ئه

 و لی  زانیوه  باشتان نه  به وه  دله له  ن که که دنیا بن کاتک کارک ده. باشنی پویست   گوره  به ئوه •
،   خراپ بووه  که بووتانه  و قه  کردووه که  خراپی کاره ستتان به  خۆتان ھه ی که نده وه ر ئه شیوانن، ھه په
 !تان بنووقنت و بتانبوورت که ه  ھه  چاو لهڕاکش یاسای  ی که وه  ھۆی ئه بته ئه

 .ن که  درووست ده و چ خراپ، جیھان و ژیانی ئوهچ باش بن   جۆری بواکانی ئوه •
م   ئه یبینن، چوونکه  چاوتان ئه  به ی که م جیھانه قیقیترن له  ڕاستتر و ھه ینی ئوه کانی زه یاه ونا و خه •

ی  و شته ر ئه ھه!   درووست بووه وه  ھۆی وناندن و ھزر و بوای ئوه یبینن به  چاو ئه  به  ئوه ی که جیھانه
 .، ژیانیشتان پک دنت ستتان ڕاسته  پی بوا و ھه  به که

  ر له  ھه واته خسنت، که ڕه رجی ژیانتان ده لومه ینووسن چ چاک بت و چ خراپ، ھه  ئه چیرۆکک که •
شتان  وه ر ئه  ھهڕاکشی یاسای  وه وه، بۆ ئه چیرۆکی ئیدئای ژیانتان بنووسن و بیگنه  ئستاوه
       . وه ش کاته پشکه
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  کانی ھز کلیله
  
ست  ھهلسوون ست   ده  به بیندرت و نه  ئه و نه ی ئه ھزترین وزه بهو  مرۆڤ ی ھاترین سامانه ترین و پ به نرخ به"

 ت دهپکھ. کرزبه م وزه  مرۆڤ لهی نییه وه ی ئه  توانایچ ھ وه. ری کات  بوه  و ته ئو  توانن ئه خۆتان ئه  نیا ئ
 و  وزه  پاوپوجار ، ئه و وزه نی ئهش کرد ڕ پشکه مه تان له  بوونه و ئاماده بۆ ئه. ن سانیتر بکه  که ش به  پیشکه وزه

  " . وه گرنه رده ڕزق و ڕۆزی وه
  )1902- 2002 (54کلمنت ستۆن. وێ

  ر و بازرگان نووسه
  

وجار  شق، ئه رگاکانی ئه ی ده وه رگرین بۆ کردنه کییان لوه ی که وه ئهن بۆ  سته ره ھزترین که ز، بهکانی ھ کلیله
  خوازین و بۆی ھاتووینه  ئاواته ین که هگ ب  ئیدئاه و ژیانه لیالنه، بهم ک زابوون و ناسینی ئه  شاره توانین به ئه

توانن  کانیش ئه ت منداه نانه  ته ن که  ساکار و ساده  ھنده م کلیالنه رگرتن له ک وه کار ھنان و که به. دونیا
  . وه نه دا بکه  ئیوه زن له یکی مهھزتوان قووفی   ئه م کلیالنه ر کام له ھه. کاریان بنن به
  

  شق کلیلی ئه
  

 و  ھا دپاکانه  وه کانی ژیانی خۆتان، پویسته زنترین ھزه  مه ھزترین و  به شق، واته  ئه رگرتن له ک وه کهبۆ 
 و شت و  قینه  ئاشقکی ڕاسته خشیبت، ببنه به شقتان نه  ئه و شوه رگیز به  ھه  پشتر خشن که شق ببه  ئه هزپاکاننیا
کانی   دوو قاتی جاره یه و ڕاده  ئه ؟ پویسته خشیوه  ژیان به شقی خۆتان به  ئه تان له نده تا ئیستا چه! یدای ژیان شه

و پش  ره روا به ن و ھه رب بکه زار و میلیۆن زه د، ھه ، سه می ده قه  ڕه تان لهست  ھه ، پویسته وه ره  سه رنه پشوو به
 و  شار دراوه کان حه ره رسووڕھنه  سه وره  گه مه قه دا تا ڕه  ناخی ئیوه شق له ربینی ئه  تووانایی ده بچن، چوونکه

دا درووست   ناخی ئوه  له  که ستکه شق ھه  ئه ونکه النیزۆر، چو  و نه یه می ھه  النیکه شق نه ی ئه ڕاده. ر  سه ڕواته ده
 پک دنت، س و سرووشتی مرۆڤ و ژیان و جیھان ما و ئه شق بنه ، ئه شقه رۆڤ ئهونی م  ڕاستیدا ھه له!  بت ده

  رگیز له ی ھه که ه ڕاد خشن که شق ببه توانن ئه  جاران ئه  زۆر زیاتر له  دنیا بن که واته که،  ھزترین ھزه  به بۆیه
  ! ناگوونجتونای خۆتاندا

  
.  وه بنه حوو ده  خۆ مه چن و خۆ به ناو ده کان له ندییه موو سنوور و سنووربه ر ھه بن ھه کاتک ئاشقی ژیان ده

  ندییه یوه  په ری و چژ بینین له وه خته تی، به ، سمه دراو یشتن به کانی گه ندییه ووربه سن وه توانن پاش ئه ئه
ر تاقی  گه خراپ نابت ئه. ن گه کانی خۆتان ده  خواسته بن، خرا به کاتک ئاشقی ژیان ده. زنن کانتان ببه اوڕیانهھ

کانکی زۆر  ، خه کی زۆری لیه  خه  که وه  ناو ژوورکه چنه ی کاتک ده وه  ھۆکار بۆ ئه بته شق ئه  ئه  که وه نه بکه
و ڕووتان  ره  به وه کی ژیانه ر الیه  ھه کان له جۆره  جۆربه تییه  تایبه له ھه! ن که هتان د وه  ژووره  ھاتنه ست به ھه
بن و  کانیش خراپ ده ت بچووکترین کاره نانه رنی ته ستکی نه  بوونی ھه ی، به که وانه  پچه  و به وه بنه ده
و  ر ئه ن، ھه  خۆتان نیشان بده رزتر له ر بهستی زۆ توانن ھه شق ئه  ئه ستکردن به  بوونی ھه به!  وه شنه وه ده ھه
یدایی،  ، شه  وزه کات له شتان پ ده رتاپای له شق سه ئه.  دژوار بوون  پشتر بوا پکردنیان بۆ ئوه ی که ستانه ھه

  وه هشق  ھۆی بوونی ئه به. رگرن  ژیانتان وه  کۆتایی نایات تا چژ له نین که ناوچاوانکی نوورانی و قاقا و پکه
 ک  دووای یه ک به کانتان یه اتهوجار ئاو ر بن و ئه وه له وادا مه  ھه لهو ر ئاودا  سه ڕک به  سووکیی په توانن به ئه

ش  وه ن و پاش ئه ھاتووی ناختان ئازاد بکه  بن نه ی بتوانن ھزیی له وه ئاشقی ژیانتان بن، بۆ ئه.  دیی بۆتان دنه
  ! ژیاندا ماون  لهی و ڕۆژه ز تا ئه به نهر و  ده رکی کۆنه وه  بوونه ببنه

  

                                            
54 W. Clement Stone  
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وی  ی زه  تۆ ئه وتووه که وی نه  زه رگیز به  تاکوو ئستاش خۆر ھه  دوور و درژانه نه مه م زه موو ئه ت پاش ھه نانه ته"
 ت نانه و ته  ئه!  ھز و دڵ فراوانییه  به شقه و ئه  ئه  تۆ بوانه. وه مه که رم و ڕوناکت ده اری منیت و من گهتب منه

  "  وه کاته ئاسمانیش ڕوون ده
  )1315- 1390 (55حافز شیرازی

  سۆفی و شاعیر
       

م  وت، له  خۆشمان ده  که عشوقکه  مه کوو دڵ سپاردن به ون ڕک وهکرت ئاشقی ژیان بیت؟ ئاشقی ژیان بو چلۆن ئه
،  ر وایه  خۆشمان بوت و بۆ ژیانیش ھهتی یه  ھه عشوقه و مه ی ئه ندییانه تمه یبهو تا موو ئه  ھه دا پویسته ته حاه
بینن،   ده ئاشقانه  کورانهموو شتک  بن، ھه کاتک ئاشقی کسک ده! کانی ژیانیشمان خۆش بوت ندییه تمه تایبه
   له  که  پویسته ر بۆیه ھه. ن که شق ده  ئه ست به  ھه وه  قوویی ده دون و له  ئه بیستن، ئاشقانه  ده کان ئاشقانه وته

  !د دی ژیان بن ک دڵ نا سه ی بتوانن ئاشقی یه وه رگرن بۆ ئه ک وه شق که ھزی ب سنووری ئه
  
تی و   کردنییه زتان له  حه ن که ، کارک بکهون  خۆشیانتان ده ڕن که دا بگه و شتانه  شون ئه  دووا به  به مه له

و تکنۆلۆژیا و  جار و بار شون ئه. ی خۆتان دابژن لیقه ز و سه حهساسی  ر ئه  سه کانی ژیانتان له ڕووداوه
. ن و ماون تان بوون و ھه مژینه  ئاواتی له ن، که ر بکه سه ون و کاریان له  بکه  زانستییانه  و دۆزراوه یکراوهتاق
 و ڕستۆران و  خانه  و قاوه کافهکان، بار و  قامه  و شه کان، جاده ، ئۆتمۆبله ورانه و بیناگه توانن ئه ت ئه نانه ته

ر  فه سه. ن بیانبینن که ز ده  حه  مژه  له کهن  ردانیان بکه و سه  وه ن و بیاندۆزنه اکهدی هپکان  شار و وته ،کان دووکانه
کان بۆ  تییه به تای  شونه ، بچنه ن بتانبوونایه که ز ده ی حه النه ل و په و که ستی کینی ئه به  مه به. ن بۆ بینینیان بکه

  له. ن ش که سانکیان پشکه س یا که  که ن به که ز ده  حه رن که لکدا بگه تگه  شون دیاری و خه به. کینیان
  یه  و ھه بووه  بینینیانتان ھهون و ئاواتی  خۆشتان ده ه، کڕن گه دا به و شتانه موو ئه ر ھه  دووا ھه سرووشت دا به

کان و   و دارستانه رامه  و گووڵ و بۆنوبه ن و تاڤگه نده ل و به ن، دار و شاخ و کو و ته اژهکان، ئ کوو بانده وه
لک ببیستن و  نگگه لکی جوان ببینن، ده م شتگه ر ده ن ھه وڵ بده ھه. ھتدریاکان و  پۆلی زه یان و شه  به ره گزنگی به

  .ن که زیان پ ده حهوت و  موویانتان خۆش ده  ھه ن که لک باس بکه تگه بابه
  
رجکدا  لومه  ھیچ کات و سات و ھه رگیز له  ھه یمانن که کدا ھاوپه یه ڵ ھز و وزه گه له  زانن که ئه  ئستا ئیوه"
کدار بن،   چه م ھزه  به ر ئوه گه  ئه  دنیا بن که ر بۆیه ھه. کانی ناشکنت ن و بیاره جتان ناھیت و به به
  ". زه به و ھزکی نه  ئه ، چوونکهزن یچ شونکدا نابه ھ رگیز و له ھه

ت کۆل1885- 1950 (56ڕۆب(  
  را ری نوگه سهنوو

  
   ن که لک بکه ون، کارگه ده خۆشتان  ن که  بکه و شتانه ر ئه سه  له ون، قسه  خۆشتان ده  که وه نه  بکه و شتانه بیر له

 ھاسانی  وا به ن، ئه  بکه وه سته  ھه  به م شتانه موو ئه  ھه ر ئوه گه  ئه ن، که که  کردنیان ده هز ب  حه وه  ده  قوویی له
   .ن که شق ده  ئه ست به ھه
  
و  ئه   بۆ نمونه ون خۆشیانتان ده   که وه ن و بیانگنه  و باس بکه  قسه  جوان و باشانه ندییه تمه و تایبه ر ئه سه له

کانتاندا   منداه تاندا، له که ره  ھاوسه تاندا، له که ماه  ناو بنه ، له تاندا که  ناو ماه هل  ی که  جوانانه ندییه تمه تایبه
  .ون ن و خۆشتان ده ھه
  
وه و  نه ی ژیانتان جیا بکه کانی دیکه  شته  له زتان لییانه ون و حه  خۆشتان ده ی ژیان که ت و بوارانه و بابه ئه

ست پ  ون و ھه  باشی ج بکه ریان بدون تا به  سه  لهڕاکشڵ یاسای  گه  لهموو ڕۆژک ھهن و  گووبژریان که
و   و به وه تانه و ڕۆژه  ئهڤی  ڕۆژه نه خهی  ئه ی که شقه و ئه ک ڕۆژدا به  توی یه ڕ، له  گه نه ساتک بیرتان بخه. بکرن
ری  ور و به  جیھانی ده ش به شقی خۆتان پشکه  ئه توانن له  ده نده وت، چه  خۆشیانتان ده خشن که به ی ده تانه بابه

                                            
55 Hafez 
56 Robert Collier 
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و   ئه ن که وڵ بده ن و ھه ور و پشتان بکه کانی ده یری خه پون، سه نگاو ده قام ھه ر شه  سه ن؟ کاتک له خۆشتان بکه
  نو  له.خشن شقییان پ ببه  و ئهرگرن  و چژیان لوه وه  بدۆزنه زتان لیانه کدا حه  خه ی له ندیانه تمه تایبه

ند خۆش  تان چه و شتانه ئه "  ئوه  و بین کهون  خۆشیانتان ده ڕن که دا بگه و شتانه دووای ئه کاندا به دووکانه
نن و خۆشم ن پ جوا م چه نگی چاوانه و ڕه ئه"، "ون  و خۆشیانم ده ز لیه ن حه م چه و پوانه من ئه"، "وت ده
زی   و حه ند پ جوانه م چه نینه  و پکه  بزه و جۆره ئه"، "ون د پ جوانن و خۆشم دهن  چهم و زووفانه ئه"، "ون ده

م  م دووکانه ئه"، "خۆشنند پ  م چه و بۆنانه ئه"، "ند پ جوانن م چه ی خۆجوانکردنانه سته ره و که ئه"، "م که لده
و  ، ئه تی مۆسیقایه و ئاله  ئه، ره و ڕاخه ، ئه  هو کاناپ ئه،  و چرایه ، ئه و مز و کوورسییه ئه"، "وت ند خۆشده چه

 و پم جوانن و خۆشم  ز لیه ند حه م چه رئاالته و ز و زیوه ، ئه و کوه ئه،  و کاواته ، ئه سکشه و ده ، ئه یه باته
ھارم  کانی به وهگووڵ و گو"، "ون ند خۆش ده کانی پایزم چه ڕزانه دار و گه"، " بۆنی ھاوینم پخۆشه"ون،  ده
م  م شاره ئه"و "  م زۆر پ جوانه قامه م شه ئه"، "م که  زۆر ده نگه و ڕه ز ئا له حه"، "ون ند پ جوانن و خۆشیانم ده چه

  ."وت  خۆش دهئجگار
    

  هئو. ن ی بکهست وت و ھه  خۆشیتان ده ڕن که  دووای شتکدا بگه رجکدا به لومه ر ھه  ھه ر کات و ساتک و له  ھه له
  وه  قوویی ده توانن له وجار ئه خشت، ئه به  دتان ئه  ڕووناکایی به ڕن که  بگه  دووای شتکدا  به  که پویسته

  ئ ماینه م جۆره  ئهی وه یشتن و خوندنه پگه  لهزۆر چژ  "  خۆتان بن که خشن و جار و بار به شق ببه ئه
بینم   ده ی که وه له"، " م زۆر پخۆشه م مۆسیقایه ئه"، " م زۆر پ خۆشه وانه  ھه م جۆره بیستنی ئه"، "گرم رده وه
 بیستن و گوگرتنی  له"، "بم ر ده وه خته کدا زۆر به ڵ خه گه نین له  پکه له"، "گات ختن، چژم پده ک خۆشبه خه

ک  تار یا خۆ پاسدا پشوویه  ناو قه توانم له  ئه کهی  وه له"، "گات ر کاردا چژم پ ده  سه  کاتی چوونه مۆسیقا له
ئاشقی "و " کانم ئاشقی جژنه"، "م زۆر شادمانم که  ناو شارهکانی جان و فستیڤاه  میھره له"، "ۆر دخۆشمم ز بده

  ".ژیانم
  
و   خرا له ن خۆشهن و پتا که  خۆتاندا دهروون و ناخی  ده ک له نگی و ناخۆشییه ته د ست به ر جار و بار ھه گه ئه

 باش و جوان و  سته ی ھه وت ڕاده تانھه  ده ی که وه ستتان بگۆڕن، یا ئه وه و ھه ره  ده  بنه روونییه  ده دۆخه
 پتان   که وه نه  بکه و شتانه کک بیر له ند خووله  چه وا چاک وایه ، ئه وه نه رزتر بکه کانتان دیسانیش به رنییه ئه

  ! ستن ره بیانپه  وه  قوویی ده مدیسان له وجار ھه ون و ئه دهخۆشن و خۆشیانتان 
نیا بیر  رکردندا ته فه  کردن، لخووڕین یا خۆ سه  کاتی جلگۆڕین، پیاسه یانیان له تای به ره  سه  له خراپ نابت که

لکی ساکار   شتگه  زۆر به مانه  ئه نگه ڕه. خشن به ستی خۆشی و شادمانیتان پ ده  ھه  که وه نه  بکه  خۆشانه و شته له
ری پاڵ  وه خته  و به و ژیانی ئاسووده ره  به  و ئیوه یه ریان ھه رسامھنه ری زۆر سه م کارتکه چاولبکرن، به

  .نن ده پوه
  

م س مانگ  موو مانگک یا النیکه تای ھه ره م سه که پشنیاز ده.  وه  بنووسنه زتان لیانه ی حه و شتانه ک له یه داڕژه
کان،  کان، وته کان، شاره خۆ بگرت، شونه  له م شتانه  ئه  پیویسته ی ئوه که لیسته. ن  بکه م کاره جارک ئه

کان،  رزشییه  وه تگووزارییه کان، خزمه ته کان، شیرکه ندییه تمه کان، تایبه کان، مودله نگه ک، ڕه خه
تاندا  که  لیسته له. کان خته گژ و گیا و دار و درهما،  شانۆ و سینهان، ک ن، گووه کان، مۆسیقا، ئاژه رزشکاره وه
رگ،  کانی جلوبه  جیاوازه کوو، مۆدله  وه وه لوێ بنووسنه ی بۆتان ئه و جگایه کانیش تا ئه کارییه ھا ورده روه ھه

کان، ئامر و  ان، ئۆتمۆبیلهک کان، ڕۆژنامه کان، گۆڤاره کان، کتبه کی ناوماه  و شتوومه سته ره کان، که ماه
ن و پالن  ن بیانکه که ز ده  حه  که وه نه  بکه و کارانه بیر له. ن که زیان لده  حه کانی که تییه  تایبه کان و خواردنه جیھازه

نگا رزش کردن، چوون بۆ پشا کوو وه  وه وه کان بنووسنه کیش بۆ داڕژانی پالنه یه  لیسته واته که. بۆ کردنیان دابژن
   پالنداڕژان بۆ بینینی فیلمه ک له یه توانن لیسته یا ده. ک کین ت شتوومه نانه و کۆنست و میوانیی و ته

  ! وه کان و ھتد بنووسنه تان و ڕستۆرانه کانی پشووی سانه  و یا بۆ شونه ما  سینه کان له خۆشه
  
 و پ   بھووده نده  چه  گرنگ نییه-   م جیھانه نت، ئه دهشق  رمی ئه  قوویی ھه  له دڵ و گیان پ مرۆڤ بهکاتک "
شق پ و  رجی ئه لومه  ئیمکانات و ھه نیا له تهمرۆ وجار  ئه. بت ند و جوان ده مه وه  ده–نونت  مووکووڕی ده  که له

  ".بت لوانلو ده
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  )1813-1855 (57رکگارد سۆرن کۆیه
  سوف یله فه

  
ور   ده ی له و شتانه موو ئه  ھه مۆ به ر ئه گه ئه. خشن تان ببه   کار و پیشه شق به شووتر ئه ڕۆژی پ ر ڕۆژ زیاتر له ھه

  ڕن که دا بگه تانه و بابه  شون ئه ر به گه  خۆشیانتان بوت، ئه وه  قوویی ده خشن و له شق ببه و پشتتانن ئه
کی لوانلو له  مان، داھاتوویه تان ناون ڕووھهی خۆش و شتانه خشن و له شقیان پ ببه  و ئه زتان لیانه حه
،  ک بووه ره  و خۆشیتان گه  ویستووتانه ر شتکی که  ھه  به ، چوونکه تانهڕوان سف چاوه کی ناوه رییه وه خته به
  !ن گه یشتوون یا ده گه
  
  ". وه کاته  ڕووی مرۆڤدا ده ریی به وه خته کانی به روازه  ده  که شق شاکلیلکه ئه"

  )1809- 1894 (58ئۆلیڤ وند ھۆمز
  رۆکی زانکۆی پزیشکی ھاڕواڕد سه

    
    واتای وشیار بوونه خۆشویستن به

    
. ن خه  و ھیچ پشتگوێ مهخشن شق ببه ور و پشتتان ئه کانی ده موو شته  ھه ی به وه  بۆ ئه م وشیار بن ر ده  ھه پویسته
  ندک له  ھه بن، چوونکه  خاف نه خشینه شق پ به  قابیلی ئه ی که هو شت ی له وه  زۆر چاک وریان بن بۆ ئه پویسته

ی  و شتانه ئهی  وه ر بت بۆ ئه به خه شدانگی ھۆشتان به  شه پویسته. چن ر ده ست ده  ده  خرایی له کان به له ھه
   له دا که و کاتانه کان له ه جوان تری گووه ه ببیستن، ع هزتان لیان ی حه نگانه و ده ینن، ئهون بب خۆشیانتان ده

ن و بوونی چاشنی و  ده  کیس خۆتانیان نه کان بچژن و له  خۆشه مژن و تامی خواردنه ڕن ھه په  ت ده وه پایانه
  کردن له  کاتی پیاسه ر له گه  ئه  بیرتان بت که له. وه  بناسنه که  یه  به که  ناویاندا یه لهکان  ھاراته  و به ره خۆشکه

  بن و له  خاف ده  جوانانه و شته موو ئه  ھه تان بگرن، له که وشه  مشه نگی ھزره  ده نیا گوێ له کان ته قامه ر شه سه
ریان  ور و به  ده  ھیچ پ نازانن له رگیری مشک و ھزریانن که  ده ک ھنده ی خه وه زۆرینه داخه به. چن کیستان ده

ن و  که نگی ھزریان، خۆیان ھیپنۆتیزم ده  ده  گوگرتن له وان به تیدا ئه ڕاس له. چی ڕوویدا و ک ھات و ک ڕۆی
  . ری خۆیان ناتوانن ببینن ور و به  ئیتر ده بن که مک ده ی ته گیرۆده

  
  رز بانگتان بکات، له نگی به  ده قام دۆستکی ھژا به ر شه  سه  له  کاتی پیاسه  له  لتان که ڕوویداوهئستا تا ئایا 
 خۆتان دۆستکتان دوو جار بانگ  نگه کن؟ ڕه چه و داده نگی ئه  ده ش به م ھۆیه ر به دیوه و ھه وتان نه  ئه دا ئوهکاتک

  وه  ئاسمانه  له  تۆ وه  و پتان بت ئه بکاتیرتان  سه وه ر سووڕمانه  سه بیستبت و به ی نه نگی ئوه و ده کردبت ئه
 ھیچ  شه ر بۆیه ی نووستبت و ھه وه وکدا بوو ب ئه  خه  له ی ئوه که دا دۆسته نه کات و ساتا م جۆره ؟ لهداباریت

  دا گوی له و کاته  و له م بووه  جۆرک تهی  گیرۆده واته دات، که چی ڕوودهور و پشتیی   ده  له  که بووه ئاگای ل نه
 یا ڕای  وه بنه  لی نزیک ده  نابیستت و که نی ئوهکا ن قسه که  ده کاتک بانگی ر بۆیه ، ھه کانی گرتووه نگی بیره ده
ریکی  ه خرایی خ ندک جار به  ھه  که وه  کردۆته وه ھیچ بیرتان له!  وه ر دته به خه وهکت و  چه دائه، شنن وه ده

م  ست، به به  مه شونی نه گه  و خرا ده رچاوتان بیوه کی به ی ئاگادر بن ڕگایه وه لخووڕینی ئۆتمۆبیلن و ب ئه
کانتان،  یاه نگی بیر و خه  ده  گوگرتن له دا به م کاتانه  ڕاستیدا له ؟ له بووه  نه  ڕگاکه ن ئاگاتان زۆر له که ست ده ھه

  . وه بنه ی دهی کاتین و ناوشیاری می زه  و تووش و گرفتاری ته خۆتان ھیپنۆتیزم کردووه
  
وشیاریی ! بن ئاگاتر ده خۆتر، به ره  سه خشن وشیارتر، له شقی زیاتر ببه  ئهر چی  بۆتان، ھه واکی خۆشم پیه ھه
کانتان و   دخوازه  شته  دڵ به وه واوه  وشیاری ته موو ڕۆژک بتوانن به ر ھه گه ئه.  خشینه شق به  واتای ئه واو به ته

  . وه بته تر ده  فرهرفراوانتر و  ئاگا بوونتان به ی وشیاریی و به ، ڕادهکانتان بسپرن ئاواته
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  ن؟ شق ڕکخه پۆلی ئه ر شه سه تایی له ینی خۆتان بۆ ھه توانن زه چلۆن ئه
  
ینکی ب ھاوتا و ڕوون و   زه وه م ھۆیه ر به ، ھه شق و ئیشتیایه  واتای ڕوونبوونی ئه ھاوکات بهین  ڕوونبونی زه"

ینکی   زهھا خشت و وه شق ببه  ئه دی بت  به ی کهر شتک  ھه  به ز و ئیشتیاوه  حه ت زۆر بهتوان زووڵ، ئه
  ".وت خۆشدهوت و چی  دهزانت چی   ئهڕوونیش زۆر جوان و باش

   )1623- 1662 (59یس پاسکاڵ بله
  سوف یله ڕیازیزان و فه

  
:  خۆتان بپرسن که  له ربگرن، واته ک وه ینی خۆتان که ڕ زه مه  له که ه م که  له م وشیار بن ر ده وت ھه تانه ر ئه گه ئه
چ "، "؟ یه یرکردن بوونیان ھه تی خۆش بۆ سه  شت و بابه ند دانه چه"، "بم؟ ر ده وه خته  بینینی چ شتک به به"

راپام  ک خۆشی سه  بینینی چ شتھایه به"، "وت؟  و خۆشیانم ده زم لیانه  من حه  که یه یان ھه لکی دیکه شتگه
  بجگه"، " جۆش؟ ونه که لک ده  بینینی چ شتگه کانم به سته ھه"، "ستت؟ ده لک ھه شتگه چ  وقم به زه"، "گرت؟ داده
کاتک " ؟ که نگ و ئاواز و مۆسیقایه م ده بیستنی کا زم له حه"و "  بیانبینم؟  که یه  چی دیکه ه لمز ، حه م شتانه له

 دووای ومدا   و بهکانی خۆتان  پرسیاره  له وه کردنهیر ب بت به ینتان تووشی ده ن، زه که ینی خۆتان ده  زه پرسیار له
ر  ی ھه وه  پشه  ھنانه  ڕاستیدا به له.  باسمان کردی نابت ی که مه و ته  بوون به  ئیتر کاتی گیرۆده واته ڕت، که گه ده

. ڕت ی خۆتاندا بگه که  دووی ومی پرسیاره ی به وه گرت بۆ ئه کانی خۆی ڕاده یاه ینتان بیر و خه پرسگرک، زه
ر چی  ھه. ن ینی خۆتان بکه  زه م پرسیار له ر ده  ھه  که یه مه ر ئه مه  و ب سه لی ب ھووده  ھزرگه ڕازی ڕزگاربوون له

  ش بزانن که مه  ئه خراپ نییه.  وه بته ینتان ھاسانتر ده مۆی زه سه ، ده وه کانتان زیاتر بته ی پرسیاره  و ڕژه ڕاده
ر   و ھه ڵ خۆتاندایه گه م له رده کوو ھه ، به وه ی خۆتان ناجووته یل و ئیراده ی مه وانه  پچه رگیز به  ھه نی ئوهی زه
  ! وه مه  ته چته ی نه وه ن بۆ ئه  پرسیاربارانی که واته ن، که که مری پ ده  خۆتان ئه کات که ش ده و کارانه ئه
  
  چت که  دهگری ب شۆفیر رکی بارھهتا کوو قه ر وه ن ھه که  و کۆنتۆڵ نهویی کهکانی خۆتان  یاه یر و خهر ب گه ئه
م   ئه یاتی خۆتانن و پیویسته رپرسیاری ھزر و خه ر و به به ڕوه  به  ئوه واته که. ڕوات و خوار ده ره  به  وه  کوکه له
 ج  ھی به مر و نه  دانی ڕکار و ئه  به واته. ستۆ  ئه هم و کووڕی بگرن واوی و بی که  ته ی خۆتان به تییه رپرسیاره به
 یادتان  له. وت تانه  خۆتان ئه  ئوه  بوات که و ڕگاوه ی ڕک له وه ن بۆ ئه  کار بکه ریک به ینتان خه م زه ر ده ھه

وجار  ئه و پسنن  ھاوسار دهیاتان وا فکر و خه ن، ئه که  پشدا دیاری نه تان بۆخۆتان له  ڕگاکه ر ئوه گه  ئه بت که
  !ن تانبه دهک پیان خۆش بت  ر جگایه  بۆ ھه وان ئه
  
  ". خۆتانترین دوژمنی وره  گه  بته ن، ئه که  نهویی کهڕۆحتان تر و   ر گه ئه"

  ) زایین می پش له ی پنجه ده سه (60اگاڕت گیتاھب
   رگیراوه کان وه کی کۆنی ھندووه یه  نووسراوه له

  
مۆی  سه ی بتوانن ده رجه و مه کرت، به  ده کی زۆر باش پناسه یه سته ره ک که  وه ھزن که ینکی به نی زه  خاوه ئوه
کان وشیاریتان بپسنن،  کراوه مۆنه سه  ده یاه  خه ی که وه ن پش له وڵ به ھه.  کۆنتۆی خۆتاندا بت ن و له که

  شق له ر ئه سه نیا له  ته وه ین بۆ قووبوونه ڕاھنانی زه. ربگرن ن وهخشی شق به ینی خۆتان بۆ ئه  زه تی له یارمه
ب  یبینن که ژیانتان چلۆن ژر و ژوور ده  چاوی خۆتان ده  به وه وجار پاش ئه چت، ئه م و ساکار ده سته کارکی ئه

  .گۆڕت و ده
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  سپاسکردنکناسی و  مه ئهکلیلی 
  
   که کناسیی و سپاسه مه نیا ئه  ته  که وه م ھۆیه  خۆی بنونت، به زکی زۆر لهکردن ناتوانت ھ ب سپاس ڤ بهمرۆ"
  ". وه داته  گرێ ده وه  و ھز پکهڤندیی مرۆ یوه په

  )1860-1911 (61واالس واتس
  را ری نوگه نووسه

  
یاڵ نایات،   خه  به ان کهیرجی ژیان لومه خراپترین ھه  وه  و پزانینه ھۆی سپاسکردن  به  کهناسم س ده زاران که ھه

ی مسقاک ھیوای مانیان تدا  وه  ب ئه  که یه  ھه وه سانکه خۆشینی که ڕ نه مه لکم له گه وای موعجیزه ھه!   گۆڕیوه
کار  واوی له   ته  به لک که گه واو بۆ گوورچیله تیی ته ی سمه وه ڕانه کوو گه ، وه وه ته دی کرابت، چاک بوونه به
ی کتووپی ھزی  وه ڕانه ، گهدیان بووهترسی  پ مهخۆشی   نه تی بۆ کاسانک که ی سمه وه ڕانه وون، گهوت که

ی  مانی کتووپی غووده ، ونبوون و نه ماوه ی بیناییان نه وه ڕانه  کور بوون و ھیوای گه سانک که بینین بۆ که
ک پسابوون و  یه واوی له  ته  به لک ئاگادارم که ندیگه یوه ه پ له. ی ئسک وه  و خۆگرتنه وه  و چاکبوونه62نجه شرپه

تووند و تۆڵ  و  پساوه کی نه ندییه یوه  په  به وه مدیسان بووه م ھه مابوو، به ک نه یان بۆالی یه وه ڕانه ھیچ ھیوای گه
ندامانی  ، ئه وه  خوارده گریان وه مدیسان پکه  ھه  شکست خواردوو کهلکی ندیگه یوه ند و په ماوه زه. و قایم

کتریان   و یهوه ک چوونه  یه بۆ الی وه م دیسانه انیان، به نو وتبووه  لک ترازابوون و جیایی که لک که گه ماه بنه
  وه مدیسانه وشتی خۆیان ھه  گۆڕینی ڕه  به ه توانیویان دایک و باوک یا مامۆستایانک که.   وه  ئامز گرته له
   له ناسم که ک ده ک خه کۆمه.  وه نه کانیان گرێ بده کان یا خود خوندکاره ل منداه گه ر چاک لهندی زۆ یوه په
 بوون و داڕمان ڕزگاریان  رشکسته  وه یشتن یا خود له ن گه به ی باش و زۆر و زه سمایه  ده  به وه قه ژاریی موته ھه

  ردان بوون یا ژیانیان به رگه و و سه  وه  نانکه دووای پارووه   به ڕۆژ تا ئوارهموو   ھه کیتر که  و کۆمه بووه
وه،  یشتنه  ڕزق و ڕۆزی باش و زۆر گه  به وه مدیسانه م ھه یبوو، به کان گه قامه  و شه راخ جاده  و قه الوه که
ن چواردیواری و   خاوه وه میش بوونه  و ھه وه یداکرده ی باشیان په م پیشه وتوودا ھه ک حه  توی یه ندکیان له ھه

کۆڵ خۆیان  ھایان فیدا و له  و وه) قانیی قۆچه(  دارالستیک مۆکییان خسته  خه که  سانکم الیه وای که ھه! ماک
رییان  وه خته  خۆشی و به  و پ له مۆکی، ژیانکی ئاسووده  جگای خه  بۆالیان و به وه ھاته رگیز نه  ھه  که وه خسته

ژیان  ییدا ده  و ب وره کهوڕا ڵ ترس و ده گه م له ر ده  ھه  که سانکی دیکه ت که نانه  ته ، وه وه  پکردهست مدیسان ده ھه
دا  روونیانه  ده و کۆسپه موو ئه ر ھه  سه مدیسان تووانییان به م ھه ، بهقیان چوبوو  و زندهک ببون تره  ژیان زاره و له
   به ناسم که ور و پشتی خۆم ده  ده زاران مرۆڤی زامدار له وابوو ھه که.  ی ئاسوودهر ژیانک  سه وه ڕنه ون و بگه رکه سه

  . وه  و ژیانیان ژر و ڕوو کردۆته  ژیانیاندا پک ھناوه  شۆڕشیان له  وه کناسییه مه  و ئهھۆی سپاس
  
ی زۆر  وه ریک بوون بۆ ئه  خه وه ییهبژر  شووکرانه ر کات و ساتکدا به  ھه پشوو لهکانی  ئایینهرانی  مبه موو پغه ھه

  یانزانی که وان ئه ئه!  شقه ربینی ئه کانی ده رزترین شوه  باشترین و به کک له  یهکناسیی مه  ئه نیی کهیانزا چاک ئه
 بۆچی  پتان وایه.  پش چنه  دهڕاکشڵ یاسای  گه ماڵ له واو و که ی تهنگ  ھاوئاھه ق له به  ڕک و ڕهکناسیی مه  ئه به

  کرد؟  ده" سپاسی" و کناسی مه تا ئه ره ، سهک یه ر موعجیزه نی ھهعیسا پش نیشاندا
  

ر  ر جۆرک کردارتان بت، ھه  ھه واته خشن، که به شق ئه ریکن خۆڕسک ئه  خهر جارک سپاس و پزانین  ھه  به هئو
نبوونی ئۆتمۆبیل، پشووی ساڵ،   خاوه  ھۆی به ن یا به که سک ده ر کاتک سپاسی که ھه.  وه بیننه ش ده و شوه به

،   دتانی خۆشکردووه ت ڕووداوک که نانه کی نوێ و یا ته ک، خانوویه رگرتنی دیارییه ئاوابوونی خۆر، وه
شقتان پ  ریاندا ئه رانبه  به  له  ڕاستیدا ئیوه ن، له  خۆتان نیشان بده  له کناسی مه  و ئه ی پزانینانهل فتارگه ڕه
لی ئیدئای  زموونگه تر، پوڵ و دراوی زیاتر، ئه تی زده ز و ئیشتیای زۆرتر، سمه  حه م شوه به. خشیون به
  .خست ڕه  زیاترتان بۆ دهتی رفه  و دهکراو ڕواننه  چاوهندیی یوه ر، پهراوانتف
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.  شوکورن وه وه ی بوونی ئه ھۆ م به ر ده  ھه  که وه نه سک بکه  شتک یاخود که بیر له.  وه نه ر ئستا تاقی بکه ھه
ئستا بیر . وت دا خۆشیتان ده م جیھانه  له ننازه  ب ئه بژرن که سک یا شتک ھه  که وه م تاقیکردنه توانن بۆ ئه ده

  که و ی ئه که ویستانه  خۆشه ندییه تمه موو تایبه  ھه ستنن و بیر له  ڕابووه سه و که  یا ئه و شته ر ئه  سه و ھزرتان له
 بن  سه و که  یا ئه و شته رز به نگی به  ده ینی خۆتاندا یاخود به  زه وجار له ، ئه وه نه ، بکهن که  سپاسی ده وه  ھۆیه به
  وه  ھۆی بوونیانه وت و به تی خۆش ده یه  ھه  که وه ندییانه تمه و تایبه  ھۆی ئه  به س یا شته و که تان ئه نده  چه که

ر خوودی   ھهت سپاسی نانه ته. ن یانهندی تمه و تایبه نی ئه ر خاوه  خۆشتان ھه ی که وه کوو ئه ک وه، ڕن که سپاسی ده
  ت له و کاته ئه"  : م ڕسته ئه وتنی  توانن به ئه.  که ره  و پی بن بۆچی خۆشیتان گهن ودا بکه ش له هک ندییه تمه تایبه
ی  و کات و ساتانه کانی ئه  خۆشه رییه وه بیره،   دتاندایه ی له  شتهو ه ب که واو کردنی ڕسته و ته" ؟.......  که یاده

موو  کانی، ھه  چاکه ندییه تمه  تایبه  له وه  و بیرکردنه رییانه وه و بیره ڵ ئه گه  و ھاوکات له وه بیر بننه جاری جاران وه
  .ن شی بکه  و پشکهک مه  ئه نه روونتان بکه دڵ و ناخ و ده

  
  ش له شقه و ئه ر ئه ن، ھه ده خشین ده شق به  ئه  کاتک دڵ به  ھاسانه م ڕاھنانه ر به  ھه کهدنیا بن 

  وه ی سپاسکردنه ڕگا توانن له  ئه ھاسانی  زۆر به هوات ، که وه داته نگ ئه موو ژیانتاندا ڕه  ھه کانتان و له ندییه یوه په
  .خشن شق ببه ئه
  

 و کانی ئه  زانستییه  و تاقیکراوه دۆزراوه. تیدا  ناو مرۆڤایه کان له وره  زانا گه ره  ھه هکک بوو ل ئابت ئاینشتاین یه
مدا  و م له رده و ھه کرد، ئه کانی پرسیاریان ل ده وتنه رکه ڕ سه مه واوی گۆڕی، کاتک له  ته ی به جیھانبینی ئمه
  کک له  یه  که وه نه  بکه مه جوان بیر له. بی رده دهور و پشتی بوون   ده  له وانیتر که  خۆی بۆ ئهسپاسگوزاریی

بژریی  ، شووکرانه خشیوه ویان به  به کی دیکه  گۆیا خه  ھۆی شتکی که بهکانی جیھان   زانستییه زنترین مشکه مه
 جار سپاس و د م سه النیکه!  ڕۆژدا د جار له ویش سه بی، ئه رده  ده انه خۆی دپاککناسیی مه کرد و سپاس و ئه ده

   جگای واقمان نییه واته ، که خشیوه شقی به  ڕۆژدا ئه یان جار له  ئاینشتاین ده  که یه و مانایه  ڕۆژکدا به  لهپزانین
کانی بۆ فاش   و ڕازه وه  ڕووی ئاینشتاین دا کردۆته کانی خۆی له شاردراوه  نھنی و حه  ژیان و ڕۆژگار ڕازه که

  ! کردووه
  
ی  ستراوه  و به  نھنی و ئاشکراکانی ژیانی من گیرۆده نه  الیه  که وه بیر خۆمی دنمه د جار وه ۆژدا سه توی ڕ له"

،  وه مه ک بکه  خه ت به  خزمه وهو ش ر به  ھه م که وڵ بده  ھه  پویسته واته یه، که کانی دیکه رگی خه کار، ژیان و مه
  ".گرت  خۆ ده کان و ئاشکراکانی ژیانی من له وان نھنییه ئهتی  مه رحه ش لوتف و مه نوکه ی ھه وه بۆ ئه

  
  )1879- 1955(ئابت ئاینشتاین 
  تی نۆبل ی خه وه فیزیکزان و بره

    
  ؟ یه ڕزق و ڕۆزیی زۆر گرنگی وه ره بووژنه، کناسی مه ئه
  

   بهیان ، ڕاده تانه  ھه کهی  و شتانه ریی ئهبژ کرانه شو توانن به  ئه  چوونکه یه تان ھه نده  چهر شتک  ھه  له  گرنگ نییه
   بن که   پوڵ و دراوه و به  ئهکناسی مه ر ئه گه ئه.  وه ره هس رنه به 63کاتۆڕپلییا موولتی )یڕیاض(بیرکاری  ربی ی زه وهش
ر  ک، ھه ندییه یوه  ھۆی بوونی په ر به گه ئه. ن گه  دروای زیاتر ده میش بت، به ند که ر چه ، ھه تانه ر ئیستا ھه ھه
تان باشتر و تووند و تۆتر  که ندییه یوه  بن، په ندییه یوه و په بژری ئه کرانهشو م بت، به ندیش تووند و تۆڵ نه چه
م  ، به ده رتان بهزۆ  کهبت   نه و پیشه  ئهش نده ر چه ، ھه تانه  ھه  کهی و پیشه  ھۆی ئه ر به گه ئه.  وه بته ده

  به ان ڕزق و ڕۆزیتکناسیی مه  ئه ی که وه بۆ ئه. تکا لی چاکتری کاریی ڕووتان تده وا ھه  بن، ئهمنونی دیسانیش مه
  !ر  سه باته ده  ر رسووڕھنه سهکی  یه شوه
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م  ر ئه بت، ھه" م که است دهسپ"ڕی  ڕه موکهی  وه نیا وتنه موو ژیانتاندا ته  ھه  له ی ئوه نوژی ڕۆژانه  تاقهر  گه ئه"
  ".ر وه خته کی به بۆ ژیان سه  بهتان نوژه

  )1260- 1328 (64مایست ئکھاڕت
    سیحی زانای ئایینی مه

  
م  ئه   پویسته  که یه مه  گرنگ ئهم خای ، به ه"سپاس"ویش  کرت، ئه ی ساکار ده ک وشه  یهی وه  وتنه  به شوکرانه

ن، خراتر چژی ل   بکهم که ی سپاست ده وه  وتنه ست به تر دهچی زوور ھه.  بکرت وه  قوویی ده  له  یه کرانهشو
  ی که وه  بۆ ئه یه س ڕگا ھه. ن که رتان ده ور و به شی جیھانی ده شقی زیاتر پشکه  ئاکامیشدا ئه گرن و له رده وه

شق   ئه وه یانه ر کامه گای ھهڕ  کار بنن و له  ژیانتاندا به بژری له کرانهرگرتن لیان، ھزی شو ک وه  که بتوانن به
  :خشن ببه
  

  ).ڕابردوو(ستتان ھناون   ده  ژیانتاندا به  تا ئستا له  بن که و شتانه موو ئه بژری ھه کرانهشو .1
 .) نوکه ھه( دنن انستی  ده ژیانتاندا به   له  بن که و شتانه موو ئه بژری ھه کرانهشو .2
 وا  وه  ئستاشه ر له ستیان دنن و ھه  ده ی ژیانتاندا به  درژه  له  بن که و شتانه موو ئه بژری ھه کرانهشو .3

 ).داھاتوو(ستتان ھناون  نیانن و به  خاوه ن که که ست ده ھه
  
شق   ئه بن، له ستی دنن نه  ده ی به وه  و ئه ستتان ھناوه  ده  به ک که بژری ڕزق و ڕۆزییه کرانهر شو گه ئه
. ون نابت که  تی ده ی که جهر لومه م ھه  ھزیشتان بۆ گۆڕینی ئه واته ، که تان ھناوهم و کوورتی خشینیشدا که به
 ھۆی زیاتر بوونی ڕزق  بنه ون، ده که ستتان ده  ئستا ده ش که وانه کانی ڕابردوو و ھی ئه وته سکه بژاردنی ده کرانهشو
موو  ھهدیھاتنی  سپاس گۆی وه! ن شتان بگه نی دیکهکا  ئاواته  و پزانین به سپاس توانن به ۆزیتان و ھاوکات ئهو ڕ
یشتوون  تان پگه وانه  ئه ر ئستاکه ھهھوو  نه ئه   جۆرک که یشتنیانن، به  ژیاندا خوازیاری پگه  له  بن که و شتانه ئه

  .ن تان بگه و ئاواتانه  به  ئوه  پویسته ت که  دهڕاکش یاسای  و دنیاش بن که
  

ر و   سه رته کانیشتان به داواکردنی ئاواتهتوانت   و پزانین ئه سپاس  که زموونتان کردووه تا ئهسئایا تاکو ئ
  واوی بگۆڕت؟  ته  و ژیانتان به وه ند قات کاته کانتان چه داخوازییه

  
  ریک بوو که  خه وه که یه  پیشه  ناچار به مۆک و به نیا و خه  و ته وه ی جیاببووه که ره  ھاوسه  له ناسم که پیاوک ئه

 قین و  دا بیاری دا واز له و کات و ساتانه ر له ھه. ی بوو که  پیشه ت قینیشی له نانه بوو و ته ز لی نه زۆریشی حه
ستی گۆڕینی ژیانی  به  مه موو ڕۆژکیش به خشت و ھه شق ببه نیا ئه ودووا ته مه شبینی بنت و ئیتر له قینکاری و ڕه

کدا  ڵ خه گه ری و ڕووخۆشیی له رنیگه  ئه  به  بوو که مه وی ئه موو ھه  توی ڕۆژدا ھه له. ی بکاتبژر کرانهخۆی شو
کرد،  ی ده فوون قسه له  ته ی به که ماه ندامانی بنه کانی و ئه ونه  که ڵ دۆسته گه کاتک له. وت بکات سوکه  و ھه قسه
  هو  شادمانییه ستکی جوان و به  ھه  زۆر به ، چوونکه  ئاوا گۆڕاوه سه  کهم  ئه  چۆنه یر بوو که  سه وه  الیانه موو به ھه

  اوک که بینینی ئ ت به نانه یبوون، ته  ھه  بوو که مانه  که و شته موو ئه بژریی ھه کرانه شو م پیاوه ئه. کرد ی ده قسه
و ر  سه  برده مشوه ت و بیست ڕۆژکی ئابه سهری  ور و به ده! کرد ی ده و ئاوه بژری ئه کرانهڕۆی، شو دا ده  جۆگه به
  واته ی گۆڕا، که که ڕ پیشه مه  ئاسا توانینی له رساماویی و موعجیزه کی سه یه  شوه دا به و چوار مانگه  توی ئه له

ند   چه وه یه که  ھۆی پیشه  به وت که که لی بۆ ھه وجار ھه ئه. وت ڕاستی خۆشده ی خۆی به که ئیستا ئیتر پیشه
م  ردا ببوو به  سه ی له و شونانه م ئاواتی بینینی ئه رده  پشتر ھه ند شونکیتر بکات که رک بۆ چه فه سه
ندیی درووست  یوه میمیترین په ی باشترین و سه که ماه ندامانی بنه ڵ ئه گه وجار له ئه. یتوانیبوو پچت و بیانبینت نه

تی   تایبه کانی به ونه  که رز و قۆه ت قه نانه و ته ئه. دیی ده شی نه ندییه یوه  په مجۆره ونی ئه  پشتر خه  که وه کرده
زموون   ڕۆژانی خۆشی ئه ودووا ھنده مه  لهئیتر. یشت کی پویستیش دراو گه یه  ڕژه  و به ی داوه که قیستی ئۆتمۆبیله

شقی خۆی  مین ئه که  یه به  وه دیسانه ئاکامیشدا   و له وه  بیر چوونه ی له  و ناخۆشه پکن و ڕابردووه  ئیتر ئه  کهکرد ده
  !ندییان کرد ماوه  زه وه  و پکه وه یشته م گه یه  پۆلی ده له
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، بۆ  ته همان تی، باشترین زه یه  ھه نوکه  مرۆڤ ھه  کهی سمایه و ده موو ئه ۆ ھهب  کناسیی مه  و ئهبژری کرانهشو"
  ".و زیادبوون بچت ره  و به وه  بمنته یه و شوه ر به  ھه   م سامانه ی ئه وه ئه

  )570- 623 (65د مه موحه
  ری ئایینی ئیسالم بنیاتنه

  
 زیاتر  توی ڕۆژدا سپاسکردنتان ر له گه م ئه هۆڕت، بگ  ئه یه و ڕاده ر به ن، ژیانیش ھه متر بکه  کهر سپاس گه ئه
  ا ژیانتاند  له  باشانه موو ئاوگۆڕه و ھه توانن بوا به ن ئه گمه  ده  به بت که ھا ژر و ژوور ده ، ژیانتان وه وه نه بکه
کانی  رنییه  نه کوو بواره ر به  سه باته ر ڕزق و ڕۆزیتان ده ک ھه بژریی نه کرانه شو  بیرتان بت که له! ن بکه

  دا به و کاتانه نیا له  گرفتار بووبن، ته وه که یه  چ کشه  به  که گرنگ نییه!  وه یسته  و ده وه کاته ژیانیشتان پاک ده
نن اتو  ئه وه ره  ده رفراز بنه دا سه م قۆناخه ر له گه ن و ئه  بکه سپاسی بوونی ڕن که  ژیانتاندا بگه ک لهدووای شت
  . وه ی ژیانتان بسنه کانی دیکه رنییه  نه ن و خۆڕسک بواره  کهویی مۆ و که سه شق ده ھزی ئه

  
   یشتنه شق گه  ئه  به ژریی پردیب کرانهشو

  
ر کاتک دساردی و  وجار ھه یی بگات، ئه کی ڕژه یی و ئارامییه  ئاسووده  به  پویسته ی که نده وه ر ناخمان ئه گه ئه"

  ". وه ینه زموون که  ئه ھاوکشکتوانین  ئهدین،ایی ڕووی تکرب ھیو
  )1817-1862 (66یڤید تنۆرو ھنی ده
  ی با فه لسه  فه ند به  بوامهر و نووسه

  
  سانه و که دایکم و باوکم له.  ناو دی وه ڕانده ری گه وه خته  و بهزن ڕزگار کرد مکی مه  خه بژریی دایکمی له کرانهشو

ر و   سه سگیراندارییان بردبووه کانی ده ک ببون و جوانترین کاته کتر ئاشقی یه مین بینینی یه که  یه ر به  ھه بوون که
موو  تکی زۆر ھه فه م وخه کاتک باوکم کۆچی دووای کرد، خه. ندییان ساز کردبوو ماوه وجار پ شکۆترین زه ئه

م  ڵ ئه گه م له تی بۆی چووبو، به نگ ببو و تاقه باوکم تهڕاستی دی بۆ   به ناخی دایکمی داگیر کردبوو چوونکه
. بژریان بت کرانه شو  ژیانیدا بوو که  له وه لکه  شون شتگه م به ر ده ی خۆیدا، ھاوکات ھه ته فه م و خه موو خه ھه
ر   سه ا بردبوویهدباوکمڵ  گه ه ل  که رییه وه خته  خۆشویستن و به  جوان و پ له و ڕابردووه  ھۆی ئه ت به نانه ته
م  که یه.  بووبژر کرانهر شو وت ھه ستی که داھاتوودا ده  مابوو له  ته  به ش که وه کرد و له بژری ده کرانهشو

م  ر ده دایکم ھه. ر کردن بوو فه  توانایی سه یشتن به ر ڕی، گه  سه  ھاتنه بژریانه کرانهو شو  پاش ئه تک که نیعمه
جالی  وو، دایکم مهب  نهر فه  سه زی له وق و حه چ زه ھی  باوکم ی که وه  ھۆی ئه م به ردن بوو، بهرک فه ئاشقی سه

دیی ھنا و  ی وه که ونه  که خسا و ئاواته ری بۆ ڕه فه جالی سه وجار دایکم مه  ئه  بوو که وه ئه. ڕخسا ده  بۆ نهری فه سه
 ڕاستیدا  له. کرد بیانکات  دهزی م حه ر ده  ھه ستۆ که  ئه یشی گرته کهندین کاری دی  چه وه  له بجگه. ر فه ڕۆی بۆ سه

  .ری وه خته  به  و پ له  ئاسوودهبوونی ژیانکی تی دایکمدا و ھه فه م و خه  نوان خه  له بژری پردک بوو انهکرشو
  
،  گرفتارن وه  خراپترین کشه ر به گه هئ. وه  ناختانه رنی بته شبینی ونه ستی ڕه بژر بن و ھه کرانهشو   که مه سته ئه
 دووی  ، به وه کتان دۆزییه کاتک یه. بژرین کرانه شو وه بوونیانه  ھۆی   به  کهڕن  ژیانتان بگه لکدا له  شون شتگه به
رجی  لومه ینی ھه گۆڕ توانت له  ئه و بوارانه ی ئه که  یه  به که بژری یه هکران شو وونکهڕن، چ کیتردا بگه کیتر و یه یه

و  وه پردک بۆ ئه کانه رنییه  نه سته روو ھه  سه بژریی له کرانهشو. بت رنیی ھه ری ئه  کارتکهدا ژیانی دژواری ئوه
  !ن مۆ بکه سه شق ده  ھاسانی ھزی ئه ی بتوانن به وه کشت بۆ ئه کان ده  جوانه سته ری ھه سه
  
  ".کات کار دهشدا   له هل کوو واکسیناسیۆن  وهر سپاسکردن ھه"

  )1864-1923 (67جۆن ھنی جۆوت
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  ی پس بایتی نیسه ر و وتاربژی که نووسه
  
  و ڕووداوه  ئه گرنگ نییه. چت  یاد نه بژریتان له کرانه، شودات  ژیانتاندا ڕووده ر کاتک ڕووداوکی جوان له ھه
 شونکی خاس بۆ  کاتک پارکینگک له.  م ڕوودانه هبۆ ئ" سپاس" دوایدا بن،  نیا له  ته یه  گچکه نده چه

  ، له وه بیستنهی  ڕادیۆ ده  خۆڕایی له دا به وکاته ن و له که زی لده ی حه و مۆسیقایه ، ئه وه دۆزنه تان ئه که ئۆتمۆبیله
تاڵ بۆ  کی به وورسییهتار و پاسدا ک  نو قه ڕن یا له په وز و ب ماتبوون تده  چرای سه نه گه ر چوار ڕیان ده سه

   ڕووداوه شک له ی باسمکردن، به م شتانه ئه". سپاس" بن  وه  ده نیا به وت و ھتد، ته که ستتان ده دانیشتن ده
  . بژریان بین کرانهبت و شو م پزانینمان بۆیان ھه رده  ھه کانی ژیانن و چاکوایه باشه

  
ستیی  بیستن، ھه بیننن، گوکانتان ده کانتان ده ، چاوه یه تتان ھهس  ھه ی که وه بژر بن له کرانه شو پویسته
. ن  شت بکه ست به توانن ھه ئه  وه ست لسوونه  و ده وه  ھۆی پستتانه  و به یه ان ھهرگرتن و بۆنکردنت چژوه

زی  ر کارکی حه توانن ھه  دهکانتان سته  ده ن، به توانن ڕێ بکه  ئه وه کانتانه  ھۆی قاچه  به ی که وه بژر بن له کرانهشو
بژر بن  کرانهشو. گرن رده ک وه کانتان که ییهند یوه کانتان و په سته ربینی ھه نگتان بۆ ده  ده ن و له ن بیکه که ل ده

  ر بکات و یا له گه ش ساخیتان مسووه توانت له ئه) رگری می به سیسته(شتان  له  له ئۆرگانی پارزگاری  ی که وه له
ی  وه وونه ھۆکاری چاکب بته دات و ده  خۆی نیشان ده ین لهخۆش نهڤیروس و  دژی   له وه ی پویستدا خرا دژکردهکات

ان  خۆی کارکردنی درووستی  به هکبن  تانش ندامانی له ئهئۆرگان و ی   دانه  به بژریی دانه کرانهت شو نانه ته. خراتان
م   له.موویان ر ھه کناس بین بۆ ھه مه  ئه  پیویسته واته هک. بت رییان ھه کهاندا کارتت وه  زیندوو مانه توانن له ئه

 ھۆی   به  پیویسته واته کوو مشکی مرۆڤ کار بکات، که وتوو ناتوانت وه دا ھیچ کۆمپیوترکی پشکه جیھانه
کوو  شی مرۆڤ وه ، له هییو ی زه ساره م ھه ر ئه  سه له. بژر بین کرانهنبوونی مشکی ب ھاوتای خۆمان شو خاوه

، با  وه شی مرۆڤ پ کاته  ناتوانت جگای ب ھاوتای له رکی دیکه وه وایه و ھیچ بوونهی پزیشکی  زنترین تاقیگه مه
  !کن یه  موعجیزه  ئوه دنیا بن که. ین  بکه بووه م ھه سپاسی ئه

  
 م ر ده  و ھتد ھه وه کانه مۆ ماییه سه  ده ه  و ئاژه  پشه، وه ، ھاوڕیانتانه وه ماه بنه،  وه بوونی خانووه  ھۆی ھه به
ی  وایه و ھه یخۆن و ئه  ده ی که و خواردنه ، ئه وه یخۆنه  ده ی که و ئاوه ، ئه وه  ھۆی بوونی خۆره به. بژر بن کرانهشو
  . بوون ده  زیندوو نه هو شتان  ب ئه  به  چوونکه وه چته  بیر نه بژریتان له کرانهت شو مژن قه یده  ھه هک
  

کان، ئاسمانی  ساره کان، ھه کان، گووه کان، بانده زنه ریا مه ن، زه کان، ئاژه  داره ی که وه بژر بن له کرانهشو
بژر بن  کرانهشو. یه وی و ھتد بوونیان ھه ی زهی جوان ساره کان، مانگ، ھه ستره کان، ئه رزه شین، باران، وه

   کارخانه ی که وه شاکر بن له. بگرن ک وه ی ھاتووچۆ که سته ره  که توانن له  ڕۆژک ئهموو  ھه ی که وه له
 بیرتان  له.  بژین ستتان تا ئاسووده ر ده  به نه تگووزاری و ھاسانکاری بۆ ژیان بخه توانن خزمه کان ئه جۆره جۆربه
   به ی ئوه وه ن بۆ ئه که ت پووکندا کار ده رجی تاقه لومه  ھه تی زۆر و له حمه  زه  به ن که کانکی زۆر ھه  خه بت که

  ی که وه ن بۆ ئه که واوی ڕۆژ کار ده کانکی زۆر ته خه. ی ئاو، ئاوی خاون و زووڵ بنۆشن لۆعه بهسووڕاندنی 
. ربگرن  وهک که  پۆلی ئلکتریسیته  شه  و له وه نه ڕووناک بکهتان  که  ماه کلیلکمهشاردانی دوگ ف  به ئوه

  کان به کاندا و ساه  دووای ڕۆژه کان به توانت ڕۆژه  ئه  که یه  ھز و توانای ھه نده  مرۆڤ چه ن که بۆخۆتانی ونا بکه
ن  وی درووست بکه ر زه سه کان له تاره ی ئاسن بۆ قه  جاده ی وه ت پووکن بکاتن بۆ ئه کاندا کاری تاقه دووای ساه

ھا  نده  چه زانن که م ئایا ئه  دژوار بت، به  وناندنی بۆ ئوه نگه ڕه.  خراکان ره فه یی سه دهبۆ ئاسانکاری و ئاسوو
ر شکن و  مه  که  کاره خووڕین، به کانمان لده ریاندا ئۆتمۆبیله  سه  به  ئمه ی که و جادانه س بۆ درووست کردنی ئه که

م  کان له جکانی مرۆڤه  نیشته ی شونه وه نیا بۆ ئه بن؟ ته ریک ده  خهرمادا رما و سه  گه  له وه کانه ت پووکنه تاقه
  .ن  گرێ بده وه ندیی خراتر پکه یوه  و بۆ په و شار و گووندی دیکه  بۆ ئه وه شار و گوونده

  
  ی که وه تا ئه )اتگ مان پدهزیاتر(گرین  رده   زۆر زیاتر وه  ئمه ی که وه ین له رگیز تناگه ھه ئاساییماندا   ژیانی له"
  ".وه کاته ندتر ده مه وه  ژیان ده  که بژرییه کرانهنیا شو  ته وه  ئه ی که وه ین له  تناگه  دونیا، وه خشین به یبه ده
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    )1906-1945 (68 بۆنھۆفردیتیچ
  ی ئڤانگی یا لوتری شه قه

  
بژریتان  کرانهستی شو ر چی ھه ھه. ن اھنان بکهوا ڕ ، ئهربگرن ک وه بژری که کرانه ھیزیی شو مان له  ته ر به گه ئه

  وره وتی زۆر گه سکه هش د و پیه ر به خشن، ھه به ور و پشتی خۆتان ئه  جیھانی ده شقی زیاتر به ، ئه وه زیاتر بته
  .کات تان دهڕوان چاوه

  
ی  وه ن؟ یا ئه که بژریی ده کرانهوه شو بار و باشتانه دوروستیی لهن رجی ته لومه  ھۆی ھه تیدا به  کاتی سمه ئایا له

  ؟ تکی باشه ب نیعمه جه تی عه  سمه  که وه وته که  بیرتان ده وتندا تازه خۆش که  کاتی نه ر له ھه
  

کی   پویستییه وکی باش به بوونی خه  ھه ی که وه ن؟ یا ئه ویکی خۆش ھه ربردنی خه سه بژری به کرانهئایا شو
ست   ده تکتان له  چ نعمه زانن که  ده  سۆراغتان ئیتر تازه ویی ھاته وک ب خه  شه ر که زانن و ھه کراو ده حاشالنه

  ؟ داوه
کان   گرفته ر که ون؟ یا ھه  خۆشیانتان ده ن که  ھه سانه و که ڵ ئه گه کانتان له  چاکه ندییه یوه بژری په وکرانهئایا ش
  ؟ ماوه  و ئستا نه ندیتان تووند و تۆڵ بووه یوه  په نده زانن پشتر چه وجار ئه  پش ئه ھاتنه

  
، گرن رده ک وه کردنی گۆپک که  کاری ئامرک یا ھه  بۆ خستنه  ئلکتریسیته ئایا کاتک له

  زانن؟ دری ده رق نامنت، قه  به ی که و کاته نیا ئه ھنن؟ یا ته  ج ده ی به که بژرییه کرانهشو
  

     ن؟ ری زیندوو بوونی خۆتان ھهبژ وکرانهئایا ش
                 
ور و  دهجیھانی   شقی زیاتر به ی بتوانن ئه وه  بۆ ئه یه کی ژیاندا ھه یه موو چرکه  ھه بژری له کرانهجالی شو مه
بژریی  رانهکی ڕاھنانی شو و کاته م تا ئه بژرم، به  مرۆڤکی شووکرانه م پموابوو که رده من ھه. خشن رتان ببه به

  .زانی ده بژری و پزانینم نه کرد، واتای درووستی شووکرانه م نه قینه ڕاسته
  
موو  بژریی ھه کرانهی شو وه  بۆ ئهگرم رده کانم وه جاله  کات و مه ک له  کردندا که  کاتی لخووڕین یا خود پیاسه له
 ڕم په م تده که وه و ژووری خه ره  به وه  ژووری چشت لنانه هت کاتک ل نانه من، ته  ژیانمدا ھه  له که م  بکه و شتانه ئه
  به. کناسم مه  زۆر ئه مه ی ھه م ژیانه بوونی ئهڕ  مه له: "م  ده وه  قوویی دمه م و له که بژری ده کرانه شو ست به ده

ۆی  ھ به.  یه ن بوونم پزانینم ھه ھۆی شادما به. بژرم کرانه ژیانم شووی  و جه پۆشه ڕهڵ  گه  سازان له،ھۆی بوونی
کانی  جیزه ھۆی موع به. بژرم کرانهری شو وه خته ان و بهک  خۆشییه یشتن به  ھۆی گه به. کناسم مه  ئه وه تیمه سمه
  ".بژرم وکرانهکانی ژیانم ش رنییه ئهش و  گه چاک و باش و  موو بوواره ر ھه ڕ ھه مه له.  سپاسبژم وه ژیانه

  
.  ختره دا پ بایه جیھان  لهک یه سمایه موو سامان و ده  ھه م له ، به هرجکی نیی  ھیچ خه شوکرانه! بژر بن کرانهشو
   به کات، چوونکه  نسیبتان ده  بهکانی ژیان موو سامانه ه ھ ند له مه وه ند و ده مه ھره  ژیانکی بهکناسیی، مه ئه
   .ن که  زیاتر دهکانی ژیانتان ی ڕزق و ڕۆزییه ڕاده  کرانهشو
  

  کلیلی یاریکردن
  

ستکی باشترتان  کانی ژیان ھه جۆره  جۆربه موو بوار و پشھاته ڕ ھه مه  له  وه یه ھۆ   به  که یه کی دنیا ھه ڕگایه
!  وه ینتانه یاتی زه  ڕگای وناندن و خه  له کانه جۆره  جۆربه یارییه و  مه گه ئافراندنی  م ڕگا دنیایه ئه. بت ھه

ستکی خۆشتان  ڕاستی ھه ن به که خسنت و کاتک یاری ده ڕه کی خۆشتان بۆ ده یه پۆشه یاری کات و سات و ڕه
  . یه ھه
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می  رده  یادی سه  به  جار و باره گرین، خراپ نابت که  جددیتر ده  ژیانیش زۆر به وه ره  سه ڕواته نمان ده مه کاتک ته

  له.  وه ره  سه رینه ی کات و ساتکی خۆش به وه ک بین بۆ ئه ریکی یارییه نین و خهست مندایمان ژیانمان ڕابووه
 یاری و   و کاتک به وه کاته کجۆر ده  بتام و یهژیانتان وشک ورجی  لومه ھهد   حه  له تی زیاده  جدییه بیرتان بت که

 و کاتکی خۆش  وه تهچ  بیرتان ده ن له مه و تهکانی ژیان   و گرفته ند ساتک کشه بن، بۆ چه ریک ده  خه وه مه گه
نین،  شادی و پکه  له   کورته و ماوه  و پاش ئهخشت به ی جوان و باشتان پ دهستک  ڕاستیی ھه  به ر که  سه نه به ده
  ! هو بته کیتر ڕۆحتان سووک ده  واتایه  به.گۆڕت رنی و خۆشدا ده  بارکی ئه بهتان  پۆشه  ڕه بینن که ئه
  

کانی  یاڵ و وناندنه  خه ن و له  بکه یاسای ڕاکش  یاری به واته ین، که خۆشیدا بژ ی له وه  ژیان بۆ ئه ته ھاتوونه
ک   ھیچ گرنگییهڕاکش یاسای  ن، چوونکه  ساز بکه مه پ و گه  و گه ت گاته نانه کان و ته جۆره  جۆربه خۆتاندا یارییه

ریکی یاری   ڕاست خه دن یا خود به یاتاندا ڕووده  خه نیا له کانی ئوه، ته یاییه ه خ  نادات که ئایا یارییه مه به
  !ڕن گه ڕاست ده  ڕۆژک به کانی ئوه سته  وناندن و ھه  بیرتان بمنت که له! کردنن

  
  ین؟ چلۆن یاری بکه

  
  ".ین ستی پبکه  فر بین و ھه وه نه منا کان له ردترین شوه  باشترین و بگه شق به توانین یاسای ئه  ده ئمه"

  )1869- 1948(مھاتما گاندی 
  ری کاریزماتیکی ھند ڕبه

  
کی  ی یارییه وه ڕ بۆ ئه  گه نه یاتتان بخه  خه ن، واته می منای بکه رده ک سه ر وه ن؟ ھه که ست پده  چۆن ده م یارییه ئه
  .ن یاوی ساز بکه خه

رکی   کبه  بتوانن له یی بن که  لھاتوو و حیرفه وت ھنده تانه  ده ن و که وانی ده ڕخه رزشی دوچه وه   ئوه گریمان که
انس "  ناسراو به ڕانسه سواریی فه بایسیکوه گریمان که. م که  یه  ببنه وتووانه رکه سه" تۆڕ دێ فنانی   ئڕاھ 

ون و  که خۆش ده  نه پ  له م م، به که  یه دا ببنه کهرک کبه   له  ر ماوه  و ئیستا ھه  کردووه هرکی و کبه پویستتان بۆ ئه
رماندا،  وا و ده  و دوکتۆر و ده خۆشخانه ڕاندنی نه  کاتی تپه له. منت ختی زیندوو مانتان ده د به  سه نیا چل له ته

  ن که  ونا بکه مه  جۆرک ئه  بهن، ده ریکن ڕکاب لده ر خه شدارن و ھه دا به رککه  کبه وا له ن که  خیاڵ بکه دایمه
  ی که و تیمی پزشکییه ت ئه نانه  ته ن که  بکه گریمانه. ن که شداری ده رکی ژیانتاندا به  کبه ریکن له ھوو خه نه ئه

ی  وه کارن بۆ ئه شدارن و تیمی ئاماده تاندا به که یاییه رک خه  تیمی کبه ر له ش ھه وانه ن، ئه که دریتان ده چاوه
 خرایی  ن و زۆر به ده  ڕکاب لده وه  پشی پشه  له  ئوه موو ڕۆژک وای دابنن که ھه.  وه رنه  به رککه  کبه ئوه

ن و ۆڕ ی زیاتر ده وه  چاک بوونه و ره  بهڕۆژکموو  ھه ئیتر  وه مۆشه ڕۆن، وای دابنن له تی کۆتایی ده و خه ره به
بن  دا زاڵ ده که خۆشییه ر نه سه  به ، واته وه نه به  ده که تیی تیمی پزشکیی یاریه  یارمه دا به کۆتایی  له و وه بنه چاکتر ده

  !ر پ  سه وه ستنه ده و ھه
تنی  رکه ی تۆڕ دێ فانسدا سه رککه  کبه  له  جی خۆی، واته وه واوی دته  ته تیتان به ، سمه مه ک ساڵ پاش ئه یه
 میدایای  موو ساک ئوه وت سای داھاتووش ھه ت تا حه نانه م و ته که  یه  و بوونه وهست ھنا  ده واوتان به ته
کوو باشترین بایسیک سواری جیھان   ئاکامدا وه  له ی که وه ، تا ئه وه نه به  ده ی پاسکیل سووارییهو کاپ می ئه که یه

  وشته م ڕه ر له  ھه69یش- نجنس ئاڕمستاالڕز   به!گیرت ده  و ھه وه نووسرته ری مژوودا ده فته  ده ناوتان له
   له  ئاواته  به ی که وه  مشکی خۆیدا ئافراند تا ئه کانی له یاییه  خه ناوبراو ئاۆزترین یارییه. رگرت کی وه که

  .یشت کانی خۆی گه مژینه
  
کوو   وه ن که که زوو ده ھا ئاره روه ھه.  بت کانی جیھان ھی ئوه وت باشترین ماسکووله تانھه  ده  خۆتان بن که به

م  ر ده تان ھه که ماه  بنه ژین که  ئوروپا ده  له  گووندکی چکۆله م له مریکا بناسرن، به ری ئه کته باشترین ئه
ن و  که  ده رده روه ینتاندا په  زه کانی خۆتان له م ئاواته رده  ھه ش ئوه و حاه  به. یه بووریی و داراییان ھهی ئا کشه
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  نگه ت ڕه نانه ته. دا بلکنن ش و ماسکووله وانکی جوانیی له شی پاه ی له  ونه ری خۆتان به ی سه  ونه نگه ڕه
ر   ھه و عینوانه ک ئه ر یه  سه له) ساڵ(وت جار   و تا حه یه شی جوانیی ئوروپا ھی ئوه  باشترین له ن که زوو بکه ئاره

ر  کته و ئه ماسکولۆرناوبانگترین  و بهکوو باشترین   وه گات و ئوه  کاتی ده ی که هو بت تا ئه ھی خۆتان ده
   له ی ئوه  باشه و تواناییه ڕ به س باوه وێ ھیچکه ن و له که مریکا ده و ئه ره رک به فه وجار سه  ئه.بژردرن ده ھه
. ن کانتان بگه  ئاواته  ناتوانن به  ئوه نن که یه گه ان ده جۆر پت ی جۆر به ھانه ی به وه  ھنانه ریدا ناکات و به کته ئه
  ناگرن و له مایی ھه ری سینه کته  ئه یاتی خۆتان بۆ بوون به  وناندن و خه ست له  دیسانیش ده م ئوه به
  نگک له چژن و ده  دهش وتنه رکه و سه  دنیان و تامی ئه وه  ناخی خۆتانه  و له وه ستتانه موو ھه  ھه وتنتان به رکه سه

  یه م شوه ر به یش ھه - 70 ئگز ئاڕنۆد شواڕتزنڕ به". م گه ر ده م ھه که  ئاواته ڕۆژک به: "ت  ده وه ناختانه
ترین ناودارانی  وره  گه کک له  یه  و پاشانیش بوو به71 میست ئۆلۆمپیا  جار ببتهوت ه و توانی ح وه  پشه چووه

   .ھۆلیوود
  

شتوومدا   مه  لهڵ خۆتان گه م له رده ایتاندا ھهمی مند رده  سه له. ن زن بووایه رکی مه ت خووقنهو تانه ان دهگریم
یاتن و خۆری  ھووم و خه وه  نووقمی ته یشتن که ئوه  پ تگه الم له ن به  ئاواتتان بگه  ڕۆژک به بوون که

 کۆتایی  دا ناتوانن خوندنی زانکۆتان به زعه م حاڵ و وه له. ت تیشکیی نایه   که کی الوازه نیا چرایه کانتان ته ئاواته
ڕ  مه وجار له ، ئهن ده ست ده ده شتان له که  کاره وه بییه سه کی عه خۆشییه  نه  ھۆی تووش بوون به ھاوکات به. نن یه بگه
کی  یه پۆشه  درووست کردنی ڕه ن به ده یار دهر، ب ب ڕووخنه سه ھووماتی عه وه ی زیاتری ته نه شه  ته رگری کردن له هب

کی   ئاسۆ و داھاتوویه ینی خۆتان به وابوو زه که. ست  ده ن و کۆنتۆی بگرنه مۆ که سه یای ھزری خۆتان ده خه
  تهن، وا خه  ڕک ده کی نووهو درووستکردن و خووقاندنی ئامر ره کانتان به وناندنهن و  که ریک ده  خه وه ڕووناکه

ستتان کرد  ر شون ھه  ھه ن، له که کانی خۆتاندا ئامرکی نوێ درووست ده یات و وناندنه  جیھانی خه له
  واو و گشتیی له کی ته یه  ب ونه توانن به ت ئه نانه ته. ن که ن و باشکاری تدا ده ده رده ستی توه  ده کی تدایه یه ه ھه

یاتی  می خه  عاله  و لهن که ک ساز ده  نو مشکی خۆتاندا تاقیگایه  له  ورده ورده. ر کا نه تان، بیخه  نوکه ئامره
  وه نه که تان تاقی ده که  ئامره ندباره  و چه م و دووباره رده ھه دیی بنن،  کان به موو ئاواته ی ھه وه پش ئه ،خۆتاندا

 رانی تکنۆلۆژیا ترین ئافرنه وره  گه کک له  یه72نیکۆال تسال. ستتان  ده ی بته که ی چاکی و خراپییه ی ڕاده وه بۆ ئه
مای   ته  به ی ئوه و شته  ئه نگه ڕه.  وره رکی گه  خووقنه  ئاکامدا بوو به رگرت و له کی وه  که وشته م ڕه ر له ھه

ل، گۆپی فلۆر، تیشکی  ئامری ب ته، نگ ی دهڕ ، ڕادیۆ، ئامپلی فایه ی ئلکتریسیته لیده خووقانی بن مووه
کوو کۆنتۆی  وه ( وه  ڕگای دووره و له) ک کۆنتۆی تلویزیۆن وه(  وه  نزیکه ڕگای  ئامری کۆنتۆڵ لهیزڕ، له

 نیکۆال  ی که د جۆر ئامری دیکه  سسه کوو زیاتر له و وه) یما و ساڕووخ و ھتد زاپه وان و فه ی ب فۆکه فۆکه
 و بت  نهرھنان، ی ده وه  کرده وجار به یاتی خۆی خووقاندن و ئه ی ھزی پشخه  شوه  بهنیا مووی ته ، ھهتسال
 بۆ   و باشه کی تاقیکراوه یه  شوه مه  ئه  م بزانن که رده  ھه م پویسته یادا بت، به  خه نوتان له شتکی  ئوه
             .کانتان  ئاواته یشتن به گه
  
موو   ھه بهیات  م ھزی وناندن و خه نت، به یه  خای بت بگه  به وه لفه  خای  ئه لهنتق  ا مهییک  لۆژ نگه ڕه"

  ."نت یه گه شونکت ده
  )1879- 1955(ئابت ئاینشتاین 
  تی نۆبل ی خه وه فیزیکزان و بره

  
وجار یاری و  و ئهربگرن  ک وه ینتان که زه وناندنی  تا له ره دیھنانی سه ، بۆ وه یه ک ھه رچییه  ھه داخوازیی ئوه

  له. یاتتاندا  خه  بن له و یارییانه ریکی ئه وجار خه ن و ئه ینتاندا بۆ درووست بکه  زه  جۆری له ی جۆر به مه گه
مان کشتان  ه ت ر به گه ئه. نت یه  ئاکامتان بگه ی خراتر به وه رگرن بۆ ئه ک وه کان که ر و پاپشته تیده موو یارمه ھه
ست  توانن ڕک ھه وجار ئه ن، ئه ڕێ خه جۆر وه لی جۆبه ندوروستتر بن، یاریگه وت ته  یا خود بتانه وه نه م بکه که
و  ی ئه شونی کارتان ونهتان و  که  ژووره توانن له ت ئه نانه ته. ن که  بۆخۆتانی وناده ی که ش و جسمه و له ن به بکه

                                            
70 Arnold Schwarzenegger  
71 Mr. Olympia  
72 Nikola Tesla 
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  م له ، به  بۆخۆتانتان ونا کردووه تاندا بلکنن که که  دیواره بهنسازیی  ده  بهو   جسام الئهم ی که  جوانانه شه له
 ڕک ھی  شه و جسم و له  ئه ن که ھای ونابکه  وه ربگرن، واته ک وه ت که کی تایبه ه  که  له  که وه تهچ یادتان نه

  ن، که دا بۆخۆتانی ونا بکه و ونانه یرکردنی ئه  کاتی سه هر ل گه  ئه خراپ نابت که! سکیتر ک که  و نه خۆتانه
  .سکیتر  ھی که ن، نه که شی خۆتان ده یری له سه
  
 کشی ئیدئای  یاڵ له  خه م ئستا به تیتان بووبت، به زایه  ناڕهم  یا کشی که ست کشی زیاده  ده  پشتر له نگه ڕه

   له شترهکانی ئستاتان زۆر با سته  ھه وه  دنیاییه رببن؟ به  ئستا دهستی خۆتان توانن ھه خۆتاندان، ئایا ئه
ی ڕگا   شوه ، بۆ نموونه ردا ھاتووه سه شتان ئاوگۆڕی به ندک بواری دیکه  ھه وه  له کانتان، بجگه  پشووه سته ھه

کوو ڕابردوو  توانن ئستا وه ر ئه گه  ئه!کوو ڕابردوو نین  و ئیتر وه واو گۆڕاوه فتارتان ته کردن و ڕه پوانتان، قسه
تان چی بت،  که  ئاواته  گرنگ نییه واته توانن؟ که ئه! ک ڕابردوو بت ر وه فتارتان ھه ن و ڕه  بکه نگاو بنن، قسه ھه
ۆتان کانی خ رمانی وناندنه  فه ن و ڕک به ینتاندا ونا بکه  زه یشتنی له ست ھنان و پ گه  ده ستی به نیا ھه ته
،  وه کاته  دهڕاکششی یاسای   پشکه سته و ھه ر ئه ستک، ڕک ھه  ھه ر جۆره وناندنی ھه. ن وت بکه سوکه ھه
  .بت  نه ی ناردووتانه وه ی ئه وه رگرتنه  وه  شکتان له واته که
  
ریکی   خه وه انی خۆیانهک ناندنه و  بهنج، ئاڕنۆد شواڕتزن ئگر و نیکۆال تسالنس ئاڕمستاکوو ال کی وهسان که

ینی  کانی زه ش وناندنه م پیه ر به ، ھه ست پکردووه  ھه وه  ناخیانه کانی خۆیان له یاریکردن بوون و ئاواته
ر  کانیان ڕۆژک ھه  ئاواته یانزانی که ستییان کردوون و زۆر باش ده  جوانی ھه  و به ت زانیوه قیقه  ھه خۆیانیان به

  وه بت بواتان به نیا ده  دژوار بت، ته نده کانتان چه  ئاواته یشتن به ست پاگه  ده  که گ نییهھیچ گرن.  دیی دنه
نیا  کانتان ته  ئاواته یشتن به  ھزیی گه ی که مه ر ئه به  نزیکترن، له  ئوه موو شتک به  ھه  له و ئاواتانه  ئه بت که ھه
  !ڕ  گه نه  بخه و ھزه ئهر چی خراتر   ھه واته که،  شار دراوه  ناخی خۆتاندا حه له
  
  " ه موومکینموو ڕووداوک ھهنددا  سکی بوامه انی که ژی هل"

  سیح  مهعیسا
  9:23مارکوس 

  
دا زانایان بوونی  خیرانه م ئه ر له ھه.  وه یدۆزینه ین و ئه که کانمان زیاتر شی ده  داھاتوودا ھزی وناندنه له

 کاتی وناندن و   له  که وه ته  نیو مشکی مرۆڤدا دۆزیوه کان له ییه  ئاونه ناوی سلوله  بهتییان کی تایبه سلولھایه
 ڕاستی   به  ئمه ی که وه  ھۆی ئه بته  ئه مه ر ئه ھه.  وه نه که  مشک چاالک ده شک له  به، وه ر شتکه  ھه یاکردن به خه
   ڕاستیدا ئوه له. ین یکه ریکین ده ر خه شدا ھه وه  کرده ینماندا، له  زه لهین  که ی ونای ده وه  ئه ین که  بکه مه ست به ھه
ینتاندا ونایان   زه  پشدا له کانتان، له  خواست و ئاواته ون، واته تانه  ده ی که و شتانه یشتن به ستی گه به  مه به
  ینی ئوه دا زه م کاتانه موو ئه  ھه  له.بن ریک ده خه  وه  یاریکردنیانه  یاری و به نه یانکه وجار ده  و ئهن بۆخۆتان که ده
  !ن ده ریکن ڕووده ر ئستا خه  یا ھه  ڕاستن و ڕوویانداوه یاتانه و خه موو ئه ھوو ھه نه  ئه کات که وت ده سوکه ھا ھه وه
  
  ن، خۆڕسک به  بکه ن قسه  بده ڕوو نگه  داھاتوودا ڕه  له ش که وانه کانی ڕابردوو و ئه ر پشھاته سه  له ر ئوه گه ئه

و ڕووداو و  ت به کانی تایبه پۆله  شه  ئوه واته ، کهن که ستییان پده ریکن ھه  چاکی خه ریکن و به  خه وه وناندنیانه
  وشتی خۆتان، واته رگرتن له ڕه  پی یاسای ئاکام وه ش به م پیه به.  وه نه که  بو ده وه  خۆتانه  له پشھاتانه

خو  ینتاندا به  زه کانتان له کاتک ئاواته.  وه گرنه رده ی خۆتان وه پۆلی وناندنانه و شه ر ئه  ھه ، ئوهڕاکشای یاس
کان بۆ  مان و مه  کات و زه ت که یادتان بمن له.  وه کاته ش ده شتان پشکه و ئاواتانه ر ئه  ھهڕاکشن، یاسای  که ده

ک   باشی و خۆشی که ی ئستاتان به مکاته ی ئه  چرکه  به  چرکه  له  ئوه ته وا ، که کی نییه  ھیچ مانایهیاسای ڕاکش
    . رگرن وه
و   ئه  که پویسته یه مه ی ئه که  دیی، ھۆکاره  دته وه وتنه دواکه ئخیر و وه  ته م به ر ده تان ھه که خوازییه دار گه ئه
  وه  و پکه وه کرنه  بو ده سته به و مه  بۆ ئه  بن که پۆالنه و شه ه، ڕک ئوه بنه  بو ده وه  ئوه ی له نهپۆال شه

ستی  به کان بۆ مه نگه  ھاوئاھه پۆله  بتوانن ڕک شه  ئیوه  که رنج پیویسته ندک سه  ھه واته نگ بن، که ھاوئاھه
  وه  خۆتانه کان له داخوازی و ئاواتهنگ بۆ  پۆلی ھاوئاھه وت شه تانه ر ده گه ش، ئه سته به م مه بۆ ئه. وناکراو بنرن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 74 

خشن  شقی پ ببه یشتوون و ئه تان گه که  ئاواته  به  ئوه ن که ست بکه واوی ھه  ته  به  که وا پویسته ، ئه وه نه بو بکه
ر  سه  لهوام بن رده و بنرن و به ینی ئه  و عه وه ست بدۆزنه به پۆل یا فکانسی مه  شه ر بتوانن گه ئه! و ئاشقی بن
: و (!کات رتان ده وه خته کات و به  پی خۆی ڕووتان ت ده تان به که  ئاوات و داخوازییه وه  دنیاییه وا به ناردنی، ئه

ک فکانس بۆ  ر یه سه  له که ردوو ئامره ر ھه گه  ئه ل، که پۆل یا فکانسی نوان دوو ئامری ب ته ی شه  ونه به
مان  ر ھه  سه  له که ر دوو ئامره  ھه  پویسته رناگرن، بۆیه ک وه نگی یه وا ده بن، ئه ه ن92.2 فکانسی  نمونه

  !) ڕک بخرن92.2فکانسی 
  
 دیاری کراون  ر پشتریش بۆ ئیوه  خوازیاریانن، ھه وه  ناخی دتانه  له  ئوه ی که و ئاوات و داخوازییانه موو ئه ھه"

، تا  وه کانتان، بۆ الی خۆتانیان ڕابکشنه دیی ھاتنی ئاواته  وه ستپکردن به ھه وناندن و  به. و ھی خۆتان بوون
  ." ھی خۆتان  به وه مدیسان ببنه ھه

  )1905- 1972(داڕد نیل گۆ
  ی نوێ ندشه را یا ئه ری نوگه نووسه

  
دا   ئیوه ئیدئاڵ لهستکی  کات و ھه کی زۆرتان ده ، تووشی خۆشییهت لکی تایبه دانی ڕووداوگه رھه کاتک سه
ی بتوانن بۆ  وه ن بۆ ئه  بکه خیره  خۆتاندا زه  له  زۆره خشه ستبه  ھه م شادییه ی پکھاتوو له کات، وزه درووست ده

ڕ  مه  له کانی ئوه سته بروسکی وناندن و ھهت بچووکترین  نانه ته. ربگرن کی ل وه وناندنی ئاواتی زۆرتر که
وت  تانه ی ده وه ن و به مۆ بکه سه ری ناختان ده رسووڕھنه ی سه ی بتوانن ھز و وزه وه ۆ ئه ب سه کانتان به ئاواته

و  ر و به  سه نه به دا ده گه  کات و ساتکی خۆشی له دنیا بن که.   واتای یاری کردنه  به وشته م ڕه ئه! ن بگه
مدیسان بۆخۆتان ساز   ھه کی خۆش و ئاسوودهتوانن ژیان بن، ئه  تووشی ده وه وه ی له تیڤه  پۆزه رسامییه سه
  . وه نه بکه
  

  ھزکانی  کورتکراوه
  

  شق  ئهکانی کلیله
 

 پشتر  خشن که شق ببه ھا ئه  وه شق، پویسته  ئه ھزترین ھیزی ناختان واته  به رگرتن له کوه بۆ که •
 !ئاشقی ژیان بن.  خشیوه تانبه رگیز نه ھه

 قوویی  ن و له شق بکه  ئه  له نیا قسه  ببیستن، ته  و ئاشقانه وه هشق  ئه هنیا ب شق ببینن، ته نیا ئه ته •
 .بت تان ھه قانهستی ئاش  ھه وه ناختانه

! بت  درووست ده ناختاندا  له  که هستک شق ھه  ئه  النیزۆر، چوونکه  و نه یه می ھه  النیکه شق نه ی ئه ڕاده •
 .  بوونی مرۆیهونی چ شق ھه ئه

و گووبژریان ی ژیان جیا  کانی دیکه  باقی بواره وت له  خۆشیتان ئه و زتان لیانه ی حه تانهو ش ئه •
 !ست پبکرن  باشی ھه ی به وه ن بۆ ئه  بکه ریان قسه سه  لهڕاکشڵ یاسای  گه موو ڕۆژک له  و ھه  وه نه بکه

ی  مان ڕاده  ته  به ی که وه تان بگۆڕن، یا ئه سته و ھه ن ئه که ز ده  و حه  یه تان ھه شبینانه ستکی ڕه ر ھه گه ئه •
زتان  ی حه و شتانه ینی له کی زه یه  یا داڕژه  لیسته  چاک وایه ، وه ره  سه رنه کانتان به رنییه  ئه سته ھه

 .وه ستن بنووسنه ره یانپه ون و ئه  و خۆشیانتان ده لیانه
 .تان بن و خۆشیتان بوت که  ڕۆژی پشوو ئاشقی پیشه ر ڕۆژ زیاتر له ھه •
  ی له وه  بۆ ئهور و پشتتان بت کانی ده و ڕووداوه پشھات   باشی ئاگاتان له  بژین و به وه ست ژیرییه  ھه به •

 ست م ھه  به ره موو ڕۆژک په چن و ھه  کیستان نه بن و له وت خاف نه ی خۆشیانتان ده و شتانه بینینی ئه
 .ن تان بده تیژییه
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  سپاسکردنکانی  کلیله
  

 .خشن به شق ئه ریکن ئه وا خه بت، ئه بژریی و پیزانینتان ھه کرانه شو تک که ڕه ر که ھه •
 ).ڕابردوو(یداتان کردوون   ڕابردوودا په  له ی ژیانتان بن که و شتانه موو ئه بژری ھه کرانهشو •
 ).ئستا(ن  که دایان دهی  په نوکه  ھه ی ژیانتان بن که و شتانه موو ئه بژری ھه شوکرانه  •
  وه  ئستاشه ر له ن و ھه که یدایان ده  داھاتوودا په  له ی ژیانتان بن که و شتانه موو ئه بژری ھه وکرانهش •

 ).داھاتوو(یداتان کردوون  نیانن و په  خاوه ن که که ست ده ھه
 . وه نه که ند قات ده  ژیانتاندا بۆ چه موو شتکتان له کانتان ھه بژرییه وکرانهش •
  سته  ھه رگرتن له ک وه و که ره وه به کانتانه رنییه شبینی و نه  ڕه سته  ھه  له  ئوه  که بژریی پردکه کرانهشو •

 !بات شق ده کان و ھیزی ئه باشه
 و کاری بنن  به وه  کرده  به  ئوه ربگرن، پویسته بژری وه کرانه ھیزی شو ک له  بتوانن که ی که وه بۆ ئه •

ربرد،  سه زموونکی خۆشتان به ه ڕۆژدا شتکی باش و جوانتان بینی و ئ ر له گه  ئه.ن اھنانی بکهڕ
 ".سپاس"نیا بن  ، ته یه ند گچکه  خۆشه چه و ڕووداوه  ئه  که  بن، ھیچ گرنگ نییه مه و ده بژری ئه وکرانهش

خشن و  به شق ئه ش ئه یه و ڕاده ر به بیت، ھه کان ھه بژری زیاترتان بۆ شته کرانه ڕۆژدا شو  له ر چی ئوه ھه •
شق ڕاکشی   و ئه وه گرنه رده ڕاکش وه پی یاسای  ش، به  یه و ڕاده ر به خشن، ھه شقی زیاتر ببه ر چی ئه ھه

 . وه نه که خۆتان ده
ی خۆشتان  نهو شتا ی ئه ش ڕاده م پیه بژری و به کرانه بۆ شو یه جالتان ھه  مه دا ئوهک یه ر چرکه  ھه له •

 .ر  سه نه به کان ده ی خوشویستنتان بۆ شته  ڕادهوه و ھاوکات ره  سه رنه ن بهو ده
  

  کردن یاریکانی کلیله
  

باش   و پیه ر به رجی ژیانیشتان ھه لومه ، ھه یه ستکی خۆشتان ھه ڕاستیی ھه ن به که کاتک یاری ده •
 .کات زتان ده ڕه رجی ژیانتان، وشک و وه لومه ان و ھهری خۆت ده  به  ڕاده یی بوونی لهم جد بت، به ده

 . خۆشیدا بژین ی له وه  بۆ ئه م جیھانه ر ئه  سه ته ھاتوونه •
یاڵ  ینتاندا ونا و خه  زه نیا له  ته کانی ئوه  ئایا یارییه  که  ھیچ بۆی گرنگ نییهیاسای ڕاکش •

  کانتان ڕۆژک له  وناندنه  بیرتان بت که  له.ن ده دا ڕوو ده وه  کرده  ڕاستیی و له کرن و یا به ده
 . دیی ڕۆژان دنه

کان  ره تیده موو پاپشت و یارمه ھه له. ن نیا ونای بکه ، ته  چییه  خواستی ئوه  که ھیچ گرنگ نییه •
 .ریکی یاری کردن بن وجار خه کان بخووقنن و ئه جۆره  جۆربه رگرن، یاریه ک وه که

ر  وناندنی ھه! یوون کانتان گه  خواسته  به ر ئیستاکه ھوو ھه نه ن، ئه وت بکه سوکه  جۆرک ھه به •
 ھیچ شک و  تهاو کات، که  دهڕاکش یاسای  ش به ش پیشکه سته و ھه ر ئه ستک، ڕک ھه  ھه جۆره

 . دیی ناکرت دا به و ئاوات و وناندنانه ی ئه وه رگرتنه  وه ک له دوودییه
ی  که ، ھۆکاره وه بنه وڕوو ده ره وتنیدا به دواکه ڵ وه گه م له ر ده تان ھه که  ئاواته یشتن به ڕ گه مه ر له گه ئه •

و  ڵ ئه گه نگ بن له ھاوئاھه   که وه نه  بو بکه وه  خۆتانه  له پۆالنه و شه ر ئه  ھه  ئوه  پیویسته  که یه مه ئه
ش  نگییه م پکخواردن و ھاوئاھه ن، ئه ان بگهوت پی تانه  و دهنکانتان  خواسته  له ی که پۆالنه شه
 .وت ئهکات و بواپبوونی ڕاھاتن و ندک  ھه

کات و  زۆرتان ده  ننازه ب ئهکی  ت، تووشی خۆشییه لکی تایبه دانی ڕووداوگه رھه کاتک سه •
   له  زۆره خشه ستبه  ھه م شادییه ی پکھاتوو له کات، وزه دا درووست ده  ئیوه ستکی ئیدئاڵ له ھه

 .ربگرن کی ل وه ی بتوانن بۆ وناندنی ئاواتی زۆرتر که وه ن بۆ ئه  بکه خیره خۆتاندا زه
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   دراوھز و
  
  ".بت  چ ده وه ژارییه  ھه ست به  ھه ژاریی له ھه"

  )1803- 1882 (73ڕاف وادۆ ئمسۆن
  ی با فه لسه  فه بهند  ری بوامه نووسه

  
 ئیتر  وه تاڵ بووه  گیرفانیان به ر که م ھه  ئاشقی پون، به ن که ک ئه ی خه ؟ زۆرینه ڕ پوڵ چۆنه مه  له ستی ئوه ھه
   پوڵ بگات، به ستی به ر پویستی ده ده  قه ر مرۆ به گه ئه. ن  خۆیان نیشان ناده  له وه ت پوه  بابه ستکی باش له ھه

 چ  توانن بیدرکنن که  ھاسانی ئه  به  ئیوه ر کام له  ھه واته که. بت رنی و باش ده ڕ پوڵ ئه مه ستیشی له ب شک ھه
  .ر پوڵ نابت سه ستکی باشتان له  ئیتر ھه وه م بووه  پوڵ که ر که  ھه ، چوونکه یه ستکتان بۆ پوڵ ھه ھه
  
ند  یوه  په ستکی باشیان له کی ئجگار زۆر ھه  کۆمه یبینن که  ڕوونی ئه  جیھاندا به کی ساکار له یه وه  لکدانه به
تی  شیمه دی حه  سه  له ست ده  ده ی جیھان ھا به سمایه  زۆری پوڵ و ده ره ی ھه  زۆربه ، چوونکه ڵ پودا نییه گه له

  سته کان ھه داره سمایه  ده  که دایه مه کی ئاسایی له کان و خه داره سمایه جیاوازی ڕوونی نوان ده. وه جیھانه
،  یه م ھاسانییه ر به موو شتک ھه ھه. ن که یری پوڵ ده  سه وه ستی باشه  ھه  و به  الوه ته ڕ پوڵ ناوه مه  لهکانیان خراپه

  ! خۆئاۆزکردن و خۆگرژ کردن ناکات پویست به
  

  وه ت پوه  نیسبه ن؟ بۆ به ده  نیشانده وه  خۆیانه ستکی خراپ له  بیستنی ناوی پوڵ ھه ک به ی خه بۆچی زۆرینه
کی  ک خه  کۆمه ، چوونکه   نییه وه ته ڕه  بنه ر له ژاربوون ھه وان و ھه کانی ئه تاڵ بوونی گیرفانه شبینن؟ ھۆکار به ڕه

  وان به شبینی ئه رنی و ڕه  بیر و بوای نه نگه ڕه. ند بوون مه وه  و دهیشتوون  پوڵ گه  به وه  ھیچه  له ر  ھه پودار
  ر له  ھه شبینیانه و ڕه  ئه وه  داخه  به بت که ڕ پوڵ ھه مه رنیشیان له ستکی نه ی که ھه وه  ھۆی ئه گشتیی ببته

: ر زاریاندا دت  سه  به  ڕستانه م جۆره  و ئا له ک کراوه میری نائاگایاندا حه  زه  ناخ و  له وه می مناییانه رده سه
کبازی پودار  ه  که کان به داره سمایه ده"، " ست وایه کوو چکی ده پوڵ وه"، "ین کانمان نایه رجییه تی خه قه ره  ده ئمه"

   نان له پارووه"و "  وه ته ریت و ئاینمان نایه ڵ نه گه  و له  ڕاستیدا داواکردنی پوڵ شتکی ناشرینه له"، "بوون
  "! ژدیھادایه قووڕگی ئه

  
تانبیست،  گا ده  و کۆمه وه ، مامۆستاکانتانه وه ابتانه زمان دایک و ب  له ی که و شتانه موو ئه کاتک منداڵ بوون ھه

شدا  ت پوڵ و زۆر شتی دیکه  بابه شبینی له ستی ڕه ڵ ھه گه  خۆتان ئاگادار بن له ی که وه  ب ئه کرد و به بواتان پده
کوو چکی   پوڵ وه  بن که وه که  الیه  له مان وایلکردوون که بری زه جه. ژیان رگرتبوو ئه  وه وه ور و پشتتانه  ده  له که
 زۆر  ن که لک بده  کارگه بهو ڕۆح  ن تان ته ماه  بژوی خۆتان و بنهیدا کردنی پوڵ و  و ھاوکاتیش بۆ په ست وایه ده

لکی  رگهتوانن کا ت ده نانه ق و ڕۆزیتان تهیدا کردنی ڕز بۆ پهپتان کووترابت   نگه ڕه. ن  کردنیان ناکه ز به جار حه
  .ون که متر گیرتان ده  که وه  داخه  به و کارانه م ئه ن، به ش بکه وره تیتر و گه یبهتا
  

یان  ڕاستیشدا سووچ وه، له نه که ده بیر  شبینیانه  ڕه م شوازه  به ی که کانه و خه ئه.  ڕاست نین م وتانه ھیچکام له
 فری بوون بژین و   که وه نه و بوا ھه ر به ن ھهنیا مه موو ته ار بوون ھه ناچ  و گووناھکار نین، چوونکه یهنی

بت یاسای   ھه شبینیانه هو ڕ سانک بروایان به ر که گه  ئه شزانین ک ده وه! بت  ڕاستی و درووستیان ھه برواشیان به
توانن  ژیانتان   ئه ه ئیو یشتن که ئیستا تگه.  وه خسنته ڕه  ژیانیاندا بۆ ده ی خۆیانیان له و بوایانه ر ئه  ھهڕاکش

کان   باشه سته  جگای ھه  به م ھنا، دنیا بن که  ژیانتاندا پوتان که  له ر ڕۆژک ھات و گه وی بگۆڕن؟ ئهوا  ته به
  .   خۆ نیشان داوه ڕ پوڵ له مه رنیتان له ستی نه ڕ پوڵ، زیاتر ھه مه له

                                            
73 Ralph Waldo Emerson 
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موو  وا ھه ، ئه  نییهدا ھیچ شتک  له م و کووڕیی دا که ی ئمه جیھانهم   له  بوو که مه واوت به رکاتک بوای ته ھه"

  ." تۆیه جیھان بۆ
  ) پش زایین ده  سه6 ( الئۆ تسه

  ری تائۆییزم زرنه دامه
  
  دات  گرده وه کان پکه  شته  که ی و ھزه ئهشق  ئه
  

موو کاتکیش  بوون و ھه ی زۆر نهرگیز خوازیاری پو بوو و دایک و باوکم ھه  ژیانکی ساده و ساکارم ھه من پشتر
ستی  و ھه ر به ک ھه ی خه کوو زۆرینه وابوو منیش وه ن، که رج بکه یان خه که  ئاستی داھاته  له  بوو که مه ویان ئه ھه
رجی ژیانم  لومه  بۆ گۆڕین و چاک کردنی ھه مزانی که م زۆر چاک ده  بووم، به وره ڕ پوڵ گه مه  له وه شبینییه ڕه
ه  بابه کانم له سته  ھه ویستهپجگه.  بگۆڕم وه ت پوم تا به  پیویست بوو که وه  له بوه  ھاوکات خۆشم بگۆڕم ش  
شوات،  ست دت و ده کو چکی ده ر وه  پم وابت پوڵ ھه ی که وه ک ئه م و نه پۆلی پوڵ بۆ الی خۆم ڕاکش بکه شه
  . وه منته ه الم د لکت و له  ده وه دت و پمهکوو  به
  

ن،  که ولی خۆمان پاروی ده  قه کشن و به کوو ماگنت ڕاده ر پوڵ بۆ الی خۆیان وه ک ھه  نه ناسم که کانک ئه خه
ک ج   یه ی جیھانه سمایه ر چی پوڵ و ده ر ھه گه ئه! لکت  خۆیاندا بلکنن یا پویان پدا ده شتوانن پوڵ به کوو ئه به
ش   ب جیاوازی دابه کسان و به  یه کی جیھاندا به موو خه  نوان ھه وجار له وه و ئه  شونک کۆ بکرته له

ن و پی زیاد  یان بده که  پوه  به ره مدا په کی که یه  ماوه توانن له  ئه که و خه م له دکی که ڕسه نیا ده ، ته وه بکرته
ستکی باشیان   ھه ک که ی خه مه  که و ڕاده ر ئه  ھه واته که. کات شق ده  ئه وی له یه  پهڕاکش یاسای  ن، چوونکه که
ی مادیی  سمایه کان و ده موو پوه ھه. توانن پوی زیاتر بۆ الی خۆیان ڕاکشن  ئه وه بوو دیسانه ر پوڵ ھه مه له

  !گات و ده م و ئه ست ئه ه د به) ڕاکش( پی یاسا  کرت و به و الی پده م الو و ئه ئه) شق ئه ( وه  ڕگای ھزه جیھان له
  
کان،  فییه لسه  فه موو ڕبازه ھه، کان موو شته ر ھه ی ناخی ھه که تایی کۆه و ھهتی  ڕه  بنهک پنسیپی یهنیا  ته"
  ."کات وی نه یه شق په  یاسای ئه ه ل  که ھیچ شتک نییه.  کانه موو زانسته ر ھه کان و ھه موو ئایینه ھه

 1866- 1949(چاڕلز ھان(  
  را ری نوگه نووسه

  
  سه م که ی ڕاستی بت ئه وه ئه.  وه باته خت ده سک بلیتی به  که کرت که ست پده  کاتک ھهڕاکشری یاسای  کارتکه

ر کات و  سه ت پشتر له نانه ، ته یان ال درووست بووه وه ستی بردنه وه ونا و ھه  قوویی ناخیانه  له رانه وه خته به
  که  ئاکامیشدا بلیته ڕژن و له  و پالنی بۆ داده زاران داڕژه ن و ھه که  ده  قسه که خته ی بلیتی به وه ردنهنی ب مه زه
  وه بینینه م پرسیاره ئه  ڕوونی ومی راستی ئه  به خت گیراوه کانی بلیتی به وه  له بره  پی ئامارک که به!  وه نه به ئه
کی  ند سای ڕابردوودا کۆمه  چه ڕوا؟ له ست ئه ک چکی ده  یا نا وه وه منته مان دهلکت و ال  ئایا پوڵ پماندا ده که

  ندکیان به  و ھه وه ته ست داوه  ده یان له که موو پووه مدیسان ھه ، ھه وه ختیان بردۆته  بلیتی به ی که وانه زۆر له
  . وه رز و قۆه  ژر قه ته وتوونه  ڕابردووش که  زیاتر له وه داخه

  
کیان  ی پوڵ که وه  بۆ بردنهڕاکش یاسای  رچی له گه وان ئه  ئه  که یه مه ست چوونی پوڵ ئه  ده ھۆکاری له

 پشتر  کانی ناخی خۆیان که تاییه ره  سه رنییه  نه سته  ئاوات و پوی زۆر، ھه یشتن به م پاش گه ، به رگرتووه وه
 ڕاستیدا   و له وه یبرده ی با ھنابووی، باش ده و پوه  ئه واته که.  گۆڕیوه ، نه ڕ پوڵ بوویانه مه  له وه  منداییه له
  !واندا نالکت  پوڵ به ین که ش به ده
  
ت  نانه  ته!دا نالکت  ئوه  پوڵ به واته تۆرنن، که  خۆتانی ده وا له بت ئه نهڕ پوڵ  مه ستکی باشتان له ر ھه گه ئه

مووی   چاولکنانکدا ھه بوون، له ڕوانی نه  پشتر چاوه ست بگات که  ده تان به وکی زیاده کتووپ پ  له کاتک ئوه
ب   سندووقی پۆستی مادا و ده ن به که کان خۆیان ده  کدراوه گران که ی شتوومه پسولهپ  له. وه نه ده ست ده ده له
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موو  ھه. ن ده ده رھه موو جۆرک سه  ھه کان له  کتووپه کراوه ڕواننه  چاوه رجه لومه بن و ھه کان خراپ ده ن، شته بیده
  . وه نه که تاڵ ده ردنن و حیسابتان به  چنگتان ده وخۆ له کان ڕاسته  خرا پوه مانه ئه
  
 و  یه ی ھهڕاکششق ھزی  ئه! شق ؟ ئه وه دا بلکت و بمنته  ئوه  پوڵ به ی که وه ی ئه  ھۆکار بته م چ شتک ئه به
ست  ک چکی ده ت وه  و نایه وه ھته  که پوتان ال ده یه و ھزه کات و خۆشویستنیش ئه  ده وڵ ڕاکشی الی ئوهپ

ی  ندانه تمه توانایی تایبه.   نییه وه شقه ر یاسای ئه سه کی به رییه تیی مرۆ ھیچ کارتکه سایه چاکی و خراپی که! بوات
م  ڕ ئه مه  له  ھیچ نادنیابوونکی ئوه واته ، که ستتان پکردووه  بۆخۆتان ھه ی که وه  له  زۆر زیاتره تی ئوه سایه که

  !وا نییه  ڕه تان تییه  تایبه تواناییه
  

ستکی باش و   ئاست پودا ھه خشن و له شق ببه ، ئه کانی دیکه ک شته ، وه وه ت پویشه  نیسبه  به  ئوه پویسته
  ر ئستاکه  ھه ر ئیوه گه ئه.  وه  الشتان بمنته ھا له روه  بت و ھه و ئیوه ره  خۆی بهی وه بیت، بۆ ئه رنیتان ھه ئه

ر   ھه  ئوه واته ڕۆن، که و زیادبوون ده ره کانتان به رزه چ و قه تای ده و به ره  و به می تدا ماوه حیسابتان زۆر که
  !تۆرنن خۆتان ده  پوڵ له  ورده رده و ر بۆیه ، ھه پوتان نییه" خۆدالکاندنی به"ئیستا ھزی 

  
ش ھیچ گرنگی. ن به ر ده سه رجکی دارایی و ئابووریدا به لومه  چ ھه  له ر ئیستاکه  ھه  ئایا ئیوه  که ھیچ گرنگ نییه

ی و رجکی دارای لومه  چ ھه تان و یا خود جیھان له که تان، وته که تان، دووکان و بازاڕه که ته  ئایا شیرکه  که نییه
ن  کانکی زۆر ھه خه!   بوونی نییه،واو ب ھیوا رجکی ته لومه  ناوی ھه  شتک به  بزانن که مه نیا ئه ته. ئابورییدان

ر  سه  بهڕاکششق و ھزی   یاسای ئه  ھۆی بوایان به م به  کاتی داڕمانی ئابووریدا ژیاون، به مانک له رده  سه که
  ست به  وناندن و ھه وان به ئه. ر ژیانی ئاسایی  سه وه ته ڕاونه وتوون و گه رکه کاندا سه ه دارایی ند و کۆسپه موو که ھه

کانیاندا  ر کۆسپه  سه  ھاسانی به  به  توانیویشیانه ر بۆیه کاندا ژیاون ھه ر کۆسپه سه وتن به رکه ئاواتی سه
  .ون ربکه سه
  
کانمان   خۆمان کاته  ئمه چوونکه. بت کانمان باش ده تهش کا م پیه ر به ڕن با ژیانمان باش بت و ھه لگه"
  ".بن ک خۆمان ده ر وه کانیشمان ھه ، کاتهر چۆنک بین  ھه  ئمه ر بۆیه  ھهئافرنین، ده

  )354- 430 (74 ھیپۆ  ئۆفسنت ئاوگووستین
   و ئاینناس شه قه

  
کان  وینییه ر زه  سه  و گرفته کیشه. شکنت کانی ژیانمان تک ده ند و کۆسپه ست و که ربه موو به شق ھه ھزی ئه

مان  ر ھه  ڕک ھهڕاکشھا یاسای  روه ھه. شق و خۆشویستندا  ئاست ھزی ئه ستک بن له ربه ناتوانن ھیچ به
 باش بت یا  که رجه لومه  ئایا ھه ش ھیچ گرفتک ساز ناکات که مه ن و ئه که ک کار ده کوو یه  و وه شقه یاسای ئه

  !خراپ
  

  مکی پوڵ بگۆڕن چهڕ  مه کانتان له سته توانن ھه چۆن ده
  
ر چی  ھه. ردا دت سه  ژیانتاندا ئاوگۆڕی به یش له و ی ئه هن، ڕاد ڕ پوڵ باشتر که مه کانتان له سته  ھه رکاتک ئیوه ھه
  و پوه توانن زیاتر له ش ئه دهو ڕا ر به بت، ھهتر  شبینانه و گهرنیتر   ئه باشتر، وه ت پوه  بابه  له وهکانی ئ سته ھه
  .و خۆتان ڕاکشن ره ی میغناتیسی به  شوه به
  
زت و  به تان داده  ورهک یه می زۆری پسوله قه  بینینی ڕه ر به  ھه وه بت، ئه پوتان زۆر نهسامان و   ر ئوه گه ئه
   ئوه دا که و کاته ڕک له.  وه نه  خۆتان بوبکه  له وه ت پوه  بابه ستکی خراپ له  ھه ی که وه  ھۆی ئه بته ش ئه مه ئه
رنی و خراپ  ستکی نه نونن، ھه  خۆ ده وت له سوکه  ھهدا که  ئاست پسوله رنی له زیو و نه دابه  کی وره یه  شوه به
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و  ریش له و قوورست زبایی دیکه دووایدا کاغ مدیسان به  زۆریش ھه ئیحتیمالی ور و پشتتان و به نرن بۆ ده ده
 ک یه  پسولهی  پاره کاتک ئوه.  وه گرنه رده ش وه وه ر ئه خشن، ھه ر شتک ببه  ھه ئوه!  وه تان بۆ بته شنه چه
دا  و کاته  له  که وه وشتک ببیننه  جۆرک ڕگا و ڕه  به  ئیوه  که یه مه موو شت گرنگتر ئه ھه دا له م کاته ن، ئا له ده ده
ستکی   ھه دا که و کاته رگیز له  ھه واته که.  وه نه  خۆتان بنونن و بو بکه ستکی باش له ن ھه ده  ده که  پوه که

   ئوه کات که  واده سته و ھه  ئه تان، چوونکه که ا بانک بۆ دانی پوی پسولهچن بۆ پۆست ی  مه یه خراپتان ھه
  !رداختی ببن  په  و ناچار به وه  بۆ بتهتان  پسوالنه و شوه ر له  ھهپاشانیش

  
 ھزی  ب ئوه و باشبوون بگۆڕن، ده ره کانتان به سته داندا ھه  کاتی پوی پسوله موو جارک له ی ھه وه بۆ ئه

   که وه  بگۆڕنه  شتکی دیکه  ئاسا به مه کی یاری و گه یه  شوه کانتان به   کار و پسوله نه بخهیاتتان  وناندن و خه
  مه قه و ڕه ئه  ن که  بۆخۆتانی ونا بکه توانن ئوه  ئه بۆ نمونه. بت  ئاستیدا ھه کی باشتان لهست یان ھه مجاره ئه

 بیاری   به کوو ئوه ، به  پشتر کیوتانه  که ن، دانی نرخی شتک نییه یده  ده  و ئیوه یه وه که ر پسوله سه هی ب پوه
  ، یا به وماوه  لی قه خشن که  ببه کی دیکه  مرۆیه وت پوڵ به تانه  ده وه  ناخی دتانه ی خۆتان و له ستانه ربه سه
 ژیانی خۆتان و   که  درووست کردووه تگوزاری باش و ھاسانی بۆ ئوه ی خزمه وه ر ئه  به ن له ده کی ده یه ریکه شه
وت  تانه هخشن ئ به یان ده پ  که  پوه م به ش به  و ئوه وه  بۆته  ئاسووده تگووزاریه و خزمه تان به ماه بنه
  !ن بکهو سپاسیان  کناس بن مه ئه
  

 خودیا. گرن ریده  وه ی مانگانه ک موچه ه و  ئوه کی بانکین که  بۆتان دن، چهی و پسوالنه  ئه ن که ا بکهبۆخۆتانی ون
ی  وه ، ئاخر بۆ ئه ۆ ناردوونی ب که سه  وه ی که ته شیرکهو   ئهنرن بۆ ستی پزانین ده کاندا ھه  کاتی دانی پسوله له
و ئاو    ئلکتریسیتهبن بۆ ھنانی بژر ده  شوکرانه–بینن   قازانج ده ته و شیرکه کانی ئه تگووزارییه  خزمه  له  ئوه که

  له. توانن بژین  ناو ماکدا ده  و له یه کتان ھه نایه رپه  سه  ئیوه ی که وه خود بۆ ئهکانتان یا بۆ ناو ماه و گاز
  ر ئوه گه ئه!". م دا که سپاس، پوه"کیدا بنووسن  یه ر گۆشه  سه ن، له ده  ده ریکن پوی پسوله  خه وه ئی کاتکدا که
  که ر پسوله سه ن و له  بدهشکی وا به ن، ئه  بده وه ر ئیستا پکه کانتان ھه  ی پسوله وه  بۆ ئه ان نییهواوت پوی ته
ن ڕاست  که ستی پده یاڵ و ھه  خه  ئیوه ی و شته  ئایا ئه  که وه  ناپرستهڕاکشاسای ی!"  و پوه سپاس بۆ ئه"بنوسن 

  وه  دنیاییه ویش به خشن و ئه یبه  و ئه وه نه که  بوی ده  ئیوه  که وه داته  ده سته  ھهو نیا والمی ئه و ته ئه.  و ڕئاله
  . بسنووره

  
ی  کوو ڕاده کریت، به ت ده ژیت خه ی تیدا ده و کاته یت یا ئه یکه  ده ی که هو و کاره  ھۆی ئه ک به  ژیانتدا نه تۆ له"
  ".کات  ژیانتدا دیاری ده  لهشت که ته رزی و نزمی خه خشیت به یبه ی ئه شقه و ئه ئه

  )1347- 1380 (75ینا س سنت کاتارینا فۆن
   ی کاتۆلیک یسهن  که ر به  سه وه  بواری ئاینناسییه سووف و دوکتۆر له یله فه

    
ند   چه وه هزیاد ن بژو و ڕزق و ڕۆزیتان به  بکه مه ر ئه گه ن، ئه بژری بۆ بکه کرانهگرن، شو رده  وه  موچه کاتک ئوه 

  ر له ی ھه وه گرن، بۆ ئه رده  وه چه کاتک مو ستی باشیان نییه  ھه هو خۆیانه کان ھیچ به ڤهمرۆی  زۆرینه! بت قات ده
ویان  بژی ر کاتک که  ھه سانه م که ئه !شیان بکات؟ لۆن تا کۆتایی مانگ به چ مه  ئه  که وه نه که  ده وه  بیر له هتاو ره سه
. خشن ویستی ببه شق و خۆشه دا ئه و کاته  ناتوانن له ن که ده  کیس خۆیان ده لکی ئجگار گرنگ له گرن ھه رده وه
ست   ده ، شاکری به مه  که نده  چه ی که وه  ئهر چاوگرتنی به  ب له یشت، به ستتان گه  ده ر کاتک پوڵ به  ھه واته که
ک  ر وه  و ھه یشنه ر و مولتی پلیکه زیادکه ترین ھزی به وره بژریی گه کرانه شو  که وه نه  بکه وه بیر له! ن بیشتنی گه
ک بن،  بژری چ شتھایه وکرانه ش  ئوه گرنگ نییه"! کات اد دهتت زی ت، نیعمه کری نیعمهشو"کووترت  ده
  ! وه گاته  پیتان ده وه ند قاته زیاد و چه ک بن، به ر چییه بژری ھه کرانهشو
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  رگرن وهک  ن بۆ یاریکردن کهکا له موو ھه  ھه له
  
  وه خۆتانه ستی جوان له ربگرن و ھه ک وه لک که موو ھه  ھه بوو، له روکارتان ھه ڵ پودا سه گه ر کاتک له ھه

  اتک ئوهک. ن ند قات زیاد بکه ڕ پوڵ چه مه  له وه رنیتانه ستی ئه ی ھه  بۆنه کانتان به ی داراییه وه  بۆ ئه وه نه بوبکه
. ن شق بکه  ئه ست به ن ھه ده سک ده  که اتک پوڵ بهک! ن شق بکه  ئه ست به دا ھه و کاته ن، له ده  دهک یه ریکن پسوله خه
ن،  ده ی ده ته و شیرکه ن به ریکه  ئیستا خه ی ئیوه و پوه  ئه ن که  بۆخۆتانی ونا بکه خۆشحاڵ بن و وه روونتانه  ده له
تی  یفییه ند و چۆن یا که ی چه وه ره  سه تگووزاری زیاتر و بردنه ریان بت بۆ خزمه تیده توانت یارمه  ده نده چه

ی  وه بن بۆ ئه رتان ده تیده  زۆر یارمه م وناندنانه ئه. کانی  کرکارهند و و کارمه  ته و شیرکه ئهکانی  تگووزارییه خزمه
،  ی داوتانه  پوه و به شبینی و خراپ بۆ ئه ستی ڕه ر ببن تا ھه خۆتان ده رنی له ستکی باش و ئه زیاتر ھه

  باره  ناله رجه لومه و ھه م ناھن ئه رجکی باشی ئابووریدا نین، به لومه  ھه  له  ئیوه کاتکدا که ش له مه ئه
   به  کهسک وت و که که ست ده ی چاکی ده پو سک که جیاوازیی نوان که. وشدار و خراپ بکات کانتان خه سته ھه

ستکی پاک و  ن ھه ، خاوه جیاوازی نیوان شه و ڕاده ر به ، ھه وت زۆره که ی گیر ده مره شی پوکی بخۆ و مه ڕه چاره
  .ڵ پودا گه ند له یوه  په لهبا  ناخۆش و ناتهکی ست ھهن  خاوه و جوان

  
. ن که  یاد نه ش لهستی با ربینی ھه ی ده وه ن بۆ ئه  بکه م یارییه  ئهوت، سکه تان ده پور کاتک ر ھه گه  ئه هخراپ نیی

رنی   ڕووی ئه ، به وه ره  ڕووی سه ، واته ره سه کانی له مه قه  ڕه ی که و ڕووه ن و ئه ینتاندا ونا بکه  زه  لهک یه پسوله
،  وه  ڕووی خواره ی، واته ی دیکه که ش ڕووه م پیه  و به  خۆتانی بناسنن ی پوڵ به واتای زۆر بوون ن و به ونا بکه
ھا  ست وه  قه  به  که کات، پسوله ستتان ده  ده ر کاتک پوڵ به ھه.  مبوونی پوه ری که تی و پیشانده رنییه ڕووی نه
  که توانن پسوله ت ئه نانه  بیبینن، ته  ناوچاوتان بت که وه و ڕوو به ره  سه ی ڕوو به که رنییه  ئه  ڕووه دابنن که

. ر چاوتاندا بت به م له ر ده تان کرد خرا بیبینن و ھه که یری ناوی کیفه ر سه  ھه تاندا دابنن که که  کیفه جۆرک له
   له که رنی پسوله  ڕووی ئه ن، دنیا بن کهربن تان بک پوڵ ده که  کیفی پوه ان لهم  ته  کاتک به وه  له بجگه

   له  ئیوه ی که وه  ھۆی ئه تی ببته یه  چاوتان پوه  که  زۆره  پوه و به ر ئه  ھه م پیه یبینن، به  ئه  و ئوه یه وه ره سه
  !ڕ پوی زۆر مه  بت له ستی جوان و باشی ئوه ی ھه وه ره بیرھنه ن و وه ینتاندا پوی زۆر ونا بکه زه
  
تانی  که  ناوه ی که و ڕووه ر ئه  ھه ی، واته وه گرن، ڕووی پشه رده ک وه  کهیبانک ی متمانه کارتی  ر له گه ئه
 پتان  یه وه ره  سه ی بهتان که  ناوه  که و ڕووه  ئه ی که وه ر ئه به رچاو بگرن، له به رنیی له  ڕووی ئه ، به یه وه ره سه به
،  ک سکه تان، وه که شتان ناوه که ر کارته  سه ڕاندایه و له  گه  و پوتان له  بانکدا زۆره  پوتان له  ئوه ت که ده

  ! لدراوه
  
اندا ینت  زه ن، له که رجی ده ردنن و خه  پوڵ ده وه  گیرفانتانه گرن یا خود له رده ک وه  کارتی بانک که کاتک له 

و   ئه وه  خره ته و نییه  ڕاستیش به ر به  ھه وه  له ، بجگه ت داوه سکی تایبه  که  پوکی زۆرتان به ن که ونای بکه
  ! وه بیننه ش ده و شوه ر به ن، ھه دا بکه که زعه ڵ وه گه وت له سوکه ر جۆرک ھه  ھه ی که وه ن، بۆ ئه رج که  خه پوه

  
ی چۆن  ئه.  ر بووه سه  پوڵ، چاره  به موو پویستیتان دارن و ھه سمایه سکی ده  که ن که بکهئیستا بۆخۆتانی ونا 

 جیان   ج به  بیاره  که وه نه  بکه و کارانه موو ئه  ھه ی ژیانتان بگۆڕن؟ بیر له دا شوه رجه لومه م ھه توانن له ئه
 پی  بت و به کانتان جیاواز ده سته  جۆری ھه وه نیاییه د بت؟ به ستکتان ده دا چ جۆر ھه م حاه ئا له. ن بکه

شتان  کانی له ی جووه ن، شوه که  ده  قسه کی دیکه یه  شوه گۆڕت، به وتتان ئه سوکه ش ھه ستانه و ھه ئاوگۆڕی ئه
کانی ژیان  ھا ڕووداوه روه ت و ھه رجی تایبه لومه ، ھه کانی دیکه  خه یشتن به  کاتی گه وتتان له سوکه گۆڕت، ھه ده
یی و ئارامیی  ش ئاسووده وه پاش ئه!  کانتان گۆڕاوه سته  ھه ی که وه  ھۆی ئه نیا به گۆڕت، ته واوی ده  ته به

رجیشدا زۆر  لومه  دژوارترین ھه ت له نانه ن و ته که ری ده وه خته  به ست به دا ھه لره.  وه بته ڕووتان ده ڕووبه
 ب   ژیانتان بهکانی داھاتووی ی ڕۆژه  دانه  به  دانه وجار چژ له ئه. نونن وت ده سوکه  ھهیاییژ  ھه به و نبوور سه

ن،  اندا درووستی بکه خۆت  له  ئیوه  پیویسته  که یه سته و ھه ر ئه  ھه مه ئه. گرن رده  وهک یه ڕاوکه قیی و ده له ھیچ قه
بت  دا درووست ده  ئیوه  له  که لکانی پوه ستی ب ھاوتای پیوه و ھه ر ئه ش ھه مه  ئاشقی پوڵ بن و ئه  پویسته واته

  !کات ژوو ده و ژیانتان ئاوه
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کانتاندا  دیی ھاتنی ئاواته  کاتی وه  له ن که  پ بده ره خۆتاندا په  له خشانه به رز و وزه  به سته ھه  جۆرهو  ئه"
ی  وه ر ئه گه  ئه زموونیتان بکردایه ویست ئه تانه  ده  ئوه ن که نا بکهینتاندا و  زه ستک له ھا ھه وه. ن که زموونی ده ئه

و   ئه  کهوتوو بن، دنیا بن رکه دا سه سته م وناندنی ھه ر له گه  ئه که. دیی ھاتبایه ر ئستا وه ن ھه که زووی ده ئاره
  " . دیی خوازن دته ی ھیوای ده ئاواته

  )1905- 1972(داڕد نیل گۆ
  را نوگهری  نووسه

  
    بن به پوڵ به
  

سکی  ند بوونی که مه وه  یا خود دهوتن رکه  بیری سه هو ونه که ر کاتک ده  ھه ن که  بکه یه م وته ر ئه سه ڕامانک له
ھا   بۆخۆشتان وه م ڕکاره  به رفرازی بۆ بخوازن، که  ئاواتی سه وه  دتانه ش بۆی دخۆش بن و له وا ئوه دیکه، ئه

ردن و   خۆتان بگه  ئوه دات که تان نیشانی ده وته سوکه  ھه م جۆره ئه!  وه گرنه رده لک وه پۆل و فکانسگه شه
  ور و پشتتان، به سانی ده وتنی که رکه  سه لوێ دخۆش بن به  تا بۆتان ئه واته که. رنی و باشن پۆلی ئه نی شه خاوه

 کاتی بیستنی   له وتی ئوه سوکه  جۆری ھه ، چوونکه ست ھناوه ده ن بهوتنتا رکه ھوو بۆخۆتان سه نه  ئه جۆرک که
دیھاتنی ئاواتی  بن بۆ وه کاتک دخۆش ده.  بۆخۆتان نووس سازه  زۆر چاره کانی دیکه وتنی خه رکه وای سه ھه
ن و بۆ ناو ژیانی خۆتانیان  که وتن بۆ الی خۆتان ده رکه خرھاتنی دراو و دارایی و سه  ڕاستیدا به  له کانی دیکه خه

بن یا خود دساردی  ک دخۆش نه وتنی خه رکه دا بۆ سه ستیارانه  ھه  کاته مجۆره ر کاتک له م ھه به. ن که ڕاکش ده
رنیشتان  وجار ومی نه ، ئه وه نه  بو بکه وه  خۆتانه رنی و خراپ له ستی نه ن و ھه خۆتاندا نیشان بده یی له و ئره

کاتک . تۆرنن  خۆتان ده  له و فکانسانه  و ئه وتن و دراو و دارایی بۆ الی خۆتان نیشان داوه رکه  ھاتنی سه به
 ڕاستیدا ڕکۆردکی  گات و له زن ده وتنی زۆر مه رکه  سه تک به وه یا خود شیرکه باته خت ئه سک بلیتی به که
.  ئاوات بخوازن وتنی زیاترین بۆ به رکه ن و ھیوای سهنیا دخۆش بن بۆیا شکنت، ته وتنی نوێ ده رکه سه

پۆل و فکانسی  وانیتردا شه وتنی ئه رکه وای سه  کاتی بیستنی ھه  له  ئیوه  پویسته  که یه مه ی ئه که ڕاستییه
ش ومی  وهکانتان، ئ  باش و جوانه سته  نیشاندانی ھه ی به وه  بۆ ئه وه نه  خۆتان بو بکه وان له ھاوئاستی ئه

  ! وه رنی ببنه  ژیانی ئه  له مجۆره و پیری ئه ره  ژیانتاندا به  و له وه نه کان بده زنه  مه وتنه رکه  سه رنی به ئه
  

 پای دروستکردنی  مبوو له بوو و نه رچیم ھه کرد، ھه  دروست ده76یا ڕازم" س"ی ند ساڵ پش ئستا کاتک فیلم چه
بانکم زۆر ببون، ی  کانی کارتی متمانه رزه  قه مشوه  مینووس ڕاکشابوو و به انک پوم به ب دا دامنا، له م فیلمه هئ

.  وه رزه ندین میلیۆن دۆالر قه  ژر باری قوورسی چه م چووبووه که ته  سنوور و شیرکه یشتبووه م گه که  ماه77ھنی ڕه
واو  دا بۆ ته  دژواره رجه لومه و ھه له.  ن خراپ نییهر م ده قه سک به رجی ئابووریی ھیچکه لومه و کات پموابوو ھه ئه

مزانی  ناسی و ئه  زۆر باش دهم ھاوکات یاسای ڕاکشم وو، بهش ب  پوی دیکه م ھشتا پویستم به که کردنی فیلمه
یرانی دارایی   قه یشتنی پوڵ له  گه ی به وه  پوڵ ڕامنم، بۆ ئه  له وه رنی و جوانه ستی ئه  ھه نیا به  ته  پویسته که

 و  وه بوونه کانم قوورستر ده رز و قۆه ی قه موو ڕۆژک ڕاده  ھه  دژوار ببو، چوونکه وه المه م زۆر به ر، به  ده بمه
ی  چهزانی چلۆن مو شمده ت نه نانه  ته ژر گووشاردا بووم و  و له وه ویسته کانیان لم ده داواکارانیش پوه

  . وه ساسیم دۆزییه تی و ئه ڕه کی بنه یه  چاره وابوو ڕگه م، که کانم بده ره رمانبه فه
  

من .  مینوس ڕاکشا م به د دۆالری دیکه ند سه  کارت، چه رگرتن به ری پوڵ وه  ئامری خۆسه چووم بۆ بانک و له
 ، پ بکم وه  ماه بۆم و خواردنی بده کانمی پ رزه  و قه پسوله ی بتوانم وه تاجی پوڵ بووم بۆ ئهوکات زۆر موح ئه
کدا   ناو خه ی پم بوو له وه  شار و ئهباغی ناو ره کی قهقام  شه  چوومه ڕورانه  زه و کاره  جگای ئه م به به
ستام و  وه گرت و ڕاده  ده وه ستمه  ده نجا دۆالریم به  پهکی یه  گه بۆ نمونه.  وه نهتاڵ بوو کانم به  و گیرفانه وه خشیمه به
م پ  که نجاییه وجار په  ئهچت  پوڵ ده  موحتاج به ی بزانم ک له وه کرد بۆ ئه کم ده ی ناو چاوانی خهیر سه

                                            
76 The Secret Film  
77 Hypothek 
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ی پمبوو  وه م ئه م، به ور و پشتم بده ی ده کانه و خه ی ئه  دانه  به  دانه  پوڵ به کرد زم ده  حه وه  ده له. خشی به ده
ر   ھه م، به ب بیانده ی پموابوو ده وانه رگرت و ئه  وهمک  دم که  له ر بۆیه  ھهکرد، ده ی نه که و خه موو ئه شی ھه به

 ئاشقی   ژیانمدا بۆخۆم بوومه مین جار له که دا بۆ یه و کاته له. وه خشییه موویم به نجا دۆالرم دا تا ھه  و په کامه
رنی  ی ئه رگرتنی وزه ک و وه تیدانی خه کوو یارمه ه خۆی بوو، ب که ک پوه  ھۆکار نه بووه  ده ی که وه م ئه پوڵ، به

ینی بوو  ڕۆژی ھه.  وه دایه  مندا خۆیان نیشان ده  له  که رگرتنی پوڵ و پزانینیان بۆ من  وه وان بوو له و دخۆشی ئه
ی کردبووم دم  و کاره  له ممه ھنده کشه  و یه ممه  شه وتوو، واته  ڕۆژانی کۆتایی حه  له ر بۆیه م کرد، ھه و کاره  ئه که

  . خوار ھاته  خۆشیاندا فرمسکم ده ند جار له  چه خۆش بوو که
  

  رساماویی ھاته کی سه یه  شوه زار دۆالر به ر ڕوویدا، بیست و پنج ھه رسووڕ ھنه  ڕووداوکی سه ممه ڕۆژی دووشه
ک  یه  کیسه  وابوو که وه کوو ئه ر وه ، ھه وه مه  بکه وره  گه و ڕووداوه وت ئه ی بمھه وه  ب ئه م، به که ناو حیسابی بانکه

 له ھادارم ی به قه ره ک وه مه ڕاستیدا ساک پشتر کۆ له. م، وابوو که وشه  حه وته  پوڵ بکه  پ له وه  ئاسمانه له
ھا کارکم پشتر   من وه  که وه  یادم چووبووه واوی له  ته م به ، به وه کانم کیبووه  دۆسته کک له تی یه شیرکه

م  م له به. ستابوو  و ڕاوه وه ره  سه چووه ده ھیچ نه) سھام(ھا  نرخی بهی ڕابردوودا  کساه م یه ی له وه کردبت، بۆ ئه
   پ چۆته ھا له  نرخی به یاندم که فوونکم بۆ ھات و پیان ڕاگه له  ته  وه مه که تی دۆسته  شیرکه دا له یه هم دووشه

  م کاته یان پوکی باش له وه  فۆشتنه متوانی به وابوو ئه ن، که که ی منیش کیبوومن قازانج ده وانه  و ئه وه ره سه
م  که  بانکییه ڕۆ بیاری فۆشتنیانم دا و حیسابه  پاشنیوه و ڕۆژه ر ئه  بوو ھه وه ستم، ئه  ناو ده دا بته ستیاره ھه

  !یرانک ڕزگارم ببو  قه  دا له  بارودۆخهو  و له وه وته کی ت که ڕووناکاییه
  
کوو بۆ  ، به وه کردبووه تی پودار بوون بو نه  نییه د دۆالرم به ند سه و چه ینی پشوو من ئه  ڕاستیدا ڕۆژی ھه له
نکی  مه هبوونی ت  پاش ھه کرد له زم ده دا حه و کاته له. م  پۆڵ نیشان بده شق و خۆشویستنم به  ئه ی کردبووم که وه ئه

  وه ت پوه  نیسبه م به  پشووه رنییه  نه سته و ھه تی له ڕه رنیم بۆ پوڵ بگۆڕم و ئاووگۆڕکی بنه ستی نه درژ ھه
،  وه کدا بو بکردایه خهناو   ند بوون له مه وه تی ده  نییه م به که ر پوه گه  ئه من دنیام که. پک بنم

ستکی   ھه مبوونی پوڵ که ستی که دا ھه و کاته  له بوو، چوونکه ده ی ڕوویدا نه مه ر ئه ده  قه رگیز به ی ھه که رییه کارتکه
 بۆ  ی من بوویایه که ری کاره شق بزونه نیا ئه  پویست بوو ته  کاتکدا که  له مه  ئه،بوو ر مندا زاڵ ده  سه  به رنییه نه
خشن   ببه و کاره شق به  ئه وه  ده خشینی پودا له  کاتی به ر له گه  ئه دنیا بن که. بت رنی ھه ری ئه ی کارتکه وه ئه
  تی به  دۆالری یارمهد ککی سه سک چه ڕۆژک که.  وه ڕته گه مدیسان بۆ الی خۆتان ده  ھه و پوه ن ئه یکه  ده که

ور  م ده  دابوو، به و ڕکخراوه ی به هور کی گه تییه  بوای خۆی یارمه  به خشی که  بهژاران  ھه ڕکخراوکی خرکردن به
ی  له عامه ترین مه وره  ناچار بوو گه وما که ، ڕووداوک قه که و چه  کاتژمر دووای نووسینی ئه ری ده و به

  !گرت ری نه  سه که له عامه وتبوو ڕابگرت و مه لکی ت که له  خه ی که که ته شیرکه
  
  ".خشین یبه  ئه وه شقه  ئه  به نده  چه  که یه مه کوو گرنگ ئه خشین، به هب  ئه نده  چه  ئمه ھیچ گرنگ نییه"

    ) 1910-1997 (78 ترزا دایه
  تی نۆبل ی خه وه میسیۆنی پیرۆز و بره

  
و  ڕ پوڵ و دراو بۆ ئه مه ردتان له رنی و پاک و بگه توانن بیر و ڕامانی ئه ، ئه یه  و گرفتی مادیتان ھه ر کشه گه ئه

  ستکی زۆر باش و جوانتان له ڕاستی ھه  به مه ن، ئه گه  توی ڕۆژدا پیان ده  له ور و پشتتان بنرن که ی ده مرۆڤانه
ینی   زه ھای له ن و وه موو چاوی بکه یری ده یشتن سه سک گه ر که  ھه به. خشت به  پ ئه وه  دراوه ند به یوه په

وان  ی ئه و شادیی و خۆشییه خشن و پاشانیش ونای ئه به یان پوکی زۆر ده ر کامه  ھه  به ن که خۆتاندا ونا بکه
دا دروست  و کاته ی له پۆشه و ڕه  ئه وه ست ناسکییه  ھه به. بن ر ده  دهی خۆیان خشین پیان، له  پاش پوڵ به ن که بکه
 دت  سی دواتر که  که  به بووه دروست   که که  باشه سته موو جارک ھه وجار ھه ن و ئه ست پ بکه بت ھه ده
وجار  ن، ئه  بکه وه سته  ھه ک وترا به  وه م کارانه  ئه ر ئوه گه م ئه ، به نیا ڕاھنانکی ھاسانه  ته مه ئه.  وه خشنه ببه

                                            
78 Mutter Teresa 
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  بته ش ئه مه نت و ئه یه گه رزتر ده رنیتر و به  بوارکی زۆر ئه  به وه ت پوه  نیسبه  به ی ئوه قینه ستی ڕاسته ھه
  . باشی بگۆڕت  بارودۆخی ئابووریتان به وه ھۆکارک بۆ ئه

  
  79یتان تی پیشه سایه دروست بوونی که

  
ر دووی   ھه ر زانایی و یا خود وشیاریی و نه ک ھه  نه  چوونکه-   پووچه وه ناخه ست، له ھه  ب  به قینه زانای ڕاسته"
  !شق ئه! شق ئه! شق نیا ئه کوو ته هن، ب که وست ده در قینه کی ڕاسته  زانایه وه  پکه مانه ئه
  ". تی زانایانه  ڕۆحیانه  تاقه مه ئه

  )1727- 1817 (80نیکۆالوس ژۆسف فۆن ژاکوین
  ندیی زانای ھۆله

  
  سته ربینی ھه  ده سک به ر که  و ھه وه  خۆی کۆ بکاته موو سامانی جیھان له توانت ھه شق ئه  ئهڕاکشانیی  وزه

ھیچ . کشت  بۆ الی خۆی ڕاده م سامانانه بت که ئه کوو ماگنت یا ئاسنگرک ده خشت وه شق ببه ان ئهک جوانه
موو  ر ھه ده  قه ش به ر ئستاکه  ھه ئوه. لمنن ت و ئاواتتان بسه وت نییه یدا کردنی پوڵ بتانه  په  به ناچار نین که

! ن یدا که ن و پوڵ په وه کار بکه ز و چژه  حه  به ی که وه  بۆ ئه یھانهم ج  ئه ته ھاتوونه!  یه کانتان پوتان ھه نیازه
ز و ئیشتیاتان بۆ ژیانکی  کات و حه  کار کردن دتانخۆش ده ن، چوونکه ی کار بکه وه  بۆ ئه م جیھانه  ئه ته ھاتوونه

! خشن به  کار ئه شق به  ئه وه  دنیاییه  به هن، چوونک  کار بکه  که م جیھانه ر ئه  سه ته ھاتوونه.  وه ره  سه باته خۆشتر ده
 ناو  ڕژته کی باش پویش ده یه ر ڕژه  خۆسه تی، به ریه  سه ز و ئیشتیاتان له  حه ریکن که  خه وه  کارکه  کاتک به وه

  !ژین  ده  وه ییه ری و ئاسووده وه خته  به  و به وه ژیانتانه
  
وت،  ست که ی پوکتان ده وه ن بۆ ئه  بچن کار بکه وه م ھۆیه نیا به خشن و ته به تان نه که  پیشه شق به ر ئه گه ئه
یاوی  ی خه پیشه. مرت دا ئه  ئوه  کاریش له ز و ئیشتیاتان به ھاوکات حه. ن  پوڵ بگه توانن به وجار دژوار ده ئه

ی  وه بۆ ئهرگرن  ک وه شق که  جادووی ئه  له  که سه  به نده وه نیا ئه ، ته  ژیاندایه  له ر ئستاکه کانتان ھه ئاواته
  ر کاره سه  له ر ئستاکه  ھه ن که ست و ونای بکه ھه. والتان بت ره پی خۆی به  بهر   ھه  کاره م وتنی ئه سکه ختی ده به
تان  یاوییه  خه و پیشه هکانی ئ رنییه  ئه موو بواره ھه. وت که گیرتان ده  وه وه  دنیاییه تانن، پاشان به که یاوییه خه
ز  ، حه وه  کایه شق بته ر شتکدا پی ئه  ھه لهو ر کاتک   ھه خشن، چوونکه شقیان پ ببه  و ئه وه ر چاوتانه  به نه بخه
تان کان ی ئاواته رجکدا پیشه لومه ھا ھه  وه  له  بیرتان بت که له.  وه  ناو ژیانتانه ن، بۆخۆی دته ک بکه ر چییه  ھه له

  ! بواننی بۆ وه شقه  ئه بهر  گه ئهنیا  بۆخۆی دێ بۆالتان، ته
  

پاش .  زرت وێ دابمه تی بوو له  ھیوایه وه که تکدا پ کرده  شیرکه تی کاری له جارکیان پیاوکی بکار فۆڕمی تایبه
 پۆستدا  سی خۆی به  ئادڕه  بۆخۆی به وه ته  ناو شیرکه ن و به  الیه رگیرانی له کی وه یه ستی خۆی نامه  ده ک به یه ماوه
 لۆگۆی  ت کارتی ڤیزیتی به نانه  پکردبوون و ته کانی ئاماژه کارییه ی و باقی ورده که چهی مو ڕادهدا  و نامه له! نارد

ر چاوی خۆی  ند شونی به  چه ر دابوو و له  سه فونی خۆی له له  ته  بۆخۆی داڕشتبوو و ناو و ژماره وه که ته شیرکه
و   له ی خۆی که یاه م وناندن و خه وت به که کان ده  کارته کک له  یه ر کاتک چاوی به  ھه م پیاوه ئه! داینابوون

زرانی  یاڵ دامه  خه  ھۆی به ند ڕۆژ جارک به ر چه ت ھه نانه ته. کرد بژری ده کرانه، شو ره رمانبه دا فه ته شیرکه
ن کا ی ئ مایه وه نارد و پاش خوندنه  بۆخۆی ده وه که ته رۆکی شیرکه ن سه  الیه  لهه ئ مایی پیرۆزباییو خۆیه

  !   ل کراوهکرد که پیرۆزبایی دی خۆی شاد ده
  
ن و  که فوونی بۆ ده له ی ته که ی کاره  بۆ ومی داخوازینامه وه که ته  شیرکه  له دا بوو که رجانه لومه و ھه ر له ھه

ن  که تی ده ن و بۆ وتووژکی حازری داوه ده وجار کاتی ده ن و ئه که دا ده گه  خۆی لهوتووژکی کورتی بۆ پناسی
دوو کاتژمر . ن که دا ده گه  و پرسیار و ومکی باشی له وه بن و لکۆینه شدار ده دا به که  وتووژه رپرس له  به و ده

                                            
79 Karriere  
80 Nikolaus Joseph von Jacquin  
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و   ئه نت که یه گه کات و پی ڕاده فونی بۆ ده له ه ت وه وای خۆشه  ھه  به وه که ته  شیرکه سک له دوواتر که
کی زۆر زیاتر  یه چه مو ت به نانه خواست پ با ته هم ئاواتی بۆ د ر ده  ھه ی که و پیشه ناوبراو ئه. زرندرت مه داده
  !زرا یدرت، دامه  پی وابوو ده ی که وه له
  
شدا  رجه لومه م ھه  له  پیویسته نیا شتک که ن، ته ست پ بکه ندا ده ژیانتا  چ کارک له  نازانن ر ئوه گه  ئه ناته ته

ی   شوه ن به که زوویان ده  ئاره ی که و شتانه موو ئه توانن ھه  ئه مشوه خشن، به شق ببه  ئه  که یه مه ر ئه ن ھه بیکه
ی  پیشه! ن به نووستان ده و چاره ره شقن به  تری ئه  که کانی ئوه سته ھه. ن میغناتیسی ڕاکشی خۆتان که

ستی بنن،   ده  به ی که وه  و بۆ ئه شق ڕک خراوه پۆل و فکانسی ئه ر شه  سه له   ئوه81ری  کاریهوکانتان  ئاواته
  ! خۆتانی پ بسپرن وه شقه  ئه  به نیا پویسته ته
  
  ". وتنه رکه ری کلیلی سه وه خته کوو به ، به ری نییه وه خته وتن کلیلی به رکه سه"

ت شوایتزب1875- 1965 (82ئا(  
  تی ئاشتی نۆبل ی خه وه سوف و بره یله میسیۆنی پزیشکی، فه

    
ر کار و کاسپیتان  گه ئه. رگرن ک وه  که وشته م ڕه وتوو بن، ڕک له رکه  و کارتاندا سه  پیشه وت له تانه ر ئه گه ئه

یه و  م و کووڕی ھه دا که م ناوه  له رن که  دووای شتکدا بگه  به ویسته، پ ھای تدا نییه قکی وه ونه ھشتا ھیچ ڕه
رنی و  ستی نه  ھه وه شه م بۆنه ن و به  دیی ناکه وتن به وتن و پشکه رکه تاندا سه که  کاره کاتک له.  تاه جی به

  رمه تان گه که ره بازاڕی کا ت کاتک که هنان ته.  وه بنه ڕوو ده ڵ شکستدا ڕووبه گه ن، له ده  خۆتان نیشان ده خراپ له
 بو  وه  خۆتانه ستکی خراپ له  ھه  کتووپه ره ره م زه ر ئه به ش له ن و ئیوه که رکی بچووک ده ره  پ زه م له به
   سووارن بهرز و ئایدیای با ھزری به. کات تر ڕووتان ت ده وره کی گه م داھاتییه م کاری و که  پ که ، له وه نه که ده
کانتاندا   کاره کراو له زن و بوا نه چوونی مه  ساکاری و کتووپ پشوه توانن به  و ئه وه شقه کانی ئه پۆله ر شه سه
ن  کان بکه چاکییه  بهست  کانتاندا ھه  کاره  بتوانن له وه وانه  ھۆی ئه  به  که وه  بدۆزنه و ڕگایانه  ئه واته که. دیی بنن به

  کان له رنییه  ئه پۆل و فکانسه ھزترین شه  بتوانن به  که وه نه رجکدا ج بکه لومه  ھه ار خۆتان لهوج و ئه
  . وه نه  بو بکه وه خۆتانه

  
  نه به وقتان ده  کردنیان زه  به ی که و یارییانه ن، ئه  جۆر ڕک بخه مه ی ھه مه ن، یاری و گه یاڵ و وناندن بکه خه
وخۆ   ڕاسته وه نه رز بکه کانتان به  جوانه سته  ھه ر ئوه گه ئه.  وه نه که رز ده کانتان به  جوانه سته  و ھه وه ره سه
کانی   بواره  له ی که تانه و بابه موو ئه خۆشتان بون ھه. ر  سه نه به کاسپیتاندا دهو  بواری کار  وتنتان له رکه سه

خۆشتان بوت . ن وه ور و پشتتانه  ده ی به و شتانه موو ئه  بون ھهخۆشتان. یانبینن موو ڕۆژک ده ژیانتاندا و ھه
 کاتی   له ر ئوه گه ئه!   ھی خۆتان بووه که وتنه رکه ھوو سه نه ی ئه و ڕاده ر به شتان ھه که قیبه وتنی ڕه رکه ت سه نانه ته
   چ جۆره ھیچ گرنگیش نییهریتان ال دروست ببت،  وه خته ستی خۆشی و به ڕاستی ھه کاندا به وتنه رکه سه
ن و الی خۆتان ڕایگرن  گری بده بلکنن،  وه  خۆتانه  به وه دنهبروتن و  رکه سهم   چ بوارکدا، به  و له وتنکه رکه سه

  !ن توانن بکه شق ئه  ئه نیا به ش ته مه و ئه
  

و  رگرتندا ڕزی ئه  وه چهردن یا خود مو کاتی قازانج ک  له نیا پویسته ن، ته که ک ده  چ کار و کاسپییه گرنگ نییه
تی  حمه  داھاتی کار و زه تان که که ست و قازانجه قده ر بت و ڕزی حه گه ئه. گرن بزانن ریده ی وه سته قده حهقازانج یا 

 خۆڕا و   وا لهر ناتوانن ھهھا  روه ھه.  وه بنه وڕوو ده ره  بهڵ شکست و دۆڕاندن گه یانیشدا له و ژ کار زانن له  نه خۆتانه
و   بۆ ئه میشه ھه!  وه ستننه  خۆشتان ده تان خۆڕسک شت له و کاره ی به وه ک بستنن، بۆ ئه  خه ب ھۆ شت له

ن وت دنیا ب تانه ر ئه گه ئه. یاندوون ی پی گه سه و که  به وه نه ی خۆی پاداش بده  ڕاده گات به  پتان ده ی که شته
:  مه ر ده  به ک ڕگاتان له نیا یه ی ته وه ، بۆ تاقیکردنه یه یه م شوه فتارتان به شت و ڕه و تیی ڕه ڕاس  ئایا به ی که وه له
و   به وه ننه تان بگه که ره رانبه  به گات، به ی پتان ده ست و قازانجه قده  پوڵ و حهو  زیاتر له میشه  ھه  ئوه ویستهپ

                                            
 
82 Albert Schweitzer 
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  وه  دنیاییه ، به وه خشنه گرن، ببه ریده  وه ی که وه  ڕاستی زۆرتر له  به ر ئوه گه  ئه که. ن یکه  ده ی که ته کار یا خزمه
تان  که خششه  زوویی ئاکامی به گرن و به ده نگاو ھه ریکن ھه وتن خه رکه ی سه و لووتکه ره تاندا به که  کار و کاسپییه له

  . وه گاته پ ده
  

   وه کاته ین ڕگاکان تاقی دهشق زۆرتر ن، ئه  قازانج بکه ی ئوه وه بۆ ئه
  

ن  که زی لده دا حه م ژیانه ی له و شتانه موو ئه  ھه  به وه  ھۆیه توانن به  ئه مۆکه  ئه  ئوه  که که یه سته ره نیا که دراو ته
ن،  وونیان کهزم ن و ئه توانن پیان بگه  دراو ئه  به  که وه نه که تان ده و ئاوات و داخوازییانه ر بیر له گه ئه. ن بگه
   ھیچکات ناتوانن به  ئوه بت که  ئاست دراو دروست ده دا له  ئوه شق له ر و شاد ھاوڕاستای ئه ستکی دخۆشکه ھه
بژرن  کارک ھه. ن زموونی که یخوازن ئه ی ده وه ن و ئه  بگه  شیرین و جوانه سته و ھه  پوڵ به  له وه نیا بیر کردنه ته
 بۆن،  وه شتانه کانی دیکه ز و ویسته  شون حه م به ر ده ن و ھه وت بیکه تانه  ده ز و خوولیاوه  حه ه ب  ژیانتاندا که له

ش  مه یشتن و ئه  ھیوای پگه  پن له  دایمه بن، وه عشووقه  شون مه هی ب وه ک ئه دا وه دوواداچوونانه م به ی به وه بۆ ئه
نیا  تاندا ته ونه م ھه موو ئه  ھه ر له گه م ئه به. رن  به ھره شق به ک ئه ریایه  زه توانن له ئه  ئوه و  ره رسامھنه سه

  ! نسیب نابت شق به  ئه وتۆتان له  ئهی شتک وه  ددا بت، ئه خوولیای پوتان له
  
توانت  شق ئه  ئهیڕاکشانی  م ھز و وزه نونت، به کان ده  ئاواته یشتن به ی گه سته ره نیا که ر چی پوڵ ته گه ئه

   له رزه  ھه تاڵ و  بیری به واته که. ن کانتان بگه  داخوازییه ی به وه  بۆ ئه وه ر چاوتاندا بکاته  به ڕگای زۆر و بۆر له
ی  رگیز بازنه ھه. کانتان  ئاواته یشتن به ی گه سته ره  تاقه که نه که  دراو مه یشتن به نیا گه  و ته وه نه خۆتان دوور خه

ک  وری خۆتان کۆمه  ده ن و له که پس ده تان خۆتان حه م کاره  به ن چوونکه که  و ھزری خۆتان سنووردار مهبیر
  ! وه ستته به ست و پ و بیر و ھزرتان ده  ده ن که که سکرد ساز ده سار و سنووری ده حه
  

نی ئۆتمۆبیلکی   خاوه ر و ئاۆز ببته مه یر و سه  توانیی پاش ڕووداوکی سه  که یه سانه و که کک له م یه که خووشکه
 نو   له وه یه که  ئۆتمۆبیله  پ سوک ھات و به  له خووڕی که ی لیده که و شونی کاره ره ڕۆژک به. نوێ

 واندا هی ئ کی ئازایانه یه وه  کرده  لهوتن وانانی فریاکه تی پاسه  یارمه  به وه  خۆشییه م به  کرد، بهدا گیری که سوه
 کاتی   له شه ر بۆیه  و ھه وه ترسییه  مه وته  گیانی بکه بوو که  زۆر نه  ھنده که  ڕاستیدا قووالیی ئاوه له. ڕزگاری بوو

  شک له ت به نانه ته.  بوو وه ر لوه  سه کی به یه نه خه رده م زه ر ده و ھه کان، ئه ره تیده ستی یارمه  ده ڕزگارکردنیدا به
ه  ھه و له  شه یه رانه  ڕزگاریده وه و کرده کانی ئه نهفیلم و وو کرایه وه کانی تلویزیۆنه وام   پاش ئه وه  داخه به. وه  ب
ککی بانکی به   چه برد که وتووی نه م دوو حه وت، به  کار که واوی له  ته م به که ی خووشکه که  ئۆتمۆبیله ڕووداوه

م ھیوا و ئاواتی  ر ده ی ھه و ئۆتمۆبیله  ئاکامدا توانی ئه ستی و له  ده یشته  گه  وه ییهر  سه ی پوڵ به وره مکی گه قه ڕه
  . بکت که و چه خواست به بۆ ده

  
کی کورت پش ئستا  یه و ماوه  ئه  که یه مه مدا ھاتبوو ئه که ر خووشکه سه ی به م ڕووداوه شی زۆر خۆشی ئه به 

ی بۆ کینی ئۆتمۆبیلکی   پوی زیاده شه ر بۆیه یدا کردبوو و ھه که  خانووه تیی له ڕه  بنهنکردنی  و نۆژه وه نوکردنه
 کاتک  چوونکهینی خۆیدا ونا بکات،   زه  ئۆتمۆبیلکی جوان له بوو که ی ھه وه م توانای ئه به، بووما  نه دیکه

   چاوانی ھاته  خۆشیاندا فرمسک له  لهم  بکت، ئهمان توانیبووی ئۆتمۆبیلکی نوێ بۆخۆی ی دیکه که خووشکه
موو شتکی   ھهڕاکش یاسای  مان ڕاما که و خووشکه ی ئه  نوکه  ئۆتمۆبیله  له وه شقه  ئه  به  ھنده واته که. خوار

  ! شقه  واتای ھزی ئه  به مه مان بکات، ئه م خووشکه ش به ی بتوانت ئۆتمۆبیلکی نوێ پشکه وه ڕکخست بۆ ئه
  

   باشی له شق زۆر به  ھزی ئه  کاتکدا که ن، له گه تان ده که  خواسته  به وه که  چ ڕگایه رگیز نازانن له  ھه ئوه
ت و   ھیوایه  به ره ر ڕاستای ژیانتان بگۆڕن و په گه  ئه خراپ نابت که!  کان ئاگاداره رده کان و پشتی په نھنییه

 ھزی  ی که وه ئهن بۆ  ری بکه وه خته  به ست به  ھه وه  ناخی دتانه و لهن  تان ونا بکه که داخوازییه. ن بواتان بده
 ھزی  نگه ڕه. ن تان بگه که  ئاواته ی به وه ر ڕی بۆ ئه  به ق باشترین و ساکارترین ڕگاتان بخاتهش ی ئهڕاکشان
رک و  ده   له  که ھاتووه  بن نه ھزکی له شق  ئه. شق بسنووره  ئهم توانای ی مرۆ سنووردار بت به وه نهبیرکرد

  موو شتکه  ھه یشتن به ی گه سته ره  که  پوڵ تاقه ی که یاڵ و وناندنه و خه  به واته که. دا ناگوونجت  ئمهستی نه
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 ئامانجی   تاقه نه  پوڵ بکه یشتن به نابت گه. ن که دا سجن مه یه وه  بیرکردنه م جۆره ساری ئه  حه ژین و خۆتان له مه
کی نوێ،  نی خانوویه  خاوه مان ببنه  ته ر به گه ئه. کانتان بت  ئاواته یشتن به بت گه کوو ئامانجتان ده خۆتان، به

تی،  رگکی تایبه وت جلوبه تانه ر ئه گه ئه. ن ست پ بکه  خۆتاندا ھه  له و خانووه  چژی ژیان له  ئیستاوه ر له ھه
  ک، ژیانتان له  زانکۆیه وت بچنه تانه ر ئه گه بت، ئه بیلکی شیک و جوانتان ھهلی جوانی ناوماڵ و ئۆتمۆ ل و په که

 یی ی حیرفه  شوه رزشوانک به رک و وه کته ک ئه ک ببن و وه ن، فری مۆسیقایه ست پ بکه دا ده وتکی دیکه
  کانتان له موو داخوازییه ھه. ینی خۆتاندا  زه ن له نیا ونایان بکه ن، ته ر بکه ن و ناوبانگ ده کار بکه) پۆفشیۆناڵ(

  !بن ج ده  بۆتان جبه وه لکی ھاسانه گه ڕگه
  
  بینت کی ده ره شق ڕۆی سه ئه
  
وا  ن، ئه  بکه و کاره ر ئه گه  ئه که. زانن رزتر مه  به شق به  ئه رگیز پوڵ له ھه:  یه ک یاسای ھه  یهڕ پوڵ مه لهشق  ئه

  شق به  ئه پویسته. ن کهبووڵ ب  قه ره به و   ب بنه کانیشی به وه  کاردانه  و پویسته دووهشقتان پشل کر یاسای ئه
  ئوه. پنت شقدا بسه ر ئه سه رمان به ھیچ ھزک ناتوانت فه. تدارتان بت سه ت بکات و ده تاندا حکومهر ژیان سه
  ی به وه ربگرن بۆ ئه ک وه شق که  ھیزی ئه رن و ھاوکات لهرگ ک وه ک که یه سته ره کوو که ر وه  پوڵ ھه توان له ئه

رنی و   نه  ڕووداوه شقدا زاڵ بت، سوک له ر ئه  سه  ژیانتاندا پوڵ به ر له گه م ئه ن، به کانتان بگه داخوازیه
 قووڕگ و  نه ر بخهت بای غوروم ئاشقی پوڵ بن و ھاوکا  ھه  که ھیچ موومکین نییه. ن که کان ڕووتان ت ده خراپه

ن،  وت بکه سوکه کدا ھه ڵ خه گه  له وه رنییه ستی نه  ھه بهزلزان و  خۆبهی ناشرین و   شوه  و به  وه تانه به بغه غه
تیتان،  کانتاندا، سمه ندییه یوه  په کانی ژیانتان له رنییه  نه  پش، بواره  بگرنه وشته م ڕه ر بت و ئه گه  ئه چوونکه

  !دات ر ده ریتان به وه خته  ژیانتان و به  و ئاگر له وه کاته ق ده کانتاندا خۆی زه ریی و داراییه وه هخت به
  
شق  ئه:  یه  ھه سته به و مه یشتن به ک ڕگا بۆ گه نیا یه  ته  که  بزانن ، پویستهژین  ده وه شقه  ئاواتی ئه  به ر گه ئه"

ش زۆر  شنه و چه ر به ن، ھه خشن و بیده شقی زیاتر ببه رچی ئه  ھه ئوه.  وه ربگرنه شق وه ی ئه وه خشن بۆ ئه ببه
میغناتیسک بۆ شنی  چه  ی ببنه وه ن، بۆ ئه شق باری خۆتان که  ئه لوێ  بۆتان ده ی که و جگایه تا ئه.  وه گرنه رده وه

  ".ور و پشتتان بۆالی خۆتان شقی ده رگرتنی ئه ڕاکشان و وه
 ز ھان1866- 1949(چاڕل(  

  را ری نوگه نووسه
    

 و  بوو بۆ ژیانکی ئاسووده ک ھه ر چییه  ھه  پویستیتان به ی که وه  بۆ ئه م جیھانه ر ئه  سه ته  ھاتوونه ئوه
 ئازار بینین   ئازار بچژن، چوونکه ی که وه  بۆ ئه  جیھانهوی و م زه ر ئه  سه ته نهھاتوو  نه ئوه. ن ر پی بگه وه خته به
 پشخستنی   به کرت که  دیی ده دا به مه کانی ژیان ئاله جوانییه. دات  ده م جیھانه کانی ئه رنییه  نه  بواره  به هر په
 و چژ و الیخۆتان ڕایکشن ره  به یه ی ھه و پیویستیتان پ  دتانه  و به  پخۆشه م جیھانه کتان له ر چییه شق، ھه ئه
ی  وه ن بۆ ئه گه  پویش ده شق به  پشخستنی ئه وا به  پوڵ بت، ئه یشتن به ی گه گاکهر ڕ گه ربگرن، جا ئه  ژیان وه له
  !ن کانتان بگه کانی ژیان و ئاواته  خۆشییه  به و ڕگاوه له
  

   ھزکانی کورتکراوه
  

 ر کانی جیھان بۆ الی خۆی ڕاکشت و ھه سمایه موو ده  ھه  که یه  توانایدا ھه شق له  ئهڕاکشانیھزی  •
ر چاو که   به  دته ک ئاسنگره خشت، وه شق ببه  ئه وه کانه  جوانه سته ربینی ھه  ده سک به که

 .کیشت کانی ژیان و پوڵ بۆ الی خۆی ڕاده پداویستییه
ر  ی ھه وه ، بۆ ئه یه ڕ پوڵ ھه مه ستکتان له  ھه ه چ جۆر ری بن که  ھاسانی ده توانن به  ده  ئیوه ر کام له ھه •

ت   نیسبه ستکی جوانتان به ، ئیتر ھه وه کانتان خراپ بووه زعی گیرفانه  و وه وه م بووه پوڵ التان که  که
 . نامنت وه پوه
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   که یه میشی ھه ھا ھزکی دووھه ر وه ھه. توانت پوڵ بۆ التان ڕابکشت  و ئه یه شق ھزی ڕاکشانی ھه ئه •
 ! بلکت وه  یا پتانه وه بته  و پ و پووچ نه وه نتهی پوڵ التان بم وه  ھۆکار بۆ ئه بته ده

و  ی له وه  بۆ ئه وه  ئاسا بدۆزنه مه لکی گه ن، ڕگاگه  بانک یا پۆست بده  لهکانتان  پسولهوت تانه کاتک ئه •
ستتان   ده نه گه  ده کی بانکین که  چه  و پسوالنه  ئه ن بۆخۆتان که ای بکهون. بت ستکی باشتان ھه دا ھه کاته

  ن که که ب تانه و شیرکه کانی ئه تگووزارییه  خزمهکناسی مه وت ئه تانه  ئه و کاغزباییانه  دانی ئه یا خود به
 . وه گاته  پ دهیان که پوی پسوله

! کانیش بن مه  که بژری پوه ت شوکرانه نانه  که ته  پویسته  چوونکه یه ڵ ھهتان پو نده  چه ھیچ گرنگ نییه •
 .کات  ڕزق و ڕۆزیتان زیاد دهکناسیی مه  ئه  که وه چته ان نه بیرت  گوتان و له نه  بکه کوو گواره  وه م خاه ئه

ر   ھه وه شه وه بوونی ئه  ھه ت به نانه م ته ، به وه کاته م ده کانتان که  داراییه رج کردن و دانیی پوڵ له خه •
کات و بۆی  یدا ده  فراوانی پوڵ په  به ی که سه و که نیوان ئه  له.  وه نه  خۆتان بو بکه ستی چاک له ھه
 و  وت جیاوازی زۆره که ست ده ت ده حمه  زه ی به مره  نانکی بخۆ و مه  پارووه سکی که ڵ که گه بارت له ده
 جیاوازی رنیدا ز و نه ستی ناحه ڵ ھه گه رنی له ستی جوان و ئه  نیوان ھه کرت له ش ده یه و ڕاده ر به ھه
 .بت ھه

ر  ڕ پوڵ ھه مه ستی باش له ی ھه وه ربگرن بۆ ئه ک وه  که  پسوله  کاتی دانی پودا له ر له گه خراپ نابت ئه •
رنین و ڕووی  کان ئه هی پسول وه  ڕووی پیشه ان کهن بۆخۆت ونای بکه.  وه  بخی دیانتاندا بمنته م له ده

ی  وه  خۆتان بت بۆ ئه رنی له ن ڕووی ئه ده  ده ریکن پوی پسوله ر کاتک خه ، ھهرنین ه ن وه پشته
 !رنی بمنن کانتان ئه سته  و ھه وه نه رنیش بیری ل بکه ئه

 کاتی شادی   له  که یه مه  ئه بت، گرنگ بۆ ئوه  ده نده ره وت و به که رده  بوارکدا سه  ک له  که گرنگ نییه •
ی  وه شدار بن، بۆ ئه ودا به  شادی ئه  بۆی شاد بن و له وه  قوویی دتانه ش له وهدا ئ سه و که ربینی ئه ده
 !ن و بۆ الی خۆتان ڕاکش بکه وتنی ئه رکه  سه که

ر  گه  بزانن، ئهگات ستتان ده  ده ی به وه رگرتندا ڕزی ئه  وه  کاتی قازانج کردن یا خود موچه  له پویسته •
ن، ڕزی زۆرتر   بگه  لووتکه  و به وه ره  سه  بۆنه که  یه  به که قی یه ره وتن و ته ی پشکه یژه وت په تانه ده
تان  که چه مو تی زیاتر له م کار و خزمه دهر  ن ھه وڵ بده خشن، ھه تان ببه که  کاره گرن به ریده  وه ی که وه له

 !ش کردبت پشکه
شق  ی ئهڕاکشھزی . ن کانتان بگه موو ئاواته  ھه  به وه  ڕگایه توانن له  ئه  که که یه سته ره  که پوڵ تاقه •

و  کک له نیا یه  پوڵ ته یشتن به  گه واته ، که وه متاندا بکاته ر ده  به کی بسنووری زۆر له توانت ڕگاھایه ئه
 ! وه تییه ه ڕووتاندا کردو شق به  ئه  که یه ڕگایانه

و  یشتن به  شون گه ن و به تی بیکه زتان لیه  حه ی که و کاره ن، ئه وت ونا بکه ی خۆشتان ده و شته ئه •
ریای   زه ندتان پ خۆش بت له ر چه توانن ھه تان ده ونه م ھه  به وت چوونکه  خۆشیتان ده  بن که وه کاره
وا  ق، ئهش ئهک   پوڵ بت و نه یشتن به  گهنیا بیر و ھزرتان ر ته گه  ئه ش بزانن که مه م ئه شق بنۆشن، به ئه
 !وت ر ناکه  قوومکیشتان به ریایه و زه له

م  کتان له ر چییه ند و ھه ر چه ور و پشتتان، ھه  ده شق به خشینی ئه  به  به  که دایه مه کانی ژیان له جوانییه •
 . وه  پتان بگات و التان بمنتهن،  پی بگه  پویسته ژیانه
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  کان ندییه یوه ھز و په
  
 ت نانه دا ته م بواره  و له وه هن ربوی که ن و به  پ بده ره لوێ په  بۆتان ئه ی که و جیگایه کانتان تا ئه ندییه یوه په"

موو  یشتنتان و ھه تگهرنج و   سهموو م ھه  بمانا بن، به نده ه چ ندییانه یوه و په ندک له  ھه  که  نییهھیچ گرنگ
دا  مه ر له گه ئه. ن  بکه  وه ره رانبه نی به  الیه ک له ڕوانییه  ب ھیچ چاوه  بهش مانه  ئهخشن و  ببه شقتانی پ ئه
  ".ی پشووتر نامنت و شوه رگیز به ، ئیتر ژیانتان ھهوتوو بن رکه سه

  )1923-1996 (83ئۆگ ماندینۆ
  ر نووسه

  
  م پیه به  واته که.  وه داته ی خۆی نیشان دهر کهکانی ژیاندا کارت موو بواره  ھه  له  که شق پنسیپکه خشینی ئه به
ناسن  سک ئه  که  ئایا ئوه  که  نییه نگهھیچ گرشق  بۆ ھزی ئه.  هیشکان ندییه یوه موو په نسیپی ھهخشین پ شق به ئه

 التان واوی  ته خود به یا ویست و ڕزداره مرۆڤکی خۆشه،   دووژمنه یا  دۆسته سه و که ، ئایا ئهیا خود نایناسن
تان،  که ئیسه تان، ڕه که ر کاره  ھاوکارکی سه  ئایا ئوه  که  گرنگ نییه وه شقه  الی ھزی ئه به.  یه ریبه نامۆ و غه

. دونن ندکی فۆشیاری دووکانک ئه خود کارمهکانتان و یا  و ھاوپۆلهدایک و بابتان، منداک، خوندکاران
وتتان  سوکه یدونن و ھه  ده  وه  ڕزه خشن و به به شقی پ ده  یا ئهندیدا بن، یوه ه پ له   ئوه مرۆڤک کهر  ڵ ھه گه له
و  نیا ئه  ته   ئوه  که یه مه  ئه  دیاره ی که وه ئه! خشن شقی پ نابه ی ھیچ ئه هک وانه  پچه خود بهبت یا جوان ده ی گه له
  !خشن به ر پی ده پشت ، که وه گرنه رده  وه سه و که  له  وته سوکه ھه
  
  ی که وه شقه و ئه  ڕگای ئه له. خشن شق ببه  بتوانن ئه وه و ڕگایه  له ی ئوه وه  بۆ ئه کان باشترین کانان ندییه یوه په

  م پویسته به. بننپکموو ژیانتاندا  ر ھه  سه زن به گۆڕی مه ئاو توانن خشن ئه یبه تاندا ئهکان ندییه یوه  په  له ئیوه
ش  م شکستانه  بت و ئه  دوواوه کان شکست و دۆڕانتانی به ندییه یوه  په ندک له  ھه نگه  ڕه وریای خۆتان بن چوونکه

ندیدا  یوه  په شق له  ڕۆی خۆش و ئه ی که وه ترین پاساون بۆ ئه وره  گهکان ته ڕه ی جار و که کاندا زۆربه ندییه یوه  په له
  !رتخش متر ببه  یا که خشرت به نه
  
   خشیوه  خۆتانتان به خشن، به یبه ی ئه وه ئه
  
خشین   ببه کانی دیکه  خه شق به  ئه  که  کردووه  ئمه م پشنیازیان به ر ده  مژوو ھهترین زانایان و ژیریارانی وره گه

ویستی  ۆشهشق و خ  ئه  ئوه  پویسته  که یانوتووه  نه تانه و پشکسوه ھیچکام له. کترینمان خۆش بوت و یه
 ڕوونی و   زۆر بهدا مبواره  له واته که. خۆبردوو و دسۆز بنونن له مرۆڤکی   ئیوه ی که وه ر ئه به نیا له خشن ته ببه

وانی   ئه ر ئوه گه ئه!  وه ته  ئاگادار کراونهڕاکش یاسای   له ئوهئستا ئیتر !  وه ته ڕاشکاوی سیی ژیانتان بۆ کراوه
تان خۆش  کانی دیکه  خه ر ئوه گه کات، ئه ڕوانتان ده  چاوه ر و ئاسووده وه خته ت، ژیانکی بهتان خۆش بو دیکه
  !تانبت  ھه  که خوازن و شایانتانه م ئاواتی بۆ ئه ر ده  که ھه وه هکرت ش ده  پشکه ژیانکی شایانی خۆتان ،بوت

  
ر خۆت و  ده  قه ت ڕیک به وانی دیکه  تۆ ئه پویسته: ت  ده که  وه ته دا کۆکراوه ک ڕسته  یه نیا له  ته موو یاساکه ھه"
  ".کو خۆت خۆش بوت وه

  ) ی زایین ژیاوه67 بۆ 5ری  ور و به  ده له (84وس پاوسنت
  سیح وانی مه یه  په کک له یه

                                            
83 Og Mandino  
84 Saint Paulus  
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ر   ھه بژریی و یا به رمی پدان، پشتیوانیلکردن، شوکرانه کوو لووتفکردن، دگه وه وه کانه جۆره  جۆربه  ڕگه له

  وه  دنیاییه  به ، وه خشن ور و پشتتان ببه کانی ده  خه شق به  بۆتان بلوێ ئه  که وه رنییه ستکی جوان و ئه  ھه جۆره
 ی کانی دیکه موو بواره  ھه  له ی که وه  ھۆی ئه بته  و ئه وه نه که شقی زۆرتر ڕاکشی خۆتان ده وه ئه م ڕگایه  له ئوه
 و  وه ربگرنه شق وه تیتان ئه سایه ی که وه  بوونه وره ریی و گه وه خته ، بهتیی، دراو و دارایی کوو سمه نتاندا وهژیا

و  ره  به مشوه  و به وه که ن خه  الیه میش له  و ھه وه ن خۆتانه  الیه م له  خۆشویستن ھه ژیانتان پاوپ بت له
  .بگرن ھهنگاو  زن ھه وتنی مه رکه ی سه لووتکه

  
  ر بگرن یا به رنی و ڕووخنه ی نه  شوه  به کانی دیکه  خه  له خنه  و ڕه وه نه ر جارک تاقی بکه گه خراپ نابت ئه

ڵ   گه وه له رنی دیکه ستکی نه ر ھه  ھه  یا خود به وه موولییه حه تیی و ب ته  ب تاقه ، به وه یی و گرژییه تووڕه
  وه! ت مانه  زه ، به وه ڕندرنه گه  بۆ الی خۆتان ده ستانه و ھه دا خرا ئه و کاته ر له ن، ھه بکهوت  سوکه کدا ھه خه

ڵ و ئاۆز  کانی خۆتاندا تکه رنییه  نه سته ڵ ھه گه وجار له ، ئه وه نه که  خۆتان ده  روو له شبینیانه و ڕه کاتک ئه
  مه  و ئه وه کاته شبینی زیاتر ڕاکشی خۆی ده مدیسان ڕه کات و ھه تان ده ند قات تووڕه  چه ی تر و به  و ھنده وه بنه ده

   گشتیی له کانتان و به ندییه یوه روونتان و په ر خۆتان و ڕۆحییاتتان و ده  سه رنی و خراپ له ریی زۆر نه کارتکه
  !کات شیتان ده نت و تووشی ڕۆژڕه ژیانتان دادهی  کانی دیکه بوارهموو  ر ھه سه
  

     یه ر ئوه سه  له که باسه
     

 روونی   به وه کانتانه ندییه یوه می په تووندیی و سستیی یا خود زۆری و که ڕووی  له و جۆردا ی جۆربهرج لومه  ھه له
 باشی و خۆشی  تان به ر ئستاکه کانی ھه ندییه یوه  په کک له ر یه گه ئه!  خشیوه  چیتان به وت که ئوه که رده ده
ر  گه م ئه به. شبینیی  تا ڕه شکردووه  پشکهکناسیتان مه شق و ئه  زیاتر ئه  ئوه نت کهلم یسه  پش ئه ڕواته ده
 ب ویستی خۆشتان،   به نگه ، ڕه  ئوه لمنت که یسه کرت ئه ت ڕاگیر ده حمه  دژواری یا خود پ زه ک به ندییه یوه په
  .شق و خۆشویستن  جگای ئه خشن به به  ده که ندییه یوه  په شبینی به رنی و ڕه نه
  
  نیا به کوو ته  به ندا نییهست خۆیا  ده کانیان له ندییه یوه  چاکبوون و خراپبوونی په  که س پیان وایه ندک که ھه
  نه یخه و ئهمان   خۆیان داده کانیان له ندییه یوه تیی په رپرسیاره بت و به ریان درووست ده رانبه نی به ست الیه ده
نیا  ته: "شق بن  یاسای ئه ناتوانن به!   نییه یه مشوه  ژیان به  کاتکدا که  له مه ریان، ئه رانبه نی به ستۆی الیه ئه

دا  ژیان  له پویسته!" خشت و خۆشمی بوت شقم پ ببه  پشتر ئه وت که خشم و خۆشیم ده به شقی پده کاتک ئه
 شق ی یاسای ئه وه  بین، بۆ ئه وه دیکهکی   پش خه نگاوک له م ھه ر ده  ھهدا  چاکهش کردنی  کاتی پشکه له
،  خۆتانتان کردووه ن، به وت بکه سوکه ر چۆنک ھه ھه.  وه ربگرینه  وهومیشی لین و  که شکنین و پشلی نه نه
ی  شوه! نگاو بن م خۆتان پشھه ر ده ھهکردندا   چاکه بن و له  نه کی دیکه ڕوانی خه  چاوه  چاک وایه واته که
  .ی ژیانتانن ری شوه کانتان دیاریکه سته وت و ھه سوکه ھه
  
 دووای  رتاندا به رانبه نی به  الیه  له نیا چاک وایه کانتان بگۆڕن، ته ندییه یوه ی په توانن شوه  ئه ر ئستاکه ھه

. تی یه  ھه هن ک ی بکه ندییانه تمه و تایبه  و سپاسی ئه شوکر وجار هو ئون   خۆشتان ده  بن که وه لکه ندیگه تمه تایبه
کان  رنییه  نه  بواره ڕن و ڕووتان له گه سکدا ده کانی که  چاک و باشه نه  شون بوار و الیه  به  وه  زاناییه کاتک به

نی   الیه ی خۆتان له فتاره م ڕه ریی ئه ارتکه کاتک ک  ی که مه ی ئه  واته بهدات،  ک ڕووده یه ، موعجیزه وه گنه رده وه
  یه ره رنی و دخۆشکه  ئه رییه م کارتکه  ئه  بیرتان بت که بن لی و له رسام ده ، زۆر سه وه بیننه رتاندا ده رانبه به
! مات و نایانھت کانیش ڕاده رنییه  نه سته  سانایی ھه  زۆر به ، چوونکه وه داته نگ ده شقدا ڕه  ھزی ئه نیا له ته
مۆ  سه شق ده  ھزی ئه م شوه وجار به  و ئه وه سک ببیننه کانی که  چاکه ندییه تمه  تایبه  که یه مه  ئه رکی ئوه نیا ئه ته

  !بن  دهر وه خته  به  پیسک ره  ھه وه بیننه کانی خۆتان ده وه ی کرده یش ئاونهن و پاشان وی که و که
  

 گریان  وه پکهتا  ره کوو سه مدیسان وه شق ھه تی ھزی ئه  یارمه  به ناسم که یی لک پچاو دهند یوه دان په سه
ستی  به  مه و به  ئه ، چوونکه  جیاوازه م خاتوونه شدا چیرۆکی ئه مانه موو ئه  ناو ھه م له ، به  وه خواردۆته
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تیی  وتکی تایبه م ڕه رگرت به کی وه شق که  ھزی ئه هی پشووی ل که  داڕماوه ی زیواجه وه مدیسانه ی ھه وه گردانه
  ره ویستیی بۆ ھاوسه شق و خۆشه کیش ئه رزییه  ده ر نووکه ده  قه  ناوبراو ئیتر به ڕاند، چوونکه دا تپه م ڕگایه له

ری  سه ی، تووشی که که وه پشو ره کن ھاوسه  ژیان له  له وه  بیر کردنه  جۆرک که مابوو، به  دیدا نه ی له که پشووه
خۆش بوو و  م نه ر ده گرت، ھه ر ئیرادی لده ریدا و ھه  سه یبۆند به موو ڕۆژک ده ی ھه که  پشووه ره ھاوسه! کرد ده
 ت و ر نفره  به دایه نی دهیا که شه  ھاوبه ر چوار منداه ی و ھه که م ژنه ر ده  بوو و ھه مۆک و گرژ و تووڕه یناند، خه ده
  .ت و بزاریی زیحه فه
  
 جگای قامک   ئیتر بهرگرت، بیاریدا ر وه سه اتری لهشقی ناسیی و زانیاری زی ی ئه  ھز ر که  ھه م خاتوونه ئه

ریی بکاتن،  وه خته  به ست به  ھه وه  ناخی دییه  لهن،شیا کانی ژیانی ھاوبه رنییه  و گرفت و نه ر کشه  سه خستنه
  ندیی له یوه ت په نانه  خۆی و ته ی گرته کی دیکه وایه  و ھهی گۆڕی که ماهوی   و جه پۆشه ڕهرایی خ   به  بوو که وه ئه
سپکردنی ژیانی  تای ده ره کانی سه وجار ونه ئه.  وه بووه ھات باشتر و چاکتر ده  ده ر ڕۆژ که کانیشیدا ھه ڵ منداه گه

 قاپیگرتن   و له وه  کرده وره ی جوانی گه ند ونه کردن و چه یریان ده  سه وه ست و پکه ر ده  به وه شیانی خستبووه ھاوبه
م  ئه. یریان کات سه یلی لبوو ر کات مه  ھهر چاودا بن و  به ی له وه کان داینان بۆ ئه ر مز و تاقچه  سه و له

  .   ڕوویدادا ژیانیان ر له مه یر و سه  کتووپ ڕووداوکی سه یان کشا و ڕۆژک له  درژه رنیانه زاییه ئه  ھاکه ئاوگۆڕه
  
ش  وه ڕانه م گه  بۆ الی و به وه ی بووی، ھاته که ره  ھاوسه شیان به تای ژیانی ھاوبه ره  سه  له ی که ویستییه و خۆشه ئه
و منداڵ و ھتد ر  ت ژیان و ھاوسه  نیسبه ودا به  له ی ونه  که هویستیی  خۆشهو ند به یوه  په کان له شه ن و گه جوا سته ھه

   و له وه گۆڕییه ده  نه سی دیکه  ھیچکه ی به که ره  ھاوسه ک که  جگایه ییه ئیتر کار گه.  وه  زیندوو بوونهبوونی، 
متر  م و که  کهیشی که ره یی ھاوسه  گرژیی و تووڕه شق پ ببوو که  ئه  له ھنده. ویست مووشتکی خۆشتر ده ھه

خۆش و  م نه ر ده  ھه ی که و پیاوه وه و ئه یشته  گه لیم و ئاسووده روونکی ساخ و سه  و دهش  له ویش به  و ئه وه بوونه
م  خواست، به واتی بۆ دهم ئا ر ده  ھه ی که و ژیانه  به م خاتوونه  ئاکامدا ئه له!   مرۆڤکی دیکه  بوو، بوو به تووڕه

 نوێ  ر له وتوویان سه رکه  ژیانکی سه وه  پکه ماه و بنه  ئه و وه یشته مابوو، گه سییاندا نه ستی که  ده  لهکۆنتۆی
  ! وه ست پکرده ده
  
  ستیی ربه  واتای سه شق به ئه
  
ی  وه  کاردانهگیرت، رنه کی لوه ر که گه  ئه یه که کان ھه ندییه یوه  په خشین به شق به کاتی ئه ککی بچووک له ه که

  کی دروستیان له یه وه ک لکدانه ی خه  زۆربه ک چوونکه ه که نم ش ناوی ده ۆیهب!   وه رناگرینه تمی وه خرا و حه
شق   ئه کانیتر له شکردنی خه  ببه تادا بزانت که ره  سه  مرۆڤ له پویسته. کیتر نییه  خه خشین به شق به واتای ئه
  ! گات خشین ده شق به واتای ئه   چاکی له ی ناسی، ئیتر زۆر به سته م ھه  ئه ، که یه کی ھه چ واتایه

  
مر  ن و ئه که ن و چی نه  چی بکه ک دیارییکردن که بۆ خه!  خشین نییه شق به  واتای ئه ک به ودان بۆ گۆڕینی خه ھه

خشین  شق به ک ئه  تاوانبار زانینی خه  خۆدان و به ماف به!  خشین نییه شق به  واتای ئه ک به ھیی کردنی خه و نه
 واتای   به وه یبدۆزینه ت و عه زییه ت، ئازار و عه  شکایه و  گازندهیی و کردن، گله رکۆنه ر، سه ی ڕووخنه خنه هڕ!  نییه
  !ور و پشت نین ی ده کانی دیکه  خه خشین به شق به ئه
  
ر ڕق لبووندا  سه توانت به شق ئه نیا ئه کوو ته وت، به ربکه ر ڕق و قیندا سه  سه  ڕق لبوون به س ناتوانت به که"

                       ". گۆڕه تایی و نه کی ھه  یاسایه مه ، ئهوت ربکه سه
  ) زایین  پش له563-483(بودا 

  ری ئایینی بودایی زرنه دامه
  
ر   سه ت به مه رحه ی لووتف و مه وه ری و کاردانه  کارتکه  باشی له ی به وه  بۆ ئه وه مام چیرۆککتان لۆ بگمه  ته به
ی  که ره ھاوسه.  ج ھشت و ڕۆیشت ی به که  مرده،کانی  مناهڕۆژک ژنک وای.  وه دار ببنهکاندا ئاگا ندییه یوه په

  وه ی چلۆن لک باته که ره ی ھاوسه وه م کرده  ئهزانی یده  نه  کاتکدا که  لهی، که ی ژنه و کاره  داخی ئه گژ و وڕ ببو له
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  خسته کانی ده موو تاوانه کدا ھه  دووای یه  کردبوو و به یتری تووڕه نده وه ش ئه مه ت و ئهنگن سه و چۆنی ھه
ر بیانوو و   ھه بت و به ندی ھه یوه ی په که بووه جیا ڵ ژنه  گه دا که له وی ده ر ھه ش ھه م حاه ی و به که ستۆی ژنه ئه
کانی  فتاره  ڕه ی که وه ندکیش شکی کردبوو له  ھه دیاره.  الی بۆ وه  بچته ی بگۆڕت که که کک بت، ڕای ژنه ه که

  ویستی خۆی به شق و خۆشه یتوانیبت ئه  نه نگه  ڕه کرد که ستی ده بووبن و ھه  ج نه  درووست و به نگه خۆی ڕه
کانیدا  وه ر کرده سه ق بهش ک ئه یه  ھیچ ڕاده شدا به مه ڵ ئه گه م له خشیبت، به کانی به ر و مناه  ھاوسه واوی به ته

موو   ھه که پیاوه. وتبوون  تی که زانیی که  ده زعه و وه  تاوانباری ئه ی به که م ژنه ر ده بوو و ھه یان نه وه کاردانه
 تاوانباری   و به وه کردنه تی ده بوو و ڕه بووڵ نه دا قه مبواره ی له که کانی ژنه  خۆی دابوو و بۆچوونه مافکی به

کانی  موو کاره ر ھه ویست ھه یه  ئه ی بیار بۆخۆی بدات چوونکه که  ژنه دا که ده ت ئیزنی پ نه نانه ته. یزان ده
ی   کۆیلهم ر ده ین و ھزریشی ھه زه  ر بۆیه ی بکات، ھه که دریی ژنه ی خۆیدا بت و چاوه ره یته  ژر سه ی له که ژنه
  . بوو هڕان بیر و باوهریت و  نه خورافات و  مجۆره ئه
  

ر  سه ھیچ ئیختیاری بیاردانی لهی  که ژنه   کهی دانابوو که ره کانی ھاوسه ئازادییهر ڕی   سه ستی له ربه به  ھنده
ی  که  ژنه ی له ر متمانه ک ھه ی، نه و کارانه و به  ئه یشت که  ت گه که م پیاوه مابوو، به نووسی خۆی نه چاره
. ی لھاتووه که وانی ژنه ک چاودر و پاسه  و دایم وه ماوه کی نه ستییه ربه  ھیچ سهکوو بۆخۆیشی  به وه ندۆته سه
شق و پشل کردنیان   ئه  له ر بوارکه ش ھه  و متمانه شقه  واتای یاسای ئه  بهڕاکش یاسای   که  کاتکدایه  له مه ئه
شق، بوونی خۆشتانتان   ژر پ نانی یاسای ئه  به ه دنیا بن ک ر بۆیه ھه.  شبینییه خشین و ڕه به شق نه  واتای ئه به

  ! ژر پرسیار بردۆته
  
ڕی  زاران ب و بیانوو و بیر و باوه  ھه س به ندک که  ھه ی پتان بم که وه  بۆ ئه وه م بۆ گانه م چیرۆکه ئه

  نه که یان ده ماه ۆیان و بنهژیانی خکدا و   ناو یه شکنن به  دهیتکڕمنن و  دهویستییان   ژیانی خۆشهیخورافاتی
 باشی   و به ی پیانخۆشه و شته ئهم  ر ده بژاردندا و ھه  ھه ئازاد بن له  یه کان مافیان ھه موو مرۆڤه ھه! م نه حه جه
م   به ن، چوونکه یان پشل که و مافانه  ئه یه  بۆتان ھه توانن و نه  ده ش نه و ئوهن  بکه زانن بۆخۆیانی گووبژر ده

  کی دیکه  خه بژاردن به ر مافی ھه گه  ئه نگه ڕه. م و کوورتی دنن خشین و خۆشویستندا که شق به  ئه تان له کاره
بن  یان ھاوڕا نه گه بت و له  دڵ نه کانیانتان به ن، قسه که گرن و گویان بۆ شل ده  بیر و بوایان ده ن و ڕز له ده ده

ن،  کانیان پشل بکه  ئازادییه ی که وه  له  زۆر باشتره م دڵ ئشانه کانی ئه م تاییه  دیشتان بشت، به نگه و ڕه
  !بکی تایش تاتر بن  حه  له هو تاییان ر ئه گه ت ئه نانه ته
  
  وه اییه دنی  به وه  بگرن، ئه کی دیکه  بیر و بوای خه  و ڕز له وه  بنه ک ئاواه کانی خه پان بۆ مافه ر گۆڕه گه ئه
  وانه  پچه ر به گه م ئه به.  وه گرنه  بیر و بواتان ده  و ڕزیش له وه تاڵ دنه  بۆ ئوه به پانه و گۆڕه کیش ئه خه

 ئیتر  ن که که ڵ ژیانی خۆتان ده شبینی تکه رنی و ڕه  بوواری نگاتیڤ و نه ن ھنده ک پشل بکه کانی خه ئازادییه
خۆش  م، نه کوو داھاتی که لک وه  و گرفتاریگه وجار کشه ئه. ستیی نابینن ربه  سه ک له یه ھره خۆشتان ھیچ به

 ئاست  له. ن ل تاڵ بکه  ی دیکه نده وه ئه ژیانتان  ی ژیانتان ببن که  ئاوته نگه  ڕه مانه وتن و بکاری و ئه که
ر  ک، ھه ڵ خه  گه ن له رچی بکه  ھه  و ئوه ی نییه خۆتان بوون  له بجگه" سک ھیچ که"دا ڕاکشی یاسای  وه کاردانه

ن  ک چۆن ده ، وه وه ڕنه گه خۆتان ده الی  بۆ وانه و کرده  ئه پی یاسا  به ، چوونکه ڵ خۆتان کردووه گه شتان له وه ئه
  !ون که نا خۆتانی ت ده نن، ده که مه س ھه چاڵ بۆ که

  
و   وه نه  ئاستی خۆیان درژتر بکه له پیان ،ن  ئیزنیان پ بده  که  نییه انایهم م  به کی دیکه  خه خشین به شق به ئه
ن،  خۆیان ب ڕزیتان پ بکهدی  ئیشتیای  بهن و  وت بکه سوکه ھه)   فارسی، سواستفاده به: و( ژوو کئاوه که

ن  سک بده  که  ئیزن به ر ئوه گه ئه. ن ک نیشان بده ویستییه  ناتوانن ھیچ خۆشه شدا ئیوه مکاتانه  له چوونکه
واو مانا   ته لکی به نسیپگهشق پ ئه.  ھی خۆشتان  و نه وتان داوه تی ئه  یارمه  نه وه تان بجوونه گه کئاژۆ له که

 و  وره یاندا گه گه بین و له  ده و پینسیپانه وتی ژیانماندا فری ئه ڕینی ڕه  توی تپه موومان له  ھه  که یه جیدی ھه
شق   ئه  که شه ر بۆیه  و ھه وه ینه که زموون ده شق ڕووداوکیش ئه ر پنسیپکی ئه  فربوونی ھه  به واته که. بین پیر ده

لوێ،   بۆتان ئه ی که و جگایه  تا ئه واته که. وه تان بجووته گه  ب ڕزیی له  به سکی دیکه  که رگیز ئیزن نادات ھه
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رتان  وه خته  و به شق ژیانکی ئاسووده  ھزی ئه ی که وه وه بۆ ئه نه ربوتر بکه کانتان به سته پۆلی ھه ی شه بازنه
  . وه ش بکاته پشکه

  
 ی وه ، بۆ ئه وه مه ر بو بکه رز و به ڕش به کوو عه تاوه م ڕۆحم ھه ده وڵ ده کات، ھه سک ب ڕزیم پده رکاتک که ھه"
  ".تیم بووخنت سایه توانت که نه

  )1596- 1650 (85 دکاڕت ڕنه
  سوف یله ڕیازیزان و فه

  
  کان ندییه یوه سیی نھنیی په

  
دیاریی ژیان بۆ . ن  گووبژری که ی پتان خۆشه و شته ه ئ ی که وه کات بۆ ئه  ده موو شتکتان بۆ ئاماده ژیان ھه

دا  سانه و که  له ی ئوه وه ناسنت، بۆ ئه یان دهر ڕتان و پتان  سه خاته جۆر ده کانکی جۆربه  خه  که یه مه  ئه ئوه
   بک له نگه ڕه!  وه گنه کان ھه  خراپه ندییه تمه  تایبه  و چاویش لهن کانیان گووبژر که  باشه هندیی تمه تایبه
   کهخشن  ببه ندییانه تمه و تایبه شق به  ئه پویستیش ناکات ر بۆیه ت، ھهب  نه دڵ سکتان به کانی که ندییه تمه تایبه

  ی که وه ن بۆ ئه ده  نیشان مه ندییانه تمه و تایبه خراپ، به  چاک و نه ستک، نه  ھه  ھیچ جۆره واته ، که دتان نین به
  گن چوونکه رده  دتان نین و ڕوویان ل وه  به پتانخۆش نین چوونکه. ڕن  تپه وه  پایانه  سانایی له بتوانن به

  ! ن  خۆتاندا دروست بکه شبینی له رنی و ڕه ستی نه  لگرتنیان ھه خنه  ڕه  بهوت ناتانه
  

 ژیان  زانن که  ده ، چوونکهن بار نابه یی و ئارامیتان له کانیتر ئاسووده  خهکانی  خراپه ندییه تمه ئیھمالکردنی تایبه
  کانیان به ه ی ھه وه  ڕێ، بۆ ئه نه  بخه هشاجیر ڕ و مه ھیچ پویست ناکات شه.   داوه  ئوه بژاردنی به مافی ھه

،  یه  ئوه ق به  حه ی که وه یای ئه  خه ت به نانه ته.  گرتن لیان خنه  ڕه نه ست بکه م ده دهر   یا ھه وه نه ڕوویاندا بده
شق   ئه ناویان برا، لهی  وشتانه و ڕه ر کام له  کردنی ھه  به ن، چوونکه  بده ر رانبه نی به وڵ بۆ گۆڕینی الیه نابت ھه

  !کانتاندا ندییه یوه  په  له یه ه ترین ھه وره ش گه مه م و کووڕی دنن و ئه خشیندا که به
  
 یی و گرژیی ژی و تووڕه تووند و تی  کاتکدا که  له مه  ئه،   خۆراکی ڕۆحی تۆیهی و دسۆزیت مه رحه لووتف و مه"

  ".ڕووخنت  ڕۆحت ده  ورده ورده
  ) زایین می پش له یه ی ده ده ور و پشتی سه ده (86شا سلیمان

  11:17  کان نده  پهی کتب له
  

  وه میننه  ژیانتاندا ده ک دۆست له  ناو ژیانتان و وه سانک دنه شق، که  ئه  پن له کانی ئوه سته پۆلی ھه کاتک شه
  ! وه نه که خۆتانیان بو ده  له وان کهکانی خۆتان  سته پۆلی ھه ک شه ر وه کانیان ڕک ھه سته پۆلی ھه  شه که
  

  ندک له  ھه م له نینن به  پکه م به ر و ده وه خته کان به  ڕۆژه ندک له  ھه زانن که  بۆخۆتان زۆر چاک ده ئوه
  وتی سوکه  ھه توانن شوه  ده ئوه. ن که تی ده  بتاقه ست به خود ھه و بزار و گرژن یا دا تووڕه یکهکانی د ڕۆژه

توانن   ئه یه  ھه وه انهندییان پت یوه ن و په که وت ده سوکه دا ھه ڵ ئوه گه  له سانکیش که  خۆتان، که جۆر بگرنه جۆربه
  کانکی زۆر به  خه وه  دنیاییه به.  خۆیان یی بگرنه یی و نائاسووده کوو شادمانی، تووڕه کانی وه جۆره  جۆربه شوه
 م شوازی ر ڕتان، به  سه دنه ژیانتاندا   توی ڕۆژ و له  له وه جۆره لی جۆربه تگه هفتار و حا  و ڕه شوه

نیا  ن ته که  شادمانی ده ست به  ھه ی کاتک ئوه وه بۆ ئه.   نییه وه  ئوه کیان به ندییه یوه وان ھیچ په کانی ئه فتاره ڕه
.  یه کوو خۆتانیان ھه وانیش ڕۆحییاتکی شادمانی وه  ئه که  وه بنه  و لتان نزیک ده وه  ژیانتانه سانک دنه که
لکی  سگه  که ی که وه ن، بۆ ئه  شادمانی بکه ست به  خۆتاندا ھه تا له ره  سه ینتانی بسپرن که  زه  جوان به واته که

       !شبینان  کۆڕی ڕه بته رتان ده ور و به ی ده که وانه  پچه ر ڕتان، به  سه ڕۆحشاد بنه

                                            
85 Rene Descartes 
86 König Salomon  
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سک  موو که  ھه ن، چوونکه کانی دیکه رکردنی خه وه خته رپرسی شاد و به  به  که ئوه  نییه مه م ئه یه م وته ست له به مه
 ژیانتاندا   له تی ئوه رپرسایه  به  تاقه واته که. تی کان و ژیانی خۆیه سته رپرسی خۆی و گۆڕینی ھه نیا خۆی به ته
ر و  که سه زعه  چلۆن وه  که شهڕاکرکی یاسای   ئه مه  خۆتاندا، ئیتر پاش ئه  له رییه وه خته  شادمانی و به ست به ھه

  .زانت ی خۆی زۆر چاک ده که رکه  کار و ئه و یاسایه  ئه سامان پ بدات و دنیاش بن که
  
  ."رمان ور و به رجی ده لومه  ھه ک به و نه  یه  ھه وه  خۆمانه ندیی به یوه نیا په  ته ریی ئمه وه خته به"

  ) پش زایین384- 322 (87ستوو ره ئه
  ون سوف و زانای یونانی که یله فه

  
  )س. ھه.ت.ڕ(:  کورتیی بهکانتان   ست و سۆزه تی ھه رانی تایبه ڕاھنه

  
 و پشتتان ور سانی ده  وایدابنن که  که یه مه کان ئه ڕئاژۆییه  ئاۆز و شه ندییه یوه  په  له وه وتنه ک بۆ دوور که ڕگایه

رگی  هش یاخود جلوب توانت ڕووکه شق ئه ھزی ئه! ")س. ھه.ت.ڕ(کانتانن  و سۆزهست  تی ھه رانی تایبه ڕاھنه"
  ن و له وت بکه سوکه کانتان ھه تی سۆزه رانی تایبه شنی ڕاھنه  چه  به ی که وه ریان بۆ ئه  به  بکاتهر تی ڕاھنه تایبه

  .ن شقتان فر بکه بژاردنی ئه ننی ھه  فه وه کانه جۆره ڕگا جۆربه
  
ڕوانیان لتان   چاوه کانتان چوونکه ست و سۆزه تیین بۆ ھه ووف و تایبه رانکی ڕه کان ڕاھنه  خه ندک له ھه
  ره و ڕاھنه  له ندکی دیکه م ھه خشن، به وان ببه شق به  سانایی ئه توانن زۆر به ش ئه  ئوه مه  له بجگه.  متره که

، کان ڕژه  قه تییه  تایبه ره موو ڕاھنه ھهکوو  ر وه  ھه ڕژ و ڕووگرژن که کانتان قه ست و سۆزه ی ھه تیانه تایبه
کتان   ڕگایه م ئوه ، بهر  سه نه خه  و گووشارتان دهر ڕتان  سه نه خه  ده مه ه  کۆسپ و چهک زار و یه مانیش ھه ئه
 ڕگای  ی له وه  بۆ ئهیانتان پ باشن ن، کامانه  گووبژر بکه رانه  ڕاھنهم ئهی  هو  له  بجگه یهمدا نی ر ده به له
  !بژرن شبینی ھه ن، یا خود ڕگای ڕه  پ بده ره شق په بژاردنی ئه  ھهڕ مه  ھزی خۆتان له وه وانه ئه
  

ی  وه گرن بۆ ئه رده ک وه کان که هنن  و فهک ه  و که موو شوه  ھه  له،کانتان هست و سۆز تی ھه رانی تایبه ڕاھنه
ا ر چاود  به تان له م خاه م ئه ر ده  ھه م پویسته  بکشن، بهتان وه  لپرسینه ن و به تان بکه ه  و ھهتا تووشی خه

 و  اکه نیوان چ  له  ئوه  کهخسنن ڕه  ده وه م ھۆیه نیا به  ته بارانه  ناله رجه لومه و ھه موو ئه ھهوان  ئه  بت که
شبینی و   ڕه ست له و دهن  که  گووبژر شق و چاکه  ئه م واته که ی یه بژارده تدا، ھه فرهشق و ن  نوان ئه دا، له خراپه
و  ت زاوه  قه  ئوه  چاشتان بکشن که  به هست به  مهو  به نگه کان ڕه ره  ڕاھنه ندک له ھه. گرن کانیتر ھه ی خه لۆمه
 و  ه  ته ونه که  نه بن کهزۆر وریا   ئوهم  ، بهن شبینیتان که  و ڕه ه ی تووشی ھه وه ن بۆ ئه  بکه ر سه   له ریان دادوه

شق   ئه  له ته زاوه و قه  به ر بۆیه ، ھه شبینی تدایه ھزی ڕه ستکی به  خۆیدا ھه ت خۆی له زاوه  قه  چوونکه وه داویانه
  وه رنی بدۆزنه تیڤ و ئه سکدا خای پۆزه  بوارک یا خود که تانتوانی له  کاتک نهر  ھه واته  که!م دنن خشیندا که به
  . ن ر بکه سه تی له زاوه ی قه وه  ب ئه مان به  ڕووی ل ھه وا چاک وایه خشین بت، ئه شق پ به  قابیلی ئه که
  
، کوو ڕق و قین لکی وه ستگه ی ھه وه ن بۆ ئه ده  دهتانھان  وه ستی تاقیکردنه به  مه بهدیسان  ران  ڕاھنه  لهندک ھه

  ی و شتانه  دووا ئه ڕان به  گه دا به م کات و ساتانه  له  ئوه پویسته. ن دا دروست بکه  ئوه هت ل خود نفرهیی یا تووڕه
کان  ره  ڕاھنهک جارند ھه.  وه ره  ده رزی بنه ربه وتووی و سه رکه  سه کاندا به وه  تاقیکردنه ون له خۆشیانتان ده

 تان ڕاوکه گوومان و ده تووشی  ھۆب  بهدا   ئوه  له و تاوان ستی گوناه  دروستکردن و پکھنانی ھه  بهن ده بیار ده
 ھیچ  ستانه  ھه م جۆره  ئه ی که وه نونن بۆ ئه  خۆتان مه ک له شدا ھیچ الوازییه م کاتانه  له  بیرتان بت که له. ن بکه

  !ن ده کانی ژیانتان ده ینیهشب رنی و ڕه  نه  بواره  به ره نیا په کوو ته  به، داوه  نه وه شق و خۆشویستنه ئه  ن بهفکیا
  
  .ستتان دت ربه شق ئازاد و سه کات، ئه  دهج له ت ژیانتان فه رق و قین یا نفره"

                                            
87 Aristoteles 
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  .کات  ژیانتاندا دروست ده نگیی و ھاڕمۆنیی له شق ھاوئاھه کات و ئه  ده ره  و به ره ت ژیانتان ئاۆز و ب سه نفره
  ".خشت به  ژیانتان ده شق ڕووناکایی و تیشک به کات و ئه ش و تاریک ده ت ژیانتان ڕه نفره

  )1929- 1968 (88ماڕتین لۆتر کینگ
  ش پستان ندی ڕه ی پۆتستانت و چاالکی مافی شاروومه شه قه

  
 ور و پشتتان کانی ده یری خه سه) س .ھه.ت.ڕ(کانتان   و سۆزهست تی ھه  تایبهرانی کوو ڕاھنه ر وه  ھه وهر ئ گه ئه
  وه  تاقیکردنه  بهکان ره  گووشارھنه ره ڕاھنه.  وه هن ربوتر و فراوانتر بکه کانیشتان به ندییه یوه توانن په ن، ئه بکه

بژرن،  ده یان ھه وه وشتک بۆ ومدانه ن چ ڕه ده ده بیار   ن که  ئوه وه ئهم  کانیان گووشارتان بۆ دنن، به قورسه
یامکی  پهھاوکات وان   ئه.ون و ئاشقیانن انتان ده خۆشی بژرن که  ھه  تانه و بوار و بابه  ئه   چاک وایه بۆیه

ن و   بکه رده روه پهخۆتاندا   کان له رنییه  نه سته  نابت ھه پتان بن  که یه مه ویش ئه و ئه بۆتان  گرنگیشیان پیه
    خۆتاندا ڕژ له بار و قه ستی ناله ی ھه وه  بو بوونه ر به  به ی که وه ر ئه به  له ر بۆیه ، ھه ن یان پ بده ره پهنابت 

  ئیمکانی نییه.  وه نه  و بو بکه رده روه  خۆتاندا په رنی له ئهش و  گهستی جوان و پاراو و  کات ھه بگرن، پویست ده
 خۆتان   ئوه ی که وه ر ئه گه وتنت، مه  بفه کانی خۆی ژیانی ئوه شبینییه رنیی و ڕه  نه سته  ھه سک بتوانت به که
 تووند ئاژۆ و  نده  چه کانی دیکه  خه گرنگ نییه.  بت سه و که کانی ئه سته کوو ھه کانتان ڕک وه سته پۆلی ھه شه
رگیز  وان ھه ، ئه وه نه  بو بکه وه  خۆتانه  خۆشبینی له لکی پ له پۆلگه نیا شه ه ت ر ئوه گه  ئه شبینن، چوونکه ڕه

  .بت  ھه ر ژیانی ئوه  سه رییان له ناتوانن کارتکه
  
ن بۆ  ن و ئولگوو و پشنمونه ست و سۆزی ئوه تی ھه ری تایبه  ڕاھنه وروپشت کانی ده  خه ی که مجۆره ر به ھه

   بهکانتان  پسپردراوه رکه ر دووال ئه  و ھه وان ر خود ئوولگوون بۆ ئه  ڕاھنه  مان شوه  ھه  بهر ش ھه ، ئوه ئوه
 چاک و  موو به کوو ھه ، به  ھیچ دووژمنک بوونی نییه ور و پشتی ئوه  ده له  واته که. ن به  ده  ڕوه واوی به ته

 مافی  رگرتن له کوه  که  نوانیاندا به نیا له  ته ن و ئیوه ئوهست و سۆزی  کانی ھه تییه  تایبه ره  ڕاھنه وه خراپه
و  کۆسپ   به  خراپانه ره و ڕاھنه ندک له  ھه ش بزانن که مه ئه. ن که کان گووبژر ده دنی خۆتان، چاکهبژار ھه

سلیمی   ته،  ئوه ن، واتهکا   دیده وره وت باشترین و لھاتووترین ڕاھاتووه ده یانه  ئهر ڕتان  سه خستنهگووشار 
  ! ر  ده رفراز لیان بنه وتوو و سه رکه ی سه وه ربگرن بۆ ئه ک وه  که النه و ھه  له واته ، که وه نه گا بکه کۆمه

  
   یه  ھهگیرسانی ندیی پوه تمه ڕاکش تایبهی یاسا

  
ر  وه خته سک شاد و به وتنی که رکه ری و سه وه خته  به  به ر ئیوه گه  ئه  دت که م واتایه دا بهڕاکش یاسای  لکان له پوه

کاتک . لکت شدا ده  ئوه  به وتنه رکه ری و سه وه خته و به وا ئه  پتانخۆش بت، ئه وه  قوویی دتانه بن و له
الی  ش بۆ باشانه  ندییه تمه و تایبه موو ئه کانی دیکه ھه کانی خه  باشه ندییه تمه حسینی تایبه  تاریف و ته ونه که ده

ن  که  ده سکی دیکه ندیی که تمه  خراپی باسی تایبه ر کاتک به م ھه به. لکنن  دهدا خۆتانیان کشن و به خۆتان ڕاده
  باش و خراپانه  نه ندییه تمه و تایبه ر ئه ، ھه ن که تی ده زاوه  قه  خراپه  به  واته،باشه  نه ین که  ده وه  باره کی لهیا شت

نگی لی   بده مان و به  ڕووھهتی نگاتیڤ زاوه  قه  له  چاک وایه لکنن، بۆیه  ژیانتاندا ده ستی خۆتان به  ده به
  .ڕن تپه

  
و  ر به ن ھه  بکه وت و قسه سوکه ک ھه یه ر شوه  ھه به.  وه داته  ده کانی ئوه سته موو ھه ش ومی ھهڕاکیاسای 

  سکدا یا به  که  باش یا خراپ بهکی یه تکهنو یا ناو89رزانق بهرکاتک   ھه واته که.  وه کرته تان ده گه ش له شوه
 و  وه لکنه  خۆشتاندا ده  بۆ الی خۆتان و به وه ش دنه تکانهو ناونو ر ئه رجکدا بلکنن، ھه لومه ڕووداوو و ھه

  ! وه یناسنه  و ئه وه بیننه ر ده فتار و وتارتان ھه وشت و ڕه ئاکامی ڕه
  

                                            
88 Martin Luther King Junior  

  !  یا برچسپی فارسی ھنراوه  واتای ناونوتکه  به سپ و لره  واتای چه  به رگیراوه  زانق یا زامق وه رزانق له  به 89
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  جوانرزانقکی بهر  توانن ھه دووا ئه وبه مه  له نم چوونکه یه بگهڕاواکی زۆر خۆشتان پ   ھه  ئستاش کاتی ھاتووه
 ناخ و قوویی   و له وه لک بدۆزنه کانی خه  چاک و باشه ندییه تمه  خۆتاندا بلکنن و تایبه  به  پتان باشه که

ر  هھ  وه کانییه   و ماتره موو ماده  ھه بهجیھان  !  ن  بۆ الی خۆتان بکه ندییانه تمه هو تایب  خرھاتنی ئه وه به دتانه
   خراپ، به چاک و به  موو شتک به دا ھه  و کاتالۆگه و داڕژه  له  پش چاوی خۆتان که کوو کاتالۆگک بننه وه

  ی شتی جوانه وه دا ئه م کاتالۆگه بت له نیا ده  ته ر چاوتاندان، ئوه به  لهیانموو ر ھه ز ھه د جوان و به
  ندییه تمه  دووای تایبه وجار به  ئه،یشتن شق گه  ھز و یاسای ئه واوی له  ته ر کاتک به  ھه.ن گووبژریان که

کترین   که  باشترین و به مه کانی ژیانتان ئه موو بواره  بۆ گۆڕینی ھه ی که وه ڕن و دنیا بن له کدا بگه کانی خه باشه
نیا  ته. گرن ری ب ھۆ دوور ڕاده سه رمه ت و چه حمه  زه  خۆشتان له  ئوه مشوه به. بژرن یده  ھه بت که ڕگا ده

موو   ھه ڕن و له دا بگه کانی دیکه  خه کان له  چاکه ندییه تمه  دووای تایبه  به بت که  ده مه  ئه ر شانی ئوه رکی سه ئه
  ئایا به. ڕن ن لیان تپه  ب الیه  و به وه گنه ن ڕوویان ل ھه که  و بزارتان ده زتان لیان نییه  حه ی که و شتانه ئه

  ؟ کی ھاسان نییه  ڕگایه مه ڕاستی ئه
  
ی جوان   وته مم به نگاوی دووھه گرم، ھه ده  بیر و ھزری جوان ھه مم به که نگاوی یه ھه"
شت و  ھه کانی به روازه  ده وه نم، ئیتر لیره  دهرز وشتی به  ڕه همیشم ب نگاوی سھه گرم و ھه ده ھه
  ". وه کرنه  ڕوومدا ده ری به وه خته به

  )می پش زایین شه ی شه ده ور و پشتی سه ده ( 90نامهاڕدا ویافئ
   رگیراوه شتی وه رده کی ئایینی زه یه  نووسراوه له

  
   یه  ھهگیرسانی وهندیی پ تمه ھا تایبه روه یش ھهردووان سه پشته

  
م  بت به س نه شدا ھیچ مووزیاتکی بۆ که  ڕووکه تکردن له یبه ردووان یا خود غه سه  پشته  پتان وابت که نگه ڕه

 کاتی   له  که یه مه دووان ئهر سه مین مووزیاتی پشته که یه. نت کان داده ر مرۆڤه سه رنی ئجگار زۆر له ری نه کارتکه
ب و   ده رده روه دا په  ئوه رنی له ستی نه  ھه مشوه  و به وه ونه که شق و خۆشویستن دوور ده  ئه له  ئوه ردنداتک یبه غه
ردووان ھیچ  سه پشته.  وه لکنه  خۆتاندا ده کان به رنییه  نه ش ڕووداوه یه و ڕاده وجار به ستنت و ئه  ده ره په

  ! بن ربژان خۆیان تووشی گرفتاری ده سه کوو پشته ، به دون نییه ری ده سه  و له  ی غایبه سه و که مووزیاتکی بۆ ئه
  

خالقییات  ردووانی ئه سه  پشته کات به ست ده و ده ن و ئه که  ده  یا خود دۆستکدا قسه ماه ندامانی بنه ڵ ئه گه کاتک له
 و  وانه تکردنی ئه یبه ریکی غه  ڕاستیدا خه ، له ی ئوه الرنی و نگاتیڤ ی نه  شوه  به ی دیکه فتار و کرداری خه و ڕه

 شل   و باسانه  قسه و جۆره ش گوێ بۆ ئه کاتک ئوه. نونت  خۆی ده لهشبینی  و ڕهرنی  لی نه ستگه ھاوکات ھه
  ره په ن، زیاتر و تا زیاتر گوی بۆ شل کهبت  ش درووست ده الی ئوه رنی ستی نه  ھه  که وشتییهن، سر که ده
زای نگاتیڤ   و وته  وته   ئیمکانی نییه وه   لهبجگه!  و عاتفینرکی سۆزیار وه ش بوونه  ئوه نکهستنت، چوو ده

ڵ  گه ڕۆدا له  کاتی خواردنی نانی نیوه  له کهکاتک . یات دا پک نه  ئوه ستکی خراپ له ببیستن و ھیچ ھه
ستی  ن و ھه که تی ده یبه ریکن غه  خه ن، ئوه که  ده سکی دیکه  باسی که دنه لهی ڕقاویی و قین  شوه تان به که ھاوکاره

و  ر ئه  ھهی  باره سک بدون و له ر که سه لهنفی  ی مه  شوه  به ئیمکانی نییه.  ربیوه  خۆتان ده رنی ناشرینتان له نه
شق  ڵ یاسای ئه گه کلۆجک له ھیچ   به مه نونن، ئه خۆتان ب ستی جوان له م ھه  ببیستن، بهرنیش  شتی نه وه سه که

ر نایات شدا جۆر دهو ڕاک.  
  

 بۆ  ی کشه وه  بۆ ئه وه ینه کانمان وشیار که سته شدانگی ھه  شه  پویسته یم که ربایسی ده ساف و ب ڕووده
وت  تانه ر ئه گه ئه! ار و باری خۆمان ناو ک وه ونه که  ده و کیشانه ر ئه  ھه ین، چوونکه که  دروست نه سی دیکه ھیچکه

شدار  دا به که باسه تکردندا له یبه  کاتی غه  له ن و نه س بکه تی که یبه  غه ش نه وا ئوه بت ئه  نه وه رتانه  سه کاریان به
زنی  هکی زۆر م تییه ر یارمه ک ھه گرن، نه ردووانک دوور ڕاده سه  پشته ر جۆره  ھه  خۆتان له کاتک ئوه. بن

 نازانن م خۆیان رن، به تکه یبه  غه ن که که ه د سانه و که تکی باشیش به کوو خزمه ، به خۆتانتان داوه

                                            
90 Book of Arda Viraf 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 96 

  لهوانیش  گرن ئه  گویان بۆ ڕانه  ر ئوه گه ئه. نت ست و ھزریان داده ر ھه سه ک له رییه هردووان چ کاریگ سه پشته
 خۆیان و  م به  ھه ت  خزمه مه  و ئه وه گۆڕنه  باسکی باشتر ده ، به و باسه و ئهبورن  ان خۆدهی که  باسه  دان به درژه

  !کات ش ده  ئوه م به ھه
  

کیتر،  ر خه  سه ردووان له سه  پشته ن به که ست ده دهوان  ئه   که وه بیننه سدا ده ک که  ناو کۆمه پ خۆتان له کاتک له
  تان به که وجار وته ئه ...."  ی که وه رم له وه خته م من زۆر به به: "کانیان و بن  ناو وته ڕنه  خرا و گوورج بپه ئوه

ش  که توانن باسه  ده مشوه به. ن واو بکه ت، تهکر تی ده یبه ی غه سه و که کی چاکی ئه ندییه تمه  تایبه باسکردن له
  .رن یدا به  ئاقارکی دیکه بگۆڕن و به

  
ر  گه م ئه  به،گریت ایدهت د فه م و خه کات، خه فتار ده ش ڕه و شوه ر به  و ھه  قسه وه بیریهش  ڕه سک به کاتک که"
 سۆراغی و  تهری د وه خته وجار به کات ئه وت ده سوکه ش ھه یه و شوه دوت و به  ئه وه  ڕوونبیرییه  بهسک که
  ".کات تیی ده دا ھاوڕیهکانی ژیانی موو بواره  ھه ری خۆی له ک سبه وهریی  وه خته به

  ) پش زایین563- 483 (91بوداگاوتاما 
  

  نر  بیارده کانتان ومه
  
  و بوارانه  ئه ی وه ر ڕتان بۆ ئه  سه خاته هسک د  که جۆرهموو  کانی ژیان و ھه بوارهموو  ھهزن  ردوونی مه گه
کاتک .  وه نهگ ھهل ان ان خۆش نین ڕوویی پت وانه  و ئه زتان لیانه  حه وون انتان ده خۆشی بژرن که ھه

جۆر و  پشتر  واته ن، که ده  نیشان ده وه و شته ت ئه ه باب کانی خۆشتان له سته ، ھه وه نه ده تک ده ر بابه ومی ھه
 چ چاک و چ  وهومی ئ!   وه نه  وم بده و شوه  به  و بیارتان داوهبژاردووه  ھه وه وباره تان له که سته ی ھه شوه

ستی  بژرن، ھه  ھه سته  کام ھه ن که ده  خۆتان بیار ده مه لکنت، پاش ئه دا ده  ئوه ست به ک جۆر ھه خراپ، یه
ی  وه  والم و دژکرده کانتاندا بن، چوونکه ندییه یوه  په کانتان له  زۆر وریای ومه  پیویسته واته که! چاک یا خراپ

رجک بۆتان  لومه وجار ڕک ھه کات و ئه  دروست ده ته و بابه ر ئه  سه کانتان له سته ی ھه جۆر چاک یا خراپی ئوه
  . ی خۆتان که سته ڵ ھه گه  گوونجاو بت له خست که ڕه ده
  

ج  سبه ن ده وڵ به ، ھه وهخانی ئ یی و ھه ، تووڕه ھۆی ئازار بته فتاری خۆی ده خود ڕه یا  قسه سک به کاتک که
ر  گه ئه.  خۆتان دوور ڕابگرن رنی و نگاتیڤ له ستی نه ھهبت و  ر خۆتاندا ھه سه کۆنتۆتان بهدا  و کاته  له ڕکو

  شنه ر چه  ھه ڕوودانی لهن  کان پارز بکه رنییه  نه سته ی ھه وه ردنهکر یا خونسا  سه ئه ب  توانن به وشیار بن ئه
ر  م ھه هب.   ئاسایی بخووقنن رجکی لومه  بگۆڕن و ھه که زعه واوی وه  ته ت به نانه ج و ته وتکی نابه لسوکه ھه

وای ئازاددا   ھه ر و له  ده کک بچنه ند خووله ، چه و کاته ر ئه  ھه ، چاک وایه  وه بنه رنی ده ستی نه  ھهکاتک گرفتاری
   درژه وه و ھنده نه کانی ژیانتان بکه  خۆشه شته   بیر له خسنن که لک بۆخۆتان به ی ھه وه ن بۆ ئه ک بکه یه پیاسه

زی   حه  بگرن که و مۆسیقایه توانن گوێ له  ئه بۆ نمونه.  وه بنه کانتان باشتر و باشتر ده سته ن تا ھه  به م ئاکاره به
  دا پتانخۆشه و کاته  له ک که ر چییه  یا ھه وه نه ون بۆخۆتانیان ونا بکه  خۆشیانتان ده ی که و شتانه ن، ئه که لده
ر   ده بن، بچنه  و عاجز ده سک یا دۆستک تووڕه ست که  ده  له ت کاتکیش که نانه ته! ن گۆڕت، بیکه ستتان ده و ھه

م خراترین  ندک دژوار بنونن، به  ھه مکارانه  ئه نگه ڕه. وه نه  بکه سه و که کانی ئه  باشه ندییه تمه  تایبه و بیر له
توانن   ئه وه مانه  ھۆی ئه  به  چوونکه وه نه  تاقی بکه م ڕگایانه  ئه واته که. ستی چاکن ی ھه وه دروستکردنهڕگای 

  !ن مۆ که سه وی و ده کانتان که سته ھه
  
م و  ، خهینی خۆیدا  زه  لهک  وناندنی تاقه شادییه توانت به  چنگ خۆیدا بت، ئه نووسی له  چاره مرۆڤک که"

  بهوت  مه ئه.  کانم سته ی ھه دیل و کۆیله  یی ببمه ستراوه ست و چاو به ه د وت به من نامه. ھت نی نهکا داغه
  ".ریاندا  سه  و زاڵ بم به وه همبر ب وه خته  بوونیان شاد و به ربگرم، له ک وه م که ستانه و ھه له  وه وشیارییه

                                            
91 Gautama Buddha 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 97 

  )1854- 1900 ( 92ئۆسکار وید
  ر و شاعیر نووسه

  
گاتیڤه موو بواره ر ھه توانن ھه  ئه وهئم به کانی ژیانتان بگۆڕن، به  ن یری  کان گۆڕانیان غه  خراپه سته بوونی ھه  ھه

  رجکدا بگۆڕن، چوونکه لومه ر ھه  ھه تان له وه  وم و دژکرده ی که مه  له  بجگه تان نییه کی دیکه ڕگایه.  موومکینه
  سته وجار ھه ن، ئه کردارتان بده  و دژه وه  ومدانه  به کان درژه  نگاتیڤه رتنی بوارهر چاو گ  به  له ر به گه ئه
  م به به. خووقت رجکی ناخۆشتان بۆ ده لومه  و ھهن که ند قات زیاد ده ن و چه گه شبینی ده  ڕه کانتان به رنییه نه
یاڵ و  خه  دا به مکاته ر له گه ت ئه نانه ته. بت  ده رده روه ت و پهستن  ده ره شبینی په کانتان گه  جوانه سته ربینی ھه ده

،  وه بته رجتان باشتر ده لومه  دیسانیش ھه، وه رنی بگۆڕنه ستی ئه  ھه کان به رنییه  نه سته نتوانن ھهوناندنیش 
 بۆخۆی  که زعه ردانکی وه توهس  ده هگا و ب  دادتان ده دا به مکاته شقیش له  و ئه وه نه که  گۆڕینی ده  بیر له چوونکه
  ! وه بینته  دهی باشک ڕگایه

  
    گیره شق به ئه

  
  رنیانه  نه سته و ھه ری ئه  کارتکه ر به ھن و به کان نه شبینه  ڕه رنی مرۆڤه ری ھزی نه رکاتک ویستتان کارتکه ھه
  له.  وریانی داوه  ده  که وه نه کانیان بکه سته ی ھه ناتیسییهیدانی میغ و مه  بگرن، بیر له وه ر ژیانی خۆتانه  سه به
بژری،  ری، شوکرانه وه خته به،  چاکهشق، شادی،  ی ئهکان پۆل و فکانسه  شه یانک له  مهکمرۆڤموو  ھهوری  ده
  یانکیش له دا مه مانه ر ئه رانبه  به م له ، به یه ی دیکه بوونیان ھه شبینانه ستکی گه  ھه ر جۆره  و ھهک مه ئه
توانن  ش ده ی دیکه شبینانه ستکی ڕه  ھه ر جۆره یی، دساردی، بزاریی، ڕق و قین، ترس و ھه کانی تووڕه پۆله شه
  .یه وه وره  ده ی به کانه  یه  دژه پۆله م شه ر مرۆڤک له بت و ھه رێ بوونیان ھه ونده له
  
رگیز ناتوانت  ، ھه وه یی پ کرابته کانی تووڕه  فرکانسییه پۆله  شه  لهسک یانی میغناتیسی که ر بت و مه گه ئه
ر و   سه  مرۆڤانه مجۆره ڵ ئه گه  له  کاتک ئوه واته ، که وه  خۆی بو کاته دا له و کاته تیڤ له ستکی باش و پۆزه ھه
  یان نییه ستی ئازاردانی ئوه به  زۆریان مه دیاره!   وه نه که دا خای ده ر ئوه  سه دیان بهموو دیقی  ن، ھه  ل بده له که
 خۆیان   له وه یری ئه فتارکی غه یدا گرفتارن، ئیتر ناتوانن ڕه کانی تووڕه پۆله  نو شه ی له وه  ھۆی ئه م به به

   که وه کاته ک دهل  شتگه نیا بیر له کوو چاو و ھزریان ته ن، به دا بکه وکاته  چاکی نواندن له ست به بنونن و ھه
ریدا   سه بن به  ده س خرا تووڕه مین که که  یه یشتن به ڵ گه گه  له ر بۆیه ھه.  وه شنته گه  زیاتر ده ییه و تووڕه ئاگری ئه

 ویستی خۆشیاندا سانی زۆر خۆشه  نوان که ت جیاوازیی له نانه دا ته مکاتانه له. ن که ست پده و ھات و ھاوار ده
  ؟  ئاشنا نییه وه  التانه  به رجه لومه م ھه ایا ئهدانانن، ئ

  
تان  سته و ھه بت و تا ئه رنیتان درووست ده ئهشبینی و  گهستی   ھه  به تیڤی ئوه رنی و پۆزه یانی میغناتیسی ئه مه
رتان پک بنت بۆ  بهور و   ده  له وه گه رکی به توانت سپه ش ئه مه  و ئه ھزتره ش به یانه و مه شتر بت، ئه گه
  یکهکی د  خه مشوه به. خست ڕه یان بۆ نه وه ونهبو وره  گهجالی کی مه کی و ناوه ره رنی ده ی نهپۆلک ی ھیچ شه وه ئه
  حفوز و ب به دا مه مبواره  له نن و ئوهرتان داب سه ری ناخۆش له  ناتوانن کارتکهن ر چی ھات و ھاوار بکه ھه
،  وه ر ئوه  سه ک به رییه  ب ھیچ کارتکه کان به کییه ره  ده رنییه  نه پۆله  ھاوکات شهشدا رجه لومه م ھه له. منن ده

  !ن کانیان ھاوشوه پۆله  شه لکن که سکدا ده  که  و به کی دیکه ڕۆن بۆ الیه گرن و ده هڕی خۆیان د
  
  ش خرا تووڕه  و ئوه وه تهستی ناخۆش بو بکا ژی بنونت و ھهرتاندا گر رانبه  به سک له ر که گه ، ئه وانه  پیچه به

 و  تان الواز و کز بووه که  وه گره  به پۆله  شه ن که گه نن، زۆر زوو تده خۆتان بنو و له ک ئه ی وه وه  و دژکرده ببن
ویش  ، ئه ره  به ک ڕگاتان له نیا یه تهدا  رجه لومه م ھه له. ڕیون رنی لی تپه پۆلی نه شمابت و شه ر نه  ھه نگه ڕه
  سته مدیسان بتوانن ھه ی ھه وه  بۆ ئه وه ونه  دوور بکه و ناوه ن و له  داوای لبوردن بکه وه به ده  ئه  زۆر به  که یه مه ئه

                                            
92 Oscar Wilde 
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نی و نگاتیڤ لک ر  باری نه یان له کاتک دوو مه.  وه نه ھزتر بکه  و به رده روه  خۆتاندا په کان له ھزه چاک و به
 ئیتر ھیچ  ک که یه  شوه ، به وه نه که تر ده وره تر و گه وره وری خۆیان گه ی ده  خرایی بازنه وان به ، ئه وه بنه نزیک ده

م  کانی ژیانتان زۆرجار ئه زموونه ئه. تیان بت قه ره ریان پ بگرت و ده ستکی باش ناتوانت به ھه
کی جوان یا  یه ره نزه کتردا ھیچکاتک مه  پاڵ یه ش له یانی ڕه بوونی دوو مه. ساندوونخ یان بۆ ڕه رجانه لومه ھه

  !ن  دروست ناکه وه ش پکه کی گه ئاسۆیه
  
  ". وه بته وجار ڕوون ده ستت، جا ئه ڕی با ئاویی قووڕاو ڕابووه لبگه"

  )م پش زایین شه ی شه ده ور و پشتی سه ده ( الئۆ تسه
  ائۆیزمری ت زرنه دامه

  
بت،  دا دروست ده  ئوه  له رنی دیکه ستکی نه ر ھه یی، ب ھیوایی، دساردی و یا ھه ستی نائاسووده کاتک ھه

 و  وه بنه ورتان کۆده  ده له  رنییانه  نه سته و ھه ر ئه پۆلی ھه یانکی میغناتیسی ھاوشه سپایی مه  ئه  و به  ورده ورده
ڕاکشکردن و ی  پی یاسا وجار به ڕوانن، ئه  ژیانتان ده ری خۆتان و له ور و به یھانی ده ج  له وه ستانه م ھه  بهجا

ھیوایی و دساردی و ھتد یی، ب  پۆلی نائاسووده  شه  به ، واته وه پۆالنه و شه ر به  جیھان و ژیانیش ھهڕاکشران
  رگیز ناتوانن دیدکی جوانتان به کان ھه رنییه  نه سته  ھه  پ بت له یانک که  بوونی مه به.  وه هڕوانن  دهلتان
 زیاتریش بۆ الی خۆی شبینی پۆلی ڕه ، شه وه اری میغناتیسی نگاتیڤه ب یانک به مه. بت  ھه وه ت ژیانه نیسبه
کانی ژیانیشتان  گۆڕن ناتوانن کشه کانی خۆتان نه سته  جۆری ھه  تا کاتک ئوه مانه  له کشت، بجگه ڕاده
م  ر به  ھه بۆیه. ور و پشتمان  تاکوو گۆڕینی جیھانی ده کانمان زۆر ھاسانتره سته گۆڕینی جۆری ھه. ن ر بکه سه هچار
کانتان  سته  ھه  که چاک وایه بگۆڕت،  م جیھانه رجی ئه مهلو  ناتوانت ھه کی تووندئاژۆیانه یه وه ھیچ کردهش  پیه

  .ی جیھان بگۆڕتمۆ وای ئه  حاڵ و ھه ی که وه بگۆڕن بۆ ئه
  
     ." وه ریبگرینه شتوانین وه خشین، ئه مان ببه م ھزی ناخه  ئه  ئمه نیا کاتک که  دت و ته وه  ناخه ھز له"

 1866- 1949(چاڕلز ھان(  
  را ری نوگه نووسه

  
ش  بت، ئوه قم دهری نوو وه خته  شادی و به تیڤی پ له یانکی میغناتیسی پۆزه ڕاستی مه  ناوه سک له کاتک که

   ھاسانی له  به کان که  مرۆڤه  له  و تاقمه  ئه. وه نه ست پبکه و ھه کانی ئه  خۆش و جوانه  سته  ساکاری ھه توانن به ئه
ور و   ده ستی جوان به م ھه ر ده زا شیرین، ھه ین ڕه ه  و پیان ده یه گرییان ھه خۆوه ندی دڵ به تمه نیشن و تایبه دڵ ئه
شبینیی و  کانی گه پۆله  و شه یه رنیی ھه ئه  باریی وان که یانی میغناتیسی ئه  ھزی مه ڕاستیدا له. خشن به ن ئهپشتیا

توانن   ساکاری ئه گرتوون، خرا و بهور و پشتی  دهنین و ڕووخۆشی و ھتد   و پکه و بزهی یختخۆش شادیی و به
  ! بلکننن  وه  خۆیانه  و به ڕاکشنانسک بۆ الی خۆی موو که ھهموو شتک و  ھه
  
ھزتر  یانی میغناتیسیشتان به ، مه وه نه رزتر بکه کانی خۆتان به  جوانه سته خشن و ھه شقی زیاتر ببه ر چی ئه ھه
لکنت  دا ئه  ئیوه ک به سانک یا شتھایه  که ر بۆیه ، ھه وه کاته ربوتر ده کانی خۆی به رییه ی کارتکه بت و بازنه ده
  !ن ینی خۆتاندا ونا بکه  زه  له مه ک ئه یه نیا چرکه ته! وت تی و خۆشیتان ده زتان لیه  حه که
  
  دات ده گر وه کان پکه  باشه موو شته تیی، ھه یه  ھه ی که و ھزه ق بهش ئه
  
   له زوم و زۆر ت کهھیچ زۆردارک نابخشن، ئیتر  شق ببه کسان ئه  یه  و به وه کانی جیھان پکه موو خه ر ھه گه ئه"

ژاراندا زاڵ نابن،  ر ھه  سه دارن به سمایه ، ده وه وسننه کان ناچه مینه کان که زۆرینهئیتر .  بکاتکانب توانا
 و  کانی ساده تاندنی خه ه خه  ھه بازک بیر له ن و ھیچ فه کی ئاسایی ناکه  خه  به کان گاته ناوبانگه به

  ". وه ڕ ناکاته خۆشباوه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 99 

  ) پش زایین470- 391 (93مۆزی
  سوفی چینی یله فه

  
. خشن و پشتتان ببهر  و ه د شق به کان ئه  جوانه سته ربینی ھه  ده ی به وه خست بۆ ئه ڕه لتان بۆ ده زاران ھه  ھه ڕۆژانه

  شق له  ئه  پن له کان که هرنیی  ئه پۆله وا شه ن، ئه که  شادمانی ده ست به کاندا ھه ندییه یوه په   له که دنیا بن کاتک
شقتان پ   ومدا ئه وانیش له خشن، ئه به  ده کانی دیکه  خه شق به  ئه کاتک ئوه.  وه نه که خۆتان بو ده

ش  شقی ئوه ھا ئه ر وه ، ھهن بتوانن ونای بکه  ئوه   که یه وه وان زۆر زیاتر له شقی ئه ی ئه م ڕاده ، به وه خشنه به ده
  .کات رسامییان ده گات سه وان ده به  که
  
سکی   که شق به ، ئه ی ئوه شقه و ئه رگرتن له ری وه  کارتکه ویش له خشن و ئه سک ببه  که شق به  ئه  ئوه نگه ڕه

  نیهدا ھیچ گرنگ  م کات و ساتانه له. بن ش ده ستنن و دابه  ده ره کان په  چاکه سته  ھه مشوه خشت، ئیتر به  ببه دیکه
خشن  یبه  ده ی ئوه شقه و ئه  ئه  که کتر و گرنگیش نییه شقی یه تیڤی ئه ری پۆزه  ژر کارتکه ونه که س ده ند که  چه که
   ئوه واته که.  وه ڕنه گه و الی خۆتان ده ره کان به  جوانه سته موو ھه م ھه وه، به بته رینتر ده ی به که  بازنه نده چه
شدار بووانی  وو بهم کانی ھه رنییه  ئه سته ری ھه کوو کارتکه ، به وه گرنه رده شق وه  ئه وه مه که سی یه ه ک ر له ک ھه نه
رگکی   جلوبه مدیسان به خشن ھه یبه ی ده شقه و ئه ر ئه  ھه واته که!  وه گرنه رده ن وه وه  پکهدا و کاته ی له و تاقمه ئه

کان   خۆشه کان و ڕووداوه شبینه  گه تییه سایه کانی ژیان، که رنییه  ئه  فۆڕمی بواره وه و له  و ڕک و پکه جوانی دیکه
  ! وه نه ده نگ ده  ژیانتاندا ڕه له
  
ری نگاتیڤ و تاریک  دا کارتکه وانی دیکه ر ئه  سه  تا ئاستک به کانی ئوه رنییه  نه سته ر ھه گه ، ئه وانه  پچه به

  سته موو ھه وجار ھه وت بکات، ئه سوکه  ناشرینی ھه  به سی دیکه ڵ که گه  له و شوه ر بهت روه ویش ھه دابنت و ئه
  سته  ھه واته.  وه نه ده شبینی ده نگی ڕه  ژیانی خۆتاندا ڕه موویان له  و ھه وه بنه ت کۆ ده ماعه کانی جه رنییه نه

تیتان و  تان، سمه ماه ی ژیانی خۆتان و بنه شوهرجی دارایی و ئابووریتاندا،  لومه ر ھه  سه کان به نگاتیڤه
   ! ن که  خۆتانی ده ن، به ر چی بکه ن ھه  ده ر بۆیه بت، ھه ریی خراپیان ده کارتکه کانتان  ندییه یوه په
  
 دروست  وه که  ھۆی ڕووداوه نیا به  ته ت مه م خه م دایگرتوویت، ئه  دگرانیت و خه وه  ھۆی ڕووداوکه ر به گه ئه"
   به که ت ڕووداوه  نیسبه  به ستت ی ھه  و شوه که  ڕووداوهر سه  له تی خۆت زاوه ری و قه ی داوه شوهکوو  ، به بووه نه
دا کانت مه ر خه  سه  بهتوانی وت، ئه   بتهکدا یه ر چرکه  ھه  له  تۆ  که تچ  یادت نه م له ، به تی زیاد کردووهکان مه خه

  ."یت بکه ویی کانت که مه خهو   وه هزاڵ ببی
  )121- 180 (94مارکووس ئاورلیس یا ماڕک ئاوڕل

  ئیمپاتۆری ڕۆم
  

کانی   جوانه سته  ھه توانن به ، ئهنین و دخۆشن  پکه ستی جوان، شادمان و دڵ به وق و ھه  زه پن له  ئوهکاتک 
 کورتی   جاروبار زۆر به نگه ڕه. خشن نییان پ ببهر ی ئه  و وزهک دابنن ر خه سه رنی له ری ئه خۆتان کارتکه

و  ر له ت ھه نانه ، تهن ک بگه  یه  بهئاسانسۆڕ ناو کابینی   ناو پاس، له  دووکانک، له  لهسک ڵ که گه له
 بگۆڕن و انبت و ڕۆحییاتی دا ھه سانه س یا که و که ر ئه  سه تیڤتان به ری پۆزه توانن کارتکه دا ئه یشتنه کوورته پکگه

ریش  رسامھنه کی سه رییه ، چ کارتکه  سانه و که ر ئه سه  له رنییانه  ئه رییه و کارتکه ئه  یبینن که دوواتر بۆخۆتان ده
  ! وه هن که ر ژیانی خۆتان دروست ده  سه له
  
تر و قابیلی  وره  گهننبا دا میھره کانی دیکه ڵ خه گه ی له و چرکه ر ئه ده هق  ھیچ شتک به ن که که  یادی مه له"
 تا  کات که ی بچووک دروست دهپۆلک ر بوار و کات و ساتکدا شه  ھه مرۆڤ لهباشی ی  وه کرده.  نگاندن نییه سه ھه

  ." ی نادیاره که وه  بوونه وره  گهت و بارستایی فه  و قه وه بته تر ده وره دت گه
  )1957 دایکبووی  له (95ت ئادامزسکۆ

                                            
93 Mozi  
94 Marcus Aurelies 
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  اریکاتۆڕیست، ککارتۆنیست
  
 ھیچکاتک  ئوه. کاندا موو بواره  ھه  له کانمانه  پرسیاره  به وه کان و ومدانه ی ڕگا چاره وه  کلیلی دۆزینه شق تاقه ئه
ی  وه بۆ چاکتر کردنه. ن یان پ بده ره  و په وه نه کانتان باشتر بکه ندییه یوه  ناتوانن په وه کانه رنییه  نه سته ھۆی ھه به
ک  که.  وه شق بدروونه خشن و ئه شق ببه م ئه ر ده ربگرن و ھه  وهڕاکش یاسای  تی له کانتان یارمه ندییه یوه وتی په ڕه
 بزانن  وه هن کهتادا بیر ب ره  سه له.  وه هن  گرێ بدهندی جوانتر یوه بتوانن پهی  وه ربگرن بۆ ئه کانی ھز وه  کلیله له

ن و  ر بکه سه یان له موو جارک قسه  و ھه وه کیان ل بنووسنه یه وجار داڕژه ت، ئهک زیاتر د  چ شتھایه خۆشتان له
رنی  ستی نه  ھه خنه ی لبگرن، چوون ڕه خنه ی ڕه وه  ب ئه وه گنه بوو ڕووی ل ھه ر شتک نه  ھه زتان له حه

و و جواندان،  تیی و زۆر پته لکی تایبه ندیگه یوه  په ر ئیستا له وا ھه ن که ینتاندا خیای بکه  زه له! کات دروست ده
  ر ئستاکه  ھه ن که  ونای بکه وه  ناخی دتانه وجار له ن و ئه کانتان ب ونه ندییه یوه  په ن بۆخۆتان که ونای بکه

یایدا  لکی خه ندیگه وهی ھا په ڕ وه مه  له ندک دژوار بت که  ھه نگه ڕه.   زۆری گرداوه تان به ندییانه یوه  په و جۆره له
  مانه  له خشن، بجگه شق ببه ور و پشتتانن ئه  ده  له ی که و شتانه موو ئه  ھه م ھاوکات به ست بنونن، به بتوانن ھه

و  پاڵ ئه  له  پویستهن و کانتان بده ندییه یوه کانی په رنی و نگاتیڤه  نه  بواره رگیز گرنگی به ئیتر نابت ھه
  !ن ڕن و پشتیان تکه  سانایی تپه  به وه نهرنییا نه
  
  وه کانه  جوان و باشه سته  ھه  به  که یه مه دا ئه مناوه  له رکی ئوه نیا ئه ته! موو شتکتان بۆ بکات توانت ھه شق ئه ئه
حوو  انتان ون و مهک ندییه یوه کانی په رنییه  نه ر بواره ی خۆسه  شوه تان کرد، ئیتر به مه  ئه خشن، که شق ببه ئه
م  توانن ئه شق ئه  کلیلی ئه ، به وه بنه ڕوو ده کاندا ڕووبه رنییه ڵ بواره نه گه کانتاندا له ندییه یوه  په کاتک له.  وه بنه ده

ندک جاریش  گۆڕت و ھه  ده که پۆشه موو ڕه ک ھه یه نه خه رده ن، زۆرجار زه ر بکه سه  سانایی و خرا چاره  به کشه
رگیز   ھه ئوه.!  و ھتدک و پزانینکناسی مه ی لبووردن یا خود ئهکوو داوا ، وه ک پویسته یه نه خه رده  زه اتر لهزی

  وه کاته کان چاک ده ندییه یوه کانی په رنیی و تاریک و ئاۆزه  نه شق بواره دا چلۆن ئه ستیارانه  ھه وکاته  له نازانن که
  ن، له  بده وه کانه  جوانه سته  ڕگای ھه خشین له شق به  ئه  به ر درژه گه م ئه به.  داھاتووشدا پی نازانن و له

  . وه بیننه  ژیانتاندا ده شق له ری ھزی ئه ئاکامدا کارتکه
  
ا نی نگی بیند و ئاشکرا ته  ده کانی مژوو به تیه  تایبه موو مرۆڤه د و ھه مه سیح، موحه ، بودا، مه یامی الئۆ تسه په
  !شق ک شت بوو، ئه یه
  

  کانی ھز کورتکراوه
  
 
ی  سانه و که ی ئه  دانه  به  دانه شق به توانن ئه  ئه ، ئوهکانتان بن رپشکی گووبژره بۆخۆتان سه •

  م له ن، به ده کیش گرنگییان پ نه  نیگایه  گۆشه خشن و یا خود به  ببه یه  ھه وه وتتان پکه سوکه ھه
 .  وه جوونه تان ده گه ش له و شوه ر به ن ھه وت بکه سوکه ک ھه یه ر شوه  ھه ه ب یادتان بت که

  شق به  ئه ستکی باشی دیکه  ھه ر جۆره  و یا ھهکناسیی مه دان، پشتیوانی، ئهمیر پکردن، دگه لووتف به •
 .ند بن مه ھره وانیش به شقی ئه ی ئه  ڕاده ی له وه خشن بۆ ئه ور و پشتتان ببه کانی ده خه

کان  رنییه  نه  بواره ن و ڕووتان له وه کانی ژیانه  خۆش و باشه  دووای بواره  به وه  زاناییه کاتک به •
نی  ر الیه  سه تان به که فتاره ری ڕه  کاتک کارتکه دات، واته ک ڕووده یه گن، موعجیزه رده وه
 .منت رتان سووڕ ده بینن سه  ده وه رتانه رانبه به

 زانینی بیر و  ه  ھه  خۆ دان و به بهماف نیا   تهکانیتر، یتر، بیاردان بۆ خهکان ودان بۆ گۆڕینی خه ھه •
 .ن خشین ناده شق به  ھیچیان واتای ئه مانه وانیتر، ئه کانی ئه ڕه باوه

                                                                                                                                        
95 Scott Adams 
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ردووان و  سه ت و پشته زیه ت، ئازار و عه شکایه و  گازندهیی و  کردن، گله رکۆنه ر، سه ی ڕووخنه خنه ڕه •
 .خشین نین شق به  واتای ئه کانیتر ھیچکامیان به تی خه یبه غه

 ڕۆحییاتی   که وه بنه  ژیانتان و لتان نزیک ده سانک دنه نیا که ن ته که  خۆشی ده ست به  ھه کاتک که •
 . یه  شادمانیان ھه کوو ئوه وه

  ی  شوه ی له وه ور و پشتتان بۆ ئه کانی ده هر خ  به تی بکاته رگی تایبه توانت جلوبه شق ئه ھزی ئه •
ننی   فری فه وه کانه  جۆره  ڕگا جۆر به ن و له وت بکه سوکه کانتان ھه ست و سۆزه تی ھه رانی تایبه ڕاھنه

 .ن  بکهشق و خۆشویستنتان کانی ئه  جوانه گووبژر کردنی بواره
  وت به  خۆشیتان ده  که سانی دیکه  کهی ندییانه تمه یبهو تا و ئه  رزانق و ناونووتکه توانن به  ئه ئوه •

  خشن و له شقییان پ ببه ئه و  وه  بدۆزنهک کانی خه رنییه  جوان و ئه ندییه مهت خۆتاندا بلکنن و تایبه
  !ن خرھاتنیان بکه وه به  ناخی دتانه هل وان بۆ خۆتان، ی ئهکان ندییه تمه رگرتنی تایبه کاتی وه

ش  محاه ش ببیستن، به شبینانه زای ڕه  و وته ن و وته  بکه  قسه شبینانه ی ڕه  شوه  به  ئوه  که نی نییهئیمکا •
 !خۆتان بنونن ستی جوان له ھه

  وانه ی ئه وه ر ڕتان بۆ ئه  سه خاته کان ده  جۆره  جۆر به رجه لومه سانکی جیاواز و ھه  که موو جۆره ژیان ھه •
  کاتک له. رگن بوو، ڕووی ل وه یانتان پخۆش نه ر کامه وت و ھه  خۆشیتان ده  کهن گووبژر بکه

و   ئاست ئه کانی خۆشتان له سته ن، ھه ده وه نیشان ده ن و دژ کرده وه ره ر ڕووداوک ومده ئاست ھه
کان   جۆره ه جۆر ب ستکتان بۆ بواره  ھه  چ جۆره وت که که ر ده  ده بن و لره ر ده دا ده ڕووداوه

 ! بژاردووه ھه
و  کان ئه  خراپه سته  بوونی ھه م به ، به وه کانی ژیان بگۆڕنه رنییه  نه موو بواره ر ھه توانن ھه  ئه ئوه •

  وه شبینییه ستی ڕه  ھه کانی ڕووداوک ببینن و به شه  ڕه نه  الیه ر ئوه گه ئه.  موومکین نابت ئاوگۆڕپکردنه
ی  ن و بازنه ده کان ده شبینییه  ڕه  به ره کانتان په رنییه  نه سته وجار ھه وه، ئه نه  نیشان بده هو وم و دژکرده
 . وه بته تر ده وره ند قات گه تاریکبینی چه

   له وه گه رکی به رنی و جوان، سپه ئهستی   ھه  ھۆی پ بوون له توانت به  ئه یانی میغناتیسی ئوه مه •
  ری نگاتیڤ له توانن کارتکه ک نه یه  ھیچ شوه کان به رنییه  نه پۆله ی شه وه ست بکات بۆ ئهورتان درو ده
 .رتان دانن سه

ور و پشتمان بگۆڕین،  وت جیھانی ده ی بمانه وه ن تا ئهتوانین بگۆڕی دهکانمان ھاسانتر  سته ی ھه شوه •
 !ردا بت  سه ستای جیھانیش ئاوگۆڕی بهزعی ئ  وه ی که وه کانتان بگۆڕن بۆ ئه سته  ھه واته که

ھزتر  تان به که  میغناتیسییه یانه ن، مه بده پ  ره کانتان په  جوانه سته خشن و ھه شقی زیاتر ببه ر چی ئه ھه •
دا   ئیوه  به سانه و که و شت و ئه  ئه واته ، که وه بته  دهگرتووتر ره تر و په وره ی گه که  بازنه و وه بته ده
 ! زتان لیانه ون و حه  خۆشیتان ده لکنت که ده
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  تی ھز و سمه

  
       ".کانی ناخمانن  سرووشتییه کوو ھیزه ی مرۆڤ، به ک ئمه کان نه باشترین دوکتۆره"

  ) پش زایین460-370ور و پشتی  ده (96بوقات
  تی ڕۆژئاوا بابه باوای ته

  
م واتای  دات، به بوون ده خۆش نه نیا واتای نه ت بوون ته  سمه گه پتان وابت کهن ؟ ڕه چییه واتای  ی بهت سمه
  نین له خود ب الیه یا یه زعکی باش و ئاسایمان ھه  حاڵ و وه ی که وه ئه. دا یای ئوه ڕی خه وپه  له تی شتکه سالمه

  .ن تی ناده  ھیچیان واتای سمه مانه کانی ڕۆژ، ئه ئاست ڕووداوه
و   خه  له  وزه موو ڕۆژک پ له منان ھه. بت ستی منان ھه کوو ھه ستکتان وه  ھه  که یه مه تی واتای ئه سمه

  ھنده.   وه جوونه  ھاسانی و خرایی ده  و به97 یه رمۆکه نه و   وزه پ لهم سووک و  ر ده شیان ھه له. ستن ده ھه
،  فاف و ڕوونه ینیان پاک و شه م زه ر ده ھه.  شونک خۆیان پ ڕاناگیرت  له هن ک که شیان ده  سووکی له ست به ھه
- ستس و  ڕاوکه دهو چوون  رانی و ھه  نیگه ر جۆره  ھه ن و له  بزه م به ن و ده که  خۆشحای ده ست به م ھه ر ده ھه
یانی   به ر له ی زوو سه وجار سبه وت، ئه که ویان لده ییدا خه ڕی ئاسووده وپه وک له موو شه ھه.  دوورن  به98ک
 تا  وه وه  دون شه شیان له  له  که  وایه وه کوو ئه ستن، ڕک وه ده و ھه  خه  له  بزه م به رزیندوو و ده ریحاڵ و سه سه
  چاوک له. وق  شادی و شه ست پکردنی ڕۆژکی نوێ پن له وان بۆ ده ئه!  وه ته  و نوێ کراوه یانی تازه مۆ به ئه

  بت که کتان ھه ھا خوویه ر وه گه خراپ نابت ئه. ن گه تی ده  واتای دروستی سمه وجار له ن ئه مندان بکه
   به ستکی مندانه ھا ھه  که بوونی وه  زۆر پویسته وه  له بن، بجگهن منداکانی  سته ھهکوو  کانتان وه سته ھه
  !زاننتیتان ب رورییاتی ژیان و سمه زه
شق   ھیزی ئه نین، چوونکه  و پکه  شادی و بزه کوو منان ڕۆح سووک و پ بن له ر وه توانن ھه  سانیش ده وره گه
ر   به موو شتک له دا ھه م جیھانه له! تی بکات ری و سمه وه خته ی شادی و به  وزه شیان پ له توانت له م ئه ر ده ھه
کانتان  موو داخوازییه ھه. نع ناکات  مرۆڤ مه ش شتک له ک چرکه ت یه نانه رووشت ته س واته ، که ستی مرۆڤدایه ده
ت  واو مانا سمه  ته روونکی به ش و ده  له  له  که  پویسته واته ، که یه  ھه وه  خۆتانه ندییان به یوه نیا په ته
کان   و سنووره وه نه کان بکه روازه  ده  که ک پویستهرج لومه ھا ھه ستی پک ھنانی وه به  مه م به ند بن، به مه ھره به

ن و خۆشیانتان  که زیان ل ده یشتنیانن و حه ستپاگه  خوازیاری ده ی که و شتانه موو ئه ی ھه وه بپسنن، بۆ ئه
  !ر پتان ه ب  بکرن و سرووشت بیانخاته ئامادهون، بۆتان  ده
  

  ؟ یه  چی ھه تان بهبوا
  
  ". وه تی و خودی ئه سایه ری که  دیاریکه  که بوای مرۆڤه بیر و  وه ئه

  )می پش زایین یه ی ده ده ور و پشتی سه ده(شا سلیمان 
   ئینجیل  له23:7کانی  نده کی ئیسائیلی په شایه

  
یشتبت،  گه مرۆڤک پی  ناسرت که کان ده  ڕووناکبیرییه زنترین گوفته  مه کک له  یه  به وه  دنیاییه  به م ڕسته ئه
  ؟ چییه"  وه تی و خودی ئه سایه ری که بیر و بوای مرۆڤ دیاریکه: "ت  ده  که یه م وته ست له به م ئایا مه به
  

                                            
96 Hippocrates 
97 Flexibel تغییر پذیر، قابل تصریف، قابل تطبیقانعطاف پذیر:  فارسی به ،  
98 Stress استرس، فشار روحی  :  فارس   به  
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 بوا و  بته یی ده  شنه  به وه ، ئه وه نه که دهتک  یا بابه شتک  بیر لهر  ڕه موکه  وه روونتانه  ناخی ده کاتک له
کی  یه وه  شیکردنه  به ،ڕی ئوه باوه.  ی خۆتانتان پ دروست و ڕاسته و بوایه ر ئه شدا ھه ئاکامی ئیمانتان و له

:  مونه، بۆ ن یان گرتووه رچاوه  سه وه  ناختانه  له وه ھزه لکی به ستگه  ھه  له ھزن که لکی به ھاسان، بیر و ھزرگه
م   ھاسانی کشم که ناتوانم به"، " ستیاره زۆر ھه) گمور( م ده گه"، "بم دهت  مه ھه  خرایی تووشی من زۆر به"

 ژر   وتانه م جۆره ئه. و ھتد" بت وم ئه  خه قاوه"، "یه ھه... و شته تم به ساسییه ئالرژی یا خود حه"، " وه مه بکه
ری  کانتان کارتکه کاتک بۆچوون و توانینه. تی ژیانتان نین قیقه  ھه م ن، به کانی ئوه ی بیر و ھزره جموعه مه
رگاکان  موو ده ر ھه وجار ھه ئه.  ت الی ئوه قیقه  بوا و ھه بنه  ده وانه نن، ئه تان داده وه ی بیرکردنه ر شوه سه له
قیم نین،  موسته  سیاتکی دیکه ھیچ   ئیتر به ن، واته ده کانی فێ ده ن و کلیله که ر خۆتان بزمارڕژ و قووف ده سه له

سیترتان  ی که  قسهن و گی ناده گرن ڕا و بۆچوونکی دیکه ھیچ  و به ڕتان پ ھناوه ی خۆتان باوه وه ه ل بجگه
منت،   بواتان پی ده تایه  ڕاستی بزانن، ئیتر بۆ ھه ست و بوای خۆتان به  ھه  به ر شتکی که ھه. بووڵ نابت قه
ر  گه  ئه وانه  پچه بت یا خود به رنی ھه ری ئه ژیانتاندا کاریگه باشتر کردنی   کاتک بیر و بواتان له شه ر بۆیه ھه
منت و ژر پیان  ک خۆی ده ر بواتان وه  ھه وه م دیسانه نت، به یه کانیشتان بگه ندییه یوه  ژیان و په ر به ره زه

   !ت التان قهقی  ھه بته  ده پی یاسای ڕاکش  به و بوای ئوه بیر   که دایه ئالره. ن ناخه
  
م  ، ئا له رقی باوه  وتانی شه  له رمان، که ری ده سه خس بۆ چاره  نووسین و چوون بۆ الی شخ و شه نووشته: و(

  .)ڕ و بوا ھزی باوه! گرت رده ندکجاریش وم وه  ھه ، وه و کاره ت به ناعه کات، بوا و قه وی ده یه  په یاسایه
  
ر و  بی ن له  ھزریان پ که ی که وه  جگای ئه یه و به خۆشین بیر و بروای ترسناکیان ھه ڕ نه مه س له ندک که ھه

  موو ھزرتان له ک ھه کات واته که!  وه نه که وتن ده خۆش که  نه نیا بیر له تییان، ته مهڕ س مه بوای چاک و باش له
  یه ج ئاماژه. دات ش و ڕۆحتان ئازار ده  له ۆشیانهخ و نه ک له  دت، یه ر ڕۆژ که وه، ھه  بنهتیس خۆشیندا قه نه
کان زیاتر  خۆشییه ی نه  ڕاده  به کانیشدا ڕۆژانه وتنه پزیشکییه موو پشکه ڵ ھه گه لهدا  می ئمه رده  سه  له نوکه  ھه که
خۆشی   نه  بیر له هو ڕواکه ده ترس و   ڕۆژی پشووتر به یاتر لهر ڕۆژ ز ک ھه  خه ی که وه ر ئه به ش له مه بت، ئه ده
  !تی بت ر سمه  سه ی بیریان له وه  جگای ئه ، به وه نه که ده
  

ڕ  مه  له ن که سانه و که ڕوانن؟ یا له تیتان ئه  سمه  له وه رنییه ستی جوان و ئه  ھه  به ن که سانه و که  له ئایا ئوه
 یا خود  وه نه که تی ده  سمه نک ژیان پ له مه  ته نن؟ ئایا بیر لهنو  ئه وه خۆتانه رنی له ستی نه کان ھه خۆشینه نه

   به  که ر پتان وابت گه ؟ ئه خۆشین ئیمکانی نییه  نه  و خۆپاراستن له وه  خۆ دوورخستنه  که یه مه بواتان ئه
  بته  ده  ورده  ورده م بۆچوونه ر ئه ، ھه بن و پشگرتنیان دژواره کانیش زۆر ده خۆشینه ن نه مه ی ته وه رزبوونه به

تی ڕۆح و  سمهت و  سیحهر ژیان و  سه   ری بواکانتان به ، کارتکهڕاکش ئاکامیشدا یاسای  بواتان و له
      .  لمنت سه  ئه وه روونتانه ده
                    
  ."تۆقام ترسام، ده  ده ی که تهو ش  و له وه بوومه چوو تووشی ده قم ده  ڕووداوک زنده  له ی که و کاتانه  ئه وه"

  3:25بی   نه99یوبی ئه
  

ستی  به  مه به. لماندنی ھزی بوا ن بۆ سه گه  پزیشکیدا به وانماکان له  ده مه حه مهرمان و  ب و ده حهی  وه تاقیکردنه
رمانی  م ده  دووھه تاقمی هدری و ب ژر چاو نه یانخه ن و ده ده رمانی دروست ده  ده،خۆش ک نه  کۆمه  به وه تاقیکردنه

یان  که خۆشینه ری نه سه  بۆ چاره قینه بی ڕاسته  ناوی حه  بهبی شیرین، کوو حه وه" 100پالسبۆ " م ناسراو به حه نامه
 و ژر  وه  تاقیکردنه  له  که کووتراوه  نه خۆشانه  نه و دوو گرووپه  ھیچکام له  به  که یه جی ئاماژه. ن ده ده

بی   حه ی که و گرووپه  ئه بینن که  دهک یه پاش ماوه. یشتوون  پیان ڕاگهی ئاسایی  شوه دریدان و زۆر بهچاو
چن و   ده وه و چاکبوونه ره  دت زیاتر به ر ڕۆژ که  ئاوگۆڕی باشیان پدا دت و ھه  ورده شیرینیان پداون ورده

رمانی  ی ده وه  ناو چوون، ب ئه واوی له  ته  و تا به هو ته ونهم بو  که  ورده وتنیان ورده خۆش که کانی نه ھۆکاره
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نده ھز و   چه  بیر و بوای ئمه لماندی که  سه رمانه  ده م شوه ری ئه رسووڕھنه ئاکامی سه! یان پدرابت قینه ڕاسته
ن  شتان پ بکه کی پۆیین له وایهست و ب  بیر و ھه کاتک به.  یه دا ھه ش و ڕۆحی ئمه ر له  سه زنی به ری مه کارتکه

  .ن گه ت ده ش و ڕۆحکی زۆر ساخ و سمه  له  ئاکامدا به ندوروستیی، له ی ته  وناندنی چاک و وزه له
  
کانی  ندامه موو ئه شتان و ھه  له تان و پۆیکانی تییه ڕه  بنه ی سلوله  دانه  به ر دانه سه ری له  کارتکه کانی ئوه سته ھه
   و لهر رسوڕھنه کی سه یه  شوه وجار به خشن و ئه شق ببه توانن ئه کانتان ئه  جوانه سته  ھه به. نن ن دادهشتا له

  وه کانه شه رنی و ڕه  نه سته  ھۆی ھه م به به. ن که تی ده مهش و ساخ و س  ئازایی له ست به  ھه وه روونتانه ناخی ده
  کانتان و سلوله به سه می عه  سیسته قچوونانه و زنده ر ئه وجار ھه ، ئه وه بنه تووشی ڕاڕایی و ترس و تۆقان ده

کانی   جۆره  جۆر به تی دروست بوونی ھۆرمۆنه  و چۆنییه  و ڕاده ن که قبوون و ئاوسان ده کانتان تووشی ڕه تییه ڕه بنه
  ، له وه بته متر ده ان ھواشتر و که کشانت ناسه بت و پاشانیش ھه بز ده ش قه ی له قه گۆڕن و ئاره ش ده ناو له

موو  ن ھه که ست ده  پ ھه  له  که وه بته م ده ن و ھزتان که ده ست ده  ده  ھزی جسمیتان له ئاکامدا ھنده
  وه  بواری جسمییه ن له کی درژ خایه یه  بۆ ماوه وه نییه مه  بواری زه ر له گه ئه!  خۆشه شتان نه کانتان و له ندامه ئه
،  ڕاوکه  یا دهکوو ستس وهکانی  رنییه  نه سته ڵ ھه گه  له ھنده   ئوه لمنت که یسه ئهن،  خۆشین بکه  نه ست به ھه

دا  شبینییانه م ڕه ڵ ئه گه لهژین و ڕۆژتان   دهترس و ھتدت و  فه م و خه خه و  وه خۆدابردنه شبه و پی وه خۆخواردنه
  ! وه مننه ن و ده که  ده روونتاندا ھالنه  ده کان له خۆشینه  پ نه له و  وه گرته  دهتان ل وزه  ر که  سه نه به ده
  
موو   و جسم ھه ش، سیله ڕۆح و له. نن کانتان داده ی سلوله  دانه  به ر دانه سه ری له  کارتکه کانی ئوه سته ھه"

  ". گردراون وه پکه
  )1931 دایکبووی  له (101تۆماس توکۆ
  رزشی وانناسی وه  و ڕهر نووسه

  
  شی مرۆڤ ی له وه جیھانی ناوه

  
ر   سه ی ھزی خۆتان به وت ڕاده تانه ر ئه گه ئه!   ره رسووڕھنه ی جیھانکی سه شارگه  حه  روونی جسمی ئوه ده

  وته که دهتک موو ش  ھه مه  پاش ئه  بناسن چوونکه  نھنییه م جیھانه  پیشدا ئه  له نگنن، پویسته سه ا ھهدجسمتان
  ! وه  خۆتانهت و بیاراتی سه ژر ده

  
نیا بۆ  موویان ته  و ھه تی پ سپردراوه کی تایبه تییه رپرسیاره  و به ر کامه شتان ھه کانی له ی سلوله  دانه  به دانه
ی خۆشیان  وه یندوو مانه شمولی ز که: و(تان  وه  ئاکامدا زیندوو مانه تیتان و له  پکھنانی سمه ک ئامانج واته یه
ی  رمانده کان فه  سلوله ندک له ھه. ن که نگی کار ده  ھاوئاھه  و به وه  باشترین ڕگای موومکین، پکه به) کات ده
  ر کامه  ھه رماندانه م فه شن و ئه کانی ئۆرگانکی له ی سلوله رمانده کان یا خود فه  سلوله ت له شکی تایبه به
  تریان له روه کان و ھه کان، سییه رگ، گوورچیله کوو دڵ، مشک، جه ش وه ی له کانی دیکه ندامه تی ئه رپرسایه به
کانی   بردنی کاره ڕوه ت و به تی ھیدایه رپرسایه  به رمانده سلولکی فه. ن که ت و ڕنونییان ده  و ھیدایه ستۆیه ئه
کانی خۆیانی  ستووره ستۆیه و ڕنونی و ده  ئه ا له دد  له یی خۆی بۆ نمونه رمانده کانی ژرفه موو سلوله ھه
ن  که  کارکردن ساز ده وه نگی و پکه  ھاوئاھه کانی دیکه سته کانی ده رمانده  نوان خۆی و فه پنت و له سه ردا ده سه به

موو  ن و ھه ان بکه باشی کاری خۆی کان به ی ئورگانه وه نگن بۆ ئه ودا ھاوئاھه ڵ ئه گه ش له کانی دیکه رمانده و فه
ی پادگانکی   شوه  له شی ئمه ی له وه  ناوه م پیه به: و(. تی و زیندوویی ڕاگرن المه  ساخ و سه ش به  له وه پکه

تر  زار کیلۆمه ش ھه ت و شه وه ور و پشتی نه یان ده ر کامه ھه) پۆلیس: و(کان  شتییه دا سلوله گه م ناوه له!)  پزیشکییه
مر و   چوونی ئه ڕوه  به ی ئاگایان له وه پون بۆ ئه شدا ده کانی له  خونییه ماره  نو ده له) مایل 60000 ( واته
  کاتک جۆرک له!  پاراستنی ئاشتی و ئارامیی بت کان بت و ھاوکات ئاگایان له  سلوله رمانده کانی فه ھییه نه

ن و  ده ی ئاژیر لده کان دوگمه  پۆلیسه دات سلوله  ڕوو ده هو ره  ده کوو برینداربوون و بانی پست له چوون وه تھه
  له. بت  کار ده ست به  و ده که  شونی ڕووداوه نته یه گه خرا خۆی ده) ئورژانس: و ( وه تی چاککردنه تیمی تایبه
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گرت، کاتک   دهکیسچوونی زیاتری خون ری له کات و به  کار ده  که ستانکردنی خونی برینه تادا تیمی په ره سه
 کار بۆ  ونه که کانی پست ده  سلولییه ی تان و پۆ وه نینه  یاخود ته وه وجار تیمی دروونه ، ئهواو بوو وان کاریان ته ئه
 جگای  کیش پستکی جوان له یه  و پاش ماوه وه نه که ی ده تادا پینه ره  سه ، له وه نه  بکه  پینه  که ی شونی برینه وه ئه

  ! وه نه ده حویل ده  ته که دڕاوه
  

 ناو  کاته جاوز ده  و ته خنه رک ڕه ک داگیرکه کوو چککردنی باکتریایی یا خود ڤیروس وه رک وه کاتک ھرشبه
ڕ شونی  مه  خرایی زانیاری له ین به کانی مشک و زه  سلوله ش واته کانی ناو کۆمپیوتری له ، سلوله وه شتانه له

و  ڵ زانیاری پیشووتری ئه گه  له  نویانه م زانیارییه ن و ئه که یدا ده ران په و جۆری ھرش ھنه  که ھرش بۆکراوه
م  ئه.  وه  ھرش ھنانکدا بناسنه ر جاره  ھه کانیان، له ی لکچوونه وه نگنن بۆ ئه سه ده  ھه رانه  ھرش ھنه جۆره
کانی  رمانده  فه  ج به ستوراتی به  ده دات که کانی مشک ده له سلو رمانده تی فه  وکچوونی زانیارییانه یارمه جۆره

ی  ترین شوه  کارامه توانن مریان ئه کانی ژر ئه رگریش و سلوله کانی ھزی به رمانده ن و فه رگری بده ھزی به
م  به. ن به ناو ده  لهکان  بگانه بن و ڤیروسه وتوو ده رکه رگریکردندا سه  به  له مشوه  خۆیان و به  بگرنه رگری به
 و  نده روه وجار په  ئه وه دۆزنه کان نه  پشووتره  و ھرشه  نویانه م ھرشه  نوان ئه ر ھیچ لکچوونک له گه ئه
  موو سلوله  ھه رگریکردن به رمانی به فهباش و  ئاماده و  وه نه که  ده  نویانه ره م ھرشبه  نوێ بۆ ئهیسکی که
رگری  کاتک تیمی به. ن فر و توونا بکه کان ته ره  داگیرکه  ڤیروسه موو تواناوه  ھه  به درت که دهکان  رگرییه به
ین   زه شدا واته ری له  کۆمپیوته موو له ناو بردنیان ھه ی له ران و شوه واوی ھرش ھنه وت، ڕاپۆڕتی ته که رده سه

ی  و زانیاریانه ، به وه  ھرش بننه  بگانانه  ڤیروسه و جۆره  له ر جارکی دیکه گه  ئه ی که وه کرن بۆ ئه بایگانی ده
  !پارزن وتن و الوازبوون ده خۆشکه  نه ش له  له مشوه ، به وه رنه ناویان به  سانایی له به،  یه  ھه وه یانه باره له
  
ی  که کاره ست له خود دهخۆی بگۆڕت یا کارکردی  شی ئوه کانی له  سلوله کک له  یه وه که ر ھۆیه  ھه ر بت و به گه ئه

  نیاری به و زا وه نه ده ی ئاژیر لده کان دوگمه  پۆلیسه توانت کار بکات، سلوله وت و نه خۆش بکه  یا نه وه بکشته
ن و  که  دهر سه  چاره که  و کشه که  شونه نردرته ت ده نن و تیمی تایبه یه گه ین ئه  زه  واتهیی گشتیی رمانده شونی فه
  . وه  ب سلول و ب کارکرد بمنته و شونه ناھن ئه

  
ی سرووشتی ناو  واخانه  ده ری و له  سه نه گه  یا ئوڕژانس ده وه وت، تیمی چاککردنه خۆش بکه ر سلولک نه گه ئه
کی  یه واخانه دا ده شی ئوه  نو له  ڕاستیدا له له. کات  مردن ڕزگار ده  له که سلولهگرت و  رده م وه حه شتان مه له

   سرووشتییانه مه حه و مه  کاتی پویستیی و ناسازیدا له توانن له  ده ، که یه سرووشتی ب نووقسان بوونی ھه
متر  بت که کان زۆرتر نه وا سیناعییه  ده ر له گه ریشیان ئه  و کارتکه وه نه ربگرن و خۆتانی پ چاک که ک وه که

  ! نابت
  
وتوو  وت ڕۆژی حه  ڕۆژدا، حه ککدا، بیست و چوار کاتژمر له  و خووله موو چرکه  ھه  له کان پویسته  سلولهموو ھه

. ن نگ کار بکه  و ھاوئاھه وه پکهک سیستم  و یه ک پادگان نی یهنداما کوو ئه نتان وه مه  کورتی تا کۆتایی ته و به
شی  له.  وه  ژیاندا بتانھنه  له وه شه ن و لره  بکه  ئاماده  دشادی ئوهتی و  سمه  که یه مه وان ئه  ئامانجی ئه تاقه
ن بۆ  که ستان و پشوو کار ده  ب وه  به سلول که) 100،000،000،000،000 (  واته یه د تریلیۆن سلولی ھه  سه ئوه

توان  ئه  ئوه  واته رمانی خۆتاندان، که  ژر فه وخۆ له  ڕاسته که د تریلیۆن سلوله موو سه ر ھه ھه!  بژین ی ئوه وه ئه
کدا ویستتان  یهر ال  ھه ر جۆرک و به ن و ھه ت بکه ریاندا حکومه سه تان بهکانو بواست  تی بیر و ھزر و ھه ه یارم به

  . ن ڕنونییان بکه
  

ر  مه کتان له ڕ و بوایه ر باوه ھه  بۆیه! کانی خۆتانن  پادشای تۆتایتری سلوله  ژیاندان تاقه ی له و ڕۆژه  تا ئه ئوه
ڕ و  کانی بیر و باوه ره ربه رگیز به وان ھه ئه. ون که ڕانه ده و باوه ر ئه کانیش شون ھه بت، سلوله شی خۆتان ھه له
ای ست و بیر و بو والی ھه مال و ئه ری ب ئه رمانبه نیا فه وان ته  ژر پرسیار و ئه نه ن و نایانبه کانتان ناکه سته ھه

   !ن که  ده وه ر ئه وان ھه رچیتان بوت ئه خۆتانن و ھه
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کانتان واتای  ، سلوله"بم ر تووشی ھیالکی ناو ڕێ ده فه چم بۆ سه ر کاتک ده ھه" و یا بن  وه نه ر بیر بکه گه ئه
ست و بیر  ھه. ن که ش کار ده ستووره و ده  پی ئه ر به وان ھه گرن و ئه رده رمانک وه کوو فه ھیالکی ناو ڕگا وه

  رمانک به کانتان فه وجار سلوله ، ئه شتان گرفتتان بۆ دروست بووه ڵ کش و قوورسایی له گه  له  ئیوه  که وه نه بکه
شتاندا گرفت  ڵ کشی له گه ڕاستی له  به ن که به و بوارکدا ده ره شتان به وجار له گرن و ئه رده ش وه ناوی کیشی له

و  ستووری ئه کان ده ن، سلوله که  ده وه خۆشینکه  نه  تووش بوون به ت له م شکایه ر ده اتک ھهک. ن که یدا ده په
. دا پک بنن  ئوه  له که خۆشینه کانی نه ی نیشانه وه ن بۆ ئه که  جی ده گرن و ج به رده  وه رانییه ت و نیگه شکایه
 ڕاشکاوی کارکردی یاسای   به وه کانتانه ن سلوله  الیه  له کانی ئوه رمانه م و کووڕی فه  ج کردنی ب که ج به
  .لمنت سه شتاندا ده  ناو له  لهڕاکش

  
شتان بۆخۆتان  کانی له  ناوخۆییه  ئورگانه رکام له ی ھه ترین ونه  و کارامهتترین ینتاندا جوانترین و سمه  زه له"

شتان  که ره  سبه ت له نانه رگیز ناتوانت خۆی ته خۆشی ھه وا نه هوتوو بن، ئ رکه دا سه م کاره ر له گه ن، ئه ونا بکه
  ".بخشنت

 ت کۆلی1885-1950(ڕۆب(  
  را ری نوگه نووسه

  
ت   بابه شتان له ڵ له گه  له  که توانن و پویستیشه  ئه  ئوه  یادتان بت که ؟ له  چییه زتان له ؟ حه داخوازیتان چییه

وال  مالوئه  ب ئه  به کانتانن که  یارهفادارترین تان وهش کانی ناو له سلوله. ون، بدون تانه  ده ی که وه و شتانه ئه
ک  گۆڕ و وه رمانکی نه کوو فه  وه کانی ئوه سته  و جۆری بیر و ھه  شوه واته کانتانن، که رمانه مر و فه وی ئه ڕه

می مندایتان بن،  رده کانی سه سته  باشی ھه کانتان به سته وت ھه تانه ر ئه گه ئه. کانتان م سلوله ر ده  به چنه یاسا ده
مۆ زۆر   و ھیز و ئه  وزه  له شم په له"، " یه ستکی ئیدئاڵ و باشم ھه مۆ چ ھه ئه " ن که کانتان بکه  سلوله مر به ئه
و  تی بخۆم و به زم لیه کی حهر شت توانم ھه ئه"، " یه ویم ھه چ ھزکی بینایی باش و قه"، "ریحام ھز و سه به

رمی  ی ھه رمانده  فه ئوه". وم توانم بخه یی ئه  ئاسووده کوو مندایک به وک وه موو شه ھه"و " ش کشم ڕابگرم حاه
ر   ھه ن، واته  دیاری بکه توانن یاساکانی حوکمانی ئوه کانتان ئه سته  و ھه وه ی بیرکردنه  شوه واته خۆتانن، که

       .     شتانه  و حاکمی له شتاندا زاه ر له  سه  به ی که اسایهو ی ئه
  

                        ھزی دی مرۆڤ
  
ش  م توانینه  پی ئه چت، به ردوون ده  جیھانکی ناو گه مک یا خود له  عاله کان له  شوه ک له یه  شوه مرۆڤ به"
  ".ردوون یشتنی زیاتری گه و ناسین و تگه ره  به و کلیلکه ، ئه یه  مرۆڤ ھه ی که و شوه به

  )1917- 1992 (102یڤید بۆم ده
کوانتۆم فیزیک  

  
 دی  واته ، که  ردوون وایه می خۆریی و گه کوو سیسته ق وه به  ڕک و ڕه شی ئوه ی له وه شواز و کارکردنی ناوه

ش  کانی له ندامه ی ئه  دانه  به دانه. ندرت رۆڤ دادهشی م ری له نته  سه  و دڵ به یه کوو خۆری ھه مرۆڤ کارکردکی وه
تی  سه  ھۆی ھیز و ده  به سارانه و ھه موو ئه  ھه ی که و جۆره ر به ژمردرن و ھه وری خۆر ده کانی ده ساره  ھه به

نگی   ھاوئاھه موویان به گرن و ھه دا ڕاگرتووه و ڕاده می خۆرییه م سیسته  خۆیان لهقای  و بارته ھاوکش وه خۆره
ی ددان و  ووته ژر ھز و س ھا و له شی مرۆڤیش ئاوه کانی له ندامه موو ئه ر ھه دان، ھه وه  بزووتنه کتر له یه
  وه کاره تی ده سه  ھۆی ھز و ده موو به  ھه وه نگ پکه  خۆیان ڕاگرن و ھاوئاھهتوانن ھاوکشی ئه

  . ن کانیان بکه پسپردراوه
  

  یشتن که  گه م ئاکامه کانی خۆیان به وه مریکا پاش لکۆینه  کالیفۆڕنیای ئه ی دڵ له ندامی لژنه زانایانی ئه
، ن که ھز ده رگری مرۆڤ به می به ، سیسته وه اخی مرۆڤه ن  و پزانین لهبژری شق، شوکرانه  ئه ستکردن به ھه
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ری و  وه خته هستی ب ، ھهن ده  پ ده ره ش په لهکانی ناو  ه پویست ۆنهھۆرم) ترشح (ی وه  یا ئاودانهدروستبوون
ھۆرمۆنی ستس و ی  وه  ئاودانه ر به وکات به و ھان که ش زیاد ده ر، ھز و توانای له  سه هن به دخۆشی مرۆڤ ده

شدا تی  نیھایه گرن و له تی ده  و تاوان و ب تاقه اه گون ست به  و ھه ڕاوکه ختی خون و ده ی زه وه ره سه چوونه
شق   ئه ستکردن به ھه. ن و ھاوکش بکه) نزیم ته( ڕک کاندا  دیابتییه خۆشه  نه کر و گلۆکز له ی شه  ڕادهتوانن ئه

یانی میغناتیسی دڵ  ی مهڕاکش ھزی  ی دڵ کردوویانه  لژنه ی که وانه و لکۆینه  پی ئه به. کات  دهلدانی دڵ ڕک
یانکی  توانت مه کانی دڵ ئه  میغناتیسییه پۆله  و شه میغناتیسی مشک زیاترهیانی  کشی مهڕا ھزی   قات له5000
  .ش پک بنت وری له  ده  له ند الیه یی چه بازنه

  
  دا بننه مبواره شۆڕشک لهر ئاو توانییان   سه  له وه  و تاقیکردنه وه ک لکۆینه  کۆمه  به ی دیکه زانایان ندک له ھه
ڵ  گه ند له یوه  په کانمان له ه  ھه یشتنه ڕ و تگه باوهی  وه  دابنن بۆ ئه ر  سه مان لهری اکامدا کارتکه ئ لهر پ و  سه

  . بگۆڕین  وه تیمانه ر سمه  سه ری ئاو به کارتکه
  ؟   یه  ھه وه تی مرۆڤه مهر س  سه بهکی  ندییه یوه چ په ئاو   که یه مه پرسیار ئه 

  شتاد له ھه مشک،  واتهری مرۆڤ  ی سه وه ت ناوه نانه ته!   ئاو پکھاتووه  له شی ئوه له) 70%(دی   سه فتاد له حه
  !  ئاو پکھاتووه  و له ئاوه) 80(%دی  سه
  

 کاتک مرۆڤ پش  یشتوون که  گه م ئاکامه کان به مریکاییه کان، ئوروپایی و ئه کان، ڕووسییه  ژاپۆنییه وه ره لکۆه
و  ر به رانبه  به یه کناسی ھه مه کات و ئه کات و تاریفی ده  ده که ڵ ئاوه گه ی جوان له  قسه وه ته  موحیبه  به وه ئاوخواردنه

  که  ئاوه ر له رسووڕھنه ی زۆر باش و سه  وزه که ی ئاوه وه پارزت، پاش خواردنه تیی ده  سمه  که ئاوه
   لهیوی او  ته گۆڕت و به  ده که  و ساختاری ئاوه  شوه و تاریفانه بهت  نانه ته! کات ستیشی پ ده  و ھه وه گرته رده وه

ڕ ئاو  مه کان له رنییه  ئه سته ربینی ھه ر چی ده ھه. بت بژریدا ڕیک ده کرانهشق و شو پۆلکانی ئه ھاوڕاستای شه
م کاتک ئاو  به. ون که رده چاوماندا دهر  به وزوونتر له زندارتر و مه لکی وه پۆلگه  شه زیاتر بن، ئاویش جوانتر و به

  گرتوو له رچاوه ی سه ، وزه وه بینته یی خۆی ده ت و بزاریی و تووڕه کوو نفره رنیدا وه لکی نه ستگه ر ھه به له
  ! ترسناکیش بنونت نگه ر چاوماندا گرژ و ڕه به مایلیشی له  و شک و شه  و شوه وه کاته م ده ئاویش که

  
مایلی ئاویشیان   گۆڕینی شک و شهت توانای نانه کانی مرۆڤ ته سته  کاتک ھه  پش چاوی خۆتان که هبیھنن

 تی مرۆڤ ر سمه  سه هرنی ل ری باش و ئه  کارتکه  که  توانایاندایه  چلۆن له ستانه و ھه ر ئه وجار ھه ، ئه یه ھه
   ئاو پک ھاتووه ر سلولکیش له ی ھه وه ندی ناوه ناوه! نتش پک د کانی له  زۆری سلوله ره شی ھه دابنن؟ ئاو به

  !   خۆگرتووه شی له ی ناو له د تریلیۆن سلوله و سه ر کام له  ئاو ھه شک له رگک یا خود ڕووکه ت به نانه و ته
  

ر   سه توانن به ن ئهز کی مه رییه چ کارتکهفاداریی  و وه کناسیی مه خشین، ئه شق به ئه  که  ئستا ئیتر لتان ڕوونه
 واوی  ته تیتان به  سمهبژریی چلۆن کرانهشق و شو  ھزی ئه ن که ونای بکهتوانن  تیتاندا دابنن؟ ئه ش و سمه له

ر   سه لهجوان ری   کارتکه  جوانه سته و ھه خشن ئه به شق ئه ریکن ئه  خه  یادتان بت کاتک که  دیاری دنن؟ له بۆ به
  !نت شتاندا داده  سلولی لهد تریلیۆن سه
  

  رگرن ک وه تیتان که شق بۆ سمه  ئه توانن له چۆن ده
  
  ".دات  ڕووده م موعجیزه ر ده وێ ھه ، له  ئارادایه  له ستی ئاشقانه شق و ھه زنترین ئه  مه ی که و شونه وێ، له له"

  )1873-1947 (103ویال کاتر
  لیتزتی پو ی خه وه و بره) چیرۆکنووس(ر  نووسه

  
  وتندا ھنده خۆش که ه کاتی ن له! خوازن م ئاواتی بۆ ده ر ده  ھه ن که  بگه تیه سمه   ڕادهو  بهخشن تا شق ببه ئه
تیتان بۆ  واوی سالمه  ته  به وه شقه  ھۆی ئه ن تا به  خۆتان نیشان بده تی له ڕ سمه مه  و جوان لهستی باش ھه
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.  وه ش چاک ببنه هو ر ببن و دیسانه خۆشی ده ڕ نه مه رنی له ستی ناخۆش و نه  ھه  که ئیمکانی نییه.  وه ڕته بگه
  ونه که لک ده ستگه ھا ھه  وه ال نن چوونکه کان وه خۆشینه  نه  تی خۆتان له تووشبوون به  ترس و نفره ن وڵ بده ھه

  کاتک بیر له.  وه واوی چاک نابته  ته بهخۆشینک  ستی خراپ ھیچ نه  بوونی ھه  و به وه کانه  خراپه سته ڕیزی ھه
   به وه چاکبوونه) رمانی فه(تان ھزی یشش کانی له ن، سلوله که  پدهانستی  باشی ھه  و به وه نه که کانتان ده داخوازییه

  وه  خۆتانه ی لهرن ستی نه  خوازیاریان نین ھه ی که وه و شتانه ت ئه  بابه ر له گه الم ئه ن، به که ستپده واویی ھه ته
ربینی   ده پتان وابت کهئستا   نگه ڕه! دات  دست ده کانتاندا له  ناو سلوله تی ھزی خۆی له ن، سمه نیشان بده

  واوی له  ته  به دا ئوه ، ئالره یه  ھهنییار  کاریگهکان خۆشییه تی و نه ڕ سمه سه نیا له کان ته رنییه  نه سته ھه
 موو  ھه ی ژیانتان له نت و وزه موو ژیانتان داده ر ھه  سه ری له رنی کارتکه ستی نه ربینی ھه  ده کهدان چوون ه ھه

ستی   ھه ن واته که کاندا ده  شته شق و خۆشویستن له  ئه ست به  ھه م کاتک که به!  خوار زنته به کاندا داده بواره
ی  جه ره ی ده وه ره  سه  دۆستانی زیاتر و چوونه  نوێ، بهکی  خانوویه بهکان،  تاوییه رم و ھه ه گ  خۆشه  ڕۆژه باش به

 و  وه شننه تانگه تی ھرووژمتان بۆ دنن و ده رنی و سمه وجار ھزی ئه  ئهن، ده دهنیشان  یا داھاتتان  کار و پیشه
  . وه نه که ریحاتان ده شاد و سه

  
  اتهو ، که وه رفراوانتر بکاته تک به موو ڕزق و ڕۆزی و نیعمه نت ھهتوا  ئهکان سه کان و که کناسیی بۆ شته مه ئه
 .تان بن کهنو ژیانی ھه منونی تانن، مه  ھه ن که کهش ب و شتانه تیتان و ھی ئه ت و سالمه  سیحهموو ڕۆژک سپاسی ھه
  جیھاندا،  له زنه تکی مه هتی نیعم مه س تی بکن، چوونکه جیھان ناتوانن سمه  ی سمایه موو سامان و ده  ھه به
! شساخیمان بین  لهتی و ت و سمه  سیحهندی مووشتی دونیا، سپاسمه ھه  زیاتر له  که  زۆر پیویسته ر بۆیه ھه

  و خۆڕاییالش  به ن به مه ن خۆتان تا کۆتایی ته وڵ بده  ھه وه م رگایه  له واته ، که تیتانه تی سمه مانه  زهسپاسکردن
  !ن بکهئمین  و ته  بیمه

  
شتان  ت بوونی له بژری سمه ، شوکرانه وه شی خۆتاندا ببیننه  له ه ئیرادکی نوێ ل ر ڕۆژه  ھه ی که وه  جگای ئه به
  کانی ئیوه سته نگی ھه شی ئوه ده ی ئاوی نو له)70%-80 (%  که وه بیری خۆتانی بننه م وه هر د ھه. بن
  شتاندا به  له ر چیتان له شتان خۆتان بپارزن و ھه ر له مه ینی بیر و ھزری خراپ لهرب  ده  له ر بۆیه بیست، ھه ده

   که شه و به ڕ ئه مه  جگای بیر و ھزری خراپ له  به چاکتر وایه. ن ی بکه که  باقییه ن و تاریف له بوو ئیھمالی که دڵ نه
  ! زتان لیانه  دتانن و حه  به ن که کهشتان ب ی له کانی دیکه شه  به سپاسی وه  ناخی دتانه ، له  دتان نییه به
  
  ". دیاری دنت شقی زیاترتان بۆ به خشین، ئه شق به ئه"

  )1515- 1582 (104 ترزا فۆن ئاریال
  ر ، سۆفی و نووسه  ڕاھیبه ژنه

  
خشن و سپاسی   پ ببهشقی وجار ئه ن و ئه  بکه که وه  و خواردنه که  خواردنه  چاوک له وه  خواردن و خواردنه پش له

رنی بن و   ئه لک بن که تگه ر بابه  سه کانتان له  و باسه ن قسه وڵ به  کاتی نانخواردندا ھه له. ن  بکهی که ته که ره به
شقی  خواردندا ئه کاتی   دۆعا و نیایش له به.  دوور بن شبینی و ستس به  ڕه  خۆیان بگرن و له ت له بواری موسبه

مایلی  ن، شک و شه که کاتک نیایش ده.  ستتاندایه رده  به  له ن که  بکه ته و نیعمه بژری ئه کرانه شوخشن و پ ببه
شتاندا ئاوگۆڕی  ر له  سه ش به که وجار کارتکری خواردنه گۆڕن و ئه ش ده که ت ئاوی ناو خواردنه نانه ئاو ته

دات و   نیشان ده ئاو ک به مه  و ئه ستی ئاشقانه ی ئاودا ھه وه کاتی خواردنه  لهت سپاسکردن نانه ته. دا دتر سه به
  ی که وه خشن بۆ ئه شق ببه م ئه رده  ھه واته که. تیتان دابنت ر سمه  سه ری زۆر باش و چاک له توانت کارتکه ئه
ھزترین   به  له رگرتنه کوه  واتای که  به مه ئه.  بگۆڕتکان نییه مه نتان شك و ساختاری ئاو و شلهکا رنییه  ئه سته ھه

  .ھزی جیھان
  
خشن و  کان ببه  پزیشکییه  ییهت  یارمه شق به کرت ئه  بۆ دهریتان رگه شته کی پزیشکیی و نه رییه سه  کاتک چارهر ھه

   یه کرانهو شو ست ھاتوو له ده وه  ھیزی   له  وزه وه  له ن و بجگه که ب  نوێ پزیشکییه موو زانسته و ھه  ئهی شوکرانه
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ن،   بکه تییه و سمه ست به وجار ھه ن و ئه ینتاندا ونا بکه  زه واو له تیی ته ر بتوانن ساخ و سمه گه ئه. گرنبر وه
نیا   چاوی خۆتان ببینن ته تان به وه وت چاکبوونه تانه ر ئه گه ئه. گرن ریده ، وه ستتان پکردووه ی ونا و ھه وه ئه
 بۆ  ق پویستهش  ئه51%نیا   ته ریک بن، چوونکه  خه وه خشینه شق به  ئه  به50 %  زیاتر له خشن، واته شق ببه ئه
  . وه نه شکی ساخ بگه تی و له  سمه  به وه خۆشه شکی نه  له ن و له  تک به که پانه  قهقا و ھاوکشی ی بارته وه ئه
  

ختی خونتان و یاخود  ی زه حسی ڕاده  یا فه چاو105سیح ی فهست به  مه  کاتی چوون بۆ الی دوکتۆر به  له چاکوایه
   جوان لهستی لوت ھه  بۆتان ئه ی که و جگایه کاندا تا ئه حسکردنه  کاتی فه  له هو چکاپکی دیکحس   فه ر جۆره ھه

کانتان   جوانه سته ربینی ھه کانیش ده حسه  و ئاکامی فه تیجه ی نه وه رگرتنه  کاتی وه ت له نانه ته.  بنونن وه خۆتانه
موو  ش ئاکامی ھهڕاک پی یاسای  به.   دی خۆتانه  به  بت که وه ی ئه که ی ئاکامه وه  بۆ ئه ن که  یاد مه له
وت ئاکامی  تانه ر ئه گه  ئه واته رتان بیون، که  ده  که وه کانتان دنه سته کانی ھه پۆله کانتان ھاوڕاستای شه حسه فه
  مایانن له  ته ی به پۆالنه و شه لک ھاوڕاستای ئه پۆلگه مایانن، شه  ته  خۆتان به  که وه  بنه هوان هر ئ کان ھه حسه فه

 ژیانی  ر ڕووداوک له لکاندنی ھه خۆوه ش، بهڕاک پی یاسای  به.  یه مه ر ئه یاسای ژیان ھه! ر ببن  ده وه خۆتانه
 کاتک  یه م شوه به!  وه کاته  خۆی بو ده  پشتر له  که یه  ھه وه هپۆالن و شه ندی به یوه تی په واوه  ته مرۆڤدا به

  ی که و ئاکامه ر ئه وجار ھه ریک بن و ئه  خه وه ستی جوانه ی ھه وه  بوکردنه ستان به  ب راوه ن به که حسک ده فه
واویی   ته  به که حسه  ئاکامی فه هو  پشه ر له  ھه ی که وه کوو ئه ن، ڕک وه ست و ونای بکه تی ھه زتان لیه حه
  ستی جوان به ی ھه لکی ھاوشوه پۆلگه ر شه گه م ئه موو شتک بت، به  ھه که حسه  ومی فه نگه ڕه. زانن ده
  .     ستتان  ده وه گاته  و ئاکامکی زۆر جوان ده تیجه وا نه خشن، ئه  ببه که رجه لومه ھه
  
  ". بن ک سکه کان دوو ڕووی یه  ئیحتیمات و موعجیزهی  دوو وشه چت که  ده وه له"

  )1834-1891(پنتایس مافۆڕد 
   نوکان ندشه ری ئه نووسه

  
م ئاواتی بۆ  ر ده  ھه  که وه نهبتیتان شادمان ب ت و سمه  سیحه  له و شوه بهڕک    ی خۆتان که پش چاو بیھننه

وت ھزی  تانه ر ئه گه ئه.  زووتانه  ئاره  ن که  ناختاندا بکه تیی له مه س  له و شوه ست به  ھه واته خوازن، که ئه
خشن و ونای  هکی زۆر تیژ بب  بیناییه شق به  بت، ئهتا و الوی ب نووقسان ره انی سهک ڕۆژ بینایی چاوتان وه

وی   قه ھزیی بیسایی شق به ئه. خوازن ئه ئاواتی بۆ   که یه و تیژییه ر ئیستا چاوتان به  ھهھوو نه ن بۆخۆتان ئه بکه
 ت لکی سمه ندام و ئۆرگانگه شکی ساخ و ئه زنکی ئیدئاڵ، له  کش و وه شق به ئه. ن ستی پ بکه خشن و ھه ببه
شیشتان   پی ئاوات و داخوازی خۆتان له  به دنیا بن که.   ج بنن ن و شوکریان به و ونایان بکهخشن  ببه

موو کات و   و ھه  خووی ڕۆژانه نه  بکه خشین و شوکرانه شق به  ئه  کهی رجه و مه  به  دت، دیارهردا سه ئاوگۆڕی به
  !ن ست پبکه  ده  ئیستاوه ر له ساتکتان، ھه

  
پ ژیانی تکچوو و  ، له ی دڵ بووه م ونه کی که خۆشییه  تووشی نه  خاتوونکی الو که یانده هوایان گ کاتک ھه
کانی  ن و داڕژه و پالت داھاتووی نانه ته!  وت  کهخۆش یتر نه  و ھنده وه یی بووه سته و الوازیی جهمۆکی  تووشی خه
م  ر ده ھه.  وه کرده ی ده که خۆشییه  نه نیا بیری له  و ته وه  بیر چوونه مووی له  ھه واه و ھه یشتنی ئه  گه  بهبۆ داھاتوو

ب دایک و   مردنی ئه به   که وه کرده ی ده که  بچووکه  دوو کچۆه ی له کاتک بیر وه بووه  دهزن تووشی ترسکی مه
تیی دی  مدیسان سمه ی ھه وه  بۆ ئهڕ  گه الی خۆی بخاته قه ول و ته موو حه  کتووپ بیاریدا ھه م له بن، به ده

  .ی دی ڕزگاری بت ییه و الوازی و ناکارامه  جگای خۆی و له وه بنته
  
ستی ڕاستی  موو ڕۆژک ده ھه. دان  توور ھهموو ڕ دی خۆی، ھه مه  لهکانی رنییه  نه ست و ھزره تادا ھه ره  سه له

موو ڕۆژک  ت ھه نانه ته.  ھزه واوی ساخ و به  ته و به  دی ئه کرد که ینیدا ونای ده  زه ر دی و له  سه خسته خۆی ده
م  ر ده ھه. کرد  ده و سپاسی کرانهھز شوو بوونی دکی ساخ و زۆر به ڕ ھه مه ستا له ده و ھه  خه  له یانان که به
و زۆر   دی ئه ن که سحکردنک پی ده ر فه کانی دڵ پاش ھه تییه  تایبه  پسپۆڕه  پش چاوی خۆی که یھنایه ده
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 و کاتک  وه کرده ووپات دهی د و کارانه موو ڕۆژک ئه ی چوار مانگ ھه بۆ ماوه.  وه واوی چاک بۆته  ته  و به ھزه به
رسووڕماندا   سه ه، ل وه حسیان کرده  و پسپۆڕانی دڵ فه خۆشخانه  بۆ نه وه  چووه و چوار مانگه ڕینی ئه پاش تپه

  جۆریان دووپاته حسی جۆربه ت فه ڕه ندین که وان چه ئه!  کرد چی ڕوویداوه ده بوو و بوایان نهشاخیان ل ڕووا
رتا بوو و دی  ی سه وه ر ئه م ئاکام ھه نگاندن، به سه یانده کانیش ھه ه کۆنتر حسه ڵ ئاکامی فه  گه  و له وه کرده ده
ھزتر ببو  کوو دیشی به مابوو به  نه ی ھیچ پوه که واری نوقسانییه  و ئاسه وه واوی چاک ببوه  ته  به م خاتوونه ئه

  ! یه ڕووداوانه  شنه چهم  ست ئه به کرت، مه  دهدا کتبهم   له  باسی موعجیزه که.  وه ت ببوه و ساخ و سمه
  
 ھیچ  وه ی خۆیه  ڕووانگه له. رگرتبوو کی وه شقدا که نای ئه  په ش له ھیزی ڕاک  له م خاتوونه ستیدا ئه ڕا له
شقی  کوو ئه ، به وه کرده ده ک نه خۆشییه ھا نه  وه  ئیتر بیری له ر بۆیه  و ھه ودا بوونی نییه  دی ئه ک له خۆشییه نه
 تووشی  کاتک تووشتان به. دات ودا بوچان لیده  سنگی ئه  له خشی که به ھز ده ن بوونی دکی ساخ و به  خاوه به
کی  رییه  ھیچ کارتیکه خۆشییه و نه  بوونی ئه ی که وه ن بۆ ئه وڵ بده  ھه وه موو تواناتانه  ھه بت، به  ده وه خۆشینکه نه
 و ستی بزاریی رگیز ھه م ھه ، بهن واوی ئیھمالی بکه  ته بت و به  نه وه زر و بیر و وتار و کردارتانهر ھ  سه به

و رنی و نیگاتیڤ  ستی نه  تووشی ھه ی که وه  ھۆی ئه بته ت ده  نفره بن، چوونکه ر مه  ده خۆشییه و نه ت له نفره
د ساخ و  دا سه  سه ن له ست بکه خشن و ھه تیی ببه  سمه شق به  ئهم ر ده ی ھه که وانه  پچه به.  وه ببنهشبینی  ڕه
  . بلکننی وه  خۆتانه  ھی خۆتان و به ن به  بکهتی وجار سمه ئه. لیمن سه
  
 و  وه نه  توانا و ھزی خۆتان بکه بیر لهخۆشیدا   کاتی نه له. تان خۆتان ببورن که هخۆشیی  نه  تفکرین له له"

تیی ڕاکشی الی  ی ساخ و سمه وه  بۆ ئه وه نه تی بکه  سمه بیر له. ز و توانای خۆتاننی ھ  خاوه نه خۆتان بکه
  ".ن خۆتان که

  )1834-1891(پنتایس مافۆڕد 
  را نوگهری  نووسه

  
شق  ھزی ئه  رگرتن له ک وه  که ی به وه خشن، بۆ ئه ندروستی خۆتان ببه ت و ته  سیحه شق به کدا ئه یه ر چرکه  ھه له
ندک بۆتان  تیتان ھه  سمه خشین به شق به ن ئه ر ئیحیانه گه ئه!  دوور بن شتان به ڕ له مه کان له رنییه  نه سته  ھه له

. ور و پشتتانن  ده  له خشن که  ببه ی دیکه و شتانه موو ئه  ھه شق به بن و ئه ران مه وا ھیچ نیگه نونت، ئه دژوار ده
  ره بهو ور  و ده  له کاتی پیویستدا و لهن  که زی ل ده  حه  که وه  بازننه و شوه ری خۆتان به و بهور   ده واته که

 خۆتاندا پک  ستی جوان له یف پ ھاتنیان ھه  خۆشویستنیان و که رگرن و به ک وه  که ی پکتان ھناوه جوانه
 شۆخی و   تلویزیۆنیه رنامه به.  یه  جیھاندا بوونیان ھه له  خشن که  ببه و شتانه موو ئه  ھه شق به توان ئه ئه. بنن
 بینینی  ی، خۆتان له وانه  پچه ن و به کان بکه کان و خۆشییه  باشییه ست به نن و ھه ن و پبکه کان چاولبکه مه گه
کانتان   جوانه سته  ھه هلک بگرن ک  مۆسیقاگه گوێ له.  ببورنکان ره ڕئاژۆ و ژانھنه کشن و شه  ئه و فیلمه  رنامه به
روو،   گه ی پ به انهو شیعر و ئاواز و سرووت ک ئه ، نهخشن  ھیوا به  که وه  بخوننه و شیعرانه ئه: و. (بزونن ده

  تان ھننه  خۆشن و ده  قسه ن که ندی دروست بکه یوه وت و په سوکه کانکدا ھه ڵ خه گه ، له!)رن بووغز و گریان ھنه
ستن و دانیشن  کانکدا ھه ڵ خه گه ت له نانه ته! نن پبکه) منداڵ ئاسا: و ( وه یاکی ئاسووده ه خ وجار به ئهنین و  پکه
خۆتان زۆر . نین  پیکه  تانھننه  و ده وه یگنه نینیی و ده تی پکه  حیکایه نه که کانی ژیانیان ده  ترسناکه  ڕووداوه که

  تانھننه ک ده  چ شتھایه زانن که ، زۆر چاک ده  چییه یلتان له  مه زانن که ، چاک ده  چییه زتان له  حه زانن که چاک ده
ستی  و دووا ھه مه ی له وه ن بۆ ئه  بکه  بۆخۆتان ئاماده و شتانه  ب ماتبوون ئه  به واته ن، که که نین و شادتان ده پکه

. ربگرن کییان لیوه ست و که  ده  بگرنهکانی ھز  کلیله.ربگرن ک وه کهوتی ئافراندن   ڕه له. جوانتان ال دروست بت
و  ی ئه وه  بت، بۆ ئه51 %پانی ھاوکشدا  قه کانتان له هست می قوورسایی ھه بت النیکه  ده  یادتان بت که له

  !ردا بت سه گۆڕی به ئاو  وه ته ڕه ماو بنه  بنه رجی ژیانتان له لومه ھهستی جوان داشکنن و   قازانجی ھه  به  قایه بارته
  
 وناندن و  ربگرن و به و وه وتی ئافراندن بۆ ئه  ڕه ک له ن، که  بدهخۆش سکی نه تی که مان یارمه  ته ر به گه ئه
سکی  ت که  بابه ش لهڕاک کارکردی یاسای  نگه ڕه!  وه ڕننه تی بۆ بگه شکی ساخ، ساخ و سمه ستپکردنی له ھه

ی  وه ربگرن، بۆ ئه  ھزی خۆتان وه ک له  کهنتوان ش ئه م حاه دابت، به  نه وه  ئوه کی به ندییه یوه  ھیچ په وه دیکه
  !واو بگات ندروستیی ته  ته به  وه  ڕگای ئوه له ئاکامدا   و له وه ره  ده  خۆی بداته ھزتر له پۆلی به و شه  ئه که
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   شقه ی ئه رچاوه جوانیی سه

  
  ی که وه ر ئه به ، له وه کاته رتاندا ده سه وجار جوانیش بای به ستنت، ئه  ده ره  ناختاندا په شق له  ئه ی که و کاته ئه"
  ".قوت ده  ھه وه  ڕۆحکی جوانه شق له ئه

  )354-430(سنت ئاوگوستین ڤۆن ھیپۆ 
   و ئایینناس شه قه

  
کان تا بکۆتایی   جوانییه شق به  ئه رگرتن له ک وه  که هتوانن ب  ئه ئوه.  کانه موو جوانییه ری ھه شق ئافرنه ھزی ئه

  ن به که ست ده  و ده وه بیننه  دهشی خۆیان  له ک ئیرادی زۆر له  خه  که یه مه ویش ئه  و ئه یه م گرفتک ھه ن، به بگه
  له. ان خۆی اریف کردن له بۆ ت وه نته نامان کاتیس  ئیتر زۆرکه ر بۆیه تییان، ھه  و سیحهش  له خنه گرتن له ڕه

ن، ئیتر جوانیی   ناڕازیبوون بکه ست به م ھه ر ده شی خۆتان بگرن و ھه  له  ئیراد له  ئوه یادتان بت تا کاتک که
دووا خۆیدا  شتان به ڕ له مه تیی زیاتر له زایه ، ئیرادات و ناڕه  و بۆه م پرته ر ده ئیراد گرتن و ھه! نایات بۆالتان

  .دنت
 ستان کدا ب ڕاوه یه ر چرکه  ھه کان له جوانییهستۆیه و   ئه لهدا   ئاست ئوه لهکی زۆر گرنگی  تییه رپرسیاره انیی بهجو
قیان پ ش تادا ئه ره  سه  له ن پویسته ریان بگرن و پتان بگه ی وه وه م بۆ ئه ، بهپون  ڕێ ده و الی ئیوه هر به
بن،  اوتان ون دهمووچ کانی ده رترن و چرچ و لۆچه هو خته ر بت، دخۆشتر و بهر چی شادمانیتان زیات ھه! خشن ببه

ک جارانی زوو  مدیسان وه ھهکانتان  ، چاوه وه بته رتان تووند و تۆڵ و قایم ده  سه  قژی و وه وشته دره پستتان ئه
ڵ  ر کۆڕ و کۆمه  ناو ھه  پی بننه وه ندییانه تمه هم تایب  به ر بۆیه ، ھه وه بنه نگتر ده خۆشهڵ و  باشقه و   وه وشنه دره ئه

  دایه درت و ئالره ن و گرنگیتان پ ده که بایتان ده رحه لکن و مه  ده وه  ھاسانیی پتانه س به  زۆر که وه لکه حفه و مه
  !شقه ی ئه رچاوه  جوانیی سه  که وه بنه ن و دنیا ده گه  ده و ئاکامه  ئیتر به که
  
   ست خۆتاندایه ده  لهن مه ته
  
کان  ونه  که  مرۆڤه ندک له ھه. ن ن بکه مه دان ساڵ ته توانن سه کان ئه کان مرۆڤه ون و باستانییه  که  پی تکسته به

م و  رده و سه نی درژ له مه  ته الم وادیاره ، به نیان کردووه مه د ساڵ ته شتسه ت ھه نانه د و یا ته شسه د، شه پنجسه
 ئستا  چۆن بووه؟  یه وه  درژانه نه مه م ته  پشت ئه چ سک له! واوی ئاسایی بووبت  ته تکی به دا بابه هقۆناخان

کانیان  توانن بیر و بوا و ئایدیا و ئیدئاه کان ئه مرۆڤه؟  وه متر بۆته دا زۆر که مه رده و سه  چاو ئه نی مرۆڤ له مه ته
دان ساڵ   سه وایان به بیر و بر میشه ک ھه  وه ی که وه  جگای ئه  ژیان به  له مه رده و قۆناخ و سه مرۆڤی ئه. بگۆڕن

  یشتوون که  گه مه  ئاکامدا به  و له  دووای جیل بوایان گۆڕاوه ن و جیل به مه  مروری کات و زه ، به وه ژیان بمنته
د ساڵ  ت یا سه وه  گشتیی تا نه  مرۆڤ به مان وایه پ  که یشتووه  گه  ئمه ، تا به وه نیان کوورتتر بته مه  ته تهپویس

  ! ن بکاتن مه توانت ته ئه
  
  م بوایه  به بۆیهین،  که زموونی ده بینین و ئه  چاوی خۆمان ئه  به کانی دیکه کوورتی خهنی  مه  ته  ئمه واته که
نمان  مه تی ته ندایه ڕ چه مه ڕمان له  باوه وه انهرتای بوونم  سه ر له ھه.  یه نکی کوورتی ھه مه  مرۆڤ ته که  یشتووین گه
نمان  مه ی ته  و داڕژه رنامه موومان به ر ھه پاشان ھه.  وه منته گرت و ده ین و دماندا شک ده  ناو تان و پۆی زه له
ی  و داڕژه ر ئه ی ھه پ ژین و ھاوکات به  تیدا ده  بکات که  ماوه نده هو شی ئه ر به  ھه چنین که  ڕکی ده ھا به وه
  .بین  و پیر ده وه شکته شیشمان ده نمان له مه ته
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 بوای من مردن  به!    مردن، نییه الدان له خۆلمنت   بیسه  که وه ته دۆزراوه ک نه یه گه دا ھیچ بهبیۆلۆژیک زانستی  له"
ۆکاری مردنی ن و ھ  بگه ته قیقه م ھه  بهکان تهی بیۆلۆژیس وه  بۆ ئه ه، کاتمان پیویست تمی نییه ک حه یه  ھیچ شوه به

  " وه زووکاتیش بدۆزنه

  )1918- 1988 (106ڕیچارد فینمان
  تی نۆبل ی خه وه کوانتۆم فیزیک و بره

  
. گرن ر چاو مه به نتان له مه ک یا خود سنوورک بۆ ته رگیز کۆتاییه بینن، ھه  خۆتاندا ده  له م تواناییه ر ئه گه ئه
ن  مه س سنووری ته ک که نیا یه دا ته  نو ئمه ر له گه  ئه ، که  گری خواردووه وه سه ک که  یه نیا به ک تهموو شت ھه

ی  وه گۆڕت، بۆ ئه  ده میشه تیی بۆ ھه نی مرۆڤایه مه وجار درژایی ته د ساڵ بژیت، ئه  دووسه بشکنت و بۆ نمونه
س  ک که کاتک یه. شکنن  ده نه مه ندیی ته و سنووربه ک ئه  دووای یه لهک  کان یه  ئیتر مرۆڤه ره فه ک نه و یه پاش ئه

و  گرت و ئه کدا شک ده ینی خه  زه  له و بوایه وجار ئه نی ئستای مرۆڤ بژیت، ئه مه  ته نکی درژتر له مه ته
نی زۆر  مه  ته واویان به ی بوای ته وانه  ئاکامیشدا ئه توانت زۆر زیاتر بژیت و له  مرۆڤ ئه بت که  دروست ده سته ھه

  !ن گه بت پی ده درژ ھه
  

و  ره کدا ڕوو به یه ر چرکه  ھه  و له یه نی مرۆڤ سنووری ھه مه  ته  داندرابت که مه ر ئه سه  له ستی ئیوه بوا و ھه کاتک
کانی ناو  موو سلوله ھه. ستیی ڕا بته رگ ده دات و مه  ڕوو ده و بوایه  ئاکامدا ڕۆژک ئه ڕوات، له کۆتایی ده

  واته ن، که که رداری ده رمانبه بیستن و فه کانتان ئه سته نگی بیر و بوا و ھه  ده شی ئوه کان و له ندامه شتان، ئه له
یشتنی   گه ن که بکهست پ ھه.  وه تاندا بسنهینی خۆ  زه ش له ن و پیر بوونی له  جوانی و الوی بکه ست به م ھه ر ده ھه

  توانن له  ئه ئوه. ن ده ده ر ھه ن سه مه ی ته ه ی ھه  و داڕژه رنامه  و به وه کانه ه  ھۆی بیر و بوا ھه نیا به پیری ته
  ! گۆڕینی بیر و بواکانتان بگۆڕن کانتان به ستووره رمان و ده ی فه ن شوه  بکه  ئیراده ر کات و ساتکدا که ھه
  

رنی و نگاتیڤ  لکی نه بواگه! خشین شق به  ئه  به ین؟ دیاره ان تووشی ئاوگۆڕ بکهچلۆن بتوانین بیر و بواکانم
ق ش کاتک ئه.  ناگرن رچاوه  سه وه شقه  ئه کان ھیچکاتک له خۆشینه ن و یا نه مه نی کورت، پیریی ته مه کوو ته وه
رمای ئاورینی   ھۆی گه شبینی به کانی ڕه هھۆیی  سه توانن کوه بن ئه رده کانتان ده  جوانه سته خشن و ھه به ده
  ! وه نه که  و ئیتر ھیچ ژان و ئازارکتان تووش نه وه کان بسدرنه رنییه  نه سته ی ھه وه  بۆ ئه وه  بتوننه وه شقه ئه
  
  وه رهم ل ر ده  و گرفت ھه نیا کشه ته.  نی درژه مه ش و ته ی له وه  الو مانه–قیقی ژیان  شق ئیکسیری ھه ئه"

  ". پیربوون بکات ست به گرت که مرۆڤ ھه  ده رچاوه سه
  )1819- 1881 (107یلبت ھۆندجۆسی گ

  ر نووسه
  
   ته قیقه شق ھه ئه
  

واویی شکی   ته  به تی ئیوه سایه ، ھشتا کهدران په  و تتان ده رتان  سه  پشته  نایه می مندایتان ده رده کاتک سه
فتارکی   ڕه وه م ڕووه ر له ، ھهن بووڵ بکه  قهک ی خهکانی ژیان رنییه ن بیر و بوا نهبوو گرتبوو و ناچار نه نه

کان و  ندییه ڵ سنووربه گه چوو له و زیادبوون ده ره نتان به مه ر چی ته ھه. بوو و قابیلی گۆڕانتان ھهونجن خۆگو
بوون   ئیتر ناچار ده  که وه که وت و ڕگایه  ڕه وتنه که  ده  ورده بوون و ورده ڵ ده کانی ژیاندا زیاتر تکه رنییه  نه سته ھه
 واتای بوونی ژیانکی سنووردار و   به مه ئه!  ن  بکهیانبوو  قه ڕووداوی ڕاست و ڕئال  یبیستن به یبینن و ده ی ده وه ئه

  .ست ربه ک ژیانکی ئیدئاڵ و سه  و نه نائازاده
  

                                            
106 Richard Feynman 
107 Josiah Gilbert Holland 
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  توانت کوه وجار زۆر ھاسانتر ئه بیت و ئه شق زیاتر ده تی ئه راره خشن حه شق ببه ر چی زیاتر ئه ھه
ناو بردنی   و له وه  سینه شق له ھزی ئه.  وه ینتاندا بتونته ش و زه  له کان له رنییه  نه سته کانی ھه ھۆینه سه
  سته ربینی ھه  و ده ری و شوکرانه وه خته  و بهو شادمانی ره  به  ئیوه وت که که ر ده کاندا کاتک ده رنییه  نه سته ھه

   لهزیی به  و نهشسووکی تی لهس پاشان ھه! ن گه لک ده ستگه ھا ھه  وه  به دنیا بن که. ریک بن  خه وه کانتانه جوانه
  ! خشراوه  جیھاندا پ به تان له  و پگه رزترین جگه بت به  پتان واده ک که یه  شوه ستنت، به  ده ره التان په

  
  کان تام و چژیان له  دووا خواردنه  به وه له. ن که ست پیده تاندا ھهش  له کانی ئاوگۆڕ له شین قۆناخهخ شق به  ئه به

و ن، خاڵ  گه  گوکانتان ده متر و وازحتر به  خشی که  خشه کان به نگه ترن، ده وشاوه کان دره نگه ، ڕه التان زیاتره
یی و  رمۆکه خۆ نامنن، نه ک خۆبه یه  و پاش ماوه وه بنه نگتر ده م ڕه اوتان کهمووچ ش و ده ر له کانی سه ه په

سوبی بیر و  عه  و تهقیان نایات  ته قه کانتان ته  و ئیتر ئیسکه وه بته  زیاتر دهش و بیر و بواشتان خۆگوونجنیی له
زموونیان  بینن و ئه  چاوی خۆتان ده بهکانیشی  خشن و ڕوودانی موعجیزه به شق ده کاتک ئه.   الوه ننه ھزر ده

  ! تی جیسمی و ڕۆحیشه ی سمه رچاوه شق سه  ئه هن ک گه  ده ڕه م باوه  ئاکامدا به ن، له که ده
  
  که یه ر موعجیزه  پشت ھه شق له ئه
  

  نیا له گین و ته رده کان وه رنییه  نه سته  ھه کاتک ڕوومان له.  که یه ر موعجیزه ما و ستوونی ھه  بنه شق ھزی ئه
  وه کانه شبینییه  ڕه نی خۆتان به مه موو ته ر ھه گه ت ئه نانه ته. ن ده کان رووده وجار موعجیزه وه، ئه بینه  دهشق ورد ئه

رگیز  موو شتک بگۆڕن، بۆ ئاوگۆڕ ھه ق ھهش  ھیزی ئه توانن به  ئه وه ژووره  شق ھاته  ئه ر که ڕاندبت، ھه تپه
  ! نگ نییه دره
  

وای سک  شبین ھه ری پیاوکی ڕه کاتک ھاوسه.   دیاره وه زعییه  حاڵ و وه شبین له سکی ڕه کانی که ندییه تمه تایبه
  رییه  کارتکه نیا بیری له  ته و پیاوه ی دا، ئه که شبینه  ڕه  شووه مییان به پبوونی خۆی بۆ مندای سھه

و   ئهکانی شه رنیی و ڕه  نه ست و بیره  ھه ی که مه م خاف بوو له ، به وه ردهک م ده کانی ھاتنی مندای سھه رنییه نه
کوو بیر و  بوو، به ساز نه ، کشهم دایکبوونی مندای سھه  له ر بۆیه ھه. بات دا ده و بواره ر به ژیانیان ڕک ھه

  . ساز دیار بوو ی کیشه که بوای باوکه
  

ی  وه  بۆ ئه خۆشخانه  نه نته یه ار بوو خۆی بگه ناچ که ڕاستی قۆناخی سکپیدا ژنه اوه ن  له ک که  جگایه یشته کار گه
تی سکوزا و   دوکتۆری تایبه ، س دانه که  ساوا زووکاتها ی  ببلهیر ھنان پاش ده.  ھاتبووی سکوزای زووکاتتووش

وتوویی  ساوای بیست و س حهی  کۆرپه   که وه  کردبووه مه ر ئه  سه ختیان له  جیاواز جه  و به ر کامه مندای ساوا ھه
 ساواکای    دیتنی کۆرپه  ئیستا به ی، که که شبینه  ڕه  باوکه رجه لومه م ھه ئه. ختی زیندوومانی نییه ئیمکان و به

 یس ک ی له  ساواکه نرخک منداه ھیچ  ویست به یده  ئیستا ئیتر نه  کردبوو چوونکه به حمی بزوابوو تووشی کائه ڕه
  .بدات

  
  درایه تیدا ئۆکسیژنی ده  ناو شونکی تایبه  له که کی ژووره یه  گۆشه  له ، باوکی چوو بۆ الی که که پاش بوونی کۆرپه

 ژیانیدا   له و کاته  تا ئه ی بچووکترین ساوا بوو که که ساوا  کۆرپه. کان ژیانیان ڕاگرتبوو تییه  تایبه  ئامره و به
کان  ستاره ره وی په موو ھه ھه.  ئۆنس کشی بوو  ئینج بای بوو و دوازده  ده  ساوایه  بچکۆله م کووڕه ئه. بینیبووی

 ئاکامدا  له. دا ھات الوازتر لی ده کانی ببزونن و دیشی تا ده س پدان، سییه فه کان و نه  ئامره  به  بوو که مه ئه
و   بیستنی ئه  به باوکی ساواکه! ست نایات  ده تر ھیچیان بۆی لهوان ئی  ئه یاند که گهان ڕایکان تییه  تایبه دۆکتۆره

 ھۆی ئامری  بهدا  و کاته ڕک له!" م که تکا ده: " قووڕگیدا کرد و وتی نگی له  ھاوارکی ب ده وه  ناخییه  له واه ھه
لدانی ھاوکات  و گرت ده ینهر  پشتر وه ، که ئۆکسیژن  پ بوون له  ساواکه کانی کووڕه  سییه، که  پدانه ناسه ھه

  !دیشی زیادی کرد
  

  م باوکی ساواکه مابوو، به  مانی نه کرد و ھیوایان به موو کاتک جوابیان ده کان ھه پزیشکه. ڕی ند ڕۆژک تپه چه
 ،وتن خه کاتی  وانه ت شه نانه ته  که باوکه. کرد ینی خۆیدا ونا ده  زه ی له که ی کووڕه وه م زیندوومانه ر ده ھه
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یانان   کاتی به لهڕوانی و   لی ده  ھیواوه کرد و به ینیدا ونا ده  زه ی له که کانی کووڕه شه  گه ی چاوه وه وشانه دره
  . تمی ڕزگاری بووه رگی حه  مه ی له که و منداه  دون شه کرد که  الی خودا دهکناسی مه ئه
  

کانیدا  ر الوازییه سه یتوانی به چوو و ئه و چاکتر بوون ده ره ڕۆژک بهموو  ی ئیتر ھه که زعی کووڕه  وه وه  خۆشییه به
  که ئیتر پویستیی به ق، ساوا چوارمانگه به ڕ بوونی چوار مانگی ڕه  ئاکامدا پاش تپه له. وتوو بت رکه سه

ختی   ھیچ به  کهی ساوایه  کۆرپهو  یانتوانی ئه مابوو و دایک و باوکی ئه تی و ئامر نه یشتنی تایبه پداگه
  .  وه  بۆ ماه وه نه ڵ خۆیاندا بیبه گه مابوو له زیندوومانی نه

  
  !ن ده  ڕووده وه شقه  ھۆی ئه کان به  و موعجیزه یه شقک بوونی ھه ک ئه یه عجیزهر مو  ھه پشت  له ر بۆیه ھه
  

  کانی ھز کورتکراوه
  

  ن، له ندروستی ونا بکه  و ته  وزه شتان پ له م له رده کان ھه ھزه  به سته ی بوا و ھه  واسیته کاتک به •
ر  سه ری له وخۆ کارتکه  ڕاسته کانی ئیوه سته ھه. ن گه ریحاڵ ده ت و سه  جسمکی سالمه ئاکامدا به

 .ن که مریان پ ده کیتر ئه  واتایه نن یا به شتان داده کانی له سلوله
 حیساب   به کانی ئوه رگه فادارترین پشمه کانتان وه ن و سلولهشی خۆتان رمی ناو له وای ھه رمانه  فه ئوه •

  کانی ئوه سته ی بیر و ھزر و ھه  شوه ر بۆیه کانتانن، ھه ستووره وی ده یه وال په مالوئه  ب ئه  به دن که
 .کانتان گۆڕ بۆ سلوله  یاسای نه بته م جسمتان و ده ر ده  به چته ستوور ده ک یاسا و ده وه

ن،   نیشان بده وه  خۆتانه رنی له ستی نه  خوازیاریان نین بیر و ھه  که وه و شتانه ت ئه  بابه ر له گه هئ •
 بیر  ن، واته که شق ده  ئه ست به م کاتک ھه به! دات ست ده  ده کانتان له  ناو سلوله تی ھزی خۆی له سمه

 و  وه نه که  ده و قازانج ی پیشه  و پایه دۆست و پلهکی نوێ،  نوویهتاویی، خا رم و خۆشی ھه  ڕۆژکی گه له
 .ندروستی تی و ته ر ھروژمی ھزی سمه  به هوت که شتان ده وا له خشن، ئه به شقیان پ ده ئه

 ی موو ڕۆژک شوکرانه  ھه واته  بکات، کهزیاد تک موو ڕزق و ڕۆزی و نیعمه توانت ھه  ئه شوکرانه •
 . ج بنن  بهیتانت سمه

  ن که ن بکهشتا  له  له شانه و به  ئه سپاسی وه  قوویی دتانه  ڕۆژک لهموو کان ھه شه  ڕه  جگای بیره به •
 .ن یان کهن، ئیھمال ان لناکهزی  حه ش که شانه و به هوت و ئ خۆشیانتان ده

   به50 %  زیاتر له واتهخشن،  شق ببه نیا ئه  چاوی خۆتان ببینن ته تان به وه وت چاکبوونه تانه ر ئه گه ئه •
پانی ژیان   قه ھاوکشی ی که وه  بۆ ئه شق پویسته ئه 51%نیا   ته ریک بن، چوونکه  خه وه خشینه شق به ئه

 .ن ندروست بگه  جسمکی ساخ و ته  و به وه  الی باشدا بیشکننه ن و به تک بده
  خۆشییه و نه ی بوونی ئه وه ڕ بۆ ئه  گه نه وی خۆتان بخه موو ھه بن، ھه خۆشینک ده کاتک تووشی نه •

خشن و   ببه وه تییه  سمه شق به ی، ئه که وانه  پچه به. نت ری دانه کانتاندا کارتکه ر بیر و ھزر و وته سه به
 .شتان  دیاری له نه تی بکه وجار سمه ندروستن، ئه د ته دا سه  سه  له ن که ست بکه ھه

خشن و ونایان  ش ببه کانی ناو له ندامه ئه تی المه شکی سالم و ساخ و سه له کشکی ئیدئاڵ،  شق به ئه •
 .بژریان بن کرانه، شو یه تان ھه وانه موو ئه  ھه ی که وه ن و له بکه

و  ره  به  چرکه  به ن چرکه مه یه و ته د و سنوورکی ھه نی مرۆڤ حه مه  ته  بت که مه  ئه ر بوای ئوه گه ئه •
مری  ئه  ش ببتهڕاک پی کارکردی یاسای  ی ئیوه به م بوایه  ئه  ئاکامدا ڕۆژک دت که ت، لهچ کۆتایی ده

 .واقیع و ڕوو بدات
 . وه رنه  یادی خۆتان به ن له مه ن و پیربوونی ته  الوبوون بکه ست به م ھه ر ده ھه •

              .شتان بگۆڕن وت له نهتا  ده ک که یه ر شوه  ھه ، بهکناسی مه شق و ئه  ئه کردن بهست  ھه به •
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   خۆتان ھز و ئیوه
  
 مرۆڤ بۆ ژیانکی خۆش پویستی  ی که ندییانه تمه و تایبه موو ئه  بۆ ھهی کافی یی و وزه ری، ئاسووده وه خته به"

  ."  بسنووره  که  زۆره نده هو  ئه، ستتاندایه ر ده  به تا له وه ھز ئه.  یه  ھهانموو مرۆڤکدا بوونی  ناخی ھه پیانه، له
  )1885-1950(ڕۆبت کۆیر 

   نوکان ندشه ری ئه نووسه
  
کان،  موو وشه ھه! موو شتک ڕاستی ھه یه، به  خۆی ھه ت به پۆل و فکانسی تایبه دا شه م جیھانه موو شتک له ھه
  کی دیکه یه  ماده ر جۆره  گشتی ھه  و بهی کانزاکان ن، گژ و گیا، ماده کان، ئاژه کان، داره نگه کان، ڕه نگه ده
موو   ھه، گشتی کان به کییه ئاوهو نی  مه شله کان، موو خواردنه ھه.  یه  خۆیان ھه ت به پۆلی تایبه موویان شه ھه
  ت به پۆلی تایبه کان شه کان و وته کان، شاره موو شونه ھه.  یه  خۆیانیان ھه ت به تایبهمیغناتیسی پۆلی  شه

 خۆیانیان  ت به پۆلی تایبه موویان شه وا، ئاگر، خاک و ئاو ھه کوو ھه کی وهل عونسوڕگهتوخم و .  یه انیان ھهخۆی
  ت به پۆلی تایبه  و شه ر کامه زین ھه وتن یا به رکه ژاری، سه ندیی، ھه مه وه خۆشی، ده تی، نه سمه.  یه ھه

  ت به پۆلی تایبه موو شه ر ھه کانی ژیان ھه وته که کان و ھه جهر لومه کان، ھه موو ڕووداوه ھه.  یه خۆیانیان ھه
 ناوی  کانی ئوه سته ی ھه  شوه واته که!  یه  خۆی ھه ت به پۆلی تایبه  شه ت ناوی ئوه نانه  و ته یه خۆیانیان ھه

و  موو ئه کانتان ھه سته پی ھه   به م شوه به! ن که ست نیشان ده تانن ده ی ھه پۆالنه و شه  پی ئه تان به قینه ڕاسته
  .لکنن ا دهد ژیانتان ن، بۆ الی خۆتان و به کانی ئوه پۆله کانیان ھاوڕاستای شه پۆله  شه ی که شتانه

  
ن و  ده ی پده  و درژه وه نه که  ده  شادمانییه سته و ھه ر ئه  سه م پداگری له ر ده ن و ھه که ادمانی ده ش ست به کاتک ھه
 کانی شادمان و ھه وجار خه خشن، ئه به دهھیزی پ که لومهن تقم ئه بن، به  ژیانتان ده ڵ به رجی شادیخوو ر  گه

یشی  که رنییه  نه نواڕی ئاکامه  چاوه وجار پویسته گرن، ئه نه  ھه سته م ھه ست له تان بت و ده خوورپه م ده ر ده ھه
  که زعه  و وه وه بنه ورتان کۆده  ده ر له رجی ستس ھنه لومه شۆکاو و ھه هسانکی پ دا که ته حاه م  له بن، چوونکه

  ین که توانین به  ئه وه ی باسی کرا ببینینه م پشھاته ک بۆ ئه یه وت نمونه ر بمانه گه ئه. بت یتر ناخۆش ده ھنده
ر  خود بۆ سهتان یا که ر کاره وتن بۆ سه هڕیک نگ وه و و دره  خه ستان له  ھهگن  ھۆی دره  به  ئیوه کاتک بۆ نمونه

  ته محاه ، ئه وه نه یشتن بکه نگ گه  دره م بیر له ر ده  ڕگادا ھه نن و له یه  خۆتان بگه له  په بن به رارک ناچار ده قه
 و  ه گه ی لهرن ستی نه ۆرک ھهدا ج ستیارانه  ھه مکاته  کردن له له په.  هو کاته تان ده ڕاوکه تووشی ستس و ده

یشتن تووشی ستس  نگ گه  دره  ھۆی ترس له سپکردنی ڕۆژ ئوه به تای ده ره تنی خۆردا و سه ڵ ھه گه کاتک له
وز  ر ڕتان سه  سه  لهک یه مه ه موو کۆسپ و چه ڕۆن، ھه تان ده و ڕۆژه و ئامانجی ئه ره  به وه  ترسه  و به وه بنه ده
  توانین به  ئه یه م نمونه به! ن تان بگه که ر کاره تان یاخود سه که راره  شونی قه نگ به  دره ی ئوه وه بت، بۆ ئه ده

  . ژیانتاندا بناسن  لهی کارکردی ھزی ڕاکش ھاسانی شوه
  

سپکردنی  یاناندا و پیش ده تای به ره  سه کان له رنی و جوانه  ئه سته ربینی ھه  ده  که ستتان پکردووه ھیچ ھه
  وا به بت ئه ستی جوانتان نه ربینی ھه کاتی ده ژیانتاندا   گشتیی له  بهیانیان و بهر  گه ؟ ئه  گرنگه نده تان چه که ۆژهڕ
ت  وی تاقه  ھه  به دات پویسته رنی ڕووده بینن و کاتک ڕووداوکی نه  ژیانتاندا ده ن ڕووداوی جوانیش له گمه ده

  وه بنه ر ڕتان قووت ده  سه لک له ھا ڕووداوگه  کاتک وه ، چوونکه وه نه  چاک بکه یانهرنی  نه و ڕووداوه پووکن ئه
 و  وه شدا سینه تانه محاه ن و له که موولیان ده حه وجار ته ن و ئه که  بوونیان ده  ناچار بوون له  بوا به  ورده ورده

 ب  وم موزیاتتر سارتر  که م خه که کان  جوانه  شته دن بهستکر  ئایا ھه واته که! نونت ھشتنیان زۆر دژوار ده نه
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. ر ڕتان  سه نه یه ی ڕووداوی ناخۆش نه وه ن بۆ ئه رخان بکه کانتان ته  جوانه سته ربینی ھه زیانتر نین؟ کات بۆ ده
   که م ئایا باشتر نییه  ژیانتاندا بگۆڕن به موو شتکیش له کانتان ھه سته ی ھه  ئاوگۆڕی شوه توانن به  ئه ئوه

   خۆتاندا بلکنن؟ کان به  جوان و چاکه موو ڕووداوه تک ھه ر شت و بابه  ڕوودانی ھه پش له
  
 
  ن انی خۆتان کهفیلمی ژییری  سه

  
ی ر فیلمک  ھه ن جادوویترن له ده ک ڕۆژی ژیانتاندا ڕوو ده  یه  تاقه  له ی که و شتانه ئه!  جادووسیحر و    له ژیان په
ن  یریان بکه  سه وه  وشیارییه کان به یر کردنی ڕووداوه  کاتی سه بت له نیا ده ، ته)ساینس فیکشن(یای  خه-زانستی

  خود لهنگ لبات یا فون زه له مایی ته ه کاتی بینینی فیلمکی سین کاتک له.  وه کانیان ورد ببنه کارییه  ورده و له
فیلمی ژیانی . چت و نایبینن تان ده کیس  له که  فیلمه شک له  یا به بکوت، باقیوتان ل دا خه که یری فیلمه کاتی سه

ر  ودا، ھه  کاتی خه ر له گه ئه!  وه بته ن بو ده یکه ی ده و کارانه موو ئه ر شاشه ھه  سه  و له یه م شوه ر به ش ھه ئوه
کان و   ڕیدا بۆن، ئیتر توانایی بیستنی شته  بت و به خۆتان ی ئاگاتان له وه  ب ئه ستن به  ھه وه وه م خه  ده به
رتان  ور و به کانی ده ووداوهنگ و ر  ئیتر ده ر بۆیه رتان نابت، ھه ور و به ڵ ده گه نگی له کان و ھاوئاھه یامه په

  ! وه نه که ئاگادارتان بر ڕتان  سه  بنه نگه  ڕه ی کهکان  ترسییه  مه ن یا خود له  ڕنونیتان بکه ناتوانن
  

، ھیچ ڕووداوکی  ندیدایه یوه  په دا له ڵ ئوه گه م له ر ده ژیان ھه.  کان و کارکردی ئوه سته  ھه  به یه وه ژیان ومدانه
لی  پۆلگه یبینن شه رتان ئه ور و به  ده  له ک که ر چییه ھه!   بوونی نییه رنامه،  به ر له  ده وت و به که کتووپ و ھه

پۆلی   شه  ئوه  که یه و مانایه وت به که ده  ژیانتاندا ھه  و کاتک ڕووداوک له وه نه که  بو ده وه  خۆیانه هتی ل تایبه
ر  ، ھه ک یه نیشانهھما و ر  یبینن، ھه  ئه ی که و شتانه موو ئه ھه.  ربیوه  خۆتان ده تان له وته که و ھه ھاوڕاستای ئه

کانی  پۆله کانیان ھاوڕاستای شه پۆله موویان شه ر ھه یانبیستن ھه  ده ی که و شتانه هموو ئ ر شتک و ھه سک، ھه که
  !خۆتانن

  
  ی به ی ئمه ساره م ھه ر ئه ھوو ئافرنه ننه ه ئ رن، که رسووڕھنه ھا سه ن وه ده دا ڕووده م بواره  له ی که و شتانه ئه"
  ".  ئافراندووه ی ئلکتریسیته زه و ست به نقه ئه

  )1856-1943(یکۆال تسالن
  108ر گۆڕهی  ی ئلکتریسیته ری ڕادیۆ و وزه ئافرنه

  
بینن و خرا   کاتی لخووڕینی ئۆتمۆبیلدا پۆلیس ده ندک جار له  ھه  که هرتان ھاتوو سه  به وه  دنیاییه به
  یه م واتایه تان به وته سوکه م ھه ھۆکاری ئه. بن  نه ه تووشی ھهدا  وکاته له  ڕ که  گه نه خه ی وشیاریتان دهگشدان شه
 دیتنی  نگه ڕه!" وشیار بن " کیان بۆ نمونه یامن بۆتان، یه ک په ی کۆمه وه ره بیر ھنه  ئۆتمۆبیلی پۆلیس وه که

   خۆتان بپرسن که ر ئستا له  ھه  چاکتره ر بۆیه  و ھه یشی پ بت بۆ ئیوه یامی دیکه ندین په ئۆتمۆبیلی پۆلیس چه
م یاسا و  ر ده دیتنی پۆلیس ھه. ڕن یدا الی خۆتان بگه که  دووای والمه وجار به  چ بن؟  ئه یامانه و په  ئهب ئه

ش بن،  لکی دیکه ی یاساگه وه ره بیر ھنه توانن وه  ئه تانه و حاه  بوونی ئه واته  که. وه نه خه بیر ده کانمان وه یدهقاع
قی   حه  لووتفکی له  کهسک ینی پزانین و سپاسکردنی کهرب  یا خود ده وه نه دۆستکما ندیگرتن به یوه کوو په وه

  . دا کردووه ئمه
  

  وه رتان ناھنته به خه  بیر؟ ئایا وه وه خاته  و چیتان ده ی چییه وه ره بیر ھنه  وه بیستنی ئاژیری ئامبونس بۆ ئوه
ن و  کهتان ب که ماه تی بنه  سمه سپاسی  که وه یرتان ناھنتهب ایا وه؟ ئ ج بنن تیتان به ی سمه  شوکرانه که
  قام به ر شه  سه  له وه کانیه نه شی  ئاژیر و گۆپه  به وه خشن؟ ئایا کاتک ئۆتمۆبیلی ئاور کووژنه شقی پ ببه ئه

تی  یامکی تایبه  و په وه بیر ناخاته ه ھیچتان و رزه  به و ئاژیره ن؟ ئایا ئه که یدا ده ستک په ڕت چ ھه په  تده وه التانه
 یا  ؟ وه وه  بیکووژننه  شونکی ژیانتان ئاورک دایس و پویسته  له تان نادات که یامه م په  بۆتان؟ ئایا ئه پی نییه

                                            
108 Wechselstrom برق متناوب:  فارسی  به  
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نگاندنکی  هس توانن ھه  ئه  خۆتانن که نیا ئوه ته. م م گدارتر که که شقه  ئاوری ئه  پویسته  ئستا بن که نگه ڕه
 کاتی  ن و له وت بکه سوکه  ھه وه کییه  وشیاری و زیره  زۆر به واته ن، که  ژیانتاندا بکه دروست و ڕک و پک له

ی  یامانه و په  واتای ئه  له ن که ول بده  خۆتان بپرسن و ھاوکات ھه  له وه و باره ر شتکدا پرسیاری زۆر له ڕوودانی ھه
  .ن  باشی حای ببن و تیان بگه گرن به ریان ده دا وه هکانی ڕۆژان  ڕووداوه له
  
  خرنه کان ده یامه  په  به وت و ومی ئیوه سوکه ی ھه گرن و ھاوکات شوه رده یامی زۆر وه نتاندا په مه  توی ته له
کانیان ببیستم،  اشی قسه ب م به ده وڵ ده ستابن، ھه  پاڵ مندا وه  له ریبه ر کات دوو مرۆڤی غه ھه!  وه ستتانه رده به

 نزیکی من  ویا له  له وان که دا ئه ڕاستی ، له بۆ ژیانی منی تدایهیامک  واندا په کانی ئه  ناو وته  له زانم که  ده چوونکه
کانیان   وته ر بۆیه نن، ھه یه  خۆم بگه ی من به که یامه کانیاندا په  توی وته وت له یانه  ده،دون  ده وه پکه
درت،  ر پ نیشان ده شم ھه یامانه و په  بهی من وه ی ومدانه  شوه، وه  له بجگه!  یه  ھه وه  ژیانی منه ندییان به وهی په
  وه  جوانی و گرنگی پدانه ر، به فه چم بۆ سه کاتک ده! موو شتک بت  ھه  ئاگام له وه  وشیارییه  به نیا پویسته ته
   که یامیان بۆ من تدایه  په وانه ر کام له  ھه م، چوونکه که ر تابلۆکان ده کانی سه سراوه و نوو  و نیشانهیری ھما سه
ر،   ده مه ده  خۆم ده وان له کانی ئه پۆله پۆلی ھاوڕاستای شه  ڕاستیدا من شه له.  یه ندییان ھه یوه  په وه  ژیانمه به
ڵ  گه له  وه بنه  بو ده وه  منه ی له پۆالنه و شه ر ئه گه ئه. ن حیساب د  ژیانی من به شک له یی بهووا  ته  به واته که
ت  نانه  و ته وه م ببینمه که یامه م و ناتوانم په  جیاواز بن، ھیچکاتک تیان ناگه  و نووسراوانه و ھما کانی ئه پۆله شه

  !کی بۆ من تدا بتیام  په کنم که دا ناتوانم شتک ھه ریبه کانی دوو غه  بیستنی وته ھیچکات له
  

   به وه ی ومدانه یام و شوه  په وه دون و ھاوکات پکه ما ئه گه رم له ور و به کانی ده ی شته  دانه  به دانه
  ج بیر له سبه ور و پشتم شادمان نین ده ی ده وانه  ئه م که  شونک تبگه ر له گه ئه. نن  ئیختیار ده کانیشم له یامه په

  ستی جوان له  ھه م شوه خشم تا به به شقیان پ ده ون و ئه م و خۆشمده که زیان لده  حه  که وه مه که لک ده تگه بابه
  !م و بیپارزم ده ست نه  ده  لهکانکی مۆن و گرژ خه  ھۆی م به که یانی میغناتیسییه ر و ھزی مه  ده مه خۆم بده

  
ر خوازیاری  گه  ئه: م ڕسته رگ له ئویلی وه ته (". جیھاندا بیبینیت ت لهو ته  ئه  که  به و ئاوگۆڕه تۆ بۆخۆت ئه"

تا خۆتان بگۆڕن،  ره  سه واته وت، که  جیھانتان ده  بگۆڕن که و شیوه  پشدا خۆتان به  له گۆڕینی جیھانن، پویسته
  .)گۆڕت جیھانیش ده

  )1869- 1948(مھاتما گاندیی 
  دییداری کاریزماتیکی ھن تمه سیاسه

  
  تان که  نھنییه ھما

  
شق  لماندنی ھزی ئه  بۆ سه ن که ن و تکای ل بکه ک بکه ش یارییهڕاک یاسای  رگرتن له کوه  که توان به  ئه ئوه

وت و   ڕاستی خۆشیتان ده  به  ئیوه  که وه نه  شتک بکه بیر له!  پ نیشان بداترچاو بت  دیار و به کتان که یه هگ به
وت   و خۆشیتان ده  شتکه  کهی و ھمایه  ئه ر کاتک ئیوه هھ. شق الی خۆتان سیمبۆلی ئهھما و   ن به  بکه هو شت ئه
من .  تانه گه م له ر ده شق ھه  ھزی ئه ن که گه  خرا تده ، وه یبیستنه  و ده مۆسیقایهنگ و  ده یا  وه مدیسان ببیننه ھه

دات و   ناوچاوانم ده ر کاتک خۆر له  ھه واته شق، که  سیمبۆلی ئه  به  کردووهم وشاوه کی ڕووناکی دره بۆخۆم چرایه
و   و له شقه  ھزی ئه وه  ئه زانم که ، ئیتر خرا ئه وه وشته دره  و ئه وه داته  تیشک ده بینم که ر من شتک ده گه یاخود ئه

ور و پشتم  موو ده ، ھه وه بینمه شقدا خۆم ده و ئهری  وه خته  شادی و به کاتک من له. کات تیم ده دا ھاوڕیه کاته
و  شق الی خۆی و کاتک ئه  نھنی ئه ھمای  به کی کردووه یه زینه م کۆکه که خووشکه.  وه وشته دره  و ئه چراخانه

توانن  ه ئ ئوه.  ر چاوه به ی له زینه کانی کوکه نگه م ڕه رده بژریی ژیانی، ھه کرانهشق و شو  ئه  له په
کان،  کان، ماڕکی ئۆتمۆبیله کان، باخانه تره بۆن و عهکان،  ه کان، ئاژه نگه کان، ز، زیو، ڕه ستره ئه

کان  نگه کان یا خود ده  وشه ندک له ت ھه نانه ته. شق الی خۆتان  سیمبۆلی ئه نه کان بکه کان، دار یا گووه بانده
ی گووبژری  و شته  ئه کهی  وه نیا دنیا بن له ته.  ببینن و ڕۆه  ئه ی ئوهق الش کوو ھمای نھنی ئه توانن وه ئه
 بینینی  وت و به  زۆرتان خۆش ئه  بت که و شتانه ک له شق الی خۆتان، یه  سیمبۆلی نھنی ئه نه یکه  و ئهن که ده
  بت که) ڕگاوبان: و(ری  ی وشیاری دهک یه تان نیشانه که توانت سیمبۆله ت ئه نانه ته. ن که  شادمانی ده ست به ھه
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 چوار  کدا و له یه ر چرکه  ھه  ڕاستیدا له له.  وه شق و وریای خۆتان ببنه  یادی ھزی ئه وه ونه یبینن بکه ر کات ده ھه
نن و  که دهتان دا که ر، کۆت و باته فه چن بۆ سه  خوار، ده وته که ستتان ده  ده یامتان بۆ دت، کاتک شتک له  په الوه
یامک چاو  کوو په  وه و شتانه موو ئه ر ھه  ھه ون پویسته که ڵ شتکدا پکداده  گه نن یا خود له  ر شتک دایده  سه له

ی  وه ر بنن، بۆ ئه مه تاڵ و ب سه  بیر و ھزری به  بینینیان واز له  و به وه نه خشینتان بخه شق به بیر ئه ن و وه لبکه
  !ستتان بگۆڕن ھه

که ھه کی بهھیچ ڕووداو ژراو بوونی نییه دانهبۆ رنامه وت یا بهکه موو شته دا ھه م ژیانه  له-  ڕیان  وه کان پگر 
  ش به مه ئه.  وه کاته  خۆی بو ده ت به پۆل و فکانسی تایبه ر شتک شه ر ڕووداوک و ھه  ھه  چوونکه-  خواردووه

  . موو شتکدایه ر ھه  سه  به ردوون هری گ واتای فیزیکی ژیان و کارتکه
  
   که قیقه واو و ده وی ڕک و ته ودای نوان خۆر و زه  مه  ھنده یبینم که  ئه وه بمه می خۆریی ورد ده  سیسته کاتک له"
  نیا له  ته مه ئه.  زیاتر متر و نه  که گات، نه رما و ڕووناکی پده  گه یه  پویستیی پی ھه وه  بۆ ژیانهی نده وه  ئهوی زه

  ". بووه  نه وه وته که ڕووی ھه
  )1643- 1727 (109ئیسحاق نیۆتۆن

    فیزیک و ڕیازیزان
  

   ژیان جادووه
  

   که  دروست کردووه وه کی سیحراوی و جوانمان پکه ندییه یوه ھا په  و وه وه  پکه یه مز و ڕازمان ھه  ڕه شق من و ئه
شق   ئه  من چۆن له م که م و پتان به ی ژیانمتان بۆ باس بکه وت شوه مه ئه.  دیوه ی نه س تاکوو ئستا ونه ھیچکه

  .م گه ده
و  وو ئهم ڕ بوونی ھه مه کانیتر و له  ھۆی زیندوو بوونی خۆم و خه ستم به ده و ھه  خه  له که انییان موو ڕۆژک به ھه

  ی که و شتانه موو ئه  ھه ک به  خووله ان پانزدهییان هموو ڕۆژک ب ھه. م که بژری ده کرانه ژیانمدان شو ی له شتانه
ینی   زه م له ستی پبکه  ده بیاره و  تووه خۆری تیا ھه  ی که و ڕۆژه ئه. خشم به شق ئه  ئه یه دا بونیان ھه م جیھانه له

 پش  خشم، واته به یان پ ئهقش م و ئه که  ونا ده وه وشم ببنه تو  بیاره کانی که  خۆشه ڕووداوه. م که خۆمدا ونا ده
یان  که  یه  به که  یه شق به م و ئه که ینمدا ونایان ده  زه ر کارک پشتر له ر شتک و پش کردنی ھه  ڕوودانی ھه له
و  ت پکردنیی تا ئهس  پش ده گرم، واته رده شق وه  ھزی ئه ک له  پیشدا که ر کارکدا له  کردنی ھه له. خشم به ده

ستی جوان ھیچ  ربینی ھه  بی ده به! م که  خۆمدا ده شق له  ئه ست به  توانامدا بت ھه ی بۆم بلوت و له یهجگا
  م و به سک ناکه فون بۆ که له  یا ته وه مه کان ناده  گرنگه فونه له ، ومی ته وه مه ک ناکه یه ئمای یاخود ھیچ نامه

  . م ست بۆ ھیچ نابه م و ده یچ کارک ناکهکان ھ  جوانه سته  ب بوونی ھه گشتیی به
  
و  ر له کانم ھه  کاته رگرتن له کوه بۆ که. بم رده کانم ده رگه  جلوبه بۆکناسیم مه کاتی جل پۆشیندا ئه  ان لهییان به

پش ند ساڵ  چه"  چین؟ م جالنه ر کردنی ئه به ی له ب ونه و خۆشمۆ ئاکامی  ئه: "پرسم  خۆم ده دا له یه چرکه
وڵ   ھه ی که وه  جگای ئه به. م کانم یاری بکه رگه غانی جلوبه  و یهڵ یاسای ڕاکش گه  بیارم دا که لهئستا جارکیان

ی  وه  بیانووی ئه کانم به رگه م جل وبه ر ده شم بخوات، یا خود ھه  له  به م که ری که به  و له وه م بلووزک بدۆزمه بده
شق   ھزی ئه موو شتک به ر کردنییان ببورم، بیارمدا ھه به  له  لهم خۆ،ون ن و پم ناکه کم نایه  که  ئیتر به که

 –بووم  ریک بوو گژ و وڕ ده کوو بۆخۆشم خه وتن به که ده کانم پ نه ر جله ک ھه  نه ی که وه ر ئه به  له–بسپرم 
  ستک له  زاھیر جوان بت، چ ھه  به رگک که ه جلوب ۆرهر ج ر کردنی ھه به  له ینمدا بۆخۆمم ونا کرد که  زه نیا له ته

ر  به رگک له مۆ چ جلوبه ئه: "خۆمم پرسی  له ته م بابه ست کردن به ندن و ھه ڕک پاش وناکات؟ مندا دروست ده
  زانم و له  ده جوانی  به وه  ناخمه ڕاستیی و له م، به که ر ده به ک له ر چییه  ھه  دوواوه  به و کاته له" م؟ که ده

  !منم  واق ده رگانه و جلوبه کانی ئه جوانییه
ڕن  په  تده وه  پامه  له م که که  ده کانه و خه رم و ئه ور و به یری ده  سه وه  وردبینییه م به که  ده قام پیاسه  شه کاتک له

  م له که کان ده سه مووچاوی که  ده کاتک چاو له. خشم به شقیان پ ده ی بۆم بلوت ئه و جگایه وجار تا ئه و ئه
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زانم  زۆر چاک ده. گات قی منیان پ دهش وانیش ئه  ئه م که که ی ونا دهھا م و وه که شق ده  ئه ست به روونی خۆمدا ھه ده
کی   خه  که یه و شتانه موو ئه واو و ھه ندروستی ته کان، ته ره  شادیھنه ندییه یوه ی دراو، په رچاوه شق سه  ھزی ئه که
دیی  کانیان بۆ به  نیازه م کاره زانم به خشم، چوون ئه به  ئه کانی دیکه  خه ق بهش  ئه واته که. ون ش خۆشیان ده هدیک
  ! دنم
  ی دراو نییه  ھنده م که گه  تده ، بۆ نمونه یه کی ھه م چ پداویستییه گه تدهسک،   که  له وه  وردبوونه ندکجار به ھه

می بۆ  م ھزره کانی ئه پۆله  و شه وه مه که  دراوکی زۆر ده دا بیر له و کاته تی بیکت، له ی پویستییه شتهو  تا ئه
  وانه کانی بۆ ڕه ره  شادیھنه بینم، فکانسه  شتک ده  و ئازارخواردوو لهشۆکاو سک په ر که گه ئه. م که  ده نهوا ڕه
. م که  ده وانه یی بۆ ڕه پۆلی ئارامی و ئاسووده ، شه یه له  په و زۆر به  ڕاوکه  ده  له سک په  که ر ببینم گه ئه. م که ده
 و  ریکی پیاسه قام خه ر شه  سه کانم بم یا خود له ریکی کینی پداویستییه رمارکتکدا خه  سووپه ر کاتک له ھه
،  وه کدا ببینمه  ناو ئاپۆڕای خه  خۆم له  کهر کاتک  ھه ، واته بملخووڕیندا  وئاژوتن کاتی  خود له یاڕۆ نگاوه ھه
 بینینی ئیحتیاج   به زانم که زۆر چاک ده. خشم شقیان پ ببه ی ئه وه ڕ بۆ ئه  گه مه خه کانی خۆم ده وه موو ھه ر ھه ھه

  . دا بم ژیان یی و ئیشتیاکانم له ری، ئاسووده وه خته  دراو، بهکناسی مه کات ئه ک پیویست ده کانی خه و نیازه
  

چم بۆ  کاتک ده. خشم به کانم ده ره فه ی ھاوسه  دانه  به  دانه شق به بم، ئه  ده ر سوار فۆکه فه ستی سه به  مه کاتک به
یانخۆم   ده ش که یه وه و خواردن و خواردنه ون و به ی له وانه موو ئه  ھه شق به ڕستۆڕانک بۆ نان خواردن، ئه

   کاتی شت کین له کان یا له ت و ڕکخراوه ڵ شیرکه گه  لهست  کاتی گربه له. بژرم دهیان  خشم و شوکرانه به ده
  .خشم به موو شتک ده س و ھه موو که موویان و ھه  ھه شق به دووکانکدا ئه

  
   به م که که شدا بۆخۆمی ونا ده و کاته ر له ریکی لخووڕینم، ھه ستی ڕۆیشتن بۆ شونک خه به  مه کاتک به

 و  کردووه ڵ نه م ھه که کاتک ھشتا ئۆتمۆبیله!" سپاس"م  وجار ده  ماڵ و ئه وه ته یشتوومه تیی گه شادمانی و سمه
   که ر جاره ھه" ؟ یه  کووه  ئامانج له یشتن به گه بۆ  باشترین جاده "پرسم  خۆم ده داوه له  ل نهفمسل جارێ سویچ یا

   کاتی کینی پداویستیی له له!" سپاس"م   ده مه  ھه ی که نایه رپه و سه ڕ ئه مه  ماڵ له وه ر و دمه  ده چمه  ماڵ ده له
" ؟ چووه  و ھیچم بیر نه موو شتکم کیوه ئایا ھه"و " ؟ م پویسته لکی دیکه چ شتگه"پرسم   خۆم ده رمارکت له سوپه

  .م گه کانم ده  ومی پرسیاره م به رده  ھه م شوه به
  
  ".تی یه وه  و پرسیارکردن کلیلی کردنه زانست قووفکی داخراوه ڕاستیدا  له"

  )702-765 (110ر سادق عفه جه
  کی موسومان ڕۆحانییه

  
م  ڵ ئه گه له"، "م؟  ج بکه کانم چلۆن ج به مۆ کاره ئه: " بۆ نمونه. پرسم خۆم ده دان پرسیار له موو ڕۆژک سه ھه
باشترین ڕگا "، "م؟ ر که سه  چاره م گرفته چۆن بتوانم ئه"، "؟ باشترین بیار چییه"، "؟م دا چی بکه  نوه رجه لومه ھه
، "بت؟ ستکی جوانترم ھه توانم ھه چۆن ئه"، "؟ ته  یا ھی شیرکه یه سه و که ئایا مافی ئه"، "؟ یه یبژرم کامه  ھه که
بژری چ  کرانهشو"، "خشم؟  کوێ ببه  کی و به به چی و  شق به ب ئه مۆ ئه ئه"، "م بگۆڕم؟ چۆن بتوانم ڕۆحییه"

  "لک بم؟ ت و بوارگه بابه
  م پیویسته به! ن گه ی ده که  ومه  ئاکامیشدا به  له که  دروست بوونی پرسیاره  گۆڕ، به ھننه کاتک پرسیارک ده

  نگه ڕه!  گوتان بیبیستن وه یاخود به  چاو ببیننه تان به که ی ومی پرسیاره وه چوار چاویی وشیار و وریا بن بۆ ئه
تان  که  ومی شایانی پرسیاره وزووعک به تک یاخود وناندنی مه  بابه ی وتارک، گوگرتن له وه  خوندنه به
 ب والم   ھیچ پرسیارک به واته ، که گرت رده تان وم وه که یارهوت پرس که  ھه ندک جار زۆر به ھه.  وه نه بگه

  ! وه تهنامن
 خۆم  کوم ون کردوون، له  له وه  یادم بچته لهو م   ونیان کهم،ج ب  شونک به کانم له کوو کلیله ر شتکی وه گه ئه
یان  که  شونه  به ی پی ناچت که پشکنم، ھنده ینم ده یدا زه که  دووای ومه و به"  کون؟ کانم له کلیله: "پرسم ده
  وه کانم دۆزییه  کاتک کلیله  کۆتایی پ نایات، واته  مانه ر به موو شتک ھه م ھه ، به هو یانبینمه زانم و ده ده
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کانم  بۆچی شونی کلیله"، "؟ شار دراوه کانمدا حه ی کلیله وه  دۆزینه یامک له چ په: " وه پرسمه خۆم ئه مدیسان له ھه
! یه تی ھه ر ڕووداوک ھۆکارکی تایبه  ھه زانم که  ده م، چوونکه که خۆم ده  له یان بۆیه م پرسیاره ئه"  یاد کردبوو؟ له
 ومی   به  م شوازه ندک جار به ھه.   بوونی نییه رنامه وت و ب به که  ھه دا ھیچ ڕووداوکی به م جیھانه له

:  یه م شوه جار وم بهندک ھه." وڵ بوویت ، زۆر ھه وه ره خۆت ئارام بکه: "م   خۆم ده ، بهم گه کانم ده پرسیاره
م و  که م ده که ور و پشتیی ژووره یرکی ده وجار سه ئه."  تدایه که ستییه  ناو جانتا ده له) کیفی پوڵ(ت  که جانتای دراوه"

دا وم  و کاته ندکجار ڕک له ھه! مدا دایانم نابوو  پاڵ جانتاکه  له ، چوونکه وه دۆزمه کانم ده  ئاکامدا کلیله له
  وه فونه له  پشت ته سک له دات و که نگ لده فون زه له پ ته ر، له  ده م چوومه رگاکه  ده م کاتک له ، به وه رناگرمه وه

کانم ھۆکارکی   ونبوونی کلیله م که گه وجار خرا تده ئه.  وه غوو بۆته  بیار بوو بچم له م که که راره ت قه پم ده
ی  و کاته  یادتان بت تا ئه م له کانی ژیانم، به من ئاشقی ڕووداوه.  خۆ گرتبوو تیڤی له واوی پۆزه  ته ی به شاراوه

  !  وه رناگرنه  ڕوو ھیج والمکیش وه نه خه کانتان نه پرسیاره
  
ۆم  و خ م خۆم خووقاندووه رجه لومه م ھه  ھۆکاری ئه زانم که م زۆر چاک ده ، به وه بته ندکجار ژیانم دژوار ده ھه

؟  وه بته  بۆچی ژیانم تووشی گرفت ده  که وه پرسمه  خۆم ده موو کاتک له ھه.  وه ھا ژیانم دژوار بته  ئاوه ویستوومه
  ! وه  و ناھم ژیانم ل دژوار بکاته وه مه گرم و ئیتر دووپاتی ناکه رده  وه  وانه و گرفته ر له وجار ھه ئه
  
یھانی  ج ق بهش  بۆم بلوت ئه ی که و جگایه ئهگرم تا  ریان ده ن و وه گه م دهی پ و شتانه موو ئه ر ھه  ئاست ھه له
سکدا  ر که  و ھهر شتک  ھه کان له کان و باشییه نیا چاکییه من ته. م که بژری ده کرانهخشم و شو به م ده وه ره ده
 ڕوونی و ڕاشکاوی  خشم به به شق ئه ر کاتک ئه  و ھه ج دنم ک به ر ڕزق و ڕۆزییه ی ھه نهکرامن شو. بینم ده
 جۆرک پ   به وه  له بجگه.  دیی کانمم بۆ دنته ک ئاوات و داخوازییه یه  چ شوه شق به م که ھزی ئه که ست ده ھه
  وه گرنه رده ش وه وه ر ئه خشن، ھه شق ببه ر کاتک ئه ھه.  یه  ب ونه ز که ست و ئیشتیا و حه شق و ھه  ئه  له وه بمه ده

،  وه بته  نسیبتان ده شقکی زیاتر به  ئه م شوه  و به وه ره  سه یباته کا و ده شقیش زیاتر ده ی ئه شق ڕاده و ھزی ئه
کجار  ر یه گه نیا ئه ته!  وه ڕته گه  زۆری بۆ الی خۆتان ده  و به وه کاته ند قات ده خشن خۆی چه ر چی ببه  ھه چوونکه

  ن و ژیانتان به کوو پشو ژیان ناکه رگیز وه ن، ئیتر ھه ست پ بکه  خۆتاندا ھه  لهشق ستی ئه تام و چژی ھه
  .گۆڕت واوی ده ته
  
  کات  بۆ دهکتان موو ئاسانکارییه شق خۆی ھه ئه
  

ر  توانن ھه ئه. رتان بت تیده کانی ژیانتاندا یارمه موو بواره  ھه  لهی وه ن بۆ ئه وی که شق که  ئهتوانن ھیزی  ئه ئوه
 کاتی   لهی وه شقی بسپرن بۆ ئه زی ئه ھ ن، به که ریان ده به سپرن و له  مشکی ده  به ی که و شتانه موو ئه ھه

و  نگدار ڕک له کوو کاتژمری زه  وه  که یه  توانایدا ھه ت له نانه شق ته ھزی ئه.  وه بیرتانی بنته دیاریکراودا وه
شق  ھزی ئه.  وه رتان کاته به خه ن، به  بگهکانتان  کاره ی به وه  بۆ ئه،ستن و ھه خه هوت ل تانه  ده دا که کات و چرکه

تیتان و  تی سمه ری تایبه رپرسی دارایتان، ڕاھنه تان، به که تییه تایبه  ر یا سکرتره  جیاتی یاریده  لهتوانت ئه
کانتان، کش و  رجه خل و خه ی ده دری ڕاده کانتان بۆ ڕک بخات و چاوه کانتان کاره ندییه یوه ڕاوژکاری په
.  وه کانتان تووندوتۆتر بکاته ندییه یوه کانتان بکات و په وری و جۆری خواردنه ی چه شتان، ڕاده قوورسایی له

  خشن و به شق ببه م ئه ر ده  بتوانن ھه  ئوه ی که رجه و مه توانت بیکات به شق نه  ئه  که  ھیچ کارک نییه واته که
خۆتاندا  شق له کانی ئه موو ھزه ر ھه  ھه پویسته! نن یه  ڕۆژ بگه وتان به و و شه  شه  سپاسکردن ڕۆژتان به و شوکرانه

  .ربگرن کی لوه بوو که یلتان لی ھه ر کاتک مه ن و ھه وی بکه  که و ھزه ی بتوانن ئه وه ڕ بۆ ئه  گه نه بخه
  
   نامنت، چوونکهیویکردن  که کت به یه ئیتر ھیچ پیویستیوه، بته ھز ده هبشق  ڕ ئه مه لهکاتک بیر و بوات "

ترین  وره گهواندا  ڵ ئه گه له ھاوکات وت و یانه  خۆیان ده ی که رهو جۆ بن به رڕژ ده سهزۆر و  بۆخۆیان کان شته
  ".بت رڕژ ده  تۆدا پ و سه یش لهیی ژیان ریی و ئاسووده وه خته به

  )1915- 1987 (111ینیت پا وینگه

                                            
111 Wingate Paine 
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    گر ر و ونه نووسه
  
ر  دووا ھه و به مه ئیتر له. ن کیان خه یهشق   ئه واتهھزترین ھزی ژیان  ڵ به گه وه و له نه کان کۆ بکه موو ھزه ھه

ڵ خوشویستن و  گه ن و له ا بکهکانتان ون داخوازییه.  دیی دنت شق بۆتانی به کتان ئاوات بت ھزی ئه چییه
 ئاکامدا  له  وه  دنییاییه دیی ھاتوون و به تان وه و ئاواتانه ه ئ  ئیستاوه ر له  ھه ن که ست بکه  ھهیدا هشوکران

  !ن گه ستتان ده ده به
دیی دنت  شق بۆتانی به  ھیزی ئه  پتان وایه ی که و شتانه موو ئه  ھه ی به وه ربگرن بۆ ئه  ھزی وناندن وه ک له که
تک  قنییه ھا ئه  وه ن که که کاتک ونای ده.  یه  و جیھانی ئمه م ژیانه ستی ئه ت و نه قنییه  ئهشق ھزی ئه. ن بگه
 ھاسانی تی   و به وه بنه ق بکات، ئیتر دنیا ده شی مرۆڤ خه کانی ناو له کان بئافرنت و سلوله توانت گووه ئه
موو  شق ھه ئه.  وه  ھیچ بوارکدا ب وم نامنته  پرسیارک لهدا ھیچ م جیھانه له!   چییه و ھزه  ئه ن که گه ده

  !ی بناسن که  باشی ھزه ی زۆر به وه یا، بۆ ئه گه کگرتوو بن له  یه  ئیوه  که نیا پیویسته کات ته کارکتان بۆ ده
  

  ؟ شق چییه ری ئه کارتکه
  
  لهخت  شانس و به.  وه ره گوونجاندا ھارمۆنی بدۆزه  نه وه  ناو پکه له.  وه ره بدۆزهھاسانکاریی  ناو ئاۆزیدا  له"

  ."  دات ده رھه کاندا سه  و گرفته کشهڕاستی  ناوه
  )1879- 1955(ئابت ئاینشتاین 

    تی نۆبل ی خه وه فیزیک و بره
  
  ینتان به  زه  بچووکانه م گرفته  گرفتار بت، ئه وه کانه کارییه  بچووک و ورده ی شته وه  ومدانه  به ینی ئوه ر زه گه ئه

بت و ئامانجتان  ستی باشتان ھه  ناتوانن خۆتان ھه ئوه. کشن و چایتان ده ره ن و به که ریک ده  خه وه خۆیانه
  وتۆیان له  ڕۆکی ئه ن که رقاڵ بکه  سه وه لکی ورده  شتگه ین و بیرتان به ر بت و زه گه ر چاوتاندا بمنت ئه به له
کانتان بۆ   چکنه رگه  کاتی خۆیدا جلوبه ن له گه  پ ده  ئایا ئیوه کات که چ جیاوازییک درووست ده.  یاندا نییهژ

  کی له رییه  ڕاست چ کارتکه ی بن؟ به که م ڕاستییه ن؟ به گه ی دابخرت، یا پی نه وه ن پش ئه  ببه جلشۆرخانه
  ؟ له وه یباته  نه وتوه م حه  ئهتان القه وردیی ئه ر بت و تیمی فوتبای مه هگ هبت، ئ  ده تی ئوه ر ژیانی تایبه سه

   ئیوه ی که وه کات له ک ده چ جیاوازییه.  وه  بۆ بردنه یه  ھه ختی دیکه  و به کی دیکه وتوویه م حه ر ده  ھه بیرتان بت که
ر  گه ومت ئه قه واو بووبت؟ چی ده قاڵ ته  ماڕکت پرته ر بت و له گه بت ئه وتوون؟ کوێ وران ده که  نه که فریا پاسه

ین،   بکه م پرسیارانه ر چاو له گه  گشتیی ئه ستن؟ به فدا ڕابووه  سه کک زیاتر له ند خووله  ناچار بن چه بت و ئوه
  ن؟  که  چ جیاوازیی و گرفتک دروست ده کارییانه م ورده بوونی ئه بوون و نه

  
   گرنگی به ر بیت و ئیوه گه ئه.  ژیانتاندا پک دنن  و گرفت له ن و کشه به  الڕدا ده ینتان به  زهکان  بھووده کاره
   له وانه  ھیچکام له.بت ستی باشتان ھه تر ناتوانن ھهخشن، ئی ن و مانایان پ ببه کان بده  بچووکه ته بابه

وتۆی  کی ئه بوونیان گرنگییه کین و بوون و نه مه ڕه لی ھه ه شتگ  ژیانتاندا نییه، ھایان له کی وه تدا گرنگییه گشتییه
  . یشیان گرنگ نین  دانه ک تاقه ت یه نانه ، ته نییه

ن،   بکه مکاره ئه. کانتان بپارزن  جوان و باشه سته  ھه ی که وه ر ئه به ن له  بکه مکاره ئه.  وه نه تر بکه ژیانتان ساده
  موو شته ، شون و کات بۆ ھه وه نه م بکه  ژیانتان که ھاکان له م به  بچووک و که و شتهت ر ب گه  ئه ی که وه ر ئه به هل

  .وه نه که  ده  خوازیانن،  ژیانتاندا ئاواته  له که  دیکهکانی  باشه
  

  خشن به  ژیان ده  خۆتان مانا به ئوه
  
 و  تکه ناونو رجی ژیان به لومه ھه.  یه  ھه مانا و واتای  خۆتاناوه  ھۆی بوونی ئوه دا به م ژیانه موو شتک له ھه
  سک ناوی چاکی له ھیچ که.  نه  ژیان بالیه ، چوونکهڕووتان تناکاتو  چاک یا خراپ نایات رزانقی به

   به ن که  ئوه وه متان و ئه ر ده  به ن دنه ر دووکیان بالیه  و ھه ناوه  نه  تریشقه وره  ھه  و ناوی خراپی له زینه کۆکه
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کانی  سته  ھۆی ھه نیا به موو شتک ته م شوه ھه نن، به نگنن و ناویان ل ده سه یانده کانی خۆتان ھه سته ھه
س،   و به یه نیا پیشه کوو ته  به ک ناوی چاک و خراپی نییه یه پیشه.   التانه گرن که رده  وه و مانایه  ئه وه خۆتانه

.   یاخود خراپه  چاکه و پیشه  ئه ن که که ، دیاری ده و پیشه ڕ ئه مه کانتان له سته  و جۆری ھه  شوه  به م ئیوه به
م  س، به  و به ندییه یوه ک په نیا یه کوو ته  خۆیدا ناتوانت چاک یا خود خراپ بت به ک خۆی له ندییه یوه په

  واته  که.  ه یاخود خراپ  چاکه ندییه یوه  پهو ه ئایا ئ کات که یدا دیاری ده گه  له وتی ئوه سوکه ست و ھه ی ھه شوه
  ! جوان بن وه  التانه ی جوانیان ببینن یاخود به وه خشن، بۆ ئه کان ببه سه ت و که  بابه م واتای جوان به رده ھه
  
  ". چاک یا خراپ یکا به  ده وه یه باره  له وه نیا بیرکردنه کوو ته ، به  خراپ نییهھیچ شتک چاک یا"

  )1564- 1616 (112یام شکسپیرویل
        دڕاماتیک و شانۆنووسی ئینگلیسی

  
ڕاکشان و یاسای .  وه داته ش ومی دهڕاک یاسای  وه  دنیاییه نت، به یه  بگه سکی دیکه  که سک ئازار به ر که گه ئه

  وه شی پ بگاته وه ر ئه خشت ھه به ی دهسک چ ر که ی ھه وه ر بۆ ئه  به گرته ک ده  و ڕگایه سته ره موو که  ھهڕاکشران
س چی  ر که  ھه  که گۆڕه دا نهڕاکش یاسای   له م شته  ئه وه  دنیاییه  به واته که.  وه ش ڕاکشته وه ر ئه یا ھه

زاری  ئا وه مه سکی سھه ن که  الیه و له  ئه بیستن که سک ده  که  له کاتیک ئوه.  وه ڕته گه خشت، بۆخۆی ده ببه
خۆتان  ردی له ن و ھاوده ده  نیشان ده  ئازار دیتووه م مرۆڤه ردی به ستی ھاوده  ھه یوه، ئوه جسمی یا ڕۆحیی پ گه

 خراپ  ست به ن و ھه  حوکم سادر بکه ر بت و ئوه گه ئه! ن ده رگیز ھیچ حوکمک نه  ھه م وریا بن ، به وه نه که بو ده
  کاتک ئوه. خشن دا ببه وکاته ستی جوان له شقک و ھه ن، ئیتر ناتوانن ھیچ ئه بکه  مه سھه  سه و که بوونی ئه

   ئوه گرنگ نییه.   خۆتان داوه یدا مۆری خراپ بوونتان لهی کۆتا  له،  خراپه سکی دیکه  که  که وه نه که ریکن بیر ده خه
. ن که تکردن خۆتان خراپ مه زاوه  حوکمدان و قه  به واته  بۆ خۆتان، که وه ڕته گه ینرن، ده بن و ده رده ستک ده چ ھه

ر  ، ھه کردووه  و چی نه  چی کردووه سه و که  ئه ی که وه سک بنرن، جیاواز له ستی خراپ بۆ الی که  ھه ر ئیوه گه ئه
ینرن   ده ی که م پۆسته به. تان بۆ الی خۆ وه ڕنه گه  نردراون، ده  که وه و ھزه ر به  ھه  خراپانه رنییه  نه سته و ھه ئه

  !ک ناناست شق ھیچ پاساو و ب و بیانوویه ھزی ئه!  وه  ناو ژیانی خۆتانه نه خه رنیی ده ستی نه زۆرتر ھه
  
ریی و  وه خته  به  به  که یه و ژیانه  ئه وه ودا بت، ئه ست و ناخی ئه  ھه مووان له  ھه خشین به شق به  ئه ژیانک که"
  ".گات ندیی زیاتر ده مه وه کان و ده  جوانییه م به ر ده  و ھه یوه موو بوارکدا گه  ھه ندیی له هم وه ده

  )1866-1958 (113ڕاف وادۆ تاین
  را ری نوگه  نووسه

  
  
   جیھانهرنیی  ئهشق ھزی  ئه
  

 ناوی ھزی  ھزک به. شق  ئه  له  بجگه  نییه  ژیاندا ھیچ ھزکی دیکه له.  ری نییه نی دژبه شق الیه ھزی ئه
کاتک ". ددار غه"یاخود " یتان شه"ووت  کانیان ده شبینییه رنی و ڕه  نه مانی زوو به رده  سه له.  نیگاتیڤ بوونی نییه

   بوو که مه ستییان ئه به نیا مه ، ته رووندایه  ده بیسی له خه ددار و غهی کخود ڕۆح یا هیتان ووت شه ککیان ده  یه به
 نووقمی  دات که وڵ ده ربگرت، ھه شق وه تیڤی ئه  ھیزی پۆزه ک له  تووند و قایم که ی که وه  جگای ئه سه به و که ئه
.  رنی یا ھزی ئیبلیس بوونی نییه  ناوی ھزی نه  ھیزک به واته که.  وه کان ببته شبینییه رنیی و ڕه  نه سته ھه
  ! شقه  ھزی ئهویش  و ئه یه ک ھز بوونی ھه نیا یه ته
  
نیا ھۆکاری  ، ته وه بینه یانبینین و تووشیان ده  ئه  جیھاندا ڕۆژانه  له ی که رنییانه  نه شبینیی و کاره موو ڕه م ھه ئه
   له نیی و ڕشبینییانهر  نه و ئایا ئه  گرنگ نییه.   پویسته ی که و ڕاده  به شقه ی ھزی ئه وه بوونه مبوون و بو نه که

                                            
112 William Shakesoeare 
113 Ralph Waldo Trine 
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ک، له له کدا،مرۆڤنکدا خۆیان ب سه  به ڕووداو و رمان یاخود له ور و به  ده  شونن، رھاتکان له  خراپه بوارهنو  
 ناوی ھزی  ھیچ ھزک به. ن ده  دهدا  سانه و شون و که شق له  ئهمبوونی م مانای که ر ده ھهون  ر بکه ر کوێ ده ھه
موو   ھه  شونک، وه ا یا لهسکد  که  له بوونی شادمانییه  واتای نه ت به فه م و خه ، خه ت بوونی نییه فه م و خه خه
زین بوونی   ناوی ھزی دۆڕاندن و به ھزک به. دان سه و که  یا له و شونه شق له  واتای بوونی ئه کان به انییهادمش

  ھزک به. گرت  ده رچاوه  سه وه قهش  ئه وتنیش له رکه دیی دن و سه وتن وه که رنه  سه زین له ، دۆڕاندن و به نییه
   که تیش دیاره ی سمه رچاوه  و سه تییه بوونی سمه  واتای نه خۆشی به ، نه خۆشین بوونی نییه ناوی ھزی نه

ی  رچاوه  و سه دارییه  واتای نه ژاری به ، ھه ونی نییهبو نگازی ش و بله ژاری، به  ناوی ھزی ھه ھزک به.  هشق ئه
ر  تیڤی ژیانه و ھه رنی و پۆزه شق ھزیی ئه ئه.  دات ده رھه داریی سه بوو نه شق نه  ئه ، کهشقه  ئه بوونیشرادا
  .دا سه و که  یا له و جگایه  له شقه مبوونی ئه بوون و که  واتای نه رنیی و نیگاتیڤ به رجکی نه لومه ھه
  

کوو  خشن تاوه شق ببه موویان زیاتر ئه  ھه ن که  بگه گایهو ج یاخود به" 114 کیپ–خای  " کان به ۆڤه کاتک مر
ر   سه  له تایه تا ھه کان بۆ ھه شبینیه توانین ڕه  ئه وجار ئمه ن، ئه  پ بده ره  خۆیاندا په رنی له ستی نه ھه
  یه بژاردنتان ھه ی ھه ماف  ئوه ر جارێ که ھه!  پش چاوی خۆتان  بننه ته م حاه جارک ئه. ھین مان نه که ساره ھه
ریی و  رنیگه و ئه ره موو جیھان به ر ھه دات، ھه تیتان ده دا یارمه  ئوه شق له شق بنرن، ئه بژرن و ئه شق ھه ئه

 خای کیپ زۆر   له ر ئستاکه ی مرۆڤ ھه  ئمه  که س پیان وایه ندک که ھه.  بنن ی زیاتر پاڵ پوه پۆزتیڤیته
تی   و کاتییه بووه نگ نه  درهم ئستاش ین، به ڕه گه  لیده ، ه وان ڕاست بت یاخود ھه ی ئه یه م وته ئایا ئه. نزیکین

 بۆ  م کاره ئه. خشین س ببه موو که  ھه کان و به موو شته  ھه شق به م ئه ر ده  ھه وه  جی خۆمانه مان له ر کامه  ھه که
 بۆ  مکاره ئه. ن تان بکه که  بۆ وته م کاره ئه. ون  خۆشیانتان ده ن که  بکه سانه و که موو ئه ژیانی خۆتان و بۆ ھه

  !ن تان بکه که جیھانه
  
تی  سایه  ژیان و که کاتک ڕز له. گیرت تی مرۆڤک ده سایه  ژیان و که گات، ڕز له  مافدار ده ماف بهکاتک "

  وجار ژیان له  بکرت ئه مه خشت و کاتک ئه به ی دهی ماه  ژیانکی بنه مرۆڤک بگیرت، جوانی و ڕک و پکیی به
  ".ژین  ده وه  ئاشتیدا پکه موو جیھان له ش ھه مه  و پاش ئه  و خۆشه ناو وتکدا ئاسووده

  ) پش زایین551- 479 (115کۆنفسیوس
  سوفی چینی یله فه

  
روون   ده ت زۆرتان له شقکی ب نیھایه ئوه ئه  ، چوونکه یه  ھه وه ر جیھانه  سه ریی به تان ھز و کارتکه  ھنده ئوه

      . وه نه  جیھاندا بوی بکه خشن و له توانن بیبه  ئه  که گرتووه و ناختاندا ھه
  
  

  کانی ھز کورتکراوه
  

! موو شتک ، ھه وه نه که  بو ده وه  خۆیانه ت له پۆلی تایبه موو شتک فکانس و شه دا ھه م جیھانه له •
کانی خۆتانن  پۆله کانیان ھاوڕاستای شه پۆله  شه ی که و شتانه موو ئه  ھه وه کانتانه سته  ھۆی ھه  به واته که

 .بۆ الی خۆتان ڕابکشن
.  ندیدایه یوه  په ڵ خۆتاندا له گه م له ر ده ژیان ھه. کان و بیر و کارکردی خۆتان سته  ھه  به یه وه ژیان ومدانه •

  نگک که ر ده ر شتک و ھه س و ھه ر که سیمبۆلک، ھهھما و ر  یانبینن، ھه  ده ی که و شتانه موو ئه ھه
کانی  پۆله کانیان ھاوڕاستای شه پۆله موویان شه رجک، ھه لومه وت و ھه که ر ھه یبیستن و ڕوودانی ھه ده

 .خۆتانن
کانی شاد و  خشن، خه هب کانتان ده  شاده سته  ھه م ھز به ر ده ن و ھه که ادمانی ده ش ست به کاتک ھه •

 . وه  ناو ژیانتانه خش دنه لی شادیبه ڕووداوگه

                                            
114 Kipp-Punkt 
115 Confucius 
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  م جیھانه موو شتک له ھه.   ژیاندا بوونی نییه له  رنامه یا ب بهڕژراو  دانهبۆ رنامه وتکی به که ھیچ ھه •
 واتای   به مه ئه.  واردووه گریان خ وه کان پکه موو شته  ھه واته ، که وه کاته  خۆی بو ده ت به پۆلی تایبه شه

 . یه فیزیکی ژیان و جیھانی ئمه
ر کاتک  ھه. ق الی خۆتانش  ھزی ئه ھمای نه وجار بیکه وت و ئه ه خۆشیتان د  که وه نه  بکه و شته بیر له •

دا  خی ئوه نا شق له  ھزی ئه ن که گه  چاکی تده بیستن، زۆر به  ده وه یه  باره بینن یا خود له تان ده کهھما
 .ڕ  گه وتۆته که

موو ڕۆژکتان باشترین   ھه ن که ونای بکه. ربگرن شق وه  ھزی ئه ک له تا که ره ر کارکدا سه  کردنی ھه له •
 شق  ئه ست به ھهتا  ره ر کارک، سه پکردنی ھهس  ده توانن پش له  ئه ی که یهو جگا  و تا ئه ڕۆژی ژیانتانه

 .ن بکه
 ! وه دۆزرته یشی ئه که  ومه وه  دنیاییه ، به  گۆڕێ، مادام پرسیار کراوه دننهکاتک پرسیارک  •
ھزی . تیتان بدات کانی ژیاندا یارمه موو بواره  ھه ی له وه ن بۆ ئه وی بکه شق که توانن ھزی ئه  ئه ئیوه •

تیتان و  تی سمه بهری تای رپرسی دارایتان، ڕاھنه تان، به که ره جیاتی یاریده توانت له شق ئه ئه
 . بگت کانتان ڕۆی کارامه ندییه یوه ڕاوژکاری په

   بچووکانه م گرفته  گرفتار بت، ئه وه کانه کارییه  بچووک و ورده ی شته وه  ومدانه  به ینی ئوه ر زه گه ئه •
ستی باشتان  توانن خۆتان ھه نا ئوه. کشن و چایتان ڕۆ ده ره ن و به که ریک ده  خه وه  خۆیانه ینتان به زه
رقاڵ   سه وه لکی ورده  شتگه ین و بیرتان به ر بت و زه گه ر چاوتاندا بمنت ئه به بت و ئامانجتان له ھه
 .   ژیاندا نییه وتۆیان له  ڕۆکی ئه ن که بکه

 . دا زاڵ نییه یھانهم ج ئهر   سه شق به  ھزی ئه  له ھیچ ھزک بجگه.  ری نییه نی دژبه شق الیه ھزی ئه •
و   له شقه بوونی ئه ویش نه  و ئه یه ک ھۆی ھه نیا یه کانی ژیان ته رنییه  نه موو ڕووداوه ر ھه ی ھهڕوودانی
 . دا کاتانه
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  ھز و ژیان
  

شی   له ی که وه وا کردن به ب نگه ڕه. بت  ڕۆژان بوونی نه  ڕۆژک له  بکات، که یه م گریمانه مرۆڤ ناتوانت بوا به
 ژیاندا   ئجگاری له تی به  مرۆڤایه ی که وه منت و بمرین ھاسانتر بت تا ئه  ڕۆژان گیانی تیا نه  ڕؤژک له ئمه

ڕۆن،  ؟ دوور مه  لۆژیکی سروشته مه  ئه  که  پتان وایه ؟ ئوه وه ینه که  بیر ده یه مشوه  به بۆچی ئمه.  وه بسدرته
 نا  وه التانه  به ن، چوونکه  بکه یه و گریمانه  ناتوانن بوا به   مه ر ئه به  له ئوه!  یه ه یشتنک ھه ھا تگه  وه هچوونک

ھا   وه  بوا به  بتانتوانیبایه ر ئوه گه ئه! بت  ڕۆژان بوونی نه  مرۆڤ ڕۆژک له  که ڕ نییه مومکین و جگای باوه
 و ژیان  ئوه! ن  بکه مکاره رگیز ناتوانن ئه  ھه م ئوه  بهی مرۆڤ بئافرنن،شتان توان ئهوجار  ن، ئه ک بکه یه گریمانه

  !ت  ئافران و خیلقه شکن له  به  ئوه منن، چوونکه ر ده  داھاتووشدا ھه  و له م بوونتان بووه ر ده ھه
  
، بوونمان  وه ته کۆبووینه) وی ر زه سه: و (  لره  تۆ و من و پاشاکان، که  که  بووه مک بوونی نه رده ھا سه رگیز وه ھه"
  توانت له کاتک مرۆڤ ئه.  بوونت بنیت  تۆ واز له مکیش نایات که رده رگیز سه ک چۆن ھه ر وه بووبت، ھه نه
ی  کی دیکهش رگیش له شدا بژی، پاش مه مان له  ھه رگیشدا له مه ره  سه ت له نانه نی مندای و الوی و پیریدا و ته مه ته

  ".ن رگیز ڕیگا ون ناکه ئاقن ھه. خشرت به ی ژیان پ ده بۆ درژه
  )م پش زایین ی پنجه ده سه (116 گیتابھاگاڕد
   رگیراوه ون وه  تکستکی ھندوویی که له

  
م  ده مان و عه و نه ره  ھیچ کلۆجک به شی مرۆڤ پاش مردن به ر دت؟ له سه مرۆڤ پاش مردن چی بهئایا   واته که

 یا ئیدغام کات دا ونده  دیکه و عوونسوری ماده ناو  ش پاش مردن خۆی له له.  ھا شتک ئیمکانی نییه ناچت و وه
، ڕۆح، خوود: و(قیقی  ھهی  ، ئوه شتاندایه  ناو له ی له و بوونه  ئه ، واته"بوون"ک   وه  ئوه  وه. ناویاندا بت له ده
 حوزورکی    نه ، ئوه  دایمییهبوونکیھزن و ھزیش    ئوه م ناچن، چوونکه هد بوون و عه و نه ره ، به)وان ڕه

کی  یه نیا بۆ ماوه  ته تایین، که  بوونکی ھه  ئوه!ن فۆڕمی ھزدا تایی له کوو بوونکی ھه ن، بهئینسانیی کاتیی
تایی   واتای کۆتایی ھه  مردن به ، واتهمنن ه بوون بنن و ن  واز له ر ئوه گه ئه. ژین رکی مرۆییدا ده یکه  په کاتیی له

" 117ی شه  ڕه چاه"ناو   وانیش له کیان نامنت و ئه ردوون ھیچ واتایه  گه کان و نه  کات و مه ، ئیتر نهبت
 ! وه بنه حوو ده  مهردووندا گه
  

ینی مردندا   حه  له ن، کاتک کهش ناتوانن ببین ناو له) شق ، ھزی ئهحڕۆ: و(ی  و بوونه  ئه  ئوه  که ھۆکارک تاقه
ھا ناتوانن  روه  ھه ئوه. شق ببینن پۆل یاخود فکانسی ئه  ناتوان شه  ئوه  که یه مه ر، ئه  ده ڕواته  دهش  له له

  شق که  فکانسی ئه وه).  ببیستن کوره مه مشه نگی شه یا فکانسی ده: و(وشیش ببینن  رابنه فکانسی تیشکی فه
ش  ت تاکوو ئستاکه نانه ته.  رزترین فکانسی ئافرندراوه بزون، به  ناویدا ئه ش له  ئوه  که یه و فرکانسه ر ئه ھه
م  به. شق بگرن کیش شون پی فکانسی ئه یه ڕه ر زه ده قه  به یانتوانیوه کانی جیھان نه  زانستییه قیقترین ئامره ده

   که ئوه  نییه مه  له ی بجگه کی دیکه  ھیچ واتایه مه  ئه که. ن ست پبکه ھهشق   ئه توان  ئه  ئوه  که وه نه  بکه مه بیر له
  وه  نزیکتانه  ببینن یا له سه و که  ئه ی ئوه وه  ب ئه ن به سک بکه  بوونی که ست به شق ھه پۆلی ئه  شه توانن به ئه

م   فکانسی ئه ن، چوونکه ستییان پ بکه  ھه،کان بۆ مردووهمخۆری و ب ھیوایی   خه رگیز ناتوانن به  ھه ئوه. بت
  دا له و کاته  له ر ئوه گه م ئه به! ن کانیش ناگه  نزیکی فکانسی مردووه ت به نانه ی مرۆڤ، ته تانه جۆره حاه

وان  ئه! ن کان بکه  مردووه ست به توانن ھه وجار ئه دا بن جا ئه شق و شوکرانه ویستی و ئه ن ئاستی خۆشهرزتری به

                                            
116 Bhagard Gita 
117 Schwarzelöcher, Blackholes ھای فضایی  چاله  سیاه  
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ڵ  گه م و له ر ده  ھه وه شقه  ھۆی ھزی ئه  به ئوه.  وه بوونه ش جیا نه  ئوه رگیز له  دوور نین و ھه  ئوه رگیز له ھه
    .  ندیدان یوه  په  و له موو شتکدا گرتان خواردووه ھه
  
 
 
    خۆتاندایه شت له ھه به
  
  ". تۆدا زیندوون ان لهک وینییه  ئاسمانی و زه موو پنسیپه ھه"

  )1883- 1969 (118مۆریھای کشیبا
  زمی ئایکیدۆ رزشی ڕه ری وه زرنه دامه

  
کانی  پۆل و فکانسه  شه وان باس له  ڕاستیدا ئه له".   تۆدایه شت له ھه به"کان،   باستانییه ونه  که  پی نووسراوه به
کانی  رده  پاک و بگه پۆله  باترین شه خۆ به تان خۆبهشی خاکیی خۆ جھشتنی له  به به. ن که  ده ی ئوه"بوون"

دان و فکانسی  ی ئوه"بوون "  له ن که پۆالنه و شه ر ئه شق ھه کانی ئه رده  بگه پۆله  شه ن، چوونکه گه شق ده ئه
رزترین فکانسی   به  ڕابردووی زۆر دووردا به له. ک جنسن  یه ر دووکیان له  و ھه شقه  ھاوفکانسی ئه بوونی ئوه

  ".شت ھه به"گووت  ردییان ده شقکی بگه ئه
  

. مرت ش ده  له ی که وکاته  ئه ک تازه ن و نه شتی بکه ھه  ژیانکی به ست به  ھه  ئستاوه ر له  ھه  ئوه پویسته
.  ژیاندان ژین و له وی ده  زهر  سه  ھشتا له ی که و کاته  تا ئه وه شتی بدۆزنه ھه شت و ژیانکی به ھه  به  ئوه پویسته

وی  ر زه  سه  له شت لره ھه ی به وه بۆ ئه.  شت فکانسی بوونتانه ھه  به  چوونکه دایه  ئوه  ڕاستیی له شت به ھه  به وه
   واته،  ناخی بوونتاندایه  له  بژین که وه شتییه ھه  به و فکانسه ر به  ژیانتاندا ھه  له کات که  پویست ده وه بدۆزنه

  !ر وه خته رد و ژیانکی شاد و به شقکی بگه ئه
  
   ژیان شق به ئه
  
   خۆشیی له نده کوو چه ون، به ون یا ناکه که  ژیاندا پش ده  له نده  چه  که  نییه مه  ڕاستیدا ئه کی له ره پرسیاری سه"

  ".بینن ژیان ده
  )1949دایکبووی  له (119ن بت چمهڕۆ

  ر، بودایی  نووسهری زانستیی و لکۆه
  

  ر بۆیه ن، ھه زموون بکه موو شتک ئه دا ھه م جیھانه ی له وه  بۆ ئه یه واوتان ھه  کاتی ته .تایین  بوونکی ھه ئوه
 ژیانتاندا چاواڕوانتان   له لکی ب ونه ڕووداوگه! م ناھنت  کاتدا که  ھیچکاتک له کوو ئیوه تایی وه بوونکیی ھه

وی  ر زه  سه ی له و شتانه نیا به کان ته ڕووداوه. رگرن  ژیان وه لی زۆر له زموونگه توانن ئه  ئه تهوا ن، که که ده
کات،  یدا ده وی و زانستدا په ر زه  سه واو به تی ته سه  مرۆڤ ده ی که وکاته کوو ئه ن کۆتاییان نایات، به ده ڕووده
 ژیان بوونییان   له لکی دیکه  و ژیان و بوعدگهکان گاکسییه! ن که ست پده  ده کهکانی دی زموونی جیھانه  ئه تازه
  م ئمه  کودان، به وان چۆنن و له  ئه بزانین کهپ یایش   خه ت به نانه  ناتوانین ته  ئستاکه  که ئمه یه ھه
کانی مایک  ی کتبه وه  خوندنه من م باسه یشتنی ئه بۆ تگه: و(  .ناسنین  و خۆمانیان پ ده وه دۆزینه  ئه موویان ھه

ناسین و  وان ئه  ئه وه موو پکه  ھه ئمه) م که پشنیاز ده" ری ڕۆح فه سه"تی کتبی   تایبه ڕ ڕۆح، به مه نیۆتۆن له
 و ، ئه  تا میلیاردھا سای دیکه وه مۆکه له. شین له ئافرندا موومان ھاوبه  ھه  ئمه بین، چوونکه یان ئاشنا ده گه له

 پاڵ  کان له کتردا و گاکسییه  پاڵ یه کان له بین، جیھانه  ده  ئاماده زموونکی دیکه  بۆ ئه  ئمه ی که کاته

                                            
118 Morihei Keshiba 
119 Robert Cherman 
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 تر ئاواهربوتر و   به تایه  تا ھه بت که  ژیان بوونیان ده  له لکی بسنووری دیکه کاندا و بووعدگه گاکسییه
   !     وه بنه ده
  
 بۆخۆتانی ونا  ی که و شته تیترن له  زۆر تایبه  ئوه  که شدا پتان وانییه رجه لومه زع و ھه م وه ئهڵ  گه  ئایا له واته که
ور و  سانی ده  و که ی تا ئستا بۆخۆتان قایل بوون؟ ئوه و شته  نرخترن له  زۆر به  که ن؟ ئایا پتان وانییه که ده
  ! وه مننه تایی و جاودان ده ، ھه تایه تا ھه  ژیاندا بوون، بۆ ھه  تا ئیستا له ی که و مرۆڤانه موو ئه رتان و ھه به
سپاست "ش بگرن و پ بن   ئامز و باوه  تووندی له ر پ و ژیانتان به  سه ستنه ن ھه ز ناکه ی ئستا حه ئه
  ن له ز ناکه  حه ر ئستاکه ؟ ئایا ھه ماوه نهرتان سووڕ  کانی داھاتوو سه زموونکردنی ڕووداوه ڕ ئه مه ؟ ئایا له"م که ده
 ژیانی   ڕوو له وه واوه زی ته  ئیشتیا و حه  و به وه  قوویی دتانه ستن و له ی کوک ڕابووه رزترین لووتکه ر به سه
  ؟     "وی ی ژیان، خۆشم ده  ئه به"ن و پی بن  تایی خۆتان ھاوار بکه ھه
  

  ئامانجی ژیان
  
  ". دیی دت  بۆتان وه  که یه  خۆشه و ژیانه ی ئه ز و ئیشتیا و شوکرانه نیا حه  ته نی ئوه بوو ئامانج له"

    ) پش زایین563- 483(بودا گاوتاما 
  ری ئایینی بودایی زرنه دامه

  
   ژیانتاندا شادمانی به توانت له  چ شتک ئه  بوای ئوه  ئایا به واته ، که  خۆشیکردنه ست به  ژیان ھه ئامانج له

   که  منی بووتایه سک به ش ساڵ پش ئستا که ر شه گه ئه! فتاری خۆتان ی ڕه نیا شوه نت؟ ته یه ڕی خۆی بگه وپه ئه
 شونی   له وادیاره"ووت،   پک دت، منیش پیم ده وه فتاری خۆمه  ڕه  شوه  ژیاندا له ڕی شادمانی له وپه ئه
شی ژیانم ناکات،  م به که یدا ده ر چی په کانی ژیانمدا گرفتارم و ھه هڕاستیی کش  ناوه من له. یت که  ده  قسه وه رمه گه
  نده  بزانن من چه." بگۆڕم وه رجه لومه م ھه دا و به مکاته فتارم له ی ڕه  شونک ناگات و ناتوانم شوه  بیرم به واته که
  !دا بووم ه  ھه له
  
کانی  زی و نزمییهر  نوان به  لهداموو ژیانتان ھه  لهبن   ناچار دهھنن، فتارتاندا پک نه ی ڕه  شوه ر ئاوگۆڕ له گه ئه

کانی ژیان  کشه.  چاوتان ببینن  به ونیشدا ژیانکی ئاسووده  خه  ناتوانن له ر بۆیه شوت، ھهرتان ل ب ژیاندا سه
 پ   ڕازی بن، له که رجه لومه ھه  یدا ببت و له کیش په ر کاتک ڕووناکایه ن و ھه ده ده ر ھه  سهک  دووای یه ک به یه

  ن، ھی دیکه که ری ده سه  و تا چاره وه کاته رلشواویتان ده مدیسان تووشی سه  ھه دات که  ڕووده شتکی ناجۆری دیکه
 دیاری  وه فتاری خۆتانه  ڕه  ڕووی شوه  ژیاندا له ڕی شادمانی له وپه ئه! بت ستان ده فه  کورتی ژیان نه دت و به

،  شقی ئوه ئه! دا  ناخی ئوه  له شقه ویش ئه ، ئه یه فتاری جوان بوونی ھه  ڕه ک شوه نیا یه دا ته مناوه کرت و له ده
و   ئه مانه ، ئه. و ھتدکناسیتان مه ز و ئیشتیاتان، ئه کانتان، حه  هرنیی  جوان و ئه سته تان، ھهکان یهشادمانی
ت و  روه ربگرن، سه شقی ناختان وه ه ئ ک له  که ر ئوه گه ئه.  وه مننه و دهتایی زیندو  بۆ ھه ی ژیانن که بوارانه
ی ئافراندن  ته نرخترین و گرانترین خه م به ک، ناتوانن ئه  پاڵ یه نه کانی جیھانیش بخه نده مه وه موو ده  ھهسامانی

ن و  ستی پبکه ، ھه ناختاندایه  لهشق  ئه واته،  زنه  مه و سامانه   ئه-  وه کوو لشی نزیک ببنه ر بکن، به ک ھه نه
  ! ن شف که کانی ژیان و جیھانی پ که  جوانه بیبزونن و بواره

  
 موو سامانی  ھه ی ئاسنگره  ونه توانت به شق ئه  ئه خشن، چوونکه شق ببه ئه! خشن کان ببه م باشترینه ر ده ھه

دووا   به وه  و لهن گه  ژیان ده رین ئامانجتان لهت وره  گه ن بهخش به شق ده  ئه کاتک که. جیھان ڕاکیشی خۆی کات
 جیھانی   له خشن، ھنده به شق ده  ئه کاتک که. یایش ناگات  خه  به که بت هر د وه خته  و به  ئاسووده ژیانتان ھنده

  رگیز ناتوانن ھنده  خۆتان ھه وهن ئ که ست ده  که ھه وه گاته شق و شادمانیتان پ ده ور و پشتتان ئه  و ده وه ره ده
د و   زۆرترین و ب حه یشتن به  شایانی پگه  ئوه  یادتان بمنت که ر حادا له  ھه م له ، به وه خشنه شق ببه ئه
  .  شق پک ھاتووه  ئه  له ماتریالی بوونی ئوه  ی که وه ر ئه به کانن، ڕک له شقه ترین ئه ندازه ئه
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ویدا زاڵ بووین،  ی زهڕاکشد و ھزیی  زر و مه کان، جه پۆله ر با، شه  سه  به ی که و کاتانه ن، ئه ڕۆژا ڕۆژک له"
مین  توانت بۆ دووھه  مرۆڤ ئه مشوه به. ربگرین شق وه کانی ئه  ھزه ک له  ویستی خودا که توانین به وجار ئه ئه

  ". وه  مژووی خۆیدا ئاگر بدۆزته جار له
  )1881- 1955 (120 شاڕدن دۆ تایلھاڕد پییه

  سوف یله  و فه شه قه
  

   ئوه  که  شتکه ش تاقه شقه  ئهو  و ئه م جیھانه ر ئه  سه ته وونه ھات وه  پکه وه ی ناختانه که شقه ڵ ئه گه  له ئوه
خشن  شق ببه ن، ئه  ژیاندا ماون و لره  خۆتان له ی که و کاته تا ئه.  وه نه ڵ خۆتاندا بیبه گه مدیسان له توانن ھه ئه
و  توانن به کانتان جوان بن، ئه سته م ھه ر ده  ھه ر ئوه گه  ئه وه.  تیڤ داوه رنی و پۆزه ر بیارتان بۆ ژیانکی ئه گه ئه
 ئاوات  توانن بۆخۆتانی به  ئه  ئوه ی که و شتانه موو ئه  ھه وه. وه نه  تاریکی ڕووناک بکه  جیھان له  جوانانه سته ھه

 خۆشیانتان   ئیوه ی که انهوشت موو ئه بینن، ھه  ده دیھاتنیان پوه ونی وه  خه  ئوه موو شتک، که ، ھهبخوازن
  . بچن ر شونک ئوه  شونتاندا دن، بۆ ھه م به ر ده ، ھهون ده
  

و ھزه  رگرتن له ک وه  که توانن به  ئه  ئوه وه.  گرتووه خۆتاندا ھه  ناخی  ردوونتان له ترین ھزی گه وره  گه ئوه
  . ترین ژیان پک بنن رانه وه خته جوانترین و به

  
     . ناختاندا تا له وه  ئهشا  و ئه ھز، وزه

  
  تای ئافران ره سه

  
  کانی ھز کورتکراوه

  
 . ئافراندن شکن له  به  ئوه ، چوونکه ستتاندایه ر ده  به  تا کۆتایی له تاوه ره  سه ر له ژیان ھه •
تایی  ھه زیندوو و  تایه تا ھه  تا ئستا ژیاون، بۆ ھه ش که وانه موو ئه ور و پشتتان و ھه سانی ده که و  ئوه •

 . وه مننه  دهیا جاودان
کانی ناخی  لکی ھاوڕاستای فکانسه شتی ژیان بگات، فکانسگه ھه  به ستتان به وت ده تانه ر ئه گه ئه •

 ! وه خشنه  و بیبه وه نه  بو بکه وه  خۆتانه شق و شادمانی له ئهردی   فکانسی پاک و بگه خۆتان، واته
رزی و نزمی ژیاندا   ناو به  له تایه بن بۆ ھه ھنن ناچار ده فتارتاندا ئاوگۆڕ پک نه ی ڕه  شوه ر له گه ئه •

 .ر نابینن وه خته ونیش ژیانکی خۆش و به  خه  به ر بۆیه ردان بمنن، ھه رگه سه
  یتان لهبژر کرانهکناسی و شو مه ئهز و ئیشتیاکانتان و  کانتان، حه رنییه  ئه سته ، ھه انی ئوهک شادمانییه •

   ناختاندایه ی له شقه و ئه ک له ر که گه ئه.  وه مننه م زیندوو ده ر ده  ھه لکن که نیا بوارگه ژیانتاندا، ته
   پتان، چوونکه ندک ناگاته مه وه  ھیچ ده  که وه هبن ده پیت و ساماندار  ند، بنه مه وه  ده ربگرن، ھنده وه
 .  هتی جیھان  نرخترین نیعمه ستدا بوونی به ر ده  به  واتای له شق به  ئه رگرتن له ک وه که

 جیھان کانی  جوان و باشه موو شته توانت ھه  ئه ی ئاسنگره  شوه شق له  ئه خشن، چوونکه شق ببه ئه •
 .ڕاکیشی خۆی بکات

خشن،  شق ببه توانن ئه کانتان ئه رنی و جوانه  ئه سته ربینی ھه  ده ، به یه ی بوونتان ھه و کاته ا ئهت •
ی تاریکیی جیھان ڕووناک  وه ستتان بجوونن بۆ ئه ی ده که  جادووییه بت چوه  دهداتواناتان وجار له ئه
 . وه نه بکه

  
  
  

                                            
120 Pierre Teilhard de Chardin 
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ی بوونتان و ژیانتان   چرکه  به  چرکه شق و شادمانی به توانیبتی ئه)  The Power( ھز  ی که و ھیوایه به
  .خشت ببه

  
  

  . و بۆ جیھان  بۆ ئوه  ئاواتی منه مه ئه
  
  

   وه ره ی نووسه باره له
  : یه مه ئاواتی ڕۆندا باین ئه

  "شادمانی بۆ دی میلیاردھا مرۆڤ"
  
موو   ھه س له  میلیۆنھا که ستیپکرد، که ده" The Secret " دروستکردنی فیلمی س  بهی ڕۆندا باین ره فه م سه ئه

   جیھان، که کان له رترین کتبه  پخونه کک له  نووسی، یه و ناوه ر به  کتبی سی ھه وه که  فیلمه له. جیھان بینیان
  . وه رگدرا و بو کرایه  زمان وه46  به
  
  وی داوه  ھه ی که وه  پ بدات، له ی درژه که ماییه  بنه باین کارهتی ڕۆندا  توانیویه" The Power" کتبی ھز  به
  .ردوونیمان پ بناسنت ترین ھزی گه وره گه
  

  رگ پشتبه
  ! یه رزشی ژیانکی پ شکۆتان ھه  ئه ئوه

  
زۆر بواری . م شان بدهتان پ نیالل  و جهشکۆ و  به بده راق و ده مته ته  وت ڕگای ژیانکی پ له مه دا ئه ڕه م کۆپه له

  وت زۆر زیاترن له استتان دهڕ. مووشیان زۆر باشن ر ھه  ھه و بوارانه  ئه ه بیانناسن، و  پویسته  که یه ژیانتان ھه
   !)فنۆمنان( ن دهدی په  وانه ئهکوو  به، باش

  
 ژیان چلۆن   بزانن که و پنسیپانه  له هر ئو گه نیا ئه ته.   بواتان پی ھناوه ی که ئوه وه  له ژیان زۆر ھاسانتره

  توانن سیحری ژیان به   و پاشانیش ئه یه  ناختاندا ھه  چ ھزکتان له ن که گه وجار جوان تده کات، ئیتر ئه کار ده
  ! وه ره  سه رنه  شکۆ به ن و ژیانکی پ له زموون بکه  ئه وه کانییه موو جوانییه ھه
  

 .ست پبکات  ده  ئستاوه  له وهڕن با سیحری ژیانی ئ لگه
 
  
  
  واو ته
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