نووسراوﻛﺎنﯽ ﻛﺎك "نﺎدر فهتحﯽ )شوانه(" لهسهر مﺎ پهڕی ڕۆژهه ت  -بۆﻛﺎن
ئهنوەر سو تﺎنﯽ

ﻛﺎك نﺎدر خزمهتﻛﺎر ﻛی ب ديعﺎيهی ميللهتهﻛهيهتی .من ئهوە به گو رەی ئهزموونی ﻛﺎرﻛردنی
ڕاستهوخۆ لهگه يدا دە م و هيچ زيﺎدەڕۆييهك نﺎب ت ئهگهر ئهوەی ل زيﺎد بﻛهم ﻛه خه ﻛ ﻛی ﻛهمم
بينيوە وا پڕ به دڵ خهريﻛی ﻛﺎر و خهبﺎت له پ نﺎو بهختهوەريی گهل و نيشتمﺎنهﻛهمﺎن بن ،ب ئهوەی
ئﺎرەزووی نﺎودەرﻛردن و "به مﺎمۆستﺎبوون" بﻛهن! ئهوەی نﺎدر له مﺎوەی دە پﺎزدەسﺎ ی ڕابردوودا
ﻛردوويهتی ئهگهر خه ﻛﺎنی ديﻛه بيﺎنﻛردايه ئ ستﺎ دەيﺎن جﺎر بﺎنگ ﻛرابوونه سمينﺎر و ﻛۆڕ و
ﻛۆبوونهوە و سهر شﺎشهی تهلهفيزيۆنهﻛﺎن ،به م ئهو به ب چﺎوەڕوانی له ﻛهس و ب ئهوەی بيهو ت
نﺎودەربﻛﺎت ،ﻛﺎر و خزمهتی خۆی در ژە پ داوە و ههتﺎ ئهمڕۆش ههر لهو ڕ گﺎ پيرۆزە ﻻينهداوە.
ﻛﺎك نﺎدر وەرگ ڕ ،نووسهر و بهڕ وەبهری مﺎ پهڕ ﻛی پ شﻛهوتنخواز وەك "ڕؤژهه ت-بۆﻛﺎن"ە
و ئهرﻛی بهڕ وەبردنی سﺎيتهﻛه خستوويهته پهيوەندی بهردەوام لهگهڵ ژمﺎرەيهﻛی زۆر له نووسهران
و خو نهرانهوە .سهرەڕای ﻛﺎروبﺎری ژيﺎنی ڕۆژانه و بهڕ وە بردنی مﺎ پهڕەﻛهش ،خهريﻛی نووسين
و وەرگ ڕانی چهندەهﺎ بﺎبهتی زانستيييه  -بوار ك ﻛه ﻛهمتر ﻛهسی ديﻛه خۆی پ وە مﺎندوو دەﻛهن.
ئهو به بﺎوەڕ ﻛی پتهوەوە دژ به خوڕافﺎت و ديﺎردە دواﻛهوتووەﻛﺎنی ﻛۆمه گﺎ وەستﺎوە و ئهوەی
نووسيويه و له ئﺎ مﺎنييهوە وەريگ ڕاوەته سهر ﻛوردی ،ههمووی ڕوونﻛهرەوەی زەين و چرای ڕ گﺎی
ژيﺎنی سهربهست و ﻛۆمه گﺎی رەهﺎ له خوڕافه و نهريتی داڕزيوی ﻛوردەوارييه.
بۆ نﺎسينی زيﺎتری ئهو ﻛهسﺎيهتييه هه ﻛهوتووەی ﻛۆمه گﺎﻛهمﺎن ،بﺎ سهرەتﺎ سهيری ليستهی نووسراوە
و وەرگ ڕاوەﻛﺎنی بﻛهين ﻛه له سهر مﺎ پهڕی ڕۆژههﻻت ب و بوونهتهوە:

 .１ديموﻛراسی
 .２ديﺎلۆگ
 .３مﺎفی مرۆڤ و تولهرانس
 .４گهڕان بهدوای مﺎﻛهی پ ﻛه نهری ژيﺎن
 .５له تهقينهوهی مهزن هوه تﺎ گهورهبوونهوهی حهشيمهتی سهر ئهم ههرده
 .６م ژووی ﻛورتی ﻛﺎت و گهڕان بهدوای و می پرسيﺎری سهبﺎرهت به ﻛﺎﻛهشﺎن
 .７پرسيﺎر و وه م لهسهر زانستی گشتی
 .８مرۆڤ
 .９تيۆری نيسبييهتی)رهوايی( ئهنشتﺎين
م شﻛی مرۆڤ
.１０
ڕاستييهﻛﺎنی گهشهسهندن )داروينيزم(
.１１
پشتڕاستﻛردنهوهی تيۆری "گهشهسهندن" ی داروين
.１２
١

ﻛورته م ژووی مرۆڤ
.１３
م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ
.１４
ئهرك و ئهزموونهﻛﺎنی سهدەی بيست و يهﻛهم
.１５
ديﺎردەی ئﺎيين
.１６
م ژووی درۆيينی ئﺎيين
.１７
ئﺎيﺎ مرۆڤ خودای خو قﺎندووە؟
.１８
ئيسﻼمی فﺎشيستی
.１９
محهمهد و "تۆ هسهندنهوە"
.２０
قورئﺎن ،محهمهد و ئيسﻼمی فﺎشيستی
.２１
ئﺎيﺎ هوم دی ڕزگﺎرﻛردنی ئﺎيينی ئيسﻼم ههر مﺎوە؟
.２２
قورئﺎن ،پهيﺎمی خۆشهويستی ،پهيﺎمی ڕق و ﻛينه
.２３
ئ زدييهﻛﺎن و ئﺎيينی زەڕدەشت
.２４
شﺎرسﺎنيهت و ئﺎﻛﺎم و ئﺎسهوارهﻛﺎنی بۆ جيهﺎن
.２５
فريدريش نيچه و جيﺎوازی لهگهڵ فهيلهسوفﺎنی ديﻛه
.２６
پ ﻛهﺎتنی زمﺎن له بنهڕهتهوه و نزيﻛی زمﺎنهﻛﺎنی جيهﺎن لهگهڵ يهﻛتر
.２７
ﻛرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهﺎن
.２８
ﻛﺎرت ﻛهريی ﻛۆمه گﺎ و بنهمﺎ ه لهسهر منداڵ
.２９
ئينتيگراسيۆن يﺎن يهﻛگرتنی مرۆڤی بيﺎنی لهگهڵ ﻛۆمه گﺎ ڕۆژئﺎواييهﻛﺎن
.３０
شهڕی سهير و سهمهره
.３１
هه تن بۆ ﻻی خودا"نووسراوهيهﮐی تراژيدييه سهبﺎرهت به دوايين رۆژهﮐﺎنی
.３２
ژيﺎنی "ل ۆ نيکۆﻻڤيچ تۆلستۆی"
وتهی نﺎوداران
.３３
دنيﺎی مود ڕنی ئ مه "وزهی ئهتۆمی"
.３４
ف ربوونی زمﺎنی ئينگليسی
.３５
بﺎشترين خواردهمهنييهﮐﺎنی دژ به نهخۆشيی ش رپهنجه
.３６
١٢ههنگﺎو بۆ گهييشتن به لهش کی سﺎلم و ئيدئﺎل
.３７
شهﮐر ،وزهی وهڕ خستنی م شکه ،يﺎ ژاره بۆ لهشی مرۆڤ
.３８
بيرهوهرييهﮐﺎنی خهزاڵ
.３９
١٠نه نی گرينگ له ژيﺎنی مرۆڤدا
.４０
وگتﺎريزم و وگﺎنيزم ژيﺎنی سﺎلم له لهشی سﺎلم دايه
.４１
وە می ههند ك پرسيﺎر سهبﺎرەت به دووگيﺎنيی ژنﺎن
.４２
چﺎوخشﺎندن ك به ليستهﻛهدا ههند ك ڕاستيمﺎن بۆ دەردەخﺎت:
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ئﺎ .هه بژاردنی ئهو وتﺎرانه و نووسين يﺎن وەرگ ڕانيﺎن بههه ﻛهوت نهبووە ،به ﻛوو بير ﻛی تيژ و
ڕوانگهيهﻛی ڕوونی سيﺎسی  -ﻛۆمه يهتی لهپشت هه بژاردنی بﺎبهتهﻛﺎن و تهرﻛيز لهسهر نﺎوەرۆﻛی
هﺎوبهشيﺎن بووە؛
ب.خﺎوەنی ئهو ڕوانگهيه ،بهختهوەريی مرۆڤ و سهرﻛهوتوويی ﻛۆمه گﺎی به ئﺎمﺎنج گرتووە و ههر
بۆيهش توانيويهتی له نﺎو سهرقﺎ يی ژيﺎن و ﻛﺎری ڕۆژانهدا ﻛﺎتی پ ويست بۆ خو ندنهوە و
وەرگ ڕانيﺎن تهرخﺎن بﻛﺎت؛
پ .خﺎوەنی ئهو ڕوانگهيه ئﺎگﺎداری ئهو ڕاستيهش ههيه ﻛه بهربهرەﻛﺎنی ﻛردنی ئيرتيجﺎع له
سهردەمی برەوی ئيسﻼمی سيﺎسيدا ﻛﺎر ﻛی هﺎسﺎن نييه ،به م ئهو بو رانه بهگژ ﻛۆسپهﻛﺎنی سهر
ڕ گﺎی ژيﺎنی ئﺎزاددا چووە و نهترسﺎنه زيﺎنهﻛﺎنی خوڕافﺎتی خستۆته ڕوو -ﻛﺎر ك ﻛه زوربهی ئ مه
دەيزانين به م چﺎوی ل دەپۆشين!
ت .هيچﻛﺎم له بﺎبهتی نووسراو و تهرجهمهﻛراوی ئهو قه همه ،عهوام پهسند و بﺎزاڕی نين،
به ﻛوو له ههموويﺎندا بنهمﺎ و مﺎﻛی بﺎوەڕە ئيڕتيجﺎعييهﻛﺎن ﻛراوەته ئﺎمﺎنج و ﻛۆمه گﺎی له
مهترسييهﻛﺎنی ئﺎگﺎدار ﻛردۆتهوە.
د .بﺎوەڕی قﺎيم به ڕ بﺎزەﻛه وايﻛردووە له خۆدەرخستن و نﺎودەرﻛردن دوور بﻛهو تهوە و
سهری تهنيﺎ به ئهرﻛه ﻛۆمه يهتييهﻛهوە گهرم ب ت -ههر ئهوەش در ژەدان به ڕ بﺎزەﻛهی
بۆ گونجﺎوتر ﻛردووە.
ڕوانين به نموونهيهﻛی ﻛهم له ﻛﺎرەﻛﺎنی نﺎدردا ڕاست بوونی بۆچوونهوەﻛﺎنی سهرەوە دەردەخﺎت:
له سهرەتﺎی ﻛت بی "ڕاستييهﻛﺎنی گهشهسهندن" نووسينی مﺎمۆستﺎی زانﻛۆی فرايبۆرگ ئۆلريش
ﻛوتچ را دا وەرگ ڕ بهرپرسيﺎيهتی خۆی به نيسبهت خه ك بهم ش وەيه دەردەبڕ ت" :دوای خو ندنهوەی
ئهم ﻛت به ،به ئهرﻛ ﻛی گرنگم زانی بۆ زانيﺎريی ﻻوانی ﻛورد وەريبگ ڕمه سهر زمﺎنی ﻛوردی" و
له در ژەيدا بهرپرسيﺎيهتييهﻛی ديﻛه له خۆی پيشﺎندەدات ،ئهويش به نيسبهت نووسهری ﻛت بهﻛه و
مﺎفی ﻛۆپی ڕايتسی ئهو" :نﺎمهيهﻛم بۆ نووسهری ﻛت بهﻛه له زانستگهی فرايبۆرگی ئﺎ مﺎنيﺎ نووسی

و داوای ئيزنی وەرگ ڕانی ﻛت بهﻛهم ل ﻛرد .ڕ زدار ﻛووتچ را به ميهرەبﺎنييهوە قهبوو ی ﻛرد ،منيش
له ﻻيهن خو نهرانی ﻛورد و خۆمهوە سپﺎسی دەﻛهم .هيوادارم نﺎوەرۆﻛهﻛهی شﺎيﺎنی ﻛه ك
ل وەرگرتنی خو نهران ب ت ".ئينجﺎ وە می نووسهر ڕادەگهيهن ت ﻛه بۆی نووسيوە..." :سپﺎس .ئ وە
دەتوانن نووسراوەﻛهم وەرگ ڕن .خۆشحﺎ م لهوەی ﻛت بهﻛهی منتﺎن پ بﺎشه ،به هۆی ڕەخنهی توندی
من له ه زی خو ق نهر ،ﻛت بهﻛهم له ﻻيهن ژمﺎر ك له خو نهرانهوە پهسند نهﻛراوە"....
بﺎوەﻛوو ههر ئهو چهند وشهيهی نووسهر نﺎوەرۆﻛی ﻛت بهﻛهمﺎن بۆ دەردەخﺎت ،به م بﺎ سهير ﻛی
ﻛت بهﻛهش بﻛهين و چهند د ڕ ﻛی پ شهﻛييهﻛهی بخو نينهوە بۆ ئهوەی گرنگﺎيهتی ﻛت بهﻛهمﺎن بۆ
دەربﻛهو ت" :له پهنﺎ ﻛت بی ئﺎيينی ئينجيل و له ﻛولتووری دنيﺎی مهسيحيدا ،هيچ پهرتووﻛ ك بهڕادەی
ﻛت بی "سهبﺎرەت به سهرچﺎوەی چهشنهﻛﺎن" ) (On the Origin of Speciesی چﺎڕلز داروين

) (١٨٠٩ – ١٨٨٢نهيتوانيوە ﻛﺎرت ﻛهری لهسهر بۆچوون و ت گهيشتنی مرۆڤ سهبﺎرەت به سروشت
و دنيﺎی دەوروبهری مرۆڤ ههب ت"...
٣

ئهوە ڕاست ئهو شتهيه ﻛه وەرگ ڕ به شو نيدا دەگهڕ ت :ﻛﺎرت ﻛهريی زانﺎيﺎنه له سهر مرۆڤ و
بهتﺎيبهت مرۆڤی ﻛورد ،بۆ ئهوەی له گ ژاوی خورافهی ئﺎيينی ب ته دەر و ڕاستهڕ ی زانست و
ئهند شه بگر تهبهر .بۆ ئهم ﻛﺎرەش ﻛت ب ﻛی ديﻛه ئﺎمﺎدە دەﻛﺎت" :ﻛورته م ژووی مرۆڤ" و لهو دا
هۆﻛﺎری پهرەسهندنی 'مرۆڤی سﺎپيهن' له ن ئﺎندرتﺎ هﻛﺎنی نﺎو ئهشﻛهوت و له ئهنجﺎمدا بﺎ ﻛردن و
گهيشتنيﺎن به پلهی مرۆڤی خﺎوەن بيری ئهمڕۆيی ،بهم ش وەيه دەنﺎس ن ت" :گهورەيی قهبﺎرەی م شك،
خﺎ ﻛه ﻛه مرۆڤ له ههموو گيﺎنلهبهرەﻛﺎنی ديﻛهی ئهم جيهﺎنه جيﺎدەﻛﺎتهوە ...تﺎيبهتمهندييهﻛيتر ،له
سهر دوو قﺎچ ڕاوەستﺎن ،ڕاست بهڕ دا ڕۆيشتن و ئﺎزادبوونی دەستهﻛﺎنيهتی ...ﻛه ﻛردوويهته
مرۆڤ" ئينجﺎ بﺎسهﻛه دەگهيهن ته مهسهلهی سهرهه دانی ئﺎيين له ﻛۆمه گﺎی مرۆڤی خﺎوەن بير
)سﺎپيهن( دا و دە مهرگ بۆ مرۆڤی سﺎپيهن ديﺎردەيهﻛی نهنﺎسراو بوو و له ئهنجﺎمدا ه ز ﻛی
ئهبهدييﺎن به ڕۆحی مردووەﻛﺎن دەبهخشی ،ئينجﺎ ئهم ئﺎﻛﺎمه له قسهﻛﺎنی وەردەگر ت" :ئﺎنيميزم يﺎن
بﺎوەڕ به ڕۆح له ﻻيهن مرۆڤی ڕاوﻛهر و ﻛۆﻛهرەوە ،دەب وەك سهرەتﺎيهك بۆ دروستبوونی ههزاران
بﺎوەر ،بۆچوون ،فهرههنگ ،داب و نهريت و ئﺎيين سهير بﻛر ت) ".ل ١٤ .و  (٤٥واته ئﺎيين و
ﻛهسﺎيهتييهﻛی خو ق نهر ههردوﻛيﺎن ئﺎﻛﺎمی بيرﻛردنهوەی سﺎپيهنه سهبﺎرەت به قۆنﺎغی دوای مردن
ﻛه بههۆی نهبوونی زانستی ئهمڕۆييهوە له م شﻛی خۆيﺎندا ج گريﺎن ﻛردووە و تﺎ ئهمڕۆش در ژەی
ههيه.
شو نی ئهو ڕەوته له ﻛت بهﻛﺎنی ديﻛهشيدا هه دەگير ت .له ﻛت بی "م ژووی دواڕۆژی مرۆڤ"دا،
پرسی ڕابردووی مرۆڤی خﺎوەن بير شو نی خۆی دەداته داچﺎرەنووسی دواڕۆژی ئهو مرۆڤه و ئهو
جيهﺎنهی وا لهبهردەستيدايه" :ئﺎيﺎ هومۆسﺎپيهنهﻛﺎن دەﻛهونه چ دۆخ ﻛهوە ئهگهر له داهﺎتوودا به ه زی
تيﻛنۆلۆژی ،بوونهوەر ﻛی نوێ )هۆمۆی نوێ( بخو ق ت ﻛه به ڕادەی جيﺎوازيی ن وان هۆمۆسﺎپيهن
و ن ئﺎندرتﺎڵ ،جيﺎوازيی ڕوونی لهگهڵ مرۆڤی ئهمڕۆييدا ههب ت؟"
بۆ ﻛهس ك ﻛه بهو ش وەيه خهمی مرۆڤﺎيهتی دەخوات و سهيری جيهﺎنی دواڕۆژی به ت ﻛنۆلۆژی
ڕ بهرايهتيﻛراو دەﻛﺎت ،ئﺎشﻛرايه له دواﻛهوتوويی ﻛۆمه گﺎﻛهی خۆی ڕەنج بﻛ ش ت و لهبيری
پ شﻛهوتنيدا دەب ت .سهرەﻛيترين نيشﺎنهی ئهو دواﻛهوتووييه ،واههيه دوورمﺎنهوە له زانستی ڕۆژ،
در ژەی پهيوەندە ﻛۆنه عهشيرەتيهﻛﺎن و بهه زبوونی ئﺎيين ب ت .مهسهلهی ئﺎيين و ئهو بهربهستﺎنهی
وا لهسهر ڕ گهی بهرەوپ شچوونی ﻛۆمه گﺎی ﻛوردەوايی دانﺎون ،گهل ك ههستيﺎر و بۆ ههند ك ﻛهس
بڤه دەنو نن ههربۆيهش خۆ له قهرەی نﺎدەن .هۆﻛﺎرەﻛهشی ڕوونه :ﻛۆمه نی خه ك به در ژايی ١٤
سهدە لهگه يدا ژيﺎون و خوويﺎن پ گرتووە و بههۆی بيرﻛردنهوە له بهسهرهﺎتی نﺎديﺎری دوای مردن
و ئهو ترسهی ﻛه خورافﺎت لهد ی خستوون و مهترسيی گۆڕەوشﺎر و پردی سيڕات و مﺎليﻛی دۆزەخ،
دەرەتﺎنی بيرﻛردنهوە و هه سهنگﺎندنی زانستييﺎنهی ديﺎردەﻛهی به تهواوەتی ل سهندوون.
بﺎشه ،له دۆخ ﻛی ئهوتۆدا دەب چی بﻛر ت؟ بۆ ڕوونﺎﻛبير ﻛی ب دەسه تی سيﺎسی و ﻛۆمه يهتی،
ئهويش له دەرەوەی و ت ،جگه له ئهرﻛی ڕوونﻛردنهوە و ههوڵ له پ نﺎو بردنی زانست بۆ نﺎو
ﻛۆمه نی خه ك ،چی ديﻛه له ﻛردن د ت؟
ڕاست لهو بوارە تﺎيبهتهدايه ﻛه ﻛﺎك نﺎدر  ٨ﻛت بی له زمﺎنی ئﺎ مﺎنييهوە وەرگ ڕاوەته سهر ﻛوردی:
"ديﺎردەی ئﺎيين"" ،م ژووی درۆيينی ئﺎيين"" ،ئﺎيﺎ مرۆڤ خودای خو قﺎندووە؟"" ،قورئﺎن ،پهيﺎمی
٤

خۆشهويستی ،پهيﺎمی ڕق و ﻛينه"" ،ئﺎيﺎ هوم دی ڕزگﺎرﻛردنی ئﺎيينی ئيسﻼم ههر مﺎوە؟"" ،ئيسﻼمی
فﺎشيستی"" ،قورئﺎن ،محهمهد و ئيسﻼمی فﺎشيستی"" ،محهمهد و تۆ هسهندنهوە" .ئهو ،ﻛه خۆی
و بنهمﺎ هﻛهی پ شينهيهﻛی ئﺎيينييﺎن ههيه ،هيچ ﻛ شهيهﻛی ﻛهسی لهگهڵ بﺎوەڕی تﺎﻛهﻛهسيی
ئيمﺎنداراندا نييه و ئهو ﻛت بﺎنهش ﻛه تهرجهمهی ﻛردوون له ڕاستيدا بۆچوونی خه ﻛﺎنی ديﻛهن ،به م
ئﺎيﺎ ئهرﻛی ڕوونﺎﻛبير ك ئهوە نييه ﻛه سهرچﺎوەﻛﺎنی بير و هزری پ شﻛهوتووی ڕۆژەڤ بخﺎته
بهردەستی ﻛۆمه گﺎ و بڕيﺎردانی ﻛۆتﺎيی بسپ ر ته دەستی خه ﻛهﻛه خۆيﺎن؟
ئﺎيﺎ ﻛهسﺎنی وەك حﺎجی قﺎدری ﻛۆيی ،ﻛهمﺎل فهوزی ،قﺎنع ،موفتی پ نجو نی ،ش خ بﺎبﺎی
غهوسﺎبﺎد ،جهميل سيدقی زەهﺎوی ،سهيفولقوزات ،ﻻهووتی ﻛرمﺎشﺎنی و گۆرانيش ﻛه پ شڕەو بوون
بۆ ه نﺎنی خو نی تﺎزە بۆ نﺎو دەمﺎرە و شﻛهه تووەﻛﺎنی ﻛۆمه گﺎﻛهمﺎن و ههتﺎ ئ ستﺎ و بۆ ههميشهش
ﻛۆمه گﺎی ﻛوردەواری به ڕ زەوە سهيريﺎن دەﻛﺎت ،جگه له بهڕ وەبردنی ئهو ئهرﻛه مهزنه ﻛﺎر ﻛی
ديﻛهيﺎن ﻛردبوو؟ ئهگهر مهﻻی گهورەی ﻛۆيه "ههتﺎ مردن بۆ ﻛوردان دەنﺎ ی" و هﺎواری دەﻛرد
"ههتﺎ ش خ له ﻛوردستﺎن بم ن  /ئوم دی زيندەگﺎنيت قهت نهم ن " و ئهگهر جهميل سيدقی زەهﺎوی
خۆی به فيدای حهﻛيمی "عهقڵ' دەﻛرد و دەيگوت "تهنيﺎ فهرمﺎنی سروشته من دەجوو ن تهوە و
ههرگيز له تﺎريﻛﺎيی ڕ گﺎی جيهﺎندا جگه له عهقڵ ،پشت به هيچ چرايهك نﺎبهستم و فريوی حۆری
و مهعﺎدی مهﻻيﺎنيش نﺎخۆم" ،ئﺎيﺎ ههمﺎن ئهو ﻛﺎرەيﺎن نهﻛرد ﻛه نﺎدر ئ ستﺎ دەيﻛﺎت؟ ئﺎيﺎ وەرگ ڕان
و نووسينی ب ههست وخوستی  ٨بهرگ ﻛت بی زانستی له بواری سهرچﺎوەﻛﺎنی سهرهه دانی ئﺎييندا
نﺎيسهلم ن ت ﻛه نﺎدريش چۆته ڕيزی ئهو پ شڕەوانهی ﻛۆمه گﺎی ﻛوردەوە؟ ئﺎيﺎ هيچﻛﺎم له نووسهران
و وەرگ ڕانی ﻛوردی هﺎوسهردەمی ئ مه ئهوەندە بو ر بوون بتوانن لهجيﺎتی شهڕە پهڕۆ و
سووﻛﺎيهتيﻛردن به يهﻛتر ،نهك ههشت به ﻛوو دوو ﻛت بی ڕوونﻛهرەوە لهو بوارە گرنگهدا تهرجهمه
بﻛهن؟ ﻛ ی ديﻛه تﺎ ئهو ڕادەيه سهرەﻛيترين ئهرﻛی ڕوونﺎﻛبيری ﻛوردی سهردەمی ئ مهی
بهڕ وەبردووە و پهنجهی نﺎوەته سهر ئهو هۆﻛﺎرە بنهرەتييهی دواﻛهوتوويی ﻛۆمه گﺎﻛهمﺎن؟
سهرەڕای ئهو ئﺎمﺎنجه بهرزە ،من ﻛه زۆر و ﻛهم ،ڕۆژانه يﺎن ههفتﺎنه لهگه يدا پهيوەنديم ههيه،
ههرگيز نﺎدرم نهبينيوە به ڕق و ﻛين و نهفرەتهوە سهيری ديﺎردەيهك و ﻛهسﺎيهتييهﻛی نﺎو ﻛۆمه گﺎ
بﻛﺎت و له پشته سهر سهبﺎرەت به ﻛهس ك بدو ت ،ئهوەش خﺎ ﻛی بهه زی ديﻛهی ﻛهسﺎيهتيی ئهو
گهورەپيﺎوە هه ﻛهوتووەيه .تهنﺎنهت ﻛﺎت ئهو ﻛت بﺎنه وەردەگ ڕ ته سهر زمﺎنی نهتهوايهتيمﺎن ﻛه
بهرپهرچی ﻛۆنهپهرستی و بﺎوەڕی خوڕافيی نﺎو ﻛۆمه دا دەدەنهوە ،ههرگيز هه و ست ﻛی توند وتيژ
بهرانبهر بهو بﺎوەڕانه و بﺎنگدەرەﻛﺎنيﺎن نﺎگر ت و سووﻛﺎيهتييﺎن پ نﺎﻛﺎت؛ به پ چهوانه ﻛت بي ﻛی وەك
"ئﺎيﺎ هوم دی ڕزگﺎرﻛردنی ئﺎيينی ئيسﻼم ههر مﺎوە؟" تهرجهمه دەﻛﺎت ،ﻛه وتوو ژ ﻛی دوو ﻻيهنهی
ن وان ﻻيهنگر ك و دژبهر ﻛی ئﺎيينهﻛهيه و لهو دا بﺎيهخ و مﺎفی يهﻛسﺎن به مهﻻی خﺎوەن ئيمﺎنی
موسو مﺎن دەدات چی دەيهو ت بي ت ،ب ئهوەی دوور ونزيك بهرگريی ل بﻛﺎت .ئهوە ئهو دەرسهيه
ﻛه من و زۆرﻛهسی ديﻛه دەب له ش وازی ﻛﺎرەﻛﺎنی نﺎدر ف ربين و له جيﺎتی دەمﺎرگيری و
ﻻيهنگريﻛردنی توندوتيژانه ،مهنتيق و عهقڵ بﻛهينه داوەری ن وان خۆمﺎن و نﺎحهزانی بيروبﺎوەڕمﺎن.
****
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من ئهم چهند د ڕە وەك واجب ﻛی ﻛهفﺎيی سهبﺎرەت به ﻛهسﺎيهتييهﻛی خزمهتگوزاری گهل دەنووسم
ﻛه سﺎ ن ﻛی زۆر ،دوور له هﺎت و هﺎواری ڕوونﺎﻛبيرانه ،ه من و لهسهرخۆ ،خهريﻛی نووسين و
وەرگ ڕانی ئهو ههموو ﻛت ب و وتﺎرە گرنگﺎنه بووە و لهسهر مﺎلپهڕ ﻛيش ب وی ﻛردوونهتهوە ﻛه
خۆی ﻛﺎرگ ڕ و بهر وەبهريهتی .من سﺎ ن ﻛی زۆرە له پهيوەندی ڕۆژانه و ههفتﺎنهی ﻛﺎك نﺎدردام،
زۆر وتﺎر و زنجيرە بﺎبهتم سهبﺎرەت به نووسراوە و ﻛت بی خه ﻛﺎنی جۆربهجۆر له سهر مﺎ پهڕەﻛهی
ئهو ب و ﻛردۆتهوە ب ئهوەی ئﺎمﺎژەيهك به ﻛﺎرەﻛﺎنی ئهو بﻛهم و ب ئهوەی ئهو ﻛهسﺎيهتييه
هه ﻛهوتهيهش ل م بڕەنج ت و جﺎر ك پ م ب ئﺎخر جهنﺎبی نﺎمﺎمۆستﺎ! تۆ ﻛه پ توايه عهڕش و قوڕش
دەگهر ی بۆ ئهوەی سهرچﺎوەيهﻛی سهبﺎرەت به بۆﻛﺎنی ت دا بدۆزيتهوە ،بۆچی له بن گو ی خۆتدا
ﻛﺎرەﻛﺎنی من نﺎبينی!
ئ ستﺎ ﻛه تﺎقهتی نووسينم ﻛهم بووە و بهرەو ئهوە دەچم بهتهواوەتی بيوەست نم ،دەمهو ت به چهند
د ڕ ﻛيش ب ت پ لهو هه هيه و ئهو نﺎتهواوييه گهورەيهی ﻛﺎرەﻛﺎنم بن م و لهو و لهخو نهرانی
بﺎبهتهﻛﺎنم داوای ل بووردن بﻛهم .نﺎدر شﺎيﺎنی ڕ زل نﺎنی زۆر له ﻻيهن ﻛۆمه گﺎﻛهمﺎنهوەيه و من بهم
چهند د ڕە بهش ﻛی ﻛهم لهو ئهرﻛه بهج دەه نم ،ئيتر دوای من چی دەب ت و چی دەﻛر ت ،دەوەست ته
سهر ڕوونﺎﻛبيرانی بهرپرسی ﻛورد و ئهوانهی وا چ ژيﺎن له نووسراوە و تهرجهمهﻛﺎنی ئهو
وەرگرتووە ،ديﺎرە له پ ش ههمووشيﺎندا نووسهران و هﺎوﻛﺎرانی مﺎ پهڕی ڕۆژهه ت-بۆﻛﺎن؛ به ﻛوو
ئهوان له من واقيعيتر بڕواننه دەوروبهريﺎن.
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