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به شی دووه م 

له ش 

گرفتی له ش و په یوه ندییه کانی به  ئاگامه ندییه وه  ئاشکرا باس نه کراون. له کاتێکدا 
له ش به وش���ته  دانراوه ، که  یاسای خۆی هه بێت و ئێمه ش بتوانین پێناسه یه کی له 
 ده ره وه دا بۆ بکه ین، گه یش���تنمان به  ئاگامه ندی له نا وه وه  له  ڕێگه ی حه ده س���ه وه  
ڕووده دات. ئه گ���ه ر من بتوانم ئاگامه ندیم له و ش���ێوازه  ڕه ها و ناوه کییه دا بناس���م 
و زنجی���ره ی تێڕامانه کانی بدۆزمه وه ، هه وڵی���ش ده ده م جۆره  یه کێتییه کی بوونی، 
وه کو بابه تێکی زیندووی پێکهاتوو له  سیس���ته می ده ماره  هه ستکه ره کان، مێشک، 
گالنده کان، هه ره سکردن، هه ناسه دان و هه موو ئه وانه ی له  ئه تۆمه کانی هایدرۆجین 
و کاربۆن و ناتیرۆجین و فس���فۆر... هتد پێکهات���وون، بۆ دابنێم. به اڵم ئه م کاره  
ل���ه  گرفت به ده ر نییه . ئه م گرفتانه ش له  هه وڵدانه که ی من له  دامه زراندنی یه کێتی 
نێوان ئاگامه ندی من و له ش���ی که سانی دیکه دا س���ه رهه ڵده دات. له ڕاستیدا، له شم 
ئه وه  نییه ، که  بۆ منه . من مێشکی خۆم یان گالندی ئیندۆکرینم نه دیوه  و ناتوانم 
بیانبینم. له به ر ئه وه ی من الشه ی مردووم بینیوه  یان منسیۆلۆجیم خوێندوه،  به و 
باوه ڕه ده گه م، که  له ش���ی منیش له ناوه وه  له  له ش���ی مردووه که  یان وێنه کانی نێو 
په رتووکه که  ده چێت. هه ڵبه ته  ئه و پزیش���کانه ی نه ش���ته رکاری له سه ر له شی من 
ده که ن ڕاس���ته وخۆ ئه و الیه نه ی له ش���م ده بینین، که  خۆم نایبینم. من له گه ڵیاندا 
ناکۆک نیم. هه روه ها ناتوانم بڵێم من مێش���ک، گه ده  یان دڵم نییه . پزیشکه کانیش 
ئه زمونی له ش���ی منیان له نێو جیهان���دا هه بوو. له  ئه زمونی خۆمدا له ش���م له نێو 
جیهاندا ده رناکه وێت. بێگومان له  ئامێری ڕادیۆس���کۆپه که دا توانیم وێنه ی بڕبڕه ی 
پش���تم ببینم. به اڵم له محاڵه ته دا من له  ده ره وه ی  ئه ودا و له نێو جیهاندا بووم. من 
هه س���تم به  بابه تێک له نێو بابه ته کانی دیکه دا کرد و ته نیا به  هۆی بیرکردنه وه وه  
ئه و وێنه یه م به  به شێک له  له شی خۆم دانا و بوو به  خه سڵه تێک نه ک بوونی من. 
دروسته  ده توانم ده ست له  قاچ و ده سته کانم بده م. هیچ شتێک ڕێگه م لێناگرێت 
هه س���ته کانم به  ڕێكی به ره و جیهان به رم، بۆ نموونه  به  چاوه کانم ته ماشابکه م. با 
ئه وه ش���مان له بیر نه چێت له محاڵه ته دا من بۆ چاوه کانم ده بم به  که س���ێکی دیکه  و 
وه کو ئه ندامی هه ستکردن له نێو جیهاندا دایانده نێم. له وکاته دا چاوه کانم الیه نێکی 
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جیهانم نیش���انده ده ن من “بینین نابینم”. بینین ده بێت ش���تێک بێت له نێو ئه وانی 
دیکه دا یان ئه وه  بێت ش���ته کانم بۆ ده رده خ���ات. له  یه ک کاتدا هه ردووکیان نییه . 
به هه مانشێوه ، ده ستم ده بینم شته کان ده گرێت، به اڵم ده ستگرتنه که  نازانم چۆنه . 
له به ر ئه م هۆیه ش���ه  بیرۆکه که ی ماین دی بیران له سه ر “هه ستکردن بۆ هه وڵدان” 
نییه . ده س���تم به رگریکردنی، ڕه قی و نه رمی بابه ته کانم بۆ ده رده خات نه ک خۆی. 
من ده س���تم، وه کو شوش���ه  مه ره که به که  ده بینم. هه ست به  دوورییه ک له نێونماندا 
ده که م. ئه و کاته ی پزیشکه که  قاچه  برینداره که م به رزده کاته وه  و ته ماشای برینه که م 
ده کات منیش خۆم به رزده که م���ه وه  تاکو بیبینم هیچ جیاوازییه ک له نێوان بینینی 
له ش���ی پزیشکه که  الی من و قاچی خۆمدا نییه . جیاوازییه که یان ته نیا له  بونیادی 
هه س���تکردنه که دایه . ئه و کاته ی ده ست له  قاچم ده ده م هه ستده که م قاچم ده ستی 
لێده درێت. به اڵم دیارده ی ئه م دوو جۆر هه س���تکردنه  بنه ڕه تی نییه : س���ه رما یان 
ده رزییه کی مۆرفین له  ناوی ده بات. ئه مه ش ئه وه مان بۆ ده رده خات، که  ئێمه  مامه ڵه  
له گه ڵ دوو ڕاس���ته قینه ی جیاوازدا ده که ین؛ ده س���تلێدان و هه روه ها ده ستلێدراو. 
هه س���ت به وه بکه یت، که  ده س���ت له  شتێک ده ده یت، هه س���تیش بکه یت ده ستت 
لێده ده ن. ئه مان���ه  دوو جۆری جیاوازن و ناکرێ���ت هه ردووکیان به  ناوی)دووجۆر 

هه ستکردن( کۆبکه ینه وه . 
له ڕاس���تیدا، جیاوازی بنه ڕه تییان هه یه  و به  یه ک���دی ناگه ن. بێجگه  له مه ، که  
ده س���ت له  قاچم ده ده م یان ده یبینم به  س���ه ریا تێده په ڕم و به  ئه گه ره کانی خۆم 
ده گه م. بۆ نموونه ، ده مه وێت پانتۆڵه که م له پێبکه م یان په ڕۆی سه ر برینه که  بگۆڕم. 
هه روه ها ده توانم قاچم به  جۆرێک دانێم تاکو به  ئاس���انی کاره که م بکه م. ئه مه ش 
ئه و به رزێتییه ی من ناگۆڕێت، که  ڕوو له  ئه گه رێک به ره و چاکبوونه وه م ده کات. من 
له به رده م ئه ودا به بێ ئه وه ی ئه و بم یان ئه و من بێت ئاماده  ده بم. ئه وه ی من لێره دا 
هه س���تی پێده که م قاچمه ، وه کو ش���تێک؛ ئه و قاچه  نییه ، که  ئه گه ره  بۆ ڕۆیشتن، 

ڕاکردن یان یاریکردنی تۆپێن بۆ من. 
به و ڕاده یه ی له ش ئه گه ره کانی بوونم له نێو جیهاندا دیاریده کات، ده س���تدان له  
له شم ئه گه ره کان ده مرێنێت. ئه م گۆڕانکارییه  به  ته واوی په یوه ندی به  بوونی له شه وه  
هه ی���ه ، وه کو ئه گه رێکی زیندوو بۆ ڕاکردن، س���ه ماکردن و زۆری تریش. بێگومان، 
هه س���تکردن به  بابه تبوونی له شم هه ستکردنه  به  بوون، به اڵم ئه و بوونه ی هه ستی 
پێده که م بوونه  بۆ که س���انی دیکه ش. ئه م ئاڵۆزییه  ده توانێت به ره و بێهوده ییمان 
به رێت و په یوه ندی به  کێش���ه ی)بینینی پێچه وانه کراو(ه وه  هه یه . ئێمه  پرس���یاری 
زانایان���ی فزیۆلۆجی ده زانین، که  ده ڵێن: ئێمه  چ���ۆن بتوانین بابه ته کان به  ڕێکی 
ڕیزبکه ین له  کاتێکدا له  پش���تی چاوه وه  س���ه ره وخوار ده بینرێن؟ هه وه ها وه اڵمی 
فه یله س���وفه کانیش ده زانین. که  ده ڵێن، هیچ گرفتێکی تێدا نییه  بابه تێک به رانبه ر 
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جیهان به  هه ڵگ���ه ڕاوی دابنرێت. ئه گه ر هه موو جیهانیش ب���ه  هه ڵگه ڕاوی ببینین 
هیچ واتایه ک نادات چونکه  هه ڵگه ڕانه وه که ی په یوه ندی به  شتێکه وه  هه یه . ئه وه ی 
سه رنجی ئێمه  به ره و بنه ڕه تی ئه م کێشه  نادروسته  ده بات ئه وه یه ، که  که سانی دیکه  
ده یانه وێت له ش���ی که سێکی دیکه ش به  یه کێک له  بابه ته کانی ئاگامه ندیم دابنێین. 
لێره دا مۆمێک، له  پش���تی چاومه وه  به  هه ڵه وگێڕاوی دانراوه . پش���تی چاویش به  
شێکه  له  سیسته می فیزیکی: په رده یه کی پشتی چاوه  و هیچی تر، بلوره که  بلوره  و 
هیچی تر؛ بوونی هه ردووکیان له گه ڵ مۆمه که شدا و سیسته مه که ش له یه کدی ده چن. 
لێره دا، به  مه به سته وه  بۆچوونێکی فیزیاییمان هه ڵبژاردوه ، که  ده ره کییه . بۆ ئه وه ی 
له  گرفتی)بینین( بکۆڵینه وه  ده بێت چاوێکی مردوو له نێو جیهاندا بدۆزینه وه . ئه گینا 
چ���ۆن ئه و کاته ی ئاگامه ندی، که  ناوه کییه ک���ی ڕه هایه  ڕه تی په یوه ندییه که ی به م 
بابه ته وه  ده دات، توشی سه رسوڕمان ده بین؟ ئه و په یوه ندییه ی من له نێوان له شی 
که سانی دیکه  و بابه تێکدا دروس���تی ده که م په یوه ندییه کی هه بووه . له  سه ره تاوه  
له س���ه ر بوونی که سانی دیکه ، وه کو بابه ت ڕاده وه ستێت. ئه گه ر ئاوه ڕ له  سروشتی 
له ش بده ینه وه ، پێویس���ته  ڕێکبوونێک بۆ ته ماش���اکردنه کانمان دروستبکه ین، که  
له سه ر ڕیکبوونی بوون داده مه زرێت: نابێت نهۆمه  ئۆنتۆلۆجییه کان تێکه ڵ بکه ین. 
پێویسته  له  س���ه ره تاوه  له ش، وه کو بوون-بۆ-خۆ بناس���ین و دوایی به  بوون-بۆ-
که س���انی دیکه ی دابنێین. بۆ دوورخس���تنه وه ی بێهوده یی)بینینی پێچه وانه کراو( 
ده بێ���ت به رده وام ئاگاداری ئه و خاڵه  بین، که  ئ���ه م دوو الیه نه ی له ش جیاوازن و 
نابن به  یه ک. بوون-بۆ-خۆ ده بێت له ش و ئاگامه ندیش بێت؛ ش���تێک نییه  له گه ڵ 
له ش���دا یه کیان گرتبێت. به هه مانشێوه ش بوون-بۆ-که س���انی-دیکه  له شه ؛ دیارده  
س���ایکۆلۆجییه کان نییه  له گه ڵ له شدا یه کیان گرتبێت. هیچ شتێک له ودیو له شه وه  
نییه . به اڵم له ش به گشتی بوونێکی سایکۆلۆجی هه یه . ئێمه  لێره وه  باسی ئه م دوو 

شێوازه ی بوونی له ش ده که ین. 

1-له ش وه کو بوون-بۆ-خۆ :  فاکتۆر
ده رده که وێت سه رنجه کانی پێشومان دژی ئه و زانینه  ڕاده وه ستێت له  کۆجیتۆکه ی 
دیکارتدا  ده س���تمان ده که وێت. دێکارت ده ڵێت، “ناسینی ده روون له  ناسینی له ش 
ئاس���انتره .” لێره دا ]ئ���ه م بیریاره [ فاکتۆره کانی بیرکردنه وه  و له ش���ی له  یه کدی 
جیاکردۆته وه  و یه که میان به  س���ه رچاوه یه کی پیرۆزه وه  ده به ستێته وه . ئه مه ش له 
 سه ره تاوه  ئه وه  ده ره خات، که  تێڕامان فاکتۆره کانی ئاگامه ندییمان بۆ ده دۆزێته وه . 
بێگومان له م قۆناخه دا تۆش ئه و دیاردانه  ده بینی، که  له نێو خۆیاندا په یوه ندییان 
به  له ش���ه وه  هه یه ؛ بۆ نموونه  ئازادی له ش، خۆش���ی و ناخۆشی و هتد. به اڵم ئه م 



323

دیاردانه  فاکتۆری ڕووتی نێو ئاگامه ندی نین. ئێمه  ده توانین هێمایان لێدروستبکه ین، 
که  کاریگه رێتیان به س���ه ر له ش���ه وه  هه یه  به بێ ئه وه ی له نێو ئاگامه ندییدا ده ریان 
بهێنێن. ئه مه ش سه ره تا و خاڵی ده رچوونمان نییه  به ڵکو په یوه ندیه کی سه ره تاییه  
له گه ڵ بوون-له نێو-خۆدا: بوون-له نێو-جیهاندا. ئێمه  ده زانین بوون-بۆ-خۆ و جیهان 
دوو ش���تی له  یه کدی دابڕاو نین. بوون-بۆ-خۆ په یوه ندییه  به  جیهانه وه . بوون-بۆ-
خۆ، له و حاڵه تادا، که  ده ڵێین نییه ، بوونی جیهان ده س���ه لمێنیت. هه روه ها له گه ڵ 

ڕه تدانه وه  و ده رچوونی به ره و ئه گه ره کانی بوونی ئامیره کان ده رده خات.  
کاتێ���ک ده ڵێین بوون-بۆ-خۆ-له نێو-جیهاندای���ه ، ئاگامه ندی ئاگاییه  له  جیهان، 
پێویسته  له  بیرمان نه چێت، که  فره الیه نی له بن نه هاتووی جیهان به رانبه ر ئاگامه ندی 
ڕاده وه س���تێت و په یون���دی فره الیه نی له گه ڵدا دروس���ت ده کات. ئاگامه ندیش بێ 
حوکمدان ته ماشایان ده کات. بۆ من ئه م په رداخه  الی چه پی بوتڵه که وه  و که مێک 
له دوایه وه  دانراوه ؛ بۆ پیرۆ که وتۆته  الی ڕاسته وه  و که مێک له پێشه وه یه . ئاگامه ندی 
ناتوانێت له یه ک کاتدا په رداخه که  الی چه پ و ڕاس���ت ببینێت. که مێک له  پشته وه  
و که مێک له  پێش���ه وه  ببینێت. ئه مه ش په یوه ندی به  یاسای ناسنامه )خۆیه تی(وه  
نییه  چونکه  تێهه ڵکێش���کردنی پێشه وه  و پشته وه ، چه پ و ڕاست ده بێته  هۆکاری 
له ناوچوونی )ئه وان(. ئه گه ر بنی مێزه که  نه خش���ی فه رش���ه که  له  من بشارێته وه  و 
نه یبینم په یوه  ندی به  س���نوردارێتی بینینم یان کزی چاومه وه  نییه . له به ر ئه وه یه ، 
که  فه رش���ه که ی مێزه که  نه یش���اردۆته وه ، له ژێر، له س���ه ر مێزه که  یان له  ته نیشت 
مێزه ک���ه وه  نییه  و ناکه وێته  نێو ئه و جیهان���ه ی مێزه که ی تێدایه . ئه و بوون-له نێو-
خۆیه ی، وه کو)ئه و(شته  خۆی ده رده خات ده که وێته وه  نێو ناسنامه یه کی نادیاره وه . 
ته نانه ت شوێن، وه کو په یوه ندییه کی ده ره کی دیارنامێنێت. پێکهاته ی شوێن، وه کو 
په یوه ندییه  فره الیه نه کان ته نیا له  بۆچوونێکی زانستانه وه  کاریگه ر ده بێت؛ شتێکه  
ناژی و ته نانه ت نوێنه رایه تیشی ناکرێت. ئه و سێ گۆشه یه ی له سه ر ته خته ڕه شه که  
ک���راوه  و یارمه تیم ده دات خ���ۆم به  بیرکاریه کی ڕووتک���راوه وه  ماندووبکه م بوونی 
له سه ر ته خته که  پێویسته . منیش هه وڵده ده م خۆم بگه ینمه  ئه ودیو خه سڵه ته کانی 
ئه و ش���ێوه یه ی به  ته باشیر دروستکراوه  به بێ ئه وه ی په یوه ندییه که ی به  بوونمه وه  

دیاریبکه م. ته نیا قه واره ی الکان و خراپی وێنه کێشانه که ی ده بینم. 
له سه ر ئه و ڕاستییه ی جیهان هه یه ، جیهان به بێ په یوه ندی به  بوونی منه وه  نییه . 
س���وربوونی ئایدیالیزم له سه ر ئه و خاڵه ی په یوه ندی جیهان پێکده هێنێت دروسته . 
به اڵم له به ر ئه وه ی ئایدیالیزم له س���ه ر زه مینه ی زانستی نیوتن ڕاده وه ستێت، ئه م 
په یوه ندیی���ه  به  گۆڕینه وه  داده نێت و چه مکی ڕووتکراوه ی ده ره کی نێوان کارتێکه ر 
و کارتێکراو وه ده س���ت ده هێنێت. سنوری بابه تگه ری ڕه ها ته سک ده کاته وه . ئه م 
چه مک���ه ش وه کو ئ���ه و جهانه یه ، که  ل���ه  بیابان ده چێت یان ئ���ه و جیهانه یه  هیچ 
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که س���ێکی تێدا نا ژی. ئه م���ه ش ناکۆکه  چونکه  جیهان به  هۆکاری ڕاس���ته قینه ی 
مرۆڤایه تیی���ه وه  هه یه . چه مکی بابه تگه ری، که  ده یه وێت ڕاس���تی بوون-له نێو-خۆ 
البه رێت و په یوه ندییه  ئاڵوگۆڕک���راوه کان له نێوان بیرۆکه کاندا دامه زرێنێت، ئه گه ر 

سنوره کانی ته سک بکرێنه وه، خۆ-به زێنه  . 
هه روه ها، پێشکه وتنی زانس���ت چه مکی بابه تگه ری ڕه ها ڕه تده داته وه . ئه وه ی 
برۆکل���ی به )ئه زمون( ناوزه دیده کات سیس���ته می په یوه ندییه  هاوده نگییه کانه ، که  
ته ماشاکه ره که شی تێدایه . دانانی ته ماش���اکه ر له نێو سیسته می زانستیدا له الیه ن 
مایکرۆفیزیاوه  بۆ خۆگه رییه تی ڕووت ناگه ڕێته وه . ئه م چه مکه  بێجگه  له  بابه تگه ری 
ڕووت چ���ی دیکه  نییه . به اڵم، وه کو په یوه ندییه کی بنه ڕه تی له گه ڵ جیهاندا، وه کو 
شوێن یان ئه وه یه  هه موو په یوه ندییه کانی تێدا به رجه سته  ده بێت. بۆ نموونه ، یاسای 
سه ربه س���تی هیسنبرگ سه لماندن و نه سه لماندنی له  ناچاره کییه وه  سه رهه ڵنادات. 
له ڕاس���تیدا په یوه ندی نێوان شته کانه ؛ په یوه ندی بنه ڕه تی نێوان شته کان و مرۆڤه  
و جێگه ی مرۆڤه  له نێو جیهاندا. ئه مه ش ده توانین بس���ه لمێنین، بۆ نموونه ، ئێمه  
ناتوانی���ن به بێ گۆڕان ل���ه  خێراییدا ڕێژه ی زیادبوون���ی ڕه هه ندی ته نه  جواڵوه کان 
بدۆزین���ه وه . ئه گه ر بڕوانم���ه  جواڵنی ته نێک به ره و ته نێکی دیک���ه ، به  چاوه کانی 
خۆم، دواییش به  مایکرۆس���کۆب، له  حاڵه تی دووه مدا خێراییه که ی سه دجار زۆرتر 
ده بینم. له مڕووه وه ، چه مکی خێرایی په یوه ندی به  ڕه هه نده کانی ته نه  جواڵوه که وه  
هه یه . ئێمه ش بڕیار له س���ه ر ڕه هه نده کان به  ئاماده بوونمان له نێو جیهاندا ده ده ین. 
ئ���ه وان به بێ بوونی ئێمه  نین. که وابوو، ته نیا په یوه ندییان به و زانینه وه  نییه  ئێمه  

ده ستمان ده که وێت به ڵکو به  بوونی ئێمه وه  له نێو جیهاندا هه یه . 
ئه م ڕاس���تییه  ئاش���کرا له  بیردۆزه ی ڕێژه گه رییدا باسکراوه : ئه و که سه ی له نێو 
سیس���ته مێکدا دانراوه  ناتوانێت حوکم به س���ه ر وه ستان و جواڵنی سیسته مه که  به  
ئه زم���وون بدات. ئه م ڕێژه ییه )ڕێژه گه رایه ت���ی( نییه ؛ مامه ڵه  له گه ڵ زانیندا ناکات؛ 
به اڵم له و دۆگما پێشمه رجییه وه  ده که وێته گه ر، که  ده ڵێت، زانین ئه وه مان بۆ ئاشکرا 
ده کات، ک���ه  هه یه . م���رۆڤ و جیهان دوو بوونی ڕیژه یین و په یوه ندییش ده بێت به  
بناخه ی بوونیان. ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت، که  یه که م، په یوه ندی له  ڕاسته قینه ی 
مرۆڤایه تییه وه  بۆ جیهان به ڕێده که وێت. بۆ من، هاتنه بوونه وه  دیاریکردنی دووری و 

نزیکییه  له  شته کانه وه  و دانانی بوونی شته کانیشه  له )ئه وێ(دا. 
ش���ته کان ده بن به و هه بووانه ی-دوور-له من-هه ن. که وابوو، جیهان ئاماژه  بۆ ئه و 

په یوه ندییه ی بوونم ده کات، که  به  هۆیه وه  بوونی خۆم ئاشکرا ده که م. 
زانین���ی ڕووت له خۆیدا ناکۆکه ؛ هیچ زانینێ���ک به بێ ئاماژه کردن نییه . ئه مه ش 
له وه ده چێت، بڵێین زانین و کرده وه  دووالیه نی ڕووتکراوه ی په یوه ندی کۆنکرێتیین. 
ش���وێنی ڕاسته قینه ی نێو جیهان ئه وه یه  لوین ناوی ده نێت “هۆدۆلۆجیک”. زانینی 
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ڕووت زانینێکه  بێ بۆچوون؛ که وابوو، زانینێکه  له  باره ی جیهانه وه ، که  له  ده ره وه ی 
جیهاندایه . ئه مه ش هیچ واتایه ک نابه خش���ێت. زانه ر له وێدا زانینی ده ستده که وێت، 
که  له س���ه ر بابه ته  زانراوه که ی پێناس���بکرێت. زانین خۆ خه ریککردنه  و بۆچوونی 
که سه که یه ، که  ده یه وێت بزانێت. بۆ ئه وه ی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی هه بێت، ده بێت 
له )ئه وێ(دا بێت؛ له وێدا له سه ر کورسییه که ، الی مێزه که وه ، له سه ر لوتکه ی چیاکه  

و له م ڕه هه ندانه دا و هتد. ئه مه  پێویستییه کی ئۆنتۆلۆجییه . 
ده بێ���ت له مخاڵه  تێبگه ین. ئه م پێویس���تییه  له نێ���وان دوو هه بووی هه ڵکه وت 
ڕووده دات؛ له الیه که وه ، پێویسته  من له وێدا هه بم، ئه مه ش هه ڵکه وته  چونکه  من نابم 
به  بناخه  بۆ بوونی خۆم. له الیه کی دیکه وه ، هه رچه نده  پێویس���ته  بۆچوونم له سه ر 
ئه م و ئه و ش���ته  هه بێت، بۆچوونه که شم بۆ ئه م شته ، که  له  هه موو بۆچوونه کانی 
دیک���ه  داده بڕێت هه ڵکه وته . ئه م هه ڵکه وته  دووالیه نییه . باوه ش به )پێویس���تیی( 
فاکت���ۆری بوون-بۆ-خ���ۆدا ده کات. ئێمه  له نیوه ی دووه مدا باس���مانکردوه . لێره دا 
هه ڵکه وتنێکی به رده وام پش���تگیری بوون-بۆ-خۆ ده کات و به رپرسی ده بێت به بێ 
ئ���ه وه ی بتوانێت تێپه ڕیبکات. بوون-بۆ-خۆ هه ڵکه وتنه که  له نێو خۆیدا نادۆزێته وه ؛ 
نازان���ێ چۆنه ، ته نانه ت تێڕامانی کۆجیتۆییش بۆ دۆزینه وه ی یاریده ی نادات. بوون 
ب���ۆ خۆ به رده وام به ره و ئه گه ره کانی ده چێت و توش���ی هه ڵکه وتن ده بێت؛ ڕوو له  
نه بوونه ک���ه ی خ���ۆی ده کات. ئه و نه بوونه  ده یکات به وه ی هه یه . هێش���تا ناتوانین 
بڵێی���ن، فاکتۆره کان ناب���ن به  دێوه زمه ی بوون-بۆ-خۆ ی���ان فاکتۆره کانه  ده بن به 
 هۆکاری هه ستکردن به  لێپرسینه وه  به رانبه ر بوونم و شتێکیشه ، که  ناسه لمێنرێت. 
به اڵم، جیهان بۆ من ئاماژه  بۆ فۆرمی یه کگرتووی تێهه ڵکێش���راوی په یوه ندییه کان 
ده کات، که  ناس���ه لمێنرێن. پێویس���ته  جیهان به  ڕیزکراوی خۆی بۆ من ده ربخات. 
له م���ڕووه وه ، من ده بم ب���ه  ڕیزکردنه که ؛ وێنه ی من بوو، که  له دوا به ش���ی نیوه ی 
دووه می باسه که ماندا نیش���انماندا. ده رده که وێت ڕیزکردنه که  پێویست بێت، به اڵم 
نه سه لمێنراویشه . ئه م پێویس���ته  ڕه هایه  و نه سه لماندنی ڕیزکردنی شته کان له نێو 
جیهاندا، ئه و ڕیزکردنه ی، که  منه  له به ر ئه وه ی من بناخه ی بوونی خۆم نیم و نابم 
به  بناخه ی بوونێکی هه نده کیش، ئه وا ڕیزکردنه که  له  ئاستی بوون-بۆ-خۆدا، وه کو 
له ش���ه . ئێمه  ده توانین له ش به و فۆرمه  هه ڵکه وتووه  دابنێین، که  له س���ه ر بوونی 
هه ڵکه وت و پێویس���تی م���ن داده نرێت. له ش، بێجگه  ل���ه  بوون-بۆ-خۆ چی دیکه  
نییه ؛ بوون-له نێو-خۆ له نێو بوون-بۆ-خۆدا نییه . له و ڕاس���تییه وه  که  بوون-بۆ-خۆ 
بناخه ی بوونی خۆی نییه  له  پێویس���تبوونی خۆ خه ریککرنه که ی وه کو هه بوویه کی 
هه ڵکه وتوو له نێو هه بووه  هه ڵکه وتووه کانی دیکه دا دیاریده کات. له ش له  هه ڵوێستی 
بوون-بۆ-خۆوه  دووره په رێز ڕاناوه س���تێت چونکه  بوونی بوون-بۆ-خۆ و هه ڵوێست  
یه ک ش���تن. له الیه کی دیکه وه . مادام جیهان)هه مووی( هه ڵوێس���ته کانی بوون-بۆ- 
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خۆیه  و پێوه ری بوونیه تی، ئه وا له ش به )هه مووی( جیهان داده نرێت. 
هه ڵوێست هه ڵکه وتێکی ڕووت نییه . به پێچه وانه وه ، له گه ڵ ده رچوونی بوون-بۆ-
خ���ۆ به ره وخۆی و ڕه تکردنیه وه  په یداده بێت. ل���ه ئاکامدا، له ش-بۆ-خۆ ئه و بابه ته  
دراوه  نییه ، که  من ده توانم بیناس���م. شتێکه  له وێدا و تێپه ڕکراوه . ئه و کاته  هه یه ، 
ک���ه  من ده مه وێ له  ڕێگه ی له ناوبردنی خۆمه وه  له  ده س���تی هه ڵبێم. له ش ئه وه یه  
من له  ناوی ده به م. ئه و بوون-له نێو- خۆیه یه ، که  بوون-بۆ-خۆی له ناوچوو تێپه ڕی 
ده کات و له م تێپه ڕکردنه دا جارێکی دی به  بوون-بۆ-خۆ ده کات. له ڕاس���تیدا به بێ 
ئ���ه وه ی ببم به  بناخه ی بوونم، من ده بم ب���ه  هانده ره کانی خۆم. من به بێ ئه وه ی 
ببم به وه ی هه م، هیچم؛ هه روه ها هێشتا نه بووم به وه ی ده مه وێ بیگه مێ. که وابوو، 
له الیه که وه ، له ش خه سڵه تێکی پێویستی بوون-بۆ-خۆیه ؛ له ش به رهه می ئافه ریدکه ر 
نیی���ه  یان یه کگرتن���ی له ش و ده روون هه ڵکه وتێک نیی���ه  دوو جه وهه ری جیاوازی 
پێک���ه وه  گرێدابێت. له الیه کی دیکه وه ، له ش به رجه س���ته بوونی هه ڵکه وتی بوونمه ؛ 
ده توانین بڵیین ته نی���ا ئه م هه ڵکه وته یه . بیریاره  هۆش���ه کییه  دێکارتییه کان ئه م 
خه سڵه ته یان په سه ندکردووه ؛ نوێنه رایه تی تاکه  که سێکی من له خۆخه ریکردنم له نێو 
جیهان���دا ده کات. ته نانه ت ئه فالتونیش به  دانان���ی له ش به وه ی تاکبوونی ده روون 
ده رده خ���ات، به هه ڵه دانه چووه . ب���ه اڵم بێهوده یه  باوه ڕ به وه  بکه ین، که  ده روون به  
جیابوونه وه ی له  ل���ه ش خۆی له م تاکبوونییه  دوورده خاته وه  ده روون به و ڕاده یه ی 

بوون-بۆ-خۆ تاکه ، له شه . 
ئێمه  باش���تر له م خااڵنه  ده گه ین ئه گه ر به س���ه ر کێش���ه ی زانینی هه سته کییدا 
ساخیان بکه ینه وه . کێش���ه ی زانینی هه سته کی له نێو جیهاندا له گه ڵ سه رهه ڵدانی 
ئه و بابه تانه دا په یداده بێت، که  به  هه ستکردن ناوزه دیان ده که ین. له  سه ره تاوه  باس 
له وه  ده که ین، که  که س���انی دیکه  چاویان هه یه . دواییش، وه کو زانایانی فزیۆلۆجی 
بونیادی ئه م بابه تان���ه  و جیاوازییه کانی نێوان ڕێتیناو بیلبیله ی چاو ده دۆزینه وه . 
ئه م زانایانه  ئه و یاسایانه شیان به سه ر ئه م به شه دا ده سه پێنن، که  په یوه ندییان به  
چاویلکه سازییه وه  هه یه . له گه ڵ پێشکه وتنی نه شته رسازیشدا فێربووین، که  کۆمه ڵێ 
ڕه گ ڕێتینا به  مێشکه وه  ده به ستنه وه . له ژێر مایکرۆسکۆبدا ده بینین له  کوێدا ئه م 
ڕه گانه  ده س���تپێده که ن و ته واو ده بن. هه موو ئه م زانیارییانه  س���ه با ره ت بابه تێکی 
نێو ش���وێنه ، که  به  چاو ناوزه د ده کرێت. له س���ه رو ئه مانه وه ، زانایان بانگه ش���ه ی 
ئه وه یانکرد، ئێمه  ده توانین ئه م چاوه  ببینین و ده ستی لێبده ین؛ ده توانین بۆچوونی 
هه سته کییمان له سه ر شته کان هه بێت. دواجاریش هه موو زانیارییه  زانستییه که مان 
ده که وێته  نێوان ئه و زانینه ی س���ه باره ت به  چاو هه مانه . به کورتییه که ی، له نێوان 
من و ئه و چاوه دا ئه و جیهانه  ده رده که وێت، که  بوونی من تیایدا خۆی به رجه سته 
 ده کات. له دواییدا ده توانین زۆرتر لێی بکۆڵێته وه  و له  سه ره تا و کۆتایی ڕه گه کان 
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له نێو له ش���ی خۆماندا تێبگه ین. لێره دا خۆمان له  ئاستی دوو بابه ت له نێو جیهاندا 
ڕاده گری���ن: له الیه که وه ، هانده ره که  و له الکه ی دیکه وه  ئه و ش���انه  هه س���تیاره  یان 
ڕه گه ی���ه  کۆتای���ی به  هانده ره که ی ئێم���ه  دێنێت. هانده ره ک���ه  بابه تێکی فیزیکی-
کیمیاییه ، ش���ه پۆله  کاره باییه کانه  یان توخمێکی کیمیاوییه ، که  خه س���ڵه ته کانی 
ده زانی���ن. ئێمه ش ده توانین که م و زۆری بکه ین و درێژه  به  به رده وام بوونییه که ی 
به  شێوه یه کی دیاریکراو بده ین. که وابوو، ئێمه  مامه ڵه  له گه ڵ دوو بابه تی ئاساییدا 
ده که ین. هه ستکردنیشمان په یوه ندی نێوانیان داده مه زرێنێت. زانیاریشمان له باره ی 
په یوه ندییه که وه  به ستراوه  به  سیسته می زانستی و شاره زایی ئێمه ، که  له سه ر بوونی 
جیهان و سه رهه ڵدانی ئێمه  له نێوجیهاندا په یدا ده بێت. زانیارییه  هه سته کییه که مان 
یارمه تمان ده دات په یوه ندی نێوان ناوه وه ی که سانی دیکه ، وه کو بابه ت و پێکهاته  
ده ره کییه کان ببینین. فێرده بین چۆن کارکردن له س���ه ر هه س���تکردنه کان ڕێگه مان 
ده دات بیرکردنه وه ی که س���انی دیکه  بگۆڕین. ئه مه ش به  هۆکاری زمان و ده ربڕینی 
که س���انی دیکه وه  له  به ره نگارییه کانیاندا ده رده که وێت. بابه تێکی فیزیایی)هانده ر(
ه  ، بابه تێکی فزیۆلۆجی)هه س���ت(ه ، بابه تێکی سایکۆلۆجی)که س���ێکی دیکه (یه ، 
س���ه رهه ڵدانی واتاکانیش)زمان(ه . ئه مانه  چه مکه کانی په یوه ندییه  ده ره کییه کا نه  
ئێمه  ده مانه وێت دروس���تی بکه ین. به اڵم هی���چ کامیان ڕێگه  بۆ ئێمه  خۆش ناکه ن 

تاکو له نێو جیهانی بابه ته کان بچینه  ده ره وه . 
هه ندێکج���ار من ده بم به  بابه تێک���ی توێژینه وه  بۆ زانایانی س���ایکۆلۆجی یان 
فزیۆلۆجی. ئه گه ر خۆبه خشانه  به شداری له  تاقیکردنه وه کانیاندا بکه م، ئه وا کتوپڕ 
خۆم له  تاقیگه یه کدا و له  پش���تی شاش���ه یه که وه  ده بینم یان هه ست به  ڕه تبوونی 
ش���ه پۆلی کاره با به ناوله ش���مدا ده که م، ده رمانێکم ده ده نێ، که  نازانم چییه ، به اڵم 
هه م���وو ئه مان���ه  له نێو جیهاندا به رانبه ر من ئاماده بوون. بۆ س���اتێک جیهانیان له  
من دانه بڕاند؛ هه موو ئه مانه  له  تاقیگه یه کدا له  ناوه ڕاس���تی ش���اری پاریس���دا له  
خانویه کی به شی باشوری س���ۆربۆن ڕوویاندا. من له  له گه ڵ ئاماده بوونی که سانی 
دیک���ه دا مامه وه . تاقیکردنه وه که ش زۆری لێکردم ب���ه  زمان ڕاگه یاندنکه ی له گه ڵدا 
بخه مه گه ر. ئه و که س���ه ی تاقیکردنه وه که ی ده کرد چه ندجارێک پرسیاری لێکردم، 
که  ئایا شاشه که  به  باشی ده بینم یان نا. پاڵه په ستۆکه ش له سه ر  ده ستم گرانی و 
س���وکی بۆ ده رده خستم و له وه اڵمدا ده مگوت؛ وایه . زانیارییه کی بابه تانه م له باره ی 
ئه و ش���تانه ی له نێو جیهاندا ده رده که ن، ده گه یاندا. که سه که  هه ندێکجار ده یپرسی؛ 
ڕووناکییه که  له س���ه ر چاوم به هێزه  یان نا. مادام من له  جیهاندا له نێو بابه ته کاندام 
پرس���یرکردنه که  ی هیچ واتایه کی نه  ده به خش���ی ئه گه ر من نه مزانیایه )هه ستکردن 
به  ڕووناکی( چییه . له به ر ئه م���ه  وه اڵمه که ی من به م جۆره بوو؛ ڕووناکییه که  کزه . 
ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خشێت، که  شاشه که  زۆر ڕووناک نییه . مادام من شاشه که  
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به  کزی ده بینم، نیوه ڕس���ته ی)به  بۆچوونی من( ئاماژه  بۆ هیچ شتێکی راسته قینه  
ناکات. ته نیا نه یه ڵێت بابه تگه رێتی جیهان بۆ من ببێت به  ش���تێکی ئاڵۆز. ئه وه ی 
من ده یزانم له م تاقیکردنه وه یه دا ئه و بابه تانه ن که سه که ش ده یانبینێت. له  کۆتایی 
تاقیکردنه وه ک���ه دا په یوه ن���دی نێوان دوو ده س���ته  بابه تمان بۆ ئاش���کار ده بێت: 
ئه وانه ی له  تاقیکردنه وه که دا په یوه ندییان به  منه وه  هه یه  و ئه واه ی بۆ که س���ه که ی 
تاقیکردنه وه که  ده کات له  تاقیکردنه وه که دا خۆیان ده رخس���ت. رووناکی شاشه که  
سه ر به  جیهانی منه ؛ چاوه کانم، وه کو بابه ت سه ر به  جیهانی که سه که ن. په یوه ندی 
نێوان ئه م دوو ده س���ته  بابه ته ش پردێکه  له نێ���وان دوو جیهاندا؛ که  به  په یوه ندی 

نێوان الیه نه کانی ناوه وه  و ده ره وه  دانانرێن. 
بۆ چی چه مکی)خۆیه تی( بۆ ڕووناکی و گرانی و بۆنی ئه و بابه تانه  به کاربهێنین، 
که  له تاقیکردنه وه که دا، له  نیو تاقیگاکه دا له  پاریس و مانگی دوو پێکهاتن؟ ئه گه ر 
ب���ه  پێکهاته یه کی خۆیه تی دایبنێین بۆ چی بابه ته کان بخه ینه  نێو سیس���ته مێکی 
ده ره کییه وه ، که  له  تاقیگاکه دا بۆ که سه که  سه ریان هه ڵدا؟ لێره دا دووجۆر کێشان 
و پێوه رمان نییه . هیچ شتێک له  هیچ شوێنێکدا به بێ بابه تگه ری نییه  من هه ستی 
پێبکه م. من، وه کو جاران، له م تاقیکردنه وه یه ش���دا ئاگام له  بوونی جیهانه  و له م 
زه مینه وه  هه س���ت به  بوونی چه ند بابه تێکی ده ره کی ده که م. وه کو جارانیش، ئه و 
بابه تان���ه  ڕه تده ک���ه م و ڕوو له و بوونه  ده که م، که  ده مه وێ���ت بیگه مێ، بۆنموونه ، 
ده مه وێت به  دروستی وه اڵمی پرسیاره کانی که سه که  بده مه وه  تاکو تاقیکردنه وه که  
سه رکه وتوو بێت. بێگومان ئه م به راوردکردنانه  ئه نجامێکی بابه تگه رانه مان ده داتێ. 
من ده توانم بڵێم ئاوه ، ئاوه  گه رمه که  سارده ، پاش ئه وه ی ده ستم له نێو ئاوی گه رمدا 
داده نێم. به اڵم ئه م ئه نجامه ، که  به )یاسای ڕێژه گه ری هه ستکردن( ناوزه دی ده که ین 
هیچ په یوه ندییه کی به  هه ستکردنه وه  نییه . له ڕاستیدا ئێمه  مامه ڵه  له گه ڵ خه سڵه تی 
ئ���ه و بابه ته دا ده که ین، که  خۆی ده رده خات. کاتێک ده س���تی گه رمم ده خه مه  نێو 
ئاوه  گه رمه که وه  هه س���تده که م سارده . به راوردکردنیش له نێوان زانیارییه که ی من و 
گه رمیپێودا بۆ ئاوه که  توش���ی ناکۆکیمان ده کات. ناکۆکییه که ش ده بێته  هانده رێک 
بۆ هه ڵبژاردنێکی سه ربه س���ت. پێویس���ته  من ناوی خۆیه تی له و ش���ته  ده ره کییه  
بنێم، که  هه ڵمنه بژاردوه . وردبوونه وه ی زۆرتریش له )یاسای ڕێژه گه ری هه ستکردن( 
بونیادێکی بابه تگه ری تێهه ڵکێش���کراو بۆ من ده رده خات، که  به  فۆرم )گیشتاڵت( 
ناوزه دیده که م. وێنه  ئه ندێشاوییه که ی میوله رالیه رس یان ڕێژه گه رایه تی هه ستکردن 
ناوی جیاوازن بۆ یاس���ا ده ره کییه کانی بونیادی ئه م فۆرمانه . ئه م یاس���ایانه  هیچ 
ش���تێکمان له  باره ی دیارده کان���ه وه  پێناگه یه نن و ته نیا مامه ڵ���ه  له گه ڵ بونیاده  
تێهه ڵکێشراوه که دا ده که ن. به م شێوه یه  بونیاده که ، وه کو فۆرم خۆی ده رده خات. 
بابه تگه رایه تی زانس���تانه  بونیاده کان له )هه موو( جیاده کاته وه  و خه س���ڵه تیان 
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پێ���ده دات. به اڵم ل���ه  هیچ حاڵه تێکدا ئێم���ه  ناتوانین خۆمان ل���ه  جیهان دابڕین. 
هه ندێ���ک بیریار ل���ه و باوه ڕه دان په یوه ن���دی ده ره کی نێوان هان���ده ر و ئه ندامانی 
هه س���تکردن ده بێت به  په یوه ن���دی نێوان هانده رێکی ده ره کی و هه س���تکردنێکی 
ناوه کی. پێناس���ه کردنی الیه نه  ناوه کییه که ش ده که وێته  سه ر کارکردنی هانده ره که  
له سه ر ئه ندامانی هه س���تکردن. هانده ره که  کارده کاته  سه ر ئه ندامانی هه ستکردن؛ 
پرۆتۆپالزم و گۆڕانکارییه  فیزیایی و کیمیاییه کان، که  له  هه س���تکردندا ڕووده ده ن، 
ئه ندامی هه س���تکردنه که  دروس���تیان ناکات و له  ده ره وه ی ئه ودا دێنه  کایه وه . بۆ 
ئه وه ی واز له  یاسای هێزی به رده وامی نه هێنین، که  هه موو سروشت، وه کو ده ره کی 
پێکده هێنێ���ت، باوه ڕ به م بۆچوونه ده که ین. که وابوو، ئه و کاته ی په یوه ندی نێوان 
سیس���ته مێکی ده ره کی)هانده ری ئه ندامه  هه س���ته کییه کان(، که  ئێستا هه ستیان 
 پێده که ی���ن و سیس���ته مێکی ناوه کی، که  خه س���ڵه ته کانی بابه ته که  پێکده هێنێت، 
باس���ه که ین، ده بێت به  زۆر خۆمان بگه یه نینه  ئه و باوه ڕه ی ش���ێوازه  ناوه کییه که ی 
وابه س���ته  به  هانده ری هه ستکردنه وه  و شتێکی دیکه  بێجگه  له  خۆی په یدایکردوه . 
ئه گه ر کتوپڕ له  خۆیه وه  په یدابێت هیچ په یوه ندییه کی به  ئه ندامی هه س���تکردنه وه  
نابێ���ت یان په یوه ندییه که ی���ان ده بێت به  ش���تێکی جیاواز. که وابوو، پێویس���ته  
یه کێتییه ک���ی ده ره کی هه بێت، بۆ بچوکترین و کورتترین هانده رێکی هه س���تپێکراو 
دابنرێت و ئێمه ش به  هه ستکردن ناوزه دی بکه ین. ئه م یه کێتییه ش ده بێت هێزێکی 
ب���ه رده وام بێت؛ الیه نێکی ده ره ک���ی ڕووت بێت چونکه  به )ئه و( ش���ته  داده نرێت 
و به ش���داری له  پیکهێنانی الیه ن���ی ده ره کی بوون-له نێو-خ���ۆ ده کات. ئه و الیه نه  
ده ره کییه ی له  هه س���تکردندا ده بینرێت سه ر به  بوونی هه ستکردنه ؛ هۆکاری بوونی 
هه ستکردن له  ده ره وه ی هه ستکردندایه . به اڵم بۆ ئه وه ی بوونی هه ستکردن چاکتر 
ده ربخه ین له نێو به س���تێنێکی دیاریکراودا دایده نێین. من ئه و به س���تێنه  ناوده نێم 
هۆش یان ئاگامه ندی هه روه ها ئه م ئاگامه ندییه ، وه کو ش���تێکی دیکه  یان بابه تێک 
ده بینم. له گه ڵ ئه وه شدا، له به ر ئه وه ی ده مه وێت په یوه ندییه کان له نێوان ئه ندامانی 
هه س���تکردن و هه ستکردندا به  هه مه کی دابنێم، ئه وا ده بێت ئاگامه ندییه که  سه ر به  
من بێت و بوونیشی بۆ-خۆی-نه ک بۆ که سانی دیکه  بێت. له مڕووه وه  من شوێنێکی 
ناوه کیم داناوه ، که تیایدا وێنه کان پاش هه س���تکردن له  ڕێگه ی هانده ره کانیانه وه  
په یداده بن. مادام ئه م شوێنه  ته نیا وێنه کان وه رده گرێت ئه وا الیه نێکی چاالک نییه . 
هه مانکات من ڕوانین���ه  بایه لۆجییه که ش کارم تێده کات، که  په یوه ندی به  چه مکی 
بوونی ده ره کی ئه ندامانی هه س���تکردنه وه  هه یه . له به ر ئه وه  ئه و ش���وێنه  ناوه کییه 
 له نێو هه ستکردندایه . که وابوو، ژیان په یوه ندییه کی جادوگه رانه یه ، که  من له نێوان 
به ستینێکی ناچاالک و شیوازی ناچاالکی ئه م به ستێنه وه  دروستیده که م. )هۆش( 
هه س���تکردن دروست ناکات و هه س���تکردن ده ره کییه . له الیه کی دیکه شه وه ، هۆش 



330

هه س���تکردنه کان له  ئامێز ده گرێت و ده یانژیه نێت. یه کبوونی ئه وه ی ده ژی و ژیان 
نه  له نێو ش���وێندایه  نه  په یوه ندییه کیشه  له  نێوان ش���وێن و شتێکی نێو شوێندا؛ 
ئاماده بوونێکی جادوگه رانه یه . هۆش هه ستکردنه کانی خۆیه تی و له وانیشه وه  دووره . 
هه ستکردن، له م بۆچوونه وه ، ده بێت به  بابه تێکی تایبه تی، که  نه جواڵوه  و ناچاالک 

ده ژی. ئێمه ش به )خۆیه کی( داده نێین.  
پێویسته  به  دروستی له  چه مکی)خۆیه تی( بگه ین. مه به ستمان ئه و شته  نییه ، 
که  س���ه ر به )خۆ(یه ؛ بۆ نموونه  ده روون، که  به رده وام ده بێت به  هانده ر بۆ بوونی 
خۆی. ئه و خۆیه تییه ی ده روونناس���ه کان ئاماژه ی ب���ۆ ده که ن له  ئه مه وه  جیاوازه ؛ 
به پێچه وان���ه ی خۆیه تییه که ی ئه وانه وه ، هێزه  به رده وامه که  و ئاماده نه بوونی هه موو 
الیه نه  به رزه کان ده رده خات. ئه م���ه ش ئه و جۆره  خۆیه تییه یه ، که  ناتوانێت خۆی 
بگه یه نێته  ده ره وه . به و ڕاده یه ی هه س���تکردن الیه نێکی ده ره کی ڕووته  ئه وا ته نیا 
ده بێت به  مۆر به س���ه ر هۆش���ه وه  خۆیه کییه  چونکه  ن���ه  ئاماده بوونی هه یه  و نه  
نوێنه رایه ت���ی ده کات. خه س���ڵه تی خۆیه کی ئه وی دی، وه ک���و بابه ت قوتوویه کی 
داخراوه  و هه س���تکردنیش له نێو قوتووه که دایه . ئه مه  واتای هه س���تکردنه . لێره وه  
بێهوده ییه ک���ه ی ده بینین. له  پێش هه موو ش���تێکدا، چیرۆکێکی ڕووته . س���ه ر به 
 هیچ ئه زموونێکی ناوه وه ی من نییه  و په یوه ندی به وی دیش���ه وه  نییه . ئێمه  ته نیا 
جیهانێکی ده ره کی ده بینین، مه به س���ته کانمان بوونی ئ���ه و جیهانه  ده رده خه ن و 
په یوه ندییه که مانی له گه ڵدا دیاریده که ین. هه ستکردنیش بوونی مرۆڤ له نێو جیهاندا 
ده رده خات چونکه  مرۆڤ خاوه نی ئه ندامی هه ستکردنه  و له به رده م په یوه ندییه که ی 
به  جیهانه وه  ڕاوه س���تاوه . خۆیه تی مرۆڤ ب���ۆ دامه زراندنی په یوه ندییه  به رزه کانی 

پێویسته . له به ر ئه م هۆکاره یه   ڕووبه ڕووی ئه م سێ خاڵه  ده بینه وه : 
یه که م، بۆ دامه زراندنی هه ستکردن پێویسته  ڕوو له  جۆرێک ڕیالیزم بکه ین. ئێمه  
هه س���تکردنمان به  بوونی که سانی دیکه  و ئه ندامانی هه ستکردنی که سانی دیکه  و 

ئامێره کان به  دروست داده نێین. 
دووه م، ب���ه اڵم، له  زه مینه ی هه س���تکردندا ئه مجۆره  ڕیالیزم���ه  له ناوده چێت. 
هه ستکردن ته نیا زانیاریمان له  باره ی بوونی خۆمانه وه  ده داتێ و سه ربه و بوونه یه ، 

که  ده ژی. 
س���ێیه م، له گه ڵ ئه مه شدا، به  هۆکاری هه ستکردنه وه  جیهانی ده ره کی ده ناسم. 
ئه م ناس���ینه ش نابێت به  بناخه ی په یوه ندییه کی بنه ڕه تیم به  شته کانه وه ؛ بونیادی 

مه به سته کانی هۆش نادۆزێته وه . 
ئێمه  چه مکی)بابه تگه ری( بۆ په یوه ندی ڕاس���ته وخۆ به  بوونه وه  به کارناهێنین، 
به ڵکو به س���تنه وه ی  هه س���تکردنه کانه ، ک���ه  زۆرتر ده مێنێت���ه وه  و به رێکوپێکی 
ده رده که ون. به تایبه تی ئه وه یه ، که  ئێمه  بۆ پێناس���ه ی هه ستکردنمان به  وی دی، 
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ئه ندامانی هه س���تکردنی ئه وی دی و ئامێ���ره کان دایده نێین. له محاڵه ته دا ناتوانین 
پرس���یار له  باره ی هه س���تکردنی من به  ڕێگه ی ئه ندامی هه س���تکردنمه وه  بکه ین؛ 
ته نانه ت به پێچه وانه وه ، من ئه ندامی هه ستکردن به  هه ستکردنمه وه  ده به ستمه وه . 

ئه مه ش له  س���وڕانه وه ی بازنه یی ده چێت. هه ستکردنم به  هه سته کانی که سێکی 
دیکه  یاریده م ده دات چۆن باس���ی هه س���تکردن بکه م، به تایبه تی هه ستکردنه کانی 
خۆم. به اڵم هه س���تکردنه که ی من ڕاسته قینه ی هه ستکردنم له  ئاستی هه سته کانی 
ئه و که س���ه دا پێکده هێنێت. له م سوڕانه وه یه دا بابه ته که ، که  ئه ندامی هه ستکردنی 
که س���ه که یه ، به رده وام سروش���تی خۆی و دیارده که ش���ی ناپارێزێت و وه کو خۆی 
نامێنێته وه . له  سه ره تاوه ، ڕاسته قینه یه ، ئه نجا له به ر ئه وه ی ڕاسته قینه یه  ڕاڕه وێکی 
ناکۆک دژ به  خ���ۆی داده مه زرێنێت. ده رده که وێت، له ڕاس���تیدا، بونیادی بیردۆزه  
کالسیکییه که  سه باره ت هه ستکردنه وه  له  به ڵگه ی درۆکه ره که  بچێت، که  ڕواقییه کان 
بانگه ش���ه یان بۆ کردووه . لێره دا، کرتیان ئه و ڕاستییه  ده ڵێت، که  درۆیه  . له سه رو 
ئه مه شه وه ، به و شێوه یه ی بینیمان، هه ستکردن خۆیه تییه تی ڕووته . ئایا چۆن بوونی 
بابه تێک له س���ه ر خۆیه تی دابمه زرێنین؟ ئه گه ر هه س���ت به  بابه تێک له نێو جیهاندا 
بکرێت، پێویس���ته  له و کاته وه  ئێم���ه  په یداده بین له نێو جیهان و له نێو بابه ته کاندا 
ئاماده بین. هه ستکردن، ده که وێته  نێوان بابه تگه ری و خۆگه رییه وه . له  بابه ته که وه  
سه رهه ڵده دات و به ره و خۆ ده ڕوات؛ بوونێکی هه یه ، که  ناتوانین بڵێین ڕاسته قینه یه  
یان بیردۆزه یی. هه س���تکردن خه ونی ڕۆژانه ی ڕووتی زانایانی ده روونناس���ه . هه ر 
بیردۆزه یه ک���ی پته و له باره ی په یوه ندی نێوان ئاگامه ندی و جیهانه وه  هه بێت ڕه تی 

ده داته وه . 
ئه گه ر هه س���تکردن ته نیا وشه  بێت، ئه ی هه سته کان چین؟ بێگومان، که سێک 
ده توانێت جه خت له س���ه ر ئه و خاڵه  بکات، که  له  ناوه وه  ڕووبه ڕووی هه س���تکردن 
نابین���ه وه . ئێم���ه  ته نیا ڕه نگی س���ه وزی ده فته ره که  یان گه اڵک���ه  ده بینین، نه ک 
هه ستکردن به )سه وز( یان ئه و ڕه نگه  نا-ڕاسته  سه وزه ی هوسرڵ له نێوان بابه ته که  و 
مه به ستی]ئاگامه ندیدا[ دایده نێت. هوسرڵ ده گاته  ئه و باوه ڕه ی له گه ڵ که مکردنه وه ی 
فینۆمینۆلۆجیانه شدا بابه ته که  ده خرێته  نێوان دوو که وانه وه  و ڕووبه ڕووی ده بینه وه . 
به اڵم مۆری بابه ته که  له  ناخماندا نادۆزرێته وه . هێش���تا دروسته  بڵێین هه ستکردن 
هه یه . من ڕه نگی سه وز ده بینم، هه ست به  ساردی ئه و ته نه  ده که م و ده زانم به رده  
مه ڕمه ڕه که  چه ورکراوه . ڕووداوێکیش ده توانێت هه موو هه سته کانم له ناوبه رێت؛ کوێر 
و که ڕ ده بم و هتد. که وابوو، هه ست، که  هه ستکردنمان ناداتێ چییه ؟ وه اڵمی ئه م 
پرسیاره  ئاس���انه . با له  سه ره تاوه  بڵێین، هه س���ته کان له  هه موو شوێنێکدا هه ن 
و له  هیچ شوێنێکیش���دا نادۆزرێنه وه . من ڕاس���ته وخۆ شوشه  مه ره که به که  له سه ر 
مێزه که ، وه کو شتێک ده بینم،. ئه مه ش به  هۆکاری ڕووناکییه وه  ڕووده دات. ئه وه ی 
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ده رده که وێت شتێکی بینراوه  و منیش ئاگام له و شته  ده رکه وتوه یه  ؛ من ده زانم، که  
ده یبینم. هه مانکات، هه رچه نده  بینینه که   س���ه باره ت شوشه  مه ره که به که زانینه  ، 
بینین له ژێر ده س���تی زانین���دا ڕاده کات؛ زانینمان له باره ی بینینه وه  نییه . ته نانه ت 

تێڕامانیش ئه م زانینه مان ناداتێ. 
تێڕامان ده توانێت زانینم له باره ی شوش���ه  مه ره که به که وه  بداتێ، که  ده بینرێت، 
ب���ه اڵم ئ���ه و زانینه  س���ه باره ت بینینه که  ی���ان چاالکی بینین نییه . لێ���ره دا گوته  
به ناوبانگه که ی ئۆگوس���ت کۆمت به  نموون���ه  ده هێنینه وه ، که  ده ڵیت؛ ”چاو خۆی 
نابینێت.” بێگومان چاوێکی دیکه  ده توانێت له و کاته دا ته ماش���اده که ین چاوه کانی 
ئێمه  ببینێت. ئایا من ناتوانم ده س���تی خۆم ببینم یان له وکاته دا ش���تێک ده گرم 
ده ست له  ده ستم بده م؟ لێره دا، چاوه کان، وه کو بابه ت ده بینم؛ ناتوانم بیان بینم؛ 
ناتوانم ده س���تگرتنی ده ستم بگرم. که وابوو، هه ر هه ستێک بۆ من بێت دۆزینه وه ی 
مه حاڵه . هه روه ها، مادام به رده وام ڕووبه ڕووی بابه ته کان ده بمه وه  هه ستکردن نابێت 
به  کۆی هه س���تکردنه  له  کۆتایی ب���ه ده ره کان. له الیه کی دیکه وه ، ئه گه ر به  ناخمدا 
ش���ۆڕببمه وه  و بڕوانمه  ئاگاییم، ئ���ه وا ڕووبه ڕووی ئاگاییم له م و له و ش���ته ی نێو 
جیهان ده بمه وه  نه ک بینین یان هه س���ته کانی دیکه . ئه گه ر هه س���ت به  ئه ندامانی 
هه ستکردنم بکه م و ده ستیان لێبده م ئه وا ئه و ئه ندامانه ، وه کو بابه ت له نێو جیهاندا 
ده رده که ون. هێش���تا ده توانین بڵێین هه ستکردن هه یه ؛ ده بینین، ده بیستین و به  

ده ست شته کان ده گرین. 
ئه گه ر بیر له  سیس���ته می بینین���ی بابه ته کان بکه مه وه  ب���ۆم ده رده که وێت به 
 ڕێکی بۆ من دانه مه زراوه ؛ به ڵکو بینینه کان ئاڕاس���ته کراون. مادام هه س���ت له سه ر 
بنه مای کرده وه  ناس���راوه کان و به رده وامی حاڵه ته کانی ژیان پیناسه  ناکرێت، ئێمه  
هه وڵده ده ی���ن له  ڕێگه ی بابه ته که یه وه  پێناس���ه ی بکه ی���ن. ئه گه ر بینین کۆی ئه و 
هه ستکردنانه  نه بێت، که  ده بینن، ئایا نابێت به  سیسته می بابه ته  بینراوه کان؟ ئایا 

پێویسته  بۆ بیرۆکه ی پێشومان له سه ر ئاڕاسته کردن بگه ڕێینه وه ؟ 
له  سه ره تاوه  پێویس���ته  بزانین، که  ئاڕاسته کردن بونیادێکی پێکهاتووی شته . 
بابه تێک له نێو جیهانه وه  خۆی ده رده خات و په یوه ندییه  ده ره کییه که ش به  شته کانی 
دیکه وه  به رجه سته  ده بێت. خۆده رخستنه که ی زه مینه یه کی پێکهاتووی دیارینه کراو 
بۆ هه موو هه س���تپێکراوه کان له  جیهاندا داده مه زرێنێت. بونیادی ش���ێوه کاری ئه م 
په یوه ندییه  به  زه مینه که وه  پێویسته ؛ واته  زه مینه ی شته  بینراوه کان یان بیستراوه کان 
ده بێ���ت هه بێت. بێده نگی، بۆنموون���ه ، زه مینه یه کی ده نگداره  ب���ۆ هه موو ده نگه  
نه بیستراوه کان، که  ده نگێک تیایدا بۆ ئێمه  سه رهه ڵده دات. به اڵم په یوه ندی نێوان 
بابه تێکی تاک به م زه مینه یه وه  له هامانکاتدا دراوه  و هه ڵبژێردراویشه . هه ڵبژێردراوه  
چونکه  بوون-بۆ-خۆ ئاماده  ده بێت و ڕه تدانه وه ی ناوه کیش���ی به رانبه ر ئه و بابه ته  
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له نێو جیهاندا هه ڵگرتوه . من ده ڕوانمه  شوشه  مه ره که به که  یان پیاڵه که . ئه مانه  به  
من دراون. هه روه ها، په رتووکه که  له الی ڕاست یان چه پی مێزه که وه  ده رده که وێت. 
ده رکه وتنی مێزه که  الی چه په وه  پێویس���ت نییه . من لێره دا سه ربه ستم ته ماشای 
په رتووکه که  له سه ر مێزه که  یان مێزه که  الی په رتووکه که وه  ببینم. ئه م هه ڵکه و تنه یه  
له نێوان پێویست و سه ربه ستی هه ڵبژاردنه که مدا به  هه ست ناوزه دیده که ین. ئه مه ش 
ئ���ه وه  ده گه یه نێت، که  بابه تێک پێویس���ته  بۆ من ڕاس���ته وخۆ ده رده که وێت، ئه و 
بابه ته  شوش���ه  مه ره که ب یان پیاڵه که یه  من ده یبینم. ئه م ده رکه وتنه ش هه میشه  
له نێو بۆچوونێکدا دێته کایه وه ، که  په یوه ندییه که ی به  جیهان و ش���ته کانی دیکه وه  
دیاریده کات. من ده نگی که مانه که  به گوێره ی نۆته که  ده بیستم؛ به اڵم ده بێت ده نگه که  
له  ده رگاکه وه  یان له  په نجه ره کراوه که وه  یان له نێو هۆڵه که وه  به  من بگات، ئه گینا 

بوونی له نێو جیهاندا به رجه سته  نابێت. 
له الیه کی دیکه وه  ئه وه ش دروس���ته ، که  هه ندێک بابه ت له خۆوه  له نێو جیهاندا 
په یدا نابن و له  ئاکامی تێهه ڵکێش���کردنیان له گه ڵ بابه ته کانی دیکه دا دێنه کایه وه . 
ده توانین بڵێین هه ریه کێک له و بابه تانه  له یه ک کاتدا به یه ک ش���ێوه  خۆیده رده خات 
هه رچه نده  ش���ێوازی خۆده رخستنی دیکه شی هه یه . یاساکانی خۆده رخستنه که شی 
ناوه کی یان سایکۆلۆجییانه  نین. ئه و یاسایانه  ده ره کین و له  سروشتی شته کانه وه  
ده رچوون. ئه گه ر شوش���ه ی مه ره که به که  به ش���ێکی مێزه که  له  من بش���ارێته وه  و 
ڕێگه نه دات بیبینم، په یوه ندی به  خه سڵه تی هه ستکردنی منه وه  نییه  و به ستراوه  به  
سروشتی شوشه  مه ره که به که  و ڕووناکییه وه . له کاتێکدا بابه ته که  دوور ده خه ینه وه  
و بچوک ده بێته وه  نابێت به شتێکی ده روونی دروستکراو، به ڵکو دیسانه وه  بۆ یاسای 
ده ره کی ڕوانین ده گه ڕێته وه . ئه م یاسا ده ره کییانه  بنکه یه کی ده ره کی ئاماژه بۆکراو 
پێناس���ده که ن. بۆنموونه ، له  ڕوانیندا چاو ده ڕوانێته  هێڵه  ده ره کییه کان. زه مینه ی 
ڕوانینه که  ئاماژه  بۆ بنکه یه کی  ده ره کی ده کات، که  چوارده وری ئێمه ی داوه . ئێمه  
ئ���ه و بنکه یه ، وه کو بونیادی ڕوانیننه که  نابینی���ن؛ ئێمه  خودی خۆمان بنکه که ین. 
ڕیزکردنی ش���ته کان له نێو جیهاندا به رده وام الی ئێمه  ئاماژه  بۆ بیرۆکه ی بابه تێک 
ده کات، که  بۆ ئێمه  نابێت به  بابه ت چونکه  ئه و بابه ته  ئێمه  نین. بونیادی جیهان 
داوامان لێده کات به بێ به رجه س���ته  بوونمان هیچ نه بینین. بابه تێک له نێو جیهاندا 
ده رده که وێ���ت و هه مانکات خ���ودی بابه ته که ش جیهانه . ئه و بابه ته  هه میش���ه  به 
 شته کانی دیکه وه  به ستراوه  و بێ بڕانه وه  ئاماژه یان بۆ ده کات. به اڵم، له محاڵه ته دا 
بابه ته ک���ه  بۆ ئێمه  ده بێت ب���ه  ئاماژه کردنێکی ڕووتک���راوه . بابه تێکه ، که  هه موو 
شته کانی دیکه  ئاماژه ی بۆ ده که ن و منیش ناتوانم تێیبگه م چونکه  بابه ته که  منم . 
له ڕاستیدا، من نابم به  بابه ت بۆ خۆم. ئه و بابه ته ی شته کانی نێو جیهان ئاماژه ی 
ب���ۆ ده که ن بوون-بۆ-خۆیه  و بابه ت نییه . س���ه رهه ڵدانی بوونم، له گه ڵ له ناوبردنی 
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دوورییه کانه وه ، خۆم ده که م به و بابه ته ی له  جیهاندا ئاماژه ی بۆ ده کرێت. هه روه ها، 
من ئه و بابه ته  نابینم چونکه  بابه ته که  خودی منه . 

من وه کو ئه و بوونه ی نه بوونی خۆی هه ڵگرتووه  له به رده م خۆمدا ئاماده  ده بم. 
که وابوو، بوونم له نێو جیهاندا، له س���ه ر ئه و فاکتۆره ی، که  جیهان ده ناسێت، خۆی 
به رجه س���ته  ده کات بۆ ئه وه ی، وه کو بابه تێک له نێو ش���ته کانی جیهاندا و جیهان 
ئاماژه ی بۆ ب���کات. ئه مه ش به پێچه وانه وه  مه حاڵه ، چونکه  بوونم هیچ  ڕێگه یه کی 
دیکه ی په یوه ندی به س���تنی له گه ڵ جیهاندا نییه . پێویسته  من له نێو جیهاندا خۆم 

داڵده  بده م تاکو له نێو جیهاندا بم و خۆم به به رزێتی بگه یه نم. 
مه به ست له  هاتنه  نێو جیهانه وه  ئه وه یه ، که  جیهان هه یه  یان من له شم هه یه . 
ئه م دوو گوته یه  یه کش���تن. له شم له نێو جیهاندا له  هه موو شوێنێکدایه . ئه مه ش له 
 ڕاس���تی ئه و بنمیچه  ده چێت له ژوور په نجه ره کانه وه  شه ش پێ به رزه ، ئوتۆمبیله که  
له  پش���ت لۆرییه که وه  ده یه وێت به الی چه پدا ده رچێت یان ئه و ژ نه ی له  شه قامه که  
ده په ڕێته وه  له و پیاوه ی له به رده م قاوه خانه که  دانیشتوه  بچوکتر ده رده که وێت. له شم 
له گه ڵ جیهاندا درێژ ده بێته وه ، له گه ڵ ش���ته کاندا باڵوده بێته وه  و له هه مانکاتیشدا 
له نێو ئه و چه قه دا کۆبۆته وه ، که  هه موو ش���ته کان ئاماژه ی بۆ ده که ن و منم به بێ 

ئه وه ی بزانم. ئه م ڕوونکردنه وه یه  یارمه تیمان ده دات له  هه ستکردنیش تێبگه ین. 
هه س���ت له  پێش بابه ت���ه  هه س���ته کییه کانه وه  نایه ت و له  پاش ئه وانیش���ه وه  
س���ه رهه ڵنادات. هه سته کان و بابه ته کان هاوته مه نن؛ هه سته کان ئه و شتانه ن له نێو 
که سه که دا، که  له  هه ستکردندا به رجه سته  ده بن. ئه وان نوێنه ری یاسایه کی ده ره کی 
به رجه س���ته بوونه که ن. بینین وێنه  هه سته کییه کان دروستناکات و ڕووناکیش کاری 
تێناکات، به ڵکو کۆی هه موو بابه ته  بینراوه کانه  به و ڕاده یه ی هه موویان له  ڕوانینێکدا 
ئاماده ده بن. له مڕووه وه  هه سته کان ناوه کی نین. له ڕاستیدا جیاوازی نێوان بینینه کان 
ده ره کین. ته نانه ت چاوداخس���تن بارودۆخێک���ی ده ره کییه . پێڵوی چاو یه کێکه  له 
 بابه ته  ده ره کییه کان و ئه و بابه ته یه ، که  بابه ته کانی دیکه م لێده ش���ارێته وه . کاتێک 
ده مه وێ���ت پ���ه رده ی نێو چاوم ببینم و چاو داده خ���ه م، بابه ته کانی نێو ژووره که م 
نابینم. به هه مانش���ێوه ش ئه گه ر ده ستکێشه کانم له سه ر مێزه که  دابنێم ئه و به شه ی 
مێزه که  نابینم، که  ده ستکێشه کانم ده یانشارنه وه . ئه و ڕووداوانه ی کارده که نه  سه ر 
هه س���ته کان س���ه ر به  جیهانی بابته کانن. ”من ڕه نگی زه رد ده بینم” چونکه  توشی 
نه خۆشی زه ردوویی بووم یان چاویلکه یه کی شوشه  زه ردم له چاوانه . له م نموونانه دا 
هۆکاری دیارده کان ناوه کی نیی���ه  و په یوه ندییه کی ده ره کی نێوان بابه ته کانی نێو 
جیهان���ه . له  هه ریه کێک له م نموونانه دا من له ناوه ندێک���ه وه  ده ڕوانمه  بابه ته کان و 
ڕاس���تی بینینه که ش���م ده ره کییه . دواجار، ئه گه ر له الیه که وه  ی���ان چه ندالیه که وه  
بنکه که  بڕوخێت)ڕوخانیش له  ئاکامی پێش���که وتنی جیهان به گوێره ی یاس���اکانی 
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ڕووده دات، بۆنموون���ه  ده ربڕینی فاکتۆری بوونی من له  یه کێک له  ش���ێوازه کاندا(، 
بابه ت���ه  بینراوه کان به هه مانش���ێوه  به ره و نه مان ناڕۆن. ب���ه رده وام بۆ من ، به اڵم 
به ب���ێ بنکه  و به بێ بابه تێکی ئاماژه بۆک���راوی هه نده کی ده مێننه وه ؛ واته  ده بن به  
کۆیه کی ڕه های په یوه ندییه کانی نێو یه کدی. که وابوو، س���ه رهه ڵدانی بوون-بۆ-خۆ 
ده بێت���ه هۆکاری به رجه س���ته بوونی ده ره کی جیهان و هه س���ته کان و ئاماده بوونی 
خه سڵه تی بابه ته کان. په یوه ندی من له گه ڵ جیهاندا ده بێت به  بنه ره تی، جیهان و 
هه سته کانیش به  گوێره ی بۆچوونه که م پێناسده کات. کوێری، ڕه نگ کوێری و کورت 
بینی شێوازی بینیی منن بۆ جیهان. بینینی من پێناسده که ن و ده بن به  فاکتۆری 
به رجه س���ته  بوونه که م. له به ر ئه مه ش ده توانم هه سته کانم بناسم. هه روه ها گرنگه  
په یوه ندییه که م به  جیهانه وه  و بیرۆکه  هه مه کییه کانم به رده وامی به  بوونی شته کان 
بدات، که  هه س���تیانپێده که م و هه س���ته کانم دابمه زرینێت و میژووی که سایه تیمی 
تێدا دروس���ت بێت. به اڵم له محاڵه ته دا من جیهانم له سه ر زه مینه یه کی هۆشه کی به  
دابڕان���ی خۆم و بیره وه  له  جیه���ان داده مه زرێنم. به  جیهاندا ده گه رێم به بێ ئه وه ی 
په یوه ندی له گه ڵدا دروس���ت بکه م؛ خۆم له نێو هه ڵوێس���تی بابه تگه رییه کی ڕه هادا 
داده نێم، هه ریه کێک له  هه سته کان ده بێت به  بابه تێکی نێو بابه ته کان و بنکه یه کی 
ڕێژه گه رانه ی ئاماژه کردن. له نێو بیرکردنه وه دا بنکه یه کی یه کسان و ڕه ها بۆ هه موو 
ئاماژه کردنه کان س���ه رهه ڵده دات. ئه گه ر من باس���ی ڕۆڵی نێوان کرده وه  و له ش����م 
له به ر ڕۆش���نایی زانینمدا سه باره ت له ش���ی که سێکی دیکه   بکه م، ئه وا من ده توانم 
بی���ر ل���ه  فڕێدانی ئامێرێک به  ویس���تی خۆم بۆ مه به س���ت و کۆتاییه ک بکه مه وه . 
که واب���وو، ئێمه  جارێک���ی دیکه  بۆ جیاکردنه وه  کالس���یکییه که ی نێوان ده روون و 
له ش ده گه ڕێین���ه وه . ده روون، وه کو ئامێر ل���ه ش به کارده هێنێت. دانانی ئه مه ش 
بۆ بیردۆزه ی هه س���ته کان ته واو ده رده چێت. ئێمه  ده زانین ئه م بیردۆزه یه  له س���ه ر 
زانینمان بۆ هه س���ته کانی که سێکی دیکه  دامه زراوه  و منی گه یاندۆته  ئه و باوه ڕه ی 
هه س���ته کانی منیش له  هه س���ته کانی که س���ه که ی دیکه  ده چێت. ئێمه  گرفته کانی 
ئه م بیردۆزه یه ش ده زانین؛ من جیهان و هه س���ته کانی که س���ێکی دیکه  به  ڕێگه ی 
هه سته کانم ده ناسم. هه سته کانیش���م به  ته نیا هیچ زانیارییه کم ناده نێ. بیردۆزه ی 
کارکردنی���ش، که  بونیاده که ی له  بونیادی بیردۆزه ی هه س���ته کان ده چێت، هه مان 
گرفتی له دوایه . له ڕاس���تیدا، ئه گه ر من له  له ش���ی که سێکی دیکه وه  بکه ومه گه ر و 
به  ئامێری دابنێم ئه وا بۆ گه یش���تن به  ئاکامێک به  کاری ده هێنم، که  من به  ته نیا 
ناتوان���م بیگه مێ. من فه رمان به س���ه ر کرده وه کانیدا ده ده م و به  کرده وه کانیش���م 
کرده وه کانی ئه و ده وروژێنم. هه مانکات ده بێت بزانم ئامیر ناس���که  و به کارهێنانی 
مه ترس���ی تێدایه . په یوه ندییه که م له گه ڵیدا له  په یوه ندییه کی ئاڵۆزی نێوان کرێکار 
و مه کینه یه ک ده چێت. کرێکاره که  مه کینه که  ده خاته  کار و خۆش���ی لێده پارێزێت. 
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بۆ به کارهێنانی ئامێری له ش���ی که س���ه که ی دیکه  پێویستیم به  ئامیرێکی دیکه ش 
هه یه . ئه و ئامێره  له شی خۆمه  چونکه  بۆ ناسینی هه ستی که سێکی دیکه  پێویستم 
به  هه س���تی خۆمه . که وابوو، ئه گه ر له ش���م، وه کو له شی که س���ێکی دیکه  ببینم، 
ده بێت به  ئامێرێک له نێو جهاندا و به  ناس���کی مامه ڵه ی له گه ڵدا ده که م و ده بێت 
به  کلیلیش بۆ مامه ڵه کردنم له گه ڵ له ش���ی که سانی دیکه دا. به اڵم مامه ڵه کردنه که م 
ته کنیکییه . من بێ بڕانه وه  بۆ مامه ڵه کردنم له گه ڵ ئامێرێکدا پێویستم به  ئامێرێکی 
دیکه  هه یه . ئه گه ر من ئه ندامه کانی هه س���تکردنم، وه کو ئه ندامه کانی هه ستکردنی 
که سێکی دیکه  دابنێم پێویستیم  به  ئه ندامی هه ستکردن بۆ ناسینیان هه یه . ئه گه ر 
له شم، وه کو له شی که سێکی دیکه  ئامێر بێت پێویسته  ئامیرێکی دیکه  هه بێت تاکو 
مامه ڵه ی له گه ڵدا بکات. ئه گه ر ئه م پێویستییه  به  به رده وامییه کی نه بڕاوه  دانه نێین 
ده گه ینه  پارادۆکسی مامه ڵه کردن له نێوان له ش و ده رووندا. بابزانین ده توانن باسی 
سروش���تی له ش-بۆ-ئێمه  بکه ن. بابه ته کان خۆیان له نێ���و زه مینه یه کی ئاڵۆزی به  
ئامێربوون بۆ ئێمه  به رجه سته ده که ن و هه ریه کێک له ئه وان شوێنێکی داگیرکردوه . 
ئه و شوێنه ش به  ئاماژه کردنه وه  به ستراوه ، ”په رداخه که  له سه ر مێزه که یه .” ئه مه ش 
ئه وه  ده گه یه نێت له  جواڵنی مێزه که دا ئاگامان له  په رداخه که  بێت. پاکه تی تووتنه که  
له سه ر پاڵتۆکه یه  واته  بۆ ئه وه ی تووتنه که  بهێنین ده بێت سێ یارد ببڕین و به سه ر 
چه ند شتێکیش���دا تێپه ڕین، که  له نێوان مێزه ک���ه  و پاڵتۆکه دا دانراون. له مڕووه وه  
هه ستکردن له  هه ڵوێس���تی پراکتیکی له نێو جیهاندا جیاناکرێته وه . هه ریه کێک له  
ئامێره کان ئاماژه  ب���ۆ ئه وانی دیکه  ده کات ئاماژه کردنه ک���ه ش له بیرکردنه وه یه کی 
ڕووت���دا ده رناکه وێت. ل���ه  بیرکردنه وه ی ڕووتدا چه کوش ئام���اژه  بۆ مێخ ناکات و 
له  ته نیش���تی داده نرێت. چه مکی)ته نیشت( واتاکانی دیاریناکات، ئه گه ر په یوه ندی 
نێوان چه کوش و مێخ نه دۆزرێته وه . ئه و شوێنه  بنه ڕه تییه ی خۆی بۆ من ده رده خات 
شوێنێکی )هۆدۆلۆجییه (؛)56( به  تووله ڕێ و شه قامه کان پڕبۆته وه  و ئامێری شوێنه . 
له مڕووه وه ، له گه ڵ سه رهه ڵدانی مندا جیهان ئاماژه  بۆ کۆمه ڵێک کرده وه  ده کات و 

ئه م کرده وانه ش بۆ کرده وه ی دیکه  و هتد.
ئه گ���ه ر له م ڕوانگه یه وه  کرده وه کان و هه س���تکردن له  یه ک���دی جیانه کرێنه وه  
کرده وه  به  کاریگه رێتییه کی داهاتوو ده بینرێت و بابه ته  هه ستپێکراوه که  ڕه تده کات. 
مادام هه س���تپێکراوه که  ئه و بابه ته یه  م���ن له به رده میدا ئاماده  ده بم ئه وا ده بێت به  
هاو-ئامده بوونم و په یوه ندییه کی ڕاس���ته وخۆی به  بوونی منه وه  هه یه . خۆش���ی به  
جۆرێک نیشان ده دات، که  من ئێستا نه توانم تێیبگه م. هه ستپێکراو پڕه  له  به ڵێن و 

 56   هۆدۆلۆجی زاراوه یه کی یۆنانییه  له  دوو به ش پیکهاتووه : )هۆدۆ( واته  ڕێگا و )لۆجی( زانست. 

هه ردوو به شه که  پێکه وه  واتای زانستی ڕێگا یان ڕێگا ناسین ده به خشێت.)وه رگێڕ( 
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هه رخه س���ڵه تێکی، که  من هه ستی پێده که م و هه ریه کێک له  ئاماژه کردنه  پڕواتاکان 
به  داهاتووه وه  گرێم ده دات. 

که واب���وو، م���ن له به رده م ئه و ش���تانه دا ئام���اده م به ڵێنی گه یش���تنم به و دیو 
ئاماده بوونه که م ده ده ن، که  من هێش���تا پێی نه گه یشتوم و بوونێکی ڕووته  له وێدا. 
پیاڵه که  له س���ه ر ژێره ک���ه ی دانراوه ، هه ردووکیان له و ێدا و ب���ۆ من ئاماده ن، به اڵم 
له وانه یه  من نه یانبینم. ئه گه ر بمه وێت ژێری پیاڵه که  ببینم ده بێت ده س���ت بده مه  
پیاڵه که  و به رزیکه مه وه . ژێری پیاڵه که  له دوای پرۆژه کانی منه وه یه . خۆده رخستنی 
جیهان له گه ڵ سه رهه ڵدانی مندا ته نیا هێڵکاری نه خشه ی کرده وه کانم نیشانده دات. 
هه س���تکردنه که ش به  سروش���ت  ڕوو له  کرده وه کانم ده کات و به  هۆکاری پڕۆژه ی 
کرده وه کانم���ه وه  ده ناس���رێت. جیهانیش هه میش���ه ، وه ک���و که له به رێکی داهاتوو 
ده بینرێ���ت و ئێمه ش ئه و داهاتووه ین. پێویس���ته  ئه وخاڵ���ه  بزانین، که  داهاتووی 
جیه���ان ده ره کیی���ه . ئامێره کان ئاماژه  ب���ۆ ئامێری دیکه  یان ڕێگ���ه  له  ده ره وه ی 
بیرکردنه وه دا بۆ به کارهێنانیان ده که ن؛ مێخ ئاماژه  بۆ داکوتان و چه کوش بۆ گرتن 
و پیاڵه ش بۆ به رزکردنه وه  ده که ن. ئه م خه سڵه تانه  ڕاسته وخۆ خۆیان ده رده خه ن. 
بێگومان په یوه ندییان به  بوونی ئێمه وه  هه یه ، به اڵم بونیادی جیهانن و ئه گه ره کان 
و ئاماده نه بوون و ئامێره کانن. ده بینین جیهان خۆی، وه کو پیکهاته یه کی ده ره کی 
ده رده خ���ات. ئاماژه  بۆ الیه نێکی ناوه کی داهێن���ه ر ناکات، به ڵکو ئاماژه کردنه که ی 

به رده وام بونیادی ئاڵۆزی نه بڕاوه ی ئامیره کانه . 
ئاماژه کردنی ئامێره کانیش بۆ یه کدی له گه ڵ دۆزینه وه ی ئه و ئامێره ی ده بێت به  

کلیل بۆ هه موویان کۆتایی دێت. 
ئه م بنکه یه  بۆ ئاماژه کردنه کان پێویسته  هه بێت، ئه گینا هه موو ئامێره کان یه کشان 
ڕاده وه ستن و جیهانیش بێ ناسینی په یوه ندییه کان ده بێت به  کۆی ئاماده کردنه کان.
)کارتیج( بۆ ڕۆمییه کان)وێران(کراوه  و بۆ دانیشتوانی شاره که ش)پارێزراو(ه .)57(  
کارتیج بێ ئاماژه کردن بۆ بنکه که ی هیچه . له گه ڵ ئه مه شدا کلیله که  به  من نه دراوه ، 
وه ک���و که ڵێنێک ده رده که وێت. ئه وه ی  من ل���ه  جیهانی ده رده وه  له  کرده وه کانمدا 
ده یناسم  جیهانی ئامێره کانه  به سه ریه کدا که وتون. منیش له  کرده وه که مدا مامه ڵه  
له گه ڵیاندا ده ک���ه م، ڕه تیانده که م و خۆم به  ئامێرێکی دیک���ه  ده گه یه نم. مێخه که  
ئاماژه  بۆ چه کوش و چه کوش���یش ئاماژه  بۆ ئه و ده س���ته  ده کات به کاریده هێنێت. 
ئه مه ش له و حاڵه ته دا ڕووده دات، ئه گه ر که سێک مێخ و چه کوشه که  به کاربهێنێت. 
ده س���تی که سه که ش ئامێره ، که  ئاماژه  بۆ گه لێک ئامێری دیکه  ده کات)بۆ نموونه  
هه ڕه ش���ه کردن، به ڵێن یان موچه دان و هتد(. یه که م چه مک له  هه موو ش���وێنێکدا 

 57   کارتیج شارێکی کۆنی باکوری ئه فریقیا نزیک تونس بووه ، ڕۆمییه کان له  ساڵی 146 ی پێش 
زایینی وێرانیان کردووه .)وه رگێڕ(
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هه یه ، به اڵم ته نیا ئاماژه ی بۆکراوه . من له  کاتی نوسیندا هه ست به  ده ستم ناکه م 
ته نی���ا پاندانه که م ده بینم. ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت م���ن پاندانه که  بۆ پێکێنانی 
پیته کان به کارده هێنم نه ک ده س���تم. ده ستم بۆ گرتنی پاندانه که یه  . به و شێوه یه ی 
په یوه ندیم به  پاندانه که وه یه ، په یوه ندیم به  ده س���تمه وه  نییه ؛  ده س���تم و هه موو 
ئاماژه کردنه کان ده وس���تێنێت. ده س���تم ته نیا بۆ به کارهێنان���ی پاندانه که  داناوه . 
له محاڵه ته دا، ده س���تم چه مکێکی نه ناس���راو و به کارنه هێنراوه  و دوا ئامێره  له نێو 
ئامێره کانی، وه کو په رتووک بۆ خوێندنه وه ، وشه ی سه رالپه ڕه کان که  به  پاندانه که  

نوسراون . هه روه ها له نێو ئه م زنجیره یه شدا په رتووک ئاماژه  بۆ ده ست ده کات. 
له  نوس���یندا من ته ماشای نوکی پاندانه که  ده که م، که  هێڵ و پیته کان ده خاته  
س���ه ر الپه ڕه که  و ده ستم نابینم. ده ستم له نێو ئاڵۆزی ئامێره کاندا ونده بێت، تاکو 

بوون و واتا به و سیسته مه  ببخشێت. 
ده رده که وێت له به رده م دوو جۆر پێویستی ناکۆکدا ڕاوه ستاوین: مادام هه ریه کێک 
ل���ه  ئامێره کان له  ڕێگه ی ئامێرێکی دیکه وه  ده ناس���رێت  و به کاردێت، ئه وا جیهان 
ئاماژه کردنێک���ی نه بڕاوه یه  له  ئامێرێکه وه  بۆ ئامێرێک���ی دیکه . ئێمه ش له  ڕێگه ی 
به ئامێرکردنی بوونی خۆمانه وه  ده چینه  نێو جیهانه وه  و ناتوانین کار له سه ر جیهان 
بکه ین ئه گه ر کارمان له س���ه ر نه کرێت. له هه مانکاتدا واتای سیسته مه  ئاڵۆزه که  له  
کردوه کاندا ئاشکراده بێت، بۆنموونه  داکۆتانی مێخه که  و چاندنی تۆو. سیسته مه که ش 
ئاماژه  بۆ بنکه که ی ده کات. بنکه ش ئامێرێکه  و له نێو سیس���ته مه که دا ئامێره کانی 
دیک���ه  ئاماژه ی بۆ ده که ن و ئه و ئامێره یه  ناتوانین به کاریبهێنین. ئێمه  ئه و ئامێره  
به کارناهێنین چونکه  خودی بوون���ی ئێمه یه . من خۆم له گه ڵیدا ڕاناهێنم و ده بێت 
ب���ه  خۆڕاهێنانم له گ���ه ڵ ئامێره کانی دیکه دا؛ ڕاهێنانێک، که  له س���ه ر بوونی خۆم 

ڕاوه ستاوه .
له به ر ئه م هۆیه شه  له گه ڵ به راوردکردنی له شم و له شی که سانی دیکه دا دووجۆر 
تێگه یشتن س���ه رهه ڵده ده ن: یه که م، له ش ناسراوه  و بابه تگه رانه  پێناسده کردێت، 
به اڵم پوچه ڵه  چونکه  بۆ ئه م تێگه یش���تنه  بیرۆکه  هۆشه کییه که ی من، وه کو ئامێر 
ده بینێت له سه ر ئه و ئامێرانه  ڕاوه ستاوه  به کاریان ده هێنم. لێره دا، ئه و ئامێره ی له  
هه موویان زۆرتر بنه ڕه تییه  ده بێت به  بنکه یه کی ناس���ه ره کی و په نا بۆ ئامێره کانی 
دیک���ه  ده بات تاکو ئاماژه ی بۆ بکه ن و ب���ه کاری بهێنن. له م ڕووه وه  به ئامێربوونی 
جیهان له ناوده چێت و بۆ خوده رخستنه که ی پێویستی  به ئاماژه کردن بۆ بنکه یه کی 
بنه ڕه تی ده بێت؛ جیهانی کرده وه کان ده بێت به و جیهانه ی الی زانس���تی کالسیکی 
کاری له س���ه ر ده کرێت؛ ئاگامه ندی له  ده ره وه دا ل���ه  جیهان ده کۆلێته وه  و ناچێته  
ناوی. دووه م، له ش بابه تێکی کۆنکریتی و پڕه  و له  ڕێکخستنی بابه ته کان ده چێت. 
بۆ گه یش���تن به  ڕێکخستنێکی نوێ بوون-بۆ-خۆ تێپه ڕی ده کات. له م باره دا، له ش 
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به ب���ێ ئه وه ی ببینرێت له  هه موو کرده یه کدا ئاماده یه . کرده وه  چه کوش و مێخه که  
یان برێک و گۆڕانی خێرایی ده رده خات نه ک ئه و ده سته ی چه کوشه که  ده گرێت یان 
ئه و پێیه ی له سه ر برێکه که یه . له ش ده ژی به اڵم ناناسرێت. ئه مه ش وه اڵمدانه وه که ی 
مانێ دی بیران بۆ س���ایکۆلۆجی هیوم له  گوته که یدا)هه س���تکردنی هه وڵدان(، که  
به ئه فسانه ی داده نا ڕوونده کاته وه . ئێمه  هه ستکردنی هه وڵدانمان نییه  و هه ستیش 
به  ماسولکه  و ئێسقان و پێست ناکه ین. ئێمه  هه ست به  به ره نگاریکردنی شته کان 
ده که ین. له  کاتێکدا په رداخه که  به ره و لێوم به ر زده که مه وه  هه ست به  هه وڵدانه که م 
ناکه م به ڵک���و گرانی په رداخه که م بۆ ده رده که وێت و له  به ش���داری کردنیدا له نێو 
سیس���ته می ئامێره کانم له نێ���و جیهاندا به ره نگاری ده کات. باکیالرد به  دروس���تی 
له سه ر کیشه ی)لێکدانی الیه نه  دژوه ستاوه کان( ڕه خنه  له  فینۆمینۆلۆجی ده گرێت 
و به  کورتبینی داده نێت. ئه م ڕه خنه یه  هزری به رزێتی هایدیگه ر و مه به س���تدارێتی 
هوسرڵێش ده گرێته وه . به اڵم گرنگه  بزانین به  ئامێربوون بنه ڕه تییه . له سه ر په یوه ندی 
به  ئامێره  بنه ڕه تییه  ئاڵۆزه که وه  بابه ته کان به ره نگاری و دژایه تی خۆیان ده رده خه ن. 
بورغووه که  خۆی ده رده خات بۆ جه ڕه که  گه وره بێت و نا چێته  ناوی، بناخه که  بێهێزه  
و ئه و بابه ته  ڕاناگرێت، که  له س���ه ری داده نێین، به رده که  گرانه  و ناتوانین بۆ سه ر 
دیواره که  به رزیکه ینه وه  و هتد. بابه ته کانی دیکه ش هه ڕه ش���ه  له  ئامێربوونه  ئاڵۆزه  
هه ڵبه ستراوه که  ده که ن. زریان و ته رزه که  زیان به  دورێنه  و فیلۆکسیرا به  شه راب 
و ئاگره که ش به  خانووه که  ده گه یه نێت. هێدی هه ره ش���ه کردنه که  ڕوو له  بنکه که ش 
ده کات. هه موو به  ئامێربوونه  ئاڵۆزه کان و ڕوخێنه ره کان ئاماژه  بۆ له شم ده که ن. 
له ش���م له  هه موو ش���وێنێکدایه  و به رده وامیش له نێو مه ترس���یدایه . بۆمباکه ی 
خانوه ک���ه  ده ڕوخێنێت له شیش���م وێران ده کات چونکه  خانوه که  ئاماژه  بۆ له ش���م 
ده کات. له به رئه مه یه ]ده ڵێین[ له ش هه میشه  ڕوو له و ئامێرانه  ده کات، که  ده یه وێت 
به کاریان بهێنیت: ئه و له س���ه ر داره که یه  و له  ژوور زه مینه وه  ڕاوه ستاوه ، له  پشت 
ته لیسکۆبه که وه یه  و ئه ستێره کانم نیشانده دات؛ له سه ر کورسییه که  دانیشتوه  و له  

ماڵه وه یه ، من ]به  هۆکاری له شمه وه [ خۆم له گه ڵ ئه م ئامێرانه دا ده گونجێنم. 
له  کۆتایی توێژینه وه کاماندا هه س���تکردن و کارکردن یه کده گرن. ئێمه  په یڕه وی 
ئه و بۆچوونه  ناکه ین، گوایه  له پێشدا له شمان پێده درێ و دوایی له  ڕێگه ی له شه وه  
مامه ڵه  ڵه گه ڵ جیهاندا ده که ین. به ڵکو له ش���مان به  ڕێگه ی مامه ڵه کردنمان له گه ڵ 
جیهان و هه بووه کاندا دۆزییه وه . له ش ئه و هه بووه  نییه  شته کان بۆ ئێمه  ده ربخات. 
ئێم���ه  به  هۆکاری به  ئامێربوونی ش���ته کانه وه ، که  ئاماژه  ب���ۆ له ش ده که ن له ش 
ده ناسین. له ش په رده یه ک له نێوان ئێمه  و شته کاندا نییه  و تاکه  که سی و هه ڵکه وتنی 
په یوه ندییه کانمان به  ئامێره کانه وه  دیاریده کات. له م به ستێنه وه  ئێمه  هه سته کان و 
ئه ندامه کانی هه ستکردنمان به  بوون-له نێو-جیهاندا دانا. به هه مانشێوه ش کرده وه ش 



340

به مج���ۆره  پێناس ده که ین. به اڵم، ئه گه ر من له نێو ش���ته کاندابم له به ر ئه وه یه  من 
جیهانم له وێدا له گه ڵ به رزێتییه که مدا و گه شته که م به ره و بوونی خۆم په یداکردوه . 
ئه گه ر منیش ئامیرێکی نێو جیهان بم له به ر ئه وه یه  من له  دانانی پرۆژه ی بوونمدا 
ئامێره کانی دیکه م هێناوه ته کایه وه . ته نیا له نێو ئه و جیهانه دا، که  له شی تێدایه  بۆ 
ئه وه ی بوونی جیهان بسه لمێنین ده بێت په یوه ندی پێویست هه بێت. له ڕوویه که وه ، 
له ش ڕاس���ته وخۆ منه . له ڕوویه کی دیکه ش���ه وه ، چڕی و پڕی جیهان من له  له شم 
جیاده کاته وه . کشانه وه ی جیهان به ره و فاکتۆره کانی بوونم له ش له  من نزیکده کاته وه . 

ئه م کشانه وه یه ش تێپه ڕبوونێکی به رده وامی بوونی منه . 
لێ���ره دا ده توانی���ن پێناس���ه ی ل���ه ش، وه ک���و سروش���ت-بۆ-ئێمه  بکه ی���ن. 
ڕوونکردنه وه که ش���مان ئه وه  ده رده خات، که  له ش تێپه ڕبوونێکی به رده وامه . له ش، 
وه کو بنکه ی هه ستکردن بۆ ئاماژه کردن ئه وه یه ، که  من ده که ومه  ئه ودیوی چونکه  
من ڕاس���ته وخۆ له به رده م په رداخه که ، مێزه که  یان ئه و دره خته ی ده یبینم ئاماده م. 
هه ستکردن دووری له نێوان بابه ته که  و هه ستکه ره  له ناوده بات. له هه مانکاتدا، له به ر 
ئه وه ی هه ستکه ره که  له شه  دوورییه که ش ده مێنیته وه . له ش، که  بنکه ی ئامێره کانه  
به س���ه ریدا تێده په ڕین؛ من ده توانم بۆ گه یشن به  پێکهێنانی ئاڵۆزی دیکه  تێپه ڕی 
بک���ه م. له گه ڵ ئه مه ش���دا هه موو پێکهێنانێکی نوێ ئام���اژه  بۆ له ش وه کو بنکه ی 
ئاماژه کردن���ه کان ده کات. که واب���وو، له ش، له به ر ئ���ه وه ی تێپه ده کرێت ڕابردووه . 
ب���ه اڵم، ئاماده بوونێکی ڕاس���ته وخۆی هه سته کانی)بوون-بۆ-خۆ(ش���ه  و ئاماژه  بۆ 
بنک���ه ی ئاماژه کردنه کان ده کات، که  ڕووی له  پێکهێنانێکی نوێ کردوه . له  هه موو 
پڕۆژه یه کی بوون-بۆ-خۆوه  ده گاته  ئه و ئێستایه ی، که  لێی ڕاده کات. له  یه ک کاتدا 
خاڵی ده س���تپێکردن و ده رچوونیشه . خاڵی ده س���تپێکردن و ده رچوونیش منم و 

ده مه وێت ئه و بوونه ی خۆم ڕه تبکه م، که   هه مه . 
ئ���ه م بۆچوونه  به رده وام ڕه تی ده که ین و له  دایکیش ده بێته وه  خاڵی ده رچوونه  
و ناتوانم لێوه ی ده س���تپێنه که م و)پێویس���تی( هه ڵکه وتنی منه . له  دوو سه ره وه  
پێویستییه . له سه رێکه وه  ناسینه وه یه کی به رده وامی بوون-بۆ-خۆیه  له الیه ن بوون-
له نێو-خۆوه  و ئه و فاکتۆره  ئۆنتۆلۆجییه یه ، که  ڕایده گه یه نێت بوون-بۆ-خۆ بوونێکه  
ناتوانێت ببێت به  بناخه ی خۆی. بوونی له ش ئه و ڕاستییه  ده گه یه نێت ئه و هه بووه  
بناخه ی نه بوون نه ک بوونی خۆیه تی؛ من به و ڕاده یه ی خۆمم]هه مانکات[له شی خۆمم. 
به و ڕاده یه ی ئه وه  نیم، که  هه م نابم به  له شی خۆم. من به  هۆکاری له ناوچوونییه وه  
لێی ڕاده که م. به اڵم هیچ بابه تێکی لێپێک نا هێنم چونکه  ئه وه ی به رده وام ڕاده کات 
منم. له ش له  سه رێکی دیکه شه وه  پێویس���تییه ؛ ڕێگرێکه  له نێو جیهاندا له به رده م 
تێپه ڕبوونه که دا. له م ڕووه وه  هیچ جیاوازییه کی له ڕیزکردنی شته کانی نێو جیهان، بۆ 
ڕێگرتن نییه . ئێمه  ده توانین ئه م دوو پێویستییه  پێکه وه  گرێبده ین و یه کێتییه ک له  
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نێوانیاندا دروست بکه ین: بوون-بۆ-خۆ جیهان تێپه ڕده کات و به و تێپه ربوونه  جیهان 
ده هێنێته  کایه وه . تێپه ڕبوونی توێژینه وه ی جیهان نییه ، به ڵکو مامه ڵه کردنه  له گه ڵیدا 
تاک���و بتوانێت لێیده رچیت. هه روه ها گرنگه  بۆچوونێک���ی هه نده کی تێپه ڕبوونه که  
کاریگه ر بێت. لێره دا هه بوویه کی بڕاوه  ده بێت به  بارودۆخێکی پێویست بۆ پڕۆژه ی 
ڕه سه نی بوون-بۆ-خۆ. بارودۆخێکی پێویست بۆ من، که  له ودیو ئه و جیهانه وه ی من 
پێکم هێناوه  ببم به وه ی نیم یان نه بم به وه ی هه م. ئه م بارودۆخه  له  ناخی هه وڵدانه  
له  کۆتایی به ده ره که مدایه . ئه و ش���ته ی، که  منه  و هێشتا پێی نه گه یشتوم، بێجگه  
له  ش���ێوازی نه بووندا، ناناس���رێت و ناگیرێت. له  هه موو ش���وێنێکدا هه یه  و خۆی 
تێپه ڕده کات و بۆ دامه زراندنی پرۆژه کانم دێته  پێشه وه . هه موو شته کان ئاماژه ی بۆ 
ده که ن و بوونی بۆ من ده رده خه ن به بێ ئه وه ی ئاوه ڕیان لێبده مه وه  چونکه  ئه وه ی 

ئاماژه ی بۆ ده کات خودی بوونمه . 
نابێت واتێبگه ین ئاماژه که ره که  بنکه یه کی ڕووتکراوه  و چه ق وه ستاوه ی ئامێره کاته . 
به پێچه وانه وه ، دینامیکییه تی بنکه که ، گرنگ نییه  له سه ر کرده وه  دامه زرابێت یان نا، 
به گوێره ی گۆڕانکارییه کان و ناسنامه که شی پێناسه ی بۆ داده نرێت. ئه م ڕاستییه ش 
به پێچه وانه وه  ناناس���رێت چونکه  ئه وه ی جیهان پێکده هێنێت و له گۆشه نیگایه که وه  
ده ڕوانێته  ڕابردوو؛ بۆنموونه  له  پرۆژه کانمدا بوون ڕه تده که م، منم. ده توانم نکۆڵی 
له وه بکه م، که  من ئه م یان ئه و ش���ته  نیم. له م ڕووه وه  له ش، بۆ نموونه  ئه م ش���ته  

دراوه  نه ناسراوه  و بارودۆخێکی پێویسته  بۆ کرده وه کانم. 
ئه گه ر خواس���ت و نیاز بۆ گه یشتن به  ئاکامێک به س بوونایه  و یاساکانیش بۆ 
به کارهێنانی ئامێره کان پێویست نه بوونایه  ئه وا نه مده توانی جیاوازی نێوان ویست 
و ئاره زوو، خه ون و کرده وه ، ناڕاس���ت و ئه وه ی له نێ���و داکه وتایه  بدۆزمه وه . هیچ 
پرۆژه یه کم نه ده هاته  نیۆ جیهاته وه  چونکه  بوونی له نێو بیرکردنه وه دا به س بوو. له  
ئاکامیش���دا بوون-بۆ-خۆم له گه ڵ جیانه کردنه وه ی داهاتوو و ڕابردوودا له ناوده چوو. 
فینۆمینۆلۆج���ی ک���رده وه  دابه ش���کردنی به رده وامی ک���رده وه کان داده مه زرێنێت. 
هه مه ک���ی و بیرۆکه  ڕووتک���راوه کان وه کو)کابرێته ره که  نابێ���ت بگیرێ(، بیرۆکه ی 
ته کنیک���ی و کۆنکرێتی بۆ کابرێته ره که  به  کاردێن له نێو ئه و به س���تێنه  ڕه هایه وه  
له یه ک���دی جیاده کاته وه . بارودۆخی بیرۆکه  ته کنیکییه که  به و جۆره ی له  کرده وه که  
جیانابێته وه  فاکتۆری بوونی بڕاوه ی منه . ئێس���تا، بۆ ئه وه ی کێش���ه که  به ته واوی 
ڕوونبکه ینه وه ، من، که  خاوه نی ڕابردوومم، له سه ر ئه و له ناوچوونه ی له  منداڵییه وه  
توش���م ده بێت، ڕابردوو ئاماژه  بۆ بوون-له نێو-خۆ ده کات. که وابوو، له ش فاکتۆری 
ڕاب���ردووه  و ئاماژه  بۆ له دایکبوون ده کات: ئه مه ش ئ���ه و له ناوچوونه یه  ده بێت به  
هۆکار بۆ ده رچوونی من له  بوون-له نێو-خۆوه،  که  بوونی منه  و منیش نامه وێ ئه و 
بم. له  دایکبوون، ڕابردوو، هه ڵکه وت پێویستی بۆچوون و مه رجه  فاکتۆرییه کان بۆ 
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کرده وه کانم له نێ���و جیهاندا-وه کو له ش هه موویان بۆ منن. ئه مانه  به  هیچ جۆرێک 
بارودۆخێکی هه ڵکه وتووی ده روونم نین، به ڵکو بوینادێکی هه میشه یی ئه گه ره کانی 
ئاگامه ندیمن. ئاگامه ندیشم ئاگاییه  له  جیهان و پرۆژه یه کی به رزه  و ڕوو له  داهاتووم 

ده کات. 
له م بۆچوونه وه  پێویسته  دوو شت بناسینه وه ؛ هه ردووکیان پێکه وه  هه ڵکه وتن و 
له  واتا به ده ریشن؛]وه کو ده لێێن[ من ئیفلیجم، کوڕی فه رمانبه رێکم یان کرێکارێکم، 
ته مه ڵم، هه مانکات پێویس���ته  ش���تێکی دیکه ش بم؛ فه ره نسی، ئه ڵمانی، ئینگلیز؛ 
پرۆلیت���ار، بورژوا، ئه رس���تۆکرات، هت���د. یان زه بون و نه خ���ۆش بم چونکه  به بێ 
شاردنه وه ی جیهان ناتوانم له  جیهان بکۆڵمه وه . له دایکبوونم مه رج بۆ ئه و بابه تانه  
داده نێت خۆیان بۆ من ده رده خه ن )وه کو بابه تی خۆش���گوزه رانی پێویستییه کانی 
ژیان و ڕاس���ته قینه  قه ده خه کراوه  کۆمه اڵیه تییه کان و سنوردارێتی شوێن(؛ ڕه گه زم 
به وجۆره ی که س���انی دیک���ه  ده یبینن و چینه که م به گوێ���ره ی ژیانی کۆمه اڵیه تی؛ 
نه ته وه که م و بونیادی ده روونیم؛ هه ڵویس���تم، ڕاب���ردووم؛ هه موویان پێکه وه ، که  
من ده مه وێت تێپه ڕیان بکه م وه کو بارودۆخی پێویس���ت بۆ بوونی جیهان ده بن به  

یه کێتییه کی تێهه ڵکێشراو بۆ بوونم له نێو جیهاندا و هه روه ها بۆ له شم. 
لێره وه  واتای پێناس���ه که مان بۆ له ش چاکتر ئاش���کرا ده بێت: له ش فۆرمێکی 
پێویستی بوونی هه ڵکه وتووی منه . هه ڵکه وتنه که  له وێدا ده رده که وێت، که  تێده گه ین 
ل���ه ش بۆ ئێمه یه ؛ ئێمه  هه ڵبژاردنین؛ بوون هه ڵبژاردنه . ته نانه ت ئیفلیجییه که ش���م 
له ب���ه ر ئه وه ی ده مه وێ بژیم هه ڵمبژاردووه  و ب���ه  دانانی پرۆژه کانم تێپه ڕی ده که م 
یان ده یکه م به  ڕێگرێکی پێویس���ت بۆ بوونم. من ئیفلیج نیم، ئه گه ر خۆم ئیفلیجی 
هه ڵنه بژێرم. ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خشێت، که  ئه و ڕێگه یه  ده گرمه به ر من تیایدا 
به  ئیفلیجی ده رده که وم،)ده ڵێم به رگه یناگرم، شه رمه زارم، ده یشارمه وه ، به  هه موو 
که سێک ده ڵێم و شانازی پێوه  ده که م یان به  هۆکاری سه رنه که وتنه که می داده نێم.( 
له ش پێویس���تییه که  ب���ۆ هه ڵبژاردن و ده بێت به  مه رجیش بۆ سه ربه س���تییه که م؛ 
سه ربه ستی بێ هه ڵبژاردن نییه . ده بێت به  واتای چه مکی له ش بۆ من بگه ین چونکه  
له ش ناناس���رێت و یه کێکیش له  بابه ته کانی نێو جیهان نییه ، که  من ده یانناسم و 
به کاری���ان ده هێنم. من به بێ ئاگایی له  بوونی خۆم هیچ نیم، که وابوو ده بێت له ش 
بخرێت���ه  نێو ئاگاییه وه . له الیه که وه ، له ش، وه ک���و ئامێرێک ده توانم بیگرم و به بێ 

ئه وه ی بزانم چ جۆره  ئامێرێکه  بیناسم.
ئه گ���ه ر خۆمان ب���ه م ڕوانینه وه  ببه س���تینه وه  هیچ جیاوازیی���ه ک له نێوان ئه و 
ته لیسکۆپه ی زانایه ک ته ماشای ئه ستێره کانی پێده کات له گه ڵ له شمدا نادۆزینه وه . 
له ڕاس���تیدا، ئه گه ر پێناسه ی له ش، وه کو بۆچوونێکی هه ڵکه وتوو بۆ جیهان بکه ین 
ده بێ���ت بزانین چه مکی بۆچوون دووجۆر په یوه ن���دی دیاریده کات: په یوه ندی به و 
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بابه تانه وه  هه یه  له ش مامه ڵه یان له گه ڵدا ده کات و په یوه ندیش���ی به و هه بوه شه وه   
هه یه ، ک���ه  خاوه نی له ش و بۆچوونه که یه . کاتێک مامه ڵه  له گه ڵ له ش-وه -بۆچوون 
ده که ی���ن په یوه ندی دووه م ڕادیکااڵنه  له  یه که م جیاده بێت���ه وه . ئه م جیاوازییه  له  
بۆچوونه وه  به رانبه ر جیهان ڕادیکااڵنه  ده رناکه وێت)بۆنموونه  ته ماشاکردن، ڕوانگه  
یان دووربین(، که  ئامێری ده ره کین و له ش نین. گه شتیارێک له  هاوینه هه واره که یه وه  
ته ماش���ای ده ش���ت و ده ر ده کات: ئه و هاوینه هه وار و ده شت و ده ره ، دره خته کان 
و بنمیچی هاوینه هه واره که ش، که  ئاس���مانی ش���اردۆته وه  ده بینێت. دووری نێوان 
هاوینه هه واره که  و که سه که  له  دووری نێوان چاوه کانی دیمه نی پان و به رینی ده شت 

و ده ره که  که متره .
بۆچوون ده توانێت له ش له نێو خۆیدا ون بکات. چاویلکه  یان دووربین ده بن به  
شتێکی زیادکراو بۆ ئه ندامه کانی هه ستکردن. له حاڵه تی بۆچوونی ڕه هاشدا جیاوازی 
نێوان بۆچوونه که  و که س���ه که  نامێنێت. که سه که  ناتوانێت دووره په رێز ڕاوه ستێت 
و بۆچوونێکی نوێ به رانبه ر ئه و بۆچوونه  دروس���تبکات. ئه م فاکتۆره شه  ده بێت به  
خه سڵه تی له ش. له ش ئه و ئامێره یه ، که  من ناتوانم وه کو ئامێره کانی دیکه  به کاری 
بهێنم و ئه و بۆچوونه یه ، که  بۆچوونێکی دیکه ی له سه ر دروستنابێت. له به رئه مه یه  
له س���ه ر گرده که وه ، که  ب���ه  ڕوانگه یه کی چاکی داده نێم له و کاته دا ته ماش���ای نێو 
دۆڵه ک���ه  ده که م بۆچوونم دیاریده که م و ئه م بۆچوونه ش���م له ش���مه . به اڵم ناتوانم 
ته ماشای له شم به بێ ئاماژه کردن بۆ شته   بڕاوه کان بکه م. که وابوو، له ش به  زانراوی 

و به رزییه وه  بۆ من نییه : ئاگامه ندی ڕاسته وخۆ ئاگایی له  له ش نییه . 
باش���تره  بڵێین ئاگامه ندی بوونێکی )له ش(یی هه یه . لێره وه  په یوه ندی نێوان 
له ش-وه کو بۆچوون و ش���ته کان ده بێت به  ده ره کی و په یوه ندی نێوان ئاگامه ندی 
و له ش���یش به  په یوه ندییه کی بوونگه رانه . ئایا مه به س���ت له  په یوه ندی بونگه رانه  

چییه ؟ 
یه که م، ئاشکرایه  ئاگامه ندی ده توانێت، وه کو ئاگامه ندی له ش هه بێت. که وابوو، 
له شم بونیادێکی ئاگاییانه ی ئاگامه ندیمه . له به رئه وه ی له ش بۆچوون یان گۆشه نیگایه ، 
که  له سه ر ئه و بۆچوونه  دانامه زرێت، ئه وا له سه ر ئاستی ئاگامه ندییه ک، که  خاوه نی 
تێڕامان نییه ، ئاگامه ندی له ش په یدا نابێت. له ش سه ربه خۆ-ئاگاییه کی له  تێڕامان 
ب���ه ده ره . ئایا ده توانین له گه ڵ هه مووجۆره  ئاگاییه کی له  تێڕامان به ده ر دایبنێین؟ 
ئه مه ش کارێکی مه حاڵه ، چونکه  ئاگایی له  تێڕامان به ده ر خۆ-ئاگاییه  و پڕۆژه یه که  

سه ربه ستانه  ڕوو له  خۆی ده کات و بناخه ی نه بوونی خۆیه تی. 
ئاگامه ندیی���ه ک ڕوو له  ده ره وه  نه کات ئاگاییه  له  له ش؛ ئه و بوونه یه  به زاڵبوون 
به سه ریدا و له ناوبردن خۆی ده کات به  ئاگامه ندی. بوونێکه  ئاگامه ندی به بێ ئه وه ی 
پێویست بکات ئه و بێت خۆی به و ده کات و هه مانکات بۆ ئه وه ی خۆی به وه بگه یه نێت، 
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که  هێش���تا نییه تی، تێپه ڕی ده کات. به کورتییه ک���ه ی، ئاگایی له  له ش البه الیی و 
ئاوڕدانه وه یه . ئه و ش���ته یه  پشتگوێ ده خرێت و به بێ ده نگ تێپه ڕ ده کرێت. له گه ڵ 
ئه مه ش���دا، له ش ئاگامه ندییه ؛ ئاگامه ن���دی بێجگه  له  له ش چی دیکه  نییه . ئه وه ی 
له ودی���و ئه وه وه  هه یه  هیچ���ه  و بێده نگییه . ئاگامه ندی له ش ل���ه  ئاگامه ندی هێما 
ده چێت. هێماش له سه ر له شه و یه کێکه  له  بنه ڕه ته کانی بونیادی له ش. ئاگایشی له 
 هێما هه یه ، ئه گینا ئێمه  ناتوانین له  واتاکه ی تێبگه ین. به اڵم هێما بۆ تێگه یشتن له  
واتاکه ی تێپه ڕده کرێت و له پێناوی گه یشتن به  واتا پشت گوێ ده خرێت و به  ته نیا 

نابینرێت. ته ماشا هه میشه  ده ڕوانێته  شتێک، که  له ودیو هێماوه یه . 
ئاگامه ندی له ش���یش البه ال و ئاوه ردانه وه یه  له وه ی، که  ئاگامه ندی پێکهێناوه . 
به بی ئه وه ی پێویس���ت ب���کات ئه و ئاگامه ندی  بێت. ئه م���ه ش ئاگامه ندی ده کات 
به  ئاگاییه ک���ی له  بیردۆزه  به ده ری ئه و هه ڵوێس���ته ی کاریگه ره . ئاگامه ندی له ش 
زۆرجار له گه ڵ کاریگه رێتییه  بنه ڕه تییه که دا تێکه ڵده کرێت. گرنگه  واتای کاریگه رێتی 

بزانین. 
بۆ ئه م مه به سته  ده بێت زۆرتر له  جیاوازی بدوێین. کاریگه رێتی، وه کو تێڕامان 
کاریگه رێتییه ک���ی پێکهاتوو به  ئێمه  ده ناس���ێنێت و ئاگاییه  له  جیهان. هه موو ڕق 
و کینه یه ک ڕه ق و کینه یه  به رانبه ر ش���تێک؛ توڕه یی هه س���تکردنه  به  ئاماده بوونی 
ش���تێک ڕقمان لێیه تی، که  دادوه رانه  نییه  ی���ان هه ڵه یه ؛ به زه یی به زه یی هاتنه  به  
که س���ێک  و هتد. له م نموونانه دا مه به س���ته  به رزه که مان ڕووی له جیهان کردووه  و 
هه س���تی پێده کات. جۆره  ڕه تکردن و ڕه تدانه وه ی ناوه کییان تێدایه . ئێمه  خۆمان 
له س���ه ر زه مینه ی هه ڵبژاردن و به رزێتی ده دۆزینه وه . به اڵم، شیله ر سه لماندویه تی، 
که  ”مه به س���ت” له  خه سڵه ته  کاریگه ره  ڕه وانه کان جیاده بێته وه . بۆنموونه ، ئه گه ر 
من توش���ی ژانه س���ه ر بم، ئه وا له نێو خودی خۆمدا کاریگه رێتییه کی مه به س���تدار، 
ک���ه  ڕوو له  ژانه که  ده کات ده دۆزمه وه  و ده بێت بڕیار له س���ه ر به رگه گرتنی ژانه که  
بده م یان له ناویبه رم. لێره دا مه به س���ته که  کاریگه رێتییه که یه؛ کرده وه یه کی ڕه وان 
و پڕۆژه یه . ئاگامه ندییه کی ڕوانه  له  ش���تێک. ئه مه  ئاگایی نییه له  له ش ، که  ئێمه  
ده مانه وێت باس���یبکه ین. له ڕاستیدا، مه به سته که  نابێت به  هه موو کاریگه رێتییه که . 
کاریگه رێتی تێپه ڕکردنه  و تێپه رکردنه که ش پێشبین ده کات. ئه مه  به  ڕێگه ی بوونی 
ئه و)س���ۆزه  ڕووتکراوانه وه ( ده س���ه لمێنین، که  بۆڵدوین به  هه ڵ���ه  ناویبردوون. به  
بۆچوونی بۆڵدوین، ئێمه  به بێ ئه وه ی هه ستکردنێکی کۆنکرێتیمان هه بێت ده توانین 
له نێو خۆماندا جۆره  س���ۆزێک بدۆزینه وه . ئه گه ر که سێک باسی جۆرێک ئازارم بۆ 
بکات، که  ژیانی پیرۆی تاڵکردوه ، من بیرده که مه وه ، که  پیرۆ چه ند ئازاری چێشتوه . 
من نازانم ئه و چه ند ئازاری چێش���توه  و هه س���تیش به  ئازاره که ی ناکه م. ئه مجۆره  
هه س���تکردنانه  ده که ونه  نێ���وان زانین و کاریگه رێتی ڕاس���ته وخۆوه و  الی بۆڵدین 
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ڕووتک���راوه ن. به اڵم میکانیزمی ڕووتکردنه وه که  نادیاره . ئایا کێ ڕووتیانده کاته وه ؟ 
ئه گه ر په یڕه وی پێناس���ه که ی الپۆرت بکه ین ده بێت له  ڕووتکردنه وه دا بیر له  چه ند 
بوونیادێکی دوور وه ستاو بکه ینه وه ، که  به بێ یه کدی ناتوانن هه بن. پێویسته  سۆزه  
ڕووتک���راوه کان به  چه مکه  ڕووتکراوه  ڕه وانه کان دابنێین یان بڵێین ئه م ڕووتکراوانه  

جۆرێکن له  شێوازه کانی ئاگامه ندی. 
ڕوانینمان بۆ س���ۆزه  ڕووتکراوه کان ده ریده خات، که  مه به ست و پڕۆژه ی ڕه وانی 
سۆزن. ئێمه  ڕوو له  ئازار و شه رم ده که ین، خۆمان لێیان ده پارێزین و ئاگامه ندی خۆی 
ڕه تده کات، به اڵم به  چۆڵی. خه م له وێدا هه یه و بابه تی و به رزه  به بێ ئه وه ی بوونێکی 
کۆنکرێتی هه بێت. باش���تره  چه مکی کاریگه رێتی ئه ندێش���اوی بۆ ئه مانه  دابنێین. 
بێگومان نکۆڵی له  گرنگیان بۆ داهێنانی هونه ری و توێژینه وه ی س���ایکۆلۆجییانه  
ناکرێت. ئه وه ی له  شه رمکردنی ڕاسته قینه ، بۆنموونه ، جیایانده کاته وه  ژیانه . که وابوو، 
خه سڵه تی کاریگه رێتی ڕه وان هه یه ، که  پڕۆژه ی کاریگه رێتی تێپه ڕیده کات. ئێمه ش، 
وه کو ش���یله ر مامه ڵه ی له گه ڵدا ناکه ین و به جۆرێک)هیۆلی( نێو ته وژم و جواڵنی 
ئاگامه ندی دانانێین. بۆ ئێمه  ئه و ڕێگه یه یه  ئاگامه ندی تێدایه  و هه ڵکه وته کانی تێدا 
دا ده مه زرێت. ئه و ڕووکه شه  ئاگامه ندیییه ، که  ئاگامه ندی بۆ گه یشتن به  ئه گه ره کانی 
تێپه ریده کات و ده بێت به  خۆده رخستنی ڕاسته وخۆی ئاگامه ندی به بێ ئه وه ی په نا 
بۆ بیردۆزه  به رێت. ده ش���ێ خه مێک ڕه وان بێت، به اڵم له وانه یه  مه زاجیش بێت یان 

کاریگه رێتی، ڕازیبوون و ڕازینه بوونێکی ڕه وان بێت. 
به گش���تی ئه مه  به )هه س���تکردنی هاوبه ش( ناوزه دده کرێ���ت.)58( زۆرکه م ئه م 
هه س���تکردنه  ده رده که وێت. ئێمه  له  ڕێگه ی پڕۆژه کانمانه وه  به ره و جیهان تێپه ڕی 
ده که ین. له به رئه مه  دژواره  به  ته نیا و دابڕاوی له س���ه ری بکۆڵینه وه . هێشتا چه ند 
ئه زمونێک���ی تایبه ت هه ن ب���ه  ڕه وانی لێیان تێده گه ی���ن، به تایبه تی ئازاری له ش. 
که وابوو، بۆ ئه وه ی چاو ببڕینه  سه ر بونیادی ئاگامه ندی له ش ده بێت له م ئه زموونه  

بکۆڵینه وه . 
من چاوه کانم دێش���ێن، به اڵم پێویس���ته  په رتووکه  فه لسه فییه که  ئه م ئێواره یه  
به ته واوی بخۆێنمه وه . پرۆژه ی ئاگامه ندیم په رتووکه که  و ڕاستییه کانه  له ودیو بوونی 
په رتووکه که وه . له ش���م خۆی ده رناخات و به ڵکو خاڵی ده رچوون و بۆچوونی منه . 
وشه کان یه ک له  دوای یه ک دێن و ده ڕۆن؛  ده یانخوێنمه وه ، وشه کانی خواره وه ش،  
که هێشتا نه م خوێندوونه ته وه سه ر به  زه مینه یه کی ڕێژه یین یان له نێو الپه ڕه که دان، 
ک���ه  له نێو زه مینه ی په رتووکه که دان و په رتووکه ک���ه ش له نێو زه مینه یه کی ڕه هایه  

58   لێره دا سارته ر چه مکی یۆنانی)کۆنیه یستیسس(ی به کارهێناوه . ئه م چه مکه  وشه یه کی لێکدراوه  
چه مکه که   هه ستکردن.  و)ئه یستیسس(،واته   هاوبه ش  واته   پێکهاتووه :)کۆنیۆس(،  به ش  دوو  له   و 

هه ستکردنی تێکڕایی یان هاوبه شی نێوان هه موو هه سته کانی له ش ده رده بڕێت.)وه رگێڕ(  
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به ناوی جیهانه وه . ئه وان له نێو زه مینه که یانه وه ، که  جیاوازییه که ی دیار نییه ، بانگم 
ده که ن و له نێو هه موویه کی ناسکدا خۆیان کۆده که نه وه ؛ خۆیان ده خه نه  به رچاوم. 
له نێو ئه م هه موو ڕووداوانه دا له ش���م به ش���اراوه یی ده مێنێته وه  و جواڵنی چاوه کانم 
ده بێت به سه رنجی بینه ر. ئه وه ی بۆ من هه یه  و خۆی ده رده خات وشه  ڕیزکراوه کانه . 
ڕیزکردن���ی وش���ه کانیش له نێو کاتێکی ده ره کییدا په یوه ندی ب���ه  کاتبوونی منه وه  
هه یه . جواڵنی ڕس���ته  وه س���تاوه کانیان له نێو جواڵنی ئاگامه ندی مندایه . جواڵنی 
ئاگامه ندیشم، که  میتافۆرێکه  بۆ پێشکه وتن، جواڵنی چاومه . دژواره  جواڵنی چاوم 
له  پێش���که وتنی حاڵه تی ئاگامه ندیم جیابکه مه وه . به اڵم له  هه موو س���اتێکدا، که  
ده خوێنمه وه  چاوه کانم ده یه شێن. گریمان بابه ته کانی نێو جیهان ئاماژه  بۆ ئازاره که  
ده که ن؛ بۆنموونه ، په رتووکه که ی ده یخوێنمه وه . دژواریش���ه  وشه کان له و زه مینه وه  
جیابکه ینه وه ، که  له سه ری پێکدێن. ده شێ له به ر چاوم بله رزن یان بیر له  واتاکانیان 
بکه مه وه ، دووجار ڕسته یه ک بخوێنمه وه  یان به  سێ جاریش له  واتاکه ی تێنه گه م. 
ده ش���ێ ئه مانه  له گه ڵ قوڵبوونه وه م له  خوێندنه وه ک���ه دا که مببنه وه  و منیش چاو 
ئێشه که م له بیربچێته وه . به اڵم ئه مه  مه به ستی ئێمه  نییه . به ڵکو به دوای ڕێگه یه کدا 
ده گه ڕێیین ئاگامه ندی ئازاره که ی تێدابێت. له سه ره تاشه وه  له وانه یه  که سێک بپرسێت 

چۆن ئه و ئازاره  ده بێت به  ئازاری چاو؟ 
ئای���ا ئاماژه کردن ب���ۆ بابه تێکی به رز ناکه ین یان بۆ ل���ه ش ناکه ین، که  له  نێو 
جیهان���دا هه یه ؟ بێگومان ئازار زانیاری له باره ی خۆیه وه  ده گه یه نێت. مه حاڵیش���ه  
ئ���ازاری چاو، په نجه  یان س���ک تێکه ڵ بکه ین و جیاوازیه کانی���ان نه زانین. له گه ڵ 
ئه مه شدا ئازار مه به ستدار نییه . هیچ هێمایه کی شاراوه  یان زانینێک له  چاوئێشه دا 
نیی���ه . مادام ئاگامه ندی هه یه  ئه وا ئازاره که  خودی چاوه  و له  ئازاره کانی دیکه  به  
بوونیدا جیاده کرێته وه . چاوئێشه ش پێویستی به  هه موو ئه و کارانه  هه یه  له پێشتر 
باسمانکردن. به اڵم ئێستا پێویس���ت ناکات باسیان بکه ین. ئازار بیرکردنه وه یه کی 
تێڕامانانه  نییه  و ئاماژه  بۆ له ش، وه کو بوونێک بۆ که سانی دیکه  ناکات. چاوه کان 
توش���ی ئازار ب���وون و ئێمه ش بۆ ڕوونکردن���ه وه ی ناوی چاوئێش���ه مان بۆداناوه . 
چاوئێش���ه  به بێ ده ربڕین له  ئازاره کان���ی دیکه  جیاده کرێته وه  و ئه مه ش په یوه ندی 
به  بوونیه وه  هه یه . ئه م ئازاره  له  هیچ شوێنیکی جیهاندا له گه ڵ هه بووه کاندا نییه . 
نه که وتۆت���ه  الی چه پ و ڕاس���تی په ڕتووکه که وه ، له ناوه ڕاس���ته که یدا نییه ، که  له  
ئاکام���ی خوێندنه وه که م ده رده که ون و له نێو له ش���مدا، وه کو بابه ت)ئه و بابه ته ی 
که س���انی دیکه  ده یبینن و ده س���تی لێده ده ن( نییه . له نێو ئه و له شه ش���دا نییه ، 
که  بنکه ی بۆچوونه . ناتوانین بڵێین ئازاره که ]له ده ره وه [خۆی س���ه پاندوه . ئه مانه  
وێنه ی ئه ندێش���اوین و له  واتا به ده رن. که وابوو، ئازار له نێو شوێندا نییه . هه روه ها 
ناکه وێت���ه  نێو کاتی ده ره کیش���ه وه ؛ به ڵکو خۆی ده کات به  ش���تێکی کاتی و له م 
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خۆبه کاتیکردنه وه  کاتی جیهانیش ده رده خات. ئایا ئازار چییه ؟ به ئاسانی ده ڵێین، 
بابه تێکی ڕوونی ئاگامه ندییه  و بوونیشی له وێدا خۆ نوسانێتی به  جیهانه وه ، که  له  
خوێندنه وه که مدا به رجه سته  ده بێت. ئازار له ودیو هه موو مه به ست و زانینێکه وه یه ، 
چونکه  خۆی ده هاوێته  نێو هه موو کارێکی مه به س���تدار و زانینێکه وه . کارێکه ، که  

نابێت به  بناخه  بۆ بوونی خۆی.  
هێشتا له سه ر زه مینه ی بوونی ڕه وانه وه  ئازار، وه کو خۆبه ستنه وه یه کی هه ڵکه وتوو 
به جیهانه وه  ده توانێت بێ بیرکردنه وه  له نێو ئاگامه ندییدا هه بێت و تێپه ڕیش بکرێت. 
ئاگای���ی له  ئازار ڕه تدانه وه یه کی ناوه کییه  به رانبه ر جیهان. له هه مانکاتدا له نێو ئازار 
ی���ان له نێو خۆیدایه . ئازاری ڕه وان نییه ، س���ه ر به و کاتیگۆرییانه یه  پێناس ناکرێن 
و باس���یان ناکرێت. به اڵم ئاگایی له  ئازار پرۆژه یه  به ره و ئاگایی دیکه ، که  له  ئازار 
به ده ره . ئه م ڕاکردنه ی ئاگامه ندی بابه تێکی ده روونی نییه  و پڕۆژه یه که  ئاگامه ندی 
بێ بیرکردنه وه  ده یگرێته به ر. ئه مه ش، وه کو ده رکه وتنی په رتووکه که یه ، که  ئێستا به 
 په له  ده خوێنرێته وه  و وشه کانی له ته نیشت یه کدی ڕاده وه ستن یان هه موو جیهان به  
دوودڵی کونکراوه . ئه مه  خه سڵه تێکی تایبه تمه ندی هه بوویه کی له شداره ، که  ده مانه وێت 

لێیڕابکه ین. ئه مه  ئه و ئاگامه ندییه  پێکده هێنێت و ئاگامه ندیش تێپه ڕیده کات. 
گریم���ان، که س���ێک ده ڵێت، تۆ کاتێ���ک گرانییه که  به  ت���ه رازوو ده پێویت، که  
ئازاره که  له نێو یه کێک له  ئه ندامه کانی له ش���دا کاری خۆی ده کات. ئازاری چاو له  
کات���ی بینیندا ده دۆزیته وه . که چی من له  کاتی خوێندنه وه که دا هه س���ت به  ئازاری 
په نجه  بڕاوه که شم ده که م. ئه م ئازاره  ناکه وێته  سه ر خوێندنه وه که . گرنگ نییه  من 
چه ند به ناو خوێندنه وه که دا قووڵببمه وه ، جیهان هه رگیز ون نابێت. خوێندنه وه که م 
ئاماژه  بۆ جیهان ده کات و به  زه مینه یه کی پێویس���تی داده نێت. ئه م دڵنیابوونه ش 
که م ئاگاییم له  جیهان ناس���ه لمێنێت، به ڵکو جیهان به  زه مینه  داده نێت. ڕه نگه کان 
له به ر چاون، ناڕۆن، جواڵنی ش���ته کانی ده وروبه رم و ده نگه کان ده مێننه وه . به اڵم 
به  جیاوازییه کانیانه وه  ده که ونه  به س���تێنی پشت خوێندنه وه که م. له شم نابێت به و 
بۆچوونه  گش���تگره ی جیهان ئام���اژه ی بۆ ده کات. له هه مانکاتدا گش���تگرییه که ی 
خ���ۆی نادۆڕێنێت چونکه  هه موو پێکهاته کانی ئاگامه ندیم له ودا کۆده بنه وه . له گه ڵ 
خوێندنه وه ک���ه دا به و ڕاده یه ی من هه م ڕوانینه کان تێپه ڕده که م یان چاوه کانم ده بن 
به  شێوه  و ده که ونه  پشت به ستێنی هه موو له شه وه . له سه ر ئه م زه مینه  چاوه کانم 
ئه و ئه ندامی بینینانه  نین که س���انی دیکه  ده یان بینن. بینینم به شێکه  له  بونیادی 
هه م���ووی ئاگامه ندیم له  جیه���ان. ئاگامه ندی ئاگاییه  له  جیه���ان؛ جیهان و له ش 
به رده وام به  شێوازی جیاواز خۆیان ئاماده ی ئاگامه ندیم ده که ن. ئاگاییم له  هه مووی 
جیهانیش زه مینه یه  بۆ خۆده رخس���تنی ش���تێکی هه نده کی و ت���اک، وه کو)ئه و(. 
کاتێک ده خوێنمه وه ، من ئه و له ش���ه م له سه ر کورسییه که  دانیشتوم و سێ یارد له  
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په نجه ره که وه  دوورم، ژووره که ش پله ی گه رمای خۆی هه یه . من نابم به  ش���تێکی 
دیکه . تاکو هه موو له ش���م له ناونه چێت ئازاری په نجه  بڕاوه که م له ناوناچێت. به اڵم 
به و ش���ێوه یه ی هه م ئازاره که  له نێو زه مینه ی به س���تێنی هه موو له ش���مه وه  خۆی 
ده شارێته وه . ئازاره که  ناڕوات، منیش لێی بێ ئاگانیم و له  منه وه  دوور نیی . ئه گه ر 
بمه وێ���ت الپه ڕه ی په رتووکه که  به  په نجه  بگۆڕم ئازاری په نجه م به بێ ئه وه ی پێیی 
بزانم جارێکی دیکه  ده بێت به  هه ڵکه وت و له سه ر زه مینه ی هه ڵکه وته کانی دیکه ی 
له شم خۆی ده رده خاته وه . بێجگه له مه ، ئه م بۆچوونه  له گه ڵ ڕوانینی ئه زمونگه رییدا 
کۆک���ه ، ک���ه  گوایه  خوێندنه وه که  زۆرتر به  ئازاری په نجه  یان پش���ت ئێش���ه  تێک 
ده چێت، نه ک ئازاری چاو. ئازاری چاو ڕاس���ته وخۆ په یوه ندییان به  خوێندنه وه وه  
هه یه . وش���ه کان له  هه موو حاڵه تێکدا به ره و ئازاره که م ده به ن. ئازاری په نجه  یان 
پشت ئێشه  ناسینه وه ی جیهانه ، وه کو زه مینه  و ئاماژه کردنه  بۆ به شێکی تایبه تی 

بونیاده که ی له ش و له وێشه وه  بۆ جیهان. 
گریم���ان م���ن خوێندنه وه که م ده بڕم و بیر له  ئازاره ک���ه  ده که مه وه . ئه مه  ئه وه  
ده گه یه نێ���ت من تێڕامانی ئاگامه ندیم بۆ ئاماده بوونێکی ئاگامه ندانه م ده گوێزمه وه . 
شێوازێکی تێڕامانی ئاگامه ندیم له سه ر ئازاره که  ناسییه وه  و به ره و ڕووی بابه تێکی 
دیکه م دان���ا. ده بێت بۆچوونه که ی پێش���ومان له س���ه ر تێڕام���ان بیربکه وێته وه : 
تێگه یشتنێکی گشتگرانه یه  به بێ بۆچوون؛ زانینێکه  ده یه وێت خۆی تێرکات و ببێت 
به  بابه تی و شته زانراوه که ش له  دووره وه  دانێت و بیری لێبکاته وه . یه که م جواڵنی 
تێرامان، که وابوو، تێپه ڕکردنی خه س���ڵه تی ڕه وانی  ئاگامه ندییه  له  نێو ئازاره که دا 
و ڕووکردنه  ل���ه  ئازاره که  تاکو بیکات به  بابه تی بیرکردنه وه . ئه گه ر تێڕامان ته نیا 

هاریکارکه ربێت ئه وا ئازاره که  ده بێت به  بابه تێکی ده روونی. 
بابه تێکی ده روونی ناس���راو له  ڕێگه ی ئازاره وه  نه خۆش���ییه . ئه م بابه ته  هه موو 
خه سڵه ته کانی ئازاری تێدایه ، به اڵم بابه تێکی به رز و ناچاالکه . ڕاسته قینه یه که  سه ر 
ب���ه  کاتی جیهان و ئاگامه ندی نییه  و خاوه ن���ی کاتی ده روونی خۆیه تی. که وابوو، 
ده کرێت به  پێوه ر و سنوور بۆ زۆرشتیش داده نرێت. هه رچه نده  له نێو ئاگامه ندییدا 
خۆی ده رده خات له وێشه وه  جیاوازه . له گه ڵ گۆڕانکارییه کانی ئاگامه ندیدا به رده وام 
ده مێنێت���ه وه . مانه وه ک���ه ی ده بێت به  ته ڵخی و ته مه ڵی نه خۆش���ییه که . له الیه کی 
دیکه وه ؛ نه خۆش���ییه که  خاوه ن���ی یه کێتی و ناوه وه  و کتوپڕیی���ه ، که  ئاگامه ندی 
هه یه ت���ی، ب���ه اڵم پل���ه ی خاوه نییه تییه که ی ده گۆڕێ���ت و که متره . له س���ه ره تاوه  
نه خۆشییه که  یه کێتییه کی ته واوه ، دابه شنابێت و به رده وامی خۆی هه یه  چونکه  له 
 ده ره وه ی ئاگامه ندییه  و خاوه نی ڕابردوو و داهاتوشه . به رده وامییه که  پرۆژه ی کاته  
بنه ڕه تییه که یه  و به  ش���ێوازی جیاواز ڕاڤه ی بۆ ده کرێت و ده ڵێین، نه خۆش���ییه که 
 ”ده چێته نێوه” ،”توشده بێت” و هتد. ئه مانه  باسی خه سڵه ته کانی نه خۆشییه که  له 
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 به رده وامییه که یدا ده که ن. خه س���له تێکن له  ئاهه نگی دڵنه وازی ده چن. ئه و ئازاره  
کورته ی کتوپڕ سه رهه ڵده دات و نامێنێت تێڕامان به  گۆڕانی ئاگامه ندییه کی ئازاراوی 
و ئۆقره گ���ری دانانێت. ئه م ئازاره  کورتانه ، وه کو بێده نگی له  ئاهه نگی دڵنه وازییدا 
به ش���ێکن له  نه خۆش���ییه که . پێکه وه  بوونیان ئاهه نگ و ڕه فتاری نه خۆشییه که یه . 
وه ک���و کتوپڕییه که ی ناچاالک و جادوگه رانه یه ؛ خۆی ته مه ن درێژ ده کات و ده بێت 
به  خاوه نی کاتی خۆی. له شێوازی جۆراوجۆردا ده رده که وێت و خۆشی ده شارێته وه . 
له م ڕه فتاره دا له  بابه ته کانی نێو کات و ش���وێن ناچێت. ئه و کاته ی مێزه که  نابینم 
له به رئه وه ی���ه ، که  ڕووم له  ش���وێنێکی دیکه کردوه . به اڵم هۆکاری هه س���تنه کردن 
به  نه خۆش���ییه که  الچوونی نه خۆشییه که یه . له ڕاس���تیدا، لێره دا جۆره  دیارده یه ک 
س���ه رهه ڵده دات و ل���ه و فۆرمه  ده چێت، ک���ه  ده روونناس���ه کان ناویده نێن)وه همی 
سترۆبۆس���کۆپی(. الچوونی نه خۆشییه که  پاشگه ز بوونه وه یه . نه خۆشییه که  جۆره 
 زینده وه رێکه  فۆرم، به رده وامی و ڕه فتاری هه یه . نه خۆشه که ش جۆرێک نزیکبوونه وه ی 
له گه ڵدا په یداده کات. وه کو دیارده یه کی نوێ سه رهه ڵده دات. ئه و کاته ی نه خۆشه که   
توش���ی ده بێت ده ڵێت، ئه م���ه  قه یرانی پاش نیوه ڕۆمه . تێڕامان به ش���داری  ئه م 
قه یران���ه  ناکات، به اڵم ب���ه  درێژایی ڕۆژه که  ئه زمونه کان پێک���ه وه  گرێده دات. ئه م 
تێهه ڵکێش���کردنی ناسینه وانه  خه س���ڵه تی تایبه تی خۆی هه یه ؛ نایه وێت بابه تێک 
پێکبهێنێت، که  به  ئاماده نه بوونی ئاگامه ندیش به رده وام بمێنێته وه )به و شێوه یه ی 
ڕق و کینه  له ودیو ئاگامه ندییه وه  خۆی حه ش���ارده دات(. ئه و کاته ی نه خۆشییه که  
ده ڕوات بۆ هه میشه  له ناوده چێت. هیچ به شێکی له  پاش خۆی جێناهێڵێت. ئه گه ر 
جارێکی دیکه  س���ه رهه ڵبدات جواڵنه که ی ناچاالکانه  و کتوپڕ ده رده که وێت. هه ست 
به  نیش���انه کانی سه رهه ڵدانه که ی ده که ین؛]ده ڵێین[ جارێکی دیکه  توشی ده بم یان 
توش���ی بووم و ده زانم ئه و نه خۆشییه م گرتۆته وه . ئازاره کان له سه ره تای هه ڵدانی 
نه خۆشییه که وه  ئه و ش���ێوازه  ناسراوانه  نین ئاگامه ندی به  وردی سه رنجیان بدات، 
به ڵکو بانگه وازن بۆ س���ه رهه ڵدانی له سه رخۆی نه خۆش���ییه که . له الیه کی دیکه وه ، 
گرنگه  ئه وه  بزانین، که  من نه خۆش���ییه که  به  ئازاره که وه  ده به س���تمه وه . ئه مه ش 
نه خۆشییه که  ناکات به  هۆکاری ئازاره کان به ڵکو هه ر یه کێک له و ئازارانه  به  نۆتێکی 
نێ���و ئاهه نگه که  داده نێم. کتوپڕ ده بن به  هه موو ئاهه نگه که  و به ش���ێکی ئه ویش. 
له گه ڵ س���ه رهه ڵدانی هه ر یه کێک له  ئه وان، من هه س���ت به  هه موو نه خۆش���ییه که  
ده که م و له هه مانکاتدا هه ر ئازاره ش له ودیو نه خۆشییه که وه یه  چونکه  نه خۆشییه که  
تێهه ڵکێشراوی هه موو ئازاره کانه  و له  ڕیگه ی ئه وانیشه وه  خۆی پێشده خات. هێشتا 
نه خۆشی له  ئاهه نگ ناچێت. نه خۆشی ئه زمونێکه  زیاناوی؛ دووری له نێوان ئازار و 
ئاگامه ندییه دا نییه ، که  بیر له  ئازاره که  ده کاته وه . نه خۆش���ی شتێکی  به رزه ، به اڵم 
دوور نییه . وه کو تێهه ڵكێشه یه کی گشتی له  ده ره وه ی ئاگامه ندیدایه  و له  شوێنێکی 
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دیکه شدا له  بوونه وه  نزیکه . هه روه ها له نێو ئاگامه ندیشمدایه  و به  هه موو دانه کانی 
گازی لێده گرێت و خۆی ده خزێنێته  ناوی و هه موو نۆته کانی بۆ داده نێت. نۆته کان و 
دانه کانی ئاگامه ندی منن. ئایا له م ئاسته وه  چی به سه ر له شدا دێت؟ ئێمه  باسمانکرد، 
که  جۆره  دابڕانێک له گه ڵ یه که م ساتی پڕۆژه ی تێڕامانه وه  دێته  پێش. بۆ ئاگامه ندی 
ل���ه  تێڕامان به ده ر ئازاری له ش بوو؛ بۆ ئاگامه ندی تێڕامانیش نه خۆش���ی و له ش 
دوو ش���تی جیاوازن. نه خۆش���ی فۆرمی خۆی هه یه  و په یداده بێت و له ناوده چێت. 
له  تێڕاماندا ئێمه  ڕوو له  بابه ته که  ده که ین، بۆنموونه  پێش ئاماده بوونی که س���انی 
دیکه  له ش، وه کو بابه تێکی بیرکردنه وه  له به رده م ئاگامه ندیدا ڕاناوه ستێت. تێڕامانی 
ئاگامه ندی ڕوو له  نه خۆشییه که ده کات. مادام نه خۆشی فۆرمی تایبه تی خۆی هه یه ، 
وه ک���و ئاهه نگه که  بوونێکی تاک و به رزی هه یه،  ئه وا بۆ بوون-بۆ-خۆ ده گه ڕێته وه . 
له  ڕێگه ی ئازاره کانیش���ه وه  خۆی ده رده خات و ده بێت به  بناخه ی یه کێتی هه موو 
ئازاره کان. به و ڕاده یه ی من که ره س���ه  به  نه خۆشییه که  ده ده م نه خۆشییه که  سه ر 
به  بوونی منه . من مانه وه  و گه شه کردنی له سه ر جۆرێک ژینگه ی سست و ناچاالک 
ده خه مه گه ر و فاکتۆری ئازاره کانی به  پڕۆژه  داده نێم. ئه مه ش سس���تی و ناچاالکی 
بوونی منه . نه خۆش���ییه که  له سه ر ئه م سیس���تی و ناچاالکییه م ده خوات و خۆی 
تێرده کات. جادوگه رانه  هه موو هێز و ته وانای خۆی له وێوه  دێنێت و له  )ئه نتیۆس( 
ده چێت، که  به  خاک خۆی ده ژیاند.)59( له شی من خۆی له  شێوازێکی دیکه ی بووندا 
ده دۆزێته وه  و ئه مه ش به  )له شێکی ده روونی( داده نێم. به اڵم به ته واوی نازانین چییه  
چونکه  ئه و تێڕامانه ی ده یه وێت ئاگایی له  ئازار بێت نه بووه  به س���ه رچاوه ی زانین . 
ئه و نه خۆش���ییه که ، وه کو بابه ت ده ناسێت و ئه و بابه ته ش کارتێکه ره . له سه ره تاوه  
که س���ه که ی ئازاری هه یه  ڕقی ل���ه  ئازار ده بێته وه . هه ندێکج���ار ناتوانێت به رگه ی 
بگرێ���ت یان حه زیلێبکات و به های بۆ دابنێت. له به ر ئه مه ، نه خۆش���ی نه زانراوه  و 
ئێمه  ته نیا توش���ی ده بین. له ش���یش له  نه خۆشییه که دا بوونی به رجه سته ده کات و 
به  هۆکاری ئاگامه ندیش���ه وه  ناخۆشی ده چێژێت. بۆ ئه وه ی بونیادی زانین بۆ له ش 
پێکبهێنین به و شێوه یه ی تێڕامان هه یه تی، ده بێت له ش له به رده م که سانی دیکه دا 
ڕاوه ستێنین. ئێمه  لێره دا ئه م خاڵه  ڕوونناکه ینه وه،  چونکه  ده بێت بونیادی بوونی 

له ش-بۆ-ئه وان باس بکه ین. 

 59    ئه نتیۆس پاڵه وانێکی نێو ئه فسانه ی یۆنانه . باوکی ناوی پۆسیدۆن و دایکیشی زه مین بووه . 
که سێکی ئازا و زۆرانباز بووه . له گه ڵ هه رچ که سێکدا زۆرانبازی کردبێت کوشتویه تی و سه ره که ی بۆ 
دروستکردنی په رستگایه ک بۆ باوکی هه ڵگرتوه . له به رئه وه ی دایکی زه مین بووه  ئه م پاڵه وانه  چه ند له  
خاکه وه  نزیک بووبێت و له سه ر خاک بووبێت به هێزتر بووه . به هه ڵگرتن و به رزکردنه وه شی یان دابڕانی 

له  زه مینه وه  الوازبووه .)وه رگێڕ(
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ئێستا، ده بینین ئه م له شه  ده روونییه ، که  پرۆژه یه کی ئاگامه ندییه  له سه ر بوون-
له نێو-خۆ، س���ه رچاوه ی هه موو دیارده  ده روونییه کانه  و کینه  و خۆشه ویستی یان 
کرده وه کان کاریتێده که ن. به و ڕاده یه ی له ش���ێکه  به  ئ���اگا ئه وا ده بێت به  گرتنی 
بوون-له نێو-خۆ له الیه ن ئاگامه ندییه وه ؛ به و ڕاده یه ی به  ده س���ت نه خۆشییه وه  یان 
ڕق و کینه  و تێڕامانه وه  ده ناڵێنێت ئه وا پڕۆژه یه که  له سه ر بوون له نێو خۆ. له گه ڵ 
ئه مه ش���دا ده توانێت ببێت به  نوێنه ری هه ر یه کێک له  دیارده  ده روونییه کان و ئه و 
هێزه  جادوگه ره ی پێکه وه  ده یانبه س���تێته وه . که واب���وو، پانتاییه کی ناوه وه یه ، که  
تیایدا الیه ن���ی ده روونی به رده وام ده مێنێته وه . پانتاییه ک���ه ش الیه نی به رز و نزم 
یان ڕاس���ت و چه پی نییه ؛ دابه ش ناکرێت. ئه مه ش خه سڵه تی ڕاسته قینه ی الیه نی 
ده روونییه . مه به س���تمان له م خاڵه ش ئه وه  نییه ، که  ده روون به  له شه وه  نوساوه ، 
به ڵکو له ش جه وهه ری ڕیکخراوه  ده روونییه که یه  و مه رجیش���ه  بۆ به رده وامبوونی. 
ئه مه یه  ده بێت به  بنه مای هه موو میتافۆره  میکانیکی و کیمیاوییه کان و ڕوونکردنه وه ی 
ڕووداوه  ده روونییه کان.   ده مانه وێت له مه  تێیبگه ین، له نێو ئه ندێشه ماندا وێنه که ی 
پێکبهێنین و له  ڕێگه یه وه  ئه و هه ستانه  بهێنینه کایه وه ، که  په یدانه بوون. دواجاریش، 
ئه مه یه  هانمان���ده دات و به ڕاده یه کیش بیردۆزه  س���ایکۆلۆجییه کان، وه کو ئه ودیو 
ئاگامه ندی و بیره وه ری ده س���ه لمێنێت. ئێم���ه  ئازارمان به  نموونه  هێنایه وه  ئه گینا 
نموونه ی دیکه ش هه ن ده توانین باس���یان بکه ین. پێویسته  ئه وه ش بزانین کاتێک 
ئازارم���ان نییه  یان ڕازیبوون و ڕازینه بوونێکی دیاریک���راو نادۆزینه وه  بوون-بۆ-خۆ 
له  پڕۆژه کردنی خۆی له ودیو هه ڵکه وته  ڕه وانه کانه وه  ناوه س���تێت و واز له  له شیش 
ناهێنێ���ت. چاالکییه کانی)کۆینس تێتیک(، که وابوو، ڕه وانه  و ڕوو له ده ر نیه  و بێ 
ڕه نگه  و ناس���ینه وه یه کی ڕووتی ده روونه . ئ���ه م چێژوه رگرتنه  بێ تامه ی بوون-بۆ-

خۆیه  له  نوسراوێکی دیکه دا به  هێلنجدان ناوزه دمانکرد.)60( 
هێڵنجدان له ش���م له ب���ه رده م ئاگامه دیم���دا به رجه س���ته ده کات. هه ندێکجار بۆ 
ده ربازبوون له  هێڵنجدان په نا بۆ خۆش���ی یان ناخۆشی ده به ین. به اڵم ئه و کاته ی 
ئازار یان خۆش���ییه ک س���ه رهه ڵده دات خۆی، وه کو فاکتۆر ده رده خات و له س���ه ر 

زه مینه ی هێڵنجدانه که وه  په یداده بێت. 
ئێمه  هێڵنجدان به  میتافۆر دانانێین. به پێچه وانه وه ، له سه ر بناخه ی ئه م هێڵنجدانه یه  
هه موو هێڵنجدانێکی کۆنکرێتی و ئه زمونی)وه کو هێڵنجدان له  ڕێگه ی خواردنی گۆشتی 

خراپ، خوێن و پیسایی و...هتد( دروستده بن و ئێمه  توشی ڕشانه وه  ده که ن.  

60  سارته ر ئاماژه  بۆ ڕۆمانه که ی به ناوی)نۆسیا(یان هێڵنجدان ده کات. ئه م ڕۆمانه  له  ساڵی )1938( 
باڵوکرایه وه ، به  یه کێک  له  ڕۆمانه  فه لسه فییه کان داده نرێت،   سارته ر  تیایدا باسی گۆڕانی بێهوده یی 
ژیان له  ڕیگه ی پڕۆژه ی نوسینه وه  ده کات. ڕۆکانتان، پاڵه وانی ڕۆمانه که  به  پڕۆژه دانان واتا به  ژیان 

ده به خشیت.)وه رگێڕ(  
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2 – له ش-بۆ-که سانی دی 
ئێمه  باسی بوونی له ش���مان بۆ خۆمانکرد. له سه ر ئه م زه مینه  ئۆنتۆلۆجییه وه  
ل���ه ش ته نیا ئه مه یه  و به دوای ئه ندامی له ش و خانه کانیدا ناگه ڕێین. ئه و بنکه یه یه  
هه م���وو ئامێره -بابه ته کانی جیهان ئاماژه ی بۆ ده که ن یان ئه و بوونه  هه ڵکه وتوه یه  
بوون- بۆ-خۆ له سه ری ڕاده وه ستێت. ئه م دوو شێوازه ی بوون ته واوکه ری یه کدیین. 
به اڵم له ش ده زانێت، وه کو بوون-بۆ-خۆ ڕه هه ندی دیکه ی هه یه ؛ زه مینه ی دیکه شی 
له س���ه ری ڕاده وه ستێت. ئه ویش بوونێتی بۆ که س���انی دی. پێویسته  ئه م الیه نه ی 
ل���ه ش له م بۆچوون���ه  ئۆنتۆلۆجییه وه  ڕوونبکه ینه وه  و بزانین چۆن له ش���ی من بۆ 
که س���انی دیکه  و له شی که سانی دیکه ش بۆ من ده رده که وێت. له پێشتر ئه وه شمان 
سه لماند، که  بونیادی بوونم-بۆ-که سانی دیکه  له  بونیادی بوونی-که سانی-دیکه  بۆ 
من ده چێت. بۆ کارئاس���انی، له  ڕوانگه ی بوونی که سانی دیکه وه  بۆ من ده ڕوانینه  
سروشتی له شی-که سانی دیکه . له  به شی پێشوی ئه م نوسراوه شدا ڕوونمانکرده وه ، 
که  له ش ئه وه  نییه  له پێش���دا بوونی که سێکی دیکه  بۆ من ده رده خات. له ڕاستیدا، 
په یوه ندی بنه ڕه تی نێوان من و که سانی دیکه  په یوه ندییه کی ده ره کی نێوان له شمانه . 
ب���ه اڵم ئه گه ر ڕه تدانه وه ی ناوه کی له گه ڵ���دا نه بێت له  په یوه ندییه که  تێناگه ین. من 
ده بێت به وجۆره  هه س���ت به  که س���ێکی دیکه  بکه م، که  من بۆ ئه و ده بم به  بابه ت. 
که وابوو، ده رکه وتنی که س���ه که  له سه ره تاوه  به ره نگاریکردن نییه ، به ڵکو به شێکی 
زنجیره ی په یوه ندییه کانمه  له گه ڵیدا. به تایبه تی له وێدا، که  گوتمان که سه که ش بۆ 
من ده بێت به  بابه ت یان ئه گه ر حه ز بکه ین ده ڵێم، که سه که  له پێشدا سه رهه ڵده دات 
و ئینجا له دواییدا له شی ده ناسم. له شی که سانی دیکه  بونیادی دووه مه . له  دیارده ی 
به  بابه تکردنی که س���ێکی دیکه دا، که سه که ، وه کو بابه تێکی به رزی-به رزێتی خۆی 
ده رده خات. منیش به  دانانی پڕۆژه کانی به رزێتییه که ی ئه و تێپه ڕده که م و خۆم به 
 ئه گه ره کان ده گه یه ن���م. به رزێتییه که ی له نێو کایه کردنه که دا ده رده هێنم؛ ئه و وه کو 
بابه ت به رزێتییه  و له نێو جیهاندا ده یناسم. له  بنه ڕه ته وه ، وه کو ڕیزکردنی ئامێره کان 
له نێو جیهانی مندا ده ره که وێت و ده بێت به  بنکه ی دووه می ئاماژکردنه کان. ده زانم، 
ک���ه  ئه و بنکه یه  من نییه . ئه م نیش���انانه ، که  من ده رناخ���ه ن، نابن به  پێکهاته ی 
ش���ته کان و خه س���ڵه تی البه الن. که س���ێکی دیکه ، به وجۆره ی بینیمان، نابێت به  
چه مکی پێکهێنانی جیهان. نیش���انه کان هه ڵکه وت و خه س���ڵه ت و ڕووداوی خۆیان 
هه ی���ه . بنکه ی ئاماژه کردنه که ش���یان بوونی به رزی که س���ه که ی دیکه یه ، که  بیری 
لێده کرێته وه  یان تێپه ڕده کرێت. ڕیزکردنی دووه می بابه ته کان که س���ه که ی دیکه  بۆ 
م���ن، وه کو ڕێکخه ری ڕیزکردنه که  ده رده خات. که س���ه که  به و ئامێره  داده نێت، که  
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خۆشی ئامێر دروستده کات. به اڵم من ده توانم تێپه ڕیبکه م و له نێو هه موو شته کانی 
جیهاندا بۆ مه به ستی خۆم به کاری بهێنم. که وابوو، له پێشدا، که سێکی دیکه  له ناو 
ش���ته کاندا وه کو ئامێر ده بینرێت. شته کاندا منیش، وه کو ئامێر ده رده که وم و ئه و 
له ش���ه م ئاماژه ی بۆ ده کرێت. که وابوو، له ش���ی که سانی دیکه یه  البه ال ئاماژه ی بۆ 

ده کرێت و له نێو شته کاندا ده رده که وێت. 
له ڕاس���تیدا بۆچوونم له س���ه ر له ش ڕاناوه س���تێت چونکه  به کارهێنانی له شم له  
به کارهێنانی ئامێره کانی دیکه  ناچێت. من هه وڵمدا له  ڕێگه ی بیرکردنه وه وه  له ش���م 
له نێو جیهاندا به  ئامێرێکی ڕه وان دابنێم. ئاکامی ئه م کاره ش ڕووخانی جیهان بوو. 
له الیه کی دیکه وه ، له به ر ئه وه ی من که س���انی دیکه  نیم، له ش���ی که سانی دیکه  بۆ 
من ده بن به و بنکه یه ی بۆچوونی خۆمی له س���ه ر دامه زرێنم و ئه و ئامێره ی له گه ڵ 
ئامێره کانی دیکه دا به کاری بهێنم. هه موو ئامێره کان ئاماژه  بۆ له شی که سێکی دیکه  
ده که ن. ئه ویش ئاماژه  بۆ بابه ت گه لێکی دیکه  ده کات. که وابوو، له نێو جیهانی مندا 
خۆی ڕاگرتوه  و ئاماژه  بۆ له شی منیش ده کات. له شی که سێکی دیکه  ڕادیکاالنه ش 
له  له ش���ی منه وه  جیاوازه . ئه و ئامێره یه ، که  نابێت به  من و هه مانکات به کاریشی 

ده هێنم. له شی که سێکی دیکه  که سه که یه  و ئامیرێکی به رزێتییه . 
ئه م ئاکامانه  بۆ ئه ندامی هه س���تکردنی که س���ه که ش، وه کو تێهه ڵکێش���ه یه کی 
دامه زرێنراو، دروس���ته . ئێمه  ئه گه ری ناس���ینیمان الی ئه و له  ڕێگه ی له ش���ییه وه  
نادۆزینه وه . ناس���ینه که  له سه ر به  بابه تبوونی من بۆ که سه که  دێته کایه وه . ئه مه ش 
په یوه ندییه کی بنه ڕه تی منه  له گه ڵ که س���ه که دا. له م په یوه ندییه دا جیهانی منیش 
به ره و الی ئه و ده ڕوات. به  ناس���ینه وه ی خۆش���م جارێکی دیکه  به رزێتییه که ی ئه و 
تێپه ڕده که م و ڕوو له  ئامانجه کانم ده که م. ئه مه ش له سه ر ئه و ڕاستییه  دامه زراوه ، 
که  من ”له وێدام” و ئه و زانینه ی که سه که  له باره ی من و جیهانه وه  هه یه تی ده بێت 
به  زانین، وه کو بابه ت. ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت، زانینه که  ده بێت به  خه سله تێکی 
که س���ه که ی دیکه . خه س���ڵه تێک منیش ده توانم ]له  ڕێگه ی ئه وه وه [ بیناسم. ئه م 
زانینه ش به  به تاڵی ده مێنێته وه چونکه  من پرۆس���ه ی زانینه که ی ئه و نادۆزمه وه  و 
پرۆس���ه یه کی به رزێتی ڕه وانه  و ده بێت له ناوه وه   بیناسیت و له نێویدا بیت. ئه وه ی 
م���ن ده یزانم ئه و زانینه یه  له وێدا یان بوونی زانینێکه  له وێدا. ئه م ڕێژه گه رایه تییه ی 
ئه ندامی هه س���تکردن، که  خۆی بۆ من ده س���ه لمێنێت و ناتوانم بیری لێبکه مه وه ، 
یه که مج���ار ئه و کاته  هه س���تی پێده که م، که  که س���ه که  بۆ من ده بێ���ت به بابه ت. 
هه س���تکردنه که  له  مه ترس���ی به ده ره  چونکه  که سه که  به ش���ێکه  له  جیهانی من و 
ڕێژه گه رایه تییه که ی نابێته  هۆکاری ڕووخاندنی جیهانم. هه س���تکردنی که س���ه که ی 

دیکه  وه کو زانین ناسراوه . 
لێ���ره دا هه ڵ���ه ی زانایانی س���ایکۆلۆجیمان ب���ۆ ڕوونده بێته وه ، که  پێناس���ی 



هه ستکردنه کانی من به  هه ستکردنی که سانی دیکه وه  ده به ستنه وه  و ڕێژه گه ریش بۆ 
هه ستکردن له سه ر بوونی بۆ که سانی دیکه  داده مه زرێنن. ده بینین چۆن ئه م هه ڵه یه  
ده بێت به  ڕاس���ت له  کاتێکدا له سه ر نهۆمێکی دروس���ت دایده نێین و ڕاسته قینه ی 
بوون و زانین ده ستنیش���ان ده که ی���ن. بابه ته کانی نێو جیهانی من البه ال ئاماژه  بۆ 
بنک���ه ی ئاماژه کردنی بابه ته کان ده کات، که  بوونی که س���ێکی دیکه یه . به اڵم ئه و 
بنکه یه  بۆ من له  بۆچوونێکی-له  بۆچوون به ده ره وه ، که  بوونی منه  یان له ش���مه . 
به کورتییه که ی ده توانم بڵێم، هه رچه نده  دروس���تیش نییه ، من که سه که ی دیکه  به  
ڕێگه ی هه سته کانم ده ناسم. به وجۆره ی که سێکی دیکه  ئامێره  و من به کاریده هێنم 
کۆی ئه ندامی هه ستکردنه کانیش���ه ، که  خۆی بۆ زانینی هه سته کی من به رجه سته  
ده کات؛ ئ���ه و فاکتۆرێکه  له به رده م فاکتۆرێکی دیکه دا خۆی ده رده خات. له س���ه ر 
بنه مای بوون و زانین ده توانین توێژینه وه  له س���ه ر ئه ندامی هه س���تکردنی که سانی 
دیکه  به و شێوه یه ی هه سته کانی من ده یانناسێت بکه ین. توێژینه وه که  بۆ کارکردنی 

ئه ندامانی هاستکردن گرنگه . 
به اڵم زانینه که  بۆ من ده بێت به  بابه تێکی ڕه وان. لێره دا بۆنموونه ، کێشه ی)بینینی 
پێچه وانه کراو( س���ه رهه ڵده دات. له ڕاستیدا، ئه ندامی هه ستکردنی که سانی دیکه  به  
هیچ ش���ێوه یه ک نابێت به  ئامێری هه س���تکردن بۆ ئه وان؛ به ڵکو زانینه  بۆ ئه وان؛ 
به و ڕاده یه ی زانینه که  له  شێوازی بابه تدا له نێو جیهانی مندا هه یه ، کارێکی زانینی 

ڕه وانه . 
بێجگه  له مه ، ئێمه  له شی که سێکی دیکه مان له سه ر ئاماژه کردنێکی البه ال له نێو 
ئامێره کانی نێو جیهاندا پێناسکرد. له ڕاستیدا ئه م پێناسه یه  بوونی که سانی دیکه مان 
له وێدا و له نێو گۆشت و ئێسک بۆ ناسه لمێنێت. به دڵنیاییه وه ، له شی که سانی دیکه  
له  هه م���وو ئاماژه کردنێکدا ئاماده یه  چونکه  ئه وان ئامێ���ره کان به کارده هێنن. ئه م 
ژووره ی من تیایدا دانیشتوم و چاوه ڕێی خاوه نی ماڵه که م له شی خاوه نی ماڵه که م 
بۆ ده رده خات. ئه و کورس���ییه  ش���وێنی دانیش���تنه که یه تی و له  په نجه ره که شه وه  
ڕووناک���ی بۆ ناو ژووره که  دێ���ت و ئه و ده توانێت که لوپه له کان���ی ببینێت. ئه مانه  
هه موویان ئاماژه  بۆ بابه تێک ده که ن، که  کتوپڕ دێت و ناوه ڕۆکێکی پڕ به  هه موویان 
ده به خش���ێت. به اڵم هێشتا خاوه ن ماڵه که  نه هاتووه ، ئاماده نه بووه  و له  شوێنێکی 

دیکه یه . 
ده بینین ئاماده نه بوون ده بێت به  بونیادی بوون-له وێ. ئاماده نه بوون ئاماده بوونه -
له  ش���وێنێکی دیکه -له نێو-جیهاندا؛ به  منی���ش دراوه . کاتێک نامه ی ئامۆزاکه م له 
 ئه فریقاوه  ده گاته  ده س���تم بوونی ئه و-له  شوێنێکی دیکه دا به  من ده درێت. نامه که  
ئاماژه  بۆ ئاماده بوونه که ی ده کات. بوون-له  ش���وێنێکی دیکه دا بوونه  له  ش���وێندا؛ 
ئاماده بوونه که ش���ی به  له ش���ه. هیچ ڕێگه یه کی دیکه  نادۆزینه وه  تاکو کاریگه رێتی 



نامه ی ژنێک به س���ه ر خۆشه ویسته که یه وه  باسبکه ین. له شی دڵداره که  له  نامه که دا 
ئاماده ش نییه . مادام بوون-له  شوێنێکدا بوونه -له وێ و له نێو ڕێکخراوی ئامێره کاندایه  
و حاله تێک���ی کۆنکرێتییه  ئه وا فاکتۆر و هه ڵکه وتیش���ه . چاوپێکه وتنه که ی دوێنێ 
له گه ڵ پیرۆدا ته نیا حاڵه تێک نییه  هه ڵکه وتنی بوونی هه ردووکمان پێناس���بکات. 
ئاماده نه بوونه که شی ده بێته  سه رچاوه ی پێناسه کردنه که . فاکتۆری ئاماده نه بوونه که  
به  ش���اراوه یی له نێو ئامێره کاندایه ؛ ده رکه وتنی ئه و کتوپڕ هیچ ناخاته  س���ه ریان. 
که وابوو، له شی که سانی دیکه  فاکتۆره ، وه کو ئامێر و کۆی ئه ندامی هه ستکردنه کان 
له به رده م فاکتۆری بوونی مندا خۆی قوتده کاته وه . ئه و کاته ی که سانی دیکه  له نێو 
جیهاندا په یدا ده بن به  من ده درێن. ئاماده بوون و ئاماده نه بوونیان هیچ له  کێشه که  

ناگۆڕێت. 
بڕوانه ، ئێس���تا پیرۆ په یداده بێت و دێته ژووره وه . ده رکه وتنه که ی هیچ گۆڕانێک 
له  بونیادی په یوه ندییه که ی نێوان دروس���ت ن���اکات؛ ئاماده بوون و ئاماده نه بوونی 
هه ڵکه وت���ن. بابه ته کان ئاماژه  بۆ ئه و ده که ن؛ ئه و کاته ی پاڵ به ده رگاکه وه  ده نێت 
و ده یکاته وه  ده رگاکه  ئاماژه  بۆ ئه و ده کات، کورسییه که ی له سه ری داده نیشێت و 

هه موو شته کانی دیکه  به مجۆره  ئاماژه ی بۆ ده که ن. 
کاتێک پیرۆ له  ژووره که دا نه بوو ئه م بابه تانه  به هه مان شێوه  ئاماژه یان بۆ بوونی 
ئه و ده کرد. بێگومان، من بۆ ئه و هه م و له گه ڵیدا ده دوێم. به اڵم دوێنێش ئه و کاته ی 
ته له گرافه که ی بۆ ناردم و ئێستا له سه ر مێزه که م دامناوه  و باسی هاتنه که ی ده کات، 
م���ن هه بووم. ئه وه ی تازه یه  و ڕووده دات ده رکه وتن و ئاماده بوونێتی له نێو جیهاندا 
و من ته ماش���ای ده ک���ه م. ئه مه  چ واتایه کی هه یه ؟ پێش هه مووش���تێک فاکتۆری 
بوونی که سێکی دیکه ، که  هه ڵکه وتنی بوونێتی ئێستا ئاشکرایه  و نادیار نییه . ئه م 
فاکتۆره  بوونی که س���ێکی دیکه یه ، وه کو بوون-بۆ-خ���ۆ. ژیانێکی به رده وامی ئه وه  
له نێو هه س���تکردنی به  هێڵنجدان و ناسینی فاکتۆری بوونی خۆی. به کورتییه که ی 
ئه مه )کۆنیه ستیس���یا(ی ئه وه . ده رکه وتنی که س���ێکی دیکه  ئاش���کراکردنی تام و 

چێژێتی بۆ بوون.
ب���ه اڵم من هه س���ت به  تام و چێژی ئه و ناکه م. هێڵنج���دان بۆ ئه و زانین نییه ؛ 
هه ستکردنێکی پێش بیرکردنه وه  و بیردۆزه یه  سه باره ت شێوازی بوونی. تێۆه ڕبوونی 
هه ڵکه وتنه که یه  به ره و ئه گه ره کانی بوون-بۆ-خۆ. هه ڵکه وتنێکی بوونه ، که  سه پێنراوه  

و ڕه تیش ده درێته وه . 
ئ���ه م هه ڵکه وتنه یه  من ده یناس���م و ده زانم، که  من ئه و نی���م. له گه ڵ ڕووکردنم 
ب���ه ره و ئه گه ره کانی بوون���م تێپه ڕیده که م. تێپه ڕکردنه که ش به رزێتی که س���ه که ی 
دیکه  دیاریده کات. بوون-بۆ-خۆی که س���ێکی دیکه  ب���ه رده وام خۆی لێداده بڕێت و 
تێپه ڕی���ده کات. به اڵم، مادام من به رزێتی که س���ه که  تێپه رده که م، ئه وا هه ڵکه وتنی 
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بوونی ده چه قێنم و ڕێگه ی ناده مێ دژایه تی له گه ڵ فاکتۆری بوونیدا بکات و ده یکه م 
به  به شیک له و. که وابوو، هیچ دیوارێک له نێوان هه ڵکه وتنی ڕه وانی بوونی که سێکی 
دیکه ، وه کو تامکردنی بوونی خۆی و ئاگامه ندی مندا ڕاناوه س���تێت. بێگومان، من 

تامکردنه که  به  هه بوو داده نێم. 
له به ر ئه وه ی من له ده ره وه ی تامکردنه که دام ئه وه نده  ده زانم، که  له نێو جیهاندا 
هه یه . له شی که س���ێکی دیکه  بۆ من بوون-له نێو-خۆی ئه وه ؛ بوون-له نێو-خۆیه که  
له گ���ه ڵ بوون-له نێو-خۆیه کان���ی دیکه دا و منیش بۆ ئه وه ی ب���ه  ئه گه ره کانم بگه م 
تێپه ڕیده که م. له شی که سێکی دیکه ، که وابوو، به  دوو خه سڵه ته وه  خۆی ده رده خات: 
لێره یه  و ده توانێت له  شوێنی دیکه ش بێت؛ به  ئامێربوونی له  به ستێنێکی دیکه شدا 

داده مه زرێت. 
دووری نێوان له ش و کورس���ییه که  ده ش���ێ بگۆڕێت. له شه که  به م شێوه یه یه  و 
ده شێ به شێوه یه کی دیکه ش ده رکه وێت. له  داکه وتدا، ئه م دوو خه سڵه ته  یه ک شتن. 
دووه میان ده بێته  هۆکاری ئاماده بوونی یه که م. له ش���ی که سێکی دیکه  فاکتۆرێکی 
ڕووتی ئاماده بوونی ئه وه  له نێو جیهانی مندا. بوونێکه  له وێدا و ئه و شته یه . بوونی 
که س���ێکی دیکه ، وه کو که سێک-بۆ-من ئه وه  ده گه یه نێت، که  ئه و ئامێرێکه  خاوه نی 
زانینه . ئه م خه سڵه ته ش وابه س���ته  به  بوونێکی بابه تییه وه . ئه مه ش به  پێویستی 

بوونی که سێکی دیکه  داده نێین، که  ده بێت به  هه ڵکه وت بۆ من.
له وس���اته وه  که س���ێکی دیکه  په یدا ده بێت ده بێ بزانین، ک���ه  ئه و ئامێرێکه  و 
خاوه نی ئه ندامه کانی هه س���تکردنه . ئه مه ش ته نیا له وێدا خزمه تگوزاره  تاکو ببێته  
پێویستییه کی ڕووتکراوه ی ئه و بۆ له شی. له شی ئه و بۆ من له گه ڵ ڕووبه ڕوو بوونه وه م 
له گه ڵیدا ده بێت به  بابه تێک بۆ من. هه موو که س���ێک ئه ندامه کانی هه س���تکردنی 
هه یه، به اڵم پێویس���ت ناکات ئه م ئه ندامه  هه س���تکردنانه  ب���ن یان ده موچاوێکی 
ناسراو یان ئه م ده موچاوه  بێت. ده موچاو، ئه ندامه کانی هه ستکردن و ئاماده بوون 
ش���ێوازی هه ڵکه وتوی پێویستی بوونی ئه وه ، که  سه ر به  ڕه گه ز، چینێکی کۆمه ڵ 
یان ژینگه یه کن. تامکردنه که ی بوون بۆ ئه و ده بێت به  له شی که سه که  بۆ من. له ش 
هه ڵکه وتنێکی ڕه وانی ئاماده بوونه . به گشتی، له نێو کااڵ و جلوبه رگدا پێچراوه ته وه ، 
ماکیاج کراوه ، قژی بڕاوه  یان ڕیشی کورتکردۆته وه  و هتد. به اڵم پاش ماوه یه ک، 
که س���ه که  ده ناسم چه ند بارودۆخێک دێنه  پێش و تیایاندا شاردنه وه  و داپۆشینی 
ل���ه ش له ناوده چێت. منیش ئاماده بوونی خۆم له به رده م ئاماده بوونی هه ڵکه وتووی 
ڕه وانی ئه ودا ده بینم. له محاڵه ته دا، من ده توانم به شه کانی دیکه ی له ش ببینم. ئه م 
بینینه  ته نیا زانین نییه ؛ ناس���ینی هه ڵکه وتنێکی ڕه هایه  و ناس���ینه که ش جۆرێکه  

له  هێڵنجدان. 
له ش���ی که س���انی دیکه ، که وابوو، فاکتۆری به رزێتییه  و ئام���اژه  بۆ فاکتۆری 
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بوون���ی من ده کات. به اڵم له ش���ه که  به جۆرێ���ک نابینین، که  ته نیا ڕاوه س���تێت و 
په یوه ندییه کی ده ره کی له گه ڵ شته کاندا هه بێت. ئه مجۆره  وه ستانه  به سه ر له شێکی 
مردوودا ده چه س���پێت. له شی زیندووی که س���انی دیکه  بنکه ی ئاماژه کردنه کانه  و 
تێهه ڵکێشه ی هه موویانه . له بارودۆخه کان جیانابێته وه . له به رئه م هۆیه شه  پێویسته  
نه پرس���ین چۆن له شی که سێکی دیکه  له پێش���دا، وه کو له ش خۆی ده رده خات و 
دوایی به بارودۆخه کانه وه  گرێده دریت. له پێش���دا له ش و دوایی کرده وه  نییه . له ش 
هه ڵکه وتنێکی ده ره کی کرده وه کانی که سانی دیکه یه . جارێکی دیکه  له  به ستێنێکی 
دیکه وه  پێویس���تییه کی ئۆنتۆلۆجی ده دۆزینه وه . ئێمه ش له گه ڵ باسه که مان له سه ر 
بوونی له ش���م بۆ من ڕوونمانک���رده وه . هه ڵکه وتنی بوون-بۆ-خ���ۆ ته نیا له  ڕیگه ی 
به رزێتییه وه  هه یه . ئه و تێگه یش���تنه ی ب���ه رده وام ڕه تده کرێت و پیایدا ده چینه وه . 
تێگه یشتنی بوون-بۆ-خۆیه  له  بوون-له نێو-خۆ له سه ر زه مینه ی سه ره کی له ناوچوون. 
به هه مانشێوه ، له شی که سێکی دیکه  ناخرێته  نێو بارودۆخێکه وه  تاکو پێناسبکرێت. 
له شه که  ئه وه یه ، که  بارودۆخه که  ده هێنێته کایه وه . هه روه ها، له  ڕیگه ی به رزیتییه وه  
هه یه . هه رچه نده  ئه و به رزێتییه  له  س���ه ره تاوه  تێپه ڕده کرێت؛ له هه مانکاتدا بابه ته . 
له ش���ی پیرۆ، یه کمجار، ئه و ده س���ته  نییه  په رداخه ک���ه  هه ڵده گرێت؛ ئه م چه مکه  
هه وڵده دا الش���ه مان به  له ش���ێکی زیندوو بخاته  به رچاو. له شی ئه و تێکه اڵوییه کی 

ده ست و په رداخه . ده ستیشی بنه ڕه تی هه ڵکه وتنی تێکه اڵوییه که یه . 
دوور له  په یوه ندی نێوان له ش و ئه و بابه تانه ی توشی گرفتمان ده که ن هه رگیز 
له ش له  ده ره وه یاندا نادۆزینه وه . که وابوو، له ش���ی که س���انی دیکه  واتابه خش���ن. 
واتاکه ش���ی بێجگه  له  جواڵنی به رزێتی چی دیکه  نییه . له ش ئه و پارچه  گۆشته یه  
الی مێزه که وه  ده بینرێت، له س���ه ر کورسییه که  دانیش���توه  یان له سه ر شۆسته که  
پیاسه ده کات و هتد. له ش کۆی واتاکانی په یوه ندییه کانه  له گه ڵ جیهاندا. هه روه ها 
ده کرێت به  ئاماژه کردنیش بۆ هه وای هه ناس���ه دان، ئاو بۆ خواردنه وه  و خۆراک بۆ 
خواردن پێناس���بکرێت. له ش به بێ هێش���تنه وه ی په یوه ندییه کانی ناتوانێت خۆی 
ده ربخات. وه ک���و کرده وه  ژیان واتای به رزێتی به رزێتییه . له  سروش���تدا جیاوازی 
له نێوان کرده وه  و ژیاندا نییه . ژیان کۆی واتاکانه ، که  ڕوو له  بابه ته کان ده کات و 

له الیه ن جیهانه وه  ئاماده  نه کراوه .
 ژیان ش���ێوه ی له شی که سه که ی دیکه  نییه  به ڵکو زه مینه یه که  منیش ده توانم 
بیناس���م. له ش���ی ئه و، وه کو شێوه یه کی پڕ واتا له نێو به س���تێنی جیهانه وه  خۆی 

ده رده خات و به رده وام ده بێت به  زه مینه ش بۆ بوونی که سه که . 
لێره دا پێویسته  باس���ی جیاوازییه کی گرنگیش بکه ین: له شی که سه که ی دیکه  
خۆی بۆ)له شی من( ده رده خات. ئه مه ش ئه و خاڵه  ده ستنیشان ده کات، که  جۆره  
فاکتۆرێک ل���ه  بۆچوونی مندا به رانبه ر ئه و هه یه . ئێمه  تاکو)هه موو(ی له ش���ه که  
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نه ناس���ین له  واتای ژیانیش���ی تێناگه ین. ده ش���ی ئه و کاته ی ته ماش���ای ده ستی 
ده که ی���ن، زه مینه که ش به ته واوی خۆی ده ربخ���ات. ئاکامی ئه مه ش له و خاڵه دایه ، 
که  له شی که سه که ی دیکه  بۆ من هه موویه کی تێهه ڵکێشراوه . ئه مه ش ئه م واتایانه  

ده گه یه نێت.
1-من هه رگیز به بێ ئه م)هه موو(ه  له شی که سێکی دیکه  ناناسم.

2- هی���چ ئه ندامێکی له ش به ته نیا و به بی ئه و  نابینم. ئه ندامه کانی له ش ئاماژه  
بۆ)هه موو ی( له ش و ژیانی ئه و ده که ن. له م ڕووه وه ، ڕوانینم بۆ له ش���ی که سێکی 

دیکه  ڕادیکااڵنه  له ڕوانینم بۆ شته کان جیاوازه . 
1-که س���ێکی دیکه  له نێو س���نوری خۆیدا ده جوڵێت. جواڵنه که شی ڕاسته وخۆ 
به وچه مکان���ه وه  گرێدراوه ، که  من ئاماژه یان بۆ ده که م. س���نوردارێتی جواڵنه کانی 
په یوه ندیی���ان به کات و ش���وێنه وه  هه یه . له ڕووی ش���وێنه وه  ده ڵێم په رداخه که  له  
پیرۆوه  دووره ، ئه مه ش جواڵنی ئه و ]به ره و په رداخه که [ دیاریده کات. س���ه رجه می 
ڕیزکردنه که ش)مێز-په رداخ-شوش���ه  و هتد( له  هه س���تکردنی مندایه . ته ماش���ای 
جواڵنی ده س���ته که  ده که م و ده مه وێت له  واتاکه ی تێبگه م. ئه گه ر ده س���تی پیرۆ 
دیاربێت و په رداخه که  دیارنه بێت جواڵنی پیرۆ بۆ من ده بێت به  بیرۆکه یه کی ڕووتی 
بارودۆخه که  و بێ مه به س���ت، که  بوونی په رداخه که  له  من ده ش���ارێته وه . ئه مه ش 

واتای نیشانه یه . 
نیشانه ی پیرۆ بۆ من ئاشکرابووه . منیش به  هۆکاری واتای نیشانه که وه  هه ست 
به  ئاماده بوونی له شی ده که م. ئێمه  هیچ له  سایکۆلۆجی هه ستکردنی له شی که سانی 
دیکه  تێناگه ین، ئه گه ر له پێشدا ئه و ڕاستییه  نه ناسین، که  له شی که سانی دیکه  به  
جۆرێکی جیاوازتر له  ته نه کانی دیکه  ده بینرێت. بۆ ناس���ینی هه میشه  له ده ره وه دا 
ڕووی تێده که ین، ئه ویش له نێو شوێن و کاتدایه  و نیشانه ی هه یه . ناسینی که سێکی 

دیکه  له سه ر بوونی ڕاده وه ستێت. 
2- هیچ کاتێک ده س���تێکی جواڵو به  له ش���ێکی نه جواڵوه وه  نابینین. من پیرۆ 
ده بینم ده س���تی به رزده کاته وه . ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت جواڵنی ده س���ته که  به و 
ئاگامه ندیی���ه وه  ده به س���تمه وه ، که  لێیده کۆڵێته وه . من جواڵنی ده س���ته که ، وه کو 
جواڵنێکی کاتی هه موو له ش ده بینم. جواڵنی هه موو له ش���ه  جواڵن له  به ش���ێکدا 
ده هینێته کایه وه . بۆ س���ه لماندنی ئه م خاڵه ش مامه ڵه  له گه ڵ هه س���تکردنی له شی 
که س���انی دیکه  ده که ین. ئه وکاته ی ده س���تێک به بێ له ش ده بینین ده ترسین؛ یان 
کتوپڕ ده س���تێک ده بینین، که  قۆڵی ش���اراوه ته وه  و ده سته که ، وه کو جاڵجاڵۆکه  
ده جوڵێت. له م نموونانه دا هه س���ت به  له ناوچوونی له ش ده که ین. له ناوجوونه که ش 
ڕووداوێکی نائاساییه . س���ه رباری ئه مه ، سه لماندنه کانی سایکۆلۆجی جیشتاڵتیش 
ده زانی���ن. جێگه ی سه رس���وڕمانه  ئه و کاته ی وێنه ی ده س���تی پی���رۆ به  گه وره یی 
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ده بینین)کامێ���ر له  ڕه هه ندێکی جیاوازه وه  ش���ته کان ده بینێت و هه موو له ش���ه که  
ناناس���ێت(. له  چاوه کانی ئێمه دا ده سته که  ئه وه نده  گه وره  نییه . له به ر ئه مه ، له ش 
له نێو بارودۆخی س���نورداردا، وه کو هه موویه کی تێهه ڵكێشراوی ژیان و کرده وه کان 

به رجه سته  ده بێت. 
ل���ه م بۆچوونان���ه وه ، ڕوونده بێته وه ، که  له ش���ی پیرۆ له  بوون���ی پیرۆ-بۆ-من 
جیانابێته وه . له شی که سانی دیکه  به  واتا جۆراوجۆره کانیه وه  بوونه -بۆ-من: بوون-
به بابه ت-بۆ که س���انی دیکه  یان بوون-به له ش دوو ش���ێوازی ئۆنتۆلۆجی بوون-بۆ-
که س���انی دیکه یه  ل���ه  بوون-بۆ-خۆدا. ئه م بوونه ش ئاماژه  بۆ الیه نێکی ش���اراوه ی 
ده روونی ناکات. له والیه ن���ه وه  ده روونییه ، که  به رزێتی به رزێتییه . هه ڵبه ته  الیه نی 
ده روون���ی نادیار یان دیارده ی ده روونی ش���اراوه  هه یه . ب���ه اڵم ئه مه ش ئه و واتایه  
نابه خش���ێت ئێمه  ئاماژه  بۆ شتێک له ودیو بوونی له شه وه  ده که ین. ئاماژه کردنه که  
ته ینا ڕوو له  جیهان و له ش���ه که  ده کات. به تایبه تی به رجه س���ته بوونی س���ۆزه کان 
یان دیارده  ده ربڕاوه کان الیه نێکی ش���اراوه  دیاریناکه ن. ڕوگرژی، س���ورهه ڵگه ڕان، 
ته ته ڵه کردن و له رزه ی ده س���ت، سه رش���ۆڕکردنه وه ، که  هه م���وو پێکه وه  ده بن به  
هه ڕه شه  توڕه بوون ده رنابڕن: خودی ئه مانه  تووڕه بوونه . پێویسته  چاکتر له م خاڵه  
تێبگه ین. مشتپێدادان به ته نیا هیچ واتایه ک نابه خشێت و ئێمه ش به ته نیا نایبینین. 
که سێک ده بینین له  حاڵه تی مشتهاویشتندایه . ئه م کرده وه  پڕواتایه،  به  ڕابردووه وه  
و ئه گه ره کانه وه  به س���تراوه ، له نێو به س���تێنی هه موویه کی تێهه ڵکێشراوی )له ش 
له حاڵه ت���دا( ده رکه وتوه  و بووه  به  توڕه ی���ی. ئاماژه  بۆ کرده وه یه ک له نێو جیهاندا 
ده کات)ده یه وێت خۆی به  که سێکدا بدات، ئازارێک دروست بکات ...هتد.(؛ ئه مه ش 
واتایه کی نوێ به له ش ده به خشێت. ئه م بابه ته  ده روونییه  خۆی نیشانی هه ستکردنی 

داوه  و به بێ له ش ناتوانێت هه بێت. 
ئه گه ر بیر له م فاکتۆره  نه کرابێته وه  یان که س���انێک ئه وانه ی له گه ڵیدا هاوڕان، 
وه کو ش���وێنکه وتوانی فێرگه ی ڕه فتارگه ری، له  بانگه ش���ه کانی خۆیان تێناگه ن و 
جیهانیان به  بانگه ش���ه کانیان پرکردوه ، له به ر ئه وه ی هه موو که س���ێک واتێده گات 
هه س���تکردنه کانمان وه کو یه کن. له ڕاستیدا هه س���تکردن ڕاسته وخۆ شوین و کاتی 
بابه ت ده رده خات. بونیادی بنه ڕه تیش ڕه تدانه وه ی ناوه کییه  و بابه ته که شی بۆ من، 
وه کو خۆی نه ک شێوازی ڕاسته قینه یه کی دوور نیشانده دات. لێره دا بونیادی نوێی 

هه ستکردن وابه سته  به  داکه وته وه . له ش بابه تێکی ده روونییه . 
به اڵم ئه گه ر له وباوه ڕه ش���دابین به رزێتی به رزێتییه ، ئه وا هه س���تکردن به  له ش 
له  ڕیزی هه س���تکردن به بابه ته کان دانانرێت. ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت هه ستکردن 
ب���ه رده وام خۆی پڕو ت���ه واو ده کات، به ڵکو بونیادێکی جی���اوازی هه یه . لێره دا بۆ 
تێگه یشتن له  هه ڵوێس���تێکی ده ربڕاو پێویست ناکات په نا بۆ نه ریت یان هۆش له 
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 ڕێگه ی لێچونه وه  به رین چونکه  هه س���تکردن ئه و هه ڵوێس���ته  ده ناسێت؛ واتاکه ی 
به ش���ێکه  له  ڕه نگی الپه ڕه که  یان بوونی کاغه زه که . هه روه ها پێویس���ت ناکات بۆ 
ئه م تێگه یشتنه  په نا بۆ هه ڵوێستی دیکه  به رین تاکو له  ڕه نگی کاگه زه که  یان ئه و 

فایله ی به رده ممان تێبگه ین. 
له ش���ی که سانی دیکه ، به و جۆره ی ئه وان هه ن، ڕاسته وخۆ به  ئێمه  دراوه . ئه و 
شته یه  به رده وام له  ڕێگه ی واتایه کی تایبه تییه وه  ڕوو له  مه به ست و کۆتاییه ک ده کات. 
بۆنموونه ، ئه و که سه ی پیاسه ده کات. له سه ره تاوه  پیاسه کردنه که ی له نێو به ستێنی 
شوێن و کاتدا ده بینم)له  کۆاڵن و سه رشه قام، به رده م دوکان و ئۆتۆمۆبیله کاندایه (. 
له م به س���تێنه وه  جۆره  بونیادێکی واتای پیاسه کردن سه رهه ڵده دات. من هه ست به  
پیاس���ه کردنه که  له گه ڵ گه ڕانه وه م له  داهاتووه وه  به ره و ئێستا ده که م. هه رچه نده  
داهات���وو، که  پرس���یارکردن تیایدا خ���ۆی به  کاتی جیهانییه وه  ده به س���تێته وه  و 
ئه و)ئێستا( ڕه وانه یه ، که  هێشتا په یدا نه بووه . خودی پیاسه کردنه که ، وه کو شتێکی 
نه ناس���راو یان له ناوچوو ده بێت به  ئێستا. به اڵم ئێس���تا خۆی به ره و داهاتوو یان 
مه به ستێک له داهاتوودا تێپه ڕده کات. له ودیو جواڵنی ده ست و ئێستا نه ناسراوه که وه  
دمانه وێت ناوه ڕۆکی جواڵنه که  بناسین. ئێمه  هه رگیز ئه م ناوه ڕۆکه  ناناسین ئه گه ر 
به  له شه وه  نه بێت. هه مانکات ڕابردووش ڕه تده کات. من، که  باسی ده ستێکی جواڵو 
ده که م ئه وا ده سته که ، وه کو جه وهه رێک له  چه قێکی وه ستاوی نێو جواڵنه که دایه . 
ئێمه  له  به شی دووه می ئه م نوسراوه دا باسمانکرد، که  پشتگیری ئه م خاڵه  ناکه ین. 
ده سته  وه س���تاوه که  نابێت به  ش���تێکی جواڵو؛ جواڵن تێکچوونی بوونه . ئه وه ش 
ڕاس���ته  بڵێین جواڵنی ده روونی دوو الیه نی سنورداری هه یه : داهاتوو مه به سته کان 
و ڕابردووش ئه و ئه ندامه  وه س���تاوانه ی تێپه ڕ ده کرێن و گۆڕانیان به س���ه ردا دێت 
له ناوده به ن. ده سته  جواڵوه که  ئاماژه کردنێکی به رده وام و نه ناسراوه  بۆ هه بوویه کی 
ڕابردوو. ئ���ه م هه بووه  ڕابردووه )وه کو قۆڵ، قاچ، هه مووله ش له کاتی وه س���تاندا( 
نابینم. ته نیا له  ڕێگه ی ئه و جواڵنه وه ، که  تێپه ڕی ده کات ده توانم بیناسم. ئه م شته  
نه ناس���راوه ش فاکتۆره ، گۆشتێکی ڕووته ، ڕابردووی به رزێتی به رزێتییه  و به رده وام 

ده بێت به ڕابردوو.  
ئه م بوون-له نێو-خۆ ڕه وانه  به ر ده وام تێپه ڕده کرێت. ئه گه ر نه توانێ به رده وامیش 
له  ڕیگه ی به رزێتییه وه  خۆی ده ربخات و خۆی بش���ارێته وه،  ده بێت به  الشه . وه کو 
الش���ه ؛ بۆنموونه  ڕابردوویه کی ته واوی  ژیان، له وڕووه ، كه  له وه  زۆرتر تێپه ڕناکرێت 
لێ���ی تێناگه ین. له الیه کی دیکه وه  به وجۆره ی ئێس���تا، وه کو بوون-له نێو-خۆیه کی 
ڕه وان ده رده که وێت له  په یوه ندییه کی ده ره کی له گه ڵ ئه وانی دیکه دا ده ژی. الش���ه  
له وه  زۆرتر له نێو بارودۆخدا نییه . ده که وێته  نێو بوونی خۆیه وه  و الیه نه کانی خۆی 
ده پارێزێت. هه ریه کێک له و الیه نانه ی بوونی په یوه ندییه کی ده ره کی به ش���ته کانی 
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دیکه وه  هه یه . ئه و توێژینه وه یه ی په یوه ندییه  ده ره کییه که  ده ناسێت و مامه ڵه  له گه ڵ 
فاکتۆری الشه دا ده کات زانستی له شناسییه . پێکهاته  تێهه ڵکێشراوه که ی که سێکی 
زیندوو له  ڕوانگه ی الش���ه که وه  ده ناسێت فس���یۆلۆجییه . واده بینرێت فسیۆلۆجی 
له ب���اره ی ژیان���ه وه  زانینمان نه داتێ چونکه  ژیان به  ش���ێوازێکی مردن داده نێت و 
الشه که  به سه ر ئه نداماکانیدا دابه شده کات. له  پێکهاته  یه کگرتووه که ی)تێپه ڕبوون 
ب���ه ره و( تێناگات. ته نانه ت توێژینه وه  له س���ه ر ژیانی تاکه که س���ێکیش یان ژیانی 
پرۆتۆپالزمه ی���ه ک، کۆرپه یه ک یان هێلکه  ژیان نادۆزێته وه . ئه و ئه ندامانه  ده خرێنه  
به ر لێکۆڵین���ه وه  زیندوون، به اڵم پێکهاته یه کی یه کگرت���ووی ژیان نییه . که وابوو، 
هه ڵه یه  له ش که س���ێکی دیکه ، ئه و له شه ی خۆی بۆ ئێمه  ده رده خات، به بابه تێکی 
له شناسی-فسیۆلۆجی دابنرێت. ئه مه ش ئه وه نده ی دانانی هه سته کانمان به  ئه ندامی 
هه س���تکردنی که س���انی که  هه ڵه یه . له شی که س���انی دیکه  فاکتۆری به رزێتییه  و 
له دایکبوونێک���ی به رده وامه  و ئاماژه  ب���ۆ په یوه ندییه کی ده ره کی بوون-له نێو-خۆی 

تێپه ڕکراو ده کات. 
ئه م بیرۆکانه )که س���ایه تیش( به  ئێمه  ده ناس���ێنن. پێویس���ته  ئه وه ش بزانرێت 
که س���ایه تی ته نیا، وه کو بابه تێکی زانین بۆ که سانی دیکه  بوونێکی دووری هه یه . 
ئاگامه ندیش که سایه تی خۆی نابینێت، تاکو له ده ره وه دا ته ماشای نه کات. له به رئه ش 
باسکردنێکی ڕووت و له ناوه وه  که ساته تییه که  نا ناسینێت. پاڵه وانی]چیرۆکه کانی[ 
پرۆست ڕاسته وخۆ ناتوانێت زانینی له باره ی که سایه تییه که وه  هه بێت. ئه و له پێشه وه  
ئ���اگای له بوونی خۆیه ت���ی و خۆی به  پێکهات���ه ی ڕه تدانه وه کان، ک���ه  له  هه موو 
مرۆڤێکدا هه یه  ده بنێنێت. ڕه تدانه وه کانیش میکانیزمی س���ۆز و هه ڵچونی ده روونی 
و یاده وه رییه کانه ..هتد، که  هه موو تاکه  که س���ێک خۆی تیایاندا ده دۆزێته وه . ئه م 

ڕه تدانه وانه  گشتین و سه ر به  سروشتی ده روونن.
 ئه گه ر)به وجۆره  ئیبراهیم له  په رتووکه که یدا هه وڵی تێگه یشتینی پرۆستی داوه ( 
ئێمه ش له  ناس���ینی که سایه تییه که ی پرۆستدا سه رکه وتووبین،)بۆنموونه  الوازی و 
که مته رخه می و ڕێگه  تایبه تییه که ی بۆ به ستنه وه ی خۆشه ویستی به  بیرکه وتنه وه  
ببه س���تینه وه ( له به رئه وه ی���ه  ئه م ش���ته  پێدراوانه  ڕاڤه ده که ین و ل���ه  ده ره وه یاندا 
ته ماشایان ده که ین؛ به راودیان ده که ین و له  په یوه ندییه  ده ره کییه کانیان داده بڕین. 
به و ڕاده یه ی خوێنه ر چاویلکه یه کی گشتی بۆ خۆێنده وه که  به کارده هێنێت خۆی به  
پاڵه وانه که  داده نێت و که س���ایه تی )مارسێل( نابینێت یان ئه و که سایه تییه  له الی 

ئاماده  نابێت.
 که س���ایه تییه که  له گه ڵ دابڕانی من و نوسه ره که دا سه رهه ڵده دات. له وێدا، که  
من موتمانه  به  په رتووکه که  بکه م و به  ده قێکی نوس���راوی دابنێم. که ساته تییه که ، 
که وابوو، له س���ه ر زه مینه ی بوون-بۆ-که س���انی دیکه  دێته  کایه وه . له به ر ئه مه شه  
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ڕاڤه کردن و وانه گوتنه وه  له سه ر)ڕاس���ته قینه  سایکۆلۆجییه کانه (؛ ئه وانه ی نوسه ره  
فه ره نسییه کان به  ده ره کی و سایکۆلۆجی-کۆمه اڵیه تی داده نێن، هه رگیز له  ئه زموونی 

ژیانی)خۆ(دا نادۆزرێنه وه . 
ئه گ���ه ر له بنه ڕه تدا که س���ایه تی بوونێک بێت بۆ-که س���انی دیک���ه  ئه وا له  له ش 
جیاناکرێته وه . گریمان، بۆنموونه ، مه زاج هۆکاره  بۆ شێوازی که سایه تییه که ؛ مه زاجێکی 
ت���وڕه  ده که ین به  س���ه رچاوه ی هه ڵچوون له باری ده روونی که س���ایه تییه کدا؛ ئه مه  
الیه نێکی ده ره کی و ناوه کی که سه که  ده رده خات. هه ڵچونه که  له  ده ره وه دا ناسراوه . 
به رزێتییه که ی منیش به رزێتی ئه وی تێپه ڕکردووه . له محاڵه ته دا هه ڵچوون و مه زاجه  
توڕه که  له  یه کدی جیا ناکرێنه وه . له  هه ردووکیاندا س���ورهه ڵگه ڕانی له ش ده بینین، 
به اڵم به گوێره ی پڕۆژه که مان ده یخوێنینه وه . ئه گه ر سوربوونه وه که ی له ش به  زه مینه  
دابنێین، ئه وا مامه ڵه  له گه ڵ مه زاجدا ده که ین. ئه مه ش ده که وێته سه ر دابڕانی هه موو 
ئه و په یوه ندییانه ی له حاڵه ته که دا هه ن. ئه گه ر، وه کو الشه ش ته ماشای بکه ین، ئه وا 
ده توانین توێژینه وه ی پزیشکی و فسیۆلۆجی له سه ربکه ین. به پێچه وانه شه وه ، ئه گه ر 
به  حاڵه تێکی ئاسایی و جیهانی دابنێین، ده بێت به  خودی توڕه بوون یان به ڵێنێک بۆ 
توڕه بوون. ئه مه ش دیاریکردنی په یوه ندییه کی به رده وامه  له گه ڵ شتێکی به  ئامێرکراو 
یان هێزه کیدا. ته نیا جیاوازییه کی پرنسیپاڵی له نێوان مه زاج و که سایه تییه که دا هه یه  
و له  له شیش جیانابێته وه . ئه مه ش زه مینه  بۆ زانایانی ده مارناس خۆش ده کات تاکو 
له  ڕێگه ی توێژینه وه یان له سه ر که سایه تییه که  و له ش باسی)فسیۆگینۆمی( بکه ن)61( 
له م بواره دا به تایبه تی ئاماژه  بۆ توێژینه وه که ی)کرێش���مه ر( له س���ه ر که سایه تی و 
بونیادی له ش ده که ین. که س���ایه تی که س���ێکی دیکه ، له ڕاستیدا، ڕاسته وخۆ، وه کو 
تیهه ڵکێشه یه کی دامه زراو به  تێڕوانین دراوه . ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت ئێمه  بتوانین 
ڕاسته وخۆ لێی بدوێین. ده رکه وتنی بونیاده  جیاوازه که ی کاتی ده وێت. ده توانین په نا 
بۆ زانیاری گش���تی)وه کو ئه و یاسا ئه زمونگه ریانه ی به  هۆکاری ئاماره وه  ده ستمان 
که وتووه ( به رین و هه وڵبده ین ڕاڤه ی بابه ته  بینراوه که  بکه ین. به اڵم هێشتا گرفته که  
له وێدایه  ئێمه  پێشبینیکردن و کرده وه که  له نێو تێڕوانینه که ماندا کۆبکه ینه وه . ئه مه ش 
هه ندێ که سی گه یاندۆته  ئه و باوه ڕه ی بڵێین)یه که م بینین هه ڵه  ناکات.( ئه وکاته ی 
ڕووبه ڕووی که س���ێک بۆ یه که مجار ده بینه وه  ئه و که س���ه  ڕاسته وخۆ و به بێ ئه وه ی 
بتوانێت خۆی بشارێته وه  ده که وێته  نێو تێڕامانی ئێمه وه . لێره دا فێربوون ده بێت به  

تێگه یشتن، پێشکه وتن و پێزانین. 
س���ه ره ڕای ئه مه ، له گه ڵ ئه وه شدا که س���ێکی دیکه    به وجۆره  خۆی ده رده خات 

وه کو  ئه ندامه کانی،  قه واره ی  و  ڕوخسار  شێوه ی  ڕێگه ی  له   زانستێکه   جۆره   فسیۆگینۆمی     61
ناوچه وان، لوت، لێو و چه ناگه  و هتد که سایه تییه که  ده خوێنێته وه .)وه رگێڕ( 
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دراوه، ک���ه  هه یه . که س���ایه تی و فاکتۆر ج���ودا نین و هه ردووکی���ان له  بنه ڕه تی 
بوونی هه ڵکه وتوی که س���ه که دایه . ئێمه  که س���ێکی دیکه  به  سه ربه ست داده نێین، 
له پێشتر ئه وه ش���مان سه لماند، که  سه ربه ستی خه س���ڵه تێکی بابه تانه ی که سانی 
دیکه یه  و هێزێکی بێ س���نوره  بۆ گۆڕانی بارودۆخه کان. ئه م هێزه ش له  پێکهێنانی 
بوونی که سانی دیکه  و داهێنانی بارودۆخه کان به گشتی جیانابێته وه . دروستکردنی 
گۆڕانکاری له  بارودۆخه کاندا داهێنانیانه . سه ربه س���تی بابه تانه ی که س���انی دیکه  
به رزێتییه کی به رزێتییه ؛ سه ربه س���تییه ، وه کو باب���ه ت. له مڕووه وه ، ده بێت بوونی 
که سێکی دیکه  به و هه ڵوێس���ته  دابنێین، که  به رده وام بارودۆخه کانی بوونی خۆی 
ده گۆڕێت. له به رئه مه یه ، له شی هه میشه  ده که وێته  ڕابردووه وه  و که سایه تییه که شی 
تێپه ڕکردوه . ته نانه ت سوربوونه وه که ش���ی، که  توڕه بوونه که  ده رده خات به رده وام 
تێپه ڕده کرێت. که وابوو، که س���ایه تی که سێکی دیکه  ئه و فاکتۆره یه  له به رده م مندا 
قوتده بێته وه ، به اڵم تێپه ڕده کرێت. ئه وکاته ی که سێک توڕه  ده بێت سوربوونه وه که ی 
خۆی تێپه ڕکردوه  چونکه  ده یه وێت واتای بداتێ. توڕه بوون له  ڕێگه ی سه ربه ستییه وه -
وه کو بابه ت ده بێت به  س���ه رهه ڵدانی س���ورهه ڵگه ڕانه که . ئه مه ش ئاماژه کردن بۆ 
الیه نی ناوه کی نییه ، به ڵکو ئه وه ی ئێمه  تێپه ڕی ده که ین ته نیا فاکتۆری که س���انی 
دیکه  نییه  و به رزێتییه که ش���ه ؛ بوونیان نییه )بۆنموونه  ڕابردوویان( به ڵکو ئێستا و 

داهاتووشیانه . 
هه ڵبه ته  توڕه بوونی که سێکی دیکه  بۆ من هه میشه  توڕه بوونێکی سه ربه ستانه یه )من 
ده توانم حوکمی به سه ردابده م( به اڵم من تێپه ڕیده که م؛ زۆرتر یان که متری ده که م. 
منیش له م تێپه ڕکردنه دا ده یناس���م. مادام له ش فاکتۆری به رزێتی به رزێتییه  ئه وا 
هه میشه  ئاماژه  بۆ شتێک له ودیو خۆیه وه  ده کات. ڕاسته وخۆ له نێو شوێندایه )له نێو 
بارودۆخدایه ( و له نێو کاتدایه )بابه تێکی سه ربه سته (. له شی که سانی دیکه  بابه تێکی 
جادوگه ران���ه ی ته واوه  و له ش���ێکه  له  له ش زۆرتره  چونکه  که س���انی دیکه  بۆ من 
ئه و فاکتۆره یه  ڕاس���ته وخۆ له به رده ممدایه  و به رده وامیش خۆی تێپه ڕده کات. به اڵم 
تێپه ربوونه که  من بۆ الیه نی)خۆیه تی( نابات. هه روه ها، ئه وه ش ڕاسته  له ش گرنگ 
نیی���ه  ئه ندامه کان، که س���ایه تییه که  یان ئامێر بێت، به ب���ێ ده وروبه ر بۆ من خۆی 
ده رناخات. ده وروبه ره که ش���ی کارده کاته  س���ه ری. نابێت له ش���ی که سانی دیکه  و 
بابه تگه ری تێکه ڵبکرێن. بابه تگه رێتی که س���انی دیکه  به رزێتی به رزێتییه . له شیش 
ده بێت به  فاکتۆری به رزێتییه که . هه مانکات، له ش���ی که سانی دیکه  و بابه تگه رێتی 

به  هیچ جۆرێک جیاواز نین. 
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3 - ڕه هه ندی سێیه می ئۆنتۆلۆجییانه ی له ش 
من به  له ش هه م: ئه مه  یه که م ڕه هه ندی بوونه . که سانی دیکه ش له شم ده ناسن 
و به کاریده هێنن: ئه مه  دووه م ڕه هه ندێتی. به و ڕاده یه ی بوونم بۆ که سانی دیکه یه ، 
که سانی دیکه  بۆ من ئه و)خۆ(یه ن، که  من بۆیان ده بم به بابه ت. ته نانه ت پرسیاریش 
له سه ر په یوه ندی بنه ڕه تیم له گه ڵ که سانی دیکه دا، وه کو بینیمان، سه رهه ڵده دات. 
که وابوو، من به و جۆره ی که س���انی دیکه  ده یناسێت به تایبه تی-هه م. من بۆ خۆم، 
وه کو له ش هه م، که  که سانی دیکه  ده یناسن. ئه مه  ڕه هه ندی سێیه می له شه . ئێمه  
لێره دا له س���ه رئه م ڕه هه نده  ده دوێین و هه وڵده ده ین وه اڵمی پرسیاره که  سه باره ت 
شێوازی له ش له  بووندا بده ینه وه . له گه ڵ ته ماشاکردنی که سێکدا من بوونی خۆم، 
وه کو بابه ت الده رده که وێت؛ ئه مه ش به رزێتییه که ی من تێپه ڕده کات. من به  هه موو 
لێپرس���ینه وه یه که وه  ده بم به  بابه تی بوونێکی نه زانراو له به رده م که س���انی دیکه دا. 
به اڵم من ئه م)خۆ(یه م ناناس���م و هیچ له باره ی شێوازی بونیاده که شییه وه  نازانم. 
هه ستده که م که سانی دیکه  فاکتۆری بوونمیان دۆزیوه ته وه . من به رانبه ر ئه و بوونه ی 
له وێدا بۆ که س���انی دیکه یه  به رپرس���م. ئه و بوونه  له وێدا له شه . که وابوو، ڕووبه ڕوو 
بوون���ه وه م له گه ڵه  که س���انی دیکه دا  فاکتۆری بوونم ته نی���ا به رزێتییه که م ناخاته  
به رده س���تی ئ���ه وان. منیش له  فاکتۆری بوونم به  ئاگا دێم���ه وه  و خۆم به و بوونه  

له نێوان شته کانی جیهاندا ده بینم. 
ڕووبه ڕووبوونه وه که  ده مهه ژێنێت چونکه  له شم له ده ره وه ، وه کو بوونێکی-له نێو-
خۆ بۆ که سانی دیکه  ده رده خات. له شم به  زیندوویی نامێنێته وه . ئه م ته نه  زیندووه  
ده بێت به  فاکتۆرێکی ڕه ها بۆ که س���انی دیکه  و له ده ره وه دا له و ڕه هه نده دا، که  له 
 ده س���تی من ده رده چێت، داده نرێت. له شم به رده وام ده بێت به م الیه نه  ده ره کییه ی 
الیه نی ناوه وه م. مادام ئاماده بوونی هه میشه یی که سانی دیکه  فاکتۆرێکی بنه ڕه تییه ، 

ئه وا بوون به بابه ت له وێدا ڕه هه ندێکی هه میشه یی فاکتۆری منه . 
له ش���م له وێدایه  نه ک له به رئ���ه وه ی بنکه یه که  بۆ ئاماژه ک���ردن، که  بوونی من 
دیاری���ده کات، به ڵکو ئه و بنکه یه ش���ه ، که  بۆچ���وون و ئاماژه کردنی بۆ ده کرێت و 
من ناتوانم خۆم به خاوه نی بکه م. له ش���م له  هه موو الیه که وه  له  ده س���تم ڕاده کات. 
ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خشیت، که  پێکهاته کانی هه سته کان، که  به ته نیا هه ستیان 
پێناکرێت، له  شوێنێکی دیکه  و که سانی دیکه  ده یناسن. ئه م ناسینه وه یه  بنه مایه کی 
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ئۆنتۆلۆجی پێویستی نییه . مادام فاکتۆری بوونم هه ڵکه وتێکی ڕووته  و ڕاسته وخۆش 
من ده یناس���م بوونی-که سانی دیکه  هه ڵکه وتنی فاکتۆره که م زۆرتر ده کات و له گه ڵ 
ئه مه شدا فاکتۆره که م له  من هه ڵدێ و ڕاده کات و ده بێت به  هه ڵکه وتێکی نه بڕاوه . 
له و کاته وه  من له ناوه وه  هه ست به  هه سته کانم ده که م و هه سته کانم نابن به  بنکه ی 
بۆچوونه کان ئاماده بوونی که سانی دیکه  ده بێت به  دێوه زمه . هه سته کانم بۆ ئه وان 
ده بێ���ت به و مێز و دره خت���ه ی من ده یانبینم. ئه وانه  له نێ���و جیهاندا و له  به رده م 
که س���انی دیکه دان. په یوه ندییه کانی هه س���تکردنم، که  به بێ ڕووخانی جیهانه که م 
ناتوانم باس���یان بکه م، به رده وام جارێکی دیکه  له  ڕێگه ی که س���انی دیکه وه  بۆ من 

ئاماده  ده بن. 
به هه مانش���ێوه ، له ش���م ئه و ئامێره یه ، که  منم و ئامێرێکی دیکه  ناتوانێت سودی 
لێوه رگرێت. به وڕاده یه ی که س���انی دیکه  له  ڕووبه ڕووبونه وه که یاندا بوونم-له وێدا به ره و 
ئه گه ره کان���ی خۆیان ده ب���ه ن، ئه و ئامێره ، که  منم بۆ م���ن ده بێت به  ئامێر و له نێو 
زنجیره ی نه بڕاوه ی سه رهه ڵدانی ئامێره کاندا ژێر ده که وێت. له شم به م نامۆییه وه  ده بێت 
به  ئامێرێک له نێو ئامێره کاندا یان ئه و ئه ندامه  هه سته کییانه ی ئه ندامه  هه سته کییه کانی 
دیکه  ده یانناسن. ئه مه ش نامۆبوون و ڕوخانی جیهانی منی تێدا ڕووده دات و که سانی 
دیکه  خۆیان به  خاوه نی ده که ن. له کاتێکدا، بۆنموونه ، پزیشکه که  گوێ له  هه ناسه دانم 
ده گرێ���ت من گو ێی ده بینم. من بۆ بابه ته کان بنکه ی ئاماژه کردنه کانم. بینینی گوێکه  
جۆره  فۆرم و بونیادێک نیشانده دات، که  من وه کو زه مینه  بۆی ده بم به  له ش. بونیاده که ، 
له گه ڵ بوونی مندا سه ر به  ته نێکی زیندووه . من ده توانم په یدایبکه م و له ناویشی به رم. 
ئه مه  یه که م په یوه ندییه  له گه ڵ ژیاندا. به اڵم له ودیو گوێکه وه  پزیشکه که  ده بینم ده نگی 
له ش���م ده بیسێت. به  له شی هه ست به  له شی من ده کات. کتوپڕ، ئه و ته نه  زیندووه م 
ده بێت به  شتێک له ده وه ی مندا و له نێو که لوپه له کانی جیهاندا، که  من خاوه نی نیم. 

له شم ده بێت به  شتێکی نامۆ و دامه زراو. 
نامۆبوونه که م له  چه ند ش���ێوازێکدا ده رده که وێت، بۆنموونه  له  ش���ه رمکردندا؛ 
کاتێک سورهه ڵده گه ڕێین و له  شه ر ما ئاره ق ده رده ده ین و هتد. ئه مانه  ده ربڕینێکی 
ناجۆرن بۆ شه رمکردنه که . واتای ته واوی شه رمکردن له وێدایه ، که  که سێک ده زانێت 
به رده وام له ش���ی ده بینرێت. ئه م به رده وامبوونه  نائاساییه  هه ستکردنه  به  نامۆیی 
ل���ه ش و په یدانه کردنی ڕێگه چاره   ب���ۆی. ده بێته  هۆکاری س���ه رهه ڵدانی حاڵه تی 
ده روونی، وه کو ئیریۆفۆبیا)حاله تی سوربوونه وه  له گه ڵ ترسدا(؛ ئه مه ش ئه و ترسه  
مێتافیزیکییه یه  له  ئاکامی ئاماده بوونی له شم بۆ که سانی دیکه  دێته  پێش. زۆرجار 
ئێمه  ده ڵێین، که سێک له به ر له شی شه رمده کات. له ڕاستیدا ئه م شێوازی ده ربڕینه  
نادروسته . من شه رم له شێوازی له شم، که  هه مه  ناکه م. به ڵکو له شم به و شێوه یه ی 
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که سانی دیکه  ده یبنن توشی شه رمم ده کات. هێشتا ئه م ده ربڕینه ش کێشه ی تێدایه . 
ئه وه ی توش���ی شه رمم ده کات ش���تێکی کۆنکرێتی ئاماده بوونی نێو جیهانی منه . 
ئه و ش���ته ش ڕێگه  به  من نادات ئامێره کان به کاربهێنم. له محاڵه ته دا شه رمکردنه که  
باشتر داده مه زرێت چونکه  ئاماده  نه بوون من ته وقده کات. هه رگیز بوونی له شم بۆ 
که سانی دیکه  به  ڕێگر دانانێم و به پێچه وانه وه ، له به رئه وه یه ، که  له ش، له وێدا نییه ، 
ناناس���رێت و ته وقده کرێت. من ده مه وی بیگه مێ، داگیریبکه م و وه کو ئامێر سودی 
لێوه رگرم. به اڵم له ش له بنه ڕه تدا له ژێر ده ستی مندا نییه . هه موو هه وڵدانه کانم بۆ 
گرتنی بێ ئاکامه  چونکه  له شم بۆ که سانی دیکه شه . که وابوو، من به رده وام تفه نگ 
به  تاریکییه وه  ده نێم. له به رئه مه ش���ه  که س���ێکی ش���ه رمن خۆزگه که ی بۆ نه بوونی 
له شی یان له شێکی نه بینراو نایه ته دی. ئه و نایه وێت له شی خۆی به و شێوه یه ی ئه و 

ده یناسێت له ناوبه ر ێت، به ڵکو دژی ڕه هه ندی نامۆبوونی له شێتی. 
ئه م توێژینه وه یه  جۆره  ڕاس���ته قینه یه ک به و شێوه یه ی به  له ش-بۆ-خۆمان داوه  
به  له ش-بۆ-که س���انی دیکه ش ده دات. له ش-بۆ-که سانی دیکه  هه مانکات له شه -بۆ-
خۆمان، به اڵم نامۆکراوه . واده رده که وێت که سانی دیکه  ئه و کاره مان بۆ ته واوبکه ن، 

که  به  ئێمه  هه ڵناسوڕێت؛ ئه ویش بینینی بوونی خۆمانه  به و شێوه یه ی هه ین. 
زمان بنه مای بونیادی له شمان-بۆ-که س���انی دیکه  به  ڕووتکراوه یی به رجه س���ته  
ده کات)هه رچه نده  له ش به  وش���ه  باس ناکرێت(. زۆرمان لێده کات له شمان بخه ینه  
به رده س���تی ئه وان. ده مانه وێت خۆمان له  چاوی که سانی دیکه دا ببینین؛ ئه مه ش 
واته  ئێمه  به  رێگه ی زمانه وه  له  بوونی خۆمان تێده گه ین. لێره دا سیسته مێکی وشه  
سه رهه ڵده دات، ئێمه  به  هۆکاری ئه م سیسته مه وه  خۆمان له به رده م که سانی دیکه دا 
داده مه زرێنین و ده ناس���ین. هه روه ها ده توانین لێکچونه کانی نێوان له شی که سانی 
دیکه  و خۆمان دیاریبکه ین. ئه گه ر له ش���م بۆ که س���انی دیکه  و له شی ئه وانیش بۆ 
من بێت، که س���انی دیک���ه  ده بن به و)خۆ(یه  به  بابه تک���راوه  و دواییش به  بابه ت. 
ئه گه ر حوکم به س���ه ر له ش���ی که س���انی دیکه دا بده م و بڵێم له  له شی من ده چێت 
گرنگه  که سانی دیکه ، وه کو بابه ت خۆیان بۆ من ده ربخه ن. لێکچون و به راوردکردن 
له  س���ه ره تادا له ش���ی که س���انی دیکه ، وه کو بابه ت و به بابه تبوونی له شی منیش 
پێکناهێنێت. به پێچه وانه وه ، ئه م دوو حاڵه تی بابه تانه  ده بێت له پێشوه ختدا هه بن، 
تاکو به راوردبکرێن. که وابوو، زمانه  س���ه باره ت بونیادی له شه وه  بۆ که سانی دیکه  
من فێرده کات. له سه رو ئه مه وه ، پێویسته  بزانین زمان له سه ر زه مینه ی بیرکردنه وه  
واتاکه ی له نێوان له شم و ئاگامه ندیمدا ده هێنێته کایه وه . ئه گه ر زه مینه که  تێڕامانانه  
نه بێت نامۆبوونی له ش له به رده م که سانی دیکه دا و ڕه هه ندی سێیه می بوونی ده بێت 
به  ئه زموونێکی له  ناوه ڕۆک ب���ه ده ر؛ ده بێت به  درێژبوونه وه ی فاکتۆرێکی زیندوو. 
هیچ چه مک و زانینێکی ڕاس���ته وخۆ هه ڵیناگرێت. حاڵه تی به بابه تبوونی له ش���م بۆ 
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که سانی دیکه  بابه ت نییه  بۆ من. هه روه ها، وه کو بابه ت نابێت به  پێکهاته ی له شم. 
ته نیا ئه زمونێکی ڕاکردوی له ش���ی منه . بۆ ئه وه ی زانینی که سانی دیکه  سه باره ت 
له ش���ی من و ده ربڕینی له  ڕێگه ی زمانه وه  بونیادی له ش���ی خۆم���م بداتێ گرنگه  
ئه و زانینه  به س���ه ر بابه تێکدا س���اخبکرێته وه  و هه مانکات بابه ته که  بۆ من شتێک 
بێ، که  هه یه . که وابوو، له س���ه ر زه مینه ی تێڕامانێکی ئاگامه ندانه  زانینی که سانی 
دیکه  ده که وێته گه ر. ئه م زه مینه ی���ه ی به  چه مککردنه یه  له نێوان نیمچه -بابه تێک و 
تێڕامانی ئاگامه ندانه دا ده توانێت بابه تێکی ده روونی نیمچه -له ش���ی دروس���تبکات. 
تێڕامان، به وجۆره ی بینیمان، فاکتۆر ده ناسێته وه  و به ره و شتێکی نا-ڕاسته قینه ش 
تێپه ڕیده کات، که  ناوه ڕۆکه که ی بابه تێکی هه س���تپێکراوی ڕووته  و که س���انی دیکه  
ده یکه ن به  له ش���ێکی س���ایکۆلۆجییانه . به  کورتییه که ی، ئێمه  له ش���ی خۆمان به 
 تێڕامان ده که ین ب���ه  نیمچه -بابه تێک و ده ڕوانینه  بوونی خۆمان. به اڵم ئه و کاته ی 
ڕاس���ته وخۆ له ش ده بینین و ده یناس���ین، ئێمه  به  هۆکاری ناسینه  ڕاسته وخۆکه  و 
زانینی که س���انی دیکه وه ، )که  ئێمه  ناتوانین به بێ ئه وان ئه م زانینه مان هه بێت(، 
پێکی ده هێنین. بونیادی زانینی له ش���ه  س���ایکۆلۆجییه که مان، که وابوو به رده وام 

ئاماژه  بۆ نامۆبوونێکی له  ناوه ڕۆک به ده رده کات. 
بۆ ئ���ه وه ی له نێو نامۆبوونه  له  ن���اوه ڕۆک به ده ره که دا نه ژی���ن، ئێمه  فاکتۆره  
زیندووه کانم���ان تێپه ڕ ده که ی���ن و ڕوو ده که ینه  ئه م نیمچه -بابه ته ، که  له ش���ێکی 
س���ایکۆلۆجییانه یه . لێره دا ده گه رێینه وه  بۆنموونه ی ئ���ازاری له ش. زانیمان چۆن 
تێڕامان به  ئازاری له ش نه خۆشی پێکهێنا. به اڵم پێویست بوو له نیوه ی باسه که ماندا 
ڕاوه ستین چونکه  ڕێگه یه کمان نه بوو له سه ری به رده وام بین. ئێستا ده توانین له سه ر 
ئه م خاڵه  زۆرتر بڕۆین. ئه و نه خۆش���ییه ی گرتومه  بوون-له نێو-خۆیه ؛ واته ، شتێکه  
بۆ که سانی دیکه شه . من ئه مه  ده زانم، له و ڕه هه ندی بوونه شه وه  ته ماشایده که م، که  
له  من ڕاده کات و ڕوو له  که سانی دیکه  ده کات. من ده توانم چه مکه کان به کاربهێنم. 
ئه م چه مکانه  له که س���انی دیکه وه  به  من گه یش���تون و من به ته نیا ناتوانم پێکیان 
بهێنم و بۆ له ش���م س���ودیان لێوه رگرم. من له  ڕێگه ی چه مک���ه  به کارهێنراوه کانی 
که س���انی دیکه وه  له ش���م ده ناسم. ته نانه ت له  تێڕامانیش���مدا که سانی دیکه  ده ور 
ده بینن. کاتێک ته ماشای له ش���م ده که م، ده ڵێیت من که سانی دیکه م و ته ماشای 
ئه و بابه ته  ده که م. من له  په یوه ندییه که م به  ئه وانه وه  ده ڕوانمه  له ش���م. ئاشکرایه ، 
ئه و کاتیگۆریانه ی بۆ نه خۆش���ییه که م دایانده نێم ئه و بابه ته  به  ڕووتی پێکده هێنن؛ 
ئه م���ه ش له و ڕه هه نده دایه ، که  له  ده س���تی من ڕاده کات. که وابوو، بۆچی باس���ی 
زانینی ڕاس���ته وخۆ بکه ین؟ هۆکاره ک���ه ی ده گه ڕێته وه  بۆ له ش، که  بووه  به  چه قی 
ئ���ه و نامۆبوون���ه ی تێپه ڕیده کات. له ش نه خۆش���ییه  ڕاکردووه که ی���ه  له  من به ره و 
هه ندێک خه سڵه تی نوێ، که  من بۆ سنوردارکردنی دایانده مه زرێنم. بۆنموونه ، ئه و 
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نه خۆشییه ی بۆ من ده روونییه ده بێت به  نه خۆشی له نێو گه ده مدا. ئازاری نێو گه ده  
ئه زمونێکی زیندوی ئازاراوی گه ده یه .

 پێش س���ه رهه ڵدانی نامۆبوونه که  یان زانینه که  ئازاره که  نیش���انه یه کی ناوه وه  
یان ناس���ینه وه ی ]نه خۆشییه که [ نییه . سوتانه وه ی گه ده  بۆ ئاگامه ندی ده بێت به  
ئازارێکی ڕووت. به اڵم نه خۆشییه که  له  ئازاره کان و نه خۆشییه کانی دیکه وه  جیاوازه . 
له م ئاسته دا، ئێمه  له باره ی گه ده وه  هیچ ده رنابڕین و بیریشی لێناکه ینه وه . زانینه  
هه سته کییه که ش���مان سه باره ت نه خۆش���ییه که ، که  ناوی گه ده مان بۆ دانا، زانینه  
له باره ی سروش���تێکی ده ره کی گه ده . م���ن ده زانم گه ده  له  توره که  ده چێت، چه ند 
شله یه ک ده رده کات، ئه نزیمی تێدایه ، ماسولکه  چوارده وری داوه  و هتد. هه روه ها، 
ده زانم یان له  پزیش���کم بیس���توه ، که  گ���ه ده  له ناوه وه  برین���دار ده بێت و وێنه ی 
برینداربوونه که  له  بیرمدا جێگه ی خۆی گرتوه . له وانه یه  سوربوونه وه  و گه نین بێت؛ 
له گه ڵ دومه ڵ و قنچکه  و چڵکی برین به راوردیده که م. من ئه م زانیارییه م له  ڕێگه ی 
که سانی دیکه وه  ده ستکه وتوه . له وانه یه  هه موویان نه خۆشییه که م پێکبهێنن، که  له  
من ڕاده کات. گه ده  و برینه که ی ناوی ده بن به  ڕه هه ندی ڕاکردنه که  و نامۆبوونه که  

له و بابه ته ی من هه مه . 
لێره دا، به ش���ێکی نوێی ب���وون ده رده که وێت: ئێمه  له  ئه زموون���ی ئازاره که وه  
به  نه خۆش���ی گه یشتوین. له  نه خۆشییه که ش���ه وه  به  ده رد ده گه ین،)62( ئه زمونی 
ده روونی ده رد له و ده رده وه  جیاوازه،  که  پزیش���که که  باسیده کات؛ ده رد حاڵه ته . 
ئێمه ]له م ئه زموونه دا[ باسی به کتریا و له ناوچوونی چه ند خانه یه کی له ش ناکه ین، 
به ڵکو له  تێکشکانێکی پیکهاتوو ده دوێین. ئه مشێوه یه  له  بنه ڕه تدا له  من ڕاده کات. 
هه ندێکجاریش له  ڕێگه ی ژانێکی کورت و تیژه وه  خۆی بۆ که سانی دیکه  ده رده خات. 
زۆرب���ه ی کاتیش دووره په رێز بێ ئه وه ی که س بیگاتێ به  ش���اراوه یی ده مێنیته وه . 
که وابوو، که س���انی دیکه  ده توانن هه س���ت به  بوونی بکه ن و منی���ش له باره یه وه  
ئاگادار بکه ن یان چاره س���ه ری بکه ن. ته نان���ه ت ئه و کاته ی منیش له  ئه و بێئاگام 
که س���انی دیکه  ده توانن بیناسن. بوونی ئه و بوونێکه -بۆ-که سانی دیکه . ئه و کاته ی 
ئازارم نییه ، له باره یه وه  ده دوێم، وه کو بابه تێک باسیده که م و له  بابه تێکی ده ره کی 

دووره په رێز ده کات، که  که سانی دیکه  دایاننابێت. 

و  فه ره نسی  له  زمانی  که   جیاکردنه وه یان،  بۆ  داده نێت.  بۆ)نه خۆشی(  چه مک  دوو  سارته ر     62 
ئینگلیزیدا ئاسانه  و له  کوردیدا گرانه  من چه مکی)ده رد(م بۆ دووه میان داناوه . به اڵم هه ردوو چه مکه که  
یه ک واتایان هه یه . ئازار دیارده یه کی نه خۆشییه که مه  و هه موو ئازاره کان)نه خۆشی(یه که  پێک ده هێنن 
و دیارده کانی دیکه ی نه خۆشییه که  و ئازاره کانیشی پیکه وه  ده بن به )ده رد (. دیارده ی نه خۆشی ته نیا 

ئازار نییه ، بۆنموونه  الوازی و که م خواردن و گۆڕانی گه رمایی له شیشه .)وه رگێڕ(
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کاتێک توشی نه خۆشی جگه ر ده بم، شه راب ناخۆم تاکو ئازارم نه بێت. 
به اڵم ئامانجی ته واوی من له مکاره دا ته نیا قه ده غه کردنی ئازاره که  نییه . به ستراوه 
به  ئامانجه کانی دیکه شه وه ، وه کو گوێگرتن له و پزیشکه ی نه خۆشییه که می دۆزییه وه  
و ئاگاداری کردم. که وابوو، که سێکی دیکه ش له  ئاستی نه خۆشییه که مدا به رپرسه . 
هێشتا ئه و بابه ته ی له  ڕێگه ی که سانی دیکه وه  به  من ده گات، خه سڵه تێکی هه یه ، 
که  له  کتوپڕییه که ی که مده کاته وه  و منیش له سه ر زه مینه ی نه خۆشییه که وه  هه ستی 
پێده که م. باس���کردنی ئه م بابه ته ش مه به ست نییه  و نامانه وێت خه سڵه ته کانیشی 
دیاری بکه ین یان ئاماژه  بۆ س���ه رهه ڵدانه  کتوپڕییه  جادوگه رانه که ی، ده س���ته اڵته  
ڕوخێنه ره که ی و ئاش���نابوونی له گه ڵ مندا، وه کو ده ردێک توشی من بووه  ناکه م. 
ئه وه نده  ده ڵێم، که  له نه خۆشیدا له ش ده رده که وێت: ده بێت به  زه مینه  بۆ ده رده که  و 
زیانی پێده گات. ده رده که ش ده سته اڵتی ڕوخێنه ری خۆی به سه ر ئه ودا ده سه پێنێت. 
گه ده ی  نه خۆشه که  تو شی بڕین بووه . گه ده  شتێکه  له وێدیه ؛ من ڕاسته وخۆ هه ستی 
پێده که م و به  هۆکاری ئازاره که وه  ده یناس���م. من ده زانم ئه و خواردن هه رسده کات 
و له  توره که  ده چێت..هتد. نایبینم، به اڵم ده زانم ئازاره که م له وێدایه . هه روه ها ئه و 
دیاردانه ش، که  به  هه ڵه  ناوی )ئیندۆس���کۆبی(یان لێده نێین ده زانم. له ڕاس���تیدا، 
ئازاره که  هیچم س���ه باره ت گ���ه ده  پێناڵێت. ئه مه ش به پێچه وان���ه ی بۆچوونه که ی 
)سۆلیه ر(ه وه یه . به اڵم به  هۆکاری ئازاره که وه  ئه و زانینه  ده ستکه وتوه م ده یکات به  
گه ده یه ک-بۆ-که سانی دیکه  و بۆ منیش شێیکی ئاماده نه بووی کۆنکرێتییه . له سه ر 
ئه و بنه مایه ی باس���مانکرد، بابه ته که  ش���ێیکی نامۆیه  له  ئازاره که . له سه ر بنه مای 
بوونی من، که  ئه و نیم، ناتوانم به ره و ش���تێکی دیکه ش تێپه ڕیبکه م. به وشێوه یه ی 
بوون-بۆ-که سانی دیکه  ده بێت به  دێوه زمه ی فاکتۆره کانم. بوون-به بابه ت-بۆ که سانی 
دیکه ش ده بێت به  دێوه زمه ی ڕه هه ندی الیه نی س���ایکۆلۆجی له شم. به هه مانشێوه  
هێڵنجدانێک���ی ڕووت تێپه ڕده کرێت و ده خرێته  ڕه هه ندی نامۆبوونه وه . له ش���م، که  
بۆ که س���انی دیکه یه  بۆ منیش به  فۆرمه که  و ئۆقره گرتنه که یه وه  ئاماده ده کات. به  
ده موچاوێکی قێزاوییه وه ، گۆشته  سپییه که م و ده ربڕینه که مه وه  خۆی قوتده کاته وه . 
ب���ه اڵم ده بێت چه مکه کان ئاوه ژو دابنێین. هێڵنجدان ئه وه یه  و بێ بیرکردنه وه  لێی 
هه بوو. زانینه که ش���م به  که سانی دیکه ی ده گه یه نێت. که سانی دیکه  هێڵنجدانه که م 

ده ناسن و به  له شمه وه  ده یبینن. 
له گه ڵ ئه م تێڕوانینانه دا، باسه که مان له سه ر خۆده رخستنه کانی له شم به  ئاکام 
ده گات. ئه وه ی باس���نه کراوه  ش���ێوازی الده ری ده رخس���تنه که یه . من ده سته کانم 
ده بینم، ده س���ت له پشتم ده ده م و بۆنی شیرینییه که ی له شم ده که م. له محاڵه ته دا، 
ده س���ته کانم بۆ من له نێو بابه ته کانی دیکه دا ده بن به بابه ت و له نێو ده وروبه ره که دا 
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نابن به  بنکه ی ئاماژه کردن. له گه ڵ ده و روربه ره که دا خۆیان کۆککردوه  و ئاماژه  بۆ 
له ش���م، وه کو بنکه ی ئاماژه کردن ده که ن. له ش���م ده بێت به  به شێک له  جیهان  و 
ده سته کانیش���م به  ئامێر. ده توانم گوێزێک یان باده مێک به  ده ستی چه پ هه ڵگرم 
و بیده م به  ده س���تی ڕاس���ت. ده ستم ده بێت به  به ش���ێک له و ئامێرانه ی به رده وام 
به کاریان ده هێنم. هیچ ش���ێوازێکی الده ر له م خۆده رخس���تنه ی له شمدا نییه ، تاکو 
ئێمه  نیگ���ه ران بکات. ده بێت بزانین ئه مجۆره  تێڕوانینه مان بۆ له ش، له ش ده کات 
ب���ه  فاکتۆرێکی ڕووت و هه ڵکه وتنێکی ڕه ها. ناتوانین له س���ه ر بنه مای پێویس���تی 
له الیه ن بوون-بۆ-خۆوه ، که  له شی هه یه  یان له  بونیادی فاکتۆری له ش-بۆ-که سانی 
دیکه وه  به رجه س���ته ی بکه ین. که سێک ده توانێت له شه کان، به بێ ته ماشاکردنی بۆ 
بوونی خۆی، بناسێت. ئه مه  به سه ر مێروه کانیشدا ده سه پێت. هه رچه نده  سیسته می 
ده ماریان جیاوازه  و ئه ندامی هه ستکردنی جیاوازیان هه یه.  ئه م سیسته م و ئه ندامانه  
بۆ ناس���ینی یه کدی به کارناهێنن. که وابوو، ئێمه  مامه ڵه  له گه ڵ بونیادێکی تایبه تدا 
ده که ین، که  پێویس���ته  به بێ ده رهێنانی به  شێوه یه کی لۆجیکمه ندانه ، باسبکرێت. 
هه بوونی ده س���ته کان و هه س���تکردن به  له ش���ی یه کدی به  هۆکاری ده ستلێدانه وه  
دوو فاکتۆرن له س���ه ر یه ک زه مینه ی هه ڵکه وتن ڕاده وه ستن و ده که ونه به ر ڕۆشنایی 
مێتافیزیک���ه وه  یان ئه نه تۆمییه وه . ئێمه  بۆ توێژینه وه که مان له س���ه ر بوونی له ش 

وه ریان ناگرین. 
پێویسته  ئه وه ش بزانین، ئه م خۆده رخستنه ی له ش کرده وه  و هه ست-کردنه کانی 
له ش نیشانناده ن. ته نیا له ش له حاڵه تی هه ستانی به  کرده وه که  یان هه ستکردنه که  
ده خاته ڕوو. به کورتییه که ی، ئێمه  له  س���ه ره تای ئه م به شه دا باسمانکرد، ده کرێت 
سیس���ته می بینینێک بناس���ین، که  چاوێک ده توانێت له  ڕێگه یه وه  که سانی دیکه  
ببینێت. به اڵم چاوه  بینه ره که  ده بێت به  ش���ت ن���ه ک بوونێك بۆ ئاماژه کردنه که . 
به هه مانشێوه ش، کاتێک ده س���تێکم به  ده سته که ی دیکه م ده گرم ئه وا ده سته که م 
ئه وه  نییه ، که )ده گرێ(، به ڵکو ده بێت به  بابه تێکی ناس���راو. سروش���تی له شمان 
له وێدایه ، که  له  ئێمه  ڕاده کات و ئێمه ش ده توانین بۆچوونی که سانی دیکه ی له سه ر 
ببینین. له سه روئه مه وه ، پێویسته  ئه و خاڵه مان ال ڕوون بێت، که  کاتێک ڕێکخستنی 
ئه ندامه کانی هه ستکردن یاریده مان ده ده ن له شێک به و شێوه یه ی بۆ که سانی دیکه  
ده رده که وێت ببینین، ئه م ده رکه وتنی له شه ، وه کو ئامێر له  ته مه نی دوایی منداڵییدا 
س���ه رهه ڵده دات. به  هه رشێوه یه ک بێت، دره نگتره  له  ئاگاییه تی دروست له  له ش و 
جیهان، وه کو ئامێره  ئاڵۆزه کان؛ دره نگتره  له  هه ستکردن به  له شی که سانی دیکه . 
منداڵ زوو فێری شتگرتن ده بێت و بۆ الی خۆی ڕایده کێشێت یان پاڵیپێوه ده نێت. 
پێش هه ڵگرتنی شتێک و ته ماشاکردنی فێرده بێت بیگرێت. ده رکه وتوه  منداڵی  دوو 
مانگان ده ستی خۆی، وه کو ده ست نابینێت. ئه و ته ماشای ده ستی ده کات و سه ری 
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به الی���دا ده جوڵێنێت و به بێ ئه وه ی بزانێت، که  ده توانێت ده س���تی له  خۆی نزیک 
بکاته وه . پاش زنجیره یه ک کرده وه ی ده روونی و تێهه ڵکێش���کردنیان و ناس���ینه وه  
منداڵ فێرده بێت په یوه ندی له نێوان له شی خۆی و له شه  بینراوه که دا هه ڵبه ستێت. 
دووباره  پێویس���ته  منداڵ له ڕێگه ی له شی که سانی دیکه وه  پرۆسه ی فێربوونه که ی 
ده ستپێبکات. که وابوو، هه ستکردن به  له شم له نێو کاتدا ده خرێته  پاش هه ستکردن 

به  له شی که سانی دیکه . 
له گه ڵ ڕه چاوکردنی شوێن و کاتی گونجاوی هه ڵکه وتنه که دا، خۆده رخستنه که ی 
له ش گرفتمان بۆ په یداناکات. له ش ئه و ئامێره یه ، که  منم؛ فاکتۆری بوونی منه  له نێو 
هه موو شته کانی جیهاندا. منیش به ره و جیهان ئه م فاکتۆره  تێپه ڕده که م. هه ڵبه ته  
ناتوانم ڕادیکااڵنه  بۆچوونێکی جیهانگیریم له س���ه ر فاکتۆره که  هه بێت. له محاڵه ته دا 
ده بێ���ت من له ش نه بم. به اڵم بۆچی جێگه ی سه رس���وڕمان بێت ئه گه ر بونیادێکی 
دیاریکراوی له شم، به بێ ئه وه ی شوێنی خۆی، وه کو بنکه ی ئاماژه کردن بۆ بابه ته کانی 
نێو جیهان بدۆڕێنێت، له  بۆچوونێکی ڕادیکااڵنه وه  ده رده چێت؟ به  سروشت مه حاڵه  
چاوم خۆی ببینێت. بۆچی جێگه ی سه رس���وڕمان بێت، که  ده س���تم به رچاوه کانم 
ده که وێت؟ سه رس���وڕمانه که مان هۆکاری ئه وه یه ، که  ڕیگه یه کی پێویس���تیمان بۆ 
بوون-بۆ-خۆ دۆزیوه ته وه  تاک���و بۆچوونێکی کۆنکرێتی بۆ جیهان هه بێت. ئه مه ش 

پێویستی و هه ڵکه وتنی بابه تێک له نێو جیهان به  ئێمه  ده ناسێنێت. 
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به شی سێیه م

په یوه ندییه  کۆنکرێتییه کان له گه ڵ که سانی دیکه 

تاکو ئێره  باس���ی په یوه ندییه کی بنه ڕه تیمان له گه ڵ که س���انی دیکه دا کردوه . 
ئه م په یوه ندییه ش سێ ڕه هه ندی بوونی له شمانی بۆ ده رخستین. مادام په یوه ندی 
بنه ڕه ت���ی له گه ڵ که س���انی دیک���ه دا یه که مجار، له  په یوه ندی نێوان له ش���ی من و 
له شی ئه واندا س���ه رهه ڵده دات، ئه وا زانیم له باره ی سروشتی له شمه وه  بۆ ناسینی 
په یوه ندییه  تایبه تییه کانم له گه ڵ که س���انی دیکه دا پێویس���ت ب���وو. په یوه ندییه  
تایبه تییه کان له  هه ردوو سه ره وه  له سه ر زه مینه ی فاکتۆرێکی له پێشتر ڕاده وه ستن؛ 
واته  بوونی ئێمه  وه کو له ش���ه کان له نێو جیهاندا. ئه مه ش ئه و واته یه  نابه خش���ێت، 
که  له ش���م ئامێره  و بۆ په یوه ندییه کانم له گه ڵ که س���انی دیکه دا ده بێت به  هۆکار . 
به ڵکو له ش واتاکانیان پێده به خش���ێت و سنورداریشیان ده کان. به  هۆکاری له ش 
له نێو بارودۆخدا هه س���ت به  به رزێتییه که ی که س���انی دیکه  و نامۆبوونی خۆشم بۆ 
به رژه وه ندی ئ���ه وان ده که م. پاش ئه وه ی ده زانین ل���ه ش چییه  کاتی ئه وه  هاتوه  
له م په یوه ندییه  کۆنکرێتییانه  بکۆڵینه وه . ئه مانه ش خه س���ڵه تی س���اده  و ساکاری 
په یوه ندییه  بنه ڕه تییه کان نین. هه ڵبه ته   هه ر یه کێک له م په یوه ندییانه  له نێو خۆیدا 
په یوه ن���دی بنه ڕه تی له گه ڵ  که س���انی دیکه دا، وه کو بناخ���ه  هه ڵده گرێت، به اڵم 
بۆ بوون-بۆ-خۆ ش���ێوازی نوێی بوونن. هه ڵوێس���تی جی���اوازی بوون-بۆ-خۆ له نێو 
ئه و جیهانه دا ده رده خه ن، که  که س���انی دیکه ش���ی تێدان. که وابوو، هه ریه کێک له  
په یوه ندییه کان دووالیه نییه : بۆ-خۆ-بۆ-که س���انی دیکه  و له نێو-خۆشیدایه . ئه گه ر 
ئێمه  بتوانین په یوه ندییه  س���ه ره تاییه کانمان له گه ڵ که س���انی دیکه  له نێو جیهاندا 
ئاش���کرا باس���بکه ین به  ئاکامی کاره که مان ده گه ین. له سه ره تای ئه م نوسراوه شدا 
ئه و پرس���یاره مان کرد، ئایا په یوه ندییه کانی بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ بوون-له نێو-خۆدا 
چین؟ لێره دا، ده بینین کێش���ه که مان ئاڵۆزتره . په یوه ندییه کی بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ 
بوون-له نێو-خۆدا هه یه ، که  به  ئاماده بوونی که سانی دیکه وه  به ستراوه . کاتێک ئێمه  
ئه م فاکتۆره  کۆنکرێتییه  ڕوونده که ینه وه ، به  ئاکامه کانیش س���ه باره ت په یوه ندییه  
بنه ڕه تییه کانی سێ ش���ێوازی بوون و بیردۆزه یه کی مێتافیزیکی بۆ بوون به گشتی 

ده گه ین. 
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بوون-بۆ-خۆ، وه کو ده سته اڵتی له ناوبردنی بوون-له نێو-خۆ بوونی خۆی به )کاتی( 
ده بینێت و به ره وپێش ڕه و تده کات. له ڕاس���تیدا، فاکتۆری بوونی خۆی)بۆنموونه ، 
ده بێت ش���تێکی دراو، ڕابردوو یان له ش بێت( به ره و بوون-له نێو-خۆ تێپه ڕده کات. 
ده توانی���ن ئه مه ش به  ش���ێوه یه کی دیکه  و س���ایکۆلۆجییانه ، هه رچه نده  واتاکه ی 
ته واو نابه خش���ێت، ده ربڕین؛ بڵێین، بوون-بۆ-خۆ له  ده ست ئه م بوونه  فاکتۆرییه  
ڕاده کات)بۆنموون���ه ، بوونی ئه و لێره دا بووه  ب���ه  بوون-له نێو-خۆ و بناخه ی خۆی 
نیی���ه (. ڕاکردنه که ش ڕوو له  داهاتوویه ک���ی مه حاڵ ده کات، که  به رده وام بوون-بۆ-
خۆ ده کات ب���ه  بوون-له نێو-خۆی-بوون-بۆ-خۆ. که واب���وو، بوون-بۆ-خۆ هه اڵتن و 
به  دوکه وتنیش���ه ؛ ئه و له  بوون-له نێو-خۆ هه ڵدێت و هه مانکات دوش���ی ده که وێت. 
بوون-بۆ-خۆ دوکه وتنی-وه دوکه وتنه . بۆ ئه وه ی مه ترسی ڕاڤه کردنی سایکۆلۆجییانه  
ک���ه م بکه ینه وه ، ئاماژه  بۆ ئه و خاڵ���ه  ده که ین، که  بوون-بۆ-خۆ یه که م، بۆ ئه وه ی 
دووه م���ی هه بێت په نا بۆ بوون نابات. هه روه ه���ا نابێت به و هه بووه ی دابنێین، که  
وه کو په رداخه که  خه س���ڵه تی تایبه تی هه یه . هه ڵهاتنی وه دوکه وتنه که  نه خراوه ته  
س���ه ر بوونی بوون-بۆ-خ���ۆ. بوون-بۆ-خۆ خودی هه ڵهاتنه که ی���ه  و له  ڕه تدانه وه ی 
بنه ڕه تی جیانابێته وه . مه به س���ت له  بوون-بۆ-خۆ، وه ک���و وه دوکه وتنی-وه دوکه وت 
ئه وه ی���ه ، که  ئه م بوونه  ئه و ش���ته  نیی���ه ، که  هه یه . ئه وه یه ، ک���ه  نییه . ئه م دوو 
ده س���ته واژه یه  یه ک واتایان هه یه . بوون-بۆ-خۆ بوون-له نێو-خۆ نییه  و به  ئه ویش 
نابێت. به اڵم په یوه ندی به  بوون-له نێو-خۆوه  هه یه . له  هه موو الیه که وه  بوون-له نێو-
خ���ۆ گه مارۆیداوه  و ناتوانێت ڕزگاری بێ���ت، چونکه  بوون-بۆ-خۆ هیچه  و هیچیش 
له  بوون-له نێو-خ���ۆی جیاده کاته وه . بوون-بۆ-خۆ بناخ���ه ی هه موو ڕه تدانه وه کان 
و په یوه ندییه کانه . بوون-بۆ-خۆ په یوه ندییه . س���ه رهه ڵدانی که س���انی دیکه  ناخی 
بوون-بۆ-خ���ۆ ده پێکێت. ئه وان وه دوکه وت���ن و هه ڵهاتنه که ی له نێو بوون-بۆ-خۆدا 
ده چه قێنن. بوون-له نێو -خۆ ]وه کو باس���مانکرد[ له  هه موو الیه که وه  گه مارۆیداوه  و 
ئه میش ڕادیکااڵنه  ڕه تیده داته وه  و به هاکانی خۆی ده سه پێنێت، که چی هێشتا له نێو 

فاکتۆره کاندا ئیفلیج ڕاده وه ستێت.
 ب���ه اڵم، به الی که مه وه  ده توانێت به  هۆکاری به  کاتبوونی بوونییه وه  هه ڵبێت. 
)هه م���وو(ی که س���ایه تییه که ی مه حاڵه  و به رده وامیش خۆی به  ش���وێنیکی دیکه  
ده گه یه نێت. ئێستا، ئه م)هه مووه (یه  که سانی دیکه  ده یانه وێت نیشانی ئه وی بده ن. 
ئه ویش له گه ڵ ڕووکردنه که ی به ره و ش���وێنیکی دیکه  تێپه ڕیده کات. ئه م هه مووه یه  
ب���ه  هه مووکراوه . من، بۆ که س���انی دیکه ، ئه وه م، که  هه م و سه ربه ستییه که ش���م 
بووه  به  خه س���ڵه تێکی بوونم. له م���ڕووه وه ، بوون-له نێو-خۆ من ده گرێته وه ، له نێو 
داهاتوودا ڕامده گرێت و هه ڵهاتنه که شم ده بێت به  شتێکی بینراو یان دراو. من ئه م 
هه ڵهاتنه  ڕاگیراوه  نیم، که  له ده ره وه ی بوونی مندا حوکمی به سه ردا دراوه . الیه نی 
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ده ره کی هه ڵهاتنه که م، به و ش���ێوه یه ی من هه س���تیپێده که م نامۆبوونێکه ، که  من 
ناتوانم بیناسم و تێپه ڕیبکه م. له گه ڵ ئه مه شدا، له به رئه وه ی له نێو ئه زمونی مندایه  
و ئه و بوون-له نێو-خۆیه ش دیاریده کات، که  لێی هه ڵدێم پێویسته  ئاوه ڕی لێبده مه وه  

و هه ڵوێستی به رانبه ر وه رگرم. 
ئه مه  بنه ڕه ت���ی په یوه ندییه  کۆنکرێتییه کانمه  له گه ڵ که س���انی دیکه دا؛ ئه وان 
به ته واوی به  هه ڵوێسته کانی منه وه  به رانبه ر ئه و بابه ته وه  به ستراون، که  منه  و بۆ 

ئه وانه . 
مادام بوونی که سانی دیکه  بوونی من ده کات به وه ی نه توانم هه مبێت و ته نانه ت 
تێی بگه م، ئه م بوونه  ده بێته  سه رچاوه ی دووهانده ر: یه که م، که سێک ته ماشای من 
ده کات و نهێنی بوون���م ده دۆزێته وه . ئه و ده زانێت من چیم. که وابوو، واتای بوونم 
له ده ره وه ی مندایه  و له نێو ئاماده نه بووندا گیریخواردووه . که س���ه که  ده ستی بااڵی 

له سه ر من هه یه .
که واب���وو، به و ڕاده یه ی م���ن له و بوون-له نێو-خۆیه  هه ڵدێ���م، که  بوونی خۆمه  
و دامنه مه زران���دووه  ده توانم نکۆڵی بکه م. منیش ده توانم ڕوو له  که س���ه که  بکه م 
و بیک���ه م به باب���ه ت. به بابه تکردنی ئه و به بابه تبوونی من ل���ه الی ئه و له ناوده بات. 
له الیه کی دیکه وه ، مادام سه ربه س���تی ئ���ه و بناخه ی بوون-له نێو-خۆی منه  ده توانم 
سه ربه س���تییه که م بدۆزمه وه  و منیش به کاری بهێنم. ئه گه ر من سه ربه س���تییه که م 
بدۆزم���ه وه  ده توان���م ببم به  بناخه ی بوونی خۆم. تێپه ڕکردنی به رزێتی که س���ێکی 
دیکه  یان به پێچه وانه وه  تێهه ڵکێش���کردنی به رزێتییه که  له گه ڵ بوونی خۆمدا، دوو 

هه ڵوێستی ئه رێ به رانبه ر که سه که  دیاریده کات. 
لێره دا، پێویس���ته  واتای ته واوی ئه م چه مکانه  تێبگه ین. ڕاست نییه  بڵێین، من 
یه که مجار هه م و له دواییدا هه وڵده ده م که سه که  بکه م به بابه ت: سه رهه ڵدانی بوونی 
من له گه ڵ س���ه رهه ڵدانی بوونی که س���انی دیکه دایه . من، له  ڕه گوڕیشه ی بوونمدا، 
پڕۆژه ی به بابه تکردنی که س���انی دیکه م هه ڵگرتوه . م���ن به ڵگه م بۆ بوونی ئه وان. 
ئه م به ڵگه یه ش هه ڵوێس���ته  به رانبه ر که سانی دیکه . من ناتوانم له به رده م که سانی 
دیکه دا ئاماده بم، ئه گه ر ئاماده بوونه که م له به رده م ئه واندا نه بێت. ئه مه ش بونیادی 
بوون-بۆ-خۆ ده رده خات. هه رچه نده  ئاماده بوونی که سانی دیکه  له نێو جیهاندا ڕه ها 
و به ڵگه  نه ویسته ، هێشتا فاکتۆرێکی هه ڵکه وتووه . فاکتۆرێکه  مه حاڵه  له  بونیادی 

ئۆنتۆلۆجی بوون-بۆ-خۆوه  ده ر بێت. 
ئ���ه م دوو هه وڵدانه ی، که  منن، دژانه  به رانبه ر یه کدی ڕاده وه س���تن. هه ریه کێک 
ل���ه  ئه وان مه رگی ئه وی دیکه یه . س���ه رنه که وتنی یه کێکی���ان ده بێت به  هانده ر بۆ 
س���ه رهه ڵدانی دووه می���ان. که وابوو، له  په یوه ندییه که مدا له گه ڵ که س���انی دیکه دا 
دیالێکتی���ک نییه . هه رچه نده  نه مانی یه کێکیان ئ���ه وی دیکه  ده وڵه مه ندتر ده کات، 
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ب���ه اڵم ]جواڵنه که [ خوالنه وه یه . له به رئه مه  ده بێ���ت هه ریه کێک له  هه وڵدانه کان به  
ته نیا بناسین. 

له گه ڵ ئه مه شدا نابێت ئه و خاڵه  ڕه چاونه که ین، که  له  ناخی هه ریه کێک له م دوو 
هه ڵوێس���ته دا ئه وی دیکه ش ئاماده یه . هیچ کامیان به بێ ناکۆکی نییه . هه ریه کێک 
ل���ه  ئه وان له نێو ئه وی دیکه دایه  و کۆتایی به  بوونی ده هێنێت. که وابوو، له نێو ئه م 
خوالنه وه یه  ده رناچین. نابێت له  توێژینه وه که ماندا له س���ه ر هه ڵوێستی بنه ڕه تیمان 

به رانبه ر که سانی دیکه ، ئه م خااڵنه  فه رامۆش بکه ین. 
مادام ئه م هه ڵوێستانه  له نێو خوالنه وه که دا په یداده بن و ده فه وتێن، ده گونجێت له  
یه کێکیانه وه  ده ستپێبکه ین. مادام ده بێت یه کێکیان بۆ ده ستپێکردنه که  هه ڵبژێرێن، 
له و هه ڵوێس���ته وه  ده که وینه  ڕێ، که  بوون-بۆ-خۆ تیایدا سه ربه ستی که سانی دیکه  

ده چوێنێ. 

1 - یه که م هه ڵوێست به رانبه ر که سانی دیکه :
خۆشه ویستی، زمان و ماسۆچیزم 

هه رش���تێک له باره ی منه وه  له  په یوه ندییه که مدا له گه ڵ که سێکی دیکه بگوترێت  
له باره ی ئه ویشه وه یه . کاتێک خۆم له  ده ستی که سێکی دیکه  ڕزگارده که م، ئه ویش 
ده یه وێت خۆی له  من ڕزگاربکات؛ ئه و کاته ی ده مه وێت داگیریبکه م ئه ویش ده یه وێت 
م���ن داگیربکات. هه ردووکمان پێکه وه  مامه ڵه  له گه ڵ بابه تێک له نێو-خۆدا ده که ین؛ 
ب���ه اڵم مامه ڵه  کردنه ک���ه  له هه ردوو الوه یه . ئه م ڕوونکردنه وه یه ی بۆ هه ڵوێس���ت و 
ڕه فتاری کۆنکرێتی ده یکه ین پێویسته  بخرێته  به ر ڕۆشنایی به ره نگاری. به ره نگاری 

واتای بنه ڕه تی بوون-بۆ-خۆیه . 
ئه گه ر له و خاڵه وه  ده س���تپێبکه ین، که  گوتمان که سانی دیکه  له  ته ماشاکردندا 
ده رده که ون، ده بێت بزانین بوونی خۆمان له  شێوازی خاوه نێتیدا ده که ین به  بوون-
بۆ-که سانی دیکه . ئه وان ده بن به  خاوه نی بوونی من؛ ته ماشاکردنی که سه که  له شم 
به  ڕووتی ده بینێت. ئاماده یی پێده دات، ده یکات به  په یکه ر و به وه ی، که  هه یه ؛ به و 
شێوه یه  ده یبینێت، که  من هه رگیز ناتوانم بیبینم. که سه که  نهێنییه کی الیه  و ئه و 
نهێنییه  منم، که  به و شێوه یه  هه م. ئه و من ده کات به وه ی هه م و داگیرم ده کات. 
ئه م خاوه نێتییه ش ئاگایییه  له وه ی، که  ئه و خاوه نی منه . من، له حاڵه تی بوون-
به بابه تدا ئاگاییه که ی ئه و ده سه لمێنم. ئاگاییه که ی ئه و بوونی من ڕووتده کاته وه  و 
له  منی ده دزێ. بوونێک ’له وێدا’ ده هێنێته کایه وه ، که  بوونی منه . من له م بونیاده  
ئۆنتۆلۆجییه  تێده گه م: من له  ئاس���تی بوونمدا-بۆ-که س���انی دیکه  به رپرسم، به اڵم 
بناخه ی نیم. که س���ێکی دیکه  بوونی من ’لێره دا’ به و شێوه یه ی هه یه  ده دۆزێته وه . 
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ب���ه اڵم ئه و هه رچه نده   دۆزیوێتییه وه،  له  بوونی م���ن به رپرس نییه . که وابوو، به و 
ڕاده یه ی من ده یزانم له  بوونم به رپرس���م و من خۆم ده که م به  خاوه نی ئه و بوونه . 
ده مه وێت بیدۆزمه وه  یان دۆزینه وه که  بکه م به  پرۆژه . ده مه وێت ده س���ت درێژکه م، 
وه کو خواردنی ئێواره ی)ته نتالۆس( بیگرم و به الی خۆمدا ڕایکێش���م.)63( ده مه وێت 

سه ربه ستانه  بیدۆزمه وه . 
ئه گه ر بوونم وه کو بابه ت هه ڵکه وتێکی تاڵ و داگیرکردنێکی ته واو بێت، هێشتا 
ئه م بوونه م ئاماژه  بۆ دۆزینه وه ی ئه و بوونه م ده کات، که  ده بێت به  بناخه  بۆ خۆی. 
ئه مه ش له گه ڵ وێچواندنی سه ربه س���تی که س���انی دیکه دا دێته  پێش. پڕۆژه ی خۆ 
دۆزینه وه که م، که وابوو، له بنه ڕه ته وه  پڕۆژه ی توانه وه ی که س���انی دیکه یه . له سه رو 
ئه مه شه وه ، ده بێت بوونی که سانی دیکه  بپارێزرێت. ئه مه ش دوو ئاکامی له دوایه : 
یه که م، من به رده وام بۆ جه ختکردن له س���ه ر بوونی که سانی دیکه  ده مێنمه وه  و 
خۆم به  ئه وان دانانێم. ماده م که س���انی دیکه  بناخه ی بوونی منن به بێ له ناوبردنی 
بوونم-بۆ-که سانی دیکه  ئه وانیش گوم نابن. که وابوو، ئه گه ر ده ست بده مه  پڕۆژه ی 
یه کگرتنم له گه ڵ که سانی دیکه دا ئه وا ده بێت وێچواندنی خۆم له نێو ئه واندا، وه کو 
که س���انی دیکه  بکه م به  ئه گه رێکی خۆم. له ڕاس���تیدا، کێشه که  بۆ من له وێدایه  من 
بوونم به رجه س���ته  بکه م و بۆچوونی که س���ێکی دیکه ش بۆ خۆم بکه م به  ئه گه ر. 
ئه مه ش وه ده س���تهێنانی ته واناییه کی ڕووت و ڕه وانی زانین نییه . کاتیگۆری ڕووتی 
که سانی دیکه  نییه ، که  من له  پرۆژه که مدا به کاریده هێنم. ئه م کاتیگۆرییه  ناناسرێت. 
له سه ر زه مینه ی ئه زمونه  کۆنکرێتییه کان له گه ڵ که سانی دیکه دا، ئه وان ئه و الیه نه  
کۆنکرێتییه ن ده بن به  داکه وتێکی ڕه ها. منیش ده مه وێت بیخه مه سه ر بوونی خۆم. 
دووه م، ئه و که س���ه ی ده مه وێت بیخه مه  سه ر بوونم ، وه کو بابه ت نییه . پڕۆژه ی 
گه ڕانه وه  بۆ بوونم له  بابه ته وه  له س���ه ر به بابه تکردنی که سانی دیکه  ڕاناوه ستێت. 
به پێچه وان���ه وه ، م���ن ده مه وێ���ت ئه و-که سه ی-ته ماش���ای-من ده کات بخه مه  نێو 
وێچواندنه ک���ه . ئه م���ه ش ئاماژه  بۆ بوونم به و ش���ێوه یه ی ته ماش���ایکراوه  ده کات. 
به کورتییه که ی، بۆ مه به س���تی هێشتنه وه ی سه ربه ستی که سه که ی ته ماشامده کات 
بوونم به وه داده نێم، که  ته ماشاکراوه . مادام بوون-به بابه ت ته نیا ڕێگه یه کی گونجاوه  
بۆ په یوه ندی نێوان من و که سێکی دیکه  ئه وا ئه م بوونه شه ، وه کو بابه ت وێچواندنی 

سه ربه ستی که سه که م ال ده گونجێنێت.  
وه کو وه اڵمدانه وه یه ک بۆ س���ه رنه که وتنم له  ده رچوونی س���ێیه مدا، بوون-بۆ-خۆ 

63    ته نتالۆس له  ئه فسانه ی یۆناندا یه کێکه  له وانه ی، وه کو )ئیکسێۆن، سێزیف، تیتیۆس( خواکان 
بۆ هه میشه  سزایان داون. گوایه  ته نتالۆس له  خواکانه وه  نزیک بووه  و له گه ڵیاندا ئێواران خواردنی 
)خوایانه (ی خواردووه . پاش ئه وه ی له و خواردنه  به شێکی بۆ مرۆڤ دزیوه .  خواکان ده ریانکردووه  و 

بۆ هه میشه  له  دۆزه خ دانراوه .)وه رگێڕ( 
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ده یه وێت خۆی به  سه ربه س���تی که سه که  و بناخه ی بوون-له نێو-خۆی دابنێت. بوون 
به  که س���ێکی دیکه ، که  هه میش���ه  ده یه وێت ببێت به  که س���ێکی کۆنکریتی-به های 
په یوه ندییه که م له گه ڵ که س���ێکی دیکه دا. واته ، بوونێک���ی ڕه ها، که  ده بێت وه کو 
خۆی و که سانی دیکه ش بێت، بووه  به  دێوه زمه ی بوونم-بۆ-که سانی دیکه . ئه مه ش، 
وه کو به ڵگه ی ئۆنتۆلۆجییه  بۆ بوونی خوا. ئه م کێش���ه  بیرۆکه ییه  به بێ ده رچوونم 
به ره و که س���انی دیکه  و په یوه ندیم له گه ڵیاندا نایه ته  نێو داکه وته وه . ئه م ڕاسییه ش  
ڕه چاوناکرێت. ڕاستییه که  به ستراوه  به  په یوه ندییه کانم به  که سێکی دیکه وه . ئه مه ش 
له  په یوه ندی نێوان له ش���م و جیهان ده چێت. یه کگرتن له گه ڵ که س���ێکی دیکه دا، 
که وابوو، نازانرێت. ته نانه ت له نێو بیردۆزه ش���دا نییه  چونکه  توانه وه ی بوون-بۆ-خۆ 
و که س���ێکی دیکه  له نێو یه ک به رزێتیدا ده بێته  هۆکاری له ناوبردنی خه سڵه ته کانی 
الیه ن���ه  بێگانه که  له نێو که س���ه که دا. ئه و مه رجه ی له یه کچوونی که س���ێکی دیکه  و 
خۆم���ی پێڕاده گرم ئه وه یه ، که  من له گه ڵ نکۆڵی کردنه که م له وه ی من که س���ه که م، 
ده مێنمه وه . له کۆتاییدا، پڕۆژه که م بۆ یه کگرتن ده بێت به س���ه رچاوه ی به ره نگاری. 
گرنگیشه ، مادام بوون-بۆ-که سانی دیکه  دوو ڕه تدانه وه ی تێدایه ، ڕه تدانه وه ی ناوه کی 
بکه وێته گه ڕ و که سه که  به  به رزێتییه که ی خۆی به رزێتییه که ی من ڕه تبکات. من بکات 
به  بوونێک بۆ ئه وان؛ له سه ر سه ربه ستی ئه وان کاربکات. ئه م بیرۆکه یه ی پڕۆژه که م 
له به رده م ئه واندا خۆشه ویستی نییه . خۆشه ویستی پڕۆژه یه ؛ بۆنموونه  دامه زراندنێکی 
ئۆرگانێک���ی پڕۆژه کانمه  به ره و ئه گه ره کانم. به اڵم خۆشه ویس���تییه کی بیرۆکه یییه . 
هانده ر و کۆتاییه که ی و به هاکه ش���ی بیرۆکه ییه . خۆشه ویستی، وه کو په یوندییه کی 
سه ره تایی له گه ڵ که سانی دیکه دا بۆ ناسینه وه ی ئه م به هایه  دامه زراندنی پرۆژه کانه . 
پڕۆژه کان ڕاسته وخۆ به رانبه ر سه ربه ستی که سانی دیکه  ڕامده وه ستێنن. له م ڕووه وه  
خۆشه ویستی ده بێت به به  ره نگاری. ئێمه  زانیمان، که  سه ربه ستی که سانی دیکه  بوو 
به  بناخه ی بوونم. به اڵم مادام بوونم له سه ر سه ربه ستی که سانی دیکه  داده مه زرێت 
ئه وا بێ ئاس���وده یی ده ژیم؛ بوونم له مه ترسیدایه . سه ربه ستییه که  شێوه ی بوونم له 
 قاڵب ده گرێت و ده مکات به وه ی هه م؛ به هاکان به  سه رما ده سه پێنێت، الیان ده بات؛ 
منیش به رده وام له ده ست ئه و بوونه ی خۆم ڕاده که م. ئه م سه ربه ستییه  بێ ده ربه سته ، 
دووره و له نێو هه زار ش���ێوازی بووندا ڕامده گرێت. پڕۆژه ی خۆ دۆزینه وه که م له وێدایه  
من ئه و سه ربه س���تییه  بگرم و به رانبه ر سه ربه س���تییه که ی خ���ۆم دایبنێم. هاوکات 
ئه م���ه  ته نیا ڕێگه یه که  من بتوانم به  هۆکاری ڕه تدانه وه یه کی ناوه کی سه ربه س���تانه  
ئه و بوونه ی خۆم ڕه تبده مه وه ، که  که س���انی دیکه  به بابه تیان کردوه . ڕێگه یه که  بۆ 
دۆزینه وه ی لێکچونه کانی نێوان من و که س���انی دیکه  له  داهاتوودا. ئه مه ش چاکتر 

ڕوونده بێته وه  ئه گه ر سایکۆلۆجییانه  لێی بکۆڵینه وه . 
بۆچ���ی دڵدارێک ده یه وێت به رانبه ره که ی خۆش���یبوێت؟ ئه گه ر خۆشه ویس���تی 
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ئاره زوویه کی ڕووت بۆ داگیرکردنی له ش بێت، به  ئاسانی ده توانێت خۆی تێربکات. 
پاڵه وانی پرۆس���ت، بۆنموونه ، خۆشه ویس���ته که ی له  ماڵه وه  داده نێت و هه رکاتێک 
یان ڕۆژێ���ک بیه وێت ده یبینێ و داگیریده کات. ئه و به ته واوی له  ڕووی ئابوورییه وه  
پش���ت به ]پاڵه وانه که [ ده به ستێت و له مالیه نه وه  بێخه مه . به پێچه وانه ی ئه ویشه وه ، 
پاڵه وانه که  به رده وام دوودڵه . له  ڕێگه ی بیرکردنه وه وه  ئه و کاتانه ی به رانبه ر یه کدیش 
دانیشتون ئه لبێرتین ده توانێت له  مارسێل رابکات. له به ر ئه مه یه  ئه و کاته  ]مارسێل[ 
دڵخۆش���ه ، که  ]ئه لبێرتین[ ده خه وێت و ئه میش ته ماش���ای ده کات. ئه مه  به ڵگه یه  
بۆ ئه وه ی، که  دڵدار ده یه وێت بیرکردنه وه ی خۆشه ویسته که شی داگیربکات. بۆچی 

ئه مه ی ده وێت؟ چۆن ده توانێت ئه م کاره  بکات؟ 
چه مکی ’خاوه نێتی’، که  زۆرجار واتای خۆشه ویستی پێڕوونده که ینه وه ، له ڕاستیدا 
س���ه ره کی نییه . بۆچی من بوونی که سانی دیکه  داگیربکه م، ئه گه ر که سانی دیکه  
نه یانه وێ���ت من ئ���ه م کاره  بکه م؟ به اڵم ئه مه  جۆرێک له  داگیرکردن نیش���انده دات؛ 
ئێمه  ده مانه وێت سه ربه ستی ئه وان داگیربکه ین. ئه مه ش ئاره زوومه ندی ده سته اڵت 
نییه . دیکتاتۆر قێز له  خۆشه ویس���تی ده کاته وه  و به  ترس ڕازییه . بۆ مه به ستێکی 
ڕامیاری ده یه وێت خۆشه ویستی که سانی ژێر ده ستی مسۆگه ر بکات. ئه گه ر ڕێگه ی 
ئاب���ووری زۆرتر بۆ داگیرکردنی���ان بدۆزێته وه  بێوه س���تان ده یگرێته به ر. له الیه کی 
دیکه وه ، دڵدار نایه وێت خۆشه ویسته که ی به  کۆیله بکات  . ئه و نایه وێت ماکینه یه ک 
داگیربکات. کاتێکیش بمانه وێت ش���ه رمه زاری بکه ین ده ڵێن، که  خۆشه ویسته که ی 
له ژێر کاریگه رێتییه کی س���ایکۆلۆجیدا خۆش���یده وێت و ناچاره . لێره دا، دڵداره که  
هه ستده کات، که  بوونی و خۆشه ویستییه که شی نزمکراونه ته وه . ئه گه ر )ترستین( و 
)ئیسۆده(  شێتانه  یه کدییان له به ر خۆشه ویستی خۆشبوێت، ئه وه نده  سه رنجڕاکێش 
نابن. به کۆیله کردنێکی ته واوی خۆشه ویسته که  خۆشه ویستی له ناوده بات. کۆتایی به  
خۆشه ویستییه که  دهێنێت. ئه گه ر خۆشه ویسته که  ببێت به  مه کینه  دڵداره که  ته نیا 
ده مێنێته وه . له به رئه م هۆکاره   دڵداره که  نایه وێت به وجۆره ی ش���تێک داگیرده کات 
ده ست به سه ر خۆشه ویسته که یدا بگرێت؛ داگیرکردنه که  شێوازێکی جیاوازی هه یه . 

ئه و ده یه وێت سه ربه ستی، وه کو سه ربه ستی داگیربکات. 
له الیه کی دیکه وه ، دڵداره که  به  سه ربه ستییه کی به رزتر و په یوه ندییه  به رباڵوه کان 
ڕازی نییه . کێ به  س���وێندخواردن بۆ وه فادارییه ک���ی ڕووت ڕازییه ؟ کێ دڵی به و 
وش���انه  خۆش ده بێت، که  ده ڵێت، ”من سه ربه ستانه  تۆم خۆشده وێت و له  به ڵێنم 
په شیمان نابمه وه .” دڵداره که  داوای به ڵێن ده کات و پێشی ناخۆشه . ئه و ده یه وێت 
سه ربه س���تانه  خۆش���یبوێت، به اڵم له گه ڵ داواکارییه که دا ده یه وێت سه ربه ستییه که  
سه ربه س���ت نه بێت. ئه و ده یه وێت سه ربه ستیی که س���ه که  ببێت به  خۆشه ویستی. 
ئه مه ش ته نیا له سه ره تادا ڕوونا دات و هه مووساتێک سه رهه ڵدات. هه روه ها ده یه وێت 
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سه ربه ستییه که ، وه کو له شێتییدا یان له نێو خه وبینیندا خۆی بگرێت. خۆگرتنه که ش 
بڕیاردانێک بێت سه ربه ستانه  و ناسه ربه ستانه ش. له  خۆشه ویستیدا سۆز فه رمانڕه وایی 
ناکات و داوای سه ربه ستییه کی دوور ناکات؛ به ڵکو ئه و سه ربه ستییه مان ده وێت، که  
ده ستمان ده یگاتێ و ده بێت به  بناخه ش بۆ فه رمانڕه واییکردنی سۆز. دڵداره که ش 
نایه وێت له  سه ربه س���تییه که دا ببێت به  هۆکاری ئ���ه م گۆڕانکارییه ، به ڵکو خاوه ن 

شوێنێکی تایبه ت. 
ل���ه  خۆشه ویس���تیدا دڵدار ده یه وێت بۆ خۆشه ویس���ته که ی ببێ���ت به  ”هه موو 
جیه���ان”. ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت، که  ئ���ه و واتا و هێماکان بۆ جیهان داده نێت. 
دڵداره که )ئه و(ه ی���ه ، که  هه م���وو ئه وه کانی دیکه ی تێدایه . ئ���ه و ئه وه یه  و ڕازیش 
ب���ووه  ببێت به  بابه ت. هه مانکات ده یه وێت ئه و بابه ته  بێت، که  که س���ه که ی دیکه  
سه ربه ستییه که ی خۆی له سه ر ده دۆڕێنێت. بابه تێک، که  که سه که ی دیکه  پێی ڕازی 
بێت و فاکتۆری خۆی تێدا بدۆزێته وه ، له  هه موو شوێنێکدا حه زی له  سه ربه ستییه که ی 
ئه وه . له  هه ڵبژاردنی کۆتاییه ک���دا دڵداره که  حه زده کات کۆتایی هه ڵبژێرێت. ئه مه  
داواکارییه که ی دڵدار له  خۆشه ویسته که یه وه  ڕوونده کاته وه . ئه و نایه وێت کار له سه ر 
سه ربه ستی خۆشه ویسته که ی بکات، به ڵکو بوونێکی له پێشتری بۆ سنوردارکردنی 
سه ربه س���تییه که  هه بێت. ئه وه ی دڵداره که  داوایده کات که مکردنه وه  و چه سپاندنی 
سه ربه ستییه که یه  به  ده ستی خۆی. سنوردارێتی بونیادی سه ربه ستییه که  شتێکی 
دراوه . له نێ���و ئه و بونیاده دا سه ربه س���تییه که  ڕێگه ی ده رچوون له  خۆی ده گرێت. 

دڵداره که ش ڕێگه گرتنه که  ده بینێت و هه ستی پێده کات و ڕازیش ده بێت. 
ئێس���تا، له  واتای داواکارییه که  تێده گه ین: فاکتۆره  سنورداره که ی بۆ که سانی 
دیکه یه  و له  داواکارییه که ی مندا خۆشه ویس���تییه  له  که س���انی دیکه . به و ڕاده یه ی 
من ئه و بابه ته م که س���انی دیکه  ده یهێننه کایه وه ، ئه وا منیش سنورداریتی به رزێتی 
ئه وان���م تێدایه . که وابوو، س���ه رهه ڵدانی که س���ه که ی دیکه  م���ن ده کات به  ڕه ها و 
تێنه په ڕک���راو؛ نه ک وه ک���و بوون-بۆ-خۆیه کی ڕووخێنه ر به ڵکو بوون-بۆ-که س���انی 
دیکه -له نێو-جیهاندا. کاتێک داوای خۆشه ویستی له  که سانی دیکه  ده که ین، توشی 
فاکتۆری بوون���ی خۆیان ده بن؛ زۆریان لێده کرێت ئێمه  ب���ه رده وام بکه ن به  مه رج 
بۆ سه ربه س���تییه ک، که  خۆی س���نوردار ده کات. حه زێک، که  سه ربه ستی له سه ر 
فاکتۆر و فاکتۆریش به س���ه ر سه ربه ستییه وه  ده چه س���پێنێت. ئه گه ر به م کۆتاییه  
بگه ین ئه وا بوونی من له نێو بیرکردنه وه ی که س���ه که ی دیکه دا ده پارێزرێت. یه که م، 
چونکه  هانده ری ش���ه رمکردنه که م و بێ ئارامییه که م له وه دایه  من هه ست به  بوونم، 
وه کو بوون-بۆ-که س���انی دیکه  ده که م و ئه وان ده یگه نێ؛ حوکمی به سه ردا ده ده ن 
و ده یکه ن به  ئامێر. هۆکاری بێ ئارامییه که م سه ربه ستییه  بێ سنوره که ی ئه وانه ، 
ک���ه  من ده کات به وه ی هه م. ”خ���وا ده زانێت من بۆ ئه و چۆنم! خوا خۆی ده زانێت 
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چ���ۆن بیر له  من ده کاته وه .” واته ، ”خوا خۆی ده زانێت من به چی بکات.” من له و 
بوونه  ده ترسم ڕۆژێک به ره وڕووی ببمه وه ، بوونێک، که  بۆ من بێگانه یه  و هه مانکات 

بوونی منیشه . 
به اڵم ئه گه ر که سێک منی خۆشبوێت ئه وا من ده بم به و بوونه ی تێپه ڕناکرێم؛ واته  
ده ب���م به  کۆتاییه کی ڕه ها. له محاڵه ته دا من ناکرێم به  ئامێر. بوونم له  نێو جیهاندا 
ده بێت به  په یوه ندی به رزێتی به  خۆمه وه  چونکه  س���ه ربه خۆییه که م پارێزراوه . من 
بۆ که سه که  ده بم به  بابه تێکی به رز و بنه که ی ئاماژه کردنه کان و هه موو ئامێره کانی 
دیکه  له ده وریدا کۆده بنه وه . هه مانکات، وه کو سنوردارێتییه کی ڕه های سه ربه ستی، 
بۆنموونه ، وه کو سه رچاوه یه کی ڕه های به هاکان، من به رانبه ر له ناوبردنی به هاکاندا 
پارێزراوم. من ده بم به  به هایه کی ڕه ها. من خۆم بۆ که سه که ی دیکه ی ئاماده ده که م 
و ده بم به  به ها. که وابوو، له گه ڵ داواکردنی خۆشه ویس���تی ده مه وێت خۆم به ودیو 
سیس���ته می به هاکان بگه یه نم، که  که سێکی دیکه  دایده نێت. من ده بم به  مه رج بۆ 
هه موو بناخه یه کی ده ره کی به هاکان. ئه م داواکارییه  ناوه ڕۆکی باس���کردنه  له نێوان 
دوو خۆشه ویستدا. له   La Porte Etroite ئه و ژنه ی ده یه وێت که سێک خۆشیبوێت، 
خۆی به  خاوه ن ڕه وشتێکی ساده  داده نێت. له سه رو ئه مه وه  ده یه وێت شتێکی زۆرتر 
ڕووبدات و خۆشه یس���ته که ی بۆ ئه و قوربانی به  ڕه وشته  کۆنه کانی بدات. ده یه وێت 
بزانێت، که  خۆشه ویسته که ی بۆ ئه و خیانه ت له  هاوڕێکانی ده کات، دزی بۆ ده کات 

یان که سێکی بۆ ده کوژێت...هتد. 
له م بۆچوونه وه ، پێویس���ته  خۆم له  ته ماشاکردنی خۆشه ویسته که م ده ربازبکه م 
یان بب���م به  بابه تێک له نێو بونیادێکی جیاوازتردا. نامه وێت، وه کو ش���تێک له نێو 
ش���ته کانی دیکه ی نێو جیهان ببینرێم و جیهان له سه ر بوونی من خۆی ده ربخات. 
مادام به رجه سته بوونی سه ربه ستی جیهان په یدا ده کات، پێویسته  من ببم به  مه رج 
و س���نوردارێتی به رجه س���ته بوونه که . من ببم به  سه رچاوه  بۆ بوونی دره خته کان و 
ئاو، ش���ار و ده شته کان و بیانده م به  که سه که ی دیکه  تاکو ئه ویش له نێو جیهاندا 
ڕیزیان بکات. ئه مه ش له وه ده چێت، که  ناوی خێزان له  کۆمه ڵگای ژن ساالرییدا   بۆ 
ناوی دایکه کان ده گه ڕای���ه وه و ئه وانیش به  منداڵه کانیان ده دا. له الیه که وه ، ئه گه ر 
بمه وێت که س���ێک منی خۆش���بوێت، ده بم به و بابه ته ی به  هۆکاری ئه وه وه  جیهان 
بۆ که س���ه که ی دیکه  هه یه ، له الکه ی دیکه وه ، من جیهانم. له  جێگه ی ئه وه ی)ئه و( 
ش���ته  بم و له  جیهان دابڕێم، ده بم به و بابه ته  بناخه ییه ی جیهان له س���ه ری خۆی 
له  ش���ته کانی دیکه  جیاده کاته وه . که وابوو، من به خۆمدا ده چمه وه ؛ ته ماشاکردنی 
که س���ه که ی دی من س���نوردار و ئیفلیج ناکات. بوونم له نێو چییه تییه کی نه گۆڕدا 
ناچه قێنێت. به  ناشرین نابینرێم، بچوک نیم، ترسنۆک نیم، چونکه  ئه م خه سڵه تانه  
فاکتۆرن و بوونم سنوردار ده که ن. ئه گه ره کانم ده بن به  ئه گه ری به رز، مردو: به اڵم 
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من خاوه نی هه موویانم. من هه موو ئه گه ره  مردووه کانم له نێو جیهاندا؛ هه روه ها ئه و 
بوونه ش نیم که سانی دیکه  ده یبینن و تێیده گه ن. 

له و خۆشه ویستییه دا، که  من ده مه وێت، ده بم به  هه موویه کی ڕه ها و سه رچاوه ی 
تێگه یش���تن له هه موو هه ڵوێس���ت و کرده وه یه ک. که س���ێک ده توانێت گوته یه کی 
ڕواقییه کان بگۆڕێت و بڵێت، ”خۆشه ویسته که  له  سێ ڕووه وه  سه رکه وتن وه ده ست 
ناهێنیت.” بیرۆکه ی ”وه لی”یه ک و پیاوێک، که  داوای خۆشه ویستی ده که ن له وێدا 
یه ک ده گرنه وه ، که  هه ردووکیان ده یانه وێت ببن به و بابه ته  گش���تگره ی ئیدراکێکی 
جیان���ی ده یگاتێ و هه ڵوێس���ت و کرده وه ی دڵداره که  ی���ان ’وه لی’ یه که ش له  نێو 
جیهاندا به  به شێک له  بونیادی هه موو ڕاڤه کردنه که  داده نێت. وه کو چۆن گۆڕانکاری 
داوای زانایی ده کات، سه ربه س���تی که سه که ی دیکه ش ده بێت بگۆڕێ تاکو من به و 

حاڵه ته  بگه م، که  تیایدا که سه که  منی خۆش ده وێت. 
تاکو ئه م جێگه یه  باسکردنه که مان له  بۆچوونی هیگڵه وه  له سه ر په یوه ندی نێوان 
کۆیله  و خاوه نکۆیله  نزیکه . په یوه ندی نێوان خاوه نکۆیله  و کۆیله که  له  الی هیگڵ 
ل���ه  په یوه ندی نێوان دڵدار و خۆشه ویس���ته که ی ده چێت. به اڵم لێکچونه که  لێره وه  
زۆرتر ن���اڕوات چونکه  بۆ هیگڵ خاوه نکۆیله که  البه ال داوای سه ربه س���تی کۆیله که  
ده کات. دڵداره که ، به پێچه وانه وه ، داوای هه موو سه ربه ستییه کی خۆشه ویسته که ی 
ده کات. ئه گه ر بمه وێت که سێک منی خۆشبوێت ئه وا من سه ربه ستانه  هه ڵیده بژێرم 
و ده مه وێ���ت ببم به  خۆشه ویس���ت. هه موو ده زانین، له  زمانی خۆشه ویس���تیدا به  
خۆشه ویس���ته که  ده ڵێین ئه و که سه ی هه ڵبژێردراوه . نابێت ئه م هه ڵبژاردنه  ڕێژه یی 
و هه ڵکه وت بێت. دڵداره که  دڵگران ده بێت و هه ست به که می ده کات ئه گه ر بزانێت 
له نێو چه ند که س���ێکدا ئه ویان هه ڵب���ژاردوه  ]بۆنموونه [ده ڵێین، ”ئه گه ر من بۆ ئه م 
ش���اره  و ماڵی فاڵنه که س نه هاتمایه  تۆ منت نه ده ناسی و منت خۆشنه ده ویست.” 
ئه مه  خۆشه ویس���ته که  خه مبارده کات. خۆشویس���تییه که ی ده بێت به  شتێک له نێو 
ئه وانی دیکه دا. ڕووداوه که  خۆی و فاکتۆری خۆشه ویس���ته که ی  س���نوردارده کات. 
ده بێت به  خۆشه ویستی له نێو جیهاندا، بابه تێک، که  له سه ربوونی له پێشتری جیهان 

ڕاده وه ستێت. خۆشه ویستییه که  بۆ ئه وان هه یه .
ئه وه ی خۆشه ویسته که  ده یه وێت و باسیده کات له  چه مکی)چاره نوس(دا واتاکه ی 
ده رده که وێت. ئه و ده ڵێت، ”ئێمه  بۆ یه کدی دروستکراوین.” با واتای ئه مه  ڕوونبکه ینه وه . 
ئه و ده زانێت ”ئێمه  بۆ یه کدی دروس���تکراوین” ئاماژه  بۆ هه ڵبژاردن ده کات. ده ش���ێ 
هه ڵبژاردنی خوا بێت چونکه  خوا خاوه نی هه ڵبژاردنی ڕه هایه . به اڵم خوا نوێنه رایه تی 
س���نوردارکردنێکی دووری داواکارییه که  ده کات. له ڕاس���تیدا، ئه وه ی خۆشه ویسته که  
ده یه وێت ئه وه یه ، که  دڵداره که  به  هه ڵبژاردنێکی ته واو یان ڕه هاوه  ئه وی بوێت. ئه مه ش 

واته ، بوونی خۆشه ویسته که  له نێو جیهاندا ده بێت به  بوونێکی حه زلێکراو.
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 سه رهه ڵدانی خۆشه ویسته که  پێویسته  هه ڵبژاردنێکی سه ربه ستی دڵداره که بێت. 
مادام که سانی دیکه  بوونی-من-وه کو بابه ت ده رده خه ن، ئه وا داوا له  خۆشه ویسته که م 

ده که م سه ربه ستانه  بوونی من، وه کو کۆتاییه کی ڕه ها هه ڵبژێرێت. 
که وابوو، به  فاکتۆربوونم پارێزراوه . من ئه و بوونه ، له ودیو بیرکردنه وه یه وه نیم، 
که  ڕاده که م. به ڵکو ئه وه یه ، که  که س���ێکی دیکه  سه ربه ستانه  به رجه سته یده کات. 
کۆتاییه که ی  به  خودی خۆی به خشیوه . منیش بوونی ئه وم به  فاکتۆری خۆم پێکاوه . 
ئه ویش سه ربه ستانه  بۆ منی ده گه ڕێنێته وه . ئه و بناخه  و کۆتاییه تی. له به ر ڕۆشنایی 
خۆشه ویس���تیدا جیاوازتر ل���ه  واتای نامۆبوونم و فاکت���ۆرم تێده گه م. فاکتۆره که م 
له به رده م که س���ێکی دیکه دا ده بێ���ت به  ماف. من هه م چونکه  ن���اوم بۆ دانراوه . 
من هه م چونکه  من خۆم ڕێگه  داده نێم. ده ماره کانی خۆشه ویس���تی له ناوده ستمدا 
سودبه خشانه  هه ن. چه ند باشه  چاو، برۆ، قژم هه یه  و بێ ماندووبون بۆ ئه و حه ز 
و ئاره زووه  ماندوونه بووه ی که س���ه که ی دیکه  پ���ه رش و باڵویان ده که مه وه . پێش 
خۆشه ویس���تییه که  له  ئاستی هه موویاندا نائاسایی بووین. ئێستا له و سه ربه ستییه  
ڕه هایه وه  هه س���ت به  بچوکترین به ش���یده که ین، که  بوونمان هه مانکات سنورداری 
ده کات. ئه مه  بناخه ی خۆش���ییه ، که  له  خۆشه ویس���تییدا په یداده بێت. له گه ڵ ئه و 
خۆشییه دا هه ست به  بوونی خۆمان ده که ین. به هه مانشێوه ، ئه گه ر خۆشه ویسته که مان 
ئێمه ی خۆشبوێت، ئاماده یه  له نێو سه ربه ستییه که مان بتوێته وه ؛ چونکه  ئه و بوونه  
حه زلێک���راوه ی ئێمه  ده مانه وێ���ت به ڵگه یه کی ئۆنتۆلۆجییه  بۆ بوون-بۆ-که س���انی 
دیکه . بوونی ده ره کیمان بوونی ئه وان ده س���ه لمێنێت. سه ربه س���تی ئه وانیش ئێمه  
ده دۆزێته وه . ئه گه ر سه رکه وتوانه  هه موو سیسته مه که  له ناوه وه  هه ڵگرین ئه وا ده بین 
به بناخه  بۆ بوونی خۆمان. ئه مه  ئامانجی ته واوی دڵداره که یه ؛بۆ ئه و خۆشه ویستی 
پڕۆژه ی���ه ، بۆنموونه ، پڕۆژه ی خۆیه تی. پڕۆژه که ش ده بێته  هۆکاری س���ه رهه ڵدانی 
به ره نگاری. دڵداره که  خۆشه ویسته که ی، وه کو که سێکی به بابه تکراو له نێو که سانی 
دیکه دا ده بینێت. له نێو به س���تێنی جیهاندا دایده نێ���ت و ده یه وێت تێپه ریبکات و 
به کاریبهێنێت. خۆشه ویس���ته که ی ته ماش���اکردنه . ئه و ناتوانێت به  به رزێتییه که ی 
خۆی ئه و سنوردار بکات و سه ربه ستییه که شی نایگرێت. خۆشه ویسته که  ناتوانێت 
ویستی خۆشه ویستی هه بێت. دڵداره که ی ده بێت ئاره زووی بوروژێنێت. له  ئاره زوو 
وروژاندندا من الیه نی ناوه وه ی خۆم بۆ که س���ه که  ده رناخه م. له سه روئه مه شه وه ، به 
 ته ماش���اکردن کاره که م ده که م و الیه نی)خۆ(یی که سه که  له ناوده به م. ئه مه یه  من 

ده مه وێت تیایدا بتوێمه وه .
ئاره زوو وروژاندن من ده کات به  حاڵه تێکی بابه تی له به رده م که س���انی دیکه دا؛ 
ده مخاته  به ر ته ماشاکردنه که ی و ئه ویش ده ڕوانێته  من. من فڕێده داته  نێو مه ترسی 
بینینه وه . منیش ئه و حاڵه ته  ڕه تده ده مه وه ، که  بوون به بابه تی من ده س���ه لمێنێت. 
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له نێو ئه م حاڵه ته دایه  بۆ ئه وه ی خۆم به  بابه تێکی سه رنج ڕاکێش بکه م، جه نگه که  
ڕووده دات. ئێمه  له  به ش���ی دووه می]ئه م نوسراوه دا[ ئه م خاڵه مان ڕوونکردۆته وه . 
ئاره زوو وروژاندن له  که س���ه که ی دیکه دا حاڵه تی ئاگایی دروس���تده کات، که  هیچ 
یان نه بوون���ه ، چونکه  ئه و ڕووبه ڕووی بابه تێکی ئ���اره زوو وروژاندن ده بێته وه . له  
ئاره زوو وروژاندا من ده مه وێت بوونێکی پڕ به  خۆم بده م و که سه که ی به رانبه ریشم 
به مش���ێوه یه  بمناسێت. بۆ گه یش���تن به م ئامانجه ش خۆم، وه کو بابه تێکی پڕواتا 
ده رده خه م. کرده وه کانیشم ڕوو له  دوو شوێن ده که ن: له الیه که وه ، ڕوو له وه  ده که ن، 
که  به  هه ڵه  به  خۆیه تی دانراوه ، به اڵم له  قواڵیی بابه تێتی و بوونێکی شاراوه دایه ؛ 
هه روه ها مه به س���تی کرده وه کانم بۆ خۆیان نییه ، به ڵکو ڕوو له  ش���تێکی نه بڕاوه  و 
ده س���ته یی ڕاسته قینه  و ئه گه ره کان ده که ن. منیش بۆ پێکهێنانی الیه نی بابه تی و 

شاراوه ی بوونم ده یانهێنمه  کایه وه . 
که واب���وو، من ده بم به  ڕێگه  نیش���انده ری به رزێتییه ک، ک���ه  من تێپه ڕده کات و 
ئام���اژه  بۆ الیه نی  بڕاوه ی ئه گه ره  مردوه کانم ده کات، تاکو نه توانرێت تێپه ڕبکرێت. 
له الیه ک���ی دیکه وه ، هه ریه کێک ل���ه  کرده وه کانم ئاماژه  بۆ پ���ڕی جیهان ده کات و 
منیش به  به شێکی جیهانه وه  ده به ستێته وه . هه مانکات، من جیهان ده خه مه  به رده م 
خۆشه ویس���ته که م و خۆم به  ناوه ندێکی پێویست له نێوان جیهان و ئه ودا داده نێم. 
ب���ه رده وام کرده وه کانم به )هێز(ه وه  له ژوور جیهان���ه وه  ده رده خه م)بۆنموونه  پاره ، 
ش���وێنم له نێو کۆمه ڵدا، ئه و که سه  به  ده س���ته اڵتانه ی من ده یانناسم باسده که م.( 
له حاڵه ت���ی یه که مدا، من خۆم به  قووڵ و نه بڕاوه  ده رده خه م و له حاڵه تی دووه مدا، 
خۆم، وه کو جیهان به ]خۆشه ویس���ته که م[ ده ناسێنم. له  ڕیگه ی ئه مانه وه  خۆم به  
بوونێک���ی تێپه ڕنه کراو داده نێم. به اڵم ئه مه  به س نیی���ه  چونکه  ته نیا گه مارۆدانی 
که سه که یه . به بێ ڕازیبوونێکی سه ربه ستانه  له و که سه وه  نابێت به  به ها. پێویسته  
من ئه و سه ربه س���تییه  بگرم، وای لێبکه م خۆی له  ئاس���تی بوونه  پڕه که ی مندا به  

هیچ دابنێت. 
ده ش���ێ هه ندێک له و باوه ڕه دابن ئه م کرده وانه  پێویستیان به  به کارهێنانی زمان 
هه ی���ه . ئێمه  له گه ڵ ئه م ڕایه دا ناکۆک نین. به اڵم ده ڵێین خودی کرده وه کان زمانن 
یان ش���ێوازێکی بنه ڕه ت���ی زمانن. زمان دیارده یه ک نییه  خرابێته  س���ه ر بوون-بۆ-
خ���ۆ. له بنه ڕه ته وه  بوونی ئه وه  ؛ ئه زمونی خۆیه تی خۆکان، وه کو بابه ت بۆ یه کدی 
ده س���ه لمینێت. له نێو جیهانێکدا، که  ته نیا بابه ته کانی تێدا بن زمان دروست نابێت 
چونکه  زمان پێویس���تی به  په یوه ندی نێوان )خۆ(کانه . پێویس���تیش ناکات زمان 
دروس���تبکرێت، چونکه  زمان هه یه . من زمانم. هه موو کرده وه کانم و پڕۆژه کانم، که  

ڕوو له  ئه گه ره کانم ده که ن، له  ده ره وه ی مندا واتا به خشن، که  له  من ڕاده که ن. 
له م الیه نه وه یه  هایدیگه ر به  دروستی بۆ کێشه  ده چێت و ده ڵێت؛ من ئه وه م، که  
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ده ڵێم.)64( زمان سروشتییانه  نییه  و ئێمه ش)وه کو خۆ( دامان نه هێناوه ؛ بۆ الیه نی ڕه وانی 
بوونی-خۆ-له ده ره وه ی دازایندا ناگه ڕێته وه . به شێکی بارودۆخی مرۆڤ پێکده هێنێت. 
به ڵگه ی بوون-بۆ-خۆیه  بۆ س���ه لماندنی بوون-بۆ-که س���انی دیک���ه . به کارهێنان و 
تێپه ڕكردنی ئه م به ڵگه یه یه  له  بۆچوونه که مدا به ره و ئه گه ره کانمده ستنیشان ده کات. 
زمان، که وابوو له  ناسینه وه ی بوونی-که  سانی دیکه وه  دوور نییه . سه رهه ڵدانی که سانی 
دیکه  و ته ماش���اکردنه که یان، وه کو مه رجێک بۆ بوونم ده بێته  هۆکاری ئاماده بوونی 
زمان. پێویست ناکات ئه م زمانه  سه ره تاییه  ئاره زوو وروژاندن بێت؛ شێوازی دیکه شمان 
بۆ ئه مه  هه یه . ئێمه  باس���ی ئه وه ش���مانکرد، که  هه ڵوێستی سه ره تایی دیکه ش بۆ 
ناسینه وه ی بوونی که س���انی دیکه  هه یه . ئه م دوو هه ڵوێسته  له نێو خوالنه وه یه کی 
بازنه ییدا ش���وێن یه کدی ده که ون. به پێچه وانه شه وه ، ئاره زوو وروژاندن پێویستی به  
زمانێکی له پێشتر نییه . واته ، زمان له گه ڵ ئاره زوو وروژانندا کتوپڕ وه کو شێوازێکی 
سه ره تایی ده ربڕین خۆی به رجه سته  ده کات. بێگومان مه به ستمان له  زمانیش هه موو 
دیارده کانی ده ربڕینه  نه ک به  ته نیا پێکهێنانی وش���ه ، که  له  قۆناخی دووه مدا په یدا 
ده بێت و مێژووییه . به تایبه تی، له  ئاره زوو وروژانندا زمان نایه وێت بناس���رێ به ڵکو 

ئه زمونه که  پێکده هێنێت. 
یه که مجار بۆ دۆزینه وه ی زمانێکی س���ه رنجڕاکێش کوێرانه  هه نگاوده نێم، چونکه  
فۆرمێک���ی ڕووتی بوونم، که  ب���ووه  به  بابه ت بۆ که س���ه که و  ده بێت به هانده ری. 
ته نانه ت نازانم هه ڵوێس���ت و جواڵنه کان���م چ ئاکامێکیان له دوایه . هۆکاری ئه مه ش 
ده گه ڕێته وه  بۆ ئه وه ی سه ربه س���تی ]که سه که ی به رانبه رم[ تێپه ڕیان ده کات و ئه و 
سه ربه ستییه ش واتایان پێده به خشێت. که وابوو، ’واتا’ی ده ربڕینه که م له ژێر ده ستی 
من���دا نییه . من هه رگیز نازانم ئه وه ی ده ریده بڕم ئه وه یه  ده مه وێت یان نا  یان هیچ 
واتایه کی هه یه.  که می زانین له  ده ربڕینه که مدا بۆ که س���ه که  زمانه که م له ده ره وه ی 
بوونی مندا ده کات به دیارده یه کی ڕاکردووی ناته واو. کاتێک شتێک ده رده بڕم واتای 
ته واوی نازانم؛ نازانم من چیم چونکه  من و ده ربڕینه که م ده بین به یه ک. که سه که ی 
دیک���ه  به رده وام له وێدایه  و واتا به  زم���ان ده دات. هه موو ده ربڕینێک، جواڵنێک و 
وشه یه ک له الیه ن منه وه  ڕاسته قینه ی بوونی که سێکی دیکه ی جیاواز ده سه لمێنێت. 
ته نیا گه مژه  ده ڵێت، ”که سێکی دیکه  بیرۆکه که ی دزیوم”. بیرۆکه  بۆ ئه وه ی ببێت به  
بابه ت  پێویستی به  هاوکاری سه ربه ستییه کی نامۆبوون هه یه . له به رئه مه شه  یه که م 
الیه نی زمان-به وڕاده یه ی من له گه ڵ که سێکی دیکه  به کاریده هێنم-پیرۆزه . بابه تێکی 
پیرۆز شتێکه  له نێو جیهاندا و ئاماژه  بۆ شتێکی به رز له ودیو جیهانه وه  ده کات. زمان 
سه ربه ستی که سێکم بۆ به رجه سته  ده کات، که  به بێ ده نگی گوێ له  من ده گرێت. 

64  ئه م گوته یه ی هایدیگه ر له  نوسراوێکیدا به ناوی )هۆڵده رلن و ناوه ڕۆکی شیعر( ده رهێنراوه .)وه رگێڕ(
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هه مانکات، من بۆ که سه که  وه کو هه میشه  بابه تێکی پڕ واتام. هیچ ڕێگه یه ک من له  
حاڵه تی به بابه ت بوون به ره و که سه که  له به رزێتییه که مه وه  ناگه یه نێت.

 هه ڵویس���ته کان، ده ربڕینه کان و وشه کانم هه ڵوێست و ده ربڕین و وشه ی دیکه  
نیش���ان ئه و ده ده ن. زمان، بۆ ئه و، ده بێت به  خه س���ڵه تێکی س���اده ی بابه تێکی 

جادوگه رانه . 
کرده وه یه کی دووره په رێزه  و که سه که  کاریگه رێتییه که ی ده زانێت. که وابوو، وشه  
ئه و کاته ی به کاریده هێنم پیرۆزه  و جادوگه رانه ش���ه ، که  که سه که  ده یبیستێت. من 
ئه وه نده ی له ش���م بۆ که س���ه که  ده بینم زمانه که م ناناسم. من گوێم له  ده نگی خۆم 
نابێت و زه رده خه نه که ی سه رلێویشم نابینم. کێشه ی زمان و له ش له یه کدی ده چن 

و باسکردنیشیان وه کو یه که . 
خولیابوون، به هه رحاڵ، حاڵه تی خولیایی له  که سێکی دیکه شدا دروستده کات و 
به ته نیاش نابێت به سه رچاوه ی خۆشه ویستی. ئێمه  خولیای گوتاربێژێک، ئه کته رێک 
یان که سێک به سه ر په تێکدا ده ڕوا ده بینین و سه رنجمان ڕاده کێشێت، به اڵم خۆشمان 
ناوێت. ئێمه  بۆ ساتێکیش ڕوو له  شوێنێکی دیکه  ناکه ین، به اڵم ئه و له سه ر زه مین 
نییه  و خولیابوونه که مان ئه و ن���اکات به  دوا بابه تێکی خولیابوون. به پێچه وانه وه ، 
خولیابوون به رزێتییه . که وابوو، که ی دڵدارێک ده بێت به  خۆشه ویس���ت؟  وه اڵمی 
ئه م پرس���یاره  ئاسانه : کاتێک خۆشه ویسته که  پڕۆژه ی حه زلێکردن ده خاته گه ر ئه و 
به ته نیا ناتوانێت بڕیار له س���ه ر پڕۆژه ی خۆشه ویس���تی بدات. ئه گه ر خۆشه ویستی 
پێویس���تی به  که س���ێکی دیکه  بێت)وه کو خۆیه ک بڕوانێته  بابه ت(، ئه وا نموونه ی 
خۆشه ویس���تییه که  له وێدایه  من ڕووبه ڕووی که س���ێکی دیکه  ببم���ه وه ، که )خۆ(یه  
نه ک بابه ت. ئه گه ر که س���ه که ی به رانبه رم، وه ک���و حاڵه تی به بابه ت بوونی بیه وێت 
ئاره زووی م���ن بوروژێنێت، ئه و ئاره زووه   بۆ بابه تێ���ک ده بێت، که  داگیرده کرێت. 
هه ڵبه ت���ه  ئاره زوو وروژاندن هانمده دات ئه و، وه کو بابه ت داگیربکه م، به اڵم حه ز بۆ 
داگیرکردنی بابه تێک له نێو جیهاندا خۆشه ویستی نییه . که وابوو، خۆشه ویستی الی 
دڵداره که  له وێدا س���ه رهه ڵده دات، که  بیسه لمێنێت له  که سه  حه زلێکراوه که  جیایه ، 
نامۆب���ووه  و به ره و ئه ویش ڕاده کات. که س���ه  حه زلێکراوه ک���ه ش ته نیا له پڕۆژه ی 
حه زلێکردنه که دا ده بێت به  خۆشه ویس���ت. ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خشێت، که  ئه و 
نایه وێت به سه ر له شی خۆشه ویسته که یدا تێپه ڕێت، به ڵکو مه به ستی الیه نی )خۆ(
یه تی ئه وه . له ڕاستیدا، ته نیا ڕێگه یه ک بۆ هه ستکردن به  وه ده ستهێنانه که  په یدا بێت 
له وێدایه ، که  ئه و بزانێت که سه که  خۆشیده وێت. لێره دا ئه م ناکۆکی و به ره نگارییه  
نوێیه  س���ه رهه ڵده دات؛ هه ریه کێک له  دوو خۆشه ویسته که  ده بێت به  دیل بۆ ئه وی 
دی  چونکه  هه ریه که یان ده یه وێت ته نیا ئه وی دیکه  خۆشیبوێت. هه ریه که یان داوای 
خۆشه ویستییه ک ده کات، که  نابێت به  پڕۆژه ی بوونێکی حه زلێکراو. ئه و ده یه وێت 
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که س���ه که ی به رانبه ری بێ داواکردنی خۆشه ویس���تی ئه م به  سنورێکی ده ره کی بۆ 
سه ربه س���تییه که ی و به هایه کی به رز دابنێت. خۆشه ویس���تی، له م ڕووه وه ، داوای 
هیچ له  به رانبه ره که ی ناکات؛ خۆ خه ریکردنێکی ڕه وانه  به بێ گۆڕینه وه . هێش���تا، 
ئه م خۆشه ویس���تییه  بێجگه  ل���ه  داواکاری له الیه ن دڵداره ک���ه وه . چی دیکه  نییه . 
خۆشه ویس���ته که  به ته واوی و جی���اواز گیراوه . گی���راوی داواکارییه که یه تی چونکه  
خۆشه ویس���تی داواکارییه  بۆ حه زلێکردن. ئه و، سه ربه س���ته  له وه دا، که  ده یه وێت 
له ش بێت و داوا کارییه که ش���ی ڕوو له  ده ره وه  ده کات. سه ربه س���تییه که  ده یه وێت 
بگاته  که سه که ی دیکه ، سه ربه س���تییه که  ده بێت به  سه رچاوه ی نامۆبوونی خۆی. 
سه ربه س���تی دڵداره که ، به و ڕاده یه ی ده یه وێت ببێت ب���ه  بابه تێکی حه زلێکراو بۆ 
که س���ێکی دیکه،  ئ���ه و کاته ی ده بێت به  ل���ه ش بۆ ئه و نامۆده بێ���ت. ئه و ده بێت 
به  بوونێک، که  به ره و که س���انی دیکه  ڕاده کات. ڕه تدانه وه یه کی به رده وامی بوونی 
خۆیه تی، وه کو خۆیه کی ڕووت چونکه  له م ڕه تدانه وه یه دا ته ماش���اکردنی که سانی 
دیکه  و به بابه ت بوونیش���یان له ناو ده چن. خۆشه ویس���تیش مه حاڵ ده بێت. لێره دا 
ده رده که وێت سه ربه ستی پێویستی به  که سانی دیکه  هه یه  . که سانی دیکه ش، وه کو 
الیه نی خۆیه تی ڕه تناکرێن. مادام ئه وان کلیلی بوونی ئه ویان پێیه  ئه وا سه ربه ستی 
و ئامانج و کۆتایی بوون-بۆ-خۆ سنوردارده که ن. له م حاڵه ته دا ڕووبه ڕووی نموونه ی 
پڕۆژه ی خۆشه ویستی ده بینه وه : ئه ویش سه ربه ستییه کی نامۆکراوه . ئه وه ی بیه وێت 
که سێک خۆشیبوێت سه ربه ستییه که ی خۆی نامۆده کات. سه ربه ستییه که م له به رده م 
ئاماده بوونی که سێکی دیکه دا، که  خۆیه تییه کی ڕووته  و من ده کات به  بابه ت، نامۆ 
ده بێت. هه رگیز له به رده م که سێکی به بابه تکراو نامۆ نابێت. له م حاڵه ته دا، نامۆبوونی 
که سه  حه زلێکراوه که ، که  حه زلێکه ره که  خه ونی پێوه  ده بینێت شتێکی ناکۆکه  چونکه  
حه زلێکراوه که  ته نیا بوونی حه زلێکه ره که  بۆ ئه و مه به سته  داده مه زرێنێت تاکو له وێوه  
خۆی به  بابه ته کانی دیکه ی نێو جیهان بگه یه نێت. که وابوو، ئه م تێپه ڕکردنه  بابه تێک 
پێکده هێنێت، که  هه موو بابه ته کان ڕه تده کات. هه ریه کێک له  دوو خۆشه ویس���ته که  
ده یه وێت له  هه س���تکردنه که یدا ببێت به  بابه تی سه ربه ستییه  نامۆکه ی ئه وه ی دی. 
ئه م هه س���تکردنه ، که  خۆشه ویستییه کی ڕاس���ته قینه یه ، وێنه یه کی ناکۆکی بوون-
بۆ-خۆی���ه . هه ریه کێک له  ئه وان به قه د داواکارییه که ی له  نامۆکردنی به رانبه ره که یدا 
خۆشی نامۆده کات. هه ریه کێک له  ئه وان ده یه وێت به رانبه ره که ی حه زیلێبکات به بێ 
ئه وه ی بزانێت، که  خۆشه ویستی له  هه ردوو الوه یه . په یوه ندییه کانی خۆشه ویستی 
سیسیه مێکی نادیاری ئاماژه کردنه و له تێڕامانی تێڕامان له نێو ئاگامه ندییدا ده چێت. 
هه ریه کێک له الیه نه کان ]له م په یوه ندییه دا[ بۆ ئه وه ی که س���ه که ی دیکه  بدۆزێته وه  
ده بێ���ت خۆی بکات به  باب���ه ت. هۆکاری ئه مه ش له وه دایه ، ک���ه  نه بوونێکی له بن 
نه هاتوو ئاگامه ندییه کانی له  یه کدی جیاکردۆته وه . ئه م نه بوونییه ش ڕه تدانه وه یه کی 
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ناوه کی���ی یه کێکیانه  دژی به رانبه ره که ی و ڕه تدانه ویه کی فاکتۆریش���ه  له نێوان دوو 
ڕه تدانه وه ی ناوه کییدا. خۆشه ویستی هه وڵدانێکی ناکۆکه  بۆ له ناوبردنی ڕه تدانه وه  
فاکتۆرییه که  و هێش���تنه وه ی ڕه تدان���ه وه  ناوه کییه که . من ده مه وێت که س���ه که ی 
به رانب���ه رم حه زملێبکات و هه موو هه وڵێک ده ده م ئه م پڕۆژه یه  به ئه نجام بگه یه نم؛ 
به اڵم ئه گه ر که س���ه که  منی خۆش���بوێت ئه وا ڕادیکااڵنه  به  خۆشه ویستییه که ی من 
هه ڵده خه ڵه تێن���ێ. داوا له و ده که م، وه کو خۆیه ک���ی ڕووت من بکات به  بابه تێکی 
گرن���گ و تایبه ت بۆ خۆی. کاتێ���ک حه زملێده کات من، وه کو خ���ۆ ده بینێت، که  
له نێ���و بوونی به بابه تکراوی ئ���ه ودا نوقم بووم . ئه و خ���ۆی به رانبه ر بوونی )خۆ(
یه تی من ده دۆزێته وه . گرفتی بوونم-بۆ-که سانی دیکه   بێچاره یه . هه ریه کێک له  دوو 
خۆشه ویس���ته که  بۆ خۆیان، وه کو)خۆ( ده مێنێته وه : هیچ شتێک نییه  ئه م حاڵه ته  
بگۆڕێت؛ پێکهاته که یان له ناوبه رێت، ته نانه ت به  فاکتۆریش ده کرێن. به الی که مه وه  
هه ریه کێک له  ئه وان توانیویه تی خۆی له  مه ترسی سه ربه ستی به رانبه ره که ی ڕزگار 
بکات، به اڵم چاوه ڕوانی ئه مه ی نه ده کرد. ئه و له ده ست ئه وه  ڕاناکات که سه که  ئه م 
ده کات به  بابه ت و س���نورداریده کات. هۆکاری ڕاکردنه که ی ئه وه یه ، که  که س���ه که  
ئه م، وه ک)خۆ( ده بینێت و داوای لێده کات به مشێوه یه ش بمێنیته وه . له سه ره تادا، 
هه ریه کێک له  ئاگامه ندییه کان خۆی له  زنجیره که  ڕزگارده کات و به رانبه ره که ی ده کات 
به بابه ت. له  پڕدا، ته لیس���مه که  ده شکێنێت؛ به رانبه ره که ی ده بێت به  دارده ستێک 
له نێو دارده س���ته کانی دیکه دا. ڕاسته قینه ی خۆشه ویستی له نێو کایه ی ئاوێنه کاندا 
ده بێت به  وێنه یه کی ئه ندێش���اوی. دوایی، دوو خۆشه ویس���ته که  له  ئه زمونه که یاندا 
ده یانه وێت بوونی خۆیان بۆ یه کدی له  نێو سه ربه س���تی یه کدیدا بپارێزن. ئه مه ش 
داواده کات، که س���ه که ی دیک���ه  له و دیو جیهانه وه  به )خۆ( و س���ه رچاویه کی ڕه ها 
دابنڕێت، که  جیهان ده هێنێته کایه وه . لێره دا ده بێت که س���ی س���ێیه م ته ماش���ای 
ئه م دوو خۆشه ویس���ته  بکات تاکو بتوانن یه کدی، وه کو بابه ت ببینن. ڕاس���ته وخۆ 
ده رده که وێت که س���ه که ی به رانبه رم به رزێتییه کی ڕه ها نییه ؛ به ڵکو به رزێتییه کی-
به رزێتییه  و که سێکی دیکه ، بێجگه  له  من دۆزیویه تییه وه . په یوه ندی خۆشه ویستیم 
له گه ڵیدا ده بێت به  ئه گه رێکی مردوو نه ک په یوه ندییه ک له نێوان بابه تێکی سنورداری 
به رزێتییه کان و سه ربه س���تییه که . خۆشه ویستییه که  ده بێت به  بابه تێک نامۆ و ڕوو 
له  که سی سێیه م ده کات. له به ر ئه مه یه  دڵداره کان حه زیان له  ته نیاییه . ده رکه وتنی 
که سی سێیه م، گرنگ نییه  هه رکه سێک بێت، ڕووخاندنی خۆشه ویستییه که یانه . به اڵم 
ته نیایی فاکتۆری)بۆنموونه  من ته نیا له ژووره که مدا دانیشتوم( ته نیایی بیردۆزه یی 
نییه . ئه گه ر که س���یش من نه بینێت هێشتا بۆ هه موو که سێکین و ئێمه ش ئاگامان 
له  بوونی ئه وانه . له م حاڵه ته دا، خۆشه ویستی، که  شێوازی بوونه  بۆ که سانی دیکه  

تۆوی له ناوبردنی خۆی هه ڵده گرێت. 
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ئێمه ، لێره دا، پێناس���ه ی ڕووخاندنی سێ الیه نی خۆشه ویستیمان کرد: یه که م، 
له  ناوه ڕۆکدا ]خۆشه ویستی[ فریودانه  و ئاماژه کردنه  بۆ شتێکی له  کۆتایی به ده ر، 
چونکه  له  خۆشه ویستیدا که سه که  ده یه وێت حه زیلێبکرێت. که وابوو، ئه مه ش حه زه  
له وه ی، که  به رانبه ره که ی حه زیلێبکات. تێگه یش���تنێکی پێش-ئۆنتۆلۆجییانه  له م 
فریودانه  له  خۆشه ویس���تیدا هه یه ، ئه ویش تێرنه بوونێکی به رده وامه  الی دڵداره که . 
ئه م تێگه یش���تنه  له  ئاکامی هه س���تکردن به  که می له  ئاستی خۆشه ویستییه که دا 
نیی���ه ، به ڵکو له وه دایه ، که  ئ���ه وه ی دڵداره که  ده یه وێت پێی نه گه یش���توه . چه ند 
که سه که  منی خۆش���بوێت ئه وه نده ش بوونی خۆم ونده که م و فڕێده درێمه  به رده م 

لێپرسینه وه که م و به جێ ده مێنم. 
دووه می���ش، به  ئاگاهاتنه وه ی خۆشه ویس���ته که م هه رکاتێک بێ���ت ڕووده دات. 
ئه و ده توانێت من بکات به  بابه ت. ئه مه ش نامس���ۆگه رییه کی به رده وامه . س���ێیه م، 
خۆشه ویس���تی ڕه هایه  و که سه که ی به رانبه رم ده یکات به  شتێکی په یوه ندیدار یان 
ڕێژه یی. له حاڵه تێکدا من و خۆشه ویس���ته که م هه میش���ه  له نێو جیهاندا ته نیا بژین 
ده توانین خۆشه ویس���تی به  ڕه هایی بهێڵینه وه . ئه مه ش به رده وام ده بێته  هۆکاری 
سه رهه ڵدانی شه رمه زاربوون یان شانازی الی دڵداره که . هه وڵدانه که م بۆ توانه وه ی 
بوونم له نێو بابه تگه رێتییدا بێهوده یه . س���ۆز و عاتیفه م ده س���تکه وتیان تێدا نییه . 
که س���ه که ی دیکه  ئاماژه ی بۆ خۆیه تی من کردووه ، که  سه لماندنی دژواره . ئه مه ش 
ده بێته  هۆکاری خه م و په ژاره  و هه وڵدان بۆ دروس���تکردنی یه ک ناسنامه  بۆ خۆم 
و که سه که ی دیکه . پڕۆژه ی توانه وه ی بوونم له  ئه ودا به  له ناوبردنی خۆیه تییه که م 
ده گرمه به ر تاکو خۆم له ناوبه رم. ئه م پرۆژه یه  هه ڵوێس���تێکی ماس���ۆچیزمه . مادام 
که س���ه که  بناخه ی بوونمه -بۆ-که س���انی دیکه ، ئه گه ر بۆ بوونم پشت به و ببه ستم، 
ئه وا ده بم به  بوونێکی-له نێو-خۆی به  سه ربه س���تی دۆزراوه . لێره دا خۆیه تییه که ی 
من  له  ئاستی کرده وه ی که سه که دا بۆ دۆزینه وه ی بوونم به  ڕێگرێک ده بینرێت. ئه م 
خۆیه تییه  ڕێگره ش پێویسته  سه ربه س���تانه  ڕه تبده مه وه ؛ خۆم بکه م به بابه ت. من 
ده مه وێت ته نیا بابه ت بم. پش���ت به  که سه که ی دیکه  ده به ستم. مادام ئه م بوونه ی 
خۆشم شه رمه زارمده کات، ئه وا حه ز له  شه رمه زارییه که شم ده که م چونکه  ده بێت به  
ئاماژه کردن بۆ به بابه ت بوونی بوونم. مادام که سه که  ده یه وێت ببم به بابه تی حه ز و 
ئاره زووی ئه وا منیش ده مه وێت حه زم لێبکرێت و به  شه رمه وه  خۆم ده که م به  بابه تی 
ح���ه ز و ئاره زووه که ی ئه و. لێره دا نکۆڵی ل���ه  به رزێتییه که م ده کرێت. من نامه وێت 
سه ربه ستییه که ی ئه و بگرم، به پێچه وانه وه ، ده مه وێت سه ربه ستییه که ی ڕادیکااڵنه  
به رباڵو بێت. چه ند هه س���ت به  داگیرکردنی خۆم له  گه یش���تن به  ئامانجه کانی ئه و 
بکه م ئه وه نده ش چێژ و خۆش���ی له  ناوبردنی به رزێتییه که  وه رده گرم. دواجاریش، 
خ���ۆم ته نیا، وه کو بابه ت ده بینم؛ ڕادیکااڵنه ، وه کو بوون-له نێو-خۆ. ماس���ۆچیزم، 
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وه کو س���ادیزم، هه س���ت به  تاوانکردن���ی له دوایه . کاتێک خ���ۆم به بابه ت داده نێم 
به رانبه ر بوونم هه س���ت به  تاوان ده که م چونکه  ب���ه  نامۆبوونێکی ڕه ها ڕازیبووم. 
له  ئاس���تی که سه که ی به رانبه ریشم هه س���ت به تاوان ده که م چونکه  ده بمه  هۆکاری 
هه س���تکردن به  تاوان له ودا. ئه وی نکۆڵی له  سه ربه ستییه که م ده کات. ماسۆچیزم 
ئه وه نییه  که سه که ی به رانبه رم له گه ڵ به بابه تبوونی خۆم سه رسام بکه م. ماسۆچیزم 
سه رچاوه ی گێژبوونه . گێژبوونێک، نه ک له  ئاستی زه مین یان تاشه به ردێکدا، به ڵکو 

له  ئاستی خۆیه تی که سانی دیکه دا. 
به اڵم ماس���ۆچیزم خۆ به زێنه  و سه رکه وتو نییه . بۆ ئه وه ی خۆم له  ئاستی به  
بابه تکردنی بوونمدا سه رس���ام بکه م، ده بێت هه ست به و بوونه  بکه م بۆ که سه که ی 
دیک���ه  بووه  به  بابه ت. ئه مه ش مه ح���اڵ نییه . که وابوو،، من ده توانم له به رده م ئه و 
بوونه ی خۆمدا سه رس���ام نه بم. پێویست ناکات یان بێهوده یه  ماسۆچییه ک له سه ر 
ئه ژنۆ دانیشێ و خۆی بخاته  حاڵه تێکی نا ئاساییه وه ، تاکو وه کو ئامێرێکی مردوو 
به کاربێت. ئه و بۆ که سه که ی دیکه  ناچاالکه ! بۆ ئه و خۆی ده خاته  نێو ئه محاڵه ته وه . 
به اڵم بوونی  حوکمی به سه ردا دراوه  بۆ خۆی بێت. له  به رزێتییه که ی خۆیه وه  ده بێت 
ب���ه  بوونێک بۆ به رزێتی. چه ند تامی به بابه تبوون���ی خۆی بکات ئه وه نده ش له نێو 
ئاگامه ندی خۆیدا نوقم ده بێت و دوودڵیش ده بێت. ئه و پیاوه  ماس���ۆچییه ی پاره  
ب���ه  ژن ده دات تاک���و به  قامچی لێیبدات ژنه که ، وه کو ئامێ���ر به کارده هێنێت. له م 
په یوه ندیی���ه دا خۆی به  به رزێتی داده نێت. له  ئاکامدا، بۆ ماس���ۆچی که س���ه که ی 
دیک���ه  بابه ته  و تێپه ڕیده کات تاکو به  بوون���ی خۆی، وه کو بابه ت بگات. با بیر له  
ئه شکه نجه ی)ساش���ه ر مۆش( بکه ینه وه . بۆ ئه وه ی قێز له  خۆی بکاته وه ، جنێوی 
پێبدرێت و ش���ه رموزار بێت ئه و ژنه ی به کارده هێنا، که  خۆش���ی ده ویس���ت. ئه و 
ده یویست به و شێوه یه ی ژنه کان خۆیان ده که ن به  بابه ت و هه ستیان به  بابه تکردنی 
خۆیان ده کرد بیان بینێت. به مشێوه یه ، له هه مووالیه که وه  ئه و بابه ته ی ماسۆچییه ک 
ده یه وێ���ت ڕاده کات و ناگیرێ. هه روه ها ده ش���ێ ڕووبدات یان به  ڕاس���تی  کاتێک 
ڕووده دات ئه و بۆ س���ه لماندنی به بابه یبوونی خۆی به بابه تبوونی که س���ه که ی دیکه  
ده دۆزێته وه . له مڕووه وه  ماسۆچیزم خۆبه زێنه . جێگه ی سه رسوڕمانیش نییه  ئه گه ر 
ماس���ۆچیزم به  ئامێرێک و ئه و ئامێره ش به س���ه رنه که وتو دابنێی���ن. به اڵم لێره دا 
باس���ی بونیادی سه رکه و تنه که  ناکه ین به ڵکو ئه وه نده  به سه  بڵێین، که  ماسۆچیزم 
هه وڵدانێک���ی به رده وامه  بۆ له ناوبردنی خۆیه تی خۆ به  ه���ۆکاری توانه وه ی له نێو 

که سێکی دیکه دا؛ به اڵم ئه مه  هه وڵدانێکی سه رنه که وتوه .
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2 - هه ڵوێستی دووه م له  ئاستی که سانی دیکه دا:
   گوێنه دان، ئاره زوو، ڕق و سادیزم 

سه رنه که وتنی هه ڵوێستی یه که م له  ئاستی که سانی دیکه دا به ره و هه ڵوێستێکی 
دیکه مان په لکێش���ده کات. به اڵم هی���چ کام له م دوانه  یه که م نیی���ه . هه ردووکیان 
هه ڵوێستی گرنگن بۆ بوون-بۆ که سانی دیکه  و بنه ڕه تین. ده شێ ئه و کاته ی نه توانم 
خۆم بکه م به  ئاگایی که سه که ی دیکه  و یه ک ناسنامه  بۆ هه ردووکمان دروست بکه م 
به  مه به س���ته وه  ڕووی تێبکه م و ته ماشای بکه م ڕووبدات. ته ماشاکردنی ته ماشای 
که س���ه که  دامه زراندنی سه ربه س���تییه که ی خۆمه . ده مه وێت به  سه ربه س���تییه وه  
به ره نگاری سه ربه ستییه که ی ئه و بکه م. واتای به ره نگاری به  سه رهه ڵدانی ئه م دوو 
سه ربه ستییه  به رابنه ر یه کدی به رجه سته  ده بێت. به اڵم ئه م هه وڵدان و مه به سته  توشی 
نائومێدی ده بن چونکه  کاتێک به  سه ر به س���تییه وه  ڕووبه ڕووی که سه که  ده بمه وه ، 
م���ن ئه و ده که م به  بابه ت. ئێمه  له م س���ه رنه که وتنه  ده کۆڵینه وه  و ده مانه وێت له 
 خه سله ته کانی تێبگه ین. من ته ماشای که سه که  ده که م، که  ته ماشام ده کات، به اڵم 
ته ماشای ته ما شاکردن ناکرێت. ته ماشاکردنه که ی ئه و به  ته ماشاکردنی من ونده بێت 
و بێجگه  له  چاوه کانی ئه و چی دیکه  نابینم. لێره دا، که سه که  ده بێت به و هه بووه ی 
من خاوه نیم. ئه ویش بڕوا به  سه ربه ستییه که م ده کات. ئه مه ش من ده گه یه نێته  ئه و 
باوه ڕه ی ئامانجه که مم وه ده س���ت که وتبێت چونکه  بووم به  خاوه نی ئه و هه بووه ی 
کلیلی به بابه تبوونی منی هه ڵگرتوه  و ده توانێت به  هه زار ڕێگه  سه ربه س���تییه که م 
بس���ه لمێنێت. به اڵم، له ڕاستیدا هه موو بونیاده که  هه ره سی هێناوه . ئه و بوونه ی من 
خاوه نیم که سه که یه ، وه کو بابه ت. ئه ویش وێنه یه کی ساده ی منی له  ال دروست بووه ، 
که  ناتوانێت بمگرێت. ئه گه ر کاریگه رێتییه کانی سه ربه ستییه که م بناسێت و منیش 
به  هه زار ڕێگه  کار له سه ر بوونی بکه م، ئه گه ره کانی بوونی به  هۆکاری ئه گه ره کانی 
بوونم���ه وه  تێپه ڕبکه م له به رئه وه یه ، که  ئ���ه و بابه تێکه  له نێو جیهاندا و له ده ره وه ی 
سه لماندنی سه ربه ستییه که مدایه . نائومێدبوونه که م زۆرتر سه قامگیر ده بێت ئه گه ر 
هه وڵبده م جارێکی دیکه  سه ربه ستییه که ی ئه و له نێو بابه ته کاندا بدۆزمه وه . به ڕێگه ی 
داگیرکردنی له ش���ییه وه  ئه و هه ڵوێستانه  دیاریبکه م سه ربه ستییه که ی ئه وی تێدان. 
هه موو ئه م هه وڵدانانه ، که  هه موو که سێک چاوه ڕوانیانه  سه رنه که وتوون. ڕووده دات 
”ته ماشاکردنی ته ماش���اکه ” ڕووبه ڕووبوونه وه ی بوون-بۆ-که سانی دیکه  بێت. واته ، 
له گه ڵ ئاماده بوونم له نێو جیهاندا ده توانم هه ڵبژێرم ته ماشای ته ماشاکردنی که سانی 
دیکه  بکه م؛ خۆیه تی بوونم له سه ر خۆیه تی ڕووخاوی ئه وان دامه زرێنم. ئه م هه ڵوێسته  
به  ’گوێنه دان’ ناوزه د ده که ین. ئێمه  مامه ڵه  له گه ڵ جۆرێک نابینا له  ئاستی که سانی 
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دیکه دا ده که ین. به اڵم چه مکی ’نابینا’ نابێ توشی ونبوونمان بکات. نابینابوون حاڵه ت 
نییه ؛ من له  ئاستی که سانی دیکه دا نابینام. نابیناییه که شم له ناوه وه   تێگه یشتنمه  
له  بوون-بۆ-ئه وان؛ له  بوونی ئه وان، وه کو ته ماشاکردن. تێگه یشتنه که ش ده بێت به  
هانده ر بۆ خۆشاردنه وه م. که وابوو، توشی سۆڵپسیزمێکی فاکتۆری ده بم؛ که سانی 
دیکه  ئه و فۆرمانه ن له سه ر شه قامه که  هاتوچۆ ده که ن، ئه و بابه ته  جادوگه رانه ن له  
دووره وه  کارده که نه  س���ه ر من و کرده وه کانیشم. من به ترسه وه  هه ستیان پێده که م؛ 
ب���ه  جۆرێک هه ڵس���وکه وت ده که م، ک���ه  به  ته نیا بژیم، وه کو چۆن فڵچه  به س���ه ر 
دیواره که دا ده هێنم، فڵچه  به س���ه ر ئه وانیش���دا ده ده م. خۆم دووره په رێز ڕاده گرم. 
سه ربه س���تییه که یان، وه کو بابه ت ده بێت به  ڕێژه یه کی نه گۆڕی دژوه ستان بۆ من. 
ته نانه ت بیر له  ته ماشاکردنه که شیان ناکه مه وه . به دڵنیاییه وه ، ئه وان شتێک له باره ی 
منه وه  ده زانن، به اڵم زانینه که یان ده ست له  بوونم نادات. ئه وان باسی بوونی خۆیان 
ب���ه و جۆره ی هه ن نه ک ب���ه و جۆره ی من هه م ده که ن. ئه م ’که س���انه ’ کارکردنن: 
بلیتفرۆشه که  ته نیا بلیت ده فرۆش���ێت؛ خزمه تکا ری قاوه خانه که  خزمه تده کات. بۆ 
من زانینی کلیل و ئه و چه مکه  گرنگانه ی کارکردنه کانیان ده ناس���ێنێت سودبه خش 
ده بێت. که وابوو، ئه مه یه  سایکۆلۆجی ڕیالیستی سه ده ی هه ڤده هه م له  فه ره نسا به  
ئێمه ی داوه : هه روه ها نوسراوه کانی سه ده ی هه ژده هه م، وه کو نوسراوه که ی بیرۆڵد 
دی ڤێرڤیل)چۆن س���ه رکه وتوو ده بێت(، )په یوه ندییه  ترس���ناکه کانی( الکلۆس، 
)نوس���راوێک له سه ر چڵێس���ی( له الیه ن هێرۆڵت دی شێڵێش، هه موویان زانینێکی 
کرده کی س���ه باره ت که س���انی دیکه  به  ئێمه  ده ده ن. له  نابیناییه  که دا، من بوونی 
که س���ه که ی دیکه ، وه کو خۆیه تییه کی ڕه ها و بناخه ی بوونم-بۆ-له نێو خۆ و بوونم-

بۆ-ئه وان و به تایبه تی له شم-بۆ-ئه وان پشتگوێ ده خه م. 
دڵنی���ام له وه ی من، که  نازانم ته ماش���اکردنی که س���ه که  ئه گه ره کان و له ش���م 
چه قوه س���تاو داده نێت. من له نێو حاڵه تێکدام به پێچه وانه ی ش���ه رم و ترسه وه یه . 
له محاڵه ته دا هه س���ت به  بارس���وکی ده که م؛ شه رم له  خۆم ناکه م چونکه  له ده ره وه  
نی���م و نامۆ نی���م. ئه محاڵه تی نابیناییه   ده کرێت تاکو ئ���ه و ڕاده یه ی بڕوای خراپ 
ئاره زومه ندێتی درێژخایه ن بێت و چه ند ساڵێک بخایه نێت یان هه موو ژیان بگرێته وه . 
هه ندێک که س به م نابیناییه وه  ده مرن و بۆ س���اتێک ڕۆشنایی به  چاویان نابینن و 

نازانن که سانی دیکه  چین. 
ته نانه ت، ئه گه ر که س���ێک له محاڵه ته ش���دا بتوێت���ه وه ، ناج���ۆری ئه زمونه که  
له بیرناکات. ئه میش، وه کو هه م���وو حاڵه ته کانی دیکه ی بڕوای خراپ هانمانده دات 
خۆم���ان ده ربازبکه ین. نابینایی، که  په یوه ندی به  که س���انی دیکه وه  هه یه ، هه موو 
ئه زمونێکی زیندووی به بابه تبوونی خۆم ده شارێته وه . له گه ڵ ئه مه شدا، که سه که ی 
دیکه  به  سه ربه س���تییه که یه وه  و بابه تێتی منیش ب���ه  نامۆبوونه که یه وه  له وێدان و 
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هه س���تیان پێنه کراوه . به اڵم له  تێگه یش���تنه که م بۆ جیهان و بوونم له نێو جیهاندا 
ئاماده بوون. بلیتفرۆش���ه که ، که  کرده وه یه ، به و کرده وه یه ی خۆی بۆ من له ده ره وه  

ده رده خات، ئه گه رچی له  کرده وه که ش تێنه گه ین. 
ئه مه ش هه س���تکردنێکی به رده وامه  به  نه بوونی و نائاس���ایی. هۆکاری ئه مه ش 

ده گه ڕێته و بۆ دوو فاقی په یوه ندییه که م له گه ڵ که سانی دیکه دا: 
یه که م، گرفتی خۆپاراس���تنم له و مه ترس���ییه ی له  ئاکام���ی بوونم-له ده ره وه -
له به رده م سه ربه سستی که سانی دیکه دا سه رهه ڵده دات. دووه م، گرفتی به کارهێنانی 
که سه که ی دیکه  تاکو هه مووی ئه و بوونه  که مه  پێکبێت، که  منه ، دێته  پێش. من 
ده مه وێت بازنه کراوه که  دابخه م و ببم به  بناخه ی بوونم. به اڵم له ناوچوونی که سه که ی 
ته ماشام ده کات من فڕێده داته وه  نێو خۆگه رایه تییه کی نه سه لمێنراو. بوونم ده کات 
به و هه وڵدانه  به رده وامه  به ره وتێگه یشتن له  بوونێکی-له نێو-خۆی-بۆ-خۆ. من به بێ 
که س���ه که  به  ته واوی و ڕووتی له م پێویستییه  ترس���ناکه ی سه ربه ستی تێده گه م. 
ده زانم، که  ناتوانم له  ئاس���تی خۆ دروس���تکردنه که مدا نکۆڵی له  لێپرسینه وه که م 
بکه م یان بیخه مه  ئه ستۆی که سێکی دیکه  هه رچه نده  من ئه وه م هه ڵنه بژاردبێت یان 
له دایکیش نه بووبێتم. له الیه که وه ، نابینا له  ئاستی که سانی دیکه دا به  ڕاده یه ک من 
له  مه ترسیی سه ربه ستییه که ی ئه وان ڕزگارده کات. به اڵم له نێو خۆیدا و به شاراوه یی 
ناس���ینه وه ی سه ربه ستییه که ی تیدایه . له به ر ئه م هۆکاره  ، له و کاته وه  من خۆم به  
خۆیه ک���ی تایبه ت و ڕه ها داده نێم چونکه  من بینراوم، هه س���تی پێناکه م و ناتوانم 
خۆش���م له و بیننه  بپارێ���زم و ده مخاته  نێو بابه تگه رێتییه ک���ی توندڕه وانه وه . من 
به ب���ێ ئه وه ی بتوانم ڕوو ل���ه  خاوه نه که م بکه م بووم به  خاوه نێتی که س���ه که . بۆ 
سه لماندنی ڕاس���ته وخۆی ته ماشاکردنی که سه که  و به رگریکردن له  خۆم، که سه که  
ده خه مه  به ر تاقیکردنه وه  و ده بێت بیکه م به  بابه ت. ئه گه ر که س���ه که ، ئه و کاته ی 
ته ماش���امده کات، بیکه م به  بابه ت بۆ خۆم، ئه وا من به بێ ئه وه ی بزانم که وتومه ته  
مه ترس���ییه وه . نابیناییه که م، که وابوو، دوودڵییه  چونک���ه  له گه ڵ خۆیدا ئاگایی و 
هه س���تکردنی ”سه رسوڕمان و تێنه گه یشتنی” ته ماش���اکردنی هه ڵگرتووه . منیش 
له نێو مه ترس���ی نامۆبوونم له پشت خۆمه وه  ڕاده وه ستم. ئه م بارودۆخه  نا ئاساییه  
بو ارێکی دیکه  بۆ داگیرکردنی سه ربه س���تی که سه که ی دیکه  نیشانده دات. ئه مه ش 
ئه و واتایه  ده به خشێت، که  من واز له  که سه که ، وه کو بابه ت، ئه و که سه ی ده یه وێت 
بوونم بس���ڕێته وه  بهێنم و بیکه م به  ئامێر تاکو سه ربه ستییه که ی بگرم. مادام من 
ڕوو له و بابه ته  ده که م ناتوانم له  ئاس���تی به رزێتییه که یدا به رپرس���ی بکه م. مادام 
منیش له و ئاس���ته دا، که  ئه و ده که م به  بابه ت، خۆمم، بیر له و شته ش ناکه مه وه ، 

که  حه زده که م ده ستم بکه وێت. 
که واب���وو، من له نێ���و بارودۆخی هه ڵچون و هه ڵوێس���تێکی ناکۆک���دا به رانبه ر 
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بابه ته که  ده ژیم: نه ک ته نیا ناتوانم ئه وه ی له وم ده وێت وه ده س���تی بهێنم، له سه رو 
ئه م کاره مه وه  زانینه  به کرده وه که ش���م له باره ی ئه وه ی حه زده که م ده س���تم که وێت 
ده شاردرێته وه . خۆم ده خه مه  نێو گه ڕانێکی بێچاره  به دوای سه ربه ستی که سه که ی 
دیک���ه دا و له نیوه ی ڕێگه  تێده گه م گه ڕانه که م هیچ واتایه کی نییه . هه وڵدانه کانم بۆ 
په یداکردن���ی واتاش ئه وه نده  زۆرتر له  واتا دوورم ده خه نه وه  و په رێش���انم ده که ن. 
ئه مه ش له وه  ده چێت من هه وڵبده م خه ونێکم بیربکه وێته وه  و په نا بۆ بیرکه وتنه وه  
به ر م. به اڵم ناوه ڕۆکی خه ونه که م به ته واوی له بیرده چێت و به هه ڵه  وێنه کانی دێنه وه  

به رچاوم و ناوه ڕۆکه که  ونده بێت. 
هه وڵدانی بنه ڕه تیم بۆ گرتنی سه ربه س���تی خۆیه تی که س���ێکی دیکه  له ڕێگه ی 
به بابه تکردنییه وه  له  ئاره زووی سێکس���یدا به رجه س���ته  ده بێت. هه ڵبه ته  جێگه ی 
سه رس���وڕمانه  ببینین دیارده یه ک، که  به گشتی به  ”ڕه تدانه وه ی سایکۆفزیۆلۆجی” 
داده نرێت ئێمه  به  هه ڵوێس���تی بنه ڕه تی له گه ڵ بوونمان-بۆ-که سانی دیکه  پێناسی 
ده که ین. بۆ زۆرین���ه ی زانایانی ده روونناس ئاره زوو، وه کو فاکتۆرێکی ئاگامه ندی، 
به  توندی په یوه ندی به  سروشتی ئه ندامانی سێکسییه وه  هه یه . له  ڕێگه ی خوێندی 
ئ���ه م ئه ندامانه وه  له  ئاره زووی سێکس���یش تێده گه ین. به اڵم م���ادام بونیاده کانی 
له ش)شیرده ر، منداڵبوون، هتد( جیاوازن، بونیادێکی تایبه تی سێکسیش)منداڵدان، 
بۆڕی هێلکه ، هێلکه دان، هتد( هه ڵکه وتێکی ڕه هان و سه ربه  ئۆنتۆلۆجی ئاگامه ندی 
یان ’دازاین’ نین، ئه وا  بۆ ئاره زووی سیکسیش دروستن . ئاره زووی سێکس، وه کو 
ئه م ئه ندامانه  س���ایکۆلۆجی ئه زمونگه ری له س���ه ر بناخه ی بایۆلۆجی ده یانناسێت. 
ئه مه ش له  چه مکی ویس���تی سروش���تیدا، ک���ه  بۆ ئ���اره زووی ده روونی به کاردێت 
ده رده که وێت. ویس���تی سروشتی جۆره  پێکهاته یه کی ژیانی ناوه وه یه ، که  دووجۆر 
خه س���ڵه تی هه یه . له به ر ئه م هۆیه  فه یله س���وفه  بوونگه رییه کان له و باوه ڕه دابوون 
پێویست نه کات خۆیان به  سێکسگه رایه تییه وه  ماندوو بکه ن. هایدیگه ر، به تایبه تی 
هیچ له باره ی سێکسه وه  له  شیکردنه وه  بوونگه رایه تییه که ی بوونی دازایندا باسناکات. 
بێگومان، ده شێ بڵێین، که  ’مێینه ’ و ’نێرینه ’ له  بوونی مرۆڤدا هه ڵکه ته  و جیاوازی 
سێکسی په یوه ندی به  بوونه وه  نییه  چونکه  ژن و پیاو هه ردووکیان به بێ جیاوازی            

له  بووندا هه ن. 
ئه م هۆکارانه  س���ه لمێنه ر نین. جیاوازی سێکس���ی ده گه ڕێت���ه وه  بۆ ئه و الیه نه  
فاکت���ۆره ی ئێمه  په س���ه ندی ده که ین. به اڵم ئایا بوون-بۆ-خ���ۆ به  ڕێکه وت، له به ر 
له شی بوونێکی سیکس���ییه ؟ ئایا ده توانین بڵێین ژیانی سێکسی شتێکی زیاده یه  
و خراوه ته س���ه ر بارودۆخی به  مرۆڤبوون؟ هه مانکات، له  س���ه ره تاوه  ده رده که وێت 
ئاره زوو له گه ڵ دژه که یدا و هانده ره  سێکس���ێیه کان بونیادی بنه ڕه تی بوون-بۆ-خۆ 
بن. ئاشکرایه ، ئه گه ر حاڵه تی سێکسی مرۆڤ له  بنه مای سێکسی، وه کو الیه نێکی 
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فزیۆلۆجییه وه  په یدابووبێت ئه وا له  بوون-بۆ-که سانی دیکه  جیانابێته وه . به اڵم ئایا 
مافمان نییه  ئه و پرسیاره  بکه ین، که  گرفته که ، وه کو گرفتی هه ستکردن و ئه ندامانی 
هه ستکردنه  یان نا؟ ده ڵێن، مرۆڤ بوونه وه رێکی سێکسییه  چونکه  خاوه نی سێکسه . 
ئه گه ر پێچه وانه ی ئه مه  ڕاس���ت بێت، ئه گه ر سێکس ته نیا ئامێرێک و بیرۆکه یه کی 
سێکس���ییکه ری بێت، ئایا مرۆڤ له به ر ئه وه ی له  بنه ڕه تدا بوونه وه رێکی سێکسییه  
خاوه نی سێکسه ، وه کو بوونێک له نێو جیهاندا هه یه و په یوه ندی به  که سانی دیکه وه  
هه بێت ؟ س���ێکس له  منداڵییدا پێش گه شه کردنی ئه ندامه کانی سێکس له نێو له شدا 
ده رکه وێت. پیاوه  خه ساوه کانیش ئاره زوویان ده مێنێته وه . ته نانه ت پیاوی پیریش 
حه زی ]سێکسی[ هه یه . به کارهێنانی ئه ندامه کانی سێکس بۆ چێژوه رگرتن ڕوویه کی 
ژیانی سێکس���ی مرۆڤه . ”له گه ڵ ئه گه ری تێربووندا” یه ک شێوازی سێکسی هه یه . 
سێکسی گه ش���ه  پێدراویش نوێنه رایه تی ئه م ئه گه ره  ده کات و ده یکات به  شتێکی 

کۆنکرێتی. 
هێشتا شێوازی دیکه ی سێکسیش هه یه ، که  به  تێربوون ناگات. ئه گه ر باس له م 
ش���ێوازانه  بکرێت تێده گه ین، که  ژیانی سێکسی له گه ڵ له دایکبوونی مرۆڤدا ده ست 
پێده کات و به  مردنی کۆتایی دێت. بێجگه  له مه ، نه  هه س���تانی ئه ندامی نێریینه ی 
پی���او یان ئه ندامێکی له ش ته فس���یری وروژاندنی ئاره زووی سێکس���ی ده کات، نه  
کش���انی گلێنه ی چاویش ده توانێت وروژاندنی ترسمان بۆ ئاشکرا بکات. له  هه موو 
حاڵه ته کان���دا له ش ڕۆڵێک���ی گرنگ ده بینێت. بۆ تێگه یش���تنمان ئاماژه  بۆ بوون-
له نێو-جیهان و بوون-بۆ-که س���انی دیکه  ده کات. من حه ز له  که س���ێک نه ک مێرو 
یان گوێماس���ییه ک ده که م. هه روه ها به و ج���ۆره ی  هه یه  و به و جۆره ی منیش له  
حاڵه تێکدا له نێو جیهاندام حه زی لێده که م. ئه و بۆ من که سێکی دیکه  و منیش بۆ 

ئه و که سێکی دیکه م. 
گرفتی س���ه ره کی سێکسگه رایه تی به م شێوه یه  ده بینرێت: ئایا سێکس ڕووداوه  
و به س���تراوه  به  سروشتی ئه ندامه کانی له شه وه  یان بونیادێکی پێویستی بوون-بۆ-
خۆی بوون-بۆ-که س���انی-دیکه یه ؟ بۆ وه اڵمدانه وه ی ئه م پرس���یاره  بۆ ئۆنتۆلۆجی 
ده گه ڕێینه وه . ئۆنتۆلۆجیش له گه ڵ دۆزینه وه ی واتای بوونی سێکسی بوون-بۆ-خۆ 
وه اڵمه که مان بۆ ئاماده ده کات. به  گوێره ی باس���ه که  له س���ه ر له ش بوونی سێکس 
واته  من، وه کو بوونه وه رێکی خاوه ن س���ێکس بۆ که س���ێکی دیکه  و ئه ویش بۆ من 
هه بێت. ده بێت ئه وه ش بزانین، پێویس���ت نییه  ته نیا ئه و که س���ه  بۆ من یان من 
بۆ ئه و ب���م به وجۆره ی په یوه ندییه که  له نێوان دوو سێکس���ی جیاوازدا ده بینرێت.  
یه که م، تێگه یش���تنم له  بوونی که سه که ی دیکه ، به و جۆره ی خاوه نی سێکسه ، به  
هۆکاری بینینی په رش و باڵوی پرچی، زبر ده ستی، ده نگی و ماسولکه  به هێزه کانی 
له ش���ییه وه  نییه . ئیمه  له وێ���دا مامه ڵه  له گه ڵ ئاکامێکدا ده که ی���ن، که  ئاماژه  بۆ 
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حاڵه تێکی له پێش���تر ده کات. یه که م تێگه یش���تنی من بۆ که سه که  ده که وێته  سه ر 
ئاره زووم. له  ڕێگه ی ئاره زووه که مه وه  ئه و ده بێت به  که س���ێکی سێکسی. ئاره زوو 
کتوپڕ به  سێکس���ی بوونی من و ئه و، له ش���ی من و له شی ئه و به رجه سته ده کات. 
که وابوو، بۆ ئه وه ی پێگه  ئۆنتۆلۆجییه که  بۆ توێژینه وه که مان له سه ر سێکس دیاری 
بکه ین پێویسته  له  ئاره زوو بکۆڵێنه وه . ئایا ئاره زوو چییه ؟ هه روه ها، له  سه ره تاوه  

بپرسین؛ ئاره زووی چی ده که ین؟
پێویس���ته  بیرۆکه ی ئاره زوو له  چێژوه رگرتن یان ئاره زوو له  که مکردنه وه ی ئازار 
جیابکه ینه وه  چونک���ه  نازانین چۆن له محاڵه ته دا ئاره زوو خ���ۆی به  بابه ته که یه وه  
ده به س���تێته وه . هه موو ئه و بیردۆزانه ی له سه ر زه مینه یه کی خۆگه رایه تی دامه زراون 
ناتوان���ن باس ل���ه وه  بکه ن چۆن ئێم���ه  به تایبه تی حه ز ل���ه  ئافره تێک ده که ین و 
حه زه که ش���مان ته نیا تێربوونێکی سێکسی نییه . لێره دا باشتره  به  هۆکاری بابه ته  
به رزه که یه وه  پێناسه ی ئاره زوو بکه ین. له گه ڵ ئه مه شدا ناگونجێت بڵێین ئاره زوو بۆ 
داگیرکردنی بابه تێکی ئه ستویی حه زلێکراوه  ئه گه ر مه به ست له  داگیرکردن جوتبوونی 
سێکس���ی بێت. هه ڵبه ته  جوتبوونی سێکس���ی ئاره زووه که م���ان داده مرکێنێته وه ، 
به تایبه ت���ی له وحاڵه ته دا، که  ئاره زووه که  به  ئازاره  و ماندووبوونی له گه ڵدایه . به اڵم 
لێ���ره دا ئاره زووه که  ده بێت به  بابه ته که  و ده بێت تێپه ربکرێت. ئه مه ش به  هۆکاری 
تێڕامانێکی ئاگامه ندانه وه  ڕووده دات. خودی ئاره زوو تێڕامانی نییه  و ناتوانێت خۆی 
بکات به  بابه تی بیرکردنه وه  و تێپه ڕیبکات. ته نیا که سێکی داوێن پیس خۆی، وه کو 
ئاره زوو ده بینێت؛ مامه ڵه  له گه ڵ بوونی خۆی، وه کو بابه ت ده کات، ده یوروژێنێت و 
دایده مرکێنێته وه . پێویسته  ئه وه ش ببینین، که  ئاره زوو ده بێت به  ئاره زوولێکراو. 

هه ڵه که ش، لێره دا، له وه دایه  ئێمه  واتێگه یش���توین جوتبوونی سێکسی ئاره زوو 
خه ف���ه ده کات. له به ر ئه مه  چێژمان به  تێربوونی ئ���اره زوو داناوه . هۆکاری ئه مه ش 
ده گه ڕێت���ه وه  بۆ چه ند الیه نێکی ده ره کی)وه ک���و زاوزێ، پیرۆزی منداڵبوون، هێز 
و توان���ا ل���ه  ته واوبووندا و هه موو ئه و هێمایانه ی بۆ س���ێکس دان���راون و هتد(. 
له م ڕووه وه ، پیاوه  س���اده کان ته واوبوون ده که ن به  ته نیا ئامانجی ئاره زووه که یان. 
ئه مه ش بووه  به  بنه مای تێگه یش���تن له  ئاره زوو، وه کو ویس���تێکی سروشتی، که  
بناخه  و کۆتاییه که ی به  ئه ندامه کانی له ش���ی مرۆڤه وه  گرێدراون. بۆنموونه، ده بێته  
ه���ۆکاری وروژاندن و ته واوبوون ]له  جوتبووندا[. ب���ه اڵم خودی ئاره زوو جوتبوون 
نییه  و داواش���ی ناکات. ئه مه ش له  منداڵدا یان له و که سانه ش���دا ده رده که وێت، که  
نازانن چۆن سێکس بکه ن. ئاره زوو، به هه مانشێوه ، ئاره زووکردنی کارێکی شه یدایی 
نییه ؛ فره جۆری کرده وه  سێکسییه کانیش ئه مه  ده سه لمێنن، که  له  کۆمه ڵێکه وه  بۆ 
کۆمه ڵێکی دیکه  ده گۆڕێن. به گشتی، ئاره زوو ئاره زووی کرده وه  نییه . کرده وه  پاش 
ڕووداو ده که وێت. له  ده ره وه دا ده خرێته  سه ر ئاره زوو. له گه ڵ ئه مه شدا گرنگی کاتی 
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ده س���تگیرانی ده رده خات. ته کنیکی جیاواز بۆ شه یدابوون هه یه . هه ر ته کنیکه ش 
ئامێر و کۆتایی خۆی هه یه . مادام ئاره زوو خۆی خه فه  ناکات و له  کرده وه که ش���دا 
نابێت به  دوا ئامانج، ئه وا ئاره زوو ده بێت ڕوو له  بابه تێکی ده ره کی بکات. ئه مه ش 
مه به ستدارێتی ئاره زووه ، له پێشتر له سه ر بۆچوونه کانی شیله ر و هوسرڵ ئاماژه مان 

بۆ کرد. 
ئایا بابه تی ئاره زوو چییه ؟ ئایا ده توانین بڵێین ئاره زوو ئاره زووکردنه  بۆ له ش؟ 
له ڕوویه که وه  نکۆڵی له مه  ناکرێت. به اڵم پێویس���ته  به  هه ڵه  له  واتاکه ی تێنه گه ین. 
به دڵنیاییه وه  له ش: قۆڵێکی ڕووت یان ده رکه وتنی نیوه ی مه مک یان ڕان توش���ی 
په رێشانیمان ده کات. با له  سه ره تاوه  ئه و خاڵه ش له بیرنه که ین، که  ئێمه  قۆڵ یان 
الیه کی مه مکه  ڕووته که  به  ئاماده بوونی هه موو له ش���ی که سه که وه  ده به ستینه وه . 
له ش���ه که  به گشتی له وانه یه  ده رنه که وێت، من ته نیا قۆڵه که  ده بینم، به اڵم له شه که  
له وێدایه . به  هۆکاری ئاماده بوونی له شه که وه  من ده توانم قۆڵه که ش ببینم. له شه که ، 
وه کو قۆڵه که  ئاماده یه . ئه مه ش له  نه خش���ی ئه و مافوره  ده چێت، که  له وێدا هه یه  
و مێزه ک���ه  له  منی ش���اردۆته وه . هه روه ها ئاره زووه که م هه ڵ���ه  ناکات؛ ئه و ڕوو له  
کۆی ئه ندامانی له ش و توخمه کانی ناکات. فۆرمه که ی به گشتی ده وێت، باشتروایه  
بڵێین ئه و فۆرمه ی له و هه ڵوێس���ته دا ده وێت. حاڵه تێک���ی تایبه تی، که  له دواییدا 
ڕوونی ده که مه وه ، ده بێته  هۆکاری وروژاندنی ئاره زوو. له گه ڵ ئه محاڵه ته  تایبه تییه دا 
چ���وارده ور و جهانیش ئاماده  ده بن. که چی لێره دا کتوپ���ڕ له گه ڵ الیه نه  دژه که دا 
له وبه ره وه  له س���ه ر زه مینه یه کی فزیۆلۆجی ڕاده وه س���تین؟ ئاره زوو له نێو جیهاندا 
حه ز له  له شه که  له نێو به س���تێنی جیهانه وه  و ده سته  جوانه که ش له نێو به ستێنی 
له شه که وه  ده کات. ئه مه ش له و خاڵه  ده چێت له  به شه که ی پێشودا ڕوونمانکرده وه  
چۆن له ش���ی که س���ێکی دیکه  به  هه ڵوێس���ته وه  له نێو جیهاندا خۆی ده رده خات. 
ئه مه بۆ ئێمه  جێگه ی سه رس���وڕمان نییه  چونکه  ئاره زوو له گه ڵ ده رکه وتنی له شی 
که س���ێکی دیکه دا به رجه سته  ده بێت. له به رئه م هۆیه ش���ه  ئێمه  حه ز له  له شه که ، 
وه ک���و بابه تێکی ماته ری ناکه ین؛ بابه تێکی ماته ری ڕووت به  هه ڵوێس���ته وه  ناژی. 
که وابوو ئه و هه مووه  ئۆرگانیکییه ی کتوپڕ بۆ ئاره زوو ئاماده  ده بێت له وێدا ده بێت 
ب���ه  بابه تێکی حه زلێکراو، که  ئاماده بونه ک���ه ی به  ته نیا الیه نێکی زیندووی نه بێت، 
به ڵک���و خاوه نی ئاگامه ندیش بێت. له به ر ئه مه  به رجه س���ته بوونی که س���انی دیکه  
له نێو هه ڵوێس���تدا، که  ئاره زوو ده یدۆزێته وه  فۆرمێک���ی بنه ڕه تییه . بێجگه  له مه ، 
ئه و ئاگامه ندییه ی باسیده که ین الیه نێکی بوونی بابه ته  حه زلێکراوه که یه ؛ وێنه یه کی 
جواڵوی بابه ته که مان له نێو جیهاندا ده داتێ، که  ده بێت به  به ش���ێک له نێو جیهانی 
مندا. بێگومان، که سێک ده توانێت ئاره زووی ژنێکی خه وتو بکات. که سه که  خه وتنی 
ژنه که  به  ئاگامه ندییه که یه وه ده به ستێته وه  و له نێو ڕه هه ندی حه زلێکردن له  له شی 
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ده مێنیته وه . واتا بۆ هه موو له شی په یداده کات. له شێکی زیندو، وه کو هه موویه کی 
ئۆرگانیکی له نێو هه ڵوێستدا ئاگامه ندانه یه ؛ ئه م بابه ته یه  ئاره زوو ده یه وێت بیگاتێ. 
ئایا ئاره زوو چی له م بابه ته  ده وێت؟ ئێمه  وه اڵمی ئه م پرسیاره مان ده ست ناکه وێت 
تاکو پرسیارێکی له پێشتر وه اڵم نه ده ینه وه : ئایا ئه و که سه ی ئاره زوومه نده  کێیه ؟ 
وه اڵمه که  ئاشکرایه . ئه و که سه )من(م . ئاره زووش شێوازێکی خۆیه تی منه . هه روه ها 
ئاره زوو ئاگایییه  چونکه  ده توانێت خۆی بناس���ێت. له س���ه رو ئه مه شه وه  پێویست 
ناکات ئه م جۆره  ئاگایییه  له و ئاگاییه وه  جیابکه ینه وه ، که  ده بێته  سه رچاوه ی زانین. 
بوون-بۆ-خۆ ئه و کاته ی خۆی، وه کو ئاره زوو هه ڵده بژێرێت، به پێچه وانه ی)هۆکار(
ی ڕواقیی���ه کان، که  هۆکرد په یداده کات، ئه م ئاره زوو دروس���تناکات. بوون-بۆ-خۆ 
خۆی ده خاته  س���ه ر زه مینه ی ش���ێوازێکی بوونی، که  له  ش���ێوازه کانی دیکه وه ، 
بۆنموونه  شێوازێکی بوونی مێتافیزیکییه وه ، جیاوازه . هه موو ئاگاییه ک، به و جۆره ی 
له پێش���تر بینیمان، پش���تگیری په یوه ندییه کی خۆی له گ���ه ڵ فاکتۆرێکدا ده کات. 
ئه م په یوه ندییه ش به گوێره ی ش���ێوازی ئاگایییه که  ده گۆڕێ���ت. فاکتۆری ئازار له  
ئاگامه ندیی���دا له  کاتی ڕاکردنێکی به رده وام���دا ده رده که وێت. ئه مه ش بۆ فاکتۆری 
ئاره زوو دروست نییه . ئه و مرۆڤه ی ئاره زوومه نده  بوونی له ش له  شێوازێکی تایبه تدا 
نیش���انده دات. هه موومان له و باوه ڕه ش���داین، که  ئاره زوو )شه وق( نییه . ئاره زوو، 
به گوێره ی پێناسه که ی گرفته . چه مکی)گرفت( باشتر واتای ئاره زوومان پێده دات. 
ئێمه  ئاوێکی په نگخواردوو له گه ڵ ئاوێکی ڕووندا دژوه س���تاو داده نێین و به  ئاشکرا 
له  یه کدییان جیاده که ینه وه . ئاوه  په نگخواردووه که  هه ر ئاوه ؛ جواڵنی ئاوه که  و ئه م 
خه س���ڵه ته  بنه ڕه تییه ی ڕاگرتوه ؛ ڕوونییه که ی توشی گرفت بووه . ئێمه  ده توانین 
گرفته ک���ه  به  هۆکاری وردیله  ڕه قه کانی س���ه ر ئاوه ک���ه  ڕوونبکه ینه وه ، به اڵم ئه مه  
ڕوونکردنه وه یه کی زانس���تانه یه . تێگه یشتنی بنه ڕه تی ئێمه  له  ئاوه  گیرخواردووه که  
له  گۆرانی ئاماده بوونی ش���تێکی نادیاردایه ، که  وه کو فاکتۆرێکی به رگریکه ر خۆی 
ڕاگرتوه . گرفت و ئاس���ت ته نگ���ی ئاگامه ندی ئاره زووش ل���ه  ئاو په نگخواردووه که  

ده چێت. 
بۆ ئه وه ی له م لێکچونه  با ش���تر تێبگه ین، پێویس���ته  ئاره زووی سێکسی له گه ڵ 
برس���ێتیدا به راوردبکه ین. برسێتی، وه کو ئاره زووی سێکسی، ئاماژه  بۆ حاڵه تێکی 
له ش، که  لێره دا به  که می خوێن و ئاوکردنی نێو ده م و گرژبوونه وه ی گه ده  و هتد 
ده کات. ئ���ه م دیاردانه  بۆ بوون-بۆ-خۆ- فاکتۆری ڕووتن و ده یه وێت له  ده س���تیان 
ڕابکات و ڕوو له  ئه گه ره کانی بکات؛ ده یه وێت تێر بێت به و ش���ێوه یه ی له  به ش���ی 
دووه می ئه م نوسراوه دا باس���مانکرد. که وابوو، برسێتی تێپه ڕکردنی فاکتۆره کانی 
له ش���ه . ئاگامه ندیش به بێ تێڕامان له م فاکتۆرانه  ب���ه  ئاگایه . له ش لێره دا ده بێت 
ب���ه  ڕابردوو، هه روه ها ش���تێکی تێپه ڕ کراو. له ئاره زوی سێکس���یدا، به دڵنیاییه وه ، 
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بونیادێک���ی هاوبه ش بۆ هه م���وو تامه زۆکردنه کان-حاڵه ته کانی له ش په یداده که ین. 
که س���ه که ی به رانبه ریشمان گۆڕانکارییه کانی ئه ندامانی له شمان)هه ستانی ئه ندامی 
نێرینه ، ڕه قبوونی گۆی مه مک، س���وڕانه وه ی خوێن، به رزبوونه وه ی پله ی گه رمای 
له ش و هتد( ده بینێت. ئاگامه ندییه  ئاره زوومه نده که  ئه م فاکتۆره  ده هێنێته کایه وه . 
ب���ه  هۆکاری ئه م فاکتۆره وه یه  ئێمه ش ده ڵێین، له ش���ه که  خ���ۆی وه کو حه زلێکراو 
ده رده خات. به اڵم ئه م تێگه یش���تنه  ئاره زووی سێکس���ی دوور داده نێت. ده بێت به  
ڕاکردنێکی ڕووت له  فاکتۆر و ڕووکردن به ره و ئه گه ره  جیاوازه کان. هه موو که سێک 
ده زانێت، که  بۆش���اییه کی گه وره  له نێوان ئاره زووی سێکسی و تامه زۆکردندا هه یه . 
هه موومان ئه و گوته یه مان له  یاده ، که  ده ڵێت ”وه کو چۆن زۆر تینوته  و په رداخێک 
ئاوی س���ارد ده خۆیته وه ، ئه و کاته ش له گ���ه ڵ ژنێکی جواندا جووت به ، که  حه زی 
لێده که یت.” ئه م گوته یه ش بیرکردنه وه  له سه ری ڕازی نابێت، چونکه  ئێمه  ئه و کاته ی 
ئاره زوومه ندی ژنه که ین خۆمان له  ده ره وه ی ئاره زووکردنه که دا نابینین. ئاره زوو من 
توشی سازش���کردن ده کات. من ته واوکه ری ئاره زووه که مم. با هه موو که سێک بیر 
له  ئه زموون���ی خۆی بکاته وه ؛ ئه و تێده گات چۆن ئاره زووی سێکس���ی ئاگامه ندی 
ته وقده کات؛ فاکتۆر داگیریده کات و ناتوانێت له  ده ستی ڕابکات. دواجاریش  بێده نگ 
خۆی ده خاته  به رده ستی ئاره زووه که ی. له حاڵه ته کانی دیکه دا، ده رده که وێت فاکتۆر 

ئاگامه ندی داگیرده کات و ده یئاوسێنێت. 
به وجۆره ی باسی ئاره زوومانکرد خه سڵه ته که ی دیاریده کات. ئێمه  گوتمان، که  
ئاره زوو تۆ ده گرێت و ئیفلیجت ده کات. ئایا ده توانرێت به مجۆره  باس���ی برس���ێتی 
بکرێت؟ ئایا برس���ێتی زۆر بۆ که سێک ده هێنێت؟ له ڕاستیدا ئه محاڵه ته  له وێدا واتا 
به خش���ه ، که  چه مکی بۆشایی هه بێت. به پێچه وانه شه وه ، ته نانه ت ئاره زووکردنێکی 
که میش زۆر بۆ که سه که  ده هێنێت. که سێک ناتوانێت به و جۆره ی له  برسێتییه که ی 
ڕاده گرێت و بیر له ش���تێکی دیکه  ده کاته وه ، ئاره زووه که ی  دوور ڕابگرێت. ئاره زوو 
ڕازیکردن���ی ئاره زووه . کتوپڕ ئه و مرۆڤه ی ئاره زوومه نده  دبێت به  ئارامییه کی گران 
و ترسناک. چاوه کانی ده چه قن و به  نیوه  داخراوی ده مێننه وه . جواڵنه کانی له شی 
مۆری گرانی و شیرینییان پێوه  ده لکێت؛ هه ندێک له م مرۆڤانه  له وه ده چێت خه واڵوبن. 
کاتێک ”دژی ئاره زووش ڕاده وه س���تیت”، به ره نگاری ئه م حاڵه ته  ده که یت. ئه گه ر 
که سێک به رگری بکات پێش له ناوچونی ئاره زووه که  وه کو برسێتی دوور ده که وێته وه  
و که سه که  له خه و ڕاده چڵه کێت. به  سه رێکی گران و خێرالێدانی دڵییه وه  هه ست به  
شلبوونی خۆی ده کات. هه ڵبه ته  ئه م باسکردنه  ته وا نییه : ئه و ڕێگایانه  نیشانده ده ن 
ئێمه  به  هۆیانه وه  ڕاڤه ی ئاره زوو ده که ین. به هه رحاڵ، فاکتۆری س���ه ره کی ئاره زوو 
ده رده خ���ه ن: ئاگامه ندی له  ئاره زووکردندا ل���ه  زه مینه یه کی دیکه دا فاکتۆری خۆی 
ده دۆزێته وه . ئه و له  ده س���تی ڕان���اکات و ده یه وێت خۆی بخاته  ژێر ده س���ته اڵتی 
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هه ڵکه وتی خۆیه وه ، بۆنموونه ، له و کاته دا له شی که سێکی دیکه  ده بینێت و حه زی 
لێده کات. به گوێره ی ئه م واتایه  ئاره زوو ته نیا ئاش���کراکردنی له شی که سێکی دیکه  
نییه ، به ڵکو به رجه س���ته کردنی له ش���ی منیش���ه . ئه مه ش، له وێدا، که  ئه م له شه  
ن���ه ک ئامێره  و بنکه ی بۆچوونه  به ڵکو فاکتۆرێک���ی ڕووته ؛ فۆرمێکی هه ڵکه وتوی 
هه ڵکه وتنی پێویس���تی بوونی منه . هه ست به  هه ناسه دان و ماسولکه کانم ده که م. 
نه ک ب���ۆ ئه وه ی تێپه ڕیان بکه م به و جۆره ی له س���ۆز و تامه زرۆکردندا ڕووده دات. 
ئ���ه وان ژیانی من و ڕاس���تییه  نه جواڵوه کانمن. له  ڕێگ���ه ی ئه وانه وه  خۆم ده خه مه  
نێو مه ترس���ییه کانی جیهانه وه . بوون-بۆ-خۆ ئ���ه م هه ڵکه وته  نییه . ئه و له  بوونیدا 
به رده وامه  و هه س���ت به  له شی خۆی ده کات یان ئه گه ر بته وێت، ده توانین بڵێێن، 
ئه و سه رس���وڕمانه  شێوازی بوونی له شێتی. ئاگامه ندی به بێ تێڕامان به سه ر له شدا 
ده گوزه ر ێ���ت،. حه زده کات ببێت به  له ش و ته نیا ل���ه ش بێت. له  ئاره زوودا، له ش 
ل���ه  بری ئه وه ی ببێت به  هه ڵکه وته ی بوون-بۆ-خۆ ده یه وێت له  ده س���تی ڕابکات و 
خۆی به  ئه گه ره کان بگه یه نێت. ئاره زوو ته نیا ڕوو له  له شی که سێکی دیکه  ناکات؛ 
ئه و یه کێتییه کی کرده وه یه  پڕۆژه یه کی ئاوس���اوی له  تێڕمان به ده ره  له نێو له شدا. 
که وابوو، بورانه وه  دوا قوناخی ئاره زووی سێکسییه  بۆ ڕازیکردنی له ش. له م ڕووه وه  
ده توانین ئاره زوو به  ئاره زووکردنی له ش���ێک بۆ له شێکی دیکه  دابنێین و ده بێت به  
تامه زرۆکردنی له شی که سێکی دیکه . بوون-بۆ-خۆش به  سه رسوڕمانه وه  له به ر ده م 
له ش���ی خۆیدا ڕاده گرێت. ئه و بوونه  ئاره زوومه ن���ده  ئاگایییه ، که  خۆی ده کات به  

له ش. 
گریمان ئاره زوو ئاگامه ندییه  و بۆ گه یش���تن به  له ش���ی که سه که ی دیکه  خۆی 
ده کات ب���ه  له ش، ئای���ا واتای ئاره زوو چییه ؟ بۆچ���ی ئاگامه ندی خۆی ده کات به 
 له ش؟ چی ل���ه  بابه ته  حه زلێکراوه که  ده وێت؟ ئه گه ر له وه تێبگه ین، که  ئاره زوو بۆ 
گه یش���تن به  له شی که سێکی دیکه  خۆی ده کات به  له ش وه اڵمی ئه م پرسیارانه ش 
ئاسان ده ست ده که ون. ئه مه ش ئه و واتایه  نابه خشێت، که  من ده مه وێت شانی ئه و 
بگرم یان ده ست له  القی بده م و له شم به  له شییه وه  بنوسێنم. گرنگه  من ئه وانه  به  
ئامێرێکه وه  گرێبده م، که  له شی ئه وه  و ئاگامه ندی ته وقده کات. له  کاتێکدا ده ست 
له  ش���انی ده ده م به  ته نیا شانی ئه و نادۆزمه وه  له شی خۆشم له گه ڵیدا به رجه سته  
ده بێت، ده بێته  فاکتۆرێک و بوونم، وه کو گۆش���ت قوتده کاته وه . که وابوو، ئاره زوو 
ئاره زووکردنه  له  بوون به  خاوه نی له ش���ێک، که  من به  هۆیه وه  له شی خۆم، وه کو 
گۆش���ت ده بینم. به اڵم ئه و له شه ی من ده مه وێت ببم به خاوه نی ده بێ گۆشت بێت. 
له  سه ره  تادا له شی که سه که  به م شێوه یه  خۆی بۆ من ده رناخات؛ ئه و تێهه لکێشه ی 
کرده وه کانه . وه کو گۆشت نایبینین. هه روه ها، له شه که  له نێو هه ڵوێستدایه . گۆشت، 
به پێچه وانه وه ، هه ڵکه وتێکی ڕووت���ی ئاماده بوونه  و خۆی به  مکیاج و جلوبه رگ و 
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هتد، له س���ه ر و ئه مانه ش���ه وه  به  جوالنه که ی خۆی  شاردۆته وه . ئاره زوو ده یه وێت 
جواڵنه کان و جله کان له  له ش داماڵێت و ڕووتی کاته وه ؛ ئه مه ش هه وڵدانێکه  بۆ دانانی 
که سه که  له نێو گۆشتدا. له م الیه نه وه ، ده ست له ملکردن ده بێت به  به  خاوه نبوونی 
له شی که سه که ی دیکه . ئه گه ر ده ست له ملکردنه که  ته نیا ڕووکه شی بێت په یوه ندی 
دروستناکات و ئاره زووه که ش تیرناکات: وه کو ته ماشاکردن له  ده ره وه  ده مێنێته وه  
و منیش ناکات به  خاوه نی که س���ه که ی دیکه . ئێم���ه  ده زانین واتای ئه و گوته یه ، 
”پێست به ر پێست ده که وێت” چییه . ده ست له ملکردنه که  ته نیا ده ست به ر یه کدی 
که وتنه . ئه و کاته ی ته نیا به  ده س���ت لێدان داده نرێت واتاکه شی ونده بێت. ده ست 
له ملکردن ده ست لێدانێکی ڕووت نییه . له شی که سه که ی دیکه ، وه کو گۆشت له گه ڵ 
ده س���ت له ملکردنه که دا له ژێر په نجه کانی مندا له  دایکده بێت. ده ست له ملکردنه که  
دامه زراندنی ئه و نه ریتانه یه ، که  که س���ه که  ده خاته  نێو الشه وه . ده شێ له سه ر ئه م 
خاڵه  ڕه خنه مان لێبگرن و ئه و پرس���یاره ش بکرێت، که  ئایا که سه که  له نێو الشه دا 
نه بوو؟ وه اڵمی ئه م پرسیاره  به وردی نه رێیه . مادام من که سه که م له نێو هه ڵوێستدا 
بینیوه  له شی ئه و، وه کو گۆشت بۆ من ئاشکرا نابێت. ته نانه ت بۆ ئه ویش به و شێوه یه  
ده رنه ده که وت چونکه  ئه و بۆ ڕووکردن له  ئه گه ره کانی، له ش���ی خۆی تێپه رده کرد. 
ده ستله ملکردنه که  ئه وی، وه کو گۆشت هێنایه  بوونه وه . مه به ست له  گۆشت و پێست 
و خانه ی له ش نییه . به ڵکو داماڵینی له شه  له  کرده وه  و ئه گه ره کانی. په رده الدانه  
له س���ه ر تۆڕێکی نه بزێو له ودیو کرده وه کانه وه  و مان���ه وه ی بوونێکی ڕووته  له وێدا. 
کاتێک ده س���تی که س���ه که  ده گرم و ده یگوشم هه س���ت به  گۆشت و ئێسقانه کانی 
له نێو ده س���تمدا ده که م. به هه مانشێوه ش ته ماش���اکردنه که م له ودیو بازدان و القی 
سه ماکه ره که وه  چرچی ڕانیم بۆ ده رده خات. که وابوو، ده ستله ملکردنه که  و ئاره زوو 
یه ک ش���تن. ئاره زوو له  ده س���تله ملکردنه که دا، وه کو بیرۆکه  به  زمان، ده رده بڕێت. 
ده س���تله ملکردن که سه که و  من بۆ که س���ه که ش، وه کو گۆشت به رجه سته ده کات. 
به اڵم به رجه س���ته بوونه که  به شێوه یه کی تایبه تییه . که س���ه که  ده کات به  نه بزێو و 
به رزێتییه کی به رزێتی ناچاالک. به اڵم مه به س���ت له  ده ستملکردنه که  ئه مه  نییه . له 
 ده س���تملکردندا له شی من تێهه ڵکێشه ی کرده وه کان نییه ؛ بووه  به  گۆشت و بوونی 
که سه که ش، وه کو گۆشت ده هێنێته کایه وه . ده ستله ملکردنه  به وجۆره  دانراوه  تاکو 
له شی که س���ه که  له نێو چێژوه رگرتندا دروستبکات. له ش���ی هه ردووکمان ده بن به  
دوو ش���تی ناچاالک و به ر یه کدی ده که ون. له به ر ئه مه شه ، شه یدایی و دیارده کانی 
زمانی خۆیان هه یه  و پێویس���ته  له س���ه ری بکۆڵینه وه . له وانه یه  ده س���تی خۆم به  
بابه تێکی بێ ژیان دابنێم کاتێک به رزی ده که مه وه  و له ته نیشت ژنه که وه ، که  خۆشم 
ده وێت دایده نێم. په نجه کانم به سه ر قۆڵییه وه  له  کۆتایی ده ستمدا ده بن به  نه بزێو. 
به مجۆره ، ئاش���کرابوونی گۆشتی له شی که س���ه که   ئاشکرا به بوونی گۆشی له شی 
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منه وه  به س���تراوه . له  ئاره زووکردن و ده ستله ملکردنیش���دا، که  ئاره زووه که ی لێوه  
ده رده که وێت، بۆ ئه وه ی که سه که  له نێو له شدا ببینم ده بێت له شی خۆمم ال ئاشکرا 
بێ���ت. بوونی خۆم له  پێناوی بوونی ئه ودا ده که م به  گۆش���ت و ئه ویش به وجۆره  
خۆی بۆ من نیشانده دات. ڕێگه ی پێده ده م به  هۆکاری له شییه وه  چێژ له  له شی من 
وه رگرێت و له ش���ی خۆشی بناسێت. خاوه نێتی]که سه که ی دیکه [ له م دوو الیه نه ی 
چوونه  نێو له شه وه یه . ئاره زوو ده یه وێت ئاگامه ندی بچێته  نێو له شه وه  تاکو له شی 

که سه که ی دیکه  به رجه سته بکات. 
پێویس���ته  هانده ری ئاره زوو بناس���ین یان له  واتاکه ی تێبگه ین. هه رکه سێک له  
توێژینه وه کان تێبگات ئه و خاڵه ی بۆ ده رده که وێت، که  بوون-بۆ-خۆ، بۆ ئه وه ی هه بێت، 
ش���ێوازی بوونی له س���ه ر زه مینه ی ڕه های هه ڵکه وتنی بونی-له وێدا، هه ڵده بژێرێت. 
ئاره زووش به و جۆره ی ئاگر ڕوو له  پارچه یه ک ئاسن ده کات و گه رمی ده کات، ڕوو 
له  ئاگامه ندی ناکات. ئاگامه ندی بوونی خۆی، وه کو ئاره زوو هه ڵده بژێرێت. هه ڵبه ته  
پێویس���تی به  هانده ریش بۆ ئه م مه به س���ته  هه یه ؛ من له  خۆڕا و هه موو کاتێکیش 
ئاره زوومه ند نیم. ئێمه  له  به شی یه که می ئه م په رتووکه دا باسمانکرد چۆن ئاگامه ندی 
ڕوو له  هانده ره کانی ڕاب���ردوو ده کات و گرانی و به هاکانیان دیاریده کات. که وابوو، 
جی���اوازی له نێوان هه ڵبژاردنی هانده رێکی ئاره زوو له گه ڵ واتای ش���ااڵوکردنه که یدا 
له نێو هه ر س���ێ ڕه هه نده که ی کاتدا نییه . ئاره زوو، وه کو هه مووالیه نه کانی سۆز و 
ئه ندێشه  و هه ڵوێس���ته کانی بوون-بۆ-خۆ خاوه نی واتایه که ، که  پێکی ده هێنێت و 
تێپه ریش���ی ده کات. ئه م ڕوونکردنه وه یه ش ئه گه ر ڕووبه ڕووی پرس���یاری دیکه مان 
نه کاته وه  بێ که ڵکه . له به ر ئه مه  پێویس���ته  بپرسین، بۆچی ئاگامه ندی له  شیوازی 
ئاره زوودا خۆی له ناوده بات؟ یه ک دوو س���ه رنجی سه ره تایی یاریده ی تێگه یشتنمان 
له م پرس���یاره  ده ده ن. پێویس���ته  بزانین ئاگامه ندی ئاره زووکه ره که  ئاره زوومه ندی 
بابه تێک له نێو جیهانێکی نه گۆڕدا ناکات. ئه مه  بۆ س���ۆزیش دروسته . له  شوێنێکی 
دیکه ش���دا ئه و خاڵه مان باسکرد، که  س���ۆز خاوه نێتی بابه ته که ی له نێو جیهانێکی 
نه گۆڕدا ناکات. مادام داوای په یوه ندی به  جیهانه وه  ده کات، ده یه وێت ڕادیکااڵنه ش 
بیگۆڕێت. به هه مانش���ێوه ، ئاره زووی سێکسی گۆڕانکارییه کی ڕادیکاڵه  له  بوون-بۆ-
خۆدایه . بوون-بۆ-خۆ له م ئاره زووکردنه دا خۆی له س���ه ر زه مینه یه کی دیکه ی بوون 
ڕاده گرێت؛ بوونی له ش���ی به  شێوه یه کی جیاواز ده رده خات و خۆی له نێو فاکتۆردا 
گیرخ���واردوو ده کات. هه روه ها، جیهانیش بۆ بوون-بۆ-خۆ به  ش���ێوه یه کی جیاواز 
ده رده که وێ���ت و ده بێت به  جیهانی ئاره زوو. ئه گه ر له ش���م ئه و ئامێره  نه بێت هیچ 
ئامێریکی دیکه  سودی لێوه رگرێت، بۆنموونه  ته نیا تێهه ڵکێشه ی کرده وه کانم بێت، 
وه کو گۆش���ت هه بێت ئه وا به و بابه ته ی داده نێم، که  له نێو جیهاندا ده یناسم. واته ، 
له شم به  ناچاک و نه بزێو له  په یوه ندییه که یدا به  بابه ته کانه وه  ده بینم. بابه ته کانیش 
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خۆی���ان بۆ بۆچوونی ئه م بنک���ه  نه بزێوه  ده رده خه ن. ده بن به  دامه زراوێکی به رز و 
بوونی من له نێو له شدا دیاریده که ن. هه موو په یوه ندییه ک له گه ڵیاندا ده ستله ملکردنه ؛ 
هه ستکردنه که م نابێته  سه رچاوه ی سودوه رگرتن له  بابه ته کان و تێپه ڕکردنی ئێستا. 
هه س���تکردن به  بابه تێک، ئ���ه و کاته ی من ئاره زوومه ندم، ده س���تله ملکردنی من و 
بابه ته که یه . که وابوو، من گوێناده مه  فۆرم و شێوه ی به  ئامێربوونی بابه ته که  و ئه و 
توخمانه ی دروستیانکردوه . له  هه ستکردنی ئاره زووه که مدا له ش و گۆشتی بابه ته کان 
ده دۆزمه وه . کراس���ه که  به  پێستمه وه  نوساوه  و ده جوڵێت و هه ستی پێده که م. ئه و 
بابه ته ی دووره  ڕاسته وخۆ هه ستی پێده که م؛ گه رمی هه واکه ، جوڵه ی باکه ، تیشکی 
ڕۆژ، هتد: له  ش���یوازێکدا بۆ من هه ن، دوورییه که یان نه ماوه و  له  ڕێگه ی له ش���ی 
خۆیانه وه  له ش���م ده رده خه ن. له به ر ئه مه ، ئاره زوو ته نی���ا ته وقکردنی ئاگامه ندی 
ب���ه  فاکتۆر نییه . له  په یوه ندییه که یدا له ش���م ده خاته  نێو تۆڕی جیهانه وه . جیهان 
ده بێت به  تۆڕ: ئاگامه ندیش له نێو له شدا و له شیش له نێو جیهاندا گه مارۆ ده درێت. 
ئه و شێوازی بوونه ی لێره دا ده مانه وێت، بوونه -له نێوان-هه موو بابه ته کانی جیهاندا. 
بوون-بۆ-خۆ ده یه وێت له م بوونه ، وه کو دوا پڕۆژه ی له نێو جیهاندا بناسێت. له به ر 
ئه مه ش���ه ، زۆرجار، چێژی هه س���ته کی به  مردنه وه  ده به سترێته وه  و به  گۆرانکاری 
یان بوون-له نێوان-جیهاندا داده نرێت. له  ئه ده بدا جۆره  مردنێکی س���اخته  به رده وام 
باس���ده کرێت. به اڵم، ئاره زوو پێش هه موو ش���تێکه  و له  سه ره تاشه وه  په یوه ندی  
ب���ه  جیهانه وه  نییه. جیه���ان، وه کو زه مینه  بۆ په یوه ندییه که  له گه ڵ که س���ه که ی 
دیکه دا ده بینرێت. ئاماده بوونی که س���ه که  جیهان، وه ک���و زه مینه یه ک بۆ ئاره زوو 
دێنێته کایه وه . وه کو که لوپه ل، له گه ڵ ئاماده نه بوونی که سه که ی ئێمه  مه به ستمانه  
یان هه موو ئه وانی دیکه  خۆی به رجه سته ده کات. ئێمه  ڕوونمانکرده وه  ئاماده نه بوون 
په یوه ندییه کی بوونگه رانه  و کۆنکرێتی نێوان من و که سانی دیکه یه . بێگومان، من 
ده توانم، ئه و کاته ی ته نیاشم، له شی خۆم ببینم، هه ست به  گۆشتی بکه م، ئاره زووه  
خنکاوه کانم و جیهانش به  خنکاوی ببینم. به اڵم ئاره زووه ی ته نیایی ئاره زووکردنه  

بۆ که سێکی تایبه ت یان بۆ که سێکی دیارینه کراوه . 
من ئاره زووده که م بوونم ببێت به  گۆش���ت بۆ گۆشتێکی دیکه . ده مه وێت جادو 
له  که س���ه که ی دیکه  بکه م و خۆی بۆ من له  شوێنێکی تایبه تدا ده ربخات. ئاره زوو 
ڕووداوێکی فزیۆلۆج���ی نییه ، خواردنی له ش نییه. به پێچه وانه وه ، بۆ ئه وه ی من و 
که س���ه که  بۆ یه کدی ببین به  گۆشت  پێویسته  ئاگامه ندی خۆی بخاته  نێو فۆرمی 
ئاره زووکردنه وه . ئاره زوو شێوازێکی سه ره تایی په یوندی نێوان من و وکه سانی دیکه یه ؛ 
که سانی دیکه  له نێو جیهانی ئاره زوودا ده کات به  له شێکی حه زلێکراو. لێره دا، ئێمه  
ده توانین واتای ئاره زوو ئاشکرا بکه ین. له  ئاستی ته ماشاکردنی که سانی دیکه دا من 
خۆم، وه کو ته ماشا پێکده هێنم. بۆ ئه وه ی خۆم له  سه ربه ستییه که ی که سانی دیکه  
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بپارێزم و ڕه تیبکه م، ته ماش���ایده که م. سه ربه ستی و ته ماشاکردنه که ی ده ڕوخێنم. 
ئه ویش من ده ڕوخێنێت. له محاڵه ته دا پێویس���ته  سه ربه س���تییه که ی داگیربکه م و 
بب���م به  خاوه نی یان ب���ه الی که مه وه  زۆر له  سه ربه س���تییه که ی ئه و بکه م بڕوا به 
 سه ربه س���تییه که ی من بهێنێت. به اڵم ئه م سه ربه ستییه  مردنه ؛ له نێو ئه و جیهانه دا 
نییه ، که  من تیایدا ده ژیم و که سه که ی دیکه ش له نێویدا بووه  به بابه ت. یه کێک له  
خه س���ڵه ته کانی که سانی دیکه  ئه وه یه  جیهان ڕه تبکات. به دڵنیاییه وه ، من ده توانم 
که سه که  بگرم و بیده م به  زه وییدا. ئه گه ر له و به هێزتربم زۆری لێده که م ئه م یان ئه و 
کاره ش���م بۆ بکات یان به  دڵی من بدوێت. له سه رو ئه مانه وه  من ده مه وێت که سێک 
داگیر بکه م بتوانێت ڕابکات و ته نیا چاکه ته که ی به  ده س���تمه وه  جێبمێنێ. منیش 
ئه وه م ده بم به  خاوه نی چاکه ته که ی. هه رگیز ناتوانم بێجگه  له  له ش له نێو جیهاندا 
شتێکی دیکه  داگیربکه م. هه ڵبه ته  هه موو کرده وه  و ڕه فتارێکی ئه و له شه  په یوه ندی 
به  سه ربه س���تییه وه  هه یه ، به اڵم کلیلی ڕاڤه کردنه که م بۆ به ستێنی سه ربه ستییان 
وونکردوه . من ته نیا کار له س���ه ر فاکتۆر ده که م. هه روه ها، ئاگاییه که شم ده گۆڕێت. 
تێگه یشتنم له  بوونێکی ته ماشاکراو، که  ته نیا ڕێگه یه که  بۆ سه لماندنی سه ربه ستی 
که س���انی دیکه ، له ناوده چێت. که وابوو، من خۆم له گه ڵ پڕۆژه یه کدا ماندووده که م 
به بێ ئه وه ی واتاکه یم له بیر بێت. من که س���ه که م گرتووه  و ده ستی لێده ده م، به اڵم 
نازانم چی لێبکه م. ئێستا، له محاڵه ته دا، خۆم ده که م به  ئاره زوو. ئامانجی ئاره زوو 
سه رنج ڕاکێشانه . مادام من که سه که ، وه کو فاکتۆرێکی بابه تی ده گرم، دۆزینه وه ی 
سه ربه س���تییه که ی له نێو فاکتۆره که دا ده بێت به  کێشه . پێویسته  گرتنه که ، وه کو 
گرتنی سه رتوێژی ماست بێت. بوون-بۆ-خۆی که سه که  بێته  سه ره وه  و منیش بتوانم 
به  گرتنی له شی ده ست له  سه ربه ستییه که ی بده م. ئه مه  واتای ته واوی خۆیه تییه . 
دروس���ت من ده مه وێت له شی که س���ه که ی دیکه  داگیربکه م، به اڵم ده مه وێت له شی 
له  ئاگامه ندی ئه و جیانه بێته وه . ئه مه ش وێنه یه کی مه حاڵی ئاره زووه : داگیرکردنی 
که سێکی دیکه ، وه کو به رزێتییه کی ڕووت و له ش که مکردنه وه یه تی بۆ فاکتۆر چونکه  

ئه و له نێو شته کانی جیهاندا داده نرێت و به رزێتییه که شی به رده وام له ناوده چێت. 
له ڕاس���تیدا، به ب���ێ گۆڕانکاری له  بوون���ی خۆمدا ناتوانم ل���ه  فاکتۆری بوونی 
که سه که  تێبگه م. به و ڕاده یه ی من فاکتۆری بوونم ڕه تده که م و ڕوو له  ئه گه ره کانم 
ده که م، هه ڵدێم و من فاکتۆری بوونی که س���ه که  و ش���ته کانیش جێده هێڵم. له گه ڵ 
سه رهه ڵدانه که ی بوونمدا ئه وانیش ده بن به  ئامێر و ده رده که ون؛ بوونه  ساده که یان 
له ودیو تۆڕه  ئاڵۆزه که ی به  ئامێربوونیان داده پۆشرێت. هه ڵگرتنی پاندانه که  ئاماژه  
بۆ ده رچوونم به ره و ئه گه ری نوس���ین ده کات؛ هه مانکات تێپه ڕکردنی پاندانه که شه ، 
وه کو هه بوویه کی ساده  و خاوه نی الیه نی هێزه کی خۆی. من ئه م الیه نه  هێزه کییه شی 
ب���ه ره و هه بوویه کی داهاتوو، که )ئه و وش���انه یه  خه ریکه  ده نوس���رێن( ڕه تده که م. 
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دواجاریش ئه گه ره ک���ه م ده بێت به و)په رتووکه ی خه ریکه  بنوس���رێت.( له به ر ئه م 
هۆیه ش���ه  بوونی هه بووه کان له ژێر هه ڵسوکه وته کاندا شاراونه ته وه . ئه مه  بۆ بوونی 
که س���انی دیکه ش دروسته . ئه گه ر که س���ه که ی دیکه  نۆکه ر بێت یان که سێک بێت 
خۆمی لێبش���ارمه وه ، ئه و ده نگه  بێت له  ژووره که ی دیکه وه  دێت و ده مه وێ تێیی 
بگه م)یان ئه و ده سته  بێت ده مه وێت له بیر خۆمی به رمه وه  چونکه  نایه ڵێت بخه وم(، 
ته نی���ا به رزێتی ئه و نییه  له  ده س���ت م���ن ڕاده کات، به ڵکو)بوونی-له وێدا(، وه کو 
هه ڵکه وت له نێو ش���ته کانی جیهانیشدا خۆی له  من ده پارێزێت. من چۆن فاکتۆری 
بوونم ڕه تده که م و له ناوی ده به م، له  مامه ڵه کردنه که مدا له گه ڵ که س���ه که  و دانانی 

به  نۆکه ر یان فه رمانبه ر فاکتۆره کانی ئه ویش تێپه ڕده که م. 
ئه گه ر بمه وێت بۆ ئاماده بوونه  س���اده که ی بگه ڕێمه وه  و تامی بکه م، پێویس���ته  
بوونی خۆش���م بخه مه  ئاستی ئاماده بوونی س���اده وه . له گه ڵ هه موو تێپه ڕبوونێکی 
بوونم-له وێدا بوونی که س���ه که ش-له وێدا تێپه ڕده که م. ئه گه ر جیهان له  چوارده ورم 
بێت و هه ڵوێس���تی خۆمی تێدا دیاریبکه م، که س���ه که ی دیکه ش، وه کو هه ڵوێست 

ده بینم و ده بێت به  بنکه ی ئاماژه کردنه کان. 
بێگومان که س���ه  حه زلێکراوه که ش ده بێ وه کو هه ڵوێس���ت بناسرێت: من حه زم 
له  ژنێکه  له نێو جیهاندایه ، نزیک مێزه که  ڕاوه س���تاوه ، به  ڕووتی له س���ه ر جێگاکه  
ڕاکش���اوه  یان له  ته نیشتمه وه  دانیش���توه . ئه گه ر ئاره زوو له  هه ڵوێسته وه  ڕوو له و 
بوونه  بکات، که  له نێو هه ڵوێس���تدایه  ئه وا بۆ له  ناوبردنی هه ڵوێسته که  و ڕاگرتنی 
په یوه ندی که سه که یه  به  جیهانه وه . جواڵنی ئاره زوو له )ژینگه ی( ده روبه ره وه  به ره و 
که س���ه  حه زلێکراوه که  جواڵنێکی دابڕاوه  و ده وروبه ره ک���ه ش له ناوده بات. ئه مه ش 
له وێدا ڕووده دات، که  هه موو ئه و بابه تانه ی ئاماژه  بۆ که سه که  ده که ن هه ڵکه وتێکی 
نه گۆڕ بن و که سه که ش بۆ من ده ربخه ن. ئه مجۆره  گه ڕانه وه یه ش بۆ بوونی که سه که  
گه ڕانه وه یه  بۆ بوونی من-له وێدا. من بۆ له ناوبردنی ئه گه ره کانی جیهان و دامه زراندنی 
جیهان���ی ئاره زووه کانم ئه گه ره کانی خ���ۆم له ناوده به م؛ بوونیادی جیهان ده گۆڕم و 
واتاکه ی ده ڕوخێنم. مادام بوون-بۆ-خۆش هه ڵبژردنه ، ده بێت من پڕۆژه  دابمه زرێنم 
و ڕوو له  ئه گه ره  نوێکانم بکه م؛ له شم، وه کو کاغه زه که  مه ره که ب هه ڵده مژێت، له شم 
ده بێت به  بوون-له وێدا. ئه م پڕۆژه یه ، له به ر ئه وه ی پێویستی به  ئه زمونی ژیانه  له  
گرفت به ده ر نییه . ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت من بۆ دۆزینه وه ی بوونی که سانی دیکه  
له وێدا به  مه به س���ته وه  خۆم توشی گرفت بکه م. ئاره زوو ئه زموونی ژیانه  پێویستی 

به  مه به ست بۆ ڕاڤه کردنی واتاکه ی نییه . 
کاتێ���ک له به رده م فاکتۆری بوونی که س���ه که دا ڕاده وس���تم و حه زده که م کردار 
و ڕه فتاره کانی بخه مه الوه،  ده س���تی لێبده م و بیگرم، پێویس���ته  له نێو له ش���دابم. 
له گ���ه ڵ بینینی ئه و له نێو له ش���دا ده بێت خۆش���م له نێو له ش���دا ببینم. ته نانه ت 
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ئاره زوویه کی پو چه ڵیش)کاتێک به  نه زانی له  ته ماشاکردنێکدا ژنێک به  ڕووتی دێته  
به رچاومان( گرفتێکی پو چه ڵ���ی له دوایه، چونکه  ئاره زووم له  گرفت به ده ر نییه  و 
به بێ ڕووتکردنه وه ی خۆم ناتوانم که س���ه که ی دیکه  ڕووتبکه مه وه . که  له شی خۆم 
بینی له شی که سه که ش ده بینم. بینینی خۆم له نێو له شدا ته نیا مه رجیش بۆ بنینی 
له ش���ی که س���ه که ی دیکه  نییه . من ده مه وێت ئه ویش خۆی له نێو له شیدا ببینێت. 
گرنگه  ئه و  به ره و فاکتۆری بوونی خۆی ڕاکێشم و خۆی به  له ش یان گۆشت دابنێت. 
که واب���وو، ده بێ له  ئه گه ره  به رده وامه کانی ئ���ه و به رزێتییه  دڵنیابم، که  له  هه موو 

حاڵه تێکدا و له  هه موو الیه که وه  ده توانێت من ڕه تبکات. 
به رزێتییه که ش ته نیا ئه مه یه : له نێو سنوری بابه تێتی خۆیدا ده مێنیته وه ، له به ر 
ئه مه  ده توانم بیگرم، هه ستی پێبکه م و داگیریبکه م. واتایه کی دیکه ی بوونم له نێو 
له شدا یان گرفته که  ئه وه یه ، که  زمانێکی جادوگه رانه ی هه یه . بۆ ئه وه ی که سه که ی 
دیکه  سه رس���ام بکه م، خۆم به  ڕووتی، وه ک���و له ش ڕاده گرم چونکه  ئاره زووه که ی 
ئه ویش پێویس���تی به مج���ۆره  ده رکه وتنه ی بوونی ئه وه . ئ���اره زوو بانگی ئاره زوو 
ده کات. له شی من ده زانێت ڕێگه یه ک بدۆزێته وه  و خۆی به  له شی که سه که ی دیکه  
بگه یه نێت. له ش���م به  له شییه وه  ده نوس���ێنم و داوای لێده که م له  واتاکه ی تێبگات. 
ئه و کاته ی له  ده س���تله ملکردندا ده س���تم ده خه مه  س���ه ر قۆڵی که سه که  ده مه وێت 
قۆڵی ئه و هه ست به  گۆشتی ده ستم بکات، ئه مه ش له وێدا ڕووده دات ئه گه ر ده ستم 
له س���ه ر قۆڵی دانێم و نه یجوڵێنم. ته زووی خۆش���ییه  هه ستپێکراوه که  ئاگامه ندی، 
وه کو گۆشت به رجه سته  ده کات. ئه گه ر ده ستم بجوڵێنم یان الی به رم ئه وا ده بێت 
به  له ش له نێو کرده وه دا. به هه مانش���ێوه ش ده توانم ده ستم به  گۆشتی نه هێڵمه وه  
و له ناوی به رم. به س���ه ر له ش���ی ئه وه وه  ڕه هه ندێکی دیک���ه ی بده مێ و بیکه م به  
ده ستێکی زبر یان نه رم. له مساته دا تێکه ڵبوونی ئاره زووه کان ده ناسرێت: هه ریه کێک 
له  ئاگامه ندییه کان به  خۆده رخستنی له نێو له شدا، له شی به رانبه ره که شی ده بینێت، 
هه ریه کێک له  گرفته کان ئه وی دیکه ش ده ناس���ێت و یه ک���دی ده وڵه مه ند ده که ن. 
له گه ڵ ده س���تله ملکردنه که دا هه س���ت به  بوونی له ش���ی خۆم و له شی که سه که ش 
ده که م. ده گه مه  ئه و ئاگاییه ی ئه و له ش���ه ی له  ڕێگه ی له شمه وه  هه ستی پێده که م 
و بووم به  خاوه نی، له ش���ێکه  که سه که ش هه ستی پێده کات. به اڵم پێکه وه نوسانی 

هه ردوو له شه که  ئامانجی ڕاسته قینه ی ئاره زووکردنه . 
له س���ه رو ئه مه وه ، ئاره زوو شکس���ت ده هێنێت. وه کو بینیمان، جوتبوون، که 
 ده بێته  هۆکاری له ناوبردنی ئاره زوو ئامانجی بنه ڕه تیی ئاره زوو نییه . به دڵنیاییه وه ، 
هه ندێک بونیادی سێکسی ئێمه  ده بنه  زه مینه  بۆ ده ربڕینی ئاره زووه کان، به تایبه تی 
ل���ه دیارده ی ئه ندامی نێرینه  یان قیتکه ی مێینه دا. ئه مه ش بێجگه  له  به رجه س���ته  
بوونی پارچه  گۆش���تێک چی دیکه  نییه . به اڵم ئێم���ه  مامه ڵه  له گه ڵ دیارده یه کی 
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بایۆلۆجیدا ده که ین، که  به  ئاگامه ندییه وه  له نێو له شدا به ستراوه . پێویسته  بزانین، 
که  هیچ ئه ندامێکی ماس���ولکه  داری سێکسی سێکسی نییه . ئه گه ر سێکس ئه ندامه  
سێکس���ییه کان بێت ژیان ده بێت به  دیارده یه کی ڕووه کی. به اڵم هه ڵکه وتن له گه ڵ 
بوونی سێکس���ه کاندا په یدا ده بێته وه . بیر له  چوونه  نێو ئه ندامی نێرینه ی پیاو بۆ 
نێو له ش���ی ژن بکه وه . ئه مه  به ڵگه ی خواستی ڕادیکااڵنه ی ئاره زووه  بۆ به رجه سته  
بوون���ی له نێو له ش���دا.)ئێمه  الیه نی نه بزێوی ئه ندامانی س���ێکس ل���ه  جوتبووندا 
ده بینین، هه موو له ش ته کان ده دات و کاره سێکس���ییه که  ئه نجام ده دات. ده س���ت 
یارمه تی ئه ندامی نێرینه ی پیاو ده دات، به اڵم ئه ندامی نێرینه که  ئامێره  و بۆچوونه  
ناوه وه  به کاردێت. به هه مانشێوه ش کردنه وه ی ئه ندامی مێینه ی ژن له  خۆوه  ده ست 
ناکه وێت.( له گه ڵ ئه مه ش���دا جوتبوون هه ڵکه وتێکی ژیانی سێکسیمانه . له ڕاستیدا 
بوونی ئاگامه ندی له نێو له شدا ئاکامی خۆی له دوایه ، ئه ویش جۆرێکه  له وه ی ، که  

ئاگامه ندی ئاگامه ندییه  له  له ش و تێڕامانه  له سه ر له ش. 
چێژ، وه کو ئازار، ئاگامه ندی ده وروژێنێ و ده یکات به  ئاوه ڕدانه وه  له چێژ. به اڵم، 
چێژ مردنی ئاره زووه  و توش���ی شکستی ده هێنێت. مردنی ئاره زووه ، چونکه  چێژ 
له خۆیدا سنوور و کۆتاییه . ئه مه ش ته نیا هه ڵکه وتنێکه  په یوه ندی به  ئه ندامه کانی 
له شه وه  هه یه . هه ندێکجار به رجه سته بوونی له ش له گه ڵ ڕه قبوونی ئه ندامی نێرینه وه  
دواجاریش ڕه قبوونه که  به فڕێدان ته واو ده بێت. له گه ڵ ئه مه شدا، چێژ بواری ئاره زوو 
به رجه سته  ده کا، چونکه  ده بێته  ڕێخۆشکه ر بۆ سه رهه ڵدانی تێڕامانی ئاگامه ندی بۆ 
چێژ، که  ئامانجه که ی هه ستکردن به  خۆشییه  له  تێڕامانه که دا. له م ئاوه ڕدانه وه یه دا 
له  بوونی بوون-بۆ-خۆ له نێو له شدا بوونی که سه که ی دیکه ی له نێو له شدا فه رامۆش 

ده کرێت. 
له محاڵه ته دا ئێمه  له سه ر زه مینه ی هه ڵکه وت ڕاناوه ستین. ئاگامه ندی به  بینینی 
خۆی له نێو له ش���دا که س���ه که ی دیکه ی له به رچاو نامێنێت. ئه وه نده ش ده ڕوانێته  
خ���ۆی، که  خ���ۆی ده کات به  دوا ئامانجی ئه زمونه ک���ه ی. ئه مه ش چێژوه رگرتن له  
ده ستله ملکردنه که  ده گۆڕێت بۆ چێژوه رگرتن له وه ی ده ستی له  ملکراوه . داواکارییه که  
بوون-بۆ-خۆ ده گه یه نێته  خاڵی  هێڵنجدان. دابڕانێکی کتوپڕ ڕووده دات و ئاره زووش 
ئامانجه ک���ه ی خۆی ونده کات. هه ندێکجار ئه م س���ه رنه که وتنه ی ئ���اره زوو ده بێته  
هۆکاری س���ه رهه ڵدانی ماسۆچیزم: ئاگامه ندی خۆی، وه کو فاکتۆر ده بینێت و داوا 
ده کات، وه کو له ش بۆ که سه که ی دیکه  بناسرێت و تێپه ڕیش بکرێت. به مشێوه یه ، 
که سه که ی دیکه ، وه کو بابه ت نامێنیته وه ، ده بێت به  ته ماشاکه ر، ئاگامه ندی منیش 

له نێو له شمدا و له به رده م ته ماشاکردنی که سه که دا له هۆش خۆی ده چێت. 
له گه ڵ ئه مه شدا، ئاره زوو له به رده م  بناخه ی شکست  هێنانی خۆیدا ڕاده وستێت. 
ئه وه ن���ده ش به س نییه  بڵێین گرفته که  بوونی که س���ه که ی دیکه ش له نێو له ش���دا 
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ده گرێته وه . ئاره زوو ده یه وێت ئه و ئاگامه ندییه ی له نێو له شه که دایه  بگرێت. که وابوو، 
ئاره زوو به  سروش���ت نه ک له  ده ستله ملکردندا یان جوتبوون، به رده وامه . ئامانجی 
ده ستله ملکردنه که  پرکردنی له شی که س���ه که یه  به  ئاگایی و سه ربه ستییه که یه وه . 

له به ر ئه مه  پێویسته  ئه و له شه  بگیرێت و بچینه  ناوی. 
به اڵم ئه و کاته ی ده مه وێت له ش���ه که  بگرم، ل���ه  خۆمی نزیک بکه مه وه  و گازی 
لێبگرم له ش���م به  گۆش���تی نامێنیته وه  و ده بێت به  تێهه ڵکێش���ه ی ئه و ئامێرانه ی 
من پێکده هێنن. که س���ه که ش له نێو له شدا نابینرێت و ده بێته وه  به  ئامێرێک له نێو 
جیهاندا. ئاگامانه ی ئه ویش، که  من ویس���تم به  ڕێگه ی له شم تامی بکه م له  ئاستی 
ته ماش���اکردنمدا ونده بێت. ئه و ده یه وێت به  وێنه ی بابه تێک له نێو خۆیدا. گرفت و 
په رێشانبوونی منیش له ناوده چێت. ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت، که  ئاره زووم نامێنیت، 
به ڵک���و ئاره زوو بابه ته که ی ونده کات و ده بێ���ت به  بابه تێکی ڕووت. ئاره زووه که ش 
ده بێت به  ئاره زووکردن له  هه ڵسوڕان و وه ده ستهێنان. من له سه ر داگیرکردنی له شی 
که سه که ی دیکه  سورده بم. به اڵم سوربوونه که  من له نێو له شمدا ناهێڵێته وه . من له شم 
ڕه تده که م و ڕوو له  ئه گه ره کانم ده که م )ئه گه ره که ش���م ئه گه ری وه ده ستکه وتنه (. 
له شی که سه که ی دیکه ش له  تێپه ڕکردنه که دا له گۆشته وه  ده بێت به  بابه تێکی ڕووت. 
له محاڵه ته دا دابڕانێک له  پرۆسه ی به رجه سته بوونه که  له نێو له شدا دێنێته  پێش، که  
ئامانجی ئاره زووکردنه که  بوو. که سه که ی دیکه  له نێو گرفته که دا ده مێنێته وه ، خۆی 
به  گۆشت ده بینێت. من له م شێوازه ی بوونی تێده گه م. به اڵم ئه و گۆشتێکه ، که  من 
له  ڕێگه ی گۆشتی له شمه وه  نایدۆزمه وه . ئه و بووه  به  بابه ت نه ک ئاگامه نییه کی نێو 
له ش. به مجۆره ، من له ش���م )تێهه ڵکێشکردنی هه مووالیه نه کانم له نێو هه ڵوێستدا( 
و ڕووبه ڕووی له ش ده بمه وه . خۆم له هه مانحاڵه تدا ده بینم، که  ویس���تم به  هۆکاری 
ئاره زووه وه  لێی ڕابکه م: ده مه وێت که سه که ، ئه و بابه ته ی له به رده م مندایه  خۆی به  
به رز دابنێت و له  من هه ڵبێت. لێره دا من به  دوای ئه و دا ده گه رێم و ده مه وێت ده ستم 
بکه وێت به بێ ئه وه ی بڵێم چیم ده وێت. له نێو گرفته که ی خۆمدا ئاره زووه که م له  من 
ڕاده کات. من له و که س���ه  ده چم خه وی لێکه وتوه ، ده ڕوات و له خه و ڕاده چڵه کێت، 
خۆی له  قه راخی جێگه که ی ده بینێته وه  و نازانێت چی ڕویداوه . ئه محاڵه ته یه  له نێو 

بنه ڕه تی سادیزمدا داده نرێت. 
سادیزم سۆزه ، نه زۆکی و چه س���پاندنه . چه سپاندنه  چونکه  حاڵه تی بوون-بۆ-
خۆیه  به بێ ئه وه ی بزانێت چی ده کات و بۆچی ئه وه  ده کات یان ئامانجێکی هه بێت 
به هایه کی بۆ کرده وه که ی دامه زراندوه . نه زۆکیش���ه  چونکه  ده رده که وێت ئاره زوو له  
گرفته که ی ڕزگاری بووبێت. سادی له شی خۆی وه کو تیهه ڵکێشه  و چه قی کرده وه کانی 
ده بینێته وه . ده یه وێت به رده وام له  فاکتۆری بوونی ڕابکات. له به رده م که س���ه که ی 
به رانب���ه ری خۆی به  به رزێتییه کی ڕووت ده بینێت. له  گرفته کانی ده ترس���ێت و له 
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 ئاس���تیاندا خۆی به  شه رمه زار داده نێت. له وانه شه  له محاڵه ته ی خۆی تێنه گات. به 
 ساردییه وه  جه خت له سه ر نه زۆکی و چه سپاندنه که ی ده کات و خۆشی به  که سێکی 
س���ۆزدار ده رده خ���ات. ئامانجی ئه و، وه کو ئامانجی ئ���اره زوو، ته نیا داگیرکردن و 
به کارهێنانی که س���ه که ی دیکه ی نیه ، که  بووه  به  بابه ت. ئه و ده یه وێت که س���ه که  
به رزێتییه کی ڕووتی نێو له ش بێت. به اڵم له  سادیزمدا جه خت له سه ر به ئامێربوونی 
که س���ه که  ده کرێت. سادیزم له  سێکسدا له وه دایه  بوون-بۆ-خۆیه کی نێو له ش خۆی 
ڕه تده کات تاکو به  بوونی که س���ه که ی دیکه  له نێو له ش���یدا بگات و خۆی بکات به 
 خاوه نی. س���ادیزم نایه وێت خۆی له نێو له شدا ببینێت و له  فاکتۆره کان ڕاده کات، 
هه مانکات ده یه وێت به  فاکتۆره کانی که سه که ی دیکه  بگات. ئه و له شی که سه که  به 
 ڕێگه ی له شی خۆی نادۆزێته وه . له به ر ئه مه  هیچ ڕێگه یه کی دیکه ی له  مامه ڵه کردندا 
له گه ڵ که سه که  نییه  بێجگه  له وه ی که سه که  به  ئامێر و بابه ت دابنێت. ئه و ده یه وێت 
له ش���ی که سه که  بکات به  ئامێر و که س���ه که ش بوونی خۆی له نێو له شدا ببینێت. 
سادیزم هه وڵدانێکی توندوتیژه  بۆ به رجه سته بوونی که سه که ی دیکه  له نێو له شدا. 
ئه مه ش به  )زه بر( خاوه نێتی و به کارهێنانی که س���ه که  ده خاته گه ر. سادیزم، وه کو 
ئاره زوو، که س���ه که  له و کرده وانه  ڕووتده کاته وه ، که  دایده پۆشن. ده یه وێت له شه که  

ده ربخات به اڵم له شی خۆی ده شارێته وه . 
ئامانج و بابه تی سادیزمیش خۆیه تییه کی ڕاسته وخۆیه . هه روه ها هاوپه یمانییه که  
کوێرانه یه  چونکه  نه ک ته نا چێژ له  داگیرکردنی له ش���ی که س���ه که  وه ده گرێت حه ز 
له  ش���اردنه وه ی له شی خۆش���ی ده خات. داوای په یوه ندی دووالیه نی له  سێکسدا 
ناکات و حه ز ده کات خۆی سه ربه س���ت بێت. له به ر  ئه مه شه  مرۆڤێکی سادی له ش 
له به رده م ئاگامه ندی که سه که ی به رامبه ری به  شێوه یه کی جیاواز ئاماده ده کات. له م 
ئاماده کردنه  جیاوازه دا که سه که  ده کات به  ئامێر؛ له نێو ئازاردا ده یهێلێته وه . له نێو 
ئازاردا فاکتۆر ئاگامه ندی داگیرده کات و تێڕامانی ئاگامه ندی له  ئاستی ئاگامه ندییه کی 
له  تێڕامان به ده ردا سه رسام ڕاده وه ستێت. که وابوو، ئازار ئاماده بوونه  له نێو له شدا. 
ئه و ئازاره ش به  هۆی بوون به  ئامێره وه  سه رهه ڵده دات. له شی بوون-بۆ-خۆ له  کاتی 
ئه شکه نجه داندا بۆ ئازار دورستکرن ده بێت به  ئامێر. له سه ره تاوه  مرۆڤه  سادییه که  
خۆی ب���ه و باوه ڕه) وه هیمه ( ده گه یه نێت، که  ده توانێت له  ڕێگه ی به  ئامێرکردنه وه  

سه ربه ستی که سه که ی دیکه  داگیر بکات. 
ئه وجۆره  ئاماده بوونه ی له نێو له شدا سادیزم ده یه وێت به  دزێو ناوزه د ده کرێت. 
دزێوی جۆری بچوکه  له  بوون-بۆ-ئه واندا، که  سه ر به  جۆری بێ به خشنده ییه . به اڵم 
هه موو بێ به خش���نده ییه ک دزێێوی نییه . له  به خشنده ییدا له ش، وه کو هه بوویه کی 
ده روون���ی نێو هه ڵوێس���ت ده رده که وێت. له س���ه رو هه موویان���ه وه ، به رزێتییه که ی 
خۆی له نێو کرده وه دا نیش���انده دات. هه موو جوڵه یه کی له  ئێستادا به  داهاتووه وه  
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ده به س���ترێته وه . کرده وه ی به خش���نده  له الیه که وه  کاره ندازی ماکینه یه کی نایاب و 
له الیه ک���ی دیکه وه  کارێکی ته واوی بێ پێش���بینیکردنی ده روون���ه  چونکه  ده روون 

بابه تێکه  بۆ که سانی دیکه  پێشبینی ناکرێت. 
که وابوو، هه موو کارێکی به خشنده  به  ته واوی ده ناسرێت، چونکه  به سه رده چێت. 
ئامانجه که شی ڕووناکی ده خاته  س���ه ر هه موو به شه کانی کاره که . به اڵم به شه کانی 
داهاتووی پێش���بینی ناکرێن،  هه رچه نده  سه رهه ڵدانیان پێویست بێت و تێپه ڕیش 
بکرێن. ئه م وێنه  جواڵوه ی نێوان سه ربه ستی و پێویستییه )وه کو خه سڵه تی بوونی 
به بابه تکراوی ئه وان( به خشنده یی پێکده هێنێت. برگسۆن به  جوانی باسیکردووه . 
له  به خشنده ییدا له ش ده بێت به  ئامێری سه ربه ستی. کارێکی به خشنده یی له ش به و 
ئامێره  کاره ندازه  داده نێت، که  سه ربه ستی لێوه  به رجه سته  ده بێت؛ ده ست ده بێت 
ب���ه  ئامێر بۆ گرتن و له س���ه ره تاوه  خۆی وه ک���و بوونێک-له پێناوی-گرتندا ده خاته  
پێش.  به خش���نده یی، که وابوو، وێنه یه کی ده ره کی بوونمان بۆ دروس���تده کات، که  
له پێناوی شتێکدا ده بێت به  بناخه ی بوونی خۆی. فاکتۆر، له محاڵه ته دا، به  کااڵی 
به خش���نده یی پێچراوه ته وه . له ش به  ڕووتی ماوه ته وه ، به اڵم نابینرێت. گه وره ترین 
به رهه ڵس���تیکردنی به خش���نده یی له وێدایه ، که  له ش به  ڕووتی ده ربخات و هه موو 
پۆشاکێکی له به رداماڵێت و ته نیا خۆی به  ده ورا بپێچێته وه . له شێکی به خشنده  ئه و 
له شه  ڕووته یه  به  کرده وه  نادیاره کان داپۆشراوه  و له به رچاوی بینه رانیش دانراوه . 
بێبه خش���نده یی، به پێچه وان���ه وه ، له گه ڵ له ناوچوونی یه کێ���ک له  توخمه کانی 
به خشنده ییدا س���ه رهه ڵده دات. جواڵنێکه  شێوازێکی میکانیکی وه رده گرێت. لێره دا 
له ش به ش���ه کانی خۆی داده مه زرێنێت، به اڵم ده بێت ب���ه  ئامێر؛ به رزێتییه که ی و 

هه ڵوێستی ونده بن. 
هه روه ها ده شێ کرده وه کانیش پچڕ پچڕ و توندوتیژ بن؛ له محاڵه ته دا هه ڵوێست 
وه رگرت���ن ده ڕوخێت؛ هه ڵوێس���ت ده مێنێ���ت، به اڵم بۆش���اییه ک ده که وێته  نێوان 
هه ڵوێست و که سه کانی دیکه وه . که س���ه کانی دیکه ش به  سه ربه ستی ده مێننه وه . 
سه ربه ستییه که شیان بی پێش���بینیه کی ڕووت ده ناسرێت. ئه مه ش له  ئه تۆمه کانی 
ئه بیکۆر ده چێت، که  کورت و سه ربه خۆن. کۆتایش وه کو خۆی ده بێت و به رده وام 

که سه کانی دیکه  به  داهاتووه وه  ده به ستینه وه . 
س���ه رنه که وتن له خۆگونجانندا ئاکامی هه یه ؛ ئه وی���ش ڕاڤه کردنی داهاتووه  به 
 ش���ێوه یه کی به رفراوان یان ته سک. ڕاڤه کردنه که  ته نیا نزیکبوونه وه یه  . له به ر ئه مه  
سه لماندنی هه ڵسوکه وت و بوونی که سانی دیکه  به  ناته واوی ده ناسرێت. له کۆتاییدا، 
ناهه م���واری نا س���ه لمێنرێت؛ هه موو فاکتۆره کانیش ده ش���ارێته وه  و له به رچاومان 

هه ڵیده گرێت. 
ئه و کاته ی بمانه وێت ڕێگه چاره یه ک بۆ هه ڵوێسته که  بدۆزینه وه  خۆمان له به رده م 
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هه ڵکه وتێکی ناهه م���واری نه گونجاو و کتوپڕدا ده بینی���ن؛ بوونی خۆمان به رانبه ر 
بوونێکی دیکه  ڕاده گرین. 

بێجگه له م���ه ، ئه گه ر ل���ه ش ته نیا کرده وه  بێت، فاکتۆریش نابێت به  گۆش���ت. 
ناش���رینی ئه و کاته  ده رده که وێت، که  له ش خۆی ل���ه  کرده وه کانی داده بڕێت و به  
گۆش���تی و نه بزێوی خۆی ده خاته  ڕوو. ته ماش���اکردنی له شێکی ڕووت له  پشته وه  
ناش���رینی نییه . به اڵم له نجه والری پاشه ڵه که  ناش���رینه  چونکه  ته نیا قاچه کان بۆ 
ئه و که س���ه  ده جوڵێن. پاشه ڵه که  له و دۆش���ه که  ده چێت قاچه کان هه ڵیانگرتبێت. 
هه ڵوێسته که  نایسه لمێنێت؛ به پێچه وانه وه ، ده بێت به  ڕوخێنه ری هه موو هه ڵوێستێک 
و چاالک نییه . ئه و بۆ ئه وه  دروستکراوه  له سه ر قاچه کان خۆی ڕاگرێت. کتوپڕیش، 
وه کو هه ڵوێستێکی بێ به ڵگه  خۆی قوتده کاته وه  و ده بێت به  هه ڵکه وت. له والشه یه  
جیاده بێته وه ، که  ئێستا پیاسه ده کات؛ هه رچه نده  له نێو جلوبه رگدا پۆشراوه ، به اڵم 
هێش���تا ڕووته ، له  به رزێتی و کرده وه کانی له ش���ه که دا به شداریناکات. جواڵنه که ی 

ته نیا په یوه ندی به  وه ستان و هاوته رازبوونی خۆیه وه  هه یه . 
ئ���ه م ڕوونکردنه وه ی���ه  بۆ ئه و له ش���ه ش ده بێت، که  وه کو پارچه یه ک گۆش���ت 
ده بینرێت. ئه و له ش���ه ی خ���اوه  و له رزۆکه  یان ش���ێوازه که ی به ته واوی تێکچووه . 
ئه م له ش���ه  بۆ ئه و که سه ی حه زیلێناکات پارچه یه ک گۆش���تی ناشرینه  و ئاره زوو 
ناوروژێنێ���ت. نه بوونی جۆرێک له  گونجاندن، که  هه ڵوێس���ته که  له ناوده بات، له ژێر 
جله کانه وه  نه بزێوی پارچه  گۆش���ته که م بۆ ده رده خات)ئه و کاته ی منیش ئاره زووم 

بۆی نییه (: ناوی ده نێم ناشرینی. 
ئێستا له  داواکاری مرۆڤێکی سادی تێده گه ین: به خشنده یی سه ربه ستی که سه که ی 
دیکه -وه کو بابه ت ده رده خ���ات، وه کو بیردۆزه ی بیرکه وتنه وه ی ئه فالتونیش له نێو 
جیهانی هه سته کییدا ئاماژه  بۆ الیه نێکی به رز له ودیوه وه  ده کات، که  ئێمه  به  ته واوی 
بیرم���ان ناکه وێته وه . به گۆڕانێکی بنه ڕه تی له  بوونماندا پێیده گه ین؛ ئه ویش دانانی 
بوونمانه -بۆ-که سانی دیکه . به خش���نده یی بوونی که سانی دیکه ، وه کو پارچه یه ک 
گۆش���ت ده رده خات و هه مانکات ده یش���ارێته وه  یان، ده توانی���ن بڵێین بۆ ئه وه ی 

گۆشته که  داپۆشێت، ده ریده خات. 
له  به خش���نده ییدا، گۆشت که سانی دیکه یه ، که  ئێمه  ده ستمان نایگاتێ. مرۆڤه  
س���ادییه که  بۆ ئه وه ی بوونی که س���انی دیکه  له  تێهه ڵکێش���ه یه کی نوێدا ببینێت 
به خش���نده یی له ناوده بات. ئه و ده یه وێت گۆشتی که سانی دیکه  به  ڕووتی دابنێت. 
گۆش���ته  ڕووته که ش به خش���نده یی ده فه وتێنێت و سه ربه ستی که سه کانیش له نێو 
فاکتۆردا ده توێته وه . ئه م توانه وه یه  فه وتانێکی ته واو نییه  چونکه  بۆ مرۆڤی سادی 
له ش���ی که س���انی دیکه  بوونی سه ربه ستی ئه وانه . ناس���نامه ی ئه وان-وه کو-بابه ت 
له ناوچووه . ته نیا په یوه ندی نێوان گۆش���ت و سه ربه س���تی گۆڕانی به سه رداهاتوه . 
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له به خش���نده ییدا سه ربه س���تی ده پارێزرێت و فاکتۆریش داده پۆشرێت. به اڵم له م 
تێهه ڵکێش���ه  نوێیه دا فاکتۆر خۆی به رجه س���ته ده کات و سه ربه ستی ده شارێته وه . 
مرۆڤه  س���ادییه که ، که وابوو، ده یه وێت به  زۆر گۆشته که  ده ربخات. ئه م کاره ش به 
 رێگه ی خۆیه وه ، وه کو پارچه یه ک گۆش���ت ن���اکات، به ڵکو خۆی به  له ش داده نێت 
و ده ی���کات ب���ه  ئامێر. داوا له  که س���ه که  ده کات به  جۆرێک خ���ۆی ده ربخات یان 
بجوڵێت، که  ناش���رین بێت. ئه و خۆی به  ئامێری ده هێڵێته وه  و زۆر له  له ش���ه که ی 
دیکه  ده کات ببێت به  گۆش���ت. هه روه ها ببێت به  ئامێرێک له به رده س���تی ئه مدا. 
مرۆڤی سادی له شی که س���ه که  داگیرده کات و خۆی به  سه رشانیدا شۆڕده کاته وه . 
هه مانکات ئامانجی ئه م کاره  له  به کارهێنانه که دایه : ئه و ده یه وێت له ش���ی که سه که  
به  ئامێری نه هێڵێته وه  و بیکات به  پارچه یه ک گۆشت. مرۆڤی سادی ئه و که سه یه ، 
که  ده یه وێت که سانی دیکه  له نێو له شدا بن. ئامانجی ئه ویش ئه وه یه  که سه که  ببێت 

به  گۆشت و به ئامێریش بمێنێته وه . 
نابێ لێردا توش���ی ئه و هه ڵه یه  ببین و پێویس���ته  بزانین، ک���ه  ئه وه ی مرۆڤی 
سادی ده یه وێت داگیریده کات و خۆی به سه ریدا شۆڕده کاته وه  سه ربه ستی که سانی 
دیکه شه . سه ربه س���تییه که  له نێو گۆش���ته که دایه . سه ربه س���تییه که  گۆشته که یه  
و ب���ووه  به  فاکتۆری بوونی که س���انی دیکه . که وابوو، ئه وه ی مرۆڤه  س���ادییه که  
ده یه وێت، داگیریبکات سه ربه س���تییه . مرۆڤی س���ادی ده یه وێت دڵنیابێت له وه ی 
که سه که ی دیکه  بووه  به  گۆشت. ئه م دڵنیابوونه  به  ڕێگه ی ئازار و ئه شکه نجه دانی 
که س���ه که  دێته  پێش. به اڵم داگیرکردنه که  له ش���ه که  تێپه ڕده کات چونکه  ده یه وێت 
بۆ داگیرکردنی سه ربه س���تی که س���ه که  خۆی بکات به  خاوه نی له شه که . له به رئه م 
هۆیه ش���ه  مرۆڤی س���ادی ده یه وێت ب���ه  به ڵگه وه  به کۆیله کردنی که س���انی دیکه  و 
داگیرکردنی سه ربه ستییه که ی له نێو گۆش���ته که دا ده ستکه وێت. ئه و ئه شکه نجه ی 
که س���ه که  ده دات و هه ڕه ش���ه ی لێده کات تاکو بپاڕێته وه  و داوای لێبوردن بکات، 
ئه وه ی هه یه تی بیدات به  مرۆڤه  س���ادییه که . هه ندێک جار ده ڵێین، ئه مه  تینوێتییه  
بۆ ده س���ه اڵت. به اڵم ئه م بۆچوونه  ڕوون نییه  یان پوچه ڵه . پێش���ه کی پێویس���ته  
بڵێین ئه مه  ویستی داگیرکردنه . ده سه اڵت بۆ سادی شتێکی له پێشتر نییه  چونکه  
ئه و به رانبه ر که س���انی دیکه  ده ترسێت. له ڕاستیدا، ئه گه ر مرۆڤی سادی دڵی به وه  
خۆشبێت، که  که سه که له ژێر ئه شکه نجه دا نکۆڵی ده کات، ئه وا ئه م بۆچوونه  له به ر 
چه ند هۆکارێک له و واتایه  ده چێت ئێمه  بۆ خۆشه ویستی لێکماندایه وه . باسمانکرد، 
که  خۆشه ویستی داوای له ناوبردنی سه ربه ستی که سه که ی دیکه  ناکات، به ڵکو ئه و 
ده یه وێت سه ربه س���تییه که  داگیربکات و خۆشه ویسته که ی به کۆیله  دانێت؛ ئه مه ش 
کۆیله کردنی سه ربه ستییه . به هه مانشێوه ، مرۆڤی سادی نایه وێت سه ربه ستی که سه  
ئه شکه نجه  دراوه که  خه فه بکات. به ڵکو ده یه وێت زۆر له و سه ربه ستییه  بکات له گه ڵ 
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له شه  ئه ش���که نجه دراوه که دا ببن به  یه ک. له به ر ئه مه یه  مرۆڤه  سادییه که  له  کاتی 
ئه شکه نجه دانه که دا چێژ له وه  وه رده گرێت که سه که  خۆی به  سوک و ڕسوا نیشانبدات. 
گرنگ نییه  چ جۆره  زه برێک ده خرێته  سه ر که سه که ، په شیمان بوونه وه  ده مێنێته وه  
و گۆڕانی به س���ه ردا نایه ت؛ ده بێت به  وه اڵمدانه وه یه کی هه ڵوێسته که،  به رهه مێکی 
کتوپڕ و ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی به رجه سته ده کات. گرنگ نییه  که سه که  تاکو چ 
ڕاده یه کیش به رگریده کات، زۆری پێده چێت تاکو بپاڕێته وه  و داوای لێبوردن بکات؛ 
ئه و ده یتوانی ده  تا یه ک خوله  یان یه ک چرکه  چاوه روان بێت. کاته که  دیاریده کات، 
که  ئه شکه نجه که  له وه  زۆرتر هه ڵناگیرێت. به ڵگه ش بۆ ئه مه  شه رمه زاربوونه که یه تی 
له ئاستی په شیمانبوونه وه که یدا. له به ر ئه مه  له  هه ڵوێسته که ی به رپرسه . له الیه کی 
دیکه وه ، مرۆڤه  س���ادییه که  خۆی به  هۆکاری ئه م کاره  داده نێت. ئه گه ر که س���ه که  
به رگریبکات و نه پاڕێته وه  کایه که  له الی خۆشتر ده بێت و هه موو کاتێ خۆی له نێو 
جهاندا ده بینێت؛ له سه رخۆ کاره که ی ده کات و په له  ناکات. ئامێره کانی خۆی، وه کو 
ته کنیکییه کی لێزان به کارده هێنێت. یه ک له دوای یه ک، وه کو ئه و که سه ی کۆمه ڵێک 
کلیل���ی پێیه  و هه وڵ���ده دات ده رگاکه یان پێبکاته وه ، ئامێره کان���ی تاقیده کاته وه . 
خۆشی له  تاقیکردنه وه که  وه رده گرێت. ئه و ته نیا که سێکه  له نێو هه موو خه سڵه ته  
هه مه کییه کان���دا ئامرازه کان بۆ گه یش���تن به  کۆتاییه کی له خ���ۆوه  په یدابوو، به و 
ش���ێوه یه ی ته ماشاکردنی که سه که  له گه ڵ دۆزینه وه ی کلیله که ی ده رگاکه  ده کاته وه  
گه ش���ده بێته وه ، به کارده هێنێت. گه یش���تن به م کۆتاییه ش له گه ڵ هاوکاریکردن و 
سه ربه س���تی که س���ه که دا ڕووده دات. که وابوو، تاکو دواس���ات کۆتاییه که  دیاره  و 
دیاریش نییه . بۆ مرۆڤه  سادییه که  بابه ته که  ئاڵۆز و ته مومژاوییه  و ناکۆکه  چونکه  
ئاکامی به کارهێنانی ته کنیکه  دیاریکراوه که  و به رجه س���ته بوونی سه ربه س���تییه کی 
بێسنوره . دیمه نی به رده م مرۆڤه  سادییه که  سه ربه ستییه که  دژی په یدابوونی گۆشت 
و هه مانکات به رجه سته بوونێکی سه ربه ستانه یه  له نێو گۆشتدا. له  کاتی په شیمانییدا 
مه به سته که  وه ده ست ده که وێت: له ش���ه که  ده بێت به  پارچه یه ک گۆشتی ناشرین. 
به وشێوه یه  خۆی ده رده خات، که  مرۆڤه  س���ادییه که  به سه ریدا سه پاندوویه تی؛ به  
گوریس به ستراوه ته وه،  ناجوڵێت و به و بابه ته  خۆی ده رناخات، که  ده توانێت خۆی 
بجوڵێنێت. له  په شیمانیدا سه ر به ستی و له ش ده بن به  یه ک. ئه م له شه  تێکشکاوه  

و گرانه  نموونه ی سه ربه ستییه کی تێکشکاوی و داگیرکراوه . 
ئه م تێبینیانه  کێشه ی سادیزم به ته واوی ده رناخه ن. ئه وه نده مان مه به ست بوو 
بڵێین، وه کو تۆوی نێو ئاره زووه  و سه رنه که وتنی ئاره زووشه . له ڕاستیدا ئه و کاته ی 
له  ڕێگه ی به رجه س���ته بوونی خۆم له نێو له شدا له شی که سێکی دیکه  داگیرده که م، 
په یوه ندییه کان ده پچڕێنم. له ش ڕه تده که م و ڕوو له  ئه گه ره کان و سادیزم ده که م. 
سادیزم و ماسۆچیزم، که وابوو، دوو زنجیره  به ردی که ناری ده ریان، که  ئاره زوو 
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خۆیانی بۆ فڕێده دات؛ ئینجا ئه گه ر من بتوانم گرفت و په رێش���انی خۆم ڕه تبکه م، 
که س���ه که ی دیکه  وه کو گۆش���ت داگیربک���ه م یان له نێو گرفتی خۆمدا مه س���ت و 
س���ه رخۆش بم و ته نیا بیر له  گۆشتی له شی خۆم بکه مه وه  نه ک که سه که . ئه ویش 

به و ته ماشاکردنه  دابنێم، که  من به  له شی خۆم ده ناسێنێت. 
ئ���ه م ناڕێکییه  و هه ژان���ه  به رده وامه ی ئاره زووه  له نێوان ئ���ه م دووانه دا هه موو 
په یوه ندییه کی ئاسایی سێکسی ده کات به  ”سادی-ماسۆچییانه ”.  له سه رو ئه مه وه ، 
س���ادیزم، وه کو بێ ده ربه س���تی و ئاره زوو هۆکاری س���ه ر نه که وتنی له نێو خۆیدا 
هه ڵگرتوه . یه که مجار، نایه کسانییه کی ته واو له نێوان تێگه یشتن له  له ش و گۆشت و 
به کارهێنانی، وه کو ئامێر ده دۆزینه وه . ئه گه ر من گۆش���ت بکه م به  ئامێر، ئه وا ئه و 
ئامێ���ره  ئاماژه  بۆ ئامێره کان و الیه نه  هێزه کییه کانی دیکه  ده کات؛ به کورتییه که ی 
ئاماژه  بۆ داهاتوو ده کات؛ له الیه که وه  به و هه ڵوێس���ته م بوونی-له وێدا ده سه لمێنم، 
که  له  ده وروبه ری خۆمدا دروس���تیده که م. ئه مه ش، وه کو مێخه کان و ئه و تابلۆیه ی 
ده بێ���ت مێخه کان بۆ هه ڵواس���ینی به کاربێت، ئاماژه  بۆ چه ک���وش ده که ن، وایه . 
ئه و ”گۆش���ته  به  ئامێرکراوه ” ئاڵۆزه ی سادییه که  دروستیکردوه  له ناوده چێت. ئه م 
له ناوچوونه ، تاکو گۆشتێک بۆ ده رخستنی گۆشتێکی دیکه ، وه کو ئامێر به کاربێت 
شاراوه  ده مێنێته وه . به اڵم کاتێک که سه که  له نێو له شدا ده بینرێت و منیش له شه که  
به  هه ناس���ه بڕکێوه  له به رده ممدا ده بینم نازانم چۆن به کاری بهێنم. هیچ ئامانجێکی 
دیاریکراوم ال نییه ، چونکه  له شه که  بووه  به  هه ڵکه وتێکی ڕه ها؛ له وێدایه  و بۆ هیچ 
مه به ستێک دانه نراوه . منیش، وه کو گۆشت ناتوانم بیگرم. به بێ دانانی، وه کو گۆشت 
ناخرێته  نێو سیسته می ئامێره کانه وه ؛ به  گۆشتبوونی ئه و له  ده ستم ڕاده کات. من 
ته نیا به  سه رسوڕمانه وه  بیریلێده که مه وه  یان خۆم له نێو له شمدا ده رده خه م و توشی 
گرفتی خۆده رخستنی گۆشت  بۆ گۆشتێکی دیکه  ده بم. که وابوو، سادیزم ئه و کاته ی 
ده یه وێت به  ئامانج بگات ئاره زوو ده خاته  الوه . س���ادیزم س���ه رنه که وتنی ئاره زووه  
و ئاره زووش س���ه رنه که وتنی س���ادیزمه . ڕزگاربوونیش له نێو ئه م سوڕانه وه یه دا به  
ڕێگه ی ئه و هه ڵوێس���ته وه  ڕووده دات، که  ب���ه  ”داگیرکردنی له ش” ناوزه دیده که ین. 
لێره دا تیهه ڵکێشه یه کی نوێی سادیزم و ئاره زوو دروستده بێت. گه وره بوونی سێکس 
بوونی که سه که  له نێو له شدا به رجه س���ته ده کات، فاکتۆری ”تێخستن”و”تێخێنراو” 
هێمان بۆ داگیرکردن له  س���ادیزم و ماس���ۆچیزمدا. به اڵم، ئه گه ر چێژوه رگرتن له  
سوڕانه وه که  ده ربازمان بکات له به ر ئه وه یه ، که  ئاره زووه که  و سۆزی سادیزم به بێ 

تێرکردنیان ده کوژێت. 
هه مانکات، به شێوه یه کی جیاواتریش سادیزم هانده رێکی دیکه  بۆ سه رنه که وتنی 
خۆی دێنێته  پێش. مرۆڤی س���ادی ده یه وێت سه ربه س���تییه  به رزه که ی که س���ه که  
داگیربکات. به اڵم له  بنه ڕه ته وه  ئه م سه ربه ستییه  ناگیرێت. چه ند مرۆڤه  سادییه که  
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زۆر له  که سه که  بکات و بیکات به  ئامێر بۆ خۆی، سه ربه ستییه که ش ئه وه نده  زۆرتر 
له  ده س���تی ڕاده کات. ئه و ته نیا له  ڕێگه ی گۆڕانی سه ربه ستییه که  به  که لوپه لێکی 
ده ره کی، ده توانێت ببێت به  خاوه نی و داگیریبکات. لێره دا، سه ربه ستییه که  ده بێت 
له نێو شته کانی جیهاندا بێت و ڕوو له  ئه گه ره  مردووه کانیشی بکات. مادام ئامانجی 
مرۆڤه  سادییه که  زیندوکردنه وه ی بوون-بۆ-ئه وانه  ئه وا له سه ر بنه مای پرینسیپاڵه که  
بۆ سه ربه ستی، وه ده ستی ناهێنێت چونکه  ئه و که سه ی مرۆڤه  سادییه که  مامه ڵه ی 
له گه ڵ���دا ده کات له نێو جیهاندایه  و ته نیا وێنه ی مرۆڤه  س���ادییه که ی ئه ش���که نجه  
ده دات له نێو بیرکردنه وه یدا چه س���پاوه . مرڤه  سادییه که  ئه و کاته  هه ڵه که ی خۆی 
ده ناس���ێته وه ، که  نێچیره که ی ته ماشایده کات و نامۆبوونێکی ڕه های بوونی له گه ڵ 
سه ربه ستی ئه ودا ده دۆزێته وه . تێده گات، که  ته نیا بوونی خۆی له ده ره دا نه بینیوه ، 
به ڵکو ئه و چاالکییه ی بوونی ئه م به رجه س���ته  ده کات به رزه  و له نێو ”سادیزم”دا، 
وه کو ڕه فتار و خه س���ڵه تی ئه گه ره  مردووه کان ده بینێت. گۆڕانکارییه که ش به  هۆی 
بوونی که س���ه که وه  س���ه رهه ڵده دات، که  ئه م ده یه وێت داگیریبکات. که وابوو، ئه و 
خاڵ���ه ی بۆ ده رده که وێت، ک���ه  ناتوانێت ته نانه ت زۆرکردن له  که س���ێکی دیکه  و 
پاڕانه وه ش���ی نابێته  هۆکاری داگیرکردنی سه ربه ستییه که ی. فۆکنه ر به  جوانی له 
 به رهه مه که یدا )ڕووناکی له  مانگی گه الوێژدا( باسی هێزی ته ماشاکردنی نێچیره که  
ده کات. چه ند ”هاوواڵتییه کی چاک” مرۆڤێکی پێس���ت ڕه ش���یان گرتوه ، که  ناوی 

کرسمسه  و خه سانویانه  و له  سه ره مه رگدایه : 
            ”پیاوه که  له  سه ر زه وییه که  که وتبوو، نه یده توانی بجوڵێت. 

             که وتبوو، چاوه کانیشی کرابوه وه . بۆ چه ند ساتێک به  
            هێمنی ته ماشای که سه کانی ده وروبه ری ده کرد. ئینجا 
            ده موچاوی، له شی هه مووی ده رکه وتن، که  تێکشکاون. 

            خوێنیش، وه کو موشه یه کی ته قیو له  له شه زه رد                                      
            هه ڵگه ڕاوه که یه وه  ده هاته  ده رێ. له وه  ده چوو ئه و له نێو

            یاده وه رییه کانیاندا بۆ هه میشه  زیندوو بمێنێته وه . 
            نه یانده ویست له  هه رچ دۆڵ و شیوێکی ئارام و ته وژمه کانی 

            ته مه نی پیریدا یان له  ئاوێنه ی ده موچاوی منداڵه کان و 
            بیرکردنه وه یان له  کاره ساته  کۆنه کان و هیوا نوێکاندا، 

            له به ر چاویان ونبێت. ده بێت له وێدا، سه رسوڕهێنه ر،
            بێده نگ و چه قیو بمێنێته وه . نابێت دیمه نه که  کاڵبێته وه ،

            یان هه ڕه شه که ر بێت. هه روه ها، له  شارۆچکه که وه،               
            له  دیواری کۆاڵنه  ده رنه چووه که وه  هاوارێک به رزبووه وه                         

            و خۆی گه یانده دنیای بیستن.”
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ته ماشاکردنی که سه که ی دیکه  له  جیهانی مرۆڤی سادییدا ئامانجه که  له ناوده بات. 
مرۆڤ���ه  س���ادییه که  تێده گات، که  ئه و ده یویس���ت سه ربه س���تی داگیربکات و ئه م 
هه وڵدانه ش بێ ب���ه ره . ئێمه ، لێره دا، جارێکی دیکه  له  بوونێکی-ته ماش���اکه ره وه  
ئام���اژه  بۆ بوونێکی-ته ماش���اکراو ده که ی���ن و نه مان  توانیوه  خۆم���ان له نێو ئه م 
س���وڕانه وه یه  ڕزگار بکه ین. له م ڕوونکردنه وه یه دا گرفتی س���ێکس یان هه ڵوێست 
به رانبه ر که سانی دیکه  چاره س���ه رنه کراوه . ئێمه  ده ڵێین، که  هه ڵوێستی سێکسی 
له سه ره تاوه  ڕه فتارێکه  به رانبه ر که سانی دیکه  ده ینوێنین. په یوه ندی به  هه ڵکه وتنی 
بوون-بۆ-که س���انی دیکه  و فاکتۆری بوونمانه وه  هه یه . ناتوانین بڵێین له سه ره تاوه  
فزیۆلۆجی و پێکهاته یه کی ئه زمونگه رانه یه . هه رکاتێک ”له وێدا” له ش یان که سێکی 
دیک���ه  هه بێت ئێم���ه  ڕه تدانه وه یه ک���ی ئاره زوومه ندانه  له المان دروس���تده بێت، که  
خۆشه ویس���تییه . بونیادی فزیۆلۆجیمان ده ربڕینێک���ی هێمایی هه یه . له به ر ئه مه ، 
بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ ڕووبه ڕووبوونه  له گه ڵ که سانی دیکه دا سێکسییه  و به و جۆره ش 
دێته  جیهانه وه .              .                                               

ئێمه  ناڵێین هه موو هه ڵوێس���ت و ڕه فتارێک به رابنه ر که سانی دیکه  سێکسییه . 
ئه گه ر به  وردی س���ه رنجی ئه م���ه ش بده ین، بۆ دوو ه���ۆکار ده گه ڕێته وه : یه که م، 
له الیه که وه  بنه ڕه تین و دووه میش، هه موو هه ڵسوکه وته  ئاڵۆزه کانی نێوان مرۆڤه کان 
ده وڵه مه ندکردنی ئه م دوو هه ڵوێسته یه )دواییش ڕقه ، که  له  پاشاندا باسیده که ین(. 
بێگومان نموونه ی هه ڵس���وکه وتی کۆنکرێتی)هاوکاریکردن، ناکۆکی، دوژمنایه تی، 
ملمالن���ێ، به ڵێندان، گوێڕایه ڵی و هتد( پێویس���تیان ب���ه  لێکۆڵینه وه ی ورد هه یه  
چونکه  له سه ر هه ڵوێستی مێژوویی و په یوه ندی بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ که سانی دیکه دا 
ڕاده وه س���تن. به اڵم له نێو ئێس���کی هه موویاندا په یوه ندی سێکسی هه یه . ئه مه ش 
له سه ر بوونی )لبیدۆ( دانه مه زراوه ، به ڵکو له  هه موو ئه م هه ڵوێستانه دا بوون-بۆ-خۆ 

مامه ڵه  له گه ڵ که سانی دیکه دا ده کات و ده یه وێت تێپه ڕیبکات.
ئێمه  لێره دا نامانه وێت باس���ی ئه وه بکه ین له  به زه ی���ی، دڵگرتن، قێزکردنه وه ، 
حه س���ودی یان له  سوپاسگوزارییدا چه ند خۆشه ویستی و ئاره زوو هه ن. هه رکه سه  
ده توانێت به گوێره ی ئه زمونی خۆی بیپێوێت. هه روه ها ئه مه ش ئه و واتایه  نابه خشێت، 
که  ئه م هه ڵوێسته  جیاوازانه  ده مامه ی سه ر سێکسن، به ڵکو سێکس خۆی له ناویاندا 
به رجه سته ده کات. ئه م هه ڵوێستانه ش، وه کو ئێسکی داپۆشراو به  گۆشت شاراوه ن 

یان به شاراوه یی ده مێننه وه . 
هه ڵکه وتنی له ش و بنه مای پڕۆژه ی بوونم، ئه و مێژووه ی من دایده هێنم هه ڵوێستی 
سێکسی من دیاریده که ن و له نێو هه ڵسوکه وت و ڕه فتاره  ئاڵۆزه کانمدا هه ڵیده گرن. 
بۆنموونه ، که مجار که س���ێک ئاره زووی سێکس���ی بۆ هاوسێکسه که ی خۆی هه یه . 
به اڵم ئه م ئاره زووه  له  پشت قه ده خه کردنی ڕه وشتی و تابووه  کۆمه اڵیه تییه کانه وه  
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به  ش���اراوه یی ده مێنێته وه . به الی که مه وه  ده بێت به و گرفته  سێکس���ییه ی قێزی 
لێده کرێته وه . ئه م پرۆژه  سێکس���ییه  له ودیو ئاگاییمانه وه  خۆی ناشارێته وه . هه موو 
پرۆژه یه کی بوون-بۆ-خۆ شێوازێکی ئاگاییه . ئه مه یه  بیریارانی سایکۆلۆجی شیکاری 
بۆ ئه و ته خته ڕه ش���ه ی ده گه ڕێننه وه ، که  مێژووی تاکه  که س���ه کا ن پڕیده کاته وه . 
ئه وه نده ش ده ڵێین، که  س���ێکس له  یه که م ساتی سه رهه ڵدانیدا له  بوون-بۆ-خۆدا 
و له نێو ئه و جیهانه دا که س���انی دیکه ی تێدایه  خه س���ڵه ته کانی دیاره . ئه وه ی دیار 
نییه  و تاکه  که س���ه کان ده بێت له  مێژووی ژیانیاندا ئاشکرای بکه ن په یوه ندییه کی 
تایبه ته  له گه ڵ که س���ێکی دیکه دا)بۆنموونه  حه ز و خۆشه ویستی یان ماسۆچیزم و 

ساردیزمه (، که  له و په یوه ندییه  تایبه تییه دا سه رهه ڵده دات. 
مادام هه ڵوێس���ته کان له نێو بازنه ی په یوه ندییه کانی ئێمه دان له گه ڵ که س���انی 
دیکه دا، ئه وا هه موو ڕه فتار و هه ڵسوکه وتمان به رانبه ریان کۆده کاته وه . به وجۆره ی 
خۆشه ویستی شکست ده خوات و ئاره زووش له  ئاکامی ئه م شکستییه ی خۆشه ویستیدا 
س���ه رهه ڵده دات، تاکو خۆی له ناوبه رێت و ڕێگه  بۆ خۆشه ویستی خۆشبکات، ئه وا 
هه موو هه ڵوێسته کان له  ئاستی که سه  به بابه تکراوه که دا له نێو خۆیاندا به  شاراوه یی 
ئاماژه  بۆ که س���ه که -وه کو-خۆ ده که ن. ئ���ه م ئاماژه کردنه ش مه رگی ئه وانه . له گه ڵ 
مردنی هه ڵویستێکی دیاریکراودا به رانبه ر که سه  به  بابه تکراوه که  هه ڵوێستێکی نوێ 
بۆ گرتنی که سه که -وه کو-خۆ دێته کایه وه . ئه مه ش هه مانکات بناخه که ی له قده کات 
و ڕێگه ش به  الیه نه  دژوه ستاوه که ی ده دات خۆی به رجه سته بکات. ئێمه  به رده وام و 
به  شێوه یه کی نه بڕاوه  له  که سه  به  بابه تکراوه که وه  ئاماژه  بۆ)خۆ(ی ئه و ده که ین و 

له )خۆ(ی ئه ویشه وه  بۆ به  بابه تبوونی ده گه ڕێینه وه . 
ئه م جواڵنه  بێ وه ستانه  و به  هه ڵگه ڕانه وه شی په یوه ندی نێوان ئێمه  و که سانی 
دیکه  دیاریده کات. له هه موو حاڵه تێک���دا تاک له نێو یه کێک له  په یوه ندییه کاندایه . 
ب���ه  یه کێکیان ڕازییه  و به وی دییان نا ڕازییه . درێژخایه نی و مانه وه  له نێو جۆرێک 
په یوه ندیی���دا بۆ بڕوای خراپ یان بارودۆخیکی تایبه تی مێژووی ئێمه  ده گه ڕێته وه . 
به اڵم هه رگیز له  خۆی ڕازی نییه : په نجه  به ره و الیه نه  دژوه س���تاوه که  ڕاده کێشێت. 
ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خشێت، که  ئێمه  هه رگیز ناتوانین هه ڵوێستێکی نه گۆڕمان 
هه بێت ئه گه ر که س���ه که  له ی���ه ک کاتدا خۆی وه کو خۆ و باب���ه ت ده رنه خات؛ یان 
بابه تێک���ی به رزی به رزێتی و به رزێتییه کی به رز نه بێت؛ ئه مه ش له بنه ڕه تدا کارێکی 
ماحاڵه . که وابوو، ئێمه  به رده وام له و بوونه وه  ته ماش���ا ده کات، ده بین به و بوونه ی 
ته ماشایده کرێت، گرنگیش نییه  چۆن خۆمان بگونجێنین و چه ندیش په یوه ندییه که مان 
ڕاگرین. ئێمه  ده مانه وێت شوێن کارێکی مه حاڵ به  ناسینه وه ی سه ربه ستی که سه که  

و بوون به  بابه تی بوونیدا بگه ڕێین. 
حه زده ک���ه م گوته یه کی ژان ڤ���اڵ به کاربهێنم و بڵێم، ئێمه  ل���ه  په یوه ندیماندا 
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له گه ڵ که س���انی دیکه دا)هه ندێک جار له حاڵه تی سه رکردنی به رزێتیدا، ئه و کاته ی 
که س���ه که ، وه کو بابه ت ده ناس���ین و له نێو جیهاندا ونیده که ین(، هه ندێک جاریش 
ب���ه و به رزێتییه ی داده نێین، که  به رزێتییه که ی ئێمه  ڕه تده کات. به اڵم هیچ کام له م 
دوو حاڵه ته  به  ته نیا کاری خۆی به  ئاکام ناگه یه نێت. نابێت خۆمان بخه ینه  س���ه ر 
زه مینه یه کی یه کس���انیش؛ ئه و زه مینه یه ی، که  له سه ری ناسینه وه  و بڕواکردن به 
 سه ربه ستی که س���ه که  و بڕواکردن به  سه ربه ستی ئێمه ش پێکده هێنێت. که سێکی 
دیک���ه ، له بنه ڕه ته وه ، ناناس���رێت؛ کاتێک  ده مه وێ بیناس���م ڕاده کات. ئه و کاته ی 
منی���ش له  ده س���تی ئه و ڕاده که م ده مگرێ���ت. ته نانه ت ئه گ���ه ر بمه وێت په یڕه وی 
بۆچوونه  ئاکارییه کانی)کانت(یش بکه م، سه ربه ستی که سانی دیکه  به  کۆتاییه کی 
بێمه رج دابنێم، هێش���تا ئه م سه ربه س���تییه  به  به رزێتی ده مێنت���ه وه  و ده بێت به  
ئامانجێکی دوور بۆ من. له الیه کی دیکه وه ، ده توانم بۆ به رژه وه ندی ئه وان کار بکه م 
و بوونی به  ئامێربوونی ئه وان بۆ سه ربه س���تییه که  به کاربهێنم. له ڕاستیدا پێویسته  
من که س���ێکی دیکه  له  حاڵه تێکدا، وه کو ئامێر ببینم. له محاڵه ته دا ده س���ته اڵتم بۆ 
گۆڕانی په یوه ندییه که ش ده خه مه گه ر و که سه که ش به حاڵه ته که وه  ده گۆڕم. لێره دا، 
من خۆم له به رده م ئه و پارادۆکس���ه دا ده دۆزمه وه ، که  بووه  به  ناوه ڕۆکی بۆچوونی 
ڕامیاری لیبڕاڵه کان و)ڕۆسۆ(ش پێناسه ی کردووه  و ده ڵێت: ده بێت زۆر له  که سانی 
دیکه  بکه م سه ربه س���ت بن. ئه گه ر زۆرکردنه که  هه م���وو جارێکیش به کارنه یه ت و 
نه بێ���ت به  زه بر و توندوتیژیش حوکم به س���ه ر په یوه ندییه کان���ی نێوان تاکه کاندا 
ده کات. ئه گه ر دڵنه وایی که س���ێک بده مه وه  دڵنیایبکه م ئه وا ده مه وێت سه ربه ستی 
که س���ه که  له  ترس یان خه م دوورخه مه وه . به اڵم دڵنه وایی و دڵنیایی سیس���ته می 
ئامێره کان���ن و به ره و کۆتاییه کمان ده به ن. به جۆرێک دانراون تاکو کاربکه نه  س���ه ر 
که س���ه که  و له نێو سیسته مه که دا بیکه ن به  ئامێر. له سه رو ئه مه وه ، دڵنه وایکه ره که  
ده بێت���ه  هۆکاری جیاکردنه وه ی ئه و سه ربه سس���تییه ی له گه ڵ به کارهێنانی ژیرییدا 
و ش���وێن که وتنی چاک���ه دا به کاریده هێنێ���ت. هه روه ها ئه و)ئه ش���که نجه یه ی( له  
ئاکام���ی کاره که یدا و ناچارییه کی ده روونیدا توش���ی ده بێ���ت. که وابوو، گرفته که  
له  جیاکردنه وه ی سه ربه س���تی و ئه ش���که نجه که دایه . له به ر ئه وه ی دڵنه وایکه ره که  
ده توانێت سه ربه ستییه که  جیاکاته وه ، هه مانکات ڕه تیده کات و  زه بریش به رانبه ری 
به کارده هێنێت. ئه وا ناتوانێت له و زه مینه وه ، که  له س���ه ری ڕاوه ستاوه  ئه م ڕاستییه  
بناس���ێت: که  ئه و سه ربه س���تییه ی خۆی ده کات به  ئه ش���که نجه که  و دوایش به و 
کرده وه یه ی سه ربه ستییه که  له  ئه شکه نجه که  بپارێزێت، کارکردنه  دژی سه ربه ستی. 
ڕیگه نادات ئاکار و لێبوردن باش���تر ڕێز له  سه ربه ستی که سه که ی دیکه  بگرن. له و 
س���اته وه ی په یداده بم سنوری فاکتۆره کان به ده وری سه ربه ستی که سه که ی دیکه دا 
ده کێش���م. من ئه و س���نوره م. هه ریه کێکیش له  پڕۆژه کانم سنوره که ی ده وری ئه و 
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ڕه نگڕێ���ژده کات. خێرخوازی، لێبوردن پڕۆژه ی بوونی منن، که  مامه ڵه کردنی من و 
که س���ه که  له گه ڵ یه کدییدا ده سه لمێنن. لێبوردن فڕێدانێکی به زۆری که سه که یه  بۆ 
نێو جیهانی لێبوردن. البردنی ئه گه ره  سه ربه س���ته کانی، وه کو ئازایه تی، به رگری، 
به رده وامبوون و خۆ-سه لماندنه ، که  ئه و هه ڵی بۆ ده ڕه خسێت له  جیهانی لێنه بوردندا 
گه ش���ه یان پێبدات. ئه م فاکتۆره  له گه ڵ گرفتی په روه رده دا باش���تر ده رده که وێت: 
په روه رده یه کی توندڕه وانه  منداڵ به  ئامێر ده کات چونکه  به زۆر به هاکانی به سه ردا 
ده س���ه پێنێت، به بێ ئه وه ی منداڵ بیه وێت. په روه رده ی لیبراڵیش، بۆ به کارهێنانی 
ڕێگه گه لێکی دیکه  بنه ما و به ها له پێشتره کان به  ناوی منداڵه که وه  بۆ په روه رده کردنی 
هه ڵده بژێرێت. فێرکردنی منداڵ به  ڕێگه ی ڕازیکردن و نه رمی له  زۆرلێکردن که متر 
نییه . که وابوو، ڕێزگرتن له  سه ربه ستی که سانی دیکه  وشه یه کی بێ واتایه : ته نانه ت 
ئه گه ر بمانه وێت ڕێز له  پڕۆژه ی سه ربه ستیش بگرین، هه ریه کێک له و هه ڵوێستانه ی 
هه ڵیده بژێرین الدانه  له  سه ربه س���تییه که . لێره دا گوێنه دان به  که سانی دیکه ش بۆ 
کێشه که  چاره س���ه ر نییه . ئێمه  له نێو جیهاندا فڕێدراوینه ته  به رده م ئه وان. بوونی 
ئێمه  س���نوردارێتی سه ربه ستی ئه وانه ، ته نانه ت خۆکوش���تنیش هیچ له  کێشه که  
ناگۆڕێت. هه رچییه ک بکه ین پێویس���ته  له نێو جیهان���دا به  ئاکامیان بگه یه نین، که  

که سانی دیکه شی تێدا ده ژین و په یوه ندیمان له گه ڵیاندا هه یه . 
له م تاکه  هه ڵوێس���ته وه  هه ستکردن به  تاوان یان ئازاری ویژدانی په یدا ده بێت. 
من له ئاس���تی که س���انی دیکه دا ئازاری ویژدانیم هه یه . من له نێو ئازاری ویژدانیدام 
چونکه  له ژێر ته ماش���اکردنی که سه که وه  نامۆ ده بم و خۆم به  ڕووتکراوه یی ده بینم، 
هه س���ت ده که م له  به رزاییه وه  که وتومه ته  خواره وه . ئه مه ش واتای ده سته واژه که ی 
نێو ته ورات ده رده خات، که  ده ڵێت، ”ئه وان ده یانزانی ڕووت بوون.” هه روه ها، ئه و 
کاته ی ته ماش���ای که سه که  ده که م توشی ئازاری ویژدانی ده بم چونکه  له گه ڵ خۆ-
سه لماندنه که مدا ئه و ده که م به بابه ت و ئامێر، ئه ویش هه ست به  نامۆبوون ده کات. 
که واب���وو، تاوانی یه که م س���ه رهه ڵدانی بوونی منه  له نێو جیهان���دا، ئه و جیهانه ی 
که س���انی دیکه شی تێدایه . هه رچ جۆره  په یوه ندییه کیشم له گه ڵیاندا دروستبێت له  

ئازاری ویژدانی دوورناکه وێته وه .
به اڵم زه بوونی ده بێت به هاوس���ه ری ئازاری ویژدانیم و هه رگیز ناتوانم خۆمی لێ 
ڕزگاربکه م. له هه موو هه وڵدانه کانمدا بۆ ناسینه وه ی سه ربه ستی که سه که ی دیکه  من 
ده بێت ئه و به ئامێربکه م و سه ربه ستییه که شی به  به رزێتی دابنێم. هه روه ها، گرنگ 
نییه  چ جۆره  هێز و زه برێک به کارده هێنم، که س���ه که  هه رگیز خۆی له  به بابه تبوون 
ده ربازناکات. م���ن بێجگه  له وه ی سه ربه س���تییه که ی له حاڵه تێکدا ده رده خه م چی 
دیک���ه م بۆ ناکرێت. ناتوانم زۆرتر یان که متری بکه م و به  ئاره زووی خۆم به ڕێوه ی 
ب���ه رم. که وابوو، من له  بوونمدا به رانبه ر که س���انی دیکه  ئ���ازاری ویژدانیم هه یه،  
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چونک���ه  س���ه رهه ڵدانی بوونم ڕه هه ندێکی نوێ به  بوونی ئ���ه وان ده دات؛ منیش له  
س���ود وه گرتن یان گۆڕانی ئه و ڕه هه نده دا بێ ده سته اڵتم. بوون-بۆ-خۆ له  مێژووی 
بوونیدا به م ئه زمونانه دا ده ڕوات و به زانینش سه باره ت هه وڵدانه  نه زۆکه کانی پێشوی 
ده توانێت دوای مردنی که سانی دیکه  بکه وێت. ئه م بڕیاردانه  سه ربه ستانه یه  به  ڕق 
ناوزه دیده که ین. ڕقیش ئه م واتایه  ده به خشێت؛ بوون-بۆ-خۆ واز له  داواکارییه که ی 
بۆ یه کگرتن له گه ڵ که س���انی دیکه دا ده هێنێت؛ بۆ ئه وه ی بوون-له نێو-خۆی بوونی 
بدۆزێته وه  که س���انی دیکه  به  ئامێر ناکات. ئه و ده یه وێت سه ربه ستییه که ی سنوری 
فاکتۆریی نه بێت و بوونی خۆی-وه کو بابه ت-بۆ-که سانی دیکه  له ناوبه رێت. ڕه هه ندی 
نامۆبوونی له کۆڵبێت���ه وه . ئه مه ش له وه ده چێت پ���ڕۆژه ی بوونت له نێو جیهانێکدا 
دامه زرانبێ���ت که س���ی دیکه ی تێدا ن���ه ژی. بوون-بۆ-خۆ، ئ���ه و بوونه یه ، که  ڕقی 
له ڕازیبوونێکه  ته نیا بۆ خۆی بێت؛ ئه زمونه کانی له  به کارنه هێنانی بوونی-بۆ-که سانی 
دیکه  ڕێنمایی ده که ن. ده یه وێت ببێت به  له ناوبه رێکی سه ربه س���تی بوونی خۆی و 
به  ئاکامه کانی بوونی بگات. ئه و که س���ه ی ڕقی له  پڕۆژه کانه  نابێت به  بابه ت؛ ڕق 
سه ربه ستییه کی ڕه های بوون-بۆ-خۆ ده خاته  به رده م که سانی دیکه . له به ر ئه مه شه  
ڕق له  نرخی بابه ته که ی که مناکاته وه  چونکه  ناکۆکییه که  ده خاته  سه ر زه مینه یه کی 
ڕاس���ت. ئه وه ی من ڕقم لێیه تی ڕوخس���اری که س���ه که  نییه ، به ڵکو هه ڵه که ی یان 
کرده وه که یه تی. ئه وه ی ڕقم لێیه تی بوونییه تی به گشتی، وه کو به رزێتییه کی-به رز. 
ئه مه ش وا له  ڕق ده کات بڕوای به  سه ربه ستی که سانی دیکه  بهێنیت و بیناسێته وه . 
به اڵم بڕواکردنه که  نه رێ و ڕووتکراوه یه ؛ ڕق ته نیا که سێک، وه کو-بابه ت ده ناسێت و 
ڕووی تێده کات. ئه و ده یه وێت ئه م بابه ته  له ناوبه رێت و به رزێتییه که ی تێپه ڕ بکات. 

به رزێتییه که ش به  ته واوی ناناسرێت. 
که وابوو، بوون-بۆ-خۆ تێیناگات؛ هه روه ها به بێ گۆڕانیش���ی بۆ بابه ت ئه م کاره  
ڕوونادات. من به رده وام به و هه ڵوێسته  ده یبینم له  بوونی که سه  به بابه تکراوه که دا له 
 من ڕاده کات و خۆی به ده سته وه  نادات. ئه مه ش وا له  ئێمه  ده کات ڕقمان له  ده ربڕینه  
ده روونییه کان بێت نه ک خودی ده روونه که .  ئه وه ی من ڕقم لێیه تی هه مووی ئه و الیه نه  
ده روونییه یه  ، که  من به  به رزێتی که س���ێکی دیکه وه  ده به ستێته وه . من له ڕقدا خۆم 
ناخه مه  ئاستی بابه تێکی تایبه تییه وه . ئه مه ش جیاوازی نێوان ڕق و قین دیاریده کات. 
ڕقیش له  وه ستانمدا له ئاستی شتێکی خراپدا سه رهه ڵنادات. به پێچه وانه وه ، له وانه یه 
 له  چاوه ڕوانی سوپاسکردندا و له گه ڵ به زه ییدا دروست بێت. ڕق له  ئاکامی کرده وه ی 
که سانی دیکه  دێته  پێش، که  من ده کات به بابه تی سه ربه ستییه که ی. ئه م کرده وه یه  
توشی شه رمه زارییم ده کات؛ بوونی من وه کو ئامێر ده خاته  به رده ستی سه ربه ستییه که ی 
که سێکی دیکه . منیش بۆ هێشتنه وه ی سه ربه ستییه که م پێویسته  بیروخێنم. ئه مه ش 
نزیکی نێوان ڕق و سوپاسگوزاری نیشانده دات؛ له  سوپاسگوزاریدا به رانبه ر به زه یی 



420

یان به خشنده یی سه ربه ستی که س���ه که ی چاکه که ی له گه ڵداکردوین ده ناسرێته وه . 
ئه ویش به رانبه ر کرده وه که ی و به هاکانی به رپرسه . من ڕێخۆشکه ری بووم و به  هۆی 

منه وه  کرده وه که ی هه ڵسوڕاندوه . 
له  ڕوانگ���ه ی ئه م بڕوانامه ی���ه وه  بوون-بۆ-خۆ پڕۆژه ی خۆشه ویس���تی یان ڕق 
ده خاته گه ر و ناتوانێت بیر له  بوونی که س���انی دیک���ه  نه کاته وه . ئاکامی دووه می 
بۆچوونه کانمان له وێدایه ، که  ڕق، ڕقه  به رانبه ر که س���انی دیکه  له  یه ک که س���دا. 
ئه وه ی من هانده دات دوای مردنی که سێک بکه وم بوونی گشتی که سانی دیکه یه . ئه و 
که سه ی ڕقم لێیه تی نوێنه رایه تی هه موو که سانی دیکه  ده کات. پڕۆژه ی تێپه ڕبوونم 
به سه ر ئه ودا تێپه ڕبوونه  به سه ر هه موو که سانی دیکه دا. له  ڕقدا تێگه یشتن ڕه هه ندی 
نامۆبوونم و به کۆیله بوونم له ئاستی که سانی دیکه دا ڕوونده کاته وه . تێپه ڕکردنی ئه م 
به کۆیله بوونه ی���ه  ده بێت به  پڕۆژه . ئه مه یه  ڕق ده کات به  هه س���تکردنێکی تاریک؛ 
هه س���تکردنێک، که  ده یه وێت که س���ێکی دیکه  به بێ ڕازیبوون���ی خه فه  بکات. من 
ڕازی نیم که س���ێک ڕقی له  که سێکی دیکه  بێت؛ من ده مه وێت تێپه ڕیبکه م چونکه  
هه رچه نده  ڕقه که  ڕوو له  من ناکات، به اڵم په یوه ندی به  منه وه  هه یه  و به رانبه ر منیش 
به کاردێت. له ڕاستیدا ده یه وێت من بڕوخێنێت، نه ک له به ر ئه وه ی من خه فه ده کات، 
به ڵکو له  بنه ڕه تدا داوای ڕازیبوونی من ناکات. ڕق ده یه وێت به رانبه ر ڕق ڕاوه ستێت. 

ڕق بڕواکردنێکی نائاسایییه  به  سه ربه ستی که سه  ڕقاوییه که .
ڕقی���ش خۆبه زێنه . پڕۆژه ی س���ه ره تایی ڕق خه فه کردنی ئاگامه ندی که س���انی 
دیکه یه . ئه گه ر له م پرۆژه یه دا س���ه رکه وتوش بێت، بۆنموونه ، له م ساته دا بتوانێت 
که س���ه که  له ناوبه رێت ناتوانێت ڕێگه ی سه رهه ڵدانی بوونی که سه که  له  بنه ڕه ته وه  
بگرێت. ئه گه ر سه رکه وتنی ڕق له  تێکشکانی که سه که دا بێت، ئه وا ئه مکاره  بڕوانامه  
به  بووبی که سکه  ده دات. ڕاسته وخۆ بوونم-بۆ-که سانی دیکه ، له  خلیسکانمدا به ره و 
ڕابردوو، ده بێ���ت به  ڕه هه ندێکی له  چاره به ده ری بوونم. من هه رگیز ناتوانم خۆمی 
لێ ڕزگار بکه م. ده ش���ێ هه ندێک بڵێن من له  ڕابردووم ڕاده که م و خۆم به  ئێس���تا 
ده گه یه نم، له  داهاتووش���دا خۆمی لێ ده ربازده که م. به اڵم وا نییه . ئه وه ی بووه  به  
بوون-بۆ-که سانی دیکه ، ئه گه ر که سانی دیکه ش خه فه کرابن هێشتا بوونی له  هه موو 
ڕۆژه ک���ه دا زه هراوی کراوه . ئه و ناتوانێت بوونی خۆی به بێ ئه وان ببینێت و بوونه  
نامۆکراوه که ی بدۆزێته وه . هه موو ئومێدێکی بۆ کارکردن له س���ه ر نامۆبوونه که شی 
دۆڕاندووه  و بۆ به رژه وه ندی خۆی به کاری ناهێنێت چونکه  که سه که ی ئه م ده یه وێت 
له ناویبه رێ���ت کلیلی نامۆبوونه که ی هه ڵگرت���ووه  و له گه ڵ خۆیدا ده یباته  نێو گۆڕ. 
من به  مردنی که سه که  ده بم به  شتێکی نه گۆڕ و بێچاره  له نێو ڕابردوومدا ده چه قم. 
له ئێستاشدا به وجۆره  ده مێنمه وه ، ئه گه ر له  حوکمدان و بۆچوونه کانی ئه ودا پڕۆژه  

و شێوازی ژیانم بهێڵمه وه . 
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مردنی که س���ه که ، وه کو مردنی خۆم، م���ن ده کات به  بابه تێکی له  چاره به ده ر. 
که وابوو، س���ه رکه وتنی ڕق له گه ڵ س���ه رهه ڵدانیدا ڕوخانی خۆشی پێیه . ڕق ئێمه  
له  س���وڕانه وه ی نێو بازنه که  ڕزگار ناکات. به ڵکو دوا هه وڵدانێکی بێهوده یه . پاش 
ئ���ه م ڕوخانه  ئه وه ی بۆ بوون-بۆ-خ���ۆ ده مێنێته وه  گه ڕانه وه یه تی بۆ نێو بازنه که  و 
دیوگۆڕانێتی له نێوان هه ردوو هه ڵوێسته  بنه ڕه تییه کاندا.                                            

3 . بوون-له گه ڵ و ”ئێمه ”
 بێگومان که س���ێک ده ریده بڕێت باس���ه که مان ناته واوه  چونکه  ل���ه و ئه زمونه  
کۆنکرێتییان���ه   دوای���ن، که  په یوه ندی نێوان ئێمه  و که س���انی دیک���ه  به ره نگاری 
ده رناخات. هه روه ها دروس���ته  هه ندێک جار چه مکی ”ئێمه ” به کارده هێنین. بوون و 
پێویستی ئه م شێوازه  ڕێزمانییه  ئامژه  بۆ ئه زمونی بوون-له گه ڵدا ده کات. ده کرێت 
”ئێمه ” به  بکه ر دابنێین و له م شێوازه دا )کۆ(یه  بۆ ”من”. گومانیش له  په یوه ندی 
نێوان ڕێزمان و بیرۆکه دا ناکرێت. له ڕاس���تیدا، پێویس���ته  به  پرس���یارکردنه که دا 
بچینه وه  و له  په یوه ندی نێوان زمان و بیرۆکه  بکۆڵینه وه . له گه ڵ ئه مه شدا دروسته  
بکه ری)ئێمه ( به بێ به ستنه وه ی به  بیرۆکه ی کۆی بکه ره کانه وه ، که  خۆیان، وه کو 
)خۆ( ده ناس���نه وه ، ده رناکه وێت. ئه گه ر ئ���ه م کاره نه کرێت، ئه وا چه مکی )ئێمه ( 
ده بێت به  هه ڵگ���ری کۆمه ڵێک ئه زمونی نه ب���ڕاوه . ئه زمونه کانیش پێش ئه زمونی 
من���ی به بابه تکراو بۆ که س���انی دیکه  و ئه وانی به بابه تکراوی���ش بۆ من ده که ون و 
ناکۆک ڕاده وه س���تن. له نێو)ئێمه (دا که س به بابه ت نه ک���راوه . )ئێمه ( هه موو ئه و 
خۆیانه  ده گرێته وه ، که  خۆیه تی خۆیان پاراستوه . هێشتا ئه م پاراستن و بڕواکردنه  
به  یه کدی بابه تی ئاش���کراکراوی توێژینه وه  نییه ؛ ئه وه ی ئاش���کرایه  کارکردنێکی 
هاوبه ش یان هه س���تکردنێکی هاوبه ش���ه . )ئێمه ( به رگری ده که ین، )ئێمه ( هێرش 
ده به ین، )ئێمه ( ئازاره  ویژدانییه که  تاوانبارده که ین،)ئێمه ( ده ڕوانینه  ئێره  و ئه وێ. 
بڕواکردن به  خۆیه تی تاکه کان له و بڕواکردنه  ده چێت، که  ئاگامه ندی به رانبه ر بوونی 
خۆی له  پێش تێڕاماندا هه یبوو. چاکترین نموونه  بۆ)ئێمه ( بینه رانی شانۆگه رییه ، 
که  بیرکردنه وه یان بۆ تێگه یش���تن له  دیمه نی ئه ندێشاوی و داهاتووی ڕووداوه کان و 
پاڵه وانه کان و خیانه تکه ره کانه وه  ماندووکردوه . ئه و بینه ره ی نوێنه ری ئاگایی بینه ر 
ده کات خ���ۆی به و ئاگامه ندییه  هاو-بینه ره ی بین���ه ران ده رناخات. هه موو ده زانین 
چۆن به  بینینی کورس���ییه  چۆڵه کانی نیوه ی هۆڵه که  ش���ه رمه زارده بین و تامه زرۆ 
بوونه که شمان هۆڵه که  پڕده کات. هه روه ها، بوونمان، وه کو خۆ له نێو ئه زموونه کاندا 

له  هه موو حاڵه تێکدا سه رهه ڵده دات.
من له سه رشۆس���ته ی به رده م قاوه خانه که  ڕاوه ستاوم؛ ته ماشای که سانی دیکه  
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ده که م و ده زانم ته ماشاده کرێم. لێره دا، به رانبه ر ئه وان به ره نگارانه  ده وه ستم)ئه وان 
ب���ۆ من و من بۆ ئ���ه وان به بابه ت کراوین(. به اڵم، کتوپڕ چه ند ڕووداوێک له س���ه ر 
شه قامه که  دێنه  پێش؛ بۆنموونه  ته کسییه ک و ئوتۆمۆبیلێکی جیپ به یه کدا ده ده ن. 
من ده بم به  ته ماشاکه ر، بوونی خۆم به بێ تێڕامان ده بینم، که  له گه ڵ ’ئێمه ’دا خۆی 
خه ریککردوه . به ره نگارییه که ی پێش���و دیارنامێنێ���ت و ئاگامه ندییه که ی ده بێت به  
بنه مای ’ئێمه ’ و هه موو که سه کان ده گرێته وه : ’ئێمه ’ ده روانینه  ڕووداوه که ، ’ئێمه ’ 
به شداریده که ین. ئه م نادوژمنکارییه یه، که   ڕۆمانییه کان به )یه کدابوون( ناوزه دیانکرد. 
لێره دا، ده گه ڕێینه وه  بۆ چه مکی بوون-له گه ڵی هایدیگه ر. ئایا ڕه خنه که ی پێشومان 

]له سه ر هایدیگه ر[ ڕه وابوو؟
ئه و خاڵه ی لێره دا ده مانه وێت باسیبکه ین ئه وه یه ، که  گومان له  ئه زمونی ’ئێمه ’ 
ناکه ین. ته نیا ئه و الیه نه  سنورداره مان ڕوونکرده وه ، که  ئه زمونه که  نابێت به  بنه مای 
ئاگامه ندی ئێمه  بۆ که س���انی دیکه . ئاش���کرایه ، نابێت به  بنه مای ئۆنتۆلۆجی بۆ 
ڕاسته قینه ی بوونی مرۆڤ؛ ئێمه  سه لماندمان، که  بوونی بوون-بۆ-خۆ له نێو که سانی 
دیک���ه دا له  بنه ڕه ته وه  مێتافیزیکی و فاکتۆرێک���ی هه ڵکه وتوش بوو. بێجگه  له مه ، 
’ئێمه ’ خۆیه کی هاوبه ش���ی ئاگامه ندی نییه . ئه وشته  نوێیه  ش نییه ، که  به شه کانی 
تێپه ڕیشیان بکات. ’ئێمه ’ له نێو ئه زمونی تاکه که سدایه ؛ پێویستیش ناکات هه موو 
که سانی نێو قاوه خانه که  ئاگایان له م ئه زموونه  بێت، تاکو من له  ’ئێمه ’ به ئاگابم. 
هه مووم���ان ده زانین واتای ئه م دایه لۆگه  له  ژیان���ی ڕۆژانه ماندا چییه ، که  ده ڵێێن، 
”ئیمه  ناڕازاین” یان ”به اڵم، نا تۆ به  ناوی خۆته وه  بدوێ.” ئه مه  بوونی ’ئێمه ’ به  
ش���ێواوی ده رده خات. ئه گه ر ئه مه  دروس���ت بێت، بۆ ئه وه ی ئاگامه ندی بگاته  ئه و 
حاڵه ته ی ’ئێمه ’ی تێدا به رجه سته  بێت، پێویسته  خۆی بخاته  نێو کۆمه ڵه وه  و به 
 ش���ێوه یه کی دیکه  خۆی ده ربخات؛ واته ، وه کو به رزێتییه کی به رز یان به رزێتییه کی 
به رزکراو. ’ئێمه ’ ئه زمونێکی تایبه ت  له  حاڵه تی تایبه تی و له سه ر بنه مای بوون-بۆ-
ئه وان به گشتی ده ناسرێت. بوون-بۆ-که سانی دیکه  پێش بوون-له گه ڵ-که سانی دیکه  

ده که وێت و ده یهێنێته  کایه وه . 
ئه و فه یله س���وفه ی له  واتای ’ئێمه ’ ده کۆڵێته وه  ده بێ وریا بێت و بزانێت باسی 
چیده کات. ته نیا ئێمه -وه کو-خۆ نییه ؛ به  هۆی ڕێزمانه وه  فێرده بین، که  ئێمه -وه کو-
ته واوک���ه ر و ئێمه -وه کو-بابه تیش هه ین.)65( تاکو ئێره  هه رچییه کمان باس���کردوه  
65   واتای ئه م دوو جۆره ی ’ئێمه ’ له  ڕیزمانی کوردییدا ده رناکه وێت. ’ئیمه ’ به گوێره ی دانانی له  
ڕسته دا، به پێچه وانه ی زمانی ئینگلیزییه وه ، ناگۆڕێت. بۆنموونه  له م دوو ڕسته یه دا:)ئێمه  نانمان خوارد 
یان ئه وان نانیان بۆ ئێمه  هێنا.( گۆرانی به سه ردا نایه ت. له هه ردوو ڕسته که دا ’ئێمه ’ نوسراوه ، به اڵم 
ئینگلیزییدا  له  زمانی  له  ڕێزماندا هه یه . جیاوازییه که یان به  نوسین  دوو جێگه  و دۆخی جیاوازیان 

ئاشکرا ده رده که وێت.)وه رگێڕ(
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ئاش���کرای ده کات ’ئێمه’  له  ده سته واژه ی ”ئێمه  ته ماشای ئه وان ده که ین” ناخرێته  
س���ه ر هه مان زه مینه ی ئۆنتۆلۆجی ’ئێمه ’ که  له  ده س���ته واژه ی ”ئه وان ته ماشای 
ئێم���ه  ده که ن” ده رده بڕێت. ئه مه ش په یوه ندی به  خۆگه رایه تییه کی ڕووته وه  نییه . 
له و ده س���ته واژه یه دا، که  ده ڵێین، ”ئه وان ته ماشای من ده که ن” بوونی خۆم، وه کو 
بابه ت بۆ که س���انی دیکه  نیش���انده ده م. منی به رزێتییه کی به رزێتی نامۆده کرێم. 
ئه گه ر ده س���ته واژه که  ”ئه وان ته ماشای ئێمه  ده که ن” ئه زمونێکی ڕاسته قینه  بێت، 
ئه وا ده یس���ه لمێنم، که  خۆم خس���تۆته  نێو کۆمه ڵێکه وه  و هه موو)من(ه کان تیایدا 
نامۆکراون. ’ئێمه ’ هه موو پێکه وه  بووین به بابه ت. که وابوو، دوو ش���ێوازی ئه زمونی 
جیاوازی ’ئێمه ’ هه یه : ئه و دوو ش���ێوازه ش ئاماژه  بۆ بوون-له نێو-ته ماش���اکردن و 
بوونێکی ته ماش���اکراو ده کات، که  بنه ڕه ت���ی په یوه ندییه کانی بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ 

که سانی دیکه دا دیاریده کات. ئێستاش له م دوو شێوازه ی ’ئێمه ’ ده کۆڵێنه وه . 

ئه لف. ئێمه ی بابه ت 
توێژینه وه که مان به  ئه زمونی دووه م ده ستپێده که ین؛ واتاکه ی ئاسانتر ڕوونده بێته وه  
و یارمه تیمان ده دات له  بوونی که س���انی دیکه  تێبگه ین. یه که م، پێویسته  بزانین، 
که  ئێمه ی بابه ت له نێو جیهاندا ڕاگیرده کات. وه کو نامۆبوونێکی به رده وام ده که وێته  
نێو ئه زمونی ش���ه رمکردنه وه . ئه مه ش له و دیمه نه دا ده رده که وێت، که  ژنێکی جوان 
ده چێت زیندانییه ک له س���ه ر به له مه که  ده بینێت و ته ماش���ای کارکردن و ژیانی پڕ 
ئازاری ده کات. زیندانییه که ش خه ریکه  له  نێو شه رم و توڕه  بوونییدا بخنکێت. ئه مه  

شه رمکردن و نامۆبوونێکی گشتییه . 
ئای���ا چۆن تاکێک له نێو کۆمه ڵێکی به  بابه تکراو هه س���ت به  بابه تبوونی خۆی 
ده کات؟ بۆ وه اڵمدانه وه ی ئه م پرسیاره  بۆ خه سڵه تی بنه ڕه تیی بوونمان بۆ-که سانی 

دیکه  ده گه ڕینینه وه . 
لێره وه  ته ماش���ای ئه و حاڵه ته  ده که ین من به  ته نیا تیایدا ڕووبه ڕووی که سێک 
ده بمه وه . هه ردووکمان ده ڕوانینه  یه کدی. من ده مه وێ به رزێتییه که ی ئه و ڕه تبکه م 
یان هه س���ت به  به رزێتییه که ی خۆم ده که م و هه موو ئه گه ره کانیش���م به  مردوویی 
ده بینم. من و ئه و ده بین به  دووانه  و له نێو ئه م هه ڵوێسته دا په یوه ندی دروستده که ین. 
هه ڵوێس���ته که ش بوونێکی ڕاس���ته قینه ی بۆ من و ئه و هه یه . ڕووبه ڕووبوو نه وه که  و 
په یوه ندییه که مان به  شێوه یه کی دیکه  نابینرێت. به اڵم ئه و خاڵه مان باسنه کردووه ، 
که  په یوه ندییه که مان له س���ه ر زه مینه یه  کی نه ب���ڕاوی په یوه ندییه کانی هه ردووکمان 
له گه ڵ که س���انی دیکه دا ڕاگیرده کرێت؛ ئ���ه وه ش ئاگامه ندییه کانه ، که  به  ڕواڵه ت 
هه موو ئه گه رییان پێکهێناوه . له  ئاکامدا، په یوه ندییه که م له گه ڵ ئه م که س���ه دا، که  
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له پێشتر هه س���تمپێکرد و بوو به  بناخه  بۆ بوونم-بۆ-که سانی دیکه  یان په یوه ندی 
ئه و له گه ڵ مندا له  هه موو حاڵه تێک و له ژێر باری هه موو هانده رێکدا له نێو ئه زموندا 
ده بێت به  بابه ت بۆ که س���انی دیکه . ئه مه ش له گه ڵ ئاماده بوونی که سی سێیه مدا 
باشتر ده رده که وێت. گریمان، بۆنموونه ، که سێک ده ڕوانێته  من. له محاڵه ته دا بوونم 
به  نامۆیی ده بینم. که سی سێیه میش کتوپڕ  ده رده که وێت. ئه گه ر ئه ویش بڕوانێته  
م���ن ئه وا هه ردووکیان ده بن به  کۆمه ڵ، وه کو ’ئ���ه وان’ )ئه وانی خۆ( له ڕێگه ی به  
نامۆبوون���ی منه وه . ’ئه وان’ ڕوو له   ’که س���ێک’ ده ک���ه ن، که  تاکێکه  و به )که س( 
دانانرێت. ڕاسته قینه ی ته ماشاکردنه که ش ناگۆڕێت و بنه ڕه تی نامۆبوونه که شم پته وتر 
ناکات. ئه گه ر که سی سێیه م ته ماشای ئه و که سه  بکات، که  ته ماشای من ده کات، 
کێش���ه که  ئاڵۆزتر ده بێت. من که سی سێیه م ڕاس���ته وخۆ نابینم، به ڵکو له ڕێگه ی 
که سه که وه  ده یبینم، که  ته ماشایکراوه . که وابوو، به رزێتی سێیه م به رزێتییه که  ئه و 
به رزێتییه  ڕه تده کات، که  به رزێتی منی ڕه تکردوه  و هه موو چه کێکی لێده س���ه نێت. 
لێره دا زه مینه یه کی چه ق وه س���تاو ده بینرێت، ک���ه  زوو له ناوده چێت و ده فه وتێت. 
ئه مه ش وابه سته  به  هه ڵوێستی منه وه  و بڕیاردانم له گه ڵ که سی سێیه مدا ڕێکه وم و 

هه ردووکمان بڕوانینه  که سه که ی به بابه تکراوه . 
له م حاڵه ته دا من هه ست به  ’ئێمه ’، وه کو خۆ ده که م، که  له  دواییدا باسیده که ین. 
هه ره ها ده توانم ته ماشای که سی سێیه م بکه م و به رزێتییه که ی ڕه تبکه م. ئه مه ش، 
که سی سێێه م به بابه ت ده کات و ئه گه ره کانی ده مرێنێت. به اڵم ته ماشای که سه که ش 
ده کات، که  ده ڕوانێته  من. ئه مه  ئه و هه ڵوێس���ته  دێنێته  پێش، که  تیایدا من ده بم 
به بابه ت بۆ که س���ی دووه م، ئه ویش ده بێت به بابه ت بۆ که س���ی س���ێیه م و که سی 
سێیه میش بۆ من ده بێت به بابه ت. سه ربه ستیش له سه ر بناخه ی یه کێک یان دووان 

له م په یوه ندییانه  بونیاد بۆ هه ڵوێسته که  پێکده هێنێت. 
ڕووده دات که سی سێیه میش بڕوانێته  ئه و که سه ی من ته ماشای ده که م. لێره دا، 
من ده توانم ته ماش���ای هه ردووکیان بکه م و ته ماش���اکردنه که ی که سی سێیه میش 
چه ک بکه م. که س���ه که  و که س���ی س���ێیه م بۆ من ده بن به )ئه وان(ی به بابه تکراو. 
به بێ ئه وه ی که س���ی س���ێیه میش ببینم ده توانم له ڕێگه ی که سه که وه ، که  هه ست 
ده کات ته ماشاده کرێت، ته ماشاکردنه ی بگرم. ئه مه ش ناسینه وه ی به رزێتی سێیه مه  
له ڕێگه ی که سه که وه . ئه زمونی سێیه م نامۆ بوونێکی ڕادیکاڵی که سه که  ده رده خات. 
که سه که ش ده یه وێت له نێو جیهانی مندا خۆی ده ربازبکات؛ له وه  زۆرتر من ناتوانم 
داگیریبکه م؛ بووه  به  بابه ت بۆ که س���ێکی دیک���ه  و به رزێتییه کی دیکه . که وابوو، 
خه سڵه تی خۆی، وه کو بابه ت ونناکات و ته نیا ئاڵۆزی و ته مومژاوی ده بێت. نه ک 
به  هۆی به رزێتییه که یه وه ، به ڵکو له ڕێگه ی به رزێتی که سی سێیه مه وه  خۆی له  من 
ڕزگارده کات. هه رش���تێک له باره یه وه  بزانم ئه و ب���ه وی دی ده هێڵێته وه . بۆ ئه وه ی 
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جارێکی دیکه  داگیریبکه م، ده بێت بڕوانمه  که سی سێیه م و بیکه م به بابه ت. ئه مه ش، 
یه که مجار، ڕوونادات چونکه  له وانه یه  که سانی دیکه ش هه بن ته ماشای که سی سێیه م 
بکه ن. به رده وام که سانێک هه بن، که  من نایانبینم. ئه مه  بناخه ی ئه وان-وه کو-بابه ت 
ده له قێنێت و بوون-بۆ-خۆش به رده وام هه وڵده دات ئه وان به بابه ت بکات و داگیریان 

بکات. له به ر ئه م هۆیه شه  دڵداره کان په نا بۆ ته نیایی ده به ن. 
ئاشکرایه ، ده زانم له وکاته دا ته ماشای که سه که  ده که م که سی سێیه م ته ماشای 
من ده کات. ئه مه ش من نامۆده کات و نامۆبوونی که س���ه که ش ده بینم. ئه گه ره کانی 
م���ن له  به کارهێنانی که س���ه که دا، وه کو ئامێر و له ناوبردن���ی ئه گه ره کانی بوونی، 
به رزێتیییه ک���ه ی من، که  ده یه وێت به رزێتی ئه و ڕه تب���کات و به  ئاکامه کانی بگات 
ده بێته وه  به  به رزێتییه کی به رزکراو. که س���ه که  نابێت���ه وه  به )خۆ(، به اڵم من ئه و 
ڕاس���تییه م ب���ۆ ده رده که وێت، که  ناتوانم ئه و به بابه تی بهێڵم���ه وه . ئه و ده بێت به 
 ش���تێکی بێ الیه ن؛ ش���تێک له وێدایه  و منیش ناتوانم هیچ���ی لێبکه م. بۆنموونه ، 
له وحاڵه ت���ه  ده چێت، که  ده بینم که س���ێک لێدان و ئه ش���که نجه  ده درێ و ناتوانم 

یارمه تی بده م. 
ده رکه وتنی که سی سێیه م من ده بڕێت. مرۆڤه که  ئه وه  نییه  لێدان ده خوات یان 
س���وکایه تی پێکراوه ؛ به ڵکو هه بوویه کی ڕووته . ل���ه وه  زۆرتر به  چی دیکه  نابێت. 
له ڕێگه ی که سی سێیه مه وه  گۆڕانی به سه ردا دێت؛ من له سه ر زاری که سی سێیه مه وه  
ده یبس���تم، که  ئه و نه یتوانیوه  به رگری له  خۆی بکات یان من پێی ده ڵێم،)ش���ه رم 
ناکه یت له  که س���ێک ده ده یت، ک���ه  ناتوانێت به رگری له  خ���ۆی بکات؟( حاڵه تی 
بێ ده سته اڵتی که س���ه که  به  ئاماده بوونی که سی سێیه م ده سه لمێنرێت. نابێت به  
به شێک له  جیهانی من؛ به ڵکو به شێک له و جیهانه ی من و که سه  بێ ده سته اڵته که  

بۆ که سی سێیه م تیایدا ده ژین. 
ئه م���ه ش ئێمه  ده خاته  به رده م ئه و کێش���ه یه ی ده مانه وێت له س���ه ری بدوێین: 
من و که س���انی دیکه  له به ره نگاریدا ده ژین. که س���ی س���ێیه میش سه رهه ڵده دات و 
هه ردووکمان له نێو ته ماش���اکردنه که یدا کۆده کاته وه . من نامۆبوون و بوون به باتی 
بوونمی پێده سه لمێنم. بۆ که سێکی دیکه  من ده بم به  بابه تێک له نێو ئه و جیهانه دا، 
که  من خاوه نی نیم. به اڵم ئه و که س���ه ی ته ماش���ام ده کرد یان ته ماش���ای ده کردم 
هه مان گۆڕانکاری به س���ه ردا دێت. ئه ویش بۆ که س���ی سێیه م ده بێ به بابه ت له نێو 
جیهاندا. دوو هه ڵوێس���ت له پێش سه رهه ڵدانی که سی سێیه مدا هه بوون؛ یه که میان 
له نێو ده سته اڵتی که سه که دا من به  ئامێر دانراوم، دووه میش به پێچه وانه وه  ئه ویش 
بۆ من بوو به  ئامێر. له هه ر یه کێک له م هه ڵوێس���تانه دا مردنی ئه گه ره کانی تێدایه . 
له گه ڵ س���ه رهه ڵدانی که سی سێیه مدا من هه ست به  نامۆبوونی ئه گه ره کانم ده که م. 
به هه مان شێوه ش، ئه گه ره کانی ئه ویش ده مرن. هه ڵوێسته که  له ناو ناچێت، به ڵکو 
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له ژێر ده سته اڵت و له نێو جیهانی هه ردووکماندا ده رده چێت. ده بێت به  پێکهاته یه کی 
ده ره ک���ی له نێو جیهانی که س���ی س���ێیه مدا. له نێو جیهانی س���ێیه مدا ده بینرێت، 
حوکمی به س���ه ردا ده د رێت، تێپه ڕده کرێ���ت یان به کارده هێنرێت. ب���ه اڵم بونیاده  
دامه زرێنراوه ک���ه ی له  بوونی منه وه  بۆ که س���ه که  یان له  ئ���ه وه وه  بۆ من نامێنێت. 
هه موو ئه گه ره کانمان له گه ڵ سه رهه ڵدانی که سی سێیه مدا له ناوده چن. من، کتوپڕ، 
بوونێکی ده ره کی هه ڵوێس���ته که  له نێو جیهاندا ده بینم. که  من و که س���ه که  یه ک 
ده گرین و دژوه ستاو ڕوو له  یه کدی ناکه ین. من له ده ره وه  و له گه ڵ که سه که دا له نێو 
ده اڵقه یه کی ده ره کی ڕاده وه س���تین و خۆش���مان ناتوێنینه وه . ده اڵقه که  ئه و الیه نه  
هه مووگه رییه یه ، که  من و که سه که  تیایدا جیاناکرێنه وه  و له گه ڵیدا ڕێده که وم. بوونم 
له وێدا بۆ که س���ی سێیه مه . به مجۆره ش بیر له  بوونی که سه که ی دیکه  ده که مه وه . 
من و که س���ه که  ل���ه ده ره وه ی بوونی خۆماندا مامه ڵه  له گ���ه ڵ یه کدی ده که ین. من 
بیرۆکه ی مامه ڵه کردنه که م هه ڵگرتوه  به بێ ئه وه ی له  واتاکه ی تێبگه م؛ ناسینه وه ی 
لێپرسینه وه که م و لێپرسینه وه ی که سه که شه  هه ردووکمان به  ئێمه ی-بابه ت ده کات. 
که وابوو، ئێمه ی-بابه ت، هه رگیز خۆمان ناناس���ین و ناخرێینه  به ر ئه زمون. ئه وه ی 
له نێو ئه زموندا ده رده که وێت هه ڵوێستی هاوکاریکردنه  له گه ڵ که سه که دا. بیرۆکه ی 

لێپرسینه وه که م له نێو هه ڵوێسته که دا ’ئێمه ’ی ده رخست. 
م���ن ده توانم، پێش ئاماده بوونی که س���ی س���ێیه م، بڵێم،)من دژی که س���ه که  
ده جه نگم( کاتێک که س���ی س���ێیه م ئاماده ده بێ���ت ئه گه ره کانی من و که س���ه که  
له ناوده چن. زۆریش���م لێده کرێت بیس���ه لمێنم)ئێمه  جه نگ دژی یه کدی ده که ین.( 
له ڕاس���تیدا ده سته واژه ی)من له گه ڵ ئه ودا ده جه نگم و ئه ویش له گه ڵ مندا( ده بێت 
به  ش���تێکی نادروست. ڕاس���تییه که ی له وێدایه ، که  من دژی ئه و ده جه نگم چونکه  
ئه و دژی من ده جه نگێت. پڕۆژه ی به ره نگاریبوونه وه که  له نێو مێشکی هه ردووکماندا 
گه رای داناوه . بۆ که س���ی س���ێیه میش یه کیان گرتوه  و له  پ���رۆژه ی ئه وان-وه کو 
بابه ت، که  له  ته ماش���اکردنه که یدا به رجه سته  بوو، سه رهه ڵده دات. من خۆم له نێو 
ته ماش���اکردنی که سی سێیه مدا به  به شێکی دانه بڕاوی ’ئه وان’ ده بینم. ’ئه وان’یش 

خاوه ن خۆبوون و کراون به )ئێمه (. 
تێڕامان���ی ئاگامه ن���دی ته وان���ای دۆزینه وه ی)ئێم���ه (ی نیی���ه . بوون-بۆ-خۆ 
له مامه ڵه کردنه ک���ه دا ده رده چێت و خۆی دژی به رانبه ر که س���انی دیکه  ڕاده گرێت. 
پێویسته  بزانین هه ستکردن به  به شێک له  ئێمه ی بابه ت نامۆبوونێکی ڕادیکااڵنه یه  
چونکه  بوون-بۆ-خۆ له م هه ڵویسته دا خۆی نابینێت و بووه  به  ئه وان. ئێمه ی بابه ت، 
ل���ه م ڕووه وه ، ئه زمونێکی کتوپڕی بارودۆخی مرۆڤانه یه  و فاکتۆرێکی ده ره کییه  له 
 مامه ڵه کردن له گه ڵ که سانی دیکه دا. هه رچه نده  ئێمه ی بابه ت ڕووداوێکه  هاوکاریکردن 
ده رده خات واتاکه ی ئه و بارودۆخه  تایبه تییه  ڕه تده کات، که  ئه زمونه که ی تێدا ڕووده دات 
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و منیش هه وڵده ده م، وه کو بابه ت ببم به  به شێک له  هه مووی مرۆڤایه تی]به بێ که سی 
سێیه م[. که وابوو، ئه زمونه که  شه رمه زاری و بێ ته واناییه : ئه و مرۆڤه ی هه ستده کات 
له گه ڵ که س���انی دیکه دا بووه  به )ئێمه ( له نێو تۆڕی بوونێکی س���ه یر و نه بڕاوه دا 
گیرده خوات. به بێ کۆمه ک نامۆده بێت. هه ندێک ئه زمون له وانی دیکه  زۆرتر)ئێمه ( 
ده رده خه ن. به تایبه تی له  کارکردنێکی کۆمه اڵیه تیدا: کاتێک چه ند که سێک پێکه وه  
کارده که ن که س���ی سێیه م ته ماش���ایان ده کات به رهه مه که یان ده بێت به  به رهه می 
کارکردنی )ئێمه (. کاره کانی من ده به سترێت به  کاره کانی که سه که ی ته نیشتمه وه  
و ئه ویش به وه ی که س���ێکی دیکه وه . ئه م���ه ش بیرۆکه ی)ئێمه ( پێکده هێنێت. هه ر 
تاکه مان خۆی وه کو)ئێمه ( له  ئاستی به رهه مه   دروستکراوه که دا ده بینێت. به رهه مه  
دروستکراوه که ش مۆری خۆی ده خاته  سه ر ئێمه ، وه کو ئامێرێک ده ر مانده خات، که  

بۆ مه به ستێکی دیاریکراو دانراوین. 
ئه گه ر بوونی)ئێمه ( له  هه ندێک ئه زموندا باش���تر به رجه س���ته  بێت، پێویسته  
ئه و خاڵه ش���مان له بیر بێت، که  هه موو هه ڵوێستێکی مرۆڤانه ، مادام مامه ڵه  له گه ڵ 
که سانی دیکه دا ده کات، هه رکاتێک که سی سێیه م ئاماده بێت، )ئێمه (ی تێدا دروست 
ده بێت. من له پشت ئه و که س���ه وه  پیاسه ده که م و پشتی ده بینم، مامه ڵه کردنیشم 
له گه ڵیدا که مه . به اڵم کاتێک که س���ێکی دیکه  ته ماش���ای من و ش���ه قامه که  و ئه و 
ده کات، من و ئه و ده بین به )ئێمه (؛ ئێمه  له س���ه ر شه قامی بلۆمێت له  به یانییه کی 
مانگی مایسدا پیاسه ده که ین. ته ماشاکردنه که ی من و ئه و کۆده کاته وه  و به )ئێمه (

مان ده کات.
به پێچه وانه شه وه ، به وجۆره ی ته ماشا به رجه سته بوونێکی کۆنکرێتی ئه زمونی منه  
بۆ که س���ه که ، به وجۆره ی بوونی خۆم بۆ که سه که  ده بینم له ده ره وه ی ته ماشاکردن 
ده بینم، ئه وا مه رجیش نییه  ته ماشاکردنێکی کۆنکرێتی له ناوه وه ی ئێمه دا ببێت به  
بناخه  بۆ هه ستکردن به  بوونمان، وه کو )ئێمه (یه کی پێکهاتوو. مادام هه موویه کی 
پێکه وه  نه نوس���اوی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤانه  هه یه ، ده ش���ێ هه ندێک له  تاکه کانیش 
ل���ه  ئه زمونیاندا خۆیان به )ئێمه ( دابنێن. هه ندێک له م تاکانه  به  خوێن و گۆش���ت 
ئاماده ن و هه ندێکیان ئاماده نین. که وابوو، له  ئاماده بوون و ئاماده نه بوونی که س���ی 
سێیه مدا من خۆم به  خۆیه کی ڕووت داده نێم و ده بم به  به شێکی نه پچڕاو له )ئێمه (. 
ئه مه ش شێوازێکی بوونی)ئێمه ( دیاریده کات، به تایبه تی ئه و شێوازه ی به )ئاگایی 

چینایه تی( ناوزه دیده که ین. 
ئاش���کرایه ، ئاگایی چینایه تی ش���ێوازێکی تایبه تی)ئێمه (یه  و هه ڵوێس���تێکی 
هاوبه شه . ئه وه نده  گرنگ نییه  چۆن ئه م هه ڵوێسته  پێناسده که ین؛ ئه وه ی بۆ ئێمه  
مه به س���ته  چۆنیه تی)ئێمه (یه ، که  ده مانه وێت باسیبکه ین. ئه گه ر کۆمه ڵ له  ڕووی 
ئابووری و ڕامیارییه وه  به س���ه ر چینی چه وس���اوه  و چه وس���ێنه ردا دابه شبووبێت، 
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هه ڵوێس���تی چینی چه وسێنه ر وێنه ی چینی چه وس���اوه  به  جۆرێک نیشانده دات، 
که  به رده وام له نێو]ته ماش���ای[ که س���ی س���ێیه مدا بێت و به  سه ربه س���تییه که ی 
به رزێتییه که ی���ان تێپه ڕب���کات. کارکردنی گران و خراپی ش���ێوازی گوزه رانی یان 
بێبه ریبوون نییه ، که  چه وس���اوه کان له نێو چینێکدا کۆده کاته وه . هاوکاریکردنه  له  
کاردا)که  له دوایی���دا ڕوونیده که ینه وه ( و ده بێت ب���ه  کارکردنێکی هاوبه ش، وه کو 
ئێمه ی-خۆ و سه لماندنی به رزێتییه که  بۆ مه به ستێکی دیاریکراو. شێوازی گوزه ران 
په یوه ندیداره  و به گوێ���ره ی بارودۆخه کانیش ده گۆڕێت. بێبه ریبوونه کانیش، ئه گه ر 
به ته نیا ته ماش���ایانبکه ین، له  ئاکامی دابڕانی که س���ه کاندا دروستده بن، که  توشی 
ئازارخواردن���ی کردن، نه ک بۆته  هۆکاری یه کگرتنیان و به گش���تیش س���ه رچاوه ی 
ناکۆکییه . دواجاریش، به راوردکردنی ش���ێوازی ژیانی ناخۆش���ی چه وس���اوه کان و 
خۆشگوزه رانی چه وس���ێنه ره کان له الیه ن مرۆڤه  چه وساوه کانه وه  ئاگایی چینایه تی 
پێکناهێنێت؛ هه ڵبه ته  تاکه کان توشی حه س���ودی یان به ڕاده یه ک خه مبارده کات؛ 
به اڵم به هه ستکردن به  لێپرس���ینه وه  به  یه کدییه وه  گرێیاننادات و یه کیان ناگرێت. 
به هه ڵه شدا ده چین ئه گه ر بڵێین له سه ره تاوه  چینی چه وساوه  تێده گه ن ئه م بارودۆخه  
چینی چه وس���ێنه ر سه پاندوویه تی. به پێچه وانه وه ، دامه زراندنی بیردۆزه یه ک له سه ر 
چه وساندنه وه  کاتێکی درێژخایه نی پێویسته . هه روه ها بیردۆزه که ش ته نیا به هایه کی 
زه قی ده بێت. ڕاستییه که ی ئه وه یه ، که  ئه ندامی کۆمه ڵه  چه وساوه که ، وه کو تاکێک 
له نێو کۆمه ڵه که ی خۆیدا و له گه ڵ ئه ندامه کانی دیکه دا له نێو به ره نگاریدایه )بۆنموونه  
له  خۆشه ویس���تی و ڕق و دوژمنایه تیکردندایه .( بارودۆخی خۆی و ئه ندامه کانیش 
واده بینێت، که  ته ماش���اده کرین و ئاگامه ندییه کیش بیریلێده کاته وه ، که  له  ده ست 
ئه م ڕاده کات. )خ���اوه ن کۆیله ( و)ده ره به گ(، )بورژوا( و)س���ه رمایه دار(، ته نیا 
وه کو که س���انی به ده سته اڵت ده رناکه ون، به ڵکو له سه رو ئه مه وه ، که سی سێیه من؛ 
له ده ره وه ی کۆمه ڵه  چه وساوه که ن و کۆمه ڵه  چه وساوه که ش بۆ ئه وان هه ن. که وابوو، 
کۆمه ڵه  چه وساوه که  بۆ ئه وان و سه ربه ستییه که ی ئه وان هه یه . ئه وان به ته ماشاکردن 

ده یهێننه کایه وه . ئه وان بارودۆخی ناسنامه ی من و چه وساوه کان دروستده که ن. 
من بۆ ئه وان له نێو هه ڵوێستدا هه م و له گه ڵ که سانی دیکه دا ڕیزکراوم. ئه گه ره  
مردووه کانی من و ئه وانه ی که س���انی دیکه  هاوته راز کراون. من بۆ ئه وان کرێکارم 
له نێو ته ماشاکردنه که ی ئه وانیشدا خۆم به  یه کێک له  ئه ندامانی سه ربه که سانی دیکه  
ده بینم. ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خشێت، که  له  ته ماشاکردنه که ی ئه واندا ئه و)ئێمه (
یه  ده دۆزمه وه  له ده ره وه ی بوونی مندا ده بێت به )چین(و منیش به  به شێک له  ئه و. 
له م تێڕوانینه وه ، که سی س���ێیه م و ژیانی ناخۆشی ئێمه  ده بێت به  خاوه نی به ها؛ 
س���ه ربه خۆیی که سی سێیه م له  په یوه ندییه که ی به  ئێمه وه  ده رده خات. نامۆبوونی 
ئێمه  به  زه قی ده خاته  به رده ممان. له نێو ئه م ئازار و چه وسانه وه یه دا خۆم به و بوونه  
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ده بینم-که  ته ماشاکراوه -وه کو شتێکیش مامه ڵه  له گه ڵ شته کانی دیکه  ده کات. له به ر 
ڕۆش���نایی ئازارخواردنه که مدا من له نێو که سه کاندا و به ره نگاریم به رانبه ر جیهان و 
فاکتۆری بارودۆخی ژیانم که س���ی س���ێیه م هه ست به  بوونم ده کات. گرنگ نییه  چ 
جۆره  به ره نگارییه ک به رانبه ر جیهان بخه مه گه ر، ئه گه ر که سی سێیه م ئاماده  نه بێت 
خۆم س���ه رکه وتوو ده بینم. به اڵم له گه ڵ ئاماده بوونی که س���ی سێیه مدا هه ست به  

بوونی)خۆمان( وه کو شت ده که م. 
که وابوو، چینی چه وس���اوه  یه کێتییه که ی خۆی له و زانینه وه  وه رده گرێت، که  
چینی چه وسێنه ر له باره یه وه  هه یه تی. ده رکه وتنیش له نێو چه وساوه کاندا و ئاگایی 
چینایه تی شه رمکردنه  به رانبه ر ئێمه ی به  بابه تکراو. ئێمه  له  به شی داهاتوودا باسی 
ئاگای���ی چینایه تی ده که ین و ڕوونیده که ینه وه  چ واتایه کی بۆ تاکێکی چه وس���اوه  

هه یه . 
ئه وه ی بۆ ئێمه  گرنگه  لێره دا باسمانکردوه  ئه زموونی به  بابه تبوونی ئێمه یه ، که  
بوون-بۆ-که سانی دیکه  ده بێت به  پێشمه رجێکی ئاڵۆز بۆی. هه روه ها، ده سته اڵتی 
له ناوبردنیش هه ڵده گرێت چونکه  له ڕێگه ی شه رمکردنه وه  ده ناسرێت. بناخه ی)ئێمه (
ش ئه و کاته ی تاکێک بۆ خودی خۆی ده گه ڕێته وه  و سه قامگیری ده کات ته ماشای 
که سی س���ێیه م ده کات هه ره س ده هێنیت. ئه مه ش یه کێکه  له و ڕێگایانه ی کۆتایی 
به )ئێمه ( ده هێنا. به اڵم له  حاڵه تی ئاگایی چینایه تیدا بناخه ی)ئێمه ( به  گه ڕانه وه ی 
تاکه  که س���ێک بۆ خودی خۆی ناڕوخێت. ده که وێته  س���ه ر پ���ڕۆژه ی ڕزگاریکردنی 

هه مووی)ئێمه ( و گۆڕان له  ئێمه ی بابه ته وه  بۆ ئێمه ی خۆ.
له بنه ڕه ته وه  ئێمه  مامه ڵه مان له گه ڵ پڕۆژه  جۆراوجۆره کان و گۆڕان له و که سه  دا 
کردوه ، که  ته ماشاده کات و ته ماشا ده کرێت؛ ئه مانه  دوو ڕێگه ن بۆ دیاریکردنی بوون-
بۆ-که سانی دیکه . چینی چه وساوه  ده توانین له  په یوه ندییان به  چینی چه وسێنه ره وه  
خۆی���ان به )ئێمه ی خۆ( دابنێن. ئه مه ش ئه و کات���ه  ڕووده دات، که  ئه وان بکه ن به  
بابه ت. لێره دا، ئه زمونی ئێمه ی بابه ت ئاماژه  بۆ ئێمه ی خۆ ده کات. به هه مانشیوه ش، 
له  سایکۆلۆجی ده سته وتاقمێکی ئاژاوه چیدا ئاره زووی شێتانه  ده بینرێت، که  فۆرمێکی 
تایبه تی خۆشه ویس���تییه . ئه و که س���ه ی ده ڵێت)ئێمه ( له نێو کۆمه ڵه که دا پرۆژه ی 
خۆشه ویس���تی ده رده بڕێت، به اڵم داوا له  که سی سێیه م ده کات کۆمه ڵه که  بپارێزێ 
ئه میش ئاماده یه  قوربانی به  سه ربه س���تییه که ی بدات خۆشه ویستیه که ی  ده بیت به  
ماسۆچیزم. له و هه ڵوێسته دا ئاشکرا ده رده که وێت، که  کۆمه ڵه که  خۆی به  خزمه تکار 
داده نێت و ده یه وێت، وه کو بابه ت مامه ڵه ی له گه ڵدا بکرێت. به اڵم کێشه  له گه ڵ پڕۆژه  
جیاوازه کانی تاکه کانی نێو کۆمه ڵه که دا سه رهه ڵده دات. کۆمه ڵه که  له  ته ماشاکردنی 
س���ه رۆکه که دا ی���ان گوته بێژه که  بووه  به  کۆمه ڵ؛ یه کێتییه ک���ی ده ره کی هه یه ، که  
هه ریه کێک له  تاکه کان له نێو ته ماش���اکردنی که سی سێیه مدا ده یدۆزنه وه . که وابوو، 
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هه رتاکه  ده یه وێت بوونی خۆی بسڕێته وه  و به  ده ستی سه رۆکه که وه  ببێت به  ئامێر. 
ئه م ئامێره ش بوونی ئه و بۆ که س���انی دیکه  نییه ؛ هه مووی کۆمه ڵه  به بابه ت کراوه  
ده ره کییه که یه . قه واره ی گه وره ی کۆمه ڵه که  و ڕاس���ته قینه  ده ره کییه که ی ده بن به  
جێگه ی سه رسوڕمان بۆ تاکه کان. هه ریه کێک له  ئه وان ده یه وێت له نێو کۆمه ڵه که دا 

و به  ڕێگه ی ته ماشاکردنی سه رۆکه که  بتوێته وه . 
له م نموونانه دا ده رده که وێت ئێمه ی بابه ت له نێو ڕووداوێکی کۆنکرێتییدا هه میشه  
خ���ۆی له نێو الیه نێکدا ده توێنێته وه  و الیه نه که ی دیک���ه ی هه مووگیری مرۆڤایه تی 
له بی���رده کات. ئێمه  له به رده م ئه واندا و ته ماش���اکردنه که یان ده مانکات به )ئێمه (. 
ئه م���ه ش ئاماژه  بۆ ئه و خاڵه  ده کات، که  پڕۆژه ی ڕووتکراوه  و نه ناس���راوی بوون-
بۆ-خۆ به رانبه ر هه مووگیری خۆ و که س���انی دیکه  ده توانێت دابنرێت. ئه م کاره ش 
به بێ بوونی که س���ی س���ێیه م ئه نجام نادرێت، که  له نێو چاوی ئ���ه ودا مرۆڤایه تی 
ده کرێت به  بابه ت. که س���ی سێیه می نه ناسراو بابه تی چه مکی سنورداری که سانی 
دیکه یه . ئه و بۆ هه موو ده سته و تاقمه کان ده بێت به  که سی سێیه م. ئه م چه مکه ش 
له  چه مکی ئه و بوونه  ته ماش���اکه ره  ده چێت، که  که س ته ماش���ای ناکات. ئه مه ش 
بیرۆکه ی بوونی خوایه . ئه گه ر خوا نه بێت ئه وا هه وڵدان بۆ ناسینه وه ی مرۆڤایه تی 
به رده وام و هه میش���ه  له  ن���وێ بوونه وه  و ڕووخاندندای���ه . )ئێمه ( مرۆڤانه -ئێمه ی 
بابه ت-ب���ۆ هه ریه کێک له  ئاگامه ندی تاکه کان وێنه یه کی مه حاڵه . هه رچه نده  هه موو 
خۆی���ان له ناویدا ده بین���ن. )ئێمه (ی مرۆڤان���ه ، وه کو چه مکێکی ل���ه  واتا به ده ر 
ده مێنینه وه . هه رکاتێک به کاری بهێنین)ئاماژه  بۆ ئازار و ئه شکه نجه ی مرۆڤایه تی، 
تاوانی مرۆڤایه تی یان گۆڕانکاریه کانی مێژوو بکه ین( باس���ی ئه زمونێکی سنورداری 
کۆنکرێتی له به رده م ئاماده بوونی که س���ی س���ێیه می ڕه ه���ادا ده که ین، که  خوایه . 
چه مکی سنورداری مرۆڤایه تی)وه کو هه موو ئێمه ( و چه مکی سنورداری خوا ئاماژه  

بۆ یه کدی ده که ن و په یوه ندبه ستن. 

با. ئێمه ی خۆ
جیه���ان ئێمه  به  خۆی نێو کۆمه ڵ نیش���انده دات، به تایبه ت���ی بوونمان له  نێو 
جیهانی بابه ته  به رهه مهێنراوه کاندا. ئه م بابه تانه  مرۆڤه کان کاریان له س���ه ر کردون 
و بۆ که سانی دیکه  به بێ دیاریکردنیان یان بۆ)ئه وان( به رهه م هێنراون. کرێکار بۆ 
که سانێکی به رزی نه ناسراو کارده کات. سه ربه ستییه که ی خۆی به سه ر بابه ته که وه  
له کارکردنه ک���ه دا ده خاته گه ر. کرێکاره که ، گرنگ نییه  چ تاکێک بێت، بوونی خۆی 
له کارکردندا، وه کو ئامێر بۆ که سانی دیکه  ده بینێت. کارکردن، ئه گه ر بۆ مه به ست 
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و ئامانجی خودی کرێکاره که  نه بێت، شێوازێکی نامۆبوونه . 
به رزێتیی���ه  نامۆکراوه که  ب���ۆ کڕیاره ، که ) ئ���ه وان(ه . هه رکاتێک من به رهه مێک 
به کاربهێن���م، به رزێتی خۆمی تیادا ده دۆزم���ه وه . جواڵنێک ده رده خات، که  ده بێت 
م���ن بیخه مه گه ر ی���ان پاڵی پێوه نێ���م. ئێمه  لێ���ره دا مامه ڵه  له گ���ه ڵ گریمانه دا 
ده که ی���ن. گریمانه که ش کۆتاییه ک بۆ من دیاریده کات، که  له نێو جیهاندایه : ئه گه ر 
بمه وێت دابنیش���م، س���ندوقه که  بکه م���ه وه  و هتد. ئه م کۆتایی���ه ش له  پێکهاته ی 
به رهه مه که دایه  و به رزێتییه ک دیاریکردوه ، به اڵم ئێس���تا، وه کو الیه نێکی هێزه کی 
س���ه ر ب���ه  بوونی بابه ته که یه . که وابوو، دروس���ته  بڵێین، ک���ه  به رهه م بوونی من، 
وه کو)ئه وان( ده رده خات. بوونم به  شتێکی به رز ده بینم، له  ئیستگه ی)تراکادیرۆ(
وه  بۆ)سیڤرس-بابیلۆن( ده ڕۆم. ئه وان له )المۆته -پیکویت( داده به زن. دابه زینه کیان 
له سه ر نه خشه ی ڕێگه وبانه کان پێشبینیکراوه . ئه گه ر ڕێگاکه م له )المۆته -پیکویت( 
بگۆڕم له گه ڵ)ئه وان( ده بێ دابه زم. هه موو کاتێک ش���ه مه نده فه ره که  به کارده هێنم 
خۆم به  جیا ده بینم. کۆتاییه کانی���ش له گه ڵ ته واوبوونی کرده وه کانمدان. کۆتاییه  
کتوپڕه کانیش���م له گه ڵ کۆتای���ی )ئه وان( دایه  و خۆم به  یه کێک له  دراوس���ێکانم 
داده نێم. له محاڵه ته دا، ڕاسته قینه ی تاکه که سی خۆمان ونده که ین چونکه  پڕۆژه کانی 
من ده بن به  پڕۆژه کانی ئه وان. له نێو ئیس���تگه ی  ش���ه مه نده فه ره که دا یه ک پڕۆژه  
سه رهه ڵده دات، که  له پێشتر بوونی دیاریکراوه . هه رچه نده  بوونی خۆم ده بینم، به اڵم 
له وانی دیکه ی جیاناکه مه وه . ئه گه ر ئه م به رزێتییه  نه ناسراوانه  پڕۆژه کان بخاته گه ر، 
هه رجۆرێ���ک بن، ئاماژه  بۆ به رزێتییه کانی دیکه  بکات، ئه وا پڕۆژه کانی خۆم له نێو 
هه زار پڕۆژه ی وه کو یه کدا ده دۆزمه وه . من هه ست به  بوونی به رزێتییه  ناجۆره کان 
ده که م و هه موویان ڕوو له  ئاکامێکیش ده که ن، که  منیش ڕووی تێده که م. من خۆم 
ده خه مه  نێو شه پۆلێکی گه وره ی مرۆڤانه ، که  له گه ڵ دروستبوونی ئیستگه که وه  به  

نێو ڕاڕه وه که دا هاتوچۆده کات. به اڵم پێویسته  ئه م خااڵنه ش ڕه چاو بکه ین: 
یه ک���ه م، ئه م ئه زمونه  س���ایکۆلۆجییانه یه  و ئۆنتۆلۆجییانه  نییه . یه کگرتنێکی 
ڕاس���ته قینه ی بوونه -بۆ-خۆکان دروس���ت ناکات. له  ئاکامی دوو جۆر تێگه یشتنی 
بابه تی له  بابه ته  به رزه که ، به گش���تی و له و له ش���انه وه ی له  چوارده وری منن په یدا 
ده بێت. به تایبه تی له و ئه زمو نه دایه ، که  من له نێو که س���انی دیکه دا داده نێت و له  
مامه ڵه کردنه ک���ه م له گه ڵ ئه واندا بوونی خۆم، وه ک���و ئێمه ی-خۆ ده بینم. ئه مه ش 
له  جوڵه ی خۆپیشاندانی س���ه ربازی یان پێکه وه  کارکردنی کارمه نده کان ده چێت. 
ده بێت ئه وه ش بزانین، که  هاوس���ه نگییه که  سه ربه س���تانه  ل���ه  منه وه  ده رده چێت؛ 
پڕۆژه یه کی بوونی به رزی منه ؛ داهاتوو به  ئێس���تاوه  ده به س���تێته وه  و ڕابردووش 
له نێ���و چه ندباره بوونه وه ی ڕووداوه کان داده نێت. من ئه م که س���ه م ڕیکخس���تنه که   
دروس���تده کات. له هه مانکات���دا له نێو ڕێکخس���تنه  گش���تییه که ی کارکردنه که  یان 
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خۆنیشاندانه که ی کۆمه ڵه که ی چوارده ورم ده توێته وه . واتاکه شی له  په یوه ندییه که ی 
به  ڕیکخس���تنه  گش���تییه که وه  ئاش���کرا ده بێت. هێش���تا پێچانه وه ی ڕێکخستنه  
تایبه تییه که ی من له نێو ڕێکخس���تنه  گشتییه که ی ئه واندا البه الیی ده مێنێته وه . من 
ڕیکخس���تنی کۆمه ڵه که ، وه کو ئامێر به کارناهێنم؛ بیریش���ی لێناکه مه وه ، بۆنموونه  
بیر له  سه ماکه ره کانی سه رشانۆکه  ناکه مه وه . بۆ گه یشتنیش به  ئه گه ره کانی خۆم 
تێپه ڕی ناکه م. به ڵکو له نێو به رزێتی خۆمه وه  ده خلیس���کێمه  نێو ئه و به رزێتییه وه  
و ده مه وێت کارێکم به  ئه نجام بگه یه نم یان به  شوێنێک بگه م، که  له  کارو شوێنی 
ئه وانه وه  جیا نییه . که وابوو، ئه و ڕیکخس���تنه ی له  منه وه  ده رده چێت البه ال له گه ڵ 
ڕێکخسس���تنی کۆمه ڵه که مدا ده مێنێته وه  و ل���ه م په یوه ندییه یدا له دایکده بێت. به و 
ڕاده یه ش ڕێکخس���تنی منه ، که  ده بێت به  ڕێکخستنی ئه وان و ڕیکخستنی ئه وانیش 
به وه ی من. ئه مه  یان ڕێکخس���تنی ئێمه  ده بێت به  هانده ر بۆ هه ستکردن به  بوونی 
ئێمه ی خۆ. ئه مه  له وێدا ڕووده دات، که  من خۆم له نێو بوونه  هاوبه شییه که دا دانێم 
و ئامانج���ه  تایبه تییه کانی خۆم وازلێبێنم و بی���ر له  کۆمه ڵه که  بکه مه وه . که وابوو، 
ئێم���ه ی خۆ له  ئه زموونی تاکه که س���دا س���ایکۆلۆجییانه  و ڕووداوێکی ناوه کییه  له  
ئاگامه ندی که س���ه که دا. ئاماژه  بۆ گۆرانکاری له  بونیادی ناوه کی ئاگامه ندییه که دا 
ده کات و له  په یوه ندییه کی کۆنکرێتی و ئۆنتۆلۆجی نێوان بوون-بۆ-خۆ و که س���انی 
دیکه دا ده رناکه وێت. بوونی منیش له گه ڵ که س���انی دیکه دا به رجه سته ناکات. ته نیا 
په یوه ندی به  هه ستی منه وه  له نێو که سانی دیکه دا هه یه . هه ڵبه ته  ئه م ئه زمونه  به  
هێمای���ه ک بۆ یه کێتییه کی مێتافیزیکی و ڕه های هه موو الیه نه  به رزه کان داده نرێت. 
واده رده که وێ���ت به س���ه ر ناکۆکییه کاندا به  رێگه ی هاو ئاڕاس���ته  کردنیان زاڵبێت. 
له محاڵه ته دا نموونه  به رزه که ی ئێمه ی خۆ ده بێت به و مرۆڤایه تییه ی ئاماژه  بۆ ئێمه  
ده کات و ده بێت به خاوه نی زه مین. به اڵم  )ئێمه (یه  له نێو به ستێنی ده روونیی تاکه  
که سدا ده مێنیته وه  و به رده وامیش به  خولیای گه یشتن به  یه کگرتنی هه موو الیه نه  
به رزه کان ده ژی. له ڕاستیدا، ئه م تاکه  خۆیه  ناتوانێت الیه نی خۆیه تی ئه وانی دیکه  
بناسێت. ئه وان له ده ره وه ی ئه ودا ده مێننه وه  و ناتوانێت بیانگاتێ. به اڵم له شی من 
به رزێتییه که ی من ده خاته  به رده ست و به بێ ئه وه ی من له  خودی خۆمه وه  ده رچم 
یان ئه وان له  خودی خۆیانه وه  ده رچن، له نێو ئه واندا دامده نێت. له نێو جیهاندا خۆم 

به  به شێک له )ئێمه ( داده نێم. 
له به ر ئه م هۆیه  ئه زموونی من بۆ ئێمه ی خۆ له  ئه زموونی که سانی دیکه  ناکات. 
ئه مه ش زه مینیه کی پته وه ی بۆ دانامه زرێنێت چونکه  ده که وێته  س���ه ر ڕێکخستێکی 
تایبه تی له نێو جیهاندا. به  نه مانی ڕیکخس���تنه که  ئه ویش له ناوده چێت. له ڕاستیدا، 
ده سته یه ک پێکهاته  له نێو جیهاندا بۆ ئاماده کردنی بوونم وه کو له ش هه یه : له پێش 
هه موویانه وه ، هه موو ئامێره  پێکهاتووه کان، ئامێره کانی خانو دروس���تکردن، ئاو، 
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گاز، بۆڕییه کان هه روه ها باس���ی ئامێره کانی هاتوچۆکردن و دوکان و بازاڕ ناکه ین، 
که  ل���ه  ده وری منن. جامخانه ی دوکانه کان و شوش���ه کان ئاماژه  بۆ بوونی، وه کو 
به رزێتییه کی ناجۆر ده که ن. له س���ه رو ئه مانه وه  په یوه ن���دی کارکردن و ته کنیکیم 
له گه ڵ که س���انی دیکه دا، بوونم، وه کو که س���ێک به  خۆم ده ناسێنن. بۆ سفره چی 
چێشتخانه که  من کڕیارم و بۆ بلیت فرۆشه که  من گه شتکه رم. دواجاریش، دانیشتم 
له سه ر شۆسته ی چایخانه که  من ده کات به  ته ماشاکه رێک)ته ماشاکردنێکی ڕووت، 
که  ڕوداوی سه رشه قامه که ، وه کو شتێکی ده ره کی به رجه سته ده کات(. ته ماشاکه ره  
نه ناسراوه کانیش ئاماژه  بۆ ڕووداوی ش���انۆگه ری سه رشه قامه که ، که  من ئاماده ی 
ب���ووم یان پێش���انگا هونه رییه که ی به رده مم ده که ن. بێگوم���ان، کاتێک پێاڵوه که  
له پێده که م، س���ه ری شوشه که  ده که مه وه ، س���واری ده زگای هه ڵگری نێو ته الره که  
ده بم یان له  ته ماش���اکردنی ش���انۆگه رییه که دا پێده که نم خۆم ده که م به  که سێک. 
ناسینه وه ی به رزێتییه که م، وه کو که سێکی ناجۆر ناوه کییه ، ڕووداوێکی هه ڵکه وتوه  
و ته نی���ا په یوه ندی به  منه وه  هه یه . هه ندێک بارودۆخی ده ره کی من به  که س���انی 
دیکه وه  گرێده دات و ده مکات به  به ش���ێک له )ئێمه (. به اڵم له  هه موو بارودۆخێکدا 

من مامه ڵه  له گه ڵ الیه نی ناوه وه   و ده روونی خۆمدا ده که م. 
دووه م، هه س���تکردن به  بوونی ئێمه ی خۆ سه ره کی نییه ؛ هه ڵوێستی بنه ڕه تی 
به رانبه ر که س���انی دیکه  پیکناهێنێت چونکه ، به پێچه وانه وه ، بۆ بوونی پێویس���تی 
به  دوو جۆر ناسینه وه ی له پێش���تری بوونی که سانی دیکه یه . له حاڵه تی یه که مدا، 
به رهه مه کان ئاماژه  بۆ به رهه مهێنه ر و یاسای به کارهێنانیان ده که ن، که  به رهه مهێنه ر 
داین���اوه . له حاڵه تێکدا له به رده م بابه تێکی به رهه منه هێنراو ئاماده ده بم، فۆرمه که ی 
پێده به خش���م و شێوازی به کارهێنانی دیاریده که م)ئه گه ر به ردێک، بۆنموونه ، وه کو 
چه ک���وش به کاربهێنم(؛ ئه وا ئاگاییه کی به بێ تێڕامانم بۆ بوونی خۆم، وه کو که س 
هه ی���ه . ئه مه ش ئاگاییه  له  خ���ودی خۆم و داهێنان و ئ���ه و کۆتاییانه ی ده مه وێت 
بیانگه مێ. یاساکانی به کارهێنان و میتۆدی به رهه مهێنانی بابه ته  به رهه مهێنراوه کان 
دۆگم���ا و)تاب���وون( و بونی���اده  بنه ڕه تییه که ی���ان من ده خاته  به رده م که س���انی 
دیکه . که س���انی دیکه ش م���ن، وه کو به رزێتییه کی ناجۆر ده بین���ن. بڕوانه  هێمای 
سه رش���ه قامه کان یان ژووره کانی چاوه ڕوانی له  س���ه ریان نوسراوه )چوونه ده ره وه ( 
یان)چوون���ه ژووره وه (؛ یان ئه و په نجه یه ی ئاماژه  بۆ خانویه ک ده کات. لێره دا ئێمه  
مامه ڵه  له گه ڵ گریمانه یه کی پێویس���ت و فه رمانی ده که ین. ئه م فه رمانانه  که سانی 
دیکه  ده رده خه ن، که  ڕاس���ته وخۆ له گه ڵ مندا ده دوێت. ئه و هێمایانه ی  بۆ دانراون؛ 
نوێنه رایه تی په یوه ندییه کی ڕاسته وخۆی نێوان من و ئه وان ده که ن و بۆ من دانراون. 
ئه گه ر من ئامانجی که سانی دیکه  بم، ئه وا من ده بم به  به رزێتییه کی ناجۆر. که تێک 
له ژێر هێمای)چوونه ده ره وه (، که  له نێو بازاڕه که  ده رده چم، ئه وا له  سه ربه ستییه کی 
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ڕه های پرۆژه ی بوونمه وه  به کارم نه هێناوه . من دامنه هێناوه  و بوونێکی ئه س���توییم 
نه ک���ردووه  به  به رهه مێکی ڕووکه ر ل���ه  ئه گه ره کانم. بابه ت ده بێ���ت به  مرۆڤانه  و 
ئاماژه  بۆ خاوه نێتی م���رۆڤ ده کات. هێمای)چوونه ده ره وه ( کردنه وه ی ڕێگایه  بۆ 
سه ر ش���ه قامه که  و له گه ڵ)چوونه ژووره وه ( یه کس���ان داده نرێت. هه روه ها، له گه ڵ 
به کارهێنانییدا خۆم ناخه مه  ژێر ده س���تی بابه ته که ، به ڵکو خۆم له گه ڵ فه رمانێکی 
مرۆڤانه دا ده گونجێنم. چوونه ده ره وه که م بوونی که س���انی دیکه  ده س���ه لمێنێت و 

دایه لۆگ له گه ڵیاندا دروستده که م.  
هایدیگه ر ئه م خااڵنه ی چاک ڕوونکردۆته وه . به اڵم ئه و ئاکامه ی باس���نه کردووه ، 
که  بوونی که سانی دیکه  بۆ س���ه رهه ڵدانی بابه تێک، وه کو به رهه مێکی دروستکراو 
پێویس���ته . ئه گه ر تاکێک که س���انی دیکه ی نه بینیبێت جی���اوازی نێوان به رهه م و 
بابه تێکی سروش���تی نازانێت. چوونه  ده ره ه وه ش له  بازاڕه که  له ژێر هێماکه وه  به بێ 
ئه وه ی هێماکه  ببینین یان زمانه که  بزانین له و بیریاره  ڕواقییه  ش���ێته  ده چێت، که  
به  نیوه ڕۆ ده ڵێت،)ئێستا ڕۆژه (. ئه گه ر به رهه م ئاماژه  بۆ که سانی دیکه  و به رزێتی 
ناج���ۆری من بکات له ب���ه ر ئه وه یه ، که  من ده زانم که س���انی دیکه  هه ن. که وابوو، 
هه س���تکردن به  ئێمه ی خۆ ده گه ڕێته وه  بۆ ئه زمونی بنه ڕه تیمان بۆ بوونی که سانی 

دیکه  و دوای ئه م ئه زمونه  ده که وێت. 
له سه رو ئه مه وه ، زانیمان، هه ستکردن به  بوونی خۆم، وه کو به رزێتییه کی ناجۆر 

یان نموونه ی مرۆڤایه تی، هه ستکردن نییه  به  به شێکی ئێمه ی خۆ.
که وابوو، پێویس���ته  که سانی دیکه  له  چوارده ورمان بن. هه روه ها بینیمان، له م 
ئه زمونه دا که سانی دیکه ، وه کو خۆ یان بابه ت ناناسرێن. ته نانه ت خۆیان له به رده م 
ئێمه ش���دا ئاماده نه کردوه . بێگومان،]ئه زمونه که م[ له س���ه ر فاکتۆری ئه وان له نێو 

جیهان و هه ستکردنی منیش به  کرده وه کانیان ڕاده وه ستێت. 
ب���ه اڵم فاکتۆر و کرده وه کانیان به  دانراوی نابینم. ئاگایی من له  له ش���ی ئه وان 
به رانبه ر له ش���ی خۆم البه الییه . ته نانه ت نازان���م، که  کرده وه کانی من کرده وه کانی 
ئه وان ده هێنێته کایه وه  یان به  پێچه وانه وه یه . وردبوونه وه  له  کێش���ه که  ده ریده خات 
ئه زمونم بۆ ناس���ینی)ئێمه ( که سانی دیکه  به و جۆره ی ده بن به  به شێک له )ئێمه ( 
له  بنه ڕه ته وه  س���ه رکه وتوو نییه ، به ڵکو پێویس���ته  شێوازێکی ئاگاییمان بۆ بوونی 
که س���انی دیکه  له پێش���دا له ال هه بێت تاکو ئه زمونه که  دروست بێت. بوون-له گه ڵ 
به بێ ناسینه وه ی چۆنیه تی که سانی دیکه  و ئه و ئاگاییه ی ده ڵێت، ”من له گه ڵ...” 
مه حاڵه . ئه مه  ڕاس���ته ، ب���ه اڵم له گه ڵ کێم؟ ئه گه ر ئه زمونه ک���ه  ئۆنتۆلۆجییانه ش 
له پێش���تر بێت ناکرێت بزانین چۆن که سێک ڕادیکااڵنه  گۆڕانی به سه ردا ده هێنێت. 
له  ناسینی هه موو کۆمه ڵه که وه  به ره وناسینی تاکه  که سێک ده ڕوات. ئه گه ر که سانی 
دیکه  له  شوێنی دیکه دا ئاماده  نه بن ئه زمونه که  له  تێکشکاندنه که یدا ده بێته  ناسینی 
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بابه ته  به ئامێرکراوه  ڕووته کانی نێو جیهان و به رزێتییه که شم گه مارۆیان ده دات.
ئه م ڕوونکردنه وانه  وه اڵمی پرسیاره که  سه باره ت)ئێمه ( مسۆگه ر ناکه ن. ته نیا ئه و 
خاڵه  نیش���انده ده ن، که  ئه زمونی ئێمه ی خۆ به هایه کی مێتافیزیکی نییه ؛ پش���ت به  
فۆرمه  جۆراوجۆره کانی بوون-بۆ-که سانی دیکه  ده به ستێت و ئه زمونگه رانه یه . ئه مه ش 
خه س���ڵه تی گۆڕان به  ئه زمونه که  ده به خشێت؛ سه رهه ڵده دات، له ناوده چێت و ئێمه ش 
له به رده م که سانی دیکه ی به بابه تکراو یان ئه واندا له نێو ناکۆکییدا به بێ چاره  ڕاده گرێت. 
بێهوده ش چاوه ڕوان���ی ئاگاییه ک ده که ین تاکو یه کێتییه کی ناوه کی پێبدات. ئه مه ش 
ناسینه وه ی ناکۆکییه  له نێوان الیه نه  به رزه کان له  شێوازی بوون-بۆ-که سانی دیکه دا. 

ئ���ه م فاکتۆره  ئام���اژه  بۆ پارادۆکس���ێکی زه ق ده کات: م���ادام یه کێتی چینی 
چه وس���اوه  به س���تراوه  به  ئه زمونی ئێمه ی  بابه ته وه  له به رده م ئه واندا، که  که س���ی 
س���ێیه م یان چینی چه وساوه یه ، که سێک خۆی به و باوه ڕه  ده گه یه نێت، که  چێنی 
چه وس���ێنه ر له  ڕووبه ڕووبوونه وه که یدا خۆی به  ئێمه ی خ���ۆ داده نێت. هه رچه نده  
چینی چه وس���ێنه ر ئامێری زه برکردن و ته ندوتیژییه که ی به  ده س���ته وه یه ، هێشتا، 
له ناوه وه  ئه نارکیستانه یه . بورژوا ته نیا مرۆڤێکی خاوه ن ده سته اڵت و ئیمتیاز نییه . 
له ناوه وه ش ئاگامه ندییه که ، که  خۆی به  ئه ندامی چین دانانێت. ئه و نایه وێت به وجۆره  
خۆی ببینێت، که  مامه ڵه  له گه ڵ ئێمه ی بابه تدا ده کات و یه کێکه  له  ئه ندامانی نێو 
چینه که ی. ئه زمونی ئێمه ی خۆ ده ریده خات ئاگاییه که  له  چه ند ئه زمونێکی جیاواز 
و گ���ۆڕاو به بێ ئه وه ی بناخه یه کی مێافیزیک���ی هه بێت پێکهاتوه . مرۆڤی بورژوازی 
نکۆڵی له  بوونی چین ده کات. بوونی پرۆلیتاریا به  ده ستکردی ئاژاوه گێڕان داده نێت، 
که  باس له  نادادوه ری ده که ن و به ڕاده یه ک ده کرێ چاک بکرێت. له مه ڕ په یوه ندی 
نێوان سه رمایه  و کار ده دوێت. له جێگه ی هاریکاری چینایه تی داوای هاریکارییه کی 
گه وره تر ده کات، که  تیایدا کرێکار و خاوه ن کارخانه  یه ک ده گرن و ده بن به  بوون-
له گه ڵ و ناکۆکییه کانی نێوانیان خه فه ده که ن. لێره دا، پرس���یاره که  سه باره ت به و 
خاڵه یه  مرۆڤه  چه وسێنه ره که  چه وساوه کان ده بینێت و ده بن به  ئه وانی خۆ بۆ ئه م 
به بێ ئه وه ی خۆی له نێو چینه که ی خۆیدا ببینێت. ئه م دوو ئه زمونه  سه ر به  یه کدی 
نین. یه کێکیان به بێ ئه وی دیکه یان له وانه یه  که سه که  له به رده م هه موو چه وساوه کان 
ڕاگرێت و وه کو ئه وانی خۆ هه س���ت به  هه موویان بکات. هه مانکات، به  ئامێردایان  
بنێت. خۆی به رانبه ریان بکات به  ڕه تدانه وه یه کی ناوه کی دژی هه موویان؛ بۆنموونه  
ده بێت به  که سی سێیه می بێ الیه ن. له وکاته دا چینی چه وساوه  شۆڕش ده کات یان 
ده س���ه اڵت ده گرێته ده ست. چه وسێنه ره کان هه ست به بوونی خۆیان، وه کو بوونێک 
ده که ن، که  ته ماش���ایانده کرێت و ده ڵێن)ئێمه (. ئ���ه م )ئێمه ی به  بابه تکراوه ( له 

 ئاکامی ترس و شه رمکردنه وه  په یدا ده بێت. 
به مجۆره  هاو الیی له نێوان سه لماندنی ئێمه ی بابه ت و ئه زمونی ئێمه ی خۆدا نییه . 
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یه که میان ناسینی ڕه هه ندێکی ڕاس���ته قینه ی بوونه  و ئاماژه  بۆ سه لماندنی بوون-
بۆ-که سانی دیکه  ده کات. دووه میان ئه زمونێکی ده روونییه  و مرۆڤێکی نێو مێژووی 
س���ه رقاڵی کارکردن له نێو کۆمه ڵدا و سیس���ته می ئابوورییه کی دیاریکراو هه ستی 

پێده کات. هیچ شتێکی تایبه تی به رجه سته ناکات: ژیانێکی ڕووتی ناوه کییه . 
ئه زمونی ناس���ینه وه ی)ئێمه ( و)خۆمان( هه رچه نده  ڕاس���ته قینه یه ، ناتوانێت 
ئاکامه کان���ی توێژینه وه که ی پێش���ومان بگۆڕێت. ئێمه ی بابه تیش ڕاس���ته وخۆ به 
 که سی سێیمه وه  گرێدراوین ، بۆنموونه ، له سه ر بوونی من-بۆ-که سانی دیکه  و بوونم-
له ده ره وه دا-بۆ که سانی دیکه  ڕاده وه ستێت. هه روه ها، ئێمه ی خۆ له نێو ئه زمونێکی 
ده روونییدا په یدا ده بین، که  بوونی که سێکی دیکه  بۆ ئێمه  ده رده خات. ده رچوونی 
ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی له م دووڕیانه  بێسوده : ده بێت که سانی دیکه  تێپه ڕبکه ین 
یان که س���انی دیکه  ئێمه  تێپه ڕبکه ن. ناوه ڕۆک���ی په یوه ندی نێوان ئاگامه ندییه کان 
بوون-له گه ڵ نییه ؛ به ڵکو ناکۆکییه . پاش ئه م ڕوونکردنه وه  درێژه ی په یوه ندییه کانی 
نێوان بوون-بۆ-خۆ و که س���انی دیکه  به م دڵنییاییه  گه یشتوین: بوون-بۆ-خۆ ته نیا 
ئ���ه و بوونه  نییه ، ک���ه  بوون-له نێو-خ���ۆ له ناوده بات و ڕه تدان���ه وه ی ناوه کی ئه م 
بوونه یه . ڕه تدانه وه که  و له ناوبردنه که  ئه و کاته  ده ناس���رێته وه ، که  که س���انی دیکه  
س���ه رهه ڵده ده ن. کاتێک بوون-بۆ-خۆ به  ته نیا جیهان تێپه ڕده کات؛ ش���ته کان له 
 هیچه وه  په یداده بن. سه رهه ڵدانی که سانی دیکه  بوونی-له نێو-خۆ-له نێو-جیهاندا بۆ 
بوون-بۆ-خۆ ده چه سپێنن. ئه م به  به ردکردنه ی بوون-له نێو-خۆ به  هۆی ته ماشاکردنی 
که س���انی دیکه وه  واتایه کی ته وا به  ئه فسانه ی مێدوسا ده به خشێت. )66( که وابوو، 
له  توێژینه وه که ماندا پێش���که وتنمان وه ده س���ت هێناوه : ئێمه  ویستمان په یوه ندی 
بنه ڕه تی نێوان بوون-بۆ-خۆ و بوون-له نێو-خۆ دیاریبکه ین. تێگه یشتین بوون-بۆ-خۆ 
هێزی له ناوبردن و ڕه تدانه وه ی بوون-له نێو-خۆیه ؛ لێره دا ئه وه ش ده سه لمێنین، که 
 له گه ڵ ناسینی که سانی دیکه دا و به بێ ناکۆکی بوونیش له  ناوه ڕاستی-بوون-له نێو-
خۆدا هه یه . ئه م الیه نه ی بوون-بۆ-خۆ ده ره وه ی ئه م بوونه  ده رده خات. بوون-بۆ-خۆ 

ئه و بوونه یه  به  سروشت ناتوانێت خۆی له گه ڵ بوون-له نێو-خۆیدا ڕێکبخات. 
ئ���ه م بۆچوونانه  ده بن به  بناخه ی بیردۆزه یه کی گش���تی بۆ بوون، که  ئامانجی 
ئێمه یه . به اڵم گه یشتن به م ئامانجه  زووه . نه مانتوانیوه  به  ته واوی باسی ئه وه  بکه ین 
چۆن بوون-بۆ-خۆ پڕۆژه ی ئه گه ره کانی له ودیو بوون-له نێو-خۆوه  ده خاته گه ر. ئه م 
پڕۆژه یه  به رده وام گۆڕانکاری له  جیهاندا دێنێته  پێش. ئه گه ر هایدیگه ر بخوێنینه وه ، 

 66   مێدوسا له  ئه فسانه ی یۆناندا یه کێکه  له  سێ خوشکه که ی، که  ئه سینای خواوه ند سزای دا و 
له جێگه ی پرچی ماری له نێو سه ریدا ڕواند. گوایه  هه رکه سێک مێدوسا ببینێت یان ته ماشای بکات 

ده بێت به  به رد.)وه رگێڕ(
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بۆنموونه ، تێده گه ین چۆن ڕاڤه کردنه  هێرمینۆتیکییه که ی نادروسته . 
به  زمانی ئه و ده ڵێین دازاین ئه و بوونه یه  هه بووه کان به ره و بوونیان تێپه ڕده کات. 
لێره دا، بوون شێوازی بوونی هه بووه کانه . دروسته  بوون-بۆ-خۆ ئه و بوونه یه  هه بووه کان 
خۆیانی بۆ ده رده خه ن. به اڵم هایدیگه ر به بێ ده نگ به سه ر ئه و فاکتۆره دا بازده دات، 
که  گوایه  بوون-بۆ-خۆ ته نیا له  بوونیدا ئۆنتۆلۆجی هه بووه کان پێکناهێنێت، به ڵکو 
گۆڕانکارییه  ئۆنتۆکییه کانیش ده هێنێته کایه وه . ئ���ه م به رده وامییه  له  کارکردندا و 
گۆڕانکاریکردن له  بوون-له نێو-خۆدا له  به ستێنی ئۆنتیکی و ماته رییه وه   ده بێت به  
خه س���ڵه تێکی بنه ڕه تیی بوون-بۆ-خۆ دابنرێت. پێویستیش���ه  ئه م ئه گه ره  بناخه ی 

خۆی له نێو په یوه ندی بوون-بۆ-خۆ و بوون-له نێو-خۆدا بدۆزێته وه . 
ئه م په یوه ندییه ش  هێشتا باسنه کراوه . واتای کارکردن چییه ؟ بۆچی بوون-بۆ-
خۆ کارده کات؟ چۆن کارده کات؟ گرنگه  وه اڵمی ئه م پرس���یارانه  بده ینه وه . هه موو 
خاڵه کانی وه اڵمدانه وه مان له  به رده س���تدایه : له ناوبردن، فاکتۆر و له ش، بوون-بۆ-
که سانی دیکه  و سروشتی تایبه تی بوون-له نێو-خۆ. پێویسته  جارێکی دیکه  پرسیار 

له باره یانه وه  بکه ین. 
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که رتی چواره م
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هه بوون، کردن و بوون

هه بوون، کردن و بوون کاتیگۆری س���ه ره کی ڕس���ته قینه ی مرۆڤایه تین. له به ر 
ڕۆشنایی ئه ماندا هه موو چاالکییه کانی مرۆڤ ده ناسرێن. زانین، بۆنموونه ، شێوازێکی 
هه بوون���ه . ئه م کاتیگۆرییانه ش له یه کدی نه پچ���راون و په یوه ندییان به  یه کدییه وه  
هه یه . چه ند نوس���ه رێکیش جه ختیان له س���ه ر په یوه ندییه که یان کردوه . دێنس دی 
ڕۆگیمۆنت ڕۆشنایی خستۆته  س���ه ر په یوه ندییه که  و له  نوسراوه که یدا له سه ر دۆن 
ژو ان ده ڵێ���ت، ”ئه و نه یده توانی هه یبێت.” هه روه ها، هه مان په یوه ندیش له و بکه ره  
ڕه وش���تییه دا ده رده که وێت، که  بۆ خۆی کارێک ده کات یان به کارێک هه ڵده ستێت 

تاکو بوونی هه بێت. 
به هه رحاڵ، مادام الیه نه  دژوه ستاوه که ی به رانبه ر بیردۆزه ی جه وهه ر له  فه لسه فه ی 
نوێ���دا براوه یه ، زۆرینه ی بیریاره کان هه وڵیانداوه  له س���ه ر زه مینه ی چاالکییه کانی 
مرۆڤ، به و جۆره ی زانایانی فیزیا پێش ئه وان کردوویانه ، له جێگه ی جه وهه ر جواڵن 
دابنێن. بۆ کاتێکی درێژخایه ن ئامانجی ڕه وش���ت دیاریکردنی ش���ێوازی بوون بوو 
بۆ مرۆڤ. ئه م ئامانجه  واتای به  ڕه وش���تی ڕواقییه کان و س���پینۆزا به خشی. به اڵم 
ئه گه ر بوونی مرۆڤ زنجیره ی چاالکییه کانی بێت، ئه وا ئامانجی ڕه وش���ت گه یاندنی 
بوونی مرۆڤ به  پله یه کی به رزی ئۆنتۆلۆجی نییه . له م ڕووه وه ، سیسته می ڕه وشتی 
)کان���ت( ده بێت به  گه وره ترین، که  ک���رده وه  له جێگه ی بوون به  به هایه کی به رزی 
چالکی داده نێت. پاڵه وانه کانی)الئیس���پۆر( له سه ر ئاستی کرده وه کانیانن.)مارلۆ(
ش ناکۆکی نێوان ئیس���پانییه  دیموکراتخوازه  کۆنه کان، ئه وانه ی ده یانه وێت هه بن 
و کۆمۆنیس���ته کان، که  ڕه وشتیان به  زنجیره یه ک لێپرسینه وه  دانا و هه ریه کێک له  
لێپرس���ینه وه کان په یوه ندی به  کرده وه وه  هه یه  نیشانده دات، ئایا کێ ڕاستده کات؟ 
ئایا به های به رزی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی له  بووندایه  یان له  کرده وه دا؟ چ ڕێگه  
چاره ی���ه ک هه ڵبژێرین؟ چ���ی ده بێت به  هه بوون؟ پێویس���ته  ئۆنتۆلۆجی زانینمان 
س���ه باره ت ئه م کێشه یه  بداتێ. هه روه ها ئه مه ش کاری ئۆنتۆلۆجییه  چونکه  بوون-
بۆ-خۆ ئه و بوونه یه  کرده وه کانی پێناس���ی ده که ن. که وابوو، به بێ نه خشه دانانێکی 
فراوان بۆ توێژینه وه  له س���ه ر چاالکییه کان به گش���تی و په یوه ندییه  بنه ڕه تییه کانی 

نێوان کردن، بوون و هه بوون کۆتایی به  باسه که مان ناهێنین. 
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به شی یه که م
بوون و کردن: سه ر به ستی 

یه که م، سه ربه ستی: یه که م مه رجی چاالکی 
جێگه ی سه رس���وڕمانه  فه یله سوفه کان به رده وام مش���تومڕیان له سه ر کێشه ی 
ناچاره ک���ی و سه ربه س���تی ویس���ت ک���ردوه . نموونه یان بۆ یه کێک ل���ه م الیه نه ی 
بۆچوون���ه کان به بێ ئاماژه کردن بۆ بونیادی چاالکی هێناوه ته وه . چه مکی چاالکی، 
له ڕاس���تیدا، چه ند چه مکێکی دیکه  له نێو خۆیدا هه ڵده گرێت، که  لێره دا پێویس���ته  
ڕیزیان بکه ین: کارکردن واتای گۆڕان له ش���ێوازی جیهاندا ده گرێته وه ؛ به کارهێنانی 
وه س���یله یه  بۆ گه یشتن به  کۆتایی؛ به رهه مهێنانی ڕێکخستنی ئامێرێکی ئالۆزه ، که  

به  هۆیه وه  گۆڕانکارییه که  کاریگه ر ده بێت و ئامانجه کان په یداده کات.
ب���ه اڵم، بۆ ئێمه ، ئه مه  گرنگ نییه . پێویس���ته  بزانین چاالکی، له  پێش هه موو 
ش���تێکدا، مه به ستداره . ئه و جگه ره کێش���ه  بێ ده ربه سته ی ئاگری جگه ره که ی بوه  
ه���ۆکاری ته قینه وه که  چاالک نییه . له الیه کی دیکه وه ، کرێکارێک، که  پڕه  له  وزه ی 
بزێو، هه روه ها په ی���ڕه وی فه رمانه کانیش ده کات، ئه و کاته ی ته قینه وه که  ده کات، 
که س���ێکی چاالکه . ئه و ده زانێت چی ده کات یان به  ئاگاوه  مه به س���تی پڕۆژه که ی 
دیاریده کات. ئه مه ش، بێگومان، ئه وه  ناگه یه نێت، که  هه موو که سێک ده بێت ئاکامی 
کرده وه کانی بزانێت. کاتێک کۆنس���ته نتاین بوو به  ئیمراتۆری بێزه نتاین نه یده زانی 
مه ڵبه ندێک���ی که لتوری و زمانی یۆنان داده مه زرێنێت، که  پیاوانی که نیس���ه ی پێ 
ڕووگ���رژ ده بێت و ئیمراتۆرییه تی ڕۆماش الواز ده کات. به اڵم به و کاره ش هه س���تا. 
به رابه رکردنی مه به س���ت و ئاکام بۆ ئێمه  زه مینه  بۆ با س���ه که مان له س���ه ر)کردن( 
خۆشده کات. ئه گه ر ئه مکاره  دروست بێت ئه و ڕاستییه  داده مه زرێنین، که )خواست( 
ده بێت به  مه رجێکی پێویست بۆ کردن؛ واته ، نه بوونییه کی ده ره کی یان ڕه تدانه وه یه ک 
سه رهه ڵده دات. مه به ست له  دروستکردنی الیه نێکی نایار بۆ ڕۆم الی کۆنسته نتاین 
ب���ه  هۆکار نه بوونێک یان که مییه کی ده ره کییه وه  دێت���ه  پێش: ڕۆم الیه نی نایاری 
نییه . بۆ ئه مه  ده بێت ش���ارێکی بێ بڕوا دژی مه سیحایه تی هه بێت، تاکو دژی ڕۆم 
ڕاوه س���تێت، که  نییه .  دامه زراندنی شاری کۆنس���ته نتیپۆڵ کردنه  ئه گه ر چه مکی 
شارێکی نوێ پێش دروستکردنی ش���اره که  بکه وێت. به اڵم چه مکه که  نوێنه رایه تی 
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ته واوی ش���اره که  ناکات، به ڵکو زانینه  له باره ی خه سڵه ته  سه ره کییه کانییه وه ، که  
ده مانه وێت و هێشتا په یدا نه بووه . 

ئه مه  ئه و واتایه  ده به خش���ێت، که  له  یه که م س���اتی کارکردنه که وه  ئاگامه ندی 
توانیویه تی خۆی له  جیهان و بوون دووربخاته وه  تاکو به  نه بوون بگات. به وجۆره ی 
بوونی ئاگامه ن���دی ده بینرێت به رده وام له  بوونه وه  ئاماژه  بۆ بوون ده کات و له نێو 
بونیش���دا هیچ هانده رێک بۆ گه یش���تن به  نه بوون نادۆزێته وه . ئیمپراتۆریه تی ڕۆم 
و ڕژێمه  س���ه قامگیره که ی له  پایته خه که یدا کاره کان هه ڵده سوڕێنێت و ده بینرێت. 
ئای���ا که س ده ڵێت باجه کان خراپ کۆده کرێنه وه ؟ س���نوره کانی ڕۆم له  په الماردان 
نه پارێزراون؟ ش���وێنی جوگرافی ئه و بۆ ئیمپراتۆریه تێکی گه وره ی سه ر به  ده ریای 
ناوه ڕاست چاک نییه ؟ باربه رییه کان ده توانن هێرش بکه نه  سه ری و گه نده ڵییه که شی 
زیان له  باڵوبوونه وه ی ئایینی مه س���یحایه تی ده دات؟ چۆن نکۆڵی له وه ده کرێت، که  
ئه م بۆچوونانه  نه رێن؛ ئاماژه  بۆ ش���تێکی نه بوو نه ک ئه وه ی هه یه  ده که ن. ئه گه ر 
بڵێین له س���ه دا شه ستی باجه کان کۆکراوه ته وه  بۆ ش���تێکی چاک به کاردێت، ئه وا 
شتێکه  هه یه . به اڵم، ئه و کاته ی ده ڵێین خراپ کۆکراونه ته وه  ئه وا ئاماژه  بۆ شتێک 

ده که ین، که  نییه .
ئه گه ر بڵێین گه نده ڵی  ڕۆم ڕێگره  بۆ باڵوبوونه وه ی ئایینی مه سیحایه تی ئه وا باس 
له وه ناکه ین، که  هه یه ؛ بۆنموونه ، بانگه شه ی پیاوه  ئاینییه کان سه باره ت دینه که یان. 
به ڵکو ئاماژه  بۆ تیشکدانه وه یه ک ده که ین، که  ناته واوه  و نهێنی نه بوونی هه ڵگرتوه . 
ئه م حاڵه ته  سنورداره  ده رناکه وێت ئه گه ر ته نیا بیر له و شتانه  بکه ینه وه ، که  هه ن. 
جوانترین کچ له  جیهاندا ئه وه ی هه یه تی نیشانی ده دات و النه وازترین که سیش یان 

حاڵه ت به  ته نیا ده ریده خات، که  به بێ نه بوونییه کی نموونه ییه . 
به و ڕاده یه ی مرۆڤ له نێو هه ڵوێس���تی مێژوویدا ده ژی، ناتوانێت له  ڕووخان و 
که مییه کانی ڕێکخراوه  ڕامیاری و دیارده  ئابوورییه کان تێبگات: ئه مه ش بۆ ئه و خاڵه  
پوچه ڵ���ه  ناگه ڕێته وه ، که  گوایه  مرۆڤ له گه ڵی���دا ڕاهاتوه . به ڵکو له به ر ئه وه یه  له 
 پڕی بوونه وه  ده یه وێت ته ماش���ایبکات و ته نانه ت بیر له وه  ناکاته وه ، که  ده توانێت 
به جۆریک���ی دیکه ش له  بووندا بێت. ئه مه  له س���ه ر بناخه ی ئه وه نییه  کێش���ه که  
هه ڵگێڕین���ه وه  و دژوارییه که ی یان ئازارچێش���تنه که ی ده ربخه ین، که  هه ردووکیان 
ده بن به  هه نده ر بۆ ناسینی حاڵه تێکی جیاوازتر و چاکتر بۆ هه مووان. له محاڵه ته دا 
ڕووناکی ده که وێته  س���ه ر کێش���ه که  و ب���ه و باوه ڕه  ده گه ین، ک���ه  بارێکی گرانمان 
هه ڵگرتوه . ئه گه ر موچه ی کرێکار له  س���اڵی 1830دا ک���ه م بکرایه ته وه ، ده یتوانی 
شوڕش بکات چونکه  تێده گه یشت شێوازی گوزه رانی ئێستای چاکتره  له و شێوازه ی 

پاش که مکردنه وه ی موچه که ی به سه ریا ده سه پێنرێت. 
لێ���ره دا، بی���ر له  ئازاری ژیانی، وه کو بارێکی گ���ران ناکاته وه  و خۆی له گه ڵیدا 
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ده گونجێنێ���ت. ئه وه نده  له باره ی ژیانییه وه  فێرنه بووه  و ئاگایی نییه  تاکو ئازاره که  
له ناوبه رێت. له ئاکامدا، هیچ کارێک بۆ گۆڕانه که  ناکات. کرێکاره کانی کرۆکس-ڕۆسۆ 
پاش خۆپیشاندانه که یان و سه رکه وتن چوونه  ماڵه وه  و نه یانزانی چۆن سه رکه وتنه که  
به کاربهێنن. س���ه ربازه کانیش به  ئاسانی به سه ریاندا زاڵبوون. ئه م به دبه ختییه  بۆ 
ئه وان ’خوو’ نه بوو، به ڵکو ’سروش���تی’بوو؛ بارودۆخی ژیانی کرێکاری پیکده هێنا؛ 
دانه بڕاوه ، له به ر ڕووناکی نابینرێت و دواجاریش کرێکاره که  کردوویه تی به  به شێک 
ل���ه  بوونی خۆی. ئه و، به ب���ێ ئه وه ی له  ئازاره که  تێبگات و به های به  به ردا بکات، 
له نێو ئازاردا ده ژی. بوون و ئازارچێش���تن، بۆ ئه و، ده بن به یه ک ش���ت. ئازاره که ی 
کارتێکردنی ئاگامه ندییه که یه تی به بێ تێڕامان، به اڵم بیری لێناکاته وه . له به ر ئه مه ، 
ئازاره ک���ه ی نابێت به  هانده ر ب���ۆ کرده وه . به پێچه وانه وه ، پاش بڕیاردان له س���ه ر 
گۆڕانی بارودۆخی ژیانی حاڵه ته که ، وه کو بارێکی گران ده ناسێت. ده بێت خۆی له  
حاڵه ته ک���ه  دووره  په رێز ڕابگرێت و دووج���ۆر له ناوبردن به کاربهێنێت: له الیه که وه ، 
ده بێ���ت حاڵه تی نه بوونێکی ڕووت بخاته  به رده م؛ له الک���ه ی دیکه وه ، حاڵه ته که ی 
تیایدا ده ژی به رانبه ر حاڵه ته  نه بووه که  به رانبه ر یه کدی دابنێت. ئه و ده بێت بزانێت 
به خته وه ری چییه ، به  چینه که یه وه  بیبه س���تێته وه  و له گه ڵ حاڵه تی ئێستای خۆی 
به راوردی بکات. له و نه بوونییه وه  به و باوه ڕه بگات، که  بڵێت، ”من به خته وه ر نیم.” 

لێره دا دوو ئاکامی گرنگ وه ده ست ده هێنین. 
یه ک���ه م، هیچ حاڵه تێکی فاکتۆری گرنگ)بونی���ادی ڕامیاری و ئابووری کۆمه ڵ 
ی���ان ده روونی و هت���د.( نییه به ته نیا ببێت به  هانده ر بۆ کرده وه . کرده وه  پڕۆژه ی 
بوون-بۆ-خۆی���ه  و ڕوو له وه  ده کات، که  نییه . ئ���ه وه ی هه یه  ناتوانێت ئه وه ی نییه  

سنوردار بکات.  
دووه م، هیچ حاڵه تێکی فاکتۆری ڕه تدانه وه  و که می ئاگامه ندی سنوردار ناکات و 
پێناسه شی بۆ دانانێت چونکه  گوته که ی سپینۆزا، که  ده ڵێت ”هه موو سه لماندنێک 
ڕه تدانه وه یه .” ڕاسته . هه موو کرده وه یه ک حاڵه ته  که مییه که  ده دۆزێته وه . هه مانکات، 
ل���ه  پێش هه موو ش���تێکدا، پێکهاته ی ئه و حاڵه ت���ه ی بیریلێده کاته وه  ده خاته  نێو 
سیس���ته مێکی جی���اوازه وه . حاڵه تێکی فاکت���ۆری له به رده مماندای���ه ، گرنگ نییه  
ڕازیب���وون و ناڕازیبوونمان بۆ هێزی ڕه تدانه وه ی بوون-بۆ-خۆ بگه ڕێته وه ، ئه و هێزه  
دووره  په رێ���زی ئێمه  له  جیهانه وه  س���نورداری ناکات. چه ند ئه م بوونه  ئاگامه ندی 
بخاته گه ر، چه ند له نێو ئازاردا بێت، هه میش���ه  له  بووندای���ه . ئه وه ی له ناوده برێت 
و تێپه ڕده کرێت ش���ێوازێکی دانراوی بوونی-نێ���و ئازاری-کرێکاره که یه  و ده بێت به  
پڕۆژه ی بیرکردنه وه که . کرێکاره که  به  ده رچوونی له نێو جیهاندا له  واتای ئازاره که ی 
ده گات و ئازاره که ش ده بێت به  هانده ر بۆ س���ه رهه ڵدانی کرده وه  شۆڕشگێڕانه که ی. 
ئه م نموونه یه شه  بۆ داپچڕانی به رده وامی ئاگامه ندی له  ڕابردووی خۆی تاکو، وه کو 
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ش���تێکی نه بوو بیری لێبکاته وه ، واتای بداتێ و به وه ی دابنێت، که  نییه تی. له ژێر 
هی���چ بارودۆخێکدا ڕابردوو به ته نیا کرده وه  ناهێنێته  کایه وه . هیگڵ باش له م خاڵه  
تێگه یشتوه  و ده ڵێت، ”هۆش نه رێیه .” به اڵم ئه و کاته ی ویستی بیردۆزه که ی له سه ر 
سه ربه س���تی و کردن دامه زراند بیری ئه م خاڵه ی نه بوو. له ڕاستیدا، هه رکاتێک ئه م 
خه س���ڵه ته  نه رێیه  ب���ه  ئاگامه ندی به رانبه ر جیهان و خۆی بدرێت و ش���ێوازه کانی 
له ناوبردن ببن به  به ش���ێک له  کۆتایی و ئامانجی کردنه که ، پێویسته  تێبگه ین، که  

سه ربه ستی بکه ره که  ده بێت به  مه رجێکی بنه ڕه تی بۆ کردن. 
له س���ه ره تاوه  که موکورت���ی گفتوگۆکانی نێ���وان ش���وێنکه وتوانی ناچاره کی و 
سه ربه س���تی ده بینین. شوێنکه وتوانی سه ربه ستی به دوای ئه  حاڵه تانه دا ده گه ڕێن، 
که  بڕیاردانه کان له سه ریان هۆکارێکی له پێشتریان نییه . شوێنکه وتوانی ناچاره کیش 
له وباوه ڕه دان کرده وه  به بێ هۆکار نییه ، بۆنموونه )به رزکردنه وه ی ده س���تی ڕاست 
له بری ده ستی چه پ و هتد( ئاماژه  بۆ هۆکاره کان و هانده ره کان ده که ن، که  واتای 
پێده به خشن. بێگومان، مادام هه موو کرده وه یه ک مه به ستداره ، بۆ چوونه که  ناجۆر 
نییه . پێویس���ته  هه موو کرده وه یه ک کۆتاییه کی له دوا بێت، ئه م کۆتاییه ش ئاماژه  
بۆ هۆکار ده کات. ئه مه ش یه کێتییه  له نێوان س���ێ ڕه هه نده کانی کاتدا؛ کۆتایی یان 
داهاتووی کات ده بێت به  هۆکار یان هانده ر؛ ئاماژه ش بۆ ڕابردوو ده کات و ئێستاشم 
ده بێت به  کاتی سه رهه ڵدانی کرده وه که م. باسکردن له  کرده وه  به بێ هۆکار باسکردنه  
له  کرده وه یه کی بێ مه به س���ت. له م ڕووه وه ، هه وڵدانی شوێنکه وتوانی سه ربه ستی 
بێهوده یه . ش���وێنکه وتوانی ناچاره کیش س���ه نگی ته رازوه که یان ب���ه  توێژینه وه  و 
جه ختکردن ته نیا له سه ر هۆکار و هانده ر ده وه ستێنن. پرسیاره که  له ژوور بونیادی 
ئاڵۆزی ”هۆکار-مه به س���ت-کردن و کۆتایی”ه وه یه ؛ پێویس���ته  بپرسین چۆن هۆکار 

پێکدێت؟ 
ئێس���تا زانیمان ئه گه ر کرده وه  بێ هۆکار نه بێ���ت له وه ده چێت دیارده ش به بێ 
هۆکار نه دۆزینه وه . بۆ ئه وه ی هۆکار هه بێت پێویسته  بخرێته  به ر ڕۆشنایی ئه زمون. 
بێگوم���ان ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت، که  ده بێت بیرۆکه ی هۆکاره که مان ال دروس���ت 
بێت، به ڵکو ده بێت بوون-بۆ-خۆ بتوانێت به هاکانی خۆی له سه ر دامه زرێنێت، وه کو 
هۆکار یان هانده ر بیبینێت. ئه م پێکهاته یه ی هۆکار ئاماژه  بۆ بوونێکی ڕاسته قینه  
و ئه رێ ناکات؛ بۆنموونه  هۆکارێکی له پێشتر. ئه گینا سروشتی کردنه که  به وجۆره ی 
مامه ڵه  له گه ڵ نه -بووندا به  مه به سته وه  ده کات، له ناوده چێت. هه موو هانده رێک به  
ئامانج و کۆتاییه که ی ده ناسرێت، که  نه -بوونه . له به رئه مه  ڕه تدانه وه یه . ئه گه ر من 
به  موچه یه کی که م له  ترس���ا ڕازی بم، ئه وا ترس ده بێت به  هانده ر. به اڵم ترس له  
مردن به  برسێتی له ده ره وه ی خۆیدا و له و کۆتاییه  نموونه ییه دا هه یه تی واتابه خشه ؛ 
ئه ویش به رده وامی ژیانه  من له حاڵه تی مه ترسیدا ده یناسمه وه . ئه م ترسه  په یوه ندی 
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به  به های ژیانه وه  هه یه ، که  من به ش���اراوه یی به سه ر ژیاندا ده یسه پێنم. که وابوو، 
هانده ر پێکه وه  دانانی ئه و ش���تانه یه ، که  نین و له  داهاتوودان. به وجۆره ی داهاتوو 
به ره و ئێس���تا و ڕابردوو ده گه ڕێته وه ، تاکو واتاکه یان ڕوونبکاته وه ، پێکه وه  دانانی 
پڕۆژه کانیش���م ده گه ڕێنن���ه وه  و بونیادی هانده ره که ، وه کو هان���ده ر داده مه زرێنن. 
له به ر ئه وه ی م���ن به  له ناوبردنی بوونم له ده س���ت بوون-له نێو-خۆ ڕاده که م و ڕوو 
له  ئه گه ره کانم ده که م، ئه وا له س���ه ر بوون-له نێو-خۆ به هاکه  ده بێت به  هۆکار یان 
هان���ده ر. واتای هۆکار و هانده ره کان به س���تراوه  به  پێکه وه دانانی نه بووه کان. ئه م 
پێکه وه دانان���ه ش بوونی منه ، وه کو به رزێتی؛ بوونی منه  به و ش���ێوه یه ی ده مه وێت 

له ده ره وه ی بوونی خۆمدا خۆم بم. 
ئه گه ر ئه و خاڵه مان له بیربێت، که  گوتمان ناسینه وه ی ئه گه ری شۆڕش به های، 
وه ک���و هانده ر به  ژیانی پر ئازاری کریکاره که  به خش���ی. به و ئاکامه ش ده گه ین به  
هه ڵها تن له و حاڵه ته  به ره و ئه گ���ه ری گۆڕانکاری حاڵه ته که  له نێو بونیادی ئاڵۆزی 
هۆکار و هانده ره کان ده چه س���پێنن. ب���ه و ڕه تدانه وه یه ی ئێمه  له  په یوه ندییمان به  
حاڵه ته که وه  دابڕاو ده کات ئه و ڕه هه نده  کاتییانه ی هه یه  له  پڕۆژه که ماندا گۆڕانکاری 
به س���ه ر حاڵه ته که دا ده هێنین. له م ڕووه وه ، مه حاڵه  کرده وه  به بێ هانده ر هه بێت. 
ئه مه ش ئه و واتایه  نابه خش���ێت، که  هانده ر ه���ۆکاره   بۆ کردن. هانده ر ته واوکه ری 
کردنه . به هه مانشێوه ش، پرۆژه ی بڕیاردان به ره و گۆڕان به شێکه  له کردن. هانده ر، 
کردن و کۆتایی پێکه وه  له  س���ه رهه ڵدانی کرده وه یه کدا یه ک ده گرن. هه ریه کیک له  
بونیادی ئه م سێ الیه نه  به  دوو الیه نه که ی دیکه وه  به ستراوه  و له و په یوه ندییه دا واتا 
ده به خشێت. به اڵم بوونیاده  گشتییه که ی هه رسێکیان پێکه وه  بۆ یه ک ال ناگه ڕێته وه . 
سه رهه ڵدانی کردنیش، وه کو ڕه تدانه وه ی بوون-له نێو-خۆ له نێو کاتدا سه ربه ستییه . 
کردن کۆتایی و هانده ره کان دیاریده کات. کردنیش ده ربڕینی سه ربه س���تییه . ئیمه  
له ئاستی ئه م ڕوونکردنه وه یه دا ناوه ستین. ئه گه ر مه رجی بنه ڕه تیکردن سه ربه ستی 
بێت، پێویسته  له سه ر سه ربه ستی بدوێین. به اڵم له سه ره تاوه  توشی گرفتی گه وره  
ده بین. باس���کردنی بابه تێک په یوه ندی به  ده ستنیشانکردنی بونیادی ناوه ڕۆکێکی 
تایبه تی بابه ته که وه  هه یه . به اڵم سه ربه ستی له  ناوه ڕۆک به ده ره ؛ نابێت به  بابه تی 
لێکۆڵینه وه ی لۆجیکانه ش. ئێمه ، به و جۆره ی هایدیگه ر سه باره ت دازاینه وه  ده ڵێت، 
”بوونی پێش جه وهه ری ده که وێت” باسی سه ربه ستی ده که ین. خودی سه ربه ستی 

کردنه ؛ ئێمه ش له گه ڵ پێکه وه دانانی هۆکار و هانده ره کاندا ده ستمانده که وێت. 
ب���ه اڵم له به ر ئه وه ی ئه م کردنه  خاوه ن���ی ناوه ڕۆکه  له  پێکهاته  ده چێت. ئه گه ر 
بمانه وێت به  هێزێکی پێکهاتوو بگه ین، پێویسته  ئو مێدمان بۆ دۆزینه ه ی ناوه ڕۆکی 
نه بێت. دۆزینه وه ی ناوه ڕۆک ده که وێته  سه ر پێکهاتوویه کی دیکه  و ئه مه ش کۆتایی 
نایه ت. چۆن بتوانین پێناسه ی هه بوویه ک بکه ین، که  به رده وام خۆی پێکده هێنێت 
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و خۆی له نێو یه ک پێناسه دا ڕاناگرێت؟ به کارهێنانی چه مکی ’سه ربه ستی’ ترسناکه  
ئه گه ر ئه م چه مکه ، وه کو  چه مکه کانی دیکه  تاماشابکه ین، ئایا سه ربه ستی بێ ناوه  

و له پێناسه به ده ره ؟ 
پێشتر، له  پێناسه کردنمان بۆ نه بوون و بوونی دیارده  توشی کۆمه ڵێ گرفتبووین، 
به اڵم گرفته کان کۆڵیان پێنه داین. هۆی ئه مه ش ده گه ڕێته وه  بۆ جۆرێک له  باسکردن، 
که  به  ناوه ڕۆکه وه  نه به س���تراوه  و په یوندی ب���ه  تایبه تمه ندێتی هه بووه که وه  هه یه . 
به دڵنیاییه وه ، من باسی ئه و سه ربه ستییه  باوه ی نێوان من و که سانی دیکه  ناکه م؛ 
له به ر ئه مه ش���ه  په نا بۆ ناوه ڕۆکی نابه م. به پێچه وانه وه ، سه ربه ستییه که  ده بێت به 
 بناخه ی هه موو ناوه ڕۆکێک چونکه  مرۆڤ به  ڕێگه ی تێپه ڕکردنی جیهان و گه یشتن 
به  ئه گه ره کانی ناوه ڕۆکه کان به رجه سته ده کات. به اڵم پرسیاره که ی ئێمه  سه باره ت 
به  سه ربه ستییه . کاتێک باس���ی ئاگامه ندیم کرد ئه و سروشته  هاوبه شییه ی نێوان 
تاکه کانم ده ستنیشانکردن. ته نیا له سه ر ئاگاماندی خۆم دوام، که  سه ربه ستییه که  
له ودیو ناوه ڕۆکه وه یه  یان چه ندجارێک باسمانکردووه  و گوتمان  بۆ هه رشتێک بته وێ 
ببی���ت ده بێ هه بووبی���ت. هه روه ها، ئه م ئاگامه ندییه  بوون���ی ئه زمونێکی تایبه تی 
کۆجیتۆیه . هوس���رڵ و دێکارت، به و جۆره ی گه ستۆن بێرگه ر ڕوونیکردۆته وه ، له و 
باوه ڕه دان کۆجیتۆ ڕاستی ناوه ڕۆک ده رده خات. له الی دێکارت په یوه ندی نێوان دوو 
سروشتی ساده  باسکراوه ؛ الی هوسرڵیش بونیادی ئایدیایی ئاگامه ندی دامه زراوه . 
به اڵم ئه گه ر بوونی ئاگامه ندی پێش ناوه ڕۆکی بکه وێت ئه وا دێکارت و هوسرڵ توشی 
هه ڵه کردن ده بن. ئه وه ی ئێمه  له  کۆجیتۆی داوا ده که ین دۆزینه وه ی پێویستییه کی 
فاکتۆرییه . هه روه ها داوای سه ربه ستییه که مانی، وه کو سه ربه ستی له سه ر پێویستییه  
فاکتۆرییه ک���ه  لێده که ین؛ یان هه بوویه کی هه ڵکه وتوو، ک���ه  من بتوانم به  ئه زمون 
بیناسم. بێگومان من ئه و بوونه م به  کرده وه کانم فێری سه ربه ستییه که م ده بم. من 
بۆ سه ربه س���تی ئاگاییم چونکه  بێجگه  له و بوونه ی بۆ ئاگامه ندی هه یه  چی دیکه  
له نێو ئاگامه ندیدا نییه . که وابوو، من به رده وام پرس���یار س���ه باره ت سه ربه ستی له  
بوونمدا ده که م؛ سه ربه ستی خه سڵه تێکی پێدراو یان سروشتی نییه ؛ به ڵکو بوونی 
منه  و له  بوونی مندایه . پرسیارکردنه  ، په یوه ندی به  بوونی منه وه  هه یه  و پێویسته  

له  واتای سه ربه ستی تێبگه م. ئه م تێگه یشتنه یه  ده مانه وێت ڕوونی بکه ینه وه . 
له  هه وڵدانه که ماندا بۆ گه یشتن به  ناخی سه ربه ستی، ئه و خااڵنه ی له سه ر)خۆ( 
ئاماژه مان بۆ کردن یارمه تیده رن. له  به ش���ی یه که می ئه م نوس���راوه دا باسمانکرد، 
که  ئه گه ر ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی ڕه تدانه وه  بهێنێته  نێو جیهانه وه ، ئه وا پێویسته  
ئه م بوونه  هه س���ت به  پچڕان له گه ڵ جیهان و بوونی خۆشیدا بکات. هه روه ها، به و 
باوه ڕه ش گه یش���تین، که  ئه گه ری به رده وامی پچڕاندنه که  و سه ربه ستی له  یه کدی 
ده چن. هه روه ها، ئه وه ش���مان ڕوونکرده وه،  ئه گه ر به رده وامیه که ی بوونم له شێوازی 
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”بوونێکی-هه بوو” جۆرێک له  بوونی مرۆڤ دیاریده کات. له  شیکردنه وه که ماندا، که  
بۆ بڕوای خراپیشمانکرد، به و باوه ڕه ده گه ین ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی نه بوون بێت بۆ 
خۆی. بۆ ئه وه ی بوون-بۆ-خۆ هه بێت، ده بێت ئه و بوون-له نێو-خۆیه  ڕه تبداته وه ، که  
خۆیه تی. له نێو ئه م بارودۆخه دا سه ربه ستی بێجگه  له م ڕه تدانه وه یه  چی دیکه  نییه . 
به  ڕێگه ی ڕه تدانه وه  بوون-بۆ-خۆ له و بوونه ی خۆی ڕاده کات، که  ناوه ڕۆکی ده داتێ 
و ده بێت به  ش���تێکی دیکه . له م ڕووه وه ، بوون-بۆ-خۆ له ودیو ئه و خه سڵه تانه وه یه  
پێیدراون. کاتێک ده ڵێین بوون-بۆ-خۆ پێویس���ته  ببێ���ت به وه ی هه یه ، هه مانکات 
مه به س���تمان ئه وه یه  و ئه وه ش  نییه ، که  ئێستا هه یه . کێشه ی پێشخستنی بوون و 
دواخس���تنی ناوه ڕۆک یان هه ڵگه ڕانه وه ی به و جۆره ی هیگڵ ده ڵێت، ”بوون ئه وه یه  
هه یه .” یه ک واتا ده به خش���ێت؛ جه خت له س���ه ر سه ربه ستی مرۆڤ ده کات. له سه ر 
ئه و ڕاستییه ی من ئاگام له و هۆکارانه یه  کرده وه کانم ده خه نه گه ر، هۆکاره کان ده بن 
ب���ه  بابه تی به رز بۆ ئاگایی���م و له ده ره وه ی بوونی من���دان. گرتنیان مه حاڵه  و له  
ده ستیان ڕاده که م. من مه حکوم کراوم و به رده وامیش ده مه وێت له ودیو ناوه ڕۆکمه وه  
ب���م؛ بوونم له ودیو ه���ۆکار و هانده ره کانی کردنه که م بێ���ت. من مه حکوم کراوم 
سه ربه س���ت بم. سه ربه ستییه که شم بێجگه  له  خۆی هیچ شتێک سنورداری ناکات 

یان ئێمه  سه ربه ست نین بۆ ئه وه ی سه ربه ست نه بین. 
ها نده ر، به وجۆره ی، وه کو فاکتۆرێکی ده روونی ده بینرێت، بۆنموونه  ڕاسته قینه یه کی 
پر و دراو، له  بۆچوونی ناچاره کییه وه  له  بڕیاردان و کردن جیانابێته وه . ئه م دووانه ش 
به  فاکتۆری ده روونی داده نرێن. بوون –له نێو-خۆ خاوه نی ئه م الیه نانه یه . هانده ر، 
وه کو چۆن هۆکار کاریگه رێتی به سه ر هۆکرده وه  هه یه ، کردنه که  ده جوڵێنێت. هه موو 
شتێک پڕ و ده ره کییه . ڕه تدانه وه ی سه ربه ستییه که ش هه وڵدانه  بۆ دانانی بوون به  
بوون-له نێو-خۆ؛ جیاوازیان له نێواندا نییه . ده کرێت پێناسی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی 
به و ش���ێوه یه  بکه ین، که  ئه و بوونه یه  سه ربه س���تییه که ی به رده وام له  مه ترسیدایه  
چونکه  نایه وێت بیناسێت. له  بۆچوونی ده روونناسیدا ئه م هه ڵوێسته مان هه وڵدانه  

بۆ به شتکردنی هۆکار و هانده ره کان و بوونێکی به رده وامیان ده ده ینێ. 
له  خۆمانی ده شارینه وه  چۆن سروش���ت و سه نگینییه که یان له  هه مووساتێکدا 
بۆ ئه و واتایانه  ده گه ڕێنه وه  من پێیان ده به خش���م. هه رچه نده  له نێو ئێستاشدان به  
نه گۆر له نێو ڕابردوودا دایانده نێم. باوه ڕ به  خۆم ده هێنم، که  هۆکار ئه وه یه  هه بوو؛ 

له  ئاگایی ڕابردوومه وه  به  ئێستا ده گات و له نێو ئاگامه ندیمدا ده چه سپێت. 
ئه مه ش له  س���ه پاندنی ناوه ڕۆک به س���ه ر بوون-بۆ-خۆ ده چێت. به هه مانشێوه ، 
هه ندێک که س کۆتایی به  به رزێتی داده نێن. هه رچه نده  ئه مکاره  هه ڵه  نییه ، به اڵم له 
 جێگه ی بینینی ئه و راستییه ی به رزێتییه که  به  به رزێتی منه وه  به ستراوه ، ئه وان به و 
باوه ڕه  ده گه ن، که  من له  به رجه سته بوونم له نێو جیهاندا ڕووبه ڕوویان ده بمه وه . له  
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خواوه  یان له  سروشته وه ، له  سه رشتی)خۆ(مه وه  یان له  کۆمه ڵه وه  به ره و من دێن. 
کۆتاییه کان]له محاڵه ته دا[ دروستکراون و پێش ویستی مرۆڤ ده که ون. کرده وه کانی 

من، پێش ناسینیان، وه کو هۆکاره کان، پێناسده که ن. 
ه���ۆکار، کردن و کۆتایی به رده وامین. هه وڵدانه  س���ه رنه که وتوه کان ده یانه وێت 
سه ربه س���تی بخه نه  ژێ���ر باری بوونه وه )له گه ڵ س���ه رهه ڵدانی دوودڵی له ئاس���تی 
سه ربه س���تیدا ده ڕوخێن( و ده ریده خه ن، که  سه ربه س���تی له  بنه ڕه ته وه  هاوده می 
نه بوونه  و له  بوونی مرۆڤدایه . ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی سه ربه سته  چونکه  ناته واوه  
و به رده وام له  خۆی دوورده که وێته وه . نه بوون بوونی ئه و له وه ی هه یه  و پێی ده گات 
جیاده کاته وه . دواجاریش، سه ربه سته  چونکه  بوونی ئێستای له  شێوازی)تێڕامانی-
تیڕامان(دا نه بوونه . مرۆڤ سه ربه س���ته  چونکه  خۆی له به رده م خۆشیدا ئاماده یه . 
بوونێکی هه بوو ناتوانێت سه ربه ست بێت. سه ربه ستی نه بوونێکی دروستکراوی نێو 
بوونی مرۆڤه . زه بر له  ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه ت���ی ده کات له  باتی ئه وه ی)هه بێت( 
خۆی دروستبکات. به مجۆره ، بۆ ئه وه ی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی هه بێت، پێویسته  
خۆی هه ڵبژێرێت؛ هیچ ش���تێک له ده ره وه  و ناوه وه ی ئه ودا دانه نراوه  تاکو ته وانای 
وه رگرتن���ی هه بێت. به بێ یارمه تی، هه رجۆریک بێت، له به رده م پێویس���تی گرانی 
دروس���تکردنی خۆیدا جێماوه . که وابوو، سه ربه ستی بوون نییه ؛ به ڵکو بوونی 
مرۆڤه ، بۆنموونه ، نه بوونی بوونییه تی. ئه گه ر بوونی مرۆڤ پڕ بێت بێس���وده  
هه وڵبده ین له  بوونیدا به دوای ئه و س���اتانه  یان ده ڤه ره  ده روونییانه دا بگه ڕێین، که  
تییادا سه ربه سته . ئێمه  به دوای شوێنی به تاڵی لێوانێکی پردا ناگه ڕێین. هه روه ها، 
مرۆڤ جارێک کۆیله  و جارێکی دیکه  سه ربه س���ت نییه . ئ���ه و به ته واوی به رده وام 

سه ربه سته  یان سه ربه ست نییه . 
ئ���ه م تێبینیانه ، ئه گ���ه ر بزانین چۆن به کاردێن، ئێمه  ب���ه ره و دۆزینه وه ی نوێ 
ده به ن. یارمه تیمان ده ده ن ڕۆش���نایی بخه ینه  سه ر په یوه ندی نێوان سه ربه ستی و 
ئه وه ی به  ’ویس���ت’ ناوزه دی ده که ین. زۆرجار، کرده وه ی سه ربه ست و خۆبه خشانه  
به  یه ک ش���ت داده نرێن تاکو بۆچوونی ش���وێنکه وتوانی ناچاره کی سه باره ت سۆز 
س���نوردار بکرێت. به کورتیه که ی، ئه مه  بۆچوونی دێکارت بوو. ویس���تی دێکارتی 
سه ربه سته ، به اڵم سۆزه کانی ده روونیش هه ن. هه وڵدانه که ی دێکارت]بۆ تێگه یستن[ 
له م س���ۆزانه  له  ڕوویه کی ده روونناس���ییه وه یه . شیکردنه وه که ی پرۆست، بۆنموونه 
له سه ر )غیره ( الیه نی میکانیزمی سۆزه کانمان بۆ ڕوونده کاته وه . بۆ ئه م مه به سته  
گرنگه  مرۆڤ به وجۆره  ببینین، که  کتوپڕ سه ربه سته  و ناچاریشه . لێره دا، کێشه که ش 
بۆ په یوه ندی نێوان سه ربه ستییه  بێسنوره که  و پرۆسه  ناچاره کییه  ده روونییه که ی 
له  ژیاندا ده گه ڕێته وه : چۆن ئه و ده بێت به  خاوه نی س���ۆزه کانی و بۆ سودی خۆی 

به کاریان ده هێنێت؟ 



450

زانایی پێش���ینان، ئه و زاناییه ی ڕواقییه کان هه ی���ان بوو، فێرمان ده کات چۆن 
مامه ڵه  له گه ڵ سۆزه کاندا بکه ین و بیانخه ینه  ژێر ده سته اڵتمانه وه ؛ فێرمان ده کات، 
ب���ه و جۆره ی مرۆڤ بایه خ به  سروش���ت ده دات تاکو بۆ به رژه وه ندی خۆی به کاری 
بهێنێت، س���ودیش له  سۆزه کان وه رگرێت. ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی ده رده که وێت 
هێزێکی سه ربه ست بێت له  هه مووالوه  پرۆسه  پێکهاتووه  ناچاره کییه کان گه مارۆیان 
دابێت. که سێک ده توانێت کرده وه  سه ربه سته کان و پرۆسه  ناچاره کییه کان، ئه وانه ی 
ویس���تی سه ربه ست ده سته اڵتی به س���ه ریاندا هه یه  و ئه وانه ی له  ویستی مرۆڤیش 

ڕاده که ن، جیا بکاته وه . 
ئاش���کرایه  له س���ه ر ئه م بۆچوونه  ڕێک ناکه وین. به اڵم پێویس���ته  هۆکاره کانی 
ڕینه که وتنه که  بزانین. یه کێک له  هۆکاره کان دیاره  و پێویست ناکات خۆمانی پێوه  
ماندووبکه ی���ن؛ ئه ویش ئه وه یه ، که  دوو الیه نییه ک���ی توندوتیژ له نێو یه کێتییه کی 
ده روونیی���دا نابینرێت. چۆن یه ک بوون هه مان���کات زنجیره یه ک فاکتۆری پێکه وه  
گرێدرا و هه ڵده گرێت، که  له  ده ره وه دا جیاوازبن، ئه و بوونه ش خۆی سنور بۆ خۆی 
دیاریب���کات و خۆی ده ربخات؟ چۆن ]ئه م بوون���ه [ کارده کات؟ ئایا کارکردنه که ی 
له سه ر بابه ته که یه  )فاکتۆره  ده روونییه  ئاماده بووه که (؟ چۆن ده توانێت بوون-له نێو-
خۆیه ک بگۆڕێت، که  هه یه  و له وه ش زۆرتر به چی دیکه  نابێت؟ ئایا به گوێره ی یاسای 
پرۆسه که  کارده کات؟ ئه مه  له گه ڵ خۆیدا ناکۆکه . ئایا له سه ر ئاکامه کانی پرۆسه که  
کارده کات؟ به اڵم کارکردن له سه ر فاکتۆره  ده روونییه کان له  پێناوی گۆڕانکارییه کاندا 
و کارکردن له س���ه ر ئاکامه کانی پرۆس���ه که  وه کو یه کن. له  ئاستی هه ر یه کێکیاندا 
توش���ی هه مان مه حاڵ ده بین، که  له پێشتر باسمانکرد. هه روه ها، ئه م سه رهه ڵدانه  
له خۆڕایه  چ ئامێرێکی به ده س���ته وه یه ؟ ئه گه ر ده ست ش���تێک بگرێت له به رئه وه یه  
توانای گرتنی هه یه . س���ه رهه ڵدانی له خۆڕا، که  به  پێناس���ه  له ودیو گه یشتنه وه یه  
توانای گه یش���تنی نییه ؛ ته نیا خودی خۆی به رجه س���ته ده کات. ئه گه ر ئامێرێکیش 
به ده سته وه  بێت ئه وا ده بێت ئامێره که  به شتێک له نێوان ویستی سه ربه ست و سۆزه  
ناچاره کاندا دابنرێت، که  ده بێت به  ڕێگر. له به ر چه ند هۆکارێک س���ۆزه کان ناتوانن 
ده س���ته اڵتی خۆیان به سه ر ویستدا بس���ه پێنن. بێگومان، مه حاڵیشه  پرۆسه یه کی 
ناچار کاربکاته  سه ر س���ه رهه ڵدانێکی له خۆڕا. که وابوو، تێهه ڵكێشکردنی ئه م دوو 
بوونه  جیاوازه  مه حاڵه ؛ له یه کدی ناچن؛ هه ریه کێک له  ئه وان به  جیا و بێ په یوه ندی 
به وی دیکه وه  ده مێنێته وه . ته نیا په یوه ندییه کی نێوانیان هه بێت بۆ ئه و ڕه تدانه وه  
ناوه کییه  ده گه ڕێته وه ، که  ڕوو له  هه ردووکیان ده کات. به اڵم سه رهه ڵدانه  له خۆڕاکه  
به  نکۆڵیکردنی دانانی بوونی به  س���ۆزه کان ده توانێت هه بێت. لێره دا، دامه زراندنی 
س���ۆزه کان بۆ س���ه رهه ڵدانه  له خۆڕاکه  ده بێت به  به رزێتییه ک���ی ڕووت، ده ره کی و 
ئه وه ی، که  هێشتا نییه . ڕه تدانه وه  ناوه کییه که ، که وابوو، بۆ به  کاریگه رێتییه که ی 
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هه وڵی توانه وه ی ویس���ت له نێو جیهاندا ده دات، چونکه  س���ه رهه ڵدانێکی له خۆڕای 
سه ربه س���ت ویس���ت و ئاگامه ندییه . ئه م ڕوونکردنه وه یه  دووجۆر چاره ڕێگه مان بۆ 
دیاریده کات: مرۆڤ به ته واوی ناچاره )ئه مه ش ناپه س���ه نده  چونکه  ئاگامه ندییه کی 
ناچار، بۆنموونه ، که  هانده رێکی ده ره کی هه یه ، خۆی ده بێت به  ش���تێکی ده ره کی 

ڕووت نه ک ئاگامه ندی( یان مرۆڤ به ته واوی سه ربه سته . 
هێشتا ئه م تێبینییانه  مه به ستی سه ره کی ئێمه  نین و ئاکامێکی نه رێییان له دوایه . 
توێژینه وه  له سه ر ویست، به پێچه وانه وه ، تێگه یشتنمان له  سه ربه ستی به ره وپێشه وه  
ده بات. له به ر ئه مه شه  ئه و فاکتۆره ی دێته  به رده ممان ده ریده خات ویست سه ربه خۆ 
بێ���ت و ئێمه ش ناتوانین به  فاکتۆرێکی ده روونی ی���ان بوون-له نیو-خۆی دابنیین. 
س���ه ر به  کاتیگۆری زانایان���ی ده رونیش نییه ، که  ب���ه  ”حاڵه ته کانی ئاگامه ندی” 
ناوزه دیده که ن. لێره دا، به وجۆره ی له  هه موو ش���وێنێکی دیکه شدا هه مانه ، ده ڵێین 
حاڵه تی ئاگامه ندی بتێکی ڕووتی سایکۆلۆجی پۆزه تیڤه . ئه گه ر ویست سه ربه ستی 
بێت ئه وا پێویسته  ڕه تدانه وه  و هێزی له ناوبردنیش بێت. به اڵم نازانین بۆچی ویست 
ده بێت س���ه ربه خۆ بێت. له ڕاس���تیدا دژواره  ئه و، که  له  به رانه ی نێو له ناوبردن، که  
له نێو تۆڕی پڕ و ئه س���توری سۆزه کاندا س���ه رهه ڵده دات بناسرێت. ئه گه ر ویست 
له ناوبردن بێت ئه وا فاکتۆره  ده روونییه  دامه زراوه کان ده بێت له ناوبردن بن. ئایا له 
 کوێوه  ئه و بیرۆکه یه مان بۆ هاتوه ، که  گوایه  ’فاکتۆر’ی سۆز یان ئاره زوویه کی ڕووت 
و ساده  له ناوبردن نییه ؟ ئایا سۆز پرۆژه  نییه ؟ ئایا حاڵه تێکی قبوڵنه کراو دروست 
ن���اکات؟ ئایا به  زۆر په یوه ندی به  حاڵه ته که وه  نابڕێ و به  خۆ-دوورخس���تنه وه  و 
گه یش���تن به  کۆتایی، که  نه بوونه ، له ناوی نابات؟ ئایا سۆز خاوه نی ئه و کۆتاییانه  
نییه ، که  له  یه که م ساته وه  له به رده م خۆیدا به  نه بوون دایده نێت؟ ئه گه ر له ناوبردن 
بوونی سه ربه س���تی بێت، چۆن س���ه ربه خۆیی س���ۆزه کان ڕه تده که ینه وه  تاکو به  
ویستی ببه خش���ین؟ ئه مه  هه موو شتێک نییه : ویست، که  شتێکی تایبه ت نییه  و 
به رجه س���ته بوونێکی سه روه رانه ی سه ربه ستی نییه ، وه کو هه موو ڕووداوێکی بوون-
بۆ-خۆ پێویستی به  بناخه ی له پێشتری سه ربه ستییه  بنه ڕه تییه که  بۆ بوونی خۆی 
هه یه . ویس���ت بڕیاردانێکی تێڕامانانه یه  و په یوه ندی به  کۆتاییه  دیاریکراوه کانه وه  
هه یه . به اڵم خۆی کۆتاییه کان دروس���تناکات. ده توانین ل���ه  په یوه ندییه که یدا به و 

کۆتاییانه وه   ده بێت به  شێوازێکی بوون . 
سۆز هه مان په یوه ندی به  کۆتاییه کانه وه  هه یه . بۆنموونه ، ئه و کاته ی هه ڕه شه م 
لێده که ن، له  ترس���ی م���ردن به  هه موو خێرایی ڕاده که م. ئه م فاکتۆره ی س���ۆز به 
 ش���اراوه یی به های ژیان ده سه پێنێت. که سێکی دیکه ش، ده زانێت ئه گه ر له  شوێنی 
خۆیدا بمێنێته وه  و س���ه نگه ره که  جێ نه هێڵێت ژیانی له  مه ترس���یدا ده بێت، به اڵم 
سه نگه ره که  چۆڵ ناکات. ئه م ئامانجه ، که  ئاشکرا دیاره  و ئێمه ش تێیده گه ین وه کو 
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ڕه تدانه وه ی پڕ سۆزه  و میتۆدی گه یشتنه که ش به  ئاسانی ده ناسرێت. جیاوازییه  بۆ 
هه ڵبژاردنی ڕیگاکان و ]وه سیله کان[ ڕاده ی تیڕامانه که ، نه ک کۆتاییه که  ده گه ڕێته وه . 
هێش���تا که سه  ڕاکردووه که  به  که سێکی س���ۆزدار داده نرێت و به ر گریکه ره که ش به  

خۆبه خش ناوزه د ده که ین. 
جیاوازی، له م بۆچوونه وه ، په یوه ندی به  هه ڵوێستی ناوه وه  و کۆتاییه  به رزه که وه  
هه یه . بۆ ئه وه ی خۆمان له  هه ڵه که ی پێش���و بپارێزی���ن، کۆتاییه  به رزه کانیش به  
ش���تێکی پێش-مرۆڤانه  و سنورێکی له پێشتر بۆ به رزێتییه که مان دانه نێین، ده بێت 
به  پڕۆژه کانی سه ربه س���تی نێو کات بناسرێن. ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی له ده ره وه ی 
بوونی خۆی یان له نێو سروشتی ناوه وه یدا کۆتاییه کانی بۆ دانانرێت. ئه و کۆتاییه کان 
هه ڵده بژێرێت. به م هه ڵبژاردنه ش بوونێکی به رزیان پێده به خشێت. له م ڕووه وه ، له و 
تێگه یشتنه وه ، که  بوونی دازاین پێش ناوه ڕۆکی ده که وێت، ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی 
له گه ڵ به رجه س���ته  بوونه که یدا به  کۆتاییه کانی پیناس���ه ی خۆی ده کات. که وابوو، 
کۆتاییه کانم خه س���ڵه ته کانی بوونم دیاریده که ن، که  سه ربه ستییه  و منیش خاوه نی 
سه ربه س���تییه که م. به رجه س���ته  بوونه که ش بوونه ؛ په یوه ندی به  ناوه ڕۆکه وه  یان 

خه سڵه تێکی بوونه وه ، که  مامه ڵه  له گه ڵ بیردا ده کات نییه .
مادام سه ربه س���تی و بوونی من یه ک ش���تن، ئه وه ی من ده مه وێ به  ویست یان 
هه وڵدانه  س���ۆزداره کانم بیگه مێ بناخه ی کۆتاییه کانه . که وابوو، ویسته کان، وه کو 
سۆزه کان هه ڵوێس���تی ناوه کین، که  به  هۆیانه وه  به و ئاکامانه  ده گه ین سه ربه ستی 
بنه ڕه تی دایانده نێت. مه به ست له  سه ربه ستی بنه ڕه تیش سه ربه ستییه ک نییه  پێش 
کرده وه  سه ربه خۆکان یان سۆزه کان په یدا بووبێت، به ڵکو بناخه یه کی له گه ڵ کرده وه  
سه ربه خۆکان و سۆزه کاندا هاوکاتییه  و هه ریه کێکیش له م سیانه  له  شێوازی تایبه تی 
خۆیدا به رجه سته  ده بێت. ئێمه  سه ربه ستی به  ناکۆک له گه ڵ ویست و سۆز دانانێتین 
به وجۆره ی برگسۆن دوو)خۆ(ی به رانبه ر یه کدی دیاریکردوه . بوون-بۆ-خۆ خۆیه کی 
هه مووگیریی���ه  و الیه نێکی دیکه ی نییه . ئه گه ر مه به س���تمان له  بوونی بونیادێکی 
ب���ه رزی ده روونی نه بێت. بێجگه  له  بوونی ویس���ت و س���ۆزه کانمان بۆ له ناوبردنی 
فاکتۆره کان سه ربه ستی چی دیکه  نییه ؛ ئه مه ش ئه و بوونه  دیاریده کات، که  له بوونیدا 
ش���ێوازی هه بوونی هه یه . دوایی بۆ ئه م خاڵه  ده گه ڕێینه وه  و باس���یده که ین. به اڵم 
با ئه وه مان له بیربێت، ک���ه  کۆتاییه کانی بوون-بۆ-خۆ له  دانانی پرۆژه  به رزه کانیدا 
ڕووه و ئه گه ره کانی، ویس���ت سنوردارده که ن. ئه گه ر ئه مه  ڕوونه دات، چۆن له  واتای 
نیاز یان مه به ست تێبگه ین، که  له  په یوه ندی به  کۆتاییه کانه وه  وه سیله  و ئامێره کان 

هه ڵده سه نگێنێت؟ 
ئه گه ر کۆتاییه کان له پێش���تر دانرابن، ئه وه ی بۆ م���ن ده مێنێته وه  دیاریکردنی 
ڕێگاکانه  بۆ گه یش���تن به  کۆتاییه کان؛ یان هه ڵوێست وه رگرتنه . ئایا من به  ویست 
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یان به س���ۆزه وه  ده بێت کاره ک���ه م بکه م؟ بێجگه  له  خۆم ک���ێ بڕیارم بۆ ده دات؟ 
ئه گه ر ل���ه و باوه ڕه دابین، که  بارودۆخ بڕیاره ک���ه  ده دات)بۆنموونه ، کاتێک ڕوو له  
مه ترسییه ک ده که م به  کارێک هه ڵده ستم و ئه گه ر ترسه که ش گه وره تر بوو ده که ومه  
نێو س���ۆزه وه (، ئێمه  سه ربه س���تی خه فه  ده که ین. له ڕاستیدا بێهوده یه  بانگه شه ی 
سه ربه خۆیی ویست بکه ین و هه مانکات له و باوه ڕه شدابین بارودۆخه کان سنورداری 
ده که ن. چۆن ویستێکی نه بوو ده توانێت کتوپڕ زنجیری سۆزه کان بشکێنێت و خۆی 
له  پێش���یاندا ڕاگرێت؟ له م حاڵه ته دا ویست، وه کو هێزێک ده بینرێت، جارێک خۆی 
بۆ ئاگامه ندی ده رده خات و جارێکی دیکه ش به  شاراوه یی ده مێنێته وه  و له  هه ردوو 
حاڵه ته که شدا خاوه نی خه سڵه تی نه گۆڕ و بوون-له نێو-خۆیه . ئێمه  به م خاڵه  ڕازی 
نین. بۆچوونه  باوه کان ژیانی ئاکاری به  زۆرانباری له نێوان ویس���ت، وه کو ش���ت و 
ناوه ڕۆکه کانی س���ۆز لێکده ده نه وه . لێره دا جۆره  سایکۆلۆجییه کی ماینکیزم هه یه ، 

که  به ته واوی پشتگیری ناکه ین. 
له ڕاس���تیدا خودی ویس���تکردن به س نییه ؛ به ڵکو پێویسته  ویستی ویستکردن 
هه بێت. بۆنموونه ، له  هه ڵوێس���تێکدا به  سۆزه وه  ڕاده وه ستم. له  شوێنێکی دیکه دا 
ڕوونمانکرده وه ، که  سۆز زریانێکی سایکۆلۆجییانه  نییه ؛ وه اڵمدانه وه ی هه ڵوێسته ؛ 
واتا و شێوه که ش���ی بابه تی ئاگامه ندییه ، که  ده یه وێت به  کۆتاییه کی دیاریکراو له 
 ڕێگه یه کی دیاریکراوه وه  بگات. له  ترسدا، له  هۆشچوون و نوێژکردن به  خه فه کردنی 
ئاگامه ندی ترسه که  ده شارێته وه . مه به ست ده رچوونی ئاگامه ندییه  له  مامه ڵه کردن 
له گه ڵ جیهانێکی قه ده غه کراودا، ک���ه  خۆی په یدایکردوه . به  ڕه فتاری جادوگه رانه  
ئاره زووه کانمان ڕه زامه ندده که ین. به پێچه وانه ی ئه مه ش���ه وه ، کرده وه  سه ربه خۆ و 
هۆشه کییه کان زانستانه  ده ڕواننه  حاڵه ته که . ڕه فتاره  جادوگه رانه که  ڕه تده ده نه وه ؛ 
ده س���ته یه ک ئامێری ئاڵۆز بۆ چاره س���ه رکردنی گرفته که  به کارده هێنن. جیهانێکی 
ته کنیکی ئاشکرا ده که ن، که  تیایدا هه ریه کێک له  ده سته  ئامێره  ئاڵۆزه کان ئاماژه  
بۆ ده س���ته یه کی ئاڵۆزتر ده کات و هتد. چی هانی م���ن ده دات یه کێک له م دووانه  
هه ڵبژێرم؟ به  ته نیا جیهان نییه ، بوونی جیهان چاوه ڕوانه  تاکو بدۆزریته وه . که وابوو، 
پێویس���ته  بوون-بۆ-خۆ له  دانانی پڕۆژه یدا ئه و بوونه  هه ڵبژێرێت به  هۆیه وه  جیهان 
وه کو جادوگه رانه  یان هۆش���ه کی خۆی ده رده خات. پێویس���ته  بوون-بۆ-خۆ، وه کو 
پڕۆژه یه کی سه ربه ست بوونی خۆی جادوگه رانه  یان هۆشه کی به رجه سته بکات. مادام 
بوون-بۆ-خۆ خۆی هه ڵده بژێرێت، ئه وا له  ئاستی هه ردوو الیه نه که دا به رپرسه . له م 
ڕووه وه ، بوون-بۆ-خۆ ده بێت به  بناخه یه کی سه ربه ستی ویست و سۆزه کانی. ترسه که  
سه ربه س���ته  و سه ربه ستییه که م به رجه س���ته ده کات. من هه موو سه ربه ستییه که مم 
ب���ه  ت���رس داوه  و خۆم، وه کو ترس���نۆک هه ڵبژاردوه . له  بارودۆخێکی دیکه ش���دا 
ئازا و نه ترس���م. هیچ دیارده یه کی ده روونی له  په یوه ندییه که یدا به  سه ربه ستیمه وه  
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تایبه تمه ند نییه . هه موو شێوازه کانی بوونم به  یه کسانی سه ربه ستی من به رجه سته  
ده که ن. هه موویان شێوازی بوونی نه بوونییه که ی منن. 

ئه م خاڵه  له نێو باسه که مان له سه ر ”هۆکاره کان و هه نده ره کان” بۆ کردن چاکتر 
ده رده که وێت. ئێمه  له پێش���تر به مجۆره  باسمانکرد؛ ئێستاش ده گه ڕێمه وه  سه ری و 
زۆرتر ڕوونیده که مه وه . ئایا ئێمه  نه مانگوت، که  سۆز هانده ری کردنه  یان سۆز ده بێت 
به هانده ری کرده وه  سۆزداره کان؟ ئایا ویست، وه کو بڕیاردان خۆی ده رناخات، که  به 

 مه به سته وه  ڕوو له  هۆکاره کان و هانده ره کان ده کات؟ ئایا هانده ر چییه ؟ 
به گشتی مه به ست له  هۆکار خستنه به رچاوی الیه نه کانه ، که  کردنه که  ده چه سپێنن. 
ئه گه ر ده وڵه ت بڕیار له سه ر گۆڕینه وه ی)بۆنده کان( بدات پێویسته  هۆکاره کانی بۆ 
دیاریبکات، ده ش���ێ بۆ که مکردنه وه ی قه زری ده وڵ���ه ت و پڕکردنی زه خیره  بێت. 
به هه مانش���ێوه ، له  ڕێگه ی هۆکانه وه  مێژوونوسان له سه ر کرده وه ی پاشا و وه زیران 
ده نوس���ن؛ هۆکاری بۆ هه ڵگیرسانی جه نگ په یداده که ن: دوژمن بوحرانی نێو خۆی 

هه یه ، کاتی ئه وه  هاتووه  کۆتایی به  گرفته  ئابوورییه کان بهێنرێت. 
ئه گه ر کلۆڤیس ببێت به  بڕواکه رێکی کاس���ۆلیکی، ئه وه نده ی پاشای باربه ریش 
ئارین، له به رئه وه یه ، که  کلۆڤیس الیه نی چاک و مه زنی ژیانی که شیشی ده بینێت، 
که  له )گاوڵ( ده سته اڵتی هه یه . لێره دا ده رده که وێت هۆکار ناسینه وه ی بارودۆخه که  
بێت. به  کاسۆلیککردنی کلۆڤیس بۆ باری ڕامیاری و ئایینی ده وڵه تی گاوڵ گه ڕایه وه ؛ 
ده سته اڵتی که شیشی، خاوه نێتی زه وی و کۆمه ڵه که  بوو. گۆڕینه وه ی بۆنده کانیش 
قه رزاریی ده وڵه ت بوو. ناس���ینه وه ی بارودۆخه کان پێ���ش کۆتاییه که  ده که وێت و 
پرۆژه که ش سنورداریده کات. بۆ ئه وه ی ده سته اڵتی که شیش بناسرێته وه  و ببێت به  
هۆکار بۆ به کاسۆلیککردنی کلۆڤیس، پێویسته  کڵۆڤیس داگیرکردنی گاوڵ بکات به  
کۆتایی. ئه گه ر کڵۆڤیس کۆتایی جیاوازتر ده ستنیشان بکات، ئه وا له نێو بارودۆخی 
که نیس���ه دا هۆی دیکه  بۆ ب���وون به  ئاری ده دۆزێته وه  و به ب���ێ بڕوا ده مێنێته وه . 
له وانه یه  له گه ڵ ناس���ینی که نیسه دا هیچ هۆیه ک بۆ کرده وه که ی نه بێت. بارودۆخی 

بوون به  که شیش له الی ئاشکرا نابێت. 
هانده ر، به پێچه وانه وه ، به  فاکتۆرێکی ناوه کی داده نرێت. له  ئاره زووه کان و هه ڵچون 
و سۆزه کان پێکهاتوه ، که  هانده رن بۆ کاره که م. مێژوونوس کاتێک هانده ر له  باسه که یدا 
به کارده هێنێت، که  هۆکاره کان بۆ سه رهه ڵدانی بارودۆخێک نادۆزێته وه . فێردیناند 
لۆت، بۆنموونه ، پاش ئه وه ی هۆکاره کانی بۆ به مه سیحیکردنی)کونس���ته نتاین( به  
ناڕاس���ت و ناته واو دانا، ده نوس���ێت: ”پاش ئه وه ی ئاشکرا بوو، که  کونسته نتاین 
هه موو شتێک ده دۆڕێنێت و هیچ ناباته وه  ئه گه ر ببێت به  مه سیحی، یه ک ئاکام خۆی 
ده س���ه پێنیت ئه ویش په نابردنه  به ر هانده رێکی کتوپڕ یان پیرۆزه،  ئه گه ر تۆ پێت 
باش بێت.” لێره دا، لۆت باس���ه که ی له سه ر هۆکاره کان دانامه زرێنێت و کرده وه که  
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به  هانده ره وه  ده به س���تێته وه . پێویسته  به  نێو بارودۆخی ده روونیدا یان بارودۆخی 
مێشکی بکه ره که ی ناو مێژوودا بۆ باسه که  بگه ڕێین. ئه مه ش ڕووداوه که  به  شتێکی 
هه ڵکه وتوو ده رده خات چونکه  که سێکی دیکه  به  سۆز و ئاره زووی جیاوازه وه  هه یه  

تاکو ئه م کاره  نه کات و به کارێکی دیکه  بکات. 
به پێچه وانه ی مێژوونوسه وه ، ده روونناس به دوای هانده ردا ده گه ڕێت. له وباوه ڕه دایه  
هانده ر له نێو ئاگامه ندی که سه که دا هه یه  و بۆ کردنه که  ده ور ده بینێت. کارکردنێکی 
هۆشه کی نموونه یی، که وابوو پێویستی به  هانده ره کان نییه  و ناسینه وه ی بارودۆخه که  

کاریتێده کات. کارکردنێکی له  هۆش به ده ر و سۆزدار به پێچه وانه ی ئه مه وه یه . 
ئه وه ی ده مێنێته وه  باس���یبکه ین په یوه ندی نێوان ه���ۆکاره کان و هانده ره کانه  
ل���ه  ژیانی ڕۆژانه ماندا، که  پێکه وه  هه ن. بۆنموون���ه ، من ده توانم بچمه  نێو پارتی 
سۆشیالیس���ته وه  چونکه  له و باوه ڕه دام ئه م پارت���ه  بۆ دادوه ری خزمه تی کۆمه ڵگا 
کارده کات یان له  داهاتودا ده بێت به  هێزێکی مێژوویی: ئه مانه  هۆن. هه مانکات، من 
هانده ریشم هه یه : هه ستم به رانبه ر چینه  چه وساوه کانه ، )گید( گوته نی، شه مکردن 
له وه ی له نێو سه نگه ره  چاکه که دام، هه ستکردن به  که می، سه رسامکردنی که سوکارم 
و هتد. ئه و ده س���ته واژه یه  چ واتایه ک ده به خشێت، که  ده ڵێم من له به ر ئه م هۆکار 
و  هانده ران���ه  چوومه ته  نێو پارتی سۆشیالیس���ته وه ؟ دی���اره ، ئێمه  مامه ڵه  له گه ڵ 
دوو ج���ۆر واتادا ده که ی���ن. ئایا چۆن به راوردیان بکه ین؟ چ���ۆن ڕۆڵی هه ریه کێک 
له  ئه وان له س���ه ر بڕیاردانه که مان بناس���ین؟ ئه م کێشانه  چاره سه ر نه کراوه  و که م 
که س توانیویانه  بیبینن. له ژێر ناوێکی دیکه دا له  ناکۆکی نێوان ویست و سۆزه کان 
ده چێت . ئه گه ر بیردۆزه  کالس���یکه که  له  ناس���ینی هاریکاری نێوان هۆکاره کان و 
هانده ره کان، هه روه ها کاریگه رێتییان به سه ر بارودۆخێکی دیاریکراوه وه  سه رکه وتوو 
نه بێت، ک���ه  بڕیاره که  ده هێننه کایه وه  ئه وا مه حاله  بتوانێت ناکۆکییه کانی نێوانیان 

باسبکات. که وابوو، ده بێت له  سه ره تاوه  ده ستپێبکه ین. 
به دڵنیاییه وه ، هۆکار ده رده کییه ؛ حاڵه تی ئه و ش���تانه یه  هاوبوونن ، که  خۆیان 
بۆ ئاگامه ندی ده رده خه ن. گه نده ڵی که س���ه  ئه رس���تۆکراتی و س���اده کانی ڕۆم له 
 س���ه رده می کونس���ته نتاین یان الیه نگرتنی که نیسه  له و پاش���ایانه ی له  سه رده می 
کلۆڤیس���دا بۆ س���ه رکه وتن به س���ه ر ئارییه کاندا، ده ره کییه . له گه ڵ ئه مه شدا، ئه م 
حاڵه ته  ته نیا بۆ بوون-بۆ-خۆ به رجه سته  ده بێت. بوون-بۆ-خۆش ئه و بوونه یه  له به ر 
ئه م جیهانیش هه یه . باشتریش���ه  بڵێین، بۆ ئه و بوون-بۆ-خۆیه  به رجه سته ده بێت، 
که  خۆی له م و له و ش���ێوازه  تایبه تیه دا داده نێت یان بۆ ئه و بوون-بۆ-خۆیه ی تاکه 
 که سایه تی خۆی دامه زراندوه . پێویسته  بوون-بۆ-خۆ له م و له و شێوازه دا خۆی وه کو 
پڕۆژه  ده ربخات تاکو به ئامێربوونی ئامێره کانی بۆ ده رکه وێت. چه قۆ ده ره کییه،  له 
 ده س���ک و گوێزان پێکهاتوه . ده توانم هه ڵیگرم و بۆ بڕین به کاریبهێنم. به اڵم چه قۆ 
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ش���ێکه  به  که مییه وه . من ده توانم چه قۆکه  هه ڵگرم و ده سکه که ی بۆ مێخ داکوتان 
به کاربهێنم. ئه مه ش هێش���تا ده ره کییه . کاتێک کلۆڤیش هه ست به  یارمه تییه که ی 
که نیس���ه  ده کات، الی گرنگ نییه  چ که شیشێک ئاماده یکردووه  یان بڕیاری له سه ر 
دۆس���تایه تی نێوان که نیسه  و پاش���ایه تی داوه . ئه و فاکتۆره  ده ره کییانه ی هه موو 
بوون-بۆ-خۆیه ک ده توانێت بیدۆزێته وه  و دایمه زرێنێت ده س���ته اڵتی که نیسه یه ، که  
له  ده س���ته اڵتی دانیش���توانی گاوڵ گه وره تره  و مه ترس���ی که نیسه شه  له  گومڕایی 
ئاریی���ه کان. بۆ دامه زراندنی ئه م فاکتۆرانه ش به  هۆکار له  باس���ه که دا پێویس���ته  
له  پێکهاته که یان دووربخه ینه وه  و ئینجا له ناویانبه رین. پێویس���ته  بۆ گه یش���تن به  
الیه نێکی هێزه کی دیاریکراو تێپه ڕیانبکه ین: الیه نی هێزه کی و ده ره کی که نیسه  بۆ 
کلۆڤیس ئه وه یه ، که  که نیس���ه  پشتگیری ئه و پاش���ایه  ده کات بووه  به  مه سیحی. 
ئه م الیه نه  هێزه کییه ش ئه و کاته  ده رده که وێت، که  بارودۆخه که  تێپه ڕبکرێت و ڕوو 
له وه بکرێت  هێش���تا په یدا نه بووه . به کورتییه که ی، ده بێت ڕوو له  نه بوون بکرێت. 
ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خش���ێت، که  جیهان وه اڵمی که سێک ده داته وه  پرسیار له  
باره یه وه  ده کات. ئه و که سه ی پرسیاریش ده کات مه به ستی گه یشتنی به  کۆتاییه کی 

دیاریکراو هه یه . 
که وابوو، هۆکار، بێجگه  له وه ی )کردن( سنوردار ده کات، له نێو پڕۆژه ی کردندا 
ده رده که وێت. له نێو پڕۆژه ی ده س���ته اڵت س���ه پاندن به س���ه ر)گاوڵ(دا له  ناوچه ی 
س���ه ر به  که نیس���ه ی ڕۆژئاوایی هۆکاره که  بۆ کلۆڤیس خۆی ده رده خات تاکو ببێت 
به  مه س���یحی. به واتایه کی دیکه ، ئه و ئاگامه ندییه ی هۆکاره که  له نێو پێکهاته که دا 
ده دۆزێته وه  بو نیادی خۆی هه یه ؛ کۆتاییه کی بۆ خۆی دیاریکردوه  و بڕیاری له سه ر 
پرۆژه کانی ده دات . ئه م ڕه فتاره  له  دامه زراندنی پڕۆژه  و ئه گه ره کاندا کاریگه رێتییه . 
ئه م ڕێکخس���تنه  ناوه کییه ی ئاگامه ندی، که  له  شێوازی خۆ-ئاگاییه کی له  تێڕامان 
ب���ه ده ر به  خۆی داوه  په یوه ندی به  دۆزینه وه ی ه���ۆکاره کان له نێو جیهاندا هه یه . 
ئێستا، ئه گه ر که سێک بڕوانێته  بابه تێک پێویسته  بونیادی ناوه کی خۆی ڕێکبخات 
تاک���و له  ڕێگه یه وه  بتوانێت له  نێو جیهاندا هۆکاره کان بدۆزێته وه  چونکه  کردن له  
به ستێنی مێژوویی چه مکه که وه  فاکتۆرێکی ناهۆشه کییه . بێگومان، ئێمه  ده توانین 
به  هۆش���ه کی له  س���ودی به  مه س���یحیبوونی کلۆڤیس تێبگه ین. به اڵم هه مانشت 
بۆ تێگه یش���تن له  داگیرکردنی گاوڵ به کارنایه ت. ش���تێت نیی���ه  حاڵه تی خۆیمان 
بۆ باس���بکات. ئایا ده توانین له س���ه ر ته ماعی کڵۆڤیس واتاکه ی ڕاڤه بکه ین؟ ئه ی 
ته م���اع، ئه گه ر مه به س���تی داگیرکردنه که  نه بێت، چییه ؟ چ���ۆن ته ماعی کلۆڤیس 
و پ���ڕۆژه ی داگیرکردنی گاوڵ له یه کدی جیاده کرێنه وه ؟ که وابوو، بێس���وده  ئه گه ر 
بنه ڕه تی پڕۆژه ی داگیرکردنه که ، وه کو ئاره زوویه کی په یدابوو له  ڕێگه ی هانده رێکی 
له پێش���تره وه ، که  ته ماعه  تێبگه ین. ئه وه ش دروس���ته ، که  ته ماع هانده ره  چونکه  
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ناوه کییه . به اڵم له وێدا، که  له  پڕۆژه ی داگیرکردنه که  جیا نابێته وه ، ئێمه  ده ڵێین، 
یه که م پڕۆژه ی نێو ئه گه ره کان له به ر ڕۆش���نایی دۆزینه وه ی هۆکه ره که ی کلۆڤیس 
ب���ۆ بوون به  مه س���یحی، به ته واوی ده بێت به  هانده ر. پاش ئ���ه م ڕوونکردنه وه یه ، 
ئێمه  په یوه ندییه کانی نێوان س���ێ چه مک ڕوونده که ینه وه : هۆکاره کان، هانده ره کان 
و کۆتایی���ه کان. هه روه ها مامه ڵه  له گه ڵ حاڵه تێکی دیاریکراوی بوون-له نێو-جیهاندا 
ده که ین: به وجۆره ی س���ه رهه ڵدانی بوون-بۆ-خۆ جیهان په یداده کات، لێره دا بوون-
بۆ-خۆ تاکو پڕۆژه  به ره و کۆتایی بێت، بونیادێکی ده ره کی بۆ جیهان دامه زرێنێت، 
ئه وا هۆکار له به ر ڕۆش���نایی کۆتاییدا ده ناسین. بوون-بۆ-خۆ، که وابوو، ئاگاییه  له م 
هۆکاره  . به اڵم ئه م تێڕمانه ی ئاگامه ندی به رابنه ر هۆکار له بنه ڕه تدا بیردۆزه ییانه  و 
پڕۆژه یه ک به ره و کۆتایی نییه . له م حاڵه ته دا، ده بێت به  هانده ر؛ ڕاس���ته وخۆ به بێ 
پڕۆژه  له نێو ئاگامه ندییدایه  و که م یان زۆر هه رکاتێک ئاگامه ندی هۆکاره کان له نێو 

جیهاندا ڕێکبخات، خۆی به  کۆتاییه وه  ده به ستێته وه . 
به وج���ۆره ی ئاگامه ن���دی تێڕامانا نه  و ئاگامه ندی له  تێڕامان به ده ر له  ئاس���تی 
بابه تێکدا په یوه ندییه ک���ی ئۆنتۆلۆجییان هه یه ، هۆکار و هانده ریش په یوه ندیدارن. 
به وجۆه ی ئاگایی له  بابه تێک ئاگاییش���ه  له  خۆ، هانده ریش ناس���ینه وه ی هۆکاره   
ئه گه ر ناسینه وه که  خۆ-ئاگایی بێت. به اڵم، ئاشکراشه ، که  هۆکار، هانده ر و کۆتایی 
سێ چه مکی پێکه وه  گرێدراون و س���ه ر به  ته وژمی سه ربه ستانه ی ئاگامه ندییه کی 
زین���دوون، که  بوونی خۆی به ره و ئه گه ره کانی به  پرۆژه  داده نێت و به  ئه گه ره کانی 

پێناسده کرێت. 
چ���ۆن هانده ر ب���ۆ ده روونناس ده بێت ب���ه  ناوه ڕۆکێکی کاریگ���ه ری فاکتۆری 
ئاگامه ن���دی له  کاتێکدا ئه م ناوه ڕۆک���ه  فاکتۆرێکی دیکه ی ئاگامه ندی یان بڕیاردان 
س���نووردارده کات؟ ئه مه  له به ر ئه وه یه ، که  هان���ده ر، بێجگه  له  ئاگامه ندییه کی له 
 تێڕامان به ده ر چی دیکه  نییه ، به هه مان ئاگامه ندییه وه  ده خلیسکێته  نێو ڕابڕدووه وه . 
هه رکاتێک ئاگامه ندی بوو به  ڕابردوو، منیش ده بم به وه ی له  ش���ێوازی ئه وبوونه دا 
هه م، که  هه بووم. کاتێک بۆ ئاگامه ندی دوێنێم ده گه ڕێمه وه ، مه به ست و واتاکه ی، 
وه کو ش���تێکی ناوه کی ده رده که ون. به وجۆره ی بینیم���ان، ناگۆڕێن و له  ده ره وه دا 
وه کو ش���تێک دانراون چونک���ه  ڕابردوو بوونه -له نێو-خ���ۆدا. هانده ر ده بێت به وه ی 
ئاگامه ندی پێوه یه  و بۆ منیش ده بێت به  ”زانینی هه سته کی”؛ له پێشتر بینیمان.

له  ”زانینی کرده کیدا” ڕابردوو ده بێت به  دێوه زمه ی ڕانه بردوو. هه روه ها، ده شێ 
من ئاوه ڕ بۆ دواوه  بده مه وه،  جارێکی دیکه  بیهێنمه  سه ره وه  و بۆ زانینه که ی ئه مڕۆ 
سودی لێوه رگرم. لێره دا ده بێت به  بابه تی ئاگامه ندی؛ له م ئاگامه ندییه دا من به  ئاگام. 
ده رده که وێت به  شێوه ی بیره وه رییه کانم، به رزن و ڕاسته وخۆش من خاوه نیانم. له 
 ژیانی ڕۆژانه ماندا، ئێمه  ئه و هانده رانه  گه ماڕۆیان داوین، که  به  کاریان ناهێنین. ئێمه  
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ته نیا بڕیار له سه ر کردنی ئه م یان ئه و پڕۆژه یه  ناده ین. ده بێت ئه و کارانه ش بکه ین 
دوێنێ بڕیارمان له س���ه ردان یان ئه و پڕۆژانه ی ئێستا به ده ستمانه وه یه  ته واوبکه ین. 
به گش���تی، ئاگامه ندی هه موو کاتێک مامه ڵه  له گه ڵ زانینێکی کرده کی هانده ره کان 
و ته نانه ت تێڕامانی بیردۆزه ییانه ی هۆکاره کان ده کات. ئاشکراش���ه  ناس���ینه وه ی 
هان���ده ر ئاماژه  بۆ هۆکار ده کات. به اڵم هان���ده ر ناوه کی و هۆکار ده ره کییه ؛ وه کو 
دووانه  ده بینرێن به بێ ئه وه ی جیاوازییه ک���ی ئۆنتۆلۆجی له نێوانیاندا دیاریبکرێت. 
ئێمه  بینیمان، ڕابردوومان له نێو جیهاندا ونبوو. له به ر ئه مه شه  له  ئاستێکدا ڕیزیان 
ده که ین و به و جۆره ی باس���ی هانده ر و هۆکاره کانی کردنێک ده که ین، وا نیش���انی 

ده ده ین ناکۆکن یان هه ردووکیان له  بڕیاردانێکدا ڕێژه یه کی دیاریکراویان هه یه . 
له گه ڵ ئه مه ش���دا، ئه گه ر هانده ر به رز بێت، هه بوویه کی له چاره به ده ر بێت، که  
بوونی ئێمه یه  له  ش���ێوازی)هه بوو(دا، ئه گه ر وه ک���و ڕابردوومان نه بوون له  ئێمه ی 
جیاکردبێته وه ، ئه وا ئه و کاته  ده توانێت کاریگه ر بێت، که  جارێکی دیکه  بدۆزرێته وه . 
له نێ���و خۆیدا و به  ته نیا هی���چ هێزێکی نییه . که وابوو، له گه ڵ س���ه رهه ڵدانی خۆ 
خه ریکردنی ئاگامه ندییدا به ها بۆ هانده ره کان و هۆکاره   له  پێش���تره کان داده نرێت. 
چۆنییه تی ئه وان به  ئاگامه ندییه وه  نه به ستراوه ، به اڵم ئاگامه ندی ده بێ ڕایانبگرێت 
و له نێ���و ڕابردوودا بیانهێڵێته وه . من حه زم له و یان ئه و ش���ته  بوو؛ ئه وه ی لێره دا 
ماوه ته وه  هه رچه نده  ناوه ڕۆکم پێکده هێنێت ش���تێکی له  چاره به ده ره . ناوه ڕۆکیشم 
ئه و چییه تییه یه ، که  منم. به اڵم واتاکه ی له الی من، که  به و ئاره زووه وه ، ترسه وه ، 
بارودۆخ���ه  ده ره کیی���ه ی نێو جیهان���ه وه  و پرۆژه کانی ئه مڕۆم ب���ه ره و داهاتووه وه  
به ستراوه ، پێویسته  خۆم بریاری له سه ر بده م. من ئه وان  به  کرده وه ی پرۆژه دانانم 

ڕووه و کۆتاییه کانم سنووردار ده که م. 
دۆزینه وه ی هانده ره کانی پێشو، ڕه تدانه وه یان یان تێگه یشتنێکی جیاواز بۆیان 
له و پرۆژانه  جیانابێته وه ، که  ڕوو له  کۆتایی نوێ ده که ن و له به ر ڕۆشناییاندا بوونی 
خۆم وه کو ناس���ینی هۆکار له نێو جیهاندا ده ناس���م. هانده ر و هۆکاره کانی ڕابردوو 
و ڕانه بردوو له گه ڵ کۆتاییه  نوێکاندا له نێو یه کێتییه کدا، که  سه ربه س���تییه  له و دیو 

هه موویانه وه ، داده نرێن. 
له ئاکامدا، مه به س���تێکی خۆبه خش���انه  خۆ هه ڵخه ڵه تاندنه . چۆن بتوانم پێش 
هه موو مه به س���تێک و له  ڕێگ���ه ی هه ڵبژاردنه که ی خۆمه وه  ه���ۆکار و هانده ره کان 
هه ڵسه نگێنم؟ خۆ هه ڵخه ڵه تاندنه که  له وێدا ڕووده دات، که  ئێمه  هۆکار و هانده ره کان 
بۆ هه موو ئه و ش���ته  به رزانه  داده نێین، که  له سه ر ده س���تمان ڕامانگرتوون، وه کو 
پێوان و که چی پێوانه که شی خه سڵه تێکی هه میشه یی ئه وانه . له الیه کی دیکه شه وه  
ب���ه  ناوه ڕۆکی ئاگامه ندی دایانده نێین، که  ئه مه ش له  خۆیدا ناکۆکه . له ڕاس���تیدا، 
هۆکار و هانده ره کان له وێدا ده پێورێن و گرانن ئه گه ر له  پرۆژه ی مندا بن، بۆنموونه  
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به رهه مێکی سه ربه س���ت و ڕوو له  کۆتایی ب���ن و کرده وه که ش زانراو بێت. کاتێک 
کارێک به  مه به س���ته وه  ده ک���ه م ”پارچه کان ده که ونه  خ���وارێ”.)67( ئه گه ر بگه مه  
ئاستی کارکردنێک به ئه نقه ست له به ر ئه وه یه ، که  بۆ ناسینی هانده ره کانم به شێکه  
له  پڕۆژه  بنه ڕه تییه که م. له ڕێگه ی ئه م کاره وه)نه ک له نێو فۆرمه کانی دیکه ی، وه کو 
س���ۆز بۆنموونه ، یان کردن، که  ڕێکخستنی هۆکاره کان و کۆتاییه کان به و جۆره ی 
زم���ان ئاگاداری بیرۆکه کانم ده کات، پێکده هێنێت.( که وابوو، هه ڵبژاردن له  کارێکی 
پڕ و مه به س���تدا هه یه  و پرۆژه یه کیش���ه  خۆمی تێدا ده ناس���م. هه ڵبژاردن له  کاره 
 مه به ستداره که ش���دا هۆکار-هانده ره  و کۆتایی له نێو خۆیدا سه ربه س���تانه  و کتوپڕ 
کۆده کاته وه . کاتێکیش ویس���ت خۆی فه رز ده کات بڕیاردان دروستده بێت و بێجگه  

له  به های بانگه شه کردنیش چی دیکه  به خۆوه  ناگرێت.
کاری سه ربه س���ت و به  زۆر س���ه پێنراو له یه کدییه وه  جی���اوازن. له  دووه میاندا 
ئاگامه ن���دی ده ڕوانێته  هۆکاره کانی پڕۆژه که . هه روه ها، هانده ره که ش���ی نابێت به  
بابه ت بۆ خۆی و ئاگامه ندی تیایدا ده بێت به  خۆ-ئاگاییه کی س���اده ی بێ تێڕامان. 
بونیادی کاری سه به س���ت پێویس���تی ب���ه  تێڕامانیئاگامه ندی هه ی���ه . هۆکار، که  
ئاگامه ندی به  نێوانێکی تێڕامانه که ی ده بینێت، جیایه . ئێمه  گوته  به  ناوبانگه که ی 
هوس���رڵ بۆ ئه مه  به کارده هێنێن و ده ڵێن، تێڕامانی سه ربه ست و ساده  له  بونیادی 
تێڕامانه که ی���دا ه���ۆکار به  هه ڵواس���راوی داده نێت و ده یخاته  نێ���و دوو که وانه وه . 
که وابوو، ده توانێت مه به س���ته که  بناس���ێت چونکه  به ڕه تدانه وه  تێڕامانی ئاگامه ند 
له  ئاگامه ندی تێڕامان-له س���ه ر یان هانده ر جیاده بێته وه . هۆکه شی ده گه ڕێته وه  بۆ 
دانان���ی هۆکار له نێو دووکه وانه دا. به هه رحاڵ، ده زانین، هه رچه نده  تێڕامان میانه ی 
نێ���وان بوون-بۆ-خۆ له گ���ه ڵ خۆیدا فراوانتر ده کات، به اڵم هێش���تا ئه مه  بۆ خۆی 
به  ئامانج ن���اکات. ئامانجی تێڕامان دۆزینه وه ی بابه ت���ی تێڕامانه که  و پێکهێنانی 
هه مووه  ”له نێوخۆ-بۆ-خۆ” نه ناسراوه که دا یه ، که  بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ سه رهه ڵدانیدا 
به های بۆ داده مه زرێنێت. ئه گه ر ویست له  ناوه ڕۆکدا تێڕامانانه  بێت، ئامانجه که شی 
بڕیاردان له سه ر ده ستنیشانکردنی کۆتاییه  ناسراوه که  نابێت. مه به ستی ویست زیاتر 
په یوه ن���دی ده بێت به و میتۆده وه  بۆ گه یش���تن به  کۆتاییه که  ده یخه ینه گه ر. بوون-
بۆ-خۆ له  شێوازی بوونه  سه ربه س���ته که یدا ده یه وێت به  بڕیاردان و له نێو )کردن(
ه که دا خۆی بدۆزێته وه . ئامانجی ویست ئه وه یه  ببێت به  ”له نێو-خۆیه کی بۆ-خۆ” و 

پڕۆژه یه ک ڕووه و کۆتایی. 
 67     ئه مه  ناوی سیناریۆیه که  سارته ر له  ساڵی 1947دا باڵویکردۆته وه . هه ر له و ساڵه شدا)ژان دیالنۆ(
ی ده رهێنه ری سینه مایی کردوویه تی به  فلیم و له  فێستیڤاڵی سینه مایی کان نیشان دراوه . ناوی 

سیناریۆکه  له  گوته یه کی فه ره نسییه وه  وه رگیراوه ، که واتای)گره وه که  کراوه (ده به خشێت.)وه رگێڕ( 
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ئه مه ش، ئاشکرایه ، که  ئامانجی تێڕامانه  و واتای ڕازیبوونه ، که  به و ده سته واژه یه وه ، 
”ئه وه م کرد، که  خۆم حه زم ڵێبوو” گرێداروه . ئاشکراشه  دووالیه نی تێڕامان له سه ر 
پڕۆژه  ڕاده وه ستێت. پڕۆژه یه ک، که  له به ر ئه وه ی زاراوه یه کی دیکه مان له به رده ستدا 
نه بوو به شی سێیه می که رتی دووه می ئه م نوسراوه  به  هانده ر ناوزه دمانکرد. ئێستا، 
پاش پێناسه کردنی هۆکار و هانده ر ئه م پڕۆژه یه ی خاوه نی تێڕامانه  به  ’مه به ست’ 
داده نێین. به و ڕاده یه ی ویس���ت حاڵه تێکی تێڕامانه  ئه وا پێویستی به  مه به ست بۆ 

بنه ڕه تی هه یه . 
باسکردنی خۆیه کی هه نده کی له  ناسینه وه ی پڕۆژه یه کدا و له  شێوازی تێڕامانێکی 
سه ربه س���تدا بۆ ده روونناس به س نییه ؛ پێویسته  ده روونناس مه به ستی ئه و خۆیه  
له  پڕۆژه که دا و له ش���ێوازی ویس���تدا بۆ ئێمه  ڕوونبکات���ه وه . بێجگه  له مه ، ده بێت 
له ش���ێوازی ئاگامه ندیش تێبگه ین، گرنگ نییه  چ ناس���ینێکی له گه ڵ گه یشتن به  
کۆتاییه که  وه ده س���ت هێنابێت. که وابوو، سه ربه ستییه که مان له  ویست گه وره تره . 
ئه مه ش له وێدا ده رده که وێت، که  ئێمه  خۆمان له  ده روونناسه کان زۆرتر به  دروست 
داده نێین و ده پرس���ین؛ بۆچی؟ ئه وان ته نیا باس���ی ئاگامه ندی له شێوازی ویستدا 

ده که ن.
لێکۆڵینه وه یه کی کورت وه اڵمی پرسیاره که مان سه باره ت ویست بۆ ئاماده  ناکات؛ 
به پێچه وانه وه ، باش���تره  فینۆمینۆلۆجییانه  بڕوانینه  ویس���ت. به اڵم ئه مه  ئامانجی 
ئێمه  نییه . ته نیا ئه وه نده  باسده که ین، که  ویست به رجه سته بوونێکی تایبه تمه ندی 
سه ربه ستی نییه  و ڕووداوێکی ده روونییه . بونیادی خۆی هه یه ، که  له سه ر زه مینه ی 
ڕووداوه  ده روونییه کانی دیکه  دامه زراوه  و سه ربه س���تییه  ئۆنتۆلۆجییه که  پشتگیری 

ده کات.  
سه ربه س���تیش، وه کو هه موویه کی ش���ینه کراوه  خۆی ده رده خات؛ هۆکاره کان، 
هانده ره کان و کۆتاییه کان هه روه ها ش���ێوازی ناس���ینییان له نێ���و یه کێتییه کدا و 
یه کێتییه که ش له نێو ڕووگای سه ربه س���تیدا ڕێکخراون. ده بێت له م به ستێنه ش���ه وه  
لێیی تێبگه ین. ئایا ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت، که  سه ربه س���تی، وه کو ئه تۆمه کانی 
ئه بیکۆر، له  زنجیره یه ک هه ژانی نائاس���ایی پێکهاتوه ؟ ئایا سه ربه ستیم ده توانێت 
حه ز له  هه مووش���تێک و هه رشتێک بیه وێت بکات؟ ئایا ئه و ساته ی حه ز له  شتێک 
ده که م پێویست ده کات له  باسکردنیدا ڕووبه ڕووی الیه نی ناهۆشه کی و هه ڵبژاردنه  
هه ڵکه وتوه که ی سه ربه س���تی ببمه وه ؟ به و ڕاده یه ی ناسینه وه ی سه ربه ستی چه ند 
ئاکامێکی ترس���ناکی له  دوایه ، که  له گه ڵ ئه زموندا ناکۆک ڕاده وه ستن، بیریاره کان 
وازی���ان له  بڕواکردن به  سه ربه س���تی هێناوه . ته نانه ت که س���ێک ده توانێت بڵێت 
ناچاره کی، به  مه رجێک له گه ڵ چاره نوس تێکه ڵنه کرێت، زۆرتر له  بیردۆزه ی ویستی 
سه ربه ست په یوندی به  بوونی مرۆڤه وه  هه یه . ناچاره کی هۆکرده وه کان دیاریده کات. 
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ئه گه ر ته نیا ده روونیش بێت و به دوای بارودۆخی گه ردووندا نه گه ڕێت، ده ریده خات، 
ک���ه  خۆم���ان ده بین به  ه���ۆکاری کرده وه کانمان. ئێمه  ئه وه ین، ک���ه  کارده کات و 

کاره کانیش به شداری له  دروستبوونی ئێمه دا ده که ن. 
با به وردی س���ه رنجی ئاکامه کانی ش���یکردنه وه که مان بده ین. باس���مانکرد، که  
سه ربه ستی له گه ڵ بوون-بۆ-خۆدایه ؛ ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی به و ڕاده یه ی نه بوونه  
بۆ خۆی بوونێکی سه ربه ستی هه یه . پێویسته  نه بوون بێت و چه ند ڕه هه ندێکیشی 
هه بێت: یه که م، له گه ڵ به کاتکردنی بونییدا، بۆنموونه ، به  دوور وه س���تان له  بوونی 
خۆیه وه ، که  ڕێگه نادات ڕابردوو بوونی سنوردار بکات و حوکم به سه ر کرده وه کانیدا 
بدات. دووه م، ڕاوه س���تانێکی ئاگامه ندانه  له  ئاستی بوونی خۆی و شته کاندا نه ک 
ئاماده بوون به  ته نیا له به رده م خۆیدا، که  ئه وه  بگه یه نێت ئاگامه ندی هیچ ش���تێک 
له نێو ئاگامه ندییدا نییه  و هیچ ش���تێکی ده ره کیش نابێت به  هانده ری. دواجاریش، 

به رزێتییه ؛ پڕۆژه یه که ، که  کۆتاییه که ی واتای پێده به خشێت.  
ئێمه  باسی هیچ ش���تێک له خۆڕا ناکه ین. بوونێکی، وه کو ئاگامه ندی له  هه موو 
شته کانه وه  جیاوازه  چونکه  هه مووشته کان په یوه ندییان له گه ڵیدا هه یه  و بۆ ئه ون. 
ئه و بوونه ی بڕیار له س���ه ر ڕابردووی ده دات و به  نه رێتی داده نێت، له  به ر ڕۆشنایی 
داهاتوودا ده یبینێت و ڕێگه  نادات ئێس���تای داگیرب���کات. ئه و بوونه ی هه بووه کان 
ده ناسێت به  جیاواز دایانده نێت)به  هۆی ئه و کۆتاییه وه  ده یانناسێت، که  هێشتا نییه  
و له وسه ری جیهانه وه  ده یکات به  پڕۆژه (، به  بوونێکی سه ربه ست ناوزه دیده که ین. 
سه ربه ستییه که ی من له  هه ستان و دانیشتندا، له  هاتنه ژوو ره وه  ده رچوون یان ڕاکردن 
و وه س���تان له به رده م مه ترس���ییه کدا نییه  ئه گه ر واتای سه ربه ستی به بێ یاسایی، 
سوپاسگوزاری یان هه ڵکه وتێکی تێنه گه یشتراو دابنرێت. به دڵنیاییه وه ، هه ریه کێک 
ل���ه  کرده وه کانم، ته نانه ت ئ���ه وه ی له نێو هه موویاندا بێبایه خه ، سه ربه س���تانه یه . 
ئه م���ه ش ئ���ه وه  ناگه یه نێت، که   گرنگ نیی���ه  کرده وه کانم چی بن ی���ان نادیارن. 
ده ش���ێ که س���ێک ڕه خنه مان لێبگرێت و ئه و پرس���یاره  بکات، چۆن کرده وه یه کم 
بارودۆخێکی نێو جیهانی نه بێت و له به ر ڕۆشنایی ڕابردوومدا نه بینرێت، هه رشتێک 

بێت سوپاسگوزاری نییه ؟ با له  نزیکه وه  بڕوانینه  ئه م کێشه یه . 
بۆچوونه  گش���تییه که  جه خت له سه ر ئه و خاڵه  ناکات، که  سه ربه ستی له وه دایه  
خۆت هه ڵیبژێری. هه ڵبژاردن، ئه گه ر شتێک بێت له خۆی جیاوازتر، سه ربه ستییه . 
من له گه ڵ هاوڕێکانمدا ده چین بۆ سه ر چیا. پاش چه ند کاتژمێرێک ڕۆیشتن ماندوو 
ده بی���ن و دواجاریش پامان دێش���ێت. یه که مجار، گوێی ناده م���ێ و ده ڕۆم. به اڵم، 
کتوپڕ کۆڵده ده م و له  که نار ڕیگاکه  خۆم به  زه ویدا ده ده م و درێژ ده بم. یه کێک له  
هاوڕێکانم ڕه خنه م لێده گرێت و مه به ستی ڕه خنه  گرتنه که شی ئه وه  ده رده خات، که  
من له  چوونه  س���ه ر چیا سه ربه ست بووم، ده متوانی به رگری له  ماندوو بوونه که ش 
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بکه م و زۆرتر بڕۆم. ده متوانی، وه کو هاوڕێکانم نه وه ستم و له سه ر چیاکه  دانیشم و 
پشوبده م. منیش له وه اڵمدا ده ڵێم، ماندووبووم. کێ ڕاست ده کات؟ ئایا گفتوگۆکه مان 
له  پێگه یه کی نادروس���ته وه  نه خراوه ته  گه ر؟ دروس���ته  من ده متوانی کارێکی دیکه  
بکه م، به اڵم ئه مه  کێشه  نییه . باشتره  به م شێوازه دا ده ریبڕین: ئایا ده متوانی به بێ 
گۆڕانکاری له  پڕۆژه که دا، که  بوونی منه  به  کارێکی دیکه  هه ستم؟ ئایا به رگریکردنم 
ب���ۆ ماندووبوونه که  له  ڕێگه ی گۆڕانی ڕادیکااڵنه ی بوونم-له نێو-جیهاندا، که  ئه گه ره  
ڕووده دات؟ ب���ه  واتایه کی دیکه ؛ من ده متوانی هه ڵوێس���تێکی دیکه م هه بێت، به اڵم 

چه ند له سه ر من ده که وت؟ 
بۆ وه اڵمدانه وه ی ئه م پرس���یارانه  په نا بۆ بیردۆزه  ده به ین. ئاڵۆزی ڕاسته قینه ی 
کۆنکرێتی ڕوونده که ینه وه  و باسی ئه وه ش ده که ین ئه م ڕاسته قینه یه  به بێ ناکۆکی 

به رانبه ر ئاکامه کانی بیردۆزه که مان چۆن ده وڵه مه ند ده کات. 
با له پێش���ه وه  ئاماژه  بۆ ئه و خاڵه  بکه ین، ک���ه  ماندووبوون به  خۆی کارناکاته  
سه ر بڕیاردانم. سه باره ت ئازاری له شیش بینیمان ماندووبوون ده بێت به  ڕێگه یه کی 
بوونی له شم. له سه ره تاوه ، بابه تێکی تێڕامان نییه  و به ڵکو فاکتۆری ئاگامه ندییمه . 
ئه گه ر، له گه ش���ته که مدا جیهانی ده وروبه رم بناسم؛ ئه وا]جیهان[ ده بێت به  بابه تی 
ئاگامه ندیم. لێره دا من به  به رزێتییه وه  ڕوو له و ئه گه رانه  ده که م، که  من خاوه نیانم؛ 
بۆنموونه  ئه گه ری گه یش���تن له  ئێواره دا به و ش���وێنه ی دامناوه . هێش���تا ده شت و 
ده ره که ، هه ڵگه ڕانی پێکانم به  به رزاییه کاندا ده بنه  هۆی سه رهه ڵدان و شاردنه وه ی 
تێڕوانین و ڕێگری نوێ. من، لێره دا، ئاگامه ندییه کی تێڕامانانه م بۆ له شم نییه ، که  
حوکم به س���ه ر په یوه ندی نێوان من و جیهاندا ده دات. مامه ڵه  کردنه که ش���م له گه ڵ 
جیهاندا به  ماندووبوون داده نێت. له  ڕوویه کی ده ره کی و له م په یوه ندییه دا ڕێگاکان 
خۆیان ب���ه  بێ کۆتایی و لێژی، هه روه ها خۆره ک���ه ش گه رمتر ده رده خه ن. به اڵم، 
هێش���تا بیر له  ماندووبوو نه که م ناکه مه وه ؛ به  بابه تێکی نادروس���تی بیرکردنه وه ی 

داده نێم. 
کاتێکیش دێت بیری لێبکه مه وه  و بیدۆزمه وه   ده بێت ڕاڤه ی ئه م بیرلێکردنه وه یه  
بکه ین. به هه رحاڵ، وه کو خۆی دایده نێین. به  هیچ جۆرێک تێگه یشتنێکی تێڕامانانه  
له  ماندووبوون نییه . به و جۆره ی باسی ئازاریشمان کرد، من به  ده ست ماندووبوونه وه  
ده ناڵ���م. واته ، تێڕامانی ئاگامه ندی، ڕوویکردۆت���ه  ماندووبوونه که م تاکو تیایدا بژی 
و به های بداتێ. منیش په یوه ندی پراکتیکی له گه ڵدا ده به س���تم. له م به س���تێنه وه  
ماندووبووم. منیش بۆم ده رده که وێت به رگه ی بگرم یان نا. ماندووبوون له خۆیدا هیچ 
نییه . تێڕامانی بوون-بۆ-خۆ بڕیار له سه ر به رگه گرتنه که  و ئازارچێشتنه که ی ده دات. 
لێره دا پرس���یارێکی گرنگ س���ه رهه ڵده دات: ته ندروستی من و هاوڕێکانم چاکه . 
هه مووم���ان جۆرێک وه رزش ده که ی���ن، هه رچه ن���ده  دژواره  ڕووداوه  ده روونییه کان 
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به راورد بکرێن. به اڵم، پاش بینیی له ش���یان، به  ئاس���انی به و ئاکامه  ده گه م، که  
ئه وانیش، وه کو من مان���دوون. ئایا چۆن ئه زموونی  ماندووبوونی ئه وان جیاوازه ؟ 
له وانه یه  هه ندێک بڵێن من شله شاریم و ئه وان به هێزن. هه رچه نده  ئه م هه ڵسه نگاندنه  
پراکتیکیی���ه  و ده بێت له  ده رچوونێکی دیکه دا به ره و ده ش���ت ئاوه ڕی لێبدرێته وه . 
هێش���تا جێگ���ه ی ڕه زامه ندی ئێمه  نیی���ه . زانیمان، که  ته م���اع له وه دایه  پڕۆژه ی 
داگیرکردنی ته خت یان پایه داریت هه بێت؛ ئه وه ی پڕۆژه که  هانده دات شتێکی دراو 
نییه ؛ خودی داگیرکردنه که یه . شله ش���ارێتیش فاکتۆرێک���ی دراو نییه  و ناوێکه  بۆ 
شێوازی ماندووبوونه که ی من دانراوه . ئه گه ر بمه وێت بارودۆخی ماندووبوونه  به رگه  
نه گیراوه که م بناسم ئه وا نابێت به  فاکتۆرێکی دراوی دابنێم، که  خۆی ده خاته  به رده م 
هه ڵبژاردن. پێویسته  هه ڵبژاردنه که  تاقیبکه مه وه  و له و به ستێنه  گه وره یه  تێبگه م، 
که  ئه وی تێدا به رجه س���ته  ده بێت. ئه گه ر ]س���ه باره ت ماندووبوون  [ له  هاوڕێیه کم 
بپرس���م، هه ڵبه ته  له  وه اڵمدا ده ڵێت، ئه ویش ماندووه . به اڵم ئه و به وجۆره ی خۆی 
ته سلیمی بڕوای خراپ ده کات مامه ڵه ش له گه ڵ ماندووبوونه که یدا ده کات. به  ئامێرێک 
ب���ۆ دۆزینه وه ی جیهانی ده ره وروبه ری دایده نێت. ده یه وێت خۆی له گه ڵ س���ه ختی 
ڕێ���گا به رده اڵنییه که دا بگونجێنێت و لێژی چیاکه  بدۆزێته وه . گه رمایی خۆره که  له  
پش���تملی و زرنگانه وه ی نێو گوێچکه ی په یوه ندییه  ڕاس���ته وخۆکه ی له گه ڵ خۆیدا 
ب���ۆ ده رده خات. له  کۆتاییدا هه وڵده دات ماندووبوونه که  ڕه تبکات. ماندووبوونه که ی 
ده بێت به  سۆز بۆ هه ڵگه ڕان به  چیاکه دا و سه رکه وتن به سه ر خودی ماندوو نه که دا. 
ئێمه  له  به ش���ی داهاتووی ]ئه م نوسراوه دا[ واتای هه یه تی ڕوونده که ینه وه  و باسی 

ئه وه ش ده که ین چۆن کردن ده بێت به  متیۆدی هه بوون. 
که وابوو، ماندووبوونی هاوڕێکه م له نێو پڕۆژه یه کی فراوانتری بڕواکردن به  سروشت 
و سۆز تاکو به ته واوی سه رهه ڵدات، ده ژی. هه مانکات هه ڵوێستێکی شاره زایانه  بوو 
بۆ داگیرکردنی. له نێو ئه م پڕۆژه یه دا واتای ماندووبوون بۆ ئه و ده رده که وێت. به اڵم 
ئه م پڕۆژه یه  و واتاکه ش���ی هێشتا سه ربه خۆ و به س نین. په یوه ندی هاوڕێکه م به  
له ش���ییه وه ، هه روه ها به  ش���ته کانی دیکه وه  پێش ئه وان ده که وێت. ئاسانه  ببینین 
چه ند شێوازی بوونی له ش هه یه . بێگومان هه ندێک بوونیادی بنه ڕه تی بوونی له ش 
بۆ بوون-بۆ-خۆ نه گۆڕن و ڕاسته قینه ی مرۆڤ پێکده هێنن. ئێمه  له  به شێکی دیکه دا 
باس���ی ئه و بۆچوونه  نادروسته  سه باره ت په یوه ندی به  ش���وێنه وه  و دامه زراندنی 
ڕاستی هه مه کی ده که ین. ئێستا په یوه ندییه کان به  هه زاران ڕووداوی واتابه خشه وه  
بۆنموونه ، ڕێگه یه کی تایبه تی هه ڵهاتن له  ئاستی فاکتۆردا، هه ڵهاتنێک، که  خۆ له  
فاکتۆر داده بڕێت ده بینین؛ به  کورتییه که ی به  بڕواو و خۆشه ویستی ده یدۆزینه وه . 
پڕۆژه ی دۆزینه وه که ش هه ڵبژاردنی بوون-بۆ-خۆیه  بۆ خودی خۆی له  ئاس���تی 
کێش���ه ی بووندا. پڕۆژه یه کی ڕوخێنه ره  و ڕوو له  بوون-له نێو-خۆ ده کات. ئه مه ش 
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به  هه زار ش���ێوه  له  هه ڵوێستی وازهێناندا ده ریده بڕین. کاتێک واز له  ماندووبوون، 
گه رمایی، برس���ێتی و تونێتی ده هێنرێت، که سه که  له سه ر کورسییه که  یان جێگاکه  
درێژ ده بێت و ده یه وێت پش���و بدات، یان مه س���ت بێت، وه کو حاڵه تی ماسۆش���ی 
پێویستی به  که سانی دیکه  نییه . ئه مه ش به ئاشکرا ئه و کاته  ده یبینین، که  که سه که  
به  ئاماده بوونی که س���ێکی دیکه  بێزارده بێت. س���ه ره تای پڕۆژه که یان دۆزینه وه ی 
له شیانه ؛ که  هه وڵدانێکه  بۆ چاره س���ه رکردنی گرفتی ڕه هایه تی)بوون-له نێو-خۆی 

بوون-بۆ-خۆ(. 
ئه م ش���ێوازه  س���ه ره تاییه  له نێو چوارچێوه ی فاکتۆرگه ریدا سنوردار ده کرێت؛ 
پڕۆژه ی)به  له ش دانانی خۆ( وازهێنان له  هه زاران حاڵه تی بچوکی نه وسنی و هه ز اران 
ئاره زووی بچوک و الوازیه . له  ڕۆمانی )پۆلیس(ی جۆیسدا، بلوم ]پاڵه وانه که [ حه زی 
سروش���تیی خۆی به  هه ڵمژینی ئه و بۆنه  تێ���رده کات، که  له  ژێرییه وه  ده رده چێت. 
هه روه ها، ده گونجێت)ئه مه  به سه ر هاوڕێکه ش���مدا ده چه سپێت( له ڕێگه ی له شه وه  
بوون-بۆ-خۆ هه م���ووی ئه و الیه نه  بێ-ئاگامه ندییه  بدۆزێته وه ، که  ئه و جیهانه یه  له  
که ڵه که کردنی شته کان پێکهاتووه . له محاڵه ته دا ئاره زووه  تێهه ڵکێشراوه که ی بوون-
له نێو-خ���ۆ و بوون-بۆ-خۆ به  ڕواڵه ت ده بێت به  یه کێت���ی نێوانیان، که  له  دواییدا 

ده دۆزرێته وه . 
لێره دا، له ش ئامێری تێهه ڵکێشکردنه که یه ؛ خۆی له نێو ماندووبووندا ونده کات، 
بۆنموون���ه ، ده یه وێت بوون-له نێو-خۆ  به  پڕی س���ه رهه ڵدات. مادام بوون-بۆ-خۆ به 
 له ش هه یه ، سۆزی له شی ده بێت به  پرۆژه  بۆ دامه زراندنی بوونی بوون-له نێو-خۆ. 
پێکهێنانی ئه م هه ڵوێس���ته ، که  هه ڵوێستی یه کێک له  هاوڕێکانم بوو، به  شاراوه یی 
له ڕێگه ی سازش���کردنه وه  ده ریده بڕی���ن و ده ڵێین ئه و ده یه وێت به س���ه ر چیاکه دا 
هه ڵگه ڕێ و دارستانه که  ببڕێت چونکه  شتێکن هه ن. ئه و ده یه وێت به م کاره  واتایان 

بداتێ. که وابوو، ئه و که سه یه ، که  ئه م شتانه  به و شێوه یه ی هه ن ده دۆزێته وه . 
ئێمه  له  به ش���ی داهاتوودا باسی ئه م په یوه ندییه ی نێوان بوون-بۆ-خۆ و جیهان 
ده که ین چونکه  هێش���تا خاڵه  پێویس���ته کانمان وه ده ست نه هێناوه . به هه رحاڵ، له  
ڕوونکردنه وه که مانه وه  ئاشکرا ده رده که وێت، که  به وجۆره ی هاوڕێکه م ئازارده چێژێت، 
ماندووبوونه که ی-به وش���ێوه یه ی ئێمه  تێیده گه ین- داوای ش���یکردنه وه یه کی گه ڕاوه  
به ره و دواوه مان بۆ س���ه ره تای پرۆژه که  لێده کات. ئایا پڕۆژه که ی س���ه ربه خۆیه ؟ 
به دڵنیاییه وه ، ده توانین به  ئاس���انی ئه مخاڵه ش بس���ه لمێنین. له ڕاس���تیدا، له گه ڵ 
گه ڕانه وه م���ان بۆ دواوه  ئه و په یوه ندییه  ده بینی���ن، که  بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ فاکتۆر 
و جیهاندا هه ڵیده بژێرێت. په یوه ندییه ک���ه ش بێجگه  له  بوونی بوون-بۆ-خۆ له نێو-
جیهاندا چی دیکه  نییه ، به  مه رجێک بوون-له نێو-جیهاندا هه ڵبژاردن بێت و بوون-
بۆ-خۆ نه بوونی بوونی خۆی بێت. ئێمه  ڕاڤه ی ئه مه ش ناکه ین چونکه  ڕاڤه کردنه که ، 
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وه کو سه لماندنه که ی ئیکلیدس، که  پێویستی به و ڕاستییه  هه بوو له  سه لماندنه که دا 
پێیبگات، ده بێت له نێو-جیهاندا بێت. 

ئه گ���ه ر هه مان میتۆد ب���ۆ ڕاڤه کردن���ی ماندووبوونه که م بخه مه گه ر پێویس���ته  
له س���ه ره تاوه  گومان له  له شم بکه م، بۆنموونه ، ئاره زوومه ندی ئه وه  بم په یوه ندییم 
پێوه ی  نه بێت و بیری لێنه که مه وه . ئه مه ش شێوازێکی گونجاوه ، که  من به  له شمه وه  
ده به ستێت. لێکچونێک له نێوان ئه م گومانکردنه  و بێبڕواییه دا له  ئاستی بوون-له نێو-
خۆدا په یداده کرێت. پڕۆژه ی س���ه ره تایی بۆ دۆزینه وه ی بوون-له نێو-خۆ، که  من له  
نێوه ندی که سانی دیکه وه  ڕه تی ده ده مه وه  و به  پڕۆژه کانی دیکه وه  ده مبه ستێته وه ، 
که  له پێشتر ئاماژه مان بۆکردن. که وابوو، ماندووبوونه که م له بری ئه وه ی به شێوازی 
جۆراوجۆر هه ستی پێبکرێت، ده گیرێت. ده بێت به و دیارده یه ی من ده مه وێت خۆمی 
لێ ڕزگاربکه م. هۆی ئه مه ش ده گه ڕێته وه  بۆ سه رهه ڵدانی ماندووبوونه که  له نێو له شم 
و هه ڵکه وتنم له نێو جیهاندا، که  تیایدا که س���انی دیکه  ده مبینن. مادام ئه م بوونه  
هه ڵبژاردنه  منیش بۆ پڕۆژه  سه ره تاییه که م یان بوونم-له نێو-جیهاندا گه ڕاومه ته وه . 
ئێم���ه  نامانه وێت ئه وه ش بش���ارینه وه ، که  ئه م میتۆدی ش���یکردنه وه یه  چه ند 
په سه ندده که ین. هۆکاره که ش هه مووشتێک له نێو بواره که دا به  وه ستاوی ڕاده گرێت. 
کێش���ه که ، بێگومان، له وێدایه ، که  واتا بۆ کردنه که  دانانرێت و هه روه ها گه یش���تنه  
به  وات���ای پرتر تاکو به  دوا واتا ده گه ین. ئه م ڕه وته  ژوورکێش���ییه  دیالێکتیکییه  
زۆر که س به کاریده هێنێت؛ که س���ێک له  زانینی خۆیدا یان که س���انی دیکه شدا بۆ 
ڕاڤه کردن س���ودی لێوه رده گرێت. ئه مه ش)جیهانبینی(یه  و ئێمه  ده یناسین. به اڵم 
که س به شێوه یه کی سیس���ته ماتیکی نه یخستۆته گه ر. ته نیا فێرگه یه ک، وه کو ئێمه  
بۆچوونه که ی له س���ه ر ئه م دیارده  بنه ڕه تیی���ه  دامه زراندبێت فێرگه ی فرۆیدییه . بۆ 
ئێمه  و فرۆید کردن خۆی س���نوردار ناکات و ئاماژه  بۆ بونیادیده کات. سایکۆلۆجی 
ش���یکاری ده یه وێت ئه و بونیاده  بدۆزێته وه . فرۆید، وه کو ئێمه ، ده پرس���ێت: له ژێر 
باری چ حاڵه تێکدا ئه م که سه  ئه و کاره ی کردووه ؟ ده یه وێت، وه کو ئێمه ، کرده وه که  
به  س���اته کانی پێشتره وه  ببه س���تێته وه ، بۆنموونه ، ده یه وێت ڕه هه ندی ناچاره کی 
ده روونی ئاشکرابکات. کردن، بۆ ئه و، هێمایه  و ئاماژه  بۆ ئاره زوو ده کات، که  له به ر 
ڕۆش���نایی)لبیدۆ(ی خۆکه وه  ڕاڤه  ده کرێت. فرۆید، به هه رحاڵ، هه وڵی دامه زراندنی 
ناچاره کییه کی س���تونی داوه . له به ر ئه م بۆچوونه ش���ی، ڕاڤه کردنه که ی ئاماژه  بۆ 

ڕابردووی خۆی ده کات. 
ب���ۆ فرۆید چاالکی له س���ه ر بناخه ی کردن له  ش���ێوازی هان���ده ری ده روونییدا 
داده مه زرێت. به اڵم چاالکی له  بنه ڕه تدا و له  هه مووماندا ته خته یه کی ڕه ش���ی هیچ 
له س���ه ر نوس���راوه . بۆ فرۆید، بارودۆخه  ده رونییه کان و مێژووی خۆ بڕیار له سه ر 
هانده ره ک���ه  بۆ بابه تێک ده دات. حاڵه تی خێزان���ی منداڵه که یه  گرێی ئۆدیبی تێدا 
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دروستده کات؛ ئه گینا له  کۆمه ڵگایه کی دیکه دا، که  خێزان شێوازێکی دیکه ی هه یه  
)بۆنموونه  له نێو کۆمه ڵگای س���ه ره تایی دوورگه کانی کوراڵ له  ئۆقیانوسی ئارام(، 
ئه م جۆره  گرێیه  دروست نابێت، هه روه ها بارودۆخه  ده ره کییه کان بڕیارده ده ن ئه و 
تاکه  له  ته مه نی هه رزه کارییدا واز له  گرێکه  بهێنێت یان ژیانی سێکسی داگیربکات. 
له  ئاکامدا، له م ناوه نده ی مێژووه وه  بیرۆکه ی ناچاره کی س���تونی فرۆید له  ئاسۆی 

ناچاره کییدا ده خولێته وه . 
س���ایکۆلۆجی ش���یکاری ڕه هه ندی داهاتووی نییه  و به  ڕابردووه وه  به ستراوه . 

مرۆڤ، تیایدا، ڕه هه ندێکی کاتی ونده کات.
 بۆ ڕاڤه کردنی بوونی به رده وام بۆ له  ئێستادا به ره و دواوه  ده گه ڕێته وه . بونیاده  
بنه ڕه تییه کانی خۆ، که  کرده وه کانی ئاماژه ی بۆ ده که ن، ته نیا بۆ گه واهێکی ده ره کی 
یان ئه وه ی له س���ه ری ده کۆڵێته وه  گرنگ���ه  و واتاکه ی ده رده که وێت. هیچ واتایه کی 
پێش تێگه یشتنی ئۆنتۆلۆجییانه  سه رهه ڵنادات. له جێگه ی هه مووشتێک کرده وه کانی 
ده بن به  ئاکامی ئه و ڕووداوانه ی نێو ڕابردوو، که  تاک ده س���تی پێیانناگات. ئێمه  
میتۆدی سایکۆلۆجی شیکاری ته نیا، وه کو هانده رێک بۆ مه به ستی توێژینه وه که مان 
س���ودی لێوه رده گرین. پێویس���ته  هه وڵبده ین واتاکانی کرده وه یه ک جیابکه ینه وه ؛ 
له و پرۆس���ه یه وه  ده س���تپێبکه ین، که  هه موو کرده وه ی���ه ک، ئه گه ر گرنگیش نه بن، 
هۆکردێکی س���اده ی حاڵه تێکی ده روونی له پێشتر نه بێت. له سه ر هێڵێکی باریک و 
ڕاس���تی ناچاره کییدا به ڕێ نه که وێت. به ڵکو بونیادی دووه می س���ه ر به  بونیادێکی 
به رفراوانی گه وره تره  و دواجاریش سه ربه و هه مووه یه ، که  بوونی منه . ئه گه ر ئه مه  
نادروس���ت بێت، ئه وا ده بێت بوونم، وه کو  ته وژمێکی ئاسۆیی دیارده یه ک دابنێم، 
ک���ه  هه ریه کێک ل���ه  ڕووداوه کان تیایدا به  حاڵه تێکی ده ره کییه وه  به س���تراوه  یان 
جه وهه رێک پشتیوانی ده کات. هه ردوو ئه م چه مکانه  سه رمان لێده شێوێنن و بوون-

بۆ-خۆ به  بوون-له نێو-خۆ داده نین. 
ئه گه ر ش���وێن میتۆدی س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بکه وین، که  ئه مه  به درێژی له  
به شی داهاتوودا باس���ده که ین، پێویسته  وه ری چه رخێنین. ئێمه  هه موو کرده وه یه  
ب���ه  دیارده یه کی زان���راو داده نێین. به پێچه وانه ی فرۆیدیش���ه وه ، ب���ه  ڕێکه وتێکی 
ناچاره کییه وه  گرێی ناده ین. له جێگه ی تێگه یش���تنی له سه ر زه مینه ی ڕابردوو ئه و 
ڕووداوه  له نێو داهاتووه وه  بۆ ئێستا ده هێنین. هه ست به  ماندووبوونم نه به ستراوه  به  
سه ختی و لێژی به رزاییه که ی پیایدا هه ڵده گه ڕێم یان نه خه وتنی دوێنێ شه وم؛ ئه م 
فاکتۆرانه  به شداری له سه رهه ڵدانی ماندووبوونه که مدا ده که ن، به اڵم نه ک به وجۆره ی 
من ماندووم. هه روه ها، بۆچوونی ش���اگرده کانی ئه دله ریش ڕه تده ده ینه وه ، که  باس 
له  گرێی هه س���تکردن به  که می ده که ن و ئه م گرێیه  به  شتێکی له پێشتر داده نێن. 
هه ڵبه ته  هه ندێک الیه نی ده روونی له  س���ه رهه ڵدانی ماندووبوونه که دا په یوه ندییان 
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به م گرێیه وه  هه یه  و نکۆڵییان لێناکه ین. به اڵم گرێی هه ستکردن به  که می پڕۆژه ی 
بوون-بۆ-خۆیه  له نێو جیهاندا و له گه ڵ ئاماده بوونی که س���انی دیکه دا. به مشێوه یه ، 
هه میش���ه  به رزێتییه  و ش���ێوازێکی هه ڵبژاردنی بوونی خۆمه . ئه م هه ستکردن به  
که مییه ی زۆرانی له گه ڵدا ده گرم و هه مانکات هه س���تیپێده که م، من هه ڵمبژاردووه . 
ناسینه وه ی سه رنه که وتنی هه ڵوێس���تی خۆمه . هه ستکردن و خۆ ته سلیمکردن به  
ماندوبوون، بۆنموونه ، ڕه تکردنی ڕێگاکه یه ، وه کو ”ڕێگایه ک بڕینی س���ه خت بێت.” 
دژواره  به ب���ێ دیاریکردنی ئه گه ره کانی داهاتوو هه س���ت به که می بکه ین. ته نانه ت 
مه حاڵه  به بێ داهاتوو له  واتای ده سته واژه کانی، وه کو”من ناشرینم” و ”من گه مژه م” 
تێبگه ین، که  پێش���بینیکردنن. ئێمه ، لێره دا، مامه ڵه  له گه ڵ ناش���رینییه کی ڕووتی 
دامه زراودا ناکه ین، به ڵکو په یوه ندی به  تێگه یش���تنی ب���ه و الیه نه  نه یاره وه  هه یه ، 
ک���ه  ژنان یان کۆمه ڵ به رانبه ر پڕۆژه کانم ده ریده بڕن. ئه مه ش له ڕێگه ی دۆزینه وه ی 
پڕۆژه کانم���ه وه  ده ناس���رێت. که وابوو، گرێی هه س���تکردن به  که م���ی پڕۆژه یه کی 
سه ربه س���ت و جیهانی بوونی که میی منه  له به رده م که سانی دیکه دا. ئه و ڕێگه یه یه  
من خۆمی تێدا بۆ که سانی دیکه  ده رده خه م. پێویسته  له  ڕه تدانه وه کانم بۆ گرێکه  
و سه رنه که وتنی هه ڵوێسته که شم سه ربه ستانه ، وه کو هه ڵبژاردنی بوونی خۆم له نێو 

جیهاندا تێبگه م. 
بۆ سایکۆلۆجی شیکاری هه موو ڕه تدانه وه یه کی مرۆڤانه  تێگه یشتنی له پێشتری 
هه یه . ئێمه ش ئه م تێگه یش���تنه یان بۆ ڕاس���تده که ینه وه . هه موو پڕۆژه یه ک، وه کو 
پڕۆژه  ده بێت بناسرێت و ڕوو له  ئه گه رێک بکات. مادام ناوه ڕۆکی هه یه  ڕاسته وخۆ 
تێده گه ین، که  پڕۆژه یه . من کیس���ه ی خه وه ک���ه  له  که ناری ڕێگاکه  ڕاده خه م، تاکو 
پشوبده م. ئه مه ش ئه گه ر و کۆتایی پڕۆژه یه کمان بۆ دیاریده کات، که  من ئامانجمه . 
دوای ئه م���ه ، تێده گه م ئه گه ره که  ئاماژه  بۆ چه ند ئه گه رێکی دیکه ش ده کات، تاکو 
هه مووی���ان ده بن به و بوونه ی، که  منه . تێگه یش���تنه که  دوو کاریتێکردنی جیاوازی 
هه یه : له ڕیگه ی وه رچه رخانی سایکۆلۆجی شیکارییدا له  کرده وه که وه  به ره وژوور بۆ 
دوائه گه ر سه ر که وین؛ به  تێهه ڵکێشکردنێکی به ره وپێشه وه چوونیش له  دوائه گه ره که وه  

به ره و خوار بۆ کرده وه که  ده ڕۆین و هه مووی فۆرمه که  ده ناسین. 
ئه م فۆرمه ی ناوی دوائه گه رمان بۆ دانا به ته نیا یه کێک له  ئه گه ره کان نییه ، که  
هایدیگه ر به  ئه گه ری مردن دایده نێت یان ئه و ئه گه ره  نییه  ”هه س���ت به بوون له نێو 
جیهان���دا نه کرێت.” هه ریه کێک له  ئه گه ره کان له نێ���و ئه گه ره  که ڵه که کراوه کاندایه . 
گرنگ���ه  دوائه گه ر به  یه کێتییه کی تێهه ڵکێش���راوی هه موو ئه گ���ه ره  په یدابووه کان 
دابنرێ���ت. هه ریه کێ���ک له ئه وان خزێنراوه ت���ه  نێو ئه م یه کێتیی���ه وه  و چاوه ڕوانی 
بارودۆخێک ده کات تاکو ده ری بهێنێت. بێگومان له  به شی دووه می]ئه م نوسراوه دا[ 
ڕوونمانکرده وه ، که  هه ستکردن به  هه ربابه تێک له نێو به ستێنی جیهاندا ڕووده دات. 
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مه به ست له م خاڵه ش ئه وه یه ، که  ئه وه ی ده روونناسه کان به  هه ستکردنی داده نێن 
ته نیا ئ���ه و بابه تانه  ناگرێته وه ، که  ده بینرێن یان ده ناس���رێن، به ڵکو ئه وانه ن له و 
ڕوانگه یه وه  ته ماشایان ده کرێت و ئاماژه  بۆ هه موو بوونی له نێو-خۆ ده که ن. ڕاست 
نییه  بڵێین من پله به پله  هه س���ت به  مێزه که ی نێو ژووره که  ده که م. دوایی بۆ نێو 
ڕاڕه وه که  ده ڕۆم، ده چمه  سه ر پلیکانه کان و بۆ سه ر شه قامه که  ده ڕۆم تاکو هه موو 
جیهان���م بۆ ده رکه وێت. به پێچه وانه وه ، من هه س���ت به  هیچ ش���تێک ناکه م ئه گه ر 

له پێش هه ستکردنه که مدا له نێو جیهاندا نه بم. 
تاکو ش���ته کان هه بن و مرۆڤیش ب���ه رده وام مامه ڵه یان له گه ڵدا بکات، ئه وا له و 
هه مووه  پێکه وه به س���تراوه وه  خۆی ب���ه  بونیادێکی هه نده کیی���ه وه  گرێده دات، که  
په یوه نییه ک���ه  له گه ڵ هه مووه که دا دروس���تده کات. به اڵم، له الیه کی دیکه وه ، بوونی 
جیهان له به ر س���ه رهه ڵدانی ئێمه یه  له نێو جیهاندا و له نێو ئه و هه مووه دا. ئێمه  له و 
به ش���ه دا، که  باس���ی به رزێتیمانکرد ڕوونمانکرده وه ، که  بوون-له نێو-خۆ ناتوانێت 
یه کێتی بوونی دامه زرێنێت. سه رهه ڵدانه که ش���مان س���ۆزێکه ، ک���ه  بۆ په یداکردنی 
جیهان ده بێته  ه���ۆکاری له ناوچوونی خۆمان. یه که م دیارده ی بوون له نێو جیهاندا 
په یوه ندیی���ه  له نێوان هه موویه کی پێکهات���ووی بوون-له نێو-خۆ یان جیهان له گه ڵ 
هه موویه کی له ناوچووی بوونی من؛ بوونی خۆم، وه کو هه موو له نێو هه مووی جیهاندا 
هه ڵده بژێرم. به وش���ێوه یه ی له  جیهانه وه  به ره و)ئه و( شته  ده ڕۆم به هه مانشێوه ش 
له  هه مووه  هه ڵوه شاوه که ی بوونمه وه  ده چمه  سه ر یه کێک له  ئه گه ره کانم چونکه  له  
به ستێنی جیهانه وه  و پڕۆژه یه کی دیاریکراومه وه  ده توانم)ئه و( شته  بناسم. هه روه ها، 
له  به ستێنی دوا هه موویه کی پێکهاتووی ئه گه ره کانم ده توانم له  پڕۆژه  دانانه کانمدا 
خۆم بگه یه نمه  ئه و دیو)ئه و( شته . دوائه گه ری بوونم، وه کو پێکهاته یه کی بنه ڕه تی 
هه م���وو ئه گه ره کانی دیکه م و هه مووی جیهانیش���ه ، که  له گ���ه ڵ بوونی مندا په یدا 
ده بێت. دوو چه مکی پێکه وه  به ستراون. من له  به ستێنی جیهانه وه  هه ست به  بوونی 
چه کوشه که  ده که م؛ به اڵم به پێچه وانه ی ئه مه شه وه ، به کارهێنانی چه کۆشه که  له نێو 

زه مینه ی هه مووه  پێکهاتووه که ی بوونی مندایه . 
که وابوو، کرده وه ی بنه ره تی سه ربه ستی دۆزراوه ته وه ؛ ئه مه ش واتا به  کردنێکی 
هه نده کی ده به خش���ێت، که  من پێی هه ڵده ستم و به رده وامبوونی کردنه کانیش له  
بوون���ی من جیانابێت���ه وه ؛ هه ڵبژاردنی منه  له نێو جیهاندا و ه���اوکات دۆزینه وه ی 
جیهانه . ئه مه ش له و که نده اڵنه  مه ترسیداره ی ئه ودیو ئاگامه ندی ڕزگارمان ده کات، 
که  زانایانی سایکۆلۆجی شیکاری بۆیده چن. ئه گه ر ئه وه ی له نێو ئاگامه ندییدا هه یه  
ته نیا ئاگامه ندیبوون بێ���ت، هه ندێک ناڕه زایی ده رده بڕن و ده ڵێن، ئه و هه ڵبژاردنه  
بنه ڕه تییه  پێویسته  ئاگامه ندانه  بێت. ده پرسن، ئایا ئه مه  له  ماندووبوونیشدا هه یه ، 
له  کاتێک���دا تۆ ئاگاداری هه موو الیه نه کانی ئ���ه م فاکتۆره یت؟ ئێمه ش له  وه اڵمدا 
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ده ڵێی���ن، به ته واوی ئاگام���ان لێیانه . ئه وه ی ئاگامه ندی س���نوردارده کات بونیادی 
خۆیه تی به گشتی و ئه و هه ڵبژاردنه یه  بڕیاری له سه رده ده ین. 

ل���ه  حاڵه تی دووه مدا، جه خت له س���ه ر ئ���ه و خاڵه  ده که ین، که  پرس���یاره که  
س���ه ربه هه ڵبژاردنێکی پڕ مه به س���ت نییه . هۆکاری ئه مه ش بۆ که می و شاراوه یی 
ئاگامه ن���دی ناگه ڕێته وه ، به ڵکو ئه و بناخه ی هه موو مه به س���ته کانه . مه به س���تیش 
له به ر ڕۆش���نایی هه ڵبژاردن پێویس���ته  ڕاڤه  بکرێت. پێویس���ته  دژی ئه و بۆچوونه  
ڕاوه ستین، که  سه ربه ستی له  به رده م هۆکاره کان و هانده ره کان داده نێت و له وێووه  
بڕیاره که وه  ده درێت. کێشه که  به ته واوی دژی ئه مه  ڕاده وه ستێت. کاتێک هۆکاره کان 
و هانده ره کان داده نرێن کۆتاییه که ش ده بینرێت و هه ڵبژاردنیش شوێنی ده که وێت. 
ئه م���ه ش ئه وه  ناگه یه نێ���ت هه ڵبژاردنه که  له ودی���و ئاگامه ندییه وه یه ، به ڵکو له گه ڵ 
ئاگامه ندییدا یه ک شتن. ئه م ئاگاییه ، وه کو ده زانین، تێڕامانانه  نییه ؛ بوونی ئێمه یه  
و له  ئێم���ه وه  دوور نییه . مادام بوونی ئێمه  هه ڵبژاردنه  بنه ڕه تییه که یه ، ئاگایی له  
هه ڵبژاردنه که  خۆ-ئاگاییه ، که  ئێمه ین. پێویس���ته  مرۆڤ له  هه ڵبژاردندا به ئاگابێت 
و بۆ ئه وه ی به ئاگاش بێت، پێویس���ته  هه ڵبژێرێ���ت. ئاگامه ندی و هه ڵبژاردن یه ک 
شتن. هه ندێک له  ده روونناسه کان ئه م ڕاستییه یان ناسیوه . به اڵم له به ر ئه وه ی بۆ 
تێگه یش���تن له  هه ڵبژاردن بۆ ئۆنتۆلۆجی نه گه ڕاونه ته وه  ئه وا هه ڵبژاردنه که یان به  

کارێکی ئاگامه ندی داناوه . 
ده کرێت ئه م ڕه خنه یه  ئاڕاس���ته ی برگس���ۆن بکرێت. ئه گه ر بس���ه لمێنرێت، که  
ئاگامه ن���دی له  ناوچوونه  ئه و ئاکامه  دێت���ه  پێش، که  خۆ-ئاگایی و خۆ-هه ڵبژاردن 
ده ب���ن به یه ک. ئه م���ه ش کێش���ه یه کی دژواره و بیریارانی ئ���اکاری، وه کو گید، له  
پێناسه که یان بۆ هه ستکردنێکی ڕه وان توشی بووه . گید ده پرسێت، چ جیاوازییه ک 
له نێوان هه س���تکردن به  ویس���ت و هه س���تکردن به  کرده وه  هه یه ؟ له ڕاستیدا هیچ 
جیاوازییه کیان نییه . ”ویس���تی بۆ خۆشه ویس���تی” و خۆشه ویستیکردن یه ک شتن 
چونکه  خۆشه ویس���تیکردن هه ڵبژاردنی بوونی خۆشه ویستکه ره  و له گه ڵ ئاگایی له  

خۆشه ویستیدایه . ئه گه ر ویست سه ربه ست بێت، ئه وا هه ڵبژاردنه . 
ئێمه  له و به ش���ه دا له سه ر کات به  باشی ڕوونمانکرده وه ، که  پێویسته  درێژه  به  
کۆجیتۆکه ی دێکارت بدرێت. له ڕاس���تیدا، خۆ-ئاگایی ئاگایی له  ساتێک نییه ؛ سات 
له  بۆچوونێکی ئاگامه ندییدایه . ئه گه ر ئه ویش بێت ئه و کاته ی ئاگامه ندی س���اته که  
ده ناس���ێت له  هیچی دیکه  به  ئاگا نابێت. ئاگامه ندی من ئاگامه ندی تاکه  که سێکه  
مامه ڵه  له گه ڵ ئه م یان ئه و پڕۆژه یه دا ده کات. چاوه ڕوانی ئه م یان ئه و سه رکه وتنه یه ، 
له  ئه م یان ئه و ئاکامه  ده ترس���ێت و به  پێکهێنانی چاوڕوانییه کانی هه موو وێنه که  
ده هێنێته  به رچاوی. بێگومان، کاتێک ده نوسم هه ست به  بوونی خۆم ده که م، به اڵم 
هه ستکردنه که  به  جواڵنی ده ستمه وه ، که  له سه ر کاغه زه که  ده نوسێت نه به ستراوه . 
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من پێش جواڵنی ده ستم ده که وم و کۆتایی و واتای په رتووکه که م ده ناسم و چاالکییه  
فه لسه فییه کانی ژیانم ده بینم. له نێو چوارچێوه ی ئه م پڕۆژه یه دایه )له نێو چوارچێوه ی 
ئ���ه و بوونه ی هه مه ( چه ند پڕۆژه یه کی دیکه  ڕووه و ئه گ���ه ره  دیاریکراوه کان، وه کو 
دانانی ئه م یان ئه و بیرۆکه یه  و وه س���تان له  نوسین دێنه کایه وه . له گه ڵ ئه مه شدا، 
هه ڵه یه  له و باوه ڕه دابین ئاگامه ندییه کی شیکاری و جیاکه ره وه  به رانبه ر هه ڵبژاردنی 
جیهانی ڕاده وه ستێت. دوا پڕۆژه  و یه که م پڕۆژه م الیه نه کانی چاره سه رکردنی بوون 
دیاریده که ن. چاره س���ه رکردنه که ش شتێک نییه  له پێشدا بناسرێت و دوایی بخرێته  
گه ر؛ ئێمه  خودی چاره سه رکردنه که ین. ئێمه  له گه ڵ مامه ڵه کردنمان ]به  جیهانه وه [ 
ده یهێنی���ه  بوونه وه . له ب���ه ر ئه مه  له ڕێگه ی ژیانمانه وه  ده یناس���ین. که وابوو، ئێمه  
به رده وام له گه ڵ خۆمانداین؛ به رده وام ئاماده ین و ناتوانین ئاگامه ندییه کی شیکاری 
و جیاکه ره وه مان له  ئاس���تی بوونی خۆماندا هه بێ���ت. هه روه ها، ئه م ئاگامه ندییه  

بیردۆزه ییانه  نییه . 
له الیه ک���ی دیک���ه وه ، جیهان به وجۆره ی خ���ۆی ده رده خات ئام���اژه  بۆ بوونی 
ئێم���ه  به و ش���ێوه یه  ده کات، که  ئێمه ش خۆمان ده ناس���ین. له ڕاس���تیدا ئه مه ش 
جێگه ی سه رس���وڕمانه . ئێمه  جیهان هه ڵنابژێرین له به ر ئه وه ی به س���تێنی بوون-
له نێو-خۆی���ه ، به ڵکو له ڕیگه ی هه ڵبژاردنی خۆمانه وه  واتاکه ی ده ناس���ین. به  هۆی 
ڕه تدانه وه ی ناوه کییه وه ، جیاکردن���ه وه ی بوونمان له  بوونی جیهانه وه ، جیهان به و 
جۆره  نیش���انده ده ین، که  هه یه . ڕه تدانه وه ی ناوه کیش ته نیا له نێو به پڕۆژه کردنی 
ئه گه ره کاندا دێته کایه وه . ئه و ڕێگه یه یه  من تیایدا باوه ڕ به  خۆم ده که م و خۆم ده ده م 
به  له شم، که  له شم و جیهانی له ژیان به ده ریش به  به هاکانیانه وه  به رجه سته  ده کات. 
من لێ���ره دا ئاگاییه کی ته واوم له  بوونی خۆم و دانان���ی پڕۆژه که مه . له محاڵه ته دا 
ئاگامه ندی تێڕامانانه یه . ئه وه ی ده یناس���م ده بێت به  وێنه یه کی به رزی ئه و منه ی، 
که  هه م. به ها، ڕۆڵی ئامێریی، دووری و نزیکی ش���ته کان وێنه که ی من ده کێش���ن، 
ک���ه  هه ڵبژاردنی منه . جلوبه رگه که م )جلی س���ه رکار، قات یان کراس���ێکی درێژ(، 
بایه خی پێبدرێ���ت یان نا، که لوپه لی نێو ژووره که م، ئ���ه و کۆاڵنه ی تیایدا ده ژیم، 
ش���اره که م، په رتووکه کانی چوارده ورم، ئه و ش���تانه ی بۆ خۆشی به کاریانده هێنم، 
هه م���وو ئه وانه ی من هه مه ،)دواجاریش ئه و جیهانه ی ب���ه رده وام بیریلێده که مه وه ( 
سه باره ت هه ڵبژاردنه که م یان بوونم ئاگادارم ده که ن. ئه مه  بونیادی ئاگامه ندییه کی 
تێڕامانانه ی���ه  و ده توانم بۆ هه س���تکردنی ناوه کی بۆ  بوون���ی خۆمی بگه ڕێنمه وه . 
ئام���اژه ش به و بابه تانه  ده دات من دروس���تیانده که م ی���ان به کاریانده هێنم و به بێ 
ئه وه ی بزانم چۆن زۆرتر په یکه ره که ی بوونم داده تاش���م. که وابوو، ئێمه  ئاگاییه کی 
ته واومان له  هه ڵبژاردنه که مان هه یه ، که  بوونی خۆمانه . ئه گه ر که س���ێکیش له سه ر 
ئه م خااڵنه  له گه ڵماندا هاوڕا نه بوو، پێویس���ته  ئاگاداری ئه وه  بین، که  ئاگامان له  
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هه ڵبژاردنه که مان نیی���ه . به اڵم له  هه ڵبژاردنی خۆماندا، ئێمه  ده ڵێین، ئه م ئاگاییه  
دوودڵی و لێپرسینه وه شی له گه ڵدایه . دوودڵی، وازهێنان و لێپرسینه وه  خه سڵه تی 

ئاگامه ندی پێکده هێنن چونکه  ئاگامه ندی سه ربه سته . 
له پێشتر ئه و پرسیاره مان کرد: من ئه و کاته ی ماندووبووم، بێگومان ده متوانی 
هه ڵوێس���تیکی  جی���اوازم هه بێت، به اڵم چه ند له  س���ه رمده که وت؟ ئێس���تا، ئێمه  
ده توانین وه اڵمی پرس���یاره که  بده ینه وه . ش���یکردنه وه که مان ده ریده خات، که  ئه م 
کاره  سوپاس���گوزارانه  نییه . به دڵنیاییه وه ، له س���ه ر باس���کردنی هانده ر و هۆکار، 
وه کو ناوه ڕۆکی حاڵه تێکی له پێش���تری ئاگامه ندی ڕاناوه س���تێت، به ڵکو ده بێت به  
پڕۆژه یه کی بنه ڕه تی دابنرێت. لێره دا، ئه وه ش ئاش���کرا ده بێت، که  هه ڵوێسته که ش 
به ب���ێ گۆڕان له  هه ڵبژاردنی بوونی خۆمدا ناگۆڕێت. ده رخس���تنی ماندووبوونه که م 
به  که وتن له  که ناری ڕێگاکه  ده ربڕینی ئازارچێش���تنی له شمه  و له نێو به ستێنێکی 
جیهاندا دا ده نرێت، که  الیه نه  س���ه خته کان)ئه و الیه نان���ه ی له وه  زۆرتر به رگرییان 
ناکه م( س���ه رهه ڵده ده ن؛ یان مادام هانده ره که  ئاگامه ندییه کی له  تێڕامان به ده ره  و 
پڕۆژه یه که  به ره و کۆتاییه کی ڕه ها، ئه وا ناس���ینی جیهانه )وه کو گه رمه ، له  شاره وه  
دووره ، هه وڵدان تیایدا بێس���وده  و هتد(، که  ده بێت به  هۆکار بۆ وه س���تانی من. 
ئه گه ری وه ستان، له  ڕووی بیردۆزه ییه وه  واتا ده به خشێت له  کاتێکدا له نێو سیسته می 
ئه گه ره کان���دا، که  بوونی من���ن، دابنرێت. ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت من پێویس���ته  
ڕاوه ستم به ڵکو ده توانم بڕۆم و بوونم-له نێو-جیهاندا به  شێوه یه کی دیکه  ده ربخه م؛ 

گۆڕان به سه ر پڕۆژه که مدا بهێنم. به هه رحاڵ، ئه م گۆڕانکارییه  ده گونجێت. 
ئ���ه و دوودڵییه ی، له گه ڵ ئه م ئه گ���ه ره دا، سه ربه س���تییه که مان بۆ ئاگامه ندی 
به رجه سته ده کات گه واهی له س���ه ر گۆڕانکاری له  پرۆژه  سه ره تاییه که ماندا ده دات. 
ل���ه  دوودڵییدا ته نیا ئه وه  فێر نابین چۆن ئه و ئه گه ران���ه ی به  پڕۆژه یان داده نێین 
سه ربه ستییه که مان له ناویان ده بات. له سه رو ئه مه وه ، هه ڵبژاردنه که مان ده ناسین، 
بۆنموون���ه  له  بوونی خۆم���ان به ئاگا ده بی���ن، که  پاکانه ی ب���ۆ ناکرێت. ئه مه ش 
ڕێگه  نادات ئێمه  په نا بۆ ڕاس���ته قینه یه کی له پێش���تر بۆ هه ڵبژاردنه که مان به رین. 
پاکانه نه کردن ته نیا ناس���ینه وه یه کی ناوه کی هه ڵکه وت���ی بوونمان نییه ، به ڵکو به  
ناوه کیکردنی هه ڵکه وته  دۆزراوه که یه  له س���ه ر بوونی ئێمه . ده بینین هه ڵبژاردن له  
هه ڵکه وت���ی بوون-له نێو-خۆوه  ده رده چێت، که  ئه و بوونه  له ناوده بات و بۆ س���ه ر 
نهۆمی ناچاره کییه کی سوپاس���گوزاری بوون-بۆ-خۆی ده گوێزێته وه . که وابوو، ئێمه  
ب���ه رده وام مامه ڵ���ه  له گه ڵ هه ڵبژاردن ده که ین و له و ڕاس���تییه ش ب���ه  ئاگاین، که  
به رده وام هه ڵبژاردنه کان ده گۆڕین چونکه  له سه ر بوونی خۆمان داهاتوو ده که ین به  
پڕۆژه . به اڵم، سه ربه ستییه که ی بوونمان به رده وام له گه ڵ خۆناسینمان له  داهاتوودا 
ده خورێ���ت به بێ ئه وه ی داهاتووه ک���ه  بگیرێت. له ناوبردنی هه ڵب���ژاردن به رده وام 
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هه ڕه ش���ه مان لێده کات و داوامان لێده کات خۆمان هه ڵبژیرین. ئه مه ش، له ئاکامدا، 
ئێمه  ده کات به  شتێکی جیاواز له وه ی، که  هه ین. له به ر ئه وه ی هه ڵبژاردن ڕه هایه ، 
شتێکی ناسکیش���ه . له گه ڵ دامه زراندی سه ربه ستییه که مان له ڕێگه ی هه ڵبژاردنه وه  
ئ���ه و ئه گه ره  به رده وامه ش ده رده خه ین، که  هه ڵبژاردنه که  ده بێت به وه ی)لێره دا( و 
)ئێس���تا( دروست بووه ! له  پێناوی ئه وه ی له ودیوه وه  ده مه وێت بیگه مێ چۆته  نێو 

ڕابردووه وه . 
بێجگه  له مه ، با ئه وه ش تێبگه ین، که  هه ڵبژاردن هیچ هانده رێکمان بۆ په یداناکات 
تاکو ڕوو له  هه ڵبژاردنێکی دیکه  بکه ین و ئه و به  ڕابردوو دانبێێن. له ڕاستیدا، ئه م 
هه ڵبژاردنه  بنه ڕه تییه یه  هه موو هۆکاره کان و هانده ره کان بۆ کارکردن داده هێنێت؛ 
جیه���ان به گوێره ی وات���اکان، ئامێره  ئاڵ���ۆزه کان و پێکه وه بوون���ی جیاوازییه کان 

ئاماده ده کات. 
ئه وگۆڕانه  ڕه هایه ی له  یه که م ڕۆژی له دایکبوونمانه وه  تاکو مردن هه ره ش���ه مان 
لێ���ده کات به  نه زان���راوی و بێ پێش���بینیکردنی ده مێنێته وه . ئه گه ر هه ڵوێس���تی 
دیکه ش به رانبه ریان وه رگرین، هێش���تا له  ده ره  وه دا، وه کو هه ڵوێس���تی که س���انی 
دیکه  ده یانناس���ین. ئه گه ر بمانه وێت هه ڵوێستی خۆمانیان نیشانبده ین، خه سڵه تی 
خۆیان، وه کو به رزێتییه کی-به رزێتی نادۆڕێنین. تێگه یش���تن لێیان هه ڵبژاردنیانه . 
ئێمه  دوایی بۆ سه ر ئه م خاڵه  ده گه ڕێینه وه . هه ڵبژاردنی بنه ڕه تی له  نموونه یه که وه  
بۆ نموونه یه کی دیکه  خۆی دروس���ت ناکات. ئه محاڵه ته  ب���ۆ چه مکی نموونه کانی 

ئاگامه ندیمان ده گه ڕێنێته وه ، که  هوسرڵ نه یتوانی خۆی لێ ڕزگاربکات. 
مادام، به پێچه وانه وه ، ئاگامه ندی خۆی به  بوونێکی کاتی ده بینێت، پێویس���ته  
هه ڵبژاردنی بنه ڕه تی له نێو کاتدا بدۆزینه وه  و به و بوونه ی دابنێین له گه ڵ هه رس���ێ 
ڕه هه نده ک���ه ی کاتدا یه کیان گرتووه . کاتێک خۆمان هه ڵده بژێرین بوونی خۆمان له  
ناوده به ین؛ له  داهێنانی داهاتوودا یان ناسینمدا واتاکه ی به  ڕابردوو ده ده ین. به وجۆره ی 
دێکارت باس���یده کات ڕاست نییه  بڵێین نه بوون س���اته کان له  یه ک جیاده کاته وه ، 
ئه گینا هه ڵبژاردنه که م له  ساتی)ت(دا کار ناکاته  سه ر هه ڵبژاردنه که م له و ساته دا. 
هه ڵبژاردن کارتێکردنه  له س���ه ر په یداکردن و مامه ڵه ک���ردن له گه ڵ به رده وامبوونی 
حاڵه ت���ه  کۆنکرێتییه  بڕاوه کان، که  من له  ئه گه ره  بنه ڕه تییه کان جیاده کاته وه . له م 

ڕووه وه ، سه ربه ستی، هه ڵبژاردن، له  ناوبردن و کاتیبوون یه ک شتن.
هێشتا س���ات داهێنانێکی پوچه ڵی فه یله سوفه کان نییه . به دڵنیاییه وه ، کاتێک 
مامه ڵه  له گه ڵ کێش���ه یه کدا ده که م ساتێکی خۆیی نادۆزمه وه . ئێستا، بۆنموونه  من 
ده نوس���م و ده مه وێت بیرۆکه کانم ڕێکبخه م، سات بۆ من نییه ؛ ته نیا به رده وامی له  
به دوکه وتنی خۆمدا به ره و کۆتاییه ک، که  پێناسه م ده کات، ده بینم. سات، هه مانکات، 
هه ڕه ش���ه مان لێده کات؛ واته  هه ڵبژاردنه  سه ربه س���ته که مان   ده کات به و ش���ته  و 
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ده توانین به  هۆی س���اته وه  داپچرانێک له نێو یه کێتی ڕه هه نده کانی کاتدا دروس���ت 
بکه ین. ئایا س���ات چییه ؟ له نێو پڕۆسه ی به کاتبووندا سات له  پرۆژه ی کۆنکرێتی 
جیانابێته وه . ئێمه  ئه م خاڵه ش���مان باس���کردووه . هه روه ها، چه مکی سه ره تایی و 
کۆتایی پرۆسه که ش نییه  چونکه  ئه م دوو چه مکه  له  پرۆسه که  دانابڕێن. که وابوو، 
هیچ چه مکێک خه سڵه تی ساتی نییه . چه مکی سه ره تایی له  سه ره تادایه  و پرۆسه که  
له وێوه  ده که وێته گه ر. له گه ڵ ئه مه ش���دا، نه بوونێک سنوورداریده کات، که  پێش ئه و 
ده که وێت. چه مکی کۆتاییش دوای پرۆسه که  دێت و له ناویده بات. ئه ویش له  دوای 
خۆیه وه  نه بوونێکی هه یه  و کۆتاییه که ی سنوردارده کات. ئه گه ر سات هه بێت پێویسته  
دوو نه بوون س���نورداری بکات. مه حاڵه  له مه ش تێبگه ین ئه گه ر س���ات به  سه ره تا 
له نێو پرۆس���ه ی به کاتبوون دابنرێت. به اڵم له گه ڵ په ره پێدانی پرۆسه که دا و له گه ڵ 
له ناوبردنی و سه رهه ڵدانی پرۆسه یه کی دیکه دا ساته کان د  ه هێننه  بوونه وه . لێره دا، 
سات ده بێت به  سه ره تا و کۆتاییش. به کورتییه که ی، ئه گه ر کۆتایی پڕۆژه یه ک بێت 
و ببێت به  سه ره تا بۆ پڕۆژه یه کی دیکه ، ڕاسته قینه یه کی ئاڵۆزی کاتی دێته کایه وه ، 
که  نه بوونێکی له پێشتر سنورداری ده کات و ئه مه ش ده یکات به  سه ره تا. هه روه ها 
نه بوونێکی له پاش���تریش س���نورداری ده کات و ده یکات به  کۆتای���ی. ئه م بونیاده  
کاتیی���ه ش له وێدا ده بێت به  کۆنکرێتی، که  س���ه ره تاکه ی، وه کو کۆتایی درابێت و 
ببێت به  ڕابردوو. ئه و س���ه ره تایه ی کۆتایی پڕۆژه یه کی له پێشتره  ده بێت به  سات. 
که وابوو، س���ات ئه و کاته  هه یه ، که  ئێمه  له نێو یه کێتی کرده وه یه کدا س���ه ره تا و 

کۆتایی خۆمانین. 
ئ���ه وه ی گۆڕانکاریی���ه  ڕادیکاڵییه که ی پڕۆژه  بنه ڕه تییه که مان دروس���تیکردووه  
ئه مه یه . به  هه ڵبژاردنی سه ربه س���تانه ی گۆڕانکارییه که  پڕۆژه که ، که  بوونی خۆمان 
ده خه ینه  نێو کاته وه ، خۆمان له  داهاتوودا به و بوونه  ده ناسین، که  هه ڵمانبژاردووه . 
ئێس���تای ڕووت ده بێت به  سه ره تای کاته  نوێکه  و ده ڕوانێته  داهاتوو. ئه م ئێستایه  
به  هۆی داهاتووه وه  ده بێت به  س���ه ره تا. که وابوو، بوونی هه ڵبژاردن به ش���ێکه  له 
 هه مووی سه ره تایه کی نوێ. له گه ڵ ئه مه شدا ناکرێت هه ڵبژاردن هیچ په یوه ندییه کی 
به  ڕابردووه وه  نه بێت و ئه و ڕابردووه  سنوردارینه کات. هه ڵبژاردن هه مانکات بڕیاردانه  
بۆ ناسینی ئه و ڕابردووه ی ئاڵوگۆڕکراوه . ئه وه ی له  بێبڕاواییه وه  ڕوو له  بڕوا ده کات 
بڕواکه رێکی ساده  نییه . که س���ێکه  بێبڕوایی ڕه تداوه ته وه  و ڕابردووی خۆی، وه کو 
بێبڕوا کردووه  به  به ش���ێک له  پڕۆژه که ی. هه ڵبژاردنه  نوێکه  ده بێت به  سه ره تا بۆ 
کۆتاییه ک و کۆتاییش بۆ س���ه ره تایه کی دیکه ؛ دوو ڕه تدانه وه  سنورداری ده کات و 
دابڕانێکیش له  یه کێتی ڕه هه نده کانی بوونی ده رده خات. به هه رحاڵ، خودی س���ات 
به  ته نیا هیچ نییه . ڕوو له  هه رچ شوێنێک بکه ین به رده وامی له نێو کاتدا ده بینین. 
هه ر یه کێک له  هه ڵبژاردنه کان الیه نی ش���ه ێنکه وتنه که  پێناسده کات و خۆی ده کات 
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به  دیارده یه کی نێوی کات. ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت به رجه سته بوونه  سه ره تاییه که  
پێکده هێنێت یان شتێک هه یه  به  ئاکام گه یشتوه  و منیش ده توانم سودی لێوه رگرم. 
به پێچه وانه وه ، به رده وام شوێن له ناوچوونه که  ده که و ین و دواجاریش دۆزینه وه یه کی 
به رده وامی سه ربه س���تانه ی پرۆژه کان ده بێت به  کارێکی پێویست. دۆزینه وه که  له  
ساتێکه وه  بۆ ساتێکی دیکه  ڕوونادات، که  سه ربه ستانه  هه ڵبژاردنه کانم دیاریده که م. 
به ڵکو له به ر ئه وه یه ، که  سات نییه . دۆزینه وه که  به  ئاسته م به  پرۆسه که وه  نوساوه  
و ده رده که وێت واتایه کی ساتی نه بێت. به اڵم، مادام سه ربه ستانه یه  و به رده وامیش 
سه ربه ستییه که  ده یدۆزێته وه ، ئه وا سه ربه س���تییه که م هه ڵبژاردن سنوردارده کات. 
دێوه زم���ه ی س���ات په الم���اری ده دات، تاکو من ل���ه  هه ڵبژاردندا ب���ه رده وام بم. 
به ڕابردووکردنی پرۆسه که  له گه ڵ به رده وامبوونی ئۆنتۆلۆجییانه ی ئێستادا هاوشان 
ده ڕوات. پرۆس���ه  به ڕابردووکراوه که  له نێو ئێس���تا له ناوچووه ک���ه دا ده مێنێته وه  و 
ده بێ���ت به  زانینی کرده کی؛ واته ، ئه و واتایه ی ژیاوه  چۆته  ناوه وه  به بێ ئه وه ی بۆ 
ئاگامه ندی، که  خۆی بۆ کۆتایی ده کات به  پڕۆژه ، بووبێت به بابه ت. ئه مه ش له به ر 
ئه وه یه ، که  من سه ربه س���تم و ئه گه ری ئه وه ش���م هه یه  ڕابردووم بکه م به  بابه ت. 
هه رچه نده  ئاگامه ندیم له پێشه وه  له  ئاستی ڕابردوومدا تێڕامانانه  نییه ، خۆی، وه کو 
ڕه تدانه وه ی ناوه کی ئێس���تاکان ڕاده گرێت. به  هۆی ناسینی کۆتاییه کان، که  وه کو 
ئێس���تا و هه ڵبژاردنی نوێ ده ناس���رێن، واتاکان ده دۆزێته وه . ڕابرووی خۆی، وه کو 
باب���ه ت ده بینێ���ت و ده توانێت بیری لێبکاته وه  و هه ڵیس���ه نگێنێت. به بابه تکردنی 
ڕاب���ردوو، وه کو هه ڵبژاردنێکی نوێیه ، که  ڕوو له  کۆتاییه کی دیکه  ده کات. س���ات، 

وه کو له ناوبردن و داپچڕان ده هێنێته  نێو کاته وه . 
ئاس���انتره  خوێن���ه ر له  ئاگامه ندی ئه م ش���یکردنه وه یه  تێب���گات ئه گه ر له گه ڵ 
بیردۆزه یه کی دیکه  له  سه ربه ستی به راوردیان بکه ین. بۆنموونه ، بیردۆزه که ی الیبنیز. 
بۆ الیبنیز و ئێمه ش، ده گونجا ئاده م ده س���تی له  سێوه که  نه دایه . به اڵم بۆ الیبنیز 
و ئێم���ه ، ئه م ڕه فتاره  به  چه ند ڕێگه یه ک لێکده درێته وه  و دوواجاریش ده ڵێین، که  
ده گونجا ئاده م س���ێوه که ی نه بردایه . ئه مه ش له وه  ده چێت، که  ئه گه ری ئاده مێکی 
دیک���ه  هه یه . هه ڵکه وتنی ئ���اده م، که وابوو سه ربه س���تییه که یه تی. هه ڵکه وتن ئه و 
واتایه  ده به خش���ێت، که  ژماره یه کی له بن نه هاتووی ئاده مه  ئه گه ره کان چوارده وری 
ئاده می ڕاس���ته قینه یان داوه . هه ریه کێک له  ئه وان له  به راوردکردنیدا له گه ڵ ئاده مه  
ڕاس���ته قینه که ، گۆڕان له  خه سڵه ته کانیدا و دواییش له  جه وهه ریدا دیاریده کات. بۆ 
الیبنیز، که وابوو، سه ربه س���تی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی له  ڕیزکردنی سێ وشه دایه  : 
مرۆڤ سه ربه سته  )1( چونکه  هۆشه کییانه  بڕیار له سه ر کارکردنی ده دات؛ )2( ئه وه ی 
کاره که  ده کات له  کارکردنه که  تێده گات؛ )3( هه ڵکه وته  و به وش���ێوه یه  هه یه ، که  
ده گونجێت که سانی دیکه ، که  کاری جیاوازتر ده که ن په یوه ندییان به م هه ڵوێسته وه  
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هه بێت . مادام په یوه ندی پێویست  له نێوان ئه گه ره کاندا هه یه ، هه ڵوێستێکی دیکه ی 
ئاده میش بۆ ئاده مێکی دیکه  ده بێت به  ئه گه ر. بوونی ئاده مێکی دیکه  ئاماژه ش بۆ 
بوونی جیهانێکی دیکه  ده کات. ئێمه  له گه ڵ الیبنیز له س���ه ر ئه و خاڵه  هاوڕاین، که  
ئاماژه  بۆ که سایه تی ئاده م و هه ڵوێستێکی جیاواتریش بۆ که سایه تییه کی جیاوازی 
ئاده م ده کات. به اڵم کاتێک الیبنیز جه وهه ری ئاده م به س���ه رچاوه ی هه ڵوێسته که ی 
داده نێت سه ربه س���تی ڕه تده داته وه  و ڕوو له  پێویستی ده کات. لێره دا، هه ڵوێستی 
ئ���اده م وا ده رده که وێت س���ه ر ب���ه  جه وهه ری ئاده م بێ���ت و هه ڵکه وتنه که ش، که  
ده بێته  دامه زرێنه ری هه ڵوێس���ته که  له نێو جه وهه ره که دا بێت . جه وهه ری ئاده میش 
خودی ئاده م هه ڵینه بژاردووه  و خوا ئافه ریدی کردوه . دروس���ته  هه ڵوێستی ئاده م 
له جه وهه رییه وه  ده رچووه  و پشت به  بوونی ئاده م ده به ستێت، به اڵم ئه مه  مه رج بۆ 

سه ربه ستی داده نێت. 
جه وهه ری ئاده م شتێکی دراوه ؛ ئاده م هه ڵینه بژاردوه . ئه و هه ڵینه بژاردوه  ئاده م 
بێت. له به رئه مه  لێپرس���راو نییه . ئه وه نده ش گرنگ نییه ، که سێک له وباوه ڕه دابێت، 

که  ئاده م که مێک به رپرس بێت. 
ب���ۆ ئێم���ه ، به پێچه وانه وه ، ئاده م ب���ه  جه وهه ر پێناس ناکرێ���ت. جه وهه ری 
ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی پاش بوون ده که وێت. هه ڵبژاردن  به ره و کۆتاییه کان 
پێناس���ی ئاده م ده که ن. هه ڵکه وتنی ئاده م شێوازی ده ربڕینی هه ڵبژاردنی بڕاوه ی 
خۆ دروستکردنی ئاده مه . هێش���تا، ئه وه ی ئاده می به  که س کردووه  و ده یناسێت 
داهاتووه  نه ک ڕابردوو: له گه ڵ گه یش���تن به  کۆتایی پرۆژه کانی خۆی ده ناس���ێت. 
ئه م���ه ش هه موو تام، ح���ه ز و ڕقه کانی ده گرێته وه . لێ���ره دا، خۆمان له و ڕه خنه یه  
ده پارێزین، که  ئاڕاسته ی الیبنیزمان کردو گوتمان، ”به دڵنیاییه وه ، ئاده م سێوه که  
هه ڵده بژێرێت، به اڵم خۆی هه ڵنابژێریت.” بۆ ئێمه ، بێگومان سه ربه س���تی ده خرێته 
 س���ه ر ئاستی هه ڵبژاردنی ئاده م بۆ بوونی خۆی. ئه مه ش سنوردارکردنی جه وهه ره  
له الیه ن بوونه وه . بێجگه  له مه ، له گه ڵ الیبنیزدا ئه وه ش ده ناسین، که  هه ڵوێستێکی 
دیکه ی ئاده م ده بێته  هۆی سه رهه ڵدانی ئاده م و جیهانێکی جیاوازتر. به اڵم مه به ست 
له  جیهانی جیاواز ڕیزکردنێکی دیاریکراوی ئه گه ره کان، ئه و ئه گه رانه ی ئاده مه که ی 
دیکه  له وێ���دا ده یاندۆزێته وه ، نییه . به ڵکو دیاریکردنی ش���ێوازێکی دیکه ی بوونی 

ئاده مه له نێو جیهاندا. 
دواجاریش، بۆ الیبنیز، مادام هه ڵوێس���تی ئاده مه ک���ه ی دیکه  له نێوجیهانێکی 
جیاوازتردا ده رده که وێت، وه کو ئه گه ر و ناسینه وه ی هه ڵکه وتنی ئاده مێکی ڕاسته قینه ، 
له گه ڵ ئه وانی دیکه دا بۆ هه میش���ه  هه یه . دیسانه وه ، له سه ر ئه م خاڵه ش جه وهه ر 
پێش بوون ده که وێت. بۆ ئێمه ، به پێچه وانه وه ، ئه گه ر ڕه وانه ؛ شێوه ی وه رنه گرتوه  
و سه ر به  بوونێکی دیکه یه . له وه وپێش وه کو ئه گه ری پڕۆژه یه کی نوێی ئاده م به ره و 
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ئه گه ره  نوێکانی نه بووه . ئه گه ر الی الیبنیز هه میشه یی و ڕووتکراوبن بۆ ئێمه   ته نیا 
ل���ه  دامه زراندنیدا ده بێت به  ئه گه ر؛ واته  له گه ڵ بانگه ش���ه کردنی ئاده مدا، که  ئه و 
بوونه یه . ده بینین بۆ الیبنیز ڕاڤه کردنی سایکۆلۆجی له  ڕابردووه وه  به ره و ڕانه بردوو 
ده که وێته گه ر. هه مووشتیک به  وه س���تاو له نێو لۆجیکێکی هه میشه ییدا داده نرێت. 
ته نیا هه ڵکه وتێک په یدابکرێت له  یاس���ادایه ؛ ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خش���ێت، که  
تێگه یشتنی خوا پێشمه رجه  بۆ ئاده م. بۆ ئێمه ، ڕیزکردنی ڕاڤه کردنه که  به گوێره ی 
کات���ه ؛ لێکدانی لۆجیکانه  و له  هۆکاره وه  بۆ هۆکرد نییه . ڕاڤه کردنێکه  له  ڕوانگه ی 

داهاتووه وه .
ده بێ���ت جه خت له س���ه ر ئ���ه و خاڵه  بکه ین، که  ش���یکردنه وه که ی پێش���ومان 
بیردۆزه ییانه یه  به گوێره ی بیردۆزه ، ده ش���ێ ئاده م هه ڵویستێکی دیکه ی هه بێت و 
له نێو س���نوری گش���تگری کۆتاییه کانیدا، که  ئاده م بۆ دروستکردنی خودی خۆی 
هه ڵیانده بژیرێ���ت، ببینرێ���ت. ئێمه  به مج���ۆره  باس���مانکرد و ده رده که وێت له گه ڵ 
شوێنکه وتوانی الیبنیز هاوڕابین و بۆچوونه که مان به  شێوه یه کی زۆر ساده  ده ربڕین. 
ه���ۆی ئه مه ش له وه دایه ، که  ڕاڤه کردن په یوه ندی ب���ه  ڕیزکردنی ڕووداوه کان له نێو 
کات���دا نه ک لۆجیکه وه  هه یه . تێگه یش���تن له  کۆتایی کرده وه ی���ه ک، که  بوون-بۆ-
خۆ سه ربه س���تانه  وه ریده گرێت له سه ر هۆش ڕاناوه ستێت. ڕیزکردنی ئه گه ره کانیش 
له س���ه ره وه  بۆ خواره وه  په یوه ندی به و ئه گه رانه وه  نییه  به  دیده کشن پێیانده گه ین. 
له پێش هه مووش���تێکدا، په یوه ندی نێوان ئه و ئه گه رانه ی ده رده چن)گوێ نه دان به  
ماندوبوون یان ته س���لیم بوونی( و له گه ڵ ئه گه ره  بنه ڕه تییه که  دیده کش���نانه  نییه . 
په یوه ندییه  له  نێوان به ش���ه کان و هه مووی بونیاده که . له  هه مووی پرۆژه کانه وه  له  
بونیادێکی هه نده کیش تێده گه ین. به اڵم، فێرگه ی گیش���تاڵتش نیشانمانده دات، که  
هه مووی فۆرمێک بونیاده  بچوکتره کان له نێو خۆیدا هه ڵده گرێت. من ده توانم چه ند 
هێڵێکی دیکه  بخه مه  س���ه ر وێنه که  یان که میان بکه مه وه  و خه سڵه ته که ی بگۆڕم. 
هێڵی دیکه ش هه ن، که  زیادکردن و که مکردنی ده بێته  هۆی گۆڕانێکی بنه ڕه تی له 
 شێوه که دا و سه رهه ڵدانی ش���ێوه یه کی دیکه . ئه مه ش بۆ په یوه ندی نێوان ئه گه ره  
یه که م و دووه مه کان دروس���ته . واتای ئه گه ره  دووه مه کانیش بۆ هه مووی بوونی من 
ده گه ڕێته وه . به اڵم ئه گه ره کانی دیکه  به بێ ئه وه ی گۆڕان له  هه مووی واتاکه  دروست 

ببێت جێگه ی ئه مانه  ده گرنه وه . 
به کورتییه که ی، تێگه یشتن ڕاڤه کردنی په یوه ندییه  فاکتۆرییه کانه  نه ک تێگه یشتن 
له  پێویستی. ده بێت ڕاڤه کردنی سایکۆلۆجییانه  بۆ کرده وه کانمان بگه ڕێنینه وه  بۆ 
چه مکی ’ناگرنگی’ ڕواقییه کان. بۆ ماندوو حه سانه وه م، گرنگ نییه  له  که نار ڕێگاکه  
دانیش���م یان س���ه د هه نگاوی دیکه  زۆرتر بڕۆم تاکو له و کوخه دا پشوبده م، که  له  
دووره وه  ده یبینم. تێگه یش���تن له  ئاڵۆزی و فۆرمه  جیهانییه که ی، وه کو ئه گه رێک 
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هه ڵمب���ژاردوه  به س نییه . لێره دا کارێک نادۆزمه وه  هانده رو هۆکاری نه بێت، به ڵکو 
مه به ستێکی کتوپڕی هانده ر و هۆکاره کان بڕیاردانه که  ده وڵه مه ند ده کات. 

به هه مانشێوه ش هه ر)ئه مه ( ده بێت له نێو جیهانه وه  و له  ڕوانگه ی فاکتۆری بوونی 
منه وه  س���ه رهه ڵدات. جیهان و فاکتۆری بوونیشم ڕێگه ناده ن تێبگه ین بۆچی ئێستا 
ده ست بۆ لێوانی ئاوخواردنه وه که  نه ک شو شه مه ره که به که  ده به م. سه ربه ستییه که مان 
له  په یوه ندییه که دا له گه ڵ ناگرنگییه کاندا هه مووه  و سنورداریش نییه . هه ڵبژاردنی 
یه کێکی���ان و وازهێنانی���ش لێی ب���ۆ هه ڵبژاردنی دانه یه کی دیکه ی���ان نابێته  هۆی 
سه رهه ڵدانی سات و پچڕان له به رده وامییه که دا؛ هه ڵبژاردنه  سه ربه سته کان پێکه وه ن 
و ته نان���ه ت ئه گه ر ناکۆکیش بن یه کدی ت���ه واو ده که ن و له نێو یه کێتی پرۆژه که دا 
ده مێننه وه . ئه وان هه رچییه ک بن به  هۆی پڕۆژه  بنه ڕه تییه که وه  ڕاڤه ده کرێن؛ پڕۆژه  
بنه ڕه تییه که  ده وڵه مه ندده که ن و ده یکه ن به  پڕۆژه یه کی کۆنکرێتی. له گه ڵ خۆیاندا 
هانده ره ک���ه  ده هێنن، که  ئاگاییه  له  هۆکاره که  یان تێگه یش���تنه  له  حاڵه ته که ، که  

به مجۆره  و ئه وجۆره یه . 
خاڵێک���ی دیکه ی په یوه ندی نێون ئه گه ره  یه که م���ه کان و دووه مه کان ئه وه یه ، 
که  هیچ ’بیرکه رێکی-ئاماده ’ و له پێش���تر نییه  تاکو په یوه ندییه که ی بۆ بگه ڕێته وه  
و سنورداریش���ی ب���کات. بوون-بۆ-خۆ ئه گ���ه ره  دووه م���ه کان هه ڵده بژێرێت و به 
 یه که مه کانه وه  گرێیانده دات. بوون-بۆ-خۆ به  سه ربه ستییه که ی نه ک ته نیا کۆتاییه  
یه ک���ه م و دووه مه کان نادۆزێته وه ؛ سیس���ته می ڕاڤه کردنیش بۆ په یوه ندییه که یان 
داده هێنێت. له  هه موو حاڵه تێکدا خودی که سه که  ده بێت پێوه ری بۆ دابمه زرێنێت. 
دواجاری���ش، بوون-بۆ-خۆ ده توانێت سه ربه س���تانه  ئه و بڕیاران���ه  بدات و  له گه ڵ 
کۆتاییه  بنه ڕه ته کاندا ناکۆک ڕابوه س���تن. ئه م بڕیارانه ش له به ر ئه وه ی تێڕامانانه ن 
سه ربه ستانه  دروست ده بن. له و هه ڵه یه وه  سه رهه ڵده ده ن، که  به  بڕوایه کی چاکه وه  
ی���ان خراپ���ه وه  دژی کۆتاییه کان کراوه . هه ڵه که ش له وێ���دا ڕووده دات ئه گه ر ئه و  
هانده رانه ی بوونیم پێکده هێنن، له سه ر بابه تێک له نێو تێڕامانی مندا دۆزراونه ته وه ، 
ئاگامه ن���دی له تێڕامان ب���ه ده ر، که  پڕۆژه دانانێکی کتوپ���ڕه  و ڕوو له  ئه گه ره کان 
ده کات، فێ���ڵ له  خۆی نه کات. هه ڵوێس���تی تێڕامانانه  هه زار ئه گه ری هه ڵه کردنی 
تێدایه . مه به ست ئه وه  نییه ، که  له  هانده رێکی ڕووت، بۆنموونه  ئه و ئاگامه ندییه ی 
بی���ری لێده کرێته وه  و بووه  به  بابه تێکی له پێش���تر، تێ���ده گات. به ڵکو ئامانجی 
پێکهێنان���ی بابه ته  ده روونییه کانی ئه وبه ری ئاگامه ندییه ، که  بابه تێکی گونجاوه  و 
ئێمه ش له  به شی دووه م و سێیه می]ئه م نوسراوه دا[ باسمانکردوه و ته نانه ت ده بن 
به  بابه تی ساخته ش. که وابوو، ده کرێت من هه ڵه کان به  تێڕامانه وه  به سه ر خۆمدا 
بسه پێنم، سه ربه ستانه  پڕۆژه یه ک بکه م، که  له گه ڵ پڕۆژه  بنه ڕه تییه که مدا ناکۆکه  

و ده یگۆڕێت. 
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ئه گ���ه ر له  پڕۆژه  بنه ڕه تییه که مدا بوونی خۆم له نێو که س���انی دیکه دا به  که می 
ببینم)گرێی هه ستکردن به که میم هه بێت(، زمان ته ته ڵه کردنیش بخرێته  سه ر پڕۆژه  
بنه ڕه تییه که ، ئ���ه وا بۆ هۆکاره   کۆمه اڵیه تییه کان و تێنه گه یش���تنم له  هه ڵبژاردنی 
بوون���ی خۆم، وه کو که می، بڕیار ده ده م زمانم چاک بکه م. له وانه یه  له م کاره ش���دا 
س���ه رکه وتووبم، به اڵم هه س���تکردن به که می هه ر ده مێنێته وه . له ڕاستیدا، ئاکامی 
بڕیاردانه که م به  میتۆدێکی ته کنیکی ده س���تده که وێت و ئه مه ش به  خۆ-چاککردنی 
سه ربه س���تانه  ناوزه دیده که ین. لێره دا ئاکامه که  شوێنی هه ستکردن به  که مییه که م 
ده گوێزێته وه  و له جێگه ی ئه و یه کێکی دیکه  په یداده بێت. ئه م ناته واوییه ی کارێکی 
سه ربه س���تانه  ده بێته  مایه ی سه رس���وڕمانمان و هه وڵده ده ین ئه م نموونه یه  باشتر 

ڕوونبکه ینه وه .  
له پێش هه مووشتێکدا، پێویس���ته  ببینین، که  هه ڵبژاردنی هه موو کۆتاییه کان، 
 هه رچه نده  سه ربه ستانه یه ، هێش���تا پێویست ناکات یان هه ندێکجار له خۆیدا نییه . 
نابێت پێویس���تی هه ڵبژاردن و ویستی هێز تێکه ڵبکه ین. ده گونجێت له  هه ڵبژاردندا 
هه ست به  ناخۆشی بکر ێت؛ له وانه یه  خۆده ربازکردن یان بڕوای خراپ بێت. ته نانه ت 
ده توانین هه ڵنه بژاردنی خۆمان هه ڵبژێری���ن. له م حاڵه تانه دا کۆتاییه کان ده که ونه  
ئه ودیو فاکتۆره کانه وه  و لێپرسینه وه که ش بۆ بوونی ئێمه  ده گه ڕێته وه . ئێمه  هه رچ 
جۆره  بوونێکمان هه بێت خۆمان هه ڵمانبژاردووه . ئێمه  گه وره یی و بچوکی، سه ربه رزی 
و سه رش���ۆڕی بۆ خۆمان هه ڵده بژێرین. ئه گه ر سه رش���ۆڕی هه ڵبژێرین هه ست به  
سه رش���ۆڕی بوونمان و که می ده که ین. ئێمه ، لێره دا، مامه ڵه  له گه ڵ شته دراوه کان 
و له مه ش زۆرتر له گه ڵ واتادا ناکه ین. به اڵم ئه و که س���ه ی خۆی سه رشۆڕ داده نێت 
ڕوو له و کۆتاییانه  ده کات پێکیان ده هێنێت و ده یه وێت بیانگاتێ: سه رش���ۆڕبوونه  
هه ڵبژێردراوه که ، بۆنموونه ، وه کو ماسۆشیزم ده بێت به و ئامێره  داهێنراوه ی بوون-
بۆ-خۆییمان ده گۆڕێت؛ پڕۆژه یه که  له پێناوی که سانی دیکه دا له ده ست دوودڵییه که ی 
سه ربه ستی ڕزگارمان ده کات؛ پڕۆژه یه  بوون-بۆ-خۆمان ده کات به  بوون-بۆ-که سانی 
دیکه . له نێو هه موویاندا، هه س���تکردن به  که می له وێدا س���ه رهه ڵده دات، که  بوونی 

ئێمه  به -تێگه یشتنێکی سه ربه ستانه وه  بووه  به  بوون-بۆ-که سانی دیکه . 
بوونی-بۆ-که س���انی دیکه  ڕۆڵی هۆکار ده بینێت، به اڵم پێویسته  هانده ره که ش 
بدۆزرێت���ه وه ، که  بێجگه  له  پرۆژه یه کی سه ربه س���تانه  چی دیک���ه  نییه . که وابوو، 
هه ستکردن به  که می ئامێرێکه  هه ڵمانبژاردوه  تاکو خۆمان له ئاستی شتدا دابنێین؛ 
خۆمان له ده ره وه  ده خه ینه  نێو ش���ته کانی جیهانه وه . ئاشکراشه ، به و سروشته دا، 
وه کو شه رم، توڕه بوون و ناخۆشی، ده ناسرێت، که  بۆی هه ڵده بژێرین. هه ڵبژاردنی 
که می ئه وه ش ناگه یه نێت به  که مییه که  دڵخۆش و ڕازی بێت. به ڵکو هه س���تکردن 
به  که می ده بێت خه م و یاخیبوون دروس���تبکات. هه ندێکجار، خۆم له سه ر کارێک 
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ده هێڵمه وه ، که  که مییه که می تێدا ده بینم و له  هه ندێ کاری دیکه شدا خۆم ده خه مه  
ڕیزی هه موو که س���ه کانی دیکه . ئه مه ش هه وڵدانێکی بێب���ه ره  من هه ڵمبژاردووه . 
بێبه ره چونکه  من ده مه وێت دواکه س بم یان له نێو ئه واندا ون ببم. ده شێ هۆکه شی 

ئه وه بێت من گوێنه دان و شه رمم بۆ گه یشتن به  بوون هه ڵبژاردوه . 
ئاش���کرایه ، من ده توان���م له نێو کرده وه کانمدا به  که می خ���ۆم ده ربخه م ئه گه ر 
هه ستبکه م گه وره ییش هه یه . ئه و هونه رمه نده ی هه ست به  که می ته وانای هونه ری 
خۆی ده کات ده یه وێت هونه رمه ندێکی گه ره  بێت؛ ئه گینا ئه و هه ست به  که می ناکات 
و خه میشی بۆ ناخوات. ئه گه ر هونه رمه ندێک بیه وێت مامناوه ندیش بێت دوای که می 
ناکه وێت؛ به ڵکو ئه مه  نموونه ی هه ڵبژاردنی شتێکی بڕاوه یه . هه ڵبژاردنی هه ستکردن 
به  که می ناسینه وه ی بۆشاییه که  له نێوان ئه و کۆتاییه یه  که سه که  ده یه وێت بیگاتێ 
و ئه و کۆتاییه ی ده س���تی که وتوه . ئ���ه و هونه رمه نده ی دوای گه وره یی ده که وێت و 
هه س���تکردن به  که می هه ڵده بژێرێت بۆشاییه که  ده پارێزێت؛ وه کو پینه ڵۆپ ئه وه ی 
به  ش���ه و دروس���تیده کات به  ڕۆژ ده یڕوخێنێت. ویستی ده بێت به  بڕوای خراپ؛ له 
ناس���ینه وه ی کۆتاییه کانی هه ڵبژاردنه که ی ڕه تده  کات، که  ئاگامه ندی کتوپڕ بڕیاری 
له سه رداوه . بابه تی ده روونی ساخته  پێکده هێنێت، ده یکات به  هانده ر و خۆی به و 
هانده ره وه  ده به س���تێته وه  )بۆنموونه  خۆشه ویستی بۆ سه رکه تن یان خۆشه ویستی 
بۆ جوانی، هتد(. لێره دا ویس���ته که  به  هیچ جۆرێک دژی هه ڵبژاردنه بنه ڕه تییه که  
ڕاناوه س���تێت؛ به ڵکو له  کۆتاییدا، له س���ه ر بڕوای خراپ و له  ڕوانگه ی هه ڵبژاردنی 

بنه ڕه تی هه ستکردن به  که مییه وه  لێیتێده گات. 
له  ئاگامه ندی تێڕامانانه دا ویس���ت بابه ته  ده روونییه  ساخته کان، وه کو هانده ر 
پێکده هێنێ���ت، به اڵم له الیه کی دیکه وه  له نێو ته وانای���ی خۆ-ئاگاییه کی له  تێڕامان 
به ده ر، ل���ه  بڕوای خراپدا ئاگایییه  له  بوون و دواجاری���ش ئه و پڕۆژه  بنه ڕه تییه ی 
بوون-بۆ-خۆ شوێنی که وتوه . له م ڕووه وه ، جیاکردنه وه ی ئاگامه ندییه  ویستداره که  
و کتوپڕییه که  له س���ه ر فاکتۆر ده س���تناکه وێت. ئه م دووالیه ن���ی و جیاکردنه وه یه  
پێویس���تی به  سه ربه ستی بنه ڕه تی هه یه ؛ له نێو یه کێتی پڕۆژه کانماندا ده ناسرێت، 
ک���ه  هه ڵبژاردنی بوونمانه  به  که می. جیابوونه وه ک���ه ش ئه وه  ده رده خات، که  ئێمه  
خۆبه خشانه  و به  مه به سته وه  له  بڕوای خراپدا له ڕێگه ی ئه و کاردانه وانه  ی ئێمه  به 

 که می نیشان نادات، که مییه که ی خۆمان ده شارینه وه . 
ش���یکردنه وه که مان دوو نه���ۆم، که  ئه دله ریش بۆ گرێی هه س���تکردن به  که می 
داین���اون، ده گرێت���ه  خ���ۆی: ئێمه ، وه ک���و ئه دله ر، هه س���تکردن ب���ه  که مییه که  
ده ناس���ین، گرانی و ناته بایی له  گه ش���ه کردنی کرده وه کانیش���دا ده بینین و هه موو 
ئه و ده س���ته واژانه ی بۆ شاردنه وه ی که مییه که  به کاریانده هێنین ده زانین. به اڵم ئه م 
جیاوازیانه ش ده دۆزینه وه : یه که م، ئێمه  ڕێگه  ناده ین ناسینه وه  بنه ڕه تییه که  به بێ 
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ئ���اگا دابنرێت؛ جیاوازییه ک���ه  ناخه ینه  نێوان ئاگایی و ئه ودی���و ئاگاییه وه ، به ڵکو 
له سه ر جیاوازی ئاگامه ندییه کی له تێڕامان به ده ر و ئه و ئاگامه ندییه ی تێڕامانی هه یه  
داده مه زرێنین. دووه م، ده رده که وێت، بۆ ئێمه ، چه مکی بڕوای خراپ، که  له  که رتی 
یه که می]ئه م نوس���راوه دا[ باسمانکرد، له جێگه ی سانس���ۆر، خه فه کردن و ئه ودیو 
ئاگایی، که  ئه دله ر به کاریانده هێنێت، ش���تی جیاوازتر دابنێت. س���ێیه م، یه کێتی 
ئاگامه ن���دی، که  خ���ۆی بۆ کۆجیتۆ ده رده خات، دژوارییه ک ب���ۆ ئێمه  په یداده کات 
تاکو نه توانین جیاوازی له نێوان دوو نهۆمه که دا دروس���تبکه ین. مه گه ر یه کێتییه که  
جارێکی دیکه  ببێت به  تێهه ڵکێش���ه یه کی مه به ستدار و له  نهۆمێکه وه  بۆ ئه وی دی 
بڕوات و یه کیان بخات. ئێمه ش هه ست به  بوونی شتێکی قوڵتر، گرێی هه ستکردن 
به  که می ده که ین و ئه م ناسینه وه یه ش ده که ین به  هه ڵبژاردن. له م گواستنه وه یه دا، 
ویست ته نیا که مییه که  ناشارێته وه ، مه به ستێکی قوڵتر شوێنی ده که وێت و الوازی 
سه لماندنه کان هه ڵده بژێرێت تاکو شه رمه زارییه که  چاکتر نیشاندات و سه رنه که وتنه که  
به رجه سته بکات. ئه و که سه ی هه ست به  که می ده کات چه وسێنه ری بوونی خۆیه تی. 
ئه و ش���ه رم و ئازاری هه ڵبژاردوه ، به اڵم ئه مه ش ئه و واتایه  نابه خشێت، که  هه ست 

به  خۆشی ناکات. 
ئه گ���ه ر ئ���ه م ئه گه ره  نوێیان���ه ی نێو بڕوای خ���راپ و له  نێو س���نوری پرۆژه  
س���ه ره تاییه که ماندا ویست هه ڵیانبژێرێت، پێویس���ته  تاکو ڕاده یه ک دژانه  به رانبه ر 
پ���رۆژه  س���ه ره تاییه که  دابنرێن. به و ڕاده یه  بن، که  ئێمه  حه ز بکه ین هه س���تکردن 
به  که مییه که  له  خۆمان بش���ارینه وه  تاکو دروس���تی بکه ین. ب���ۆ ئه مه ش ده بێت 
هه وڵدانێک���ی سیس���ته می و تێڕامانانه  بۆ ش���اردنه وه ی دیارده کان���ی بده ین. ئه م 
هه وڵدانه ش له نێو حاڵه تی ده روونی ئه و نه خۆش���انه دا ده کرێت، که  دێن بۆ بینینی 
پزیش���که  ده روونناس���ه کان. ئێمه  له الیه که وه  ده مانه وێت ده سکه وتێکمان هه بێت و 
له الیه کی دیکه وه   ده س���تکه وته که  ڕه تده ده ینه وه . نه خۆشه که  خۆبه خشانه  بۆ الی 
پزیش���که که  ده ڕوات، تاکو له ده س���ت ئه و نه خۆش���ییه  ڕزگاری بێت، که  ناتوانێت 
له  خۆی بش���ارێته وه . به م هه وڵدانه ش���ی خۆی به ره و چاککردنه وه  ده بات. به اڵم، 
له الیه کی دیکه وه ، له به ر ئه وه یه ، که  ئه و هه وڵێکی زۆری بۆ چاکردنه وه ی خۆی داوه  
و نه خۆشییه که ی چاره سه رنه کردووه . چاره سه رکردنی پزیشکه که  به  بڕواو ویستێکی 
خراپه وه  وه رده گرێت. هه رچه نده  خۆبه خشانه  ڕوو له  پرۆژه که  ده کات هه وڵدانه که ی، 
وه ک���و ئامانجه که ی، س���ه رناکه وێت. ئه مه ش له و نه خۆش���انه  ده چێت، که  ژانێت 
له سه ر یانی کۆڵیوه ته وه  و خۆیان توشی نه خۆشیی کردووه  و هه وڵی چاکبوونه وه ش 
ده ده ن. ئێمه  لێره دا ئاکامه که  ده بینین چۆنه ؛ نه خۆش���ه که  باسی ئه وه  ناکات، که  

خۆی توشکردوه . به  درۆوه  خۆی ده تڵێنێته وه  و دان به  تاوانه کانیدا ناهێنێت. 
لێره دا، بێسوده  باسی زۆرانبازی نێوان ویست و نه خۆشییه که  بکه ین. هه وڵدانه کان 
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له نێ���و ڕه هه نده کانی یه کێتی بڕوای خراپدا و له و بوونه دا ڕووده ده ن، که  ئه وه  نییه  
هه یه  و ئه وه شه ، که  نییه . به هه مانشێوه ، کاتێک پزیشکه  ده روونییه که  تێگه یشتنی بۆ 
پرۆژه ی نه خۆشه که  نزیک ده بێته وه ، نه خۆشه که  واز له  چاره سه رکردنه که  ده هێنێت 
یان درۆ ده کات. بێسودیش���ه  ئه م به رگریکردنه  ب���ه  ڕه تدانه وه  یان دوودڵییه کی له  

ئاگابه ده ر دابنێین. 
چۆن پێشکه وتنی توێژینه وه  س���ایکۆلۆجییه کان به ودیو ئاگامه ندی بگه یه نین، 
ئه گه ر ئه و بوونه  ئاگامه ند نه بێت؟ ئه گه ر نه خۆش���ه که ش له کایه که یدا تاکو کۆتایی 
به رده وام بێت، پێویس���ته  به ڕاده یه ک چاره سه ری نه خۆشییه که ی کرابێت. ده بێت 
نیشانه ی نه خۆش���ییه کانی، که  هانیدا پزیشکه که  بیبینێت، له ناوچووبن. که وابوو، 
شه ڕێکی بچوکتری هه ڵبژاردووه : ئه و وای ده زانی نه خۆشییه که ی ده رمانی نییه  بۆیه  
بۆالی پزیش���که که  هات. ئه و زۆری له  خۆی کرد پڕۆژه که ی خۆی له به ر ڕۆشناییدا 
نه بینێ���ت و له ناویبه رێت. سه ربه س���تانه  بیکات به  پڕۆژه یه ک���ی دیکه . ئه و زۆری 
لێک���راوه  خۆی به ته واوی چاکبکاته وه . به مجۆره ش، من، که  چاره س���ه ری ترس و 
ته ته ڵه ی زمانم ده که م ده شێ له  بڕوای خراپدا بم. له گه ڵ ئه وه شدا، ئه و ڕاستییه ش 
ده مێنێت���ه وه ، که  من زۆرم لێکراوه  کاریگه رێتییه که یان بناس���م. له محاڵه ته دا ترس 
و ته ته ڵه کردنی زمانم ونده بن؛ ئه مه ش شه ڕێکی بچوکتره . دڵنییاییه کی ساخته ش 
جێگه یان ده گرێت. چاره س���ه رکردنی نه خۆش���ی هیس���تیریاش به  لێدانی شه پۆلی 
کاره بایی هه مانشێوه  وه رده گرێت. ئێمه  ده زانین ئه م چاره سه رکردنه  گرژبوونه وه ی  
پێی نه خۆش���ه که  له ناوده بات، به اڵم وه کو ده بینی���ن، گرژبوونه وه که  دوایی له نێو 
ده س���تدا س���ه رهه ڵده دات. هۆی ئه مه ش ئه وه یه ، که  پێویسته  هه مووی هیستیریا 
چاره س���ه ربکرێت چونکه  پڕۆژه یه کی هه مووگیری بوون-بۆ-خۆیه . چاره سه رکردنی 
الیه نێک���ی ته نیا دی���ارده کان ئاڵۆگ���ۆڕ پێ���ده کات. چاره س���ه رکردنی ترس یان 
ته ته ڵه کردنی زمانم ده بێت له  هه ڵبژاردنی پڕۆژه یه کدا بێت ڕێگه   به  س���ه رهه ڵدانی 
گرفتی دیکه بۆنموونه ، هه س���تکردن به گه مژه یی و ناته بایی له دڵنیابووندا، نه دات. 
مادام بڕیاردانه ک���ه م هانده ره که ی له نێو هه ڵبژاردنه  سه ربه س���ت و بنه ڕه تییه که ی 
کۆتاییه کانمدا ده دۆزێته وه ، له وانه یه  به  ڕووکه ش���انه ش به ریان بکه وێت. ویستیش 
ته نی���ا له نێو ڕووگه ی پڕۆژه  بنه ڕه تییه که م���دا کاریگه رێتی خۆی ده نوێنێت؛ منیش 
ده توانم له ڕێگه ی گۆڕانکارییه کی ڕادیکااڵنه  له  پڕۆژه که مدا خۆم له  گرێی هه ستکردن 

به  که می ڕزگاربکه م. 
ئه م���ه ش نابێت به  هۆکار و هانده ره کانی له نێو پڕۆژه یه کی له پێش���تردا یان له  
ئه زمونی ش���ه رمکردن و خه مه که مدا بیبینێته وه  چونکه  دووه میان بۆ ناس���ینه وه ی 
پڕۆژه ی هه ستکردن به  که می دانراوه . چه ند له نێو گرێکه دا بمێنمه وه  ڕێگه ی ده رچوون 
سه ختترده بێت. ئه گه ر خه و به  ده رچوونیشه وه  ببینم، خه وه که  ڕزگارم ناکات و به ڵکو 
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زۆرتر قێز له  حاڵه ته که م ده که مه وه . له نێو ئه و حاڵه ته دا ڕاڤه ده کرێت، که  من خۆمی 
به  که م تێدا ده بینم. له گه ڵ ئه مه شدا، له  هه موو ساته کاندا هه ڵبژاردنه  سه ره تاییه که م 
به  هه ڵکه وت و بێبه ڵگه  داده نێم؛ که وابوو، هه موو ساتێک من وه کو شتێکی ده ره کی 
لێیتێده گ���ه م و ده مه وێت تێپه ڕیبکه م، بیخه مه  س���ه ر ڕابردووم و خۆڕزگارکردنێکی 
کتوپڕانه  بهێنمه کایه وه . دوودڵی و ترس���ه که م ج���ادووم لێده که ن) ڕادیکااڵنه  ده بن 
به ش���تێکی دیکه (؛ س���ه رهه ڵدانی وه رگێڕانه که ش ده بێته  هۆکاری گۆڕان له  پڕۆژه 
 بنه ڕه تییه که مدا. ئه م وه رگێڕانه ، که  فه یله س���وفه کان باسیان نه کردووه ، سه رنجی 
ڕۆماننوس���ه کانی ڕاکێشاوه . ده توانین بیر له و س���اته  بکه ینه وه  پاڵه وانه که ی گید 
به ناوی فیلۆکتیتس ڕق و کینه که ی تێدا به رجه سته  ده کات و ده یکات به  پڕۆژه یه کی 
بنه ڕه تی و هۆکار بۆ بوونی خۆی و بوونیش به گشتی. بیر له و ساته ش ده که ینه وه ، 
که  ڕاس���کۆ لینکۆف بڕیارده دات خۆی به  ده س���ته وه  بدات. له م ساته  گرنگه دا، که  
پڕۆژه  له  پێشتره کان فڕێده داته  نێو ڕابردووه وه  و پڕۆژه ی نوێ داده هێنرێت، شه رم، 
دوودڵی، خۆشی و هیوا تیایدا کۆده بنه وه  و واز له  شتێک ده هێنن و شتێکی دیکه  
ده گرین. وێنه یه کی ڕوونی سه ربه س���تییه که مان بۆ ده کێشن. به اڵم، هێشتا ئه مانه  

هه موو پڕۆژه کان نین و چه ند پڕۆژه یه کن له نێو هه موویاندا. 
به مجۆره  پارادۆکسی له  کارکه وتنی بڕیاردانه  سه ربه سته کانمان که متر ده رده که وێت. 
وه کو ئه وه  وایه  بڵێین، به  هۆی ویسته وه  خۆمان به ته واوی دروستده که ین. به اڵم ئه و 
ویسته ی ئێمه  دروستده کات له نێو ئه و پڕۆژه  بنه ڕه تییه دا واتا به  خۆی ده به خشێت، 
که  من ڕه تی ده ده مه وه . دواجاریش، کاری دروس���تکردنه که  له  بانگه شه کردنه که ی 
جیاوازتر ده رده چێت. نه خش���ه ی بونیاده که ی ده کات، به اڵم هه رگز ناتوانێت پڕۆژه  

بنه ڕه تییه که  بگۆڕێت. 
پ���اش ئه م باس���کردنه  به درێ���ژی ده رده که وێت ب���ه  ڕاده یه ک له  تێگه یش���تنه  
ئۆنتۆلۆجییه که ی سه ربه ستی تێگه یشتبین. ئێمه ش ئه م تێگه یشتنه  له چه ند خاڵێکدا 

کۆده که ینه وه . 
یه که م، له گه ڵ س���ه رنجدانمان بۆ ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی تێده گه ین، که  بوون 
بۆ ئه و کردنه.  ده روونناس���ه کانی سه ده ی نۆزده هه م، ئه وانه ی ئاماژه یان بۆ جواڵنی 
هانده ره کان، مه به ست و هه ستکردن ده کرد، دروست بۆ کێشه که  چوون. به اڵم جواڵن 
کردنه . هیچ ش���تێک، وه کو مه زاج، خه سڵه ت، سۆز، یاساکانی هۆش زکماکی نین. 
ڕوانینێکی ئه زمونگه رانه  بوونی مرۆڤ به  یه کێتییه کی ڕێکخراوی هه ڵس���وکه وته که  
ده رده خات. که سێکی چڵێس، ترسنۆک یان بێزارکراو به  کرده وه  خۆی به و شێوه یه  
ده گونجێنێت. لێره دا، ده روونناس���ه  ڕه فتارگه رییه کان باش���تر بۆ کێشه که  چوون و 
مرۆڤ بۆ ڕه فتار و هه ڵوێس���ته کانی ده گه ڕێننه وه . هه روه ها، به و جۆره ی فێرگه ی 
گیش���تاڵت باسیده کات و کاره کانی ژانێت ده ری ده خه ن، ده بێت به دوای هه ڵوێسته  
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سۆزداره کاندا بگه ڕێین و هه ست به  ڕه فتاره کان بکه ین چونکه  هه ستکردن له ده ره وه ی 
ڕه فتار و جیهاندا ڕوونادات. ته نانه ت، گوێنه دانی زانس���تخوازه کانیش، که  ها یدیگه ر 
باس���یده کات، به رانبه ر بابه ته که  هه ڵوێس���تی گوێ پێنه دانه  و له  ئاکامدا ئه مه ش 
ده بێته وه  به  یه کێک له  هه ڵوێسته کان. ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی له پێشدا په یدانابێت 

و دوایی به کاره کانی هه ستێت. بوون بۆ ئه و کردنه  و نه کردنیش نه بوونه .  
دووه م، ئه گه ر ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی کردن بێت، ئه وا س���وربوونی له س���ه ر 
کارک���ردن خودی کردن���ه . ئه گه ر ئه م بۆچوونه  ڕه تبده ینه وه  و س���وربوونی مرۆڤ 
له سه ر کارکردن بۆ حاڵه تێکی له پێشتر له نێو جیهاندا بگه ڕێنینه وه ، وه کو ئه وه  وایه  
ئه وه ی ده ستده که وێت له  سه ره تای زنجیره که وه  دابنرێت. که وابوو، کرده وه کان، بۆ 
ئه وه ی جێگه  بۆ زنجیره یه ک جواڵن دروستبکه ن، له ناوده چن. چه مکی کارکردنیش 
له گه ڵ بۆچوونه که ی ژانێت و ده روونناس���ه  ڕه فتارگه ریی���ه کان ده فه وتێت. بوونی 

کارکردن سه ربه خۆییه . 
سێیه م، له سه رو ئه مه وه ، ئه گه ر کردن جواڵنێکی ڕووت نه بێت، پێویسته  له سه ر 
مه به ست پیناسبکرێت. گرنگ نییه  چۆن مه به سته که  بناسرێت، هێشتا ئه و شته ی 
دراوه  ڕه ت���ده کات و ده یه وێ���ت به  ئاکام بگات. ئه وه ی دراوه  ش���تێکی ئاماده یه  و 
ناتوانێت خۆی جێبهێڵێت. ش���تێکه  هه یه  و پڕه . هیچ هۆیه ک به و دیارده یه  نادات، 
که  واتاکه ی به و کۆتاییه وه  به س���تراوه  پێیده گه ین و هێش���تا په یدانه بووه . کاتێک 
ده روونناس���ه کان، بۆنموونه ، ئاره زوو به  حاڵه تێکی فاکتۆری داده نێن، ئه وه  نازانن، 
که  هه موو خه س���ڵه ته کانی بوون له   ئاره زوو داده ماڵن. بۆ جیاکردنه وه ی ئاره زووی 
سێکس���ی له  ئاره زوو بۆ خه وتن ده بێت ته ماشای کۆتاییه کانیان بکه ین. کۆتاییش 
نییه . پێویسته  ده روونناسه کان سه باره ت بونیادی ئۆنتۆلۆجی ئه و دیارده یه ی خۆی 
ده رده خات و له س���ه ر ش���تێک ڕاده وه ستێت، که  نییه  بپرس���ن. مه به ست بونیادی 
بنه ڕه تی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تییه  له سه ر ش���تێکی دراوه وه  باسناکرێت. ئه گه ر 
که س���ێک بیه وێت له  ڕاڤه کردنه که یدا مه به ست به  کۆتاییه کانه وه  بناسێت پێویسته  
ئ���اگای له وه بێت، که  کۆتایی به  دراو دانه نێ���ت. ده کرێت کۆتایی به  دراوێک پێش 
ئاکامه ک���ه  دابنرێت. لێره دا کۆتایی له ناخی نه بووندا ده بێت به  هۆکاری ڕاڤه کردنی 
ئاره زوویه ک یان کردنێک به گوێره ی کۆتاییه که ی و بۆ ئه و مه به س���ته  ده گه ڕێته وه ، 
که  له  بونیادی کۆتاییه که  له ده ره وه دا دامه زراوه . مه به س���ت له ڕێگه ی هه ڵبژاردنی 

کۆتاییه وه  خۆی دروستده کات و ده ناسرێت. 
چواره م، مادام مه به س���ت هه ڵبژاردنی کۆتاییه  و جیهان له  هه ڵوێستماندا خۆی 
ده رده خات، ئه وا هه ڵبژاردنێکی پڕمه به س���تی کۆتاییه  ده بێته  هۆکاری ده رخستنی 
جیهان. جیهانیش، وه کو ئه مش���ته  و ئه وشته  به گوێره ی کۆتاییه  هه ڵبژێردراوه کان 
ده رده که وێت. کۆتایی، که  ڕۆشنایی ده خاته  سه ر جیهان، ئه وحاڵه ته  په یدانه بووه ی 



484

جیهانه  ده مانه وێت ده ستمان بکه وێت. ئه مه ش ئاگامه ندییه کی تێڕامانانه یه  له ئاستی 
کۆتاییدا. کاتێکیش ڕووده دات، که  ئاگامه ندی سه باره ت ئه گه ره که ی خۆی تێڕامانانه  
نه بێت. که  برسیمه  کۆتایی ئامانجه که م ژه می خواردنی چاکه . به اڵم ئه م ژه مه  چاکه  
له ودیو ته پوتۆزی ڕیگاکه  بووه  به  پڕۆژه یه ک واتای ڕێگاکه  به رجه سته ده کات)ڕێگاکه  
م���ن ده گه یه نێته  ئوتێلێک، که  مێزی خواردنی تێ���دا ڕازاوه ته وه  و خواردنی خۆش 
لێنراوه  و چاوه ڕوانیم ده کرێت(، به  په یوه ندییه که شی له گه ڵ پڕۆژه ی ئه گه ری بوونمدا، 
ک���ه  له  تێڕامان به ده ره  له  ئه گ���ه ری خواردنه که  تێده گه ین. له گه ڵ ئه م دووالیه نه دا 
که  له یه کدی جیانابنه وه  ’مه به ست’ ڕۆشنایی ده خاته  سه ر جیهان و به  کۆتاییه کی 
په یدانه بووی داده نێت. کۆتایی من حاڵه تێکی ده ره کی نێو جیهانه  و ئه گه ری منیش 
بونیادێکی دیاریکراوی خۆیه تییه . یه کێکیان له  تێڕاماندا ده رده که وێت و دووه میان 

ده که وێته  ئه ودیو تێڕامانه وه . 
پێنجه م، ئه گه ر ش���ته  دراوه که  پێناسی مه به س���ته که  نه کات، ئه وا مه به سته که  
و ش���ته  دراوه ک���ه  له  یه کدی داده بڕێ���ن. له گه ڵ ڕوونه دانی ئه محاڵه ته دا ’ئێس���تا’ 
پڕده بێ���ت له  زنجیره یه ک ڕووداوی بێداهاتوو. هه روه ها، دابڕانه که  بۆ ناس���ینه وه ی 
ش���ته  دراوه که  پێویس���ته . له ڕاس���تیدا، دراوه که  نابێت به  هۆکار بۆ کردن ئه گه ر 
نه ناس���رێت. ناسینه که ش���ی ئه و کاته  ڕووده دات، که  خۆمانی لێ دووربخه ینه وه  و 
له به ر ڕۆش���نایی ش���تێکی دیکه دا بیبینین. ئه وش���ته ش کۆتاییه که ی���ه . که وابوو، 
مه به ست له  سه رهه ڵدانێکی یه کگرتوودا کۆتاییه که  دیاریده کات، خۆی هه ڵده بژێرێت 
و ش���ته  دراوه که  له  کۆتاییه که دا ده ناس���ێت. له نێو ئه م بارودۆخه دا شته  دراوه که  
به و کۆتاییه  داده نرێت، که  هێش���تا په یدا نه بووه . له به ر ڕۆش���نایی ئه م نه بوونه دا 
بوون-له نێو-خۆ ده رده که وێت. دوو جۆر له ناوبردنی ش���ته دراوه که  تیایدا ڕووده دات؛ 
له الیه که وه  له ڕێگه ی دابڕانه که وه  هه موو کارتێکردنه کانی خۆی به سه ر مه به سته که وه  
ده دۆڕێنێت؛ له الکه ی دیکه ش���ه وه ، ڕوو له  له ناوچوونێکی دیکه  ده کات. نه بوونه که  
ده بێت���ه  هۆکاری گه ڕانه وه ی کارتێکردنه که . مادام ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تیکردنه ، 
له  ناوه ڕۆکدا ده بێت به و بوونه ی له  ش���ته  دراوه که  داده بڕێت. ئه و بوونه یه  له گه ڵ 
دابڕان و ڕۆشنایی خستنه  سه ر ئه و شته ی هێشتا په یدانه بووه  شته  دراوه که  له وێدا 

ده هێنێته  کایه وه . 
شه شه م، پێویستی ش���ته  دراوه که  له  به ستێنی ڕووگه ی له ناوچوونه که وه  په یدا 
ده بێ���ت و ل���ه  ڕه تدانه وه ی ناوه کی���ش ده چێت، که  ئێمه  له  که رت���ی دووه می]ئه م 
نوسراوه دا[ باسمانکرد. بێسودیشه  بیر له  ئاگامه ندی به بێ شتێکی دراو بکه ینه وه . 
له محاڵه ت���ه دا ئاگامه ندی ده بێت به  ئاگایی له  خۆی، وه کو ئاگایی له  هیچ، ئه مه ش 
نه بوونی ڕه هایه . بوونی ئاگامه ندیش به  ش���ته  دراوه که وه  ئه و واتایه  نابه خش���ێت، 
که  ش���ته  دراوه که  ئاگامه ندی مه رجدارده کات. ئاگامه ندی ڕه تدانه وه یه کی س���اده  
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و ڕه وانی ش���ته  دراوه که یه . بوونیش���ی مامه ڵه نه کردنه  له گه ڵ هه ندێک شتی دراو، 
هه روه ها مامه ڵه کردنه  له گه ڵ ئه و شته  په یدا نه بووانه ی له  کۆتاییدان. ڕه تدانه وه ی 
ناوه کیش ڕاس���ته قینه ی ئه و بوونه یه  به رده وام له  په یوه ندییه که ی له گه ڵ خۆیدا له 
 خ���ۆی دوورده که وێته وه . ئه گه ر ئه م بوونه  خۆی ڕه تنه داته وه  ده بێت به وه ی هه یه ، 
بۆنموونه  شتێکی ساده ی دراو. له به ر ئه مه  په یوه ندی به  شتی دراوه وه  نییه  چونکه  
ش���تی دراو ئه وه یه ، که  به  سروشت هه یه . ئه مه ش هه موو ئه گه ره کانی ده رکه وتنی 
جیه���ان ده هاوێته   ده ره وه . بۆئه وه ی نه بیت به  ش���تێکی دراو، بوون-بۆ-خۆ ده بێت 
ب���ه رده وام له  خۆی دووربکه وێته وه ؛ به رده وام بوونی خۆی بکات به وه ی، که  نییه . 
ئه م خه سڵه ته ش بوون-بۆ-خۆ واده رده خات، که  یارمه تی نه درێت و کۆڵه که یه کیش 
بۆ ڕاگرتنی هه بوونی نادۆزێته وه . له  س���ه رێکی دیکه وه ، بوون-بۆ-خۆ سه ربه سته  و 
جیهان په یداده کات. ئه و بوونه یه  ده یه وێ له به ر ڕۆشنایی ئه وه ی هه یه  ببێت به وه ی 

له  داهاتوودا ده یگاتێ.  
سه ربه ستی بوونی بوون-بۆ-خۆیه . مادام سه ربه ستیش شتێکی دراو یان خه سڵه ت 
نییه ، ته نیا ل���ه  هه ڵبژاردنی خۆیدایه . سه ربه س���تی بوون-بۆ-خ���ۆ مامه ڵه کردنه ؛ 
سه ربه س���تی نادیار و بێ هه ڵبژاردن نییه . ئێمه  به بێ هه ڵبژاردن له  بوونی خۆمان 
تێناگه ین. به اڵم سه ربه ستی ئه و فاکتۆره یه ، که  هه ڵبژاردن به بێ مه رج داده نێت. 

حه وت���ه م، هه ڵبژاردنێ���ک به ب���ێ بناخ���ه  و دیاریکردنی هۆکاره کان���ی بێ واتا 
ده رده که وێت. هۆی ئه مه ش بۆ ئه و خاڵه  ده گه ڕێته وه ، که  سه ربه ستی بوونی خۆی 
هه ڵده بژێرێت، به اڵم نابێت به  بناخه  بۆ بوونی خۆی. ئێمه  دوایی له م به ش���ه دا بۆ 
په یوه ندی نێوان سه ربه س���تی و فاکتۆر باسیده که ین. ئێستا ئه وه نده  ده ڵێین، که  
ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی ده توانێت خۆی هه ڵبژێرێت و ناتوانێت خۆی هه ڵنه بژێرێت. 
ته نانه ت ناتوانێت نه بێت؛ له ڕاس���تیدا، خۆ کوشتن هه ڵبژاردنه  و سه لماندنی بوونه . 
له م ڕێگه یه وه ، که  ده بێت به  ش���تێکی دراو، ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی به شداری له  
هه ڵکه وت���ی هه مه کی بووندا ده کات، که  ئێمه  به  بێهوده ی���ی ناوزه دیده که ین. ئه م 
هه ڵبژاردن���ه  له به ر ئه وه  بێهوده  نییه ، که  ب���ێ هۆکاره یه ، به ڵکو له به ر ئه وه یه ، که  
ئه گ���ه ری خۆ-هه ڵنه بژاردنی نییه . هه موو هه ڵبژاردنێک له س���ه ر بوونێک دامه زراوه  
چونک���ه  هه ڵبژاردن هه یه . به اڵم ئ���ه م هه ڵبژاردنه  لێره دا، وه ک���و ئه و دیارده یه ی 
س���ه رهه ڵده دات و په یوه ندی به  هیچ ش���تێکه وه  نییه ، بێه���وده  نییه . له و ڕووه وه  
بێهوده  ده بێت، که  به  هۆی هه ڵبژاردنه وه  هه موو بناخه  و هۆکاره کان دێنه  بوونه وه  
و واتایان پێده به خشرێت. بێهوده یه  چونکه  بوونێکه  له ودیو هۆکاره کانه وه . که وابوو، 
سه ربه ستی به وجۆره ی ڕۆشنایی ده خاته  سه ر بوونی کۆتاییه که  هه ڵکه وتێکی ساده  
و ڕووت نییه . هه ڵهاتنێکی به رده وامه  له ده ست هه ڵکه وتن؛ به  ناوه کیکردن، له ناوبردن 

و به خۆکردنی هه ڵکه وته که یه ، که  ده بێت به  هه ڵبژاردن. 
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هه ش���ته م، پرۆژه  سه ربه س���تانه که  بنه ڕه تییه   چونکه  بوونی منه . نابێ ته ماع و 
س���ۆزمان خۆش بوێ و گرێی هه ستکردن به که میش به  پڕۆژه ی بنه ڕه تی دابنرێت. 
به ڵکو پێویس���ته  له  پڕۆژه  بنه ڕه تییه کانه وه  له وان تێبگه ین و بیاناسین. میتۆدێکی 
فینۆمینۆلۆجی دیاریکراو بۆ ده رخس���تنی پڕۆژه  س���ه ره تاییه که  ده بێ بدۆزینه وه . 
ئێمه  ئه م میتۆده ش ناوده نێین س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بونگه رایه تی و له به ش���ی 
داهاتوودا باس���یده که ین. ئێستا، ئێمه  ده ڵێین پڕۆژه  بنه ڕه تییه که ، که  بوونی منه ، 
په یوه ندی به مش���ته  و ئه وش���ته وه  نییه ، به ڵکو هه مووی بوونم���ه  له نێو جیهاندا. 
م���ادام جیهانیش له به ر ڕۆش���نایی کۆتاییه که  ده رده که وێت ئ���ه وا پڕۆژه که  له گه ڵ 
ڕووکردنی ب���ه ره و کۆتاییه که  جۆره  په یوه ندییه ک به  جیهان���ه وه  دیاریده کات، که  
بوون-بۆ-خۆ ده یه وێت هه یبێت. پرۆژه که  س���اتیش نییه  چونکه  ده شێ له نێو کاتدا 
نه بێ���ت. هه روه ه���ا به وجۆره ش له  کات به ده ریش نیی���ه  تاکو دوایی کات بۆ خۆی 
دابنێ. بیرۆکه ی ”هه ڵبژاردنی خه س���ڵه تێکی ئاگامه ندانه ی” کانت ڕه تده ده ینه وه . 
بونیادی هه ڵبژاردن له وه دایه ، که  هه ڵبژاردن له نێو جیهاندا بێت. ئه و هه ڵبژاردنه ی 
هیچ���ه  و دژی هیچه  هه ڵبژاردنی هیچه  و وه کو هه ڵبژاردنیش ڕه تده درێته وه . ته نیا 
هه ڵبژاردن���ی دیارده یی هه یه  به  مه رجێک ئێمه ش له  دیارده ، وه کو ڕه ها تێبگه ین. 
ب���ه اڵم له گه ڵ س���ه رهه ڵدانیدا هه ڵبژاردن ده بێت به  کاتی چونکه  ده یه وێت ئێس���تا 
ب���ه  داهاتوو ڕوش���نبکات. ئێمه ، لێره دا، له به ر ئه وه ی مامه ڵ���ه  له گه ڵ هه ڵبژاردندا 
ده که ین ئه وا هه موو هه ڵبژاردنێکمان ئاماژه  بۆ هه ڵبژاردنی دیکه ش ده کات. ئه گه ری 
هه ڵبژاردنه کانی دیکه  نه  سه ریانهه ڵداوه  و نه ئاشکران. ئه مه ش واتای بێهوده یی به  
هه ڵبژاردن و بوونم ده به خشێت. که وابوو، سه ربه ستییه که م ده بێت به  سه ره خۆره ی 
سه ربه ستییه که م. مادام من سه ربه ستم، هه موو ئه گه ره کانی خۆم ده که م به  پڕۆژه . 
هه مانکات، من خۆم، وه کو که سێکی سه ربه ست ده رده خه م و ده توانم به رده وام ئه م 

پڕۆژه یه م ڕه تده نه وه  و بیکه م به  ڕابردوو. 
کاتێک بوون-بۆ-خۆ ده یه وێت بیر له  خۆی بکاته وه  ئه و ش���ته ی هه یه  له ڕێگه ی 
پڕۆژه ی نه بوونه وه  ده ناسێت، له  بوونی خۆی ڕاده کات. ئه وه ی هه یه  به جۆرێکی دیکه  
ده رده خات. خۆنه س���ه لماندنه که ی به سه  تاکو سات به رجه سته بکات؛ که  به  نه مانی 
پڕۆژه ی پێشو پرۆژه ی نوێ درو س���تده کات. سه رهه ڵدانی پڕۆژه ی نوێ له ناوبردنی 
پڕۆژه ی پێش���وه . له به رئه مه  بوون-بۆ-خۆ له بوونی نوێ���ی خۆی دڵنیانییه . له گه ڵ 
ڕه تدان���ه وه ی ئه و پڕۆژه ی���ه ی که وتۆته  نێو ڕابردووه وه  ده بێت ب���ه و پڕۆژه یه ی، که  
’هه بوو’، واته ، پڕۆژه کانی نێو ڕابردوو ده بن به  هه ڵوێستی بوون-بۆ-خۆ. هیچ یاسایه کی 
بوون ژماره یه کی له پێس���تر بۆ پرۆژه کانی بوونم دانانێت. ئه م بوونه ی بوون-بۆ-خۆ 
جه وهه ری مه رجدار ده کات. به اڵم پێویسته  پرس به  مێژووی هه موو مرۆڤێک بکه ین 
تاکو له باره ی ئه و بوون-بۆ-خۆیه وه  بیرۆکه یه کی لێوه رگرین. پڕۆژه  هه نده کییه کانمان 
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له نێو جیهاندا ڕوو له  داهاتووی���ه ک ده که ن و هه موویان له نێو پڕۆژه یه کی جیهانیدا 
یه کی���ان گرتووه ، که  بوون���ی ئێمه یه . به اڵم ئێمه  هه مووی هه ڵب���ژاردن و کردنین، 
ئه وا پڕۆژه  جیهانییه که  پڕۆژه  هه نده کییه کان س���نوردار ناکات. هه ریه کێک له  ئه وان 
هه ڵبژاردنه ؛ جۆرێک له  هه ڵکه وت و داهاتووه که ی نه ناسراوه . له گه ڵ ئه مه شدا له نێو 
به س���تێنی هه موو په یوه ندییه کانی منه وه  له  بوونم له نێو جیهاندا ده ناس���رێن. له م 
تیبینیانه وه  بیرده که ینه وه  باس���ی سه ربه ستی بوون-بۆ-خۆمان له  بنه ڕه تی بوونیدا 
کردبێت. هه روه ها، بینیمان ئه م سه ربه ستییه  داوای شتێکی دراوده کات، نه ک وه کو 
س���نورداری به ڵکو چه ند مه به س���تێکی دیکه . یه که م، سه ربه ستی ڕه تدانه وه ی شته  
دراوه که یه )خاڵ���ی پێنجه م(؛ به ڕاده یه ک ڕه تدانه وه ی ناوه کی و ئاگامه ندانه یه )خاڵی 
شه ش���ه م(و ئاگامه ندییه که ش ئاگامه ندییه  له  شتێک. بێجگه  له مه  سه ربه ستی واته 

 سه ربه ستی هه ڵبژاردن نه ک سه ربه ستی هه ڵنه بژاردن.        
هه ڵنه بژاردنیش، له ڕاستیدا، هه ڵبژاردنی هه ڵنه بژاردنه  . ئاکامی ئه مه ش ئه وه یه ، 
هه ڵب���ژاردن بناخه ی بوونێک���ی هه ڵبژێردراوه  نه ک خودی هه ڵب���ژاردن. هه روه ها، 
بێهوده یی سه ربه ستییه )که  له  خاڵی حه وته مدا( ڕوونکرایه وه . له پێشدا ئاماژه مان بۆ 
شتێکی دراو کرد، که  بێجگه  له  فاکتۆری بوون-بۆ-خۆ چی دیکه  نییه . دواجاریش، 
پ���ڕۆژه  جیهانییه که ی، جیهان ڕۆش���نده کاته وه . به  هۆی ئه م و ئه و هه ڵوێس���ته وه  

ده کرێت دیاریبکرێت و بخرێته  سه ر هه ڵکه وتی جیهان.
هه موو ئه م خااڵنه  به ره و گرفتێکی گرانمان ده به ن: ئه ویش په یوه ندی سه ربه ستییه  
به  فاکتۆره وه . هه روه ها، توش���ی ڕه خنه ش���مان ده که ن. ئایا من، که  کورته  بااڵم 
ده توان���م هه ڵیبژێرم بااڵب���ه رز بم؟ ئه گه ر قۆڵێکم هه بێ���ت دووان هه ڵبژێرم؟ هتد. 
ئه مه نه  سنوردارێتین، که  فاکتۆری حاڵه ته که م به سه ر سه ربه ستی هه ڵبژاردنه که مدا 
ده یس���ه پێنێت. که وابوو، باش���تره  له  الیه نه کانی دیکه ی سه ربه ستی بکۆڵینه وه  و 

باسی په یوه ندییه که ی به  فاکتۆره وه  بکه ین. 

2. سه ربه ستی و فاکتۆر: هه ڵوێست
ئه و به ڵگه  باوه ی دژی سه ربه ستی داده نرێت گرنگی باسه که مان بیرده خاته وه . 
ده رده که وێت به بی گۆڕانی هه ڵوێس���تمان نه توانین خۆمان بگۆڕین. من له  وازهێنان 
له  چینه که م، نه ته وه که م و خێزانه که م یان له  دامه زراندنی ده سته اڵت و چاره نوسی 
خۆمدا سه ربه ست نیم. من به  کرێکاری، وه کو فه ره نسییه ک و به  نه خۆشی سفلسه وه  
یان سیله وه  له دایکبووم. مێژووی ژیان، به هه رجۆرێک بێت، مێژووی سه رنه که وتنه . 
هه روه ها، بۆ په یڕه ویکردنی سروش���ت پێویسته  ملکه چ بیت؛ ئه مه ش دامه زراندنی 
کاره کانمه  له نێو تۆڕی ناچاره کییدا . له وه ده چێت مرۆڤ له جێگه ی خۆدروس���تکردن 
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ئاووهه وا، زه مین، ڕه گه ز یان چین و زمان دروس���تیبکه ن. ئه و به شێکه  له  میرات، 
بارودۆخی منداڵی، ڕه وشت و ڕووداوه  گه وره  و بچوکه کانی ژیانی. 

ئه م به ڵگه یه  گرفتێکی گه وره ی بۆ ش���وێنکه وتوانی سه ربه ستی دروستنه کردووه . 
دێکارت، له پێش هه موو بیریاره کانه وه )ویس���تی(به  نه بڕاوه  داناوه  و له و باوه ڕه شدایه  
پێویس���ته  ”خۆمان بدۆزینه وه  نه ک چاوه ڕوانی چاره نوس بین.” لێره دا، ده بێت چه ند 
جیاوازییه ک ده ستنیش���ان بکرێن. شوێنکه وتوانی ناچاره کی باس له  چه ند فاکتۆریک 
ده که ن، که  پێویس���ت ن���اکات ئێمه  ئاوه ڕیان لێبده ین���ه وه . به تایبه تی پێکه وه بوونی 
الیه نه  دژه کان له نێو ش���ته کاندا دژی سه ربه س���تی به  به ڵگ���ه  دانانرێت چونکه  ئێمه  
په یدایانده که ی���ن. لوتکه ی چیاکه ، که  خۆی به  به رز و س���ه خت ب���ۆ پێداهه ڵگه ڕان 
ده رده خات، بۆ ته ماشاکردنی ده شت و دۆڵه که  شوێنێکی خۆشه . لو تکه که  به  ته نیا و 
به بێ ئه م په یوه ندییانه  شتێکی بێ الیه نه : چاوه ڕوانه  کۆتاییه ک ڕۆشنایی بخاته  سه ر و 
بدۆزرێته وه  و خۆی، وه کو کۆسپ یان شوێنێکی خۆش ده ربخات. هه روه ها، خۆی له نێو 
به ستێنی ئامێره -ئاڵۆزه کان، که  له پێشتر باسمانکرد، به رجه سته ده کات. به بێ ته کنیکی 
هه ڵگه ڕان به سه ر شاخدا و ئه و شتانه ی پێویستیمان پێیانه  لوتکه که  بۆ هه ڵگه ڕان نه  
ئاسان و نه  سه خته ؛ پرسیارکردنه که ش له باره یه وه  په یوه ندی به  شاخ هه ڵگه ران نابێت. 
شته  سه خته کان)که  هایدیگه ر به  ’هه بووه  سه خته کان’ ناوزه دیان ده کات، له سه ره تاوه  
سه ربه ستی کارکردنه کانمان به ربه ستده که ن، به اڵم سه ربه ستییه که مان ئه و به ستێن و 
ته کنیکانه  یان کۆتاییانه  پێکده هێنن، که  په یوه ندییان به  ده رخستنی به ربه سته که وه  
هه یه . ئه گه ر لوتکه که ”زۆر س���ه خت بۆ هه ڵگه ڕانی���ش” ده رکه وێت، ئێمه ش کۆڵ له  
هه ڵگه ڕانه که  بده ین لوتکه که  به مجۆره  خۆی نیشانده دات چونکه  له بنه ڕه ته وه  ئێمه  به و 
شته مان دانا، که  ده توانین پیایدا هه ڵگه ڕێین. که واته ، سه ربه ستییه که مان ئه و ڕێگرانه  

پێکده هێنێت، که  توشمان ده بن. 
هه ڵبه ته ، پاش ئه م تێبینیانه ، ئ���ه وه ی ناوی نه هێنراوه  و بیری لێنه کراوه ته وه  
له  بوون-له نێو-خۆدایه ، که  له و فاکتۆره  به رپرس���ه  سه ربه س���تییه که مان ڕۆشنایی 
ده خاته س���ه ر. ئه م پاشماوه یه  نابێت به  به ربه ستی سه ربه سستی: له ڕاستیدا چه ند 
پاشماوه که  سه خت بێت سه ربه ستییه که ش زۆرتر ده بێت به  سه ربه ستی. بێگومان، 
هه موو که س���ێک له گه ڵ ئێمه  له س���ه ر ئه و خاڵه  هاوڕایه ، که  که سێکی سه ربه ست 
ئه وه یه  بڕیار له س���ه ر پڕۆژه کانی بدات. بۆ ئه وه ی به  کرده وه  پڕۆژه کان دابمه زرێن 
و بڕیاردان له س���ه ر کۆتایی پرۆژه یه کی س���اده  ده بێت له  ناس���ینه وه ی له پێشتری 
کۆتاییه که  جیابکرێته وه . ئه گه ر ناس���ین بۆ بڕی���اردان به س بێت، ئه وا به  جۆرێک 
ده که ومه  نێو جیهانه وه ، که  خه ون و ڕاس���ته قینه ی تێدا جیانه کرێنه وه . من حوکم 
به س���ه ردادراوه  گۆڕانکارییه کانی جیه���ان له گه ڵ گۆڕانکارییه کان���ی ئاگامه ندیمدا 
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ببین���م؛ من ناتوانم له  په یوه ندییه که م���دا له گه ڵ چه مکه که م ”له نێو که وانه دانان” و 
دواخس���تنی حوکمدانه که م بکه م، که  ڕاس���ته قینه  له  چیرۆک جیاده کاته وه . ئه گه ر 
بابه تێک کتوپڕ له گه ڵ هه س���تپێکردنه که دا س���ه رهه ڵدات ئه وا ناتوانین هه ڵیبژێرن 
ی���ان ئه و بابه ته  بێت ئێمه  ده مانه وێت. کاتێک جیاوازی له نێوان حه زێکی س���اده ، 
نوێنه رایه تییدا  من هه ڵیده بژێرم و هه ڵبژاردن دامه زرا، سه ربه ستیش ونده بێت. ئه و 
کاته  سه ربه ستین، که  دوا چه مکێک ئێمه  به  خۆمان ده ناسێنێت ده بێت به  کۆتایی 
و ئه وه ی هێشتا نییه . له  ئاکامدا، ده شێ کۆتاییه که  به رزێتی بێت به تایبه تی ئه گه ر 
هه بوویه کی ڕاس���ته قینه  بێت و ئێمه ش له  خۆی جیابکاته وه . له گه ڵ  ڕه تدانه وه ی 
ناوه کیدا  بوون-بۆ-خۆ ڕۆش���نایی ده خاته  س���ه ر بوونی شته کان و په یوه ندییان به 
 یه کدییه وه . لێره دا، سوڕانه وه ی بازنه یی نادۆزینه وه  چونکه  سه رهه ڵدانی بوون-بۆ-
خۆ  ڕاس���ته وخۆ کاریگه رێتی خۆی ده نوێنێت. ئه گه ر ئه مه ش دروس���ت بێت، ئه وا 
به رجه سته بوونی شته کان له  سه ربه ستی جیانابێته وه . به  هۆی ئه وانه وه  سه ربه ستی 
خ���ۆی له کۆتاییه که  جیاده کاته وه  و یه کده گرێته وه ، که ]بوون-بۆ-خۆ[ده کات به وه ی 
هه یه . به رگریکردن له الیه ن هه بوویه که وه  مه ترس���ی بۆ سه ربه ستی دروستناکات و 
یارمه تیده دات خۆی وه کو سه ربه س���تی به رجه سته بکات. سه ربه ستی بوون-بۆ-خۆ 
به  به رگریکردن له الیه ن جیهانه وه  هه یه . له ده ره وه ی ئه م په یوه ندییه دا چه مکه کانی 

سه ربه ستی، ناچاره کی و پێویستی واتایان ونده که ن.
له س���ه  رو ئه مه وه  پێویس���ته  ئاماژه  بۆ ئه و خاڵه ش بکه ین، که  سه ربه ستی ئه و 
واتایه  نابه خش���ێت ”هه موو خواستێکت به ده س���ت بهێنێت”، به ڵکو ئه وه یه )له نێو 
واتا به رفراوانه که ی هه ڵبژاردندا( ”که س���ێک خواس���ته کانی خۆی دیاریبکات.” به 
 واتایه کی دیکه ، س���ه رکه وتن بۆ سه ربه ستی گرنگ نییه . به ڵگه ی که سه  ساده کان 
دژی فه یله س���وفه کان له  تێنه گه یش���تنه وه  په یداده بێت: چه مک���ی ئه زمونگه رانه  و 
باوی سه ربه س���تی، که  بارودۆخی مێژوویی، ڕامیاری و ئاکاری هێناویانه ته  کایه وه ، 
”ته واناییه  بۆ گه یش���تن به  کۆتایی.” چه مکی فه لس���ه فی و ته کنیکی سه ربه ستی، 
ئه و چه مکه ی ئێمه  ده مانه ێت به کاریبهێنین س���ه ربه خۆیی هه ڵبژاردنه . به هه رحاڵ، 
پێویس���ته ، ئه وه ش بزانین که  هه ڵبژاردن و کردن یه ک ش���تن و بۆ ئه وه ی خه ون و 
خواست له یه کدی جیابکرێنه وه  ده بێت پێش بڕیاردان له سه ری هه ڵبژژاردن بناسرێت. 
ناگونجێت بڵێین زیندانییه که  هه میش���ه  له  چوونه ده ره وه ی له  زیندان سه ربه سته . 
ئه مه  بێهوده یه  یان بڵێن له  حه زکردنه که ی بۆ به ربوون سه ربه سته ، که  ڕاستییه کی 
ساده یه . ئه و له هه وڵدانیدا بۆ ڕاکردن له  زیندان)یان به ربوون( سه ربه سته ؛ له هه رچ 
حاڵه تێکدا بێت، ده توانێت ڕاکردن بکات به  پرۆژه  و به هاکه شی له ڕێگای کارکردن 

بۆ ڕاکردنه که  دیاریبکات. 
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له به رئ���ه وه ی هه ڵب���ژاردن و کردن ل���ه  یه کدی جیاناکه ینه وه ، باس���ه که مان بۆ 
سه ربه س���تی زۆرمان لێده کات واز له  جیاوازی نێوان مه به ست و کردنیش بهینین. 
وه کو چۆن بیرۆکه کان له و زمانه  جیانابنه وه ، که  ده ریانده بڕێت مه به ستیش له  کردن 
جیانابێته وه ؛ گوته کانمان بیرۆکه کانمان ده رده خه ن و کرده وه کانیشمان مه به سته کان 
به رجه سته ده که ن. یارمه تی مه به سته کانمان ده ده ن تاکو مامه ڵه  له گه ڵ بابه ته کاندا 

بکه ن.                          
دێکارت، پاش تێگه یش���تن له  ڕواقییه کان، ئه م جیاوازییه ی نێوان سه ربه ستی 
هه ڵبژاردن و سه ربه س���تی بۆ وه ده ستهێنان باس���کردوه . هه روه ها، کۆتاییش به و 
به ڵگانه  ده هێنێت، که  له س���ه ر جیاوازی نێوان ”ویس���ت” و ”توانایی” ڕاده وه ستن 
و تاکو ئه مڕۆش نه یارانی سه ربه س���تی به کاریانده هێنن.  له گه ڵ ئه مه شدا، دروسته  
سه ربه س���تی له الیه ن بابه ته  ڕه تدراوه که یه وه  به ره نگاری ده کرێت. بۆ ده رخس���تنی 
ئه وه ی بزانین، که  الیه نه  دژوه س���تاوه کان و خه س���ڵه تی بابه ته که  له  سه ربه ستی 
جیانابنه وه،  ده بێ���ت به ڵگه یه ک دابمه زرێنین دوو ڕێگا ببڕێ���ت؛ یارمه تیمان بدات 
بیس���ه لمێنین سه ربه س���تی له  ئاستی بابه ته  دراوه که یدا به  س���اخته  ده رناچێت و 
له الیه کی دیکه شه وه  بارودۆخێکی ئۆنتۆلۆجی بۆ سه ربه ستی ده ربخات. ئایا نابێت 
له گه ڵ هه ندێک فه یله س���وفی سه رده مدا بڵێین، سه ربه س���تی به بێ ڕێگرتن نییه ؟ 
وه کو چۆن ئه وه مان باس���کرد، که  سه ربه س���تی به ته نیا ناتوانێت ڕێگه گرتنه که  بۆ 
خۆی دروستبکات، مه حاڵیش���ه  بڵێین بوون-له نێو-خۆ ئۆنتۆلۆجییانه  له  بوون-بۆ-
خۆ له پێش���تره . له به رئه مه  بۆ خاڵه کانی پێش���ومان ده گه ڕێینه وه  و مامه ڵه  له گه ڵ 
پرس���یاره که مان س���ه باره ت فاکتۆر ده که ی���ن. ئێمه  ئه و خاڵه مان س���ه لماند، که  
بوون-بۆ-خۆ سه ربه س���ته . ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێ���ت بوون-بۆ-خۆ بناخه ی بوونی 
خۆیه تی. ئه گه ر سه ربه ستی له وه دابێت ئه و بوونه  بناخه ی خۆیه تی، ئه وا پێویسته  
سه ربه ستی بڕیار له سه ر بوونی خۆی بدات. ئه م پێویستییه ش به  دووجۆر واتاکه ی 
لێکده درێته وه . یه که م، پێویسته  سه ربه ستی بڕیار له سه ر بوونی-سه ربه ستی خۆی 
ب���دات. ئه مه ش ته نیا له  هه ڵبژاردنی کۆتاییدا نییه ، به ڵکو ده بێت بوونی خۆش���ی 
هه ڵبژێرێ���ت. ئه مه  ئ���ه وه  ده گه یه نێت، که  ئه گه ر بوونی سه ربه س���ت و بوونی نا-
سه ربه ست پێکه وه  و به یه کسانی له به رده م هه ڵبژاردنه  سه ربه سته که دا قوتده بنه وه . 
مادام سه ربه س���تییه  له پێشتره که  بۆ هه ڵبژاردنی سه ربه ستی پێویسته  ئه وا توشی 
پرۆسه یه کی نه بڕاوه  ده بین. له ڕاستیدا، ئێمه  ئه و سه ربه ستییه ین، که  هه ڵده بژێرێت، 
به اڵم هه ڵینابژێرین سه ربه س���ت نین. حوکم به س���ه ر ئێمه دا دراوه  سه ربه ست بین، 
وه کو له پێشتر باسمانکرد، فرێدراوینه ته  نێو سه ربه ستییه وه  یان هایدیگه ر گوته نی، 
)به جێماوین(. به جێمانه که ش بێجگه  له  سه ربه ستی هیچ بناخه یه کی دیکه ی نییه . 
ئه گه ر سه ربه ستی ڕاکردن له  بابه ته  دراوه که  و فاکتۆر بێت، ئه وا فاکتۆری ڕاکردن 



491

له  فاکتۆر دێته کایه وه . ئه مه ش فاکتۆری سه ربه ستییه.  مادام سه ر به ستی نابێت به  
بناخه  بۆ بوونی خۆی، ئێمه  ده توانین به  جۆرێکی دیکه ش له م خاڵه  تێبگه ین، که  
به هه مان ئاکاممان ده گه یه نێت. ئه گه ر سه ربه س���تی بڕیار له سه ر بوونی خۆی بدات 
ته نیا بوونی نا-سه ربه ستانه ی من نابێت به شتێکی پێویست به ڵکو نه بوونی ڕه های 
منیش ده بێت به  گونجاو. ئێمه  بینیمان چۆن له  پڕۆژه ی س���ه ره تایی سه ربه ستیدا 
کۆتایی بۆ هۆکاره کان ده گه ڕیته وه  تاکو پێکیان بهێنێت؛ به اڵم ئه گه ر سه ربه س���تی 
بناخه ی خۆی بێت، ئه وا کۆتاییه که  ده بێت بۆ خۆی بگه ڕێته وه  و هۆکه ش بهێنێته  
بوونه وه . بابزانین ئاکامی ئه مه  چییه : بوون-بۆ-خۆ له  نه بوونه وه  بۆ گه یش���تن به 
 کۆتایی ڕێده گرێت. ئه م ش���ێوازی بوونه  به گوێ���ره ی کۆتاییه که ی ده گونجێت نه ک 
به گوێره ی ماف یان فاکتۆر. هه روه ها، دروس���ته  له نێو یه کێک له و هه زار ڕێگایانه ی 
بوون-بۆ-خ���ۆ ڕوویانتێده کات، ئه م بوونه  خۆی به  که س���انی دیکه ، وه کو بوونێکی 
خاوه ن ماف  بناس���ێنێت. ئێمه  له نێو به س���تێنێکی به رفراوانی پڕۆژه یه کماندا، که  
بوونمان له  هه ڵس���وکه وته دا دیاریده کات له س���ه ر مافه کانمان سورده بین. ئه مه ش 
هۆکاره   بۆ خۆدانانی مرۆڤ به  هه ڵس���وکه وته کانی و خۆی له به رده م ”دادوه ری نێو 
دادگا” و ”فه رمانبه ری داراییدا” ده بینێت. بوونی هه ریه کێک له م هه ڵسوکه تانه  له سه ر 
کۆتاییه که یان ڕاوه ستاوه . به  خۆدانانی یه کێک له وان ده که وێته  سه ر خۆپاراستنیش 
له  هه ڵکه وت. به اڵم سه رکه وتن، وه ده ستهێنان له  ڕاکردن و هه ڵکه وت ده گه ڕێته وه  بۆ 
دامه زراندنی بوونی هه ڵکه وته که . سه ربه ستی به  کۆتاییه که ی خۆی سنوردارناکات. 
بێگومان ب���ه  هه ڵبژاردنه وه  هه یه ، ک���ه  کۆتاییه که  دروس���تده کات، به اڵم خاوه نی 
ئه و ڕاس���تییه ش نییه ، که  گوایه  سه ربه س���تییه ک هه یه  کۆتاییه که  ده ناسێت. ئه و 
سه ربه ستییه ی بوونی خۆی پێکده هێنێت واتای سه ربه ستی ونده کات. سه ربه ستی 
ده سته اڵتێکی ساده  و بێسنور نییه . ئه گه ر وا بوایه  ده بوو به  هیچ یان بوون-له نێو-
خۆ؛ به  تێهه ڵکێشکردنی شێواوی نه بوون و بوون-له نێو-خۆ که سێک سه ربه ستی به  
هێزێکی ڕووتی پێش هه ڵبژاردن داده نێت. سه ربه ستی له گه ڵ سه رهه ڵدانی کرده وه  
خۆی سنوردارده کات. وه کو بینیمان، کردنیش پێویستی به  له ناوبردنی بابه ته که ی 
هه یه . مرۆڤ کار له س���ه ر شتێک یان به رانبه ر شتێک ده کات. که وابوو، سه ربه ستی 
که می بوونه  له  په یوه ندییه که یدا له گه ڵ شته  دراوه که ؛ بوون به  پڕی سه رهه ڵنادات. 
ئه گه ر ئه م که له به ره  بێت له  بووندا، ئه م نه بوونه ی بوون، که  باسمانکرد، پێویستی 
ب���ه  هه موو بوونه  تاکو له وێ���وه ، وه کو که له به ر خۆی ده ربخ���ات. بوونی خۆی له 
 نه بوون���ه وه  دیاریناکات چونکه  هه موو به رهه مێک له به ر ڕۆش���نایی نه بووندا ته نیا 

بوون-له نێو-خۆیه .                             
ئێمه  له  که رتی یه که می ئه م نوس���راوه دا س���ه لماندمان، که  نه بوون ته نیا له نێو 
بووندا س���ه رهه ڵده دات. ئێس���تا ده مانه وێت ل���ه  په یوه ندی نێ���وان بونیاده کانیان 
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تێبگه ین. له به ر ئه وه ی سه ربه ستی ڕاکردنه  له  بوون و خۆ له گه ڵ بووندا ڕێکناخات، 
له نێو پڕۆژه ی)پشکنین(دا دروستده بێت؛ ئه گه ر که سێک له نێو ئامانجێکدا زیندانی 
نه کرابێت لێی ڕاناکات. پڕۆژه ی)خۆ( له  قه راخ بووندا ناتوانێت ببێت به  له ناوبه ری 
بوونه که . سه ربه ستی ڕاکردنه  له  مامه ڵه کردن له گه ڵ بووندا؛ له  ناوبردنی ئه و بوونه یه ، 
که  هه یه . ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت، که  ده بێ له پێش���دا ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی 
هه بێت و دوایی سه ربه ستییه که ی بدۆزرێته وه . له پێش و دوایی دوو چه مکن خودی 
سه ربه ستی دایهێناون. سه ربه ستی دووجۆر له ناوبردنه ، له ناوبردنی ئه و بوونه ی، که  
هه یه  و له ناوبردنی ئه و بوونه ی له نێو بوونه  هه بووه که دایه . ئاش���کرایه ، سه ربه ستی 
بوون-له نێو-خۆ نییه . به اڵم له به ر ڕۆشنایی که مییه که  و ئه و کۆتاییه ی هه ڵیبژاردوه  
بوونێک هه یه ، که  ده بێت به بوونی ئه و. سه ربه س���تی له پش���ت بوونی خۆیه تی یان 
له ودیو ئه و بوونه یه ، که  هه ڵینه بژاردوه ؛ مادام ئاوه ڕ له  خۆی ده داته وه ، سه ربه ستی 
ده بێت به س���ه رچاوه  بۆ سه رهه ڵدانی په یوه ندییه که ی به  بوونه وه ؛ یان بوونی له نێو 
جیهاندا. سه ربه س���تیش ئه وه  نییه  که سێک سه ربه ست بێت سه ربه ست نه بێت یان 
بوونی نه بێت. هۆی ئه مه ش ده گه ڕێته وه  بۆ ئه و ڕاس���ته قینه یه ی، که  ئه و ناتوانێت 
نه بێت یان نه بێت به هه ڵکه وت. هه ڵکه وت و فاکتۆر یه ک ش���تن؛ بوونێک هه یه ، که  
سه ربه ستییه  و له  شێوازی نه بوون)له ناوبردن(دایه . بوونی فاکتۆری سه ر به ستی یان 
بوون له نێو جیهاندا یه ک شتن و له یه کدی ده چن. ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خشێت، 

که  له  بنه ڕه ته وه  سه ربه ستی په یوه ندییه  له گه ڵ شته  دراوه که دا. 
ئایا ئه م په یوه ندییه  چییه ؟ ئایا ئه وه  ده گه یه نێت، که  شته دراوه که )بوون-له نێو-
خۆ( سه ربه س���تی س���نوردارده کات؟ با له  نزیکه وه  ته ماشای ئه م کێشه یه  بکه ین. 
ش���ته دراوه که  نابێته  هۆکار بۆ سه ربه ستی)چونکه  ته نیا شتی دراو دروستده کات(، 
هه روه ها به ڵگه ش بۆ سه ربه ستی نییه )چونکه  سه ربه ستی به ڵگه  داده نێت(. مادام 
ئێمه ش له  ئاس���تی هه ڵکه وتێک���ی ڕه وانداین، ئه وا نابێت به  مه رجێکی پێویس���ت 
بۆ سه ربه س���تی. ئه و زه مینه ش نییه ، که  به بێ ئه و سه ربه س���تی نه توانێت خۆی 
بخاته گه ر چونکه  ئه گه ر وابێت سه ربه ستی ده بێت به  فۆرمه که ی ئه ریستۆ و شتیکی 
له پێشتر ئاماده کراو یان)پنیۆما(ی ڕواقییه کان و به دوای ئه ستویه کدا ده گه ڕێت کاری 
له سه ربکات. شته دراوه که  ناکه وێته  نێو پێکهاته ی سه ربه ستییه وه  چونکه  سه ربه ستی 
ناوه کییه  و ڕه تدانه وه ی ناوه کی ش���ته دراوه که یه . سه ربه ستی به  هه ڵبژاردنی خۆی 
ده بێت به  هه ڵکه وتێکی ڕه وان و ش���ته دراوه که  ڕه تده داته وه . شته دراوه که  پانتایی 
بوونه  و سه ربه س���تی به  که مییه که یه وه  ڕه نگی ده کات، به ڕه تدانه وه که شی ڕووناکی 
ده خاته  س���ه ر و ئه و کۆتاییه ی تێدا ده بینێت، که  هێش���تا په ی���دا نه بووه . مادام 
سه ربه ستی هه یه  ش���ته  دراوه که ش ده بێت به  سه ربه ستی. سه ربه ستیش ناتوانێت 
به  هیچ جۆرێک خۆی له  بوون بش���ارێته وه . پێویس���ته  خوێنه ر تێبگات، که  شته  
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دراوه که  ئه وه یه  بوون-بۆ-خۆ ڕه تی ده داته وه  ببێت به  ئه و. له ش، وه کو تێڕوانینێک 
ب���ۆ جیهان، ئه و ڕاب���ردووه ی بووه  به  جه وهه ری بوون-بۆ-خۆ س���ه ر به  یه ک جۆر 
ڕاسته قینه ن. سه ربه ستی له گه ڵ خۆ دوورخستنه وه که یدا سیسته می په یوه ندییه کان 
داده مه زرێنێت. ئه مه ش له س���ه ر ته ماشاکردنی کۆتاییه که یه  له نێوان هه موو بوونه -
له نێو-خۆکان���دا )پانتایی بوون له نێ���و جیهاندا( و ئه و بوونه ی س���ه رهه ڵده دات، 

ڕووده دات.
له گ���ه ڵ پڕۆژه دانان و ڕووه و کۆتایی سه ربه س���تی خ���ۆی ده کات به  بوونێکی 
هه نده ک���ی و هه بوو له نێو جیهاندا. سه ربه س���تی بوونی خۆی هه ڵنابژێرێت؛ به ڵکو 
ب���ه  هه ڵبژاردنی کۆتاییه که ی ئه و هه بووه ش له م یان له و ش���ێوازه دا په یداده کات. 
هه ڵکه وتن���ی سه ربه س���تی و جیهان له به ر ڕۆس���نایی کۆتایی���ه  هه ڵبژێردراوه که دا 
ده رده که وێ���ت؛ له نێو یه ک ڕه تدانه وه دا داده مه زرێت. سه ربه س���تیش ناتوانێت ئه و 
هه بووه  بناسێته وه  چونکه  بۆ ئه و کاره  ده بێت خۆی له ده ره وه  هه ڵبژاردنه کان ڕاگرێت. 
ئه مه ش سه ربه س���تی له ناوده بات. ئێمه  هه ڵوێست بۆ هه ڵکه وتی سه ربه ستی له نێو 
پانتایی بووندا به کارده هێنین، ئه گه ر شته دراوه که ی له به ر ڕۆشنایی هه ڵبژاردنه که دا  
سه ربه ستی سنوردار نه کات. که وابوو، شته دراوه که  خۆی وه کو بوون-له نێو-خۆیه کی 
دڕنده  نیشاننادات. هه میشه ش وه کو هۆکار ده ناسرێت و  کۆتاییه که  ده ریده خات. 

هه ڵوێس���ت و هانده ر یه ک ش���تن. بوون-بۆ-خۆ خۆی له نێو مامه ڵه کردن له گه ڵ 
بووندا و هه ڕه ش���ه کردن له الی���ه ن بوونه وه  ده دۆزێته وه . حاڵه تی ش���ته کان، وه کو 
هۆکار بۆ ڕه تدانه وه ، به رگریک���ردن و په الماردان ده بینێت. به اڵم ده توانێت ئه وانه  
بدۆزێته وه  ئه گه ر سه ربه س���تانه  ڕوو له  کۆتاییه که  بکات، هه ست به  هه ڕه شه کردن 
و خۆش���گوزه رانی ده وروبه ری بکات. ئه م تێبینیانه  ده ریده خه ن، هه ڵوێس���ت، که  
ده ستکردی هه ڵکه وتنی بوون-له نێو-خۆ و سه ربه ستییه ، دیارده یه کی ته مومژاوییه  
و مه حاڵه  بوون-بۆ-خۆ تیایدا به ش���داریکردنی سه ربه س���تی و هه بووه که  له یه کدی 
جیابکاته وه . به وجۆره ی سه ربه س���تی ڕاکردنه  له  هه ڵکه وت، که  بۆ ئه وه ی ڕابکات 
ده ب���ێ هه بێت، هه ڵوێس���تیش هاوئاهه نگییه ک���ی سه ربه س���تانه  و دیاریکردنێکی 
سه ربه س���تانه ی هه بووه  دڕنده که یه ، که  ڕێگه  به  دیاریکردنه که  به  هیچ ش���ێوه یه ک 
نادات. من له ژێر لوتکه ی چیایه کدام، که  ناپێورێت. تاشه  به رده که ، وه کو پڕۆژه ی 
دووه م له نێو پڕۆژه ی پێوانه که دا ده بینرێت. واتاکه ش���ی به  پڕۆژه  سه ره تاییه که ی 
بوونم���ه وه  له نێو جیهاندا به س���تراوه . که وابوو، به رده که  له نێ���و زه مینه ی جیهاندا 
هه ڵبژاردنه  سه ربه س���ته  سه ره تاییه که م ده یتاشێ. به اڵم، له ال یه کی دیکه وه ، ئه وه ی 
سه ربه ستییه که م ده ستی نایگاتێ پێوانی به رده که یه . ئه مه ش په یوه ندی به  بوونی 
سه ختی  به رده که وه  هه یه . له گه ڵ ئه وه شدا، به رده که  به رگریکردنی خۆی بۆ پێوانه که  
ده رده خات ئه گه ر بۆ پێوان سه ربه س���تی بیخاته  نێو هه ڵوێسته وه . بۆ گه شتیارێک 
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بێ���ره دا گ���وزه رده کات و ده یه وێت جوانی ده ش���ت و ده ر ببینێت، لو تکه ی چیاکه  
خۆی وه کو ش���تێک بپێوێت یان نا ده رناخات؛ وه کو ش���تێکی جوان یان ناش���رین 
ده بینرێت. مه حاڵه  بزانین، له  هه موو حاڵه تێکی تایبه تدا، چی له  سه ربه ستی و له  
هه بووه  دڕنده که وه  ڕوو له  بوون-بۆ-خۆ ده کات. شته دراوه که  ته نیا له به ر ڕۆشنایی 
پڕۆژه ی سه ربه ستیدا ده بینرێت. پڕۆژه ی سه ربه ستیش شته  دراوه که ، به و جۆره ی 
هه ی���ه  ده رده خات)به رگریده کات یان ته س���لیم ده بێت(. پێویس���ته  ئه وه ش بزانین 
به رگریکردنی ش���ته دراوه که  خه س���ڵه تێکی بوون-بۆ-خۆ نییه  ڕاسته وخۆ بناسرێت. 
سه ربه ستی ڕۆشنایی ده خاته س���ه ر. جیهان به رانبه ر سه ربه ستی به ره نگاریده کات. 
مرۆڤ له  سه ربه س���تییه که یدا توشی به ره نگاری ده بێته وه . هه روه ها، ئه وه ی بۆ من 
ده بێت به  ڕێگر له وانه یه  بۆ که س���ێکی دیکه  ڕێگر نه بێ���ت. ڕێگرتنێکی ڕه ها نییه  
و ته نیا له نێو پێکه وه بوونی الیه نه  نه یاره  سه ربه س���ته کان سه رهه ڵده دات. پێکه وه  
 بوونه که ش به های کۆتایی سه ربه س���تییه که  دیاریده کات. تاش���ه به رده که  ناتوانێت 
ببێت به  ڕێگر ئه گه ر من س���وربم له سه ر هه ڵگه ڕان به  لوتکه ی چیاکه دا. له الیه کی 
دیکه ش���ه وه ، ئه گه ر من ئاره زووه که م بۆ هه ڵگه ڕان مه رجداربکه م لو تکه که  نابێت به  

هانده ر بۆ گه یشتن به  کۆتاییه که م. 
که وابوو، پێکه وه بوونم له گه ڵ جیهاندا، وه کو دووالیه نی نه یار، په یوه ندی وه ستانم 
له ئاستی کۆتاییه کانمدا، که  خۆم دایده مه زرێنم ده رده خات. په یوه ندییه که ش ئاسان 
نییه . په یوه ندییه که  سه ربه س���تی ڕۆشنایی ده خاته سه ر و له نێو شته  دراوه که دایه ،  
له  لێواری تاش���ه به رده که  و سه ربه ستییه که ی مندایه ؛ له نێوان فاکتۆرێکی ڕووت و 
هه ڵکه وتێکدایه ، که  نییه . له وانه یه  هه ڵگه ڕان به س���ه ر تاشه به رده که دا بۆ که سێکی 
وه رزشکار ئاسان و که سێکی دیکه  سه خت بێت، که  له شی ڕانه هاتووه . له شه که ش 
لێ���ره دا وا خ���ۆی ده رده خات په یوه ن���دی به  وه رزش  و ڕاهێنانه وه  سه ربه س���تانه  
هه بێت. من له به ر ئه وه ی له وێدا وه ستاوم و خۆم کردوه  به وه ی هه م تاشه به رده که ، 
وه کو نه یار ده رده که وێت. بۆ پارێزه رێک له نێو ش���ار ده ژی و ڕۆبی پارێزه ری له نێو 
دادگا له به ردای���ه ، هه ڵگه ڕانی به رده که  نه  س���ه خته  و نه  ئاس���ان؛ له نێو هه مووی 
’جیه���ان’دا تواوه ته وه . له الیه که وه ، من له ش���م به  الواز هه ڵده بژێرم و له ئاس���تی 
س���ه ختییه کاندا)هه ڵگه ڕان به س���ه ر چیادا، س���واری پاس���کیل یان وه رزشکردن( 
ڕایده گرم. ئه گه ر به شداری له وه رزشدا نه که م. له نێوشار بژیم، ته نیا بازرگانی بکه م 

یان بنوسم، ئه وا له شم بۆ کاره ]سه خته کان[ ناگونجێت. 
که وابوو، با بڕوانینه  پارادۆکس���ی سه ربه س���تی: سه ربه ستی له نێو هه ڵوێستدا 
هه یه ، هه ڵوێس���تیش له نێو سه ربه س���تیدایه . له  هه موو ش���وێنێکدا، ڕاسته قینه ی 
مرۆڤایه تی ڕووبه ڕووی به ره نگاری و ڕێگره کان ده بێته وه ، که  خۆی دروستینه کردون 
و واتاکه شیان له  هه ڵبژاردنه  سه ربه سته که یدا ده رده که وێت. بۆ ئه وه ی له  واتاکانیان 
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تێبگه ین چه ند نموونه یه ک ده هێنێنه وه . ئه وه ی به  فاکتۆری سه ربه ستی ناوزه دمانکرد 
ش���تێکی دراو بوو، که  هه یه  و پڕۆژه که  ڕۆش���نایی ده خاته  سه ر. هه رچه نده  له به ر 
ڕۆش���نایی یه کێتی پڕۆژه یه کدا ده رده که وێت، شته دراوه که  به  چه ند شێوازێک خۆی 
به رجه سته ده کات. ئه و ش���وێن، له ش، ڕابردوو، بارودۆخی منه  و که سانی دیکه ش 
حوکمی به س���ه ردا ده ده ن. دواجاریش، ده بێت به  په یوه ندییه  بنه ڕه تییه که م له گه ڵ 
که سانی دیکه دا. ئێمه  به  نموونه وه  ئه م بونیادانه ی هه ڵوێست باسده که ین. باشتره  
ئه و خاڵه ش���مان له بیرنه چێت، که  هیچ له م بونیادان���ه  له وانی دیکه  جیانابێته وه  و 

به ته نیا نییه .

ئه لف. شوێنی من
ئه و ش���وێنه ی منی تێدایه ، به گوێره ی)ئه وان(ی نێو جیهان، پێناس���ده کرێت. 
بێگوم���ان، ئ���ه و خاڵه یه  من���ی تێ���دا ”ده ژی���م” )واڵته که مه  به  خۆره ت���اوه وه ، 
ئاوهه واو، س���امانه که ی، ده ریا، ڕوبار و چیاکانی(. هه روه ها، ڕێکخس���تنی بابه ته  
ئاماده بووه کانیش���ه )وه کو مێزه که ، په نجه ره ی پشت مێزه که ، که نتۆری الی چه پی 
مێزه که ، کورس���ییه که ی الی ڕاست و له ودیو په نجه ره که شه وه  شه قام و ده ریاکه .( 
ئه مانه  هه موویان ده بن به  به ش���ی ڕێکخستنه که . ناگونجێت من له  شوێنێکدا نه بم، 
ئه گین���ا په یوه ندییه که م به  جیهانه وه  ده بێت به حاڵه ت���ی لێکۆڵینه وه  و جیهانیش 
به وجۆره ی باسمانکرد بۆ من نابێت. بێجگه  له مه ، هه رچه نده  سه ربه ستانه  ده توانم 
ش���وێنه که م هه ڵبژێرم)من خۆم ”هاتم” بۆ ئێره (، هێش���تا بوونم له م شوێنه دا به و 

ڕێگه  و بابه تانه وه  به ستراوه  من شوێنیان که وتوم. 
شوێنه که م ئاماژه  بۆ ش���وێنێکی پێشو ده کات، ئه ویش بۆ شوێنێکی پێشوتر و 
هتد، تا ده گاته  هه ڵکه وتێکی ڕووتی شوێنه که م؛ ئه وه ش ئه و شوێنه یه ، که  ئاماژه  بۆ 
شوێنێکی دیکه  ناکات و به شێکه  له  ئه زمونه که م: ئه و شوێنه یه  له گه ڵ له دایکبوونمدا 
به  من دراوه . بێسوده  ئه م شوێنه ش له سه ر ئه و شوێنه ی دایکم له  کاتی له دایکبوونی 
مندا له سه ری وه ستاوه ، باسبکه م. زنجیره که  پچڕاوه  و ئه و شوێنانه ی دایک و باوکم 
سه ربه ستانه  هه ڵیانبژاردووه  بۆ شوێنه کانی من ده ستناده ن. ئه گه ر که سێک یه کێک له و 
شوێنانه  به  شوێنی بنه ڕه تی من دابنێت، بۆنموونه  بڵێت، ”من له  بۆردیۆ له دایکبووم 
چونکه  باوکم بۆکارکردن ڕه وانه ی ئه وێ کراوه .” یان ”من له  تورس له دایکبووم چونکه  
باپیرم موڵکی له وێ هه بووه ، دایکیش���م س���کی به  من هه بووه ، که  هه واڵی مردنی 
باوکمی بیست چوو له وێ له گه ڵ باپیرمدا ژیا.” ئه مانه  ده ریده خه ن چۆن له دایکبوون و 
شوێنی له دایکبوونم ده بن به  هه ڵکه وت. که وابوو، له  دایکبوون، وه کو خه سڵه تگه لێکی 

دیکه ، بوون له  شوێندایه  یان به گوێره ی باسه که مان، شوێن وه رگرتنه . 
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ده رده که وێت لێره دا سه ربه ستییه کی سنوردارمان هه یه . کاتێک بیریلێده که ینه وه  
پرسیاکردنه که  ئاڵۆز ده رده که وێت. شوێنکه وتوانی ویستی-سه ربه ست له و باوه ڕه دان 
له گه ڵ ئاماده بوونم له و شوێنه ی ئێستا تیایدام ده توانم شوێنی دیکه ش هه ڵبژێرم. 
نه یاره کانی سه ربه ستیش جه خت له سه ر ئه و خاڵه  ده که ن، که  خه سڵه تی نه بڕاوه ی 
شوێن ڕێگه ی هه ڵبژاردنه که ی من ده گرێت و شوێنه که شم ده به ستێت به  بارودۆخی 
 )وه کو ش���ێوازی ته ندروس���تیم و ئاووهه وا و هتد(یه وه . له نێوان ئه م دوو به ره یه دا 

بڕیاردان مه حاڵه  چونکه  مشتومڕه که یان نه خراوه ته  سه ر زه مینه یه کی دروست. 
ئه گه ر بمانه وێ پرسیاره که  بکه ین، پێویسته  له م به ربه ره کانه یه وه  بکه وینه ڕی: 
ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه ت���ی ل���ه  بنه ڕه ته وه  له نێو ش���ته کاندا ش���وێن وه رده گرێت؛ 
ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی ئه وه یه ، که  له ڕێگه ی ئه وه وه  ش���ته کانیش ده که ونه  نێو 
شوێنه وه . به بێ ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی شوێن نییه ، له گه ڵ ئه مه شدا، ڕاسته قینه ی 
مرۆڤایه تی به بێ ئه وه ی هیچ گوته یه کی له س���ه ر هه بێت له نێو ش���ته کاندا شوێنی 
پێده درێت. له ڕاس���تیدا شتێکی شاراوه  لێره دا نییه ، به اڵم باسکردنه که  ده بێت له م 
به ربه ره کانه یه وه  ده ستپێبکات؛ ئه مه ش په یوه ندییه کی ته واوی نێوان سه ربه ستی و 

فاکتۆر نیشانده دات. 
ئێمه  بینیمان، که  ش���وێنی ئه ندازی���اری، بۆنموون���ه  ئاڵوگۆرکردنێکی ڕووتی 
په یوه ندییه کانی نێو شوێن-نه بوونێکی رووته . درێژبوونه وه یه کی ڕه ها، وه کو ئه وه ی 
ش���وێنه که ی من پێناسیده کات و له ناوه ڕاس���تدایه  و دوورییه که نی لێوه  ده پێوین، 
ش���وێنێکی کۆنکرێتییه . له و شوێنه  ڕه هایه وه  ده ستپێده کات، که  منی تێدایه . هیچ 
بنکه یه کی دیکه  به  ڕه ها بۆ ئاماژه کردنه کان دانانرێت، ئه گه ر خاوه نی ڕێژه گه رییه کی 

جیهانی نه بێت. 
ئه گه ر درێژبوونه وه  له نێو س���نوری تێگه یشتنی بوونم، وه کو سه ربه ست یان نا-
سه ربه ست هه بێت، درێژبوونه وه یه ک بۆ من ناچاره یی بێت یان جیاواز له به رئه وه یه ، 
ک���ه  من به بێ هه ڵبژاردن بێ پێویس���تیش وه کو فاکتۆرێک���ی ڕه های بوونم-له وێ، 
له نێ���و ش���وێندام. من لێره م و له وێ نیم. ئه مه  فاکتۆرێک���ی ڕه هایه  و له  بنه ڕه تی 
درێژبوونه وکه دای���ه . هه روه ها، له  بنه ڕه تی په یوه ندییه که ش���م به  ش���ته کانه وه یه . 

فاکتۆری هه ڵکه وتنێکی ڕووت له  واتا به ده ره . 
له الیه کی دیکه وه ، ئه و ش���وێنه ی منی تێدام ، په یوه ندییه . هه ڵبه ته  هاوده نگه ، 
ب���ه اڵم په یوه ندییه ک���ه  هه موو جارێک وه کو خۆیه تی. ئه گه ر بوون له  ش���وێندا من 
س���نورداربکات ئه وا من ناتوانم هه مانکات له  شوێنێکی دیکه دا بم و په یوه ندییه که  
دیاریبک���ه م؛ ته نانه ت ناتوانم ل���ه  په یوه ندییه که م به  ش���ته کانه وه  تێبگه م. ته نیا 
هانده ره  ده روونییه کا نم ده بینم، که  بابه ته  نه ناسراوه کانی ده وروبه رم ده یانوروژێنن. 
به هه مانشێوه ش، ڕاس���ته قینه ی درێژبوونه وه  ڕه هاکه  ونده بێت و منیش له و شتانه  
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داده بڕێم، که  له  ش���وێن ده چن. له س���ه رو ئه مه وه ، من نه  سه ربه ستم و نه  ناچار. 
م���ن بوونێک���ی ڕووتم به بێ ته وق و به ب���ێ بیانویه کیش تاکو نکۆڵ���ی له  ته وق و 
ڕێگرتن بکه م. ئه وه ی به  درێژبوونه وه  داده نرێت و ش���وێنی من پێناسده کات دێته  
جیهانه وه. به هه مانش���ێوه ش ڕۆشنایی ده خاته  سه ربوونی من. پێویست ناکات من 
له  ش���وێندا، بۆنموونه  له وێدا بم. پێویس���ته  من بتوانم لێره دا نه بم تاکو نزیک ئه و 
بابه ته ی ده  پێ له  منه وه  دووره  و له و ش���وێنه ی له س���ه ری ڕاده وه س���تم، لێی بم. 
هاوده نگی په یوه ندییه که ، که  ش���وێنی من پێناسه  ده کات ده بێت به  په یوه ندی ئه و 
شته ی، که  منه  و ئه و شته ی من نیم. ئه م په یوه ندییه ش بۆ دامه زراندنی پێویستی 

به خۆده رخستنه . بۆ ئه م کارانه ش ده بێت من له نێو حاڵه تێکدا بم:
)1( پێویسته  من بتوانم له و بوونه ی خۆم ڕابکه م، که  ئێستا هه مه ، له ناویبه رم 
و هه مان���کات به  په یوه ندی دابنێم. ئه م په یوه ندییه ش ڕاس���ته وخۆ ده درێت. له نێو 
بیرکردنه وه یه کی س���اده  له  بابه ته کان سه رهه ڵنادات)ئه گه ر بمانه وێت شوێن له نێو 
بیرکردنه وه یه کی ڕووتدا بدۆزینه وه ، ئ���ه و ڕه خنه یه مان لێده گرن، که  بابه ته کان به  

ڕه هه نده  ڕه هاکانه وه  نه ک دووری و نزیکی ڕه هاوه  ده دۆزینه وه (. 
په یوه ندییه که  له نێو بیرکردنه وه  له  کرده وه کانمان ڕاسته وخۆ به ده ست دێت)”ئه و 
ب���ه ره و ئێمه  دێت”، ”با خۆمانی لێبش���ارینه وه ”، ”من به دوای���دا ڕاده که م” و هتد( 
بیرکردن���ه وه ن له  بوونی من له وێدا. پێویس���ته  بوونی منی���ش له وێدا له  ڕوانگه ی 
ڕه هه نده کانی دیکه وه  پێناس���بکرێت. من له وێدام و که س���ێک به ره و من ڕاده کات. 
که س���ێک کاتژمێرێکی دیکه ی ده وێت تا به  لوتکه ی چیاکه  بگات. کاتێک ده ڕوانمه  
لوتکه ک���ه ، بۆنموونه ، ئێمه  مامه ڵه  له گه ڵ ڕاکردنێک له  منه وه  و له گه ڵ لێش���اوی 
لوتکه که  به ره و بوونم-له وێ ده که ین تاکو خۆم له نێو هه ڵویستێکدا دابنێم. پێویسته  
من ئه وه بم، که  هه م تاکو له  ده س���تی ڕابکه م. بۆ ئه وه ی ش���وێن پێناسه م بکات، 
پێویس���ته  یه که مجار له  بوونم ڕابکه م و خۆم له  ناوه ڕاستی جیهاندا دابنێم. بوونم 
له وێ ڕه تکردنه که  س���نوردارناکات، که  شته کان داده مه زرێنێت چونکه  بوونم له وێ 

شتێکی دراوی ڕووته  و ناتوانێت پڕۆژه  دابنێت. 
)2( پێویسته  له  ڕێگه ی ڕه تدانه وه ی ناوه کییه وه  بتوانم له  ’ئه وانه’ ڕابکه م، که  
له نێو ئه و جیهانه دان. ئه وان من نین و منیش له وێوه  ئه و بوونه ی هه مه  ده یناسم. 
دۆزینه وه  و ڕاکردن لێیان له  ئاکامی ڕه تدانه وه که وه  په یداده بێت. لێره دا، دیسانه وه  
ده ڵێم، که  ڕه تدانه وه ی ناوه کی له ئاستی بابه ته که دا په یوه ندییه کی کتوپڕی هه یه . 
ناکرێ بڵێین بابه ته که  تێگه یشتنمان ده وروژێنێت؛ به پێچه وانه وه ، بۆ ئه وه ی شتێک 
هه بێت پێویس���ته  دووری خۆی له  منه وه  ده ربخات و منیش به  ڕه تدانه وه ی ناوه کی 
ل���ه  ئه و ڕابکه م. له ناوبردن، ڕه تدانه وه ی ناوه کی و گه ڕانه وه  بۆ بوونی خۆم س���ێ 
کارکردنی پێکه وه  به ستراون. ساته کانی به رزێتییه  بنه ڕه تییه که ن، که  به  له ناوبردنی 
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م���ن ڕوو له  کۆتایی ده کات و منیش له  داهاتوودا بوونی خۆم ده ناس���م. که وابوو، 
سه ربه ستییه که م بڕیار له سه ر شوێنم  ده دات و دانانم له وێدا پێناسیده کات. هۆکاری 
سنورداێتی من به و بوونه وه یه  ، که  له وێدایه  و بوونی منه  بۆ بونیادی ئۆنتۆلۆجیم. 

وه کو ئه وه  نییه ، که  هه یه  و ئه وه یه ، که  نییه  ده گه رێته وه . 
دیاریکردنی شوێن، که  به رزێتی پێش���یده که وێت به  په یوه ندی له گه ڵ کۆتاییدا 
ڕووده دات. له ب���ه ر ڕۆش���نایی کۆتاییدا جێگاک���ه م واتا ده به خش���ێت چونکه  من 
به بێ کۆتایی ناتوانم له وێدا بم. ش���وێنه که م ده بێت ب���ه  مه نفا یان به پێچه وانه وه ، 
سروش���ت و ئه و ناوچه ی���ه ی مۆریاک به )کیۆرینچی( ناوزه دی���ده کات و له گه ڵ ئه و 
ش���وێنه دا به راودیده کات، که  هه موو کاتێک گایه  بریندارکراوه که  له  یاریگاکه دا بۆی 
ده گه ڕێت���ه وه . له گ���ه ڵ په یوه ندییه که مدا به  پڕۆژه ی کردنه وه ، جیهان به گش���تی و 
بوونم له نێو جیهاندا، جێگاکه م ده بێت به  یاریده ده ر یان ڕێگر. بوون له نێو شوێندا 
واته  دووری و نزیکی. واتاکه ش به ستراوه  به و بوونه وه ، که  هێشتا په یدا نه بووه  و 
که سێک ده یه وێت بیگاتێ. گه یشتن و نه گه یشتن به  کۆتاییه که  شوێن پێناسده کات. 
که وابوو، له به ر ڕۆش���نایی ئه و نه بوونه  و داهاتوودا حاڵه ته که م ده ناسرێت. ”بوونم 
له وێدا” هانگاونانه  بۆ گه یشتن به  قۆرییه  چاکه ، ده ست درێژکه م و پاندانه که  بکه مه  
نێو شوش���ه ی مره که به که ، پش���ت له  په نجه ره که  بکه م و په رتووکه که  بخوێنمه وه ، 
س���واری پاسکیله که م ببم؛ له ده ست ماندووبوون و گه رمای نیوه ڕۆ بۆ دوو کاتژمێر 
خۆم ڕزگار بکه م و پیرۆی هاوڕێم ببینم یان ئه گه ر بمه وێت)ئانی( ببینم؛ به ش���ه و 
سواری شه مه نده فه ره که  ببم. ”بوون له وێدا” بۆ کۆلۆنێڵ بیست ڕۆژ دوورییه که ی له  
فه ره نساوه  دیاریده کات؛ یان باشتره  بڵێین، ئه گه ر ئه و فه رمانده ر بێت و چاوه ڕوانه  
ده وڵه ت خه رجی گه شته که ی بدات، ئه وا شه ش مانگ و حه وت ڕۆژی له  بۆردیا یان 
ئێته پلسه وه  پێده چێت. ”بوون له وێدا” بۆ سه ربازێک سه دو ده  یان سه دو بیست ڕۆژ 
له  ده رچوونی له  سه ربازییه وه  دووره . پڕۆژه کانی داهاتوو له  هه موو شوێنێکدا هه ن؛ 
ئه و داهاتووه یه  من به  پاندانه  ته ڕه که  و مه ره که ب ده ینوسم، بوونی من له نێو شوێندا 
دیاریده کات، شپرزه م ده کات یان بێ ئۆقره  و به  نۆسته ڵجاوه  ڕامده گرێت. له الیه کی 
دیکه وه ، ئه گه ر له  ده ست چه ند که سێک ڕابکه م و خۆم له  ڕای گشتی بدزمه وه ، ئه وا 
ش���وێنه که م ئه و کاته  پێناسه یده کات، که  که سه کان له  دوور و ده ره وه ی گونده که ، 
به  گه یش���تنیان، منی تێدا ده دۆزنه وه . له محاڵه ته دا، دووره په رێزییه که م ش���وێنی 
]خۆش���اردنه وه [ به  ئاره زووکراو ده رده خات. لێره دا بوون له نێو ش���وێندا ده بێت به  
په ناگه . هه ڵبژاردنی ئه م کۆتاییه م ده که وێته  نێو په یوه ندییه کانی ش���وێنه وه )به رز 
و نزم، چه پ و ڕاس���ت...هتد( تاکو واتای بوونگه رانه یان بده مێ. ئه گه ر له  بناری 
چیاکه دا بژیم ئه وا چیاکه  هه موو الیه نێک داده پۆش���ێت؛ ئه گه ر له سه ر لوتکه که شی 
ڕاوه ستم پڕۆژه ی خۆ-به گه وره دانانم ده یدۆزێته وه  و من له وێوه  خۆم به  گه وره تر له  
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که سانی دیکه  داده نێم. هه روه ها ڕووباره که  دووری ده ریا له به ر ڕۆشنایی پڕۆژه که مدا 
دیاریده کات. ئێمه  دوایی به  درێژی، که  باسی بابه تی میتۆد و سایکۆلۆجی شیکاری 
ده روونناسی ده که ین، له س���ه ر ئه م خاڵه  ده دوێین. په یوه ندی نێوان بابه ته کان له  
ده ره وه دا واتا و هێماکان وه رناگرێت چونکه  ئێمه  دروس���تیده که ین. ئه و ش���اره ی 
بیست میل له  گونده که مه وه  دووره  و ڕێگه ی ئۆتۆمبیلی هه یه  له  لوتکه ی ئه و چیایه  
نزیکتره ، که  ته نیا چوار میل لێره وه  دووره  و دووهه زارو هه شت سه د مه تر به رزه . 
هایدیگه ر باس���یکردووه  چۆن نیگه رانی ڕۆژانه  جێگای ئامێره کان دیاریده کات و ئه و 
جێگایه ش په یوه ندی به  ش���وێنی ئه ندازیارییه وه  نیی���ه : ئه و ده ڵێت، چاویلکه که م 

له سه رچاوم له و بابه ته وه  له  من دوورتره ، که  له  چاویلکه که وه  ده یبینم. 
که واب���وو، پێویس���ته  بڵێین،  فاکتۆری ش���وین بۆ من، له ڕێگ���ه ی هه ڵبژاردنی 
سه ربه س���تانه ی کۆتاییه که م س���ه رهه ڵده دات. سه ربه س���تی له  دۆزینه وه ی فاکتۆر 
جیانابێته وه . من له  الیه نه کانی پڕۆژه که ی داهاتوومه وه  له  واتای فاکتۆر تێده گه م. 
له به ر ڕۆش���نای داهاتووه  هه ڵبژێردراوه که دا فاکتۆر به  خه س���ڵه ته کانییه وه  خۆی 
نیش���انی من ده دات، منیش بۆم ده رده که وێت فاکتۆره ک���ه  گرنگه  یان نا گرنگ و 
الوازه  ی���ان له  واتا به ده ره . خه وبینینم به  ژیانی نیۆرکه وه  ژیانی من له  مۆنت دی 

مارسۆن ناخۆش و ئازاراوی ده کات. 
فاکتۆریش ته نیا ڕاس���ته قینه یه که  سه ربه س���تی ده یدۆزێته وه  و له گه ڵ بینینی 
کۆتاییه که دا له ناویده بات. ته نیا شتێکه  کۆتایی واتاکه ی ته واوده کات. ئه گه ر کۆتایی 
ڕۆش���نایی بخاته س���ه ر هه ڵوێس���ت له به ر ئه وه یه ، که  کۆتایی کراوه  به  پێکهاته ی 
گۆڕانی پڕۆژه ی هه ڵوێسته که . شوێنه که م به  هۆی گۆڕانکاری له  پڕۆژه  دانانه که مدا 
ده رده که وێ���ت. گۆڕان ئاماژه  بۆ ش���تێکی گ���ۆڕاو ده کات، که  ش���وێنه که ی منه . 
سه ربه س���تی، که وابوو، ناس���ینه وه ی فاکتۆری منه . بێهوده یه  هه وڵی پێناسه کردن 
و باسکردنی نرخی ئه م فاکتۆره  پێش کاریگه رێتی سه ربه ستی به سه ریه وه  بده ین. 
ش���وێنم، پێش سه ربه س���تییه که م نییه . هه روه ه���ا، پرس���یارکردنیش له باره یه وه  
نادروس���ته  چونکه  مامه ڵه  له گه ڵ ’پێش���تر’دا ده کات، که  بێ واتایه . سه ربه ستی 
له گه ڵ به کاتیکردنی خۆیدا ’پێش���تر’ و ’پاشتر’ ده هێنیته کایه وه . له گه ڵ ئه مه شدا، 
ئه و خاڵه ش، وه کو خۆی ده مێنێته وه ، که  به بێ نرخی فاکتۆر سه ربه ستی خۆی به 
 سه ربه س���تی دانانێت. ئه و فاکتۆری سه ربه ستییه که ی منه . ته نیا به  کرده وه ، ئه و 
کرده وه یه ی سه ربه ستی فاکتۆره که ی تێدا ده رده خات و به  شوێنی داده نێت، شوێن، 
وه کو ڕێگری ئاره زووه کانم ده رده که وێت. ئه گینا چۆن ده بێت به  ڕێگر؟ ڕێگری چی؟ 
زۆرلێکردن بۆ چی؟ چیرۆکێک هه یه  س���ه باره ت ئه و کۆچه ره ی پاش سه رنه که وتنی 
پارته  ڕامیارییه که ی له  فه ره نسا  کۆچ بۆ ئه رجه نتین ده کات: کاتێک ئاگادارکرا، که  

ئه رجه نتین ”زۆر دووره ”، له  وه اڵمدا پرسی، ”له  چییه وه  دووره ؟”
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دروسته ، ئه رجه نتین بۆ ئه وانه ی له  فه ره نسا ده ژین دووره ، به اڵم بۆ شۆڕشگێڕێکی 
جیهانی ئه رجه نتین، وه کو هه موو واڵتێکی دیکه  له  ناوه ڕاس���تی جیهاندایه . ئه گه ر 
س���نوره کانی فه ره نس���امان کردبێت به  پڕۆژه یه کی ڕه های شوێن بۆ خۆمان، چه ند 
ڕووداوێکی تراجیدیش زۆرمان لێبکه ن ڕوو له  هه نده ران بکه ین، ئه وا له م پڕۆژه یه دا 

ئه رجه نتین بۆ ئێمه  وه کو هه نده ران زۆر دووره  و خۆمان به  ئاواره  داده نێین. 
که وابوو، ئه و ڕێگره ی توشی بووین سه ربه ستییه که مان دروستیده کات. سه ربه ستییه  
له گه ڵ دانانی کۆتاییه که دا و هه ڵبژاردنی، وه کو ش���تێک ده ست بکه وێت یان ده ست 
نه که وێ���ت به رگریکردن و س���ه ختییه که  ده هێنێته  پێش. دووباره ، سه ربه س���تییه  
په یوه ندی نێوان بابه ته کان، وه کو ئامێره کان داده مه زرێنێت و بڕیار له سه ر ته کنیکی 
دووری و پێوانی���ان ده دات و خۆی س���نوردارده کات. له به ر ئه وه ی سه ربه س���تیش 
هه ڵبژاردنه  به سنورداری ده مێنێته وه . هه موو هه ڵبژاردنێک، وه کو بینیمان، پێویستی 
به  له ناوبردن و ده ستنیش���انکردن هه یه ؛ هه موو هه ڵبژاردنێک هه ڵبژاردنی ش���تێکی 
بڕاوه یه . سه ربه ستی له وێدا به  ڕاستی سه ربه ستییه ، که  فاکتۆر بۆ سنوردارێتی خۆی 
پێکبهێنێت. دروس���ت نییه  بڵێین، من له  چوونم بۆ نیۆرک سه ربه س���ت نیم چونکه  
له  مۆنت دی مارس���ان فه رمانبه رێکی بچوک���م. به ڵکو، به پێچه وانه وه ، له  په یوه ندی 
پڕۆژه دانانه که مدا بۆ گه ش���ته که م به ره و نیۆرک من خۆم له نێو مۆنت دی مارس���ان 
داده نێم. شوێنم له نێو جیهاندا، په یوه ندیم به  مۆنت دی مارسان، نیۆرک و چینه وه  
جی���اواز ده بێت، ئه گه ر بۆنموونه ، من جوتیارێکی ده وڵه مه ندی مۆنت دی مارس���ان 
بم. له پێش هه موو ش���تێکدا، مۆنت دی مارس���ان له نێو جیهاندا ده رده که وێت، که  
په یوه ندییه کی بنه ڕه تی به  نیۆرک، ماڵبۆرن و ش���ه نگه هایه وه  هه یه ؛ دووه م، له نێو 
زه مینه یه کی ناجۆری جیهاندا سه رهه ڵده دات. من بڕیاریش له سه ر گرنگی گه شته که  
بۆ نیۆرک ده ده م. له وانه یه  له سه ر ناڕه زاییم له  مۆنت دی مارسان راوه ستێت؛ لێره دا 

جه خته که  له سه ر مۆنت دی مارسان ده کرێت. 
من به ڵگه  بۆ له ناوبردنی ش���وێنه که م ده هێنم���ه وه  و ده مه وێت په یوه ندییه که م، 
له گه ڵ ئه و ش���اره ی تیایدا ده ژیم، ببڕم. ده ش���ێ ببێت به  پڕۆژه  و به ته واوی خۆمی 
پێوه  ماندووبکه م. له حاڵه تی یه که مدا، شوێنه که م به ڕێگرێکی به سه ردا سه رنه که وتوو 
داده نێم و ناڕاس���ته وخۆش پێناس���یده که م. له حاڵه تی دووه مدا، ڕێگره که  نامێنێت؛ 
خۆم به  ش���وێنه که وه  نابه ستمه وه . ده مه وێت ڵێی ده رچم و بگه مه  نیۆرک. له هه موو 
حاڵه تێکدا خۆم له نێو جیهاندا ده بینم و مامه ڵه  له گه ڵ هه ڵکه وتی شوێندا ده که م. ئه م 
مامه ڵه  کردنه شه ، که  سه ربه ستییه که ی منه  و واتا به  هه ڵکه وتی شوێن ده به خشێت. 
به دڵنیاییه وه ، له گه ڵ له دایکبوونمدا ش���وێنێک ده گرم. به اڵم من به رپرس���ی شوێن 
وه رگرتنه که م. لێره دا په یوه ندییه کی نه پچڕاوی نێوان سه ربه س���تی و فاکتۆر له نێو 
هه ڵوێستدا ده بینین. به بێ فاکتۆر سه ربه ستی نییه . سه ربه ستی هێزی له ناوبردن و 

هه ڵبژاردنه . به بێ سه ربه ستیش فاکتۆر نادۆزرێته وه  و واتاش نابه خشێت. 
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با. ڕابردووی من 
ئێمه  خاوه نی ڕابردووین. ئه وه ش���مان سه لماند، که  ڕابردوو، وه کو دیارده یه کی 
له پێش���تر بۆ دۆزینه وه ی دیارده کانی دوای خۆی، کرده وه کانمان س���نوردارناکات؛ 
ئه وه شمان باسکرد، که  ڕابردوو له  پێکهێنانی ئێستا و نه خشه دانانی داهاتوودا بێ 
ده سته اڵته . له گه ڵ ئه مه شدا، ئه و سه ربه ستییه ی ڕوو له  داهاتوو ده کات، ناتوانێت 
به  ئاره زووی خۆی ڕابردوو دابنێت. ئه و ناتوانێت به بێ ڕابردووش خۆی دروستبکات. 
ئه و ده بێت ببێت به  ڕابردووی خۆی و ڕابردووش نه گۆڕه . له سه ره تاوه ، ده رده که وێت 
سه ربه س���تی نه توانێت ڕابردووی خۆی بگۆڕێت؛ ده س���تمان ب���ه  ڕابردوو ناگات و 
ڕابردووش له  دووره وه  بووه  به  دێوه زمه ی بوونمان. ئه گه ر ڕابردوو کارنه کاته  س���ه ر 
کرده وه کانمان بڕیاردانه کانمان په یوه ندییان به  ڕابردوومانه وه  ده بێت. ئه گه ر من له  
کۆلێجی ده ریایی بخۆێنم و ببم به  فه رمانبه رێکی ده ریاوان له هه موو حاڵه تێکدا بڕیار 
ده ده م مامه ڵه  له گه ڵ ش���ته کاندا بکه م؛ له سه ر پردی پاپۆڕه که  ده وه ستم و ده زانم 
من دووه م فه رمانبه ری نێو پاپۆڕه که م. له پڕ دژی ئه م فاکتۆره  ڕاده وه ستم و بڕیاری 
خۆکوش���تن ده ده م. ئه م بڕیاردانه  ڕادیکاڵه  په یوه ندی به  ڕابردوومه وه  هه یه . ئه گه ر 
بیه وێت ڕابردووم له ناوبه رێت له به ر ئه وه یه ، که  ڕابردووم هه یه . بریاردانه که شم له وێدا 
س���ه رکه وتوو ده رده چێت، که  له  ئاستی ڕابردوومدا نه رێ بێت. ئه مه ش ناسینه وه ی 

ڕابردووه . 
هه موو کرده وه یه ک من له  ڕابردووم داپچڕێت، ده بێت وه کو ڕابردوویه کی دیاریکراو 
بناسرێت؛ واته ، ئه و کرده وه یه  له نێو ڕابردوویه کی دیاره وه  سه ریهه ڵداوه  و ده یه وێت 
له ناویبه رێت. ده ڵێین، کرده وه کانمان دوای ئێمه  ده که ون. ڕابردوو ئێستایه  و له نێو 
ئێستادا ده توێته وه ؛ قاته  جله که  ش���ه ش مانگ له مه وبه ر هه ڵمبژارد، ئه و خانوه ی 
تیایدا ده ژیم دروستکراوه ، په رتووکه که ی زستانی پێشو ده ستمدایه ، هاوسه ره که م 
و به ڵێنه کان���ی پێمدا و منداڵه کانم؛ هه موو ئه وانه ی منن، ئه وانه ن من هه مه . زیاده  
ڕۆی���ی له  گرنگی ڕاب���ردوود ناکرێت چونکه  بۆ من ”ن���اوه ڕۆک له  بووندایه ”. به اڵم 
لێره دا توش���ی ئه و پارادۆکس���ه  ده بینه وه ، که  له پێشتریش ئاماژه مان بۆ کرد؛ من 
به ب���ێ ڕابردوو له  بوونم تێناگ���ه م. ناتوانم بیر له  بوونم بکه مه وه ، چونکه  بیر له وه  
ده که مه وه ، که  هه یه  و منیش له نێو ڕابردوودام؛ له الیه کی دیکه وه ، من ئه و بوونه م 

ڕابردوو ده هێنمه  نێو بوونم و جیهانه وه . 
با له  نزیکه وه  س���ه رنجێکی پارادۆکسه که  بده ین. مادام سه ربه ستی هه ڵبژاردنه ، 
ئه وا گۆڕانه . ئه و کۆتاییه  پێناسه یده کات، که  پڕۆژه که  دایده نێت؛ واته  ئه و داهاتووه ی 
په یداده بێت. له به ر ئه وه ی داهاتووش هێشتا په یدانه بووه  له  په یوه ندییه که یدا به وه ی 
ئێس���تا هه یه  ده ناسرێت. مه حاڵه  ئه وه ی هه یه  ڕۆش���نایی بخاته  سه ر ئه وه ی نییه  
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چونکه  ئه وه ی هه یه  که مییه  و به وجۆره ش ده ناس���رێت. کۆتایی ڕۆشنایی ده خاته  
سه ر ئه وه ی هه یه . به اڵم گه ڕان به دوای کۆتاییدا و په یداکردنی ناسینی ئه وه ی هه یه  
پێویستی به  بوونێکه  له ودیو هه یه که وه  بێت و خۆی لێدابڕێت. واتای ئه وه ی هه یه ، 
که واب���وو، له  ڕه تکردنی به ره و داهاتوو ده دۆزێته وه . هه روه ها، ئه وه ی هه یه  ده بێت 

به  ڕابردوو. 
لێ���ره دا، ده بینین چۆن ڕابردوو ”وه کو ئه وه ی ده ب���ێ بگۆڕێت” له  هه ڵبژاردنی 
داهاتووه وه  جیانابێته وه  و چۆن ڕه تکردنێکی سه ربه س���تانه ش به بێ ئه و ڕابردووه  
نابێت. ڕابردوو ته نیا له گه ڵ هه ڵبژاردنی داهاتوودا ده بێت به  ڕابردوو. خه س���ڵه تی 
نه گ���ۆڕی ڕابردوو له گ���ه ڵ هه ڵبژاردنی داهاتوومدا س���ه رهه ڵده دات؛ ئه گه ر ڕابردوو 
به مشێوه یه  بناسرێت ئه وا ڕابردوو ئه وه یه ، که  له  شوێندا جێی ده هێڵین و ده که وێته  
ئه ودیو  گۆڕانه وه . بۆ ئه وه ی داهاتوو بناسرێت پێویسته  ڕابردوو نه گۆڕ بێت.  ده شێ 
من نه بم؛ به اڵم ئه گه ر هه بم به بێ ڕابردوو نابم. ئه مه ش ئه و ش���ێوازه یه  پێویس���تی 
هه ڵکه وتنه که م ده یس���ه لمێنێت. له الیه کی دیکه وه ، وه کو بینیمان، دوو خه سڵه تی 

بوونگه رانه  بۆ بوون-بۆ-خۆ ده بن به  بنه ڕه تی: 
)1( هیچ شتێک له نێو ئاگامه ندییدا نییه ، که  ئاگایی له  بوون نه بێت.

)2( له  بوونی مندا، پرس���یار له  بوونم ده کرێت. ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت هیچ 
شتێک له  بوونمدا به بێ هه ڵبژاردن په یدانه بووه . 

بێگومان، بینیمان ئه و ڕابردووه ی ته نیا ڕابردووبوو له نێو هاوئاهه نگی بووندا ده ڕوخێ 
و په یوه ندی به  ئێس���تاوه  نامێنێت. بۆ ئه وه ی ڕابردوومان هه بێت پێویس���ته  به  هۆی 
پڕۆژه کانی نێو داهاتوومانه وه  له نێو بووندا بیهێڵینه وه ؛ ئێمه  هه س���ت به  ڕابردوومان 
ناکه ین، به اڵم هه ڵکه وتنی بوونمان زۆرمان بۆ ده هێنێت ڕابردوومان هه ڵبژێرین. ئه مه ش 
ئه و واتایه  ده به خش���ێت، که  ”ده بێ ببێت به  ڕابردووی خۆت.” ئه م پێویس���تییه  له  
ڕوانگ���ه ی کاته وه  ده بینرێت و له  بونیادی بنه ڕه تی سه ربه س���تیش جیانابێته وه ، که  

له ناوبردنی ئه و بوونه  هه بووه یه  و جه خت له سه ر ئه و شته  ده کات، که  هه یه .
له  کاتێکدا ده ڵێین سه ربه ستی هه ڵبژاردنی کۆتاییه  و به  داهاتووه وه  به ستراوه ، 
به پێچه وانه ش���ه وه ، ڕابردوو به  په یوه ندییه که ی له گ���ه ڵ کۆتاییه  هه ڵبژێردراوه که وه  
هه یه . ڕابردوو خه سڵه تێکی ئاڵوگۆڕ نه کراوی هه یه )بۆنموونه ، من له  ته مه نی پێنج 
س���اڵیدا توشی کۆکه ڕه شه  بووم(، هه روه ها خه سڵه تی جۆراو جۆریش هه یه )واتای 
ئه و فاکتۆره ی په یوه ندی به  هه موو بوونمه وه  هه یه (. به اڵم، مادام، له الیه کی دیکه وه  
وات���ای فاکتۆری ڕابردوو خۆی ده س���ه پێنێت)له ده ره وه ی پ���ڕۆژه  دیاریکراوه که ی 
واتاکه  داده نێت، من بیرم ناکه وێته وه  به  منداڵی توشی کۆکه ڕه شه  بووم(، مه حاڵه  
بتوان���م بوون���ه  نه گۆڕه که  له  واتا جۆراوجۆره کانی جیابکه م���ه وه . ئه گه ر بڵێم ”من 
له  ته مه نی چوارس���اڵیدا کۆکه ڕه ش���ه م هه بوو” هه زار پڕۆژه  ده ستنیشان ده کات، 
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به تایبه تی دانانی ڕۆژ ژمێرێک بۆ بوونم )دانانی سیسته مێک بۆ ژیانی کۆمه اڵیه تیم( 
و بڕواکردنی به  که سی سێیه م، که  باسی منداڵیم ده کات. ئایا ئه و فاکتۆره  له خۆیدا 
به بێ گه واهیدانی که سانی دیکه ، ساڵه که  و زمانه  ته کنیکییه که ی بۆ نه خۆشییه که 
دانراوه   )دامه زراندنی واتاکه ی له س���ه ر پڕۆژه کانی من( چی دیکه یه ؟ که وابوو، ئه و 
بوونه ، که  پێویس���ت و نه گۆڕه ، وه کو کۆتاییه کی ئایدیاڵی به بێ ئه وه ی ده ستمان 
بیگاتێ ڕاده وه س���تێت. واتاکه شی له نێو سیسته می یاده وه ریدایه . بێگومان بابه تی 
ڕه وانی یاده وه ری هه یه  و )برگسۆن(یش باسیده کات؛ به اڵم کاتێک خۆی ده رده خات 

هه میشه  له نێو پڕۆژه دایه . 
واتای ڕابردووم به  پرۆژه کانی ئێستامه وه  به ستراوه . مه به ستمان ئه وه ش نییه ، 
که  ده توانم واتای جیاواز به  کرده وه کانی پێش���وم ببه خش���م. به ته واوی کێش���ه که  
به پێچه وانه وه یه ، ئه و پڕۆژه  بنه ڕه تییه ی منه  بڕیار له سه ر ڕابردووی من و که سانی 
دیکه ش ده دات. من به ته نیا بڕیار له س���ه ر هه ڵگره کانی ڕابردوو ده ده م. مشتومڕیان 
له سه رناکه م و هه ڵیانناسه نگینم؛ به ڵکو پرۆژه ی بوونم به ره و کۆتایی دیارییانده کات. 
م���ن ڕابردوو له نێ���و خۆمدا ده پارێ���زم و به ک���رده وه ش واتاک���ه ی داده مه زرێنم. 
کێ بڕیارده دات ئه و گرفته ی له  ته مه نی پانزه س���اڵیدا توش���م ب���وو په یوه ندی به  
هه رزه کاریی���ه وه  هه بوو ی���ان یه که م هێمای وه رگێڕانی داهات���ووم بوو؟ به گوێره ی 
ته مه نی بیست یان سی ساڵیم من بڕیاره که  ده ده م. پرۆژه ی وه رگێڕانه که م به یه کجار 
گرفته کانی هه رزه کارێتی ده س���ه لمێنێت و به های پێشوه ختی بۆ داده نێت، که  من 
زۆر به المه وه  گرنگ نه بووه . کێ بڕیارده دات ئه و کاته ی پاش دزیکردنه که  له  زیندان 
به سه رم برد سودبه خش یان زیانبه خش بوو؟ من، به گوێره ی وازهێنانم له  دزیکردن 
یان دزیکردنی زۆرتر، بڕیاری له س���ه ر ده ده م. کێ بڕیار له س���ه ر به های فێربوونی 
گه ش���ته که ، ڕاستگۆیی له  خۆشه ویستیدا و مه به ستی پاکی ڕابردوو و هتد ده دات؟ 
هه میش���ه  من، به گوێره ی کۆتاییه کان، که  ڕۆشنایی ده خه نه  سه ر ڕابردوو بڕیاریان 
له س���ه ر ده ده م. ڕابردووم زۆرم لێده کات، په له م لێده کات و ده سته اڵت فه رزده کات، 
به اڵم واتاکه ی به کۆتایی پڕۆژه کانمه وه  به ستراوه . هه ڵبه ته  مامه ڵه کردنه که م گرانی 
ده خاته  سه رش���انم. هاوسه ربوونه که ی پێش���وم و خانوه که ی پار کڕیم و که لوپه لم 
تێکرد، ئه گه ره کانم س���نوردارده که ن و حوکم به س���ه ر هه ڵوێستمدا ده ده ن؛ به اڵم 
پڕۆژه کان���م به جۆرێکن، که  من خۆم جارێکی دیکه  بڕیار له س���ه ر هاوس���ه ربوونی 
ده ده مه وه . ئه مه ش له به رئه وه یه  من ”بڕوانامه ی هاوسه ربوونه که  به  ڕابردوو، تێپه ریو 
یان م���ردوو دانانێم”. هه روه ها، به پێچه وانه وه ، پڕۆژه کانم له گه ڵ مامه ڵه کردنه که  و 
بڕیاردانه که دا ڕاستگۆن و ده مه وێت ژیانێکی باشم وه کو هاوسه ر یان باوک هه بێت. 
ئه م پڕۆژانه  ڕۆشنایی ده خه نه  سه ر هاوسه ربوونه که ی پێشوم و به های بۆ داده نێن. 

که وابوو، سه رهه ڵدانی ڕابردوو له  داهاتووه وه یه . 
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گریم���ان، وه کو پاڵه وانی ش���ڵوبێرگه ر پڕۆژه که م ڕادیکااڵن���ه  ده گۆڕم. واز له و 
به خته وه رییه  ده هێنم و کاروباره کانی پێشوم به  گرنگ دانانێم. بوونی ئه وان نامێنێ 
و وه کو بوونی بورج و ئاس���ه واره کانی سه ده کانی ناوه ڕاستی لێدێت. که س نکۆڵی 
له  بوونیان ناکات، به اڵم واتاکه یان ته نیا له وه دایه ، که  س���ه ر به  شارستانییه تێکی 
پێش���و یان سیس���ته مێکی ڕامی���اری و ئابووری���ن ئه مڕۆ نه ماوه ت���ه وه  و مردووه . 
ڕابردوو، له بنه ڕه ته وه ، وه کو سه رهه ڵدانی بوونم، پڕۆژه یه . به و ڕاده یه ی پڕۆژه شه ، 
چاوه ڕوانکردنه ؛ واتاکه ی له  داهاتووه وه  دێت، که  نه خش���ه که  ده کێش���ێت. کاتێک 
ڕاب���ردوو ده که وێته  نێو ڕابردووه وه  به ها ڕه هاکه ی ده که وێته  س���ه ر س���ه لماندن و 
نه سه لماندنی چاوه ڕوانکردنه کان، که  هه بوون. ئه مه ش ده که وێته  سه ر سه ربه ستی 
ڕاس���ته قینه ی من تاکو واتای چاوه ڕوانکردنه کان ببه خش���ێت و خۆی له ئاستیاندا 
به رپرس دابنێت. له م حاڵه ته دا، ئه و به ش���ه ی پ���اش ده که وێت، ڕووتده کرێته وه و 
ده بێت به  شتێکی چاوه ڕوانکراوی وازلێهێنراو. به بی هێز ده مێنیته وه . هۆی ئه مه ش 
له وه دای���ه ، که  هێزی ڕابردوو له  داهاتووه وه  دێت؛ چه ند له نێو ڕابردوومدا بژیم و به 

 گرنگی دابنێم، گرنگییه که ی ده که وێته  سه ر پڕۆژه  دانانم له  داهاتوودا. 
سیس���ته می پڕۆژه دانانی داهاتووم سیسته می ڕابردووم س���نوردارده کات. ئه م 
سیس���ته مه ش ڕیزکردن به گوێره ی کات نییه . هه میش���ه  بۆ یه که مجار ئه و ڕابردووه  
هه یه ، که  تیایدا ده ژین: به ڵێنی خۆشه ویستی، کاروباره کانم و ئه و وێنه یه ی بوونم، 
که  من به  ڕاستگۆ ده رده خات. که وابوو، ڕابردوویه کی شاراوه  هه یه  من ناڕاسته وخۆ 
هێش���تومه ته وه  و حه زیش���ی لێناکه م:   ئ���ه م جلوبه رگ���ه ی له به رمدایه  له کاتێکی 
دیاریکراودا کڕیومه  تاکو شوێن مۆدێل بکه وم، ئێستا حه زی لێناکه م؛ ئه و ڕابردووه ی 
جله که م تێدا هه ڵبژارد  مردووه . به اڵم، له  پڕۆژه  ئابوورییه که مدا به رده وام ئه م جله  
له به رده که م و جلێکی دیکه  ناکڕم. ئه مه ش ده یکات به  ڕابردوویه کی زیندوو هه روه ها 
مردوو. ئه مه ش له و ده ستگا کۆمه اڵیه تییانه  ده چێت، که  له  ڕابردوودا بۆ کۆتاییه کی 
دیاریک���راو دامه زران و ئه مڕۆ ماونه ت���ه وه  و ڕوویان له  کۆتاییه کی جیاواز، ته نانه ت 
ناکۆکیش له گه ڵ کۆتاییه کانی پێشودا کردوه . ڕابردووی زیندوو، نیوه مردوو، درێژه  
پێدراو، شاراوه کان و ناجۆره کان: دامه زراندنی ئه م به شانه ی ڕابردوو له نێو یه کێتی 

پرۆژه که مدا ڕووده ده ن. 
س���ه باره ت به  به هاش بڕیاردانه که ، سیس���ته مه که  و سه ربه س���تی ڕابردوومان، 
به گش���تی، هه ڵبژاردنێکی مێژووییه . مه به ستمان له  به مێژووبوونی کۆمه ڵگاکانیش 
له وێ���دا نییه ، که  خاوه نی ڕابردوون، به ڵکو له یادکردنه وه ی ڕابردووه که دایه . کاتێک 
ڕژێمی س���ه رمایه داری ئه مه ریکا بڕیار له سه ر به شداریکردنی جه نگ له گه ڵ ئه وروپا 
له  س���اڵی 1914 -1918 ده دات، بڕیاردانه که  له به ر سودوه رگرتنه  نه ک مێژووییانه . 
به اڵم له به ر ڕۆشنایی س���و دوه رگرتنه که  په یوه ندییه که ی پێشوی له گه ڵ فه ره نسادا 
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جارێکی دیکه  ده دۆزێته وه ، ده یه وێت قه رزه که ی بداته وه  و خزمه تی فه ره نسا بکات. 
لێ���ره دا ده بێت به  مێژوویی. له و ده سته واژه یه ش���ه وه ، که  ده ڵێت: ”الفه یات، ئیمه  
لێره ین!” خۆی ده کات به  مێژوویی. ئه و ڕاس���تییه  ناڵێ���ت، که  به رژه وه ندییه که ی 
هانیداوه  له گه ڵ ئه ڵمانیا بێت و پێویس���تی به  یاده وه رییه کانیشی بۆ ئه م مه به سته  
نابێ���ت. پڕوپاگه نده ش بۆ په یوه ندی خوێن ی���ان خزمایه تی، که  ئه ڵمانییه کان له 
 س���ه ده ی نۆزده هه مدا دروستیانکرد ده بێت ڕه چاویشبکرێت. بۆ ڕاکێشانی جه ماوه ر 
ئه مه  پێویسته  و جه ماوه ریش داوای پڕۆژه یه کی ڕامیاری بۆ سه لماندنی ڕابردووه که  
ده کات. هه روه ها، ئاشکرایه  ڕابردووش دروستکراوه . ڕابردووی هاوبه شی ئه مه ریکا و 
فه ره نسا دامه زرێنراوه ، که  له الیه که وه  ئاماژه  بۆ به رژه وه ندییه کی ئابووری گه وره ی 
ئه مه ریکییه کان ده کات، له الکه ی دیکه ش���ه وه ، په یوه ندی نێوان دوو سیس���ته می 
دیموکراسی سه رمایه دارییه . به هه مانشێوه ش، له  ساڵی 1938 ئێمه  بینیمان چۆن 
نه وه ی نوێ ڕۆش���ناییان خسته  سه ر س���اڵه کانی)1918 - 193( و به  کاتی نێوان 
جه نگه کان ناوزه دیانکرد. کتوپڕ ئه و کاته ی نێوان)1918 - 1938( بوو به  پێکهاته یه کی 
تێپه ڕکراوی دیاریکراو، له کاتێکدا ئه وان���ه ی تیایدا ژیان به  پڕۆژه کانیانه وه  ڕوویان 
له  داهاتوو کرد و به رده وامیش له  ئێس���تایاندا به  ڕابردووش���ییانه وه  به سترابوون. 
پڕۆژه  ڕاس���ته قینه که ، که وابوو، بڕیار له سه ر به رده وامبوونی ڕابردوویه کی دیاریکراو 
به  ئێس���تاوه  یان دابڕانی ده دات. له به رئه مه ، پێویس���ته  میژووی مرۆڤایه تی پێش 
ڕووداوێک���ی دیاریکراو ته واوبکرێت، بۆنموونه ، گرتنی باس���یل ده ش���ێ واته یه کی 
ته واو ببه خش���ێت. که س نکۆڵی له وه  ناکات، که  باس���یل له  ساڵی1789دا گیرا: 
ئه م���ه  فاکتۆرێکی نه گۆره . به اڵم ئایا له م ڕووداوه دا شۆڕش���ێک به بێ ئاکامه کانی 
ده بینین، هێرش���ێکی جه ماوه ر بۆ س���ه ر قه اڵکه ، که  که نیس���ه  نایه وێت بیکات به  
ڕاب���ردووی خۆی، که  ب���وو به  کارێکی مه زن؟ ئایا ده کرێت به س���ه رهه ڵدانی هێزی 
جه ماوه ری دابنێین، که  خۆی س���ه لماند و په الماری ڤێرسای ”له  کۆتایی ڕۆژه کانی 
ئۆکتۆبه ردا”دا؟ ئه و که سه ی ئه مڕۆ پرسیاره کان ده کات ئه و خاڵه ی له بیرده چێت، که  
میژوونوس مێژووییه . به  نوسینی مێژووی خودی خۆی له به ر ڕۆشنایی پڕۆژه کانی و 
کۆمه ڵگاکه یدا ده بێت به  مێژوویی. له به رئه مه  واتای ڕابردووی کۆمه اڵیه تی به رده وام 
به  هه ڵواس���راوی ده مێنێته وه . ئێستا، وه کو کۆمه ڵگا، تاکیش ڕابردووی یادکراوه ی 
هه ڵواس���راوی هه یه . ئه م پرس���یارکردنه  به رده وامه ش بوو س���ه باره ت ڕابردوو زانا 
و نوس���ه ره  تراجیدییه کانی یۆنان له و په نده دا  ده ریانبڕی و له ش���انۆگه رییه کانیاندا 
دایاننا، که  ده ڵێت: ”که س له به رده م مردندا به  به خته وه ر دانانرێت.” به مێژووکردنی 

به رده وامی بوون-بۆ-خۆ سه لماندنی به رده وامی سه ربه ستییه که یه تی.
کاتێک توانیمان ئه م فاکتۆره  بسه لمێنین، ڕابردووی بوون-بۆ-خۆش به  هه ڵواسراوی 
و ته مومژاوی، ناته واو نابێت به  مێژوویه کی له پێش���تر. وه کو هه ڵبژاردنی بوون-بۆ-
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خۆ خودی ئه م بوونه  ده یناس���ێ و پێناس���یده کات. به هه مانشێوه ، که شتییه که ی 
تیتیۆس یان س���تونی تراجان، ه���ه رچ واتایه کی مێژووییان له ش���وێنێکی دیکه دا 
هه بێت، بۆ ڕۆمانییه کان یان گه ش���تیاره کان، ڕاسته قینه یه کی تاک و ته نیان. له به ر 
ڕۆش���نایی ئه و پڕۆژه یه ی ڕووناکییان ده خاته سه ر ڕابردوو ده رده که وێت. خه سڵه تی 
هه ڵواسراوی ڕابردوو ڕووداوێکی نائاسای نییه ؛ ته نیا به گوێره ی دروستکردنی ڕابردوو 
هه روه ها بوون-له نێو-خۆ الیه نی پڕۆژه دانانی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی ده رده بڕێت. 
له به رئه وه ی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تیش پڕۆژه دانانێکی سه ربه ستانه  و سه ربه ستیی 
چاوه ڕواننه کراویش ده یخوات و ده یکات به  ڕابردوو. ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی فه رمانی 
به سه ردادراوه ، که  خۆی به  ڕابردوو بکات و بۆ هه میشه ش له  داهاتوودا چاوه ڕوانی 
س���ه لماندنی ڕاب���ردووی بێت. ئه مه ش ڕابردوو ده کات به  ش���تێکی هه ڵواس���راوی 
هه میشه یی چونکه  راسته قینه ی مرۆڤایه تی چاوه ڕوانیده کرد و چاوه ڕوانیش ده بێت. 
چاوه ڕوانی و هه ڵواس���ین له  س���ه لماندندا ش���وێن یه کدی ده که ون و سه ربه ستیش 
ده بێ���ت به  پێکهاته یان. ئه و کاته ی ده ڵێین، ڕابردووی بوون-بۆ-خۆ هه ڵواس���راوه ، 
مه به س���ت ئه وه یه ، که  ئێستای چاوه ڕوانییه . داهاتووش���ی پڕۆژه یه کی سه ربه سته  
ی���ان به بێ ئه وه ی هه بێت ئه و هیچ نییه  و هه مووی ئه م نا-هه مووانه یه . به اڵم ئه مه  
شاراوه یی له و ڕابردووه مدا ئێستا ده یبینم نییه ، به ڵکو ئه و واتایه  ده به خشێت، که  
ناسینه وه ی ڕابردووه که  پرسیارم ال دروستده کات. به و جۆره ی ئێستام چاوه ڕوانییه  
ئه و ڕاب���ردووه ی په یوه ن���دی به  چاوه ڕوانییه ک���ه وه  هه یه  به ش���داری تێداده کات. 
هه رچه ند واتای ڕابردوو، وه کو ش���تێکی تاک ده رکه وتوه ، له سه ر چاوه ڕوانییه که  و 
چاوه ڕوانییه که ش له سه ر نه بوونێکی ڕه ها ڕاده وه ستێت؛ که  ئه و پڕۆژه  سه ربه سته یه  
هێش���تا په یدا نه بووه . ڕابردووم، که وابوو، کۆنکرێتیی���ه  و چاوه ڕاوانی مۆرکردنه . 
ئه مه ش واتایه که  )کافکا( له  دادگاکه یدا ڕوش���نایی ده خاته سه ر. ئه و خه سڵه ته یه ، 
که  ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی به رده وام له به رده م دادگادا ڕاده گرێت. سه ربه س���تی 
ئه وه ی���ه  به رده وام سه ربه س���تییه که ت بخه یته  ب���ه رده م دادگا. ئاکامی ئه م کاره ش 
ئه وه یه ، که  ڕابردووه که م له نێو به س���تێنی هه ڵژادنی سه ر به سته وه  به شێکی گرنگ 
و جیانه ک���راوه ی پڕۆژه که مه . ده توانین به نموونه  ئه مخاڵه  ڕوونبکه ینه وه . ڕابردووی 
سه ر بازێکی خانه نش���ین قاره مانێتی سه بازه که یه  پاش���گه ڕانه وه ی له  ڕوسیا. ئه م 
ڕابردووه ش پڕۆژه یه کی سه ربه ستی داهاتووی سه ربازه که  بووه . ئه و به  ڕه تدانه وه ی 
به شداریکردنی له نێو له شکری لویسی هه ژده هه م و حه زی ئه و له  خانه نشینی نه ک 
س���ه ربازێکی چاالکی ناپۆلیۆن، ڕابردووه که ی هه ڵبژاردووه . سه ربازێکی دیکه ، که  
په یوه ندی ب���ه  ده وڵه ته وه  هه یه  هه مان ڕابردوو هه ڵنابژێرێت. ئه گه ر س���ه ربازێکی 
خانه نشینکراو به  هه ژاری بژی و حه ز بکات ئیمپراتۆر بۆ سه ر ده سته اڵت بگه ڕێته وه ، 
له به رئه وه یه ، که  ئه و قاره مانی گه ڕانه وه که بوو له  ڕوسیا. لێره  پێویسته  له م خاڵه ش 
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تێبگه ین: ڕابردوو له س���ه ر هیچ پێکهاته یه کی دۆزینه وه دا کارناکات و س���نورداری 
ناکات. کاتێک ڕابردوو ”سه ربازه که ی سه رده می ئیمپراتۆر” هه ڵده بژێرێت، بوون-بۆ-
خۆ له  ڕابردووه که ی تێده گات. ته نانه ت جیاوازی له نێوان هه ڵبژاردنی ئه م ڕابردووه  
له الیه ن سه ربازه که وه  و تێگه یشتنی له  ڕابردووه که  به  ڕه فتار نییه . بوون-بۆ-خۆ بۆ 
به گه وره کردنی ڕاس���ته قینه ی نێو خۆیه تی ڕابردووی ئه و ڕابردووه  بۆ که سانی دیکه  
ده کات به  ڕاس���ته قینه یه کی ده ره کی. مامه ڵه کردنی که س���انی دیکه  له گه ڵیدا وا له  
سه ربازه که  ده کات خۆی به و که سه  دابنێت، که  خاوه نی ڕابردووه  به نرخه که یه . ئه و 
ڕابردووه شی بۆیه  هه ڵبژاردووه  تاکو له  ناخۆشی و سه رنه که وتنی ئێستا بیپارێزێت. 
ئه و خۆی، وه کو که س���ێکی سازش���نه که ر ده رناخات و ماف���ی وه رگرتنی موچه ی 
خانه نش���ینیش ده دۆڕێنێت؛ ئه مه ش له به رئه وه یه ، که  ئه و خاوه نی ڕابردوویه کی بێ 

نرخ نییه . 
ئێمه  له به ر ڕۆش���نایی کۆتاییه کی دیاریکراودا ڕابردوومان هه ڵده بژێرین. له وێوه  
ڕابردووش خۆی به  سه رماندا ده سه پێنێت. ئه مه ش له به ر ئه وه  نییه ، که  ڕابردوو بوونی 
خۆی هه یه  و له  ئێمه وه  جیاوازه . به ڵکو له به ر ئه وه یه ، که : )1( به رجه س���ته بوونی 
ئه و داهاتووه یه ، که  بوونی ئێمه یه ؛ )2( له نێو جیهاندا بۆ ئێمه  و که س���انی دیکه  
خۆی ده رده خات، ته نیا نییه  و ده که وێته  نێو ڕابردووی جیهانییه وه . خۆی ده کات به 
 پێوه ر بۆ ئه وانی دی. به وجۆره ی ئه ندازیارێک له  کێشانی وێنه یه کی ئه ندازیارییدا، 
به  حه زی خۆی، سه ربه س���ته  و ناتوانێت وێنه یه ک بکێش���ێت هیچ په یوه ندییه کی 
به  نموونه  ئه ندازیارییه کانه وه  نه بێت، هه ڵبژاردنی سه ربه س���تانه ی ئێمه ش، له گه ڵ 
سه رهه ڵدانی پێوه رێک بۆ هه ڵسه نگاندنی ڕابردوومان، ده بێت به  هۆکاری په یدابوونی 
کۆمه ڵێک په یوه ندی نه بڕاوه ی ڕابردوو به  جیهان و که س���انی دیکه وه . نه بڕانه وه ی 
په یوه ندییه کان نه بڕانه وه ی ئه و هه ڵوێس���تانه یه  ئێمه  ده بێ���ت وه ریانگرین چونکه  
هه ڵسه نگاندنه که ی ڕابردوومان له  داهاتوودا ڕووده دات. وه رگرتنی هه ڵوێسته کانیش 
له  چوارچێوه ی پڕۆژه  بنه ڕه تییه که ماندا خۆی ده س���ه پێنێت. س���وربوون له س���ه ر 
دامه زراندنی ئه م پڕۆژه یه  سوربوونه  له سه ر ڕابردوو؛ ئه مه ش له  ناسینه وه ی هه زاران 
هه ڵوێس���ت و ڕه فتاردایه . لۆجیکانه ش، داواکاری ڕابردوو گریمانه یه کی مه رجداره : 
”ئه گ���ه ر ت���ۆ حه زبکه یت ئه و یان ئ���ه م ڕابردووه ت هه بێت، ئ���ه وا ده بێت ئه م یان 
ئه و کاره بکه یت.” مادام چه مکی یه که م کۆنکرێتی و هه ڵبژاردنێکی کاتیگۆریانه یه ، 
مه رجدارییه که ش ده بێت به  مه رجدارییه کی کاتیگۆریانه . مادام هێزی خۆسه پاندنی 
ڕابردووم له  سه ر به ستی، له  تێڕامانی هه ڵبژاردن و هێزی هه ڵبژاردنه که وه  په یدابووه،  
دژواره  به  ش���تێکی له پێش���تر دابنرێت. هه ڵبژاردنه  سه ربه س���ته که ی من به  ته نیا 
ناوه ڕۆک و ڕێکخس���تنی ناوه ڕۆکه که  دیاریناکات؛ په یوه ستبوونی ڕانه بردووشمه  به  
داکه وته وه . ئه گه ر له نێو پڕۆژه  بنه ڕه تییه که مدا، ئه و پڕۆژه یه ی هێشتا په یدانه بووه ، 
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یه کێک له  پڕۆژه  بچوکه کانی پێش���بکه وێت، بۆنموونه ، به هه رجۆرێک بێت خۆی له  
دۆێنێ پێشتر ده ربخات، یان کاتژمێرێک زووتر بێته پێش، ئه م پڕۆژه  پێشکه وتووه  له 
 په یوه ندییه که یدا به  ڕابردوومه وه  مامه ڵه  له گه ڵ زنجیره یه ک ڕووداوی دیکه  ده کات. 
ڕابردووه که م، که  ئێستا له  لو تکه ی پێشکه وتنه که وه  ته ماشایده که م، که مێک قێزی 
لێده که مه وه  و بابه تێکی نه بزێوی پێوه ر و حوکمدانه  ڕه وش���تییه که مه . ”من چه ند 
گه م���ژه  بووم!” یان ”من چه ند ش���ه ڕانی بووم!”، ئه مانه  ده ڵێم چونکه  خۆم لێیان 
جیاده که مه وه . من، ئێس���تا، له نێویاندا ناژیم و نامه وێت له ناویش���یاندا بم. ئه مه ش 
ه���ۆی ئه وه  نییه ، که  ئه وانه  نه ماون، به ڵکو ئ���ه وان ئه و خۆیه ن، که  من نین. من 
ئه و که س���ه ]گه مژه یه [ نیم. ڕۆڵی سه رهه ڵدانه که ش بۆ ئه وه یه  من بتوانم خۆمی لێ 
جیابکه مه وه  و بتوانم خۆم هه ڵس���ه نگێنم. ئه مجۆره  بوون-بۆ-خۆیه  به بێ هاوکاری 
له گه ڵ خۆیدا بوونی خۆی هه ڵده بژێرێت. ڕابردووی خۆی له ناونابات به ڵکو ڕابردوو 
ده رده خات تاکو خۆی لێ جیابکاته وه  و جه خت له سه ر سه ربه ستییه که ی به ته واوی 
بکات )ئه وه ی ڕابردووه  جۆرێکه  له  مامه ڵه کردن له گه ڵ ڕابردوودا و هه روه ها جۆرێک 
له  نه ریت.( له الیه کی دیکه وه ، بوون-بۆ-خۆ هه یه ، که  له  پڕۆژه که یدا کات ڕه تده داته وه  
و هاوکارییه ک���ی که می له گه ڵ ڕابردوودا هه یه . له  دۆزینه وه ی زه مینه یه کی پته ودا، 
ڕاب���ردوو هه ڵده بژێرێت و ش���ته کانی دیکه ش به  ڕاکردن ل���ه  نه ریت داده نێت. ئه و 
له س���ه ره تاوه  هه ڵیانبژاردووه  ڕانه کات؛ ڕه ت���ی ڕه تدانه وه یانی داوه . ڕابردوو بۆ ئه و 

ڕۆڵی ڕاستگۆیی ده نوێنیت. 
جۆری یه که می که س���ه کان به قێزه وه  دان به  هه ڵه که یدا ده نێت، به اڵم بۆ که سی 
دووه م ئه مه  مه حاڵه  و به بێ گۆڕانی پڕۆژه  بنه ڕه تییه که  ناکرێت. ئه م جۆره  که سه ، 
که وابوو، توش���ی بڕاوی خراپ له نێو جیهاندا ده بێت. خۆدۆزینه وه کانیشی له پێناوی 
مانه وه ی له نێو بڕوای خراپدا ده بن به  پێکهاته ی پڕۆژه  بنه ڕه تییه که ی. ڕابردوو، وه کو 
شوێن، له نێو هه ڵوێستدا، کاتێک بوون-بۆ-خۆ داهاتوو هه ڵده بژێرێت، پێکدێت. به هاش 

به سه ر فاکتۆری ڕابردوویدا ده سه پێنێت و ده یکات به  هانده ر بۆ کرده وه کانی.  

جیم. ژینگه ی من 
ژینگه  ئه و ش���وێنه  نییه  من داگیریده که م، که  له پێش���تر باسمانکرد. ژینگه  له  
ئامێره کانی ده وروبه رم پێکهاتووه ، که  ناته بایی و سودمه ندێتیش���یان ده گرێته وه . 
بێگومان، له  داگیرکردنی ش���وێنه که مدا، من زه مینه  بۆ به رجه سته کردنی ژینگه که م 
خۆشده که م و به  گۆڕانی شوێنه که شم ژینگه که م ده گۆڕم. به اڵم، له الیه کی دیکه وه ، 
که س���انی دیکه ش، به بێ م���ن، ده توانن ژینگه  بگۆڕن. برگس���ۆن له )یاده وه ری و 
ماته ر(دا ڕوونیکردۆته وه ، که  گۆڕانکارییه کی که م له  ش���وێنه که مدا ده بێته  هۆکاری 
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گۆڕان���ی ته واو له  ژینگه دا. به اڵم بۆ باس���کردنی گۆڕانی ته واو له  ش���وێندا ده بێت 
بڕوانین���ه  گۆڕانی ته واوی ژینگه . گۆڕانی گش���تی ژینگ���ه  نابینرێت، به اڵم نکۆڵی 
له و ڕاس���تییه ش ناکرێت، کرده وه کان���م به رده وام له گه ڵ س���ه رهه ڵدان و ونبوونی 
بابه ته کاندا، که  من ده س���تمتیایاندا نییه ، ده بینرێن. به گشتی پێکه وه بوونی الیه نه  
نه یاره کان و س���ودمه ندێتی ئامێره کان به ته واوی پشت به  شوێنی منه وه  نابه ستن. 
من کاتێک په یداده بم، که  فڕیده درێمه  نێو ئه و شتانه وه  له منه وه  جیاوازن. ئه وانیش 
ل���ه  ده وره به ری مندا هێزی خۆی���ان بۆ من یان دژی م���ن زیادده که ن. بۆنموونه ، 
ده مه وێت زوو به  پاسکیل بگه مه  شارۆچکه که ی دیکه . ئه م پڕۆژه یه  مامه ڵه  له گه ڵ 
کۆتاییه  تایبه تییه کانی مندا ده کات و په یوه ندی به  شوێنی من و دووری شوێنه که م 
له و ش���ارۆچکه یه وه  هه یه . هه روه ها مامه ڵه  له گه ڵ هه وڵدانه  سه ربه سته که ش���م بۆ 

گه یشتن به و کۆتاییه  ده کات. 
ب���ه اڵم تایه ی پاس���کیله که م په نجه رده بێت، خۆره که  گه رم���ه ، باکه  به ره وڕووم 
هه ڵ���ده کات و هت���د. هه موو ئه م دیاردانه ی بیرم لێنه ده کردن���ه وه  ده بن به  ژینگه . 
هه ڵبه ت���ه  له نێو پ���ڕۆژه  س���ه ره کییه که مدا په یداده بن؛ له  پڕۆژه ک���ه ی مندا باکه  
به هێز یان س���وک ده رده که وێت و خۆره که ش گه رم ده بێت. تێهه ڵکێش���کردنی ئه م 
ڕووداوه  به رده وامانه یه  ئه و یه کێتییه  دروس���تده که ن، که  ئاڵمانه کان به )ئۆم وێڵت( 
ناوزه دیده که ن. )ئۆم وێڵت(یش ته نیا له نێو سنوری پڕۆژه ی سه ربه ستدا، بۆنموونه ، 

هه ڵبژاردنی کۆتاییه کان، که  بوونی منن، په یدا ده بێت. 
ئه گ���ه ر لێره دا بوه س���تین باس���ه که مان س���اده  ده رده که وێت. ئه گه ر ڕاس���ت 
بێ���ت هه ریه کێک له  بابه ته کانی ده وروبه رم له نێو هه ڵوێس���تدا بناس���رێت و کۆی 
بابه ته کانیش هه ڵوێس���ت پێکنه هێنن؛ ئه گه ر ڕاست بێت هه ریه کێک له  ئامێره کان 
له نێو به س���تێنی هه ڵوێس���ته وه  له نێو جیهاندا سه رهه ڵدات، هێشتا ئه و ڕاستییه ش 
وننابێت، که  ده رکه وتنی کتوپڕی ئامێرێکی دیکه  به شداری له  گۆڕانێکی ڕادیکااڵنه ی 
هه ڵوێس���ته که دا ده کات. کاتێک تایه ی پاسکیله که  کتوپڕ په نچه ر ده بێت دووریم له  
ش���ارۆچکه که وه  گۆڕانی به سه ردا دێت؛ دوورییه که  به پێ نه ک به  سوڕانه وه ی تایه ی 
پاس���کیله که  ده پێورێت. ئه و ڕاستییه شم بۆ ده رده که وێت، که  که سه که ی ده مه وێت 
له وێ بیبینم، تاکو من ده گه مه  ئه وێ سواری شه مه نده فه ره که  ده بێت و ده ڕوا. ئه م 
دڵنییاییه  کارده کاته  س���ه ر چه ند بڕیاردانێکی دیکه ش )گه ڕانه وه م بۆ شوێنه که ی 
خ���ۆم یان ناردنی ته له گرامێک و هتد.( ده گونجێت دڵنیا نه بم له وه ی بتوانم له گه ڵ 
ئه و که س���ه دا په یمانه که  دروس���تبکه م و ده بێ که سێکی دیکه  بدۆزمه وه  یان واز له  
پالنه ک���ه  به ته واوی بهێنم. ئایا پڕۆژه که م به  س���ه رنه که وتوو دابنێم؟ له محاڵه ته دا، 
ده ڵێم، نه متوانی پیرۆ له  کاتی خۆیدا ئاگادار بکه م و تێبگه یه نم. ئایا ناس���ینه وه ی 
ئه م بێده سته اڵتییه  نییه ، که  سه ربه س���تییه که م سنوردار ده کات؟ بێگومان نابێت 
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سه ربه ستی هه ڵبژاردنه که م له گه ڵ ئه و سه ربه ستییه ی ده ستمده که وێت تێکه ڵبکرێت. 
به اڵم، هه ڵبژاردنه که شم نییه ، که  لێره دا کایه ده کات چونکه  نه یاربوونی ژینگه  له زۆر 

حاڵه تدا گۆڕانکاری له  پڕۆژه کانمدا دروستده کات. 
پێش ڕه خنه گرتن له  پرسیاره  س���ه ره کییه که ، باشتره  پرسیاره که  دیاریبکه ین، 
ئه گه ر گۆڕانکارییه کانی نێو ژینگه  گۆڕان به سه ر پڕۆژه کانمدا بهێنێنن، ئه وا ده بێت 
له  دوو ئاستدا دایانبنێین. یه که م، خودی گۆڕانکارییه کان به ته نیا ناتوانن کاربکه نه  
سه ر پڕۆژه  بنه ڕه تییه  وازلێهێنراوه که م، که  به پێچه وانه وه ، ده بێت به  پێوه ر بۆیان. 
له به ر ڕۆش���نایی پڕۆژه ی بنه ڕه تی دیکه دا ده بن به  هۆکار بۆ وازلێهێنان له م یان له 
 ئ���ه و پڕۆژه یه ؛ ئه گینا نابن به هۆکار دانانرێن چونکه  ئاگامه ندییه کی-هانده ر هۆکار 
ده ناس���ێت، که  هه ڵبژاردنێکی سه ربه ستی کۆتاییه . ئه گه ر هه وره کان به  ئاسمانه وه  
ڕێگه ی پڕۆژه ی چونه ده ره وه م بگرن له به ر ئه وه یه ، که  له  پڕۆژه  سه ربه س���ته که مدا 
ناسراون و په یوه ندیان به  به های چوونه ده ره وه وه   هه یه ؛ هه نگاوبه هه نگاویش په یوه ندی 
به  من و سروشته وه  و ئه و جێگه یه ی په یوه ندییه که ی له سه ره  هه یه . دووه م، له ژێر 
هیچ بارودۆخێکدا ئه و بابه ته ی سه ریهه ڵداوه  یان ونبووه ، نا بێت به هانده ری وازهێنانم 
له پڕۆژه که . ده بێت بابه ته که ، وه کو ش���تێکی که م له نێو هه ڵوێسته  سه ره کییه که دا 
بناس���رێت؛ پێویسته  ده رکه وتن و خۆش���اردنه وه که ی له ناوببرێت و من خۆمی لێ 
دووربخه مه وه . دواجاریش، له به رده م بابه ته که دا خۆم حوکم به سه ر خۆمدا ده ده م. 
ئێمه  ڕوونمانکرده وه ، که  گازه  سوره  گه رمه که ی ئه شکه نجه دانیش له  سه ربه ستیمان 
دانابڕێت. ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت، که  هه میشه  گرفته کان چاره سه رده کرێن، به ڵکو 
مه حاڵی به رده وامبوون له  ڕه هه ندێکدا ده بێت سه ربه ستانه  پێکبێت. مه حاڵبوونه که  
له ڕێگه ی وازهێنانی سه ربه ستانه ی ئێمه وه  ده که وێته  سه ر شته کان. مانه وه ی جۆره 

 ڕه فتارێک هانی مه حاڵبوونه که  بۆ وازهێنانه که مان نادات. 
کاتێ���ک ئه م ڕاس���تییه  دامه زرا، ده بێ���ت بزانین،  ئاماده بوونی ش���تێکی دراو، 
دوور له وه ی ڕێگربێت بۆ سه ربه س���تییه که مان، سه ربه ستییه که مان داوای ده کات. 
سه ربه س���تییه که ش سه ربه ستییه کی دیاریکراوه ، که  بوونی منه . ئایا من بێجگه  له  
ڕه تدان���ه وه ی ناوه کی بوون-له نێو-خۆ چی دیکه م؟ به ب���ێ ئه و بوون-له نێو-خۆیه ی 
ڕه تی ده ده مه وه  له نێو نه بووندا ونده بم. له  پێش���ه کی]ئه م نوسراوه شدا[ ئاماژه مان 
ب���ۆ ئه و خاڵه  کرد، که  ئاگامه ندی بوونی بوون-له نێو-خۆ بۆ ”به ڵگه ی ئۆنتۆلۆجی” 
به کارده هێنێت. ئه گه ر ئاگامه ندی ئاگای له  شتێک هه بێت، ئه وا پێویسته  ئه و شته  
ڕاس���ته قینه  بێت؛ واته  بوونێکی س���ه ر به  ئاگامه ندی نه بێت. ئێستا ده بینین ئه م 
به ڵگه یه  به رفراوانتره : ئه گه ر من بتوانم به  کارێک هه س���تم، ئه وا پێویس���ته  له سه ر 
ئ���ه و هه بووانه  کاره که م بکه م، که  بوونێکی س���ه ربه خۆیان هه یه  و له  بوونی من و 
کاره که مه وه  جیاوازن. کاره که  بوونی ئه و ش���ته  سه ربه خۆیه  بۆ من ئاشکراده کات، 
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به اڵم مه رجداری ناکات. سه ربه س���تی ئه وه یه  تۆ سه ربه س���تانه  بتوانیت ش���ته کان 
بگۆڕیت. سه ربه س���تی، که وابوو، بوونی گۆڕانه  له  ژینگ���ه دا: البردنی ڕێگره کان و 
به کارهێنانی ئامێره کانه . بێگومان، سه ربه س���تیش ئه و ش���تانه  به  ڕێگر ده بینێت، 
به اڵم له  هه ڵبژاردنی سه ربه س���تانه دا واتاکه یان لێکده داته وه . پێویس���ته  شته کان 
له وێدا بن و دڕندانه  خۆیان ده رخه ن بۆ ئه وه ی سه ربه س���تی هه بێت. سه ربه س���تی 
ئه وه یه  له  کارکردندا و له نێو جیهاندا سه ربه س���ت بیت. ئه گه ر ئه مه  ڕاس���ت بێت، 
سه ربه ستی ئه وه یه  بتوانیت بگۆڕیت و له  پڕۆژه که تدا بوونی سه ربه خۆی هه بووه که  
بناسیته وه . ڕه تدانه وه ی ناوه کی بوونی س���ه ربه خۆی بوون-له نێو-خۆ ده رده خات. 
ئه م سه ربه خۆییه یه  خه س���ڵه تی بوون به شت به  بوون-له نێو-خۆ ده به خشێت. له  
ئاکامدا، ئه وه ی سه ربه ستی له گه ڵ سه رهه ڵدانییدا دایده نێت ده ریده خات، که  مامه ڵه  
له گه ڵ ش���تێک بێجگه  له  خۆی ده کات. کردن، به ته واوی گۆڕانی ئه و ش���ته یه ، که  
ته نیا پێویس���تی به  خۆی بۆ بوونی هه یه ؛ کارکردن له سه ر ئه و شته  ده کرێت، که  
بای���ه خ به کار نادات و به بێ کارکردن هه یه . به بێ ئه مه  کارکاردن له  واتا به ده ره  و 
سه ربه ستیش له ناوده چێت. به گشتی پڕۆژه ی سه ربه ستی هه ڵبژاردنه ، که  ناسینه وه  
و بڕواکردنه  به  جۆرێک به ره نگاری له  ش���وێنێکدا. سه ربه س���تی ده یه وێت به س���ه ر 

به ڕه نگاریکردنی جیهاندا سه رکه وێت.
مادام شته  ده ره کییه کان س���ه ربه خۆن هه موو پڕۆژه یه ک له  دامه زراندنی خۆیدا 
توشی چاوه ڕوان لێنه کراوه کان به  ڕاده یه ک ده بێت. کاتێک ده مه وێ بۆ بینینی پیرۆ 
بۆ گونده که ی نزیکمان بڕۆم، له  ڕێگادا په نچه ربوونه که  و هه ڵهاتنی بایه کی توند و 
هه زاره ه���ا ڕووداوی زانراو و نه زانراوی دیکه  به ره و ڕووم ده بنه وه . هه موویان واتای 
پڕۆژه که م پێکده هێنن. په نچه ربوونه  چاوه ڕواننه کراوه که  پڕۆژه که م ده ش���ێوێنێت. 
به بێ هه ڵبژاردنی من دێته  نێو جیهانه وه . بێگومان، من هه میشه   چاوه ڕوانی ڕووداوه  
چاوه ڕواننه کراوه کانم. ئه گه ر ش���تێک ببێت به  ڕێگ���رم، که  هه رگیز بڕوام نه ده کرد 
ڕووبدات، وه کو الفاو یان هه ره سهێنانی الیه کی چیاکه ، ئه م ڕووداوه  چاوه ڕواننه کراوانه  
به  ڕاده یه ک له پێش���تر ده بینران. وه کو چۆن ڕۆمانییه کان جێگه یه کی تایبه تیان بۆ 
خواوه نده  نه ناس���راوه کان داده نا، منیش له نێو پڕۆژه که مدا په راوێزێک بۆ ڕووداووه  
چاوه ڕواننه کراوه کان دروستده که م. ئه مه ش په یوه ندی به  سروشتی پڕۆژه که وه  نه ک 

توندی باکه  یان ئه و دووربینییه ی ئه زمون ده ستیده که وێت، هه یه . 
ئه م تێبینیانه یه  ڕۆش���نایی نوێ ده خه نه  س���ه ر هه ڵبژاردنی سه ربه ست: هه موو 
پڕۆژه یه کی سه ربه س���تی کراوه ی���ه  و داخراو نییه . هه رچه ن���ده  هه موو پڕۆژه یه ک 
ده بێت به  ش���تێکی تاک، به اڵم له نێو خۆی���دا ئه گه ره کانی گۆڕانکاری هه ڵده گرێت. 
پڕۆژه  له  بونیاده که یدا سه ربه خۆیی له نێو جیهاندا بۆ شته کان داده مه زرێنێت. ئه م 
پێشبینییه ی پێشبین نه کراوه کان له نێو پڕۆژه دا، که  بوونی منه ، یارمه تیمان ده دات 
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له  ڕووداو یان کاره س���اته کان تێبگه ین و له  ئاس���تیاندا سه رسام ڕانه وه ستین. هیچ 
شتێک له نێو جیهاندا شیاوی سه رسوڕمان نییه . هیچ شتێک به بێ بڕیاردانی خۆمان 

له سه ر سه رسوڕمان سه رمان ناسوڕمێنیت. 
بابه تی سه ره کی سه رسوڕمان بوونی ئه م یان ئه و شته  له نێو جیهاندا نییه ، به ڵکو 
له به ر ئه وه یه ، که  جیهان به گشتی هه یه ؛ من فڕێدراومه ته  نێو هه بووه کانه وه ، که  بۆ 
من ناجۆرن. هۆی ئه مه ش ده گه ڕێته وه  بۆ هه ڵبژاردنی کۆتای. من په یوه ندییه کانم 
له گه ڵ هه بووه کاندا هه ڵده بژێرم و هه بووه کانیش په یوه ندییان به  یه کدییه وه  هه یه . 
من هه ڵیده بژێ���رم، که  بچنه  نێو پێکهاته یه کی ناس���راو ی بوونی منه وه . که وابوو، 
نه یاری هه بووه کان ده بێت به  گه واهێک له پێشتر و سه ربه ستییه که م، وه کو  مه رجێک 

هێڵه کانی دیاریده کات. 
هه رکاتێک پرس���یار سه باره ت هه ڵوێس���ت بکرێت پێویسته  له سه ر ئه و خاڵه ش 
س���وربین، که  حاڵه ته  باسکراوه کانی ش���ته کان الیه نی ئه ودیو یشی هه یه . لێره دا، 
ئه گه ر سه ربه س���تی پێش���وه خت نه یاری ش���ته کان به گشتی بناس���ێت ئه وا ئه مه  
هه مان���کات بوونی ده ره ک���ی و ناجۆری بوون-له نێو-خۆ ده س���ه لمێنێت. هه ڵبه ته ، 
نه یاری له  سه ربه س���تییه وه  ڕوو له  شته کان ده کات. ئه مه ش له وێدا ڕووده دات، که  
سه ربه ستی ڕۆشنایی بخاته  سه ر فاکتۆری بوونی خۆی، وه کو بوون-له نێو-شته کاندا 
و بوون-له نێو-خۆی ناجۆره کان. سه ربه س���تی خۆی به الیه نی جیاواز له  شته کانه وه  
ده رده خات)واتایان پێده به خش���ێت و ده یانکات به  ش���ت(. به اڵم له گه ڵ ناس���ینی 
شته  دراوه که دا واتاکه ش خۆی ده سه پێنێت؛ سه ربه ستی دوورکه وتنه وه ی خۆی له  
بوونه -له نێو-خۆ ناجۆره کان ده بێ ببینێت، تاکو  تێپه ڕیانبکات. به پێچه وانه شه وه ، 
هه ڵکه وته  دراوه که  پش���تگیری له  واتا دانانه کانی دیکه شدا ده کات. دوورکه وتنه وه  
له نێو ش���ته  ناجۆره کاندا بۆ بوون-بۆ-خۆ ده گرێته  خۆی. ئه مه  بونیادی سه ره تایی 

هه ڵوێسته  و لێره دا ئاشکرا ده بینرێت. 
له گه ڵ ئه و سه رس���وڕمانه ی له ئاستی شته که دا توشمان ده بێت و ڕووکردنه که ی 
له کۆتایی���دا، سه ربه س���تی بوون���ی ش���ته  دراوه ک���ه ، وه ک���و ئه و ش���ته  لێره دا، 
به رجه سته ده کات)له پێشتر لێره ، له وێ، ئه م یان ئه و شته  نه بوو(. شته  دراوه که ش 
ف���ۆرم وه رناگرێت، به ڵکو هه بوویه کی ڕووته  و ناس���راوه  ب���ۆ ئه وه ی تێپه ڕبکرێت. 
هه مانکات، سه ربه س���تی ڕه تکردنی شته  دراوه که یه  و خۆی، وه کو ڕه تکردنی شته 
 دراوه که  هه ڵده بژێرێت. سه ربه ستی هه موو ڕه تکردنێکی  شتی دراو نییه . له گه ڵ ناسینی 
هه بووه  ڕووته که  و واتا پێبه خشینی، سه ربه ستی بوونی خۆی هه ڵده بژێرێت. گۆڕانی 
شته  دراوه که  کۆتاییه تی و شته  دراوه که ش له به ر ڕۆشنایی کۆتاییه  هه ڵبژێردراوه که دا 
ده بینرێت. که وابوو، سه رهه ڵدانی سه ربه ستی ڕۆشنکردنه وه ی کۆتاییه  له ودیو شته  
دراوه که وه  و ده رخس���تنی ش���ته  دراوه که یه  له به ر ڕۆشنایی کۆتاییه که دا: ئه م دوو 
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بونی���اده  له یه کدی جیانابنه وه  و پێکه وه  هه ن. له دواییدا ڕوونیده که ینه وه ، که  به ها 
هه مه کییه کانی کۆتاییه  هه ڵبژێردراوه کان ته نیا له  ش���یکردنه وه دا داده بڕێن؛ هه موو 
هه ڵبژاردنێک هه ڵبژاردنی گۆڕانێکی دیاریکراوه  به سه ر شته  دراوه  دیاریکراوه که وه . 
هه موو هه ڵوێستێکیش دیاریکراوه . نایاری شته کان و ته واناییان به گشتی له کۆتاییه  
هه ڵبژاێردراوه کاندا ده بینرێن. به اڵم کۆتایی ته نیا بۆ بوون-بۆ-خۆ هه یه ، که  بوونی 
خۆی به  فڕێدراوی له نێو شته  ناجۆره کاندا ده دۆزێته وه . به م خۆ دۆزینه وه یه  هیچی 
نوێ بێجگه  له  واتادانان ناخاته سه ر هه ڵکه وتنه که . ئه و له  فڕیدانه که ی به رپرسه  و 

به  هه ڵوێستی داده نێت. 
له به شی چواره می که رتی دووی]ئه م نوسراوه دا[ بینیمان، که  بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ 
سه رهه ڵدانیدا بوون-له نێو-خۆش ده هێنێته  نێو جیهانه وه ؛ به شێوه یه کی گشتی، به 
 هۆی نه بوونه وه  ش���ته کان یان بوون-له نێو-خۆ ’له وێدا’ ه���ه ن. هه روه ها بینیمان، 
خودی ڕاس���ته قینه  له وێدا، له گه ڵ خه سڵه ته کانیدا به بێ شێواندن یان پێوه نوسان 
هه ن. ئێمه ، له گه ڵ س���ه رهه ڵدانه که ماندا و به ڕه تدانه وه کان: وه کو جیهان، شوێن، 
کات و الیه ن���ه  هێزه کیی���ه کان، لێی جیاده بنه وه . ئێم���ه ، به تایبه تی، بینیمان، که  
هه رچه نده  ش���ته کان)لێوانه که ، شو شه ی مه ره که به که ، ئه م مێزه  و هتد( ده وره یان 
داوین و خودی ئاماده بوونه کانیان ناناس���رێت، ئه گه ر ئێمه  کارێک یان هه ڵوێستێک 
له  داهات���وودا به رانبه ریان دیارینه که ین. ئێمه  ئێس���تا ده توانین له  واتای حاڵه تی 
شته کان تێبگه ین: ئێمه ، هیچ شتێک، بێجگه  له  سه ربه ستییه که مان له  شته کانمان 
جیاناکاته وه ؛ سه ربه ستییه که مان له ڕاستی بوونی ناجۆر و چاوه ڕواننه کراوی شته کان 
به رپرس���ه . ئه و ڕاستییه  ده ناسێت، که  نه یاره  و ئێمه ش له وه  وه  جیاوازین: چونکه  
له سه ر زه مینه ی ڕه تدانه وه  ده رده که وێت و ده بینرێت. که وابوو، پڕۆژه ی سه ربه ستیم 
هیچ بۆ ش���ته کان زیادناکات: ته نیا بوونیان له وێدا ده چه س���پێنێت. بوونیان له نێو 
ئه زمون���دا به رجه س���ته ده کات و له نێو جیهان و کات���دا ده ریانده خات. دواجاریش، 
سه ربه س���تییه که مان بوونی ش���ته کان دوور له  ده س���ته اڵتی ئێمه  و سه ربه خۆ به و 
نه بوونه ی، که  بوونی منه نیش���انده دات  و له  منه وه  جیایانده کاته وه . له به ر ئه وه ی 
سه ربه ستی حوکمی به س���ه ردا دراوه  سه ربه ستی بێت ناتوانێت خۆی هه ڵبژێرێت. 
له گه ڵ ناس���ینی ش���ته  هه ڵکه وتوه کان و تێپه ڕکردنیان هه ڵبژاردن و ڕێکخس���تنی 
ش���ته کان له نێو هه ڵوێس���تدا په یداده کرێن؛ هه ڵکه وتنی سه ربه ستی و بوون-له نێو-
خۆیه  له نێو هه ڵوێستدا له ڕێگه ی ڕووداوه  نه یار و چاوه ڕواننه کراوه کانه وه  ده رده بڕێن. 
که وابوو، من سه ربه س���تییه کی ڕه هام هه یه  و له  ئاستی هه ڵوێسته که شمدا خاوه نی 

لێپرسینه وه یه کی ڕه هام. به اڵم من به بێ هه ڵوێست هه رگیز سه ربه ست نابم. 
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دال. هاوڕێکانم
ژی���ان له نێو جیهانێکدا هاوڕێکانی تێدابێت ته نیا توش���ی ڕووبه ڕوو بوونه وه مان  
له گه ڵ که س���انی دیکه  له  هه موو ش���ه قامێکدا ناکات؛ من خۆشم له نێو جیهانێکدا 
ده دۆزم���ه وه ، که  مامه ڵ���ه  له گه ڵ بابه ته  ئاڵۆزه کاندا ده ک���ه م و واتاکه یان پڕۆژه ی 
سه ربه ستییه که م دروستیانناکات. ئه مه ش، هه روه ها، ئه وه  ده گه یه نێت واتاکه  دراوه  
و ئه و واتایه ش ڕووبه ڕووی واتاکه ی من ده بێته وه ، که  هێشتا به  من نه دراوه . کاتێک 
پرس���یار س���ه باره ت فاکتۆره  بنه ڕه تی و هه ڵکه وتوه که ش ده که ین، که  بوونی ئێمه  
له نێو جیهانێکدا له گه ڵ که سانی دیکه  له نێو هه ڵوێستماندا دیاریده کات، کێشه که  سێ 
الیه نی ڕاسته قینه  ده خاته  پێش، که  هه ڵوێستێکی کۆنکرێتی من پێکده هێنن: ئامێره  
واتاپێبه خش���راوه کان)وه کو، ئیستگه که ، هێما دانراوه کانی هێڵی شه مه نده فه ره که ، 
به رهه مێک���ی هونه ری و تێبینی بۆ هاتووچۆکردن(، ئه و واتایه ی بوونی من هه یه تی 
و ده ید ۆزمه وه )وه کو، نه ته وه که م، ڕه گه زه که م و چۆنیه تی له ش���والرم(، هه روه ها، 

که سانی دیکه ، وه کو بنکه ی ئاماژه کردن بۆ ئه م واتایانه . 
هه مووش���تێک ئاس���ان ده بوو ئه گه ر س���ه ر به  جیهانێک بوومایه  واتاکان له به ر 
ڕۆش���نایی کۆتاییه کانی مندا دروس���تبکرانایه . له محاڵه ته دا وازم له  ئامێره کان له  
چوارچێوه ی هه ڵبژاردنی بوونی خۆمدا ده هێنا؛ ئه م هه ڵبژاردنه  چیاکه  ده کات به  ڕێگر 
و س���ه خت بۆ هه ڵگه ڕان یان ئه و شوێنه ی دیمه نێکی جوانی لێوه  ده بینم؛ کێشه که  
له  واتای چیاک���ه دا نه ده بوو به وجۆره ی خۆی دروس���تیده کات چونکه  من]له وێدا[ 
ده بم به و ڕاس���ته قینه یه ی واتای پێده به خش���ێت. گرفته که  ئاسانیش ده بوو ئه گه ر 
م���ن مۆنادێکی بێ ده رگا و په نجه ره  بوومایه . له ڕێگه یه که وه  بمزانیایه ، که  مۆنادی 
دیکه ش هه یه  و واتای نوێ به و  شتانه  ده به خشن، که  من ده یانبینم. له محاڵه ته دا، 
که  فه یله سوفه کانیش توێژینه وه که یان له سه ر دامه زراندوه ، واتاکانی دیکه  به  ئه گه ر 
داده نێم. دواجاریش فره الیه نی واتاکان به  فره الیه نی ئاگامه ندییه کانه وه  ده به ستینه وه و 
بۆ منیش دانانی واتای نوێ ئاسان ده بوو. به اڵم بینیمان، چه مکی مۆناد خۆ-ویستی 
له نێودا ش���اراوه ته وه  و فره الیه نی واتاکان، که  من به  ڕاستییه وه  ده یانبه ستمه وه  و 
فره الیه نی واتای سیس���ته مه کان، که  هه ریه که یان ئاماژه  بۆ ئاگامه ندییه ک ده کات 
و ئ���ه و ئاگامه ندییه ش من نیم، تێکه ڵده کات. بێجگه  له مه ، له  ئاس���تی ئه زمونێکی 
کۆنکرێتییدا باس���کردنه  مۆنادییه که  ناجۆره . له ڕاس���تیدا، شتێک له  جیهانی مندا 
هه یه ، که  له  فره الیه نی واتاکانه وه  جیاوازه ؛ واتای ده ره کی هه ن، که  من دروس���تم 
نه کردوون. من، ئه و بوونه ی واتا به  شته کان ده به خشێت، خۆم له نێو جیهانێکی پڕ 

واتادا ده دۆزمه وه  به بێ ئه وه ی من درستم کردبن. 
ده شی که سێ بزانێت بۆنموونه  واتاگه لێکی له  ژماره به ده ر به بێ هه ڵبژاردنم له و 
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ش���اره دا هه یه ، که  منی تیدا ده ژیم: س���ه قامه کان، خانوه کان، دوکانه کان و پاس، 
هێمای سه رش���ه قامه کان، مۆس���یقای نێو ڕادیۆکه  و هتد هه ن. له  ته نیاییدا بوونی 
ڕووت ده دۆزم���ه وه ؛ بۆنموونه ، ئه م به رده  ده بینم؛ واته  ئه و هه بووه  له وێدایه  و هیچ 
له ده ره وه یدا نییه . له گه ڵ ئه مه شدا، واتای پێده به خشم، وه کو ”پیایدا سه رده که وم”و 
”لێ���ی دوور ده که وم���ه وه ”، ”بیری لێده که مه وه ” و هت���د. کاتێک ده چمه  ئه ودیوی 
ش���ه قامه که وه  و کۆشکێک ده بینم ئه و کۆش���که  هه بوویه کی ڕووت نییه  من له نێو 
جیهاندا به رجه سته یبکه م. من نابم به  هۆکاری سه رهه ڵدانی ’ئه و’؛ به ڵکو واتاکه ی، 
که  بۆ م���ن ده رده که وێت س���ه ربه خۆیه . من ده یده ۆزمه وه ، ده زانم کۆش���که که  بۆ 
جێنشینیبوونه ، فه رمانگه ی کارخانه ی گازه  یان زیندانه  و هتد. لێره دا، ئه م واتایه  
هه ڵکه وته  و س���ه ر به  هه ڵبژاردنی من نییه ؛ وه کو ڕاسته قینه یه کی بوون-له نێو-خۆ 

به هه مان ناجۆرییه وه  خۆی ئاماده کردوه . 
به هه مانشێوه ش، پێکه وه بوونی الیه نه  نه یاره کان له نێو شته کاندا پێش ئه زمونه که م 
خۆی ده رخستوه . هێماکه  بۆ من دانراوه  و له سه ری نوسراوه ؛ ”خێرایی که مکه ره وه ”، 
”له سه رخۆ پێچبکه وه ،””قوتابخانه یه  خێرا مه ڕۆ”، ”شوێنی مه ترسییه ”، ”پاش سه د 
مه تر پردێکی باریک هه یه” و هتد. ئه م واتایانه  به س���ه ر شته کانه وه  ڕاسته وخۆش 
په یوه ندییان به  منه وه  هه یه . من له  شوێنی په ڕینه وه  ده چمه  ئه وبه ری شه قامه که . 
ب���ۆ کڕینی ئه وه ی ده مه وێت ده ب���ێ بچمه  ئه و دوکانه . دواجاری���ش، ئه م ئامێره ، 

بۆنموونه  پاندانه که ئه م یان ئه و فۆڕمه ی پێ پرده که مه وه . 
ئایا هه موو ئه م ش���تانه  سه ربه س���تییه که م س���نوردار ناکه ن؟ ئه گه ر ش���وێن 
نه خشه ی که س���ه که  نه که وم ڕێگاکه م ونده که م و ده که ومه  سه ر شه قامێکی دیکه ، 
ش���ه مه نده فه ره که ش جێم ده هێڵێت و هتد. ئه م هێمایانه ، وه کو ”چوونه ژووره وه ” و 
”چوونه ده ره وه ” پێویس���تن. واتای ئه م هێمایانه  له سه ر ده رگاکان نوسراوه . منیش 
په یڕه ویان ده که م. ئه وان الیه ن���ه  نه یاره کان زۆرتر ده که ن. ئه گه ر منیش ملکه چی 
ئه م سیس���ته مه  بم، ئه وا ده بێت هه مووکاتێک پشتی پێببه ستم. ده شێ سوده کانی 
بۆ من بوه ستن؛ له  کاتی جه نگدا یان کاتێک من له نێو پڕۆژه که مدا گیرده خۆم، له  
پێویستییه کانم بێبه ری ده بم تاکو به  کۆتاییه کانم بگه م. به تایبه تی، ئێمه  ته ماشای 
هێم���ا، ئاگادارییه کان و قه ده غه کراوه کانمان کرد، ک���ه  به و جۆره ی ڕوو له  هه موو 
که س���ێک ده که ن ڕوو له  منیش ده که ن. منیش له  په یڕه ویکردنیان ده چمه  ڕیزه وه و 
خۆم ته س���لیمی ئامانجی مرۆڤایه تی ده که م، که  هه موو که س���ێکه . که وابوو، مادام 
من ئه و کۆتایی���ه م، که  هه ڵمبژاردووه  و ئامێره کانیش بۆ ناس���ینه وه ی کۆتاییه که  
هه رچیی���ه ک بن، ئه وا گۆڕانم به س���ه ر بوونمدا هێناوه . هه مان���کات، مادام جیهان 
له نێ���و ته کنیکه  به کارهێنراوه کانی منه وه  خۆی ده رده خات، ئه وا جیهانیش گۆڕانی 
به سه ردا دێت. ئه و جیهانه ی له نێو به کارهێنانی پاسکیله که ی منه وه ، ئوتومۆبیلێک و 
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شه مه ندفه ر ده ناسرێت ڕوخساری له سه ر ئه و ئامێرانه  نیشانده دات، که  من به کاریان 
ده هێنم؛ که وابوو، جیهان ڕوخساری خۆی بۆ هه موو که سێک ده رده خات. ئاشکراشه ، 
که سێک ده ڵێت، سه ربه س���تییه که م له  هه موو الیه ک له  من ڕاده کات؛ هه ڵوێستێك 
وه کو به س���تێنی واتاکان بۆ جیهان، له  چوارده وری سه ربه ستی هه ڵبژاردنه که  و له  
خۆ  بوونه که مه وه  نییه ؛ به ڵکو حاڵه تێک هه یه ، که  به س���ه رمندا س���ه پێنڕاوه . ئه م 

گرفته یه  ئێمه  ده مانه وێ ڵێی بکۆڵێنه وه . 
بێگومان بوونم له نێو جیهانێکدا، که س���انی دیکه شی تێدا بژی به های فاکتۆری 
خ���ۆی هه یه . ئاماژه ش ب���ۆ فاکتۆری بنه ڕه تی ئاماده بوونی که س���انی دیکه  له نێو 
جیهان���دا ده کات. ئه مه ش ئه و فاکتۆره یه ، بینیمان، له  بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوون-
بۆ-خۆوه  ده رناچێت. هه رچه نده  ڕه گی فاکتۆری بوونمان قوڵتر داده کوتێت، هێشتا 
له  فاکتۆری بوونی ئێمه وه ، مادام دووه میان هه ڵکه وتنی بوون-بۆ-خۆ به  پێویس���ت  
داده نێت، هه ڵناقوڵێت. باشتره  بڵێین: بوون-بۆ-خۆ له نێو فاکتۆردا هه یه ؛ بوونی ئه و 
له گه ڵ ڕاس���ته قینه یه کی سه ر به  یاسا نابێت به  یه ک و ته نانه ت له گه ڵ هه ڵبژاردنی 
سه ربه ستیشدا یه ک ش���ت نین. له نێو فاکتۆره کاندا یه کێکیان، وه کو بوون-له نێو-
جیهاندا-له گه ڵ-که س���انی دیکه دا، نه  له  شتێکی دیکه وه  ده درێت نه  ده سه لمێنرێت. 
ئه م فاکتۆره  پێویس���تی به  سه ربه س���تی من بۆ دۆزینه وه ی هه بێت یان نه بێت له  

دواییدا باسیده که ین. 
فاکتۆر له م ئاس���ته دا له گه ڵ ده رکه وتنی مندا ده رده بڕێت، که  به  هۆی ته کنیکه  
ب���ه  کۆمه ڵ و له پێش���تر پێکهاتووه کانه وه  بۆ دۆزین���ه وه ی جیهانێک، که  واتاکه ی 
له ده ره وه ی بوونی مندایه ، خۆی ده سه پێنێت. ته کنیکه کان من بۆ شته  کۆمه ڵه کان 
ده گه ڕێننه وه : وه کو ڕه گه زی مرۆڤایه تی، نه ته وه ، کۆمه ڵه  پیشه ییه کان و خێزان. 

پێویس���ته  زۆرتر له س���ه ر ئه م فاکتۆره  بدوێین: له ده ره وه ی بوونمدا بۆ-که سانی 
دیکه ، که  له دواییدا باس���یده که ین، ته نیا ڕێگه یه کی ئ���ه رێ بۆ دانانی فاکتۆره که م 
به کارهێنانی ته کنیکه  دروستکراوه کانه ، که  له  ئه وانه وه  په یداده بێت. پێناسه کردنی 
بوونم، وه کو ئه ندامێکی س���ه ر به  ڕه گه زی مرۆڤایه ت���ی په یوه ندی به  به کارهێنانی 
ته کنیکه  س���ه ره تایی و گشتییه کانه وه  هه یه : بۆنموونه ، بزانیت چۆن ده ڕۆیت، شت 
بکڕیت، چۆن حوکم به س���ه ر بابه ته کاندا بده یت، زمان به کاربهێنیت، بزانیت چۆن 
ڕاستی له  ناڕاستی جیابکه یته وه  و هتد. به اڵم ئه م ته کنیکانه  له الی ئێمه  ڕووتکراوه و 
له  فۆرمێکی هه مه کییدا نین: گوتن ده نگه کان و واتای وشه کان به گشتی ناگرێته وه ؛ 
ئه وه ی���ه ، که  بزانیت چۆن به  زمانێک بدوێیت و ل���ه  ڕێگه یه وه  خۆت به  یه کێک له 
 ئه ندامانی مرۆڤایه تی له س���ه ر ئاس���تی ئه و نه ته وه یه  دابنێیت. هه روه ها، گوتن ئه و 
زانینه  ڕووتکراوه یه  نییه  سه باره ت زمانه که  هه تبێت، که  فه رهه نگه  ئه کادیمییه کان 
پێناسیده که ن و ڕێزمانه که ی ڕوونده که نه وه ؛ به ڵکو ئه وه یه  که سێک بتوانێت له ودیو 



517

گۆڕانکارییه کانه وه  و دیارده ی ناوچه گه ری پیش���ه یی و خێزانه وه  به کاری بهێنیت و 
بتوانێت بڵێت، ڕاسته قینه ی بوونم، وه کو ئه ندامێکی سه ر به  کۆمه ڵگای مرۆڤایه تی 
به  نه ته وه که مان، ڕاس���ته قینه ی س���ه ر به  نه ته وه ش له  خێزان، ناوچه  و پیشه یه . 
ڕاس���ته قینه ی گوتنیش زمانه  و زمانیش دیالێکت، ش���ێوه زمانی ب���ازاڕی و زاراوه  
تایبه تییه  به کارهاتووه کانه . به پێچه وانه ش���ه وه ، ڕاس���تی دیالێکت زمانه  و ڕاستی 
زمانی���ش گوتنه . ته کنیکی کۆنکرێتی، که  په یوه ندی خۆمانی به  خێزان و ناوچه وه  
پێ دیاریده که ین، ئاماژه ی بوونمان بۆ بونیادێکی گش���تیتر، که  واتاو ناوه ڕۆکه کان 
پێکده هێنێت، ده کات؛ ئه وانیش ئاماژه  بۆ الیه نی گشتیتر ده که ن، تاکو به گشتیترین 

و ساده ترین ناوه ڕۆک ده گه ین، که  له  جیهاندا هه موو تاکێک هه یه تی. 
بوون به  فه ره نسی، بۆنموونه ، ئه و ڕاستییه یه ، که  ساڤۆیاردی بیت. به اڵم مه رج 
نییه  هه موو که سێکی ساڤۆیاردی له ناوچه ی ساڤۆیدا بژی؛ هه زار خه سڵه تی دیکه شی 
هه یه ، وه کو به  زستان خلیسکان له سه ر به فر بکات و بۆ گواستنه وه  به کاریبهێنێت. 
هه روه ها، په یڕه وی میتۆدی فه ره نس���ی بۆ خلیس���کان نه ک میتۆدی ئارڵبێرگ یان 
نه رویج���ی بکات. به اڵم مادام چیا به فراوییه کان و لوتکه  س���پییه کانی به  ته کنیک 
هه س���تیان پێده کرێت ئه وا واتای خلیسکانی س���ه ربه فری فه ره نسی ده دۆزینه وه . 
به گوێره ی ئ���ه و میتۆده که ی که س���ه که  وه ریده گرێت. میت���ۆدی نه رویجی، که  بۆ 
به رزایی ته خت یان میتۆدی فه ره نسی بۆ به رزایی لێژ باشتره ، ئه وا خۆده رخستنی 
به رزاییه که  به  ته ختی یان لێژی ده که وێته س���ه ر پێداهه ڵگه ڕانه که  بۆ ئه و که س���ه ی 
سواری پاسکیله که بووه  و دانانی پاسکیله که ش له سه ر گێڕی بۆش یان خواره وه . 
که وابوو، فه ره نس���ییه ک ”گێڕ”ی فه ره نس���ی بۆ هاتنه خواره وه ی به س���ه ر به رزاییه  
به فرینییه ک���ه دا هه ڵده بژێرێت. ئه م گێڕه ش جۆرێک له  به رزایی بۆ ئه و ده رده خات. 
ئه و واتایه  ده به خش���ێت، که  چیا ئه ڵپییه کانی سویس���را ی���ان باڤاریا، تێله مارک 
یان یورا هه میش���ه  واتایه ک، چه ند س���ه ختییه ک، ئامێره ئاڵ���ۆزه کان یان کۆمه ڵی 
ڕووداوی نه یاری ئاڵۆزی فه ره نسی بۆ ئاماده ده که ن. به هه مانشێوه ش، ئاسانه  ئه وه 
 نیشانبده ین، که  زۆربه ی هه وڵدانه کان بۆ پێناسه کردنی چینی کرێکار له  وه رگرتنی 
پێوه رێ���ک بۆ به رهه مهێنان، به رهه مخۆری یان جۆرێک دیدی جیهانگه رانه  له  گرێی 
هه ستکردن به که می دێته کایه وه؛ له  هه موو حاڵه تێکدا کۆمه ڵێ ته کنیک بۆ باسکردن 
و تێگه یشتین له  جیهان له ودیو ئه و شته ی به ”پرۆلیتاریای ڕۆاڵه تی” ناوزه دیده که ین، 
له گه ڵ دژوه ستانه  توندوتیژه که یدا، جه ماوه ره  که ی، الیه نی خۆده رخستنه کانی و ئه و 

کۆتاییانه ی ڕۆشنایی ده خرێنه  سه ر به شداریده که ن. 
ئێس���تا، ئاش���کرایه  بوونم به  یه کێک له  ئه ندامی چینێک ی���ان نه ته وه یه ک له  
فاکت���ۆری من���ه وه ، وه کو بونیادێک���ی ئۆنتۆلۆجی ده رنه چ���ووه . فاکتۆری بوونم، 
بۆنموونه ، له دایکبوون و ش���وێنی له دایکبوونم په یوه ندییان به  تێگه یش���تنمه وه  بۆ 
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جیهان و بوونی خۆم به  ڕێگه ی ته کنیکی دیاریکراوه وه  هه یه . ئه م ته کنیکانه ی من 
هه ڵمنه بژاردوون واتا به  جیهان ده ده ن. ده ریده خه ن من نه توانم بڕیار له سه ر کۆتاییم 
بده م. گرنگیش���ه  من جیهان له چ ش���ێوازێکدا ده ناسم، ئاسان و دژوه ستانی چینی 
پرۆلیتاریای جیهانی یان له نێو په یوه ندییه  بورژوازییه کاندا بێت. من فڕێنه دراومه ته  
نێو بوونێکی ڕووته وه ، به ڵکو له نێو جیهانی کرێکار، فه ره نسایی، جیهانی لۆرین یان 

خواروو، که  به بێ من واتای خۆیان هه یه،  دانراوم. 
باسه رنجێکی وردتر بده ین. له پێشتر باسمانکرد، که  نه ته وه که م سه ر به  ڕاستی 
ئه ندامبوونی منه  له  ناوچه ، خێزان یان گروپێکی پیش���ه ییدا. ئایا پێویسته  لێره دا 
بوه ستین؟ ئه گه ر زمان ڕاستی دیالێکت بێت، ئایا دیالێکت ده بێت به  راسته قینه یه کی 
کۆنکرێتی؟ ئایا زاراوه  تایبه تییه  پیشه ییه کانی ’ئه وان’ به کاریده هێنن یان دیالێکتی 
ئه لساتی یاساکان دیاریده کات؟ ئایا ئه مه  دیارده ی سه ره تاییه ، که  بناخه که ی له سه ر 
فاکتۆری ڕووت و هه ڵکه وتنی بنه ڕه تی داده مه زرێت؟ ده شێ توێژینه وه ی زمانه وانی 
لێره دا توش���ی هه ڵه کردن بێت؛ ئامار ڕۆش���نایی ده خاته  سه ر ده نگه  نه گۆڕه کان، 
فۆنه تیک یان گۆڕانکارییه  سێمه نتیکه کانی زمانه  دراوه که ؛ ڕێگه مان ده ده ن فۆمینه  
و مۆرفۆمینه ی زمانه  دراوه که  پێش���بخه ین، که  وشه  به  دیارده یه کی تاکه که س به 

 واتا و مێژووه که یه وه  ده رده خات.
تاکه کان کاریگه رێتی که میان به س���ه ر گه ش���ه کردنی زمان���ه وه  هه یه . فاکتۆره  
کۆمه اڵیه تییه کان، وه کو داگیرکردن، ڕێگاوبان و په یوه ندییه  بازرگانییه کان هۆکاری 
بنه ڕه تین بۆ گۆڕانی زمان. ئه مه ش له به ر ئه وه یه ، که  پرس���یار له  ئاستێکی ڕاستی 
ش���ته  کۆنکریتییه ک���ه دا دانه نراوه . ئێم���ه ش ته نیا ئه وه  ده بینین، ک���ه  به  دواییدا 
ده گه ڕێین. بیریاره  سایکۆلۆجییه کان لێکیانداوه ته وه ، که  وشه  توخمێکی کۆنکریتی 
گوتن نییه . ته نانه ت وشه ی دیالێکتیش یان خێزان به  خه سڵه تی تایبه تی خۆیه وه  
نابێت به و توخمه ؛ بونیادی س���ه ره تایی گوتن ڕس���ته یه . له نێو ڕسته دا وشه  ڕۆڵ 
ده بینێت؛ له ده ره وه ی ڕاس���ته دا وش���ه  ته نیا ڕۆڵی پێشنیاری هه یه . له نێو گوتاردا 
خه سڵه تی)هۆلۆفره س���تیک(ی ده رده که وێت. ئه مه ش واتای وشه  سنوردار ناکات، 
به ڵکو ده یکات به  به شێکی دانه بڕاوی به ستێنه که ، وه کو فۆرمی دووه م له نیو فۆرمه  
سه ره کییه که دا. به بێ ڕیکخستنه  ئاڵۆز و چاالکه که ، که  خۆی تێدا به رجه سته ده کات 
وشه  له ده ره وه دا بوونێکی ڕاسته قینه ی نییه . پێش به کارهێنانی بۆ ئه و مه به سته ی 
دانراوه  له نێو ئاگامه ندی یان ئه ودیو ئاگامه ندی بوونی نییه : ڕسته  له  وشه کان پێک 
نایه ت. هێش���تا به مه ش ڕازی نابین. پۆلهان له )فلورس دی تاربس(دا نیشانیداوه ، 
که  ته واوی ڕس���ته کان، ”شوێنه  هاوبه شه کان”، له پێش به کارهێنانیان دروستنابن. 
ئه گه ر له ده ره وه دا خوێنه ر ته ماش���ایان بکات ته نیا شوێنه  هاوبه شه کانن، که  تیایدا 

په ره گرافه کان ڕێکده خرێن. 
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ب���ه اڵم به گوێره ی ڕوانینی نوس���ه ره که  خه س���ڵه ته  ناس���راوه کانیان ده گۆڕێت. 
ئه گه ر ئه مه  ڕاس���ت بێت، ئه وا وشه کان، ڕسته سازی و ڕسته  ئاماده کراوه کان پێش 
به کارهێنانیان په یدا نابن. مادام یه کێتی ده ربڕین ڕس���ته یه کی واتاداره  ئه وا ڕسته  
ده بێ���ت به کردارێکی پێکهێنراو، که  ئ���ه و به رزێتییه ی ڕه تیده کات و ڕوو له  کۆتایی 
ده کات، ده یناس���ێت. تێگه یشتن له  وشه  له به ر ڕۆش���نایی ڕسته دا تێگه یشتنه  له 

 شتێکی دراو له نێو هه ڵوێستدا و هه ڵوێستیش له به ر ڕۆشنایی کۆتاییه کاندا. 
بۆ تێگه یش���تن له  ڕس���ته یه کی گوتراوی به رانبه ره که م، له ڕاس���تیدا، ده بێت له  
ڕێگاکان���ی جواڵنی به رزێتییه که ی ئه و تێبگه م. ده بێ���ت منیش له گه ڵ ئه ودا خۆم 
له به رده م ئه گه ر و کۆتاییه کاندا دابنێم. زمانی گوتراو هه میش���ه  له نێو هه ڵوێسته وه  
ڕاڤه ده کرێت. ئاماژه کردن بۆ ئاووهه وا، ش���و ێن و کات، ژینگه ، ش���وێنی ش���ارێک، 
ناوچه یه ک یان واڵتێک پێش وش���ه که  ده کرێ���ت. خوێندنه وه ی ڕۆژنامه کان و باری 
ته ندروستی پیرۆ و په ریشانییه که ی، ئه م به یانییه ، که  بینیم و ساڵوی لێکردم، بۆ 
من به سن تێبگه م، که  شته کان به  چاکی به ڕێوه  ناڕۆن. ته ندروستی ئه و نییه ، که  
خراپه ، مادام ده موچاوی ئاڵ دیاره ، کاره که  و خانوه که ش���ی نییه ؛ به ڵکو حاڵه تی 
شار یان واڵته که مانه . من ئه وه م ده زانی. له  پرسیارکردنه که شمدا، ”شته کان چۆن 
به ڕێوه  ده چن؟” من ڕاڤه ی وه اڵمدانه وه که ی ده که م؛ من خۆم بۆ ئاس���ۆی چوارالیی 
گواس���ته وه  و ئاماده ش���م له وێوه  ب���ۆ الی پیرۆ بگه ڕێمه وه  تاکو ل���ه  ئه و تێبگه م. 
گوێگرتن له  گفتوگۆ ”گوتنه  له گه ڵ”، نه ک له به ر ئه وه ی بۆ ڕاڤه کردن السایی یه کدی 
ده که ینه وه ، به ڵکو له  بنه ڕه ته وه  خۆمان به ره و ئه گه ره کان ده که ین به  پڕۆژه  و ده بێت 
له  جیهانیش تێبگه ین. ئه گه ر ڕس���ته  پێش وشه  بکه وێت، ئه وا ئاماژه  بۆ گوته بێژ، 
وه کو بناخه یه کی کۆنکریتی گوته که ی ده که ین. له وه  ده چێت وشه  ’ژیان’ی هه بێت 
ئه گه ر که س���ێک له  ڕس���ته کاندا و له  کاته  جیاوازه کاندا به کاریبهێنیت. ئه م ژیانه  
وه رگی���راوه  له  ژیانی ئه و بابه ته  ده چێت له  فلیمی فه نتازییدا ده یبینین؛ بۆنموونه ، 
ئه و چه قۆیه ی له خۆیه وه  هه ر مێکه  قاش���ده کات. خرانه  پ���اڵ یه کتره  کتوپڕیه کان 
کاریتێده کات؛ هونه رێکی سینه ماتۆگرافییه ؛ له نێو کاتێکی جیهاندا پێکهاتوه . ئه گه ر 
له  کاتی پڕۆژه ی س���ینما تیک یان فلیمی مۆرفۆلۆجیدا وش���ه کان بژین، ئه وا کۆی 
ڕسته که  دروستناکه ن؛ وه کو ئه و ڕێگایانه ی حاجیه کان یان کاروانچییه کان شوێنیان 
ده که ون ئه وانیش ده بن به  ئاس���ه واری تێپه ڕبوونی ڕس���ته کان. ڕس���ته  پڕۆژه یه که  
له به ر ڕۆشنایی ڕه دانه وه ی شته  دراوه که )ئه و شته ی که سێک ده یه وێت دیاریبکات( 
کۆتاییه که  دیاریده کرێت. ئه گه ر شته  دراوه که ، وه کو وشه  ڕسته که  دیاری نه کات، یان 
به پێچه وانه وه  ڕسته  بۆ ڕۆشنکردنه وه ی شته دراوه که  پێویست بێت و وشه ش له به ر ده م 
تێگه یشتندا ڕاگرێت، ئه وا ڕس���ته  ده بێت به  ساتێکی هه ڵبژاردنه  سه ربه سته که م و 
که س���ه که ی له گه ڵمدایه  تێیده گات. ئه گه ر زمان ڕاسته قینه ی گوتن بێت، دیالێکت 
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و زاراوه  تایبه تییه کان ڕاس���ته قینه ی زمان بن، ئه وا ڕاسته قینه ی دیالێکت کارێکی 
سه ربه ستی واتا دانانه ، که  من هه ڵیده بژێرم. ئه م کاره  سه ربه سته ش وشه ڕیزکردن 
نییه . به دڵنیاییه وه ، ئه گه ر وشه  ڕیزکردنێکی ڕووت یان ته نیا شوێنکه وتنی یاساکانی 
ڕێزمان بوایه  ئه وا سنوردارێتی فاکتۆر به سه ر سه ربه ستی گوته  بێژه که دا ده سه پێنرا؛ 
سنوردارێتییه که  به ستراوه  به  فۆنه تیك و سروشتی پێکهاتووی وشه کانه وه ، زاراوه  
به کارهێنراوه کان و زاراوه  تایبه تییه کانی گوته بێژه که وه  ئه وه ش���مان ڕوونکرده وه ، 
که  ئه م حاڵه ته ش دروس���ت نییه . له م دواییه دا س���ه لمێنراوه ، که  وش���ه کان جۆره  
سیسته مێکی ژیان و یاسای دینامیکیه تی گوتنیان هه یه . ژیانێکی نا-که سی لۆگۆسه  
یان به کورتییه که ی، گوتن سروش���ته  و به ڕاده یه کیش مرۆڤ ده بێت ملکه چی بکات 
تاک���و بتوانێت به کاری بهێنێت. هه ندێک جار مرۆڤ گوت���ن به  مردوو ”بۆنموونه ، 
گوت���راوه ” داده نێ���ت و ژیانێکی نا-که س���ی و هیزی ده داتێ. ج���ۆره  په یوه ندی و 
جیابوونه وه یه کی بۆ داده مه زرێنێت، که  له  سه ربه س���تی که س���ێتی بوون-بۆ-خۆی 
گوته بێژه وه  س���ه ریانهه ڵداوه . خه ڵکی گوتن ده که ن به  زمان، که  بۆ خۆی ده دوێت. 
ئه مه ش هه ڵه یه  و نابێ ڕووبدات. ئه گه ر مرۆڤ له نێو ئه و ته کنیکانه وه  به رجه س���ته  
بێ���ت، که  خۆیان کارده که ن، زمانێک خۆی بدوێت، زانس���تێک خۆی دابمه زرێنێت، 
شارێک به گوێره ی یاس���اکانی خۆی، خۆی دروستبکات؛ ئه گه ر واتاکان چه سپاوبن 
و به رزێتی مرۆڤیش بناس���ینه وه ، ئه وا ڕۆڵی مرۆڤ وه کو ڕۆڵی ئه و که شتییه وانه ی 
لێدێت به گوێره ی خێرایی با و ش���ه پۆله کان که شتییه که  ده خاته گه ر. به اڵم هه موو 
ته کنیکێک بۆ گه یش���تنی به و کۆتاییانه ی مرۆڤ ده یخوازێت پێویستی به  ته کنیکی 
دیک���ه  هه یه ؛ بۆنموونه ، بۆ به ڕێوه بردنی که ش���تییه که  ده ب���ێ بدوێت. ئه مه ش به 
 ته کنیکی  ته کنیکمان ده گه یه نێت-که  خۆی به ڕێوه ده بات و له م حاڵه ته دا بۆ هه میشه  
خاوه ن ته کنیکه که  ونده که ین. له الیه کی دیکه وه ، به  گوتن وشه  بهێنینه کایه وه  ئێمه  
په یوه ندییه  پێویس���ته کانی نێوان ته کنیکه کان له نێو ڕسته دا ناشارینه وه . باشتره  
پێویس���تییه که  دامه زرێنین. بۆ دامه زراندنیش���ی یان بۆ ئاش���کراکردنی په یوه ندی 
نێوان وش���ه کان له گه ڵ یه کدیدا، ده بێت له نێو ئه و تێهه ڵکێش���ه یه دا یه کبگرن، که  
له وانه وه  په یدا نابێت. به شاردنه وه ی تێهه ڵکێشراوه که ی به  ”گوتن” ناوزه دده کرێت، 
یه کگرتنه که  هه ڵده وه ش���ێته وه ؛ هه ریه کێک له  وش���ه کان بۆ شوێنی ته نیای خۆی 
ده گه ڕێته وه  و واتاکانی ونده کات. که وابوو، له نێو پڕۆژه  سه ربه س���ته که ی ڕسته وه  
یاس���اکانی گوتن داده مه زرێن؛ به  گوتن ڕێزمان دروس���تده که م. سه ربه ستی ته نیا 

بناخه یه کی گونجاوی یاساکانی زمانه . 
بێجگ���ه  له مه ، بۆ کێ یاس���اکانی زمان هه ن؟ پۆڵهان وه اڵمی ئه م پرس���یاره ی 
داوه ته وه و ده ڵیت: بۆ گوته بێژه که  نین، به ڵکو بۆ بیس���ه رن. گوته بێژه که  واتاکان 
هه ڵده بژێرێت و وش���ه کان ڕیزده کات. ته نیا په یوه ندییک له نێوانیاندا ببینێت خۆی 
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دروستیکردون. له  ئاکامدا، ئه گه ر دوو یان زۆرتر وشه  بدۆزینه وه ، که  نه ک په یوه ندی 
به ڵکو زۆرتر له نێوانیاندا پێناسده کرێت ئه مه ش واتای زۆریان به  ڕیزکراوی یان دژی 
یه کدی پێده به خش���ێت، ئه گه ر ”به شی شه یتان”ی تێدا بێت، ئه وا ئه مه  له ژێر دوو 
جۆر بارودۆخدا ڕووده دات: )1( ده بێت وشه  ڕیزکراو و ئاماده کراوه کان پێکهاته یه کی 
واتاداریان هه بێت؛)2( تێهه ڵکێشکردنه که   له ده ره وه دا ببینرێت، بۆنموونه ، که سێکی 
دیکه  بیبینێت و ش���فره یه کی واتا به خش���ی پێکهاته که ش بێت. ل���ه م حاڵه ته دا، 
هه ریه کێک له  وش���ه کان واتایه کی چوارگۆش���ه یی پێده به خش���رێت و به  وشه یه کی 
دیکه وه  ده به سترێته وه . پێکهاته که ش چه ند واتایه ک په یداده کات. تێگه یشتن له  واتا 
ڕاسته که )بۆنموونه ، ئه وه  ی گوته بێژه که  به  ویستی خۆی ده ریده بڕێت( واتای جیاوازتر  
به  ده سته وه ده دات، به اڵم نایانشارێته وه . گوتن، که  پڕۆژه یه کی سه ربه ستانه ی منه  
یاس���ای جیاوازی بۆ که سانی دیکه  هه یه . یاساکانیش بۆ خۆیان له نێو تیهه ڵکێشه  
بنه ڕه تییه که دا کارده که ن. ده توانین جیاوازییه کی ئاشکرا له نێوان ڕووداو ”ڕسته ” و 
ڕووداوی سروشتیدا دیاریبکه ین. فاکتۆری سروشتی له گه ڵ یاسا به رجه سته بووه که دا 
ته بایه  و یاس���ایه کی ده ره کی به رهه مهێنانه . ڕسته ، وه کو ڕووداو یاسای سیسته می 
خۆی هه ڵده گرێت و له نێو پڕۆژه  سه ربه س���ته که دا بۆ دانانی یاسا)بۆنموونه  یاسای 
ڕێزمانی( په یوه ندی نێوان وشه کان دروستده کات. له ڕاستیدا، له  ئاستی بیسه ردا هیچ 
یاس���ایه کی گوتن نییه . گوته  پڕۆژه یه کی سه ربه ستی واتادانانه ، هه ڵبژاردنی بوون-
بۆ-خۆ دیاریده کات و بۆ ڕاڤه کردن له نێو هه ڵوێستێکی جیهانگه رییدا ئاماده یده کات. 
ئه وه ی سه ره کییه  هه ڵوێسته که یه ، که  من تیایدا له واتای ڕسته که  تێده گه م؛ خودی 
واتاکه ش ش���تێکی دراو نییه ، به ڵکو کۆتاییه کی هه ڵبژێردراوه ، که  سه ربه س���تانه  

واتاکانی دیکه  تێپه رده کات. ڕاسته قینه یه که  زمانناسه کان ڕووبه ڕووی ده بنه وه . 
له م ڕاسته قینه یه وه ، شیکردنه وه یه کی به ره ودوا ڕۆشنایی ده خاته  سه ر بونیادی 
ساده تر و گشگرتر، که  له  نه خشه دانانی یاسا ده چێت. به اڵم نه خشه دانانه که ، وه کو 
کارکردنی یاس���اکانی دیالێکت، له نێو خۆیاندا ڕووتکراوه ن. پێش حوکمدان به سه ر 
پێکهێنانی ڕس���ته  و تێپه ڕین به سه ریاندا له نێو ڕسته  و به  هۆی ئه وه وه  هه یه . له م 
ڕووه وه ، ڕاس���ته  سه ربه ستانه  یاسا بۆ خۆی داده نێت. ئێمه ش، لێره دا، خه سڵه تی 
بنه ڕه تی هه موو هه ڵوێستێک ده دۆزینه وه ؛ له گه ڵ تێپه ڕکردنی شته  دراوه که دا)وه کو 
یاس���اکانی زمان( پڕۆژه ی سه ربه ستی ڕس���ته  ده بێت به  هۆکاری سه رهه ڵدانی ئه و 
شته  دراوه )یاساکانی سیس���ته می وشه  و دیالیکتیکی ده نگه کانی(. به اڵم پڕۆژه ی 
سه ربه ستی ڕسته  ئه و نه خشه دانانه یه ، که  بیر له  شته  دراوه که  ده کاته وه ؛ به ته نیا 
بیرکردنه وه  نییه ، به ڵکو ده یه وێت بگات به و کۆتاییه ی له ودیو شته  په یدابووه کانه وه  

هێشتا په یدا نه بووه  و له ڕێگه ی ئه وانه وه  واتاکه  دروستده کات. 
که وابوو، ڕسته  سیسته می وشه کانه  و وشه کانیش ته نیا له و سیسته مه دا ده بن به  
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وش���ه . ئه مه ش بۆچوونی زمانه وان و ده روونناسه کانیشه  و شه رمه زارییه که شیان بۆ 
ئێمه  ده بێت به  دژه  به ڵگه ؛ ئه وان له و باوه ڕه دابوون بۆ پێکهێنانی گوتن خوله یه کی 
بازنه ییان دۆزیوه ته وه  و گوایه  بۆ گوتن ده بێت که سه که  بیرۆکه کانی خۆی بناسێت. 
ئایا چۆن بیرۆکه کان، وه کو ڕاسته قینه یه ک و ئاشکرا به  هۆی چه مکه  نه گۆڕه کانه وه  
ب���ه  گوتن ده ناس���رێت؟ که وابوو، گوت���ن ئاماژه  بۆ بیرۆک���ه  و بیرۆکه ش بۆ گوتن 
ده کات. لێ���ره دا تێده گه ین، که  خوله یه ک���ی بازنه یی له  ئارادا نییه ، که  زمانه وان و 
ده روونناس���ه کان بیانه وێت لێی ڕابکه ن؛ به ڵکو ئه وه ی هه یه  خه سڵه تی هه ڵوێسته  
به گش���تی. ئه مه ش بێجگه  له  به ستنه وه ی ئێس���تا به  ڕابردوو هه روه ها داهاتووه وه  
چی دیکه  نییه ، که  سنوردارکردنێکی سه ربه ستانه ی شته  هه بووه که یه  به و  شته وه ی 
هێش���تا په یدانه بووه  و ئه و ش���ته ی په یداش نه بووه  به  شته  هه بووه که وه . کاتێک 
بتوانن ئه م فاکتۆره  دابمه زرێنین ئه وا نه خشه کێشانه  ڕووتکراوه که ش ئاشکرا ده بێت 
و ده بێت به  یاس���ا و بنه مای ڕس���ته : نه خشه کێشانی دیالێکتی-زمانی نه ته وه یی و 
دواجاریش زمان به گشتی. نه خشه کێشانه کان پێش ڕسته  کۆنکرێتییه کان سه ربه خۆ 

ڕاناوه ستن. سه ربه ستییه  ئه وان به رجه سته ده کات. 
بێگوم���ان، ده بێ���ت له و خاڵه ش تێبگه ی���ن، که  گوت���ن نموونه یه کی ته کنیکی 
کۆمه اڵیه تی و جیهانییه . ئه مه ش بۆ هه موو ته کنیکه کانی دیکه  دروس���ته . ته ور و 
چه کوشلێدان ئه و ئامێرانه  به رجه س���ته ده که ن. ده گونجێت ته کنیکی خلیسکاندنی 
سه ر به فر به گش���تی به ڕێگه ی میتۆدی فه ره نسییه وه  به رجه سته  ببێت. به اڵم ئه م 
ته کنیکه ی مرۆڤ به  ته نیا و ڕووتکراوی هیچ نییه ؛ بوونێکی هێزه کی هه یه ؛ به  هۆی 
یاریزانه که وه  به رجه سته ده بێت و ئێمه ش ده توانین په یوه ندییه که ی به  پێشبڕکێکه وه  
دیاریبکه ی���ن. به بێ ڕه گه زی مرۆڤ و بوونی مرۆڤ، به دڵنیاییه وه ، ڕاس���تی نییه . 
ئه وه ی ده مێنێته وه  هه ڵبژاردنی ناماقوڵ و هه ڵکه وتی تاکه  که سه ، که  هیچ یاسایه کی 
بۆ دانانرێت. ئه گه ر ڕاس���تییه ک هه لبژاردنه کانی تاکه  که س���ێک پێکه وه  گرێبدات، 
ئه وا ته نیا ڕه گه زی مرۆڤ ده توانێت ئه و ڕاس���تییه  بۆ ئێمه  س���اخبکاته وه . ئه گه ر 
ڕه گه زیش ڕاس���تی تاکه  که س بێت، به بێ ناکۆکی نابێت به  شتێکی دراو له  بوونی 
تاکه که سه که دا. به و جۆره ی یاساکانی گوتن له نێو پرۆژه  سه ربه ست و کۆنکرێتییه که ی 
ڕسته دا به رجه سته ده بن و ده مێننه وه  ڕه گه زی مرۆڤیش)وه کو ده سته یه ک ته کنیک 
بۆ پێناس���ه کردنی چاالکی تاکه کان( پێش په یدابوونی تاکه که س���ه که ، که  یاساکه  
به رجه س���ته ده کات، ده سته یه ک په یوه ندی ڕووتکراوه ن له نێو هه ڵبژاردنی تاکه که دا 
ده مێنن���ه وه . بوون-بۆ-خۆ ب���ۆ هه ڵبژاردنی بوونی خۆی ئه و سیس���ته مه  ناوه کییه  
داده مه زرێنێت و ڕه تیش���یده داته وه ، ئه و سیس���ته مه ش له نێو خۆیدا نه ته وه یی یان 
مرۆڤانه ی���ه . که س���ێک له وانه یه  بڵێت، زۆرباش���ه . به اڵم تۆ خۆت له  پرس���یاره که  
دزیوه ته وه . بوون-بۆ-خۆ ته کنیک و سیسته مه  زمانه وانییه کانی دروستنه کردووه ؛ له  
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که س���انی دیکه وه  وه ریگرتوون. من ئه و یاسایه ی به کاریده هێنم له  که سانی دیکه وه  
وه ریانده گرم چونکه  ئه وان  هێناویانه ته کایه وه . له م ڕووه وه  گوتنه که م ده که وێته  ژێر 
ده سته التی گوتنی که سانی دیکه وه  و دواجاریش ژێرده سته اڵتی گوتنی نه ته وه یی. 
پێویس���ته  نکۆڵی له م فاکتۆره  نه کرێت. ب���ۆ ئه مه ش گرفته که مان له وه دا نییه ، 
که  نیش���انیبده ن بوون-بۆ-خۆ بنه مایه کی سه ربه ستی بوونی خۆیه تی؛ بوون-بۆ-خۆ 
سه ربه سته ، به اڵم له نێو بارودۆخدایه . په یوه ندی نێوان بارودۆخ و سه ربه ستییه که یه  
ئێمه  ده مانه وێت بۆ تێگه یش���تنمان له  هه ڵوێس���ت واتاکه ی ڕوونبکه ینه وه . ئه وه ی 
دامانمه زراندووه ، له ڕاس���تیدا، به ش���ێکی ڕاس���ته قینه که یه . ئه و خاڵه مان باسکرد، 
ک���ه  ئ���ه و واتایانه ی بوون-بۆ-خۆ دروس���تیانناکات نابن ب���ه  ڕێگرێکی ده ره کی بۆ 
سه ربه س���تییه که ی. بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ هه ڵبژاردنی خۆیدا، وه کو که س خه سڵه ته  
کۆمه اڵیه تیی���ه کان له نێو بوونی خۆیدا ده پارێزێت. ئه و خه س���ڵه تانه ش که س���ه که  
ده که ن به  پیاو یان ژن؛ هه روه ها په یوه ندییه  پێویسته کانی نێو بوون به  پیاو له سه ر 
بناخه ی هه ڵبژاردنی سه ربه ستدا سه رهه ڵده ده ن؛ هه ریه کێک له  بوون-بۆ-خۆکان له  
بوونی خۆیدا به رانبه ر ڕه گه زی مرۆڤایه تی به رپرس���ه . بۆ ئێمه ش گرنگه  نکۆڵی له و 
فاکت���ۆره  نه که ین، که  بوون-بۆ-خۆ ده توانێت له ودی���و دیارکراوه کانه وه ، که  بوونی 
ئ���ه و نابن به  بنه ڕه تیان خ���ۆی هه ڵبژێرێت. هه ریه کێک له  بوون-بۆ- خۆکان له گه ڵ 
هه ڵبژاردن���ی خۆی له ودیو ڕه گه ز و نه ت���ه وه وه  ده بێت به  بوون-بۆ-خۆ. ئه مه ش له  
هه ڵبژاردنی گوتن له و دیو مۆرفیم و وشه  سازییه وه  ده چێت. ”له ودیو” سه ربه خۆیی 
بوون-بۆ-خۆ له و بونیاده وه  مسۆگه رده کات، که  ده یه وێت تێپه ڕیبکات؛ ڕاستییه که ش 
له وه دایه ، بوون-بۆ-خۆ ”له ودی���و” ئه و بونیاده وه  خۆی پێکده  هێنێت. ئایا ئه مه  چ 
واتایه ک ده به خشێت؟ واته  بوون-بۆ-خۆ له نێو ئه و جیهانه دا سه رهه ڵده دات، که  بۆ 
بوون-بۆ-خۆکان���ی دیکه ش جیهانه  و ش���تێکی دراوه . وه کو بینیمان، له م ڕووه وه ، 
وات���ای جیهان بۆ بوون-بۆ-خ���ۆ نامۆیه . هه ریه کێک له  تاک���ه کان خۆی له به رده م 
ده س���ته یه ک واتادا ده بینێت، که  خۆی دروستی نه کردون. له نێو جیهانێکدا ده ژی، 
که  دراوه  و له و درزه  ده چێت له پێش���تر که سێکی دیکه  بینیبێتی، دۆزیبێتییه وه  و 
واتای بۆ دانابێت. ئێمه ، لێره دا، مامه ڵه  له گه ڵ س���نوردارێتی سه ربه ستیدا ناکه ین: 
به ڵکو ده بێت له نێو ئه م جیهانه دا بوون-بۆ-خۆ سه ربه ستییه که ی بدۆزێته وه ؛ له نێو 
ئه م بارودۆخان���ه دا خۆی هه ڵبژێرێت. له الیه کی دیک���ه وه ، بوون-بۆ-خۆ؛ بۆنموونه  
پیاوێک له گه ڵ په یدابوونیدا به ده س���ت که س���انی دیکه وه  ئازار ناخوات؛ ئه و زۆری 
لێده کرێت بوونی که س���انی دیکه  هه ڵبژێرێت. ئه و له  هه ڵبژاردندا که س���انی دیکه ، 
وه کو خۆ و بابه ت ده ناس���ێت. به و ڕاده یه ی که س���ی دیکه  بۆ ئه و ته ماش���اکردنه  
پرسیار له باره ی ته کنیک یان واتا بێگانه کانه وه  ناکرێت؛ بوون-بۆ-خۆ خۆی، وه کو 
بابه ت له نێو جیهانی ته ماش���اکردنی که س���ه که دا ده بینێت. کاتێکیش بوون-بۆ-خۆ 
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له گه ڵ ڕه تکردنی که س���ه که  به ره و کۆتاییه کانی خۆی ئه و ده کات به  به رزێتییه کی-
به رزکراو، واتا به  ڕه تکردنه  سه ربه سته که ی ده به خشێت. که  که سه که ، وه کو بابه ت 
ده بێت به  ئاماژه کردن بۆ کۆتاییه کان. بوون-بۆ-خۆش سه ر به ستانه  خۆی فرێده داته  
نێو ئه و جیهانه وه ، که  هه ڵس���وکه وته کان، وه کو باب���ه ت کۆتاییه کان دیاریده که ن. 
که وابوو، ئاماده بوونی که سی دیکه ، وه کو به رزێتی-به رزی ئاڵۆزی ئامێره کان ڕووه و 
کۆتاییه کان ده رده خات. مادام ئامێر بڕیار له سه ر کۆتایی و کۆتاییش له سه ر ئامێر 
له گه ڵ سه رهه ڵدانیدا ده دات، له ئاستی که سه که ی دیکه دا، وه کو بابه ت بوون-بۆ-خۆ 
ده بێ���ت به  هۆکاری په یداکردنی کۆتاییه کان له نێ���و جیهاندا؛ ئه و له نێو جیهانێکدا 
په یداده بێ���ت، که  خه ڵکی ده بن ب���ه  کۆتاییه کان. ئه گه ر ته کنی���ک و کۆتاییه کان 
به  ته ماش���اکردنی بوون-بۆ-خۆ س���ه رهه ڵده ن، پێویس���ته  ئه وه  بناسینه وه ، که  به  
بۆچوونێکی سه ربه ستانه  بۆ حاڵه تی بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ ڕووبه ڕووبوونه وه ی به رانبه ر 
که سانی دیکه  ده بن به  ته کنیک. که سێکی دیکه  به  ته نیا پڕۆژه کان له به رده م بوون-
بۆ-خ���ۆدا به  ته کنیک ناکات. له به ر ئه مه ، بۆ که س���ێکی دیکه ، به و ڕاده یه ی خۆی 
ڕه ت���ده کات و ڕووه و ئه گه ره کانی ده ڕوات، ئه وه ی ده ی���کات ته کنیک نییه ، به ڵکو 
کردنه  و کۆتاییه که ش پێناس���یده کات. ئه و پینه چیی���ه ی بنێکی نوێ بۆ پێاڵوێک 
داده نێت خ���ۆی وا نابینێت، که  ”له نێو پرۆس���ه ی به کارهێنانی ته کنیکدایه ”؛ ئه و 
ته نیا کاره که  ده کات و ده ست ده داته  پارچه  چه رمه که ، چه کوشه که  و هتد. کاتێک 
بوون-بۆ-خ���ۆ حاڵه ته که ی خۆی له به رده م که س���ێکی دیکه ده بینێت ته کنیکه کان، 
وه کو ڕه فتاری که سێکی دیکه  یان به رزێتییه کی-به رزکراو ده هێنێته  نێو جیهانه وه . 
ته نیا له و ساته دا بورژوا، کرێکار، فه ره نسی و ئه ڵمانی یان به کورتییه که ی، مرۆڤ 

له نێو جیهاندا ده رده که وێت. 
که واب���وو، بوون-بۆ-خۆیه  ڕه فتاری که س���انی دیکه  له نێ���و جیهاندا بۆ ته کنیک 
ده گۆڕێت. بوون-بۆ-خۆ ناتوانێت ئه و جیهانه  بێنێته  کایه وه ، که  ئه م یان ئه و ته کنیکه  
تیایدا س���ه رهه ڵده دات)ئه و ناتوانێت له نێو جیهانی س���ه رمایه داری، سیسته مێکی 
ئابووری و سروش���تی یان شارستانییه تێکی مش���ه خۆردا، خۆی په یداکات(، به ڵکو 
ده بێت به  هۆکاری ئه وه ی که س���ێکی دیکه  پێی ده ژی و ل���ه ده ره وه دا پڕۆژه یه کی 
سه ربه سته  و ده بێت به  ته کنیک؛ بوون-بۆ-خۆش ئه مکاره  له وێدا به  ئاکام ده گه یه نێت، 
که  خۆی له ده ره وه ی که س���ێکی دیک���ه دا دابنێت. که وابوو، له گ���ه ڵ هه ڵبژاردن و 
ب���ه  مێژووکردنی خۆی���دا بوون-بۆ-خۆ جیهان ده خاته  نێو مێ���ژووه وه  و ته کنیکی 
ڕۆژژمێری بۆ داده نێت. ته کنیکه کانیش، وه کو بابه ت ده رده که ون و بوون-بۆ-خۆش 
ته کنیک���ه  به جێکان هه ڵده بژێرێت)بۆنموونه ، له نێو ئه و جیهانه دا ده رده که وێت، که  
پیرۆ و پۆڵ پێکه وه  ده دوێن یان کاتێک س���واری پاس���کیله که  بووه ، ئوتومبیله که  
ده ه���اژوێ له الی ڕاس���ته وه  ده ڕوا و هتد.( له گه ڵ به بابه تکردن���ی ئه م کرده وانه  و 
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واتا پێبه خش���ینیان، بوون-بۆ-خۆ به رانبه ر فاکتۆری بوونی ئه و جیهانه ی ده بێ له 
 ڕاسته وه  ئوتومبیل بهاژوێ یان به  فه ره نسی بدوێی، به رپرسی ده بێت. ئه و یاسای 
ناوه وه ی کرده وه کانی که سانی دیکه  داده مه زرێنێت، که  له  ئاکامی مامه ڵه کردنێکی 
سه ربه ستانه  له گه ڵ پڕۆژه کاندا په یداده بن و ده بن به  یاسای ده ره کی، وه کو بابه ت. 
هه روه ها، یاساکان به سه ر هه موو ئه و کرده وانه دا ده سه پێنرێن، که  له یه کدی ده چن 
و هه موو که س���ێکیش په یڕوه یان ده کات. ئه م به مێژووکردنه ، که  له ژێر کاریگه رێتی 
هه ڵبژاردنی سه ربه س���تی  بوون-بۆ-خۆ په یدابووه ، سه ربه س���تی سنوردار ناکات؛ 
به ڵکو به پێچه وان���ه وه ، له نێو ئه م جیهانه دا، نه ک جیهانێکی دیکه دا سه ربه س���تی 
ده که وێته گه ر؛ بوون-بۆ-خۆ له  په یوه ندییه که یدا له گه ڵ ئه م جیهانه دا خۆی ده خاته  
نێو پرسیارکردنه وه . سه ربه ستی ئه وه  نییه  جیهانێکی مێژوویی هه ڵبژێریت و تیایدا 
بژیت، به ڵکو هه ڵبژاردنی بوونی خۆته  له نێو جیهاندا ئینجا گرنگ نییه  ئه و جیهانه  

چۆن بێت. 
ل���ه م ڕووه وه ، بێهوده ی���ه  ته کنیکه کان به  ڕێگر له  ئاس���تی ئه گه ره کانی مرۆڤدا 
دابنرێن. بێگومان دێنس س���کۆتس ئاگای له  بوون���ی ئۆتۆمۆبیل و فرۆکه  نه بوو؛ 
ب���ه اڵم ئه و له  بۆچوونی ئێم���ه وه  به  نه زان ده بینرێت چونک���ه  ئێمه  ئه و ده خه ینه  
نێ���و جیهانێکه وه ، که  ئوتومۆبیل و فرۆکه ی تێدایه . بۆ ئه و، وه کو که س���ێک هیچ 
په یوه ندییه کی به م بابه ت و ته کنیکانه وه  نییه ، ئێمه  ئاماژه یان بۆ ده که ین. جۆرێک 
له  نه بوونی ڕه ها و نه ناس���راو هه یه . ئه و نه بوونه  بوون-بۆ-خۆیه ک سنوردارناکات، 
ک���ه  بوونی خۆی هه ڵده بژێرێت؛ چۆن بیری لێبکه ینه وه  نابێت به  که می. بوون-بۆ-
خۆیه ک له  سه رده می دێنس سکۆتس خۆی بکات به  بوونێکی مێژوویی له نێو پڕی 
بوون���دا خۆی له  ناوده بات. ناکرێت بڵێین، ئه لبیگانییه کان گوله تۆپیان نه بوو تاکو 
به رگری له  سیمۆن دی مۆنت فۆرت بکه ن چونکه  ساگنیۆر دی تره نکه ڤاڵ و کۆمت 
دی تۆلۆس له  جیهانێکدا بوونی خۆیان هه ڵبژارد، که  گوله  تۆپی تێدا نه بوو: له نێو 
ئه و جیهانه دا بیریان له  ڕامیاری ده کرده وه  و نه خشه یان بۆ جه نگ داده نا. پشتیوانی 
کاتارییان کرد و بوون به وه ی خۆیان هه ڵیانبژارد. به ته واوی وه کو په نزه ر-دیڤنسیۆن 

یان )ئار.ئه ی.ئێف( له نێو جیهانی خۆیاندا بوون. 
ئه وه ی بۆ ته کنیکه  ماته ریه کان داده نرێت بۆ ته کنیکه کانی دیکه ش دروس���ته . 
ژیانی میرێکی بچوک له  النۆدۆک له  سه رده می ڕایمۆندی شه شه م ئه گه ر بخرێته  نێو 
جیهان���ی ده ره به گایه تی ئه و کاته ی میره که  هه بووه  و خۆی ئه و ژیانه ی هه ڵبژاردوه  
حوکمی به س���ه ردا نادرێت. جیهانی ده ره به گایه تی س���ه رده می ڕایمۆندی شه شه م 
ئه گه ره کانی هه ڵبژاردن بێس���نور ده کات؛ ئێم���ه  له وه  زۆرتر نابین به  خاوه نی. ئه و 
پرسیاره ی، وه کو خه ونێکی یۆتۆپیا، هه ندێک جار ده کرێت له واتا به ده ره : دێکارت 
چۆن بیریده کرده وه  ئه گه ر فیزیای نوێی بزانیایه ؟ ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت دێکارت 
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خۆرس���کێکی له پێش���تری هه بێت و زانس���تیش له  س���ه رده مه که یدا ئه و خۆرسکه  
س���نوردار بکات. ئێمه ش بتوانین بۆ سه رده مه که مانی بگوێزینه وه  و به رانبه ر زانین 
زیات���ر هه ڵبچێت. ئێمه  له  بیری ده که ین، که  دێ���کارت ئه وه یه  خۆی هه ڵیبژاردوه . 
هه ڵبژاردنێک���ی ڕه های بوونی خۆیه تی له نێو ئ���ه و جیهانه دا، که  زانین و ته کنیکی 
جۆراوجۆری تێدایه  و هه ڵبژاردنه که ی وه ده س���تیان ده هێنێت و له ناونیش���انده بات. 
دێکارت س���ه رهه ڵدانێکی ڕه هایه  له نێو کاتێکی مێژوویی ڕه هادا و له  س���ه رده مێکی 
دیکه دا بیری لێناکرێته وه . ئه و به  دروس���تکردنی خۆی مێژووش���ی دروستکردوه . 
ئ���ه و، نه ک که س���ێکی دیکه ، بڕیاری له س���ه ر زانینی ماتماتیکی ب���ه  دامه زراندنی 
پرنسیپاڵه کانی ئه ندازیاری شیکاری، پێش خۆی داوه . ئه مه ش لێره دا، دۆزینه وه یه کی 
سه ربه ستانه یه  و ئه و داهاتووه ش دیاریده کات، که  ڕۆشنایی ده خاته سه ر ڕانه بردوو؛ 
ده ستنیشانکردنی ته کنیکی ته واوه  له به ر ڕۆشنایی داهاتوودا، که  یارمه تیمان ده دات 

حاڵه تی بوونی ته کنیک هه ڵسه نگێنین. 
کاتێ���ک بوون-بۆ-خۆ به رانبه ر که س���ێکی دیکه  خۆی وه ک���و بابه ت داده نێت، 
به هه مانش���ێوه  ته کنیکه کانیش به رجه سته ده کات. که وابوو، ده توانێت خاوه نێتییان 
بکات یان بیانکات به  ناوه کی. به اڵم، کتوپڕ ئه م ئاکامانه  قوتده بنه وه : )1( له گه ڵ 
به کارهێنان���ی ته کنیکێدا، بوون-بۆ-خۆ ته کنیکه که  ڕه تده کات و ڕووه و کۆتاییه که ی 
ده ڕوات؛ ئه و به رده وام له ودیو ته کنیکه  به کارهێنراوه که یه تی. )2( ئه و ته کنیکه ی 
ل���ه  بوونی که س���انی دیکه دا-وه کو-بابه ت ڕه فتارێکی ڕووت و واتادار بوو ئێس���تا، 
له ب���ه ر ئه وه ی ب���ووه  به  ناوه کی خه س���ڵه تی بوون به  ته کنیک ون���ده کات. له نێو 
هه ڵوێستی ڕه تدانه وه که  ڕووه و کۆتایی ده توێته وه ؛ ته نیا سه ربه ستی ده یدۆزێته وه  و 
هه ڵیده گرێت به وجۆره ی دیالێکت یان گو تن له نێو پڕۆژه ی سه ربه ستی ڕسته داناندا 
هه ڵده گیرێت. ده ره به گایه تی، وه کو ته کنیکی په یوه ندی نێوان تاکه  که سه کان نییه ؛ 
شتێکی ڕووتکراوه یه  و هه زار تاکه  که س له  هه ڵوێستی یه ک مرۆڤدا، که  په یوه ندی 
ب���ه  ده ره به گێک���ه وه  هه یه ، ده یهێڵنه وه  و ڕه تیش���یده که ن. مه به س���تمان له مه ش 
گه یش���تن به  نۆمینه ڵیزمێکی مێژوویی نییه . ئێمه  ناڵێین ده ره به گایه تی سه رجه می 
په یوه ندییه کان���ی نێ���وان جوتیار و خ���اوه ن زه وییه  . به پێچه وان���ه وه ، بونیادێکی 
ڕووتک���راوه ی ئه م په یوه ندییانه یه ؛ هه موو پڕۆژه یه کی تاک���ه کان له مکاته دا ڕوو له  
ساتێکی کۆنکرێتی ئه م ڕووتکراوه  ده کات. له به ر ئه مه  پێویست ناکات به  ژماردنی 
ئه زمونه کان واتای گشتی ته کنیکی ده ره به گایه تی دیاریبکه ین. ئه م ته کنیکه  له نێو 
ڕه فتاری تاکه  که س���ه کاندا پێویس���ته  هه بێت و له  هه موو حاڵه تێکیشدا ده توانین 
ڕۆشنایی بخه ینه سه ر. به اڵم، ته نیا له وێدا ده بێ تێپه ربکرێت. به هه مانشێوه ، بوون-
بۆ-خ���ۆ نابێت به  که س، بۆنموونه  ئه و کۆتایی���ه  هه ڵبژێرێت، که  بوونی خۆیه تی، 
ئه گه ر ئه و ژن، پیاو ئه ندامی کۆمه ڵه یه ک چینێک یان خێزانێک نه بێت. به اڵم ئه مانه  
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بونی���ادی ڕووتک���راوه ن و بوون-بۆ-خۆ به  پڕۆژه کانی ده یانهێڵێته وه  و ڕه تیش���یان 
ده کات. ئه و خۆی ده کات به  فه ره نس���ی، که س���ێکی س���ه ر به  ده ڤه ری باش���ور و 
کرێکارێ���ک تاکو خۆی له  ئاس���ۆی ئه م دیاریکردنانه دا بدۆزێت���ه وه . ئه و جیهانه ی 
خۆی ب���ۆ بوون-بۆ-خۆ ده رده خات له نێو به س���تێنی به کارهێنانی ته کنیکه که دایه . 
وه کو جیهان-بۆ-فه ره نس���ییه ک، جیهان-بۆ-کرێکار و هتد، به  هه موو خه سڵه تاکانی 
دیکه یه وه  دێته  پێش. به اڵم خه سڵه ته کان سه ربه خۆ نین. ئه و جیهانه ی ده بێت به  
جیهان بۆ که سێکی فه ره نسی یان کرێکار له پێشدا ئه و جیهانه  بووه ، که  بوون-بۆ-

خۆ به  کۆتاییه کانی ڕۆشنایی خستۆته  سه ر و جیهانی خۆی بووه . 
له گه ڵ ئه مه شدا، بوونی که سێکی دیکه  سنورێکی فاکتۆری بۆ سه ربه ستییه که م 
داده نێت. جۆره  دیاریکردنێک به  سه رهه ڵدانی ئه و دێته کایه وه ، که  من هه ڵیاننابژێرم. 
من ده بم به  جوله که  یان ئاری، جوان یان ناشرین، که سێک قۆڵێکی هه بێت و هتد. 
ئه مانه  منن له به رده م که س���ه که دا به بێ هیوا بۆ تێگه یش���تن له و واتا ده ره کییه ی 
ب���ۆ من دانراوه  و له مه ش گرنگتر هیوای گۆڕانیانم نییه . گوتن به  ته نیا بوونی من 
ده گه یه نێت؛ ئه مه ش له وێدا دروس���تده بێت، ئه گه ر ببێت به  بابه تی مه به ستێکی بێ 
ناوه ڕۆک؛ هه موو مه به س���تێک بۆ هه میش���ه  ده بێت به  نکۆڵیکردن له  بوونم. ئه گه ر 
الی که س���ه که  ڕه گه ز یان له ش���والرم ته نیا وێنه یه کی من بێت یان بوونم له س���ه ر 
بۆچوونی که سه که  به رانبه ر من ڕاوه ستابێت ئه وا زوو کاری له گه ڵدا ده که ین؛ به اڵم 
بینیم���ان،   ئێمه  مامه ڵه  له گه ڵ خه س���ڵه تی ده ره کی���دا ده که ین، که  بوونی من بۆ 
که س���انی دیکه  پێناسده کات. کاتێک سه ربه س���تییه ک بێجگه  له  سه ربه ستییه که ی 
خۆم س���ه رهه ڵده دات و ڕووبه ڕووم ده بێته وه  من ده که وم���ه  نێو ڕه هه ندێکی نوێی 
بوونه وه . ئه مجاره  پرس���یارکردن س���ه باره ت س���ه پاندنی واتاکان به سه ر هه بووه  
ڕووته کاندا یان س���ه باره ت به  لێپرسینه وه م له  ئاستی ئه و واتایانه دا نییه  که سانی 
دیکه  دایانناون. من بونی خۆم به و شێوه یه  ده بینم، که  واتای به سه ردا سه پێنراوه  
و هیچ ته واناییه کیش���م نییه  خۆم به  لێپرس���راو له  ئاس���تیدا دابنێم. له م ڕه هه نده  
نوێیه ی بوونمدا الیه نێکم، وه کو شتێکی دراو سه رهڵده دات؛ به  الی که مه وه  بۆ من 
وا ده رده که وێ���ت چونکه  من تاڵی ئه و بوونه  ده چێژم، که  له پێش���تر نه بوو. من له 
 په یوه ندییه کانمدا له گه ڵ که سانی دیکه  و هه ڵسوکه وتیان له گه ڵ مندا ئه و ڕه هه نده ی 
بوونم ده ناسم. له نێو هه زاران ش���تی قه ده غه کراو یان به رهه ڵستیدا کاتێک به ریان 
ده که وم و دژیان ڕاده وه س���تم ڕووبه ڕوویان ده بمه وه . بۆنموونه ، ده ڵێن تۆ منداڵیت 
نابێ ئه م یان ئه و شته ت هه بێت. له به ر ئه وه ی جوله که م له نێو زۆر کۆمه ڵدا جێگه م 
نابێته وه  و هتد. من له  ناوه وه ی خودی خۆمدا ناتوانم هه ست به  بوونی خۆم، وه کو 
جوله که ، منداڵ یان ئاری بکه م. لێره دا، دژایه تی من به رانبه ریان دروس���تده بێت و 
ده ڵێم، که  ڕه گه ز، ئه ندێشه ییه  و ته نیا تاکه کان ڕاسته قینه ن و هه ن. کتوپڕ، توشی 
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نامۆییه کی ته واو له  بوونمدا، وه کو تاکه  که س ده بم: من ده بم به و شته ی خۆم هه ڵم 
نه بژاردوه . ئایا ئاکامی ئه م هه ڵوێسته  چییه ؟ 

پێویس���ته  تێبگه ین، که  سه ربه ستییه که مان توش���ی سنوردارییه کی ڕاسته قینه  
بووه ، ئه ویش ئه و ش���ێوازی بوونه  به سه را س���ه پێنراوه یه ، که  سه ربه ستییه که مان 
نه بووه  به  بناخه ی. گرنگه  بزانین، س���نوردارییه که  له  کرده وه ی که س���انی دیکه وه  
ده رناچێت. له  به ش���ی پێش���وی ]ئه م نوس���راوه دا[ بینیمان، چۆن ئه شکه نجه دان 
ناتوانێت سه ربه ستییه که مان زه وتبکات؛ ته نانه ت سه ربه ستانه  خۆمان به ده سته وه  
ده ده ین. به گش���تی، ڕووبه ڕوو بوونه وه ی قه ده غه کردنێک له سه ر ڕێگاکه م)”جوله که  
بۆی نییه  بێته  ئێره ” یان” ئه مه  چێش���تخانه ی جوله که کانه  و بۆ ئارییه کان نییه ”و 
هت���د( ئاماژه  بۆ حاڵه ته که  ده که ن باس���مانکرد)بۆنموونه  ته کنیک به کۆمه ڵه کان(. 
واتای قه ده غه کردنه که  له س���ه ر هه ڵبژاردنی سه ربه س���تدا ڕاده وه ستێت. به گوێره ی 
لێپرس���ینه وه ی سه ربه س���تانه ی هه ڵبژاردنه که م، ده توانم قه ده غه  شکێن بم، گوێی 
نه ده مێ یان به پێچه وانه وه  گوێڕایه ڵ بم و به های بۆدابنێم. بێگومان قه ده غه کردنه که  
هه ڵوێستی خۆی، وه کو شتێک له  ویستێکی بێگانه وه  ده رچوو، ونناکات؛ هه ڵبه ته  
له  بونیاده  دیاریکراوه که شدا من به بابه ت داده نێت. له به ر ئه مه  به رزێتییه ک له ژوور 
به رزێتی منه وه  ده رده خات. هێش���تا ئه و ڕاستییه ش ده مێنێته وه ، که  له نێو جیهانی 
مندا به رجه سته  نه بووه . له  هه ڵبژاردنه که مدا ده سته اڵتی سه رکوتکه رانه ی ونده کات. 
له گ���ه ڵ ئه گه ره کانم���دا، که  ئایا من ژیانم له  مردن ال ش���یرینتره  یان نا له  هه ندێ 
حاڵه تدا ده گه مه  ئه و باوه ڕه ی مردن له  ژیان باشتربێت و هتد. سنوری ڕاسته قینه ی 
سه ربه س���تییه که م له وێدایه ، که  که سه که  من، وه کو بابه ت ده ناسێت. هه ڵوێستیشم 
بۆ ئه و خه س���ڵه تی خۆی ونده کات و ده بێت به  ش���ێوازێکی ده ره کی و بوونی منی 
له س���ه ر داده مه زرێت. ئه م پرۆس���ه ی نامۆبوونی هه ڵوێس���ته   ده بێت به  سنورێکی 
دیاریکراو و به رده وامی هه ڵوێس���ته که م و له وه ش ده چێت بوونی-بۆ-خۆی من له نێو 
بوون-بۆ-که س���انی دیکه دا دابنرێت. ئه م دوو س���نوردارکردنه یه  ده بن به  دیوار به  

ده وری سه ربه ستییه که مدا. 
به کورتییه که ی، فاکتۆری بوونی که س���انی دیکه  من ده خاته  نێو هه ڵوێسته وه ، 
که  ده ره وه ی هه یه  و منیش تیایدا نامۆده بم. بێجگه  له  کارکردن له س���ه ری ناتوانم 
له ناویبه رم. ئه م سنوردارێتییه ی سه ربه ستییه که م، وه کو باسمانکرد، بوونی که سانی 
دیکه  ده یسه پێنێت؛ واته  به رزێتی من به رانبه ر به رزێتی ئه وان ڕاده وه ستێت. لێره دا 
ڕاس���تییه کی گرنگ ده ناسین: ئێمه  له پێش���تر بینیمان، که  خۆمان له نێو ڕووگه ی 
بوون-بۆ-خۆ داده نێین و خودی سه ربه س���تییه که مه  سه ربه س���تیم سنوردارده کات؛ 
ئێستا ده بینین، کاتێک بیر له  بوونی که سانی دیکه  ده که مه وه ، سه ربه ستییه که م له م 
ئاس���ته  نوێیه دا له الیه ن سه ربه ستی که سانی که سانی دیکه شه وه  سنوردارده کرێت. 
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که وابوو، له  هه موو ئاس���تێکدا ئه وه ی سه ربه ستی س���نوردارده کات سه ربه ستییه . 
ئه م���ه ش گوته که ی )س���پینۆزا(مان بیرده خاته وه ، که  ده ڵێ���ت، بیرۆکه  ده توانێت 
بیرۆکه  سنورداربکات. سنوردارێتی سه ربه ستی، وه کو بڕانه وه یه کی ناوه کی، له وێدا 
س���ه رهه ڵده دات، که  سه ربه ستی ناتوانێت سه ربه س���ت نه بێت و حوکمی به سه ردا 
ده درێت  سه ربه س���ت بێت؛ سنوردارێتییه  ده ره کییه که ش له وه دایه ، که  سه ربه ستی 
بۆ سه ربه س���تی که سانی دیکه یه . سه ربه ستی که سانی دیکه ش ئه و له به ر ڕۆشنایی 
کۆتاییه کانی خۆیدا ده ناس���ێت. پاش دامه زراندنی ئه مه ، پێویس���ته  سه رنجی ئه و 
خاڵه ش بده ین، که  نامۆبوونی هه ڵوێسته که  نوێنه رایه تی گۆڕانکارییه کانی ناوه وه  و 
پێشکه شکردنی شته  دراوه که ، وه کو به ره نگاریکردنێکی ڕووت له نێو هه ڵوێسته که ی 
من تیایدا ده ژیم، ناکات. به ته واوی به پێچه وانه وه یه ، نامۆبوو نه که  گۆڕانکاری ناوه کی 
و گۆڕان���ی الیه نێکی هه ڵوێس���ته که  ناگرێته وه ؛ له نێو ڕه وتی کاتیش���دا ڕوونادات؛ 
م���ن هه رگیز له نێو هه ڵوێس���ته که دا ڕووبه ڕووی نابمه وه  و خ���ۆی بۆ درککردنه که م 
ئاماده ناکات. به ڵکو له  من ڕاده کات؛ ئه و ده بێت به  ڕواڵه تی ده ره کی هه ڵوێسته که ، 
که  بوونێتی بۆ که سانی دیکه  له  ده ره وه دا. که وابوو ده بێت مامه ڵه  له گه ڵ خه سڵه ته  
بنه ڕه تییه کانی هه موو هه ڵوێس���تێک به گش���تی بکه ین؛ ئه مه ش کارناکاته  س���ه ر 
ناوه ڕۆکی. ئه و بوونه ی له نێو هه ڵوێس���ته که دایه  ده یدۆزێته وه  و وه ریده گرێت. له م 
ڕووه وه ، هه ڵبژاردنه  سه ربه سته که مان ده بێته  هۆی سه رهه ڵدانی هه ڵوێست، شێوازی 
ده ربڕینی هه ڵبژاردنه که  و خه سڵه تی بنه ڕه تی هه ڵوێسته که ش، که  نامۆبوونه ؛ واته  
که سه که  له نێو هه ڵوێس���ته که دا ده بێت به  شێوازێکی له نێو-خۆ بۆ که سانی دیکه . 
ئێمه  ناتوانین خۆمان له م نامۆبوونه  ڕزگاربکه ین چونکه  بیرکردنه وه  له  بوون له نێو 
شێوازێکی له  هه ڵوێست به ده ر بێهوده یه . ئه م خه سڵه ته  له  ئاکامی به ره نگاریکردنێکی 
ناوه کییه وه  په یدانه بووه ؛ له به ر ئه مه  ڕێگرێکی سه رانسه ری نییه  و سوڕانه وه ی هێزه  
له نێو سروشتی سه ربه ستیدا و الوازیشه  له  بنه ڕه ته که یدا، که  ئه و ڕووه  نیشانده دات 
سه ربه س���تی ناخوازێت هه ڵبژێرێت. بۆ که سانی دیکه ش ده بێت به  بوونێکی ڕووت. 
هه روه ها، ئه م خه سڵه ته  سه ر به  سروشتی سه ربه ستی نییه  چونکه  سروشت شتێک 
نییه  هه بێت؛ له س���ه رو ئه مه شه وه ، ئه گه ر سروشتێک هه بێت ئه وا ئه م خه سڵه ته ی 
لێوه  ده رناچێت چونکه  بوونی که س���انی دیکه  به ت���ه واوی فاکتۆرێکی هه ڵکه وتوه . 
هاتنه  نێو جیهانه وه  به  سه ربه ستییه وه  ڕووبه ڕوو بوونه وه ی که سانی دیکه  ده کات به  
نامۆکردن. ئه گه ر که سێک سه ربه ستی خۆی هه ڵبژێرێت ده بێت له نێو جیهاندا بێت 
و ڕووبه ڕووی که س���انی دیکه ش بێته وه . له م گۆشه نیگایه وه ، ئه و که سه ی به مجۆره  

بوونی خۆی دامه زرێنێت به  سۆزه وه  ڕوو له  سه ربه ستییه که ی ده کات. 
له الیه کی دیکه وه ، من له ده ره وه مدا هه ڵوێسته  نامۆکراوه که م و بوونی نامۆکراوی 
خ���ۆم دانامه زرێن���م. له  یه که م ش���وێندا، بێگومان، بینیمان، له س���ه ر بنه مایه کی 



530

بیردۆزه یی هه رشتێک نامۆکرابێت بونیش���ی بۆ که سانی دیکه یه . من ناتوانم به بێ 
ناس���ینی که سانی دیکه  و به رزێتییه که یان ئه م نامۆییه  بسه لمێنم. ئه م بڕوایه ش له  
بێ بڕواکردنێکی سه ربه س���تانه  به  سه ربه ستی که سانی دیکه  واتا نابه خشێت. به م 
بڕواکردنه  سه ربه ستانه یه ش، که  بۆ سه لماندنی نامۆبوونه که م دایده مه زرێنم بوونم-
بۆ-که س���انی دیکه ، ب���ه  هه رجۆرێک بێت، داده نێم چونک���ه  په یوه ندییه که م له گه ڵ 
ئه وان���دا دیاریده کات. که وابوو، بوونی که س���ێکی دیکه ، وه کو سه ربه س���تی له نێو 
پڕۆژه ی سه ربه ستی ناسینه وه مدا بۆ ئه و ده ناسم )ده گونجێت سه ربه ستانه  بوونی 
که سه که ، وه کو بابه ت بناسم(؛ پڕۆژه ی سه ربه ستی ناسینه وه ی که سێکی دیکه  له  

بیرۆکه ی سه ربه ستانه م بۆ بوونم، وه کو بوونێک-بۆ-که سانی دیکه  جیانابێته وه . 
ئێستا ده بینین چۆن سه ربه ستییه که م س���نوره کانی خۆی ده دۆزێته وه چونکه  
بوونی خۆم له ئاس���تی که س���انی دیکه دا به  سنورکراوی ده بینم. ئه وان به  خۆیه تی 
و بوونی خۆش���م بۆ ئه وان داده نێم. ئه مه ش س���وڕانه وه یه کی بازنه یی نییه . له گه ڵ 
دانانێکی سه ربه ستانه ی ئه م بوونه -نامۆکراوه ی نێو ئه زمونه که م هه ست به  به رزێتی 
که س���انی دیکه  به رانبه ر بوونم ده که م. ته نیا له گه ڵ ناسینه وه ی من بۆ سه ربه ستی 
دژایه تیک���ردن له گه ڵ جوله که دا)گرنگ نییه  چ���ۆن به کاریده هێنن( و دانانی بوون، 
وه کو جوله که ، من بۆ ئه وان ده بم به  جوله که ؛ لێره دا بوون-به -جو، وه کو سنورێکی 
ده ره کی هه ڵوێسته که  دێته کایه وه . ئه گه ر، به پێچه وانه شه وه ، حه زبکه م دژایه تیکردن 
له گه ڵ جوله که دا به بابه تێکی ڕووت دابنێم، ئه وا بوونم-وه کو-جو ونده بێت و کتوپڕ 
جێگه  بۆ ئاگامه ندییه کی سه ربه س���تی ساده  ده که مه وه ، که  ده بێت به  به رزێتییه کی 
ناجۆر. ناسینه وه ی که سانی دیکه ، له وحاڵه ته دا من جوله که  بم و دانانی بوون-به -
جو ده بن به  یه ک شت. که سانی دیکه  هه ڵوێستم سنوردار ده که ن، به اڵم ئه و کاته ی 
بوونم-بۆ-که س���انی دیکه  داده نێم و به گوێره ی کۆتایی���ه  هه ڵبژێردراوه کان واتایان 
پێده به خشم، هه ست به  سنوره کان ده که م. هه ڵبه ته ، ئه م دانانه ش نامۆییه ؛ الیه نی 
ده ره وه ی هه یه ، به اڵم له م دانانه وه  من هه س���ت به  بوونم-له دره وه دا، وه کو ده ره وه  
ده که م. که وابوو چۆن هه س���ت به  سنوره  دره کییه کانی بوونم، وه کو بوون به  جو، 
ئاری، ناش���رین، جوان، فه رمانبه ر یان هه ژار و هتد، ده که م؟ چ کاتێک گوتن ئه م 
س���نورانه  به  من ڕاده گه یه نێت؟ ئه مه  له  ڕێگه ی هه س���تکردنی ڕاسته وخۆی من به  
جوانی، ناش���رینی و ڕه گه زی که س���ه که ی دیکه  یان له گه ڵ ئاگاییه کی له  تێڕامان 
به ده ری به  پڕۆژه کردنی بوونمدا ڕووه و ئه گه ره کانم ڕوونادات. پێویس���تیش ناکات 
هه موو ئه م خه س���ڵه ته  ده ره کییانه  به  ڕووتکراوه  دابنێین: هه ندێکیان ڕووتکراوه  و 
ئه وانی دی ڕووتکراوه  نین. جوانی و ناشرینیم یان ناگرنگی ڕوخسارم بۆ که سه که ی 
دیکه  ش���تێکی کۆنکرێتییه . ئه م ش���ته  کۆنکرێتییه یه  له  گوتنی ئه و دا ئاماژه ی بۆ 
ده کرێ���ت؛ به رانبه ر ئه م ش���ته یه  من به  به تاڵییه وه  خۆمی ئاڕاس���ته ده که م. لێره دا 
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مامه ڵه  له گه ڵ شتێکی ڕووتکراوه دا ناکه ین. ئه و شته  خاوه نی بونیادێکی پێکهاتوه . 
پێکهاته که ش، له ڕاس���تیدا، منم. له س���ه ره تای که رتی دووه می ]ئه م نوسراوه شدا[ 
نوس���یمان، که  بوون-بۆ-خۆ ناتوانێت ببێت به  هه موو ش���تێک. من مامۆس���تا یان 
نوسه رێکی نێو قاوه خانه که  نیم، جوان یان ناشرین نیم، جو یان ئاری نیم، که سێکی 
گیانه وه ر یان س���اده  نیم. ئه م خه س���ڵه تانه  به  نه ناسراو ناوزه دده که ین و نابێت به  
ئه ندێشاویش دایان بنێین. پێویسته  مامه ڵه  له گه ڵ هه بووه  ڕسته قینه کاندا بکه ین؛ 
به اڵم ئه و شتانه ی ئه م خه سڵه تانه  هه ڵده گرن خودی خه سڵه ته کان نین. منیش، که  
ئه وانم هه ستیان پێناکه م. بۆنموونه ، ئه گه ر پێم بڵێت، که  من که سێکی ساده م ئه وا 
ڕاسته وخۆ سروشتی س���اده ییم بۆ ده رده که وێت؛ چه مکی ”ساده یی” ده خه مه سه ر 
که سایه تییه که م. به اڵم واتای ئه م چه مکه  به  که سایه تییه که مه وه  گرێناده م. بێگومان 
ئاماژه  بۆ جۆره  به س���تنه وه یه ک ده کات، که  به  هۆی به ناوه کیکردنی ساده یی یان 
به بابه تکردنی که سه که وه  په یدا ده بێت، به اڵم ئه م دوو پرۆسه یه  ڕاسته قینه که ی نێو 

پرسیارکردنه که  له ناوده به ن. 
که وابوو، ده ورمان به  ش���ته  نه ناس���راوه  نه بڕاوه کان گی���راوه . ئه وانه ی دڵنیاین 
لێیان و هه س���تیان پێده کرێت ئاماده نه بوونه کانه . ئه و که سانه ی پاش ژیانێکی زۆر 
له  هه نده ران ده گه ڕێنه وه  له وه دا نائومێد ده بن، که  هه س���ت ناکه ن له نێو پاریسن. 
بابه ته کان له وێدان و ئاش���نایی خۆیان ئاماده ده که ن، به اڵم من ئاماده  نیم و ته نیا 
نه بوونێکی ڕووتی پێویست بونیان له نێو پاریس ئاماده ده کات. هاوڕێ و خه مه کانم 
ئه ندێشه ی به ڵێنی نیشتمانم الدروست ده که ن، کاتێک ده ڵێن: ”دواجار تۆ لێره یت! 
گه ڕایته وه ! تۆ له  پاریسیت!” به اڵم من ده ستم به و نیشتمانه  ناگات. ئه گه ر خه ڵکه که  
مافی ئه وه یان هه بێت له به رده م که سانی دیکه  یان بۆ خۆیان ”دوو ڕوو بن”، ئه گه ر 
ئه مه ش بکه ن و له ئاس���تی هه ڵه کردنه که ی دوێنێدا، که  له  که سێکدا دۆزییانه وه  و 
تانه یان لێدا، هه س���ت به  ئازاری ویژدانی بکه ن، له وانه یه  بڵێین،” ئه وه  هه مانش���ت 
نییه ” چونکه  به ڕاستی ”هه مانشت نییه .” کردن بابه تێکی دراوه  بۆ هه ڵسه نگاندنی 
ڕه وشتی؛ که س���ێکی دیکه ش به رزێتییه کی ڕووته ، که  بوونی سه لماندنێتی چونکه  
بوونی ئه و هه ڵبژاردنه . له ڕێگه ی به راوردکردنی ئاکامه  له یه کچوه کانی دوو کرده وه ی 
له ده ره وه دا ده توانین بیخه ینه  س���ه ر باوه ڕ، به اڵم ویس���تی له نێو جیهاندا نایه ڵێت 
لێکچونه که  بناسێت. لێره دا سه رچاوه یه کی الیه نی چاکی گرفته کانی ئاگایی ڕه وشتی 
ده بینی���ن، به تایبه تی ئه و خه مه ی له  ئه کامی ئه وه ی نه توانیت به  ڕاس���تی ڕقت له 
 شتێک بێته وه ، هه ست به  ناشرینی خۆت نه که یت و به رده وامیش هه ست به  بۆشایی 

نێوان چه مکه  ده ربڕاوه کانی، وه کو ”من ناشرینم، من گوناهم کردوه ” بکه یت. 
دواجاریش هه ستکردنێکی ته واو به  هه ڵوێسته که . به کورتییه که ی، ئه مه  بنه ڕه تی 
هه م���وو دوودڵییه که  و له نێو ”ویژدانێکی خراپ���دا”، ئه ویش ئاگامه ندی نێو بڕوای 
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خراپدایه  ، که  خۆی هه ڵده س���ه نگێنێت، بۆنموونه ، بیر له  بۆچوونی که سانی دیکه  
به رانبه ر بوونی خۆی ده کاته وه . 

ئه گه ر هه ندێک له و خه سڵه ته  نه ناسراوانه  زۆرتر له وانی دیکه  کار بکه نه  سه رمان 
و ببن به  بابه تی باس���کردنی سایکۆلۆجی، نابێت چاومان له  ئاستی ئه و ڕاستییه دا 
کوێر بکه ن، که  ئه م خه سڵه ته  نه ناسراوانه  له  ژماره  به ده رن چونکه  نوێنه ری الیه نی 

وه رچه رخاوی هه ڵوێسته که  ده که ن. 
ئه م خه س���ڵه ته  نه ناس���راوانه ، به هه رحاڵ، ته نیا خۆیان به  نه ناسراوی بۆ ئێمه  
ده رناخه ن؛ بۆ ئه وه ی ببن به  نه ناس���راو ده بێ له نێو ئه و پرۆژه یه دا س���ه رهه ڵده ن، 
که  ڕوویان تێده کات. ئه مه ش���مان له پێشتر باسکردو ڕوونمانکرده وه  چۆن بوون-بۆ-
خۆ له گه ڵ ناس���ین و بڕواکردن به  بوونی که س���انی دیکه ، بوونی خۆی ده کات به  
بوون-بۆ-که سانی دیکه . له م پڕۆژه یه دا ئه وه ی نه ناسراوه  ده بێت به  شتێکی ناسراو. 
بێگومان، له س���ه ره تاوه ، گریمانه که  له سه ر پڕۆژه  بنه ڕه تییه که ی من ڕاده وه ستێت. 
من بێ چاالکانه  خۆم س���نوردارناکه م تاکو واتای ”ناش���رین”، ”زه بون”، ڕه گه ز” و 
هتد وه ده ست بهێنم. به پێچه وانه وه ، من له به ر ڕۆشنایی کۆتاییه کانمدا له  واتاکانیان 
تێده گه م. ئێمه  ئه م خاڵه مان باس���کرد، به اڵم به وه رچه رخانی چه مکه کان، کاتێک 
ده ڵێن فاکتۆری بوونی ڕه گه زێک ڕه تدانه وه  به رانبه ر خۆ-به گه وره دانان یان هه س���ت 
به که میکردن دیاریده کات، ڕاستییه که ش���مان گۆڕی. له ڕاستیدا، ڕه گه ز، زه بوونی و 
ناش���رینی ته نیا له نێو س���نوری هه ڵبژاردنی مندا بۆ هه ست به که میکردن یان خۆ-
به گه وره دانان دێته کایه وه . ته نیا سه ربه ستییکه م واتایان پێده به خشێت. واتاکان بۆ 
که س���انی دیکه شه ، به اڵم ئه و کاته  بۆ من ده بن به  واتا، که  هه ڵیانده بژێرم. یاسای 
سه ربه س���تییه که م، که  ڕێگه نادات من به بێ خۆ--هه ڵبژاردن هه بم به سه ر ئه مه شدا 
ده سه پێنرێت: من هه ڵمنه بژاردوه  ببم به وه ی که سانی دیکه  ده یناسن، به اڵم ده توانم 
هه وڵبده م ببم به وه ی بۆ که سانی دیکه  هه یه . مرۆڤێک یه که مجار نابێت به  جوله که  
و دوایی هه س���ت به  شه رمه زاری یان س���ه ربه رزی بکات؛ به ڵکو سه ربه رزییه که ی-
بۆ-بوون به  جو، ش���ه رمه زارییه که ی-بۆ-بوون به  جو یان بێ ده ربه س���تییه که یه تی 
ئ���ه و ده کات به  جو. بوون-به -جو له  ده ره وه ی سه ربه س���تی ئ���ه ودا بۆ هه ڵگرتنی 
یه کێک له م هه ڵوێس���تانه  نییه . هه رچه نده  من ڕێگه ی جیاوازم بۆ خۆ ده رخس���تن 
له  ئاس���تی که س���انی دیکه دا له به رده ممدایه ، به اڵم ناتوان���م هیچیان نه گرمه  به ر. 
لێره دا، دیس���انه وه ، حوکمکردن به سه ر سه ربه س���تیدا ده دۆزینه وه ، که  له سه ره وه  
ب���ه  فاکتۆر ناوزه دمانک���رد. من ناتوانم به ته واوی واز ل���ه  بوونی خۆم به و جۆره ی 
بۆکه سانی دیکه  ده رده که وێت بهێنم چونکه  ڕه تدانه وه ی دوورکه وتنه وه  نییه . من له  
هه موو حاڵه تیكدا، له گه ڵ توڕه بووندا، ڕق، سه ربه رزی، شه رمکردن، دڵشکاندن یان 

خۆشی، پێویسته  ئه و بوونه م هه ڵبژێرم، که  ده مه وێت بیگه مێ. 
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که وابوو، شته  نه ناس���راوه کان بۆ بوون-بۆ-خۆ، وه کو ئه و شته  نه ناسراوانه ن بۆ 
ناسین ده رده که ون. خه سڵه تی خۆیان بۆ س���نوردارکردن ونناکه ن. سنوردارییه کی 
ده ره کی���ن و بوون-بۆ-خۆ ده یانکات به  ناوه کی. خه س���ڵه تی زۆره کییان هه یه . ئێمه  
مامه ڵ���ه  له گه ڵ ئامێرێکدا ناکه ین بۆ به کارهێنان س���ه ری هه ڵدابێت. لێره دا، ش���ته  
نه ناس���راوه که  سنوردارییه کی له پێشتر  و بۆ هه ڵویس���ته که ی من دانراوه )من ئه م 
که سه م بۆ ئه وان(. چاوه ڕێی من ناکات تاکو په یدای بکه م؛ هه مانکات له نێو پڕۆژه ی 
سه ربه س���تی منیشدا ده ناسرێت. هه مانکات، مادام ش���تێکی نه ناسراوه ، ئه وا خۆی 
به ودیو هه وڵدانه کانی منه وه  بۆ ناس���ینی ده گه یه نێت. ده بێت به  شتێکی له پێشتر و 
بۆ خۆ سه پاندنی داوای خۆ خه ریکردن له  من ده کات. ئه گه ر ئه مه  پێویست نه بێت 
ده بێ چی بێت؟ بێگومان ده بێ بکرێت به  شتێکی ناوه کی)له ده ره وه ، وه کو هه موو 
فاکتۆرێک دروستده بێت(، به اڵم سیسته مه که ی هه رچییه ک بێت، به و الیه نه  ده ره کییه  
داده نرێت، که  ده بێت به  ناوه کی. ئه گه ر سیس���ته م فاکتۆرێکی ڕووتی دراو نه بێت، 
که  که سێک هه وڵی گۆڕانی ده دات، پێویسته  من له گه ڵ سه ربه ستییه که مدا بیناسم و 
بیکه م به  بونیادی پڕۆژه  سه ربه سته که م. ئه گه ر سیسته م، سیسته م بێت و ڕه وتێکی 
سه ربه ستانه ی ڕووه و کۆتاییه کانم نه بێت، ئه وا ده بێت له  ناو سه ربه ستی هه ڵبژاردنمدا 
خه سڵه تی ده ره کی خۆی بپارێزێت. له گه ڵ هه وڵدانی بوون-بۆ-خۆ و به  ناوه کیکردنی 
الیه نی ده ره کی هێش���تا ئه و الیه نه  له  ده ره وه دا ده مێنێته وه . ئه مه ش پێناسه ی ئه و 

شته  نه ناسراوانه یه ، که  ده ناسرێن. له به ر ئه مه یه  به  پێویست داده نرێن. 
ده توانین زۆرتر له س���ه ر باسی نه ناس���راوه کان بڕۆین؛  ئه وان سنوره کانی منن. 
له به ر ئه مه ش بۆ سه ربه س���تی من ته نیا س���نورن نه ک شتێکی دراو. ئه مه ش ئه وه 
 ده گه یه نێت، که  سه ربه س���تییه که م له گ���ه ڵ هه ڵبژاردنی سه ربه س���تانه ی بوونیدا 
س���نوره که ی خ���ۆش هه ڵده بژێرێت؛ یان، ئه گه ر حه زبکه ی���ت ده ڵێێن، هه ڵبژاردنی 
سه ربه ستانه ی کۆتاییه کانم )بۆنموونه  ئه وه ی، که  منه ( سنوردارییه که ش ده گرێته وه . 
دیس���انه وه ، لێره دا، هه ڵبژاردنه که  ده بێت به  هه ڵبژاردنی ش���تێکی بڕاوه . ئه و شته  
بڕاوه یه ش ناوه کییه ، بۆنموونه  ده س���ته اڵتی سه ربه س���تییه که یه  و ئه و سنوره ی به 
 هۆی س���ه رهه ڵدانی شته  نه ناسروه کانیشه وه  په یداده بێت بڕاوه یه کی ده ره کییه . من 
له  دووره وه  بوونی خۆم به  شێوازێک هه ڵده بژێرم، که  هه موو هه ڵبژاردنه کانی دیکه م 
سنوردارده کات و وه رچه رخانه کانیشیان پێکده هێنێت؛ هه ڵیده بژێرم، که  شتێکی دیکه  
بێجگه  له  خودی هه ڵبژاردنه که ، س���نورداربکات. ئه گه ر خۆم به  سه ریا توڕه بکه م و 
هه وڵبده م به  هه موو شێوه یه ک شته  نه ناساوه کان بدۆزمه وه ، که  له  به شی پێشتری 
ئه م نوس���راوه دا بینیم���ان، ته نانه ت به هێزترین هه وڵدان بۆ ناس���ینه وه یان ده بێت 
بناخه که ی له س���ه ر ناسینه وه یه کی سه ربه ستانه  و س���نوردارکردنی سنوره کان، که  
که سه که  ده یکات به  ناوه کی، دابمه زرێت. له به ر ئه وه  سه ربه ستی به ته واوی به رپرسه.  
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ش���ته  نه ناسراوه  بڕاوه که ش به  سنودارکردنی خۆی له  ئاستی سه ربه ستی که سانی 
دیکه د ا ده خاته  نێو هه ڵوێسته وه . له  ئاکامدا، سنوره  ده ره کییه کانی نێو هه ڵوێست 
ده بن به  سنور-هه ڵوێس���ت، ده که ونه  نێو هه ڵوێسته که وه  و ده بن به ”نه ناسراوێک” 
که  هه وڵی ناس���ینی ده درێت. وه کو الیه نی هه ڵبژێ���ردراو و به دواداگه ڕاو، هه روه ها 
وه رچه رخاوی هه ڵبژاردنه که م ده بن به  واتا بۆ هه وڵدانه که م. هه رچه نده  وه کو مردن 
پێ���ش هه وڵدانه که م ده که ون. جۆرێکی دیکه ی نه ناس���راوه کان، که  لێره دا باس���ی 
ناکه ین و ده بێت به  سنور-هه ڵوێس���ت به  مه رجێک به  ڕووداوێکی نێو ژیان دابنرێت 
هه رچه نده  ئاماژه  بۆ جیهانیش ده کات، که  ئاماده بوونم و ژیانم تیایدا ناناسرێته وه ،  

ئاماژه  بۆ ئه ودیو ژیان ده کات.
ئه و فاکتۆره ی ئاماژه  بۆ ئه ودیو ژیان ده کات، ته نیا به  ژیانی منه وه  واتا هه ڵده گرێت 
و بۆ منیش ده بێت به شتێکی نه ناسراو. ئه و فاکتۆره ی ئاماژه  بۆ سه ربه ستی له ودیو 
سه ربه ستی منه وه ، هه ڵوێس���ت له ودیو هه ڵوێستی منه وه  ده کات، وه کو فۆرمێکی 
ده ره کی له نێو ش���ته کانی دیک���ه دا، له نێو جیهاندا دراوه : لێره دا دووجۆر س���نور-
هه ڵوێس���ت هه ن، که  خه سڵه تی پارادۆکسیان به رانبه ر سه ربه ستییه که م له  هه موو 
الکانه وه  هه یه . هه مانکات واتایان بێجگه  له وه ی سه ربه ستییه که م پێیان ده به خشێت 
چ���ی دیکه  نییه  . بۆ هه موو چین، له ش، که س���انی دیک���ه  و ڕوودانێک ”بوونێکی 
سه ربه ست-بۆ-.” هه یه . له وێوه  بوون-بۆ-خۆ پرۆژه که ی ده خاته گه ر و ڕووه و یه کێک 
له  ئه گه ره کانی ده ڕوات، که  هه میش���ه  ده بێت به  ئه وپه ڕی ئه گه ره که ی. ئه گه رێکی 
ش���وێنکه وتو ئه گه ری خۆ بینینه ؛ بوونێکه  بێجگه  له  خۆی له پێناوی بینینی خۆی 
له ده ره وه دایه . له  هه موو حاڵه ته کاندا، پڕۆژه ی خۆ به ره و ”کۆتاییه ک”، که  ناوه کییه  
و له نێو خانه ی ئه گه ره کاندا ده بێت به  واتایه کی له ودیو-گه یشتنه وه ، سه رهه ڵده دات. 
که سێک ده توانێت هه بێت تاکو ”ببێت به -فه ره نسی”، ” ببێت -به -کرێکار” و کوڕی 
پاش���اش ”ببێت-به -خاوه ن ده سته اڵت.” ئێمه ، لێره دا، مامه ڵه  له گه ڵ سنوره کان و 
حاڵه ته  ڕه تدراوه کانی بوونمان ده که ین. بیریان لێده که ینه وه  به وجۆره ی بۆنموونه ، 
جویه کی زایۆنیس���ت بیر ل���ه  بوونی خۆی له نێو ڕه گه زه که ی���دا ده کاته وه . ئه و به  
ڕاس���تی و بڕیاردانه وه  بیر له  نامۆبوونی هه میشه یی خۆی ده کاته وه . به هه مانشێوه  
کرێکارێکی شۆڕشگێڕ له گه ڵ پڕۆژه ی شۆڕشکردندا بیر له  ”بوونی خۆی-له پێناوی-
بوون-به کرێ���کار” ده کات���ه وه . وه کو، هایدیگه ریش ئاماژه  بۆ ئ���ه و خاڵه  ده که ین، 
هه رچه نده  چه مکه کانی ڕه س���ه ن و ناڕه سه نی له به ر ڕه هه نده  ئاکارییه کانیان ڕوون 
نین، هه ڵوێستی ڕه تدانه وه  و ڕاکردن به رده وام ئه گه رن له  بووندا. که سێکی بورژوا به  
ڕه تدانه وه ی چینه کانی دیکه  خۆی ده کات به  بورژوا و کرێکاره که ش به  ڕه تدانه وه ی 
چینه کان و چاالکییه  شۆش���گێڕانه کانی، وه کو یه کێک له نێو-چینه که یدا، ده بێت به  
کرێکار. به اڵم ئه م س���نوردارییه  ده ره کییانه ی سه ربه ستی، له به ر ئه وه ی ده ره کین 
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و وه کو ش���تێکی نه ناس���راو به  ناوه کی کراون هه رگیز نابن به  ڕێگرێکی ڕاسته قینه  
بۆ سه ربه س���تی. سه ربه ستی هه مووگیر و نه بڕاوه یه . ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت، که  
س���نوری نه بێت به ڵکو هه رگیز ڕووبه ڕوویان نابێته وه . ئه و س���نورانه ی سه ربه ستی 
توش���یان ده بێت ئه وانه ن خودی سه ربه ستی بۆ خۆی دروستیان ده کات و ئێمه ش 

مامه ڵه کردنمان له گه ڵ ڕابردوودا، ژینگه  و ته کنیکه کان باسکردوه . 

ئێ . مردنی من 
پاش ده رکه وتنی مردن بۆ ئێمه ، وه کو شتێکی نا-مرۆڤانه  و بااڵده ست، له سه ر 
دیواره که ی ئه و به ره وه ، بڕیارماندا له  گۆشه نیگایه کی جیاوازه وه  ته ماشای بکه ین و 
لێی بکۆڵینه وه ؛ وه کو ڕووداوێکی ژیانی مرۆڤ باسیبکه ین. ئه م گۆرانکارییه  به  ئاسانی 
ڕوونده که ینه وه : مردن س���نوره  و هه موو سنورێکیش)له س���ه ره تاوه  یان کۆتاییدا( 
دووسه ره . گرنگ نییه  به  به شێک له  نه بوونی بوون، که  پرۆسه کان ده بڕێت، دابڕێت 
یان نا. ئه و بوونه یه ، که  سه ر به  پرۆسه یه که  و تاکو ڕاده یه کیش واتا به  پرۆسه که  
ده به خشێت. دوابه شی گۆرانییه که  هه میشه  ڕوو له  بێده نگی ده کات، ئه ویش نه مانی 
ده نگه ، که  ش���وێن گۆرانییه که  ده که وێت؛ له الیه که وه ، به  بێده نگی دروس���تکراوه  
چونکه  ئه و بێده نگییه ی سه رهه ڵده دات له  دوابه شی گۆرانییه که دا ئاماده بووه  و بووه  
به  واتاکه ی. له الیه کی دیکه وه ، به شێکه  له و بوونه ی گۆرانییه که  مه به ستێتی؛ به بێ 
دوابه ش گۆرانییه که  به رده وام له نێو هه وادا ده مێنێته وه  و دوابه ش���ه که ش له م نۆت 

بۆ ئه و نۆت ده ڕوات و گۆرانییه که  کۆتایی پێ نایه ت. 
مردن هه میش���ه ، ڕاست یان ناڕاست، ئه و شته یه  ده سته اڵتمان به سه رییدا نییه و 
دوا س���نوری ژیانی مرۆڤه . له به ر ئه مه  ئاس���ایی بوو فه لس���ه فه ، که  به گش���تی له  
کێش���ه ی په یوه ندی هه ڵوێستی مرۆڤ له گه ڵ الیه نه  نامرۆڤه کانی ده کۆڵییه وه ، بیر 
له  مردن، وه کو ده رگایه کی کراوه  بۆ نه بوونی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی بکاته وه . ئه و 
نه بوونه ش به  له ناوبردنێکی ڕه های ش���ێوازی بوونی مرۆڤ دابنێت. ئێمه  ده توانین 
بڵێین، چه مکی ڕیالیس���تانه ی مردن، که  س���ه رهه ڵدانی مردن به  په یوه ندی له گه ڵ 
الیه نی نامرۆڤانه  داده نێت، س���ه رهه ڵده دات. که واب���وو، مردن له  مرۆڤ ڕاده کات و 

هاوکات چوارده وری به  سنورێکی ڕه های نامرۆڤانه  ده گرێت. 
مه حاڵه  بیریارێکی ئایدیالیست و مرۆڤخواز بیرۆکه ی ڕووبه ڕووبوونه وه ی سنورێکی 
نامرۆڤانه  وه رگرێت. ئایدیالیس���ت نایه وێت، وه کو  فه یله سوفه کان بڕوانێته  مردن، 
به ڵکو شاعیرانه ، وه کو ڕیلکه  یان ماڵرۆی ڕۆماننوس ده ڕوانێته  کێشه که . ئه وه نده ش 
به سه  مردن به دوا به شی زنجیره که  دابنێین. مرۆڤ ڕووبه ڕووی ئه و شتانه  ده بێته وه ، 
ک���ه  مرۆڤانه یه ؛ ژیان ڕووی ئه ودیوی نییه ، مردنی���ش دیارده یه کی مرۆڤانه یه ؛ دوا 
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دیارده ی ژیان و ژیانێکی وه س���تاوه . به  وه رچه رخانی کارده کاته  سه ر هه موو ژیان. 
ژی���ان خودی خۆی س���نوردارده کات؛ ده بێت به  جیهانی ”بڕاوه  نه ک س���نوردار”ی 
ئاینشتاین. مردن، وه کو دوابه شی گۆرانییه که  واتا به  ژیان ده به خشێت. ڕووداوێکی 

نائاسایی نییه ؛ به شێکی زنجیره که یه . 
به اڵم مردنه  دۆزراوه که  به ته نیا نابێت به  ڕووداوێکی مرۆڤانه ؛ ده بێت به  ڕووداوی 
من. کاتێک مردن له ناوه وه  ده بینرێت ده بێت به  ڕووداوێکی تاکه که س���ی، وه کو ئه و 
ش���ته  گه وره  نه ناس���راوه  و س���نوره  بۆ مرۆڤایه تی نامێنێته وه ؛ ده بێت به  دیارده ی 
ژیانی تاکه  که س���یم و ژیانیشم ده کات به شتێکی تایبه ت؛ ژیانم وا بۆده رده خات، که  
جارێکی دیکه  ناگه ڕێته وه . له م ڕووه وه  من به رانبه ر ژیان و مردنم به رپرسم. مه به ستم 
لێپرس���ینه وه  له  مردنه که م نییه ، به ڵکو له  بڕان���ه وه ی ژیانه . له م بۆچوونه وه  ڕێلکه  
هه وڵده دات ئه وه مان نیش���اندات، که  مردنی هه موو تاکه  که سێک له  ژیانی ده چێت 
چونکه  هه موو ژیانی خۆ-ئاماده کردنه  بۆ گه یش���تن ب���ه  کۆتایی. ماڵڕۆش له )لێس 
کۆنکویرنت( دا باس���یده کات، که  که لتووری ئه وروپی به  به خشینی واتای مردن الی 
هه ندێک ئاسیاییه کان، که  کتوپڕ توشیان ده بێت ئه و ڕاستییه  ده ناسنه وه ، که  ژیان 
تایبه ته . هایدیگه ریش فۆرمێکی فه لسه فی به  مردنی مرۆڤدا. ئه گه ر دازاین پڕۆژه دانان 
بێت ئه وا ده بێت پڕۆژه ی مردنیشی له نێو جیهان، وه کو ئه گه رێک دابمه زرێنێت. مردن 
ده بێت به  ئه گه رێکی تایبه تی دازاین و ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تیش به  بوون-به ره و-
مردن. به و ڕاده یه ی دازاین پڕۆژه ی مردن داده مه زرێنێت هه ست به  سه ربه ستیش-بۆ-

مردن ده کات و بوونی خۆی، وه کو هه بوویه کی بڕاوه  پێکده هێنێت.
له سه ره تاوه  ده رده که وێت ئه م بیردۆزه یه  سه رنجڕاکێش نه بێت: مه به ستمان له  به 
 ناوه کیکردنی مردن ئه وه یه ، که  بۆ کۆتاییه کانی ئێمه یه ؛ ئه م سنوره ی سه ربه ستیش 
خودی سه ربه ستی ده یدۆزێته وه . به اڵم الیه نی باش و خراپی ئه م بۆچوونانه  توشی 

هه ڵه مان ناکه ن. پێویسته  جارێکی دیکه  پرسیاره که  له  خۆمان بکه ین.
به دڵنیاییه وه ، ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی، که  خه سڵه تی به  جیهانبوونیش، ده هێنێته  
کایه وه ، ناتوانێت ڕووبه ڕووی ش���تێک ببێته وه  مرۆڤانه  نه بێت؛ ته نانه ت چه مکی نا-
مرۆڤانه  مرۆڤ دروستیکردوه . که وابوو، ئه گه ر مردن له خۆیدا ده ربه ندێک بێت به ره و 
ش���تێکی ڕه های نا-مرۆڤانه ، نابێت هیوامان پێی هه بێ���ت و ببێت به  په نجه ره یه ک 
له س���ه ر ئه و ڕه های���ه . مردن ته نیا بوونی خۆمان بۆ ل���ه  بۆچوونێکی مرۆڤانه وه  بۆ 
ده رده خات. ئایا ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت، که  مردن شتێکی له پێشتری ڕاسته قینه ی 

مرۆڤانه یه ؟ 
پێویسته ، یه که مجار، باسی الیه نی بێهوده یی مردن بکه ین. لێره دا ئه و بۆچوونه ی 
مردن به دوا به شی گۆرانییه که  داده نێت ڕه تده ده ینه وه . هه ندێک ده ڵێن ئێمه  له نێو 
که سه  گیراوه کاندا، که  فه رمانی کوشتنیان به سه ردا دراوه ، به بێ ئه وه ی پێی بزانین، 
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دانراوی���ن. ڕۆژانه ش  گیراوه کانی دیکه  له به رچاومان ده کوژن. به اڵم به ته واوی به م 
شێوه یه  نییه . باشتره  خۆمان به و مرۆڤه  دابنێین، که  فه ر مانی کوشتنی  ده رچووه،  
ئازایانه  خۆی بۆ مردن ئاماده  ده کات، له س���ه ر سه کۆی سێداره که  ڕاده وه ستێت و 
گۆێ ناداته  هیچ نه خۆش���ییه کیش. ئه مه ش مه سیحایه تی باسیده کات. گوایه  مرۆڤ 
ده بێ���ت هه موو کاتێک خۆی بۆ مردن ئاماده کردبێت. له م بۆچوونه وه  مرۆڤ دۆخی 
م���ردن  بۆ مردنێکی چاوه ڕوانکراو ده گۆڕێت. ئه گه ر واتای ژیانمان چاوه ڕوانکردنی 
م���ردن بێت، به  ڕوودانی مۆری کۆتایی له  ژی���ان ده دات. ئه مه ش ناوه ڕۆکی ئه رێی 

’بریاردان’ه  الی هایدیگه ر. 
بێبه ختانه  ئه م ئامۆژگارییه  ئاسانه ، به اڵم شوێنکه وتنی گرانه ، نه ک له به ر ئه وه ی 
ڕاسته قینه ی مرۆڤانه  به  سروشت الوازه  یان ناڕه سه نه ، به ڵکو له به ر خودی مردنه . 
که س���ێک ده توانێت چاوه ڕوانی مردنێکی تایبه ت بێت نه ک مردن به گشتی. ده ست 
سوکییه که ی هایدیگه ر ئاماژه ی بۆ کردوه  دۆزینه وه ی ئاسانه . ئه و مردن ده کات به  
ڕووداوی تاکه  که س و پێمان ده ڵێت، که  مردنی که سه ، مردنی تاکه  و هیچ که سێک 
ناتوانێت بۆ منی بکات. ئه م تاکه  نموونه ییه ی به  دازاین ناوزه دده کرێت  ڕووبه ڕووی 
مردن���ی خۆی ده بێت���ه وه . بوونی دازاینیش ده کات به  بوونی تاکه  که س���ی خۆی؛ 
له گه ڵ دانانی دوا پڕۆژه ی بوونیدا سه ربه ستانه  ڕه سه نییه تی بوونی ده ستده که وێت. 
له پێناوی س���ه قامگیرکردنی که س���ایه تییه که یدا خۆی له  کێشه  بازاڕییه کانی ژیانی 
ڕۆژانه ی داده بڕێت. به اڵم لێره دا س���وڕانه وه یه کی بازنه یی ڕووده دات. کێ ده توانێت 
بیس���ه لمێنیت مردن خه سڵه تی تاکه  که سی ده به خش���ێت؟ هه ڵبه ته ، ئه گه ر مردن 
به  مردنی م���ن دابنرێت ئه وا ده توانم چاوه ڕوانی بم؛ ئه گه رێکی دوور وه س���تاوه  و 
خه سڵه تی خۆی هه یه . به اڵم ئایا ئه و مردنه ی ڕوومتێده کات مردنی منه ؟ له سه ره تاوه  
ش���تێکی گه وره یه  ئه گه ر بڵێین، ”مردن ئه و شته یه  که س ناتوانێت بۆ من بیکات”. 
به اڵم لێره دا جۆرێک له  بڕوای خراپ س���ه رهه ڵده دات؛ ئه گه ر که س���ێک مردن به دوا 
ئه گه ری خۆی دابنێت، ئه و ڕووداوه بێت بوون-بۆ-خۆ بایه خی پێبدات، ئه وا دروسته ، 
که  که سێکی دیکه  ناتوانێت بۆ من بمرێت. هه مانکات، پڕۆژه کانی دیکه شم، له سه ر 
زه مینه یه کی ڕه سه نانه  یان ناڕه سه نانه  که سێکی دیکه  به  ئه نجامیان ناگه یه نن. که س 
ناتوانێت بۆ من خۆشه ویستی بکات، ئه زمونی سۆز و هه ڵچونی هه بێت. ئه م)خۆ(
یه ش لێره دا هیچ په یوه ندییه کی به و که سه وه  نییه ، که  له  مامه ڵه کردنه  بازاڕییه کانی 
ژیانی ڕۆژانه یدا س���ه رکه وتوه ) بۆ هایدیگه ر گرنگه  که س���ێک سه ربه ستانه  بمرێت. 
خۆشه ویستییه که ی من هه س���تیپێده که م خۆشه ویستی منه  نه ک خۆشه ویستییه ک 
له نێ���و مندا بۆ ئه وان.( ئاماژه  بۆ ئه و خۆیه  ده کات هایدیگه ر بۆ هه موو دازاینێکی 
داده نێت و گرنگ نییه  ڕه س���ه ن یان ناڕه سه نیش بێت. ئه و ده ڵێت، ”دازاین بوونی 
من���ه .” له م بۆچوونه وه ، خۆشه ویس���تی، وه کو مردن تایبه تمه نده  و هیچ ش���تێک 
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جێگه ی ناگرێته وه ؛ که س ناتوانێت بۆ من خۆشه ویستی بکات. 
له الیه کی دیکه وه ، ئه گه ر کرده وه کانم له نێو جیهاندا له به ر ڕۆش���نایی کاریگه ری 
و ئاکامه کانیان ته ماش���ابکرێن ئه وا ئاشکراش ده رده که وێت، که  ئه وه ی من ده یکه م 
که س���انی دیکه ش ده توانن بیکه ن. ئه گه ر کێشه که  له وه دابێت ئه م ئافره ته  دڵخۆش 
بکرێت، ژیان و سه ربه س���تییه که ی مس���ۆگه ر بکرێن و ڕێگ���ه ی خۆڕزگارکردنی بۆ 
بدۆزرێته وه  یان ماڵێکی به  منداڵه وه  بۆ دابمه زرێنرێت. ئه گه ر ئه مانه  به  خۆشه ویستی 
دابنرێن ئه وا که س���ێکی دیکه  له  جێگه ی من ده توانێت بیکات. ئه مه  نموونه ی ئه و 
قوربانیدانه  ڕاسته قینانه ن هه زارجار له  ڕۆمانه  ڕۆمانسییه کاندا باسکراوه . وێنه ی ئه و 
پاڵه وانانه مان بۆ ده گێڕنه وه  له  خۆشه ویستی و شه وقیان له  پێناوی به خته وه رکردنی 
ئافره تێکدا به رانبه ر الیه نه  نه یاره که یان ده سوتێن چونکه  الیه نه  نه یاره که  ده توانێت 
باشتر ئافره ته که  به خته وه ربکات. الیه نه  نه یاره که  ئافره ته که ی خۆشده وێت چونکه  

پێناسه ی خۆشه ویستی بۆ ئه و له سه ر به خته وه رکردنی ئافره ته که  ڕاده وه ستێت. 
ل���ه م بۆچوونه وه ، هه موو کرده وه کانم به هه مانش���ێوه  ده رده ک���ه ون و ته نانه ت 
مردنیشم ده گرێته وه . ئه گه ر مردن له پێناوی هاندان و نیشتمان په روه ری و هتد بێت 
ئه وا هه رگیز که سێکی دیکه  ناتوانێت بۆ من بمرێت. به کورتییه که ی، هیچ به هایه کی 
تاکه  که س���ی به  مردنمه وه  تایبه تمه ند نییه . مردن له کاتێکدا ده بێت به  مردنی من، 
که  خۆیه تی خۆم به رجه س���ته ده که م. پێناس���ه کردنی خۆیه ت���ی منه  به  کۆجیتۆی 
پێش تێڕامان مردن���م ده کات به  ڕووداوێکی خۆیه تی بێ وێنه  . له محاڵه ته دا، مردن 
خه س���ڵه تی بۆ دانانرێت؛ چونکه  مردنی من���ه  و بونیاده  بنه ڕه تییه که ی ڕێگه نادات 
ببێت به و ڕووداوه  تاکه که س���ییه ی چاوه ڕوان ده کرێت. بێجگه له مه ، مردن چاوه ڕوان 
ناکردێت. مه گه ر بۆم دانرابێت یان فه رمانی کوش���تنم ده رچووبێت)دوای هه ش���ت 
ڕۆژ هه ڵده واس���رێم، نه خۆشم و ده مرم، که  ده زانم ڕووده دات(. پێویسته  دوو واتای 
’چاوه ڕوانی’ به وردی له  یه ک جیابکه ینه وه ، که  به رده وام تێکه ڵیانده که ین: چاوه ڕوانی 
م���ردن چاوه ڕوانکردنی مردن نییه . ئێمه  ته نی���ا چاوه ڕوانی ڕووداوێک ده که ین، که  
ده یناس���ین. من چاوه ڕوانی گه یشتنی شه مه نده فه ره که م له  )کارته رس(ه وه  چونکه  
ده زانم ئیس���تگه ی وه ستانه که ی له  کارته رس جێهێشتوه  و سوڕانه وه ی تایه کانی له  
پاریس نزیکتریده کاته وه . هه ڵبه ته ، ده ش���ێ ش���ه مه نده فه ره که  دوابکه وێت؛ توشی 
ڕووداوێک ببێت. به اڵم ڕاستی پڕۆسه ی گه یشتنه که  ده مێنێته وه  و ده زانم به ڕێوه یه . 
ڕووداوه که ش پڕۆس���ه ی گه یش���تنه که  له  هه موو الکانه وه  داناخات و مایه رس���ه ن 
گو ته ن���ی بووه  ب���ه  ”بونیادێکی ده مار زۆر”. من ده توانم بڵێ���م چاوه ڕوانی پیرۆم، 
به اڵم چاوه ڕوانی ئه وه ش���م شه مه نده فه ره که ی دره نگ بگات. به هه مانشێوه  ئه گه ری 
مردنم ئه و واتایه  ده به خش���ێت، که  من له  ڕووی بایۆلۆجییه وه  به ته واوی دانه خراوم 
و سیسته مه که ش���م دووره په رێز نه کراوه ؛ ته نیا ئه وه نده  ده رده خات، که  له شم سه ر 
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به  هه موو بوونه کانه . وه کو دواکه وتنی ش���ه مه نده فه ره که یه  نه ک گه یش���تنی پیرۆ. 
له گه ڵ ش���تێکی نه بینراودا، ڕێگرێکی چاوه ڕواننه کراودا، که  ده بێت له  بیری نه که ین 
هاوشان ڕاده وه س���تێت. ئه گه ر له و باوه ڕه شدابین فاکتۆره کان مه رجدارن، ته نانه ت 
نه سه لمێنراویشن، هێشتا ژماره یان نه بڕاوه  و چه سپاندنیان نه بڕاوه یه کی نه بڕاوه یه ؛ 
پێکه وه  بوونیان هیچ سیس���ته مێک دانامه زرێنێت. به الی که مه وه ، ئه م بۆچوونه وه،  
ڕۆژی کۆتاییه  بینراوه که )مردنم( نابینرێت. له به رئه مه  چاوه ڕوان ناکرێت. له کاتێکدا 
ب���ه  ئارامی له نێو ئه م ژووره  ده نوس���م، حاڵه تی جیهانی له وه دایه ، که  مردنم نزیک 
ده بێته وه ؛ به اڵم، به پێچه وانه وه ، ئێستا به  بیرکردنه وه  دوور که وتۆته وه . بۆنموونه ، 
ئه گ���ه ر چاوه ڕوانی فه رمانی جێگۆڕین بم ئه وا تێده گه م، که  مردنم نزیکه  ڕووبدات، 
به اڵم ده ش���ێ له هه مانکاتدا کۆنفراس���ێکی جیهانی به  نهێنی ببه سترێت و ئاشتی 

به ر قه رابکات. 
که واب���وو، ناتوانم بڵێم له گه ڵ تێپه ڕبوونی خوله کان���دا مردنم نزیک ده بێته وه . 
دروس���ته  مردن به ره و م���ن دێت، ئه گه ر بیر ل���ه  بڕاوه یی ژیان���م بکه مه وه . به اڵم 
له نێو بڕانه وه  الس���تیکییه کاندا)له  ته مه نی سه د س���اڵیدا یان سبه ینێ له  ته مه نی 
س���ی و حه وت س���اڵیدا ده مرم(. من نازانم ئه و کۆتاییه  نزیک ده بێته وه  یان دوور 
ده که وێته وه . هۆی ئه مه ش بۆ جیاوازی نێوان خه س���ڵه تی نێوان مردن له  ته مه نی 
پیری و مردنێکی کتوپڕدا هه یه ، که  له  ته مه نی جوانیدا ڕووده دات و جوانه مه رگمان 
ده کات. له حاڵه تی یه که مدا چاوه ڕوانکردنی مردن ئه و واتایه  ده به خشێت، که  ژیان 
پڕۆژه یه ک���ی بڕاوه یه ؛ ئه مه ش جۆرێکه  له  هه ڵبژاردنی ش���ته  بڕاوه کان. له حاڵه تی 
دووه مدا چاوه ڕوانکردنه که  ئه و واتایه  ده به خشێت، که  ژیانم پڕۆژه یه که  به  که مییه وه  
په یدا بووه . ئه گه ر مردن ته نیا به  پیرییه وه  هه بوایه  ئه وا چاوه ڕوانی مردنم ده کرد. 
به اڵم خه س���ڵه تی تایبه تی مردن ئه و ڕاس���تییه  ده رده خات له پێشوه ختا ئه وانه ی 
چاوه ڕوانی ده که ن سه رس���ام ده کات. هه رچه نده  مردن ل���ه  ته مه نی پیریدا له گه ڵ 
بڕانه وه ی هه ڵبژاردن تێکه ڵده کرێت. وه کو دوابه ش���ی گۆرانییه که ی ژیانمان بڕیاری 
له س���ه ر ده درێت. مردنی کتوپڕیش چاوه ڕواننه کراوه  و ئێمه  سه رسامده کات چونکه  
پێشوه خت دێته کایه وه . چاوه ڕوانکردنه که مان ده کات به  ساخته  و ده مانه وێت دوای 

ساتی مردنه که ش بژین. 
بێجگه  له وه ی مردنی کتوپڕ به  خه س���ڵه ت له  مردنی دیکه وه  جیاوازه  به گوێره ی 
ژیانی با یۆلۆجیش���مان)له  گۆش���ه  نیگایه کی جیهانییه وه  هۆکار و فاکتۆره کانیان 
جیاناکرێن���ه وه (، ئه مجۆره  مردنانه  له نێو یه کدیدا هه ن. واته ، که س���ێک له  ته مه نی 
پیریدا کوێرانه  یان له س���ه ر ب���ڕوای خراپ چاوه ڕوانی م���ردن ده کات. ئێمه  پێش 
ته واوکردنی کاره کانمان له به رده م مردندا ڕاده وه ستین. که وابوو، زۆرکه م به ڕێکه وت 
مردنمان،  سۆفۆکلیس گووته نی، وه کو دوابه شی گۆرانییه که   ئاماده  ده بێت. ئه گه ر 
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ڕێکه وتیش بڕیار له س���ه ر خه سڵه تی مردنمان بدات، ئه و مردنه ی له  به شی کۆتایی 
گۆرانییه که  ده چێت چاوه ڕواننه کراوه . ب���ۆ ئه وه ی کۆتایی گۆرانییه که  واتادار بێت 

ئه وا پێویسته  به شێک له  خودی گۆرانییه که  بێت. 
مردنه که ی سۆفۆکلیس باسیده کات و به  دوابه شی گۆرانییه که ی داده نێت، وه کو 
ئ���ه و کۆمه ڵه  پیتانه ی ده که ونه  خوارێ و به  ڕێکه وت وش���ه یه ک پێکده هێنن وایه . 
ئه و ڕێکه وته ی به رده وام له نێو پڕۆژه کاندا س���ه رهه ڵده دات ئه گه ری من نییه ، به ڵکو 
له ناوبه ری ئه گه ره کانمه،  له ناوبردنێکه  له ده ره وه ی ئه گه ره کانی مندایه  و به ش���ێک 
نییه  له  ئه وان. که وابوو، مردن ئه گه ری من نییه ، ئه گه ری له ناوبردنی ئه گه ره کانمه  

و له ده ره وه ی ئه گه ره کانمدایه . 
ئه گه ر له  وات���ای مردن وردببینه وه  ده توانین ل���ه  ڕوویه کی دیکه وه  به ره و ئه م 
کێش���ه یه  بڕۆین. ئێمه  ده زانین ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی خودی خۆی به نه بوون 
ده ناسێت یان ڕووه و خۆی ده ڕوات. ئه گه ر به رده وام مامه ڵه  له گه ڵ داهاتوودا بکات، 
زۆرمان لێ���ده کات بڵێین، چاوه ڕوانی چه س���پاندنی داهاتوویه تی. ئه وه ی داهاتووه  
و ئاماده  ده بێت ئێس���تا هێڵکاری بۆ کراوه . هێڵکاریکردنه که ش له  ئێس���تادا واتا 
بۆ بوونی من داده نێت. ئه م ئیس���تایه ش دۆزینه وه یه کی سه ر به س���تانه ی ڕابردوومه  
له به ر ڕۆش���نایی داهاتوویه کی نوێ���دا. ئێمه  داهاتووه که  س���نوردار ناکه ین به ڵکو 
پڕۆژه یه که  و چاوه ڕوانی سه رهه ڵدانه که ی ده که ین. هه ڵوێسته که م ڕه خنه  و لۆمه ی 
که س���ێکه  گێچه ڵی پێکردووم. به اڵم کێ ناڵێت ئه و ڕه خنه یه م له  ترس���ا ناگۆڕێت 
بۆ ته ته ڵه کردنی زمانم و ڕابردووم؟ سه ربه س���تی ده بێته  س���نور بۆ سه ر به س���تی؛ 
واتای ڕابردووش له  ئێس���تادا ده دۆزرێته وه . ئه مه ش ئه و پارادۆکس���ه  ده رده خات، 
که  هه ڵوێسته که مان ئاشکرا)کۆجیتۆی پێش تێڕامانه ( و شاراوه شه . هه رزه کارێک 
له الیه نی شاراوه ی هه ڵوێسته که ی به ئاگایه  و هه مانکات ده بێت باوه ڕیشی به  داهاتوو 
هه بێت. ده یه وێت دڵنیابێت، که  به  پرۆس���ه ی )قه یرانی هه رزه کاریدا( تێده په ڕێت 
ی���ان به  گوڕه وه  ڕوو ل���ه  ژیانی زاهیدی ب���کات. سه ربه س���تییه که ی داهاتوومان، 
تاکو ئه و پله یه ی ئه گه ری ڕاس���ته قینه  نیی���ه  و بناخه ی ئه گه ره  نه بووه کانه ، له نێو 
ئاشکرابوونه که دا ته ڵخی دروس���تده کات. بارێس گوته نی ”نهێنییه که  له به ر خۆری 
نی���وه ڕۆدا”. ئه مه ش پێویس���تی چاوه ڕوانکردنه که مان بۆ بوونمان ده س���ه لمێنێت. 
ژیانم���ان چاوه ڕوانیکردنێک���ی درێژخایه ن���ه : یه که مجار چاوه ڕوانی ناس���ینه وه ی 
کۆتاییه کانمان ده که ین )هه موو مامه ڵه کردنێک چاوه ڕوانکردنیشه  بۆ ئاکامه کانی(. 
هه روه ها، چاوه ڕوانی بوونی خۆمانین )ئه گه ر پڕۆژه یه کم دامه زرا، ئه گه ر که س���ه که  
منی خۆشویست، له  تاقیکردنه وه که دا سه رکه وتوبم، ئه و چاکه کردنه،  ده بێت بڕیار 
له س���ه ر شوێن، واتا و به های ئه و پڕۆژه یه  بده م، که  پێی ده وترێت ژیان(. ئه مه ش 
په یوه ندی به  هه ڵکه وتنی که می له  سروشتی مرۆڤدا نییه ، یان له و شپرزه ییه وه  په یدا 
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نابێت ڕێگه نه دات خۆمان به  ڕانه بردووه وه  ببه ستینه وه  و ڕاستبکرێته وه  و ببێت به  
ش���تێکی کاتی. پێویس���ته  ژیان به و بوونه  دابنێین، که  دروستکراوه  نه ک ته نیا به  
چاوه ڕوانییه وه ، به ڵکو به و چاوه ڕوانیانه شه وه ، که  چاوه ڕوانی چاوه ڕنکردنن. لێره دا 
بونیادی )خۆ( ده دۆزینه وه : ئ���ه وه ی ده یه وێت ببێت به )خۆ( ده بێ بۆالی)خۆ(ی 
بڕوات. چاوه ڕوانیکردنه کان ئاماژه  بۆ دوا ماوه  ده که ن، که  بێ چاوه ڕوانی بۆ شتێکی 
دیک���ه  چاوه ڕوانده کرێت. دڵئارامی ئه وه  یه ، که  چاوه ڕوانی بوونێکی دیکه  نه که یت. 
زنجیره ی هه موو ش���ته کان به  دوا ماوه که وه  به س���تراوه ، که  ش���تێکی دراو نییه  و 
به های بوونی ئێمه ش؛ واته ، ئاش���کرایه ، که  پڕییه   له  شێوازی ”بوون-له نێو-خۆی-
بوون-بۆ-خۆدا.”یه . له  ڕێگه ی دوا ماوه که ش���ه وه  به ته واوی بۆ هه میشه  ڕابردوومان 
ده دۆزینه وه . ده زانین ئه زمونێکی ته مه نی الوییمان به ردار یان بێبه ره . هه ڵوێستێکی 
هه رزه کاریم هه ڵه شه یی یان فۆرمێکی پێکهاتوو بۆ خه ریکردنکه ی دوایی بوو؛ خواری 
و لێژی ژیانمان بۆ هه میشه  ده چه سپێن. به کورتییه که ی، کارنامه ی ژیانمان کۆتایی 
به  نوسینی دێت. مه سیحیه کان مردن به م دوا ماوه یه  داده نێن. که شیش بۆسیلۆت 
له  گفتوگۆیه کی له گه ڵ مندا هه وڵیدا تێمبگه یه نێت، که  ’ڕۆژی قیامه ت’ داخس���تنی 
ده فته ری کارنامه کانه  و هه موو که سێک ده کات به وه ی، که  هه یه  و که س ناتوانێت 

خۆی ڕزگار بکات. 
ب���ه اڵم هه ڵه یه ک له  لێکچونه که ماندا، که  پێش���تریش ل���ه  په یوه ندییه که مان به  
بۆچوونه که ی الیبنیزه وه  ئاماژه مان بۆ کرد، ده دۆزینه وه  . ئێمه  بۆ الیبنیز سه ربه ستین 
چونکه  کرده وه کانمان له  جه وهه رمانه وه  هه ڵده قوڵێن. به اڵم له سه ر ئه و ڕاستییه ی، 
که  ئێمه  جه وه���ه ری خۆمان هه ڵنه بژاردووه  ده ریده خات، که  سه ربه س���تییه که مان 
کۆیالیه تییه ک���ی ته واو ده ش���ارێته وه . خ���وا جه وهه ری ئاده می هه ڵب���ژارد. ئه گه ر 
داخس���تنی کارنامه که مان وات���ا و به ها بۆ ژیان دابنێت ئ���ه وا هه موو ئه و کارانه ی 
کردومانه  سه ربه س���تانه  نه بووه ؛ لێره دا واتاکان نامێنن، ئه گه ر خۆمان دوا کرده وه  

له نێو کارنامه که دا نه نوسین و داینه خه ین. 
ئه م���ه ش له  به رهه مه کانی دیدرۆتدا به  کورت و پوخت���ه  ده رکه وتووه . دوو برا له 
 ڕۆژی قیامه تدا ڕاده وه ستن. یه که میان به  خوا ده ڵێت، ”بۆچی به الوێتی منت کوشت؟” 
خواش وه اڵمده داته وه  ده ڵێت، ”ویستم ڕزگارت بکه م. ئه گه ر ته مه نت درێژتربوایه  تۆش 
وه ک���و براکه ت تاوانی زۆرت ده کرد.” دوای ئه مه  براکه ی به  خوا ده ڵێت، ”ئه ی بۆچی 
منت به  پیری کوشت؟” ئه گه ر مردن بڕیاردانێکی سه ربه ستی بوونمان نه بێت ژیانمان 
ته واو ناکات. ئه گه ر خوله یه ک که متر یان زیاتر زۆرشت بگۆڕێت و ئه و خوله یه  بخرێته  
سه ریان له نێو کارنامه که مدا ده ربهێنرێت، هه رچه نده  من به  سه ربه ست دابنرێم، هێشتا 
ناتوانم واتا به  ژیانم ببه خش���م. مردنی مه سیحایه تی له  خواوه  دێت. خوا کاتی مردن 
دیاری���ده کات. هه رچه نده  خۆم به  بوونه وه رێکی کاتی دابنێم هێش���تا کاتی مردنه که م 



542

ده ستنیشانناکه م و ئاکامه کانی جیهان سنورداری ده کات. 
ئه گ���ه ر ئه مه  دروس���ت بێت، ناتوانی���ن بڵێین مردن ل���ه ده ره وه دا واتا به  ژیان 
ده به خش���ێت؛ وات���ا له  خۆیه تییه وه  په ی���دا ده بێت. مادام مردن له س���ه ر بناخه ی 
سه ربه ستی دانه مه زراوه  ئه وا هه موو واتایه کی ژیان ده سڕێته وه . ئه گه ر من چاوه ڕوانی 
بم و چاوه ڕێی چاوه ڕانی بکه م و کتووپڕ دوا بابه تی چاوه ڕوانییه که م تێپه ڕێت ئه وا 
چاوه ڕوان���ی ده بێت به  بێهوده . بۆنموونه ، الوێک س���ی س���اڵی ته مه نی چاوه ڕوانه  
ببێت به  نوس���ه رێکی گه وره . خودی چاوه ڕوانیکردنه که  به س نییه ؛ به گوێره ی ئه و 
په رتووکانه ی ده یانوس���ێت ده بێت به  ش���تێکی نه زۆک یان ناسینه وه ی باهایه کی 
ب���ه رز. ئه و یه که م په رتووکی باڵوکردۆته وه ، ب���ه اڵم ئه و کاره  به  ته نیا چ واتایه کی 
هه یه ؟ په رتووکێکه  بۆ خوێنده وارێکی س���ه ره تایی. گریم���ان په رتووکێکی چاکه ؛ 
هێشتا واتاکه ی له  داهاتوویدایه . ئه گه ر نایاب بێت ئه وا یه کسه ر ده بێت به  به ڵێن و 
سه ره تایه کی چاک. ئه و ته نیا په رتووکێکی نوسیوه ؛ کاره که ی سنورداره  و بڕاوه یه ؛ 
ڕووداوه . ئه گ���ه ر په رتووکی چاکتر بنوس���ێت ئه وا ده بێت به  یه کێک له  نوس���ه ره  
چاکه کان. له م ساته دا، که  بیر له  نوسراوێکی دیکه  ده کاته وه  و چاوه ڕان بوو ببێت 
به  نوس���ه رێکی گه وره ، ده مرێت. ئه مه ش به سه  بۆ ئه وه ی هه موو شته کان فڕێبداته  
نێو نادیارییه که وه : من ناتوانم بڵێم نوس���ه ره  مردووه که  نوس���ه ری یه ک په رتووکه  
یان چه ند په رتووکێکی ده نوس���ی)چونکه  یه ک په رتووکی ده رچووه (. من ناتوانم 
هی���چ بڵێم. گریمان به لزاک پێش ڕۆمانه که ی)لێ���س چۆوانس( ده مرێت؛ ئه و وه کو 
نوسه ری چه ند ڕۆمانێکی خراپی له  چاپنه دراو ده مێنێته وه . به اڵم کتوپڕ چاوه ڕوانی 
نوسه ره  الوه که ، ئه و چاوه ڕوانییه ی ده یکرد به  نوسه رێکی گه وره  واتاکه ی ونده کات؛ 
هیچ بڕیارێکی بۆ نادرێت. بێهوده ش���ه  بڕیادانه که  له سه ر قوربانیدانه کانی بۆ هونه ر 
و ژیانی ناخۆش���ی دابنرێت؛ زۆر نوسه ری پێنه گه یشتوش ده دۆزرینه وه ، که  هه مان 
قوربانیان دابێت. دوای به های کارکردنه که  به رده وام به  هه ڵواس���راوی ده مێنێته وه ؛ 
یان ده که وێته  نێو بێهوده ییه وه . که وابوو، مردن واتا به  ژیان نابه خش���ێت؛ به ڵکو 
به پێچه وان���ه وه ، ژیان له  واتا داده بڕێت. ئه گه ر پێویس���ت ب���کات بمرین ژیان هیچ 
واتایه کی نابێت چونکه  چاره سه ر بۆ گرفته کانی نادۆزرێته وه  و واتای گرفته کانیش 
نادیارده مێننه وه . بێهوده شه  په نا بۆ خۆکوشتن به رین تاکو له و پێویستییه ی مردن 
ڕابکه ین. خۆکوش���تن به  کۆتایی ژیان دانانرێ���ت، که  بوونی من بناخه یه تی. مادام 
کرده وه یه کی ژیانمه  داوای واتا ده کات و ئه و واتایه ش له  داهاتوودایه . له به ر ئه وه ی 
دوا کرده وه ی ژیانمه  ئه وا داهاتووش���ی نیی���ه . له به ر ئه مه  نادیاره . ئه گه ر له  مردن 
ڕابکه م یان تفه نگه که  چروک بکات نابێت حوکم بده م، که  خۆکوشتنه که م ترسنۆکانه  
ده رچوو؟ ئایا ئاکامه که  نیشانم نادات، که  ڕێگه ی دیکه ش ]بۆ خۆکوشتن[ هه بوو؟ 
مادام ئه م ڕێگه چارانه  پڕۆژه ی منن له  کاتێکدا س���ه رهه ڵده ده ن، که  من زیندوو بم، 



543

خۆکوشتن ئه و بێهوده ییه یه ، که  ژیانم له نێو بێهوده ییدا به رجه سته ده کات. 
ئه م س���ه رنجانه  له  تێگه یشتنمانه وه  بۆ مردن س���ه ریانهه ڵنه داوه ، به ڵکو له نێو 
تێگه یشتنمان بۆ ژیانه ؛ ئه مه ش له به ر ئه وه یه ، که  بوون-بۆ-خۆ ئه و بوونه یه  پرسیار 
س���ه باره ت بوون���ی ده کات؛ مادام بوون-بۆ-خۆ ئه و بوونه ی���ه  ڕووه و دوایی ده ڕوات 
ئ���ه وا مردن له  بوونی بوون-بۆ-خۆدا نییه . ئه ی واتای چاوه ڕوانیکردنی مردن چییه  
ئه گ���ه ر چاوه ڕوانی بۆ نادی���ار نه بێت، که  هه م���وو چاوه ڕوانییه کانی دیکه  بێهوده  

ده رده خات؟ 
چاوه ڕوانکردن���ی م���ردن خۆ-له ناوبردنه  چونکه  ده بێت ب���ه  ڕه تدانه وه ی هه موو 
چاوه ڕوانییه کانی دیکه . پڕۆژه دانانم ڕووه و مردنێکی دیاریکراو تێگه یشتنی ئاسانه )خۆم 
ده کوژم، خۆم شه هیدده که م و ده بم به  قاره مان(. به اڵم پڕۆژه دانانم بۆ مردنم، وه کو 
ئه گه رێک���ی نادیار ده بێت به  له ناوبردنی هه م���وو پڕۆژه یه ک. که وابوو، مردن نابێت 
به  ئه گه رێکی تایبه تی؛ ته نانه ت یه کێک له  ئه گه ره کانیش���م نییه . له سه رو ئه مه وه ، 
م���ردن، به و ڕاده یه ی خۆی بۆ من ده رده خات، ته نیا و هه مووکاتێکیش له ناوبردنی 
هه موو ئه گه ره کانم نییه. له ناوبردنێکی ده ره کی ئه گه ره کانه . پرۆژه یه ک نییه  هه موو 
پرۆژه کان و خۆش���ی بڕوخێنێت. ڕوخاندنێک���ی مه حاڵی هه موو چاوه ڕوانییه کانمه . 
س���ه رکه وتنی بۆچوونی که سانی دیکه شه  به سه ر بۆچوونی من، که  به رانبه ر بوونی 
خۆم هه مه . ئه مه ش، بێگومان، ئه وه یه  ماڵرۆ باسیده کات و ده ڵێت، ”مردن ژیان به ره و 
چاره نوس ده بات”. له ڕاستیدا، مردن له الیه نه  نه رێکه یه وه  له ناوبردنی ئه گه ره کانمه . 
ل���ه  ڕێگه ی ڕوخانی ئ���ه و بوون-له نێو-خۆیه ی بوونی منه وه ، که  پێی گه یش���توم، 
ده ب���م به  ئه گه ره کانم. م���ردن، وه کو له ناوبردنی له ناوب���ردن دانانی بوونمه ، وه کو 
بوونێکی-له نێو-خۆیه  به و جۆره ی هیگڵ ده ڵێت، ”ڕه تدانه وه ی ڕه تدانه وه  ئه رێیه ”. 
تاک���و بوون-بۆ-خۆ ل���ه  ژیاندا بێت ڕابردووی خۆی جێده هێڵێ���ت و ڕووه و داهاتوو 
ده ڕوات. ڕابردووش ئه و بوونه یه  بوون-بۆ-خۆ پێیگه یش���تووه . کاتێک ژیانی بوون-
بۆ-خۆ ده بڕێته وه  ڕابردووه که ی له  ناوناچێت و له نێو-خۆیدا په نگده خواته وه . هه موو 
ژیانم ئه وه یه ، که  هه یه . ئه مه ش ئه و واتایه  ناگه یه نێت، که  هه موویه کی هاوئاهه نگه ، 
به ڵکو ش���تێکه  بڕاوه ته وه،  ناتوانێت به رده وام بێت و گۆڕان به سه رخۆیدا به  ئاگاوه  
درووستبکات. هه رچ ئامانجێکی هه بووبێت، وه کو خۆی ده مێنێته وه ، که  سۆفۆکلیس 
ژیانێکی به خته وارانه ی هه بوو، ژیانی به لزاکیش ڕه نجدانێکی سه یروس���ه مه ره  بوو. 
ئه م جۆره  بۆچوونانه  زۆرتر وردده کرێنه وه  و ده توانین ش���یانبکه ینه وه . بۆنموونه ، 
ده توانین باس���ی ژنێکی مردوو بکه ین به و شێوه یه ی مۆریاک باسی یه کێک له  ژنه  
قاره مانه کان ده کات و ده ڵێت ”ژنێکی وریای بێ هیوا بوو .” ده بێت له  واتای گیان 
الی پاس���کاڵ تێبگه ین ”بۆنموونه  ژیانی ناوه وه ی”، وه کو شتێکی ”تاڵ و مه زن”، 
که  نیتش���ه  باس���یده کات. ئێمه  ده توانین به  شتێکی  ’ترس���نۆکانه ’ یان ’که مزانی’ 
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دابنێ���ن به بێ ونکردنی ئه و ڕاس���تییه ی ته نیا له نێو به س���تێنی ”بوونه -به رده وام-
هه ڵواس���راوه که ”، که  بوون-بۆ-خۆیه  واتای پێببه خش���ین. ئه و واتایه ش ده بێت به  
ناوه ڕۆکێکی ئه رێ و خه سڵه تێک، که  به  ڕووداو چه سپاوه . بۆچوونه  جیاجیاکانیش 
له س���ه ر ژیانی پیرۆ، که  خودی پیرۆ له س���ه ریان کاریگه ر بوو، واتاکانیان ده گۆڕا؛ 
هه موو باسکردنێک له باره ی ژیانی بوون-بۆ-خۆوه  و له الیه ن ئه و بوونه وه  ده بێت به  
پڕۆژه ی خۆ له ودیو ژیانه وه . له گه ڵ گۆڕانی پڕۆژه که ش���دا، ژیانی پیرۆ دۆخ و واتا 
له نێو به  کاتبوونی خۆی ده گۆڕێت. ئێس���تا ئه و مردوه ، یاده وه رییه کانی که س���انی 
دیکه یه ، که  ڕێگه ناده ن له نێو پڕی بوون-له نێو-خۆدا ڕه ق و وشکببێته وه . خه سڵه تی 
تایبه تی ژیانێکی مردوو له وه دایه ، که  که سانی دیکه  خۆیان ده که ن به  پارێزگاری. 
مه به س���ت له مه ش ئه وه  نییه ، که  که س���انی دیکه  ژیانی مردووه که  هه ڵده گرن و به 
 زانین هه ڵیده به ستن. هه ڵبه ستنه که  یه کێکه  له  هه ڵوێسته کانی که سانی دیکه  له گه ڵ 
ژیانه  مردووه که دا؛ له م ڕووه وه  خه س���ڵه تی ”هه ڵبه ستنی ژیان”،)له نێو خێزانه وه ، 
له س���ه ر یاده وه ری که سوکاری مردووه که وه  و مێژووه وه ( چاره نوسێکی دیاریکراوه ، 
که  هه ندێک الیه نی ژیان له وانی دیکه  داده بڕێت. خه سڵه ته  نه یاره که ش)ئه و به شه  
ژیا ن���ه ی له بیرده چێته وه (، نوێنه رایه تی چاره نو س���ێکی دیاریکراوی دیکه  ده کات و 
ده بێت به  ئاکامێکی پێویس���ت. بۆ ئ���ه وه ی له بیربچێته وه  ده بێ ببێت به  بابه ت بۆ 
هه ڵوێس���تی که س���ێکی دیکه  و بڕیاردانه که ی. لێره دا، له سه ر بڕیاردانی ئه و تۆ بۆ 
هه میشه  ده بیت به و توخمه ی له نێو تۆپه ڵێک شتدا ده توێیته وهو ده بیت به  )میرێکی 
گه وره ی سه ده ی س���یانزده هه م، بورژوایه کی س���ه ده ی هه ژده هه م، فه رمانبه رێکی 
س���ۆڤیه ت و هتد(؛ به  هیچ ش���ێوه یه ک له ناوناچێت، به اڵم بۆ ئه وه ی له نێو ئه واندا 
پێکبێت، پێویس���ته  بوونی تاکه  که س���ی خۆت ونبکه یت. ئه م���ه ش ئه وخاڵه مان 
بۆده رده خات، که  نیازی سه لماندنیمان هه بوو: که سه که ی دیکه  به بێ په یوه ندی من 
به  مردووه وه  ناتوانێت بریاربدات. له ڕاس���تیدا په یوه ندی به  مردووه وه -و به  هه موو 
مردووه کانه وه -بونیادێکی بنه ڕه تی په یوه ندییه  بنه ڕه تییه که یه ، که  ئێمه  به  ”بوون-
بۆ-که س���انی دیکه ” ناوزه دمانکرد. له م سه رهه ڵدانه دا بوون-بۆ-خۆ په یوه ندییه که ی 
له گه ڵ مردووه که دا دیاریده کات. پڕۆژه  سه ره تایه که ی ئه وان له نێو تۆپه ڵه یه کی ڕه ق 
و وشکی له یه کچودا یان تاکه  که سه  جیاوازه کان ڕیزده کات. دووری و نزیکی خۆی 
دیاریده کات؛ دووری و نزیکییه که  به گوێره ی ش���وێن و کات ده پێورێت. له  ڕوانگه ی 
کۆتایی پڕۆژه کانییه وه  ده یانبینێت. بێزه نتییه کان، ڕۆم، ئه سینا، خاچهه ڵگره کانی 
دووه م، کۆبوونه وه که  و گۆڕستانی شاره  کۆنه کان له  دووره وه  یان نزیکه وه  ده بینم. به  
دۆزینه وه ی په یوه ندی هۆکاره کان و سه رنجدانێکی ورد، له و هه ڵوێسته وه  وه ریده گرم 
و له  بوونی خۆمه وه  لێیان تێده گه م. پێناسکردنی مرۆڤێک به  مردنه که ی)به مه رجێک 
ئه و خه سڵه ته  بناسین( کارێکی مه حاڵ نییه )بۆنموونه  به و شوێنانه ی له نێو کۆمه ڵدا 
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داگیریک���ردوه ، ئه و ڕێگایانه ی گرتونییه ته به ر، ب���ه و زانیارییانه ی بڕیاره کانی خۆی 
له سه ر داوه  و به و ڕه نگانه ی له وێ دایکوتاون( پێناسیده که تن. 

بێگومان، مردووه کان ئێمه  هه ڵده بژێرن، به اڵم پێویس���ته  ئێمه  له پێشدا ئه وان 
هه ڵبژێری���ن. لێره دا په یوه ندی نێ���وان فاکتۆر و سه ربه س���تی ده دۆزێته وه : ئێمه  
هه ڵوێس���تمان له ئاس���تی م���ردووه کان هه ڵده بژێرین، به اڵم ناکرێت هه ڵوێس���تێک 
هه ڵنه بژێرین. گوێنه دان به  مردوویه ک ده گونجێت )نموونه ی  ئه مه ش له نێو ئاواره ، 
جۆرێک له  شۆڕشگێر و خۆپه رسته کاندا په یدابکرێت(. گوێنه دانیش، که  مردووه که  
جارێکی دیکه  ده مرێنێت، یه کێکه  له  هه ڵوێس���ته کان. له  ڕوانگه ی به  فاکتۆربوونی 
بوون-بۆ-خۆوه  ئه م بوونه  به رانبه ر مردوو فڕێده درێته  نێو ’لێپرسینه وه ’؛ ئه و ده بێت 
سه ربه ستانه  بڕیار له سه ر چاره نوس���ی مردووه که  بدات. به تایبه تی، ئه و مردووه ی 
ل���ه  ئێم���ه وه  نزیکه . مه حاڵه  دیار و نادیار بڕیاری بۆ نه ده ین. ئه مه ش ئاش���کرا له  
هه ڵوێس���تی ئه و کوڕه دا ده رده که وێت، که  پاش مردنی باوکی ده بێت بازرگانییه که  
به ڕێوه به رێت یان ئه و خوێندکاره ی له  جێگه ی مامۆستاکه ی وانه کان ده ڵێته وه . له  
نێو هه ندێک بارودۆخدا په یوه ندییه که  که متر ده بینرێت، به اڵم له وانیشدا مردوه که  و 
مرۆڤه  زیندووه که  سه ر به  یه ک کۆمه ڵه ی مێژوویی و کۆنکرێتین. من و هاوته مه نه کانم 
بریارده ده ی���ن به رده وامی به  هه وڵدانه  ڕامی���اری و کۆمه اڵیه تییه کانی پێش خۆمان 
بده ین یان بیانگۆڕین. وه کو بینیمان، ئه مه ریکای 1917 بڕیاری له سه ر واتاو به های 

کرده وه کانی)ال فایه ت(یدا. 
له م بۆچوونه وه  ئاش���کرا جیاوازی نێوان ژیان و م���ردن ده بینرێت: ژیان خۆی 
بڕیار له س���ه ر واتاکه ی ده دات چونکه  هه میشه  له  ئه گه ر و نه گه ردایه ؛ ده سته اڵتی 
ڕه خنه له خۆگرت���ن و دۆخگۆڕین���ی هه یه . ئه م���ه ش ژیان، وه کو ”ئه وه ی هێش���تا 
په یدانه ب���ووه ” یان گۆڕانی تێدا ڕووده دات، پێناس���ده کات. ژیان���ی مردوو گۆڕانی 

به سه ردا نایه ت و ئه و شتێکی پڕ و ته واوه . له  گۆڕانه کانیش به رپرس نییه .
 ش���ێوه گۆڕینێکی ڕادیکااڵنه ی هه یه ، که  هیچ شتێک له  ناوه وه یدا ڕوونادات؛ له 
 هه موو الکانه وه  داخراوه ؛ هیچ ش���تێک ناچێته  نێوی، به اڵم واتاکه ی له  ده ره وه یدا 
ده ستکاری ده کرێت. تاکو ئه و ڕۆژه ی ئه م پێخه مبه ری ئاشتییه  ده مرێت خۆی واتای 

پڕۆژه که ی داده نێت، ”تاکو لێره  بم جه نگ ڕوونادات”. 
به اڵم واتاکه  سنوری تاکه  که سێکی ساده  ده بڕێت، به و ڕاده یه ش ئه و که سه  له سه ر 
هه ڵوێسته که ی)ئاش���تی بۆ ئه وروپا( خۆی ده ناسێت، مردنیش ده بێت به  نوێنه ری 
لێس���ه ندنه وه یه کی ته واو؛ که سانی دیکه  واتای هه وڵدانه کان له  پێخه مبه ری ئاشتی 
ده س���ه نن و ئه ویش خۆی وه کو سه رکه وتو یان سه رنه که وتو ده بینێت. مردن له نێو 
ژیانماندا ئێمه  بۆ به رژه وه ندی که س���انی دیکه  نامۆده کات. که سێکی مردوو نێچیری 
مرۆڤه  زیندووه کانه . ئه و که سه ی ده یه وێت واتای مردنی له  داهاتوودا بدۆزێته وه  خۆی 
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ده کات به  نێچیر بۆ که س���انی دیکه . لێره دا جۆرێک له  نامۆیی سه رهه ڵده دات، که  
له  به شه که مان له سه ر بوون-بۆ-خۆ باسماننه کرد. ده کرا نامۆییه کانی ئه و به شه  له  
ڕێگه ی به رزدانانی به رزێتی که سانی دیکه وه   له ناوببرێن. ئه مه ش، وه کو له ناوبردنی 
الیه نی ده ره کییمان به  ناوه کیکردنی سه ربه ستییه که مان وایه . مادام زیندووم ده توانم 
له و بوونه م ڕابکه م، که  بۆ که سانی دیکه یه . سه ربه ستانه  خۆم تێده گه یه نم، که  من 
هیچ نیم و ده بم به وه ی خۆم ده مه وێت. مادام زیندووم ده توانم درۆ له گه ڵ که سانی 
دیک���ه  بکه م، به ره وکۆتایی جیاواز بڕۆم و ده ریبخه م، که  بوون-بۆ-خۆم و بوون-بۆ-
ئه وان به  هه مانپێوانه  به راوردناکرێن. له م ڕووه وه ، من به رده وام له ده س���ت ده ره وه م 
ڕاده که م و به رده وامیش که سانی دیکه  ده مدۆزنه وه ؛ له م جه نگه  دووالیه نییه دا هیچ 
کام له و دوو شێوازی بوونه  سه رکه وتوو نابێت. به اڵم مردن به بێ ئه وه ی الیه نگری 
یه کێک له م الیه نانه  بکات س���ه رکه وتنه که  ده به خش���ێت به که س���انی دیکه . مردن، 
لێره دا، ئه و واتایه ی هه یه ، که  گرنگ نییه  تۆ له  ژیاندا له  چه ند جه نگدا سه رکه وتوو 
بووبیت، ته نانه ت که سانی دیکه  په یکه ریشت بۆ بکه ن، ئه وه یه  تۆ له ڕێگه ی که سانی 

دیکه وه  هه بیت و ئه وان واتا بۆ تۆ و سه رکه وتنه کانت داده نێن. 
ئه گ���ه ر ش���وێن بۆچوونه کانی ڕیالیس���تێک بکه وین، که  له  که رتی س���ێیه مدا 
باس���مانکردن، پێویس���ته  دان به وه دا بنێین، که  بوونم دوای مردن ئاس���ه وارێکی 
ته ماوی)نێ���و ئاگامه ندی که س���انی دیک���ه ( له ش���ێوه ی)وێنه  و یاده وه رییه کاندا( 
نییه . بوونم-بۆ-که سانی دیکه  ڕاس���ته قینه یه . ئه گه ر، وه کو چاکه ته  به جێماوه که م 
له به رده ستی ئه ودا بێت ئه وه  هۆکه ی بۆ ڕه هه ندی ڕاسته قینه ی بوونم ده گه ڕێته وه . 
ئه و ڕه هه نده ی تایبه تمه ندێتی منی تێدایه . ڕیچالی، لویسی پانزه هه م، با پیرم کۆی 
وێنه  و بیرۆکه کانی نێو یاده وه ریم نین. ئه وان بوونێکی ده ره کی و ڕاس���ته قینه یان 
هه یه ، که  به ته واوی بوون به  شتێکی ده ره کی. به رده وامیش له نێو مێژووی جیهاندا 
ده مێنن���ه وه . به اڵم بێجگه  له  به رزێتییه کی به رزێتی له نێو ش���ته کانی جیهاندا چی 
دیک���ه  نین. که وابوو، م���ردن ته نیا له  چاوه ڕوانییه کانم بێبه ری���م ناکات، به ڵکو له  
ده ره وه دا واتا به و الیه نه  ناوه کییه ی من ده به خشێت، که  تیایدا ژیاوم. مردن هه موو 
واتا ناوه کییه کان ڕه تده داته وه  و ده یانکات به  ده ره کی و له  به رده س���تی که س���انی 
دیکه دا دایانده نێت. له گه ڵ ئه مه شدا، ئه م چاره نوسه ی ژیانم له  ئه گه ر و نه گه ردایه  
وه اڵمی ئه و پرس���یاره ی ، ”ئایا چاره نوسی ئاش���کرا و مێژوویی ڕۆبسپیه ر چییه ؟” 
ده که وێته  سه ر وه اڵمی ئه و پرسیاره ، که  ”ئایا میژوو واتای هه یه ؟ ” یان ”ئایا مێژوو 
ته واو ده بێت یان ته نیا له ناوده چێت؟” هێشتا وه اڵمی ئه م پرسیارانه م  نه داوه ته وه . 
هه ڵبه ته ، وه اڵمیشی نادرێته وه  چونکه  هه موو وه اڵمه کان)ته نانه ت وه اڵمی ئایدیالیزم، 

که  ده ڵێت: ”مێژووی میسر مێژووی میسرناسییه .” مێژوویین.
له گ���ه ڵ ئه وب���اوه ڕه دا، که  مردنم له نێ���و ژیانمدا ده رده که وێت، ئ���ه وا نابێت به  
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به رگرتنێکی ڕووتی خۆیه تییه که م؛ بۆ ئه و جۆره  به رگرتنه  له به ر ئه وه ی ڕووداوێکی 
ناوه وه ی خۆیه  ده بێت ته نیا په یوه ندی به  خۆیه تییه وه  هه بێت. ئه گه ر دۆگمای ڕیالیزم 
له  دانانی مردن به  حاله تی مردن دروست نه بێت، بۆنموونه  به رزێتی بۆ ژیان نه بێت، 
ئه و مردنه ی من توشی ده بم و ده بێت به  مردنی من شتێکی دیکه ش بێجگه  له  من 
به  خۆیه وه  ده به س���تێت. له سه ر ئه و ڕاستییه ی، که  له ناوبه ری هه موو ئه گه ره کانمه  
له  ده ره وه ی ئه گه ره کانم ڕاده وه س���تێت. که وابوو، من ناتوانم چاوه ڕێی بکه م؛ به و 
ج���ۆره ی ڕوو له  ئه گه ره کانم ده که م ناتوانم ڕوو له  مردن بکه م. مردن به ش���ێک له  
بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوون-بۆ-خۆ نییه . مادام سه رکه وتنی که سانی دیکه یه  به سه ر 
مندا، ئه وا ئاماژه  بۆ ئه و ڕاستییه  ده کات، که  بنه ڕه تییه ، به اڵم به ته واویش هه ڵکه وته  
و په یواندی به  بوونی که سانی دیکه وه  هه یه . ئه گه ر که سانی دیکه  نه بوونایه  ئێمه  
مردنمان نه ده ناسی؛ له الی ئێمه  ده رنه ده که وت و ته نانه ت نه مانده کرد به  دۆخگۆڕینی 
بوونم���ان به ره و چاره نوس؛ ده بوو ب���ه  ونبوونێکی کتوپڕی بوون-بۆ-خۆ و جیهان، 
خۆیه تی و بابه تی هه موو واتاکان. ئه گه ر مردن تاکو ڕاده یه ک دۆخگۆڕینی واتاکانی 
من بێت، واتاکان خۆیان به  قه رزداری بوونی که سانی دیکه  ده بینرێن. له به ر بوونی 
که سانی دیکه یه  مردنم، وه کو فاکتۆرێکی خۆیه تی من فڕێده داته  ده ره وه ی جیهان. 
هه روه ه���ا له ناوچوونی ئاگامه ندی و جیهانیش پێکه وه  نییه . لێره دا خه س���ڵه تێکی 
بنه ڕه تی ئه و فاکت���ۆره  خۆی ده رده خات، که  نکۆڵی لێناکرێت. ئه ویش هه ڵکه وتی 
ڕادیکااڵنه یه  له  مردن و بوونی که س���انی دیکه دا ده دۆزرێته وه . ئه م هه ڵکه وته  مردن 
ده خاته  ده ره وه ی ده سه اڵتی بیرۆکه  ئۆنتۆلۆجییه کان. بیرکردنه وه ش له  ژیان له به ر 
ڕۆشنایی مردندا، وه کو بیرکردنه وه  له  خۆیه کی من له  ڕوانگه ی که سانی دیکه وه یه . 

ئێمه  بینیمان ئه م کاره ش مه حاڵ نییه . 
ئێمه  دژی بۆچوونه که ی هایدیگ���ه ر به و ئاکامه  ده گه ین، که  مردن دوور له وه ی 
ئه گه رێک���ی تایبه تی من بێت، فاکتۆرێکی هه ڵکه وتووه ، ک���ه  له  من ڕاده کات و له  
بنه ڕه تیشدا سه ر به  فاکتۆری بوونمه . نه  ده توانم مردنم بدۆزمه وه  نه  چاوه ڕوانیش 
بم. ئه و ش���ته یه  خۆی به  نه ناس���راوی ده هێڵێت���ه وه  و هه م���وو چاوه ڕوانییه کان 
پوچه ڵده کاته وه . هه موو هه ڵوێسته کان چه قوه ستاو  له  ده ره وه ی خۆیه تیدا ڕاده گرێت 
و که س���انی دیکه ش واتایان پێده به خش���ن. مردن، وه ک���و له دایکبوون فاکتۆرێکی 
ڕووته ؛ له  ده ره وه  به ره و بوونی ئێمه  دێت و ئێمه ش ده کات به  ش���تێکی ده ره کی. 
له ڕاستیدا، مردن له  له دایکبوون جیا نییه . ناسنامه ی له دایکبوون و مردنیشه  ئێمه  

به  فاکتۆر ناوزه دیده که ین. 
ئایا ئه مه  ئه و واتایه  ده به خشێت، که  مردن سه ربه ستییه که مان سنوردار ده کات؟ 
ئایا وازهێنانمان له  بوون-به ره و-مردنی هایدیگه ر بۆ هه میش���ه  ئێمه  له  هه ڵوێستی 
سه ربه س���تانه  و دانانی واتا بۆ ئه و بوونه ی به رانبه ری به رپرسین دوور ده خاته وه ؟ 
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به پێچه وانه وه ، مردن له گه ڵ خۆده رخس���تنی بۆ ئێمه ، به و جۆره ی هه یه ، ئێمه  له  
سنوره کان ڕزگارده کات. ئه م خاڵه ش به سه رنجدانێکی قوڵ باشتر ڕوونده بێته وه . 

 یه ک���ه م، پێویس���ته  ڕادیکاالن���ه  دوو بیرۆکه که ی مردن و بڕان���ه وه  له  یه کدی 
جیابکه ینه وه . به گش���تی، وا زانراوه ، که  م���ردن بڕانه وه ی بوونمان پێکده هێنێت و 
به  ئێمه ی ده ناس���ێنێت. له م بۆچوونه وه  به و خاڵه  گه یشتوین، که  مردن ده بێت به  
پێویستییه کی ئۆنتۆلۆجی و بڕانه وه ش له وه وه  په یدا ده بێت و ده بێت به  خه سڵه تێکی 
هه ڵکه وتو. هایدیگه ر بیردۆزه ی بوونی-به ره و-مردن له سه ر دانانی ئه م دوو بیرۆکه یه  به 
 یه ک شت داناوه  . به هه مانشێوه ، کاتێک ماڵرۆ ده ڵێت، مردن تایبه تمه ندێتی ژیانمان 
پێده ناس���ێت، مه به س���تی ئه وه یه ، که  مادام ده بێت بمرین ئه وا خۆمان بێده سه اڵت 
ده دۆزین���ه وه  و ده بین به  هه بوویه کی بڕاوه . س���ه رنجدانێکی وردی ئه م بۆچوونانه  
نادروس���تییه که یان ده رده خات: مردن فاکتۆرێکی هه ڵکه وتوه  و س���ه ر به  فاکتۆری 
بوونه ؛ بڕانه وه  بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوون-بۆ-خۆیه ، که  سه ربه ستی سنوردارده کات 
و ته نی���ا له نێو پڕۆژه  سه ربه س���تیه کانمدا ڕووه و کۆتایی س���ه رهه ڵده دات، که  واتا 
به و بوونم ده به خش���ن. به  واتایه کی دیکه ، ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی نه مریش بێت 
ه���ه ر بڕاوه یه  چونکه  به  هه ڵبژاردنی خۆی، وه کو مرۆڤ ده بێت به  بوونێکی بڕاوه . 
بوونێکی بڕاوه  ئه و بوونه یه ، که  خۆی هه ڵده بژێرێت؛ به  پڕۆژه کانی به بێ که س���انی 
دیکه  بوونی خۆی ده ناسێت. سه ربه ستی، که وابوو، دروستکردنی بڕانه وه یه . ئه گه ر 
من خۆم دروستبکه م ئه وا ده بم به  بوونێکی بڕاوه  و ژیانیشم ده بێت به  تایبه ت. له 
 ئاکامدا، ئه گه ر نه مریش بم، نه مرییه که م ڕێگه  نادات ”سه کته ی مێشکم” بوه ستێنم. 
ئه وه ی ڕێگری منه  نه گه ڕانه وه ی کاته ، که  خه سڵه تێکی تایبه تی سه ربه ستییه که مه . 
هه ڵبه ته ، ئه گه ر نه مر بم ده توانم ئه گه ری)با( ڕه تبکه م و خۆم به  ئه گه ری )ئه لف( 
بگه یه ن���م و دوایی هه لێکم بۆ هه ڵکه وێت به ره و ئه گه ری )با( بڕۆم. به اڵم ئه و هه له  
دوای ڕه تکردنه که  ڕووده دات و هه رگیز، وه کو ئه گه ره که ی پێشو ده رناچیت. لێره دا، 
بۆ هه میش���ه  له گه ڵ ڕه تدان���ه وه ی ئه گه ری یه که مدا بێ گه ڕان���ه وه  خۆم ده که م به  

بوونێکی بڕاوه .
له م بۆچوونه وه ، مرۆڤی نه مر، وه کو مرۆڤی بمر چه ند جارێک له دایک ده بێت، به اڵم 
یه کجار خۆی دروستده کات. ئه گه ر که سێک له نێو کاتیشدا نه بڕاوه  بێت، هێشتا له  
بوونیدا بڕاوه یه  چونکه  تایبه تمه ندێتی خۆی دروستده کات. مردن هیچ په یوه ندییه کی 
به م بڕانه وه یه وه  نییه . مردن له نێو کاتدا ڕووده دات و ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تیش به  
ده رخستنی بڕاونه وه  تایبه تمه نده که ی له ناوچوونی خۆی نادۆزێته وه . که وابوو، مردن 
بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوونم نییه. به تایبه تی ئه گه ر بوونم بوون-بۆ-خۆ بێت؛ ئه وه ی 
ده مرێت  که سێکی دیکه یه . له نێو بوون-بۆ-خۆدا جێگه ی مردن نابێته وه ؛ بوون-بۆ-
خۆ چاوه ڕوانی مردن ناکات و نایناس���ێ و نایکات به  پرۆژه  بۆ بوونی. ئایا مردن 
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چییه ؟ مردن بێجگه  له الیه کی دیاریکراوی فاکتۆر و بوون-بۆ-که سانی دیکه  چی دی 
نییه . بێهوده یه  ئێمه  له دایکبووین؟ مردنیش���مان بێهوده یه . له الیه کی دیکه وه ، ئه م 
بێهوده ییه  بووه  به  نامۆبوونێکی هه میش���ه یی بوونم بۆ ئه گه ره کان، که  له وه  زۆرتر 
نابن به  ئه گه ری من و ده چنه  الی که س���انی دیکه . له م تێڕوانینه وه ، مردن سنوری 

ده ره کی و فاکتۆری خۆیه تی منه !
ئایا له  ڕوونکردنه وه ی به ش���ه کانی پێشوی ئه م نوسراوه  تێده گه ین؟ ئه م سنوره  
فاکتۆرییه  پێویس���تی به  سه لماندن هه یه  چونکه  هیچ شتێک له  ده ره وه  نایه ته  نێو 
ئێمه وه . هه روه ها ئه زمونی مردنمان ش���تێکی پێویس���ته . فاکتۆره که ش ڕوبه ڕووی 
بوون-بۆ-خۆ نابێته وه  و ته نیا له  بوونی ئه ودا-بۆ-که س���انی دیکه دایه . ئه م سنوره  
بێجگه  له  شتێکی نه ناسراو ده بێ چی بێت؟ ئه گه ر تێهه ڵکێشه ی الیه نی وه رچه رخاوی 
ئێمه  نه بێت ئه ی چییه ؟ بوونی مه رگداری من بوونم ده خاته  به رده س���تی که سانی 
دیکه ؛ مردن واتای داهاتووی بوونم بۆ که سانی دیکه  ئاماده ده کات. که وابوو، مامه ڵه  

له گه ڵ سنورێکی هه میشه یی پڕۆژه کانم ده که م؛ ئه و سنوره ش ده بێت بناسرێت. 
ئ���ه و الیه نه  ده ره کییه یه  له  ده ره وه  ده مێنێته وه  و ئه و نه ناس���راوه یه ، که  ده بێ 
بناس���رێت. له  بنه ڕه ته وه  جیاوازی له نێوان هه ڵبژاردنی سه ربه ستی بۆ مردن، وه کو 
سنورێکی نه ناسراوی خۆیه تی و ئه و هه ڵبژاردنه ی ده یه وێت ببێت به  سه ربه ستییه ک، 
که  سه ربه س���تی که سانی دیکه  س���نورداری ده کات، نییه . به گوێره ی پێناسه که ی 
پێش���ومان، مردن ئه گه ری بوونم نییه ؛ هه ڵوێستێکی-سنورداره . نابێت به  ئه گه رم 
چونک���ه  من نایکه م به  کۆتایی بوونم، به ڵکو پێویس���تییه که  ناتوانێت خۆیه تی لێ 

دووربخه یته وه  و ده بێت به  ”دوا” ڕووداو و خۆی ده هاوێته  ناوه وه . 
م���ردن ده بێت به  دێوه زمه ی هه م���وو پڕۆژه یه ک���م و هه ڵیانده گێڕێته وه . به اڵم 
هه ڵگه ڕانه وه که  ئه گه ری بوونم نییه . سه ربه ستییه که م، که  سه ربه ستی منه  به  پڕی و 
نه بڕاوه  ده مێنێته وه . مردن نابێت به  ڕێگری پڕۆژه کانم؛ به ڵکو چاره نوسی پڕۆژه کانم 
ده که ونه  ش���وێنێکی دیکه . هۆی ئه مه ش ئه وه  نییه ، که  مردن سه ربه س���تییه که م 
سنوردارناکات، به ڵکو له به ر ئه وه یه ، که  سه ربه ستی ڕووبه ڕووی ئه و سنوره  نابێته وه . 
من له  مردندا سه ربه ست نیم، به اڵم مه رگدارێکی سه ربه ستم. مادام مردن له  ده ست 
پڕۆژه کانم ڕاده کات چونکه  نه ناس���راوه ، منیش له  پڕۆژه ی بوونمدا له  ده ست مردن 
ڕاده که م. مادام مردن هه میشه  له ودیو خۆیه تی منه وه یه  ئه وا ناکه وێته  نێو خۆیه تی 
من���ه وه . که وابوو، بیر له  مردن ناکه ینه وه  و چاوه ڕێش���ی نابین و خۆش���مان دژی 
بێ چه ک ناکه ین؛ پڕۆژه کانیش���مان سه ربه خۆن و پش���ت به  مردن نابه ستن، نه ک 
له به ر ئه وه ی له  ئاس���تی مردندا کوێرین، به وجۆره ی  مه سیحییه کان ده ڵێن، به ڵکو 
له به ر بیروباوه ڕمانه . هه ڵبه ته  هه ڵوێس���تی جۆراوجۆریش له به رده میدا ده نوێنین و 
ده مانه وێت بیناسین، به اڵم هیچ کامیان به   ڕه سه ن و ناڕه سه ن دانانرێت چونکه  ئێمه  
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به  سه وداگه رییه وه  ده مرین. باسکردمه که مان له سه ر شوێن، ڕابردوو، ژینگه ، مردن و 
هاوڕێکانم درێژخایه ن نییه . مه به ستیشمان له  باسکردنیان بۆ ڕوونکردنه وه ی واتای 
هه ڵوێس���ت بوو. له به ر ڕۆشنایی ئه م باسکردنه  پێناسه یه کی ته واوی  ”بوون-له نێو 
هه ڵوێست” ده که  ین، که  بوون-بۆ-خۆ له ئاستی ڕه فتاره کانی، به بێ ئه وه ی ببێت به  

بناخه ی بوونی خۆی، به رپرسداده نێت. 
یه ک���ه م، من هه بوویه ک���م له نێو هه بووه کانی دیکه دا. ب���ه اڵم ئه م بوونه م له نێو 
که س���انی دیکه دا ناناس���مه وه ؛ من بابه ته کانی ده وروبه رم، وه کو هه بوون و بوونی 
خۆش���م، وه کو هه بوویه کی ده وره دراو نابینم. ته نانه ت ل���ه  واتای ”له نێوان” به بێ 
هه ڵبژاردنی بوونم تێناگه م. هه ڵبژاردنی ئه م کۆتاییه  هه ڵبژاردنی ئه و ش���ته یه ، که  
هێش���تا په یدانه بوه . بوونیشم له نێوان ش���ته کانی جیهاندا له سه ر ئه و په یوه ندییه  
پێناس���ده کرێت، که  له نێوان سودبه خشێتی ئامێره کاندا هه یه  یان دژ به  شیکردنی 
ڕاسته قینه کان له ده وه ری من و فاکتۆری بوونمدا ده دۆزرێته وه ؛ ئه ویش دۆزینه وه ی 
مه ترسییه کانه، که   ڕوو له  من ده که ن، ده بن به  ڕێگر و ئه و هاوکارییانه ی پێویستیم 
پێێانه . هه موو له به ر ڕۆش���نایی له ناوچوون���ه  ڕادیکاڵییه که ی خۆمدا و ڕه تدانه وه ی 
ناوه کی به رانبه ر بوون-له نێو-خۆدا له  ڕه وته  سه ربه س���تانه که  به ره و ئه و کۆتاییه ی 

دانراوه  کاریان تێده کرێت. ئه مه یه  واتای هه ڵوێست ده به خشێت.
دووه م، هه ڵوێس���ت ته نیا له گه ڵ ڕه تکردنی شته  دراوه کان به ره و کۆتایی هه یه . 
ئه و ش���ێوازه یه  ش���ته  دراوه که ، که  منه  و ئه وه ش���ه ، که  من نییه  بۆ بوون-بۆ-خۆ 
ئاش���کرا ده بێت و بوونی من له شێوازی شتێکی نه بوودا ده رده خات. کاتێک باسی 
هه ڵوێس���ت ده که ین له و ”جێگرتنه  ناس���راوه  له الیه ن بوون-بۆ-خۆوه  ده دوێین، که  
له نێو هه ڵوێستدایه .” مه حاڵه  هه ڵوێست له ده ره وه دا بیری لێبکرێته وه ؛ له  شێوازێکی 
ناوه کی���دا له نێو خۆیدا چه س���پاوه . له به ر ئه مه ، هه ڵوێس���ت نه  ب���ه  بابه تی نه  به  
خۆیی داده نرێت، هه رچه نده  به  شتێکی ئه م بونیاده )لێوانه که ی بۆ ئاو خواردنه وه  
به کاریده هێن���م، مێزه که ی خۆم به س���ه ریداداوه  و هتد( بابه تی���ن و له  ده ره وه دان. 
هه ڵوێس���ت خۆیه تیش نییه  چونکه  یه کێتی نێوان جێنیشانه کان نییه ، که  شته کان 
له س���ه ر مێش���کی ئێمه  جێیان ده هێڵن، به ڵکو خودی ش���ته کانه  و بوونی منیشه  
له نێویاندا. س���ه رهه ڵدانی بوونم له نێو جیهان���دا، وه کو له ناوچوونێکی ڕووتی بوون 
هیچ ئاکامێکی دیکه ی بێجگه  له  هۆکار بۆ بوونی ش���ته کان نییه  و هیچیش ناخاته  
س���ه ریان. له م ڕووه وه ، هه ڵوێس���ت خیانه ت له  فاکتۆری بوونم ده کات؛ ش���ته کان 
له وێدا به بێ پێویستی و گونجاندنی بوون هه ن و منیش له نێویاندا سه رهه ڵده ده م. 
هه ڵوێست به و واتایه ش، که  شتێکی دراوی ڕووت نییه  نابێت به  ده ره کی و )خۆ( 
له ده ره وه ی ئه ودا ناوه ڕۆکه که ی پێکناهێنێت. له ڕاس���تیدا هه ڵوێست واتا به  هه موو 

شتێکی دراو ده به خشێت و ئاماژه  بۆ سه ربه ستی بوون-بۆ-خۆ ده کات. 
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ئه گه ر هه ڵوێست ناوه کی یان ده ره کی نه بێت له به ر ئه وه یه ، که  زانین پێکناهێنێت 
یان حاڵه تی جیهان به  خۆ ناناسێنێت. هه ڵوێست په یوه ندی بوونه  له نێوان بوون-
بۆ-خ���ۆ و بوون-له نێو-خ���ۆدا، که  بوون-بۆ-خۆ له ناویده بات. هه ڵوێس���ت هه مووی 
خۆیه )خ���ۆ بێجگه  له  هه ڵوێس���ته که ی هیچی دی نییه ( و هه مووی شتیش���ه )هیچ 
شتێک بێجگه  له  شته کان نییه (. هه ڵوێست ئه و خۆیه یه  شته کان به  تێپه ڕکردنیان 
ڕۆش���نده کات. ئه گه ر حه زیش بکه ین ده ڵێین، ئه و ش���تانه ن ئاماژه  بۆ وێنه ی نێو 
ئه ندێشه ی خۆ ده که ن. هه مووی فاکتۆره ، هه ڵکه وتنی ڕه های جیهانه ، له دایکبوونمه ، 
شوێن، ڕابردوو، ژینگه  و فاکتۆری بوونی هاوڕێکانمه . سه ربه ستییه که مه  به بێسنور 
و له وێدا فاکتۆر بۆ من دروستده کات. به رزایی و تۆزی ئه و ڕێگه یه یه ، تینوێتییه که م 
و ڕازینه بوونی ئه و خه ڵکه یه  بۆ ئاو  خواردنه وه که م چونکه  پاره م پێ نییه  بیانده مێ 
یان من هاوواڵتی واڵته که ی ئه وان یان س���ه ر ب���ه  ڕه گه زیان نیم؛ به  جێمانم له نێو 
ئه و خه ڵکه  دڵڕه قه دا و به و ماندووییه وه ، که  بۆ گه یش���تن به  ئامانجه که م ده بن به 
 ڕێگر هه ڵوێس���ته . هه روه ها، ئامانجه که ش���م هه ڵوێسته  نه ک به  ته نیا له به ر ئه وه ی 
من پێکیده هێنم به ڵکو له به ر ئه وه ی له  هه موو شوێنێکدایه  و له  ده وروبه رم هه موو 

فاکتۆره کان کۆده کاته وه  و ڕوونیان ده کاته وه . 
س���ێیه م، ئه گ���ه ر بوون-بۆ-خۆ بێجگه  له  هه ڵوێس���ت چی دیک���ه  نه بێت، ئه وا 
بوون- له نێو-هه ڵوێس���ت ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی له س���ه ر بوونی-له وێدا و بوونی-
له ودیوه وه  پێناس���ده کات. ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی هه میشه  له ودیو )بوون-له وێدا(
یه . هه ڵوێس���ت هه مووگیری بوون-له وێدایه ، که  له سه ر ڕاڤه کردن و ژیان له  بوون-
له ودیوه وه  ده ناس���رێت. که وابوو، هیچ هه ڵوێس���تێک نییه  مافی تایبه تی هه بێت. 
مه به س���تمان له م خاڵه ش ئه وه یه ، که  هیچ هه ڵوێس���تێک نییه  له ژێره وه یدا ش���ته 
 دراوه که  سه ربه ستییه که ی په یدایده کات له ناوبه رێت. به پێچه وانه شه وه  هه ڵوێستێک 
نییه ، که  تیایدا بوون-بۆ-خۆ زۆرتر له  که س���انی دیکه  سه ربه س���ت بێت. ئه مه ش 
ئه و سه ربه ستییه  ناوه کییه  ناگرێته وه  برگسۆن باسیده کات و پۆلیتزار له  )کۆتایی 
خۆپیشاندانی فه لس���ه فه (دا گاڵته ی پێده کات یان بڕواکردن به  سه ربه خۆیی ژیانی 
ناوه وه ی کۆیله  و دڵ له نێو زنجیردا نییه .  کاتێک ده ڵێین کۆیله ی زنجیرکراو وه کو 
خاوه نه که ی بوونێکی سه ربه ستی هه یه،  له و سه ربه ستییه  نادوێین، که  نادیاره . کۆیله  
زنجیرکراوه که  له  ئاستی پچڕاندنی زنجیره که دا سه ربه سته ؛ واتای زنجیره که ی له به ر 
ڕۆش���نایی کۆتاییه که یدا ده رده که وێت، که  خۆی بڕیاری له سه رده دات: به  کۆیله یی 
بمێنێته وه  یان ژیانی بخاته  نێو مه ترس���ییه وه  و کۆیالیه تی له ناوبه رێت. هه ڵبه ته ، 
کۆیله  ناتوانێت سامان و شێوازی ژیانی خاوه ن کۆیله ی ده ستبکه و ێت؛ به اڵم ئه مانه  
ئامانجی پڕۆژه که ی نین؛ ئه و ته نیا خه ویان پێوه  ده بینێت. فاکتۆری کۆیله که  ئه وه  
نیشانده دات، که  جیهان بۆ ئه و ڕوخسارێکی دیکه ی هه یه  و ده بێت کۆمه ڵێ کێشه  
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چاره سه ربکات؛ به تایبه تی پێویسته  له نێو به ستێنی کۆیالیه تیدا خۆی هه ڵبژێرێت و 
واتا به  ڕێگره  نادیاره کان ببه خشێت. ئه گه ر ئه و هه ڵوێستی شۆڕشگێرانه  هه ڵبژێرێت 
ئه وا کۆیالیه تی، که  له  س���ه ره تاوه  ڕێگربوو، واتاکه ی خ���ۆی و کاریگه رێتییه که ی 
به س���ه ر الیه نه  نه یاره که یه وه  ته نیا له نێو شۆڕشدا به رجه س���ته ده کات. بۆ ئه وه ی 
هه بێ���ت و دادوه ربێت ئه وه یه ، که  ژیان بۆ کۆیله ، ئه و کۆیله یه ی شۆڕش���ده کات و 
له پێناوی���دا ده مرێت ده بێت ببێت به  ژیانێکی سه ربه س���تانه . دادوه ریش له وه دایه ، 
که  هه ڵوێسته که ی ببێت به  پڕۆژه یه کی سه ربه ست،  پڕ و کۆنکرێتی و ئامانجه کانی 
ژیان وه ده ستبهێنێت. به و خاڵه مان بگه یه نێت، که  باری ژیانی کۆیله  و خاوه نه که ی 
به راورد ناکرێن. هه ر یه کێک له  ئه وان، وه کو بوون-بۆ-خۆ له نێو هه ڵوێس���تیدا و له  
هه ڵبژاردنی سه ربه ستانه ی پڕۆژه کانیان له  واتا تێده گه ن. که سی سێیه م ده توانێت 
به راورده ک���ه  بکات و ل���ه م ڕووه وه ، به راوردکردنه که  له نێ���وان دوو بابه تدا و له نێو 
جیهاندا س���ه رهه ڵده دات؛ بێجگه  له مه ، له به ر ڕۆشنایی هه ڵبژاردنی سه ربه ستانه ی 
پڕۆژه ی که سی سێیه مدا داده مه زرێت. هیج بۆچوونێکی ڕه ها نادۆزینه وه ، که  بتوانین 
هه ڵوێسته  جیاوازه کانی له سه ر به راوردبکه ین؛ هه رتاکه ش یه ک هه ڵوێست ده ناسێت 

ئه ویش هه ڵوێستی خۆیه تی. 
چواره م، مادام هه ڵوێس���ت له به ر ڕۆشنایی کۆتاییه کانیدا ده بینرێت و ئه وانیش 
له سه ر زه مینه ی بوون-له وێدا، وه کو پڕۆژه  دانراون ئه وا ئاماده بوونیان کۆنکرێتییه . 
هه ڵبه ته  جۆریک له  بونیادی هه مه کی ڕووتکراوه یان هه یه ، به اڵم تاکه  ڕوخساریکی 
هه ی���ه ، که  جیهان له  ڕوو ی ئێم���ه دا  دایده نێت و ده بێت به  ڕێکه وتنی ئێمه . لێره دا 
نموونه ی چیرۆکێکی کافکا ده هێنینه وه : بازرگانێک دێته  قه اڵکه  تاکو کێش���ه که ی 
بخاته ڕوو. پاس���ه وانێک ڕێگه ی چوونه  ژووره وه ی نادات. بازرگانه که  ناتوانێت له وه  
زۆرتر بڕوا: له وێدا ده وه س���تێت و به  چاوه ڕوانییه وه  ده مرێت. له  س���ه ره مه رگا به  
پاسه وانه که  ده ڵێت، ”بۆچی من تاکه  که سێک بووم چاوه ڕێمکرد؟” پاسه وانه که ش 
وه اڵم ده داته وه  و ده ڵێت، ”چونکه  ئه م ده روازه یه  ته نیا بۆ تۆ دروستکراوه .” ئه مه  
حاڵه ت���ی بوون-بۆ-خۆیه  و هه ر تاکه  ده روازه ی خۆی هه یه . خه س���ڵه تی کۆنکرێتی 
هه ڵوێس���ت له وه دایه ، که  بوون-بۆ-خۆ هه رگیز ڕوو ل���ه  کۆتایه ک ناکات ڕووتکراوه  
و هه مه کی بێت. بێگومان، له  به ش���ی دواییدا ڕوونیده که ینه وه  چۆن واتای ته واوی 
هه ڵب���ژاردن هه مه کییه  و له  ئاکامی ئه مه ش���دا بوون-بۆ-خۆ، وه کو جۆر ده بێت به  
س���ه رچاوه ی ڕاته قینه ی مرۆڤایه تی. پێویسته  واتا ش���اراوه کانیش ئاشکرا بکه ین. 
بۆ ئه م مه به س���ته ش سایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگه رایه تی به کارده هێنین. له گه ڵ 
ئاش���کراکردنه که دا وات���ای بوون-بۆ-خ���ۆ ده رده که ویت، که  بۆ به رجه س���ته بوونی 
پێویس���تی به  جۆرێک هه بووی کۆنکرێتییه . به اڵم کۆتایی بوون-بۆ-خۆ له  پرۆژه دا، 
ک���ه  ڕاس���ته قینه ی پێده دۆزێته وه  و تێپه ڕیده کات له  بوون���ی کۆنکرێتییه وه ، وه کو 
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گۆرانکارییه کی دیاریکراو له نێو هه ڵوێس���تێکی تایبه تدا سه رهه ڵده دات. بۆنموونه ، 
بوون-بۆ-خۆ زنجیره که  ده پچڕێنێت، ده بێت به  پاشای فرانکه کان، پۆلۆنیا ڕزگارده کات 
یان بۆ مافه کان���ی پڕۆلتیاریا خه باتده کات. له س���ه ره تادا، بوون-بۆ-خۆ له پێناوی 
چینی پرۆلیتاریادا به گش���تی پڕۆژه ی خه باتکردن دانامه زرێنێت. به ڵکو ڕووده  کاته  
ده س���ته وتاقمێکی پڕۆلیتاری���ای تایبه ت، که  خۆی به  یه کێ���ک له  ئه وان دا ده نێت. 
ئه مه ش س���ه ر به و هۆکاره یه ، که  کۆتایی ڕۆش���نایی ده خاته  س���ه ر شته  دراوه که  
و هه ڵبژێ���ردراوه  تاکو ڕه تیبکات. بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ هه م���وو کۆتاییه  دراوه که دا 

سه رهه ڵنادات ئه و له گه ڵ دیاریکردنی هه ڵوێسته که یدا خۆی دروستده کات. 
پێنجه م، به و شێوه یه ی هه ڵوێست نه  بابه تی نه  خۆییه  به  ئاکامێکی سه ربه ستانه ی 
سه ربه س���تی و کۆی ڕێگره کانیش بۆ من، که  خۆم دایاننانێم؛ له به رئه و ڕۆشناییه ی 
سه ربه ستی ده یخاته  سه ر سنوره  ڕێگره کان ئه وا واتای ڕێگری پێده به خشێت. له نێوان 
هه ب���ووه  ڕووته کاندا په یوه ندی نییه ؛ سه ربه س���تی په یوه ندییه کان له ڕیزکردنیاندا، 
وه کو ئامێره  ئاڵۆزه کان داده مه زرێنێت؛ هه روه ها سه ربه ستیشه  هۆی په یوه ندییه کان 
و کۆتاییه که ی ده دۆزێته وه . له به رئه وه ی پڕۆژه  به ره و کۆتاییم داده هێنم و به س���ه ر 
په یوه ندییه کان له  جیهاندا تێپه ڕیده که م، ئه وا من ڕووبه ڕووی به ره ودوایی زنجیره  و 
شته  ئاڵۆزه کان ده بمه وه  و ده بێت په یڕه وی یاساکان بکه م. ئه م یاسایانه  و شێوه ی 
به کارهێنانیان س���ه رکه وتن و ڕوخانی هه وڵدانه که م دیاریده کان. به اڵم سه ربه ستی 
په یوه ندیی یاسایی ده هێنیته  جیهانه وه . که وابوو، سه ربه ستی خۆی به  زنجیر له نێو 

جیهاندا ده به ستێته وه . 
شه شه م، بوون-بۆ-خۆ کاتییه . ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خشێت، که  بوون-بۆ-خۆ 
ئه وه  نییه  هه یه ، به ڵکو ”خۆی دروستده کات”. ئه و هه ڵویسته یه ، که  ده یه وێت به و 
به رده وامییه  بنه ڕه تییه  بگات له  بوونی که سانی دیکه دا ده یبینین، بۆنموونه  ده ڵێین 
”ئه و نه گۆڕاوه ” یان ”وه کو جاران ماوه ”. مانه وه  له  پڕۆژه یه کی دیاریکراودا به رده وامی 
نیی���ه ؛ به ڵکو به پێچه وانه وه ی���ه ، نوێکردنه وه یه کی به رده وام���ی مامه ڵه کردنه که مه . 
له الیه کی دیکه وه ، ئه و ڕاس���ته قینانه ی پڕۆژه یه ک ڕۆش���ناییان ده خاته  سه ر ئاماژه  
بۆ به رده وامی بوون-له نێو-خۆ ده کات؛ به و ڕاده یه ی ڕاس���ته قینه کان وێنه کانی نێو 
بیرکردن���ه وه  بۆ ئێمه  ده گه ڕێننه وه  ئه وا به  مانه وه یان پش���تگیری ئێمه ش ده که ن؛ 
زۆرج���ار ڕووده دات مانه وه ی ئه وان به  مانه وه ی بوونی خۆمان داده نێین، به تایبه تی 
مانه وه ی ش���وێن و ژینگه ، بۆچوون���ی هاوڕێکانمان به رانبه ر ئێم���ه  و ڕابردوومان 
وێنه یه کی نزمی مانه وه که مان پێکده هێنن. له نێو بوونه  کاتییه که مدا من بۆ که سانی 
دیکه  هه میشه  فه ره نسی، فه رمانبه ر یان پرۆلیتارم. ئه م شته  نه ناسراوه  خه  سڵه  تی 
سنورێکی یه کجۆری به سه ر هه ڵوێسته که وه  هه یه . به هه مانشێوه ، ئه وه ی به  سروشت 
یان ڕه فتاری تاکه  که سێکی داده نێن پڕۆژه یه کی سه ربه ستی بوونی-ئه وه -بۆ که سانی 
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دیک���ه  و بۆ بوون-بۆ-خۆش ده بێت به  ش���تێکی نه ناس���راوی یه کجۆر.  )ئاله ین(، 
دروست بۆ کێشه که  چووه  و ده ڵیت، ڕه فتار سوێندخواردنه . کاتێک مرۆڤ ده ڵێت، 
”من به  ئاس���انی دڵخۆش نابم.” سه ربه ستانه  مامه ڵه  له گه ڵ ڕه فتاره  نه خۆشه که یدا 
ده کات. وشه کانیش���ی ڕاڤه کردنێکی سه ربه س���تی جۆرێک له  ڕابردووی ته مومژاوی 
ئ���ه وه. له م ڕووه وه ، ڕه فتار نییه ؛ ته نیا پ���ڕۆژه ی بوون هه یه . به اڵم نابێت به هه ڵه  
له الیه نی دراوی ڕه فتار تێبگه ین. دروس���ته  بۆ ئه و که س���انه ی م���ن، وه کو بابه ت 
ده ناسن ڕه فتارم به  نه خۆش و که سایه تییه که شم به  دووڕوو یان ڕاستگۆ، ترسنۆک 
یان ئازا داده نێن. ئه م الیه نه ی بوونم ته ماش���اکردنی که س���ێکی دیکه  ئاماژه ی بۆ 
ده کات؛ ل���ه  ئه زمونی ته ماش���اکردندا ئه م ڕه فتاره ، که  پڕۆژه یه کی سه ربه س���ت و 
زیندوو هه روه ها خۆ-ئاگا بوو، ده بێت به  نه ناسراوێک و هه وڵی ناسینی بۆ ده درێت. 
ئه مه ش ته نیا ناکه وێته  س���ه ر بوونی که س���ێکی دیکه.  له سه ر شێوازی ده رکه وتوی 
الیه نی بوونی منیش به رانبه ر ئه و ڕاده وه س���تێت. تاکو من ڕێگه  به  خۆم بده م ئه و 
ته ماش���ام بکات ڕه فتاره که م بۆ من ده بێت به  ش���تێکی نه ناس���راو، مانه وه  و ئه و 
ش���ته ی ڕۆژانه  باسیلێده کرێت، وه کو ”من چل و پێنج س���اڵ ته مه نمه ، من ئه مڕۆ 
خ���ۆم ناگۆڕم.” زۆرجار ڕه فتار ئه وه ی���ه  بوون-بۆ-خۆ ئه وه ی ببێت به  بوون-له نێو-
خۆی بوون-بۆ-خۆ وه ریده گرێت. له گه ڵ ئه مه شدا، پێویسته  ئه و خاڵه  بخرێته  ڕوو، 
که  به رده وامی ڕابردوو، ژینگه  و ئه و ڕه فتارانه ی خه س���ڵه تیان پێنه دراوه ؛ له س���ه ر 
ئه و ش���تانه وه   ده رده که ون په یوه ندییان به  مانه وه ی پڕۆژه که مه وه  هه یه . بۆنموونه ، 
پ���اش جه نگ و ژیانێکی درێژخای���ه ن له  هه نده ران مرۆڤێ���ک دیمه نی چیایه ک به 
نه گۆڕا و ده بینێت. بێهوده ش���ه  به  ئاواتی ئه وه وه بێت له س���ه ر نه جواڵن و مانه وه ی 
دی���ارده ی به رده کان داوای ژیانه وه ی ڕابردوو بکات. دیمه نه که  مانه وه ی خۆی ته نیا 
له  پڕۆژه یه کی هه ڵگیراودا داده مه زرێنێت. واتای چیاکان له نێو هه ڵوێس���تی مندان؛ 
له الیه که وه  په یوه ندی من به  گه لێکه وه  ده به س���تنه وه ، که  له  ئاش���تیدایه . جارێکی 
دیکه  له  کاتی جه نگدا یان داگیرکردنی الیه کی واڵته که م ته ماش���ایان بکه م هه مان 
دیمه نی���ان نابێت چونکه  من پڕۆژه یه ک���ی جیاوازترم هه یه  و جیاواز مامه ڵه  له گه ڵ 
جهاندا ده که م. له کۆتاییدا، بینیمان، هه ڵچونی ناوه وه ی هه ڵوێس���ت، له به ر ئه وه ی 
گۆڕانکارییه کانی ژینگه  س���ه ربه خۆیه ، ش���تێکی چاوه ڕوانکراوه . ئه و گۆڕانکارییانه  
گۆڕانی پڕۆژه کانم ناوروژێنێت، به ڵکو له سه ر بناخه ی سه ربه ستییه که م کارده که نه   
س���ه ر س���اده یی و ئاڵۆزی هه ڵوێس���ته که . له به رئه مه ، پڕۆژه  س���ه ره تاییه که م به  
خه س���ڵه تی س���اده ی زۆرتره وه  خۆی نیش���انی من ده دات. مرۆڤ ساده  یان ئاڵۆز 
نییه ، به ڵکو هه ڵوێس���ته که ی یه کێک  له م خه سڵه تانه ی هه یه . له ڕاستیدا من له ودیو 
هه ڵوێس���تێکی دیاریکراوه وه پڕۆژه ی بوونی خۆمم.  ئه م پڕۆژه یه ش هێڵکاری بوونم 
له نێو هه ڵوێستێکی دیاریکراودا ده کات. ئه گه ر هه ڵوێسته که  ساده  بکرێت، هه رچه نده  
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دیمه ن، ئه ش���که وتاکان و لێژی ڕێگاکه  وێنه یه کی س���ه خت و دژواری بخاته به ر من 
هێش���تا به  س���اده یی ده مێنمه وه  چونکه  هه ڵبژاردنه که م ناس���ینه وه ی هه ڵوێسته  
ساده که یه . سه رهه ڵدانی ئاڵۆزی من ده خاته   به رده م هه ڵوێستی جیاوازتر و ئاڵۆز، 
ک���ه  خۆم تیایدا ئاڵ���ۆز ده بینم. ئه مه ش الی هه موو که س���ێک داده مه زرێت ئه گه ر 
ببینێت چۆن زیندانییه کانی جه نگ به رانبه ر هه ڵوێستێکی زۆر ساده  ڕه فتارده که ن. 
ساده گیرییه که  واتای پڕۆژه که یان ناگۆڕێت؛ به ڵکو له سه ر بناخه ی سه ربه ستییه که  
ژینگه که  خه ستده کاته وه  و کۆتاییه کی سه ختی زیندانییه که  دیاریده کات. به کورتی، 
ئێمه  مامه ڵه  له گه ڵ مێتابۆڵیزمی ناوه وه ، نه ک دۆخ گۆڕینێکی جیهانی ده که ین، که  
کارده کاته  سه ر شێوه ی هه ڵوێست. ئه وانه ش گۆڕانن له  ژیانی خۆمدا په یدایانده که م 

و له نێو به ستێنی تاکه  پڕۆژه یه کدا دێنه کایه وه . 

3 - سه ربه ستی و لێپرسینه وه  
هه رچه ن���ده  ئه م لێکۆڵینه وانه ی خواره وه  له پێش هه موو ش���تێکه وه  س���ه رنجی 
ڕه وشتناس ڕاده کێشێت، به اڵم گرنگه  له وێوه  بۆ سه ربه ستی بوون-بۆ-خۆ بگه ڕێنیه وه  

و هه وڵبده ن له و فاکتۆره  تێبگه ین، که  نوێنه رایه تی چاره نوسی مرۆڤ ده کات. 
ئاکامی بنه ڕه تی س���ه رنجدانه کانی پێش���و ئه وه  ده گرێته وه ، که  مرۆڤ حوکمی 
به سه ردا دراوه  سه ربه ست بێت و باریگرانی هه موو جیهان له سه رشانی دابنێت. ئێمه  
چه مکی ”لێپرس���ینه وه ” به  واتا باوه که ی وه رده گرین و به  ئاگامه ندی ئه و بوونه ی 
داده نێی���ن، که  خ���ۆی به  داهێنه ری بێ هاوتای ڕووداو ی���ان بابه ته که ی ده بینێت. 
له م واتایه دا لێپرس���ینه وه ی بوون-بۆ-خۆ په رێشانکه ره  چونکه  مرۆڤ ئه و بوونه یه  
ده یهێنێته  کایه وه . ئه و هه رچ هه ڵوێس���تێکی هه بێت پێویسته  سه ربه رزانه  خۆی به 
 خاوه ن���ی دابنێت. له به ر ئه مه  گله ییکردن بێ واتای���ه  چونکه  هیچ هێزێکی بێگانه  

هه ستکردنمان دروست ناکات، نامانژیه نێت و بڕیار له سه ر بوونمان نادات. 
له سه رو ئه مه وه ، ئه م لێپرسینه وه  ڕه هایه  وازهێنان نییه ؛ داوایه کی لۆجیکمه ندانه ی 
ئاکامه کانی سه ربه س���تییه . ئه وه ی به س���ه ر مندا دێت به  ده ستی خۆم ڕووده دات. 
من ناتوانم له  ڕێگه ی ئه وه وه  له س���ه ر خۆم کاریگه ربم، ناتوانم دژی ڕاوه س���تم یان 
وازی لێبهێنم. هه روه ها، من خاوه نی ئه وه م له  من ڕووده دات. مه به س���تمان له مه ش 
ئه وه یه ، که  یه که م، من هه میش���ه ، وه کو مرۆڤ له گ���ه ڵ ڕووداوه کانمدا به رانبه رم. 
ئه وه ی له  ڕێگه ی خۆ و که سانی دیکه دا به سه ر مرۆڤدا دێت مرۆڤانه یه . نا شرینترین 
هه ڵوێس���ته کانی جه نگ و دڕنده ترین ئه شکه نجه  بارودۆخی نا-مرۆڤکردو  نین؛ هیچ 
هه ڵوێستێک نییه  نا-مرۆڤانه  بێت. به  هۆی ترسه وه ، هه ڵهاتن و ڕووکردن له  ڕه فتاری 
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جادوگه ریانه  باوه ڕ به  هه ڵوێستێک ده که م مرۆڤ نه یکردبێت. هێشتا باوه ڕکردنه که ش 
مرۆڤانه یه  و پێویسته  خۆم به  لێپرسراو له  ئاستیدا دابنێم. من خاوه نی هه ڵوێستم 
چونکه  هه ڵوێس���ت وێنه ی هه ڵبژاردنێکی سه ربه س���تی بوونی خۆمه . من خاوه نی 
هه موو شێیکی ئاماده کراوی نێو هه ڵوێسته که م، که  هێما بۆ من و نوێنه رایه تی بوونم 
داده نێن. ئایا ئه و که س���ه  من نیم، که  بڕیار له سه ر کاریگه رێتی الیه نه  نایاره کان له  

شته کاندا ده دات و ته نانه ت ڕه هه نده  نه ناسراوه کانیشیان ده دۆزێته وه ؟ 
که واب���وو، ڕێکه وت له  ژیاندا نییه ؛ چاالکییه ک���ی کۆمه اڵیه تی دێته  پێش و من 
مامه ڵ���ه ی له گه ڵدا ده که م و له ده ره وه دا دروس���تنابێت. ئه گه ر بچمه  جه نگه وه  ئه وا 
جه نگه ک���ه  ده بێت به  جه نگی من؛ له نێو بیرکردنه وه ی مندایه  و منیش شایس���ته ی 
ئ���ه وم چونکه  ده متوانی به  خۆکوش���تن ی���ان هه ڵهاتن له  ده س���تی ڕزگاربم. ئه م 
ئه گه رانه  له گه ڵ به ره وڕووبوونه وه ی هه ڵوێس���ت س���ه رهه ڵده ده ن. هه روه ها، له به ر 
نه بوونی ڕێگه یه ک بۆ هه ڵهاتن من جه نگ  هه ڵده بژێرم. ده شێ ئه مه ش په یوه ندی به  
که مته رخه می، ترسنوکیم له به رده م جه ماوه ردا یان هه ڵنه بژاردنی به هاکانی هه ڵهاتن 
ل���ه  جه نگ )بیروب���اوه ڕی خزمان به رانبه رم، س���ه ربه رزی خێزانه که م و هتد( هانم 
بده ن ب���ۆ جه نگ بڕۆم. به هه رحاڵ، کێش���ه که  هه ڵبژاردنه ، گرن���گ نییه  تۆ چۆن 
ته ماش���ای ده که ی���ت. هه ڵبژاردنه که ش به رده وام تاکو کۆتای���ی به  جه نگه که  دێت 
س���ه رهه ڵده دات. پێویسته  له گه ڵ ژین ڕۆمانیس هاوڕا بین، که  ده ڵێت، ”له  جه نگدا 
زیانلێکه وتووی بێتاوان نییه .” ئه گه ر جه نگ له  جێگه ی خۆکوش���تن و سه رشۆڕی 
هه ڵبژێ���رم ده بێت لێپرس���ینه وه ی جه نگه که  بگرمه  ئه س���تۆم. بێگومان من ده زانم 
که س���انی دیکه  جه نگه که یان به رپاکردوه  و منیش ته نی���ا هاوکارییان بکه م. به اڵم 
هاوکاریکردن واتایه کی یاسایی هه یه  و لێره دا وه ریناگرین. بۆ من و له  ڕێگه ی منه وه  
جه نگه ک���ه  له ناوده چێت و من بڕیارم داوه ، که  هه بێ���ت. زۆرلێکردن له مه دا نییه . 
زۆرلێکردن ناتوانێت سه ربه ستی داگیربکات. من هیچ بیانویه کم نییه ؛ چه ندجارێک 
له م نوس���راوه دا گوتومانه ، که  بیانونه گرتن خه سله تێکی تایبه تمه ندی ڕاسته قینه ی 

مرۆڤانه یه . ئه وه ی بۆ من ده مێنێته وه  هه ڵوێستمه  به رانبه ر جه نگه که . 
جه نگه که  جه نگی منه  چونکه  له نێو ئه و هه ڵوێسته وه  سه رهه ڵده دات، که  من وه ریده گرم 
و به  چوونه  نێوی یان وه س���تان دژی ده یدۆزمه وه . به اڵم ئێس���تا ناتوانم هه ڵبژاردنی 
بوونم له  هه ڵبژاردنی جه نگه که  جیابکه مه وه . چوونه   نێو جه نگه وه  هه ڵبژاردنی بوونمه  
له وێدا و هه ڵبژاردنی ئه ویش هه ڵبژاردنی بوونی خۆمه . بیر له  ”چوار ساڵ پشودان”، 
”دواخس���تن” و ”شوێنی خۆش���اردنه وه ” ناکه مه وه ، یان به شێکی لێپرسینه وه که م بۆ 
هاوس���ه ریبوون، خێزان و ژیانی تایبه تیم دانانێم. ل���ه  هه ڵبژاردنی جه نگه که دا ڕۆژانه  
بوونی خۆم هه ڵده بژێرم. به وشێوه یه ی ده بم به خاوه نی بوونم، خۆم ده که م به  خاوه نی 

جه نگه که ش. من لێپرسراوم ئه گه ر چوارساڵی به تاڵیش بخایه نێت. 



557

دواجار، وه کو له پێشتر ئاماژه مان بۆ کرد، هه ر تاکه  که سێک هه ڵبژاردنی ڕه های 
خۆیه تی، له  گۆش���ه نیگایه کی جیهانییه وه ، له به ر ڕۆش���نایی زانین و ته کنیکه کان 
هه ڵبژاردنه که  ڕووده دات؛ هه ر تاکه  که س���ێک س���ه رهه ڵدانێکی ڕه هایه  له  کاتێکی 
ڕه ه���ادا و هه رگی���ز له  کاتێکی دیکه دا بیری لێناکرێت���ه وه . کات به فیرۆدانه  ئه گه ر 
که س���ێک بپرسێت بوونی من چۆن ده بوو ئه گه ر جه نگ نه بوایه  چونکه  خۆم له نێو 
سه رده مێکدا هه ڵبژارد، که  جه نگی تێدا ڕوویدا. من له و سه رده مه   جیا نیم؛ نه متوانی 
خۆم به س���ه رده مێکی دیکه  به بێ ناکۆکی بگه یه نم. له به رئه مه ، من جه نگه که م، که  
سه رده مه که ی پێش خۆی بڕاوه و س���نوردارده کات. ده توانین به گوێره ی گوته که ی 
پێش���و ”له  جه نگدا زیانلێکه وت���ووی بێتاوان نییه .” لێپرس���ینه وه ی بوون-بۆ-خۆ 
پێناس بکه ین. ئێمه  وش���ه کانی گوته که  ده گۆڕین و ده ڵێین، ”ئێمه  شایسته ی ئه و 
جه نگه ین هه ڵمانگیرس���اندوه .” که وابوو، به ته واوی سه ربه ستم و له سه رده مه  که شم، 
که  هه ڵمبژاردوه،  جیاناکرێمه وه  و لێپرس���راوم. من هیچ بیانویه کم پێنییه ؛ چونکه  
له گه ڵ سه رهه ڵدانی بوونمدا به  ته نیا و به بێ یارمه تی که سانی دیکه  جیهانی گران 

به  کۆڵمدا ده ده م. 
جۆری لێپرس���ینه وه که  تایبه ته . له وانه یه  که س���ێک بڵێت، ”م���ن داوام نه کرد 
له دایکبم.” ئه مه ش بۆچوونێکی س���اده یه  بۆ جه ختکردن له سه ر فاکتۆری بوونمان. 
بێجگه  له  خودی لێپرسینه وه که م چونکه  من بناخه ی بوونی خۆم نیم. له وه ده چێت 
به  زۆر لێپرسینه وه م به سه ردا درابێت. من فڕێدراومه ته  نێو جیهانه وه ، به و واتایه  نا، 
که  من له نێو جیهانێکی سه خت و ناخۆشدا، وه کو پارچه  ته خته یه کی سه رشه پۆل 
زه ب���وون بم. من کتوپ���ڕ ده توانم به بێ یارمه تی بوونم بدۆزم���ه وه ، مامه ڵه  له گه ڵ 
جیهاندا بکه م ئه و جیهانه ی به رانبه ری لێپرس���راوم. هه رچییه ک بکه م ناتوانم خۆم 
له م لێپرس���ینه وه یه  بدزم���ه وه . ته نانه ت به رانبه ر خۆدزینه وه م له  لێپرس���ینه وه ش 

لێپرسراوم. 
دووره په رێزی له  جیهانه وه  کارنه کردنه  له س���ه ر ش���ته کان و که س���انی دیکه . 
ئ���ه م دووره  په ریزییه ش جۆرێکه  له  هه ڵبژاردنی بوونی خۆم، ته نانه ت خۆکوش���تن 
ش���ێوازێکی بوونه  له نێو جیهاندا. له گه ڵ ئه مه ش���دا، لێپرسینه وه ی ڕه هام به رانبه ر 
فاکتۆری له دایکبوونم ڕاسته وخۆ شتێکی نه ناسراوه  و نه زانراوه  چونکه  فاکتۆرێکی 
ڕووت نییه  و هه میشه  له نێو پڕۆژه ی پێکهێنانی بوون-بۆ-خۆمدایه . من شه رمه زارم، 
سه رسامم یان دڵخۆشم له دایکبووم. له الیه کی دیکه وه  بۆ له ناوبردنی ژیانم هه وڵده ده م 
خراپی ژیانم بخه مه  ڕوو. له م بۆچوونه وه ، به  ڕاده یه ک من له دایکبوونم هه ڵده بژێرم. 
ئه م هه ڵبژاردنه  تێکه ڵی فاکتۆره ک���ه  ده بێت، له گه ڵیدا یه ک ده گرێت و  من ناتوانم 

هه ڵنه بژێرم. فاکتۆره که ش به  ڕه تکردنی من به ره و کۆتاییه کانم ده رده که وێت. 
که وابوو، فاکتۆر له  هه موو ش���وێنێکدا هه یه ، به اڵم ناناس���رێت؛ من بێجگه  له  
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لێپرس���ینه وه که م ڕووبه ڕووی هیچی دی نابمه وه . له به رئه مه یه  ناکرێت بپرسین، ”بۆ 
چی له دایکبووم؟” یان نه فره ت له  ڕۆژی له دایکبوونم بکه م و بڵێم من داوام نه کرد 
له دایکبم. ئه م هه ڵوێس���تانه  له  ئاس���تی له دایکبوونمدا، بۆنموونه ، ئه و فاکتۆرانه ی 
ئاماده بوون���ی م���ن له نێ���و جیهاندا ده ستنیش���ان ده که ن ڕێگه ن بۆ ناس���ینه وه ی 
له دایکبوونه که  و خۆبه خاوه نکردن و لێپرس���ینه وه  له به رانبه ریدا. لێره دا، من ته نیا 
ڕووبه ڕووی خ���ۆم و پڕۆژه کانم ده بمه وه . فاکتۆری بوونم ئه وه  ده گه یه نێت، که  من 
به ته واوی حوکمم به س���ه دا دراوه  به رانبه ر بوونم لێپرس���راوبم. من ئه و بوونه م، که  

له بوونیدا پرسیار له باره ی بوونیه وه  ده کرێت.
 ئه م ”هه یه ”یه ی بوونیشم، وه کو ئێس���تا نه ناسراوه . له ژێر ئه م بارودۆخانه دا، 
م���ادام هه موو ڕووداوێک له نێو جیهاندا خ���ۆی بۆ من وه کو هه لێک ده رده خات یان 
باشتره  بڵێین، هه رشتێک له  ئێمه  ڕووده دات ڕێکه وته  و)له  ئێمه  ڕووده دات تاکو له و 
بوونه  بگه ین، که  له بوونیدا پرسیار له باره ی بوونیه وه  ده کرێت(، هه روه ها که سانی 
دیکه ش، وه کو به رزێتی-به رزکراو هه لوڕێکه وتن ئه وا لێپرسینه وه  بوون-بۆ-خۆ هه موو 

جیهان، که  جیهانی مرۆڤه ، ده گرێته وه . 
له به ر ئه مه ، بوون-بۆ-خۆ دوودڵه ؛ ئه و بناخه ی بوونی خۆی و بوونی که س���انی 
دیکه  و بوون-له نێو-خۆ نییه . زۆریلێده کرێت بڕیار له سه ر واتای بوون له  چوارده وری 
خ���ۆی و ده ره وه دا بدات. ئه و بوونه ی دوودڵه  و فڕێدراوه ته  نێو لێپرس���ینه وه  هیچ 
په شیمانی و بیانویه کی نییه ؛ ئه و بێجگه  له  سه ربه ستی هیچی دی نییه ، که  بوونی 
خۆی به رجه سته ده کات و بوونیش���ی له نێو به رجه سته بوونه که دا جێنشین ده بێت. 
به اڵم، وه کو له سه ره تاوه  باسمانکرد، زۆرجار له  ده ست دوودڵی ڕاده که ین و توشی 

بڕوای خراپ ده بین. 
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به شی دووه م
کردن و هه یه تی

سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی. 1
ئه گه ر ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی به و جۆره ی هه وڵماندا بیسه لمێنین به   کۆتاییه کانی 
ناسنامه  و پێناسه  بۆ خۆی دروستبکات ئه وا لێکۆڵینه وه و پۆڵینکردنی ئه م کۆتاییانه  
ده بێت به  کارێکی پێویست . له  به شی پێشودا له  ڕوانگه ی پڕۆژه ی سه ربه ستییه وه  
له  بوون-بۆ-خۆ دواین، که  ده بێت به هانده ر بۆ ڕووکردن له  کۆتایی. ئێستا پێویسته  
پرسیار سه باره ت کۆتاییه که  بکه ین چونکه  به شێک له  خۆیه تی ڕه ها پێکده هێنێت و 
به رزێتی و سنورێکی ده ره کیشه . له به ر ئه مه یه  سایکۆلۆجی ئه زمونگه ری ده گه یه نێته  
ئه و  خاڵه ی مرۆڤ به  ئاره زووه کانی پێناسبکات. به هه رحاڵ، پێویسته  لێره دا خۆمان 

له  دوو جۆر هه ڵه کردن بپارێزین. 
هه ڵه ی یه که م، کاتێک بیریارێکی س���ایکۆلۆجی ئه زمونگه ری پێناس���ی مرۆڤ 
به گوێ���ره ی ئاره زووه کان ده کات خۆی توش���ی وه همی جه وهه ری���ش ده کات. ئه و 
ئ���اره زووه کان ده خاته  نێو ئاگامه ندی مرۆڤه وه  و له و باوه ڕه دایه ، که  واتای ئاره زوو 
له  خودی ئاره زوودایه . له  بیرۆکه ی به رزێتی دوورده که وێته وه . ئه گه ر من ئاره زووی 
خانوویه ک، لێوانێک ئاو یان له شی ئافره تێک بکه م چۆن خانو، لێوانه  ئاوه که  یان 
له ش���ی ئافره ته که  له نێو ئاره زووی مندان؟ چۆن ئاره زووشم ده بێت به  ئاگایی له م 
بابه تانه ؟ پێویسته  ئاگاداربین و ئه م ئاره زووانه  به  شتێکی ده روونی له نێو ئاگامه ندیدا 
دانه نێین؛ ئه وان به  پڕۆژه  بنه ڕه تی و بونیاده  به رزه که وه  خودی ئاگامه ندین چونکه  

له بناخه دا ئاگامه ندی ئاگاییه  له  شته کان. 
هه ڵه ی دووه م، که  په یوه ندی به  هه ڵه ی یه که مه وه  هه یه ، له وخاڵه دایه  توێژه ره  
ده رونناس���ه که  له گه ڵ گه یش���تن به  دۆزینه وه ی ئاره زووه  ئه زمونگه رییه کان واز له  
توێژینه وه که  بهێنێت. لێره دا، مرۆڤ له س���ه ر کاڵفه یه ک ها ن���ده ر و ئاره زووه کانی 

پێناسده کرێت، که  توێژینه وه  ئه زمونگه رییه که  دایمه زراندون. 
هه ڵبه ت���ه  بیری���اره  س���ایکۆلۆجییه که  هه م���وو جارێک خۆی ب���ه و کاڵفه یه وه  
نابه س���تێته وه ؛ هه وڵ���ده دات په یوه ندییه کانی نێوانیان و هاوئاهه نگیان بناس���ێت؛ 
هه وڵ���ده دات بزانێت چۆن ئاره زووه کان کار له س���ه ر یه کدی ده که ن. ڕه خنه گرێک، 
بۆنموونه ، ده یه وێت ”سایکۆلۆجی” فلوبێرت باسبکات و ده نوسێت، که  ”ده رده که وێت 
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ئه و له  س���ه ره تای الوێتییدا گه ش���ه کردنێکی به رده وامی هه ب���ووه ، که  له  ئاکامی 
هه س���تکردنێکی دووالیه نییه وه  سه ریهه ڵداوه . له الیه که وه  ته ماعی گه وره  و له الکه ی 
دیکه وه  ده س���ته اڵت نه به زه که ی .... هه ڵقواڵن���ی خوێنی الوێتی زوو له  ئه ودا و له  
ته مه نی هه ژده س���اڵیدا بوو به  حه ز و ئاره زووی بۆ ئه ده ب. له  وزه  و ش���ێواز یان 
داس���تانه کاندا ج���ۆره  ڕزگاربوونێکی له  کرده وه  توندوتیژه کان یان ئه و س���ۆزانه ی 
ئه شکه نجه یان ده دا دۆزییه وه .”)68( له م به نده دا که سایه تییه کی ئاڵۆزی هه رزه کارێک 
بۆ چه ند ئاره زوویه کی س���ه ره تایی، وه کو )جۆو( زانایه کی کیمیا له  شتێکی ئاڵۆز 
چه ند توخمێکی س���اده  داده نێت، گه ڕاوه ته وه . شته  دراوه کان له سه ره تاوه  ته ماعی 
گه وره ن، پێویس���تیان ب���ه  کرده وه  توندوتیژه کان و هه س���تکردنه  قۆڵه که ی هه یه ؛ 
کاتێک ئه م توخمانه  یه کده گرن گه شه کردنێکی هه میشه یی دروستده که ن. به وجۆره ی 
بۆرگێت ئاماژه ی بۆ ده کات، له چه ند دێرێکیدا، که  دامانناون، گه شه کردنه که  له سه ر 
هه ڵبژاردنێکی شاره زایانه ی خوێندنه وه  و ده ربڕین له  ڕۆماندا به رجه سته بوو. لێره دا 

سه رچاوه ی ده رونێکی ئه ده بخواز ده بینین. 
ئه م ش���یکردنه وه  سایکۆلۆجییه  له و پاشخانه وه  ده س���تپێده کات. که  فاکتۆری 
تاکه که س له  دوو ڕیانه ی یاس���ا هه مه کی و ڕووتکراوه کان���ه وه  ده که وێته گه ر. ئه و 
فاکتۆره ی ده بێت باسبکرێت، که  لێره دا ویستی ئه ده بی)فلوبێرت(ه ، له نێو ئاره زووه  
ڕووتکراوه کان���دا تواوه ته وه ، که  له  ژیانی س���اده ی هه موو الوێک���دا ده دۆزرێنه وه . 
ته نیا پێکه وه  به س���تنی ئ���اره زوه کان له م هه وڵدان���ه دا کۆنکرێتییه ؛ له نێو خۆیاندا 
نموون���ه ی ئه گه ره کانن. که وابوو، له م گریمانه یه دا ئه وه ی ڕووتکراوه یه  پێش ش���ته  
کۆنکرێتییه کان ده که وێت. شته  کۆنکرێته که ش له  ڕووتکراوه کان پێکهاتوه ؛ تاکه که س 
دوو ڕیانی نه خش���ه یه کی هه مه کییه . بێجگه  ل���ه  بێهوده ییه  لۆجیکمه ندانه که ی ئه م 
ئاکام���ه ، له نموون���ه  هه ڵبژاردووه که ماندا، له  پڕۆژه ی تاکه  که س���ایه تی تێناگه ین. 
له ڕاستیدا هه ستکردنێکی قوڵ، وه کو نموونه یه کی هه مه کی شاردراوه ته وه  و بووه  به  
که ناڵێک بۆ س���ه رهه ڵدانی پێویستی نوسین. ئه مه ش ئه و داواکارییه  نییه  فلوبێرت 
ده یخوازی؛ به پێچه وانه وه ، ئه مه  ئه وه یه ، که  پێویسته  باسبکرێت. بێگومان، که سێک 
ده توانێت  هه زار بارودۆخی دیکه  دیاریبکات، گرنگ نییه  ئێمه  بیانناس���ین یان نا، 

که  پێویستییه که یان بۆ ئه و کرده وه یه  هێناوه ته کایه وه . 
به اڵم ئه مه  له  س���ه ره تاوه  وازهێنان���ه  له  گه ڕان به دوای ش���ته  نه زانراوه کاندا. 
هه روه ها ئه م میتۆده  تاکه که س���ی ڕووت، که  خۆیه تی فلوبێرت وازیلێهێناوه  و بووه  
به  بارودۆخه  ده ره کییه کانی ژیان���ی، ڕه تده داته وه . دواجاریش، نامه کانی فلوبێرت 
ده یسه لمێنن، ئه و پێش قه یرانه کانی ته مه نی هه رزه کاری و له  منداڵییه وه  ئاره زووی 

بۆ نوسین ئه شکه نجه یداوه . 
له  هه موو قۆناخێکی باس���کردنه که ی س���ه ره وه دا توشی بۆشایی ده بین. بۆچی 
ته ماع و هه ستکردن به  ده سته اڵت الی فلوبێرت له  جێگه ی چاوه ڕوانیکردنێکی ئارام 

 68   ئه مه  به نده ێکه  له  توێژینه وه ی پۆڵ بۆرگێت له سه ر سایکۆلۆجی فلۆبێرت.
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یان ئۆقره نه گرتنێکی ڕه ش���بینانه  گه شه کردن دروستده کات؟ بۆچی گه شه کردنه که  
به  زۆر خۆی ده سه لمێنێت؟ یان بۆچی گه شه کردنه که  له  کۆتایی به نده که دا کتوپڕ 
ده رده که وێت؟ بۆچی گه شه کردنه که  له  جێگه ی په نابردن بۆ توندوتیژی یان داوێن 
پیس���ی هێمایانه  ڕێگایه کی دیکه  هه ڵده بژێرێت؟ بۆچی فلوبێرت بوو به  نوس���ه ر و 
نه بوو به  هونه رمه ندی ش���ێوه کاری یان مۆسیقازان؟ ئه و ده یتوانی هیچ ڕێگه یه کی 
هونه ری هه ڵنه بژێرێت)بۆنموونه  ڕێگه ی سۆفیگه ریش هه یه (. فلوبێرت له  شوێنێکدا 
ده نوسێت، ”ده متوانی ببم به  ئه کته رێکی گه وره ”. بۆچی نه یتوانی ئه م کاره بکات؟ 
به کورتییه که ی، ئێمه  له  هیچ تێنه گه یشتوین؛ ته نیا زنجیره یه ک ڕووداو یان کاڵفه یه ک 
ئاره زوومان بینیوه  به  چه ک و تفاقه وه  به رجه سته ده بن و بێ ئه وه ی بزانین له  کوێوه  

سه ریان هه ڵداوه . 
گۆرانکارییه کان، پێکهاتنه کان و شێوه گۆڕکێ له  ئێمه  شاردراونه ته وه .

به شێوه یه کی ئه زمونی سس���ته مێکی سنوردار بۆ ڕووداوه کان دیاریده که ین، که 
 له ڕاس���تیدا ش���وێنکه وتنی ڕووداوه کان له نێو خۆیاندا)وه کو پێویستی کارکردن له 

 ته مه نی الوێتیدا پێش پێویستی نوسین ده که وێت( نه زانراوه . 
هێش���تا به مه  ده وترێت سایکۆلۆجی! هه رچ ژیاننامه یه ک ده که یته وه  ئه م باسه ی 
تێداده دۆزیته وه ، که  ڕووداوه  ده ره کییه کان و ش���ته  ئه ندێش���اوییه کان به  بته کانی 
س���ه رده که مان داده نێت و ده یانبه س���تێت به میرات، فێرب���وون، ژینگه  و پێکهاته  
فزیۆلۆجیه کانه وه . هه ندێکجار، له  نوسراوێکی چاکدا په یوه ندییه که  له نێوان ڕووداوه  
له پێشتر و پاشتره کاندا یان له نێوان دوو ئاره زووی هاوکاتیدا دامه زراوه . کاریگه رێتییان 
له سه ر یه کدی به زنجیره ی سه رهه ڵدانه که یانه وه  نه به ستراوه ته وه ؛ هه ندێکجار ده توانین 
به وجۆره ی یاسپه رز له نێو نوسراوه که یدا له سه ر سایکۆپاته لۆجی تێده گات ئێمه ش 
تێیبگه ین. به اڵم تێگه یشتنه که  ناسینه وه ی په یوه ندییه  گشتییه کانه . بۆنموونه  ئێمه  
په یوه ندی نێوان پاکژی و سۆفیگه رایه تی یان بورانه وه  و دووڕوویی ده زانین. به اڵم  
په یوه ندی کۆنکریتی نێوان ئه و پاکژییه  )دوورکه وتنه  له و ئافره ته  یان دژوه س���تان 
به رانبه ر جۆره  فریودانێک(و ناوه ڕۆکی تاکه  که س���ێک له  ژیانی س���ۆفیگه رایه تیدا 
نازانین؛ به هه مانش���ێوه ، پزیشکی ده روون له گه ڵ ڕۆش���نایی خستنه سه ر بونیادی 
گشتی وه همه کان زوو ڕازی ده بێت و هه وڵنادات له  تاکه که س، ناوه ڕۆکی نه خۆشییه  
ده روونییه کان)ب���ۆ ئه و مرۆڤه  هه س���تده کات ئه و که س���ایه تییه  مێژووییه یه  نه ک 

که سایه تییه کی دیکه ( تێبگات. 
ل���ه  هه مووی گرنگتر، ئه م توێژینه وه  ”س���ایکۆلۆجییانه ”ئێمه  بۆ بنه ڕه ته  دراوه  
ڕووننه کراوه کان ده بات. ئه وانه ش توخمی ساده ی سایکۆلۆجین. گوایه ، بۆنموونه ، 
فلوبێرت ”ته ماعی گه وره ”ی هه بووه و هه موو باسه که ی دوایی ده که وێته  سه ر بنه ڕه تی 
ئه م ته ماعه . ئه مه  به ڕاده یه ک دروس���ته . ته ماعه که  فاکتۆرێکی که منه کراوه یه ، که  
بیرکردنه وه  ڕازیناکات. که منه کردنه وه ، لێره دا، بێجگه  له  درێژه دان به  توێژینه وه که  
هۆیه کی دیکه ی نییه . زانا سایکۆلۆجییه که  له و شوێنانه دا، که  ده وه ستا فاکتۆره که ی 
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به رده میش���ی ده بوو به  شتێکی س���ه ره کی دراو. له به ر ئه مه ش کاتێک توێژینه وه  
سایکۆلۆجییه کان ده خوێنینه وه  دڵگران ده بین و ڕازیمانناکه ن. ته ماشاکه ، ئێمه  به 
خۆمان ده ڵێین، ”فلوبێرت ته ماعکار بوو، ئه و جۆره  مرۆڤه بوو.” پرسیارکردنه که مان 
پوچ���ه ڵ ده رده چێت، ئه گه ر بڵێین بۆچی به وجۆره  بوو؟ ئه مه ش، وه کو ئه وه  وایه  
بپرس���ین بۆچی مرۆڤێکی بااڵبه رزی قژ زه رد بوو؟ هه ڵبه ته  ده بێت له  ش���وێنێکدا 
توێژینه وه که مان بوه ستێنین؛ ئه مه ش هه ڵکه وتی هه موو هه بوویه کی ڕاسته قینه یه . 
ئه و به رده  قه وزه ی گرتوه  و به رده که ی ته نیشتی پاکه . گوستاف فلوبێرت ته ماعی 
ئه ده بی هه بوو، به اڵم ئه شلی برای نه یبوو. به هه مانشێوه ش ده مانه وێت خه سڵه ته کانی 
فس���فۆڕ بدۆزینه وه  و بۆ بونیاده  کیمیاوییه ک���ه  گه ردیله کانی بگه ڕینینه وه . بۆچی 
ئه وجۆره  گه ردیالنانه  هه ن؟ چونکه  به وجۆره  هه ن. ئه مه  هه موو وه اڵمێکه . باسکردنی 
س���ایکۆلۆجی فلوبێرت، ئه گه ر بگونجێت، له  ئاماژه کردن بۆ ئاڵۆزی ڕه فتاره کانی، 
هه سته کانی، حاڵه ته  گه ڕاوه کانی بۆ خه سڵه ته کان و به راوردکردنیان له گه ڵ ئه وانه ی 
ته نێک���ی کیمیاوی هه یه تی، که  له و دیویان���ه وه  فلوبێرت ناتوانێت ته ماعی هه بێت، 
پێکهاتوه . هێشتا به  شاراوه یش هه ستده که ین فلوبێرت ته ماعه که ی ده ستنه که وتوه . 
ئه و شتێکی واتا به خشه ؛ که وابوو سه ربه سته . میرات، که لتوری بورژوازی و فیربوونی، 
وه کو ده مارگیری مه زاجی ناخرێنه  سه ری. ده مار واتابه خش نییه ؛ ماده یه کی لینجه ، 
که  ده کرێت باس���بکرێت و خه س���ڵه تی به رزێتی نییه ؛ خ���ۆی تێپه ڕناکات تاکو له 
 وات���ای بوونی خۆی تێب���گات. له ژێر هیچ بارودۆخێکدا ده م���ار زه مین بۆ واتاکه ی 
خ���ۆی دانامه زرێنێت. له  ڕوویه که وه ، ته ماع���ی فلوبێرت، وه کو هه موو هه ڵکه وتنی 
فاکتۆره کان، فاکتۆره . دروستیشه ، که  ناتوانین به ودیوی بگه ین، به اڵم له  ڕوویه کی 
دیکه وه  خۆی دروستده کات. ئێمه ش ده مانه وێت شتێکی دیکه  له ودیوی بدۆزینه وه . 
ش���تێک، وه کو بڕیاردانێکی ڕادیکاڵ، به بێ ئه وه ی واز له  خه س���ڵه تی هه ڵکه وتنی 

بهێنین ببێت به  شتێکی بێ درۆی که منه کراوی ده روونی. 
ئه وه ی ده مانه وێت ده ستمان بکه وێت و که س نه یداوینه تێ شتێکی که منه کراوه ی 
بێ درۆیه ؛ ئه و ش���ته  که منه کراوه یه یه ، که  که منه کردنه وه  تیایدا به ڵگه  نه ویس���ته  
و ئاکامێ���ک نییه  ده روونناس دایمه زراندبێت. ئه م داواکارییه ش له  ئاکامی گه ڕانی 
به رده وام به  ش���وێن هۆدا په یدا نابێت، که  ب���ه  گه ڕانه وه یه کی به ره ودوای نه بڕاوه  
داده نرێت و هه ندێکجار، وه کو توێژینه وه ی هۆشه کی ده بینرێت. هه روه ها ئه و پرسیاره  
س���اوایه ش نییه  له باره ی ”چونکه ”وه  ده کرێت و له وه  زۆرتریش ناڵێین ”بۆچی؟” 
به پێچه وان���ه وه ، داواکارییه که مان له س���ه ر تێگه یش���تنێکی پێش-ئۆنتۆلۆجییانه ی 
ڕاسته قینه ی بوونی مرۆڤ ڕاده وه ستێت. به  ڕه تدانه وه ی ئه و بۆچوونه وه  به ستراوه  
گوایه  ده کرێت بوونی مرۆڤ ش���یبکرێته وه  و به  ش���ته  دراوه کان دابنرێت. بکرێت 
به و ئاره زووه  دیاریکراوانه ی خۆ پش���تیوانیان ده کات و وه کو خه س���ڵه ته کانی نێو 
بابه تێ���ک ته ماش���اده کرێن؛ ئه گه ر به م جۆره ش له  ڕاس���ته قینه ی مرۆڤ تێبگه ین 
هێشتا پێویسته  خاوه نی هه ڵبژاردن بێت: ئه گه ر فلوبێرت ئه و مرۆڤه   بێت خۆشمان 
ده وێت یان ڕقمان لێیه ، زه م یان ستایشی بکه ین، که  نوێنه رایه تی که سانی دیکه  
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ده کات و ڕاس���ته وخۆ به و ڕاس���تییه ی، که  هه یه  له  بوونمان ده دات، له  بنه ڕه تدا 
ئ���ه و جه وهه ره یه ، که  ئه م ئاره زووانه ی تێدا نییه ؛ قوڕێکی بێ ش���ێوه یه  و ده بێت 

خه سڵه ته کان وه رگرێت یان بۆ کاڵفه یه ک له م هانده رانه ی ده گه ڕێنینه وه .
 له هه ردوو حاڵه ته که دا بوونی مرۆڤ ونده بێت؛ ئێمه  که سێک نادۆزینه وه ، که  ئه م 
یان ئه و ئه زمونه ی به سه رداهات؛ له  ته ماشاکردنمان بۆ که سێک توشی جه وهه رێکی 
مێتافیزیکی ناکۆک و بێس���ود ده بین یان ئه و بوونه ی ده مانه وێت بیناس���ین له نێو 
ت���ۆزی دیارده کاندا ونده بێت و په یوه ندییه کانی ده ره کی داده مه زرێن. به اڵم ئێمه  له  
هه وڵدانمان بۆ تێگه یش���تن له  بوونی که سێکی دی نامانه وێت به  بیرۆکه ی جه وهه ر 
بگه ین، که  نامرۆڤانه یه . دواجاریش، له ڕاس���تیدا ئه و بوونه ی ده مانه وێت بیناس���ین 

له نێو تۆزه که دا وننابێت و یه کێتییه که ش له نێویدا ده دۆزینه وه . 
جه وهه ر هه بوویه کی کارتۆنی هه یه  و ئه وه ی بوونه که  هه یه تی، خۆشه ویست یان 
قێزلێکراو، ستایش���کراو یان لۆمه کراو به کورتی که سایه تییه که یه . ئه و یه کێتییه ی 
له  بوونی مرۆڤدا ده مانه وێت بیدۆزینه وه  یه کێتییه کی سه ربه س���ته  و دوای ئه و فره 
 الیه نیی���ه ش په یدا نابێت، که  ده بێ یه کبگرن. بوون بۆ فلوبێرت و هه موو ئه وانه ی 
ژیاننامه یان ده نوس���نه وه  یه کگرتن���ه  له نێو جیهاندا. یه کگرتن���ه  که منه کراوه که ی 
ده مانه وێت بیدۆزینه وه ، که  خودی فلوبێرته ، ده مانه وێت نوس���ه ری ژیاننامه کانیش 
باس���بکه ین، یه کگرتنی پڕۆژه  بنه ڕه تییه که یه . ئه و یه کگرتنه یه ، که  له نێو بوونێکی 
ڕه ه���ای نا-جه وهه ریی���دا خۆی بۆ ئێم���ه  ده رده خات. که وابوو، ده بێت ئه و ش���ته  
که منه کراوانه  بدۆزینه وه  و بیانکه ین به  پێوه ر و س���ه ره تای گه ش���ته که مان نه ک له 
 ئاستیدا ڕاوه ستین و به  به ڵگه نه ویست بیانخوێنینه وه  و کۆتایی به  توێژینه وه که مان 

بهێنین. 
به تایبه تی، نابێت که س���ه که  له س���ه ر ئاره زووه کانی پێکبهێنین. )سپینۆزا(ش 
ئاگادارمان ده کات، که  جه وهه ر کۆی شێوازه کانی نییه . هه ریه کێک له  ئاره زووه کان 
ش���تێکی که منه کراوه ی���ه ، هه ڵکه وتێکی بێهوده ی���ه  و بێه���وده ش مامه ڵه  له گه ڵ 
هه مووگیری ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تیدا ده کات. ئه گ���ه ر بڵێم یه کێک له  هاوڕیکانم 
حه زی له سه وڵلێدانه ، ئه وا من توێژینه وه که م له وێدا ده وه ستێنم. له الیه کی دیکه وه ، 
فاکتۆرێکی هه ڵکه وتوو داده مه زرێنم، که  هیچ ش���تێک باس���یناکات و هه رچه نده  له 
 ئاکامی بڕیاردانێکی سه ربه سته وه  په یدابووه ، سه ربه خۆ نییه . من ناتوانم ئاره زووی 
س���ه وڵلێدان به  پرۆژه یه کی بنه ڕه تی )پیرۆ( دابنێم؛ ل���ه  پله ی دووه مدا دا ده نرێت 
و له  ش���تێکی دیکه وه  وه رگیراوه . ئه وانه ی وێنه ی که س���ایه تییه کمان بۆ ده کێشن 
له گ���ه ڵ دانانی هێڵه کانیاندا ده ریده خه ن، که  هه ریه کێک له و هێاڵنه  یان ئاره زووانه  
په یوه ندییه ک���ی ده ره کی و هه ڵکه وتووی به وانی دیکه وه  هه یه . ئه وانه ی ده یانه وێت 
ڕاڤه ی ئه م په یوه ندییه  بکه ن شوێن بۆچوونه که ی کۆمت ده که ون، که  به  ”ماتریاڵیزم” 
ناوزه دیکرد؛ ئه ویش ڕاڤه کردنی ش���ته  به رزه کانه  له  شته  بچوکه کانه وه یه  . هه ندێک، 
بۆنموونه ، ده ڵێن، ئه و بابه ته ی لێیده کۆڵینه وه  که س���ێکی وه رزش کاره ، حه زی له 
 ڕاهێنان و مه ش���قێکی زۆره ، هه روه ها حه زی له  وه رزشی نێو مه یدانی کراوه یه . به  
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دوورکه وتنه وه  له  باس���ه  گش���تییه کان و نزیکبوونه وه  له  شته  ورده  دیاریکراوه کان 
ده یه وێت ئاره زووه که  ده ستنیش���ان ب���کات، که  به رانبه ر ش���ته کانی دیکه ، وه کو 
په یوه ندی نێوان جۆری بچوک و گه وره ی ئاژه ڵناسی، ڕاده وه ستێت. ئه و توێژینه وه  
سایکۆلۆجییه ی نایه وێت له  پڕا ڕاوه ستێت، هه ندێکجار په یوه ندی نێوان ئه و شتانه ی 
پێکه وه  یان دوای یه کدی سه رهه ڵده ده ن باسده که ن و پۆڵینیان ده کات. باسکردنی 
پیرۆ، وه کو که س���ێک حه زی له  س���ه وڵلێدانه  ده که ین به  یه کێک له  ئه ندامانی ئه و 
وه رزش���کارانه ی حه زیان له  وه رزشی نێو مه یدان نییه  و خێزانه که شی به گشتی به  
وه رزشه وه  ده به ستینه وه . ئه گه ر وه رزش به  ئاره زوو بۆ ڕێکه وت پێناس بکه ین شتی 
گش���تی زۆرتر ده دۆزینه وه  و به سه ر ئه ودا ده یانس���ه پێنین. ئه م جۆره  باسه ش له  
دانان���ی جۆری ڕووه که کان له  خانه ی جیاوازدا ده کات، که  زانا کۆنه کان په یڕه ویان 
ده کرد؛ له ش���ته  گش���تییه  ڕووتکراوه کانه وه  بۆ ش���ته  دیاریکراوه  کۆنکرێتییه کان 
ده ڕوات. له پێش���دا ئاره زووی وه رزشکردن به گشتی هه بوو، دوایی ئه و ئاره زووه  بوو 
به  ئاره زووکردن له  س���ه وڵلێدان، ئه ویش ده بێت به  ئاره زووکردنی سه وڵلێدان له نێو 

جۆگه یه ک ئاوی دیاریکراودا و له  بارودۆخ و وه رزێکی دیاریکراودا. 
چ���ۆن بزانین ئاره زووکردن بۆ س���ه وڵڵیدان ئاره زووی س���ه وڵلێدانه ؟ ئایا ئێمه  
ناڵێین ده کرێت که میبکه ینه وه  بۆ ئه وه ی هه یه ؟ زانایانی ڕه وش���ت ڕوونیانکردۆته وه  
چۆن ئاره زوو به  مه به س���ته کانی ئه ودیو خۆی ده گات. پاسکاڵ له و باوه ڕه دابوو له  
کاره کان���دا، بۆنموونه  ڕاوکردن یان یاری تێنس پێویس���تییه ک به  الدان هه یه . به 
 دیدی ئه و، له  هه موو چاالکییه کدا واتایه کی به رز هه یه ، که  ئاماژه  بۆ ڕاسته قینه ی 
مرۆڤ و بارودۆخی ده کات. به هه مانش���ێوه ، ستێنداڵ، له گه ڵ په یوه ندییه که شی به  
وانه ی خاوه نی ئایدۆلۆجین و پرۆس���ت ڕوونیده که نه وه ، که  خۆشه ویس���تی و غیره  
بۆ ئاره زووکردنی خاوه نێت���ی تاکه  ئافره تێک که مناکرێنه وه . به ڵکو ئه و ئاره زووانه  
ده یانه وێ���ت هه موو جیهان له  ڕیگه ی بوون���ی ئافره تێکه وه  داگیربکه ن. ئه مه  واتای 
”به شوشه کردن”ه  الی ستێنداڵ و له به ر ئه م هۆیه شه  خۆشه ویستی بۆ ئه و شێوازێکی 
بوونه  له نێو جیهاندا. خۆشه ویس���تی په یوه ندییه کی بنه ڕه تی بوون-بۆ-خۆیه  له گه ڵ 
جیهان و بوونی خۆیدا له  ڕێگه ی تاکه  ئافره تێکه وه ؛ ئافره ت نوێنه رایه تی له ش���ێک 
ده کات له نێو سوڕانه وه که دا دانراوه . ده شێ ته واوی ئه م شیکردنه وانه  یان هه ندێک 
الیه نی دروس���ت بن؛ له گه ڵ ئه مه ش���دا ئێمه  له  ئاس���تی میتۆده که دا توشی گومان 
ده که ن. به هه مانش���ێوه ، ڕۆماننوسه  کاسۆلیکه کان ڕاسته وخۆ له  خۆشه ویستییه کی 
پاکدا ده بینن، که  مرۆڤ ڕوو له  خوا ده کات. دۆن ژوان ”بۆ هه میش���ه  نه یده توانی 
تێ���ر بێت” و له  تاوانه کانیدا ”خوا له  هیچ ش���وێنێک نه بوو.” لێره دا پرس���یاره که  
سه باره ت دۆزینه وه ی ش���تێکی گشتی و ڕووتکراوه  له ودیو شته  کۆنکرێتییه کانه وه  
نیی���ه ؛ هان���ده ری ڕوو له  خوا ک���ردن، وه کو ڕووکردن له  ئافره تێ���ک کۆنکرێتییه . 
هانده ر تاکه که سی و تایبه ته . به وجۆره ی )بۆرگێت( شیده کاته وه ، بۆنموونه ، باسی 
پێکهێنانی تاکه که س له  ڕێگه ی کۆکردنه وه ی پێوه ره  گش���تییه کانه وه ، هانده ره که  
پێویستی نوسین و نوسینی په رتووکێکی تایبه تمان بۆ ده رناخات، به ڵکو پێویستی 



565

چاالکییه که  به گشتی ده دۆزێته وه . ڕه تدانه وه ی بیردۆزه ی قوڕه  شێلراوه که  و کاڵفه ی 
هانده ره کان ده بێته  هۆی دۆزینه وه ی تاکه که س له  پرۆژه  سه ره تاییه که یدا، که  بوونی 
ئه و پێکده هێنێت. ئه مه ش که منه کردنه وه ی ئاکامه که  ده کات به  به ڵگه نه ویست نه ک 
له به ر ئه وه ی هه ژارترین و ڕووتکراوه ترینه  به ڵکو ده وڵه مه نتر نییه . ده رک کردنه که  

هه مووی تاکه  که سه که ی له گه ڵدا ده بێت. 
گرفته که  له م خااڵن���ه دا ده رده که وێت: ئه گه ر ل���ه و باوه ڕه دابین، که  تاکه که س 
بوونێکی هه مووگری هه یه ، ئه وا ناتوانین هیچ بخه ینه  سه ربوونی یان بوونی به  دانانی 
حه زه  جیاوازه کانی دابنێین، که  ئێمه  له  ئه زمونه کانمدا دۆزیماننه وه . به پێچه وانه وه ، 
له  هه ر یه کێک له و حه ز و ئاره زوانه دا که س���ه که  ته واوی بوونی خۆی ده رده بڕێت. 
هه ڵبه ته  له  گۆش���ه یه کی جیاوازه وه  یان به وجۆره یه  جه وهه ره که ی س���پینۆزا خۆی 
له نێو خه س���ڵه ته کانیدا ده رده خات. ئه گه ر ئه مه  دروس���تبێت، له نێو هه ریه کێک له  
ئ���اره زوه کان یان هه ڵوێس���تێکدا واتایه کی به رز ده دۆزینه وه . غیره ی که س���ێک له  
ڕۆژێکی دیاریکراودا و به رانبه ر ئافره تێک ڕۆشنایی ده خاته  سه ر ڕاڤه کردنی هه موو 
په یوه ندییه کانی]ئه و که سه [له گه ڵ جیهاندا. ئه و هه ڵوێسته  ئه زمونگه رییه  ده ربڕینه  
ب���ۆ ”هه ڵبژاردنی ڕه فتارێکی ئاگامه ندانه .” ئه مه ش هیچ الیه نێکی ش���اراوه ی نییه . 
ئه گه ر ئه زمونه که  ئاماژه  بۆ هه ڵبژاردنی ڕه فتارێکی ئاگامه ندانه  بکات ئه وا ئه مه ش 
له به ر ئه وه یه  که ]ڕه فتاره که [خودی هه ڵبژاردنه که یه . بێگومان، خه سڵه تی ڕه فتارێکی 
ئاگامه ندانه ، که  له دواییدا باس���یده که ین، واتایه کی به رزه  بۆ هه موو هه ڵبژاردنێکی 
ئه زمون���ی و کۆنکرێت���ی. به  هیچ جۆرێک الیه نی نا-ئ���اگا کاری تێناکات؛ ته نانه ت 
شتیکی ئۆنتۆلۆجی پێویستداریش پێش هه ڵبژاردنه  ئه زمونییه که  ناکه وێت. ئه گه ر 
من سه وڵلێبده م بێجگه  له  بوونم، وه کو که سێک  سه وڵلێده دات لێره  و له  شوێنێکی 
دیکه  هیچ نیم. ئه م پڕۆژه یه ، که  هه موو بوونم ده رده خات هه ڵبژاردنه  بنه ڕه تییه که م 
له نێو بارو دۆخێکی تایبه تیدا ده رده بڕێت؛ بێجگه  له  هه ڵبژاردنی هه موو بوونم هیچی 
دیکه  نییه . له به ر ئه مه ش���ه  ده بێت میتۆدێک هه بێت واتا بنه ڕه تییه که ی پڕۆژه که ، 
که  نهێنی تاکه  که س���ه که یه  له نێو جیهاندا جیاکاته وه . ب���ه  به راودکردنی ئاره زووه  
جۆراوجۆره کانی تاکه  که س���ێکیش پڕۆژه  بنه ڕه تییه که  ده دۆزینه وه ، که  ده بێت به  
زه مینه یه کی هاوبه شیان نه ک به  کۆکردنه وه ی هه موویان؛ هه ریه کێک له  ئاره زووه کان 

نوێنه رایه تی هه مووی بوونی که سه که  ده کات. 
به وشێوه یه ی بوونی مرۆڤه کان نه بڕاوه یه  ئه گه ری پڕۆژه کانیش نه بڕاوه ن. ئه گه ر 
یه کێک له  خه س���ڵه ته کان بناسین و له نێو کاتیگۆری گه وره تردا ڕیزیبکه ین باشتره  
له  حاڵه ته  ئاس���انه کانه وه  توێژینه وه که مان له س���ه ر تاکه  که سه که  ده ستپێبکه ین. 
له   توێژینه وه که ماندا ش���وێن ئه م یاس���ایه  ده که وین؛ ته نیا له  ئاس���تی به ڵگه یه کی 
که منه کراوه دا بوه س���ته ؛ واته ، له و باوه ڕه دامه به  به  پڕۆژه  سه ره تاییه که  گه یشتویت 
تاکو کۆتایی پڕۆژه که  خۆی، وه کو بوونی ئه و بابه ته ی لێیده کۆڵیته وه ، ده رنه خات. 
له به رئه م هۆیه ش���ه  ناتوانی���ن له به رده م خانه دانی ”پرۆژه ی ڕه س���ه ن” و ”پرۆژه ی 
ناڕه سه ن”ی هایدیگه ردا کۆتای به  توێژینه وه که مان بهێنین. هه رچه نده  ئه م ڕیزکردنه  
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ڕه هه ندێکی ڕه وشتی هه یه  و له  چه مکه  به کارهێنراوه کانیشدا ده رده که وێت، په یوه ندی 
به  هه ڵوێس���تی)خۆ(وه  له گه ڵ مردندا هه یه . ئه گه ر مردن بۆ سه رهه ڵدانی دوودڵی 
ببێته  هۆکار،  له  ئاکامیش���دا ئێمه  ده بێت خۆمان له  ده ست دوودڵی ڕزگار بکه ین 
یان به  بڕیاردانه وه  بازده ینه  نێوی. ڕاستییه کی ساده یه  ئه گه ر بڵێین ئێمه  له پێناوی 
ژیان���دا ئه وکاره  ده که ین. له  ئاکامدا، دوودڵی له ب���ه رده م مردندا و بڕیاردانه که  یان 
هه ڵهاتنه که مان ڕووه و بوونێکی ناڕه سه ن نابێت به  پڕۆژه یه کی بنه ڕه تی له  بوونماندا. 
ته نیا له س���ه ر بناخ���ه ی پڕۆژه ی بنه ڕه ت���ی ژیان له  واتاک���ه ی تێده گه ین؛ ئه ویش 
هه ڵبژاردنی بنه ڕه تی بوونی خۆمانه . که وابوو، دروس���ته  هه موو جارێک ئاکامه کانی 
ڕاڤه کردنه که ی هایدیگه ر تێپه ڕبکه ی���ن و ڕووه و پڕۆژه یه کی بنه ڕه تی بڕۆین. نابێت 
پڕۆژه  بنه ڕه تییه که  ئاماژه  بۆ شتێکی دیکه  بکات و پێویسته  وه کو خۆی بناسرێت. 
نابێ���ت په یوه ندی به  ژیان و مردنه وه  یان خه س���ڵه تێکی دیاریک���راوی بارودۆخی 
مرۆڤ���ه وه  هه بێت؛ پڕۆژه ی بنه ڕه تی بوون-بۆ-خۆ ته نیا ڕوو له  بوونی]بوون-بۆ-خۆ[ 
ده کات. پڕۆژه ی بوون یان ئاره زووی بوون له نێو الیه نه  جیاوازه  س���ایکۆلۆجییه کان 
و هه ڵکه وته  ئه زمونییه کاندا نییه ؛ له ڕاستیدا له  بوونی بوون-بۆ-خۆ جیاناکرێته وه . 
بوون-بۆ-خۆ ئه و جۆره  بوونه یه ، که  له  بوونیدا پرس���یاکردن، وه کو پڕۆژه ی بوونی 
هه ی���ه . بۆ بوون-بۆ-خۆ بوون ئه وه ی���ه  خۆی له  ڕێگه ی ئه گه ره کانه وه ، که  ده بن به  
به ها، بناس���ێت. پێناس���ه ی ئۆنتۆلۆجییانه ی بوون-بۆ-خۆ ئه وه یه ، که  ئه م بوونه  
که میی���ه . ئه گه ری���ش که مییه  له م بوونه دا. به وجۆره ی ئ���ه م بوونه  له  هه مووگیری 

بێبه شه  به هاش بووه  به  دێوه  زمه ی 
له  که رتی دووه می ئه م نوس���راوه دا باسمانکرد، که می سه ربه ستییه . بوون-بۆ-
خ���ۆ خاوه ن���ی هه ڵبژاردنه  چونکه  که می له  بوونیدایه ؛ سه ربه س���تی و که می یه ک 
ش���تن. سه ربه ستی ش���ێوازێکی کۆنکرێتی بوونی که مییه  له  بووندا. له بۆچوونێکی 
ئۆنتۆلۆجییان���ه وه ، به ها و ئه گه ری بوون س���نوری ناوه کی که مین، که  ته نیا وه کو 
که می بوون ده توانێت هه بێت یان س���ه رهه ڵدانی سه ربه ستی ئه گه ره که  دیاریده کات 

و ده وری به هاکه شی ده دات. 
لێره وه  زۆرتر هه نگاو نانێین، به اڵم ش���ته  که منه کراوه  به ڵگه  نه ویسته که مان به 
 گه یشتن به  پڕۆژه ی بوون بینیوه ته وه ؛ له به ر ئه مه  مه حاڵه  بوون تێپه ڕبکه ین. هه روه ها 
جیاوازیش له نێوان پڕۆژه ی بوون، ئه گه ر و به ها له الیه ک و بوونیش له الکه ی دیکه وه  
نییه . له  بنه ڕه تدا مرۆڤ ئاره زووکردنه  بۆ بوون. بوونی ئاره زووکردنه که ش له س���ه ر 
ئینده کشنی ئه زمونگه رانه  دانامه زرێت؛ ئاکامی باسکردنێکی له پێشتری بوونی بوون-
بۆ-خۆیه  چونکه  ئاره زوو که مییه  و بوون-بۆ-خۆ ئه و که مییه ی له  بوونیدا هه ڵگرتوه . 
پ���ڕۆژه  بنه ڕه تییه که ی له  ئه زمونه کاندا ده بینرێ���ت، که وابوو، پڕۆژه ی بوونه ؛ یان، 
هه ریه کێ���ک له  ئه زمون���ه کان له گه ڵ پڕۆژه  بنه ڕه تییه که دا هه ی���ه . بۆ فرۆیدیش به  
په یوه ندییه  ئاڵۆزه که  و بنه ڕه تی )لبیدۆ(وه یه . ئاره زووی بوونیش شتێکی له پێشتر   
بۆ بوونی خۆی نییه. هیچ شتیک پێش ده ربڕینه  هێماییه که  ناکه وێت، که  ئاره زووه  
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کۆنکرێتییه کان ده دۆزێته وه . له س���ه ره تاوه ، یه کجۆر ئ���اره زووی بوون په یدا نابێت 
و دوای ئه و هه زار هه س���تکردن س���ه رهه ڵده ن، به ڵکو ئاره زووی بوون هه یه  و خۆی 
له نێو غیره کردن، ته ماع، خۆشه ویستی بۆ هونه ر، ترسنۆکی، ئازایه تی و هه زار جۆر 

ده ربڕینی هه ڵکه وتوی دیکه دا به رجه سته  ده کات. 
ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی له ڕێگه ی تاکه  که سێکه وه  بۆ ئێمه  ئاشکرا ده کات. ئێمه  
بابه تی ئاره زووه که  له پێش���دا ده ناس���ین. بوون-بۆ-خۆ ئ���ه و بوونه یه ، که  که می له 
 بوونیدایه . ئه و که مییه ی بوون-بۆ-خۆ هه یه تی بوون-له نێو-خۆیه . بوون-بۆ-خۆ، وه کو 
له ناوبه ری بوون-له نێو-خۆ س���ه رهه ڵده دات. ئه م له ناوبردن���ه  پڕۆژه یه  به ره و بوون-
له نێو-خ���ۆ. بوون-بۆ-خۆ له نێوان بوونه -له نێو-خۆ له ناوبراوه که  و بوونه -له نێو-خۆی 
ناوپڕۆژه ک���ه دا هیچ نییه . کۆتایی و ئامانجی له ناوبردنه که ، که  منم ده بێت به  بوون-
له نێو-خۆ. که وابوو، ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی ئاره زووه  بۆ بوون-له نێو-خۆ. به اڵم، 
ئه و بوون-له نێو-خۆیه ی ئاره زوومه نده  هه ڵکه وتنێکی ڕووت نییه  یان له نێو-خۆیه کی 
بێهوده  نییه . له  هه موو ڕوویه که وه  له گه ڵ ئه و بوونه ی له ناویده بات به راود ده کرێت. 
له ناوبردن، وه کو بینیمان، شۆڕشی بوون-له نێو-خۆیه  بۆ له ناوبردنی بوونی خۆی 
دژی هه ڵکه وتن. کاتێک ده ڵێین بوون-بۆ-خۆ به  فاکتۆره کانییه وه  ده ژی، وه کو له و 
به ش���ه دا باسی له شمان کرد، ئه و واتایه  ده به خشێت، که  له ناوبردن بۆ دۆزینه وه ی 
بوونی خ���ۆی کارێکی پوچه ڵی بوونه . هه روه ه���ا دوورکه وتنه وه یه  له  دامه زراندنی 
ئه و بوون���ه ی نه بوون ده هێنێته  بوونییه وه . ئه و بوون���ه ی بابه تی ئاره زووی بوون-
بۆ-خۆ دروس���تده کات بوون-له نێو-خۆی���ه ، که  ده توانێت ببێت به  بناخه  بۆ بوونی؛ 
واته ، په یوه ندییه ک���ه ی له گه ڵ فاکتۆره که یدا له  په یوه ن���دی نێوان بوون-بۆ-خۆ و 
ها نده ره کانی ده چێت. له سه رو ئه مه وه ، بوون-بۆ-خۆ، که  ڕه تدانه وه ی بوون-له نێو-
خۆی���ه ، ناتوانێت ئاره زوویه کی س���اده  و ڕووتی بۆ گه ڕانه وه  ب���ه ره و بوون-له نێو-
خ���ۆی هه بێت. لێره دا، ئێمه ش له گه ڵ هیگڵ���دا ده ڵێێن، ڕه تدانه وه ی ڕه تدانه وه  بۆ 
خاڵی سه ره تا نامانگه ڕێنێته وه . ئه وه ی بوون-بۆ-خۆ له  بوون-له نیو-خۆ داواده کات، 
هه م���ووی نا-هه مووی ”بوون-له نێو-خۆ له ناوبراوه که ی���ه  له نێو بوون-بۆ-خۆدا.” به 
 واتایه ک���ی دیکه ، بوون-بۆ-خۆ، ئه و بوونه ی هه یه ، ده کات به  پڕۆژه . ئه وه ش وه کو 
ئه و بوونه یه ، که  هێشتا نییه  و ئه وه ش نییه ، که  ئێستا هه یه . ئه و، که  ئاگامه ندییه ، 
ده یه وێت چاره نوسێکی نه بڕاوه ی، وه کو بوون-له نێو-خۆی هه بێت. وه کو له ناوبه رێکی 
بوون-له نێو-خۆ و داگیرکه رێکی هه میشه یی هه ڵکه وتنه کان و فاکتۆره کان ده یه وێت 
ببێت به  بناخه ی بوونی. له به ر ئه م هۆیه شه  ئه گه ر به گشتی، وه کو که می بوون-بۆ-
خۆ ده کرێت به  پڕۆژه  تاکو ئه م بوونه  ببێت به  بوون-له نێو-خۆ. به های س���ه ره کی 
ئه م پڕۆژه یه  بوون-له نێو-خۆی-بوون-بۆ-خۆیه ؛ واته ، ئاگامه ندی ده یه وێت به  ڕێگه ی 

ئاگامه ندییه  ڕه وانه که ی، ببێت به  بناخه ی بوون-له نێو-خۆی بوونی. 
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ئه م وێنه یه  به  بوونی خوا ناوزه دده که ین. که وابوو، چاکترین ڕێگه  بۆ تێگه یشتن 
له  پڕۆژه  بنه ڕه تییه که ی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی له وێدایه  بڵیین مرۆڤ ده یه وێت 
ببێت به  خوا. گرنگ نییه  ئایینه کان له سه ر چ جۆره  ئه فسانه یه ک دامه زرابن، خوا، 
له پێش هه مووش���تێکدا، ”بۆ دڵ پڕواتایه ” چونکه  به  کۆتایی پڕۆژه  بنه ڕه تییه که ی 

بوون داده نرێت. 
ئه گه ر مرۆڤ تێگه یشتنی پێش ئۆنتۆلۆجییانه ی بۆ بوونی خوا هه بێت، جێگه ی 
سه رس���وڕمان نییه  و ده س���ته اڵتێکی کۆمه اڵیه تیش به  خۆی نادات. خوا، به ها و 
دواکۆتایی به رزێتی نوێنه رایه تی سنورێکی هه میشه یی ده کات، که  مرۆڤ ده یناسێت. 
بوون به  مرۆڤ گه یشتن به  بوون به  خوایه  یان مرۆڤ له بنه ڕه ته وه  ئاره زووی بوون 
به خوایی ده کات. ده شێ ئه و پرسیاره ش بکرێت، ئه گه ر بوونی مرۆڤ له نێو جیهاندا 
بوون بێت به ره و خوایه تی یان س���نوری خۆی، ئه گه ر ئه و بوون به خوا هه ڵبژێریت،  
چی به سه ر سه ربه ستی دێت؟ چونکه  سه ربه ستی بێجگه  له  هه ڵبژاردنی ئه گه ره کان 
چی دیکه  نییه . به اڵم لێره دا، ده ر ده که وێت پڕۆژه ی س���ه ره تایی بوون به  خوا، که  
پێناس���ه ی بوونی مرۆڤ ده کات، له  بوونی ”سروش���ت” یان ”جه وهه ر” بۆ مرۆڤ 
نزیک ده بێته وه . وه اڵمی پرس���یاره که ش ئه وه یه ، که  له  کاتێکدا واتای ئاره زووه که  
ل���ه  پڕۆژه ی بوون به  خوادایه ، ده بێت بزانین، که  ئه م واتایه  ئاره زوو پێکناهێنێت؛ 
به پێچه وانه وه ، نوێنه رایه تی یه کێک ل���ه  کۆتاییه  دۆزراوه کانی ده کات. کۆتاییه کان 
هه ڵوێس���تێکی دیاریکراوی ئه زمونه کانن. شوێنکه وتنمان به  دوای ئه م کۆتاییانه دا 
ده وروبه ری هه ڵوێس���ته که  دیاریده کات. ئاره زووی بوون هه میشه  ئاره زووکردنه  بۆ  
ش���ێوازێکی بوون. ئاره زووکردنی شێوازێکی بوونیش خۆی له نێو واتای ژماره یه کی 
زۆری ئاره زووه  کۆنکرێتیی���ه کان ده رده بڕێت، که  ژیانی ئاگامه ندیمان پێکده هێنن. 
لێره دا، خۆمان له  ئاستی بونیادێکی هێمایی ئالۆزدا ده بینین. ئه م بونیاده ش سێ 
نهۆم���ی هه یه . له ئاره زووی ئه زمونیدا هێماکانی س���ه ر به  ئاره زوویه کی بنه ڕه تی و 
کۆنکرێتی ئاش���کراده که م، که  بوونی تاکه  که س���ه که یه  و نوێنه رایه تی ئه و شێوازه  
ده کات، ک���ه  له نێویدا بڕیاریداوه  ئه و بوونه  بێت پرس���یاری له باره وه  ده کات. ئه م 
ئاره زووه  بنه ڕه تییه  ده ربڕینێکی کۆنکریتانه یه  له نێو جیهاندا و له نێو هه ڵوێستێکی 
دیاریکراودا، تاکه  که سه که  و واتای بونیاده  ڕووتکراوه که ، که  ئاره زووی بوونه  به گشتی، 
ده پێچێته وه ؛ ده بێت به  ڕاسته قینه یه کی مرۆڤا نه  و له  بوونی تاکه که سه که دا دابنرێت. 
په یوه ندییه که ی له گه ڵ که سانی دیکه شدا ئاشکراده کات. ئه مه ش ڕێگه ده دات ڕاستی 
له باره ی بوونی مرۆڤه وه  نه ک ته نیا تاکه  که س���ێک بناسین. کۆنکرێتییه که ی ڕه ها، 
ته واوکردن و هه مووگیری بوون س���ه ر به  ئاره زووی بنه ڕه تی و سه ربه س���تییه ، که  
بوونی تایبه تمه ندی که سه که یه . ئاره زووی ئه زمونی هێمایی ئه مه یه ؛ ئاماژه  بۆ ئه مه  
ده کات و واتاکه شی له مه وه  ده رده چێت. ئاره زووی بوونیش له  فۆرمه  ڕووتکراوه که یدا 
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ڕاستی ئاره زوویه کی کۆنکرێتی و بنه ڕه تییه ، به اڵم له سه ر ڕاسته قینه  ڕاناوه ستێت. که  
وابوو، پڕۆژه  بنه ڕه تییه که  یان که سه که  و ناسینه وه ی سه ربه ستانه  بۆ ڕاستی بوونی 
مرۆڤ)بێجگه  له و ش���ته  ناجۆرانه ی له  به شی پێشوی ئه م نوسراوه دا باسمانکردن( 
له  هه موو شوێنێکدا له نێو ئاره زووه کاندا هه ن. له ڕێگه ی ئاره زووه وه  نه بێت هه ستیان 
پێناکرێت. ئه مه ش، وه کو هه ستکردن به  شوێن له ڕێگه ی ته نه کانه وه یه ، هه رچه نده  
ش���وێن چه مک نییه  و ڕاس���ته قینه ی خۆی هه یه . یان، ئه گ���ه ر حه زبکه یت، وه کو 
بابه ته که ی هوسرڵ وایه ، که  ته نیا خۆی بۆ هه ڵسه نگاندن به بێ توانه وه  ده رده خات. 
پاش ئه م ڕوونکردنه وانه  تێده گه ین، ئاره زووی ڕووتکراوه ی  ئۆنتۆلۆجییانه  بۆ بوون 
نوێنه رایه ت���ی بونیادی بنه ڕه تی و مرۆڤانه ی تاکه که س ن���اکات؛ نابێت به ڕێگریش 
له به رده م سه ربه س���تییه که یدا. سه ربه ستی، وه کو له  به شی پێشوی ئه م نوسراوه دا 
باس���مانکرد، له ناوبردنه . ئه و بوونه ی به  سه ربه س���ت ناوزه دیده که ین ئه وه یه ، که  
بوونی خۆی له ناوده بات. هه روه ها ده زانین، که  له ناوبردن که می بوونه  و هیچی دی 
نییه . سه ربه س���تی، به ته واوی، ئه و بوونه یه ، که  خۆی به  که می ده رده خات. به اڵم 
م���ادام ئاره زوو که می بوونه  ئه وا سه ربه س���تی ده بێت به  ئاره زووی بوون؛ پڕۆژه ی 
بوون-بۆ-خۆیه  بۆ بوون-له نیو-خۆی-بوون-بۆ-خۆ. ئه مه ش بونیادێکی ڕووتکراوه یه ، 
که  نابێ به  سروشت یان جه وهه ری سه ربه ستی دابنرێت. سه ربه ستی بوونه  و ئه و 
بوونه ش پێش جه وهه ر ده که وێت. س���ه رهه ڵدانی سه ربه ستی کتوپڕ و کۆنکرێتییه . 
له سه ر هه ڵبژاردنیش دانامه زرێت؛ ئه م بونیاده ی باسیده که ین ڕاستی سه ربه ستییه ؛ 

واتای مرۆڤه  بۆ سه ربه ستی. 
ده گونجێت ڕاس���تی مرۆڤان���ه ی تاکه  که س به  فینۆمینۆلۆج���ی ئۆنتۆلۆجییانه  
بدۆزین���ه وه . بۆ ئ���ه م کاره ش لیس���تی ئ���اره زووه  ئه زمونییه کان ل���ه  توێژینه وه  
سایکۆلۆجییه که دا دروستده که ین. ئه مانه ، بۆ فه یله سوف، ئاماژه  بۆ په یوه ندییه کان 
ده که ن، که  خۆیان به  شێواز و ئاره زووه کانی دیکه وه  ده به ستنه وه . په یوه ندییه کی 
کۆنکرێتی���ش له نێوان که س���ه که  و هه ڵوێس���ته کانیدا ده رده خات، ک���ه  ده توانین 
ئه زمونگه ریان���ه  پێناس���یبکه ین. به اڵم ب���ۆ دانانی ئاره زووه کانی تاکه  که س���ه کان 
له نێوخانه دا میتۆده کان یارمه تیمان ناده ن. ناتوانین پرس���یار له باره ی ئه و ش���ته  
له پێش���تره  بکه ین و ئۆنتۆلۆجییانه  بۆ پێش���بینی نه کردنی کاره  سه ربه س���ته که  
دایبنێین. له به ر ئه مه ش���ه  ئه و پرس���یاره  له  خۆمان ناکه ی���ن. له هه رچ حاڵه تێکدا 
بمانه وێت که س���ێک بکه ین به  بابه تی توێژینه وه که مان ده بێ بزانین، که  ئه و که سه  
به گشتی سه ر به  ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تییه . یان، ئه گه ر حه زبکه یت ده ڵێین، ئه مه یه  
له س���ه ر بناخه ی ئۆنتۆلۆج���ی داده مه زرێت. به اڵم توێژینه وه  و ئاکامه کانیش���ی له 

 ده ره وه ی ئه گه ره کانی ئۆنتۆلۆجیدان. 
له الیه ک���ی دیک���ه وه ، لێكۆڵینه وه یه ک���ی س���اده ، ڕه وان و ئه زمونگه رانه  ته نیا 
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که ته لۆگه کان ده خاته  به رده ستمان و شته  که منه کراوه  ساخته کان)وه کو، ئاره زوو 
بۆ نوس���ین، مه له کردن، حه زکردن له  گه ش���ت و کاری مه ترس���یدار، غیره کردن و 
هت���د( خۆیان ده س���ه پێنن. دانانی لیس���تی ڕه فتار و ئ���اره زووه کان به س نییه  و 
ده بێت چاره س���ه ربکرێن؛ پێویسته  بزانین چۆن پرس���یار له باره یانه وه  بکرێت. ئه م 
توێژینه وه یه ش به گوێره ی یاساکانی میتۆدێکی تایبه ت ده خرێته گه ر و به  سایکۆلۆجی 

شیکاری بوونگه رایه تی ناوزه دیده که ین. 
بنه مای ئه م س���ایکۆلۆجییه  شیکارییه  ئه وه یه ، که  بوونی مرۆڤ هه موو- گیرییه  
نه ک کۆکراوه . له م ڕووه وه ، ته نانه ت له  ڕه فتارێکی بچوکی نا-گرنگدا مرۆڤ هه موو 
بوون���ی خۆی ده رده بڕێت. هی���چ تام، کرده وه  و ڕه فتارێ���ک نییه  هه مووی مرۆڤی 
تێدا به رجه سته  نه بێت. ئامانجی س���ایکۆلۆجی شیکاری چاره سه رکردنی ڕه فتاری 
ئه زموونی ش���ێوازی بوونی مرۆڤه ؛ ده یه وێت هه ریه کێک ل���ه و ڕه فتارانه  له  ڕێگه ی 

چه مکه کانه وه  بناسێت و چاره سه ریان بکات.
خاڵی ده رچوونیشی ئه زموونه ؛ ئه ستونی ڕاگرتنی تێگه یشتنێکی بنه ڕه تی و پێش 
ئۆنتۆلۆجییانه یه ، که  مرۆڤ، وه کو تاکه  که س هه یه تی. هه رچه نده  زۆرینه ی خه ڵک 
گوێ ناده نه  ئه و ئاماژه کردنانه ی له  ده موچاو گۆڕین و وشه یه ک یان ته ماشاکردنێکدا 
هه ن ، به اڵم هه موو مرۆڤێک له گه ڵ خۆیدا و له پێشتر واتای ئه و به هایانه  ده زانێت، 
که  ده یه وێت ده ریانبڕێت و ته وانای چاره سه رکردنیش���یانی هه یه ، به تایبه تی ئه گه ر 

یارمه تی بدرێت. 
لێره دا، وه کو له  هه موو ش���وێنێکی دیکه دا، به  ڕێکه وت ڕاس���تی نادۆزرێته وه ؛ 
به و ش���ێوه یه ی که سێک به دوای س���ه رچاوه  و کانیاوی ڕووباری)نیل( یان)نایجیر(
دا ده گه ڕێت له  شوێنێکیش���دا دانه نراوه  تاکو مرۆڤ بیگاتێ . له پێش���دا س���ه ر به 
 تێگه یش���تنی مرۆڤه  و کاری هێرمنیۆتیکه  بیدۆزێته وه ؛ ئه مه ش چاره سه رکردنه که ، 
س���وربوون له س���ه ر و به  چه مکردنی ده گرێته وه . میتۆده که ی به راوردکردنه . مادام 
هه ریه کێک له  کرده وه کانی مرۆڤ هێمایه  بۆ هه ڵبژاردنه  بنه ڕه تییه که ی، که  ده بێت 
ڕۆش���نایی بخرێته سه ر، مادام هه ریه کێک له و کرده وانه  هه ڵبژاردنه که  ده شارێته وه  و 
به  شێوه یه کی دیکه  له نێو هه لومه رجه کانی مێژوودا ده ریده خات، ته نیا به راوردکردنی 
ئه م کرده وانه  کارده کاته  سه ر ده رکه وتنه  تایبه تییه که یان و ده ربڕینی ڕێگای جیاواز 
له  سه رهه ڵدانیان. فرۆید و شوێنکه وتوانی یه که م نه خشه ی سایکۆلۆجی شیکارییان 
کێش���اوه . بۆ ئێمه ش به  سودده بێت  ئه گه ر خاڵه  هاوبه ش���ه کان و جیاوازییه کانی 

سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی و فرۆیدی ڕوونبکه ینه وه . 
هه ر دوو جۆره  سایکۆلۆجییه  شکارییه که  هه موو به رجه سته  بوونه  ده ره کییه کانی 
”ژیانی ده روونی”به  هێما و په یوه ندی هێمایی له گه ڵ بونیادی هه مووگیری و بنه ڕه تی 
که س���ایه تی تاکه که  داده نێن. هه ردووکییان له و باوه ڕه دان هیچ شتێکی له پێشتری 
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دراو، وه کو میراتی، خه سڵه ت و هتد نییه . سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایی باوه ڕ 
به  بوونی هیچ شتێک له پێش سه رهه ڵدانی سه ربه ستی مرۆڤه وه  ناکات؛ سایکۆلۆجی 
ش���یکاریش ده ڵێت، ک���ه  کاریگه رێتییه  بنه ڕه تییه که  پێش مێ���ژوو مۆمێکه  هیچی 
له س���ه رهه ڵنه که نراوه  . لیبدۆ ته نیا چه قه  کۆنکرێتییه کانێتی. هه ردووکیان مرۆڤ به  
بوونه وه رێک داده نێن، که  به رده وام ده گه ڕێ و مێژوو دروستده کات. هه ردووکیان له و 
باوه ڕه دان مرۆڤ له نێو جیهاندایه  و به بێ تێگه یشتن له  هه موو هه ڵوێسته کانیشی له  
بوونی تێناگه ین. ئامانجی توێژینه وه ی سایکۆلۆجی بونیادنانه وه ی ژیانی که سه که یه  
له  یه که م ڕۆژی ژیانییه وه  تاکو کاتی چاک بوونه وه که ی؛ هه موو زانیارییه ک سه باره ت 
که س���ه که  په یداده که ن؛ ب���ه دوای نامه کانی، گه واه���ه کان، ئاره زووه کانی و هه موو 
جۆریک له  زانیارییه  کۆمه اڵیه تییه کان ده گه ڕێن. ئه وه ی ده یانه وێت دایبمه زرێننه وه  
بونیادێکی دوو الیه نییه ؛ به س���ه رهاتی گرنگی منداڵی و باره  ده روونییه که ی ده وری 
ئه م ڕووداوه یه  . لێره دا، جارێکی دیکه  مامه ڵه  له گه ڵ هه ڵوێس���تدا ده که ین. هه موو 
فاکتۆرێکی ”مێژوویی” له م بۆچوونه وه  ده بێت به  فاکتۆرێکی گه شه کردووی ده روونی 
و هێمای گه شه کردنه که ش چونکه  ئه و به  ته نیا هیچ نییه . کارکردنه که ی ده که وێته  
س���ه ر مامه ڵه کردن له گه ڵی���دا. مامه ڵه کردنه که ش به  هێما مه یل���ی ناوه وه ی تاکه  

که سه که  ده رده بڕیت. 
س���ایکۆلۆجی شیکاری و س���ایکۆلۆجی بوونگه رایه تی له نێو هه ڵوێسته که دا بۆ 
ڕه فتارێکی بنه ڕه تی ده گه ڕین، که  له ڕێگه ی پێناسه ی ساده  و لۆجیکه وه  ده رنابڕێت 
چونک���ه  پێش هه موو لۆجیکێ���ک ده که وێت و ده بێت به گوێره ی یاس���اکانی جۆره  
تیهه ڵکێشکردنێک دابمه زرێته وه . سایکۆلۆجی شیکاری ئه زمونگه رانه  ده یه وێت شته  
ئاڵۆزه کان دیاریبکات. سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی هه لبژاردنه  بنه ڕه تییه که ی 
دوێت. هه ڵبژاردنی بنه ڕه تی کار له س���ه ر جیه���ان ده کات و هه ڵبژاردنی حاڵه تێکه  
له نێو جیهاندا و وه کو ش���ته  ئاڵۆزه کان هه مووگیرییه  و پێش لۆجیکیش ده که وێت. 
ئه مه یه  کاتێک ڕووبه ڕووی یاساکان و لۆجیک ده بێته وه  بڕیار له سه ر ڕه فتاری تاکه 
 که س ده دات. که وابوو، پرس���یار له باره ی لۆجیکه که یه وه  ناکه ین. له گه ڵ خۆیدا و 
پێش تێهه ڵکێشکردنی لۆجیکانه  هه مووگیری بوون ده هێنێت. بۆ واتاکانیش ده بێت 

به  کرۆکی ئاماژه کردن. 
هه ردوو جۆره  س���ایکۆلۆجییه  ش���یکارییه که ش بابه ت���ی لێکۆڵینه وه که یان له 
 بارودۆخێکی تایبه تدا دانانێن و له وێوه  توێژینه وه که  بخه نه گه ر. هه ردووکیان جه خت 
له سه ر میتۆدێکی بابه تی ده که ن و زانیارییه کانی تاکه  که سه که  و بۆچوونی که سانی 
دیکه ش کۆده که نه وه . هه ڵبه ته ، که سه که  ده توانێت ده روونی خۆی شیبکاته وه . به اڵم، 
ده بێت واز له  س���ودوه رگرتن له  حاڵه ته که ی بهێنێت و به وجۆره ی که س���ێکی دیکه  
پرسیاری لێده کات پرسیار له  بوونی خۆی بکات. سایکۆلۆجی شیکاری ئه زمونگه ری 
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له سه ر گریمانه ی بوونی الیه نی ده روونی ئه ودیو ئاگاییه وه  ڕه گداده کوتێت، که  له ژێر 
درککردنی که سه که  ڕاده کات. سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی گریمانه ی ئه ودیو 
ئاگایی ڕه تده داته وه ؛ کاره  ده روونییه که  و ئاگامه ندی پێکه وه  ده گونجێنێت. ئه گه ر 
پڕۆژه  بنه ڕه تییه که  له  ئه زمونی تاکه  که سه که دا بێت و که سه که ش به ئاگا بێت ئه وه  
ناگه یه نێت، که  به هه مانجۆر ده بێ ئه و بیزانێت؛ به ته واوی به پێچه وانه وه یه . خوێنه ر 
له بیرێتی چۆن له  پێشه کی ئه م نوسراوه دا ئاگایی و زانینمان له یه کدی جیاکرده وه . 
بێگوم���ان، تێڕامان به  ڕواڵه ت به  زانی���ن داده نرێت. به اڵم ئه وه ی تێڕامان ده یگاتێ 
هه م���وو کاتێک پڕۆژه  ڕووته که ی بوون-بۆ-خۆ نیی���ه ، که  به  هیماکان ده رده بڕێت. 
ڕه فت���اره  کۆنکرێتییه که  ده بینێت؛ که  له نێو تۆڕی هه موو خه س���ڵه ته کاندا ڕۆژێکی 
دیاریکراوی ئاره زووه . له  یه ک کاتدا هیما و به هیماکردنیش ده س���تگیرده کات. ئه م 
تێگه یش���تنه  تێگه یش���تنێکی پێش-ئۆنتۆلۆجییانه ی پڕۆژه  بنه ڕه تییه که یه ؛ به اڵم 
ته کنی���ک و ئامێره کان بۆ دووردانانی هه ڵبژاردنی به هێماکردنه که  ناگرێته ده س���ت. 

له نێو چه مکه کاندا ڕاگیریان ناکات و ڕۆشنایی ناخاته سه ر. 
ئێمه  لێره دا، وه کو فرۆیدییه کان مامه ڵه  له گه ڵ مه ته ڵێکی نه زانراو ناکه ین؛ ئه وه ی 
هه یه  شتێکه  ڕووناکی خراوه ته  سه ر؛ تێڕامان بووه  به  خاوه نی و تێیده گات. به اڵم 
ئه م “شته  شاراوه یه ی به ر ڕووناکی خۆر” له به ر ئه وه  هه یه  چونکه  خاوه نێتییه که ی 
بێ وه س���یله یه ، که  ڕێگه  بۆ ش���یکردنه وه  و به چه مککردنی ده دات. هه موو شتێک 
به بێ س���ێبه ر، به ره اڵکردن و په یوه ندییه  گ���ه وره کان ده گرێت. نه ک له به ر ئه وه ی 
ئه مانه  له  ش���وێنێکی جیاوازتردا دانراون به ڵکو ده بێت هه ڵوێستی که سێکی دیکه  
دایانبمه زرێنێت و ته نیا به  هۆی زانینه وه  هه ن. تێڕامان نابێت به  بناخه ی سایکۆلۆجی 
ش���یکاری بوونگه رایه تی. ته نیا که ره س���ه کانمان ده داتێ و بیریاره  ده روونناسه که  
لییانده کۆڵێته وه . ئه ویش له  تێگه یش���تنه که  ده زانێت. له  ئاکامدا، شته  ئاڵۆزه کان 
له ودیو ئاگاییه وه  ده رده هێنرێن. ئه مه ش له و پڕۆژانه  ده کات س���ایکۆلۆجی شیکاری 
بوونگه رایه تی ده ریانده خات و که سه که ی دیکه  لێیان تێده گات. له ئاکامدا، ئه و بابه ته ی 
ڕۆشنایی ده خرێته س���ه ر به گوێره ی بونیاده کانی به رزێتی-به رزکراو پێکدێت؛ واته ، 
بوونی ده بێت به  بوون-بۆ-که سانی دیکه . گرنگیش نییه  که سه که  و ده روونناسه که  
دوو که س���ی جیاوازی���ش نه بن. ئه و پڕۆژه یه ی یه کێک له م جۆره  س���ایکۆلۆجییانه  
دایده مه زرێنێت هه مووی که س���ه که یه  و توخمه  که منه کراوه کانی به رزێتییه که یه تی، 
که  بوونیاده که ی بوونه -بۆ-که س���انی دیکه . ئه و ش���ته ی له ژێ���ر لێکۆڵینه وه ی ئه م 
میت���ۆده دا ناگیرێت پڕۆژه که  و ئاڵۆزییه که یه تی. پڕۆژه که  ته نیا له  ئه زموونی ژیاندا 
ده بینرێ���ت؛ ناجۆریش له نێوان بوون-بۆخۆ و بوونێکی بابه تیدا هه یه . به اڵم بابه تی 
توێژینه وه ی هه ر دوو جۆره  س���ایکۆلۆجییه  شیکارییه که  ڕاسته قینه ی بوونی تێدایه ؛ 
زانینی که سه که  له باره یه وه  ده توانێت به ری تێڕامانه که  ڕووناک بکاته وه . تێڕامانیش 

ده بێت به  خاوه نێتی و زانینێکی به  ڕواڵه ت. 
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له م خاڵه دا لێکچونی هه ردووجۆره  س���ایکۆلۆجییه  ش���یکارییه که  له ناوده چێت. 
له وێشدا له  بنه ڕه ته وه  له یه کدی جیاده بنه وه ، که  سایکۆلۆجی شیکاری ئه زموی له 
 باتی ڕێگه  بدات ش���ته  که منه کراوه کان له نێو درککردنه  به ڵگه  نه ویسته که دا خۆیان 
ده ربخه ن بڕیاری خۆی له سه ریان ده دات. لبیدۆ یان ویستی هێز به رماوه  ده روونییه -
بایۆلۆجییه که  پێکده هێنێت، که  له خۆیدا ش���تێکی ئاشکرا نییه  و له پێشدا خۆی بۆ 
ئێمه ش، وه کو شتێکی که منه کراوه  و بڕاوه  ده رناخات. دوا جاریش، ئه زمون بناخه ی 
ئه و الیه نه  ئاڵۆزانه  له س���ه ر ئه م لبیدۆیه  یان ئه م ویس���تی هێ���زه  داده مه زرێنێت؛ 
ئاکامه کان���ی ئه م توێژینه وه  ئه زمونگه رانه یه ش به ته واوی هه ڵکه وتن و ئێمه  به  بڕوا 
ناگه یه نن. هیچ شتێک ڕێگه  له  تێگه یشتنی پێشومان له  »ڕاسته قینه ی مرۆڤایی« 
ناگرێت، که  ویستی هێز نه توانێت ده ریبڕێت و لبیدۆش نه بێت به پێکهێنه ری پڕۆژه  

بنه ڕه تییه که . 
له الیه کی دیکه وه ، هه ڵبژاردنه که ی سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی ڕێنمایمان 
ده کات چونک���ه  هه ڵبژاردنێک���ه  له جێگ���ه ی هه ڵکه وتنه  بنه ڕه تییه ک���ه  داده نرێت. 
هه ڵکه وت���ی هه ڵبژاردنیش دیوی وه رگێڕاوی سه ربه س���تییه . به و ڕاده یه ی له س���ه ر 
که می بوون ڕاده وه ستێت، ده بێت به  خه سڵه تێکی بنه ڕه تی بوون، ئێمه ش ده زانین 
له وه زۆرت���ر نابێ پاڵیپێوه بنێین. هه ریه کێک ل���ه  ئاکامه کان هه ڵکه وتێکی ته واوه  و 
شتێکه  که مناکرێته وه . هه روه ها، هه میشه  به تایبه تی ده مێنێته وه ؛ واته ، به  ئامانجی 
کۆتایی توێژینه وه که مان ناگه ین . به پێچه وانه وه ، کۆتاییه که  هه ڵبژاردنێکه  تایبه ت و 
له سه ره تاشه وه  خۆی، وه کو شتێکی ڕه های کۆنکرێتی ده رده خات. درێژه ی باسێک 
له سه ر ڕه فتاری جۆرێک له  هه ڵبژاردن دیاریده کات، به اڵم کۆنکریتی ناکات. هۆکاری 
ئه مه ش بۆ ئ���ه وه  ده گه ڕێته وه ، که  هه ڵبژاردن بوونی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تییه ؛ 
ئه مه ش، وه کو ئه وه یه  بڵێین، به ش���ێک له  ڕه فتارێک���ی دیاریکراو یان  هه ڵبژاردنی 
بنه ڕه تی هه یه  ئه م ڕاس���ته قینه یه ی مرۆڤایه تی ده رده بڕێت چونکه  جیاوازی نێوان 
بوون و هه ڵبژاردن بۆ ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی نییه . لێڕه دا، تێده گه ین سایکۆلۆجی 
ش���یکاری بوونگه رایه تی له  شته  ئاڵۆزه  بنه ڕه تییه کانه وه  ده ست به  توێژینه وه که ی 
ن���اکات، که  هه ڵبژاردنی بوونه . ش���ته  ئاڵۆزه که  دوا هه ڵبژاردنه ، هه ڵبژاردنی بوونه 
و خۆی به و ش���ێوه یه  دروستده کات. ڕۆشنایی خستنه  سه ری هه مووجارێک، وه کو 

شتێکی که منه کراوه  نیشانیده دات. 
ئه م���ه ش لبیدۆ و ویس���تی هێز الی س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگه رایه تی به  
خه س���ڵه تی گش���تی و هاوبه ش له نێوان هه موو مرۆڤه کان���دا که منه کراوه  دانانێت. 
له وانه ی���ه  بڵێین پاش توێژینه وه که مان ئه مان���ه  الی هه ندێک ببن به  پێکهاته یه کی 
دیاریکراوی هه ڵبژاردنه که . ده زانین چۆن ئاره زوو له گه ڵ خولیای جوتبوون به گشتی 
ده بێت به  ده ربڕینی هه وڵدانی س���ه ره تایی بوون-بۆ-خ���ۆ بۆ دۆزنه وه ی بوونی، که  

له ڕێگه ی په یوه ندی به  که سانی دیکه وه  لیی نامۆ بووه .
ویس���تی هێزیش ئاماژه  بۆ که س���انی دیکه  ده کات، ناس���ینی که سانی دیکه  و 
هه لبژاردنی خۆ ڕزگارکردنه  له ڕێگه ی ئه وانه وه . بنه مای ئه م هه ڵوێسته   هه ڵبژاردنه  
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بنه ڕه تییه که یه ، که  به  هۆیه وه  ئێمه  له  یه کبوونی ڕادیکااڵنه ی بوون-له نێو-خۆ له گه ڵ 
بوون-بۆ-که سانی دیکه دا ده یبینین.

هه ڵب���ژاردن دوا چه مک���ی ئه م توێژین���ه وه  بوونگه رایه تییه یه . ئه مه ش باش���تر 
س���ایکۆلۆجییه  ش���یکارییه که مان له وی دی جیاده کاته وه . ئ���ه و بۆچوونه ش، که  
گوای���ه  ژینگه  له خۆیه وه  کارده کاته  س���ه ر تاکه  که س، ڕه تده دات���ه وه . له به ر ئه مه  
توێژینه وه یه کی بابه تگه رانه ی ژینگه که  سودی بۆ ئێمه  نابێت. له سه ره تاوه ، ژینگه  
به  هه ڵوێس���ت داده نێین و ئاماژه  ب���ۆ بوون-بۆ-خۆ ده کات. له گ���ه ڵ ڕه تدانه وه ی 
هۆکاریه تی میکانیزم هه موو ڕاڤه کردنێکی هیماکراویش، که  توشی ده بین، الده به ین. 
مه به ستمان دانانی زنجیره یه ک یاسای ئه زموونی نییه  و به هیماکردنێکی جیهانیش 
دروستناکه ین. به ڵکو ده بێت له  هه موو حاڵه تێکی تایبه تیدا ئه و هێمایانه  بدۆزینه وه  

که سه که  باکاریان ده هێنێت. 
ئه گ���ه ر هه ریه کێک ل���ه  هه بووه کان له خۆی���دا هه مووگه ری بێت ئ���ه وا ناکرێت 
بڕیار له س���ه ر بوونی س���ه ره تایی په یوه ندیی���ه  هێماییه کانی���ش بده ین)بۆنموونه ، 
ده موچ���اوه کان، وه کو زێڕ و لباد و س���نگ(، که  واتاکانی���ان له  هه موو حاڵه تێکدا 
ده مێننه وه ؛ به گوێره ی به کارهێنانه  جیاوازه کانیان گۆڕانیان به سه ردا نایه ت. بێجگه  
له مه ، بیریاری سایکۆلۆجی شیکاری ئه و خاڵه ی له بیرناچێت، که  هه ڵبژاردن ژیانه  

و تاکه  که سه که  ده توانێت وازی لێبهێنێت. 
ئیمه  له به شی پێشودا گرنگی کتوپڕیمان له نێو گۆڕانکارییه  چاوه ڕواننه کراوه کاندا 
باس���کرد. له م خاڵه ی ئێستاوه ، ده بێت بۆ وه رگرتنی ئه و خاڵه ی هێماکان واتاکان 
ده گۆڕن و هێما به کارهێنراوه کان جێده هێڵن، ئاماده بین. له به ر ئه مه ، سایکۆلۆجی 
شیکاری بوونگه رایه تی ده بێت باوه ڕی به  گۆڕانکاری هه بێت و خۆی له گه ڵ بچوکترین 
گ���ۆڕان له  بابه تی توێژینه وه که یدا بگونجێنێت. ئه وه ی مه به س���تمانه  تێگه یش���تنه  
ل���ه  بوونی تاکه  که س و س���اته کانی بوونی. هه روه ها، ئه و میت���ۆده ی بۆ تاکێک 
به کاریده هێنین ده شێ بۆ تاکێکی دیکه  یان بۆ هه مان تاک له  قۆناخێکی به رزتردا 
شیاو نه بێت. ئامانجی توێژینه وه که  دۆزینه وه ی هه ڵبژاردنه  نه ک حاڵه ت. پێویسته  
ده روونناس���ه که  هه م���وو کاتێک بزانێت، که  بابه ت���ی توێژینه وه که ی له نێو تاریکی 
ئه ودیو ئاگامه ندییه وه  نه نێژراوه . به ڵکو بڕیاردانێکی سه ربه س���ت و ئاگامه ندانه یه ، 
که  ته نانه ت له نێو ئاگامه ندیشدا جێنشین نه بووه  چونکه  له گه ڵ ئه م ئاگامه ندییه دا 
بووه  به  یه ک. سایکۆلۆجی ش���یکاری ئه زمونی، به گوێره ی ئه وه ی میتۆده که ی له 
 بنه ماکانی باش���تره ، زۆرجار له به رچاوی دۆزینه وه ی بوونگه رانه یه ، به اڵم ئه و خۆی 
جیاده کاته وه . کاتێک ڕوو له  هه ڵبژاردنه  بنه ڕه تییه که  ده کات به رگریکردنی که سه که  
کتوپڕ ده ڕوخێت و وێنه ی خۆی، وه کو چۆن ته ماش���ای ئاوێنه  ده کات، ده بینێت و  
بۆی ئاماده ده کرێت . ئه م زۆرکردنه  له  که سه که  بۆگه واهیدان بۆ ده روونناس به  نرخه ؛ 
له وێدا ئامانجه  ده ستکه وتوه که ی ده دۆزێته وه . له وێشه وه  چاره سه ره که  دابینده کات. 
به اڵم هیچ ش���تێک له س���ه ر بنه ماکانی ڕێگه ی نادات له  گه واهییه که  تێبگات. ئایا 
ئه و له  کوێوه  ئه م مافه  به ده س���ت ده هێنێت؟ ئه گه ر شته  ئاڵۆزه که  ئاگایی نه بێت، 
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دیوارێک له نێوان هێماکه  و ئه و ش���ته دا هه بێت، که  هێماکه ی بۆ داده نرێت، چۆن 
که س���ه که  ده یناسێته وه ؟ ئایا ئه و ش���ته  ئاڵۆزه  بێ ئاگایه  خۆی ده ناسێته وه ؟ ئایا 
پێمان ناڵێن، که  تێگه یش���تنی نییه ؟ ئه گه ر له به ر پێویس���تی ته وانای تێگه یشتنی 

هێماکانی بده ینێ، ئایا ئه مه ش نایکات به  ئاگاییه کی بێ ئاگا؟ 
ئه گه ر تێگه یشتن ئاگایی له و شته وه  نه بێت، که  تێیده گات، چییه ؟ ئایا ده توانین 
بڵێین ئ���ه و خۆیه  ئاگامه نده  ، که  وێنه که ی به رانبه ری ده ناس���ێته وه ؟ به اڵم، چۆن 
ده توانێت له گه ڵ حاڵه ته  ڕاس���ته قینه که یدا ب���ه راوردی بکات له  کاتێکدا له وه وپێش 
هیچ���ی له باره وه  نه زانی���وه ؟ ئه و ته نیا ئه وه نده  ده توانێت بڵێت، که  ش���یکردنه وه  
ده روونییه که  دروسته . په یوه ندییه که شی له گه ڵ شیکردنه وه که دا ده بێت به  په یوه ندی 
که سی سێیه م یان په یوه ندی ده روونناسه که ؛ شوێنیکی تایبه تمه ندی نادرێتێ. ئه گه ر 
گریمانه ی ش���یکردنه وه که ش به  دروست دابنێت، ئایا ئه مه  ده بێت به  بڕواکردنێکی 
س���اده ، که  له نێو س���نوری ئاگامه ندیدا ده مێنێته وه  و ب���ه ری الیه نه کانی ئه ودیو 
ئاگامه ندیش ئاوه اڵبکات؟ بێگومان، بیریاره  ده روونناس���ه  ش���یکارییه که  وێنه یه کی 
ته مومژاوی ڕووداوه  هاوبه ش���ییه کانی نێ���وان ئاگامه ندی و ئه ودیو ئاگامه ندی الیه . 

به اڵم هه موو میتۆدێکی بۆ تێگه یشینێکی پۆزه تیڤی له م هاوبه شییه  البردوه . 
هێشتا، ڕۆش���نکردنه وه ی بابه ته که  شتێکی دروسته . لێره دا درککردنێک هه یه ، 
که  به ڵگه یه ک ئاوه ڵێتی. ئه و بابه ته ی بیریاره  ده روونناس���ه که  ڕیگه ناس���ێتی خۆی 
له گ���ه ڵ گریمانه که دا ده گونجێنێت؛ ده س���تی لێ���ده دات و ده زانێت چییه . ئه مه ش 
له وێ���دا ڕووده دات، که  بابه ته که  به رده وام له  هان���ده ره  ناوه کییه کانی به  ئاگابێت؛ 
باش���تره  بڵێین، ئه گه ر هانده ره کان له  ئاگامه ندی خۆی ئ���ه و جیانه کرێنه وه . له م 
حاڵه ت���ه دا، ده بینین ڕاڤه کردنی س���ایکۆلۆجی نه رێخواز ڕیگه ی نادات هه س���ت به  
بوونی خۆی به وجۆره ی هه یه  بکات؛ به ڵکو زانینی سه باره ت بوونی خۆی ده داتێ. 
ته نیا سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تییه ، که  بانگه شه  بۆ گرنگی دوا درککردنی 

بابه ته که  ده کات.
ئ���ه م به راوردکردن���ه  یارمه تیمان ده دات باش���تر له  س���ایکۆلۆجی ش���یکاری 
بوونگه رایه تی، ئه گ���ه ر هه بێت، تێبگه ین. ئه و میتۆده ی���ه  ده یه وێت، له  فۆرمێکی 
ده ره کی ته واودا ڕۆشنایی بخاته سه ر هه ڵبژاردنه  خۆیه تییه که ، که  به  هۆیه وه  هه موو 
تاکێک خۆی ده کات به  که س؛ واته ، هه س���ت به و بوونه ی ده کات، که  هه یه . مادام 
میتۆده ک���ه  ب���ه  دوای هه ڵبژاردنی بووندا ده گه ڕێت، ده بێ���ت ڕه فتارێکی دیاریکراو 
ب���ه  په یوه ندییه کی بنه ڕه ت���ی دابنێت. ئه و په یوه ندییه ش ئ���اره زووی جوتبوون و 
ویس���تی هێز نییه ، به ڵکو په یوه ندی بوونه ، که  له  ڕه فتاره که دا به رجه س���ته  بووه . 
له به ر ئه مه  له س���ه ره تاوه  ڕوو له  تێگه یشتن له  بوون ده کات. بێجگه  له م ئامانجه ش 
نابێ���ت ئامانجی دیکه  بۆ خۆی دیاریبکات. هه روه ه���ا، نابێت ڕێگه ی بدرێت پێش 
گه یش���تن به م ئامانجه  واز له  ش���یکردنه وه که  بهێنیت. تێگه یش���تنی له  بوونیش، 
که  خه س���له ته کانی بیریاره که ش، له به ر ئه وه ی س���ه ر به  ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تییه  
دیاریده کات، به کارده هێنێت؛ هه وڵده دات ب���وون له  ده ربڕینه  هێماییه کان دابڕێت. 



576

هه م���وو جارێک به  ه���ۆی به راوردکردن���ه وه  له نێوان ک���رده وه  و ڕه فتاره کاندا ئه و 
هێمای���ه  بدۆزێته وه، که   ئاماژه یان بۆ ده کات. پێوه ری س���ه رکه وتنه که ی کۆمه ڵێک 
فاکتۆره ، که  گریمانه که ی ده یانخوێنێته وه  و ده رککردنه  به ڵگه-نه ویسته که ی یه کیان 
ده خات. به گوێره ی پێویس���تیش گه واهیکردنی که سه که  ده خرێته  سه ر پێوه ره که . 
ئاکامه  ده س���تکه وتوه کانیش، که  کۆتاییه کانی تاکه  که س���ه که ن ده بن به  بابه ت بۆ 
پۆڵینکردن. به راوردکردنیان به  بیرۆکه  گشتییه کانی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی، وه کو 
هه ڵبژارنێکی ئه زموونی کۆتاییه کانی خۆی، ده گه ین. ئه و ڕه فتاره ی ئه م سایکۆلۆجییه 
 شیکارییه  له سه ری ده کۆڵێته وه  ته نیا خه وه کان، سه رنه که وتنه کان، شته  زاڵبوه کان 
به سه رمێشکدا و ده مارگیرییه کان کۆناکاته وه ، به ڵکو به تایبه تی به  دوای بیرۆکه کانی 
نێو ئاگایی، کاره  س���ه رکه وتوه کان و ش���ێوازی ژیانی تاکه  که سه که شدا ده گه ڕێت. 
ئه مجۆره  سایکۆلۆجییه  شیکارییه  هێشتا فرۆیدی نه دۆزیوه ته وه . ته نیا سێبه ری ئه و 
له نێو هه ندێک ژیاننامه ی سه رکه وتودا ده بینین. هیوادارین له  شوێنێکی دیکه دا ئه م 
خاڵه  له  دوو نموونه دا له سه ر فلوبێرت و دۆستۆیه ڤسکی ڕوونبکه ینه وه . به اڵم بوونی 

بۆ ئێمه  ئه وه نده  گرنگ نییه ؛ گرنگییه که ی له وه دایه ، که  ده گونجێت هه بێت. 

  2 -»کردن« و »هه یه تی« : خاوه نێتی 
ئه و زانیارییه ی ئۆنتۆلۆجی س���ه باره ت ڕه فتار و شێوه کانی ئاره زوو ده مانداتێ، 
ده کرێ���ت ببێت به  بنه ما بۆ س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگه رایه تی. ئه مه ش ئه وه 
 ناگه یه نێت، که  ش���ێوازی ڕووتکراوه ی ئ���اره زووه کان هه بێت و به  هه موو تاکه کان 
درابێت؛ به ڵکو ئه و واتایه  ده به خش���ێت، که  ئ���اره زووه  کۆنکرێتییه کان بونیادیان 
هه یه  و ئه و بونیاده ش له  توێژینه وه  ئۆنتۆلۆجییه که دا س���ه رهه ڵده دات. هه ریه کێک 
ل���ه  ئ���اره زووه کان؛ ئاره زووکردن له  خواردن، نوس���تن هه روه ه���ا ئاره زووکردن له  
کاری هونه ری ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی ده رده بڕن؛ زانینێکی ئه زمونی و که م له م 
حاڵه ته دا گرنگی نابه خش���ێت. ده بێت س���ه رکه وتوانه  ئه و زانین���ه  بۆ دامه زراندنی 
بناخه ی سایکۆلۆجییه که مان به کاربهێنین. بێگومان، ئه مه ش خاڵێکه  بۆ وه ستانی 
ئۆنتۆلۆجی؛ دوا ش���ته  دۆزراوه کانی ده بن به  یه که م بنه مای سایکۆلۆجی شیکاری 

بوونگه رایه تی. 
لێره  به دواوه ، پێویسته  میتۆدێکی دیکه  په یدابکه ین چونکه  بابه تی توێژینه وه که مان 
جیاوازه . ئایا ئۆنتۆلۆجی له باره ی ئاره زووه وه ، مادام ئاره زوو بوونی ڕاس���ته قینه ی 

مرۆڤایه تییه ، چیمان فێرده کات؟ 
ئاره زووکردن که می بوونه . له به ر ئه مه  ئه و بوونه ی، که  که مییه  ڕایده گرێت. ئه و 
بوونه ش، وه کو باس���مانکرد، بوون-له نێو-خۆی-بوون-بۆ-خۆیه، ئاگامه ندییه  ده بێت 
به  جه وهه ر، جه وهه ریش���ه  ده بێت ب���ه  هۆکار بۆ خۆی یان ئ���ه و مرۆڤه یه  ده بێت 
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ب���ه  خوا. که وابوو، ل���ه  بنه ڕه تدا بوونی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی جه وهه ر نییه  و 
په یوه ندییه کانی ژیانه . چه مکه  سنورداره کانی په یوه ندییه که ش یه که مجار له نێو-خۆ 
بنه ڕه تییه که یه ، له نێو هه ڵکه وتن و فاکتۆردا گیریخواردووه  و خه سڵه تی گرنگیشی 
له وه دایه ، که  شتێکه  هه یه ؛ دووه م، بوون-له نیو-خۆی-بۆ-خۆ یان به هایه ، که  وه کو 
وێنه یه کی ب���ه رزی هه ڵکه وتنی بوون-له نێو-خۆ هه ی���ه  و له ودیو هه موو هه ڵکه وت 
و هه بووه کان���ه وه  ده بینرێت. م���رۆڤ هیچ کام له مانه  نیی���ه . ناتوانین بڵێین ئه و 
شتێکه ، که  هه یه . ئه و ئه وه یه ، که  نییه  و ئه وه ش نییه ، که  هه یه ؛ له ناوبه ری شته  
له نێو-خ���ۆ هه ڵکه وتوه که یه  و خۆی له ناوبردن ڕزگارده کات، ڕووه  و بوون-له نێو-خۆ 
ده ڕوات و ده بێت به  هۆکار بۆ خۆی. ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی هه وڵدانه  بۆ بوون به  
خوا به بێ ئه وه ی هه وڵدانه که ی له س���ه ر بوونی جه وهه رێک دامه زرابێت. ئاره زووش 
هه وڵدانه که  ده رده بڕێت. هه روه ها، پێناس���ه ی ئاره زوو له س���ه ر په یوه ندییه که ی به  
بوون-له نێو-خۆ-وه کو هۆکار بۆ خودی خۆی دروستنابێت. په یوه ندی به  هه بوویه کی 
کۆنکرێتیشه وه  هه یه ، که  به  بابه تی ئاره زوکردن ناوزه دده کرێت. ئه و بابه ته  ده شێ 
پارچه یه ک نان، ئۆتۆمۆبیلێک، ئافره تێک یان ش���تێکی هیش���تا نه ناس���راو بێت، 
بۆنموونه  ئاره زووی هونه رمه ند بێت بۆ داهێنانی به رهه مێکی هونه ری. له م ڕووه وه ، 
ئاره زووک���ردن په یوه ندی مرۆڤ ب���ه  بابه تێک یان چه ند بابه تێکه وه  له  نێو جیهاندا 
دیاریده کات؛ شێوازێکی بوونه  له نێو جیهاندا. له م خاڵه وه  ده بینین، په یوه ندییه که  
ش���تێکی تایبه ت نییه . هه زار نموونه مان له به رده ستدایه  تاکو ڕوونیبکه ینه وه  چۆن 
ئاره زووی خاوه نێتی ئه و بابه ته ، کارێک، یان بوون به  که سێک ده که ین. ئه گه ر حه ز 
له و تابلۆیه  بکه م، ئه و واتایه  ده به خشێت، که  ئاره زووی کڕینی ده که م و ده مه وێت 
ببم به  خاوه نی. ئه گه ر ئاره زووی نوسینی په رتووکێک بکه م، بۆ پیاسه کردن بڕۆم، 
ئه و واتایه  ده به خشێت، که  ده مه وێت په رتووکه که  بنوسم و پیاسه که  بکه م. ئه گه ر 
جل له به ربکه م ئه وا ئاره زووی خۆ ڕازانه وه ده که م. خۆم فێرده که م ببم به  زانستکار و 
هتد. له م بۆچوونه وه  هه رسێ کاتیگۆرییه  گه وره که ی بوونی کۆنکرێتی مرۆڤ له سه ر 

بناخه که یان خۆیان ده رده خه ن، که : کردن، هه یه تی و بوونن. 
ئاس���انه  ببینین ئاره زووی کردن ش���تێک نییه  که مبکرێته وه . که سێک بابه تێک 
ده کات ده ی���ه وێ له گ���ه ڵ بابه ته که دا بچێته  نێو په یوه ندییه ک���ی تایبه تییه وه . ئه م 
په یوه ندییه  نوێیه  یه کسه ر ده بێت به  هه یه تی. بۆنموونه ، لقی دره ختێک لێده که مه وه  
تاک���و هه مبێت. کردنه که  ده چێته  ش���ێوازی هه یه تییه وه . ئه م���ه  نموونه یه کی زۆر 
باوه . به اڵم له وانه ش���ه  چاالکییه که م به  ئاش���کرا نه بێت به  هه یه تی. ده شی وه کو 
ش���تێکی سوپاسگوزار خۆی ده ر خات. ئه مه ش له  توێژینه وه ی زانستانه ، وه رزش و 
داهێنانه  هونه رییه کاندا ده بینرێت. هیش���تا له م نموونانه دا کردن نابێت به  شتێکی 
دیکه . ئه گه ر تابلۆیه ک، ش���انۆگه رییه ک یان گۆرانیی���ه ک دابهێنم ده بێت بۆ ئه وه  
بوونێک���ی کۆنکرێتیم هه بێت. ئه م بوونه ش ئه وه نده  ب���ۆ من گرنگه ، که  من له نێو 
خ���ۆم و بابه ته که دا په یوه ندی داهێنان داده مه زرێن���م و مافی خاوه نێتیم ده داتێ. 
بوونی تابلۆکه  له نێو بیرکردنه وه مدا به س نییه ؛ پێویسته  له ڕێگه ی منه وه  بابه ته که  
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بێته کایه وه . ئاش���کرایه ، له  ڕوویه که وه ، بیرۆکه که  ئه وه یه  من تابلۆکه  له  بووندا به 
 ه���ۆکاری داهێنانه وه  ئاماده  بکه م. دواجاری���ش، ده بێ من خاوه نی بم. له ڕوویه کی 
دیکه وه ، تابلۆکه  ده بێت له  بوونی منه وه  جیاواز بێت، تاکو بتوانم بیکه م به  موڵکی 
خ���ۆم و ئه و من نه بێت. لێ���ره دا، به وجۆره ی له  بی���ردۆزه ی جه وهه ر الی دێکارت 
ده بینرێ���ت، له وانه یه  بوونی بابه ته  داهێنراوه که  له نێ���و بوونی مندا له به ر نه بوونی 
س���ه ربه خۆیی و بابه تگه ری له نێو مندا بتوێته وه ؛ یان بوونی له نێو خۆیدا پێویست 
بێ���ت؛ بوونی خۆی ب���ه رده وام نوێبکاته وه . له ئاکام���دا، به رهه مه که  بۆ من ده بێت 
ب���ه  داهێنانێکی به رده وام، به اڵم له نێو بوونی خۆش���یدا ده چه قێت؛ بۆ هه میش���ه  
مۆری من به س���ه ر خۆیه وه  هه ڵده گرێت؛ واته ، بۆ ماوه یه کی دیارینه کراو ده بێت به  
بیرۆک���ه ی من. هه موو به رهه مێکی هونه ری بیر ۆکه یه ؛ خه س���ڵه ته کانی بیرۆکه ین و 
بێجگه  له  واتا چی دیکه  نین. له الیه کی دیکه شه وه ، واتاکه  یان بیرۆکه که  به رده وام 
ئ���ه و کاته ی بیریش���ی لێناکه مه وه  چاالک���ه . په یوه ندییه که م له گه ڵی���دا ده بێت به  
دووجۆری. له الیه که وه  ئه و ئاگامه ندییه م، که  هه ست به  بابه ته که  ده کات و له الیه کی 
دیکه ش���ه وه ، ئه و ئاگامه ندییه م به رانبه ری ڕاده وه ستێت. له ڕاستیدا ئه م دووجۆری 
په یوه ندییه ی���ه  ل���ه  گوته ی ”ئه وه  بۆ منه ” ده ریده بڕم. وات���ای ئه مه ش ئه و کاته ی 
پێناسه ی کاتیگۆری ”هه یه تی” ده که ین ده رده که وێت. بۆ ئه م دووجۆره  په یوه ندییه  
ده مه وێت به رهه مه که م دابهێنم. تێهه ڵکێش���کردنی ئ���ه م خۆ و نا-خۆیه یه  ده مه وێ 
وه ده س���تی بهێنم و خاوه نێتی منیش داده مه زرێنێت. من به ته نیا باس���ی به رهه می 
هون���ه ری ناکه م. لقی دره خته که ش هه مان دووجۆری په یوه ندی له گه ڵ مندا هه یه : 
یه که م، وه کو بابه تێک ڕوژانه  به کاردێت و له به رده ستی مندایه ، وه کو جلوبه رگه کانم 
یان په رتووکه کانم من خاوه نی���م. دووه میش، وه کو به رهه م ده بێت به  موڵکی من. 
ئه و که س���انه ی ڕۆژانه  که لوپه له کانیان له چوارده وره  و خۆیان دروستیانکردوون به  
موڵک���ی خۆیانی داده نێ���ن و چێژیان لێوه رده گرن. ئ���ه وان له نێو یه ک بابه تدا یان 
یه کجۆر سازاندا به  بوون به خاوه ن و چێژوه گرتن و داهێنان یه کده گرن. له وه ده چێت 
یه کگرتنه که یان له  هه موو شوێنێکدا له  هونه ره وه  بۆ دروستکردنی جگه ره  له نێو یه ک 
پڕۆژه دا بێت. وه کو ئه وه  وایه  بڵێت، ” کاتێک چاکتره ، که  خۆم لولی ده که م.”دوای 
ئه م پڕۆژه یه  له به ر ڕۆش���نایی په یوه ندییه که ی به  خاوه نێتییه وه  باس���ده که ین، که  
ده بێته  هۆکاری که مکردنه وه ی حه س���انه وه  چونکه  حه سانه وه  خه سڵه تی بابه ته  به  

موڵککراوه که  نییه  و خه سڵه تی خاوه نێتییه . 
زانین، به و جۆره ی له  پێش���ه کی که رتی چواری]ئه م نوس���راوه دا[ باس���مانکرد، 
شێوازێکی خاوه نێتییه . له به ر ئه مه ش توێژینه وه ی زانستی هه وڵدانه  بۆ خاوه نێتی. 
ڕاستییه ک ده دۆزرێته وه ، وه کو به رهه مێکی هونه ری، ده بێت به  زانینی من؛ نۆمینای 
بیرکردنه وه ی���ه  و ئه و کاته  ده دۆزێته وه ، که  من بیرده که مه وه  و بوونی له س���ه ر من 
ڕاده وه ستێت. له ڕێگه ی منه وه  جیهان خۆی ده رده خات. له م الیه نه وه ، من داهێنه ر 
و خاوه ن���م نه ک له به ر ئه وه ی بیر له الیه نێکی بوون ده که مه وه  و ده یدۆزمه وه  به ڵکو 
ئه و الیه نه  خۆی بۆ من ده رده خات و ش���تێکه  به  ڕاس���تی هه یه . من ده توانم ته نیا 
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بڵێ���م من ئ���ه و ده رده خه م، به و ج���ۆره ی )گید( ده ڵێت، ”ئێمه  ده بێت ش���ته کان 
ده ربخه ین.”به اڵم من لێکچونێکی س���ه ربه خۆ له نێوان به رهه می هونه ری و ڕاس���تی 
نێ���و بیرۆکه که م ده دۆزم���ه وه ؛ ئه ویش له  بابه تگه رایه تیدایه . ئ���ه و بیرۆکه یه ی من 
دروستیده که م و دێته کایه وه  سه ربه خۆیی خۆی ده سه لمێنێت و ده بێت به  بیرۆکه ی 
هه موو که سێک. دووالیه نی من هه ڵده گرێت: ئه و جیهانه یه  خۆی بۆ من ده رده خات 

و هه روه ها ”من”یشم له  په یوه ندییه که م له گه ڵ که سانی دیکه دا. 
ئه و بیرۆکه یه ی دروس���تیده که م ده چێته  نێو بیرکردنه وه ی که سانی دیکه شه وه . 
هه مانکاتیش دوو ده رگا له س���ه ر م���ن داده خات: ئه و بوونه یه ، که  من نییه )چونکه  
خۆی بۆ من ده رده خات(، هه روه ها له  یه که م س���اتی دروس���تبوونییه وه  ده بێت به  
بیرۆکه ی هه موو که سێک و نه ناسراو. ئه م تێهه ڵکێشکردنه ی خۆ و نا-خۆ به  چه مکی 

”هی منه ” ده رده بڕێت. 
له س���ه رو ئه مه وه ، بیرۆکه ی دۆزین���ه وه و ده رکه وتن بیرۆک���ه ی چێژوه گرتن له  
خاوه نێتیش هه ڵده گرێت. ئه وه ی ده بینرێت خۆ به خاوه نکردنه ؛ بینین بێ بنکردنه . 
ئه گه ر س���ه رنجێکی به راوردکردنه کان له نێوان زانه ر و زانراودا بده ین زۆریان، وه کو 
توندوتی���ژی بینین ده رده که ون. بابه ته  نه زانراوه که  ش���تێکی پاک و بێگه رده  و له  
سپێتی ده چێت. هێشتا نهێنییه که ی ئاشکرا نه بووه ؛ هێشتا مرۆڤ لێی نه پچڕیوه . 
هه موو ئ���ه م وێنانه  بێ ئاگایی بابه ته که  له  مه به س���تی توێژین���ه وه کان و ئامرازه  
به کارهێنراوه کان نیش���انده دات؛ ئه و نازانێت، ک���ه  ده زانرێت؛ به بێ ئه وه ی بزانێت 
س���یخوڕی به س���ه ره وه  ده کرێت له  بوون���دا به رده وامه . له و ژن���ه  ده چێت نازانێت 
که س���ه که ی به  الیدا ده ڕوات له نێو گه رماوه که  ده یبینێت. گوتن هه ندێکجار ئاشکرا 
و جاری دیکه ش ته مومژاوییه . ئێمه  باس له  داماڵینی ڕووپۆش له س���ه ر سروش���ت 
ده که ین)بۆنموونه  وێنه ی ڕووپۆش���ی سایس الی ش���یله ر(. هه موو توێژینه وه یه ک 
بیرۆک���ه ی داماڵین���ی کااڵی تێدایه  و ڕێگره کان له به رده م ش���ته که دا الده بات و له  
ش���وێنێکی دیار و کراوه دا دایده نێت. له  ڕێگه  پاککردنه وه که ی ئه کتیۆن بۆ بینینی 
دیانا له  نێو گه رماوه ک���ه  ده کات. له مه ش زۆرتر، زانین ڕاوکردنه . بایکۆن به  ڕاوی 
)پان( ناوزه دیکرد. زانس���تکار ڕاوچییه  و به دوای شتێکی سپی و ڕووتدا ده گه ڕێت 
و به  ته ماشاکردنیشی مافی ده خوات. کۆی ئه م وێنانه  ئه وشته  ده رده خه ن ئێمه  به  

گرێی ئه کتیۆن ناوزه دیده که ین. 
بیرۆکه ی ڕاوکردن ده که ین به  ڕێنیشانده ری باسه که مان. هه وڵیش ده ده ین هێمایه کی 
دیکه ی خاوه نێتی بدۆزینه وه ، که  زۆرتر س���ه ره تاییه : مرۆڤ بۆ خواردن ڕاوده کات. 
خۆ-تێهه ڵقورتاندن له  ئاژه ڵدا په یوه ندی به سێکس یان برسێتییه وه  هه یه . زانینیش 
به کارهێنانی چاوه کانه . لێره دا، به گوێره ی ئه وه ی زانین په یوه ندی به  هه سته کانه وه  
هه یه ، پرۆسه که  به پێچه وانه ی   ئه وه وه یه، که   له په یوه ندی به  به رهه می هونه رییه وه  
بینیمان. ئێمه  گوتمان به رهه می هونه ری له  ڕێژه نێکی چه س���پاوی هۆش ده چێت. 
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هۆش به رده وام دروستیده کات و خۆشی ته نیا و جیاواز له  به رهه مه که  داده نێت. ئه م 
په یوه ندییه  له زانینیش���دا هه یه ، به اڵم الیه نه  دژه که ی لێی جیانابێته وه . له  زانیندا، 
ئاگامه ندی بابه ته که  به ره وخۆی ڕاده کێشێت و ده یخا ته سه ر خۆی. زانین توانه وه ی 
بابه ته . نوسینی بیریاره  ئه پس���تمۆلۆجییه کانی فه ره نسا پڕی چه مکه  و میتافۆره  
له س���ه ر خواردن)وه کو توانه وه ، هه رس���کردن و قوتدان(. جواڵنێکی خۆتوانه وه  له 
 بوونی بابه ته که دا به ره و زانراوه که  یه . شته  زانراوه که  ده گۆڕێت به ره و من؛ ده بێت به  
بیرۆکه م و بوونی له سه ر من ڕاده وه ستێت. به اڵم جواڵنی توانه وه که  چه قوه ستاوه و 
ش���ته  زانراوه که  له  جێگه ی خۆی ناجوڵێت. به ت���ه واوی ده توێته وه  و که چی وه کو 
خۆش���ی ده مێنێته وه . هه رسده کرێت و له  ده ره وه ش���دا، وه کو به رد جوڵه  ناکات. 
بۆ بیرکردنه وه یه کی س���اده  هێمای ”هه رسکراوێکی هه رس���نه کراو”  گرنگه ؛ وه کو 
به رد له  گه ده ی حوش���ترمه ل)نه عامه (دا و یۆحه ناش له نێو سکی نه هه نگه که دایه . 
هێم���ا نموونه یه  بۆ خه ونی توانه وه یه کی بێڕوخ���ان. فاکتۆرێکی نابه خته وه رانه یه ، 
که  هیگڵ باس���یده کات و ده ڵێت، ئ���اره زوو بابه ته که ی خۆی له ناوده بات. بۆ هیگڵ 
ئاره زوو چاوبرس���ییه . دژی ئه م پێویس���تییه  دیالێکتیکییه ، بوون-بۆ-خۆ خه و به و 
بابه ت���ه وه  ده بینێت، که  من بتوانم به ته واوی قووتی بده م و به ته واویش له نێو مندا 
نه توێته وه . بوونی خۆی، وه کو شتێکی له نێو-خۆ بهێڵێته وه : ئه وه ی من ئاره زوومه  
بابه ته ؛ ئه گه ر بیخۆم ئه وا بابه ته که  ته واوده بێت و بێجگه  له  بوونی خۆم چی دیکه  

نامێنێته وه . 
ئ���ه م تێهه ڵکێش���ییه  مه حاڵه ی توانه وه  و ش���ته  تواوه که ، ک���ه  مانه وه ی خۆی 
په س���ه ندده کات په یوه ندییه کی قووڵی به  ئاره زووی سێکیش���ه وه  هه یه . بیرۆکه ی 
”داگیرکردنی له ش” شتێکی ناخۆشه ، به اڵم له شێکی ئاره زوو مه ندکراو، که  به رده وام 
ده کرێت به  موڵک و نوێش ده بێته وه  و خاوه نێتی مۆری خۆی له سه ر جێناهێڵێت، 
ده خات���ه  ڕوو. ئه مه ش له  هێمای ‘لوس’ یان ‘بریقه دار’ دا ده رده بڕێت. هه س���ت به  
لوس���ی ده کرێت، به اڵم ناچێته  ناوه وه و  له  ده ستله ملکردن زۆرتر ناڕوات؛ وه کو ئاو 
وایه . هۆی ئه مه ش، باس���کردنی ڕووتانه  جه خت له س���ه ر له ش���ی ئافره تی سپی و 
لوس ده کات. لوسی له  ده ست له ملکردندا خۆی پێکده هێنێت و وه کو ئاو فۆرمێکی 
نوێ ب���ه  تێپه ڕبوون به س���ه ربه رده کاندا و کون کردنیان بۆ خۆی دروس���تده کات. 
خه ون���ی دڵداره که ش ئه وه یه ، که  خۆشه ویس���ته که ی بکات ب���ه  خۆی و هه مانکات 
تاکه که که  سایه تییه که ش���ی بهێڵێته وه ؛ ئه و ده یه وێت، که سانی دیکه  به بێ ئه وه ی 
له ناوبچن ببن به  ئه و. لێره دا، لێکچونه که  له گه ڵ توێژینه وه ی زانس���تیدا ده بینین: 
بابه ته  زانراوه که ، وه کو به ردی نێو گه ده ی حوشترمه له که )نه عامه (، له نێو مندایه ، 
تواوه ته وه  و بووه  به  هی من و به ته واوی منه ؛ به اڵم ش���تێکه  به  ناویدا تێپه ڕنابین 
و فۆرمه که ی ناگۆڕێت، به  ته واوی لو س���ه و له ش���ێکی ڕووته ، که  خۆشه ویسته که ی 
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بێهوده  باوه ش���ی پیاده کات. ش���تێکه  له ده ره وه دا ده مێنێته وه ؛ بۆئه وه ی بیناسێت 
ده بێ بۆی برسی بێت و نه شی خوات. ده بینین چۆن ته وژمه کانی سێکس و خواردن 
تێکه ڵده بن تاکو گرێی ئه کتێون یان گرێی یۆحه نا دروستبکه ن؛ ده توانین ڕه گوڕیشه ی 
هه س���ته کی و هه رسکردن ببینین، که  یه کده گرن تاکو ئاره زوو بۆ زانین پێکبهێنن. 
زانین خستنه ناوه  و ده ست له ملکردنێکی ڕواڵه تییه . فۆرمی خۆی هه رگیز ونناکات. 
داهێنانی به رده وامی بیرکردنه وه یه  و دامه زراندنی سه ربه خۆیی بیرۆکه که شه . بابه ته  
زانراوه که ، وه کو ش���ت بیرۆک���ه ی منه  و ئامانجی توێژینه وه که ش���مه . په یوه ندییه  
س���ازاوه که ی زه مین بۆ دامه زراندنی هانده ره  جیاوازه کان خۆشده کات و په یوه ندی 
خاوه نێتییه . له به رئه مه شه ، ئاره زووی زانین، گرنگ نییه ، چه ند بمانه وێ په یوه ندی 

خاوه نێتییه . زانین شێوازێکی هه یه تییه . 
یه کجۆر ل���ه  چاالکی ده مێنیته وه ، که  سوپاس���گوزارانه یه ؛ ئه ویش “یاریکردن” 
و هانده ره کانێت���ی. ئایا ده توانی���ن هانده ری خاوه نێتی له  وه رزش���دا بدۆزینه وه ؟ 
به دڵنیاییه وه ، پێویس���ته  یه که مجار ئه و خاڵه  باسبکه ین، که  وه رزش، به و جۆره ی 
له سه ر گیانێکی جیدی پێکهاتوه ، ده رده که وێت که مترین هه ڵوێستی خاوه نێتی هه بێت. 
گیانه  جیدیه که ی له  جیهانه وه  ده ستپێده کات و زۆرتر ڕاسته قینه  به  جیهان نه ک به  
خۆی ده دات؛ مرۆڤه که  سه ر به جیهانبوونی خۆی ده رده خات. به ڕێکه وت نییه ، که  
ماته ریالیزم جیدییه ؛ به ڕێکه وتیش نه بووه  به  ڕاڕه وێکی شۆڕشگێرانه . له به رئه وه یه  
شۆڕش���گێڕه کان جیدین. ئه وان له ڕێگه ی ئه و جیهانه وه ، که  ده یانچه وس���ێنێته وه  
خۆیان ده ناس���ن و ده یانه وێت بیگۆڕن. ئه وان له گه ڵ دوژمنه  کۆنه کانیاندا، ئه وانه ی 
له ڕێگه ی جیهانه وه  خۆیان ده ناسن هاوڕان. هه موو بیرۆکه یه کی جیدی له نێو جیهاندا 
خه س���تده بێته وه ؛ چڕتری ده کات؛ وه الدانی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تییه  له پێناوی 
جیهاندا. مرۆڤی جیدی س���ه ر به  جیهانه  و به ته نیا بێده رامه ته . ته نانه ت ناتوانێت 
بیر ل���ه  ده رچوون له نێو جیهان بکاته وه . ئه و بوونی به ردی به  خۆی داوه  و له نێو 
شته کانی جیهاندا شتێکی نه بزێوه . دروسته ، که  مرۆڤه  جیدیه که  ئاگایی سه ربه ستی 
ل���ه  خۆی ده ش���ارێته وه ؛ له نێو بڕوای خراپ���دا ده ژی و ده یه وێت خۆی وه کو ئاکام 
ببینێت. هه مووش���تێکیش ئاکامی ئه وه  و س���ه ره تای نییه . هۆی ئه مه شه  گوێ به  
ئاکامی کاره کانی ده دات. مارکس له پێشخستنی بابه ت و دواخستنی خۆدا پێشنیاری 

دۆگمای بنه ڕه تی ‘جیدی’ کردوه . مرۆڤ به  دانانی بوونی به  بابه ت جیدییه . 
یاریکردن، وه کو گاڵته جاڕییه که ی کیرکیگارد، خۆیه تی به رده دات. له  یاریکردندا 
م���رۆڤ یه که م بنه ڕه ته  و خۆی یاس���اکان داده نێت. ئایا بێجگه  له  ش���وێنکه وتنی 
یاس���اکان هیچ ئاکامێک���ی دیکه ی له دوایه ؟ کاتێک مرۆڤ ده زانێت سه ربه س���ته  و 
سه ربه س���تییه که ی به کارده هێنێت چاالکییه که ی ده بێت به  یاری. یه که م یاس���ای 
یاریکردن خودی مرۆڤه که یه ؛ مرۆڤ به  ڕێگای یاریکردن له  سروشتی ڕاده کات؛ به ها 
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به  یارییه که ی ده دات و به و یارییه ش ڕازیده بێت، که  خۆی یاساکانی بۆ داناوه . 
له  ئاکامدا و له م ڕووه وه  ڕاسته قینه یه کی بچوک دێته  جیهانه وه . له وانه یه  ئه و کاته ی 
مرۆڤ یارییه ک ده کات و خۆی به  داهێنه ری سه ربه س���تی یارییه که  داده نێت، گوێ به  
خاوه نێتی ش���تێک له نێو جیهاندا نه دات. ئامانجی ئه و له  وه رزش و یاریکردندا بوونی 
خۆیه تی له  شێوازێکی تایبه تیدا. ئه وه ش ئه و بوونه یه ، که  پرسیاری له باره وه  ده کات. 
مه به س���ت له م خااڵنه  ئ���ه وه  نییه ، که  ئ���اره زووی یاریک���ردن که منه کراوه یه . 
به پێچه وان���ه وه ، پێویس���ته  به و ئاکام���ه  بگه ین، که  لێ���ره دا ئ���اره زووی ‘کردن’ 
ده بێ���ت به  ئاره زوو بۆ ‘ب���وون’. کردنه که  نابێت به  واتا ب���ۆ خۆی؛ به ڵکو ده بێت 
سه ربه س���تییه کی ڕه ها به رجه س���ته  بکات، ک���ه  بوونی مرۆڤه که یه . ئ���ه م پڕۆژه  
تایبه تییه  پێویستی به  لێکۆڵینه وه  هه یه . ڕادکااڵنه  له  پڕۆژه کانی دیکه وه  جیاوازه . 
ده بێ���ت به  درێ���ژی په یوه ندییه که ی له گه ڵ پڕۆژه ی بوون ب���ه  خوا ڕوونبکه ینه وه ، 
که  له  قواڵیی بونیادی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تیدای���ه . به اڵم ڕوونکردنه وه که  لێره دا 
ناکه ی���ن؛ په یوه ن���دی به  ڕه وش���ته وه  هه ی���ه ؛ له محاڵه ته دا ده بێت هه ڵوێس���تێکی 
ڕه وش���تانه  له  ئاس���تی به هادا هه بێ���ت. له گه ڵ ئه مه ش���دا ئه و ڕاس���تییه  له ناونا

 چێت، که  ئاره زووی یاریکردن له  بنه ڕه ته وه  ئاره زووکردنه  بۆ بوون. 
س���ێ کاتیگۆرییه که ی ‘بون’، ‘کردن’ و ‘هه یه تی’ لێره دا و له  هه موو شوێنێکی 
دیکه دا بۆ دوو کاتیگۆری که مده که ینه وه ؛ ‘کردن’ گواس���تنه وه یه . ئه مه ش ئاره زوو 
ده کات ب���ه  ئ���اره زووی هه یه تی و ب���وون. زۆرکه میش هه ڵده که وێ���ت وه رزش هیچ 
هه ڵوێس���تێکی خاوه نێتی تێدا نه بێت. م���ن حه زده که م یارییه که م چاک بێت و ببم 
به  هانده ریش بۆ یاریزانه کان؛ لێره دا باس���ی ئاره زووی خاوه نێتی له  شتێکی جوان 
و ماس���ولکاوی ناکه م، که  له  ئاره زووکردنم بۆ خۆیه تی ده ره کی بوونم-بۆ-که سانی 

دیکه وه  هه ڵده قوڵێت. 
هه مووجاریک ئه م ئاره زووانه  ناچێته  ژووره وه  و بنه ڕه تیش نین. به اڵم له  وه رزشدا 
هه میشه  الیه نی خۆیه تی هه یه . وه رزش شێوه  گۆڕانێکی سه ربه ستی ژینگه یه  بۆ ئه و 
خه سڵه تانه ی پشتگیری کردنه که  ده که ن. ئه مه ش وه رزش، وه کو هونه ر، ده کات به  
داهێنان. ده شێ ژینگه  که  گۆره پانێکی به فرین یان لوتکه  لێژه کانی چیای ئه لپ بێت. 
بینینی ده بێت به  خۆیه تی و به چاو ده کرێت به  هێمایه کی بوون. ش���تێکی ده ره کی 
ڕووت و ش���وێنێکی ڕادیکاڵه ؛ ناجۆرییه که ی، دووباره  بوونه وه که ی و س���پێتیه که ی 
جه وهه ره که ی به  ڕووتی ده رده خه ن؛ بوون-له نێو-خۆ بوونی دیارده یه  و له  ده ره وه ی 
هه موو دیارده کان کتوپڕ خۆی ده رده خات. هه مانکات ڕه قی و چه قوه ستاوی الیه نی 
هه میشه یی و ده ره کی بوون-له نێو-ده رده بڕێت. هێشتا ئه م چێژوه رگرتنه  سه ره تاییه  
ب���ۆ من و به س نییه . ئه و بوونه -له نێو-خۆیه ی، ئه گه ر به  جه وهه ره  درێژ بووه که ی 
دێکارتی دابنێین، وه کو دیارده ی ش���تێک، که  بوونی من نییه  سه رس���امم ده کات؛ 
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من حه زده که م ئه و به ش���ێک بێت و له  بوونی منه وه  ده رچووبێت و به وش���ێوه یه ی 
هه یه  بمێنێته وه . ئه مه ش له و  بووکه  به فرینه یه یه  ده چێت مندااڵن دروس���تیده که ن؛ 
ئامانجه که  کردنی ش���تێکه  له  به فر؛ واته  فۆرمێکی بده یتێ، که  له  ئه س���توه که دایه  
و ئه س���توه که ش له پێناوی فۆرمه که دا هه یه . به اڵم ئه گه ر په یوه ندیم له گه ڵ کێڵگه  
به فراوییه که دا دروستبکه م هه مووش���تێک ده گۆڕێت. ته رازووی بوونی تێکده چێت؛ 
بوون���ی جیاجیا و پارچه پارچ���ه  ده بینرێت؛ په ڵه  و فڵچه  و بۆش���ایی ئینجه کانی 
ده رده خ���ه ن. ده توێته وه  و ده بێت به  ئ���او. من تاکو ئه ژنۆم ده چێته  نێو به فره وه ؛ 
ئه گه ر تۆپه ڵێک به فر هه ڵگرم، له نێو ده س���تمدا ده بێ���ت به  ئاو و ده ڕژێت؛ هیچی 
نامێنێته وه . ئه و بوونه -له نێو-خۆیه  شێوه  ده گۆڕێت و ده بێت به  هیچ. ئاره زووم بۆ 
خاوه نێت���ی به فره که  هه مانکات له ناوده چێت. هه روه ها، نازانم چی له و به فره  بکه م، 
که  ده یبینم و له نێو ده ستمدایه . ناتوانم باوه ش به  هه موو کێڵگه که دا بکه م؛ ته نانه ت 
ناتوانم، وه کو ئه و جه وهه ره ی خۆی له  بینینه که مدا ده رخس���ت پێکبهێنمه وه ، که  

کتوپڕ ڕووخا. 
خلیس���کانی س���ه ربه فر جواڵنی خێرا نییه  و لێزانینی ده وێت. هه روه ها منیش 
ده کات ب���ه  خاوه ن���ی کێڵگه  به فرینه که . ئێس���تا من ده مه وێت ش���تێکی لێبکه م. 
ئه م���ه ش ئه وه  ده گه یه نێت، من وه کو یاریزانی س���ه ر به فره ک���ه  به فره که  ده گۆڕم 
و واتای پێده به خش���م. ده بینم لێژاییه ک له به رده ممدای���ه  و ده بێت بیبڕم، دوایش 
به رده وامی و یه کێییه که ی ده دۆزمه وه . له محاڵه ته دا ئه مه  پێکه وه به س���تنه . له نێوان 
دوو چه مکی بڕاوه دا هه یه ؛ خاڵی س���ه ره تا و گه یش���تنه که  پێکه وه  ده به ستێته وه . 
م���ن له  داگه ڕانه که ش���دا چاو ده بڕمه  ئه و ش���وێنه ی ده مه وێ بیگه م���ێ و ڕووله و 
خاڵه ده که م. پێداگه ڕانه که  چاالکییه کی بزێوی ڕووت نییه ؛ تێهه ڵکێشه ی ڕیزکردن و 
په یوه ندییه کانیشه ؛ به وجۆره ی ئه ندازیارێک، )کانت( گوته نی، به کێشانی  هێڵێکی 
ڕاس���ت تێده گات، منیش به  ته ماشاکردنی کێڵگه  به فره که  تێیده گه م. هه روه ها ئه م 
ڕیزکردنه  په راوێزی نییه  و چڕه ؛ کێڵگه که  بۆ خۆی و له نێو خۆیدا یه کی نه گرتوه ؛ 
ئامانجه که  ئاش���کرا دیاره  و بابه ته  ویستراوه که شم ئه و خاڵه یه  له  قه راخ کێڵگه که  
ده یبینم، که  ده بێت بیگه مێ. شوێنه  به فرینه که  ته نێکی ڕه ق و به فراوییه ؛ بۆ ئه وه ی 
به  کۆتایی بگه م، به وجۆره ی که سێک بۆ گرتنی چه کوشه که  مافوره که ی ته نیشتی 

بۆ داکوتین نابینێت، منیش کێڵگه که  نابینم. 
هی���چ خاوه نێتییه ک ئه وه ن���ده ی خاوه نێتی ئامێ���ره کان ته واو نیی���ه ؛ لێره دا، 
چاالکی خاوه نێتی چاالکییه کی ته کنیکییه  بۆ سودوه رگرتن. کردنه که م به وجۆره ی 
چه کوشوه ش���اندنه که  واتای چه کوش���ه که  دیاریده کات، ده بێته  هۆی سه رهه ڵدانی 
به فره که . هه مانکات، بۆ ئه وه ی له  لوتکه ی به فره که  تێبگه م بۆچوونێکی دیاریکاوم 
هه ڵبژاردوه : ئه وه ش خێراییه کی دیاریکراوی منه ، که  ده توانم که م یان زۆرتری بکه م؛ 
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له و خێراییه وه  کێڵگه که  ده بێت به  بابه تێکی جیاوازتر له  خۆی و به پێی خێراییه که  
ده گۆڕێت. خێراییه که  شته کان به  ویستی من کۆده کاته وه ؛ بیر له و ناوچه یه  بکه وه  
به  پێ، ئوتۆمۆبیل، ش���ه مه نده فه ر یان پاس���کیل پیای���دا گه ڕاویت. بۆچوونه کانت 
به گوێ���ره ی خێراییه کانیان ده گۆڕێن. دووری )بێزی���ه ر( له  )ناربۆنه وه(  ده بێت به  
کاتژمێرێک، ڕۆژێک یان دوو ڕۆژی گه ش���ته که . که وابوو، من به گوێره ی خێراییه که  
سه ربه ستانه  فۆرم به  کێڵگه  به فرینه که  ده به خشم. هه مانکات من کار له سه ر له شی 
خۆم ده که م. خێراییه که  به ته نیا فۆرم به س���ه ر بابه ته  ده ره کییه که دا ناسه پێنیت؛ 
مه ته ره کاه ش���ی دروس���تده کات. ئه و به فره ی له ژێر پای مندا ده ته پێت یان له نێو 
ده ستمدا ده توێته وه  له گه ڵ خێرایی چاالکییه که مدا ده بێت به  شتێکی ڕه ق؛ پشتگیری 
من ده کات. هۆکاری ئه مه ش الچوونی سوکی و نا-جه وهه ربوونییه که  ی له ناوچوونه  
به رده وامه که ی نییه . به پێچه وانه وه ، ئه و س���وکی، له ناوچوون و شلییه  نهێنییه یه ، 
سه رنجی من ڕاده کێشێت؛ ڕه ق و شل ده بێت تاکو پشتگیری له  من بکات. هۆکاری 
ئه مه ش بۆ په یوه ندی خاوه نێتیم له گه ڵ به فره که دا، که  خلیسکاندنه ، ده گه ڕێته وه . 
ئێمه  له دواییدا باس���ی ئه م په یوه ندییه  ده که ین. به اڵم ئێس���تا هه وڵده ده ین له  واتا 
جه وهه رییه که ی تێبگه ین. ئێمه  وا بیر له  خلیسکاندن ده که ینه وه ، که  له سه ر زه مین 
ده مێنێته وه . ئه مه ش دروسته . به دڵنیاییه وه ، من له سه ر ڕووی زه مین ده بم و ئه مه ش 
پێویس���تی به  لێکۆڵینه وه  هه یه . به اڵم تێهه ڵکێشه یه کی قوڵیشی هه یه . من ده زانم 
به فره که  له ژێره وه  خۆی گرتوه  تاکو من له سه ری بڕۆم؛ خلیسکاندنه که  چاالکییه که  
له  دووره وه ؛ له  خۆیه تیم بۆ مه ته ره که   به بێ ئه وه ی پێویست بکات ڕه تیبکه م دڵنیام 
ده کات. خلیسکاندن به پێچه وانه ی ڕه گداکوتانه . ڕه گه که  نیوه ی چۆته  ژێر زه مینه وه  
خۆی داکوتاوه ؛ بووه  به  به ش���ێک له  ژیانی گه ش���اوه ی زه وی؛ بۆ سودوه رگرتن له 
 زه وی ده بێت خۆی به  زه وی بکات. خلیس���کاندن، به پێچه وانه وه ، یه کێتی ماته ری 
له  قواڵییدا به بێ ئه وه ی بچێته  ناوه وه  ده ناس���ێت؛ له و خاوه ن ده سته اڵته  ترسناکه  
ده چێت، که  پێویس���ت ناکات بۆ ئه وه ی په یڕه وی فه رمانه کانی بکرێت زۆربکات و 
ده نگ به رزبکاته وه . له مه ش���ه وه  پێشنیاره  باوه که مان بیرده که وێته وه ، که  ده ڵێت، 
“ئه ی مرۆڤه  ته مه ن کورته که ن بخلیسکێن و بیر له  خواره وه  مه که نه وه”. مه به ست 
ئ���ه وه  نییه  له ش���ته کان قووڵ نه بیته وه  ، به ڵکو تێهه ڵکێش���ه کان به  قووڵی ببینه و 

کۆڵمه ده . 
خلیسکاندن خۆیه تییه  چونکه  تێهه ڵکێشه که ی پشتگیریده کات، له  خێراییه که دا 
ده بینرێت و بۆ خلیسکه ره که  له  کاتی خلیسکاندنه که دا دروسته . ڕه قی به فره که  ته نیا 
بۆ من کاریگه ره  و واتا به خشه ؛ نهێنییه که ، که  به فره که  بۆ منی ئاشکرا ده کات و 
له پشتی منه وه  نابێت به شتێکی ڕاست. خلیسکاندن په یوه ندییه کی مێژوویی نێوان 
ت���اک و ماته ر ده رده خات؛ مه ته ره که   خۆی به  ڕه قی کۆده کاته وه  تاکو من بگرێت. 
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له پش���تی منه وه  به  ماندوویی په رشوباڵو ده بێته وه . به  تێپه ڕبوونه که  ئه وه ی بۆ من 
گرنگه  ده دۆزمه وه . بیرۆکه ی خلیسکاندن خودی خلیسکاندنه ، که  هیچ ئاسه وارێک 
له پاش خۆی جێناهێڵیت. خلیس���کاندنی س���ه رئاو له  پاش به له مه وه  یان به له می 
ماتۆڕییه وه ، له م دواییه دا دروس���تکراوه ، نموونه ی وه رزش���ی ئاوییه . خلیسکاندنی 
سه ربه فر که متر ته واوکۆیه ؛ ئاسه وارێک له  پاش من جێده هێڵێت. یارییه کی که متره  
ئه گه ر خه ڵک���ی ئه م یارییه  بکه ن و گوێ نه ده ن���ه  که مییه که ی، هۆکاری دیکه یان 
به ده س���ته وه  هه یه . له کاتێکدا ئاسه واری خلیس���کاندنه که مان پاش خۆمان له سه ر 
به فره که  ده بینین که مێک توش���ی نائومێدی ده بی���ن. چه ند خۆش ده بوو به فره که  
بچوایه ته وه  ش���وێنی خۆی! هه روه ها ئێمه ش له گه ڵ خلیسکاندنه که مان له  لوتکه ی 
چیاکه وه  حه زده که ین ئاسه وار پاش خۆمان جێنه هێڵین. ده مانه وێت به فره که  وه کو 
ئاوه که  ڕه فتار بکات. له به ر ئه مه  خلیس���کاندن ل���ه  داهێنانێکی به رده وام ده چێت. 
خێراییه که ش هێمایه  و ئاماژه  بۆ ئاگامه ندی ده کات و کاریگه رێتی به سه ر ماته ره  که وه  
دیاریده کات. ده رخس���تنی یه کگرتنه که  تێهه ڵکێش���کردنه  خه س���ته که ی کێڵگه ی 
به فره که ، که  ده بێت به  ته نێکی ڕێکخراو بۆ س���ود لێوه رگرتن، به وجۆره ی سود له  
چه کوش���ه که  یان ده زگایه ک وه رده گرین و به  ئاس���انی دێته  ژێر ده ست، به رده وام 
له  داهێناندا ده بێت؛ به فره که  به  خلیس���کاندنه که  ڕه ق ده بێت و له  ده سته مۆکردنی 
له ش���ی ڕووتی ئافره ته که  له  ده س���ت له ملکردنه که دا ده چێ���ت. به اڵم، به فره که  له  
ده ره وه دا ده مێنیته وه  و ده س���تمان نایگاتێ؛ له ڕوویه که وه ، چاالکی خلیسکێنه ره که  
الیه ن���ه  هێزه کییه کانی به فره که  ده خاته  به رچ���او. ڕه قی و یه کالیه نی ماته ره  که  له  
وه رزشه که یدا ئاشکرا ده بێت. ڕه قی و یه کالیه نییه که شی خه سڵه تی ما ته ره  که ن. ئه م 
تێهه ڵکێشکردنه ی خۆ و نا-خۆ له  چاالکی وه رزشزانه که دا به وجۆره ی له  بیرکردنه وه  
و به رهه می هونه ریشدا هه یه ، به جه ختکردنی مافی یاریزانه که  له سه ر و به فره که وه  
ده رده بڕێت. من هه زارجار خۆم گواس���تۆته وه  و به خێراییه که م کارمکردۆته  س���ه ر 

هێزی خه ستبوونه وه که ؛ که  من خاوه نیم. 
ئه مجۆره  خاوه نیتییه  له  وه رزش���دا دژوارییه ک���ی دیکه ی تێدایه . پێش داگه ڕانم 
به  لوتکه  به فرینییه که دا ده بێت پیایدا هه ڵگه ڕێم و بچمه  س���ه ری. پێداهه ڵگه ڕانه که  
به رگریکردنێکی دیکه ی به فره که م نیش���انده دات. من به ماندووبوونه که م هه ست به  
به رگریکردنه که ی ده که م. هه موو ساتێکیش نزیکبوونه وه ی سه رکه وتنه که م ده پێوم. 
لێره دا، به فره که  و بوونی که س���انی دیکه  و چه مکه  باوه کانی، وه کو ‘تێپه ڕکردن’ ، 
‘داگیرک���ردن’ ، ‘کارامه ‘ و هتد له ی���ه ک ده چن. په یوه ندی نێوان من و به فره که  به  

په یوه ندی نێوان خاوه ن کۆیله و کۆیله  داده نێن. 
ئه م خاوه نێتییه ی له  هه ڵگه ڕانه که دا ده بینرێت له  مه له وانیشدا هه یه . ئه و سه ره ی 
ئااڵکه ی لێدانراوه  ده بێت خاوه نێتی ئه و س���ه ره ی ئااڵکه ی لیدانراوه  بکه ین. بنه مای 
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وه رزش، که واب���وو، به تایبه تی ئه و وه رزش���انه ی له  ده ره وه ی ه���ۆڵ و یاریگاکاندا 
ده کرێن، داگیرکردنی ته نه  گه وره که ی زه مین و هه واو ئاوه ، که  له وه وپێش سودیان 
لێوه رنه گی���راوه . خاوه نێتیش له  هه موو حاڵه ته کاندا پرس���یاری له با ره وه  ده کرێت. 
هونه ر، زانس���ت و یاریکردن چاالکین بۆ وه ده س���تهێنانی خاوه نێتی له ودیو بابه ته  

کۆنکرێتییه  ویستراوه که وه ، که  خودی بوونه  یان بوونه  ڕه ها له نێو-خۆکه یه . 
ئۆنتۆلۆج���ی فێرمانده کات له  بنه ڕه تدا  ئاره زوو ئاره زووکردنه   بۆ بوون. ئه مه ش 
په یوه ندی به  خه سڵه تی که می و سه ربه ستی بوونه وه  هه یه . هه روه ها، فێرمانده کات 
ئ���اره زوو په یوه ندییه  به  هه بوویه کی کۆنکرێتییه وه  له نێو جیهاندا و ئه و هه بووه ش 
بوون-له نێو-خۆی���ه ؛ فێرمانده کات په یوه ندی نێوان ئه و بوون-له نێو-خۆیه  و ئاره زوو 
خاوه نێتیی���ه . لێره دا له ب���ه رده م دووالیه نی ئاره زوودا ئام���اده  ده بین: له الیه که وه ، 
ئاره زوو ئاره زوکردنه  ب���ۆ بوونێکی دیاریکراو، ک���ه  بوونێکی-له نێو-خۆی-بۆ-خۆی 
هه ی���ه  و نموونه ییه : له الیه کی دیکه وه ، ئ���اره زوو له زۆرحاڵه تدا په یوه ندییه  له گه ڵ 
بوون-له نێو-خۆی هه ڵک���ه وت و کۆنکرێتیدا، که  پڕۆژه ی خاوه نێتی هه یه . ئایا ئه م 
دووالیه نه  به سه ریه کدیا زاڵده بن؟ هاوته راز داده نرێن؟ ئێمه  ده توانین له  بنه ماکانی 
سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی دڵنیابین ئه گه ر ئۆنتۆلۆجی پێناسه ی په یوه ندی 
نێوان ئه و دووجۆر بوونه  و خاوه نێتییه که  بکات. ئێس���تاش هه وڵده ده ین ئه م خاڵه  

ڕوونبکه ینه وه . 
ئای���ا مه به س���تمان له  ‘خاوه نێتی’ چیی���ه ؟ یان چی ل���ه  داگیرکردنی بابه تێک 
تێده گه ی���ن؟ ئێمه  کاتیگۆری ‘کردن’مان که مکرده وه  تاکو کاتیگۆریه کانی ‘بوون’ و 

‘هه یه تی’ ببینین. ئایا ده توانین ئه مه  له گه ڵ کاتیگۆری ‘هه یه تی’دا بکه ین؟ 
ئاش���کرایه ، له زۆر حاڵه ت���دا، داگیرکردنی بابه تێک له وه دایه  بتوانیت س���ودی 
لێوه رگری���ت. به اڵم زۆر له گه ڵ ئ���ه م بۆچوونه دا هاوڕا نیم. من ل���ه  قاوه خانه که دا 
س���ود له  لێوان و قاپه که  وه رده گرم، به اڵم نابم به  خاوه نیان. سود له  تابلۆی سه ر 
دیواره که  وه رناگرم، که چی من خاوه نیم. ئه و مافه ی بۆ له ناوبردنی بابه تێک هه مه ، 

که  من خاوه نیم هه ندێکجار دروست ده رناچێت. 
پێناسه کردنی خاوه نێتی له سه ر ئه م مافه  ده بێت به  پێناسه یه کی ڕووتکراوه . له  
کۆمه ڵگایه کدا، که  پالنی ئابووری بۆ داده نرێت خاوه ن کارخانه یه ک مافی خاونێتی 
کارخانه که ی هه یه ، به اڵم مافی داخستنی پێنادرێت. له  ڕۆما خاوه ن کۆیله  ده یتوانی 

کۆیله ی هه بێت، به اڵم مافی کوشتنی کۆیله که ی پێنه ده درا. 
ئایا مه به ست له  مافی له ناوبردن یان سودوه رگرتن چییه ؟ ئه م مافه  من ده خاته سه ر 
زه مینه یه کی کۆمه اڵیه تی و پێناس���ه ی خاوه نێتیش له س���ه ر ئه و زه مینه  ده کرێت. 
هه روه ها، ماف نه رێیه کی ڕووته  و سنوره  بۆ ڕێگرتنی که سانی دیکه  له  سودوه رگرتن 
و له ناوبردنی ئه و ش���تانه ی هه مه . بێگومان، ده توانین پێناسه ی خاوه نێتی له سه ر 
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کارکردنی کۆمه اڵیه تی بکه ین. به اڵم، له پێش هه موو شتێکدا، هه رچه نده  کۆمه ڵ مافی 
خاوه نێتی به گوێره ی یاسا ده سه لمێنێت، هێشتا په یوه ندی خاوه نێتی دروستناکات. 
ئه وپه ڕی ده توانێت بیکات به  یاسایی. ئه گه ر خاوه نێتی بخرێته  ئاستی پیرۆزییه وه  
ده بێ���ت له نێوان بوون-بۆ-خ���ۆ و بوون-له نێو-خۆیه کی کۆنکرێتیدا په یوه ندی بێت. 
ئه گه ر بیر له  داهاتووی ڕێکخراوێکی کۆمه اڵیه تی بکه ینه وه ، که  خاوه نێتی تاکه که سی 
تیادا ناپارێزرێت و داگیرده کرێت ئه وه  ناگه یه نێت په یوه ندی خاوه نێتی له ناوده چێت؛ 
له گ���ه ڵ په یوه ندی تایبه تی نێوان مرۆڤ و ش���ته کاندا ده مێنێت���ه وه . له  کۆمه ڵگا 
سه ره تاییه کاندا، که   په یوه ندی هاوسه ریبوون نه کرابوو به  یاسا و میراتی له  دایکه وه  
ده ستیپێده کرد، په یوه ندی سێکسی، له  شێوه ی دۆستایه تیشدا بووبێت، هه رهه بوو. 
که وابوو، پێویسته  خاوه نێتی و مافی خاوه نێتی له یه کدی جیابکه ینه وه . له به رهه مان 
هۆکار، پێناس���ه که ی پرۆدۆن، که  ده ڵێت، “خاوه نێت���ی دزیکردنه “ ڕه تده ده مه وه . 
بێگومان خاوه نێتی له  دزییه وه  په یدا ده بێت یان له  پێناوی خاوه نێتیدا که س���ێکی 
دیکه  ت���ااڵن ده که ین. دزێک خۆی به  خاوه نی پاره  دزراوه که ی داده نێت. که وابوو، 
کێشه که مان روونکردنه وه یه کی ته واوی په یوه ندی نێوان دز و شته  دزراوه کان و ئه و 

شتانه یه  ڕه وایانه  به  یاسا بوون به  ماڵ. 
ئه گه ر بیر له و بابه ته  بکه مه وه ، که  ماڵی منه ، ده بینم خه سڵه تی بوونی به ته واوی 
ئام���اژه  بۆ ناولێنانی ده ره کی و بابه ت���ه  ده ره کییه که  بۆ من ناکات؛ به پێچه وانه وه ، 
خه س���ڵه ته که  به  قووڵ���ی کاریتێده کات؛ بۆ من و که س���انی دیکه ش ده ریده خات، 
که  به ش���ێکی بوونی بابه ته که یه . له به ر ئه مه ش���ه  له  کۆمه ڵگا سه ره تاییه کاندا به  
هه ندێک که سیان ده گو وت، ‘داگیرکراو’ ، واته  سه ر به  شتێکی دیکه یه ... بۆ ئه مه ش 
مردووه کانیان به  که لوپه له کانیانه وه  ده ناشت، تاکو له دواییدا به کاریان بهێنن. هه ڵبه ته  
ئه و کاته ی ئه مجۆره  که لتووره  س���ه ریهه ڵدا وا بیری لێنه ده کراویه وه . که لوپه له کان 
خه س���ڵه تی مردووه که یان هه ڵده گرت و هه مووی بوونی ئه ویان پێکده هێنا؛ ناشتنی 
مردووه که  به بێ که لوپه له کانی، وه کو ناشتنی الشه که ی به بێ قاچه کانی بوو. الشه  
و لێوانه که ی ئاوی پێده خوارده وه  له گه ڵ چه قۆکه ی که سه  مردووه که یان پێکده هێنا. 
س���وتاندنی بێوه ژنیش له  ناوچه ی )ماله بار( له گه ڵ الش���ه ی م���ردووی مێرده که دا 
سه ربه م بنه مای په یوه ندییه یه ؛ ژنه که  بوونێکی داگیرکراوی هه یه ؛ پیاوه  مردووه که  
له گه ڵ خۆی���دا ده یباته  نێو گۆڕ. به گوێره ی کۆمه ڵ و یاس���ای ئه و کۆمه ڵه  ژنه که  
الشه یه کی مردووه ؛ سوتاندنه که  یارمه تی ده دات به  مافی مردن له ده ست ئه م مردنه  
ده ربازبێت. ئه و بابه تانه ی ناخرێنه  نێو گۆڕه که وه  ده بن به  دێوه زمه . خێو بیرۆکه ی 
داگیرکردنی خانویه ک ]له الیه ن هێزێکی نادیاره وه [ ده کات به  بیرۆکه یه کی کۆنکرێتی. 
ل���ه  کاتێکدا ده ڵێین، خانوه که  خێوی تێدایه  مه به س���تمان ئه وه یه  پاره  و هه وڵدان 
کارناکه نه  سه ر ڕه هه ندی مێتافیزیکی و فاکتۆری ڕه های خاوه نێتییه که ی که سه که ی 
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پێشو. دروسته ، که  ئه و خێوانه ی له نێو قه اڵ کۆنه کاندا هه ن)الریس(ی نزمن. به اڵم 
ئه مانه  بێجگه  له و نهۆمانه ی خاوه نێتی به سه ر دیواره کانه وه  چین؟ یه که م، ده ربڕین 
بۆ دیاریکردنی په یوه ندی نێوان ش���تێک و خاوه نه که ی به ته واوی ده چێته  ناوه وه ی 
چه مکی خاوه نێتییه وه ؛ مه به س���ت له  داگیرکردن ئه وه یه  که سێک خاوه نی تۆ بێت. 
واته ، بابه ته  داگیرکراوه که  ده ستی له  بوونی دراوه . هه روه ها له ناوبردنی خاوه نه که  
ده بێته  هۆکاری له ناوبردنی مافی داگیرکراوه که . به پێچه وانه ش���ه وه ، مانه وه ی شته  
داگیرکراوه ک���ه  ده بێته  هۆکاری مانه وه ی مافی خاوه نه که . به ندی خاوه نێتی به ندی 
ن���اوه وه ی بوونه . م���ن له نێو بابه ته  داگیرکراوه ک���ه دا خاوه نه که ی ده بینم. ئه مه ش 
گرنگی پاشماوه  کۆنه کانه ؛ مه به ستمان ته نیا پاشماوه ی ئایینی نییه ، به ڵکو هه موو 
که لوپه له کانی مرۆڤێکی ناوداریشه ، که  له وانه یه  ئه و مرۆڤه  بناسین.)بۆنموونه ، بیر 

له  مۆزه خانه ی ڤیکتۆرهۆگۆ یان که لوپه له کانی بلزاک و فلوبێرت بکه وه .(
ئه م به ن���ده  ئۆنتۆلۆجییه  ناوه کییه  له نێوان ش���ته که  و خاوه نه که یدا بیردۆزه ی 
خاوه نێتی ڕیالیستانه  ڕاڤه ناکات. ئه گه ر پێناسه که مان بۆ ڕیالیزم، وه کو خۆ و بابه ت 
به  دوو الیه نی سه ربه خۆ دابنێت و دروستبێت، ئه وا بۆ خاوه نێتی به کارنایه ت. به اڵم 
زانیمان که  بوونی جه وهه ری ب���ه  بابه ته  زانراوه که  ده درێت. ئه مه ش بۆ خاوه نێتی 
ده بێت: ش���ته  داگیرکراوه که  بوونی خۆی هه یه ، شتێکه  به رده وام و له  کات-به ده ر. 
که وابوو، ده بێ سه ربه خۆیی پێببه خشین. جه وهه رێک نابێت به  خاوه نی جه وهه رێکی 
دیکه . ئه گه ر خه سڵه تی ‘داگیرکردن’ به  شتێک بده ین. له به ر ئه وه یه ، که  په یوه ندی 
بنه ڕه تی و ناوه کی بوون-بۆ-خۆ له گه ڵ بوون-له -نێو خۆدا، که  ده بێت به  خاوه نێتی 
ل���ه  نات���ه واوی بوون-بۆ-خۆوه  په یدا ده بێت. ئه وه ش دروس���ته ، ک���ه  بابه ته که  به 
 داگیرکردنی کارناکرێته  سه ری و وه کو بابه تی زانین وایه . به بێ ده ستلێدان)مه گه ر 
له و حاڵه ته دا بابه ته  داگیرکراوه که  مرۆڤێکی دیکه ، بۆنموونه  کۆیله  یان له شفرۆشێک 
بێت( ده مێنێته وه . ئه مه ش کارناکاته  س���ه ر واتاکه ی؛ واتاکه ی ئه م خاوه نێتییه  بۆ 

بوون-بۆ-خۆ ده رده خات. 
ئه گه ر خاوه ن و ش���ته  داگیرکراوه که  له  په یوه ندییه کی ناوه کییدا له سه ر که می 
بوونی بوون-بۆ-خۆ یه کبگرن، ده بێت واتا و سروش���تی ئه و یه کگرتنه  دووالیه نییه  
ڕوونبکه ین���ه وه . له ڕاس���تیدا، په یوه ن���دی ناوه ک���ی تێهه ڵکێش���ه یه  و کارده کاته  
س���ه ر هه ردوو الی���ان. واته ، هه ردوو الیه نه که  به  بیرۆکه  ڕاس���ته قینه یه کی تایبه ت 
دروس���تده که ن. خاوه نێتی یه کگرتنه  له گه ڵ بابه ته ک���ه دا. حه زکردن له  بابه تێکی 
دیاریکراو حه زکردنێکی ساده  بۆ ئه و بابه ته  نییه ؛ ئاره زووکردنه  له  یه کگرتن له گه ڵ 
بابه ته که دا و به س���تنی په یوه ندییه کی ناوه کییه  له  شێوازی یه کگرتنی “داگیرکه ر و 
داگیرکراوه که دا.” ئاره زووک���ردن له  هه یه تی ده بێت به  ئاره زووی په یوه ندی له گه ڵ 

بابه تێکدا و له  په یوه ندییه کی دیاریکراو له گه ڵ بووندا. 
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له گ���ه ڵ دامه زراندن���ی په یوه ندییه ک���ه دا، به وجۆره ی ته ماش���ای هه ڵوێس���تی 
زانس���تکاره که ، هه نه رمه نده که  و وه رزشزانه که مان کرد، بۆ ئێمه ش سودی ده بێت. 
له  هه ڵوێستی هه ریه کێک له واندا شێوازێکی خاوه نێتیمان دۆزییه وه . ده رکه وت، که  
بابه ته که  جۆرێکه  له  هه ڵقواڵوی الیه نی خۆیه تیمان و له ده ره وه شدا سه ربه خۆییه که ی 
پارێزراوه . “هی منه “، وه کو په یوه ندی بوون له نێوان الیه نێکی خۆیه تی ڕه های من 
و الیه ن���ی ده ره کی ڕه های ئه وه ی من-نییه  دامه زرا. له نێو هه مان س���ازاندنی خۆ و 
نا-خۆدا و نا-خۆ و خۆدا س���ه ریهه ڵدا. به اڵم، پێویسته  له  باسی ئه م په یوه ندییه دا 
وریاتر بین. له  پڕۆژه ی خاوه نێتیدا ڕووبه ڕووی بوون-بۆ-خۆ ده بینه وه.  س���ه ربه خۆ 
و جیا له و ئه گه ره وه  ڕاده وه س���تێت، که  ئه وه . ئه و ئه گه ره ش ئه گه ری داگیرکردنی 
بابه ته . هه روه ها، ئ���ه و به هایه ش ده بینین، که  ده بێت به  دێوه زمه ی بوون-بۆ-خۆ، 
وه کو بیرۆکه ی هه مووی بوون و یه کگرتنه که  دروس���تیده کات. که وابوو، خاوه نێتی 
په یوه ن���دی بوونه  له نێ���وان بوون-بۆ-خ���ۆ و بوون-له نێو-خۆیه ک���ی کۆنکرێتیدا و 

یه کگرتنه که ی نێوانیان پێکده هێنێت. 
خاوه نێتی واته  شتێک هه یه  بۆ منه ؛ واته ، من کۆتاییه کی تایبه تی ئه و بابه ته م. 
ئه گه ر خاوه نێتی به ته واوی شتێکی دراوبێت که سه که  ده بێت به  خاوه نی بابه ته که . 
م���ن ئه و پاندانه م هه ی���ه ؛ واته  ئه و پاندانه  بۆ من هه یه  یان بۆ من دروس���تکراوه . 
له س���ه رو ئه م���ه وه ، من ئه و بابه ته ی ده یخوازم دروس���تده که م. دابه ش���کردنی کار 
بناخه ی ئه م په یوه ندییه  له قده کات، به اڵم له ناوینابات. خۆشگوزه رانی له  پله وپایه  
نزمکردنه وه یه تی؛ له خۆشگوزه رانییدا من بابه تێکم هه یه  که سانی دیکه )وه کو کۆیله  
یان نۆکه ره کانی نێوماڵ( بۆ من دروس���تیان کردوه . خۆش���گوزه رانی ش���ێوازێکی 
خاوه نێتییه ، به اڵم س���ه ره تاییه . له نێو کۆمه ڵدا، کاتێک باس���ی دابه ش���کردنی کار 
ده که ین، ئه م په یوه ندییه  س���نوردارده کرێت و داده پۆش���رێت، به اڵم خه فه ناکرێت. 
ئه و بابه ته ی هه مه  ئه وه یه ، که  کڕیومه . پاره  ده بێت به  ده س���ته اڵتی من؛ ئامێرێکه  
بۆ خاوه نێتی. له به ر ئه مه ش، بێجگه  له  حاڵه ته  نائاس���اییه کانی چاوچنۆکی، پاره  
بۆ ئه گه ری کڕین ده ورده بینێت؛ ش���تێکی که م خایه نه  و بۆ ده رخس���تنی بابه ته که  
دروس���تکراوه  و بوونێکی گوێزراوه ی هه یه . به اڵم بۆ من ده س���ته اڵتێکی داهێنه ره : 
کڕین���ی بابه تێک، وه کو داهێنانی بابه ته که  کارێکی هێماییه . له به ر ئه مه یه  پاره  به  
ده سته اڵت داده نرێت. له به ر ئه وه  نییه  ده توانین ئه وه ی ئاره زوومانه  پێی په یدابکه ین 
به ڵکو نوێنه ری کاریگه رێتی ئاره زووه که ش���مه . ش���تێکی به رزه  ڕووه و بابه ته که  و 
نوێنه ری په یوه ندییه  جادوگه رییه که مه  له گه ڵ بابه ته که دا. پاره  په یوه ندی ته کنیکی 
نێ���وان خۆ و بابه ت داده پوش���ێت. ئاره زوو ده خاته گ���ه ر و ده بێت به  جادوی نێو 
داس���تانه  جادوگه رییه کان. له به ر ده م جانتایه ک پاره ی نێو گیرفانت ڕاوه سته ؛ ئه و 
شتانه ی بۆت دانراون نیو ساڵ که متر کۆنن. له م ڕووه وه ، پاره  به ندێکی خاوه نێتی 
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له نێوان بوون-بۆ-خۆ و هه موو بابه ته کانی نێو جیهان ده به س���تێت. به  هۆی پاره وه  
ئاره ز وو ده بێت به  زانیاری به خش و داهێنه ر. 

له  ڕێگه ی که مکردنه وه ی به رده وامی پله وپایه  به رزه که  به ندی داهێنانی نێوان خۆ 
و بابه ت ده مێنێته وه . هه یه تی، یه که مجار داهێنانه . که وابوو، به ندی خاوه نێتی به ندی 
داهێنانی به رده وامه ؛ ئه و بابه ته ی دامهێناوه  خراوه ته  نێو ژینگه ی منه وه ؛ بوونی به 
 هه ڵوێس���تی منه وه  گرێدراوه . چرای سه رمێزه که م گلۆپ و چه تری سه ری و وایه ری 
کاره باکه  نییه ؛ هێزێکی ڕووناکی تایبه ته  له سه ر مێزه که م و الی په رتووکه کانمه وه ؛ 
به  شه و ڕووناک که ره وه ی کاره کانمه و په یوه ندی به  خوێندنه وه  و نوسێنمه وه  هه یه . 
ڕۆش���ن و ڕه نگداره  به وجۆره ی من سودی لێوه رده گرم و به کاریده هێنم؛ له  ڕێگه ی 
س���ود وه رگرتنه که وه  هه یه . ئه گه ر له  مێز و کاره کانم جیابکرێته وه  و له سه ر زه وی 
دوکانێک له نێو شته کانی دیکه دا دابنرێت، چراکه م ڕادیکااڵنه  له ناوده چێت؛ نابێت به  
چرای من. به ڵکو ده بێت به  ئه ندامێکی جۆری هه موو چراکان و بۆ ڕه س���ه نی خۆی 
ده گه ڕێته وه . به م ش���ێوه یه  من له  بوونی ئه و شتانه ی هه مه  به رپرسم. به خاوه نێتی 
بوونیان ده گۆڕم. ژیانیشم داهێنانه ، چونکه  به  به رده وامی ژیان بابه ته کانیش ده بن 
به هی من. کۆمه ڵێک ش���تی کۆکراوه  له گه ڵ بوونی خۆمدا ده هێنمه  بوونه وه . ئه گه ر 

له  من دابڕێن، وه کو جیهانه که م ده مرن. 
به اڵم په یوه ندی ڕادیکاڵ و بنه ڕه تی داهێنان په یوه ندی ڕێژه نانه یه . ئه و گرفتانه ی 
توش���ی بیردۆزه ی جه وهه ری دێکارتی بوون یارمه تیم���ان ده ده ن ئه م په یوه ندییه  
بدۆزین���ه وه . ئ���ه وه ی دایده هێنم خودی خۆمه  ئه گه ر داهێن���ان ده رهێنانی فۆرم و 
ماته ر بێت بۆ بوون. تراجیدیای داهێنه ری ڕه ها، ئه گه ر داهێنه ر هه بێت، نه شیاوی 
ده رچوون���ه  له  بوونی خۆی���ه وه  به ره و ده ره وه چونکه  ئ���ه وه ی دایده هێنێت بوونی 
خۆیه تی. چۆن شتێکی داهێنراو، که  فۆرم و ماته ری سه ر به  بوونی منه  ده ره کییه  و 
سه ربه خۆیی خۆی ده پارێزێت؟ ته نیا شتێکی نه جواڵ و ده توانێت ڕایگرێت. ئه و شته  
نه جواڵوه ش پێویس���ته  من به رده وام به  داهێنان ڕایوه ستێنم. به و ڕاده یه ی خۆم به  
داهێنه ری بابه ته کان ده بینم به  په یوه ندیش خاوه نێتی بابه ته کان ده که م به  موڵکی 
خۆم. پاندان و سه بیلی جگه ره که م، جلوبه رگ و مێزه که م و خانوه که م منن. کۆی 
هه موو ئه و ش���تانه ی هه مه  کۆی بوونی منه . من ئه وه م، که  هه مه . کاتێک ده س���ت 
له  لێوانه که  ده ده م ده س���ت له  بوونی خۆم ده ده م. ئه و شاخه ی پیایدا هه ڵده گه ڕێم 
بوونی خۆمه  و ده مه وێت پیایدا س���ه رکه وم؛ کاتێک به  لوتکه که ی ده گه م و له وێوه  
ته ماشای دامانی چیاکه  ده که م من خودی دیمه نه که م؛ دیمه نه  گه وره که  بوونی منه  

له  ئاسۆدا چونکه  به  هۆی منه وه  و بۆ من هه یه . 
داهێنان چه مکێکی چاوبرس���ییه ، به جواڵنه وه  هه یه  و به  وه ستان ونده بێت. ئه گه ر 
به زۆریش وه ریگری���ن، هه رله ناوده چێت؛ من به  ته نیا الیه نی خۆیه تیم ده دۆزمه وه  یان 
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ڕووبه ڕووی ماته ر ێکی ڕووتی ناجۆر ده بمه وه ، که  هیچ په یوه ندییه کی به  منه وه  نییه . 
مانه وه ی داهێنان له سه ر گۆڕانێکی به رده وام له  دۆخێکه وه  بۆ دۆخێکی دیکه  ڕاده وه ستێت. 
به وجۆره ی بابه تێک له نێو جیهانی مندا سه رهه ڵده دات ده بێت ئه ویش به گشتی من بێت و 
منیش نه بێت. ئه مه ش له  خاوه نێتیدا هه یه . بابه ته  داگیرکراوه که  داهێنانێکی به رده وامه ؛ 
به اڵم سه ربه خۆشه  و بوونێکی-له نێو-خۆیه . ئه گه ر پشتی تێبکه م وننابێت؛ ئه گه ر دوور 
بکه ومه وه  بوونم الی مێزه که وه ، له نێو ژووره که دا یان له نێو جیهاندا ده ستنیشانده کات. 
به اڵم له سه ره تاوه  مه حاڵه  بچینه  ناوی. ئه و پاندانه  به ته واوی منه ، ته نانه ت کاتێک پێی 
ده نوس���م له  نوسینی جیاناکه مه وه . له الیه کی دیکه وه ، وه کو خۆیه تی؛ خاوه نێتی من 
نایگۆڕێت؛ ته نیا په یوه ندییه کی بیرۆکه یی له نێوانماندا هه یه . واته ، ئه گه ر سودبه خش 
بێت چێژ له  خاوه نێتییه ک���ه ی وه رده گرم. کاتێک بیر له  بوونی ده که مه وه  په یوه ندی 
خاوه نێتی نامێنێت. س���ه بیلی جگه ره که م له سه ر مێزه که  بوونێکی سه ربه خۆی هه یه . 
هه ڵیده گرم، هه ستیپێده که م و ته ماشایده که م تاکو په یوه ندی خاوه نێتییه که م له گه ڵیدا 
ببینم؛ ئه م جواڵنانه  چێژی خاوه نێتیم پێده به خش���ن. من هه ست به  بوونی بۆڕییه کی 
نه جواڵوی له داردروستکراو له نێو په نجه کانمداده که م. چێژوه رگرتنه که م به  به کارهێنان و 

سود به خشینه که یه وه  وه ستاوه . 
په یوه ن���دی به رده وام���ی داهێنان له نی���و خۆیدا ناکۆکیی���ه ک هه ڵده گرێت، که  
له گه ڵ س���ه ربه خۆیی بابه ته  داهێنراوه کاندا په یداده بێت. خاوه نێتی په یوه ندییه کی 
جادوگه رانه ی���ه ؛ من ئه و بابه تانه م، که  هه من، به اڵم ل���ه ده ره وه دا ڕووبه ڕووی خۆم 
ده بمه وه ؛ من وه کو ش���تێکی س���ه ربه خۆ له خۆم دروستیانده که م. ئه و شتانه ی من 
خاوه نیانم له ده ره وه ی بوونی مندا و خۆیه تی مندا هه ن. وه کو بوون-له نێو-خۆ له ژێر 
ده ستم ڕاده که ن. به اڵم له به ر ئه وه ی من هه میشه  له ده ره وه ی بوونی خۆمدام، وه کو 
ش���تێکی ناته واو خۆم ده ناسم. کاتێک ده بم به خاوه نی بابه تێک بوونم بۆ بابه ته که  
ده گۆڕم. له په یوه ندی خاوه نێتییدا الیه نی به ده سته اڵت بابه ته که یه ؛ به بێ بابه ته که  
م���ن بێجگه  ل���ه  خاوه نێتییه کی ڕووت، ناته واو، که  ت���ه واوی و پڕی به  بابه ته که وه  

به ستراوه ، هیچ دیکه  نیم. 
له  خاوه نێتیدا من ده بم به  بناخه  بۆ بوونم چونکه  له نێو بوون-له نێو- خۆدام. به و 
ڕاده یه ی خاوه نێتی داهێنانێکی به رده وامه  ئه وا بابه ته که  به  شتێکی داهێنراو له الیه ن 
خۆم���ه وه  ده بینم. له الیه کی دیکه وه ، له به ر ئ���ه وه ی داهێنان ڕێژه نه  ئه وا بابه ته که  
جارێک���ی دیکه  له  بوونی مندا ده توێته وه  و ده بێت به  من. له کۆتاییدا، مادام له نێو 
خۆیدای���ه ، ئه وا من نییه ، به ڵکو منم و ڕووم له  خۆم کردووه . ش���تێکه  ده ره کی و 

هه میشه یی، ناچێنه  ناخییه وه  و په یوه ندییه کی ده ره کی له گه ڵ مندا هه یه . 
مادام من په یوه ندییه کی ناجۆری بوون-له نێو-خۆم له گه ڵ بوونی خۆمدا هه یه ، ئه وا 
بناخه ی بوونمم. ئه مه ش پڕۆژه ی بوون-له نێو-خۆی-بۆ-خۆیه . ئه م بوونه  ئایدیاییه  
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ب���ه و بوونه -له نێو-خۆیه  دانرا، که  تیایدا بوون-بۆ-خۆ ده بێت به  بناخه ی بوونی یان 
ئه و پڕۆژه  بنه ڕه تییه ی، که  بوون-بۆ-خۆ نایه وێت تیایدا ببێت به  شێوازێکی بوون، 
به ڵک���و به و بوونه -له نێو-خۆیه ی هه یه . دووالیه نی بوون-بۆ-خۆیه که ی ده یه وێت ببن 
ب���ه  خاوه ن و بوون-له نێو-خۆکه ی داگیرده کرێت. له و بوونه  ده چێت ده یه وێت ببێت 
به  خاوه نی داهێنانی خۆی یان ببێت به  خوا. که وابوو، داگیرکه ر ده یه وێت خۆشی 
له  بوون-له نێو-خۆی خۆی یان بوونی ده ره کی خۆی وه رگرێت. له  خاوه نێتییدا من 
ئ���ه و بابه ته  ده دۆزمه وه ، که  وه کو بوون-بۆ-ئه وان وایه . له به ر ئه مه  س���ه رهه ڵدانی 
که س���انی دیکه  سه رسامم ناکات؛ ئه و بوونه ی که سێکی دیکه  حه زده کات بیهێنێته  
نێو جیهانه وه  منم-بۆ-که سانی-دیکه . ئه و بوونه یه  خۆشی لێوه رده گرم. خاوه نێتی، 
به مجۆره ، به رگریکردنه  له  خۆمان دژی که سانی دیکه . ئه وه ی هی منه  خودی منه  
له  ش���ێوازی نا-خۆیه تیدا و منیش بناخه  سه ربه سته که یم. ناتوانم جه ختی زۆریش 
له س���ه ر ئه و خاڵه  بکه م، که  ئه م په یوه ندییه  بیرۆکه یی و هێماگه ریانه یه . ئاره زووی 
بنه ڕه تیم بۆ بوون هه رگیز له  خاوه نێتیدا، وه کو نه خۆشه که ی فرۆید نییه ، که   گرێی 
ئۆدیبی هه یه  و خه و ده بینێت سه ربازێک)بۆنموونه  پاشای ڕووس(، که  نوێنه رایه تی 
باوکی ده کات ده کوژێت و ڕازی نابیت، منیش ڕازی نابم. له به ر ئه مه شه  خاوه نێتی 
الی خاوه ن وه کو ش���تێکی دراو به یه کجار له  ئه زه له وه  دراوه  و کاتێکی نه بڕاوه شی 
ده وێت لێیتێبگات. هیچ کارێکی تایبه تی سودوه رگرتن خۆشی خاوه نێتی به  ته واوی 
ده رناخات؛ ته نیا ئام���اژه  بۆ کرده وه کانی دیکه ی خاوه نێت���ی ده کات. هه ریه کێک 
ل���ه  ئه وان به هایه کی جادوگه رانه ی هه یه . پێش ئه وه ی پاس���کیلێکت هه بێت ده بێ 
ته ماشای پاسکیل بکه یت و ده ستی لێبده یت. به اڵم ده ستلێدان به س نییه ؛ گرنگه  
سواری پاسکیلێک ببیت و سوڕێک بده یت. ئه م سوارییه  سوپاسگوزاره ش به س نییه ؛ 
پێویسته  به  پاسکیله که  بۆ شوێنێک بڕۆیت. ئه مه ش ئاماژه  بۆ به کارهێنانی زۆرتر و 
گه شتی زۆرتر به ناو فه ره نسادا ده کات. ئه م گه شتانه ش ئاماژه  بۆ هه زار کرده وه ی 
دیک���ه ی خاوه نێتی ده که ن و ئه وانیش ئاماژه  بۆ ئه وانی دیکه  ده که ن. له  کۆتاییدا، 
به و جۆره ی پێش���بینی ده کرێت، نوس���ینی چه کی بانقێک به سه  تاکو من بکات به  
خاوه نی پاس���کیله که . به اڵم تێگه یشتن له  خاوه نێتییه که ی هه موو ژیانمی ده وێت. 
به  ده س���تکه وتنی بابه ته که  تێده گه م، که  خاوه نێتی پڕۆژه یه  و مردن له ناویده بات. 
ئێستا تێده گه ین بۆچی؛ چونکه  مه حاڵه  له  په یوه ندییه ک تێبگه ین هێماکردن ببێت 
به  خاوه نی. له ڕاستیدا، خاوه نێتی کۆنکرێت نییه . چاالکییه که ی ڕاسته قینه )وه کو 
خ���واردن و خواردنه وه  و نوس���تن( نیی���ه  تاکو به  هێما بۆ ئاره زوویه کی ناس���راو 
دابنرێت. ته نیا وه ک���و هێما هه یه ؛ هێماکان واتاکه ی بوونی و پێکه وه  لکاندنه که ی 
ده رده خ���ه ن. له ده ره وه ی به ها هێماگه رییه که یدا خۆش���ی لێوه رناگیرێت؛ ئاماژه  بۆ 
خۆشییه کی به رزی خاوه نێتی)ئه و بوونه ی بناخه ی خۆیه تی( ده کات. هۆی ئه مه ش 
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مه حاڵبوونی بڕوانامه  به  خاوه نێتی بابه تێک بوون-بۆ-خۆ توشی توندو تیژی ده کات 
تاکو له ناویبه رێت. له ناوبردن توانه وه ی ئه وشته  له  بوونی خۆمدایه ؛ ئه و ئاگره ی من 
به رمداوه ته  کێڵگه یه ک کارده کاته  سه ر یه کگرتنی من و کێڵگه که . کتوپڕ په یوه ندی 
بوون له  داهێنانه که دا وه رده چه رخێت؛ من ده بم به  بناخه ی کایه نه  سوتاوه که . من 
کایه نه که م چونکه  له ناویده به م. له ناوبردن باشتر له  داهێنان خاوه نێتی ده ناسێته وه . 
بابه ته  له ناوبراوه که  نامێنێت تاکو به رگری بکات. ئه و لێوانه ی له سه ر میزه که  دانرابوو 
من ش���کانم، هێشتا له وێیه ، به اڵم بووه  به  شه فافییه تێکی ڕه ها. من ده بینم هه موو 
هه بووه کان به زۆر س���ه پێنراون. ئه مه یه  ده رهێنه ره  سینه ماییه کان له  فلیمه کانیاندا 
نیش���انیده ده ن. بابه ته  له ناوبراوه که  له  ئاگامه ندی ده چێت هه رچه نده ، وه کو بوون-
له نێو-خۆیه ک ئومێدی چاکبوونه وه ی نییه . هه روه ها، من خاوه نیم. ئه و ڕاستییه ی من 
ده کات به وه ی هه م بابه ته  له ناوچووه که  ده پارێزێت. من له گه ڵ دروستکردنی خۆمدا 
ئه ویش دروس���تده که م؛ له م بۆچوونه وه  له ناوبردن له گه ڵ ناسینه وه ی لێپرسینه وه  

به رانبه ر هه موو ئه و شتانه ی هه یه ، داهێنانه . 
پێویس���ته  له ناوبردن بخرێته  ڕیزی ئه و کرده وانه ی خاوه نێتی داده مه زرێنن. زۆر 
ل���ه و کرده وانه ش بونیادێکی ڕوخێنه ریان له  ته نیش���ت بونیاده کانی دیکه وه  هه یه . 
به کارهێنان س���ودوه رگرتنه . سود له به کارهێنانی پاسکیله که م وه رده گرم و سواری 
ده ب���م؛ به رده وامی داهێنانێکی خاوه نێتی له  ڕوخانی به ش���ێکیدایه . به کارهێنانه که  
له به ر هه ندێک هۆکار په رێشانی دروستده کات، به اڵم خۆشییه کی نهێنیش ده هێنێت، 
که  وه کو خۆش���ی وه رگرتن له  خاوه نێتیی���ه ؛ چونکه  له  ئێمه وه  ده رده چێت و ئێمه  
که س���ه که ین به کاریده هێنین. ده بێت ئه و خاڵه  فه رامۆش نه که ین، که  ‘به کارهێنان’ 
واتای له ناوبردنی خاوه نێتی خۆشی وه رگرتنیش ده به خشێت. به کارهێنان له ناوبردنه ، 
خواردنه ؛ له ناوبردنی شتێکه  تاکو بیخه یته سه ر بوونی خۆت. ئه گه ر سواری پاسکیله که  
ببم به  کۆنبوونی تایه کانی په رێش���ان ده بم، چونکه  که س نادۆزمه وه  بۆم بگۆڕن؛ 
وێنه ی خۆشییه که ی له شم له سواربوونه که وه  وه ریده گرێت خاوه نێتییه کی له ناوبردنی 
“داهێنان-له ناوبردنه “. پاسکیله که  ده خشێ و به و جواڵنه ی من دروستیده که م ده بێت 
به  هی من و ده مگوێزێته وه . داهێنانه که  له س���ه ری مۆرده کرێت و له گه ڵ کۆنبوونی 
تایه کان، وه کو نیشانه ی خاوه نێتی به سه ر کۆیله وه ، خۆی ده چه سپێنێت. بابه ته که  
ب���ۆ منه  چونکه  من به کاریده هێنم؛ به کارهێنانی ئه و ش���ته ی م���ن خاوه نیم دیوی 

دووه می ژیانی منه . 
ئه م بۆچوونانه  یارمه تیمان ده ده ن باش���تر له  واتای هه ندێک له  هه س���تکردن و 
ئه و ڕه فتارانه  تێبگه ین، که  گوایه  که مناکرێنه وه ؛ بۆنموونه  س���ه خاوه تی. له ڕاستیدا 
دی���اری فۆرمێکی س���ه ره تایی له ناوبردنه . ئێمه  ده زانین ئاهه نگ���ی دیاریگۆڕینه وه  
ده بێته  هۆکاری له ناوبردنی چه ند که لوپه لێک. ئه م له ناوبردنه  بۆ که س���ێکی دیکه  



594

قه ده غه ن؛ دیارییه که  ده یبه ستێته وه . لێره دا گرنگ نییه  بابه ته که  له ناوبرابێت یان به  
که سێکی دیکه  درابێت؛ له هه ردوو حاڵه ته که دا ئاهه نگی دیاری گۆڕینه وه  له ناوبردن و 
به ستنه وه ی که سه که ی دیکه یه . من به  به خشین ئه و بابه ته  له ناوده به م. خه سڵه تی 
خاوه نێتی من بۆ بابه ته که  ده شارمه وه ، که  له نێو بوونیدایه  و له به رچاوم الی ده به م. 
وه کو په یوه ندیم له گه ڵ مێز و ژووره که مدا به  ئاماده نه بوو دایده نێم، س���ه خاوه تی، 
له به رئه م هۆکاریه ، ڕۆڵی ڕوخێنه ر ده بینێت. حه زکردن له  به خشینی که لوپه ل، که  
زۆرجار توشی چه ند که سێک ده بێت حه زکردنێکی قووڵه  له  ڕوخاندن؛ وه کو شێتییه  
یان خۆشه ویستییه  بۆ وردوخاش���کردنی بابه تێک. حه زه  قوڵه که ی له ناوبردن، که  
له سه خاوه تیدا هه یه  حه زکردنه  له  خاوه نێتی. هه موو ئه و شتانه ی وازیان لێده هێنم 
و ده یانبه خشمه وه  زۆر خۆشییان لێوه  وه رده گرم چونکه  ده مه وێت وازیان لێبهێنم؛ 
به خشینه وه  خۆشی پێگه یشتنێکی تیژ و کورته ، له  چێژوه رگرتنی سێکسی ده چێت. 
به خش���ینه وه  خۆشی وه رگرتنه  له و بابه ته ی هه ته  و ده یبه خشیته وه ؛ هه ڵوێستێکی 
خاوه نێتی ڕوخێنه رانه ی���ه . له هه مانکاتدا دیارییه که  جادو له و که س���ه  ده کات، که  
وه ریده گرێت؛ زۆری لێده کات داهێنه ربێت، به رده وام داهێنه رانه  ئه و به شه ی من، که  
نامه وێت و له ناومبردوه  و ته نیا وێنه که یم الماوه ، الی خۆی بهێڵێته وه . به خش���ین 
به کۆیله کردن���ه . به اڵم ئه م الیه نه ی دیاری به خش���ین بۆ ئێم���ه  گرنگ نییه  و ته نیا 
بۆ په یوه ندیمان له گه ڵ که س���انی دیکه دا باس���یده که ین. جه خت له سه ر ئه و خاڵه  
ده که ین، که  سه خاوه تی که منه کراوه یه ؛ به خشین خاوه نێتییه  له  ڕێگه ی له ناوبردنه وه  
و به کارهێنانی له ناوبردنه که ش���ه  بۆ به کۆیله کردنی که س���ێکی دیکه . سه خاوه تی، 
که وابوو، هه ستکردنه  و بوونی که سێکی دیکه  بونیاده که ی پێکده هێنێت. ئاماژه ش 
ب���ۆ خاوه نێتی به  ڕوخاندن ده کات. ل���ه م ڕووه وه ، زۆرتر به ره و نه بوون نه ک بوون-
له نێو-خۆمان ده بات)لێ���ره دا نه بوونی بوون-له نێو-خۆمان هه یه ، که  خودی بوون-
له نێو-خۆکه یه ، به اڵم وه کو نه بوون هێمایه  بۆ ئه و بوونه ی ده بێت به  نه بوونی خۆی(. 
ئه گه ر سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی له  که سێکدا خه سڵه تی سه خاوه تی بینی 
پێوس���یته  به دوای پڕۆژه  بنه ڕه تییه که یدا بگه ڕێت. پێویس���ته  بپرسێت بۆچی ئه و 
که سه  هه ڵیبژاردووه  به  ڕوخان خاوه نێتی بچه سپێنێت نه ک به  داهێنان. وه اڵمی ئه م 
پرسیاره  پیوه ندییه  بنه ڕه تییه که ی ئه و که سه ، که  که سایه تییه که ی پێکده هێنێت، 

له گه ڵ بووندا ده رده خات. 
مه به س���تمان له م ڕوونکردنه وه یه  ڕۆشنایی خستنه سه ری خه سڵه تی په یوه ندی 
خاوه نێتی و کارکردنی هێمایی هه موو کرده وه کان بوو، که  هه وڵی خاوه نێتی ده ده ن. 
پێویسته  ئه وه ش بزانین، که  هێما له گه ڵ بابه ته که یدا یه کناگرێت و شتێکیش نییه  
له ودیو ئاگامه ندییه وه  س���ه ریهه ڵدابێت، به ڵکو له  بونی���ادی بوون-له نێو-جیهانه وه  
په یدا ده بێت. له و به ش���ه دا باسی به رزێتیمان کرد، ئاماژه مان بۆ ئه و خاڵه ش کرد، 
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که  سیس���ته می ئامێره کان له نێو جیهاندا له  ئاکامی پڕۆژه دانانی من به ره و بوون-
له نێو-خۆ، وێنه ی ئه گه ره کانم، که  بوونی منن، په یدا ده بێت. به اڵم هه رگیز ناتوانم 
له گه ڵ ئه و وێنه یه ی جیهاندا ببم به  یه ک چونکه  ته نیا به  تێڕامانێک ده توانم خۆم له 
 شێوازی بابه تدا ببینم. مادام سوڕانه وه ی خۆ تێڕامانانه  نییه ، ئه وا به یه کدانانی ئه و 
بوونه ی هه مه  ده بێت به  شتێکی نا-بیردۆزه یی، که  “بوون-له نێو-خۆ”ی بوونی منه و 
به ب���ێ ئه وه ی من بزانم جیهانیش ئاماژه ی بۆ ده کات. منیش به  هۆی کاره کانمه وه  
ده توانم له گه ڵیدا بگونجێنم. له ئاکامدا، له  خاوه نێتیدا مه رج نییه  که س���ه که  بزانێت 
بابه ته که ی به ده س���ته وه یه ؛ به ڵکو خاوه نێت���ی واته  له نێو په یوه ندییه که دا بێت یان 
باشتره  بڵێین، خودی په یوه ندییه که  بێت. بابه ته  داگیرکراوه که  بۆ ئێمه  ڕاسته وخۆ 
خه س���ڵه تی ناس���راوی هه یه ، که  به ته واوی گۆڕانی به س���ه ردا ده هێنێت و ده یکات 
به و بوونه ی من خاوه نیم. به اڵم ئه م خه س���ڵه ته  نابێته  هۆکاری یه کگرتنه که ؛ ته نیا 
ب���ه  کردن خۆی ده رده خات. واتایه کی دیاریکراو ده به خش���ێت و له و ساته ش���ه وه  
ده مانه وێ���ت که مێک خۆمانی لێ دوور بخه ین���ه وه  و بیر له  بوونی بکه ینه وه.  به بێ 
ده رخستنی واتای بونیاده که ی خه سڵه ته که  له ناوده چێت. خۆ دوور خستنه وه که مان 
له ناوبردنی په یوه ندی خاوه نێتییه . له پێش���تر من له گه ڵ وێنه  گشتیه که دا مامه ڵه م 
ده کرد و نه مده زانی؛ س���اتێکی دیکه  و ئه و  وێنه گشتییه  ده ڕوخێ و منیش ناتوانم 
واتاکه ی له نێو پارچه کانیدا بدۆزمه وه . ئه مه ش له  نموونه ی به  نا-که سکردنی هه ندێک 
نه خۆش���دا، هه رچه نده  خۆیان نایانه وێت، ده بینرێت. که وابوو، به  زۆر ده بێت په نا 
بۆ سایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگه رایه تی به رین تاکو له  هه موو حاڵه ته کاندا واتای 
تێهه ڵکێشه ی خاوه نێتیمان بۆ ده رکه وێت، که  واتا گشتی و ڕووتکراوه که یمان له سه ر 

ئۆنتۆلۆجی دامه زراند. 
ئه وه ی باس���مان نه کردووه  واتای گش���تی بابه ته  داگیرکراوه که یه . ئه م باسکرنه  
کۆتایی به  زانیاریمان له سه ر پڕۆژه ی خاوه نێتی ده هێنێت. که وابوو، ئه و شته  چییه  

ئێمه  ده مانه وێت ببین به  خاوه نی؟
یه که مجار ئاس���انه  ببینین ئێمه  له  بنه ڕه ته وه  ئامانجمان داگیرکردنی ش���تێکی 
ڕاسته قینه  و بابه تێکی دیاریکراوه . له ڕاستیدا، ئه وه ی من ئاره زووی خاوه نێتی ده که م 
نوێنه رایه ت���ی بوون-له نێو-خۆ ده کات؛ من ده مه وێ بب���م به  بناخه ی بوونی چونکه  
به ش���ێکه  له  من. هه روه ها ده مه وێت بزانم، ک���ه  له  ڕوانگه یه کی ئه زمونییه وه  بابه ته  
داگیرکراوه ، که  له نێو خۆیدا ش���تێکی ڕاس���ت نییه  و به ته نیاش سودبه خش نییه . 
هیچ خاوه نێتییه ک ل���ه  ده ره وه ی درێژبوونه وه یدا واتابه خش نییه : پاندانه که ی پێی 
ده نوس���م، وه کو هه موو پاندانه کانی دیکه یه ؛ من خاوه نی شتێکم، که  له نێو جۆری 
پاندانه کاندایه . له سه رو ئه مه شه وه ، من له گه ڵ ئه وه دا خاوه نی ئه گه ری نوسینم، فۆرم 

و ڕه نگه کان به کارده هێنم)سود له و ئامێر و مه ره که به  پێکه وه  وه رده گرم(.
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 ئه م خه سڵه ته  واتای ڕه نگ و پاندان و الپه ڕه که ، به رگریکردینان و بۆن و هتد 
پێکده هێنێت. له گه ڵ خاوه نێتییه که دا ئه و بلوره  شوشه ییه ی ستێنداڵ دروستبووه ، 

که  به  تێهه ڵکێشه ی خۆشه ویستی ناوزه دیده کات. 
به وجۆره ی ده رکه وتنی ئه و ئافره ته ی خۆشمده وێت له گه ڵ خۆیدا ئاسمان، که ناری 
ده ریا و ده ریاکه ی ده وروبه ریش���ی ده رده خات، هه ریه کێک له  بابه ته  داگیرکراوه کان 

له نێو جیهاندا هه موو جیهان به رجه سته ده کات. 
که واب���وو، خاوه نێتی ئه و بابه ته  خاوه نێتییه ک���ی هێماگه رانه ی هه موو جیهانه . 
هه ریه کێک له وانه  له  ئه زمونه که یدا ئاماژه ی  بۆ ده کات: نموونه یه کی خۆم ده هێنمه وه ، 
نه ک بۆ ئه وه ی خاڵه که  بس���ه لمێنم، به ڵکو ده مه وێت یاریده ی خوێنه ر بده م باشتر 

تێبگات. 
چه ندس���اڵێک له مه وبه ر بڕیارمدا واز له  جگه ره کێش���ان بهێن���م. هه وڵدانه که م 
س���ه خت هاته  به رچاو. ئه وه نده  گوێم به تام���ی توتنه که  نه ده دا، که  جارێکی دیکه  
ناکه وێته  س���ه رزارم. بایه خدانه که م زۆرتر به  جگه ره کێشان ده دا. لێره دا به ته واوی 
بلوره  شوش���ه ییه که  دروستده بێت. من له سه ر ش���انۆ، به یانیان له  کاتی نوسیندا، 
ئێواران دوای نانخواردن جگه ره م ده کێشا. هه ستمده کرد وازهێنان له  جگه ره  خۆشی 
سه رشانۆ له ناوده بات، نانخواردنی ئێواران بێتام ده کات و گیانی نوسینی به یانیانیشم 
ده کوژێت. هه موو ئه و ش���تانه ی چاوه ڕوان ناکرێن ده هاتنه  به رچاوم. ئه و خه سڵه ته  
کۆنکرێتییه یه  به سه ر هه موو شتێکه وه  ده بینرا ته وانایی بوونم به رانبه ر جگه ره کێشان 
بوو. ده رده که وت من له  هه موو شتێکی ده سه نم و له نێو ئه م جیهانه  هه ژاره دا ژیان 
شیاوی هه وڵدانه . به اڵم جگه ره کێش���ان کرده وه یه کی خاوه نێتی ڕووخێنه ره . توتن 
هێمای بوونه ‘داگیرکراوه که یه ‘ چونکه  له  هه ناس���ه  هه ڵمژینه کانمدا له ناوده چێت و 
له  ش���ێوازی له ناوچوونی به رده وامدایه . ئه و ده چێت���ه  نێو من و بۆ دووکه ڵ خۆی 
ده گۆڕێت. له  په یوه ندی نێوان ئه و دیمه نه ی له  کاتی جگه ره کێشاندا ته ماشامده کرد 
له  به  سوتوکردنه که دا توتنه که  هێمایه ک بوو بۆ دیمه نه که . واته ، له ناوبردنی توتنه که  
هێمای خاوه نێتییه کی ڕوخێنه ری هه موو جیهانه . له گه ڵ توتنه که دا جیهانێک هه بوو 
م���ن ئاگرم تێب���ه رده دا، ده بوو به  دووکه ڵ، ده چووه  هه واوه  و جارێکی دیکه  بۆ ناو 
هه ناسه م ده گه ڕایه وه . له گه ڵ بڕیاردانم بۆ وازهێنان له  جگه ره  ده بێت بلوره  شوشه که  
بش���کێنم؛ نابێت بیر له  کرده وه که م بکه مه وه . توتنه ک���ه  ته نیا به  توتن داده نێم و 
بێجگه  له  ڕووه کێک، که  ده سوتێت چی دیکه  نییه . په یوه ندییه  هێماییه کانی له گه ڵ 
جیهاندا ده بڕم؛ خۆم ڕازی ده که م، که  وازهێنان له  جگه ره  هیچ له  شانۆ، دیمه نه که ، 
ئه و په رتووکه ی ده مخوێنده وه  که م ناکاته وه . من به بێ جگه ره  بیریان لێده که مه وه ؛ 
به بێ جگه ره کێش���ان له  ش���ێوزێکی دیکه ی بووندا ده بێت بیانناسم. ئه گه ر بتوانم 
خۆم ڕازی بکه م په ش���یمانییه که م که مده بێته وه . بیر له وه  ده که مه وه  که  ئیتر بۆنی 



597

جگه ره  ناکه م و هه س���ت به  گه رماییه که شی له نێوان په نجه کانمدا ناکه م. به اڵم ئه م 
په شیمانییه  به  ئاسانی له ناوده چێت و ده توانم به رگری له خۆم بکه م. 

ئ���ه وه ی له  بابه تێکدا ده مانه وێت خاوه نێت���ی بکه ین بوونی بابه ته که  و جیهانه . 
ئه م دوو کۆتاییه یه  خاوه نێتی یه ک ش���تن. من له ودی���و دیارده که وه  بۆ خاوه نێتی 
بوون���ی دیارده که  هه وڵ���ده ده م. به اڵم، ئه م بوونه  له  دی���ارده ی بوونه وه  جیاوازه ؛ 
بوون-له نێو-خۆیه ، نه ک بوونی شتێکی دیاریکراوه . ئه مه ش په ڕینه وه  بۆ الیه نێکی 
هه مه ک���ی نییه . ئه و بوون���ه ی به  ڕووتی ده رکه وتوه  ڕاس���ته وخۆ ده بێت به  بوونی 
س���ارتاپاگیر. ئه مه ش په یوه ن���دی خاوه نێتی بۆ ئێمه  ئاش���کراده کات: خاوه نێتی 
ئاره زووکردنه  بۆ خاوه نێتی جیهان له ودیو ش���تێکی هه نده کییه وه . مادام خاوه نێتی 
ئه و هه وڵدانه یه  بۆ تێگه یش���تن له  بوونی خۆمان، وه کو بناخه ی بوونی ئه وا هه موو 
پرۆژه یه کی خاوه نێتی هه وڵده دات بوون-بۆ-خۆ بکات به  بناخه ی جیهان یان بناخه ی 
سه رتاپاگیرییه  کۆنکرێتییه که ی بوون-له نێو-خۆ. ئه م سه رتاپاگیرییه  بوون-بۆ-خۆیه  
له  ش���ێوازی بوون-له نێو-خۆدا. بوون له نێو جیه���ان دانانی پڕۆژه یه  بۆ خاوه نێتی 
جیهان؛ واته  تێگه یش���تن له  هه مووی جیهان، وه کو ئه و شته ی بوون-بۆ-خۆ که مه ، 
له به ر ئه مه  پێویسته  ببێت به  بوون-له نێو-خۆی بوون-بۆ-خۆ. ده بێت مامه ڵه  له گه ڵ 
هه مووگیرییه ک���ه دا بکرێت، که  بیرۆکه  و به هایه  یان هه مووی س���ه رتاپاگیرییه که یه  
و له  ڕێگه ی پێکه وه بوونی ئایدیااڵنه ی بوون-بۆ-خۆ و جیهان، وه کو س���ه رتاپاگیری 

بوون-له نێو-خۆی ئه و بوونه ی هه یه ، پێکدێت. 
پێویس���ته  بزانین پ���ڕۆژه ی بوون-بۆ-خۆ بوونی هۆش، ئ���ه و بوونه ی یه که مجار 
بوون-بۆ-خۆ ده یناسێت و فۆرم و ماته ره   و دوایی ده یهێنێته  بوونه وه ، پێکناهێنێت. 
ئه مج���ۆره  بوونه  ڕووتکراوه  و هه مه کییه ؛ چه مکه که ش���ی پێش بوون-له نێو جیهان 
ناکه وێ���ت؛ به پێچه وان���ه وه ، چه مکه که ی له س���ه ر بوون-له نێو-جیهان ده وه س���تێت 
و پێویس���تی به  تێگه یش���تنی پێش-ئۆنتۆلۆجییانه ی بوونه ، که  کۆنکریتییه  و له  
س���ه ره تاوه  له وێ���دا یان بوونی-له وێ���دا ئاماده یه ؛ ئه وه ش بوون���ی جیهانه . بوون-
بۆ-خۆ له پێش���دا نیی���ه  دوایی بیر له  چه مکی هه مه کیی���ه کان بکاته وه . بوونی ئه و 
هه ڵبژاردنه  و هه ڵبژاردنیش ڕووتکراوه  نییه . بوونی بوون-بۆ-خۆ تاکه که س���ییه کی 
بوێ���ره ، هه ڵبژاردنه که ش���ی ده بێت هه ڵبژاردنی تاکه که س ب���ۆ بوونێکی کۆنکرێتی 
بێت. ئه مه ، وه کو بینیمان، بۆ هه ڵوێس���تیش دروس���ته . هه ڵبژاردنی بوون-بۆ-خۆ 
هه میش���ه  هه ڵبژاردنی هه ڵوێستێکی کۆنکرێتییه ، که  مه ودایه کی ئۆنیۆلۆجی هه یه . 
کاتێک ده ڵێین، بوون-بۆ-خۆ پڕۆژه ی بوونه ، مه به ست ئه وه  نییه ، که  بوون-له نێو-
خ���ۆ، ئه و بوونه ی پڕۆژه ی بوونه که  پێکده هێنێ���ت، بونیادێکی هه مه کی بۆ هه موو 
هه ب���ووه کان هه ڵگرتوه ؛ پڕۆژه که ی به  هیچ جۆرێ���ک چه مک نییه . ئه وه ی پڕۆژه ی 
بوونه که  پێکده هێنێت س���ه رتاپاگیرییه کی کۆنکرێتییه ؛ ئه و هه بووه  هه نده کییه یه . 
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هه ڵبه ته  ده توانین له م پڕۆژه یه دا پێش���بینی ئه گه ره کان بۆ پێشخس���تنی هه مه کی 
بکه ین؛ به اڵم، ئه مه  به هه مانش���ێوه یه ، که  دڵدارێک بوونی ئافره تی له  ڕێگه ی ئه و 
ئافره ته وه  خۆش���ده وێت، که  دڵداری له گه ڵدا ده کات. بوون-بۆ-خۆ پڕۆژه ی بوونه . 
به اڵم، وه کو ده بینین، بناخه ی ئه و بوونه  کۆنکرێتییه  ناناسرێت چونکه  کۆنکریتیه ؛ 
به  ئه ندێشه ش دروستناکرێت، چونکه  شته کانی نێو ئه ندێشه  بوونی ده ره کیان نییه . 
له به ر ئه مه ، ئه و شته  ده بێ هه بێت؛ بۆنموونه ، ئه وه یه  بوون-بۆ-خۆ دروستیده کات. 
بوون-بۆ-خۆ هه ڵبژاردنێکی به ره نگارییه . به و هه ڵبژاردنه  پێناسده کرێت، که  بناخه ی 
بوونی بابه ته که ی به رانبه رێتی. ئه مه ش ئه و واتایه  ده به خش���ێت، که  بوون-بۆ-خۆ، 
وه کو پڕۆژه یه کی تاکه که سی، هه ڵبژاردنی ئه م جیهانه یه  و تاکه که سێکه ، که  خۆی 
ده کات به  س���ه رتاپاگیر بۆ بوون؛ بۆ گه یشتن به  چه مکێکی هه مه کی لۆجیکمه ندانه  
تێپه ڕیناکات، به ڵکو ئه و کاته  تێپه ڕیده کات، که  بیه وێت به  بارودۆخێکی کۆنکرێتی 
هه مان جیهان بگات. هه روه ها، له نێویدا بوون ده بێت به و بوونه -له نێو-خۆیه ی بوون-
له نێو-خ���ۆ دایمه زراندوه ؛ واته  بوون-بۆ-خۆ به ره و بوونێکی کۆنکرێتی له ودیو بوونه  
کۆنکرێتییه که ی بوون ده ڕوات. که وابوو، بوون-له نێو-جیهان پڕۆژه ی خاوه نێتی ئه م 
جیهانه ی���ه . ئه و به هایه ی ده بێت به  دێوه زم���ه ی بوون-بۆ-خۆ کۆنکرێتییه  و ئاماژه  
بۆ بوونی تاکه که س ده کات به  تێهه ڵکێش���کردنی ئه م بوون-بۆ-خۆیه  و ئه م جیهانه  
پێکدێت. بوون، له  هه رچ ش���ێوازێکدا و له  هه رشوێنێکدا بێت، بوون-له نێو-خۆ یان 
بوون-بۆ-خ���ۆ بێت، بیرۆکه ی نه گونج���اوی بوون-له نێو-خۆی بوون-بۆ-خۆ بێت، له  

هه ڵکه وتنه  بنه ڕه تییه که یدا تاکێکی بوێره . 
لێره دا ده توانین پێناسه ی ئه و په یوه ندییانه  بکه ین، که  دوو کاتیگۆرییه که ی بوون 
و هه یه تی پێکه وه  ده به ستن. ئێمه  باسمانکرد، ئاره زوو بۆ بوون یان بۆ هه یه تییه . 
ب���ه اڵم دووه میان که مناکرێته وه . له  کاتێکدا ئاره زوو بۆ بوون ڕاس���ته وخۆ له س���ه ر 
بوون-بۆ-خۆ کاریگه ره  و سه لماندنیش���ی پێویس���تی به  ناوه ندی بوون-له نێو-خۆی 
بوون-بۆ-خ���ۆ نییه ، بوون-بۆ-خۆ له نێو جیهاندا ده بێت به  ئامانجی ئاره زووکردن له  
هه یه ت���ی. له  ڕێگه ی خاوه نێتی جیهانه وه  پڕۆژه ی هه یه تی ده یه وێت، وه کو ئاره زوو 
ب���ۆ بوون هه مان به های ده س���تکه وێت. له به ر ئه م هۆیه ش���ه ، ئ���ه م ئاره زووانه  به 
 شیکردنه وه  جیاده بنه وه ، به اڵم له ڕاس���تیدا جیا نین. مه حاڵه  ئاره زووکردنی بوون 

به بێ ئاره زووکردن بۆ هه یه تی بدۆزینه وه  و به پێچه وانه شه وه  دروسته . 
له  بناخه وه  ده بێت ته ماش���ای دوو الیه ن���ی یه ک ئامانج بکه ین، یان به  دووجۆر 
ڕاڤه ی هه مان هه ڵوێس���تی بنه ڕه تی بکه ین؛ یه کێکیان بوون به سه ر بوون-بۆ-خۆدا 
به بێ الدان ده سه پێنێت، ئه وی دیکه یان سوڕانه وه ی خۆیه تی داده مه زرێنێت؛ جیهان 
له نێوان بوون-بۆ-خۆی و بوونی خۆی داده نێت. سه باره ت هوڵوێسته  بنه ڕه تییه که ش ، 

بوونی منه ، که  که مییه ؛ ئه و بوونه مه ، که  دروستیده که م. 
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به اڵم بوونی من کۆنکرێتی و تاکه  که سییه ؛ ئه و بوونه یه  هه یه  و منیش له نێویدا 
ده بم به  که می. من نه بوونێکی کۆنکرێتی و تاکم، وه کو بوونیش ئه م له ناوبردنه م و 
هێشتا نه بووم به  له ناوبردنێکی دیکه . هه ریه کێک له  بوون-بۆ-خۆکان هه ڵبژاردنێکی 
سه ربه سته ؛ هه ریه کێک له  کرده وه کانی، گرنگ و ناگرنگ ده ربڕینی هه ڵبژاردنه که یه . 
ئه مه ش سه ربه س���تییه . ئێس���تا له  واتای هه ڵب���ژاردن تێده گه ی���ن؛ هه ڵبژاردنه که  
هه ڵبژاردنی بوونه  ڕاسته وخۆ یان له ڕێگه ی خاوه نێتی جیهانه وه  یان هه ردووکیان له  
یه ک کاتدا. به مجۆره  سه ربه ستییه که م هه ڵبژاردنی بوون به  خوایه . هه موو کرده وه  
و پڕۆژه کانم زمانی حاڵی سه ربه س���تییه که من و به  هه زار شێوه  ده ریده بڕن چونکه  
بوون و هه یه تی فره جۆرن. ئامانجی سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی ئه وه یه  به 
 هۆی ئه م پڕۆژه  کۆنکرێتییه  ئه زمونگه ریانه وه  ڕیگا بنه ڕه تییه که  له  هه موو مرۆڤدا، 
که  بوونی خۆی هه ڵده بژێرێت بدۆزێته وه . ئه وه ی ده مێنێته وه  له س���ه ری بکۆڵێنه وه  

هۆکاری به خاوه نێتی جیهانه ، که  سه ربه ستییه کی دیاریکراوی تێدا ده بینرێت. 
له گه ڵ ئه مه ش���دا خودی بوونی بابه ته که  که مناکرێت���ه وه . ده مانه وێت له نێویدا 
له ڕێگه ی شێوازێکی بوونییه وه  یان چۆنییه تییه وه  بوونی بگرین. چۆنیه تی، به تایبه تی 
چۆنیه تی ماته ری، وه کو شلی ئاو یان ڕه قی به رد شێوازێکی بوونه  و له  شێوازێکی 
دیاریکراودا ئه و بوونه  ده رده خات. ئه وه ی هه ڵیده بژێرین ڕێگه یه کی دیاریکراوه ، که  
ئه و بوونه  تیایدا خۆی نیشانده دات و خۆی بۆ خاوه نێتی به ده سته وه  ده دات. ڕه نگی 
زه رد، سور یان تامی ته ماته  یان نه رمی لۆبیا شتێکی دراوی که منه کراوه ن. به  هێما 
نوێنه رایه تی بوونێکی دیاریکراو ده که ن و بۆ هه ستکردنمانی ده رده خه ن. ئێمه ش به  
ئاره زوو یان هه رس���کردن، به گوێره ی بینینمان بۆ بوون، ئه و بوونه  ئاماده ده که ین. 
سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی ده بێت واتای ئۆنتۆلۆجی چۆنیه تییه کان بخاته ڕوو. 
له به ر ئه مه شه ، نه ک تێگه یشتنمان له  سێکسگه رایه تی، که  بۆنموونه ، هه ندێک شتی 
نه گۆڕ له نێو ‘ئه ندێش���ه ‘ شیعرییه کاندا)وه کو جیۆلۆجی ڕامبۆ و شلی ئاو الی پۆو( 
ده دۆزینه وه . یان زه و قی هه ریه کێک له  تاکه کانه ، ئه و زه وقانه ی ڕێگه مان پێنادرێت 
باسیان بکه ین و نموونه ن بۆ هه مووی ئایدێۆلۆجی، هه مووی هه ڵبژاردنی بوون و له  
چاوی ئه و مرۆڤانه ی دروستیانکردوه  به ڵگه  نه ویستن. هه نگاوی دووه ممان، که وابو 
نه خشه دانانه  بۆ توێژینه وه ی زۆرتر له  سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تیدا. له سه ر 
ئاستی تام و شیرینی یان تاڵی هه ڵبژاردنی سه ربه ست نابێت به  که منه کراوه ، به ڵکو 
ئه م کاره  له  ئاستی هه ڵبژاردنی الیه نێکی بووندایه ، که  له ڕێگه ی شیرینی یان تاڵی 

نه جواڵنی بابه ته که وه  ده رده که وێت. 
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3 - چۆنییه تی، وه کو ده رکه وتنی بوون 
ئه وه ی لێره دا هه وڵیبۆده ده ین س���ایکۆلۆجی ش���یکارییه  بۆ ش���ته کان. )میم. 
باچ���ه الرد( ئه م هه وڵه ی داوه  و له دوا په رتووکیدا)ئاو و خه ونه کان( ته وانایی خۆی 
ده ربڕیوه . ئه م نوس���ه ره  له  که ره سه ی ئه ندێش���ه یدا زۆرشتی گرنگی دۆزیوه ته وه . 
له ڕاستیدا چه مکی ئه ندێشه  بۆ ئێمه  ناگونجێت و خۆی به و دیو شته کان و خه سڵه تی 
جه التینی، ڕه قی و ش���لی وێنه  ئه ندێشاوییه کانمان نا گه یه نێت. هه ستکردنیش، که  
له ش���وێنێکی دیکه دا باس���مانکردوه  هیچ هاوبه ش���ییه کی له گه ڵ ئه ندێشه دا نییه ؛ 
ل���ه  یه کدییه وه  جی���اوازن. هه س���تکردن دامه زراندنی وێنه کان له ڕێگ���ه ی ئه ندامه  
هه س���تکه ره کانه وه  نییه ؛ ئه م تێزه  له  بیردۆزه ی پێکه وه  به س���تنی سایکۆلۆجییدا 
سه رهه ڵده دات و ده بێت وازی لێبهێنرێت. له به ر ئه مه ، سایکۆلۆجی شیکاری به دوای 
وێنه کان���دا ناگه ڕێت و ڕاڤه ی واتای ش���ته کان ده کات. هه ڵبه ته  واتای ‘مرۆڤانه ‘ بۆ 
لینجی یان باریکی س���ه ر به  بوون-له نێو-خۆ نیی���ه . ته نانه ت الیه نه  هێزه کییه کانی 
هه ڵنه گرتوه . هه مانکات ئه و شتانه یه  جیهان پێکده هێنن. که ره سه ی نێو ئه ندێشه ، 
هه س���تکردنی مرۆڤ بۆ ده رزییه کان، به فر، ته خته  و بۆ قه ره باڵغی، گریس���اوی و 
هتد، وه کو جیهان ڕاس���ته قینه ن. هاتنه  نێو جیهانیش���یانه وه  ڕاوه ستانیانه  له  نێو 
ئه و واتایان���ه دا. بێگومان جیاوازییه  بچوکه که یان ب���ه  چه مکه کان جیاده که ینه وه . 
میم باچه الرد بوێرانه  بناخه ی ئه م بیرۆکه یه ی له  س���ایکۆلۆجییه  شیکارییه که یدا بۆ 
ڕووه که کان ده ستنیشانکردوه . یه کێک له  نوسراوه کانی ناوناوه )سایکۆلۆجی شیکاری 
بۆ ئاگر(. ئه و میتۆدی ڕاڤه کردنی بابه تێتی بۆ شته کان نه ک خۆ ده کات و ئاماژه ی 
له پێشتریش بۆ)خۆ( ناکات. کاتێک ده مه وێت واتای ده ره کی به فر بدۆزمه وه  ده بینم 
له  پله یه کی گه رمی تایبه تییدا ده توێته وه  و توانه وه که شی مردنه . ئێمه  لێره دا مامه ڵه  
له گه ڵ زانیاری چه سپاندنێکی ده ره کییدا ده که ین. کاتێک بمه وێت واتای توانه وه که  
ساخبکه مه وه  پێویسته  له گه ڵ بابه ته کانی نێو شوێنه کانی دیکه دا به راوردیبکه م، که  
ئه وانیش ده ره کین و به رزن، بۆنموونه  بیرۆکه کان، هاوڕێیه تی یان که سه کان، که  له  
باره یانه وه  ده توانم بڵێم توانه وه . پاره  له نێو ده س���تمدا ده توێته وه . من مه له ده که م 
و له نێو ئاوه که دا ده توێم���ه وه . هه ندێک بیرۆکه ، له وڕووه وه ، که  واتایه کی ده ره کی 
کۆمه اڵیه تییان هه یه ، “تۆپه ڵه  به فر” یان شته کانی دیکه  ده توێنه وه . ئێمه  ده ڵێین، 
“ئه و چه ند باریک بووه ! چۆن پوکاوه ته وه !”، بێگومان ده بێت پێکه وه به ستنی چه ند 

فۆرمێکی بوون له گه ڵ ئه وانی دیکه دا بدۆزمه وه . 
گرنگ���ه  نموونه ی توان���ه وه ی به فر له گه ڵ هه ندێک توان���ه وه ی نادیاری دیکه دا، 
وه کو ناوه ڕۆکی هه ندێک میتۆلۆجی، به راوردبکه ین. له  چیرۆکی په ریانی گریمسدا، 
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به رگدرووه ک���ه  پارچه یه ک په نیر هه ڵده گرێ���ت، وا بیری لێده کاته وه  به رد بێت و به  
هه موو هێزی ده یگوشێت تاکو په نیراوی ئۆزیسی لێ چۆڕا؛ ئه وانه ی له گه ڵیدا بوون 
له و باوه ڕه دابوون ئاوی له نێو به رد ده رهێناوه . ئه م به راوردکردنه  له باره ی خه سڵه تی 
شلی له نێو ڕه قییدا زانیاریمان ده داتێ، له  ئۆدیبێرتیش ده چێت، که  باسی ڕه شێتی 
ڕه نگی ش���یر ده کات. ئه و ش���لێتییه ی له گه ڵ ئاوی میوه  و خوێنی مرۆڤ به راورد 
ده کرێت، بۆ پیاویش، وه کو ئاوی نهێنی خۆی وایه ، ئێمه  بۆ ئه گه رێکی هه میشه یی، 
که  “په ستراوێکی ده نگداره “، خۆ بۆ بوونێکی هاوڕه گه زی شل و ناجۆر ده گۆڕێت. 
ئێم���ه  له بنه ڕه تییه وه  و له  گرنگی ئۆنتۆلۆجیی���ه وه  له الیه نه  به رده وام و بڕاوه کانی، 
مێین���ه  و نێرینه کانی تێده گه ین و بیردۆزه ی کوه نته م و میکانیزم و په ره س���ه ندنی 
دیالیکتیکییانه ی ب���ۆ داده نێین. که وابوو، ده توانین واتایه کی نهێنی یه کگرتوو، که  
ئۆنتۆلۆجییانه ی���ه  بۆ به فر دابنێین. له نێو ئه مان���ه دا چ په یوه ندییه ک له گه ڵ خۆدا 
دروس���تده بێت؟ یان به  ئه ندێش���ه وه  هه یه ؟ ئێمه  ته نیا بونی���اده  ده ره کییه کانمان 
به راورد کردووه  و هه وڵمانداوه  گریمانه یه ک بۆ یه کگرتنی بونیاده کان دروستبکه ین. 
له به ر ئه م هۆیه شه  سایکۆلۆجی شیکاری پشت به  خودی شته کان ده به ستێت نه ک 
مرۆڤ. له به ر ئه مه ش���ه  که متر باوه ڕ به  هه وڵدانه که ی میم باچه الرد بۆ دۆزینه وه ی 
که ره س���ه ی ئه ندێش���ه ی ش���اعیره کانی، وه کو لۆتریمۆنت، ڕامب���ۆ و پاوو ده که م. 
به دڵنیاییه وه ، خۆشه  به دوای نوسراوه کانی لۆتریمۆنت، که  له سه ر زاری ئاژه ڵه کان 
نوس���راوه  بگه ڕێیت. ب���ه اڵم گه ڕانه که  له وێدا بایه خداره ، ک���ه  ئاکامه کان بۆ الیه نی 
خۆیه تی بگه ڕێینه وه  و لۆتریمۆنت به سه رچاوه  و بنه ڕه تی ئاژه ڵگه ری دابنێین و واتا 
ده ره کییه که شی دیاریبکه ین. ئه گه ر لۆتریمۆنت ئه وه ی بوێت پێویسته  سروشت ئه و 

شته ی بوێت بناسین. 
ئێمه  ده زانین ئه و شتێکی جیاوازتر له وه ی من ده خاته  نێو جیهانی ئاژه ڵه وه . به اڵم 
ده وڵه مه ندکردنه  خۆیه تییه که ، که  زانیاریمان س���ه باره ت لۆتریمۆنت ده داتێ له سه ر 
بونیاده  ده ره کییه که ی ئاژه ڵگه ری ده بێت به  دووالیه نی. له به ر ئه مه شه  سایکۆلۆجی 
شیکاری بوونگه رایه تی بۆ لۆتریمۆنت داوای ڕاڤه کردنی واتا ده ره کییه  ئاژه ڵگه رییه کانی 
لێده کات. به هه مانشێوه ش بۆ ماوه یه کی زۆره  بیرم له  زه ڕه نگه ری بۆ ڕامبۆ کردۆته وه . 

به اڵم به بێ دامه زراندنی گرنگی زه ویناسی چ واتایه ک ده به خشێت؟ 
ئه و بۆچوونه ی جه خت له سه ر بوونی پێش واتا ده کات ڕه تده درێته وه . مرۆڤیش، 
له به ر ئه وه ی بوونێکی به رزی هه یه ، له گه ڵ هاتنه  نێو جیهانییه وه  واتا دروستده کات. 
به رزێتی ئه و ئاماژه  بۆ به رزێتییه کانی دیکه  ده کات، که  ده کرێت به بێ گه ڕانه وه یان 
بۆ الیه نی خۆیه تی ڕاڤه بکرێن. وزه ی له ش خه س���ڵه تێکی ده ره کی ئه و له شه یه ، که  
ده توانرێت له ده ره وه دا له به ر ڕۆش���نایی بارودۆخه  بابه تگه رییه کاندا بپێورێت. ئه و 
وزه یه ش له  په یوه ندییه که یدا له گه ڵ بوون-بۆ-خۆ دێته  نێو له ش���ه که  و جیهانه وه . 
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به هه مان ش���ێوه ش، سایکۆلۆجییه کی شیکاری بابه تگه ری و وردبین ده یدۆزێته وه ، 
که  ئه وه ی له  ناخی ئه س���توه کاندا کارده کات هه موو ش���تێک نییه . چه ند الیه نێکی 
هێزه ک���ی دیکه ش هه ن، که  به  ب���ه رزی ده مێننه وه  و بۆ هه ڵبژاردنه  بنه ڕه تییه که ی 

ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی، که  هه ڵبژاردنی بوونه ، ده گه ڕێنه وه . 
ئه م���ه ش ئێم���ه  به  خاڵ���ی دووه م���ی ناته باییه که م���ان له گه ڵ می���م باچه الرد 
ئاش���کراده کات. نکۆڵی له وه ناکرێت هه موو سایکۆلۆجییه کی شیکاری ده بێت بنه ما 
له پێش���تره کانی هه بێت. به تایبه تی ده بێ بزانێت به دوای چیدا ده گه ڕێت یان چۆن 
ئه و ش���ته  ده دۆزێته وه . مادام ئامانجه که شی به  سایکۆلۆجی شیکاری به بێ که وتنه  
نێ���و س���وڕانه وه  نادۆزرێته وه ، ئه وا ده بێت ئه و کۆتاییه  پێش���مه رج بێت؛ له ڕێگه ی 
ئه زمونه وه  ده یگه یه نێ یان له سه ر بنه مای زانستێکی دیکه  دروستیده که ین. لبیدۆی 
فرۆید پێش���مه رجه ؛ ویستی هێز الی ئه دله ر له  زانیارییه  ئه زمونییه کانه وه  له ڕێگه ی 
به هه مه کیرکردنێکی بێ میتۆد په یدابووه . نه بوونی ئه م میتۆده شه  هانیداوه  گوێ به  
بنه ماکانی میتۆدی سایکۆلۆجی شیکاری نه دات. میم باچه الرد پشتی به م بیریارانه ی 
پێش خۆی به ستوه ؛ پێش���مه رجه  سێکس���ییه کان توێژینه وه که یان داگیرکرده وه ؛ 
هه ندێ���ک جاری دیکه ش ئاماژه  بۆ مردن، کاره س���اتی له دایکبوون و ویس���تی هێز 
ده کات. به کورتییه که ی، سایکۆلۆجییه  شیکارییه که ی له  میتۆده که ی دڵنیاتره  وه ک 
له  بنه ماکانی و پش���ت به  ئاکامه کانیشی بۆ گه یش���تن به  ئامانجی توێژینه وه که ی 
ده به ستێت. به اڵم ئه مه  له  دانانی ئه سپه که  له پشت گالیسکه که وه  ده چێت؛ ئاکامه کان 
ڕێگه  ناده ن دابمه زرێنین. ده رده که وێت ئێمه  واز له م بنه ما ئه زمونیانه  یان پێشمه رجانه  
بهێنین، که  مرۆڤ ده کات به  ش���تێکی له پێش���تر، سێکسگه ری یان ویستی هێز و 
ئامانجی س���ایکۆلۆجی شیکاری به  بۆچوونی ئۆنتۆلۆجییه وه  ببه ستینه وه . ئێمه ش 
ئه م هه وڵه مان داوه . ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی، بێ ئه وه ی به  لبیدۆ یان ویستی هێزی 
دابنێین، ڕاسته وخۆ یان له ڕێگه ی خاوه نێتی جیهانه وه ، هه ڵبژاردنی بوونه . بینیمان، 
هه ڵبژاردنه که  به  خاوه نێتی ده رده بڕێت. هه ریه کێک له  شته کان له دوا شیکردنه وه دا 
هه ڵبژێردراون نه ک له به ر ئه وه ی الیه نی هێزه کی سێکس���ییان تێدایه ، به ڵکو له سه ر 
شێوازێکی بوون دامه زراوه  و له وێوه  سه رهه ڵده دات. سایکۆلۆجی شیکاری شته کان 
هه وڵ���ده دات بزانێت چۆن هه ریه کێک له و ش���تانه  ده بێت به  هێمایه کی ده ره کی بۆ 

بوون و په یوه ندی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تیش به و بوونه وه . 
من ناڵێم پێویس���ت ناکات هیماگه ری سێکس���ی له  سروشتدا بدۆزینه وه ، به ڵکو 
ئه و کاره  س���ه ره کی نییه  و که مده کرێته وه  و پێویس���تی به  سایکۆلۆجی شیکاری 
پێش-بونیاده کانی س���ێکس هه یه . که وابوو، توێژینه وه که ی میم باچه الرد له س���ه ر 
ئاو پێش���نیار و کۆکردنه وه ی بابه ته  گرنگه کانه  بۆ ئه و س���ایکۆلۆجییه  شیکاره ی 

بنه ماکانی خۆی ده ناسێت. 
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ئۆنتۆلۆجی بنه ڕه تی ڕاسته قینه ی واتای شته کان و په یوه ندی ڕاسته قینه یان به  
مرۆڤه وه  بۆ سایکۆلۆجی شیکاری ده رده خات. به  ته نیا ئۆنتۆلۆجی ده توانێت له نێو 
پانتایی به رزێتی و له  گۆش���ه نیگایه که وه  بوون-له نێو-جیهان به  دوو چه مکه که یه وه  
بناس���ێت چونکه  به  ته نیا ئۆنتۆلۆجی له نێو تێڕوانین���ی کۆجیتۆدا جێگه ی خۆی 
داگی���رده کات. هه روه ه���ا بیرۆکه کانی فاکتۆر و هه ڵوێس���ت یارمه تیمان ده ده ن له  
هێمادانانی بوونگه رانه  بۆ ش���ته کان تێبگه ین. ئه مه ش ل���ه  بیردۆزه دا ده گونجێت، 
به اڵم به  کرده وه  مه حاڵه  فاکتۆر و ئه و پرۆژه یه ی هه ڵوێست پێکده هێنێت له یه کدی 
جیابکه ینه وه . ئه م تێبینییه  لێره دا بۆ ئێمه  سودبه خش���ه ؛ بینیمان، که  پێویس���ت 
ن���اکات بڵێین ‘ئه وه ‘، کاتێک له ده ره وه دا به بێ جی���اوازی و بێ بوون-بۆ-خۆ هه یه 
و  خاوه نی واتایه . له ڕاس���تیدا، خه س���ڵه ته که  بوونی ئه وه . زه ردی لیمۆ شێوازێکی 
خۆیه تی تێگه یشتن له  لیمۆ نییه ؛ خودی لیمۆکه یه . ئه وه شمان باسکرد، که  بوونی 
لیمۆکه  له نێو خه س���ڵه ته کاندا درێژده بێته وه  و هه ریه کێک له و خه س���ڵه تانه  به سه ر 
ئه وانی دیکه دا که وتوه ؛ ئه مه ش ‘ئه وه ‘یه ، که  به  دروس���تی باسمانکرد. هه ریه کێک 
له  خه سڵه ته کانی  بوون هه مووی بوونه ؛ ئاماده بوونی هه ڵکه وتنه  ڕه هاکه یه تی؛ بێ 
جۆره  که منه کراوه که یه تی. له که رتی دووه می ئه م نوسراوه ش���دا جه ختمان له س���ه ر 
جیانه کردنه وه ی پ���ڕۆژه  و فاکتۆر له  چۆنیه تییه کدا کرد. “بۆ ئه وه ی چۆنیه تییه ک 
هه بێت پێویس���ته  بوون هه بێت چونک���ه  نه بوون، که  به  سروش���ت بوون نییه ...
چۆنیه تی هه مووی بوونه  و له نێو سنوری ئه و بوونه ی له وێدایه  خۆی ده رده خات.” 
له سه ره تاوه  نه مانتوانی خه سڵه تی واتا بۆ بوون-له نیو-خۆ دابنێیین، چونکه  “له وێدا 
هه یه “ شتێکی پێویس���ت بوو؛ که  تێڕامانی له ناوبردنی بوون-بۆ-خۆیه  و پێویسته  
له وێدا بۆ بوونی خه س���ڵه ته کان له وێدا هه بێت. ئاسانیش���ه  له و خاڵه  تێبگه ین، که  
گوایه  واتای چۆنیه تی ئاماژه  بۆ ش���تێکی دانراو “له وێ���دا هه یه “، ده کات،   به ره و 

بوونێک، که  له  بوونێکی ڕه ها و له نێو-خۆ ده چێت، ده ڕوات. 
له تێگه یش���تنی چۆنییه تیدا هه وڵدانێکی میتافیزیکییانه  بۆ ڕاکردن له ده س���ت 
بارودۆخی خۆمان هه یه  و ده یه وێت کون بکاته  نێو قاوغی نه بوونه وه؛  سه باره ت به  
“له وێدا هه یه “ و بچێته  نێو بوون-له نێو-خۆی ڕووته وه . ئاشکراش���ه  ئێمه  خه سڵه ت 
به  هێمای بوون داده نێین، که  هه رچه ن���ده  له وێدا له به رده مماندایه  به ته واوی خۆی 
ل���ه  ئێمه  دوور ده خاته وه . ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت که  بونیادێکی نوێ بۆ “له وێدا 

هه یه “دروستده که ین. 
ئه م بونیاده ش ناوده نێین واتا گه یاندنی میتافیزیکییانه ی خۆده رخس���تنه کانی 
بوون له نێو درککردندا. ئامانجی س���ایکۆلۆجی شیکاریش وه ده ستهێنانی ئه م واتا 
گه یاندنه یه . ئایا واتا گه یاندنی مێتافیزیکی زه رد، س���ور، بریقه دار یان چرچ و لۆچ 
چییه ؟ پاش ئه م پرسیاره  سه ره تاییانه  ده پرسین، ئایا الیه نی مێتافیزیکی نه گۆڕی 
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لیمۆ، ئاو، ڕۆن و هتد چییه ؟ پێویس���ته  س���ایکۆلۆجی شیکاری چاره سه ر بۆ ئه م 
گرفتان���ه  بدۆزێت���ه وه  ئه گه ر بیه وێت بزانێت بۆچی پیرۆ ح���ه زی له  پرته قاڵه  و له  
ئاوده ترسێت؛ بۆچی حه زی له  ته ماته یه  و ڕقی له  لۆبیایه ، بۆچی ده ڕشێته وه  ئه گه ر 

به زۆر گوێماسی یان هێلکه ی بۆگه ن بخوات. 
ئێمه  ئه وه ش���مان باس���کرد، چۆن له  دانانی پڕۆژه دا له سه ر شته کان، ڕۆشنایی 
خستنه سه ر یان ڕه نگکردنیان توشی هه ڵه  ده بین. یه که م، هه ستکردن ئاماده بوونێکی 
ناوه کی نیی���ه ، ده ره کی و په یوه ندییه کی به رزه  بۆ ناس���ینی بابه ته که ی. ئه مه ش 
هه موو الیه نه کانی ناگرێته وه . ئه و باس���ه ی له  پڕۆژه که دا سه رهه ڵده دات و ده ڵێین، 
“دیمه نه که  گیانه کییه “. ئاکامه که ی ئاشکرایه . بۆنموونه ، بیر له  خه سڵه تی “باریکی” 
بک���ه وه . بۆ هه رزه کارێکی ئه وروپ���ی ئاماژه  بۆ کۆمه ڵێک ڕه فت���اری مرۆڤانه وه و  
ڕه وشتی ده کات، که  ده کرێن به  په یوه ندی له گه ڵ بووندا. ته وقه کردن، زه رده خه نه ، 
بیرۆک���ه  و هه س���تکردنیش ده کرێ باری���ک بن. بۆچوونه  گش���تییه که  ئه وه یه ، که  
یه که م، من هه س���ت به  جۆرێک ڕه فتار و هه ڵوێس���تی ڕه وشتانه ی قێزاوی ده که م. 
ئه و ڕه فتاره  تاوانبارده که م. له س���ه رو ئه مه شه وه  ئه زمونی هه سته کیم بۆ ‘باریکی’ 
هه یه . له دواییدا، بیردۆزه که  ده ڵێت، پێویس���ته  په یوه ندی نێوان هه س���تکردنه کان 
و باریکییه ک���ه  دروس���تبکه م. باریکیش ڕۆڵی هێما بۆ جۆرێک له  هه س���تکردن و 
هه ڵوێستی مرۆڤانه  ده بینێت. من به  پڕۆژه  دانانه که م ‘باریک’م ده وڵه مه ندکردوه  و 
زانینم خستۆته  سه ر. چۆن ئه م باسه  به  پڕۆژه دانان وه رگرین؟ ئه گه ر بڵێین، ئێمه  
له پێش���دا هه ستکردنه کان، وه کو خه سڵه تی س���ایکۆلۆجی ڕووت  ده ناسین، چۆن 
په یوه ندییه کانیان له گه ڵ ‘باریک’یدا ده دۆزینه وه ؟ ئه گه ر ‘باریک’ له س���ه ره تاوه  واتا 
نه به خشێت و به  بابه تی خه سڵه تێک دابنرێت ئه وا که س نازانێت چۆن بۆ یه کێتییه کی 
ناس���راوی ده روونی ده بێت به  هێما. ئه گه ر به  ئاگاوه  و ئاشکرا په یوه ندی هێمایی 
له نێوان باریک و لینجاوی که می تاکه  که س���ه کان دروس���ت که ین، ده بێت له  که می 

له نێو باریک و باریک له نێو که مییه که دا تێبگه ین. 
باس���کردن له الیه ن پڕۆژه که وه  هیچ ڕوونناکاته وه  چونکه  ئه وه ی باس���یده کات 
بڕیاری له س���ه ر داوه . ئه گه ر خۆی له م ڕه خنه یه ش بپارێزێت توش���ی ڕه خنه یه کی 
دیکه  ده بێت، که  له  ئه زمونه که وه  ده رده چێت؛ باس���کردن له الیه ن پڕۆژه که وه  ئه وه  
ده رده خات، که  ئه و خۆیه ی پڕۆژه که ی خس���تۆته گه ر به  ئه زمون و شیکردنه وه  به  
جۆرێک زانین سه باره ت بونیاد و هه ڵوێسته کانی ئه وه ی به  ‘باریک’ ناوزه دیده کات، 
گه یش���توه . به گوێره ی ئه م چه مکه ، که ره س���ه کانی الوازی، وه ک���و زانین ئه زمونی 
که می مرۆڤ ده وڵه مه ند ناکه ن. ته نیا ده توانین به  یه کێتییه کی بیرۆکه یی دا بنێین. 
له الیه کی دیکه وه ، خودی باریک به  جیا و به  کرده وه  زیان به خشه )چونکه  شتێکی 
باریک و لینجاوی به  ده س���ت و جله وه  ده نوس���ێت و په ڵه  دروس���تده کات(، به اڵم 
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باریکی نه گونجاو نییه . له ڕاستدا قێزکردنه وه  له سه ر پێکه وه  دانانی ئه م خه سڵه ته    
و خه س���ڵه تێکی تایبه تی ڕه وش���تیدا ڕاڤه ده کرێت. ته ماش���اکردنیش فێرمانده کات 
منداڵی���ش حه ز له  ش���تێکی باریک ناکات. ل���ه و کاته وه  زمان ده گ���رن له  به های 
وش���ه کانی، وه کو نه رم و نزم و هتد کاتێک بۆ هه ستکردنه کان داده نرێن، تێده گه ن 
هه موو ئه مانه  تێپه ڕده بن و ده ڵێن ئێمه ش دێینه  نێو جیهانێکه وه  تیایدا هه سته کان 
و کرده وه کان خاوه نی که ره سه ن، جه وهه ریان هه یه  و نه رمن، ناخۆش، باریک، نزم 
یان به رزن؛ له نێویاندا جه وهه ره  مه ته رییه که  واتای ده روونی هه یه ، که  ده یانکات به 
 شتێکی نه گونجاو ترس���ناک. ئێمه  به  هیچ ڕاڤه کردنێک له الیه ن پڕۆژه که وه  یان به  

لێکچون ڕازی نابین. 
به گشتی، مه حاڵه  به های هێمای ده روونی ‘باریکی’ له  خه سڵه تی ڕووتی ‘ئه وه ‘ 
ده ربهێنین. مه حاڵیش���ه  واتای ‘ئه وه ‘ له  پڕۆژه که دا به  زانین بۆ هه ڵوێس���ته کانی 
ده روون دابنێی���ن. ئایا چۆن له م هێماگه رێتییه  هه مه کی و بێ ئه ندازه یه  تێبگه ین، 
که  له سه ر وه رگێڕانی ڕقه کانمان، به زه یی و سه رنجڕاکێشانمان بۆ بابه ته  بێ واتاکان 
ڕاده وه س���تێت؟ بۆ به ره وپێشه وه  چوون له  توێژینه وه که ماندا پێویسته  واز له  چه ند 
پێشمه رجێک بهێنین. به تایبه تی پێویسته  پێشمه رجی له پێشتری خه سڵه تی باریکی 
بۆ هه ستکردنێکی تایبه ت، وه کو وێنه  نه ک زانین وازلێ بهێنین. گرنگه  نکۆڵی له وه ش 
بکه ی���ن، تاکو زانیاری ته واومان پێده گات، که  الیه نه  ده روونییه که  ڕێگه مان ده دات 
بابه ته  ئه س���توییه که  به  هێما یان ئه زمونمان بۆ که می مرۆڤ پێش تێگه یشتنمان 

له واتای ‘باریکی’ ده ر که وێت. 
با بۆ پڕۆژه ی بنه ڕه تی بگه ڕێینه وه . پڕۆژه ی بنه ڕه تی پڕۆژه ی خاوه نێتییه . زۆر 
له  ‘باریکی’ ده کات  بوونی خۆی ده ربخات؛ چونکه  سه رهه ڵدانی بوون-بۆ-خۆ له نێو 
بووندا خاوه نێتییه ، ئه و شته  باریکه ی ده ناسرێت ده بێت به  باریکییه کی داگیرکراو؛ 
به ندی بنه ڕه تی نێوان باریکی و من له وه دایه  من پڕۆژه ی بوونه که  ده که م به  بناخه ی 
بوونه که ی و له  ڕوویه کی بیرۆکه یشه وه  ئه وه  بوونی منه . له سه ره تاوه  ده رده که وێت 
بگونجێت بوونی خۆم دابمه زرێنم؛ چۆنیه ت���ی ده روونی هه یه . به دڵنیاییه وه ، ئه مه  
به خش���ینی ‘ده روون’ به  بوونی خۆم، وه کو زینده وه رێکی سه ره تایی، ناگه یه نێت؛ 
چاکه یه کی میتافیزیکیش به  خۆم ناده م. زۆرکردنی داگیرکه رانه  بۆ ئه وه ی ‘باریکی’ 
واتای خۆی بۆ من ده ربخات ده ش���ێ وه کو شتێکی له پێش���تر دابنرێت هه رچه نده  
پڕۆژه که  سه ربه سته  و به  بوونی بوون-بۆ-خۆ داده نرێت. شێوازی خاوه نێتی پێویستی 
به  ش���ێوازی بوونی باریکی نییه ، ته نیا پێویستی به  بوونه  ڕووته که یه تی له وێدا و 
ڕووب���ه ڕووی ده بێت���ه وه ؛ ئه مه ش له  ڕووبوونه وه کانی دیک���ه  جیاوازتر نییه  چونکه  
پڕۆژه یه کی ساده ی خاوه نێتییه  و له  “له وێدا هه یه “ی ڕووت جیانابێته وه . به ته واوی 
ده که وێته  نێو س���نوری پڕۆژه ی خاوه نێتی باریکیی���ه وه . باریکییه که  وه اڵمدانه وه ی 
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داواکارییه که ی منه ؛ له ده ره وه دا ده رده که وێت، وه کو زه روو خوێنم ده مژێت و وه اڵمی 
پرس���یارێکی کۆنکرێتییه ؛ به  هه موو بوونیه وه  وه اڵم ده داته وه . وه اڵمدانه وه که ی به 
 پڕی پرسیاره که یه.  هه مانکات تاریکه  و هه موو که ره سه  نه ناسراوه کانی هه ڵگرتوه ، 

که  ده ربڕینیان مه حاڵه . 
به و ڕاده یه ی وه اڵمێکی دروسته  ئه وا ئاشکرا و ڕوونه ؛ باریکی خۆی به و که مییه  
نیش���انده دات، که  من هه مه . ڕێگه ش ده دات ته ماش���ای بکرێت و بگیرێت. باریکی 
خۆی بۆ خاوه نێتی ده خاته  به رده ست. به اڵم هێشتا به  تاریکی ده مێنێته وه ، فریای 
خۆی ده که وێت و به  ش���تی نوێ خۆی پڕده کاته وه . ئێمه  توش���ی واتایه کی پڕوچڕ 
ده بین و بوون-له نێو-خۆ ده ستنیش���ان ده کات چونکه  باریکی خۆی له نێو جیهاندا 
ده رخستوه . دووه میش، نه خشه ی)خۆ(شمان بۆ ده کێشێت چونکه  خاوه نێتییه که ، 

وه کو کرده وه یه کی بنه ڕه تی سه ر به ‘باریکی’ نه خشه  داده نێت.
ئه و خه سڵه ته  ده ره کییه ی به ره و ڕوومان دێت سروشتێکی نوێیه . نه  ماته ری نه  
ده روونییه ، به ڵکو ش���تێکه  ناکۆکی نێوان هه ردوو ئه و دووالیه نه  ڕه تده کات و خۆی، 
وه کو ده ربڕینێکی ئۆنتۆلۆجییانه ی هه موو جیهان ده رده خات؛ ده بێت به  زه مینه یه کی 
نه رم بۆ خانه کردنی هه مووی ‘ئه وانه ‘ له نێو جیهاندا. خاوه نێتی ‘باریکی’، که  بۆ بوون-
له نێو-خۆی جیهان دانراوه  شێوازێکی دراوه ، که  خۆی دایده نێت. خۆی هێما بۆ بوون 
داده نێت؛ واته ، تاکو په یوه ندییه که  له گه ڵ ‘باریکی’دا به رده وام بێت هه موو ش���تێک 
بۆ ئێمه  واده رده که وێت، که  باریکی واتا بێت بۆ هه موو جیهان. به هه مانشێوه ش بۆ 

خێڵه  سه ره تاییه کانی شه وگه رده کان هه موو بابه تێک شه وگه رد بوو. 
ئایا چ شێوازێکی بوون ‘باریکی’ به  هێما کرده وه ؟ یه که مجار، ده بینم هاوڕه گه زییه  
و الس���ایی کردنه وه ی شلییه . شتێکی باریک، وه کو سواخدان شله یه کی نائاساییه . 
له گه ڵ سه رهه ڵدانی شلیدا ئه و بوونه ش به رجه سته  ده بێت، که  له  هه موو الیه که وه  
ڕاده کات و وه کو خۆی ده مێنێته وه . ش���تێک له س���ه رخۆی به بێ ترس و بیره وه ری 
هه ڵده گرێت. بۆ هه میش���ه  ده بێت به  خۆی و ئێمه  هیچ مۆرکێک به س���ه ر ئه وه وه  و 
ئه ویش به س���ه ر ئێمه وه  جێناهێڵێت. ئه و بوونه یه  ده خلیس���کێ و ئێمه ش له سه ری 
ده خلیسکێین. شتێک بتوانێت له سه ری بخلیسکێ)وه کو به له می سه ولێی، به له می 
ماتۆڕی و به له می خلیسکانی س���ه رئاو(. خاوه نێتی ده ستده که وێت، به اڵم هه رگیز 
نابێت ب���ه  خاوه نی چونک���ه  ڕاده کات، به رده وام ده گۆڕێت. ب���ه اڵم باریکی کتوپر 
خۆی وه کو ش���تێکی ته مومژاوی ده رده خات چونکه  شلییه که ی زۆر هێواشه ؛ له نێو 
شلییه که یدا لینجاوی و چڕه . سه رکه وتنی ڕه قی به سه ر شلیدا نیشانده دات. لینجی 
ئازار و ئه ش���که نجه یه  بۆ ئاو. دیارده یه که  له  پرۆسه ی پێکهاتندایه ؛ مانه وه ی له نێو 
گۆڕاندا پێنییه ، به و جۆره ی ئاو هه یه تی. ئه م وه س���تانه  بن له قه  له  لینجیدا ڕێگه  
به  خاوه نێتی نادات. ئاو زۆرتر له جواڵندایه ، به اڵم ده توانرێت، وه کو شتێکی جواڵو 



607

داگیربکرێ���ت. لینجی به  توندی ڕاده کات و ل���ه و په یوه ندییه  ده چێت هه ڵۆ له گه ڵ 
زه ویدا هه یه تی نه ک مریش���ک. ته نانه ت ڕاکردنه که ش���ی ناگیرێت چونکه  باوه ڕ به  
ڕاکردنی خۆی ناکات. به ئاش���کرا ش���تێکی ڕه قی به رده امه . هیچ شتێک ئه وه نده ی 
“جه وهه رێ���ک له نێوان دوو بارودۆخدا” زۆرتر له و هێواش���ییه ی لینجاوییه که  تیایدا 
ده توێته وه ، گه واهی له س���ه ر خه س���ڵه ته  نادیاره که ی نادات. ئه و دڵۆپه  ئاوه ی به ر 
پانتایی ئاوێکی زۆر ده که وێت ڕاس���ته وخۆ ده بێت به  ئاوه که ؛ ئه مه ش له  توانه وه ی 
گیانه ک���ی تاکه که س له نێو فۆرمێکی مه زن ده چێ���ت، که  لێوه ی ده رچووه . هێمای 
ته نی ئاوه که  له  پێکهێنانی سیس���ته می یه کانه کی بووندا ڕۆڵێکی گرنگ ده بینێت؛ 
په یوه ندییه کی تایبه تی له نێوان ب���وون و هه بوو دیاریده کات. ئه گه ر بیر له  لینجی 
بکه ینه وه ، ده بینین نوێنه رایه تی هیستیریای به رده وام له نێو دیارده ی بووندا ده کات. 
هه نگوینه که ی به  که وچکه که مدا له سه ر شوشه ی هه نگوینه که  دێته  خوارێ په یکه ریک 
به  خۆهه ڵواسینه که ی دروس���تده کات و یه کگرتنیشی له گه ڵ هه موو هه نگوینه که دا 
نوقم بوونێکی له س���ه رخۆیه ؛ که وتنه  خواره وه یه که ، که  له  فشبوونه وه  ده چێت)بیر 
له  خۆشی ئه و منداڵه  بکه وه ، که  له  کاتی یاریکردن به  که لوپه له کانی گویی له  فیکه  
به  پڕ بوونیان و لووره ش به  فش���بوونه وه یان ده بێت.( ئه میش، وه کو پیشاندان له  

مه مکه  پانه وه بووه کانی ئه و ئافره ته  ده چێت له سه رپشت ڕاکشاوه . 
له و جه وه���ه ره  لینجاوییه ی له نێو خۆیدا ده توێت���ه وه  جۆرێک له  به رگریکردن 
ده بینرێت. ئه مه ش له  ڕه تدانه وه ی ئه و تاکه که سه  به رانبه ر له ناوبردنی له نێو هه موو 
بووندا ده چێت. هه روه ها ئه و نه رمییه ش���ه  فڕێدراوه ته  ئه و په ڕییه وه . نه رمی نیوه  
له ناوبردنه ؛ وێنه ی ئێمه ، وه کو هێزێکی ڕووخێنه ر و سنوره کانی نیشانده دات. هێواشی 
له ناوبردن���ی دڵۆپێکی لینجدا له نێو هه موودا له نه رمیدا ده ناس���رێت. نه رمییه که ش 
تاک���و دواتر ده مێنێته وه ؛ ته ن���ی جه وهه ره  لینجه که  دڵۆپه ک���ه  هه ڵده مژێت. ئه م 
دیارده یه  چه ند خه س���ڵه تێکی لینجی ئاش���کرا ده کات. یه که م ئه وه یه ، که  ده ستی 
لێده ده یت نه رمه . ئاو بڕژێنه سه ر زه وی؛ ده ڕوات. شتێکی لینج بڕژینه  ڕاده وه ستێت 
و خۆی نیش���انده دات. پانده بێته وه  و نه رمه ؛ ئه گه ر ده س���تی لێبده یت ڕاناکات و 
ده چه س���پێت. ئه و خه سڵه ته ی، که  به دڵڕه قی و بێبه زه ییانه  ڕێگه نادات ئاو بگرین 
به  نهێنی ده یکات به  کانزا؛ دواجاریش، وه کو پۆاڵ ده بێت به  شتێک لێی تێنه گه ین. 
له  لینجی تێده گه ین. خۆی وا ده ناس���ێنێت، ک���ه  بتوانین داگیریبکه ین. باریکی و 
خۆبه ستنه وه که شی ڕێگه  نادات له  ده ستمان هه ڵبێت؛ ده توانم بیخه مه  سه رده ستم. 
نه ختێک له  هه نگوینه که  جیابکه مه وه . به رده وام ش���تێکی نوێی تاک دروستبکه م؛ 
به اڵم هاوکات نه رمی شته که ، که  له نێو ده ستمدا پانکراوه ته وه  تێمده گه یه نێت، که  

من به رده وام هه وڵی ڕووخانی ده ده م. 
ئه مه  وێنه ی ڕووخاندنێکی-داهێنه رانه یه . لینجی به  ئاس���انی ده سته مۆ ده بێت. 
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له کاتێکدا له و بڕوایه دام داگیرم کردوه ، ئه ویش من داگیرده کات. ئه مه ش خه سڵه تی 
بنه ڕه ت���ی ئه وه : نه رمییه که ی، وه کو زه رووه . ئه گه ر بابه ته که ی نێو ده س���تم ڕه ق 
بێت، هه رکاتێک بمه وێت فڕێی ده ده م؛ وه س���تانی ئه و هێمایه  بۆ هه موو هێزی من؛ 
بناخه که ش���ی دروستده کات. به اڵم بناخه ی من دروس���تناکات؛ بوون-بۆ-خۆ بوون-
له نێو-خ���ۆ له نێو بابه تدا کۆده کاته وه . بابه ته که ش ب���ۆ بوون-له نێو-خۆیه کی دیکه  
به رزده کاته وه  به بێ ئه وه ی هیچ له  پله ی خۆی که م بکاته وه . ئه و هه میش���ه ، وه کو 
هێزێکی داهێنه ر ده مێنێته وه . بوون-بۆ-خۆیه ، که  بوون-له نێو-خۆ ده توینێته وه . به  
واتایه کی دیکه ، خاوه نێتی له  تێهه ڵکێشه ی بوون-له نێو-خۆی بوون-بۆ-خۆدا بوون-
بۆ-خۆ له پێشتر داده نێت. به اڵم، کتوپڕ بوون-بۆ-خۆ واز له  مافی خۆی ده هێنێت. 
من ده ستم ده که مه وه  تاکو شته  لینجه که  بڕوات، که چی له  ده ستم نابێته وه . شێوازی 
بوونی نه  وه ستانه ، وه کو ڕه قی نه  وه کو ئاویش ده جوڵێت. له  تاو ڕاکردنی له  من 
ماندوو ده بێت. ئه و ش���تیکی نه رم، جوڵێنه ر، ته ڕ  و مێینه یه . به  شاراوه یی له ژێر 
په نجه کانمدا ده ژی. منیش، وه کو گێژبوون هه س���تی پێده که م. لینجی خه سڵه تی 
ده ستلێدانی هه یه  و منیش له وه زیاتر خاوه نی نیم. به رده وام ده مێنێته وه . له الیه که وه  
شتێکی داگیرکراوی ده سته مۆ و له الکه ی دیکه وه  له  دڵسۆزی سه گێک ده چێت، که  
کاتێک داواشی ناکه یت ئه و ئه تداتێ. له ژێر ده سته مۆکردنه که شه وه  خاوه نێتییه کی 

نهێنی له نێوان خاوه نه که  و شته  داگیرکراوه که دا هه ست پێده که یت. 
لێره دا هێمایه ک کتوپڕ خۆی ده خات���ه  ڕوو: ئه ویش خاوه نێتییه کی زه هراوییه ؛ 
ئه گه ری توانه وه ی بوون-بۆ-خۆ له نێو بوون-له نێو-خۆدا هه یه ؛ واته ، ده شێ بوونێک 
په یدابێت، که  به پێچه وان���ه ی بوون-له نێو-خۆی بوون-بۆ-خۆیه . له م بوونه دا بوون-
له نێو-خۆ بوون-بۆ-خۆ ڕاده کێشێته  نێو هه ڵکه وتن و ده ره کییه کی ناجۆره وه  یان بۆ 
نێو بوونێکی بێ بناخه وه . لێره دا، من یه کسه ر ته ڵه ی لینجی ده ناسمه وه : ئه و شلییه یه  
من ده گرێت و ناچارم ده کات واز له  پله ومافم بهێنم. من ناتوانم له سه ری خلیسکاندن 
بکه م، وه کو زه روو پێمه وه  ده نوسێت. نکۆڵی له  خلیسکاندنه که ، به وجۆره ی له سه ر 
ڕه ق���ی هه یه ، نه کراوه ؛ ته نیا پله ک���ه ی که مکراوته وه . وا ده رده که وێت لینجی خۆی 
بۆ من ش���لبکات، بانگم بکات چونکه  ته نێکی لینجی وه ستاو له دووره وه  له  ته نێکی 
ش���لی پڕ ده چێت. به اڵم ئه مه  ته ڵه یه . جه وهه رێكی خلیس���کاو خلیس���کاندنه که ی 
هه ڵوه ش���ایه وه  و هیچ ئاسه وارێکی به سه ر منه وه  جێنه هێشتوه . لینجی له و شلییه  
ده چێت له  خه وی ناخۆشدا ده یبینین، که  هه موو خه سڵه ته کانی زیندوو ده بن و دژی 
من ڕاده وه س���تن. لینجی تۆڵه سه ندنی بوون-له نێو خۆیه . تۆڵه  سه ندنێکی مێینه ی 
ش���یرین و ده رده داره  و هێمای ‘ش���ه کری’ بۆ داده نرێت. له به رئه م هۆیه ش���ه  تامی 
ش���یرینی، وه کو شه کر ش���یرینییه کی هه تاهه تایی، که  پاش قوتدانی له نێو ده مدا 
ده مێنێته وه ، ناوه ڕۆکی لینجی به  پڕی ته واو ده کات. لینجییه کی ش���یرین نموونه ی 
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چاک���ی لینجییه ؛ هێمایه  بۆ مردنی ش���یرینی بوون-بۆ-خۆ )وه کو ئه و هه نگه  وایه  
ده که وێته  نێو مره باکه وه  و تیایدا نوقم ده بێت.( هه مانکات له س���ه ر ئه و ڕاستییه ی 
من نه خشه  بۆ خاوه نێتی جه وهه ره  لینجه که  ده کێشم، لینجییه که  ده بێت به  بوونی 
من. لێسانه وه ی شته  لینجاوییه که  به  ده ستمه وه  به رده وامی به  لینجییه که  له  بوونی 
من���دا ده دات. ده زووه  نه رم و درێژه  لینجاوییه کانی له  په نجه مه وه  ش���ۆڕده بنه وه  و 
ده که ونه  سه ر له شی لینجاوی من)کاتێک په نجه م ده که مه  ناوی و ده ریده هێنمه وه ( 
خۆتێهه ڵکێش���انی بوونمه  له نێو لینجاوه که دا. ئه و هیس���تیریایه ی به  گه یش���تنی 
کۆتاییه کان، بۆ ئه و ده زوانه ی به  له شێکی گه وره تره وه  هه ن به رجه سته یان ده که م، 
ب���ۆ به رگریکردنه  له  توانه وه ی بوونم له نێ���و بوون-له نێو-خۆدا. ئه گه ر بازده مه  نێو 
ئاوه وه  و خۆم نوقم بکه م توشی په رێشانی نابم چونکه  ناترسم له وه ی له نێو ئاوه که  
بتوێمه وه ؛ له نێو ئه و شلییه دا به  ڕه قی ده مێنمه وه . ئه گه ر بکه ومه  نێو لینجاوێکه وه  ، 
هه س���تده که م ونده بم؛ له نێویدا ده توێمه وه  چونکه  لینجی له  پرۆس���ه ی به ره و ڕه ق 
بووندایه . له گه ڵ تێگه یشتنم له  بوونی لینجی جه وهه رێکی چه سپان سه رهه ڵده دات، 
ک���ه  له  پل���ه م نزمده کاته وه  و له  هاوس���ه نگی به ده ره  و ل���ه  دێوه زمه ی یاده وه ری 

که سێکی دۆخگۆڕاو ده چێت.
ئه گه ر ده ست له  لینجی بده یت بوونی خۆت ده خه یته  نێو مه ترسی توانه وه  له نێو 
لینجاوه که دا. ئه م توانه وه یه  ترسناکه  چونکه  توانه وه ی بوون-بۆ-خۆیه  له نێو بوون-
له نێو-خۆدا به و جۆره ی مه ره که به  له نێو کاغه ری وش���ککردنه وه که دا نوقم ده بێت. 
ترسناکتریشه  ئه گه ر دۆخ گۆڕینه که  ته نیا بۆ شتێک نه بێت به ڵکو بۆ لینجی بێت. 
ئه گ���ه ر بیر له  توانه وه ی خۆش���م بکه مه وه )وه کو دۆخ گۆڕین���ی بوونم بۆ ئاو( 
هێش���تا زۆرکاریگه ر نابێت چونکه  ئاو به  جواڵن و ش���لی و ڕوواڵه ته  ساخته که ی، 
ک���ه  ڕه ق ده رده که وێت و ڕاکردنه  به رده وامییه که ی���ه وه  هێمایه  بۆ ئاگامه ندی. ئه و 
بیریاره  ده روونناس���انه ی بۆ یه که مجار س���ه رنجیان دایه  خه سڵه تی به رده وامبوونی 
ئاگامه ندی)وه کو جێمس و برگس���ۆن( ئاگامه ندییان له گه ڵ ڕووباردا به راوردکردوه . 
ڕووبار وێنه ی ڕاڤه کردنێکی به رده وامی به شه کانێتی له نێو هه مووه که دا و په یوه ندییه  
پچڕاوه  هه میشه ییه که  و جواڵنه  سه ربه سته که ش. به اڵم لینجی وێنه یه کی ترسناکی 
هه یه ؛ ترس���ناکه  ئاگامه ندی ببێت به  لینجی. هۆی ئه مه ش خه سڵه تی نوساندنه  له 
 لینجیدا. هاوکارییه کی فێاڵوی تێدایه  له سه رو هه موویانه وه  لێکچونه که یه تی له گه ڵ 

زه روودا. ئه و ئاگامه ندییه ی ده بێت به  لینجی بیرۆکه  لینجاوییه کانی ده یگۆڕن. 
له وڕۆژه وه  ئێمه  دێینه  نێو جیهان���ه وه،  ئه و وێنه یه ی ئاگامه ندی به ره و داهاتوو 
ی���ان پرۆژه ی بوونمان دوامان ده که وێت. له کاتێکدا ده گه ینه  ئه وێ و ئه ویش له وێدا 
ده بێت ب���ه و ئاگامه ندییه  ڕابردوو به  فێل ڕایده گرێت و هه زار مش���ه خۆر په الماری 
پڕۆژه ک���ه  ده ده ن تاکو به ت���ه واوی ونی ده که ن. “فڕینی بیرۆک���ه کان”، که  له  نێو 
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ده روونی کاریگه رێتییدا هه یه  باشترین نموونه ی ئه م بارودۆخه  ترسناکه مان ده داتێ. 
به اڵم ئه و ش���ته  چییه  ئه م ترسه  له  ئاستێکی ئۆنتۆلۆجییانه دا ده ریده بڕێت، ئه گه ر 
هه ڵهاتنی بوون-بۆ-خۆ له به رده م فاکتۆری بوون-له نێو-خۆ یان به کاتبوون نه بێت؟ 
ترس���ناکی لینجی تۆقێنه ره  و تیایدا فاکتۆر به رده وام به ره وپێشه وه  ده ڕوات و 
بوون-بۆ-خ���ۆ ده توێنیت���ه وه . ئه مه ش ترس له  مردن ی���ان له نێو-خۆیه کی ڕووت و 
نه بوون نییه  به ڵکو ترس���ه  له  بوونێکی تایبه ت، که  ته نیا له  شێوازی بوون-له نێو-
خ���ۆی بوون-بۆ-خۆدا هه یه  و لینجییه ک���ه  نوێنه رایه تی ده کات. ئه و بوونه یه  من به  
هه م���وو هێزمه وه  ڕه تیده ده مه وه  وه کو به ها بووه  ب���ه  دێوه زمه ی بوونم. ئه و بوونه   
نموونه ییه یه ، که  تیایدا بوون-له نێو-خۆی بێ بناخه  خراوه ته  پێش بوون-بۆ-خۆوه . 

ئێمه  ئه مه  به  دژه  به ها ناوزه دده که ین. 
ل���ه  پڕۆژه ی خاوه نێتی لینجیدا، لینجییه که  کتوپڕ ده بێت به  هێما بۆ دژه  به ها: 
جۆره  بوونێکی نه ناس���راوه ، به اڵم هه ڕه ش���ه که ره  و به رده وام بۆ ئاگامه ندی ده بێت 
به  مه ترس���ی و ڕاده کات. کتوپ���ر پرۆژه ی خاوه نیتییه که ش���ی ده کات به  پڕۆژه ی 
فڕین. شتێک س���ه رهه ڵده دات، که  به  ئه زموون نه دۆزراوه ته وه  به ڵکو ئاکامی پێش 

تێگه یشتنی ئۆنتۆلۆجییانه ی بوون-له نێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆیه . 
ئه م���ه ش واتایه کی تایبه تی لینجیی���ه . له الیه که وه ، ئه زمون���ه  چونکه  درککردن 
ده یدۆزێته وه ؛ له الکه ی دیکه وه  له  دۆزینه وه ی گه شته  پڕ مه ترسییه که ی بوون ده چێت. 
لێره  به دواوه ، مه ترسییه کی نوێ بۆ بوون-بۆ-خۆ، بوونێکی هه ڕه شه که ر، که  پێویسته  لێی 
دوورکه وینه وه  له  هه موو شوینێکدا په یدا ده بێت. لینجییه که  هێمای هیچ هه ڵوێستێکی 
له پێش���تری ده روونی نییه ؛ جۆره  په یوه ندییه کی بوون له گه ڵ خۆیدا ده خاته ڕوو. ئه و 
په یوه ندییه  ش خه س���ڵه تێکی ده روونی هه یه . من له  نه خشه دانانه که مدا بۆ خاوه نێتی 
دۆزیمه ت���ه وه  و وێنه ی خۆی بۆ گه ڕاندومه ته وه . ل���ه م ڕووه وه ، یه که م په یوه ندی به 
 لینجییه که وه ، له س���ه ر شێوازی ئۆنتۆلۆجی له ودیو جیاوازییه کان له نێوان ده روونی و 
ناده روونیدا، که واتای بوون بۆ هه موو هه بووه کان به  کاتیگۆرییه کی تایبه ت ڕاڤه ده کات، 
منیش ده وڵه مه ن���د ده کات. ئه م کاتیگۆرییه  که  جم جمه یه ک ده چێت پێش ئه زمون 
له گه ڵ چه ند جۆریک له  ش���ته  لینجه کان دانرابێت. من له گه ڵ پرۆژه  بنه ڕه تییه که مدا 
ئه وم هێناوه ته  نێو جیهانه وه ؛ بونیادێکی ده ره کی جیهانه  و هه مانکات دژه  به هاشه ؛ 
ئه و ش���وێنه  داگیرده کات، که  بابه ته  لینجه کان تیایدا خۆیان ڕێکده خه ن. هه رکاتێک 
بابه تێک ئه م په یوه ندییه ی بوونم بۆ ئاشکرا بکات، له  ته وقه کردندا، زه رده خه نه  یان 
بیرۆکه یه کدا بێت له  پێناس���ه که یدا، وه کو لینجی ده ناس���رێت؛ که  ده که وێته  ئه ودیو 
به س���تێنی دیاردکه یه وه  و بۆ من ده که وێته  ڕیزی ش���ته کانی وه کو له زگه ، که تیره ، 

هه نگوین و هتد. ئه مانه  له  ده ڤه ری ئۆنتۆلۆجی لینجیدان. 
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به پێچه وانه ش���ه وه ، به وڕاده یه ی من ده مه وێت ببم به  خاوه نی ئه و شته ، شته که  
بۆ من هه موو جیهان���ه  و له گه ڵ یه که م په یوه ندیمدا ده رده که وێت ده وڵه مه ند بێت 
و واتایه کی ش���اراوه ی له نێو خۆی���دا هه ڵگرتبێت. لینجییه ک���ه ، وه کو “زۆرتر له  
لینجی” خۆی ده رده خات. له  یه که م س���اتی خۆ ده رخس���تنه که یه وه  ژوور هه موو 
جیاوازییه کان���ی نێوان ده روونی و ناده رونی، بوونێک���ی ڕووت و واتاکانی جیهان 
ده که وێ���ت؛ واتایه کی گونج���اوی بوونه . یه که م ئه زموونی من���داڵ له گه ڵ لینجیدا 
منداڵه که  له  ڕووی ده روونی و ڕه وشتیه وه  ده وڵه مه ند ده کات؛ ئه و چاوه ڕێ ناکات 
گه وره بێت تاکو جۆری که می لینجی بدۆزێته وه . ئه وه ، له وێدا، له ش���ێوازی که تیره  
یان هه نگوین له به رده ستیایه تی. ئه مه ش بۆ هه موو بابه ته کانی دیکه ی چوارده وری 
منداڵ دروس���ته . مه به ستمان ئه وه نییه  له سه ره تاوه  ئه و ‘ناشرینی’، ‘جوانی’ بوون 
ده ناسێت. به ڵکو خاوه نی واتاکانی بوونه ، که  ناشرینی، جوانی، هه ڵوێست، نیشانه  
ده روونییه کان، په یوه ندییه  سێکس���ییه کان و هتد، تیایدا به رجه سته  ده بن. ئه مانه  
ته نی���ا نموونه ن. لینجی و که تیراوی و ته ماویی���ه کان و چاڵه کانی نێو لم، زه وی، 
ئه ش���که وته کان و ڕووناکی و شه و هتد. ش���ێوازی بوونی پێش-ده روونی و پێش-
س���ێکس بۆ ده رده خات، که  به درێژایی ته مه ن���ی ده بێت له  واتاکانیان بکۆڵێته وه . 

“بێ خه تایی” منداڵ دروست نییه .
له گه ڵ فرۆیدا باوه ڕ به  ژماره یه ک په یوه ندی له نێوان سیکس و فۆرم و هه ڵوێستی 
تایبه تی ژینگه ی منداڵدا ده که ین. به اڵم ناڵێین ئاره زووی سێکسی ده ریان ده بڕێت، 
به ڵک���و به جۆرێک بۆ منداڵه که  ده رده که ون، که  سێکس���گه رایه تییه ی پێکده هێنن. 
نموونه ی سه رنجڕاکێش���انی منداڵ له بینینی کوندا باس���ده که ین، که  زۆر له  بیریاره  
ده روونناس���ه کانیش ئاماژه یان بۆ کردوه )گرنگ نییه  کونه که  چاڵی نێو لم، زه وی، 
ژێرزه مین یان ئه شکه وت بێت.( ئه م بیریارانه  کونه که یان به  هه ڵویستی سێکسی کونی 
پاش منداڵ، هه ژان له  کاتی له دایکبووندا و هه ستکردن به  مه ترسییه کی چاوه ڕوان 
نه کراو له کاری سێکس���ی الی هه رزه کار دان���اوه . به اڵم ئێمه  له گه ڵ بۆچوونه کانیان 
هاوڕانین. بیرۆکه ی هه ژان له کاتی له دایکبووندا نموونه یه کی چاکه . به راودکردنی کون 
له گه ڵ ئه ندامی سێکسی مێینه  پێویستی به  ئه زموون یان هه ستکردن به  مه ترسی 
چاوه ڕواننه کراو له سێکس���دا هه یه ، که  ئه و نییه تی. سه باره ت هه ڵوێستی سێکسی 
منداڵه که ش���ی له  پاش���ه وه ، بیر له  ڕه تدانه وه ی ناکه ینه وه ؛ به اڵم ئه گه ر ئاماژه  بۆ 
ئه و کونانه  بکات ده یانبینێت و به  هێما دایانده نێت، ئه وا پێویسته  منداڵه که  پاش 
خۆی، وه کو کون ببینێت. ئاشکراتر ده ڵێین، پێویسته  منداڵه که  ناوه ڕۆکی کون یان 
ده م بناسێت، چونکه  په یوه ندییان به  کونی پاشییه وه  هه یه . به اڵم ئێمه  به ته واوی 
هه ڵوێس���تی ناوه کی “بوونی خۆمم له گه ڵ له شمدا” باسکرد. مه حاڵه  بڵێین منداڵ 
ئه ندامێکی له شی به  بونیادێکی ده ره کی بۆ جیهان داده نێت. ته نیا بۆ که سێکی دیکه  
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کونی پاشه وه  له ده م ده چێت. منداڵه که  ئه مه  نازانێت. ته نانه ت بایه خدانی دایکیشی 
ئه وه ی بۆ ده رناخات، چونکه  کونی پاش���ه وه ، وه کو به ش���ێکی پ���ڕ ئازار ده ماری 
هه س���تپێکراوی له کۆتاییه که دا بۆ دانه نراوه . دایکه که ش له ڕێگه ی وش���ه وه ، که  بۆ 
له شی منداڵه که  به کاریده هێنیت ده زانێت، که  ئه و به شه  کونه . که وابوو، هه ستکردن 
به  سروشتی ده ره کی کونه که  له نێو جیهاندا بۆ ئه و ڕۆشنایی ده خاته  سه ر سروشتی 
ده ره کی واتای کونی پاش���ه وه  و واتاش به  به رزێتی هه س���تکردنه کان ده دات، که  
له وه وپێش به  بوون س���نوردارکرابوون. خودی کون به ته نیا هێمایه  بۆ ش���ێوازێکی 
بوون، که  پێویسته  س���ایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی باسیبکات. لێره دا، ئێمه  
به درێژی باس���یده که ین. که س���ێک ده توانێ ببینێت، که  کون ئه و نه بوونه یه  داوای 
‘پرکردنه وه’ به  گۆشتی خۆم ده کات؛ منداڵه که  ناتوانێت په نجه ی یان هه موو قۆڵی 

نه خاته  نێو کونه که وه .
 کون وێنه ی بۆشاییه  له  مندا. من بۆ ئه وه ی ببم  به و بوونه ی چاوه ڕوانم خۆم 
به ره وکونه که  ده خش���ێنم. کونه که  ده بێت به هه لکۆڵێن، که  به  وریاییه وه  گۆشتم له  
قاڵبی ده گرێت به  جۆریک خۆمی تێبگوشم و جێی خۆمی تێدا بکه مه وه ؛ به شداری 
له  پڕکردنه وه ی بوون له  جیهاندا ده که م. چوونه  نێو کونه وه  قوربانی دانه  به  بوونم 
بۆ پڕکردنه وه ی بوون؛ بوون-بۆ-خۆ ده یه وێت به س���ۆزه وه  هه مووگیری بوون-له نێو-

خۆ، ته واوکۆییه که ی و مانه وه ی دروستبکات. 
لێره دا، له  بناخه که یه وه  یه کێک له  مه یله کانی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی ده ناسین، 
ئه وی���ش مه یلی پرکردن���ه . له گه ڵ ئه م مه یله دا رووبه ڕووی ه���ه رزه کاری و ته مه نی 
دوای هه رزه کاری���ش ده بینه وه . به ش���ێکی چاک له  ژیانمان ب���ه  پرکردنی کونه کان 
ده گوزه رێت. منداڵ له گه ڵ یه ک���ه م ئه زمونی تێده گات کونی هه یه . په نجه  ده خاته  
نێو ده می و به دوای کونه کانی دیکه ی نێو ده م و چاوی ده گه ڕێت؛ هه ست به  پڕی 
بوونه که ی پارمه نیدس���یش ده کات، ئه گه ر په نجه  بمژێ���ت و بیه وێت له نیو ده میدا 
بیتوێنێته وه . ئه و ده یه وێت په نجه ی بکات به  هه ویرێکی لینج و ده می پڕبکات. ئه م 

مه یله  له  خواردندا بنه ڕه تییه ؛ خواردنیش پڕکردنه . 
له م بۆچوونه وه  به سێکس ده گه ین. ناشرینی سێکسی مێینه  له  ‘کونه کراوه کاندا’یه . 
ئ���ه وه ش، وه کو هه موو کونه کانی دیکه ، داوای بوون ده کات. ژن داوا له  له ش���ێکی 
ده ره ک���ی ده کات بوونی بۆ پڕی بگۆڕێت. ژن له به رئه وه ی “له  ش���ێوازی کوندا” یه  
هه ست به مه ده کات. ئه مه ش بنه ڕه تی ته واوی گرێی ئه دله ره . بێگومان، سیکس بۆ 
ئه و ده مه ، ده مێکی برسی، که  ئه ندامی سێکسی نێرینه  ده خوا. ئه مه ش فاکتۆرێکه  
بۆ بیرۆکه ی خه ساندن. شه یدابوون خه ساندنی پیاوه ؛ چونکه  سێکس کونه . ده بێت 
لێره دا باس���ی کارتێکردنی پێش-سێکسیش بکه ین، که  له دواییدا وه کو هه ڵوێستی 
ئه زمونی و ئاڵۆزی مرۆڤ ده بێت به  یه کێک له  بنه ماکانی سێکسگه ری. به اڵم هیچ 
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شتێکی هاوبه شی له گه ڵ سێکسدا نییه . سروشتی ئه مه شمان له  که رتی سێیه می ئه م 
نوسراوه دا باسکرادوه . له گه ڵ ئه مه شدا ئه زموونی کون، کاتێک منداڵ ڕاسته قینه که  
ده بینێت، ئۆنتۆلۆجی ئه زمونی سێکسیشی به گشتی له گه ڵدایه ؛ منداڵه که  به له شیه وه  
له به رده م کونه که دا ڕاده وه ستێت، کونه که شی پێش هه موو دیاریکردنێکی سێکسی 

شتێکی ناشرینی چاوه ڕوانکراوه  و ڕوو له  له ش ده کات. 
ئێم���ه  گرنگی ئ���ه م کاتیگۆرییه  بوونگه رایه تییانه  بۆ س���ایکۆلۆجی ش���یکاری 
بوونگه رایه ت���ی ده زانی���ن. به هۆیانه وه  بابه تی گش���تی ڕاس���ته قینه ی مرۆڤایه تی 
ده دۆزینه وه . ئه وه ی بیریاریکی ده روونناس ده یه وێت بیزانێت تێگه یشتنه  له  پڕۆژه ی 
سه ربه ستی تاکه که سێک له  په یوه ندییه کانیدا. ده شێ من حه ز بکه م ده ست له  لینجی 
بده م یان له  کون بترسم و هتد. ئه مه ش ئه و واتایه  نابه خشێت من واتای ئۆنتۆلۆجی 
لینج���ی، چه وری، کون و هتد ونبوه . به ڵکو، ئ���ه و واتایه  من له  په یوه ندییه که مدا 
له گه ڵ ئه م یان ئه وشته  بڕیاری له سه رده که م. ئه گه ر لینجی هێمایه ک بۆ بوون بێت، 
ک���ه  تیایدا بوون-له نیو-خۆ بوون-بۆ-خۆ قوت���ده دات. ئایا من له  ڕووبه ڕووبوونه وه م 
له گه ڵ که س���انی دیکه دا، چ جۆره  که سێکم ئه گه ر حه ز له  لینجی بکه م؟ ئاماژه  بۆ 
چ پرۆژه یه کی بنه ڕه تی بوونم بکه م ئه گه ر بمه وێت باس���ی حه زکردنم بۆ ش���تێکی 
نادیار و خۆرا و له الیه ن بوون-له نێو-خۆوه  بکه م؟ به م جۆره  تام نابێت به ش���تێکی 
دراوی که منه کراوه ؛ ئه گه ر که سێک بزانێت پرسیار له باره یانه وه  بکات، ئه وا پرۆژه ی 
بنه ڕه تی که سه که  ده رده خه ن. ته نانه ت ئاماژه کردن بۆ خوار ده میش واتا به خشه . 
ئه مه ش له وێدا ده رده که وێت ئه گه ر هه ریه کێک له  تامه کان به بابه تێکی هه س���ته کی 
ڕووت دانه نرێت و وه کو به هایه کی ئاشکرا ته ماسابکرێت. ئه گه ر حه ز له  تامی سیر 

بکه م هه ستده که م هه مووکه سێک حه زی لێده کات. 
خواردن خاوه نێتییه  له ڕێگه ی له ناوبردنه وه ؛ هه مانکات خۆ پرکردنه  به  جۆرێک 

بوون. ئه و بوونه ش تێهه ڵکێشه ی گه رمی، چڕی و تامه  تایبه ته که یه . 
ئاماژه  بۆ جۆرێک بوون ده کات؛ کاتێک ده خۆین هه وڵی زانینی خه س���ڵه ته کانی 
ئه و بوونه  له ڕێگه ی تامه که وه  ناده ین؛ به  تامکردنه که  خۆمان ده که ین به  خاوه نی. 
تامک���ردن توانه وه یه ؛ دانه کان له گ���ه ل گازگرتنه که دا چ���ڕی بوونه که ، که  بۆ گاز 
ده گۆڕێت، ده رده خات. که وابوو، تێهه ڵکێسکردنی درککردنه که ی خواردن تورانه وه  

و له ناوبردنه . ئه و بوونه م بۆ ده رده خات، که  من دیکه م به گۆشت له  له شمدا. 
لێره دا به دواوه ، ئه وه ی من وه ریده گرم یان به قێزه وه  وازی لێده هێنم بوونی ئه و 
هه بووه یه  یان خواردنه که  جۆرێک له  بوونم بۆ ده رده خات، که  من ده مه وێت هه مبێت 
یان نامه وێت. هه مووی ئه و بوونه  بووه  به  فۆرمێک که متر چڕو گه رمه . ش���یرینی، 
بۆنموون���ه ، کاتێک که وچکێک هه نگوین ده خۆین لینجی ده رده بڕیت. ئه مه ش وه کو 
ده ربڕینی که وانه یه  له  ش���یکردنه وه یه کی ئه ندازیاریی���دا. ئه مه ش، واته  هه موو ئه و 
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خه سڵه تانه ی تامیش ده گرێته وه ، که  تامی تامه که  نین.)پارچه یه ک چۆکلێت له ژێر 
دانم���دا ڕه قه  ب���ه اڵم دوایی نه رم ده بێت و ده ش���کێت و له وه زۆرتر به رگری ناکات؛ 
به رگریکردنه که  و ش���کاندنه که ش خودی چۆکلێته که یه (. له گه ڵ ئه وه ش���دا، ئه مانه  
له نێو خه س���ڵه تی کاتی تامه که دا یه کیان گرتوه ؛ بوون به ش���ێوازی کاتی بۆ ئه و. 
هه ندێک تام زوو خۆیان به ده س���ته وه  ده ده ن، ئه وان���ی دیکه یان دواده که ون. ئه م 
خه س���ڵه تانه  په یوه ندییان به  چڕی و پله ی گه رم���ی بابه ته کانه وه  هه یه . هه روه ها 
ش���ێوه ی خواردنه که ش دده رده خ���ه ن. ئه گه ر پارچه یه ک کێک���ی په مه یی بخۆم، 
تامه که شی په مه یی ده بێت؛ ش���ه کره  بۆنداره  نه رمه که ی، چه وری که ره که  په مه یی 
ده ب���ن. که وابوو، م���ن په مه یی ده خۆم. له ئاکام���دا، تام، له به ر ئ���ه م هۆکاره یه ، 
ئه ندازیارییه کی ئاڵۆز و که ره سه ی جیاوازی خۆی هه یه ؛ ئه م که ره سه یه یه  بوونێکی 
تایبه تیمان پێده ناسێنێت. ئێمه ش ده مانه وێت بیتوێنینه وه  یان قێزی لێده که ینه وه . 
گرنگ نیه  گوێ نه ده ینه  ئه وه ی حه ز له  گوێی ماس���ی یان ڕۆبیان ده که ین. ئه وه ی 

پێویسته  بزانین گرنگی بوونگه رانه ی ئه م خواردنانه یه .
به گشتی ، تامی که منه کراوه  نییه . هه موو ئاماژه  بۆ خاوه نێتی جۆرێک له  بوون 
ده که ن. ڕیزکردن و خانه کردنیان ده که ویته  سه ر سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی. 
لێره دا ئۆنتۆلۆجی وازمان لێده هێنێت؛ یارمه تی دابن دوا کۆتاییه کانی ڕاسته قینه ی 
مرۆڤایه ت���ی، ئه گ���ه ره  بنه ڕه ته کانی و به هاکه ی بناس���ین. هه ر راس���ته قینه یه کی 
مرۆڤایه تی، هه مانکات، ڕاس���ته وخۆ پڕۆژه ی دۆخگۆڕینی بوون-بۆ-خۆیه  بۆ بوون-
له نێو-خ���ۆی بوون-بۆ-خۆ. پڕۆژه ی خاوه نێتی جیهانه ، وه کو هه مووی بوون-له نێو-
خۆ له شێوازی خه سڵه تی بنه ڕه تیدا. هه ریه کێک له  ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی سۆزه ، 
ک���ه  تیایدا پڕۆژه ی خۆ ونکردنی له پێناوی دۆزینه وه ی بووندا به رجه س���ته  ده بێت. 
ده یه وێ ببێت ب���ه و بوون-له نێو-خۆیه تی به هۆی بوون به بناخه  بۆ بوونی خۆی له  
هه ڵک���ه وت ڕاده کات. ده بێت به  هۆکار بۆ بوونی خۆی یان ئه و خوایه ی ئایینه کان 
)هۆکاره   بۆ خۆی( باوه ڕی پێده که ن. که وابوو، سۆزی مرۆڤ به پێچه وانه ی سۆزی 
مه سیحه وه یه  چونکه  مرۆڤ ده یه وێت بوونی خۆی، وه کو مرۆڤ ونبکات و ببێت به 
 خوا. به اڵم بیرۆکه ی بوونی خوا ناکۆکه . ئێمه ش بوونی خۆمان بێهوده  ونده که ین. 

مرۆڤ سۆزێکی بێسوده . 
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سه ره نجام

1 - له نێو-خۆ و بۆ-خۆ: ئاکامه  مێتافیزیکییه کانی
دواجار به  سه ره نجامه کان ده گه ین. له  پێشه کی نوسینه که ماندا دۆزیمانه وه ، که  
ئاگامه ن���دی بانگی بوون ده کات. ڕوونمانکرده وه  چۆن کۆجیتۆ ڕاس���ته وخۆ ئاماژه  
ب���ۆ بوون-له نێو-خ���ۆ ده کات و بۆ ئاگامه ندی ده یکات به بابه ت. پاش باس���کردنی 
بوون-له نێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆ دژواربوو په یوه ندی له نێوانیاندا دروستبکه ین. له وه  
ده ترس���این توش���ی دووه لیزمێکی له چاره به ده ر بین. دووه لیزمه که ش له  ڕوویه کی 
تره وه  هه ره شه ی لێده کردین. له ڕاستیدا، له به ر ئه وه ی ده توانین بڵێین بوون-بۆ-خۆ 
شتێکه ، که  هه یه ، خۆمان له به رده م دوو شێوازی ڕادیکاڵی جیاوازی بووندا دۆزیه وه : 
ئ���ه و بوون-بۆ-خۆیه ی، که  بووه  ب���ه وه ی هه یه ، بۆنموونه  ئه وه ، که  نییه  و ئه وه ش 
نییه ، که  هه یه . هه روه ها بوون-له نێو-خۆ هه بووه که . ئه و پرسیاره ش���مان کرد، که  
ئایا دۆزینه وه ی ئه م دوو شێوازه ی بوون بۆته  هۆکاری پچڕاندن و دابه شکردنی بوون 
بۆ چه ند به ش���ێکی له یه ک دابڕاو، هه ریه کێک له  ئه وانیش واتایه کی بنه ڕه تی بوون 

هه ڵده گرێت یان نا. 
به هۆی توێژینه وه که مانه وه  توانیمان وه اڵمی ئه م پرسیارانه  بده ینه وه : بوون-بۆ-
خۆ و بوون-له نێو-خۆ له نێو تێهه ڵکێش���ه یه کدا یه کیان گرتۆته وه  تێهه ڵکێشه که ش 
خودی بوون-بۆ-خۆیه . بوون-بۆ-خۆ له ناوبردنێکی ڕووتی له نێو-خۆیه ؛ که له به رێکه  
له  ناخی بووندا. ده شێ، لێره دا بیر له و چیرۆکه  باوه ی سه باره ت یاسای پاراستنی 
وزه یه ، بکه ین���ه وه . ئه گه ر بڵێین هه ریه کێک له  ئه تۆمه کان، که  جیهان پێکده هێنن 
له ناوبچێت کاره س���ات ڕووده دات و هه موو جیهانی���ش ده گرێته وه . ئه مه ش کۆتایی 
ب���ه  زه مین و سیس���ته می خۆر ده هێنێ���ت. ئه م مێتافۆره  بۆ ئێمه ، له م باس���ه دا، 
سودبه خشه . بوون-بۆ-خۆ، وه کو له ناوبردنێکی بچوکه  و له  ناخی بوونیشدایه ؛ ئه م 
له ناوبردنه  بۆ خرۆشاندنی بوون-له نێو-خۆ به سه . خرۆشاندنه که شی جیهانه . بێجگه  
له  له ناوبردنی بوون بوون-بۆ-خۆ ڕاس���ته قینه یه کی دیکه ی نییه . خه س���ڵه ته که ی 
له سه ر ئه و ڕاس���تییه  دامه زراوه ، که  ئه م بوونه  له ناوبردنی تاک و بوونێکی-له نێو-
خۆی هه نده کییه  نه ک بوون به گش���تی. بوون-بۆ-خۆ نه بوونێکی گشتی نییه  به ڵکو 
که مییه ک���ی دیاریکراوه ؛ خۆی به  که می ئ���ه و بوونه  داده نێت. که وابوو، کاری ئێمه  
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نییه  له س���ه ر یه کگرتنی بوون-بۆ-خۆ و بوون-له نێو-خۆ بدوێین چونکه  بوون-بۆ-خۆ 
جه وهه رێکی سه ربه خۆ نییه . مادام له ناوبردنه  ئه وا بوون-له نێو-خۆ دروستیکردوه ؛ 
له ڕێگ���ه ی ڕه تدانه وه ی ناوه کییه وه  و له ڕێگ���ه ی بوون-له نێو-خۆوه  ئه وه ی نییه  به  
خۆی ده ناس���ێنێت. له ئاکامدا ده بێت به وه ی هه ی���ه . ئه گه ر کۆجیتۆ ده رچوونێکی 
پێویس���ت بێت له )خۆ(وه ، ئه گه ر ئاگامه ندی به س���ه ر ئه وه ی ده یه وێت بخلیسکێت 
به بێ ئه وه ی بتوانێت واز له  بوون-له نێو-خۆ بهێنێت، له به ر ئه وه یه ، که  ئاگامه ندی 
به ته نیا ناتوانێت، وه کو خۆیه تییه کی ڕووت هه بێت. له سه ره تاوه  ئاماژه  بۆ شته کان 

ده کات. 
هی���چ بوونێک بێجگه  له و تێڕامانه  بۆ ش���تێک ئاگامه ن���دی نییه . ئایا ئه مه  ئه و 
واتایه  ده گه یه نێت، که  ئاگامه ندی ئه وی دی ئه فالتونییه ؟ باسی که سه  بێگانه که ی 
نێو دایه لۆگی سۆفستمان له بیره ، که  له  “ئه وی دی” ده دوێت،  ته نیا “له نێو خه ودا 
ده بینرێت” و  ئه وی دی )بۆنموونه ، بوونی خۆی ده خوازێ( ناتوانێت به ته نیا هه بێت.  
له  کاتێکدا ده رده که وێت، که  که س���ێک ته ماشای بوون بکات. ئه فالتون خه سڵه تی 
دینامیکییه تی ئه وی دی که سانی دیکه ش له  په یوه ندییه که ی له گه ڵ خۆیدا بینیوه . 
له  هه ندێک شوێندا ئه مه  به  سه رچاوه ی جواڵن داده نێت. به اڵم ئه و ده یتوانی زۆرتر 
له  کێش���ه که  بدوێت؛ ده یتوانی که س���ێکی دیکه  یان ئه و نه بوونه  ڕێژه ییه ، به  هۆی 
ئاگامه ندییه وه  بوون دابمه زرێنێت. ئه وه ی له  بوون نییه  له نێو یه کێتی ڕه هه نده کانی 
کاتدا ده بێت به  خۆ-ئاگایی. ئه گه ر ئه وی دیکه  یاری کورسی و مۆسیقاکه  نه بێت به  
تێڕام���ان کایه که  بکات و ئێمه ش به  ناخی بوون-بۆ-خۆمان دانا، ئایا چییه ؟ ته نیا 
ش���ێوازێک بوونی که سانی دیکه ی، وه کو که سانی دیکه  تێدابێت ئاگاییه  له  بوونی 
خۆ، وه کو که س���ێکی دیکه . که سی دیکه ، له ڕاستیدا، ڕه تدانه وه ی ناوه کییه  و ئه م 
ڕه تدانه وه یه ش س���ه ر به  بوونی ئاگامه ندییه . که س���ی دیکه ش به بێ ده رچوونی له 
 بوونه وه  نابێت به  که س���ی دی؛ له م ڕووه وه  په یوه ندی به  بوون-له نێو-خۆوه  هه یه . 
ب���ه اڵم خۆی ده کات به وی دیکه ؛ ئه گه ر وانه بێت خه س���ڵه تی ئه وی دی ده بێت به 
 شتێکی دراو. دواجاریش ده بێت به  بوون-له نێو-خۆ. په یوه ندییه که شی له گه ڵ بوون-
له نێو-خۆدا به  فاکتۆری ده به ستێته وه ؛ به اڵم، مادام بوونی خۆی دروستده کات ئه وا 
ش���تێکی ڕه هایه . ئه و خاڵه شمان له وێدا باسکرد، که  گوتمان بوون-بۆ-خۆ بناخه ی 
بوونی خۆی، وه کو نه بوونی بوون نییه  و به رده وام نه بوونی بوونی داده مه زرێنێت. 
که وابوو، بوون-بۆ-خۆ بوونێکی نا-جه وهه ری ڕه های هه یه  و سه ربه خۆ نییه . پرسیار 
سه باره ت ڕاسته قینه ی بوونی ده کرێت. پرسیارکردنی له به ر ئه وه یه ، که  ئه و بوونێکه  
له نێو پرسیاردا؛ بوونی شتێکی دراو نییه  به ڵکو پرسیاری له باره وه  ده کرێت چونکه  
نه بوون���ی بوونی که س���انی دیکه  بوونی ئه و له  خ���ۆی جیاده کاته وه . بوون-بۆ-خۆ 
هه میش���ه  ل���ه  چاوه ڕوانیدایه  چونکه  بوونی دواخراوه . ئه گ���ه ر له گه ڵ بوونیدا یه ک 
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بگرێت ئه وی دی له گه ڵ ئه گه ره کان، زانین و جیهان له ناوده چێت. که وابوو، گرفتی 
ئۆنتۆلۆجییانه ی زانین له گه ڵ دانانی ئۆنتۆلۆجییانه ی بوون-له نێو-خۆ له پێش بوون-

بۆ-خۆدا چاره سه رده کرێت. 
ئه مه ش ڕاس���ته وخۆ ده بێته  هۆکاری سه رهه ڵدانی توێژینه وه ی مێتافیزیکییانه . 
س���ه رهه ڵدانی بوون-بۆ-خۆ و ده ستپێکردنی گه شته که ی به  بوون-له نێو-خۆ له گه ڵ 
س���ه رچاوه ی دیالیکتیکی ئه وی دی ئه فالتونیدا ب���ه راورد ناکرێت، که  له  بوونه وه  
ده ستپێده کات. ‘بوون’ و ‘ئه وی دی’ بۆ ئه فالتون جۆرن. ئێمه ، به پێچه وانه ی ئه مه وه ، 
به  تاکمان دانان. به هه مانشێوه ، ده رکه وتنی بوون-بۆ-خۆ ڕووداوێکی ڕه های ڕووه و 
بوونه . که وابوو، لێره دا جێگه ی گرفتێکی مێتافیزیکییانه مان کردۆته وه ؛ بۆچی بوون-
بۆ-خۆ، وه کو بوون سه رهه ڵده دات؟ بێگومان، مه به ستی ئێمه  له  ‘میتافیزیکانه ‘ ئه و 
توێژینه وه یه یه  پرۆس���ه کانی تاکه  که س، که  جیهان به  هه مووگیرییه کی کۆنکرێتی 
تایبه ت ده بینێت، ده کات به بابه تی خۆی. له م ڕووه وه ، په یوه ندی نێوان مێتافیزیک و 
ئۆنتۆلۆجی له  په یوه ندی نێوان مێژوو له گه ڵ کۆمه ڵناسی ده چێت. بێهوده یه  بپرسین 
بۆچی بوون ئه وی دییه ؟ ئه م پرس���یاره  له نێو سنوری بوون-بۆ-خۆدا ده گونجێت. 
ته نانه ت به رایی نه بوون به س���ه ر بووندا ده س���ه پێنێت. ده توانین ئه م پرسیاره  به 
 پرس���یارێکی دیکه وه ، که  له ده ره وه  له و ده چێت و هێش���تا جیاوازیشه ، ئاڕاسته ی 
خۆمان بکه ین: بۆچی بوون هه یه ؟ هه روه ها ده زانین پێویس���ته  ئه و دووپرسیاره  له 
 یه کدی جیابکه ینه وه . یه که می���ان هیچ واتایه کی نییه : هه موو ‘بۆچی’ یه کان پاش 
بوون دێن و پێویس���تییان بو بوونه . بوون بێ هۆکار و پێویس���تییه ؛ پێناسه که ی 
خه سڵه تی هه ڵکه وتنیمان پێده ڵێت. وه اڵمی دووه م پرسیاریشمان داوه ته وه . له سه ر 
زه مینه یه ک���ی ئۆنتۆلۆجی نه ک مێتافیزیکی دامه زراوه : بوون “له وێدا هه یه “ چونکه  

بوون-بۆ-خۆ هه یه . خه سڵه تی دیارده  له ڕێگه ی بوون-بۆ-خۆوه  دێته  بوونه وه . 
کاتێک پرس���یاره کان س���ه باره ت بنه ڕه تی بوون یان جیهان له  واتابه ده رن، یان 
وه اڵمه که یان س���ه ر به  ئۆنتۆلۆجییه ، کێشه که  بۆ بنه ڕه تی بوون-بۆ-خۆ ده گۆڕێت. 
بوون-بۆ-خ���ۆ ده توانێ���ت بۆ بنه ڕه تی بوون���ی بگه ڕێته وه . ئ���ه و بوونه ی ‘بۆچی’ 
ده هێنێته کایه وه  مافی هه یه  پرسیاری ‘بۆچی’ له  بوونی خۆشی بکات چونکه  بوونی 
ئه و پرس���یارکردنه . ئۆنتۆلۆجی وه اڵمی ئه م پرس���یاره  ناداته وه.    گرفته که  باسی 
ڕووداو ده کات و ئاماژه  بۆ بونیادی بوون ناکات. ئه وه نده  ده توانێت ڕوونیبکاته وه ، 
که  ئه و نه بوونه ی بوون-له نێو-خۆ دروستیده کات شتێکی له  واتابه ده ر نییه . واتای 
نه بوونی له ناوبردن ده بێ دروستبکرێت تاکو بوون دابمه زرێت. ئۆنتۆلۆجی دووجۆر 
زانیاریمان ده داتێ، که  ده بن به  بناخه  بۆ مێتافیزیک: یه که م، هه موو پرۆسه یه ک له  
بناخه ی)خۆ(دا پچڕانه  له  ناسناوی بوونی بوون-له نێو-خۆدا؛ دوورکه وتنه وه ی بوونه  
له  خۆی له نێو په یوه ندییه که یدا و ئاماده بوونی خۆی یان ئاگامه ندییه تی. به  بوون-
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بۆ-خۆکردن ئه م بوونه  ده بێت به  هانده ر بۆ بوونی و ئاگامه ندیش، وه کو له ناوبردنی 
ب���وون. که وابوو، قۆناخێک زۆرتر خۆی ل���ه  هۆگه رییه کی ناوه کی نزیک ده کاته وه . 
بۆنموون���ه ، ده بێت به  هۆکار بۆ خۆی. ب���ه اڵم نزیک بوونه وه که ی له به ر که می له ب 
وونیدا ڕاده وه ستێت. کاتی ئاگامه ندی پرۆسه یه کی ژوورکێش به ره و بوون به  هۆکار 
بۆ خۆ نییه . هۆکار-بۆ خۆ شتێکی مه حاڵه . به هه مانشێوه  ڕاکێشانی ستونی ده ریا 
له الیه ن مانگه وه  ده بێته  هۆکاری دروستبوونی شه پۆله کان بێت به  ته ختی. زانیاری 
دووه م، که  مێتافیزیک له  ئۆنتۆلۆجییه وه  ده ستیده که وێت، له وه دایه ، که  بوون-بۆ-خۆ 
پڕۆژه یه ک���ی به رده وامه  بۆ دامه زراندنی بوونی خۆی و به رده وامیش له م پڕۆژه یه یدا 
سه رناکه وێت. ئاماده بوونی به  هه موو الیه نه کانی له ناوبردنه وه )وه کو له ناوبردنی سێ 
ڕه هه نده که ی کات و له ناوبردنی دووالیه نییه که ی تێڕامانی تێڕامان( س���ه رهه ڵدانی 
ئه م پڕۆژه یه یه ؛ تێڕامان دابه ش���بوونی  پڕۆژه ک���ه  و گه ڕانه وه یه  بۆ خۆ تاکو خۆی 
دابمه زرێنێت. س���ه رنه که وتنی پڕۆژه که ش ئاس���ته نگی له ناوبردنه که  دروستده کات. 
‘کردن’ و ‘هه یه تی’، که  کاتیگۆری س���ه ره کی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تین ڕاسته وخۆ 
یان ناڕاس���ته وخۆ ده بن به  پڕۆژه ی بوون. دواجاریش، هه ردووکیان پێکه وه  ڕاڤه ی 
هه وڵدانی ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی بۆ دۆزینه وه ی خۆی ده کات. ڕادیکااڵنه ش بوون 

و بوونی ئاگامه ندی له یه کدی جیاده کاته وه . 
ئۆنتۆلۆجی فێری دوو ش���تمان ده کات: یه که م، ئه گ���ه ر بوون-له نێو-خۆ خۆی 
دابمه زرێنێ���ت ده بێ���ت به  بوونێك���ی ئاگامه ند؛ چه مکی بوون ب���ه  هۆکار بۆ خۆی 
ئاماده بوونی له به رده م خۆش���یدا ده گرێته وه . بۆنموونه ، ده بێت ببێت به  له ناوبه ری 
بوون. دووه م، ئاگامه ندی پڕۆژه ی خۆ دامه زراندنه ؛ ده بێت به  له نێو-خۆی-بۆ-خۆ یان 
له نێو-خۆ وه کو هۆکار-بۆ-بوونی خۆی. به اڵم هیچی دیکه  دانامه زرێنن. هیچ شتێک 
ڕێگه مان نادات له  ئاس���ته  ئۆنتۆلۆجییه که دا له  سه ره تاوه  له ناوبردنی بوون-له نێو-
خۆ له نێو-بوون-بۆ-خۆدا بسه لمێنین، واتای هه یه  و پڕۆژه که ی بوونیش هۆکاره  بۆ 
خۆی. لێره دا ئۆنتۆلۆجی دژی ناکۆکی ڕاده وه س���تێت چونکه  بوون-بۆ-خۆ ئه گه ری 
بناخ���ه  ده هێنێته  نێو جیهانه وه . بۆ ئه وه ی ببێت به  پڕۆژه ی بناخه ی خۆی بوون-
له نێو-خۆ ده بێت له به رده م خۆیدا ئاماده بێت یان ئاگامه ندبێت. که وابوو، ئۆنتۆلۆجی 
به  بانگه ش���ه کردنه که ی بۆ بوون-له نێو-خۆ ب���ۆ ئه وه ی خۆی بکات به  بناخه  ده بێ 
بوون-بۆ-خۆ بگۆڕێت. مێتافیزیک ده توانێت گریمانه کان بۆ تێگه یشتن له م پرۆسه یه ، 
وه کو ڕووداوێکی ڕه ها و تاجدانان له س���ه ر تاکه  که س و بوونی دابنێت. ئاشکراشه  
ئه م گریمانانه  به  گریمانه یی ده مێننه وه . ئێمه   ناتوانین بیانسه لمێنین یان پوچه ڵیان 
بکه ینه وه . س���ه لماندنه که یان ده که وێته  سه ر ئه گه ری پێکه وه به ستنی ئه و شتانه ی 
ئۆنتۆلۆجی پێکیانده هێنێت. پێکه وه به ستنه که ش نابێت له  بۆچوونێکی میژووییه وه  
بێت. کات ل���ه  ڕێگه ی بون-بۆ-خۆوه  س���ه رهه ڵده دات. له به ر ئه مه  پرس���یارکردن 
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له باره ی بوونه وه  پێش په یدابوونی بوون-بۆ-خۆ بێ واتایه . به اڵم مێتافیزیک ده بێت 
خه س���ڵه ت و سروشتی ئه م پرۆسه یه ی پێش مێژوومان پێبناسێت، که  سه رچاوه ی 
هه موو مێژووه  و هه وڵدانه کانی تاکه  که سی له سه ر ڕاده وه ستێت. ئه رکی سه رشانی 
بیریارانی میتافیزیکه  بڕیار له س���ه ر ئه و خاڵ���ه  بده ن، که  جواڵنه که  له الیه ن بوون-
له نێو-خ���ۆوه  ب���ۆ دامه زراندنی خۆی یه که م هه نگاوه  یان ن���ا. هه روه ها په یوه ندی 
جواڵن، وه کو”نه خۆش���ی له  بووندا” له گه ڵ بوون-بۆ-خۆ، وه کو “ نه خۆش���ییه کی 

قوڵتری له ناوبردن” بسه لمێنێت. 
ئه وه ی بۆ ئێمه  ده مێنێته وه  باس���یبکه ین گرفتی دووه مه ، که  له پێش���ه کی ]ئه م 
نوسراوه دا[ پێکمانهێنا: ئه گه ر بوون-له نێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆ دوو شێوازی بوون بن، 
ئایا که لێنێک له نێو بیرۆکه ی بووندا په یدا نابێت؟ ئایا دووجۆر تێگه یشتنی جیاوازیان 
بۆ دروستنابێت، که  له سه ر دووجۆره  جیاوازه  ڕادیکاڵه که یان ڕاده وه ستێت؟ ئه وه ی 
لێره دا یارمه تیمان ده دات ئاکامه کانی توێژینه وه که مانه . ئێمه  روونمانکرده وه  بوونی 
له نێو-خۆ و بۆ-خۆ له ته نیشت یه کدییه وه  دانه نراون. به ڵکو به پێچه وانه وه ، بوون-بۆ-
خۆ به بێ بوون-له نێو-خۆ ده بێت به  ش���تێکی ڕووتکراووه ؛ له و ڕه نگه  ده چێت سه ر 
به  هیچ شتێکی ڕه نگدار یان ئه و ده نگه ی سه ربه  هیچ شتێکی ده نگدار نه بێت. ئه و 
ئاگامه ندییه ی ئاگامه نییه  له باره ی هیچه وه  هیچێکی ڕه هایه . به اڵم ئه گه ر ئاگامه ندی 
په یوه ندییه کی ناوه کی له گه ڵ بوون-له نێو-خۆدا هه بێت ئه وه  ده گه یه نێت، که  له گه ڵ 
بوون-له نێو-خ���ۆدا پێکهاتوه  و هه مووگیری دروس���تده کات. ئایا ئه و هه مووگیرییه  
نییه  به  بوون یان ڕاس���ته قینه  ناوزه دده کرێت؟ بێگومان، بوون-بۆ-خۆ له ناوبردنه ، 
وه ک���و  له ناوبردنیش هه یه ؛ له گه ڵ بوون-له نێو-خۆدا له  یه کێتییه کی پێش���تردایه . 
یۆنانییه کان ڕاس���ته قینه ی گه ردوونیان له و هه مووگیرییه  ، که  ئه م یان ئه و بۆشاییه  
نه بڕاوه ی ده وری دابوو، جیاکرده وه . به دڵنیاییه وه ، ئێمه  گو تمان بوون-بۆ-خۆ هیچه  
و بێجگه  له  تێڕامان بۆ ئه و هیچه ، که  خۆی جیاکردۆته وه  و له سه ر بوون-له نێوخۆ 
که  پێناس���ده کرێت، هیچ له ده ره وه ی بوون-له نێو-خۆدا نییه . به اڵم لێره دا، ئێمه ش 
ش���وێن بیریاره  یۆنانییه کان ده که وین و ده پرس���ین، ئایا ڕاسته قینه  چییه ؟ به چی 
بڵێی���ن بوون؟ به  گه ردوون یان هه مووگیرییه که ؟ ب���ه  بوون-له نێو-خۆیه کی ڕووتی 
دابنێین یان له نێو-خۆیه کی گه مارۆدراوه له الیه ن  ئه و نه بوونه وه ، که  به  بوون-بۆ-خۆ 

ناوزه دمانکرد؟ 
ئه گه ر هه مووگیری بوون به  تێهه ڵکێشه ی بوون-بۆ-خۆ و بوون-له نێو-خۆ دابنێین، 
ئایا توش���ی ئه و سه ختییه  نابینه وه ، که  خۆمان لێی دوورخسته وه ؟ ئایا له  بووندا 
توشی که لێنه که  نابین؟ چۆن پێناسی ئه و بوونه  بکه ین، که  وه کو بوون-له نێو-خۆ 

شتێکه  هه یه  و وه کو بوون-بۆ-خۆش ئه وه  نییه ، که  هه یه ؟ 
ئه گه ر بمانه وێت چاره س���ه ری ئه م گرفتانه  بکه ین ده بێت بیر له  هه مووگیرییه که  
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بکه ین���ه وه : فره الیه تی بونیاده که ی له نێو یه کێتییه کیدا ببینین تاکو هه ر یه کێک له  
ئه وان به  ڕووتکراوی ده رنه که ون. ئاگامه ندی به ته نیا ڕووتکراوه یه ؛ به اڵم بوون-له نێو-
خۆ پێویس���تی به  بوون-بۆ-خۆ بۆ بوونی نییه ؛ س���ۆزی بوون-بۆ-خۆ ته نیا بوونی 
بوون-له نێو-خۆ له وێدا ده رده خات. دیارده ی دابڕاو له  ئاگامه ندی ڕووتکراوه یه ، به اڵم 

بوونی دیارده که  ڕووتکراوه  نییه . 
ئه گه ر بمانه وێت هه مووگیرییه ک بدۆزینه وه  تیایدا بوون-بۆ-خۆ و بوون-له نێو-خۆ 
به  دوو ش���تی له  یه کدی دابڕاو دانه نرێن، پێویس���ته  ئه و هه مووگیرییه  به  جۆرێک 
بێت، که  بوونی بوون-له نێو-خۆ له ناویدا له و له ناوبردنه وه  سه رهه ڵدات، که  لێی به 
 ئاگا دێت. ئایا ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت، که  هه مووگیرییه که  له س���ه ر ئه و بوونه ی 
ده بێت به  هۆکار بۆ خۆی ڕاده وه س���تێت؟ ئه گه ر پرس���یاره که مان سه باره ت بوون-
بۆ-خ���ۆ به  بوون-له نێو-خۆوه  ببه س���تینه وه  له به ر ئه وه ی���ه  بوونی خۆمان به  هۆی 
تێگه یش���تنی پێش-ئۆنتۆلۆجییانه ی هۆکار-بۆخۆ، به  شتێکی له پێشتر داده نێین. 
بێگوم���ان هۆکاری-بۆ خۆ مه حاڵه  و ناکۆکیش له نێو بیرۆکه که یدا هه یه . هێش���تا، 
مادام ئێمه  پرسیار سه باره ت بوون ده که ین و له  ڕوانگه ی هۆکار-بۆ-خۆوه  ده ڕوانینه  
کێش���ه که  پێویسته  له و بوونه  تێبگه ین. ئایا به  هۆکاری په یدابوونی بوون-بۆ-خۆوه  
س���ه رهه ڵنه داوه ؟ ئایا بوون-بۆ-خۆ له  بنه ڕه ته وه  نابێت به  هۆکاری پڕۆژه ی بوونی 
خۆ؟ به مجۆره  ده توانین به  هه مووگیری ڕاس���ته قینه  بگه ی���ن. هه مووی بوون ئه و 
چه مکه ی���ه  هیچ که ڵێنێک نایکات ب���ه  دووکه رته وه  و له ناوبردن���ی بوون-بۆ-خۆش 
فرێناداته  ده ره وه . ئه و بوونه  تێهه ڵکێشه ی بوون-له نێو-خۆ و ئاگامه ندی تێدایه  ئه و 
له نێو-خۆیه یه  بوون-بۆ-خۆ په یدای ک���ردوه  و له بوون-بۆ-خۆ ده چێت. به اڵم له به ر 
ئ���ه وه ی ئێم���ه  ده مانه وێت بڕوانینه  ئه م بوونه  تاکو حوکمی به س���ه ردا بده ین ئه وا 
ده بێت وه ده ستهێنانی خۆ-هۆکاری ده بێت به  هه وڵدانێکی سه رنه که وتو. هه رشتێک 
ڕووب���دات ده ریده خات مرۆڤ، جیهان و مرۆڤ له نێو جیهاندا خوای له گه ڵدا نه بێت. 
ده رده که وێت له نێو تێهه ڵکێش���ه که دا هه موو په یوه ندییه کانی نێوان بوون-بۆ-خۆ و 
بوون-له نیو-خۆ هه ڵده وه ش���ێنه وه . ئه مه ش ئه و واتایه  نابه خشێت، که  یه کگرتنه که  

ڕوویدابێت ، به ڵکو هه میشه  مه حاڵ بووه . 
ئه م سه رنه کوتنه  به رده وامه یه  تێکه ڵ نه بوونی بوون-بۆ-خۆ و بوون-له نێو-خۆ  و 
هه مانکات په یوه ندی که ڵێنه که ی نێو چه مکی بوون ده رده خات. ئه گه ر مه حاڵ بێت 
ل���ه  چه مکی بوون-له نێو-خۆوه  بۆ چه مک���ی بون-بۆ-خۆ بڕۆین و له نێو یه ک جۆردا 
یه کێتییه کان دروستبکه ین له به ر ئه وه یه ، که  تێپه ڕبوونه که  له  یه کێکیانه وه  بۆ ئه وی 
دیکه  و یه کێتییه که ش���یان کاریگه ر نییه . ئێمه  ده زانین بۆ سپینۆزا و هیگڵ ئه گه ر 
له نێو تێهه ڵکێشه یه کدا چه مکه کان په یوه نیدار و سه ربه خۆش بن ئه و تێهه ڵکێشه یه  
به  هه ڵه  دروس���تکراوه . بۆنموونه ، الی سپینۆزا چه مکی خڕی له  سوڕانه وه ی نیوه  
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بازن���ه  به  ده وری تیره که یدا واتاکه ی ده رده که وێت و ده س���ه لمێنرێت. به اڵم ئه گه ر 
چه مکی خڕیمان ده س���تنه که وێت دیارده ی س���وڕانه وه ی نیوه  بازنه ییه که  س���اخته 
 ده رده چێت. چه مکه کانی سوڕانه وه  و بازنه  پێکه وه ن به بێ ئه وه ی یه کیان گرتبێت؛ 

هیچ کامیان بۆ ئه وی دیکه  که م ناکرێته وه . 
له م ئاس���ته دا جارێکی دیکه  چه مکی هه مووگیری نا-هه م���وو ده دۆزینه وه ، که  
باس���ه که مان له سه ر بوون-بۆ-خۆ و په یوه ندی ئاگامه ندی که سانی دیکه وه  توشمان 
بوو. به اڵم ئه مه  جۆری س���ێیه می نا-هه مووه که یه . له  هه مووگیری نا-هه مووه که ی 
تێڕاماندا ئه و ش���ته ی له به رده م تێڕاماندایه  ده بێت تێڕامان بکه وێته  سه ری. ئه وه ی 
تێڕامانیش ده که وێته  س���ه ری ده بێ له ب���ه رده م تێڕاماندا بێت. ڕه تدانه وه ی دووقات 
له ناوده چێت. له حاڵه تی بوون-بۆ-که س���انی دیک���ه دا تێڕامانه کان جیاده کرێنه وه  و 
هه ریه کێک له  ئه وان نابێ که س���انی دیکه  بێت. که وابوو، بوون-بۆ-خۆ و که سه که ی 
دیکه ی-بوون-بۆ-خۆ بوونێک پێکده هێنن، که  تیادا هه ریه کێک له  ئه وان بوونی خۆی 
وه کو که سێکی دیکه  بۆ که سه که ی دیکه  ده سه لمێنێت. سه باره ت هه مووگیرییه که ی 
بوون-بۆ-خۆ و بوون-له نێو-خۆشه وه  بوون-بۆ-خۆ له نێویدا بۆ بوون-له نێو-خۆ خۆی 
ده کات به که س���ێکی دیکه ، به اڵم بوون-له نێو-خۆ له  بوونی بوون-بۆ-خۆدا نابێت به  
ئه وی دی؛ بوون-له نێو-خۆ هه یه یه کی س���اده و ڕووته . ئه گه ر په یوه ندییه که ی نێوان 
بوون-بۆ-خۆ و بوون-له نێو-خۆ دووالیه نی بێت ئه وا ده که وینه  نێو په یوه ندی بوون-بۆ 
که سانی-دیکه . به اڵم به دڵنیاییه وه  ئه مجۆره  په یوه ندییه یان نییه . تاکو ئه م ڕاده یه  
پرسیار س���ه باره ت هه مووگیرییه که  بێهوده  نییه . کاتێک له سه ر بوون-بۆ-که سانی 
دیکه مان کۆڵییه وه  باسی ئه وه مانکرد، که  پێویسته  که سێکی دیکه  بۆ بوونم هه بێت. 
هه روه ها ئه وه ش���مان ڕوونکرده وه  ئه و که س���ه ی دیکه  بۆ من ده توانێت له ده ره وه دا 
هه بێت. له م بۆچوونه وه  پرسیارمان له باره ی خه سڵه تی پارادۆکسی هه مووگیرییه که  
کرد. به و باوه ڕه ش گه یشتین، که  پرسیار له باره ی یه کێتی ئاگامه نییه کان بێ واتایه  
چونکه  تێڕوانینی ئێمه ی پێویست بوو! ئێمه  له سه ر بناخه ی هه مووگیرییه که  ده ژین 

و مامه ڵه ی له گه ڵدا ده که ین. 
ئه گه ر تێڕوانینمان نه بێت هۆکه ی بۆ ئه و خاڵه  ده گه ڕێته وه ، که  که سێکی دیکه  خۆی 
به  من دانابێت و منیش خۆم به  ئه و دانانێم. په یوه ندی دانه وه ی نێوانیان ڕێگه به ستی 
تێگه یشتنمه  له  هه مووه که . له حاڵه تی ڕه تدانه وه ی ناوه کی بوون-له نێو-خۆی-بوون-
بۆ-خ���ۆ په یوه ندییه که  دووالیه نی نییه . من یه کێک له  چه مکه کانی په یوه ندییه که  و 
په یوه ندییه که شم. ئه و کاته ی له  بوون تێده گه م و ده بم به  تێگه یشتنه که  له  بوون. 
ئه و بوونه ی لێی تێده گه م ڕووبه ڕووی من نابێته وه  تاکو من له به رده م خۆی دابنێت؛ 
ئه و ش���ته یه ، که  تێیگه یشتوم. بوونیش���ی نابێت به و بوونه ی تێیگه یشتوین. به م 
واتایه ، ده توانم پرس���یار له باره ی هه مووگیرییه ک���ه وه  بکه م. من هه م تاکو مامه ڵه  
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له گه ڵ هه مووگیرییه که دا بکه م، ب���ه اڵم مامه ڵه کردنه که  ماندووم ده کات چونکه  من 
له  یه ک کاتدا ئاگاییم له  بوون و ئاگاییشم له  بوونی خۆم. پرسیاره که ش سه باره ت 
هه مووگیری س���ه ربه  ئۆنتۆلۆجی نییه . ده ڤه ره کان���ی ئۆنتۆلۆجی بوون-له نێو-خۆ، 
بوون-بۆ-خ���ۆ و هۆکار-خۆییه . بۆ ئۆنتۆلۆجی گرنگ نییه  بوون-بۆ-خۆ و له نێو-خۆ 
پێکه وه  پێکبهێنین یان جیابکرێنه وه . مێتافیزیک بڕیار له سودبه خشی الیه نێکیان بۆ 
زانینن ده دات)به تایبه تی بۆ س���ایکۆلۆجی فینۆمینۆلۆجییانه ، مرۆڤناسی و هتد.(: 
مامه ڵه  له گه ڵ بوونێکدا ده کات ئێمه  ناوی ده نێین دیارده   و دوو ڕه هه ندی بوونی، 
وه کو بوون-له نێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆی بۆ داده نرێت)له م ڕووه وه  ته نیا یه ک دیارده  
هه یه ، که  جیهانه (؛ وه کو له  فیزیای )ئانیش���تاین(دا ب���اس له  ڕووداوێک ده که ین 
ڕه هه نده کانی ش���وێنی و کاتی هه بێت یان چۆن له  کۆندا باسی دووالیه نی بوون و 
ئاگامه ن���دی ده کرا. ته نیا تێڕوانینێکی ئۆنتۆلۆجییانه  هه بێت ئه وه یه ، که  ده توانین 
چه مکێک���ی نوێ بۆ دیارده ی پێدروس���تبکه ین، که  هه مووگیریی���ه  پێکهاتوه که یه . 

ئێمه ش ده توانین به شتێکی ناوه کی و یان به رزی دابنێین. 
مه ترسییه که ش له  گه ڕانه وه ماندایه  بۆ ڕاڕه وی ناوه کییه کی ڕووت)وه کو ئایدلیزمی 
هوس���رڵ( یان ڕاڕه وی به رزێتی ڕووت، وه کو بابه تێکی نوێ. به اڵم خودی ڕه هه ندی 
دیارده که  الیه نی ناوه کی و ڕه هه ندی بۆ-خۆ الیه نی به رزێتی سنوردار ده که ن. پاش 
بڕیاردان له س���ه ر پرسیاکردن سه باره ت بنه ڕه تی بوون-بۆ-خۆ و سروشتی دیارده ی 
جیه���ان بیڕیاری مێتافیزیک ده توانێت چه ن���د گرفتێکی گرنگ، به تایبه تی له باره ی 

کارکردنه که یه وه ، بناسێت. 
له ڕاس���تیدا، کارکردن ڕاسته وخۆ ده بێت له س���ه ر زه مینه ی بوونی بوون-بۆ-خۆ 
و بوون-له نێو-خۆ دابنرێت. مامه ڵه  له گه ڵ پڕۆژه یه کدا ده کات، که  س���ه رچاوه که ی 
ناوه کیی���ه  و گۆڕان به س���ه ر بوونه  به رزه ]ده ره کییه که دا[ ده هێنێت. بێس���و ده  بیر 
له وه بکه ینه وه ، که  کارکردن گۆڕان به سه ر دیارده ی شته که وه  دروستده کات. ئه گه ر 
دی���ارده ی لێوانێک بگۆڕین بۆ ش���تێکی نه بوو، هه روه ه���ا بوونی لێوانه که ش ته نیا 
چۆنیه تییه ک���ه ی بێت ئه وا کرده وه که  ده توانێت بوون���ی لێوانه که  بگۆڕێت. گرفتی 
کارک���ردن له وه دایه ، ک���ه  داوای ڕوونکردنه وه ی به رزێت���ی کاریگه رێتی ئاگامه ندی 
ده کات. ئێمه ش ده خاته  سه ر ڕێگای په یوه ندی جۆراوجۆر له نێوان بوون و بووندا، 
که  بیریاری فیزیاش به الیه نی ده ره کی ده ناسێت. ئه و الیه نه ش ده ره کییه کی ڕووت 
یان ناوه کییه  و فۆرمی گیش���تاڵتی بۆ ئێمه  ده رده خات. له م چه مکانه وه  که س���ێک 

ده توانێت مێتافیزیکی سروشت دابمه زرێنێت. 
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2 - ئاکامه  ڕه وشتییه کان 
ئۆنتۆلۆج���ی ب���ۆ چوونه  ڕه وش���تییه کان پێکناهێنێت. ئه و ته نی���ا له  چییه تی 
ده کۆڵێته وه ، ئێمه ش ناتوانین فه رمانه کان له وێوه  ده ربهێنین. به اڵم ڕێگه مان ده دات 
ته ماشایه کی ڕه وشت بکه ین و ڕووبه ڕووبوونه وه مان له گه ڵ هه ڵوێستی مرۆڤانه دا بیر 

له  لێپرسینه وه کانمان بکه ینه وه . 
ئۆنتۆلۆجی سروشت و بنه ڕه تی به هامان بۆ ده رده خات؛ ئێمه  بینیمان، که  به ها 
له  په یوه ندی نێوان بوون-بۆ-خۆ و بووندا که مییه . مادام بوون-بۆ-خۆ هه یه  به هاش 
سه رهه ڵده دات و ده بێت به  دێوه زمه ی ئه م بوونه . له به ر ئه م چاالکییه کانی بوون-بۆ-
خۆ ده بن به  بابه تی سایکۆلۆجی شیکاری بوونگه رایه تی چونکه  ئامانجی هه موویان 
پێکه وه به س���تنه وه ی ئاگامه ندی و بوونه  له ش���ێوازی به ها ی���ان خۆ-هۆکاریه تیدا. 
که وابوو، س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگه رایه تی توێژینه وه یه کی ڕه وشتییه . واتای 
ڕه وشتی پڕۆژه کانی مرۆڤمان پێده ناسێت. ڕێگه نادات شوێن سایکۆلۆجی سودبه خش 
و ڕاڤه کردنی سودبه خش���گه ری بۆ هه ڵوێس���تی مرۆڤ بکه وین. واتا ئایدیاڵه کانمان 
پێده گه یه نێ���ت. ئه م واتایانه  له ژوور خۆگ���ه ری و خه ڵک خواییه وه  یان هه موو ئه و 

هه ڵوێستانه وه یه ، که  به نه ویست ناوده برێن. 
ب���ۆ ئه وه ی مرۆڤ ببێت به  خوا ده بێت خۆی بکات به مرۆڤ. ‘خۆ’ له م ڕووه وه  
ده بێت به  بناخه ی خۆگه ری؛ پێوه رێکی دیاریکراویش له نێوان ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی 
و خۆ-هۆکاریی���دا نییه  تاکو بڵێین له وێدا مرۆڤ خۆی ونده کات بۆ ئه وه ی ببێت به  
هۆکار بۆ خۆی. له به ر ئه مه  بوونی مرۆڤ سۆزه ، بوونه وه رێکی ناوداری خۆ-ویسته ، 

که  سه ربه ستانه  هه ڵیبژاردوه  بوونی خۆی به وسۆزه  دابنێت. 
به اڵم ئاکامی سه ره کی سایکۆلۆجی شیکاری بونگه رایه تی ده بێت کارمان تێبکات 
واز ل���ه  گیانی)جیدی( بهێنی���ن. گیانی)جیدی( دوو خه س���ڵه تی هه یه : به هاکان 
ب���ه  به رز و دراو له ودی���و خۆیه تی مرۆڤه وه  داده نێت، خه س���ڵه تی ‘حه زلێکراو’ له  
بونیادی ئۆنتۆلۆجی شته کانه وه  بۆ پێکه هاته  ماته رییه  ساده کان ده گوێزێته وه . بۆ 
گیانی)جیدی(، بۆنموونه ، نان شتێکه  ویستراوه  چونکه  بۆ ژیان پێویسته . ئاکامی 

گیانی)جیدی(، وه کو ده زانین، فه رمانڕه وایی جیهان ده کات. 
چڕی بابه ته  ویستراوه که  ده خاته  پێشه وه  و ڕێگه ی که مکردنه وه ی نادات. که وابوو، 
ئێمه  له سه ر زه مینه ی ڕه وش���ت ڕاوه ستاوین، به اڵم هه مانکات توشی بڕوای خراپیش 
بووین چونکه  ڕه وشت شه رم له  ناوهێنانی خۆی ده کات و ناوێرێ بیدرکێنێت. بۆ ئه وه ی 
خ���ۆی له  دوودڵی ڕزگاربکات هه موو ئامانجه کانی خۆی به  ش���اراوه یی داناوه . مرۆڤ 
کوێرانه  به شاردنه وه ی پڕۆژه  سه ربه سته که ی له  خۆی ده یه وێت دوای بوونی بکه وێت. 
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س���ایکۆلۆجی ش���یکاری بوونگه رایه تی ئامانجی ڕاسته قینه ی گه ڕانه که ی مرۆڤ 
ب���ه  دوای خۆیدا ده رده خات، که  تێهه ڵکێش���ه ی بوون-له نێو-خۆ و بوون-بۆ-خۆیه ؛ 
مرۆڤ به  سۆزی ده ناسێنێت. له ڕاستیدا زۆرکه س ئه م سایکۆلۆجییه  شیکارییه کان 
به سه رخۆیاندا به بێ فێربوونی بنه ماکانی تاقیکردۆته وه . زۆرکه س ئامانجی گه ڕانیان 
ب���ه دوای بووندا و به گوێ���ره ی زانینه که یان، ناس���یوه . نایانه وێت له پێناوی خودی 
ش���ته کاندا ببن به  خاوه نیان و خاوه نێتییه ک���ی هێماگه رانه یان بۆ بوون-له نێو-خۆ 
هه ی���ه . به اڵم له به ر ئ���ه وه ی ئه م هه وڵدانه  جۆره  گیانێکی)جی���دی( پێوه  دیاره  و 
که س���ه کانیش له وباوه ره دان کاریگه رێتییه که یان به س���ه ر بوون-له نێو-خۆی بوون-
بۆ-خۆوه  نوس���راوه ته وه  خه مۆکی ده بن؛ بۆیان ده رده که وێت هه موو چاالکییه کانی 
مرۆڤ)چونکه  له پێناوی گه یش���تن به  بوونێک���ی هۆکار-خۆییدا قوربانی به  بوونی 
م���رۆڤ ده ده ن(، وه ک���و یه کن. هه مووی���ان له بنه ڕه ت���ه وه  ڕووه و ڕووخان ده ڕۆن. 
که وابوو، جیاوازی له نێوان مرۆڤێکی سه ر خۆش���ی ته نیا و سه رۆکی گه لێکدا نییه . 
ئه گه ر یه کێک له  چاالکییه کان پێش ئه وانی دیکه  بکه وێت له به ر ئامانجه که ی نییه ، 
به ڵکو له به ر ڕاده ی ئاگامه ندییه که یه تی له  ئامانجه که ی. له محاڵه ته دا، گۆشه گیری و 
ته نیایی سه رخۆشه که  پێش هه وڵدانه  بێبه ره که ی سه رۆکه که  ده چێت، که  ده یه وێت 

کاربکاته  سه ر گه له که ی. 
ئۆنتۆلۆجی و س���ایکۆلۆخی ش���یکاری بوونگه رایه تی پێویسته  ئه وه  بۆ مرۆڤ 
ده ربخه ن، که  له ڕێگه ی بوونی ئه وه وه  به هاکان دێنه کایه وه . لێره دا سه ربه ستییه که ی 
ده بێت به  خۆ-ئاگایی و خۆی له  دوودڵیدا، وه کو سه رچاوه ی نه بوون و به ها، که  جیهان 
ده هێنێته  بوونه وه  و به رجه سته  ده کات. ئه و کاته ی سه ربه ستی توێنێتییه که مان بۆ 
بوون و خاوه نێتی بوون-له نێو-خۆ ده کات به  ئه گه ره کانی تێده گات، که  ئه گه ره کان 
له ڕێگه ی ئه گ���ه ری دیکه وه  ده بن به  ئه گه ر. م���ادام ئه گه ره کانیش هه ڵده بژێرین و 
ڕه تیش ده کرێن، ئه و بناخه یه ی یه کێتی هه موو ئه گه ره کان دروستده کات به هایه  یان 
ئاماده بوونی بیرۆکه یی هۆکار-خۆییه . ئایا سه ربه س���تی چی به سه ر دێت ئه گه ر واز 
له م به هایه  بهێنێت؟ ئایا سه ربه ستی به هاکه  له گه ڵ خۆیدا هه ڵده گرێت کاتێک واز له  
بوون-له نێو-خۆی بوون-بۆ-خۆ ده هێنێت؟ ئایا سه ر به ستی له پشته وه  به و به هایه دا 
ده ناس���رێته وه ، که  ده یه وێ بیری لێبکاته وه ؟ یان سه ربه س���تی له  په یوه ندییه کی 
له گه ڵ خۆیدا خۆی ده ناسێت و کۆتایی به  به هاکانی ده هێنێت؟ ئایا ده کرێت خۆی 
به  به ها و  س���ه رچاوه ی به هاکانیش دابنێت یان ده بێت له ڕێگه ی ئه و به ها به رزه وه  
پێناس���بکرێت، که  بووه  به  دێوه زمه ی؟ ئاگامه ندی ئه و سه ربه ستییه یه ، که  ڕوو له 
 خۆی ده کات، ئه و بوونه یه  که  ئه وه  نییه  ئێستا هه یه  و ئه وه شه ، که  نییه ، هه روه ها 

وێنه ی بوونیش له نێو ئه وه دا ده بینێت، که  هێشتا نییه  و ئه وه شه  ئێستا هه یه . 
ئه م سه ربه س���تییه  نایه وێت خۆی بدۆزێته وه  به ڵکو له ده س���ت خۆی ڕاده کات، 
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نایه وێت له گه ڵ بوونی خۆیدا یه کس���ان بێت به ڵکو دوور له  خۆی ڕاده وه س���تێت. 
چۆن له م بوونه  تێبگه ین، که  خۆی به  ترس���ه وه  ڕاده گرێت و دوور ده وه س���تێت؟ 
ئایا ئه م پرس���یاره  س���ه باره ت بڕوای خراپ یان هه ڵوێستێکی گرنگی دیکه یه  ؟ ئایا 
که س هه یه  به م جۆره  بژی؟ ئایا سه ربه س���تی ب���ه  دانانی خۆی، وه کو کۆتایی له 
 هه موو هه ڵوێستێك ڕاده کات؟ یان به پێچه وانه وه  خۆی له نێو هه ڵوێستدا ده بینێت؟ 
ئایا خۆی ده خاته  نێو هه ڵوێس���ته وه  تاکو زۆرتر ببێت به ش���تێکی تاک و پڕۆژه ی 
بوون���ی بخاته گه ر و له نێو دوودڵیدا خۆی مه رجدار بکات، هه موو لێپرس���ینه وه یه ک 
بگرێته  ئه س���تۆی  و خۆی به و بوونه  دابنێت، که  جیهان ده هێنێته  کایه وه ؟ هه موو 
ئه م پرس���یارانه ، که  ئێمه  ب���ه ره و تێڕامانێکی ڕه وان نه ک یاریده ده ر ڕاده کێش���ن، 
وه اڵمه کانیان له  به س���تێنی ڕه وشتدا ده درێنه وه . ئێمه ش لێکۆڵینه وه ی زۆرتری بۆ 

ته رخان ده که ین. 

کۆتایی


