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کی  پشه  
*ر  هیگهاید ". تایه ره ری سه واوکه فالتون ته ئه"  
مکی  نو سیسته له کانی فیه لسه فه  ڕه بیروباوه.  رستۆ بووه خوندکاری سوکرات و مامۆستای ئه فالتون ئه
فالتون  ئه . زراوه ، دامه د کراوه فالتونی ناوزه یان ئه فالتون ی ئه فه لسه فه  مۆ به ئه  فیدا، که لسه فه  
کاتک .  سوفه یله و فه ی ئه وه رتی بیرکردنه ژر کاریگه  ۆتهت وكه  و سوکراتی ناسیوه نی الوتیدا مه ته  له

. بت ت و نۆ سان دهنی بیس مه فالتون ته کوژرت، ئه ده ت وه رمانی ده فه  سوکرات به  
دایک   ی پش زاینی له 428 سای  تی ڕامیاری له سته ن ده خاوه و ند مه وه خزانکی ناودار و ده  له فالتون ئه

، فالتون ئه دایکی. سینا ی پاشاکانی ئه چه ر بنه بۆ سه  وه ڕته گه ده  ریستۆن بووه ناوی ئه  باوکی، که.  بووه
وایی  رمانه فه) پ ز 404(نگی پیلۆپۆنیس پش جه  ، که دیسی پاشای ئۆلیگارکی بووه پریسیتۆن، خوشکی چارمه

)1(. بووه هه) پۆتۆن(و خوشککی) وکۆنگال(و) نتۆس دیمه ئه(دووبرافالتون  ئها وه ههره.  کردووه  
می پیریکلییندا  رده سه  له  پیریالمیس، که  به  وه دایکی شویکردۆته.  باوکی مردووه  فالتون منداڵ بووه ئه
.  بووه ی هه وره ی گهتکی ڕامیار سته ده  
ر  به ش له م کاره بگومان ئه.  وه تهنزیک ب تی ڕامیاری سته ده  تی له نی الوتیدا، ویستویه مه ته  فالتون، له ئه
. ژیانی ڕامیاری بکات  ڕوو له  کانی هانیانداوه ت خزمه نانه ته،  ی ئاسان بووه که ت و ڕۆی خزانه سته ده  
فالتون  کانی ئه خزمه ی ته سته و ده ستی ئه ده  به) سوکرات(یدا مامۆستا و هاوڕکه ڵ کوشتنی گه م له به
ترسی زیندانیکردن   له ی سوکراتدا کانی دیکه خوندکاره ڵ گه بت، له نائومید ده  دا کردوهشدارییان ت به
  لهو   دوایی بۆ ئیتالیا و میسر چووه.  وێ ژیاوه کی کورت له یه میگارا و بۆ ماوه  ڕووی کردۆته  وه ته وه ن ده الیه له

 )2(. زراندووه دا دامه شاره و له کادیمیا ناوی ئه  کی به یه فرگه . وه ته ڕاوه سینا گه پ ز بۆ ئه 388سای 
وندنی ا بۆ خکادیمی مان کاتدا ئه هه  له .فالتون بۆ ئه  بووه  وره وتکی گه ستکه ده کادیمیا زراندنی ئه دامه
و ن  له  م خوندگایه ئه.  م خوندنگایه که یه ی ڕۆژئاوادا فه لسه مژووی فه لهکان  و زانسته  فه لسه فه
 له وزرا دامه ی یۆنان دروستکرابوو فسانه مانی نو ئه قاره ی) کادیمۆس ئه( له بۆ ڕزلنان  کدا، که یه اخچهب
کادیمی بۆ قۆناخی  کادیمیا و خوندنی ئه ئه ی مۆ زاراوه ئه. دکرا کادیمیا ناوزه ئه  به ش که مانه رناوی قاره سه 

ربوونی باتکارد زانکۆکاندا به  له ف .  
  ی چل نزیکه. رخان کرد و نوسین ته  وه گوتنه  بۆ وانه کادیمیادا ژیانی خۆی ئه زراندنی ڵ دامه گه له فالتون ئه

ست سان بوو دیۆنسیسی  نی شه مه فالتون ته ی، ئهتهو کا پ ز، ئه 367سای  له. برد  ڕوه  کادیمیای به ساڵ ئه
.  که رۆکی شاره جگر و سه  کرا به) م یۆنسیسی دووهد(وی به نای که شاری سیراکوس مرد، کوڕه م له  که یه  

ویش ری و ئه فرکه  کرت ببت به فالتون ده ئه  داوا له. بوو  مژه وار و گه خونده م الوکی نه دیۆنسیسی دووه  
---------------------------------- 

)رگ وه( . رمھناوه ده) ک بۆ متافیزیک کییه پشه(ناوی هب  وه ره ی هایدیگه که نوسراوه  له  ره کی هایدیگه یه گوته  مه ئه*   
 A . E. Taylor. Plato: the Man and his Work, London: Methuen, 1960. pp. 1- 2  )1(  

.  ن که دا ده گه گفتوگۆی له ور سوکرات دانیشتون  رانبه به لۆگی کۆماردا دایه  فالتون له ی ئه برایه م دوو ئه  
 Frederick Copleston. A History of Philosophy, vol.1, New York: Image Books, 1993. Pp. )2(   

128- 29, and see: Richard Kraut. “Iutroduction to Study of Plato’’, in The Cambridge Companion to Plato, (ed.) Richard Kraut, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 38.  
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)  3(. ه ڕوادسیسلی ئیتالیا   شاری سیراکۆس له بۆ فالتون ئه  سته به مه و بۆ ئه .کات ند ده سه ی په که داواکارییه  

و  ئه کردنی دیۆنسیس رده روه په  و به ر گه  بخاته ی خۆی که ڕامیارییه  فه لسه تی فه فالتون ویستویه ئه  گوایه
  تاوه ره هس  له.  کات ر ده ڵ مسۆگه بۆ کۆمه ری ری و دادوه وه خته و به ئهنی بۆچوو  به  زرنت، که دابمه  ته وه ده

ند  پاش چه. نزیک  وه فالتونی مامۆستایه ئه  زۆر له  که و پاشا الوه  چووه  ڕوه به ڕکی به فالتون ی ئه که پالنه
ی خۆی  که ندییه یوه په م دیۆنسیس به.  وه ته ڕاوه سینا گه بۆ ئه فالتون و ئه  شواوه  ندییه یوه م په ئه مانگک

ئاگاداری   وه ی خوندن و فربوونه باره  له.  کردوه  وه فالتونه ئه  ندی به یوه په  نامه  وام به رده به و  پچاندوه نه
 م ئه.  وه ته وێ ماوه ی ساک له نزیکه و  بۆ سیراکۆس ڕۆیشتووه  جارکی دیکه فالتون دا ئه 361سای   له.  کردووه 

له و   کۆیله  به کات فالتون ده دیۆنسیس ئه. شوێ واوی ده ته  فالتون و دیۆنسیس به ئه ندی نوان یوه یان په جاره
 و کات یی ڕزگار ده کۆیله  له فالتون دازان و ئه  م کاره فالتون به هاوڕی ئه  رگیتاس کۆنه ئه. یفرۆشت دهاڕ باز
ج  سینا به ئه و  وه منته کادیمیا ده ئه  ون لهفالت ئه  وه کاتهو  له )4(.  وه تهنر سینای ده دا بۆ ئه 360سای  له
ناوی   بهگ لۆ ر دوا دایه سه ی له کاته و ئه شت سایدا نی هاشتا و هه مه ته  دا له) پ ز 384(سای   له.هت ان
سکدا،  ند که نوان چه له  توگۆیهگف  دا، کهگلۆ ی دایه شوه  فالتون له ئه. مرت کات ده کارده) یاساکان(

موو  وانی هه ، سوکرات پاه فالتونه درژترین و دوا نوسراوی ئه  لۆگی یاساکان، که دایه  له  بجگه. تی نوسیویه
کانی  مه رهه موو به هه  می یۆنانی کۆن، که رده ی سه رانه و نوسه له  ککه فالتون یه ها ئه روه هه.  کانه لۆگه دایه

کانیش  لۆگه تی دایه نیه سه ڕه. وتاون فه شتون و نهی گه  ستی ئمه ده  ی به)  نامه 13(و ) لۆگ یهدا 46(
ی  کانی دیکه تی نامه نیه سه ڕه  گومان له  فه لسه م مژوو نوسانی فه وته ی حه نامه  له  م بجگه لمنراون، به سه
 له کی ره سوکراتیش دوو ڕۆی سه.  وهنوسی ی نه امانهو ن ئه فالتون دان ئه ڕه باوه و له .ن که فالتون ده ئه

فالتوندا  فی و نوسینی ئه لسه تای ژیانی فه ره سه  له ی لۆگانه و دایه و ئهلهن؛  یه اندا ههک لۆگه می دایه رجه سه 
ی  جۆره و ڕۆی سوکرات، به. بت رده کانی خۆی ده فیه لسه فه  بۆچوونه گفتوگۆکاندا  نوسراون سوکرات له

فالتون  فی ئه لسه بۆچوونی فه  به و تی ی سوکرات خۆیه وه ربینی بیرکردنه و ده  وه تی، گانه فالتون نوسیویه ئه
رهات  سه ی به وه وانی ڕووداو و گانه کو پاه فالتون سوکراتی، وه ئه واییداکانی د لۆگه دایه  له.  دانانرت
.  و بچوکن  وره کانیش گه لۆگه دایه.  ربیوه کانی خۆی ده فیه لسه فه  بۆچوونه  وه زمانی سوکراته  له.  داناوه
،  وه هندی نوسین فالتون و قۆناخی ناوه می پیری ئه رده سه و کان وره گه  لۆگه دایه  له  ککه یه لۆگی کۆمار دایه
کانی  شه ر به سه  هیتستوخ  وه سکارییه ده  دوایی به و  نوسیوه  م قۆناخه می کۆماری پیش ئه که شی یه م به به

 تی فالتون توانیویه کات، ئه پدهست ری ده ر دادوه سه مشتوم له  به  دا، که لۆگه م دایه له.   لۆگه م دایه ی ئه دیکه
ڵ  گه له دا سوکرات لۆگه م دایه له. سنتر بنا خونه  پستمۆلۆجی خۆی به ، ڕامیاری و ئه ررده ره ی په فه لسه فه
فالتون  ئه( ووه له. گفتوگۆ  وته که ری ده ی دادوه کشهر سه له) نتۆس و گالوکۆن دیمه ئه(فالتوندا برای ئه دوو
بۆ   رده روه کانی ڕژمی ڕامیاری و ڕۆی فربوون و په ری، جۆره ری و نادادوه باسی دادوه) ر زاری سوکرات سه له

.کات ده  ی گرنگی دیکه لک کشه کان و گه هسوف یله وایکردنی فه رمانه ری و فه سه قامگیرکردنی دادوه  
--------------------------------- 

  A . E. Taylor. Plato:The Man and His Work, p.7  )3(  
A . E. Taylor. Plato:The Man and His Work, p.8, and see: Frederic Copleston. A History of Philosophy, vol. 1, p. )4  (  

132 . 
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کانی جیھان  ی زمانه بۆ زۆربه فالتون گرنگترین نوسراوی ئه  له  ککه یه  لۆگی کۆمار، که ایهد
 ر به له زمانی کوردی  ی به لۆگه م دایه ئه ری کورد پویستم زانی خونه  منیش به.  رگاوه وه
ی  که وهرگا هو  له  وه زمانی ئینگلیزییه  ش له لۆگه م دایه ئه. رگرت سودی لوه و ستدا بت ده
) ئالن. ئی .ئار(و ) یتوبنیامین جۆ(کانی وه رگا ڵ وه گه ، له رمگرتوه وه  وه ه) و ڕیڤ  گروبه(

کانم بۆ  راوزه من په. م فالتون باشتر تبگه ستی ئه به واتا و مه  تاکو له  رداوردم کردوه یشدا به
  ی له وه ندک شوندا، بۆ ئه هه  له.  دا نیه که ئینگلیزییه  ڕتووکه په و له  داناوه وهرگا م وه ئه

ک  یه ند وشه درک یان چه  پویستم زانیوه  ، به وه فالتون نزیکتر ببینه ستی ئه به زمان و مه
و  ر بزانت ئه ی خونه وه بۆ ئه. باون رنه دا ده که لۆگه دایه له  ، که کهوه رگا ر وه سه  مه بخه

] .....[دا یه وانه که  م جۆره نو ئه له رگر خۆی دایناون و وه دا نین که هلۆگ دایه  له  د و وشانه
کردنی   بۆ ئاماده  ، کهم  مال بکه م سوپاسی تابان که که ز ده کۆتاییدا، حه  له. دامناون

، كهمهد م رده خشی سه زگای چاپ و په سوپاسی ده. کشا رکی چاپدان ئه بۆ له  که  شنووسه ڕه
  .چاپدام ر ڕۆشنایی بوون و بۆیان له  به یان خسته  گاوهر وهم  ئه  که

 

مال  د که مه محه. د                                                                                                   
زانکۆی مالبۆرن                                                                                                      

                                                                                                           2008  
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م که شی یه به  

و ئهەی ند خواوه و خاتو نیازی نوژکردنم بۆ ئه. ریستۆن بۆ پیرایۆس ڕۆیشتم ی کوڕی ئه)گالوکۆن(ڵ  گه دون له
) 1(.کرا مجار سازده که یه بۆ  ببینم چونکه  خوایه و کی بۆ ئه ی خه وه زمکرد یادکردنه ها حه روه هه .بوو هه  ەشار

کان  نه تراشینیه و  وه شاره و دانیشتوانی ئهن  یهال ش له که ژاوه که و  که وه بۆچوونی من یادکردنه  به
.نایاب بوو]  و خاتو خوایه وتوانی ئه شونکه[                      

 وبینی   ی ئمه  وه دووره  پۆلیمارکۆس له.  وه ڕاینه سینا گه شاری ئه و ره به و نوژکردن  که ژاوه پاش بینینی که
. ڕوانی بن وت چاوه یه پۆلیمارکۆس ده: تیگو ی گرتم و که جله  وه پشته  له  که کۆیله. اماندادو به ی نارد که کۆیله

وکۆن گال. ڕوانی بن چاوه  ، تکایهێد و الی ئوه ره به  ڕوه  به  :گوتی  ؟کوا پۆلیمارکۆس :  و پرسیم  وه ئاوڕم دایه
 نتۆس برای گالوکۆن و دیمه ئه. المان یشته پۆلیمارکۆس گه. ین که ده ڕی ، چاوه باشه : و گوتی  وه می دایه وه

  که ژاوه بینینی کهوانیش بۆ  وت ئه که رده ده. دا بوو گه ی له سکی دیکه ند که ۆسی کوڕی نیسیاس و چهنیکرات
         .                                                   وه ڕنه گه سینا ده بۆ ئه  دیاره وا: پۆلیمارکۆس گوتی .ڕۆیشتبن

                        .                                                                       رهدیا دا وا ڕگاکه منیش گوتم به 
                           سین؟                                                          ند که چه  زانیت ئمه ده: و گوتی ئه
                                                                                                 .                     زانم  ده به
                      .             وه المان بمنیته له ڕۆیت و بت نه هزتریت یان ده به  ئمه  له  لمنه وابوو، بیسه که

                     ین تاکو بۆین ؟                                          بکهڕازیت   یه هه  کی دیکه یه چاره ئایا ڕگه
             گرین ؟                                                                 ر گوت لنه گه یت ئه که چۆن ڕازیمان ده

                                                                       .                          بگومان وایه: گوتی گالوکۆن
                                                                                                        .  وابوو، گوناگرین که
ی خاتو  وه بۆ یادکردنه  وه سپه سواری ئه  گرتن به ڵ هه شخه ی مهو پشبک مشه زانیت ئه ده: گوتی نتۆس دیمه ئه

                                                                                                        ؟     ترکهسازد ند خواوه
                                          .                              شتکی نویه  مه ؟ ئهسپ ر پشتی ئه سه  له:  من گوتم

                     ن؟                                                              که سپ پشبک ده ر ئه سه  له!   ڕاست  به
                                         .                                               دانراوه  یه و کایه بۆ ئه  که وه ، شه به

. ین که باسده و  وه بنه ورمان کۆده ده  کان له وێ الوه له. بینین ده  که ڕۆین پشبکه ده  پاش نانخواردنی ئواره
                                                                                    .  وه ره بمنه  ڕۆ لره مه  وه ئه ر به له

                           .                                                              وه چت بمنینه ده وه له: گالوکۆن گوتی
                                                                .      وه منینه ده  وه یته که کی وابیر ده مادامه: منیش گوتم

 ، تراسیماکۆسی شاری )لیسیاس و ئتیدمۆس(ی پۆلیمارکۆس براکه دوو ر هه. بۆ مای پۆلیمارکۆس ڕۆیشتین
   ها سیفالۆسی  روه هه. وێ بوون رستۆنیمۆس له کلیتۆفانی کوڕی ئه یانیا و نتیدسی شاری په چالسیدۆن وچارمه

  ---------------------------------------------                                                                                      
پیرایۆس . دابوو ریانھه سه) پیرایۆس(دا یه شارۆچکهو  له  کانی تازه ره ڕکه باوه  ، که ه)بندس( م خاتو خوایه ست له به مه )1(

                                       )گر وه.( سینا بووه ریای نزیک ئه رده کی سه یه شارۆچکه
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نو  دان بۆ خوا، لهپاش قوربانی. پیر ببوو و  وه بینیمه کی زۆر  یه پاش ماوه. وێ بوو باوکی پۆلیماکۆسیش له
  لهخی  ڕیزک کورسی به. یر پشت سه  رینکیشیان خستبوه ک دانیشتبوو سه کورسیه ر سه  دا له که وشه حه
                                                                     .ریان دانیشتین سه  ش له ئمه .ووندانرابوریا  ده

-بتبینینتاکو كهيتپیرایۆس نا نىاسهردسوکرات، تۆ زوو زوو  : خراتنی کردم و گوتی به سیفالۆس منی بینی و
.مهات الی تۆ ده بۆ من . بیت  ئره ۆ بۆهشت ت دهم ، نهسینا بم پ بۆ ئه  به  ر بمتوانیایه گه ئه کو  وه م، به 

ش  نده وه ئه  وه م بته ش که زم بۆ چژ و خۆشی له ند حه زانیت چه ده باش. بیت  تۆ بۆ ئره  مبینیت، پویسته ده
 ،وامیش رده به و  هو ره دا بمنه م الوانه ڵ ئه گه و له  م بکه قسه  به.  کات زووم بۆ گفتوگۆ و باسکردن زیاد ده ئاره
                                       .         ش بکه ردانی ئمه ڕۆیت سه کانت ده الی هاوڕێ وخزمه کو چۆن بۆ وه

 و ی ئه باره  له  پویسته . گفتوگۆیه  زم له ن حه مه ته  بهسانی  ڵ که گه له. م که سیفالۆس، بگومان واده: گوتم
. یان ئاسان  خته کی سه بت بزانین ڕگایه ده. ین ر پرسیاریان لبکه به  یگرینه ش ده ئمه و یویانهی ب ڕگایه

کان  شاعیره  یشتویت، که قۆناخک گه  تۆ به  چونکه نمابز  وه و ڕگایه ی ئه باره  ڕی تۆ له م بیروباوه که زده حه
ا، خو  به   ))2یت؟  ده  وه یه باره  له چی؟   خته هنکی س مه ئایا ته. "نی پیری مه رگای ته پشده"نن  ناویده

ی  وانه ئه[ن کو ده نین، وه مه سکی هاوته ند که چه  ئمه.  وه مه که م چۆن بیریلده ڕاستی پت ده  سوکرات به
  چژهی  وه مبوونه که  یی له مان گله زۆربه  )3(. نیشن داده  وه پکه]  وه کاته چن خوا کۆیانده کدی ده یه  له

م  ندک جاریش له هه.  وه ینه که نگانی ڕۆژانی الوتی ده ئاهه و  وه ین، یادی سکس و خواردنه که کان ده خۆشه
  وان ئاماژه م ئه به. نن داده  لک خراپه ی گه رچاوه سه  یی به ندک گله هه. بین ده  ی ئستامان توڕه بارودۆخه
  و ناخۆشییانه وان توشی ئه کو ئه منیش وه  بوایه ده  ر پیری هۆ بوایه گه ئه. ن ناکه  که قینه ڕاسته  بۆ هۆیه
ڵ سکسدا  گه ئستا له )4(: سۆفۆکلس کردو گوتی  پرسیاری له کک یه  بووم، که  کۆڕه و ی ئه من ئاماده.  ببومایه

 ک له یه کو چۆن کۆیله ی، وه هو خۆشحام له": مدا گوتی وه  ویش له ئهویت؟  ڵ ژندا بخه گه توانیت له ده چۆنیت؟ 
وه زۆرتر  کات و له و ڕاستده کرد ئه ستم ده هه. " کات، من ڕزگارم بووه ڕاده نکی زۆردار ستی خاوه ده ژر 

کردنی    ه ت مامه باره سه. وهب ڕزگارمان  زۆرداره  ن کۆیله و خاوه نی له سۆفۆکلس گوته .ێمان ناگر خه یه
                 .  تی ژیان رچۆنیه سه  وته که هد.  نیه  وه که نه مه ته  ندی به یوه ا پهڵ پیرکد گه سوکاریش له که
            .                      کان نابیت الوتی و پیریشدا بگریت توشی کشه  ندی له کی مامناوه یه ر ڕیگه گه ئه
  وابۆی بچن  یه وانه له.  نیه تا هاوڕا گه س له ۆرکهگوتم، ز. باسبکات ویستم زۆرترم بۆ. کانی بوو قسه  زم له حه

                                                      .  بت ت نه ڵ پیریدا کشه گه ندیت له مه ه ی ده وه ئه ر به تۆ له
  مه مستۆکلس بۆ ئهی تی که وه مدانه وه.  یان ڕاسته که بۆچوونه شکی یه ڕادهتاکو. وان هاوڕانین ، ئه دروسته

ی که شاره و بۆ ناودارتی ئه  گوتی، که ی لگرت و خنه توندی ڕه کی شاری سریفیوس به دانیشتویه.  باره له  

  __________________________________________                                                  

)رگ وه(.  یه دا هه و ئۆدیسه  یدا ئیلیاده که مه رهه ردوو به هه  ی له یه م گوته ئه  ، که ه)هۆمیرۆس(نیا ته  شاعیرانه و ست له به مه) 2(  

                                :                                  بوانه.  کی هۆمیرۆسه یه ، گوته وه کاته چن خوا کۆیانده کدی ده یه ی له وانه ئه) 3(
 Odyssey. xvii. 218                                                                                                      )رگ وه(

نتیگۆن و ئۆدیب  ئۆدیبی پاشا، ئه: ن مانه کانی ئه ناوبانگه به  رییه شانۆگه  له.  ری یۆنانیه ری شانۆگه نوسه) پ ز 406-496(سۆفۆکلس) 4(
  )رگ وه. (کۆلۆنس  له
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بوو  ده رج نه ، مه سیناش بوایه کی شاری سریفیان و ئه ر خه گه یدا گوتی، ئه که وه مدانه وه  له.  وه ڕته گه ده
ر  گه ئه . یه ژیانکی ناخۆشیان هه ژارن و هه پیرن و  گونجت، که ش ده نهوا بۆ ئه  یه م نموونه ئه. ناوداربت

 ،       ندیش بت مه وه ده  نده رچه م پیرکی خراپ هه به.  نیهن ئاسا ژاربت پیرتی ال مرۆڤکی چاک هه
 .                                                                                                                     نیه  ئاسوده

   ؟            یدادکردووه یان خۆت په  جماوه بۆت بهیداکرد؟  ت چۆن په ته وه م ده سیفالۆس، تۆ ئه: منیش پرسیم
باپیرم .  وه باپیرمه نوان باوکم و  ومه که دارک ده کو پاره ؟ من، وه پرسیت من چیم بۆ خۆم دروستکردوه تۆ ده
اپیرمی ی ب که ناوی لیسانیاس بوو، پاره  باوکم، که. دا زۆرتریبکات وی ده ههم  بوو، به ی هه د من پاره قه به

بۆ   وه زیاده  و به  مه ی هه سامانه و ئه  ی، که وه رم به وه خته منیش به. بوو متری هه ئستای من که  خوارد و له
                                        .                                                                   هم کانی جده کوڕه

. کو تۆن وه  شیان نیه ی پاره وانه ئه. ت زۆر خۆشناوت وت پاره که رده ده  م لکردیت چونکه که ارهپرسی  من بۆیه
ان ی  شاعیرانه و کو ئه وان، وه ئه.  یه پاره  زیان له زۆرتر حه  نیانه  ی که وانه له  یداکردووه یان په ی پاره وانه ئه

بۆ   وه ڕته گه کو ده ، به خشه سودبه  پاره  ، که نیه  وه ئه ر به له . وت کانیان خۆشده داهمن ن شیعر و باوکانه
نازانن   پاره  له  بجگه . وه کاته مده هاوڕێ بوونیان که  وانای به ته  ش له مه ئه. ی که ودانیان بۆ دروستکردنه هه
                                             .                                                ن بکه  ر شتکی دیکه سه له  قسه
                               .                                                                                           ڕاسته  وه ئه

           ؟                وتوه ستت که هد  وه هیندی مه وه ی ده ڕگه  له  ، که م چاکترین شت چیه به.  بگومان ڕاسته
کۆتایی ژیان   سک له ت کهیزان ی سوکرات، ده کو تۆش، ئه وه. س ڕازیناکات که م زۆر که ی باسیده وه ئه

ی  و چیرۆکانه ئه. ترسا ده ی نهپشتر ل  له  ترست، که شت ده زۆر  له. دات ده رهه الی سه ترس له  وه بته نزیکده
ر  به ستا له. درن ژیانی پاش مردندا سزاده  کان له چۆن زۆرداره  که  )5(مانبیستن،  ده  وه ه) هادیس(ی  باره  له

ت کارکی خراپ یان زۆرداریت یترس ده  وه له. ن که رچاو و ترس دروستده به  رگ دنه مه  له  وه پیری و نزیکبوونه
  و مندانه له.  وه ئاگادنه  به  وه ترسکی زۆره  به] ش مردنپا[دا زۆردارن  م ژیانه ی له وانه ئه  گوایه. کردبت

. ژین ده  هیواوه  بوون به دا زۆردارنه م ژیانه زانن له ی ده وانه ئه. ن که دهڕوانی ڕووداوکی ناخۆش  چن چاوه ده
                                                  :  نی پیری مه برینپچی ته  بت به ت، ده کو پیندار ده ، وه و هیوایه ئه

  ،                                                                               هیوای شیرین نو ددا له                        
                                  .                                    نی پیرییه مه برینپچ و هاوڕی ته                        

                                                                                    وانی شتیه هیوا، که                        
                                                                              )6(.  کانه ن کورته مه ته  هۆشی گۆڕاوی مرۆڤه

نیا  سک، ته موو که ک بۆ هه دا، نه ندییه یوه م په سامان له و بۆچوونی من پاره  به. کات جوانی باسیده  ند به چه
ترس   ن یان له کی ڕزگارمان بکه فی خه  توانن له سامان ده و پاره.  نرخن ن رز به بۆ مرۆڤی خاوه  

--------------------------------------------------                                                                                 
.  کرت نرن، تاکو دادگاییان ده کان تیایدا داده گیانی مردووه  گوایه  کاردت، که به  شونه و بۆ ئه  کی یۆنانییه یه هادیس وشه) 5(
                                                       )  رگ وه. ( دکراوه خ ناوزه رزه دونیای به  به ریدا ڕی سۆفیگه باوهبیرو ب و ده ندک ئه هه له
  شاری سپارتا هاتۆته  ر  به سه رستۆکراتی خزانکی ئه  می پش زاییندا له ی پنجه ده سه  لهنانييه و مۆسیقازانی یۆ شاعیرپیندار ) 6(

)                      رگ وه.(کانی ونبون ی هۆنراوه زۆربه.  و ژیاوه  دنیاوه  
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یان  لک سودی دیکه گه. ین ده سک ده تی که ین و یارمه که قوربانی بۆ خوا ده  یه پاره و به. بمانپارزن
                                      .                                    یاندندا باشترینه پناوی سودگه م سود له به. یه هه
کانت  رزه قه  ، که یه وه ری ئه ئایا دادوه . ریت کرد روه م باسی دادپه به.  یه ستکی جوانت هه هه ی سیفالوس ئه
،  کاره و ستم له به ؟ مه وا نیه ش ڕه و جاری دیکه وایه ندک جار ڕه هه  م کاره ؟ یان ئه وه یته رج بده ب مه به

شت بت بچت   ۆڤهرو م ی دانابت و ئستا ئه ککی الی هاوڕکه ر مرۆڤک چه گه ئه  ، که یه وه ، ئه بۆنموونه
و نابت   وای کردووه دات کارکی ناڕه ی نه که که ی چه ر هاوڕکه گه ئه.  وه ی بکاته هاوڕکه  ی له که که داوای چه

          .                                                    دا بدات دیکهسکی  کی که باری هۆشه ر سه سیش حوکم به که
.                                                                                                                           وایه به
     .                                                         نیه  وه انهرزد ری گوتنی ڕاستی و قه ی دادوه وابوو، پناسه که

                    )7(. ین سیمۆنیدس بکه  ڕ به ر باوه گه ئه  وایه  مه ئه. سوکرات  وه دنیاییه به: پۆلیمارکۆس گووتی
                                . وام به رده ا بهت گفتوگۆکه  و تۆش له  وه که الی قوربانیه ڕۆم به من ده:  سیفالۆس گوتی

                       جگرت؟             موو کارک ببم به توانم بۆ هه ده: پۆلیمارکۆس گوتی ئینجا

    .                 وه که الی قوربانیه ڕۆی به. بگومان تۆ جگری منیت:   وه می دایه وه  وه نینه پکه سیفالۆس به
ری  دادوهر  سه له ی سیمۆندیس که بۆچوونه ، پمان ب]باوکتیت[مان جگری بۆ گفتوگۆکه ئستا: گوتم منیش 
.                           نیت دروستی داده  تۆ به  ، که چیه  
.      نت ی دادهمای خۆ  به  ی بدرتت، که وه ئه  سه که ر ت هه ده  ، که ی جوانه که  بیروڕای من بۆچوونه  به

ک  یه ی چ واته یه و گوته م ئه به.  زاناو خواناسه  چونکه  ی سموندیس نیه که بۆچوونه  ، من گومانم له باشه
پشتر خۆمان  له  ، که نیه وه ستی ئه به مه  ته به هه. یشتوم گه م من تنه تۆ بزانیت، به  یه وانه خشت؟ له به ده

کاتی   له  که رزه ن قه خاوه  و گرنگ نیه  وه ڕته ی بگه که نه بۆ خاوه  که رزه مان قهمان بۆکرد و گوت ئاماژه
.                                                                                           دا شتیش بت که رزه ی قه وه ڕانه گه
          ؟                                                                  وایه  مه تی، ئایا ئه یه که نه مای خاوه  رزه قه و ئه
   .                                                                                                                             به
وه؟                                                                       ینه ی بده که هرز نابت قه  ی شته وه ئه ر به م له به

.                                                                                                                          ڕاسته
.                دا بت جیاوازه که رزه ی قه وه ڕانه گه  ری له دادوه  ودا، که ستی سیمۆندیس له به وابوو، مه که

ڵ هاوڕدا بکات و  گه له  بت چاکه هاوڕێ ده  ، که یه وه ستی ئه به مه. چت شتکی جیاواز ده خوا له  بگومان، به
                                                   .                                                         دات رگیز ئازاری نه هه

ی  وه ر ئه به  زیش بت له به   که رزه ی قه وه ڕانه کدی بن گه رزاری یه ر دوو هاوڕێ قه گه ئه. م گه تۆ تده من له 
                         ؟          ستی سیمۆندیسه به مه  مه ئایا ئه.  وه نت نابت بیداته یه گه ی ده هاوڕکه  زیان به

.                                                                                         به  

  --------------------------------------------                                                                                        

.  دایکبووه سیمۆس له  یگیان له ی ئه دوورگه  له  شاعرکی یۆنانیه) پ ز 468 -548(سیمۆنیدس ) 7(   
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                                                                             ؟  وه دوژمنیش بدرته  به  که رزه بت قه ی ده ئه
            .      خراپه  یانه کانمان هه ی دوژمنه وه بۆچوونی منیش ئه  م به به.  وه بدرته  که رزه بت قه ده.  به
.                                             ه ته ی مه که کات و گوته ده کو شاعیرک قسه وابوو، سیمۆندیس، وه که

                                                                 . ی که نه بۆ خاوه  یه که رزه ی قه وه ڕانه و گه ئه ری بۆ دادوه
                                ؟                                                    یه ی هه کی دیکه بۆچوونی تۆ چ واتایه  به

  وه ڕته ی بگه که نه خاوه بۆ  یه چ شتک هه ی سیمۆندیس، ئه :کک بپرست ر یه گه ئه ؟  وه یته که ۆن بیریلدهتۆ چ
                                                  ک بدرت؟   به  نین پزیشکی ناوی ده  ی، که زانینه ر و و هونه یان ئه

                   .                                                       درن ش ده له  به  وه خواردنه رمان و ، ده ئاشکرایه
                                                                          دات؟  و چ ده  ری چشت لنان بۆکیه ی هونه ئه

    .                                                                                         دات ده  که چشته  تامی خۆش به
؟ داو بۆ کیه ئه دمانکرد چ ری ناوزه دادوه  ی به وه ، ئستا ئه باشه  

                    هاوڕکانمان و زیانی بۆ ری سودی بۆ ی سوکرات، دادوه ین، ئه می پشو بکه وی وه یه ر په گه ئه
                                                   .                                                      یه کانمان هه دوژمنه

.    رییه ڵ دوژمندا دادوه گه کردن له خراپه ڵ هاوڕکانمان و گه کردن له  بۆچوونی سیمۆندیس، چاکه  وابوو، به که
                                 .                                                                                       وایه مبوا

ربت؟                        که ڵ دوژمندا خراپه گه رو له که ڵ هاوڕدا چاکه گه له خۆشیدا تی نه حاه  له یه ک هه
                                                                                  .                                          پزیشک

نت؟                                       یه گه دوژمن ده  هاوڕێ و زیان به  رک سود به ک دادوه یه وه چ کرده  به ئایا
                                                                                                    . دا وه کردنه ره به نگ و جه  له

.                                 خۆش نین هیچ سودکی نیه ی نه وانه ی پۆلیمارکۆس، پزیشک بۆ ئه ، ئستا، ئه باشه
                 .                                                                                                         دروسته

                                        . رن ریادا ناگوزه نو ده  به  ، که نیه  سانه که و سودی بۆ ئه نیشاو شتیه که
                                      .                                                                                           به

؟                                                                                  بسوده نگدانین  جه ی له  نهوا بۆ ئه ر دادوه
.                                                                                                               دانیم ڕه باوه و نا، له

                                                    ؟  خشه کاتی ئاشتیشدا سودبه  ری له دادوه] بۆچوونی تۆ هب[وابوو،  که
.                                                                                                                             به
دنیش؟                                                                                               ها، کشتوکاڵ کر روه هه
    .                                                                                                                             به

                                                                                                        مھنان؟      رهه بۆ به
.                                                                                                                             به
کردنیش؟                                                                                            وش دروست ها، که روه هه
.                                                                                                                           به

                                                                                                 ؟ وشه که  ستیت بهی، پو چونکه
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.                                                                                                                  وه دنیاییه  به
                            کاردت؟  کاتی ئاشتیشدا به  و له خشه به ستھنان سود ده وهری بۆ  وابوو، دادوه ، که باشه
.                                                                                                    ی سوکرات نیش، ئه به
                                                                          ؟                   نی هاوکاریکردنه ستت به به مه
.                                                                                                        ستم هاوکاریکردنه به مه
  سه که وئه یههوئه ر به له  ئایا   .خشه ود بهس کی چاک وهاوکاردا بکات  گه مان له]  دامه[سک یاری که

                                                                                                      )8(؟  یان یاری زانه ره دادوه
                                               .                                                                یاری زانه  چونکه
کی خانو دروستکردن هاوکارمان بت؟     ستایه یان وه  ر چاکتره سکی دادوه ردا که به دانانی خشت و  ئایا له

                                                                                                                              .  ستا وه
 ئایا چاکی گیتار؟ کی خانو یان گیتار زانک چاکتره ستایه وه  رک له هاوکاریکردنکدا دادوه  چ جۆره  له

                                                          دات؟ باشتر گیتار لده  که ره دادوه  له  ، که دانیه وه له  که زانه
.                                                      دروست بت  مه دا ئه ڵ پاره گه کردن له ه چم بۆ مامه دهوابۆی 

      خوکردنی  به  سک له سپ بکین که وت ئه کاتک بمانه  چونکه  وایه  ی پۆلیمارکوس بۆ پاره ، ئه ته به هه
                                                                 ؟  ، وانیه ترههاوکارمان سودی زۆر  سپ بزانت ببت به ئه

.                                                                                                                         وادیاره
وان بت؟   شتیه م دروستکردن یان که له ستای به ی وه که هاوکاره  مک بکت چاکتره له وت به سکیش بیه که

.                                                                                                                       گونجاوتره
               ؟  خشتره سودبه  کی دیکهس که  ر له سکی دادوه ڵ ز و زیودا، ئایا که گه کردن له  ه مامه ی له ئه
.                                                                     نن الداده له] ی که ز و زیوه[ سوکرات، کاتک به
                              گرین؟          یانده و هه نیه] ز و زیو[ کاتک پویستیمان به  ، که یه وه ست ئه به مه
                                                                                                .                 ڕاسته  مه ئه
 ؟                                  پویسته]  که گرتنی پاره بۆ هه[ری کرد دادوه رج نه مان خه وابوو، کاتک پاره که
.                                                                                                          ترسم وابت ، ده به

 س که  ریش بۆ تاکه دادوه. کاریناهنین گرین و به یده هه  بین نیه]رژین په[ستکی  مقه  کاتکیش پویستمان به
                              ؟ . به نت یه گه سودمان  پده  هش  که رژین بینه ی په کارامه.  سوده شی به که وهاوکاره

گرین؟                                         یانده هه  سوده، که بهو کاربھنن  کان به ر شته گه ئه  سود نیه ری به دادوه
                                                                                        .                  بت  م جۆره به  وادیاره

----------------------------------------- 

دوو  کک له یه ر کرت و هه ده  یه خته ته ر سه ، له ه)  chechers) کان ناوی  ی یۆنانیه کۆنه  م یارییه ئه)   8(  

فالتون  ی ئه که ڕۆکی نوسینه و هاوکات ناوه نزیکه  وه) دامه(یاری   له  چونکه  م بۆ داناوه)  دامه(ی من وشه. نت رد داده به  پارچه  هدوانز  که یاری زانه
       )رگ وه( .ناگۆڕت
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 ،]یراونگ هه[رناگیرت و کان سودیان لوه کاتک شته  خشه ودا سودبه ی له وه ئه ر به ری له دا دادوه ته م حاه له
 و ئه ر بکوت، هه سک مستی باش ئایا که] م که باسیده که[،  بکه  م خاه ماشای ئه م ته به.  نرخ نیه  به  نده وه ئه
  بپارزت؟] ری رانبه ی به وه مستی ئه خۆی له[مستدا بتوانت ڕه یاری شه له  نیه  سه که

                                                                                   .                                    وه دنیاییه به
؟                                     ]  ندروستیه نی ته خاوه[تی بزان وه ب ئه خۆشی بپارزت به نه  ی خۆی له وه ئه

                                                                          .                                             بۆ من وادیاره
کی دوژمن بدزت؟                                                              نت پیالن و چهتوا وانی چاکیش ده پاسه
                                                                  .                                                      وه دنیاییه به
.                                                                                        وانی چاک دزکی چاکه وابوو، پاسه که
                                                                   .                                                        یه وانه له
.                                                        که دزی کردنیشدا زیره  ک بت له گرتندا زیره هه  پاره  سک له که
                                                      .                                بت وابت مان ده ی گفتوگۆکه گوره به
و  بۆچوونی ئه  به  ، که رگرتوه وه  وهه هۆمیرۆس  شت له یه م بیرۆکه تۆ ئه.  وابوو دزه ر، که سکی دادوه که

                         )9(.  کتر بوو سک زیره که موو هه  دزیندا له درۆکردن و  باپیری ئۆدیسۆس له  ئاوتۆلیکۆسی
زیان  هاوڕێ و  یاندن به ری دزیکردن، سودگه هونه  له  ری جۆرکه و سیمۆندیس، دادوه هۆمیرۆسدیدی تۆ و   به
                                                                                                                . دوژمن به  خشین به

؟                                                                                                         یه مه ت ئهست به ئایا مه
 هاوڕێ و زیانیش یاندن به  م هشتا سودگه ، به یه ستکم هه به من نازانم چ مه.  م نیه سته به و مه خوا، ئه  نا، به

. من ری داده دادوه دوژمن به  به  

      ؟ وایه] سک موو که بۆ هه[، یان  خشه چاک و سودبه]  ئمه[بۆ  ، که یه سه و که هاوڕێ ئه  ستت له به مه 
 .خشبت خراپ و زیان به  سکیشه که  و رقت له  خشه چاک و سودبه  وت، که ت خۆشده سه و که بگومان، تۆ ئه

بینن،    خش ده دبه چاک و سه  بهس  زۆرکه. بن ده  ه ار توشی ههندک ج هه  وه یه م باره کی له م دنیام خه به
.                                                                  ن که ناسینی دوژمندا ده ش له ه مان هه هه. وا نین که
                                                        .                                                             ن که  واده به

هاوڕی خۆیان دابنن؟                         دوژمن و خراپیش به سی چاک به  ی که وه هۆی ئه  نابته  مه ئایا ئه
                                        .                                                                                     دروسته

.                      رییه ن، دادوه ری ناکه دادوه -ی نا وانه ڵ ئه گه کاری له ت خراپه که ی بۆچوونه گوره وابوو، به که
            .               م خراپ بت که باسکردنه  یه وانه له.  م نیه سته به و مه هیچ جۆرک ئه  نا، سوکرات، به

کانیش             ره خش و بۆ دادوه رنین زیان به ی دادوه وانه بۆ ئه  دایه وه ری له دادوه] بۆچوونی تۆ به[وابوو،  که
.                                                                                                                   خش  بین سودبه

--------------------------------------------------------                                                                          
  وه کانیه ی هۆنراوه ڕگه  له . دوو چاوی کور بووه ر هه   م شاعیره ئه.  می پش زاینیدا ژیاوه وته ی حه ده سه  ر یان هۆمیرۆسی شاعیری یۆنانی له هۆمه) 9(

 . وه ته مۆ ماونه ، تاکو ئه لیادو ئۆدیسه ی، ئه که شاکاره  مه رهه به دوو. یشتون کان و مژووی کۆنی یۆنانمان پگه فسانیاوییه ئه  ی داستان و چیرۆکه زۆربه
          )رگ وه(
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                                                                               .  باشتره  ربینه ده  م شوه ڕای من، ئه به
ن و        ده کدا ده ر هاوڕیه سه حوکم به  ه هه  ی به سانه که و ئه  نت،  پۆلیمارکۆس، که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه

.         ن که ده  نهرا وهکارکی داد و خش سودبه  بن به ده بینن و هاوڕێ ده  نن یان دوژمنک به یه گه زیانی پده
                                                                      . یه وه ی سیمۆندیسه که ی بۆچوونه وانه پچه ش به مه ئه
.           وه کرده واوی ڕووننه ته دوژمنمان به واتای هاورێ و  مان بگۆڕین چونکه که م با پناسه به.   وایه به
                                                                                                         ؟ ین ۆن پناسیانبکهچ

؟                                                                                خشه سکی سودبه گوتمان هاوڕێ که  ئمه
بگۆڕین؟                                                                                      ]  یه پناسه[م  ئستا چۆن ئه

 ] ئستا[ وخش بت  سکیش سودبه که! نرت هاوڕێ داده  نت به یه ئستاش سودبگهخش بت و  سک سودبه که
سکی  ، که یه م پناسه ی ئه گوره به.  وه کرته دوژمن ده  له ش وا بیر م جۆره به.  هاوڕێ نیه  بت  هخش ن هسودب

                                                                                            . چاک هاوڕێ و خراپیش دوژمنه
                                                    .                                                                            به
کردنه  ری چاکه گوتمان دادوه  مان، که که رپناسه سه  ینه بخه ری ی دادوه کی دیکه وت واتایه ته رها، تۆ ده ره هه
ری                وهداد  گوایه  زۆرتر بیت، که  وه وێ له ته تۆ ده. ڵ دوژمندا گه له  کردنیشه  ڵ هاوڕێ و خراپه گه له
                       یت؟  ر دوژمنی خراپ بکه رانبه ش به یت و خراپه ی چاکدا بکهڵ هاوڕ گه له  چاکه ، یه وه ئه

.                                                                                                وت که رده ، بۆ من واده دروسته
                                                     نت؟  یه سک بگه موو که هه  زیان به  یه وه رک ئه ئایا کاری دادوه

.                                                 نت یه کان بگه سانی خراپ و دوژمنه که  بت زیان به ، ده وه دنیاییه به
بت یان خراپ؟                                                                                 باش دهئازاردان   سپ به ئه

    .                                                                                                                            خراپ
                                                              کات؟  سپ باشتر ده گ یان ئه سه  ، که هچاک  وه ئهئایا 

.                                                                                          چاکه  وه ئه  

  ؟        سپ باش نیه ئه و بۆ گ باشه بۆ سه ئازاردانه  م ئه ؟تر نابتهاردرت  گک ئازار ده کاتک سه

.                                                                                                       وابت  پویسته ،  به
؟                                    رۆڤ ئازار بدرت  خراپ نیه ئایا  

                                                                                                         .           وه دنیاییه به
؟                                                                                          نیه  ری چاکه دادوه بۆ مرۆڤ ئایا
                                                                                                .              یه چاکه ، به
رن؟                                                                         دادوه -درن زۆرتر نا ی ئازارده وانه وابوو، ئه که

                                                                                                 .                            وادیاره
                      مۆسیقازان؟       به ن که دهمۆسیقا لدان   زان به سانی مۆسیقانه کان که ئایا مۆسیقازانه

                                                                                  .                                            ناتوانن
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                            ؟  وه نه خه سپ سواری دوورده ئه  کی له سپ سواری خه ری ئه هونه  کان به یان سوارچاکه
                                                                     .                                                         خر نه

ر؟                                   دادوه -نا  ن به کی بکه ری خه دادوه  توانن به رن ده ی دادوه وانه ، ئایا ئه باشه
                                                              .                                                               ناتوانن
                                                                        ری ساردناکات؟   رانبه ی به که دژه  رما شته ئایا گه

                                                             .                                                                   به
                                                                    کات؟ ه دڕ  ری ته رانبه ی به که دژه  یان وشکانی شته

                                                         .                                                              وه دنیاییه به
؟                                                                             ی نیه که دژه  یاندن به زیان گه  ئایا کاری چاکه

                                                    .                                                                   وادیاره
                                                                                       ؟  ره که سکی چاکه ر که ها، دادوه روه هه
                                                      .                                                              وه دنیاییه به
ی       که ئازاردان کاری دژه. بدات  سکی دیکه ر ئازاری هاوڕێ یان که ی پۆلیمارکۆس، نابت دادوه وابوو، ئه که

                        .                                                                  ر نیه دادوه  ، که سکه یان که
.                                                                           واوی دروسته ته به  مه بیروڕای من، سوکرات، ئه به
  خش و بۆ  و بۆ دوژمن زیان به  وه ڕنته ی بگه که نه ی بۆ خاوه که رزه قه ودایه ری له سک بت دادوه ر که گه ئه

 ر ئازاری       دادوه  ، کهوت که ر واده  چونکه  کات ڕاست نیه ی باسیده وه و ئه  خش بت زانا نیه هاوڕش سودبه
                                                                                                             . سک نادات هیچ که
                                                                                                               .تا هاوڕام گه من له
     پیتاکۆس یان زاناکانی دیکه دان سیمۆندیس و بیاس و ڕه باوه و له  ستین، که ڕاوه  وانه بت دژی ئه تۆ ده من و

                                                                                 . وه دۆتهڕوونکر] رییان واتای دادوه[ م جۆره به 
.                                                                                                دا هاوکاری تۆم نگه م جه من له
خش بیت؟       کانت زیان به دوژمنه خش و هاوڕکانت سودبه بۆ  ، که یه وه ری ئه ت دادوه زانی ک ده ئایا ده

  ک؟                                                                                                                          
 ند              ی چه یان گوته  یه ۆرینتهر، پردیکاس، زرزکس یان ئیسمیناسی شاری ک ی پریانده گوته وابزانم

                                       )10(. نن ت داده سته ن ده خاوه خۆیان به  که ،  یه ندکی دیکه مه وه ده
                       .                                                                                      واوی دروسته ته به

؟   یه کیان هه ن ئایا چ واتایه که وان باسیده ئه  بت، که یان نه م واتایانه ر ئه ری و دادوه ر دادوه گه باشه، ئه
ی نزیکی  وانه م ئه شداری بکات، به ویدا به ند جارک هه دابووین، تراسیماکۆس چه م مشتومه کاتک له

  ی من له وه پاش ئه. شداری بکات دا به یان نه ن ڕگه مان بگه ئاکامی گفتوگۆکه یانویست له  دانیشتبون ده
.                                 وه که نو باسه  ویستی خۆی بخاته  وه رۆشه په گیرا و به  ستام خۆی پنه کردن وه قسه

  گوتی، سوکرات، ئوه.  وه مانه که هناو مشتوم  خۆی هاویشته  وه بۆه  ی به وه من و پۆلیمارکۆس ترساین له

---------------------------------                                                                                                    
     )رگ وه.(بووه  وره ندکی گه مه وه یی یۆنان بوون و ئیسمنیاسیش ده زه زرزکس س دیکتاتۆری ب به پردیکاس و ر و پریانده) 10(
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وت  ر بته گه ئهیت؟   ده ده  سکی دیکه که  ک ڕگا به یه مژه کو گه ؟  بۆچی وه کتانه ردووکتان، چ ب ماناییه هه
  وه نهمدا وه  زانیت پرسیارکردن له تۆ ده.  وهده  همت شی ڕه که مه و وه  که مه یت پرسیار ری تبگه واتای دادوه له

یاندن و  ری سودگه  دادوه مه.  وه ریمان بۆ ڕوونبکه واتای دادوهو   وه ره ت بده که می پرسیاره وه.  ئاسانتره
                      . ی تۆ ڕازی نیم که ناماقویه  به .یت ی ئاشکرا باسبکه وت واتاکه مه ده.  وت و قازانجه ستکه ده

یم            که مۆنه  موچاوه هپشتر د ر له گه ئه. کای ترسام توانینه  کاندم وله هڕایانچ] تراسیماکۆس[کانی وشه
کرد               ماشام ده ته  ، که وه مانه که م ساتی مشتومه که یه  له.  بووم الڵ ده] ی وسته هه[و دیبایه من به نه
 س پویست ناکات خۆت        تراسیماکۆ : گوتم و  وه دایه مم وه  وه رزینکه له  سوکه  به  بۆیه.  سته مزانی په ده

دوای زدا          ر به گه ئه.  یاندووه گه نه  یه ه و هه خۆمان به  وه سته به مه  پۆلیمارکۆس به من و. یت بکه  توڕه
گه  واتمه.  نرختره به ز  ریش له دادوه یکردن پناسه. ین کدی خۆش ناکه بۆ یه  ڕگه  وه سته به مه  ڕین به بگه
  مه پویسته رئه به له . ی کارکی ئاسان نیه وه دۆزینه  ونکهرلشواندن و خۆ ونکردن بت چ ستمان سه به مه
.بت ق نه ڕه  نده وه دا ئه ڵ ئمه گه کو تۆ له کی وه سکی زیره که  

خۆم  هیراکلیس سوند ده  تی، سوکرات بهگو. نی پکه  وه کردنه گاته رز و نگکی به ده  بهم  م قسانه پاش ئه 
ش  و گاته  وه یته کان ناده می پرسیاره تۆ وه  تان گوتم، که که من پش مشتومه  ) .)11دا کردیت گه له م گاته
  ی ژماره باره پرسیار له  زانی، که پشتر ده تۆ له. کیت سکی زیره تۆ که  چونکه. یت که وان ده کانی  ئه مه به وه
ش جار دوو  س جار چوار، شه ،ش شه دووجار  ، که یت پم مه مانکات ده هه یت و سک بکه که  له  وه دوانزه
م  به  که می پرسیاره س ناتوانت وه کهو ڕازی نابم   م ناماقوییه به  چونکه دوانزهكاته هد وارجارسیان چ
رم  ؟ من سه وه داویته مم نه ؟ ئایا من وه ستت چیه به مهر بیت، تراسیماکۆس  گه ئه.  بکات ئاماده بۆ  جۆره
؟   مکت پیه م؟  ئایا تۆ چ وه من بۆتانی باسبکه  یه هه  والوه ڕاستی به  له  شتکی دیکه ئایا هیچ . سوڕمت ده
                                  کن؟                                             کو یه وه  م دووشته زانیت ئه ، تۆ واده باشه 

 ائای.  چن کدی ده یه  یت له که ی لده که ی پرسیاه سه که و چن بۆ ئه کدیش نه یه  ر له گه کدی ناچن؟ ئه یه  بۆچی له
                                                                                  ی بگرین؟   که وه مدانه وه  له  توانین ڕگه ده

؟                                             ربینیان لگیراوه ی ده ڕگه  یت، که ده مان ده مانه و وه کک له ئایا تۆ یه
.ڕاستی دابنم رجک به مه  م  به بده  مه و وه ئه  رسوڕمان نیه ی سه من جگه بۆ  

م؟                          هکت بد م؟  چ سزایه کانی پشوت بده مه وه  له مکی باشتر ر وه گه یت ئه چی ده تۆ
زانت؟                                 ده  فربت، که  وه سکه که  زان شتک له سکی نه باشتره که  وه ک له چ سزایه
                                                . ت بۆ دابنم کی دیکه وت سزایه مه فربوون ده  له  یریت، بجگه تۆ سه

.                                                                                    م تده وت ئه ستکه م ده ر پاره گه ئه
بۆ سوکرات      پاره  بت ئمه هپار  که ر کشه گه ئه: گوتیسيش تراسیماکۆ.  یه ی هه ندک پاره هه: گالوکۆن گوتی

.                                                                                                                      وه ینه که کۆده
       شی  که ره رانبه می به و وه  وه کان ناداته می پرسیاره و وه ئه.  ی گفتوگۆی سوکرات چۆنه زانم شوه من ده

    .                                                                                                                    وه داته تده ڕه
----------------------------------------------------------                                                                      

رکلیس  یان بۆ هه که کان ناوه دواجار ڕۆمانه.  وان بووه کوڕی زیۆس و ئازاترین پاه. هی یۆنانیی فسانه وانکی نو ئه هیراکلیس پاه) 11(
   )رگ وه. ( گۆڕیوه         
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ی     کیش ڕگه نازانت، زانایه  که مه وه  بت، که دا نه ڕه باوه و زانت یان له نه  که مه سک وه که: گوتم منيش
؟ وه م بداته توانت وه ربت، چۆن ده دات بیروڕای خۆی ده پنه  

 گالوکۆن و و  دابکه گه م له یه م چاکه ، ئهوابوو که. نیت زانا داده  خۆت به  ، چونکه وه یته ده م ده باشتر وه تۆ
                                                                                      .  که ش مه فربوون ببه له  وانی دیکه ئه

دا    ڕه باوه و وت تراسیماکۆس له که رده واده. ربت ی ده که مه ی دانیشتبون داوایان لکرد وه وانه گالوکۆن و ئه
من            بینی و زۆری له وتوو ده رکه سه  خۆی به. کشت وان ڕاده رنجی ئه و سه مکی ڕاستی پیه وه تب
سوکراتتان   ئوه: و گوتی  وه مبداته ی وه وه کۆتاییدا ڕازی بوو به  رحاڵ، له هه  به. م می بده که مه کرد وه ده

        .  س فیربکات که  ش نیه بت و ئاماده فرده  وه که خه  چاوی بت له ر به ی له وه ب ئه به  م زانایه ئه.  الیه
من سوپاسی . یت ، ڕاست ناکه چاوی نیه ر به یت له ده  دا، که وه م له بم، به فرده  وه که خه ، من له ڕاسته  وه ئه

            بم، که ند خۆشحاڵ ده تۆ نازانی چه. م تیان بکه ناتوانم خه  م نیه ی پاره وه ئه ر به بم و له رده خۆم ده
                                                                .  وه داته مکی چاکم ده ت و وهکا ده سک باش قسه که
یت؟  بۆچی سوپاسم ناکه).  کانه هنی هزدار یان الیه( هز نی به ری سودی الیه م دادوه ، من ده وابوو، گوبگره که

                                                                          .             وه دزیته ده  که سوپاسکردنه  تۆ خۆت له
نی   ری سودی الیه روه بیروڕای تۆ دادپه  به.  ستت چیه به نازانم مه  م، چونکه ت تبگه که مه وه  له  من پویسته

پۆیدامۆس           ، که ی نیه سته به مه م ت ئه که مه وه  ؟ دنیام، که ستت چیه به ی تراسیماکۆس، مه ئه.  هزه به
کات،    هزی ده به  چونکه  خشه و سودبه ئه خواردنی گۆشتی گا بۆ یان  هزتره به  ئمه  له] وانی زۆرانبازی پاه[

؟        ری نیه دادوه هزین متر به که و ئه  له  ش، که بۆ ئمهو   رییه دادوه خش و سودبه  خواردنه و ئه  مه رئه به له
ترین زیانم        وره گه  گریت، که م ڕاده گفتوگۆکه م و وه شونکدا  له. یت که م ده وه توشی قزدانه تۆ سوکرات،

.                                                                                                               نت یه گه پده
؟                                                                             یه ستکت هه به چ مه  وه ڕوونیبکه.  خر وانیه نه

ڕژمکی دیموکراسی یان                   وانی دیکه و ئه  یه کی زۆرداری هه کان پاشایه شاره ندک له نابینیت هه
                                                                                           ؟ قامگیر بووه تیا سه ریستۆکراتیان ئه
        .                                                                                                       ته به  ، هه به

                                                                  .گۆڕت کان ده ی شاره گوره  به تدار سته هزی ده
.                                                                                                                     وه دنیاییه به
تدارکی دیموکراتی یاسای  سه ده. نت ی خۆی دادهند وه رژه هبکانیش یاسا بۆ  تداره سته ده  کک له یه ر هه

قامگیرکردنی  بۆ سه  مه ئه  ن، که که ش ده وه ی ئه شه بانگه. نت و زۆردارکیش زۆرداری داده  دیموکراتیانه
  ، که رییه وهکاندا واتای داد موو شاره هه  له  مه ئه. ستن وه ن دژیان ڕاده ده ش ده وانه سزای ئه و  رییه دادوه
  ی به وانه ئه موو هه هزتره ش به که زراوه دامه ی یاسا وه ئه ر به له.  داری تدایه تمه سته ندی و سودی ده وه رژه به

ندی  وه رژه بت سودو به  م جۆره موو شونک به هه  ری له دادوه  ن، که گه ده  ره باوه و به  وه نه که دروستی بیرده
.تن سته نی ده هزن وخاوه به  ، کههیی تدا وانه ئه  

و   یاندایه سودگه  ری له روه دادپه  ی تراسیماکۆس گوتت، که مدا تۆ ئه وه  م له به. م گه تۆ تده  ئستا من له
.  زیادکردوه  که ت بۆ پناسه)هزتر به(ی نیا وشه ، تۆ ته دروسته. بت مان بۆچوونم هه گرت هه من ده  ش له ڕگه
؟ خه ب بایه  زیادکردنه و زانیت، ئه واده تۆ  
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  تا هاوڕام، که گه من له.  وه بکۆینه که  ڕاستی پناسه  له  م پویسته به.  یه ی ههکخ بایه چ هشتا نازانین
     .  ست چیه به من نازانم مه.  ت زیادکردوه)هزتر بۆ به(م تۆ به.  یاندن بت سودگه  ری جۆرک له دادوه

ین ماشای بکه ته  ویستهپ                                                                                                   .
                               ری دانانیت؟  دادوه  ت به سته ن ده چکردن بۆ خاوه ی تۆ ملکه ئه. ین که ماشای ده ته
                                                                                                          . نم ، من دایده به

بن؟                            ی ده نده و گه ه یان توشی هه! ن  ی ناکه نده گه پاکن و  که شاره نىاتدار سته ئایا ده
                            . ش ڕاست نین جاری دیکه ندک جار ڕاست و کاندا ههقامگیرکردنی یاسا سه  وابوو، له که
.                                                                                                                        وایه به
بت،   که ته سته ن ده ندی و سودی خاوه وه رژه به  ر له گه ئه  ش ڕاسته قامگیرکردنی یاساکه ها سه روه هه
                                                                     ؟  ستته به مه  مه ئایا ئه.  ڕاست نیه  وه شه وانه پچه به
                                               .                                                                           به

چی یاساکان بن؟                                                             کی ملکه خه  ، که ودایه ریش له روه دادپه
                                    .                                                                                   ته به هه
هزتر  نی به ندی الیه وه ژهر سک بۆ سود و به که  دانیه وه نیا له ری ته ت، دادوه که ی بۆچوونه گوره به. وابوو که
   . نت یه گه ئاکام ده کاریک به  ندییه وه رژه و سود و به دژی ئه  ، که شدایه وه له  وه شه وانه پچه به .بکات کار

                                                                                                                  یت؟  تۆ چی ده
  ی، که خاه و ئهر  سه له وتین که تۆ نایت یان ڕنه.  وه بکۆینه  که کشه  واوی له ته با به. م که ده کو تۆ قسه من وه
بن  ده  ه کدا توشی هه خه ر سه  ت و یاساکانیان به سته قامگیرکردنی ده کان بۆ سه تداره سته جار ده ندک هه

  مه ئه ر سه ن؟ له وی یاساکان بکه یه په  کی پویسته راربت خه رقه یش بهر ی دادوه وه ئه و هاوکات بۆ
                                                                                                                     وتین؟   که ڕنه

.                                                                                                              وتین وابزانم ڕکه
تۆ   دایه وه ریش له ی دادوه وه ر ئه سه وتین له ڕکه  ، که وه یته بکه  که کشه  ش بیر له جۆره و به  دا، پویسته لره

بۆ   کیدایه چی خه ملکه  ری له یت، دادوه ها تۆ ده روه هه .یتست کان هه تداره سته دهندی و سودی  وه رژه دژی به
ی  وانه پچه  ری به دادوه  که نت، یه ش ناگه وه ئه  مه ی ئه کیت، ئه تۆ، تراسیماکۆس، زۆر زیره. رمان و یاساکان فه
ندی و سودی  وه رژه کرت بۆ به تن داوایان لده سته بده ی الواز و وانه ئه  یت، چونکه که بت تۆ باسیده وه وه ئه

           ن؟                                                                     ده ونه کان هه هزتره ت و به سته ن ده خاوه
                                                            .  ت دروسته که خوا، سوکرات بۆچوونه به: پۆلیمارکۆس گوتی

                 . یت دهواهی ب گه  جۆره و ر تۆ به گه ئه بت دروست ده یدا و گوتی، بگومان هه  والوه کلیتۆفان له
 ندک جار ی هه وه به  ؟ تراسیماکۆس ڕازییه وایه گه  ک پویستی به:  وه ایهمی د پۆلیمارکۆس وه

دا  سانی دیکه چاوی که  ش له مه ئه .زیانی خۆیانی تدابت  ن، که که رده رمانک ده کان فه تداره سته ده
                                                                                                    . ری بت دادوه]  یه وانه له[

چکردن بۆ  ملکه  ری له روه دادپه  دایه ڕه باوه و ، تراسیماکۆس له یه وه ئه ر به ی پۆلیمارکۆس، له ش، ئه مه ئه
                    .                                                                           کانه تداره سته رمانی ده فه
و  به  وه مایه م دوو بنه ئه ر سه له. هزترن ی به وانه به  یاندنه ری سودگه ت دادوهیی ی کلیتۆفان، ده ها، ئه روه هه
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تی خۆیان  سته کانی ژرده هزهم  که رمانک به فه  کان جۆره هزه ندک جار به هه  ، کهیتش ڕازی بو ڕه باوه
  کاندایه هزه ندی به وه رژه به  ی له وه نت ئه یه گه ده  وه ش ئه مه ئه.  یان نیه که ته سته ندی ده وه رژه به  ن له ده ده
                                                  .  کاندا نیه هزه ندی به وه رژه به  له   ، که نیه  رانه زۆرتر دادوه  وه له

سودی   بوای خۆیان به  به  هزانه و به ئه  ، که یه وه هزن ئه ی به وانه سودی ئه: تیگو و  وه میدایه کلیتۆفان وه
.  رییه دادوه] ترسیماکۆس[و ڕای ئه به  مه ئه. ن وی بکه یه بت په ده م هز که سانی الواز و که  یه مه ئه. نن داده

                                                             .                 تتايه نابهخشو وا ئه  مه ئه: پۆلیماکۆس گوتی
  که کشه ش بۆ م جۆره ر تراسیماکۆس به گه ئه. ناگۆڕت  که کشه  هیچ له  وه ی پۆلیمارکۆس، ئه من گوتم، ئه
سودی خۆیانی   کان به هزه به  ، که یه وه ری ئه دادوه  ستت له به تراسیماکۆس، تۆ پم ب مه. ڕازین  بچت ئمه

                                                  یان نا؟   وانه بۆ سودی ئه  وه ڕاستیدا ئه له  نجا گرنگ نیه نن، ئه داده
هز دابنم؟                          به کردندا به   ه کاتی هه  هز له سکی به دای من که ڕه و باوه تۆ له. رگیز نا هه

.                                                      ن که ده  ه کان هه تداره سته ڕای تۆ ده به  یشتم چونکه گهمن وات
  خۆشک بکات به ری نه سه چاره  ه هه  سک به که. واهکی چاک نیت گه  یت چونکه گه تۆ، سوکرات، واتده

نرت؟   ژمریار داده  دا به که کردنه  ه کاتی هه  بکات له  ه ههژمریاریدا   سک له نیت؟ یان که پزیشکی داده
] ی چوارچوه[ له  مانه کک له یه ر م هه به. ی کرد ه هه  که یان ژمریاره  که یت، پزیشکه مدا ده وه لهوابزانم 
دا  که کردنه  ه کاتی هه هل. کات یان ده ه زانین توشی هه نه. یان لناکرت ه ڕوانی هه یاندا چاوه که پیشه
بت تۆ  ده  وه م ڕووه له. ن که نا  ه قامگیرکردنی یاسادا هه کاتی سه  تدار له سته لزان و ده.  سکی لزان نیه که
  وه بمنته  وه ته سته و ده تدار، به سته سکی ده که.  یه مه واوم ئه می ته م وه به. یت م تبگه که مه وه  له
و   ودایه ندی ئه وه رژه به  له  کات، که قامگیرده سه  یاسایانه و ئه  ه ب هه ناکات و به  ه رگیز هه هه

ندی  وه رژه ری سود و به باسمکرد، دادوه  تاوه ره سه  ی له جۆره و وابوو، به که. کات وی ده یه شی په که سته ژرده
.  هزتره سانی به که  

                                                                  واهکی خراپم؟  زانیت من گه ده، ترسیماکۆس، تۆ وا باشه
.                                                                                                       وایه  وه دنیاییه ، به به

                                                                م پرسیارم لکردیت؟ ت بدهی ئازار وه زانیت من بۆ ئه واده
یت و          ئازارم ناده  وه هئ ر به له. یت تۆ ناتوانیت فم لبکه.  نیه ش هیچ سودکی بۆ تۆ مه ئه. زانم دهباش 
                                                                                                                       .زنیت نامبه
و  ستت له به ڕوونی پم بی مه  وت به مه دات ده ش ڕوونه وه ی ئه وه ئه بۆ. ی تراسیماکۆس م، ئه ناکه وه من ئه
، ئایا  رییه ی الوازن دادوه نهوا نک بۆ ئه هزتر؟ سودی چ الیه سانی به یان که  تداره سته دا ده یه پناسه
                                                    هزترن؟  به  نت، که یه بگه  سانه و که سود به  دایه وه ری له دادوه
                   . توانیت ر ده گه ئازارم بده ئه و  وه ره ستبکه ئستا ده.  وایه رمانه تدار فه سته ده  ستم له به مه

              واهکی درۆزن؟ گه  م یان دژی تۆ ببم به بکه وڵ شت بم شر که  نده وه دای من ئه ڕه باوه و ئایا تۆ له
.                                                                     بوویت وتو نه رکه م سه ا، بهدت وهوه تۆ ئستا هه

کات؟              خۆش ده ی نه هکات یان چار یدا ده په  پاره  یه سه و که ی تۆ پزیشک ئه و واتایه به :پم ب.  سه به
                                                                                                         ڕاستی پزیشکه ؟ ک به

                                                                                          .کات خۆش ده ی نه ی چاره سه که و ئه
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یان   یه که شتیه ی نو که وانه ری ئه رمانبه وان فه شتیه ی تۆ که و واتایه ؟ ئایا به وانه شتیه ی ک که ئه
                                                                                                               ؟  وانه شتیه که
.                                                                                   یه که شتیه ی نو که وانه ری ئه رمانبه فه

وان و  شتیه که  وانی دابنین چونکه شتیه که  کات به ڕده به  که شتیه ی که وه رئه به له  وه ینه نابت وابیربکه
                                                   . خشت به ی پده و ناوه ئه  که شتیه ر که سه و له وایی ئه رمانه فه
                                 .                                                                                        ڕاسته وه ئه

                                بت؟   هکشتیه  کهر  ی سه وانه سود و قازانجی ئه  له  یه دا هیچ شتک هه ئایا لره
                   .                                                                                                 وه دنیاییه به

                                        ؟  واندا نیه سودو قازانجی ئه  له] تی یه هه  که وانه شتیه که[ ی ره هونه و ئایا ئه
        .                                                                                  واندایه سود و قازانجی ئه له.  به
              واو بت؟  ته پ و  وه نکه موو الیه هه  له  ، که وادانیه له] وانی شتیه ری که هونه[ که ره هونه ی سود بۆ ئه

یت؟                                                                                                   که تۆ چ پرسیارکم لده
 پی و  واون یان پویستیان به شمان پو ته بیت، ئایا له یت و لبکه  وه شمانه ی له باره  ر پرسیارم له گه ئه
واوی  ر ناته به له.  یه هه  واوبوونه و ته پویستمان به  وه دنیاییه به: م و ده  وه مه ده مت ده وه  یه واوی هه ته
ڕای  ئایا به. نت یه ش بگه له  ری پزیشکی پشخرا تاکو سود به هونه.  وه کایه  ری پزیشکی هاتۆته شمان هونه له

                                                                                            یان نا؟   م دروسته م بۆچوونه تۆ ئه
                                                                    .                                               یت که تۆ ڕاستده

بۆ   ڕووناکی زیاتره  کو چۆن چاو پیویستی به وه ، ره م هونه ؟ ئایا ئه واوه ری پزیشکی ناته ئستا، ئایا هونه
ش  م پویستیه ؟ ئه هچوون نی  وه وپشه ره به  ، پیویستی به نگه ده  کان ببینت، گوێ پیویستی به ی شته وه ئه

هیچ   واو بکات؟ یان پویستی به وت خۆی ته یه ر ده هونه  رجۆرک له ؟ ئایا هه رنیه ده کۆتایی به شتکی له
موکورتیان تدا  واون و که کان پرو ته ره موو هونه هه  ، که یه وه ئه ر به له  مه ؟ ئایا ئه نیه  رکی دیکه هونه  جۆره
ی  وه ئه ر به نجا له وت؟ ئه نیا شون سودو قازانجی خۆی بکه ته  وایه رک ڕه یا بۆ هونهن؟ ئا ه و ب هه نیه

                                             یان نا؟   و پم ب وایه  وه ره بکه  م پرسیارانه ؟ بیر له یه ه ب هه  ڕاسته
                                                                             .                            وت وابت که رده واده

                                                        . نت یه ش بگه له وت سود به یه ی سودی خۆی ناوت، دهیپزیشک
                                                                .                                                            به
                                                    . وت سپی ده و سودی ئه نیهخوکردن سودی بۆ خۆی  بهسپ  ئه

                                 .                                     وه سودی خۆی ناکاته  رک بیر له بگومان هیچ هونه
.                                                                                                                          وادیاره

دا  گه یان له ه مامه  ، که تیشیان زۆرتره سته ده هزترن و به  و شتانه کان له ره ی تراسیماکۆس، هونه ئستا، ئه
                                                                                                                         کات؟  ده

              .                                                            یا هاوڕابوو گه له  وه دییه نابه  تراسیماکۆس به
.  خۆی الوازتره  له  وت، که ی ده وه سودی ئه. تو شون سود و قازانجی خۆی ناکه] زانینک[زانستک  هیچ جۆره

                                                                  .   کات دا ده گه ی له ه مامه  ، که یه ته و بابه ویش ئه ئه
: ربی و گووتی ندی خۆی ده زامه م دوایی ڕه به وه تبداته ڕه] سوکرات[ی نجامه ره م سه ویستی ئه] تراسیماکۆس[
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                                                                                                               . وه دنیاییه به
ی  که خۆشه نه  وت سود به یه سود و قازانجی خۆی ناوت و ده ]ی خۆیدا که پیشه له[ وابوو پزیشکک که
  مه ر ئه سه ئایا له. یدا ناکات په  و پاره شه ری له که پزیشک چاره وتین، که  ش ڕیکه وه رئه سه له.   نت یه بگه
                                                                                                                   وتین؟ که ڕنه
   .                                                                                                                             به
                     ؟  نیه وان شتیه ستتی و که سانی ژرده وای که رمانه فه  و واتایه وانیش به شتیه وابوو، که که
.                                                                                                       وتین ش ڕکه مه ئه ر سه له

ی  وانه سودی ئه  بیر له سود و قازانجی خۆی ناوێ و  که وانه شتیه که  خشت، که نابه  و واتایه ش ئه مه ئایا ئه
                                                                                                     ؟ وه کاته ده  که شتیه که ر سه
    .                                                                              گوتی وایه] تراسیماکۆس[ وه دییه نابه  به
تی  سته ی ژر ده وانه قازانجی ئه سود و  بیر له  تدارک نیه سته ی تراسیماکۆس، هیچ ده وابوو، ئه که
.                                    ستتی سانی ژیر ده ندی که وه رژه ستت بۆ به ر کارک هه هه  و به ئه.  وه کاته نه
.     ستا ی ڕاوه که ری دژی بۆچوونه بۆ دادوه] تراسیماکۆس[ ی که ی پناسه ڕه و باوه ئه  یشتینه دا گه م خاه له
؟                                                   یه کارت ههت سوکرات پم ب تۆ خزمه: ش گوتی وه مدانه بری وه له
ت  ڕگه] ت که تکاره خزمه[  چونکه ؟  وه تهی مم بده وه  پرسیارکردنه  م جۆره بری ئه له  ؟ باشتر نیه ستت چیه به مه
                                                             . وه بۆت پاکناکاته و  وه بسوڕیته  وه لوتی چماوییه  دات به ده

                                         بۆچی؟                                                                                       
                                                                                    . ڕ نازانیت تۆ جیاوازی نوان شوان ومه

؟    ی من نایزانم چیه وه ئه  

  ن و بیر له که ویانده ه ش قه مه ئه بۆ .خوازن مانگاکانیان ده ر و بۆ مه  گاوان چاکه شوان و  وه یته که تۆ وابیرده
ی پ  وانه کانی شار ئه تداره سته بۆچوونی تۆ، ده  وه، به شه مه روو ئه سه له.  وه نه ندی خۆیان ناکه وه رژه سود و به

  دانانن و به ر و مانگا مه  به  سته سانی ژرده ن که قینه تدارکی ڕاسته سته تدارن یان ده سته ده  واتاکه به
ی بتوانیت  وه تۆ زۆر دووریت له.  وه نه که ندی خۆیان ده وه رژه به  و و ڕۆژیش بیر له یانبینن و شه ده  جۆریکی دیکه

یکات سودی بۆ  ده یه و ئه  یه ری چاکه تۆ نازانیت دادوه. یت ری تبگه ر یان نادادوه ری و دادوه واتای دادوه  له
 -نا  وه شه مه ی ئه وانه پچه به. تکارن زمه چ و نت ملکه یه گه ده  هوان و زیانیش به  هزتر تدایه نی به الیه
ی  که هزه به  نه قازانجی بۆالیه سود وچن  و ملکه  سته ژیرده  کات، که رده وه خته به  سانه وکه و ئه  رییه دادوه

ر  دادوه -نا  متری له وتی که ستکه ر ده دادوه:  بگهت  که کشه  له  م جۆره به ، ی سوکراتی ساویلکه تۆش ئه.  تدانیه
.          وتووه رکه رک به دادوه -نا  متری له رک که دادوه ،وتنکا ڕکه ین و موو به کۆتایی هه  م، له که یه . یه هه

  له ،ش ی پاره وه ڕانه گه  له. دات ده] ت وه ده  به[ رک باج دادوه -نا  رک زۆرتر له شاردا دادوهنو  ، لهم دووه
کۆتاییشدا،  له. بات شکی زۆر ده به  ره دادوه -ی نا وه ئه وت، رناکه ر هیچی به دادوه کی بۆ خه  وه ته وه ن ده الیه

  چونکه ،چت تکده  که ره تی دادوه ن ژیانی تایبه که وایی ده رمانه کدا فه رمانگایه فه  ردووکیان له کاتک هه
واش ناکات  ی کاری ناڕه وه ئه ر به له. رناگرت وه  که کارکردنه  تی له سودی تایبه   ،ری قاه سه  هو کارکردنه به
 -ژیانی نا. ن که یی لده یا کۆک نین و گله گه ن له که دهوای ل ی داوای کاری ناڕه وانه ئهس وکاری یان  که

ت و هزکی  سته نی ده سک خاوه که:  وه مه که ی ده دا دووباره لره]. ناشوت[  وه وانه پچه ش به که ره دادوه
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خۆی  ، چ سود و قازانجک بهر سکی دادوه ت بزانیت کهو ته ر ده گه ئه.  وه باته ده  وانی دیکه له  وره گه
زانیت  هیت و د گه ری تده دادوه -واوی نا واتای ته ئاسانی له ها به روه هه.  وه بکه  سه م که بیر له ،تن یه گه ده
  مه ئه  . خت بهد به ڵ وۆک کانیش به چی کارهرپ سه رترین و وه خته به  کات به رک ده نادادوه  ، که چیه  وه ئه

ت،  وه سک بت یان ده مای که  و موکه ئه  نگ نیهکات، گر داگیرده  وانی دیکه زۆر موکی ئه به  ، که زۆردارییه
درت و  ستت سزاده ی بچوکیش هه رانه دادوه -کارکی نا  سک به ر که گه ئه. بات مووی بۆخۆی ده هه  ورده  ورده

. نرت تاوانبار داده  نرت و به لده ی رده ان یان جهندچی، دزی م رستگاکان، بارمته په -ناوی دزی
  به  رکردنیبری تاوابنا ، له وه وسنته یانچه کات و ده کان داگیرده یهتدارکیش موکی هاووت سته ده
ی  وانه ئه. نرت داده  زۆرداره  شزانن، که ی ده وانه کو ئه ، به وه کانه ن هاووتیه الیه ک له ر و خواناس نه وه خته به

،  مه ئه ر به له. ن یکه ک نه نه  وه نانه ی ده پوه  ، که یه وه رئه به  ، له یه ری هه دادوه -ر نا رانبه زاییان به ناڕه
  له.  زاتره هزتر و ئازادتر و شاره ری به دادوه  ببیسترت له  یه وره گه  م ڕاده ری به دادوه -ر نا گه ئهسوکرات، 
سود و  ریش دادوه -نا ت وه یه نبگهزتر  نی به یهال  سود به  دایه وه لهری  دادوه  میشدا باسمکرد، که که خای یه

                                                                                                      . ت و ندی خۆی ده وه رژه به

 .، ویستی بوات وه بته خۆشتن ده  سک له کو چۆن که درژی، تراسیماکۆس، وه  به  یه وه م ڕوونکردنه پاش ئه
م  پاش ئه: گوتم .ڕوات وام لکرد نهمنیش دا.  وه دا و زۆریانلکرد بمنته یان نه ی دانیشتبون ڕگه وانه ئه

زانیت  ڕۆیت؟ تۆ واده یت یان نا چۆن ده که لمنیت ڕاست ده ی بیسه وه ب ئه ی تراسیماکۆس، به ، ئه گوتاره
؟               نیه  وره کی گه یه کشه  ئمه  کک له ریه ژیان بۆ هه  رگرتن له ر نرخی ژیان و سودوه سه باسکردن له

                                                                        رچاوت؟  به  دمه  جۆره و من به: گوتی تراسیماکۆس 
  

.      ژین، باش یان خراپ چ جۆرک ده  به  تۆ ئمه بۆ  گرنگ نیه یت، ناده  ئمه خ به ت تۆ بایهرجۆرک ب هه  به
  کو ئمه سانی وه ک که خرخوازی کۆمه  ، کارکی چاکه رمان بکهف  هوبد هه. یتن زان داده نه  به  ئمهتۆ 
ری  دادوه  ری سودی له دادوه -دانیم، نا ڕه باوه و له. ت ڕازی نیم که وه ڕوونکردنه  حای خۆم، به به ش به. بیت

فوف یان   به یه ی ههت سته ده  نده وه سکی زۆردار ئه بابین که. نیت هیچ سنورکی بۆدانه  زۆرتربت، که
  ری سودی له ی نادادوه ڕه و باوه ئه  نته یه هشتا من ناگه. کات قامگیرده ی خۆی سه که رییه دادوه -نگیزی نا ڕه شه

و   وه کاته ده  که کشه  بیر له  م جۆره به  یه ش هه سکی دیکه دا که م دانیشتنه دنیام له. ری زۆرتربت دادوه
ری بۆ  نادادوه  رزتر له کی به یه پله  ری له دانانی دادوه  له  ئمه  لمنه وابوو، بیسه که.  وڕایهڵ مندا ها گه له

                                                                                                                   . ین ه ژیانمان هه

بن؟                                                        ی من ڕازی نه م بۆچوونه به  وهر ئ گه لمنم ئه من چۆن بیسه
؟                                     وه رونتانه نو ده  گرم و بیژنمه م هه که گه بت به ؟ ده وه مه ڕوونکه  چی دیکه
.              که ر گۆڕیت فمان لمه گه ئه . ی خۆت به بیروڕاکه ر سه م جارێ له به!  که مه  وکاره ئه! کات خوا نه

ی  وه چاکردنهر  سه له وام بت رده به که -واتای خۆی  کدا بهشپناسکردنی پزی پشتر له تۆ، تراسیماکۆس، له
 لهت ويههدیاکات بو  ه کانی قه ڕه تکردن مه بۆ داوه  شوان دایت ڕه باوه و تۆ له. بوویت نه  ئاماده] کان خۆشیه نه[
  بۆیه.  ری شوانیدایه هونه  له  ، که یه ستی دیاریکراوی خۆی هه به مه و کار ،شوانی. ن ی چاک بکه فرۆشتندا پاره 

تک  سته موو ده هه  وتین، که ڕکه  خاهو ر ئه سه له. تا هاوڕابم گه له] ی پشودا گفتوگۆکه له[ پویستم زانی   به
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دای  هڕ باوه و تۆ لهئایا . کات وایی ده رمانه فه  وت، که ی ده وه ندی ئه وه رژه دا به که اییهو رمانه فه  له
        ن؟  که وایی ده رمانه ی خۆیان فه و ئیراده ز حه رن به رمانبه راستی فه  ی به وانه ئهکان،  ری شاره رمانبه فه
                                                                              .     زانم ، من ده وه مه بیرناکه  وجۆره خوا، به به

پناوی   س له رییدا که رمانبه ی فه کانی دیکه جۆره دانیت له ڕه باوه و ی تراسیماکۆس، تۆ له م، ئه به
ن؟        که کی ده تی خه وان خزمه ئه  شدان، که ڕه و باوه و له  یه که ر موچه به له.  ر نیه رمانبه رتیدا فه هرمانب فه

          . دوێ ی خۆت مه که ڕه ئاکام دژی باوه  ینه تاکو بگه  ؟ تکایه کاندا نیه نده نوان کارمه  ئایا جیاوازی له
                   .                                                                            نواندایه اوازییان له، جی به
ندروستیمان  ، پزیشکی ته بۆ نموونه.  نت یه گه سودی جیاوازمان پده ری کارکردن هونه له ککیش یه ر هه
؟   یه ش سودی جیاوازییان هه وانی دیکه ئه .کات ڕده مان بۆ به که شته تی گه المه سه  وانیش به شتیه دات، که ده

                                                                                                  .                       بگومان
کو  وانی وه شتیه که ؟ یان پزیشکی و یداکردنه په  هبۆ موچ  دات چونکه مان ده موچه  کو پیشه وه کارکردنیش،

ریا  ده شت و گوزاری نو گه  چونکه ، ندروستی باشه وان ته شتیه ر بیت، که گه ت ئه نانه بینیت؟ ته کدی ده یه
            ر دابنیت؟  ک جۆر هونه یه  وانی و پزیشکی به شتیه هشتا ناتوانیت که ، یه ندروستی هه سودی بۆ ته

                        .                                                                                     بگومان ناتوانین
ی بۆ  که ناتوانیت کارکردنه  وه ی چاکبته که ندروستیه یش تهنوت ستکه ده  موچه  سک به ر که گه ئه

ری پزیشکی دابنیت؟                                                                              هونه  یداکردن به په موچه
                                                                                                                 .               نا
؟                             یه سودی خۆی هه  رانه هونه و کک له یه ر هه  وین، که که ڕده  خاه و ئه ر سه وابوو، له که
                                                                                                                   .  ، وایه به
  وه زیاده  و کاره له یان که شه هاوبه  رگرتنه وه سود  رگرن پویسته سودوه  وه پکه  ن کارانه و خاوه موو ئه ر هه گه ئه

                                                                                         ؟    موویان کردوویانه هه  هاتبت، که
.                                                                                                                            وادیاره

ری  کات، ئایا هونه یداده کان په نده بۆ کارمه  ی موچه کاره و ئه. ین بکه  که زیاده کاره ت باره بت پرسیار سه ده
                                                                                                                ؟  یداکردنه په  موچه
                                                                           .           ، تراسیماکۆس ڕازی بوو وه دییه نابه به
  ر به گه کو ئه نادات، به رهه سه  وه یانه که ره ئاکامی هونه  رگرتن له وه موچه نيا   رگرتنه وه م سود وابوو، ئه که

کات، خانوسازی  یداده په ش موچه کارکردن بۆ موچه و کات ندروستی دروستده پزیشکی ته ین ماشابکه وردی ته
درت  نه  ر موچه گه ئه.  یه تی خۆی هه کاری تایبه سود و  رانه م هونه کک له یه ر هه.  هتد.....کات دروستده خانو
                                                          ندبگات؟  کارمه به دا که کارکردنه له  یه هه  چ سودکی دیکههی

                                                                                                      . بت وت نه که رده واده
                                                                         نت؟  یه گه خۆڕایش کاربکات، سود ده ر به گه ئه
.                                                                                                             نم وایه، وابزا به
 بۆ .نت یه خۆی ناگه  رک سود به رمانبه ندک یان فه ، هیچ کارمه وابوو، تراسیماکۆس، ئستا ئاشکرایه که
  س به که ،پشتر گوتم مک له که. کات کارده  که ترهزه ک به ، نه که الوازه  نه ی یان الیه که ره رانبه ندی به وه رژه به
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  کک له یه ر هه. رکات سه کی چاره ی خه کشه و ر تاکو گره رمانبه فه  ی خۆی نابت به ز و ئیراده حه
خۆی ناکات و  ین شت بۆم داوای چاکتر ن، به که یان ده که کردنهکار ر رانبه به  ران داوای موچه رمانبه فه
ی  سه و که ین به ڕیزلنان بده و  ی پاره شیوه  له  موچه  پویسته  بۆیه. ی ڕازیبکات که ره رانبه وت به یه ده
                                                                         . رپچی کردنیشا سزابدرت سه  و له ره رمانبه فه

و   م سزادان چۆنه م تناگه زانم، به ده  که ی موچه ؟ من دوو شوه یه ستکت هه به سوکرات چ مه: تیگالوکۆن گو
                                .                                                                     نیت ی داده موچه  بۆچی به

خواستی خۆیان   به ن و وایی بکه رمانه چاکی فه  وت به یانه ده  یت، که تناگه  اکانهچ  سه و که ی ئه موچه  تۆ له
؟                        یه ناوداری و پاره  ڕقیان له]  چاکانه  سه م جۆره که ئه[ سن؟ تۆ نازانی ده هه  کاره و به
                                                                 .                                                            زانم ده

خۆر  موچه  به رگرت و وه  ئاشکرا پاره  وت به نایه. وایی ناکات رمانه و ناوداری فه  کی چاک بۆ پارهس که
  ز له حه  ادات چونکهون بۆ ناودارتیش هه. نابات پاره  وه ژریشه  نرت له دز دانه ی به وه ئه بۆ .دبکرت ناوزه

 پاداشت و  ک لهۆربت ج واییان کرد ده رمانه زووی فه ئاره سانه که م جۆره ر ئه گه ئه. ناودارتی ناکات
ژر   چونه ن وایی بکه رمانه وت فه ی نایانه وانه ترین سزادانیش بۆ ئه وره گه ئستا،. سزادانیان بۆ دابنرت

م  بۆچوونی من، ترس له  به. کات وایی ده رمانه وان خراپتر فه ئه  له  رکه، که رمانبه تی فه سته ده
  یان نابن به خۆ خۆشی وان بۆ ئه. ر رمانبه فه  دات ببن به ن ڕز ده سانی خاوه هانی که  یه ستیه ژرده

  ت، کهدا ده رهه سه  وه پویستیه و یان له که بیاردانه.  وایی کارکی چاکه رمانره فه  ر چونکه رمانبه فه
کو ئستا چۆن  کاندا، وه چاکه  سه شاری که  له. بت یان هه ته سته ده و متر ئه وان که سانک له ت کهو نایانه

 بت به ده یشت سته ده  ر وازهنان له سه  ، له نگیانه کدا جه ڵ یه گه ت له سته گرتنی دهر  سه له کی خه
دا ئاشکرا دیاره له. مشتومه و فه  الته سته ن ده ی خاوه وه ئه  وت و بیر له وایی ده رمانکات سودی خۆی ناو  

نن و  یه گه سودی پده  سانی دیکه بناست که  م ڕاستیه سک ئه که ر هه.   وه کاته کانی ده سته ندی ژیرده وه رژه به
ری  دادوه  دا، که خاه و هیچ جۆرک له  به  ،مه ئه ر به له. خش بت سودبهوان  ئه ناکات بۆ  گرفته و خۆی توشی ئه

  وه مهڕ گه دهش  دوایی جارکی دیکه  .ڵ تراسیماکۆسدا هاوڕانیم گه بت له  که هزتره به  نه الیه یاندن به سودگه
رک  ژیانی دادوه  ر له دادوه کی ناس ژیانی که  ی تراسیماکۆس، گوایه ی دیکه که هخا. م که ری و باسیده سه

بژرت؟  ده ژیانکیان هه  تۆ چ جۆره ،ی گالوکۆن ئه. ماشای بکرت ته  وه خه بایه  بت به ده]  خۆشتره[ باشتره
                                                                                                  ؟  الوه ڕاسته بۆچوونی کت به

.                                                                           هتر خشه ودبهرک س بیروڕای من ژیانی دادوه  به
                                       تراسیماکۆس بۆی باسکردین؟   یاده رکت له ی ژیانی نا دادوه و چاکانه ئه تۆ
                                                                     .                                بووم م ڕازی نه به  به
لمنین؟            ی بسه که نادروستی بۆچوونه  پویسته .مان ڕازی بت که ڕه بیروباوه  ین به وبده بت هه ده
                                                                                                             .  ، پویسته به
مک  که حه  ن پویستمان به ردا هه ژیانی دادوه  له  ین، که ڕیزبکه  چاکانه  شته و و، ئه کو ئه ش وه ر  ئمه گه ئه
ش  که ارهمی پرسی وه  ر له گه ئه. ککیان بدات ر باشی یه سه  بکات و بیار له  که ردوو لیسته ماشای هه ته  بت ده

.        میش که رو حه توژه  بین به ده  وا ئمه ین ئه که ندی ده سه موومان په هه  ئاکامک، که  ینه بگه و  وه بکۆینه
                                                                                                                .        بگومان
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؟                                                                         کت الباشتره یه چ ڕگه: گوتم و  وه مم دایه وه منیش
.                                                                                                                       میان دووه

واو  ری ته دادوه  واو له ری ته یت، نادادوه تۆ ده.  وه ممان بده وه  تاوه ره سه  له . ره تراسیماکۆس وه: وتممنیش گ
                                                                                                               ؟  خشتره سود به

                       .                                                   وه شم بۆ ڕوونکردنه و هۆکه ڕای منه  وه ، ئه به
دابنیت؟            خراپه  به  وی دیکه و ئه  چاکه  ککیان به توانیت یه یت؟ تۆ ده ده  وه مه ی ئه باره له ، چ باشه
                                                                                          .                                    به
؟                                                            یه  ری خراپه نادادوه و  ری چاکه دادوه  ، که یه وه ستت ئه به مه
.                                                     ری سودی زیاتره دادوهم نا من ده. تخش نابه  واتایهو  خر ئه نه
                                                                                                 ؟  واوی چیه ته  ستت به به مه
                                                                      .       یه ی تۆوه که ی گوته وانه پچه  یم به ی ده وه ئه

                                ؟                                                   ری خراپه دادوه  ، که یه وه ستت ئه به ئایا مه
                                                                                                       .  ییه خر، ژیری و ساده نه
؟                                                                                              شییه ری ده نادادوه تۆ ی بۆ ئه
                                                                    .                                   خر، حوکمدانیکی چاکه نه
نیت؟                                                 ژیرتر وچاک داده  ر به سانی نادادوه که ،وابوو، تۆ تراسیماکۆس که
تی  سته ژر ده  نه خه ش ده که شاره دانیشتوانی و  که ی شاره وانه رن، ئه واوی نادادوه ته  ی به وانه ، ئه به

ر  هگ ئه  خش نیه ش سودبه خراپه  کاره  م جۆره ی ئه م؟ ئه که زانیت من باسی گیرفان بک ده ی تۆ واده ئه. خۆیان
      .                                     ین بکه  راورده م به پویست ناکات ئه  نده رچه هه؟ ]گیرت نه  که گیرفان به[

نیت،  و زانایی داده چاکه   ری به تۆ نادادوه  سوڕمت، که رم ده سه  وه له ،م به. م گه تۆ تده  من له
.                                                                                       ری دادوه  ڕوانیته ده  وه شه وانه پچه به
.                                                                                               یه م جۆره هم ب که ، بۆچوونه به  

هاوکات  و  خشه ری سودبه ر بیت نادادوه گه ئه ! یه ستکت هه به م چ مه تناگه .یت که دژوارتر ده  که تۆ کشه
ئستا م،  به. کرد رده سه ئاسایی مشتوممان له  به  کاته و ئه وم و که تا ڕده گه له  زارییه هرم یان شه  خراپیشه

                                               .  ر سه یته خه و زاناییشی ده  ری شتکی چاکه دایت نادادوه ڕه باوه و تۆ له
                                                       .                               یشتویت م تگه که بۆچوونه  تۆ چاک له
.                      یتن ڕاست داده  ت به که ت و بۆچوونهی ناکه  گاته  ی تراسیماکۆس، که م  ئه که ڕده ئستا باوه

توانیت  و تۆش ده  بۆچوونی منه  مه م یان نا؟ ئه م بکه که ڕاستی بۆچوونه  به ڕ ر باوه گه گۆڕت ئه تۆ ده چی بۆ
.                                                                                                                   وه یته تیبده ڕه

 ر سه  رمان به وت فه رک بیه دایت دادوه ڕه باوه و تۆ له:  وه م بده م پرسیاره می ئه م وه به. هیچ ناگۆڕت
                                                                                                   دا بدات؟  رکی دیکه دادوه
                                                          . دۆڕنت ڕز و پاکی خۆی ده] م که ری یه دادوه[ودا خر، له نه

کات؟                                                    ده  رانه کارکی دادوه  سکدا بدات، که ر که سه بهرمان  یان فه
.                                                                                                        ش ناکات وه خر، ئه نه
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ری  دادوه به ش وکاره و ئه ردا بدات سکی نادادوه ر که سه  رمان به فه  یه بۆی هه  ه، ک دایه ڕه باوه و ئایا له
                                                                                                                    دابنت؟

.                                          م ناتوانت نت، به ن مافیش داده خاوه  بکات و خۆی به م کاره وت ئه یه ده
 و بت رکی دیکه وایی نادادوه رمانه وت فه یه رک ده وت بزانم نادادوه مه ده. بوو نه  وه م، ئه که پرسیاره

                                                                 مافی خۆی دابنت؟                                   ش به مه ئه
.                                                                                                                    وت یه و ده ئه 

  بکات، که  سه که و ر یان ئه سکی دادوه وایی که رمانه بینت فه وای ده ڕه  ؟ به وه که ره ی نادادوه باره  ی له ئه
کات؟                                                                                                      ده  رانه کارکی دادوه
                             . بینت وا ده ڕه سکدا به که موو ر هه سه  وایی خۆی به رمانه و فه ئه. وت یه بگومان، ده

ستت  هه  رانه کارکی نادادوه  سک به دا یان که رکی دیکه ر نادادوه سه  وایی به رمانه رک فه دادوهنائایا 
بت؟                                                                 ی هه ستمایه ترین ده وره دات گه وده کات؟ ئایا هه ده
                                                                                                                      .کات ده  وه ئه
کو  ی وه وانه وت ئه یه ر ده نیا نادادوه ته. کو خۆی ناکات سکی وه وایی که رمانه رک فه وابوو، بابین دادوه که

                                                                            .  وه تیه سته ژر ده  کو خۆی نین بخاته خۆی و وه
.                                                                                                     یتوچو  که چاک بۆکشه

                                                                            ر؟  دادوه  له  سکی چاک و ژیرتره ریش که نادادوه
.                                                                                                 چوویتش  م خاه چاک بۆ ئه

؟                                                                        هچاکترن؟ وانی ر ژیرتر و سانی نادادوه وابوو که که
بت؟                                                                                        وان ده کو ئه چۆن وه.   وایه به

.                             چن ده و له  ، که یه شیان هه نهوا تی ئه سه خه ،]کان ره نادادوه[وان سک له که ر ، هه باشه
                                                                          .                                               بگومان
؟                                       وه یته که زانک جیاده مۆسیقانه  سکی مۆسیقازان له که ، تراسیماکۆس، تۆ باشه
  .                                                                                                                             به

                                            ؟                             ژیرتره  وی دیکه مۆسیقادا له  له  م دووانه ک له
.                                                                                           نا  وی دیکه و ئه  ژیره  که مۆسیقازانه

 ؟                            یهیرنتیایاندا ژ  دا، که وانه له  و خراپیشه  تیایاندا ژیره  زانت، که اك دهش چ شتانه و له
  .                                                                                                                             به
                                                                                                      بت؟  بۆ پزیشکیش ده  مه ئه
 .                                                                                                                             به
مۆسیقازانکی  ه ل وت یه یان ده وه دا و توندکردنه که ککردنی ژی گیتارهکۆ  توانین بین مۆسیقازانک له ده

باشتر دابنت؟                                                                                       و خۆی به  وه بباته  دیکه
                                                                                                                          . وانام

مۆسیقازان نین؟                                                                  ، که وه رته به  وانه وت له یه و ده م، ئه به
                      .                                                                                                      وایه به
باشتر   پزیشککی دیکه  ونادات له ی هه که خۆشه دانانی پارز بۆ نه  و له ئهیت؟  ده چ  وه که ی پزیشکه باره  له
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                                                                                                                             بت؟ 
.                                                                                                                     بگومان وانیه

       پزیشک نین؟                                                                   ، که وه رته به  وانه وت له یه م، ده به
                                                                                                                              .  به
وان باشتر  یان له  وه رته زان به نه  وت له یه زانیندا زانا ده موو جۆری زانین یان نه هه  دایت له هڕ باوه و لهتۆ 
                                                          ڕوات؟  نه  که کشه کان بۆ زانه کو نه ک بدوت و وه یه کشه  له
.                                                                                        یت که بت تۆ باسیده جۆره و ش به ده
باشتربت؟                            ش زانکی دیکه زاناو نه  دات له وده یت؟ هه ده چ   ،وه زانه نهی  باره  ی له ئه
                                                                                                                        .    یه وانه له

؟                                                                                                       هسکی ژیر ئایا زانا که
.                                                                                                               تا هاوڕام گه له

                                                                                                     ؟    سکی چاکه ژیریش که
  .                                                                                                                             به
خۆی   له  پنت، که دا بسه وانه رئه سه  ت به سته و ده  وه رته به  وانه وت له چاک نایه سکی ژیر و وابوو، که که
                                           . و ناچن له  هنت، که کارده ت به سته ده  سانه که و ر ئه رانبه و به ئه. چن ده
                                                                                                  . بت م جۆره وت به که رده ده
.                                                   وه رته زانکیش به ک و نه زانایه  وت له یه زان ده سکی نه م که به
                                                                                                . بت م جۆره وت به که رده ده

رو  ر دادوه سه  تی به سته وت ده یه ر ده سکی نادادوه ی که ڕه وباوه ئه  ته یشتوینه ئستا، تراسیماکۆس، گه
                                             ؟                               نیه  مه بت؟ ئایا تۆ بوات به ریشدا هه نادادوه

                                                                                                             .  ، بوام وایه به
                                       بت؟                       ردا هه ر نادادوه سه  تی به سته ده وت یه ریش ده دادوه
  .                                                                                                                             به
                               .    خراپه  که زانه نه  سه کو که وهریش  نادادوه ، چاکهسکی ژیرو  ر که وابوو، دادوه که

.                                                                                                                           وادیاره
.                 تچ خۆی ده له  ، که شی تدایه سه و که تی ئه سه وان خه کک له یه ر وتین هه ڕکه ش  وه ر ئه سه له
                                                                                                             . وتین ، ڕکه به
        .                                    خراپه زان و ریش نه نادادوه ، اکهر ژیر و چ دادوه  وت، که رکه وابوو، ده که

  له. دا رده قی زۆری ده ی هاوینیش بوو ئاره وه رئه به له .وت ڕکه  م خانه ئه ر سه  ئاسانی له  به ،تراسیماکۆس
و زانایی   ری چاکه ی دادوه خاه و ئهر  سه له وتنمان گوتم، پاش ڕکه .ڕا گه پا بینیم تراسیماکۆس ڕووی سورهه

یان تۆ   نیه هز ری به هاوکات گوتمان نادادوه. وابت  مه بائه  م، باشه ین دهزان و نه  ریش خراپه بت و نادادوه
                                                                                                          ؟  وه وته ت بیرناکه مه ئه
م   ناکه  وکاره من ئه. ری بدوم سه  درژی له  توانم به ده. هاوڕانیمتا  گه له  م خاه ئهر  سه له م ، به بیرمه له

  وه مه م ڕوونبکه که بۆچوونه  م بده ڕگه  مه ئه ر به له.  وه ی وتارت بۆ بخونمه وه ی به که تۆ تاوانبارم ده  چونکه
                                     . م ناکه  کان بۆه پیره  کو ژنه و وه " باشه"م،  و منیش ده  یان پرسیاری خۆت بکه
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.                                                                                         دوێ ی خۆت مه که تۆ دژی بۆچونه
                     .                 وه مه ده ت ده که می پرسیاره دی تۆ وه یت به  کردنم ناده ی قسه کی ڕگه مادامه

یت؟                                                                                                             که تۆ داوای چ ده
                 .                                                             م که ده   وه خوازی، من ئه خوا تۆ چ ده بههیچ، 

.                                                                                                              که پرسیاری خۆت به
ری  ری و نادادوه ت دادوه باره مان سه که ڕکوپکی مشتومره  تاکو بهم  که مان پرسیاری پشو ده من هه
  ری به ر دادوه گه ئستا، ئه. هزتر بت  ری به دادوه  ری له نادادوه  ستمانپکرد، که ده  ووه لهر و  گه ینه بخه
ها،  روه هه.  زانینه ری نه نادادوه  چونکه .هزتر بت  ری به نادادوه  له  وت، که که رده ین دهزانایی دابن و  چاکه

داگیرکردن و   دای، که ڕه باوه و ئایا تۆ له. م باسناکهگشتی و بسنوور   به  یه م کشه تراسیماکۆس، من ئه
               )12(و زۆرداری بت؟   رانه نادادوه  وه ن شاریکی دیکه الیه ی دانیشتوانی شارک له وه وساندنه چه
.      بووهقامگیر سهواوی تیایدا  ته ری به ی نادادوه شاره و تی ئه تایبه  به ، کاری باشترین شاره مه  ئه.  ته به هه

                  :  یه مه ئه  وه وت ی بکۆمه مه ی ده خاه و م ئه به.  وونی تۆیهبۆچ  مه ئه  م، که گه تده
  که ری یان پویستی شاره دادوه ب بهتوانت  ده  وی دیکه له  هزتره ت، به سته نی ده خاوه بت به ی ده وشاره ئه

                                                                                      یدابکات؟   په  ته سته و ده ری ئه بۆ دادوه
بۆچوونی  به.  یه ری هه دادوه  ، بگومان پیویستی به یه ری ژیری و چاکه دادوه  ی تۆ، که که ی بۆچوونه گوره  به

.                                                                      و زۆردارییهری  نادادوه  پویستی به]  وشاره ئه[منیش
                                             .  وه یته ده کیش دهامی چ وه تۆ.  کشیت رنجم ڕاده تۆ، تراسیماکۆس، سه

                                                                   .                                    م ویت دت خۆش بکه مه ده
دایت شارک،  ڕه باوه و تۆ له:  وه شم بده م پرسیاره می ئه و وه  زۆرتر دخۆشم بکه. زایت دا شاره وه تۆ له
و  ئه کدی بن یهر دژی  گه ئه. ستیان زۆرداری بت به یان خک مه ، ته وتاقمکی دزو چه سته شکرک، ده له

                                                           ن؟  کدیا بکه ڵ یه گه یان زۆرداری له ،ست بھنن ده وه  زۆردارییه
       .                                                                                                             بگومان نا

                               ؟           بت وتی زۆرتریان ده ستکه بن؟ د ه کدی زۆردار نه ر یه رانبه ر به گه ئه
                                                                                                                      .بگومان
تی و هاوئامانج  ریش هاوڕیه و دادوه  نگی ناوخۆ، ڕق و کینه هۆی جه  بته ی تراسیماکۆس، ده ئهری،  نادادوه
؟                                                                                                        ئایا وانیه. زرنت مه داده
.                                                                                      وایه م ستم، ده وه ی دژی تۆ نه وه بۆ ئه

    نو بونت، ئایا له  ر شونکدا بت ڕق و کینه هه  ری له ر نادادوه گه ئه: پم ب. ڕۆیت ما ده گه تۆ باش له
هۆی   نابته نگی ناوخۆ دروستناکات؟ ؟  جه ی ڕق وکینهدان رهه هۆی سه  کانیشدا نابته ئازاده  و مرۆڤه کۆیله

کی؟                                                               شی خه ست و ئومدی هاوبه به ڕوخاندنی مه
                  .                                                                                     وه دنیاییه به

----------------------------------------------------------                                                                          
 یۆنان شارک  له  چونکه  اوهکارهن ی به" شار"  هو ن وتکی دیکه الیه  ی وت یان داگیرکردنی وتک له جگه  فالتون له دا ئه لره) 12(
                                                                                                                     )رگ وه. ( خۆ بووه ربه تکی سه وه ده 
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                                     دوژمن؟       و نایانکات به  یدا ناکات سدا په نوان دووکه ئایا جیاوازی له
.                                                                                                        دوژمن  یانکات به ده
کی   ره وبهدو  ی بۆ دروستکردنی  که ته سته دات ده رهه سیدا بروت و سه که  نو تاکه ری له ر نادادوه گه ئه

      ونناکات؟                                                                                                                     
.          بت  وجۆره با به  

ن کتی شارک، خزانک یا تکشکاندنی یه بۆ  م، که یهبت  زه ری به وت، نادادوه که رده ده
کک  یه ر م، هه دووه. کان نگی ناوخۆ و جیاوازییه دانی جه رهه هۆی سه  بته ده  شکرک، چونکه له
  ری ، وانیه دادوه  وونهستت،بۆنم وه ی ڕادهیشوی دژ دوژمنی خۆی و ئه  کات به ده  ستگایانه م ده له
                                                                                                     .  وه دنیاییه به
ستت  به کانی ده وته ستکه ی ده م، ڕگه که یه.  یه رتی هه مان کاریگه سیشدا هه که تاکه  ت له نانه ته

ی  وانه دوژمنی خۆی و ئه  یکات به میش ده دووه و  نگی ناوخۆدایه نو جه له  سه که و ئه  چونکه
                  ؟                               ی نیه رتییه م کاریگه ئایا ئه . یه ری هه ادوهد  ڕیان به باوه
.                                                                                                                به
                                                                  رن؟                    نجا خواکانیش دادوه ئه

                                                                                              . رن بابین دادوه
                    .                      ریش هاوڕی خواکانه و  دادوه رک دوژمن وابوو، نادادوه که
بت  ورمان دانیشتون ڕقیان لم نه ده ی له وانه ی ئه وه ئه بۆ  وه کانی خۆت بازنه ب ترس وشه به

                                                                                              . ستم من دژت ناوه
ر ژیر  سانی دادوه ی که ڕه و باوه ئه  یشتینه گه  ئمه.  وه ت بازنه که مه وه  کانم به ، مزی وشه ره وه

و  سته ده  میشه ناژین و هه  وه ت پکه نانه نین  ته  م جۆره کانیش به ره وانابن، نادادوه ن ته ترو خاوه
                                                                                     . ستن وه کدی ڕاده ی یه خه یه

ن  یکه کیدا ده ڵ خه گه ی له وه یان پنادات ئه ڕگه  ، که یه ری هه نویاندا جۆرک دادوه هاوکات له
.                                                                                     ن یکه کدیدا نه ڵ یه گه له
ڵ  نده گه  یاندا، نیوه که قامگیرکردنی زۆردارییه سه  له. کانیان وته ستکه ی ده هبناخ  ش بووه مه ئه

 و ئه  مه ئه). وتکیان نابت ستکه رن هیچ ده واوی خراپ و نادادوه ته  ی به وانه ئه  چونکه(بوون 
مان بۆکرد،  هپشتر ئاماژ  ، که وه بکۆته  خاه و له  ئستاش پویسته.  وه بوو ڕوونمانکردنه  خانه

وابزانم . ژین ر ده سانی نادادوه که  باشتر له رترن و وه خته ر به سانی دادوه که  یه وه ویش ئه ئه
  چونکه  یه هه ی زۆرتر وه ڕوونکردنه  پویستی به  م باسه م ئه به. بت وابت ده ، که ئاشکرایه

                                                         .  یه هه  وه تی ژیانمانه چۆنیه  ندی به یوه و په  گرنگه
                                                         . دواییدا  ڕان به گه  وینه و بکه وه رموو تۆ پشکه فه

سپ؟       وترت کارکردنی ئه پ ی ده  که،  یه شتک هه  پم ب، تۆ بوات به. وم که من پشده
.                                                                                                               به

ی  باشترین شوه یان به؟   وه سپه ردنی ئهی کارک شوه  به  ستراوه به شی نه که ئایا پناسه
؟  وه که کارهنانه به  
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                                                                                        . م ستت تناگه به مه له
بۆ بینین ] ش ی له ندامکی دیکه ئه[چاومان  له  توانین بجگه ده: م بۆت باسبکه  جۆرکی دیکه بابه
                          کاربھنین؟                                                                         به

             .                                                                                       خر بگومان نه
                                            کاربھینین؟  بۆ بیستن به  گوێ شتکی دیکه  له  یان بجگه

                                                                                                 .          خر نه
بیستن کارکردنی چاو و گون؟                                        بین بینین و  وابوو، دروسته که
                                                   .                                               وه دنیاییه به
ی  وه یژ بۆ بینهرشتکی ت ست یان هه ر، مقه نجه توانیت خه یت؟ ده ده چ  وه م خاه ی ئه باره له
                                                                                         نیت؟ کاربھ موک بهراد

                     .                                                                                     بگومان
؟  بۆ بینی مو دروستکراوه  که کاربھنیت، به  سته و مقه ئه  که موهرادی  وه بۆ بینه  هینئایا باشتر 

                .                       باشتره به
دابنین؟                                           که سته کارکردنی مقه  به  وه کات بینه پویست ده
ی کارکردنی  شوه  رشته گوتم هه  یت، که ی پشوم تبگه که ستی پرسیاره به مه  له  یه وانه ئستا، له
       .  چاکتره  کانی دیکه شته  دا له کارکردنه ی و شوه و له  وه شته و به  ته تایبه  ، که یه خۆی هه

.                              یه کارکردنی دیاریکراوی خۆی هه  رشته دام هه ڕه و باوه م و له گه تده
  وه ینهڕ بگه  ؟ باجارکی دیکههستت چاک ده کارکردنی خۆی هه ی به شتانه و کک له یه ر هه.  باشه
].                                                                    بینین بۆ[چاو] ارکردنیک[ی ر نموونه سه
                                                                                                    .  ، وایه به
                                                          ؟                      یه ی هه وابوو، چاویش چاکه که
.                                                                                                        تی یه هه

                    ؟                                                      یه گوکانمان کارکردنی خۆیان هه
.                                                                                                                ی به
؟                                                                                 یه ی هه وابوو، گوێ چاکه که
                                                                                                     . تی یه هه
؟                                                 ] ن نی چاکه خاوه[ م جۆره ش به کانی دیکه شته موو هه
                                                             .                                                 ی به

ش بن و خراپ  ببه  چاکه  ر له گه ، ئه ڕوه ن به به باشی ده کانی خۆیان به کانمان کاره ئایا چاوه
                                                                                                                بن؟

بینن؟ ر کوربن چۆن ده گه ، ئه نیه وه ستت ئه به تۆ مه . رن ی به ڕوه توانن، به چۆن ده  
  یه، وه ستم ئه به مه. م ناکه  وه من ئستا باسی ئه.  بت گرنگ نیه کیان هه یه چاکه  ر جۆره هه
 ییتوان نهو  ستت چاکه هه  رهکا و ر به گه ئه  یه ی کارکردنی خۆی هه کی شوه رشتک مادامه هه  که

. خراپه  
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.                                                                                               ڕاسته  وه ئه ، به
.        ن به ده  ڕوه یان به که خراپی کاره  به  یانه هه  ش بن، که ببه  یه و چاکه ر گوکانمان له گه ئه
.                                                                                                         خر هن
                                                                      ؟  دروسته مووشتکی دیکه ش بۆ هه مه ئه

                                                                              .                              وادیاره
  هیچ شتکی دیکه  ، که یه کارکردنکی هه  روون جۆره ئایا ده:  وه ینه بکه  یه م کشه له ، بابیر باشه

وایی و نواندن  هرمان کان، فه شته بۆ رانبوون نیگه  بیکات، بۆ نموونه ناتوانت] روون ده بجگه له[ 
              ؟  ندتی شتکی دیکه تمه تایبه  بن به ده  کردنانهم کار ش؟ ئایا ئه لک شتی دیکه و گه
.                                                                                                            خر نه
؟                                        روون نیه یت؟ ئایا ژیان کاری ده چ ده  وه ی ژیانه باره ی له ئه

.                                                                                        روونه بگومان کاری ده
                                    ؟                                  روون نیه ی ده چاکه  ڕمان به ئایا باوه

.                                                                                                   یه ڕمان هه باوه
  چاکه و ر له گه کانی خۆی بکات ئه چاکی کاره  توانت به روون ده اسیماکۆس، دهری ت ئایا، ئه
رگیز ڕوونادات؟  هه  مه ش بکرت یان ئه بهی خۆی ب ته تایبه  

.                                                                                                  ناگونجت  مه ئه 
  ات و ئاگای لهک وایی ده رمانه خراپی فه  روونی خراپ به ی ده ڕه وباوه ئه  نته یه نامانگه  مه ئایا ئه

چاکی؟ روونی چاکیش به ده بت، رده وروبه ده  
.                                                                         ڕه و باوه ئه  نته یه مانگه ، ده به 

  ؟                 ریش خراپه نادادوه و یه روون چاکه ری بۆ ده دادوه  وتین، که ڕکه  وه ئهر  سه له ئستا
.                                                                                            وتین ، ڕکه به
ریش  نادادوه ور باش  روونکی دادوه ر یان ده سکی دادوه که  ین، که گه ده  ئاکامه و وابوو، به که

.ژی خراپ ده  
.                                        دروست بت  که ئاکامهوت  که رده ت ده که گه ی به گوره  به 

.                                     ڕاسته  وه شه وانه پچه  و به  ره وه خته ی باش بژی به وه ها، ئه روه هه
                      .                                                                                بگومان

.                                                         هۆریش ک ر و نادادوه وه خته ر به وابوو، دادوه که
.                                                                                                          باوابت

                                                                . کات ری ده وه خته ات و بهڵ ناکۆس ک که
.                                                                                                 وه دنیاییه به
                   .  سودتر نیه  ری به دوهدا  رگیز له ری هه ی تراسسیماکۆس، نادادوه ها، ئه روه هه
.                                                ی تۆ بت بۆ باندیس خوانی ڕازاوه ،دا ژنه م جه ، له مه بائه
ڵ مندا  گه رمی له نه  و به  وه ت ساردبویته که وه بوونه توڕه  ی له وه ی تراسیماکۆس، پاش ئه ئه
الماری  کو زۆرخۆرکیش په م وه که ست ده هه. نا م بۆ خۆم دانه خوانکی ڕازاوه وتت کرد سوکه هه
ری  ت دادوه باره مان سه که ی پرسیاره وه مدانه پش وه. موو شتکی خۆشم داو تامم کردن هه
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. ین و زانین بکه  زانین یان چاکه و نه  ی باسی خراپه و خاه ئه  یانده مان خۆی گه که وه لکۆینه
متوانی واز  من نه. بتسودتر  ری به دادوه  ری له نادادوه  گوایه  پش، که  هاته  یه وکشه ودا ئه له
بیروڕای من ،   مان، به که ئاکامی مشتومه. بھنم] ری ت واتای دادوه باره سه[ی پشو که پرسیاره  له

 م ناتوانم بزانم چاکه گه ری تنه دوهواتای دا  ر له گه ئه. زانم هیچ نه  ی که و خاه ئه  یانده منی گه
       . کۆڵیان   ره وه خته ر به سکی دادوه یان نا یاخود که  یههه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

م شی دووه به  
 

   تاهسهری باسمکرد  وه وت ئه که رده م ده واو بووبت، به مان ته که دا مشتومه لره نیشتی تگهوا
ت  ئایا تۆ ئمه: سوکراتی گوت  و به   وه تدایه تراسیماکۆسی ڕه  ردانه به ۆنیش نهگالوک. بووبت

ئایا ری چاکتربت؟  نادادوه  دا لهموو بارو دۆخک هه  ری له دادوه  ی، که ڕه باوه و ئه  یاندۆته گه
یت؟ ڕازی بکه  وت ئمه ته ده  

.م ی توانا ڕازیتان بکهپ وت به مه منیش گوتم ده  
 ین که پشوازی لده  ئمه  یه هه  دای جۆرک چاکه ڕه وباوه پم ب، له.  کردووه ت نه وه تۆ ئه ، باشه
و  خۆشی یان ئه  ، بۆ نموونه نده سه په ال یمان که ئاکامه    نیه  وه ئه ر به له و  یه خۆی چاکه  چونکه
                                       ؟        یان نیه خۆیان ئاکامکی دیکه له  ی بزیانن و بجگه چژانه

.                                                                                             یه ی هه وه دنیام له
 -   یه هه  ها ئاکامکی  چاکیشی روه ، هه یه خۆیدا چاکه له  که ،ین لبکه زی حه  ئمه  یه هه  ئایا چاکه

.     ون مانه یان ده ته سه و دوو خه ئه ر به له  ندروستی چاک؟ ئمه ، بینین یان ته موونهبۆن  
. به  

ها  روه رمان خۆی و هه خۆش، ده نه  رماندان به رزش، ده کو وه ، وه یه هه  می چاکه ئایا جۆری سیه
  وه ئه ر به ش له ئمه و  یه هه  م سودیان بۆ ئمه بینرن، به رکی گران ده کو ئه وه  مانه ؟ ئه پاره
                            .مانن که وته ستکه کو بۆ پاداشت و ده خۆیان چاکن به یاننابژرین، که هه

یت؟                                                                   که م چۆن باسیده به.  یه س جۆری هه  
نیت؟                                                                            یان دادهکام  ری به تۆ دادوه

  یه خۆیدا چاکه  له] ری دادوه[ی وه ر ئه به کان و له ڕیزی باشترین چاکه  مه یخه حای خۆم ده ش به به
                                  .            ماشای بکرت ته  وه ڕزه  به  بت ده یه و ئاکامی باشیشی هه

 .رکیکی گران دابنن ئه  ری به هدادو  یه وانه س له زۆرکه.   سک نیه موو که بۆچوونی هه مه  ئه
ئاکامی   له  که،  رگرتنه ت وه ستیان ناوداری و خه به ربن مه وت دادوه یانه ی ده وانه ئه

بت وازی  ده  رککی گرانه ی ئه وه ئه ر به له  ان، کهشد ڕه باوه و له. بن یداده په  وه رییه دادوه
. لبھنرت  

.گشتی  به  کیه بۆچوونی خه  وه زانم، ئه ئه  
      ری کرد و ر واتای دادوه رانبه ی به ه ر هه وبه مه ند ساتک له چه  وه م بۆچوونه تراسیماکۆس له

.      خرا فرنابم  کهبم،   سه که و وت من ئه هک رده م ده به. یدا رییدا هه بای نادادوه شان و  به
                                                           . ت چیه هکه گرفت  بزانه و  ، گوبگره ره وابوو، وه که

. ات کۆیداگی ب ئاکامی گفتوگۆکه  ی به وه تراسیماکۆس پش ئه  ، که وه مه که من وابیرده
ری  و نادادوه ری واتاکانی دادوه  وت له مه ده.  کردووه ردووکتان منی ڕازی نه ههکانی  بۆچوونه
.  یه روونی مرۆڤدا هه و دهن نو خۆیاندا و له چ هزکیان له  و دووانه کک له یه ر بزانم هه م، تبگه

                                            .م کانیان بکه ئاکامه وت و ستکه ده  دا باس له وت لره من نامه
                                  .وه مه که ده  ی تراسیماکۆس دووباره که ر تۆ ڕازی بیت بۆچوونه گه ئه
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.                    م که ی ده که رچاوه ری و سه ر دادوه سه سان له ی که م، باسی بۆچوونی زۆربه که یه
و   بژاردووه نه یان هه کاره و ئه ن خۆیان که ری ده ی دادوه وانه ۆن ئهچ  وه مه که ڕوونده  وه م، ئه دووه
                                               .نن داده  ی چاکه وه ئه ر به ک له پویست نه  ری به دادوه
  به]  وه نه که ی بیریلده م جۆره به[ ری قامگیرکردنی دادوه واویان بۆ سه وان هۆی ته م، ئه سیه
.                  کان ره ژیانی دادوه  له  ن باشتره کو ده وه ر ژیانی نادادوه  چونکه  ،یه وه سته ده  

کو  سانی وه و که  ئاۆزه  یه هشم ک هئ بۆ یشتنم تگه.  وان نیه ئه ڕم به سوکرات، من باوه
  بگرم،  سه و که م گوێ له که زده حه. مڕبوو که ئاستیاندا له دواون  م باسه له  نده وه تراسیماکۆس ئه

                         .ری چاکتر بت نادادوه  لمنت له یسه کات و ده ری ده دادوه  رگری له به  که
دا  رانه بای ژیانی نادادوه شان و  درژی به  من به  مه ئه ر به له. تۆ ببینم  ش له وه م ئه که زده حه
          .       ستیت ری بوه یت و دژی نادادوه ری بکه م باسی دادوه ده تۆش ده  هب  م و ڕگه ده ده هه
                                                                   ؟  نده سه ت الپه م کاره وت بزانم تۆ ئه مه ده

.  ربکرت سه مشتومی له  که یه بگومان کشه  مه ئه.  یه مشتومانه  م جۆره زم له من زۆرکات حه
. ین که ستپیده ی ده که رچاوه ری و سه ت واتای دادوه باره ، سه وه مه که خای یه  وابوو، له که.  زۆرباشه
  وه رییه نادادوه  م ئازارچژتن به ، به سروشت چاکه  به  رانه کارکی نادادوه ستان به هه  گوایه
ری  سک نادادوه ر که گه ڕنت ئه په ش تده که و چاکه کا رده سه  هو ئازارچیژتن ها ئه روه هه.  خراپه

ئازار   بت خۆی له ری نه تی نادادوه سته واناو ده ی ته وه ئه. بچژت  وه هۆیه  بکات و ئازاریش به
و  یمان ستنی په به  هاتگ ده و وت که دا ڕده سانی دیکه ڵ که گه  له.   وه خاته شی دوورده که چژتنه

ڕۆک و  ناوه  مه و ئه بۆچوونی ئه  به. ن ری داده دادوه کانیش به ساییهیا  دانانی یاسا و داواکارییه
                                     .نوان چاکترین و خراپتریندا له  شتکه.  ریه ی دادوه رچاوه سه

بچژت و  ئازار  ، که یه وه ینیش ئهخراپتر .ر بت ب ئازارچژتن نادادوه به دایه وه چاکترین شت له
های  کی به خه.  وه م دووانه نیوان ئه  وته که ری ده دادوه. تن بسه یی خۆ ت تۆهتوان هاوکات نه

تیشی  سته ی ده وه ئه.   تی خۆیانه سته بده ر به کو له ، به ی چاکه وه رئه به ک له نه نن بۆ داده
ئازارچژتن   له  وه وتنه دا بۆ دوورکه سانی دیکه ڵ که گه  ربکات، لهقامگی ری سه بت نادادوه هه

                                                                     . ییه مژه و گه بۆ ئه  م کاره ئه. وت ڕیناکه
                                                    .                 رییه ی دادوه رچاوه و سه ڕۆک ناوه  مه ئه
      .ستن ده هه  کاره و ب خواستی خۆیان به  رن به ی دادوه وانه وت ئه که رده ئاشکرا ده به
ین  ادی بدهر ئاز گه ئه. ن بکه  رانه کارکی نادادوه  وانایان نیه ته  ، که شه وه ئه ر به له ها روه هه
و  له. ن گه کوێ ده کانیان به زووه و ئاره ز وت حه که رده ن دهرن بۆما نادادوه ر و ی دادوه وانه به

رکی  نادادوه  گرین، که ده  و ڕیگایه ئهر  سه له  وه ستی خوناوییه ده  رک به دا دادوه ته حاه
 وانی وت له یه سک ده موو که هه  ، که یه هه  وه زووه و ئاره ز حه و ندی به یوه ش په مه ئه. ڕوات دهپیا
                                                              . بت وتی هه ستکه زۆرتر ده و  وه رته به  یکهد
                                                                . کی سروشتیه یه سک چاکه موو که هه بۆ  مه ئه
            .وابت ڕه ردار وی سنو که کردنه نه شه ته ، کراوهزۆریل دانانی یاسا به ،سروشته و ئهم  به
   که ره نادادوه و ر دادوه  سه که ر دوو گه ئه  ،ین گه ی تده واتاکه باشتر له ،باسمکردی  ئازادییه و ئه 
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: یه م جۆره ش به م چیرۆکه ئه   )13(.بت یان هه) گیگسی لیدیا(ی باپیری که هزه   
ش  رزه له کات و بوومه ده ڕۆژک زریانک هه.  پاشاکانی لیدیا بووه  کک له ی یهو شوان ئه  گوایه

. بات نای بۆ ده و په  وه دۆزته کانی ده ڕه بۆ خۆی و مه  وره نکی گه ویش که کات، ئه قده وی شه زه
  له.  وه دۆزته دهیری تدا  شتی سه. ڕت گه ناویا ده بت و به یرده سه  الوه ی به که نه یی که وره گه
کو  ، وه وکونه ئه. برۆنز دروستکراودا سپکی له  نو ئه یرتر کونک بوو له موویان سه هه
کی  ی مردوویه وره کی گه یه ی کرد الشه وه ماشای ناوه ته  وه و کونه کاتک له. ک بوو یه ره نجه په

. بوو نه  وه شه له یدا هیچی به  نجه په  لهکی ز  یه موستیله له   بجگه. ڕووتی دانرابوو به   بینی، که
ت  باره سه  بوایه مانگی جارکیش ده.  جھشت ی به که نه رهناو که ده  نجه په ی له  که موستیله

دا  کانی دیکه سه نو که کاتیک له. کرد ده  نجه په شی له که و مستیله بۆ پاشا بدوایه  که ڕو ماته مه
ر چاوی  به  گا له رده ی وه که ری مستیله و سه] کرد ده  که مستیله یاری به[نیشت الی پاشا داده له

 ب بهکرد  ری باسیانده وروبه سانی ده که]. توانی بیبینت یده س نه که[بوو  وونده   که دانیشتوانه
. بینرا ده  وه رگانه دیوی خۆیدا وه  ی به که کاتکیش مستیله.  یانا دانیشتوه گه ی بزانن له وه ئه
  مه پاش ئه.  وه ند جارک تاقیکرده دنیابت چه  مه ی له وه بۆ ئه. یربوو زۆر سه  الوه ی به مه ئه

  وه یا پکه گه و له فریون کۆشکی پاشا توانی ژنی پاشا هه  له. بیاریدا سیخوڕی بۆ پاشا بکات
سدان،  ی دووکه نجه په  و له  یه مان هه گریمان دوو مستیله. پاشا  پاشا بکوژن و خۆی بکات به

بوو  ده پاک نه  نده وه م دوانه ئه کک له ر یه ئستا هه. ر نادادوه  ی دیکه وه رو ئه ککیان دادوه یه
  یتوانی به کاتکدا ده  له  وه ش دوورخاته سانی دیکه مای که  کات و خۆی له ری نه تاکو دادوه

زیان  دا بکات حه وانه ڵ ئه گه  مانداو سکس له ات بهنو بازاڕ بخوات، خۆی بک زووی خۆی له ئاره
و  ئه  م جۆره به. ردات کان به زووی خۆشی زیندانیه ئاره کاندا بکوژێ و به  نوا زیندانه کات، له لده

کاری   یکات له ی ده وه شدا ئه وه ڵ ئه گه له.  ڕیزی خواوه  دا بچته نو کۆمه له  بکات، که  کارانه
  یه گه ندک به ش بۆ هه مه ئه. ر به یان گرتۆته ک ڕگه ردووکیان یه هه.  جیاوازنیه  وه که هر نادادوه
  دانیه ڕه و باوه س له که. کرت و ناچار ده  رنیه زووی خۆی دادوه ئاره س به  که  ی، که و بۆچوونه بۆ ئه
  له  و تاکه ئه  بت، چونکه هه  وه سه که تی تاکه ژیانی تایبه ندی به  یوه ر په گه ری چاک بت ئه دادوه
و  ری بۆ ئه نادادوه  ، که دایه ڕه و باوه سکیش له موو که هه. کات ری ده وت دادوه ر شونیکدا بیه هه

و  دان ئه ڕه و باوه ون له که ده  م بۆچوونه ی شون ئه وانه ئه.  خشتره ری سودبه دادوه زۆرتر له  تاکه
ماڵ و   ست له وت ده که شی بۆ هه له و هه ری بکات و ئه وت نادادوه یه ی نه وه ئه.  ڕاسته  سه که

  ترسی ئازار چژتن به  ڵ له کارکی خراپی دابنت، کۆمه دات و به نه  سانی دیکه سامانی که
  .کات باشی باسیده گرت و به ڕزی لده  وه رییه نادادوه

                                                              .                  سه م به بۆ خای دووه  مه ئه
   رترین له دادوه  ین، که توانین حوکمکی دروست بده ودا ده له  وه تی ژیانیشه چۆنیه  ت  باره سه
  ----------------------------------------                                                                           
ڕۆژئاوای      وته که یۆنانی کۆن و ده  له  شک بووه به  کات، که تی لیدیا ده وه ری ده زرنه دامه فالتون باسی ئه) 13( 

.     ڕوخنراوه  وه ره نگاوه ری جه ند خکی کۆچه ن چه الیه پش زاییندا له 678سای   له  ته وه م ده ئه.  مۆوه تورکیای ئه
                           )رگ وه.( درژی باسیکردوه  به) کان مژووه(یدا که ڕتووکه په  هیرۆدۆتسی هالیکارناسۆس له 
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هیچ   ئمه.  یانه که ی مندا، جیاوازییه وه بیرکردنه ش له مه ئه.  وه ینه س جیابکه رترین که نادادوه
.           واوه نو خۆیدا پوته کک له ریه هه.  وه ینه ری ڕووتناکه ری و دادوه نادادوه  شتک له

کو ، وه کات، بۆنموونه وت ده سوکه ندکی ژیر هه کو کارمه ر، وه نادادوه  بزانین، که  م، پوسته که یه  
  وانی دیکه ی له که زانت چی بکات و چ شتک کاره وان یان پزیشک ده شتیه باشترین که

ودانی  هه  وه شه م ڕووه له. دات ی ده وه وی ڕاستکردنه کیش بکات هه یه ه ر هه گه ئه.  وه کاته جیاده
ی گیرا  وه ئه. رترین بت نادادوه  سه وکه ر ئه گه بینرت ئه نه  رک پویسته ی نادادوه وتوانه رکه سه
ر  دادوه  ربت به ی دادوه وه ب ئه بت به ریشدا ده تی نادادوه حاه له .نرت زا داده شاره نه  به

.  وه کرته هیچی لوتنه و واوی پبدرت ری ته بت نادادوه ش ده که واوه ته  ره نادادوه. دابنرت
کو  کات هاوکات ناودارتی بۆخۆی وه ری ده ترین نادادوه وره کاتکدا گه شی بدرت له ڕگه  پویسته

  که ه بت بتوانت هه خلیسکا دهکی کرد یان  یه ه ر هه گه ئه. کاتبیدا ر په ترین دادوه وره گه
ڕازی بکات   سانی دیکه بت بتوانت که ی ئاشکرابوو ده رانه ر کارکی نادادوه گه ئه.  وه ڕاستبکاته
بت  ش سامان و هاوڕێ ی هه نده وه بت ئازابت و ئه شداده وکاته له. کاربھنت به یان هز

.کاریان بھنت به  
س ۆلسخی کو ئه ، وه و چاکه ساده  ، کهن كهيهك در ی دادوهباس  سه هک و ت بۆ ئه که پاش گریمانه

رین  البه شكهسهو  ناودارتی ئه  پویسته )14(. ن ی بکه که باسی چاکییه  سانی دیکه وت که نایه
 و ئه  دیارنابت، که  مه ئه ر به له.   پش  هنته ت ده ڕزلنان و خه ر ناودارتی بۆ دادوه  چونکه

  و  ئه نده رچه هه.  ت و ڕزلنانه خه یان بۆ  ره ریدا دادوه قامگیرکردنی دادوه پیناوی سه  له  سه که
ی  کانی دیکه ته سه موو خه هه له   پویستهم به  سه ش ناودارترین که مه ئه بۆ و ری ناکات نادادوه
 گرت، که دا ڕایده زموونه و ئه م ئه دهر به ش له مه ئه .رک دایبنن ر نادادوه رانبه و به وه ینه ڕووتکه

ی  و ڕۆژه ها، تاکو ئه روه هه. قی بکات رییدا ده ئاستی دادوه  ی نادات ناودارتی خراپ له ڕگه 
.  ر نیه دادوه  ، که وه خۆی بکاته  له بیر نیشی وا مه درژایی ته  بژی و به  م جۆره به مرت با ده

  وه بیدۆزینهنین واتهد  ئمه .ری ری و نادادوه ری دادوه په و ئه  ن به گه ده  که نه ردووالیه دا هه لره
  .ر تره وه خته به  م دووانه ک له

.بدوین  وه ی ژیانیانه باره ی باسمکردن له م جۆره م به ده وده مدا گوتی، هه وه  گالوکۆن له  
ر  وان دادوه دیدی ئه به.  رییه ر نادادوه سه یان له که وان مشتومه شم کاوکرچ بت، ئه که ر باسه گه ئه

 و  وه ته ستراوه زنجیر به  ر کومبارکی زبر به سه  درت، له قامچی لده ، به ره وه خته نابه
گات،  نجا تده ئه. کرت شی کون ده له دانه نجه شکه م ئه پاش ئه. کرن ئاگر کورده  کانیشی به چاوه
. ری ناکات و دادوه  بن ک ده ییهرن توشی چ ناخۆش ی دادوه وانه ئه  

ری  ی پشتگیری نادادوه وانه ئه  گوایه. گرت ی خۆی ده سخیلۆس باش جگه ی ئه که بگومان گوته
کان  ی ڕاستی شته ر بناخه سه ژیانی خۆی له   قینه رکی ڕاسته ن نادادوه ن ده که ده

                 به  سانی دیکه وت که نایه. یناژ]  سانی دیکه که[ی بیروڕای  گوره و به زرنت مه داده
 ---------------------------------------------                                                                    

   . دی ناسراوهری تراجی ری شانۆگه زرنه دامه  ، به ری یۆنانی کۆنه رکی شانۆگه نوسه  )پ ز 400 - 524(ۆس یلسخ ئه )14(
. کانی نووسینه ر سه  کاریکردۆته  ستپکردوه سخیلۆسدا ده می ئه رده سه  له  کان، که کان و یۆنانیه نگی نوان فارسه جه  

)رگ وه(  
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بت   دا شورا هه و شونه له . ربت ڕاستی نادادوه دات به  وده رکی ئاسایی داینن و هه نادادوه  
وایی  رمانه رک فه کو دادوه رناودارتی، وه به له.  وه دۆزته دا ده وه یرکردنهب  له  وره نکی گه که

کات،  یداده کانی خۆی په ر بۆ منداه هاوسه و هنت زووی خۆی ژن ده ئاره به و کات ی ده که شاره
ندی خۆی  وه رژه به گرت، بیر له رده شدا سود وه م کارانه له. گرت خۆی ده ر بۆ ده وکارو یاریده اه
کانی  نه ردوو الیه هه  له.  وه ی خۆی ناترست و س ناکاته که ئاکامی زۆردارییه  له  چونکه  وه کاته ده

کانیا  ر دوژمنه سه و به  وه کاته رگرتن ده سودوه  تی خۆی و ژیانی گشتی، بیر له ژیاندا، ژیانی تایبه
. بت خواکانیش زۆرتر ئاگای لیانده. بت کات و ئاگای لیان ده خر بۆ خواکان ده. بت زاڵ ده

و  ره ژیانی نادادوه  کی باشتر ئاگایان له وترت خواکان و خه ده  ، سوکرات، که شه مه ر ئه به له
. ن که تی ده خزمه  

تۆ : و گوتی  یدایه نتۆسی برای هه دیمه ئه  . وه مه می بده زمکرد وه ی گالوکۆن حه یه م گوته پاش ئه
گونجاوبت؟   م بۆچوونه ئهی  بواناکه  

منیش گوتم، بۆچی نا؟                                                                                          
.                                                                  کراوه گرنگترین خاڵ تاکو ئستا باسنهم  به

ر  گه ئه! پشتت بت  بت برا له ده] هۆمیرۆس[ی که ی گوته گوره به  مدا گوتم، باشه وه  منیش له
ئاستی   می منی له ده  که باسه.  واوکه و بۆی ته  تی بده بیرچووبت تۆ یارمه  گالوکۆن شتکی له

                             .                                                                ستوه رییدا به دادوه
ی  که گه کانی به نه الیه موو واوی هه ته  دا به من لره.  ییت ب واتایه ی تۆ ده وه گوتی، ئه
.           ریش خراپ و نادادوه  ری چاکه ت، دادوه ده  ، که وه ڕوونکرده  خاه و ئهر  سه له گالوکۆنم

  ن، که خۆیان بچوکترن ده  ی له وانه کانیان و ئه منداه  ن بهن مه ته  ی به وانه کان یان ئه باوکه
  بات، که ده ت یه و بیرۆکه ئاکامی ئه و ره ر به کو دادوه رکردن، وه ناوده  ربیت چونکه دادوه  پویسته

  وه ی گالوکۆن هنانیه نموونانه و خزاندا یان ئه نو له تدا وه کی ده ستگایه ده  سک له که
دیدی   به  کات، که شتی چاک ده ڕازیکردنی خواکاندا باسی زۆر  له. کات وت ده سوکه هه  رانه دادوه

ڕو  ت، خوا داربه هزیۆد ده. ننهدادخواناسکی چاکی   هۆمیرۆس و هزیۆدیش خواکان به
 .كاتهد هروك نگ شیا هه که ده قه نو  بن، له ده  وره گه  وه کانیه ر لقه سه ڕو به کات، به وزده سه
و   ر دانراوه ش بۆ دادوه لک شتی چاکی دیکه گه. دات کان ده ڕه مه  کی زۆریش به ها، خورییه روه هه
ناست                                              کاتک پاشا خواده:     ت هۆمیرۆس ده  وه یه م باره له

شیش                       مینی ڕه و زه بت دهرار  رقه به ری دادوه                                            
.  وه بنه کانیش شۆرده خته ی دره و میوه تگر ده نم و جۆی بۆ گه                                            

             .    ماسی بت له ده ریاش پ زن و ده کانی ده ڕه مه                                            
  له )15( .ن ده ر ده دادوه  دان خواکان شتی زۆرتر به ڕه باوه و ی له که موسایۆس و کوڕه

  و  داناوهرم  ککی نه دۆشهر  سه له ]خ رزه به[جیھانی هادیس  ریان له کانیاندا دادوه چیرۆکه
.  وه خۆنه دهوه كهپن و  ده دیاری ده  گوی به  سهبهتهسانی چاک و خواناسن و  وری که چوارده  

-------------------------------------------------------                                                          
 . ی ئایینی نوسیوه هۆنراوه.  کوڕی ئۆرفیۆس بوه  گوایه.  هیی یۆنانی انهسف و داهاتوبینکی نو ئهموسایۆس خواناس ) 15(
)رگ وه(  
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 ی خۆی و مندای که زه گه و خواناس ڕه  تی خواکان زۆرتره دان خه ڕه و باوه له  دیکه ندکی هه
ر و  خدا نادادوه رزه جیھانی به  له. ن که ری ده باشی باسی دادوه  به  م جۆره به. کات تده مندای ڕه
  شکه و ئه زڕت و ئه ده ویانژیاندا نا  له .گرن بژنگ هه  به کرت ئاو زۆریانلده. سوتن ببوا ده

  ری و به باشی باسی دادوه  به  م جۆره به. ر باسیکردن گالوکۆن بۆ دادوه  درت، که شیان ده نجانه
ری و  دادوه ر سه له  یه گه م به ش، سوکرات، بیر له مه له بجگه   .کرت ری ده ش باسی نادادوه خراپه
نگ  ک ده یه  موو به هه. ون که شونی ده  سانی دیکه که یر وندک شاع هه  ، که وه ره ری بکه نادادوه

هاوکات . ختن و کارکی سه م دژوار شتی چاکن به ندتی دوو ری و مامناوه ن، دادوه ده
کدا  ند یاسایه چه  ندک یان له بۆچوونی هه  نیا به ته .هخۆش ئاسان و و یی ڕه ری به نادادوه

ڕز له . نن ری داده دادوه ندتر له  سودمه  ری به دان نادادوه ڕه م باوه ی له وانه ئه. نزار رمه شه
م  ژار چاکن به سانی الواز و هه که  زانن، که ده  نده رچه هه. گرن ش ده ند و دڕنده مه وه سانی ده که 

                              .                                                               نن متر دایانده که  به
ختی و ژیانی ناخۆش  به د خواکان به  گوایه  ، که یه خاه و ئه  رنجاکشه دا سه م بۆچوونه ی له وه ئه
پیاوانی ئایینی و . نكههد ر وه خته کانیش به خراپه  سه ن و که ده سانی چاک ده که  به

  ن، که که ده  وه ی ئه شه بانگه و ن ده کان ده نده مه وه رگای مای ده ده  کان زوو زوو له ره مبه پغه
و  ندیک یان باوباپیری ئه مه وه ر ده گه ئه.  تیان تدایه تی خوایه سته کانیان ده و نوشته  وه پاڕانه

توانن  ده.  وه دۆزنه ده ی بۆ چاره]  ئایینیه[  ریته نه و ی کردبت به رانه کارکی نادادوه نده مه وه ده
ش  مه کان باسی ئه شاعیره. نت یه ی بگه که دوژمنه  جادو زیان به  ن چۆن به شی نیشانده هڕگ
                           :                        ن ده یان لده که گیتاره  به  مۆسیقایه  م جۆره ن و ئه که ده

                                                 وت،                        که ستده ئاسان ده  سامانکه  خراپه
               ر ڕگات،                                                    سه  و خۆی دته  ی ڕکه که قامه شه 
        .                                         دا داناوه و چاکه  نوان ئمه  م خواکان شیرینیان له به 

دابووه  ڕه باوه و ن هۆمیرۆس له ندک ده هه.   خته و سه  درژ و لژه] کردن  چاکه[قامی ها شه روه هه
                    :                                             یت ده  ر خواکان چونکه سه  بکاته مرۆڤ کار

و قوربانی                                                              ن نوژ و به                              
ژنن                                                                      هه خواکان ده                             

                                           رپچی و گوناهکردنیشا    کاتی سه  له                              
خر و بخورسوتاندن                                                                                               
                                             ) 16(. گوڕن کانیان ده و پیالنه خشه نه                             

ریتی  و موساس نه  هکانی سولون وه نه  گوایه  )17(.ن که کانی موسایۆس و ئۆرفیۆس ده باسی نوسراوه
           .                                                              داناوه] بۆ ڕازیکردنی خواکان[ئاینیان 

------------------------------------------------- ----------                                                                    

                                                                   )رگ وه(.  رگیراوه وه رتووکی ئیلیاد په  له  ی هۆمیرۆسه ک هۆنراوه یه پارچه) 16(
باشترین شاعیر          ها به روه هه. ریتی ئایینی ئۆرفیۆسی ری نه زرنه کانی یۆنانی کۆن و دامه اینییهزانا ئ  له  ککه ئۆرفیۆس یه) 17(

  )                              رگ وه. (تی داهاتوو ببینت و جادوش بکات و توانیویه  می کالسیکی یۆنان ناسراوه رده و مۆسیقازانی سه     
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کانیان  گوناهه  ر له یان کاسانی نادادوه که ئاینیه  ریته نه  ی، که ڕه و باوه ئه  ندۆتهیا سکیان گه موو که هه
،  یه وانه ی زۆریش بۆ ئه نجه شکه ئه یانپارزن و ئازار و ده] ت قیامه[ی ڕۆژی دوایی نجه شکه ئه  و له  وه نه که پاکده
و   ی خواکان و چاکه باره  له  موو باسانه م هه هسوکرات، ئایا ئ.  وه نه کانیان پاکناکه گوناهه خۆیان له   که

 ئاسانی گۆڕانکاری له  به ژیرترن و  ، که یه سانه و که ستم ئه به مهکان؟   ژیانی الوه ر سه  نه که کارک ده  وه خراپه
 وكات هدیارسکی الو پرس که .ن دیاریبکه  ووه ن ڕگای ژیانیان له ده وده هه و ن که کانیاندا دروستده بۆچوونه 

به  ": ت میشدا ده وه  له "م؟  ر بکه تاندن بژوی خۆم مسۆگه ه ری یان فبازی و خه دادوه  بهت بهد“: ت ده
ناخۆشی و سزادانی .  ری سودی نیه دادوه بینرم ر نه کو دادوه ر من وه گه ئه کان گوته  لک له ی گه گوره

ریش  دادوه  و به  ر کردووه ژوی خۆی مسۆگهبی  ره و نادادوه ئه ن م ده به. رن دادوه  ، که ش ئاشکرادیاره وانه ئه
تی  چۆنیهر  سه له بیار .بن ر ڕاستیدا زاده سه  به  م بۆچوونانه دا، ئه لره. "ژی کو خوا ده ، وه ناسراوه

کی چاکی  ڕوویه  بت به من ده )18(. م بکه  ژیانه  و جۆره له بت ڕوو ت ده کیش ده ن و زانایه ده ری ده وه خته به
     )19(.  وه سیش بشارمهخۆرخیلۆ ی ئه که چس و فبازه  ڕوییه. ورمن ده  له  تنم، که له خه هه  وانه ئه  درۆوه

حاڵ،  ر هه  به.  وه هر بشاریت تاکو سه  خراپه  سان نیهئا  دایه ڕه باوه و له  ، که یه سکیش هه که  م دنیابه به
  وه نھنیش بمنیته ی به وه ئه بۆ. ر به  بگریته  و ڕگایانه ک لهک بت یه بیت ده ر وه خته وت به ر بته گه ئه

. ن ان بکهمو یاسادانان  وه ن فری کۆبوونه مامۆستای چاکیش هه. زرنین مه ی ڕامیاری نھنی داده و یانه  ه کۆمه
  ڕوه ئاسانی به  به  وه ی دیکه الکه  و زۆرلکردنیان له  وه که الیه  له  سانی دیکه وابوو، بۆ ڕازیکردنی که که
بن یان  ر خواکان نه گه ئه .ین زومیان لبکه  وه دزییه  ین؟ بگومان، ناتوانین به چی بۆ خواکان بکه. چت ده

گرنگ   الوه  رۆڤیان بهبن و م ر خواکان هه گه ین؟ ئه ماندوو بکه  بت بۆچی خۆمانیان پوه مرۆڤ نه  پویستیان به
ستی  به مه[وانیش ئه. ینب ده فر  وه باره  شتکیان له موو هه  وه رانه کان و یاسادانه ی شاعیره ڕگه  له  بت ئمه
. بن دان و نوژکردن دخۆش دهقوربانی  ن، خواکان به ن پمانده سانه که و ر ئه هه]  کانه کان و یاسادانه شاعیره

ر  با نادادوه] ین توانین خواکان دخۆش بکه ده  که[ین بکه ڕ ر باوه گه ئه. ین شیان بکه م بۆچوونه بهڕ  بت باوه ده 
خواکان   ، که ودایه  ریش له تی دادوه خه. خر ین به کهب] خواکان بۆ[وت که ستمانده ی ده وه مکیش له بین و که

مان  که رپچی کردنه مان و سه که روبومی زومکردنه بین به ر نادادوه  ر ئمه گه م ئه به. ن سزات ناده
                                 . ن ده ین تاکو دیانخۆش بت و سزامان نه که وت و خریش بۆ خواکان ده که ستده ده

ت؟         و مندای مندایشمان نادر  ئمه سزای  کردوومانه ی لره و تاوانانه خدا بۆ ئه رزه جیھانی به  ئایا له
    کاندا واباوه وره گه  شاره له .کات وتده سوکه هه  وه کاته ی بیریلده شتانه و ی ئه گوره  الوک به هاوڕم،

کانی  شاراوه  ریته نه" نن  یه گه ر و شاعیر ڕایده مبه پغه  بن به ده  کانی خواکانیش، که ت منداه نانه ته
."                                              ن وره تی گه سسته نی هز و ده هکان، لبووردنی خواکان، خاو ئایینه

دا  وه ڵ ئه گه  کان له داره پایه  رچاوه سه  ندک له بژرین؟ هه ری هه ی نادادوه جگه  له ری دادوه  بۆچی ئمه
سانی  ین خواکان و که خه رنه خۆمان ده قامگیرکرد ڕووی مان سه که رییه فوف نادادوه  ر به گه ئه  هاوڕان، که

ن  سکی خاوه ، سوکرات پم ب، چۆن که وه م بۆچوونه له. بن و دوای مردنیش لمان ڕازی ده  م ژیانه ش له دیکه
---------------------------------------------------                                                                                

.                                                                                   کات سیمۆندیسی شاعیره ی گالوکۆن باسیده زانایه دا ئه و  لره) 18(
)رگ وه. (دوت دهکان  ه زمانی ئاژه کانیا به  هۆنراوه  و له  هیشاعیرکی یۆنانی) پ ز 716 -756( رخیلۆخۆس ئه )19(  
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  گوی له بت، که  وه ش یان خزانه ، سامان ، له وه هۆی زانینه  ی به که ته سته نجامی ده ت ئه سته ده
-ری دادوه  نادروسته  م بۆچوونه لمنت ئه سک بیسه ر که گه ت؟ ئه یه نینی نه بت پکه ری ده ستایشکردنی دادوه

  ڕوانته ده  وه خشینه و به وره دکی گه  ه، ب یه ری هه ت دادوه باره باریشی سه  کی له و زانیارییه  نیه چاکتر
یان   وه نه که ری ده نادادوه  ز لهق تی ی خوایه پله  ته یشتونه ی گه وانه له  زانت بجگه و ده ئه. ری نادادوه

. ستن وه ری ڕاده ندک دژی نادادوه هه. زنپار و خۆیانی لده  یه هه  وه باره واویان له کی ته ی زانیارییه وانه ئه
. ننکاری بھ به  رانه اتوانن نادادوهن  ، که ستراوه به  وه یانه که ته سته بوونی ده نه  یان ئاشکرا به وسته م هه ئه
ی  ته سته ده و ی  که رییه قامگیرکردنی نادادوه سه ت بۆب س ده م که که بت، یه تی هه سته وان ده سک له رکه هه
 ی له وانه سوکرات، ئه": بین  دا، که هانی من و گالوکۆنی نه  هیچی دیکه  م هۆیانه له  بجگه . ر گه خاته ده

 ری کردووه مۆ ستایشیان بۆ دادوه تاکو زانایانی ئه  وه ته کانیان ماونه گوته ، که وه مانانه و قاره ، له وه کۆنه 
ف،  ره کو ناودارتی، شه کانیان، وه نیا باسی ئاکامه ته دواون، ری نه خودی نادادوهدژی ] نن دادهچاکترینی  به[و 

 و روونی به چ زیانکی ده  م ئاکامانه ک لهک ریه هه  دواون، که نه وه ت له نانه ته. خراپن  ، که ت، کردووه خه
رونی  ری بۆ ده یان خراپی نادادوه  وه ردۆتهک کانیان ڕوونیان نه ن و گوتهکا شیعره. نت یه گه ده  ره نادادوه  سه که

  ت بۆ ئمه یه م کشه ر تۆ ئه گه ئه.  ری چاکتره ن چۆن دادوه ناکه باسی. لمنن ناسه  که ره نادادوه
  ش له ئمه]  یه هه  وه روونی تاکه ده ر سه  باری به ری ئاکامکی ناله دادوه  که[ لماندایه و بتسه  وه ته ڕوونبکردایه

  یه خراپه و خۆمان و له] روونی ده[وانی  پاسه  مانتوانی ببین به ده. پاراست ده کدا خۆمان نه یهری ی نادادوهئاست
ی  ئه. بت یان هه مان بۆچوونی ئمه هه توانت ، دهسکی دیکه تراسیماکۆس، یان که.   وه وتینه که دوورده

وت  مه م من ده ن، به ری بکه ری و نادادوه دوهباسی دا .بۆن  که کشه ر سه شت زۆرتریش له سوکرات، ده
ب  به  مه ئه ر به له. دوم تا ده گه  و له  وه مه که وانای خۆم کۆده موو ته هه  ی تۆ ببیستم بۆیه که وه تدانه ڕه
چ  ، وانهوو د کک له یه ر هه  وه یته وت ڕوونیبکه مه ده. ن چاکتر دامه ری به نادادوه  ری له لماندن دادوه سه

  خراپه  ری به نادادوه و  چاکه  ری به دادوه  ، که یه هه  وه یه که ره روونی بکه ر ده سه  کی به رتیه کاریگه
  وه رییه نادادوهری و  دادوه  به  تی ساختهویت و ناودار ی گالوکۆن بکه که هر شون پشنیار گه خات؟ ئه رده ده

ی  وه ت له که دا بۆچوونه ته م حاه له. ین بکه  رانه ھنی کاری نادادوهن  یت به ده هانده  ئمه ،نیتسپ بچه
ریش  نادادوه .هزترن ی به وانه سود و قازانجی ئه  بت به ری ده و دادوه  وه ینه تراسیماکۆس جیاناکه

. سانی الوازتر ک که نه  که ره خودی بکه  به  هیاندن سودگه   

ی ئاکامی  وانه و کرده له  ککه یه.  وه چاکترین کرده له  ککه ری یه دادوه  که ویت، که ڕده  وخاه ر ئه سه تۆ له
خودی   له  شتکه  وت، که مانه ش ده وه ئه ر به یان و هاوکات له که ئاکامه ر به له  ئمه. چت رده چاکیان لده
نیا  ته  ن، که چاکانه  شته و ئه  مانه ئه ،ندروستی باش ته ببینین، ببیستین، فیربوون یان  ،بۆنموونه.  خۆیدا چاکه

م  ڕیزی ئه  ره ریش بخه دادوه. کو خۆشیان چاکن چاکیان دانانین، به کانیان به روبووم و ئاکامه ر به به له
  دا بیر له تۆ لره.  خشه ریش زیان به ، نادادوه ی چاکه که ره بکه شی بۆ که ری و ئاکامه و خودی دادوه  وه نه چاکه
.                                                                                                        وه که ناودارتی مهو  موچه
و  رز هی ب میان موچه که ری بگرت، ب یه نادادوه  له  خنه ڕه ری بکات و بۆ دادوه ستایش  سکی دیکه ر که گه ئه

 موو هه  م چونکه که تۆ ده  له  که لماندنی بۆچوونهه م داوای س به. بم چت ڕازی ده هرد ده میان زیانی لوه دووه
ی  ری و خراپه ی دادوه ر چاکه سه له  که باسه یلماندن ب سه وابوو، به که.  رخان کردوه ته  وه ژیانت بۆ توژینه
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  گرنگیش نیه.  باسبکه  وه که ره ونی بکهرو ده ر سه وان به ک لهک ریه رتی هه کاریگه.  هه مه ری ج ناداوه
. ت یان ناس ده هه  وکاره به  وه سانی دیکه دزی خواکان و که  ی به که ره بکه  

  ئوه: دا زۆرتر دیان خۆشکردم و گوتم م مشتومه له. کرد ند ده سه نتۆسم په دیمه گالوکۆن و ئه تهكانىوگمن 
نگی میگارادا نواندی نووسی،        جه  ی له که تیه شکردنی ئازایهتایگالوکۆنیش بۆ سخ. زنن کی مهمندای باوک

ن،                                               ناوداره  و مرۆڤه ی ئه وه نه) ریستۆن ئه(کانی  کوڕه                           
                                                                   .                    چت خوا ده له  که                           

ری  وهداد  ری له ی نادادوه وه بن به تاکو ڕازی نه اوندپی نکی پیرۆز الیه.  جوان بۆی چووه  مه دیدی من، ئه به
 ی خۆشتاندا به که اسهب  ی له وه دنیام له. ن بکه  گۆکهتوشداری گف به  وه هویش ناوی ئه  به ن وبنادچاکتر 

رم  ش سه نده وه م ئه ڕتان پبکه ند باوه چه. وت که رده شوازی ژیانتاندا ده  ش له مه ئه. یشتون گه نجام نه ئه 
ش  مه ئه. م تیتان بده بگومان ناتوانم یارمه. م تیتان بده نازانم چۆن یارمه. م زانم چی بکهی ب وه شوێ له لده
  ری له دادوه  ی ئاشکراکرد، که وه ڵ تراسیماکۆسدا ئه گه  م له دابووم گفتووگۆکه ڕه باوه و له من. تی یه  که گه به

 ترسم بۆ ده. م که تی نه ، ناتوانم داوای یارمه وه کی دیکه الیه له. ڕازی نین  م ئوه به.  ری چاکتره نادادوه
ری  دادوه رگری له به ت دانیش و سته ب ده یه ههکردنی  وانای قسه تهدات،  ده ناسه ی هه وساته اکو ئهسک ت که
           . وم که ری ده من فریای دادوه  مه ئه ر به له. درت ری سزاده کاتکدا دادوه ، لهبت نه  ئیماندارانه کات نه

  رییان به وهری و ناداد واتای دادوه .وام بم رده مدا به که باسه  له ش داوایان لکردم وانی دیکه گالوکۆن و ئه
:   بیرمدابوو باسم کرد  ی له وه منیش ئه. ڕوو  مه وان بخه ککیش له ریه سودی ههو ڕاستی  م، ئاشکرا بۆ باسبکه

سانی  که  کی ئمه وابوو، مادامه که.  یه ڕوانینی دوور هه  پویستی به . مان کارکی ئاسان نیه که وه لکۆینه
  له و داوامان لبکرت] تب ڕوانینمان باش نه[ر گه ئه. ین دیاریبکه  که وه ینهک بۆ لکۆ یه بت ڕچکه ژیرنین ده

شونی   یی له وره گه  مان پیتمان به هه  وت ئمه که رده دوایی ده  وه ند پیتکی بچوک بخونینه چه  هو دووره
وایی داوامان لبکرت د کان ببینین، رهو هگ پشدا پیته  له  باشتره ،دا ته م حاه بوای من، له  به.  دا بینیوه دیکه
                                                                                                  .  وه کان بخونینه بچوکه  پیته
ری  ر دادوه سه له وه مانه که باسه  کی به ندییه یوه چ په  یه م نموونه م ئه به.  ڕاسته  مه نتۆس گوتی، ئه دیمه ئه
؟                                                                                                                            یه هه

        کرد؟                                 ری شارمان نه س و دادوه که  ری تاکه باسی دادوه  ئمه. م ئستا باسیدکه
؟                                                                                                   تره وره س گه که  تاکه  شار له

           .                                                                                                      تره وره  گه به
پشدا  وت له ر بته گه ئه. فربین  وه یه باره  توانین له باشتر ده و  ری تدایه وره زۆرتر دادوه شتکی گه  ته به هه
ین و  که س ده که ری تاکه وسا باسی دادوه ین و ئه شارکدا تبگه  ری له واتای دادوه ین له ده وده هه

                                                                                              .  وه ینه که کانیان ڕوونده لکچونه
.                                                                                                کارکی باشه  مه دیدی من ئه به
شی نابینین؟   که رییه ری و نادادوه دانی دادوه رهه ی شارک ، ئایا سهزراندن ی دامه شوه  ر بوانینه گه ئه
                                                                                                             .وابت  یه وانه له

دات و  ده رهه سه راین  گه دواییدا ده ی به وه ی ئه وه بت ئومدیشمان بۆ دۆزینه واو ده ته  که پرۆسهکاتک 
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                                                                                                           بت؟   ئاسانتر ده
.بگومان  

بیری   ارکی دیکهتۆ ج.  دیدی من کارکی ئاسان نیه  به  ین؟ چونکه مان بکه که وه لکۆینه  ست به ده 
                                                                                                               .  وه ره لبکه

.                                     ی زۆرتر ناکات وه بیرکردنه  پویست به  وه نتۆس گوتی، بیرمان لکردۆته دیمه ئه
]. ژیبنیا ناتوانت  ته به[و  خۆبژو نیه  ئمه  س له که  ت چونکهزر مه داده  وه ئه ر به دام شارک له ڕه باوه و ن لهم

بت؟                   زراندنی شارک هه بۆ دامه  کی دیکه دای هۆیه هڕ و باوه لهئایا .  یه زۆرشت هه  پویستمان به
                                                                                                      .                        خر نه
ر و  هاوسه  بن به ژین، ده ده  وه و پکه  وه بنه ونکدا کۆدهش  له . یه کدی هه یه  کان پویستیان به تاکه  وه ئه ر به له

                                                          ؟  وانیه. کرت د ده ناوزه شار  به  شونه و ئه. کدی ری یه ده یاریده
                                                                                                                       .  ، وایه به 
؟                                            کدیدا کارکی چاکه ڵ یه گه  کانیان له هشدان ئاوگۆڕکردنی شت ڕه باوه و له 

  .                                                                                                                             ڕاسته
 .                          نینزر کانمان دایمه پویستیهر  سه له  ین، که کهنو بیرماندا دروستب  ، با شارک له ره وه

   .                                                                                                                             باشه
.                                          وامبوونی ژیان خۆراکه رده ترین پویستی بۆ به وره م و گه که یه  دنیام، که

.                                                                                                                    وه دنیاییه به
                                                                 .                  رگه م جل وبه م پویستی خانوو، سیه دووه
                                                                                                                            . ڕاسته

  به  وی دیکه جوتیار و ئه  سک ببت به ات کهئایا پویست ناک  کات؟  ده  ئاماده  م پویستیانه چۆن شارک ئه
چی و پزیشکیش نابت؟                      پینه  ئایا پویستیمان بهر؟  ونکه ش ته سکی دیکه ستای خانو و که وه

                      .                                                                                                     باشه
                                       .  زراندنی شارک پویسته دامه بۆ  وه مه الی که س به پنج که وابوو، چوار که

.  دیاره وا  

،  مووان بت؟ بۆنموونه ی بۆ هه که کاره  سانه م که کک له یه ر یت؟ نابت هه چی ده  وه مه ی ئه باره له
ک نیه که موو ی جوتیار بۆ ههکشتوکاکدا چوارجار خۆراک ده له  ، که سته سانک  م؟ یان وه رهه به  هرز

رزک بۆ خانوسازی و  کات؟  وه رخان ده کاری جۆراوجۆر ته بۆ ی دیکه که رزه و س وه  ریکی کشتوکاه خه
کانی  سه که  نت؟ خۆی به دوورین دادهرگ  به و بۆجل میش رزی چواره دروستکردن و وه وبۆ پ  رزکی دیکه وه

؟ وه ستته نابه]  وه ره ونکه چی و ته ستای خانوو، پینه کو وه وه[ وه دیکه  

.    ئاسانتره  یه م شوه باست کرد له  می ژیان، که که ی یه بگومان سوکرات شوه: مدا گوتی وه  نتۆس له دیمه ئه
 به  ئمه  کک له یه ر هه. کدی ناچین یه بووین و له یدانه ک په کو یه وه  بم، ئمه  ، که یریش نیه شتکی سه

؟                                       ئایا وانیه.  ت دانراوه تاکک بۆکارکی تایبه ر هه.  جیاوازه  وی دیکه سروشت له 



44 
 

                                                                                                  . دام ڕه باوه و ، منیش له به
  وه کانه هشپی جۆریک له  ر خۆی به گه ستت ئه ده ی هه که کاره  تاکک باشتر به  دانیت، که ره باوه و م، له دووه

                               کات؟                                                      ک نهکار  مووجۆره ماندووبکات و هه
کات ه ن  که کاتی خۆیدا کاره  سک له ر که گه دیدی منیش ئه و به  ئاشکراشه. بت ک جۆرکاری هه یه  باشتره
                                                                                                  .            شوت ده  که کاره
.                                                                                                                      وایه به

. ناکات  که ره مھینه رهه ی به وه سانه ی کات و حهڕ م چاوه رهه به  بھنرته  ستهی پوی و شته ئه  چونکه
می  ڕیزی دووه  یخاته یدا بکات و نه که ڵ پیشه گه له  ه ی مامه که ی پویستیه گوره ت بهب ده  که ره مھنه رهه به

                                                                                                  .                    وه کانیه کاره
                                                                                            .                      ، پیویسته به
  ش بکات و بجگه که کاتی خۆیدا کاره  ستت و له هه  که کاره  ی سروشتی خۆی به گوره سک به که ر وابوو، هه که
.               تکا ده سک ئاماده موو که هه ش بۆمی چاک و زۆری رهه وا به درت ئه ی پنه ش کارکی دیکه وه له
.                                                                                                              واوی دروسته ته به
شو یان  وجاڕ و ته هه ارجوتی.  یه س زۆرتر هه چوارکه  پویستمان بهدا  که شاره  نتۆس، له دیمه وابوو، ئه که

،  که ره ونکه چی و ته ، پینه که ستای خانوه ئایا وه. دروستیشی بکات چاک نابت. کانی خۆی دروستناکات ئامره
؟ نیه  زۆرشتی دیکه پویستیان به  

                             .                                                                           یه ، پویستیان هه به
.                         ن که ی ده وره و گه  وه که نو شاره  ش دنه دیکه  ی ر و زۆر پیشه دا، دارتاش ، ئاسنگه لره

                   .                                                                                                           ڕاسته
.  وه که نوشاره  ل بنه ن مگه خاوه  ین، شوان، گاوان و بده ر ڕگه گه نابت ئه  وره مان زۆر گه که هشتا شاره

لی خانوسازی بۆ  لوپه ی که وه وجاڕ ڕاکشان و گاکانیش بۆگواستنه کان بۆ هه ی جوتیاره مانگاکان یاریده
.                   رگرن ر سودی لوه ونکه چی و ته کانیش پینه ڕه و پستی مه ن و خوری دهده کان  ستای خانوه وه
        .                                                     بت ده  وره گه   که نو شاره  بنه  مووه م هه ر ئه گه ئه

.           بت ی هیچی نه وه ژووره  ی هنانه زرت ڕگه شونکدا دانامه شار له  وه شه مه ئه رو سه له
.  وه دنیاییه به  

              . لی پویست بھنن لوپه که  وه کانی دیکه شاره  وت له شمان ده سانی دیکه وابوو، که که

                       .                                                                                                    به
تاڵ  ستی به ده هنت به ده  کانی لوه پویستیه  بات، که نه  شاره و ل بۆ ئه لوپه ڵ خۆیدا که گه ویش له ئه ر گه ئه
           ؟                                                                                                  نیه وا .  وه ڕته گه ده
.                                                                                                                          یه وانه له
لی باش و  لوپه که. بت میان نه رهه نیا بۆ پویستی خۆیان به ته بت به ده  ی ئمه که رهوابوو، دانیشتوانی شا که

                                                                                    . ش بنرن کانی دیکه بۆ شارهزۆر 
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.                                                                                                                            پویسته
.                                                                   بت سازی زۆرترمان هه جوتیار و پیشه  تهدا پویس لره
    .                                                                                                                             به
دیان  بازرگان ناوزه  و به  ن  که ده کانی دیکه بۆشاره کان له لوپه رشتی ناردن و بردنی که رپه ندکیش سه هه
                                                                                                                       . ین که ده
                                                                                       .                                   به
.                                                                                        بازرگانه  وابوو، پویستمان به که
                                                                                  .                                 وه دنیاییه به
.                                                  وانیشه شتیه که  شتی بنرین پویستمان به که  کان به له لوپه ر که گه ئه
                                                                               .                                       وه دنیاییه به

هنن؟                                                            کارده کان به له لوپه که  وه پکه  که چۆن دانیشتوانی شاره  

.                                                                 ن که ده م کاره ئه  وه ی کین و فرۆشتنه ڕگه ، له ئاشکرایه
.                                                                             یه هه و بازاڕیش  پاره  وابوو، پیویستیمان به که
                                                                                                                   .  وه دنیاییه به
بت  ده  وه بازاڕه  خسته نه  وه گۆڕینه ی بۆ که مه رهه کاتی خۆیدا به سازک له ر جوتیارک یان پیشه گه ئه

کات؟  ت و هیچ نهدانیش                                                                                                     
  سانه م که شاری باشدا ئه  له. ن بکه  یه م کشه رشتی ئه رپه بن سه بت هه سانک ده که. خر، نابی وابت نه

   .  وه یفرۆشنه کن و ده ده  پاره  کان به له لوپه که نیشن نو بازاڕ داده له. تیان بۆ ناکر کانن و کاری دیکه الوازه
ن  به ده  بۆشارکی دیکه  وه شارکه ل له لوپه ی که سانه وکه ئه.  یه دوکاندار هه  پویستیمان به  سته به م مه ئه بۆ

                                                                                           . بازرگانن

                                                                                         .                             ڕاسته  مه ئه 
توانین  م ده ، به وه تهیان ناب مان جگه که شاره ون له نیا وه وانای بیرکردنه ی ته گوره ن به ش هه سانی دیکه که

 ، وه نهگۆڕ ده  ر موچه رانبه بهشیان  هزی له  سانه که هم جۆر ئه . ن رگرین و کاربکه شیان وه هزی له به  سود له
؟ نیه وا. ین که دیان ده خۆر ناوزه موچه به  

.                                                                                                                        بگومان
                                                                                               ن؟ که مان پرده که خۆر شاره موچه

.                                                                                                                         وابزانم وایه
                                                                            ؟  واوه دا ته مان لره که نتۆس شاره دیمه ، ئه باشه
.                                                                                                                            ته به هه

بینرن؟  چۆن ده ری ری و نادادوه دادوهی باسمانکردن  م شتانه ڵ ئه گه ئایا له  

                 .  مان بۆکردن دا ئاماژه وانه نوان ئه له ویستیپ  بت لهک جۆر  یه وانه له. سوکرات من نازانم
.        ین هخ رنه ماندوو ده و خۆمان به  وه وردی لیبکۆینه به م با ت دروست بت، به که وونهبۆچ  یه وانه له
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راب، جل و  وان نان، شه ئه. ژین ی باسمانکردن چۆن ده جۆره و بهمان  که شاره  له وتیانوم، بابزانین ها که یه
تی  ڕووتی و پای په  رمای هاوینیش به گه  به ن، که دروستده وخانو؟  نیه او. هنن م ده رهه پو به رگ و به

  خواردنه و نم و جۆ ئه گه  شلن و له ده ویر خواردنیش هه بۆ.  وه چنهپ زستانیش خۆیان ده  ، بهن که کارده
و   وه نه ده گا پادهج ر سه له. نن ی قامیش داده ته به  و سه ر گه سه نان و کک له. وت یانه ده  ن، که که دروستده

رینن،   گوزه ن کاتکی خۆش دهکانیا ڵ منداه گه ، له وه خۆنه خۆن و ده میان و ده رده به  نه خه ده  وزه سه
ی  گوره م به به .بن بورن و جوت ده کدیدا ڕاده ڵ یه گه له.  وه ڕازننه خواکان ده  گویش بۆ ڕزلنان له ته به سه

                                                  .  وه ونه که دهنگیش دوور جهژاری و  هه  له. ن که توانایان منداڵ دروستده
.       یت که ده ش خۆشی و ناسکی ببهژنی  جه  له کان هاووتیه وت تۆ که رده واده: و گوتی یدایه گالوکۆن هه

ڵ  گه له  یه هه ی کوو وزه نیر و سه یتون، په خوێ، زه پویستیان به  بیرم چوو، که له.  ک ڕاسته یه تاکوڕاده
و   نۆک و لۆبیا دروستکراوه نجیر، هه  له  نن، که ن بۆ دادهنیشیاها شیری روه هه. یاندا دایبنن که خواردنه

پاش .  ندروستیان باشه ژین و ته خۆشی ده  به. ن ڕۆیی ناکه  شدا زیاده وه خواردنه برژنن و له ڕووش ده به
                                                                    . نهدجکانیان  وه میراتکی باش بۆ نه انمردنی

و نابن؟  ه بخۆن قه  م جۆره ین، به راز دروستبکه ر شارک بۆ به گه سوکرات ئه  : و گوتی  وه می دایه گالوکۆن وه
                               ین؟                           هاووتیان بده  منیش گوتم، باشه گالوکۆن چۆن خواردن به

ۆن و شیرینیشیان خمز نان ب ر سه رم درژبن و له ی نه جگه بت له بن ده ر نه نجده ر ڕه گه ئه. ساییی ئا ڕگه به
                                                                                   . ژین مۆ واده سانی ئه که .م رده به  بخرته
زیاتر  .وت مانه ده  ئمه ناچن  شاره و کانی ئه بنچینه  بۆکردن له مان ئاماژه ی م خانه ئه. م گه ، من تده باشه
  ین له وبده هه  وه راوردکردنه م به له  خراپیش نیه. چن و خۆشی ده  وه سانه حه  له شارکی پکانی  بنچینه  له

،  یه وه دیدی من، شاری ڕاست ئه شدا، به وه ڵ ئه گه له.  وه کاندا بکۆینه شاره  ری له ری و نادادوه واتاکانی دادوه
ستی تۆ بت هیچ  به مه  وه ر ئه گه ئه.  تا بووه رمه توشی گه  بدوین، که  شاره و م با له به. باسمانکرد  ئمه  که

یان ر سه موومان له ی باسمکرد هه ژیانهو  ئهم بۆکردن جۆری  ی ئاماژه و خانه ئه  وادیاره. هزک ڕامانناگرت
خۆشی و   جۆره موو ههبگومان . کان رشته سه  بت بخرته ش ده لی دیکه لوپه مز و که رم و ی نه جگه. انینڕ اوه

کو  کانیان، وه نیا پویستیه ته. ین که دهش فرۆشیش ڕیز تی له ئافره و  لیچهکو، بخورد، ڕۆنی بۆندار ک، ناسکیه
. ست رده به  ینه خه ز و دانی فیلیشیان ده لۆ، قوماشی چنراو،تاب .ین ناکه  ئاماده پو بۆ رگ و بهخانو، جل، 

                                                                                                                           ؟  نیه وا
                                                                    .                                                           به
ین  رفراوانتر بکه به  که شاره. ین تر دروستی بکه وره گه و  وه ینه که مان نه که چاکی شاره  بیر له  وابوو، پویسته که

 ،کان وه ره ندان و السایی که رمه کان، هونه کو ڕاوچیه ، وه ی پویستیمان پیان نیه شتانه و ین له و پی که
نیان، کا ره ده کان و یاریده ، شاعیرهها روه هه. ریکن نگ و مۆسیقادا خه ڕه ، وهڵ ش گه زۆریان له  ، که ونهبۆنمو
ی خش بۆ ژنان  وانه ت ئه نانه ن و ته ی هه سازانه پیشه و موو ئه هه ،ران ماکه کان، گۆرانی بژ و سه ره کته ئه

  دانیت پویستیمان به ڕه باوه و له. بت دهتکاری زۆرتر خزمه  پویستیمان به شا وه ڵ ئه گه له .ن که دروستده
  له  بت؟ رازیش  و شوانی به ر چشتلنه ،رتاش  سهر،  ئارایش که ر، خو که به بژ ، برینپچ و منداڵ وانه
ر هاووتیان  گه ئه. پویستن  م شاره بۆ ئهم  به. بوو نه  سانه که  م جۆره ی پشودا پویستیمان به که شاره

                                                                     . بت ماتی زۆرترمان هه ڕو بت مه گۆشتخۆربن ده
                                  .                                                                                        ته به هه
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بت؟                                                  پزیشک ده  جاران زۆرتر پیویستمان به  بژین له  وجۆره ر به گه ئه
                 .                                                                          بت پزیشک ده  زۆرتر پویستمان به

                            ؟  نیه وا. ش ناکات و به  مانبوو ئستا بچوک دیاره ی جاران بۆ کشتوکاڵ هه وییه زه و ئه
. وایه  

وی دراوسکانمان  بت زه دهبت  هه بۆ کن وی زۆرترمان زه وگه وهله وت ر بمانه گه مھئه ئه ر به له 
                                                                                                                 ین؟  داگیربکه

.                                                                                                    ین بکه  م کاره بت ئه ده
؟                                    نیه وا. ین که ده  نگ ئاماده خۆمان بۆ جه مدا اوی دووهنگ هه  وابوو، گالوکۆن له که
.                                                                                                                         ، وایه به

  وه زانه و ویست و حه له. وت که رده یمان بۆ ده که رچاوه م سه م، به گ ناکهن و خراپی جه  دا باسی چاکه من لره
                                         . کاندا شاره ین ڕووداون لهرتی خراپ رچاوه مانکات سه هه  ، کهدات ده رهه سه
                                                                  .                                                     ڕاسته  مه ئه
  رگری له تاکو به ، ی پویسته وره شکری گه کو له بت، به تر نه وره ی دانیشتوانی گه ژماره  به  که بت شاره ده

                                     .                                             ی بپارزت که بکات و سامانه  که شاره
ناسن؟                                                                               هه  وکاره به  که بۆچی هاوتیانی شاره

وت کاری  یه ده و  یه ی خۆی هه پیشه  که شاره له  سه که ر هه  وتین، که ڕکه  خاه و ئه ر سه پشتر له له  چونکه
.خۆی بکات  

.                                                                                                               ڕاسته  وه  ئه به
                         دانانیت؟                                                               پیشه  نگسازی به ، تۆ جه باشه
                                                                                                 .                 یه ، پیشه به
                                                       ین؟  زۆرتر بده نگسازی جه  چتی له ی پینه پیشه  خ به بت، بایه ده
.                                                                                                                          خر نه
  وه ئه ر سه هاوکات له. ستای خانو ر یان وه ونکه ته و جوتیار  چی ببت به دا پینه مان نه ڕگه  م، ئمه به

ی خۆی  که ر پیشه سه بت له چی ده وتووبت پینه رکه یدا سه که کارکردن و پیشه  ی له وه ئه بۆ  ، کهوتین ڕکه
  ئایا گرنگه. کرت دا ده گه یان له ه مامه جۆره و باشی به  کان به سازه پیشه  وهمان ش هه به.   وه بمنته

کانی  نده چی و کارمه پینه جوتیار و  ئاسانه  نده هو نگ کارکی ئه بچت؟ ئایا جه ڕوه باشی به  نگسازی به جه
بووبت یاریزانکی چاکی  کردبت و فر نه ی نه یاری دامه  وه مندایه  سک له رباز؟ که سه  ین به بکه  دیکه
نو   گرێ و بچته هه  ککی دیکه غان یان چه و قه رمشپا ش توانت له سک ده که موو ئایا هه. رناچت لده
شقی  مه کاربھنت و ک به زانک چه ر نه هگ رکی ئازا ئه نگاوه جه  ناکات به  که سه که ،کک ؟ هیچ چه وه نگه جه
                                                                                                                    . کردبت نه

.              نران خ داده بایه  کان زۆر به لزان ئامره  بکات به  که سه رتنی ئامرک کهگ ر هه گه بگومان، ئه
.                      درت یان نه بت کاری دیکه دهه گرنگ] کان ربازه سه[وان ی پاسه ی پیشه وه ئه ر به له
                                                            .                                    بت وابت بۆچوونی من، ده به

                                         وت؟  که ڵ سروشتیا ڕکده گه له ، که  سکی پویست نیه ش که یه م پیشه ئایا ئه
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                                               .                                                                        بگومان
.                              بگونجن  که بۆ پاراستنی شاره  یه سانه که و بژاردنی ئه هه   وابوو، کاری ئمه که  

                                 .                                                                                       وایه به 
.                                                           وه بینه ز نه پاشگه ىل بت ده و  کارکی بنرخ نیه  مه خوا ئه به
                          .                                                                        وه بینه ز نه بت، پاش گه ده

ز دڕ بۆ  گه ڕه  گکی به و سه نوان الوکی ئازا ین جیاوازی له که وانی ده باسی پاسه  دای، که ڕه باوه و له 
                                                                                                             بت؟  وانی هه پاسه
؟                                                                                                                     ستت چیه به مه
   . ڕکردندا شه له  خراییه و ستکردنی تیژ هه  پویستی به ی که بۆ گرتنی نچیره وان کک له یه ر هه

.                                                                                 یه هه  تانهش و ردووکیان پویستیان به هه
.                                                                                                   نگدا ئازابن جه له  پویسته

                                                                                                .                           ته به هه
کات؟  ڕده شه  بت ئازایانه سروشتیدا نه  ری له نگاوه ر ئازایی و جه گه ئه  کی دیکه سپ یان ئاژه گ، ئه ئایا سه

؟                                                               ترسه نی گیانکی نه ز خاوه به سکی نه ، چۆن که تبینیوه نه
                                                                                                                          .  بینیومه

.                                                                کانت الئاشکرایه وانه شی پاسه کانی له ته سه وابوو، خه که
  .                                                                                                                             به
.                                                        تب رزیان هه ی به بت وره ده وه روونیشه ڕووی ده ها، له روه هه
                        .                                                                                               ش وایه وه ئه

                نین؟   ان و هاووتیانیش دڕندهخۆی نگزبن، ئایا بۆ ڕه سروشت ئازاو شه  وان به ر ئه گه ، ئهگالوکۆن
.                                                                                                            بن ده  دڕنده خوا،  به
ن  ڕوانی دوژمن ناکه چاوهبت  ر وا نه گه ئه. ق بن ر دوژمنیش ڕه رانبه رم و به ڵ هاووتیان نه گه بت له ده

                                                                                   . وخننی وران بکات خۆیان ده  که شاره
                    .                                                                                                  ڕاسته  وه ئه

؟  مانکات تدایه رزیشی هه ی به رمی و وره نه  ین، که یدا بکه په  ته سه خه و کوێ ئه  ین؟ له چی بکه  پویسته
.                                                                              یه وه رزه ی به ی وره وانه پچه رم به سروشتی نه

.                                                                                                                        ارهوا دی
ش  نه و دووالیه ی ئه وه ستنه به.   رناچت وانکی چاکی لده پاسه  وه بته ی تدا کۆنه نه و دووالیه سک ئه که

.                                   کرت یدا نه هوانی چاک پ وت پاسه که رده واده. چت ڵ دهحا کارکی مه  له  وه پیکه
                                                                                                                          .  وادیاره
  ین به رنجی بده وردی سه  ی پشومان و به که بۆ باسه  وه ڕینه ر بگه گه ئه م به.  وه ک نادۆزمه یه چاره ڕگه
مان  که راوردکردنه ئاستی پشخستنی به  له  چونکه  یه قینمان هه نی چه شایه  ئمه: گوتم  ودا، که تی له تایبه

                                                                                                          . کوێ  نازانین بوانینه
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     چۆن؟                                                                                                                         
.                         گرتبت ی هه ته هس و دوو خه ئه  یه سروشتک هه  جۆره  پۆشی، که  و خاه چاومان له  ئمه
؟                                                                                                                          کودایه له

گکی  سه. راوردمان کرد ا بهواند ڵ پاسه گه ی له ه و ئاژه تی ئه تایبه  به. یبینیت کاندا ده ه سروشتی ئاژه  تۆ له
         .  قه کانیشدا ڕه ڵ بگانه گه و له رمه یانناست نه دهی  وانه ڵ ئه گه له.  یه ی هه شتهو سرو دڕو فرکراو ئه

             .                                                                                                  زانم ده  وه من ئه
  .  حاڵ نیه مهوانکی چاکیشدا  دوای پاسه ڕان به گه. وه ینه کۆبکه  ته سه و دووخه شتکدا ئه توانین له وابوو، ده که

.                                                                                                          بت نه حاڵ مه  وادیاره
کی  الیه رز و له یان به وره  وه که الیه ون له مانه مان ده که ی بۆ پاراستنی شاره وانانه پاسه و دایت ئه ڕه باوه و ۆ لهت

بت؟ فیان هه لسه سروشتکی فه  وه شه دیکه  

                             .                                                                      م ؟ من تناگه ستت چیه به مه
.                                     گرت رسوڕماوی ڕاتده سه  دا به ئاستی ئاژه  له  بینیت، که گدا ده سه  تۆ شتک له

                     ؟                                                                                                    چیه  وه ئه
  هیچیش به  و ناسیاوه ر ئه گه بینت، ئه ناسیاوک ده  م، که به. ڕت وه بینت ده ک ده یه گ بگانه کاتک سه

؟ رسوڕمان نیه ی سه جگه  مه ئه. ڕت ناوه ىپکه  گه سه دات، نه  که گه سه  

                                                                     .       یه وجۆره گ به م سه ، به داوه م نه وه رنجی ئه سه
. یه فیانه لسه ڕاستیش فه دا و بهگ سه  له  تکی چاکه سه خه  مه دنیام ئه  

                 ؟                                                                               یه فیانه لسه فه  وه که چ ڕوویه  له
یناس و  ی ده وه ئایا ئه. بۆ فربوون  زه ش حه مه ئه. دات حوکمده  سه که و ی ئه وه ی ناسینه گوره به  چونکه

ستت؟  وه نازانینی ڕا ر زانین و نه سه نایناس له  

                                               .                                                                                به
                                                    ؟  بۆ زانین نیه ویستی یان خۆشه  فه لسه کو فه ز بۆ فیربوون، وه حه
                                        .                                                                           وه کو ئه  وه به

     ؟  ویستی زانینه و خۆشه نه فربوو  زی له حه  رمه کانیدا نه ڵ ناسیاوه گه ی له و مرۆڤه توانین بین ئه ئایا ده
                           .                                                                                              توانین ده
 بت به ده  ، کهنب داهه سه و که بت له رز، خرایی و هز، ده ی به ، وره فه لسه کو فه کانی، وه ته  سه خهوابوو  که

.مان که وانکی شاره پاسه   

                                        .                                                                          واوی وایه ته به 
ری  نزیکمان  نادادوه ری و دادوه  له  م پرسیاره ین؟ ئایا ئه فربکه  که وانه چۆن پاسه. کانن ته  سه خه  مانه ئه

  .ین خه ش زۆرتر دوای نه وه باربت و له مان له که باسه  ؟ پویسته وه ناکاته
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.             نت یه گه ستی خۆمانمان ده به مه  به  م باسه دام ئه ڕه وباوه له :نتۆسی برای گالوکۆن گوتی دیمه ئه
    . تن خایه ند ده چه  گرنگ نیه. ین و باسیبکه  وه دزینه نتۆس، باخۆمانی لنه دیمه ی ئه خوا ئه بۆ: منیش گوتم

                                                           .                                                       ین نا، دوایناخه
.                                                                      ین فربکه  سانه که و چۆن ئه   وه ینه ، با بیربکه ره وه

                                                             .                                                                   باشه
     ؟ بت  دهیدا  روون په ش ، مۆسیقا و شیعریش بۆ ده ی له رده روه په  کتر لهابن؟ شتکی چ چی فرده

. دژواره  

                             ؟                              نیه وا. ین خه ش ده ی له رده روه ئستا مۆسیقا و شیعر پش په
.                                                                                                                        ته به هه

                                                                            ؟  وه ڕیزی مۆسیقا و شیعره  ینه خه چیرۆکیش ده
  .                                                                                                                             به

               میان ناڕاست؟                                          میان ڕاست و دووه که ؟ یه جۆر چیرۆک نیه ئایا دوو
.                                                                                                                          به

؟                                          که پشدا ناڕاسته م له ردووکیان ببن؟ به کان فری هه سه پویست ناکات که
.                                                                                                             ستت چیه به نازانم مه
ک ڕاستیان  یه تاکو ڕاده  نده رچه هه  و چیرۆکانه ئه .وه گینه مندان ده پشدا چیرۆک بۆ  له  یت، که تناگه
. وه گینه مندای بچوکی ده ش بۆ ی له ده روه ستپکردنی په پش ده. نینم ڕاست  به  تدایه  

.                                                                                                                     ڕاسته  وه ئه
.                     ین که ش فرده ی له رده روه پهگوتم مۆسیقا و شیعریان پش   ستی من بوو، که به ش مه وه ئه

.                                                                                                                             باشه
رم  کو ئاسنکی نه وه  کاته و ه؟ ئ زۆر گرنگه  که تای پرۆسه ره ی فربوونی الواندا سه پرۆسه  ی نازانیت له ئه
                                                                        . نی ربکه سه کاری له نماۆخزووی  ئاره  توانین به ده
                          .                                                                                        واوی وایه ته به
  ئمه  رگرن، که وه  ڕانه و باوه و ئه  وه گینه چیرۆککیان بۆ ده  ی مندان چ جۆره وه ئه  ینه دهب گوێ  بتنا

                                                                                               ون؟  وت شونی بکه نامانه
.                                                                                                         نابت  وه گومان ئهب

چاک   چیرۆکه.  وه گته ده  که چیرۆکه  ین، که بکه  سه وکه رشتی ئه رپه بت سه مووشتکدا ده پش هه وابوو، له که
وان  ئه.  وه بۆ مندان بگنه  و چیرۆکانه ئه  ین، که که کان ده نه دایکان و دایه داوا له. رینبژ ده کان هه و جوانه

.                                    ین بدهبت ف مۆش ده زۆر چیرۆکی ئه. روونی مندان ده ر سه  نه که زۆرتر کارده
یت؟ ده چیرۆکک فێ ده  چ جۆره  
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وانی  دوایی له. گونجن بزانین بۆ مندان ده وتاک ین که کان ده کییه ره سه  رۆکهیماشای چ ته  تاوه ره سه  له
ر  سه  نه که کان کاری  خۆیان ده کییه ره سه  کو چیرۆکه ناوداربن، وه  نده رچه وانیش، هه ئه.  وه کۆینه ش ده دیکه
ناچیت؟   که ئایا تۆ وابۆکشه. روونی مندان ده  

                                     . نیت کی داده ره سه  م نازانم تۆ کامیان به چم، به ده  که کشه بۆ  م جۆره من به
.           ناڕاستیان تدایه  وه یانگینه مۆ ده تاکو ئه ش  کانی دیکه شاعیره ، هزیۆد وکانی هۆمیرۆس چیرۆکه

                                           ؟  وه دۆزیته کیان تدا ده ناڕاستیه  و چ جۆره  چ چیرۆککه  ستت له به مه
                                            . خرت رنه ده  که دا ناڕاستیه وه گانه ، له دایه وه کان له ناڕکییه  کک له یه

                                                                 .                                           رێ  کم بده یه نموونه
  وایه  وه کو ئه وه  مه ین، ئه ده ده کان مانه خواکان و قاره  کی ناشرین به یه چیرۆککدا ونه کاتک له

                           .  چن کان نه قینه ڕاسته  ته بابه  له  ی نیشانیداوه شتانه و یدا ئه تابلۆکه  ندک له رمه هونه
؟                                                 بیردایه واوی چیت له ته م تۆ به ، به وه ینه تبده ڕه  م کاره گونجت ئه ده
هزیۆد . چاک پکناهنتکان چیرۆککی  گرنگه ره هه  ت شته باره ترین ناڕاستی سه وره م، دروستکردنی گه که یه
. ی سزای خوارد که ستی کوڕه ده  سزای داو کرۆنوسیش چۆن به )کۆنوس(کردو چۆن  چی )ئورانۆس(  وه گتهی ده
                                                 . منداڵ بگوترت  ، ڕاستیش بت پویست ناکات به م ڕووداوه ر ئه گه ئه
ی  وه بۆئه. ین باسبکه م کی که یه ژماره بۆ  و ڕووداوه ئه بت ده پویستی بزانین  به کیش ر هۆیه هه ر بۆ گه ئه

ن  نرخ بکه  رازک یان شتکی به ین به داوایان لبکه. رجیان بۆ دابنن توانین مه ، ده وه ینه مبکه یان که که ژماره
. قوربانی  به  

                                                    .                دا بکرێ و چیرۆکانه ڵ ئه گه له  ه مامه  دژواره.  به
ترین تاوان  وره گه  ستان به تبگات هه وا  و منداه ئهنابت .  وه شدا بگینه ی ئمه که شارهنو  له نابت

                                          . تچ ی خواکان ده وه ندنه سه  تۆه  ئاساییه یان سزادانی باوککی زۆردار له
                                                   . نین  وه نی گانه شایه  م چیرۆکانه ئه .دام ڕه وباوه خوا، من له نا، به

ت  باره سه ی چیرۆکانه و کدی بت، نابت ئه یه رمه ڕقیان له شه  ن، که کانمان واتبگه وانه ر پاسه گه بگومان، ئه
کاندا، ڕق و  ڵ دوه گه نگی خواکان له هج. ناڕاستن  چونکه  وه بگینه ڕی نوان خواکانیان بۆ ردن و شهک شه ڕه هه

ر  گه ئه. نبکرنابت کانیان  ر قوماشیش ونه سه له .هاوڕکانیان نابت بوترت کان و بۆ خزانه ،یان کینه
  وه ئه  فرکرن، که  وه منداییه  له  پویسته  وه ینه ورخهکدی دو ر یه رانبه به  ڕق و کینه  کانمان له وت الوه بمانه

  ین  گرنگ نیه ناده  چیرۆکانه و ی ئه ڕگه. ن مان باسیان بۆبکه ین هه یران بکهشاع و زۆریش له  اپهکاریکی خر
  له  )21(یفاستۆسرکردنی ه یان ده  وه یه که ن کوڕه الیه زنجیر له  به  )20(ی هیرا وه ستنه کو به میتافۆریش بن، وه

نو  کات له نگی نوان خواکان ده جهی هۆمیرۆس باسی  جۆره و یان به . نتروب وه ن باوکییه الیه شت له هه به  

-------------------------------------                                                                                               
           ربوون و مندابوون خوای هاوسه  کان به یۆنانیه.  ری زیۆس هاوسه مپیک و خواکانی نو چیای ئۆه  دوانزه  له  ککه هیرا یه  )20(

                                                                                                                                       )رگ وه( . دایانناوه    
  کوڕی هیرایه.  رییان داناوه خوای ئاگر و ئاسنگه  کان به یۆنانیه. مپیک خواکانی نو چیای ئۆه  دوانزه  له  ککه هیفاستۆس یه  )21(

    )رگ وه. ( وه تی و شاردۆتیه اندویه، هیرای دایکی ف دایکبوه  ئیفلیجی له  ی به وه ر ئه به له. ی کوڕی زیۆس بووبت وه م دنیانین له به
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نو   دا بچته نه مه ته و بیرکیش له. نازانن  قینه الوان جیاوازی نوان میتافۆر و ڕاسته.  وه مان بگنه که شاره
 مجار بۆیان که ی یه چیرۆکانه و ی ئه وه دنیابین له  پویسته  مه رئه به له.  ی دژواره وه مشکیان سینه

من و تۆ،  ن؟  که و باسی چی ده چۆنن  چیرۆکانه و سک بپرست ئه چت که ڕی تده . نب چاکترین  وه گینه هد
شوازک بۆ   کان جۆره ره زرنه دامه  باشتروایه )22(.ین که ری شاره زرنه م دامه نتۆس شاعیرنین، به دیمه ئه  

.                                    وهسينهونانکانیان بۆ  هۆنراوه  هئم. وی بکرت یه ن تاکو په کان دیاریبکه شاعیره
؟                                        ت خواکان چیه باره کان سه ی خواناسی یان چیرۆکه شوازی هۆنراوه.  باشه
.        ا نیشان بدرتمانتی و گۆرانی و تراجیدیاد ی قاره هۆنراوه کو خۆیان له  ی خواکان، وه بت ونه ده

.                                                                                                     بت وابت بگومان ده  

      باشی باسیبکرت؟                                                           به  ؟ پیویسته ، وانیه ئستا، خوا چاکه
 .                                                                                                                             وایه
     ؟                                                                                          وایه.  خش نیه ش زیان به چاکه
 .                                                                                                                           وایه
نت؟                                                                     یه گه بت زیان ده خش نه شتک زیان بهر هه
.                                                                                                                         ارگیز ن هه

بت؟                                                                               بت خراپ ده خش نه یان شتک زیان به
                                                                                                                   .             نا
؟  ی خراپه رچاوه سه  بت به ده  وه شته وه ی لنه رشتک خراپه هه  

                                               بت؟                                                           چۆن شتی وا ده
؟  خشه سودبه  چاکه  

   .                                                                                                                             به
                                                                     بۆ کاری چاک؟                                         هۆیه
   .                                                                                                                             به

                               .                              کان پهبۆخرا  کان و هۆ نیه چاکه  بۆ شته  نیا هۆیه به ته  چاکه
.                                                                                                     تا هاوڕام گه واوی له ته  به
  کانی ژیانی مرۆڤ نیه موو ڕووداوه ، هۆی هه وه سه هی بۆچوونی زۆرک وانه پچه ، به کی خوا چاکه وابوو، مادامه که

  خوا هۆی ڕووداوه. مترن کان که خراپه  ڕووداوه  ژیانماندا له کانیش له  چاکه  ڕووداوه. ندکیان بۆ هه  و هۆیه
                     .                                             وه کاریش بدۆزینه بت هۆی خراپه دا ده و لره  کانه چاکه
.             م که ڕت پده ، باوه ڕاسته  وه ئه  

-------------------------------------------------------- 

   رگاوی تردا  ندک وه هه  له.  وه گرته تیش ده وه خشت و ده بۆ جنشین بوون نابه" شون"نیا واتای  ته  وه ستنه م به له" شار"  )22( 
می کۆنی یۆناندا         رده سه  له  ، که وه ڕته گه ده  و هۆیه ش بۆ ئه مه ئه.  دانراوه) شار(بری له) ت وه ده(ی زمانی ئینگلیزی وشه  به        

                                 )                                       رگ وه. ( خۆ بووه ربه تکی سه وه کان ده شاره  کک له ر یه هه          



53 
 

:                   ت ده  رناگرین، که سکی گل وه هیچ که  تی له ت خواکان کردوویه باره ی هۆمیرۆس سه که ه هه
       مای زیۆس دانراون                                                                          ایرگەشدپ  له  گۆزه دوو
خراپه دییان له وی نوسی چاک و ئه چاره  له  ککیان پره یه  

ت،                                                                           در شی ده کان به دووگۆزه ر هه  ی له هس که و ئه 
. بت ش ده و توشی خراپه  توشی چاکه  

                             دری،                                               م پده دووه ی گۆزه  ی له که شه ی به سه که و ئه
.تما دهدا ڕا پیرۆزه  مینه م زه ر ئه سه  هاتی خراپ به نه  

ی شکاندنی  باره له.  یه  و خراپه  ری چاکه شکه و دابه ئه وت ی ده مهس سودی ئزیۆ  وه ینه ش ناکه وه بیرله
سسینا و زیۆس یان تیمس  ئه  سک پمان بت، که که ر هه  وه نداڕۆسه ن په الیه ش له که ستانه وه ڕ ھاتنی شهپک

ین  ت نایه نانه ته. ین ی نوان خواکان، ستایشی بۆ ناکهملمالن رپرسن له به وان ستیان پکرد و ئه و زیۆس ده
:ت ده  ، کهسخیلۆس بت کانی ئه وشه  الوان گویان له  

ک وران کات                                                                                        وت خانویه مرۆڤ بیه 
.ن که تاوانکردنی ده ست به خواکان توشی هه  

  تانه و بابه داستانی ترۆی یان لهی پیۆلۆپسی  که کانی نوب یان خانوه هرک بۆ ئازا یه سک هۆنراوه ر که گه ئه
و ئازاردان و  ر کاری خواش بن ئه گه ئه. کاری خوانین  مانه ئه  ، که وه ڕوونیبکاته  پویسته  وه بھۆنته

خوای کاری  وبه ی دابنت نده و گه  خراپه  به  که ین شاعیرک ئازاردانه ناده  ڕگه.  یه سودیان هه  یه نجه شکه ئه
ی  رچاوه سه  ی خوای چاک به وانه ر ئه رانبه ڕکوپکی به  مان به که ته سته هقامگیرکردنی د بۆ سه  ئمه. دابنت
.خشن ناڕک و زیان به  م چیرۆکانه ئه. ستین وه نن دژ ڕاده داده  خراپه  

. م ده نگی بۆ ده م و ده که ند ده سه ت په یاساکه   

موو  ین خوا هۆی هه وی بکات و ده یه بت په شاعیر ده  خواکان، که  ت به باره ن سهکایاسا  له  ککه یه  مه ئه
.  وه شته وه ی لده نیا کاری چاکه و ته  کان نیه ڕوداوه  

.                                                                         ین که ندی ده سه واوی په ته به  که ش یاسایه مه ئه
 کی جیاواز له یه ند شوه چه  به. دایت خوا سیحرباز بت ره باوه و یت؟ تۆ له چ ده  وه مه ی یاسای دووه باره له

؟                      بت  هی ن ی خۆی زیاتر چی دیکه فۆرمه و بت و له رخات؟ یان ساده شونی جیاوازدا خۆی ده 
                                                                                                           . لمنم ناتوانم بیسه 

 و ئه  نیه  خۆی یان شتکی دیکه  رچت پویستی به ی خۆی ده که فۆرمه  ر له گه ؟ ئه چۆنه  مه ی ئه ئه.  باشه
                     ردا بھنت؟                                                                          سه ی به گۆڕانه

.                                                                                                                   یه پویستی هه
  وه خواردن و خواردنه  به ستندرو شکی چاک ته ، له نموونه ؟ بۆ نیه وا.  گۆڕان نیه  چاکترین شت پیویستی به

                                                                       . توا تکناچ هه و خۆر  هز به به ککی زۆر ڕووه یان
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                                                                                                                        .  ته به هه
                                                               . تتناکرکاری  وه ره ده  س له ندترین که رین و هۆشمهئازات
  .                                                                                                                             وایه
.                                              کیش دروسته لی ماڵ و خانوویه لوپه ک و که سازییه موو پیشه هه بۆ  مه ئه
. ڕاسته  وه ئه  

.  یه چاکردن هه  متر پویستیان به ردووکیان بت که سروشت چاک بت، چاک دروستکرابت یان هه  شتک به
                                                                                                 .                                  وایه

.                                                                                             کانیشی چاکترینن ته سه خواو خه
                                                                                                .                       ب وابت ئه
.                                                                                           بت   شوه ت خوا فرهوابوو، ناب که

                                                                                                   .                         بگومان 
                                                                                                        گۆڕیت؟  ئایا خوا خۆی ده

.                                                                       بت خۆی بگۆڕت دهردا بت،  سه ر گۆڕانی به گه ئه
گۆڕت؟                                                شتکی چاکتر و جوانتر  یان خراپتر و ناشرینتر ده ئایا خۆی بۆ

.                            شتکی خراپتر بگۆڕت بت بۆ ده  واو کۆ و په و جوانیدا ته  چاکه  ی خوا له وه ئه ر به له
  ستی خۆی  خۆی خراپ بکات؟  ده سک به خوا یان که  نتۆس، که دیمه دای، ئه ڕه باوه و تۆ له.  واوی ڕاسته ته به
                                         .                                                                 نیه بار له  وه خر، ئه نه
.وان جوانترین بوونن کدا ئهکات  وت خۆیان بگۆڕن له خواکان بیانه  باره له  

.                                                                                               ڕای من پیویست نیه به  مه ئه 
بت،                                                    وه ی پرۆتوس یان تیتسه باره  رک نابت لهوابوو، هیچ شاعی که

کان                                                                       دووره  کانی ووته کو بگانه خواکان، وه             
                                                            مان           که نو شاره  دنهی جۆراوجۆر  شوه به             
ڕووباری   کانی له خشه ژیان به  بۆ کوڕه  دابنین، که  سه و که و تراجیدیاکاندا هیرا به  هۆنراوه  نابت له

ی  وه گانه  کان به نابت دایکه.  وه گنهمان بۆب م جۆره یان چیرۆکی له.  وه کۆبکاته رگیڤی ئیناکوس خر ئه
         . کان بترسنن ن منداه که دهشاردا  و خۆیان به شه  به ی و بگانانه کو ئه ، وه وه ی خواکانه باره  چیرۆک له

          .                  ن که ن و هاوکات مندان فری ترسنۆکی ده که خواکان ده  تی به سوکایه  م چیرۆکانه ئه
.                                                                                                           وه نابت بیانگینه

ن و  خه رده ند فۆرمکدا خۆیان ده چه له  ی، که ڕه و باوه ئه  ننه یه ناگه  خواکان ناگۆڕین ئایا ئمه  نده رچه هه
                                                                                               تنن؟     ه مانخه سیحر ده به
.                                                                                                                           ته به هه

                                 مانفریونت؟  درۆ بکات و هه  وه کرده  گوتندا یان به  وت له یه خوا دهچی؟ ئایا 
   .                                                                                                                            نازانم

؟                                                    درۆی ڕاسته  سکیش ڕقیان له موو که کان و ههخوا  تۆ نازانیت، که
؟                                                                                                               ستت چیه به مه
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         .بکات  وه کانه گرنگه  ی شته باره کانی درۆ  له نزیکه  سه ڵ که گه له  نیه س ئاماده که  یه وه ستم ئه به مه
.                                                                                                 م ستت تناگه به مه  هشتا له
  وه کانه ی شته باره  ڵ خۆتدا له گه له  م، که و ده یه ساده م که سته به مه.  م قوه که زانیت باسه ده ، تۆ وا چونکه
. ژیت ده  و درۆیه ر ئه سه ت لهزانی یت و نه درۆبکه  

. درۆیه سک ڕقی له موو که هه. کات ندی ده سه س په م که که  شتکه  مه ئه  

                                                             .                                                            ڕاسته  وه ئه 
گوتندا   درۆکردن له.  دا کراوه گه زانت درۆی له سک نه ر که گه ئه  کی ڕاسته درۆیه  وه کو پشتر گوتم، ئه وه

ۆکردنکی ڕووت دات در ده رهه دواییدا سه  له  شی، که که ونه. روون ی سۆزی ده وه الساییکردنه  له  جۆرکه
؟                                                                                                                   وایه. رناچت ده
                     .                                                                                                وه دنیاییه به

.                                                                                            درۆیه  کیش ڕقیان له خواکان و خه
                  .                                                                                         من وایه بۆچوونی   به
ر  گه ؟ ئه خش نیه به ڵ دوژمندا سود گه ئایا درۆگوتن لهو نابت ڕقی لی بت؟    ک باشه ؟ بۆ گوتن چۆنه درۆ
 رمانک بۆ ستت ده کارکی خراپ هه  زانین به ر شواوی مشکی یان نه به هاوڕکانمان له  کک له یه

کانی  ڕووداوه ،نازانین  ، چونکه مان بۆکردن دروسته ی ئاماژه چیرۆکانه و ئه ت باره ش سه مه ؟ ئه ی نیه وه چاکردنه
شتکی ڕاست  به و درۆیانه اندانی ئهنیشئایا . ک ڕاستن یه ت خواکان تاکو چ ڕاده باره سه  و چیرۆکانه نو ئه
؟  خش نیه سودبه  

.  دروسته  

                                                                                  ؟  خشه به درۆ بۆ خواسود  وه که چ ڕوویه  له
کات؟   زانین درۆمان بۆ ده ر نه به ئایا له  

.                                                                                                      بازاڕییه  گاته  وه ئه 
نادروست بت؟   رک نیهخوادا شاعی  وابوو، له که  

. دیدی من وایه  به   

ترسی دوژمنیش درۆ ناکات؟                                                                                            ر به  له 
.                           دووره  وه هش وه له   

                                                                            زانین و هتد؟   نهو   شواوی مشکی ر به له
.                                                                             زان هاوڕی خواکان نیه سکی شت و نه که
                                                           خوا بکات؟                       درۆ به  ک نیه وابوو، هیچ هۆیه که
  .                                                                                                                             نیه

                                                                . رن ده گوتن به درۆ  کانیش  له کان، دوه پیرۆزه  ره وه بوونه
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.                                                                                                                    واوی وایه ته  به
درۆ  سدا ڵ که گه یان هما له  ، ونهگوتن بها ود نو خه وتدا له داکه  له.  یه ش ساده وه کرده به و  گوته له خوا

. ناکات  

.                                                                                                                 دام ره وباوه من له
 .   ینت خواکان دابن باره کان سه نراوهبۆ هۆ] یاسا[یم شواز دووه  به  مه ئه  ڵ مندا هاوڕایت، که گه وابوو، له که

.ن دا بکه گه فریونن و درۆمان له هه  ش ئمه وه گوتن و کرده به .خۆیان بگۆڕنخواکان سیحربازنین تاکو   

                                                                                                           . وم که تا ڕده گه من له
ئاگاممنون   ی به که ونه زیۆس خه  ت ده ڕازی نین، که  وه م به ، به یه نی باشی هه هۆمیرۆس الیه  نده رچه هه

   :  گۆرانی داهاتووی نیشانداوه  پۆلۆ به ئه تیتسدا  ی  که نده ماوه زه  کاتله ده  وه سخیلۆس باسی ئه ئهیان   بینیوه
                                                                                                                                        

بت،                                                                                                 ختیان باشده کانم به منداه
            بن                                                                                    ده روودخۆشی  ردو نه ده  له
داواکارم خواکان  له متی ستایشکردنی هاوڕیه له  

نزبپاردرۆگوتن  زاری فۆبوسی پیرۆز له  

                                                                                ت دا گۆرانی ده نده ماوه م زه ی له و خوایه ئه
.                                                                                     کوژت کوڕی خۆی ده ،بینت داهاتوو ده

شدارییبکات و  به] کاندا رییه شانۆگه[ له نی ناده  ڕگه .بدوت  ی خواوه باره  له  م جۆره سک به ڕازی نین که  ئمه
  م یاسایانه من ئه. بن کو خوا وت الوانمان وه مانه ده.  وه ی فربوونی الوانه رنامه و بهن  کانیشی بخرینه هۆنراوه

.م که رده سه زرنم و کاریان له مه داده  
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م شی سیه به  

ن و ڕز بۆ دایک و باوک و چرو خوا ناس ده  ین بکه  رده روه ن پهکا هوان پاسه  یه و شوه وت به ر بمانه گه ئه
  .بیبیستن  وه منداییه  بت له ده چیرۆککن  جۆره  وانه ئه هاوڕکانیان دابنن

           .                                                                                        ڕاسته  وه دام ئه ڕه باوه و له
سکی  ؟ ئایا کهوهنهوبکهدوور  مردن  له و نترسب  وه بگینه شیان بۆ چیرۆکانه و نابت ئهئازاش بن؟   چۆنه

؟ ترسنۆک ئازایه  

           .                                                                                                وه دنیاییه خر، به نه
بت               خ هه رزه ی بهی نو جیھان نجه شکه ئه  ڕی به باوه و واتبمردن  و ره ترس به  ب سک به ئایا که

؟             باشتر دانانت تی  یهیالو کۆزین  بهجهنگ مردن له   

                                                .                                                                       ڕاسته  وه ئه
خ  رزه ژیانی نو جیھانی به  تی به سوکایه  و چیرۆکانه نابت ئه. ین کان بکه بت چاودری چیرۆکه وابوو، ده که
  داهاتووشدا سودبه  له  و نه  ڕاسته ن نه که ی باسیده وه ئه  چونکه ،ن ستایشی بکه  کو پویسته ن به بکه
                                                                                                     . نت یه گه کان ده وانه سهپا
    .                                                                                                                  پویسته  وه ئه

            : ین که مان ده که وه سینه  ست به ده  وه شه م دانه له .وه تیکردنک بسینه موو سوکایه بت هه ده  ئمه
بت                                                                ویشی نه تکاری مرۆڤک بم زه خزمه  الم باشتره          
                  اری بژیم                                                                                        ژ هه  به          
.                                                                                         کان بم ی پاشای مردووه وه له          

                                                                                                                       :           یان
.                                                          ترسی و ڕقی خواکانیش بت ی مهی ج که خانووهترسا ده        
                                                                                                                 :    ها روه هه       

                ژی                                                                         خدا ده رزه به  ئاالس  له               
یاکی ڕووت                                                                                          ، خه گیانکه               

                                                                                      تی      ب ژیری و بلیمه  به               
:                                                                                                                      مه ها ئه روه هه

                                                                                                 وه کاته نیا بیرده ته  و به ئه       
.                                                                              کانه ره ی سبه وه رینه له  یه ی هه وه ئه        
   :                                                                                                                         ها روه هه

خ                                                                                  رزه به  رچوو ڕوویکرده ش ده له  گیان له      
                         ربی و                                                                 نووسی ده چاره  وه سۆزه  به      
                      جھشت                                                                            الوتی خۆی به      
                                                                                                                          : ش مانه ئه
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ڵ                                                                                                            کو دووکه گیانی وه    
                           وییدا چوو                                                                               ناخی زه  به    
. . . .                                                                                                          قیژاندی و     
                                                                                                         :                  ها  روه هه

وت                                                                 که ک ده یه کوره مه مشه شه  وتدا، که شکه نو ئه له       
           فن                                                                                     ده  قیژه به  وانی دیکه ئه       
واسن                                                                         ده دا هه که وته شکه بنمیچی ئه  خۆیان به       
. . . . . . کات رار هاوارده گیانیان بقه         

البردنیان   ستمان له به مه. بن نه  وڕهت  انهم د ی ئهنالبرد  ین به که ش ده کانی دیکه ۆمیرۆس و شاعیرهه  داوا له
ی  وانه نین مندان و ئه  وه م شیاوی ئه زۆرجوان بن به  یه وانه له .بن جوان نه  م دانه ئه  ، که نیه وه ئه
                                                           .  ین بیبیستنمردن و ژ و تی کۆیالیه  ترس له ب بهوت  یانه ده
.                                                                                                                       ڕاسته  وه ئه
کردنی گ، بان)23(کو کۆکیتوس، ستیکس وه،  وه کانی دونیای ژره ی بۆ شته ترسناکانه  و ناوه ها ئه روه هه

دا بۆ  شونی دیکه له  مانه ئه. بت الببرن ن ده که رزینمان ده ی ترس و لهشی تو ناوانه و وو ئهم کان و هه مردووه
رم  دڵ نه  رزه له ترس و و کانمان به وانه ویت پاسه نامانه  م ئمه به. کاربھنرن شت به ده  ستکی دیکه به مه

. کاریانتبکریت ببن و زوو  

. یت یهی خۆ جیگه  مان له که ترسه  

                               ربھنین؟                               ده] کان هۆنراوه له[  و دانه ویت ئه که ما ڕده گه  له
  .                                                                                                                          به

                               ن؟                        بکه وی شوازکی جیا یه گوتندا په نوسین و  کانیش له شاعیره
                                                                                                                        .  دروسته

؟                                                وه کانیش بسینه یی ناوداره زه ماوی و پبه ی خه کات گوته پویست ده
.                                                                          بت مان کارتکردنیان هه ر هه گه ، ئه پویسته

  دانیه هڕ باوه و س له ین که ده  وه ییهدنیا  م به به. دروست بت یان نا  هوک ین سینه ناکه  وه باس له  ئمه
.          مردن تناگات  له  جۆره و ش به که چاکه  سه ی کهت هاوڕ نانه ته. ئازار بت سکی چاک پ مردن بۆ که

                                                                                                              .  بوامان وایه  ئمه
                                            . چژت ئازارده  که مردووه  ی بۆ دانانت، که پرسه  وه ئه ر به وابوو، له که

                                              .                                                                  بگومان وایه
               . یه هه  شتی دیکه  متر پویستی به و که  ڕز خۆبژوه سکی چاک و به داین که ره باوه و ش له ئمه
             .   ڕاسته  وه ئه

-----------------------------------------                                                                                           
م و      کۆکیتوس ڕووباری خه. خن دا یان نو دۆزه وه دونیای ژره  یدا کۆکیتوس و ستیکس ناوی دوو ڕووبارن لهییۆنان ی فسانه ئه  له) 23(

)رگ وه. ( یه کینه ستیکسیش ڕووباری ڕق و.  ته فه خه          
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.           بت ی داده که و براکانی و سامانه کوڕی  له  ، که یه وه رۆشه په متر به که  کانی دیکه سه که له  وابوو که
.متر که زۆر  

                                                               . بیت مبارده متر خه پش که  مردن دته  ، که مه ئه ر به له
                                                                                                              .         بگومان 

ت  نانه ته( جیبھین رین و بۆ ژنی به کان البه ناوداره  کانی پیاوه ماوییه خه  ر گوته گه ئه  وابوو، دروسته که
یان  ش وره کانی ئمه وانه سهکان و پا ترسنۆکه  پیاوه  ین به دهیان بی) کانیش چاکه  ژنه  نابت بدرن به

.                                                                                                                          رزبت به
                                                                 .                                                   ڕاسته  وه ئه

: ن که نه  خیلۆسی کوڕی خاتوخواکه باسی ئه  م جۆره ین به که ده کانی دیکه هۆمیرۆس و شاعیره  داوا له  وه دیسانه
                                                                                                                                      

کات                                                                                              و دیو ده م دیو ئه و ئه ڕاکشاوه 
                                                     وت،                                                        که ر سکا ده سه  به
ستت،                                                                                     ده هه  وه شۆکاوییه په  پکا، به  له 
                                                    ناسراودا                           کی نه ریایه ناری ده که  وێ له و له لره 
ری خۆیدا سه یکات به گرێ، ده ده مش هه یان، مشت خۆهستت  وه ڕاده   

. رشانه گری و په ده   

.                          وه پاڕته مرۆڤ ده  له  گوایه  ین، که ی خواکان بکهش باسی پریامی هاوڕ جۆره و نابت به 
دات و                                                                                                     وزده دا گه نو شیاکه هل 

.  وه پاڕته کات و ده بانگیان ده  

                           :                                   ن که ماوی باسنه خه  خواکان به  م جۆره ین به که داوایان لده
                                                                                                       ختی خراپه ند به ئاالس، چه
ڵ نده زن، دایککی گه کوڕکی مه  

                    : ن خواکان بده ترین لهزن مه  کی ناشرین به یه ن نابت ونه باسبکه  م جۆره بهش ر خواکانی گه ئه
بینم ده  ویسته خۆشه  و مرۆڤه چاوی خۆم ئه ئاالس به  

  رشانه په بۆی  دم 

     :                                                                                                                            یان 
                                                                                                                     به  همن بووم ب

 م                                                                                                       مویست دۆنی خۆشه سارپه
                                                      . . . .ست پاترۆکلس کوڕی مینۆتیۆس، بیکوژت ده  دایه
  له. نن نرخ دایده شتکی به نرین به نزم دانه و به  وه کانمان بگرینه بۆ الوه  م چیرۆکانه ر ئه گه نتۆس، ئه دیمه ئه

. کشن ده ن و ئاخ هه که ختی خۆیانده به  یی له بن گله کاتکدا توشی ڕووداوکی ناخۆش ده  
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    .                                                                                            واوی دروسته ته ت به که بۆچوونه
بت  و ده  مان دروسته که دات بۆچوونه کی چاکترمان نیشانده یه سک ڕگه ی که کاته و تاکو ئه و  یه م ڕاده تاکو ئه

                              .                                                                ین که وت نه سوکه هه  جۆره و به
                     .                                                                                     بت وجۆره نا، نابت به

                                        .      ن بکه]  گاته[نین و پکه  ز له کانمان حه نابیت الوه  وه شه مه ئه رو سه  له
       .                                                                         گۆڕت زاجی ده نی مه پکه زۆر  سه که ر هه
.                                                                                                                      دام ڕه باوه و له
متر  ن که که خواکان ده  به  ی گاته وانه ئه .ریناگرین بوو وه  نین و گاته پکه  زی له سک زۆر حه ر که گه ئه
 .                                                                                                                گرین دهریان وه
.                                                                                                            گرین ریانده متر وه که

                                                                     :  باسی خواکان بکات  م جۆره نابین هۆمیرۆس بهڕازی 
دا                                                                             که نو هۆه  لی له شه  بینیان هیفاستۆس به  که

                                                                                                               کرد     هاتوچۆی ده 
.نین قاقای پکه  خواکان دایانه   

              .                                                                 وه درنه تده ڕه  باسانه  م جۆره دیدی تۆ ئه  به 

سودی   بت، ناڕاستی، که بار مان له که ر بۆچوونه گه ئه.  وه ینه ڕاستی بکه  بیر له  باشتره  وه شه مه رو ئه سه  له
            . خۆش دیاریبکات رمان بۆ نه توانت ده پزیشک ده  م به.  رمان بۆ مرۆڤ باشه کو ده ، وه بۆخواکان نیه

                                                                                                              .             ئاشکرایه
  سانی دیکه که  تب نا. واکانن رمانه کاربھنت فه دا به که شاره  شتکی چاک له ی بتوانت ناڕاستی بۆ وه ئه
ڵ پزیشکدا  گه  له  هخۆش کو درۆکردنی نه وادا، وه رمانه ڵ فه گه  ک له درۆکردنی هاوتیه  ن چونکه بکه م کاره ئه

  سهرۆکىڵ  گه  له هکان وانه شتیه کو درۆکردنی که یان وه  وه ندروستی خۆیه ی ته باره  له  وانکه رزشه یان وه
.اکهد شتیه که  

                                                              .                                            واوی دروسته ته به  وه ئه
ی  چاره  ر، پزیشک، که مبه پغه ک بت یه ن پیشه رخاوه ههکک بگرت درۆی کردبت،  یه  واکه رمانه ر فه گه ئه
زی شواندنی نیا ی بت وتاچ کوده  وه سکه ناوی که به کات دروستده ی ڕم هر و ئاسنگه کات یان ئه خۆش ده نه

. دات سزای ده بت ی هه که شتیه یان شکاندنی که  که شاره  

.بت سزابدرت ین ده گربده  وه و کارکردن پکه  ر بیردۆزه گه ئه  

؟                                                  نیه کان پویستیان ئایا الوه یت؟  ا چی دهتيدند ڵ مامناوه گه  له 
.                                                                                                                            ته به هه

و خواردن و سکس   وه رشتی خواردنه رپه واکان بیت، سه رمانه ی فه گوایه  ، که نیه وه ندتی ئه ئایا مامناوه
                                                                                                                            یت؟  بکه
                                                                                                          .  بۆچوونی منیشه  وه ئه
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:                                               دوت ده  که کشه  باش له  وه زاری دیۆمیدسه  یرۆس بهین هۆم دا ده لره
و                                                                                                          نگ دانیشه هاوڕم بده

.                                                                                     م هتاکو ڕازیت ک  من بگره  گوێ له
:                                                                                                                  ت ها، ده روه هه
                                                                                       نگ بوون  رۆی جهز کان تامه خیانیه ئه
کانیان                                                                                                  رکرده رمانی سه ژر فه له

نگ ڕۆیشتن و جه ره نگ به بده  

                                                                                                 . ن باسکراونجوا  وانه ئه
                                                                                    یت؟   چ ده  م دره ت به ره با سه
                                                                 . بوو ئاسکیان ههگ و دی  کان چاوی سه رخۆشه سه
جوان دابنین؟                                                    واکان به رمانه ی هاوتی دژی فه و گوتانه توانین ئه ده
.خر نه  

. جوانیش بن  یه وانه له. ببیستن  م گوتانه کان ئه الوه  وانیه دی ڕهن کی مامناوه یه گرتنی ڕگه دام، بۆ ڕه باوه و له   

؟                                                                                                        وه یته که چۆن بیریلده
                                                                     .                                   وه مه که کو تۆ بیریلده وه

،  یه وه باشترین شت ئه و س ژیرترین که ینب  چۆنه  

                               نرت                             داده ر سه رابی له ت و شهشنان و گۆ و   وه ڕازنرته مز ده
                                                                          کان     رابی نو گۆزه شه  کرن له کانیش پده کاسه

. نوسه برستی ناخۆشترین چاره  مردن به   

 ی کانیاندا زاڵ بن؟ ئه زووه ر ئاره سه  به و ن کانمان بده ی الوه یاریده]  هۆنراوانه[ م جۆره دای ئه ڕه و باوه له 
بیر   کانی خۆی له سکس پالنه ر به و له  ئاگایه نیا به ته  و به ون، ئه خه موو خواکان ده کاتکدا هه  زیۆس، له

ی  باره  لهکات؟   زیلده جاران زۆرتر حه  ی بت لهوییدا و پی زه وت بیدا به یه ده بینت هیرا ده  چت، که ده
؟         وه ستنیه به  وه زنجیر پکه  هیفاسیتوس به  یت، که ی دهفرۆدیت چ نوان ئاریس و ئه یزووی سکس ئاره

.                                                                               بار نیه ڕای من له به  و چیرۆکانه نا، هیچ له 
  پویسته و خۆیان ڕاگرتبت  وه شتکدا مابتنه موو م هه رده به  وام له رده به    و ناودارانه ی ئه ر گوته گه م، ئه به

                                                                                                            : ببیسترن، بۆنموونه
                                          دی خۆی گوت                                                 و بهسنگی خۆیدا  هل

و                                                                                    زۆرتر ناخۆشیت دیوه  مه ڕوخیت، تۆ له نه
                                                                                                ، زاریت بینیوه رمه شه

.                                                                                                                  وه دنیاییه به
                           . رگرن رتیل و دیاری وه بت و به  پاره  زیان له کانمان حه وانه ین پاسه ناده ئستا، ڕگه
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.                                                                                                         نابت  وه دنیاییه به
                                                                     :  وه یان بۆ بخویننه م شیعرانه کانیش ئه نابت شاعیره

.                                                                      کات رم ده دی خواکان و پاشاکان نه رتیل و به دیاری
ت،  ش دهخیلۆسی ئه  دوت و به ندتی ده مامناوه  له  وه که الیه  له  ین، که نابت ستایشی فۆینیکس بکه

ش ڕازی  وه نابت به.  نیه بار خیلۆسیش له بۆ ئه  وه ئه. س بکات خامینه ئه  لهرگری  به رگرت و وه  که دیارییه
ی  که کی زۆر الشه یه پاره  به گامیمنون یان ئه  ن لهترگر دیاری وه بۆ بوو  پاره  ز له ندی حه وه هو ئ ئه  بین، که
                                                                                                          . سلیم کردن ری ته هکته

.                                                                                                دنیام ستایشکردنیان باش نیه
بکات یان ڕازیبم  کاره جۆره و خیلۆس ئه بۆ ئه  باره له یم نا ده  وه دوودییه  به  بۆیه  یه زم بۆ هۆمیرۆس ههمن ڕ
                                                                                        : پۆلۆ بکات بانگی ئه  م جۆره ی به وه به

                                     ی خوای بکوژ                                                             ، ئه وه دووره  تۆ له
     منت زامدارکرد                                                                                                                

                                         بت                                                            تم هه سته ی ده ڕۆژه و ئه
. ت لبسنم زانم چۆن تۆه خۆم ده  

دژی  زرکرد قژی بۆ پارتۆکلیسی مردوو نه  ، کهرچوو ده] خواکان له  ککه یه[ که رمانی ڕووباره فه  ین له یان ده
وری  ده  ری به ی هکته که الشه  یهگوا  ، که ش ڕاست نیه وه ئه. بکرت  گوتانه  م جۆره به ڕ باوهنابت . ستا ڕاوه
ڕ  ین باوه هاووتیان ناده  به  ڕگه.  وه ینه ده تده ڕه  مه ئه.  کانی کوشتوه و دیله  ی پارتۆکلیسدا ڕاکشاوه که گۆڕه
کی  کراوی زانایه رده روه په) سکی چاک زای زیۆس و که کوڕه(خیلۆس کوڕی خاتو خوا و پیلیۆس ئه  ن، که بکه
ئاستی   و له  و عاشقی پاره  کۆیله  بووبت به .خۆشبت و نه  شپرزه  وه روونه هنو د  له  نده وه رۆن ئهکو کی وه

                                                                              . رزبت شدا لوت به سانی دیکه خواکان و که
                                                                                              .                          ڕاسته وه ئه
 و پۆسیدۆن کوڕی سیسوسی  بکات، که  وه س باسی ئه ین که ش ناده ڕگه. ناهنین  وانه بهڕ ، باوه وه دنیاییه به

  زۆر له. کانیان کاری خراپیان کردبت ڕهخواکان یان کو. ریکی فاندن بوون خه پیریتۆیۆس و کوڕی زیۆس
  ن به که ده ی خراپه مانانه قاره و ن یان نابت ئه ناکه کانمان کاری خراپه مانه قاره  ن، کهین ب که کان ده شاعیره

می ئاستی نز  کانیش له مانه قاره ، وه شته وه یان لده راپهالوان بین خواکان خ  نابت به. نبنرمندای خوا دا
ناگونجت خواکان کاری   دواین، که باسه و پشتریش له له.  هڕاست نین و ببوایی]  رهاتانه سه به[م  ئه. مرۆڤدان

                                                                                                               . ن خراپ بکه
                                                                                                               .       وایه  ته به هه

ن  که ده ی خراپه سانه که و بۆ ئه  هانه به.  یه کان هه ره کان زیانی بۆ بیسه ی چیرۆکه وه ، گانه مه له  بجگه
. کرت ده  وه ن خواکانه الیه له  اپهکک بزانت خر ر یه گه ئه. کات دروستده  

کانی خواکان                                                                                                                   وه نه
                                    ی نزیکن                                                  ی لوه وانه کانی زیۆس و ئه خزمه

                              ژین                                                      ی چیای ئیدا ده لوتکه ر سه ی، له وانه ئه
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                                                                                                  وه شیانه له  چۆته دو نه خونی 
  ]. وه شته وه یان لده خراپه[ 

                              )24. (نجامدانی کاری خراپ رن بۆ ئه هانده.  وه نابت بگینه  چیرۆکانه  م جۆره ئه
                                                  .                                                                واوی وایه ته به

کردبت؟   یمان نه که ڕۆکه باسی ناوه  ، که یه هه  ئستا هیچ چیرۆککی دیکه  

. خ بدوت رزه کان و ژیانی نو به کان، دوه مانه خواکان ، قاره  سک چۆن له که  مان کردوه وه باسی ئه  تاکو ئره
                                                                                                                .     باسمانکردووه

؟                                                   وا نیه. ت ژیانی مرۆڤ باره سه  کانه کردبت چیرۆکه ی باسماننه وه ئه
                                                                                                   .                        ئاشکرایه

                                                                              . ین باسبکه  یه م کشه م ئستا ناتوانین ئه به
                                                                                            بۆچی ناتوانین؟                  

.      ن خراپه که کان باسیده خشان نووسه کان و په ت ژیانی مرۆڤ، شاعیره باره ی سه وه بین، ئه  یه وانه له
، زۆرداری  یه کانیش ژیانکی ناخۆشیان هه ره دادوهرن،   وه خته کان به زۆرداره  مرۆڤه  لک له ن، گه وان ده ئه
بت  ش ده چیرۆکانه  م جۆره بۆچوونی من، ئه به . ش دۆڕاو وی دیکه و ئه خشه  ربازبت سودبه ر بلوت ده گه ئه
          ؟  وه یته بیریلناکه  یه م شوه تۆش به. نوسن نه  یه م شوه ین به شاعیران بکه و داوا له بکرت خه ده قه

.                                                                                                                     وابزانم وایه
    مدا هاوڕابیت؟               گه  م خاش له که یهر  سه له  نت، که یه ناگه  وه ویت ئه ڵ مندا ڕکه گه  ر له گه ئه

.                                                                                             وه بده  و پرسیاره می ئه ۆت وهتۆ خ
ت بوونی  باره ، چیرۆکیش سه رییه و چ کارکیش دادوه  ری چیه ی زانیمان دادوه وه مدا هاوڕایت پاش ئه گه  تۆ له

. وه مرۆڤ بگینه  

.                                                                                                                         ڕاسته  وه ئه 
م  یان بدوین، به که شوازه با له. هنین کان ده ڕۆکی چیرۆکه ناوهر  سه له مان که مشتومه  دا کۆتایی به لره
.                                                             ین گه شیان تده که وه وازی گانهرۆک و ش ناوه له  جۆره
؟                                                                               ستت چیه به نتۆس گوتی؛ نازانم مه دیمه ئه
ی  وه ئه.  وه مه ڕوونبکه  که کشه  م جۆره ر به گه یت ئه باشتر تبگه  یه نهوا له. مدا گوتم وه  من له. بت بزانیت ده

                                        ؟  نیه  وه ی ڕابردوو، ئستا و داهاتووه باره  کات له شاعیر و چیرۆکنوس باسیده
                                                             ن؟                                           باسیبکه  یه هیچی تر هه
 وه وه؟                        السایی کردنه  به  یه وه ، یان گانه وه یان السایی کردنه  یه وه کانیان گانه ئایا باسه

--------------------------------------------------                                                                                  
         )  وه ئیلیاد و ئۆدیسه( وه ی هۆمیرۆسه که ڕتووکه دوو په  کات له ده یان بۆ دا ئاماژه شه م به له فالتون ی ئه هۆنراوانه  هچم پار ئه) 24(

       ی شوازی  وه فالتون ڕوونکردنه ستی ئه به مه  چونکه  هناو م دانه یه رچاوه سه م دوو کانی ئه ره ی الپه ژماره  من بۆیه. رگیراون وه       
        کان یان  ههۆنراو  گرنگ نیه. دا سانسۆری بکات که کۆماره  وت له یه ده  تی، که یه که ڕه باوه یان بیرو  یه انههۆنراو و ڕۆکی ئه ناوه    

                               )رگ وه. (ستت وه ڕاده  به ده و ئه ئه ڕۆکی ناوهو دژی  ئه. نرک ب وسهمی چ ن رهه کان به شیعر و نوسینه جۆری   
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                                                                                             .  وه یته م زیاتر ڕوونیبکه که زده حه
ی  وه ڕوونکردنه بۆ باشی بدون  ی نازانن به وانه کو ئه منیش وه.  وه ڕوونکردنهبۆ باش نیمکی  مامۆستایه  وادیاره

کات،  ستپده چۆن ده) ئیلیاد( بیرته تۆ له. م به نکی ده ی الیه وه ڕوونکردنه نا بۆ په  که وره گه  واتای کشه
 ویش ڕازی نابت و کریسیس داوا ئه .ردات به ی که کچه  وه پاڕته منون ده ئاگامه  کریسیس له ،ت ده  که شاعیره

                                                                              نت؟  خیانس بسه ئه  ی له کات تۆه خوا ده  له
                                         .                                                                             زانم ده  وه ئه
:                                                                                                    بیره ت له م دانه وابوو ئه که
                                                                                                        وه کان پاڕایه خیانسه ئه  له
                              تریۆس،                                                          ی ئه که کوڕه دوو  تی له تایبه  به
    )25. ( که شکره رۆکی له سه 

دات  وده دوایی هه. پماننات  سکی دیکه زاری کهر  سه له و  وه گیته ده  رهاته سه م به خۆی ئه  که شاعیره
  کانی ترۆی و ئیتاکا و ئۆدیسه رهاته سه جوانی به  و به و هۆمیرۆس نیه  خۆی کریسیسه  ی، که وه ڕازیمان بکات به

.  وه هۆنته ده  

                                                 .                                                                          ڕاسته
؟                                                                                      یه وه کات گانه ی باسیده وه ئستا ئه

                                                  .                                                                         ته به هه
شوازی   وامان لناکات بین شوازی خۆی به  مه ئایا ئه.  وه گته ده  که رهاته سه به  وه سکی دیکه ناوی که به

                                                                                                           نت؟  داده  که ره که گوته
.                                                                                                                وایه  وه دنیاییه به
                                 .  وه کاته ده  سه و که نیشانبدات السایی ئه  سکی دیکه وازی کهش  وازی خۆی بهی ش وه ئه

                                                                                                                      . وه دنیاییه به
.                  یه وه یان الساییکردنه که وه وت گانه که رده ش ده کانی دیکه و شاعیره] هۆمیرۆس[دا م دانه له

  .                                                                                                                             ڕاسته
  یت له ی نه وه بۆ ئه.  وه کی ب السایی کردنه یه وه گرانه  بت به کانی ده هۆنراوه  وه شارته شاعیرک خۆی نه

کی  و دیارییه  پاره  ر هۆمیرۆس بت کریسیس به گه ئه.  م چۆنه ده ت نیشانده م خاه م ئه ستت تناگه به مه
  کات به و خۆی نه ت دوایی هیچ نه. کان و پاشاکانیان خیناسه الی ئه  ی هاته که بۆ ڕزگارکردنی کچه  وه زۆره

:  وه یھۆنته ده  م جۆره م به من شاعیر نیم به  نده رچه هه.  وه هو گان  وه السایی کردنه کریسیس نابت به 
رگرن،  کان وه و دیارییه  پاره. راربت رقه تاکو ترۆی بگرن و ئاشتی به  وه، خواکان پاڕایه  هات و له  که خواناسه

ش  که ڕز بۆ خواناسهسانی گوگر  دا که یه وه م گانه ڵ ئه گه  له. ن ن و سوپاسی خوابکه ی ڕزگارکه که کچه
و گوتی؛ پش  ئه.  وه ڕیته گه نه  بۆ ئره  ری کرد و گوتی؛ جارکی دیکه بوو، ده  منون توڕه م ئاگامه به. نن داده

  وت به یه ر ده گه کریسیسی گوت؛ بوات و ئه  به. بت یا پیرده گه  ئارگۆس له  له  که ڕزگارکردنی کچه
           نگ ب ده ی بیست ترسا و به مه کاتک کریسیس ئه. کات ی نه زۆرتر توڕه  وه له وه ماه  تی بگاته المه سه

 ----------------------------------------                                                                                            
                                                                                                             ).15-16(ئیلیادی هۆمیرۆس  بوانه )25( 
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ر  رانبه پۆلۆ کرد به ئه  داوای له . چی بۆکردووه  وه و بیری خسته  وه پۆلۆ پاڕایه ئه  دوایی له . وه ڕایه گه
ی  که بت، خوا بۆ فرمسک ڕشتنه  یان شتکی دیکه ک رستگایه دروستکردنی په کانی بۆ خوا، ته خزمه

                         .                          وه السایکردنه ب به  یه وه گانه  مه ئه. کان تیرباران بکات خیانسه ئه
                                                                                                                      . م گه من تده

دات  کاندا ڕووده ی نوان گوته ڵ البردنی وشه گه  ش له مه ئه.  یه وه السایکردنه  مه ی ئه وانه ، پچه وابوو، تبگه که
                               .                                                                وه هته ووتی دهڕ  کان به و گوته
.                                                                                           یه م جۆره تراجیدیا به. م گه من تده

ک السایی و چیرۆ هۆنراوه  جۆرک له.  وه مه ی پشو ڕوونبکه که توانم خاه ئستا ده.  واوی دروسته ته  به  وه ئه
ش  مه ئه  .وه که ن شاعیره الیه  له  یه وه گرانه  جۆرکی دیکه. شت تراجیدی یان کۆمیدی بت ده - یه وه کردنه

،  مانتیه ی شیعری قاره وه ی گانه شوه ،میش جۆری سیه.  وه تهگر سۆز ده  ی به کانی هۆنراوه ۆرهموو ج هه
                                                                                        . یت ی من تبگه که سته به مه ر له گه ئه

                                                                                        . م گه ستی تۆ تده به مه من ئستا له
 ڕۆک ناوه  وه ینهڕاگ  ئستا له. کانمان کرد ڕۆکی چیرۆکه وهپشدا باسی نا چت له بیرت نه ها، له روه هه
.وه کۆینه ده  

.                                                                                                          بیره م له وه ، ئه به
السایی   کان به رهاته سه ین به بده شاعیر  به  وین ڕگه هکڕ  وه ر ئه سه بت له ده:  یه مه ستی من ئه به مه  باشه
یان   وه شتک بکاته ند بت السایی چه نیا ده ته  ین داخۆ به ی بده ر ڕگه گه ئه. یان نا  وه بگته  وه کردنه

؟ وه توانت الساییان بکاته ده و ئه ش چین شتانه ند و چه ئه. موویان هه  

.                             ین ده کۆمیدی یان تراجیدیا ده  به  ماندا ڕگه که شاره  یت، ئایا له که ده  پرسیاره و تۆ ئه 
. بات کومان ده و ره مان به که بزانین مشتومه حای خۆم نازانم، با ش به ش زیاتر چۆن من به وه و له  ته به هه 
                                                                                  .                                               باشه 

                                  . ربن یان نا نمان السایی کهکا وانه ی پاسه وه له  وه س بیربکهۆنت دیمه وابوو، ئه که
ی دیاریکراوی  بت پیشه ده  سه رکه رد و گوتمان ههپشتر باسمانک له  نیه  وه خاه و ندی به یوه پهش  مه ئایا ئه
ت؟        بنا وتوو رکه ی خۆیدا سه که بواره هس ل که بت نه  م جۆره ر به گه ئه. بت نه مهندکارند چه بت خۆی هه

                                                                                                          . وتوو نابت رکه سه
 سک له کو کۆمیدی و تراجیدیا که دووشتدا، وه  ت له نانه ته.  وه ر السایی زۆرشت بکاته گه وتوش نابت ئه رکه سه

.وتوو نابت رکه سه ردووکیاندا هه   

                                    ن؟                                                وه السایی کردنه  م دووانه ئه تگوت نه تۆ
                                . وتووبت رکه ردووکیاندا سه هه  سک ناتوانت له که  تۆش ڕاستت گوت، که. من گوتم

      .                                                               ریش بت کته ت ناتوانت چیرۆک خوان و ئه نانه ته
.                                                                                                                             ڕاسته

.                                              بینن بۆ کۆمیدی دانانرن وری تراجیدیا ده ی ده رانه کته ئه و بگومان ئه
؟                                                                       نیه وا. ن وه السایی کردنه  مانه شدا ئه وه ڵ ئه گه له
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.                                                                                          ن وه السایی کردنه  وانه ، ئه به
  به و ناتوانت ئه . بتنودا مۆرکرا وت ئاسنی وردتری له که رده من واده نتۆس، بۆ دیمه ، ئهسروشتی مرۆڤ

.                                                   وت بکات سوکه وان هه کو ئه و وه  وه ند شتک بکاته باشی السایی چه
                                                                                   .                                     ڕاسته  وه ئه
ستن نابت السایی  رکی خۆیان هه کار و ئه  نیا به کان ته وانه مماندا بین پاسه که ڵ بیروڕای یه گه له ر گه ئه
ر  گه ئه  نموونه ن، بۆبکر رده روه په  کاره و ئه بۆ  وه مندایه  له  ش بن پویسته وه ره ر السایی که گه ئه.  وه نه بکه

کاندا  رماوییه کان و شه سوکه  ی پیشه وه السایی کردنه نابت له. ر بنگخۆ و ر، ئازاد واکهوت ئازا، ب بیانه
  وه هالساییکردن  وه السایی بکاته  وه منداییه  سک له نازانیت که. رگرن وه  یه وه و السایکردنه له ژیربن و چژ

  کوتت؟  گ داده وتیدا ڕه سوکه و هه  نگ و جوه نو ده له ،  سه که و سروشت و خۆرسکی ئه  شک له به  بت به ده
.                                                                                                                   زانم بگومان ده

مرۆڤی چاک السایی   وت ببن به مانه ین و ده ده خیان پده بایه  ئمهی  سانه و که به ین ناده  گهوابوو، ڕ که
  خۆی بهو چت  دژ خواکاندا ده  و به  یدا ناسازه که ڵ مرده گه  له ببینن هوئهی روه د . وه نه و پیرژن بکه  کیژۆه
  و له  خۆشه نت یان نه خت داده ببه  و خۆی به  مباره خه یان   ره وه خته به  وه کاته وابیرده   .نت زل داده
.                                                               یان ناتوانت کاربکات  ویستیدا دۆڕاوه خۆشه  

                                      .                                                                    واوی دروسته ته به  وه ئه
.                                                                     وه ینه بکه  ش و نرینه  ی مینه نابت السایی کۆیله

                             .                                                                                            نابت
رخۆشی  سه  زرنن، به ی دهکد ن، ناوی یه که کدی ده یه  به  ۆکن و گاتهی ترسن وانه مرۆڤی خراپیش، ئه

ی  باره  توانن له وان ده ئه. گوتن و کردار ببینن بهوری شت  نابت ده. ن که ده  ه ن و خۆیان توشی هه ده جنوده
         .                                        ن وت بکه سوکه وان هه کو ئه م نابت وه بن بهفر  وه ژن و پیاوی شته

  .                                                                                                                             ڕاسته
؟                 وه نه ن بکه که شتی کارده که ر سه ی له وانه ، ئه کانی دیکه نده مه شهر و پی سنگهبت السایی ئا ده

                                                                                  .  وان نیه ی ئه پیشه کارو  وه بت؟ ئه چۆن ده
ی  ریا و گرمه ی ده ی ڕووبار، هاژه ی گا، خوڕه سپ، بۆڕه ی ئه حیله بت السایی یت؟ ده چی ده  وه مه ی ئه باره له
                                                                                           ؟  وه نه بکه  شتانه م جۆره ور و ئه هه

. وه نه یان پنادرت شت بن  یان السایی شت بکه ڕگه  

ی  که ۆرهج. کات ماندوو ده سک چاک خۆی پوه که  یه هه  وه ک جۆر گانه وێ بییت یه ته تۆ ده م من تبگه 
.                                                            بت ریکی ده خه سکی جیاوازتر که  جیایه  وه مه له  ، که دیکه
                                                                                      ن؟                        کامانه  جۆرانه و ئه
 و ئه  ئمه  که ،ین باسیبکه  جۆره و بت به وه ده سکی چاک بگینه ی که وه و کرده  ر گوته گه ئه ،بوای من  به
 متریش یان به که ، وه ینه که کان ده چاکه کارهیی زۆرچاک السا.  وه ینه ین السایی بکه که رمیش نه ین و شه سه که

  که چاکه  سه ی که کاته و ئه  بۆنموونه .رناخات باش ده  به  که چاکه  سه که  دوین، که ده  نانه و الیه له  وه دییه نابه 
 ش به وره دهم  ئه  ئمه. بت ک ده ختیه یان توشی ببه  رخۆشه سه یان  زووی سکسیدایه ئاره  له یان  خۆشه نه

.ین زیان لناکه و حه  وه ینه کراوین السایی شتی خراپ بکه فرنه  باشی نابینین چونکه   
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.                                                                                                    بت  یه م شوه به  وادیاره 
شوازی . هنت کارده پشتر باسمانکرد به ی هۆمیرۆسدا، که که چیرۆکه  له  وه گانه ر جۆرک له السایکه
السایی   که ی چیرۆکه وه درژایی گانه  م، ئایا به به.  شه ی دیکه که و جۆره  وه ی السایکردنه که وه گانه
                                                                                                      متر نابینیت؟  که  وه کردنه

.                                                                                                   یه که وه شوازی گانه  مه ئه
کان  کات چیرۆکه زده زۆرتر حه  نده وه م ببینت ئه که  خۆی به ند چهورکی چاک ببینت  توانت ده سک نه که

نگی ویل،  ی باو، ده گڤه ور، ی هه کو گرمه کان، وه وره ده موو رکی زۆردا هه ماوه م جه رده به  و له  وه بگته
. ینتکانیش بب نگی بانده ڕ و ده ی مه عهبا گ، ڕینی سه و وه  کانی دیکه مره، زوڕنا و شمشاڵ و ئا خولخلۆکه

                  .  ی تدایه وه متر گانه که ش، ی له نگ و جوه ده  به  یه وه سایی کردنهال  سه که م جۆره وری ئه ده
.                                                                                                                      ڕاسته  وه ئه
.                                                                       م بۆکردن ژهمن ئاما جۆر شوازبوون  دوو  مانه ئه
.                                                                                                                  دووجۆرن  وانه ئه
گونجت،  ده] دا که رهاته سه به[ڵ  گه  له  کیش لبدات، که مۆسیقایه  رچهدا پا که وه ڵ گانه گه  سک له ر که گه ئه
                                                                              نگ ناکات؟  دا هاوسه که ئاوازه ڵ گه  لهخۆی ئایا

                                                                      .                                                       ڕاسته 
؟                                  نگکی مۆسیقا نیه ئاهه  موو جۆره هه  ئایا پویستیمان به  وه هش مه ی ئه وانه پچه به
                                                                 .                                                              ڕاسته 

ن؟                            که ڵ ده ردووکیان تکه ن یان هه که ده  م دووانه ک جۆر له وی یه یه کان په ئایا شاعیره
                                                      .                                                    ن وی بکه یه په  پویسته

ین؟ کامیان بده به  ین؟ ڕگه چ بکه  ئمه  

                  .     ین ده کان ده چاکه  سه ی که وه السایی کردنه بۆ  که چاکه  ره کته ئه  به  بیروڕای من ڕگه  به
 . ن که ندی ده سه س په کانیان و زۆرکه ره مندان و فرکه.  شهش خۆ که ه تکه  شوازه نتۆس، دوو دیمه هشتا، ئه

س  که دوو  ک کاتدا نابت به یه هیچ تاکک له  ، چونکهبتمان  که رنامه ی به گوره  دایت به ڕه باوه و م تۆ له به
. خۆی پدراوه] دیاریکراوی[ی  پیشه  تاکه ر و هه  

.                                                                                    کاتمان نا که رنامه وی به یه بگومان، په
 یكار یشوان شتیه که و بت چتی هه ی پینه چی پیشه ماندا پینه که ارهش  ی له وه بۆ ئه  نیه هۆ  مه ا ئهئای
          بازرگان؟   بت به ربازیش نه سهر و  دادوه  بت به نه و یان جوتیارک جوتیاری بکات کات ی نهتچ پینه
                                                                                                                       .  ڕاسته  وه ئه
 و مان که نو شاره  بته وه شتک بکاته موو ورک ببینت و السایی هه ده موو سک فرکرابت هه ر که گه ئه

بۆی . رینرنجاکش ڕزیبگ سکی پیرۆز و سه کو که وه  ، پویسته وه بگیته بۆ ]مانتیمان قاره[کی یه هۆنراوه
  گوو.  وه بمنته  ی نادات لره گهم یاسا ڕ به . ماندا نیه که شاره  و له کو ئه ی وه سکی دیکه ین که که باسده

 و ئه .ین که ده یدیكه ی شارکی وانه ری و ڕه سه تاج بۆ  ین به که گوڵ ده  ته به سه ن،پرژنی ده ریا سه  به
ی  وانه ئه.  وه نه که دهیش سانی چاک السایی کهو  وه نه که خشین ده خۆشی به  متر بیر له که  مان پویسته شاعیرانه
            . گرینهیاندڕاکانمان  ربازه ردنی سهک رده روه فرکردن و په رناچن بۆ ده  شوازانه و کانیان له هۆنراوه
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.                                                                                                                     تام گه من له
، چیروک و مۆسیقا  راوههۆنربینی  ڕۆک و ده ت شوازی ناوه باره مان سه که کۆتایی مشتومه چت به ده وه له
.                                                                                                                          ینیشتب گه
. به  

                                                   ین؟  ی گۆرانی و گۆرانیش بکه ئایا پیویست ناکات باسی هۆنراوه
                                                                                                                        .  پویسته
    ن؟               مان بکه که زراوه دامه  رنامه وی به یه بت په مانیش ده ئه  ی، که ڕه و باوه ئه  س ناگاته ئایا که

  کی چاکم پنیه یه بیرۆکه  ئاکام، چونکه  یشتبتمه گه ترسم نه ده  وه سوکرات من له: نی و گوتی گالوکۆن پکه
.                                                                                                 ژیم گوماندا ده ریبم و له ده
.                   وه کان، شوازی هارمۆنی و هۆنینه ، وشه یه زانیت گۆرانی س توخمی هه دهشدا، تۆ  مه ڵ ئه گه له
                                                                                                              . زانم ، من ده به

ڕۆشنایی  ر به  پویست ناکات بخرته ، مه رئه به له .کن کو یه وه گۆرانی و مۆسیقا کان بۆ ی وشه وه هۆنینه
                                                                                                                 مان؟  که رنامه به

. وایه  

                               ین؟  کاندا ڕکناخه ڵ وشه گه له  که ی گۆرانیه وه ها، شوازی هارمۆنی و هۆنینه روه هه
.                                                                                                                            وایه
                                              .          مناکمان پویست نیه ی خه و هۆنراوه  وه پشتر گوتمان الوانه له
.                                                                                                                   گوتمان به

ن و  لیدیه -ن و سینتۆنۆ لیدیه - کو، میکسۆ وه. تۆ مۆسیقازانیت  چونکه کان چۆنن؟ تۆ بۆم باسکه مباره خه  شوازه
.                                                                                                               ش ندکی دیکه هه

        .                                ن ڕزیش نایه به کی ژنی چاک و که  ت به نانه رین؟ ته کات الیانبه پویست ده
.                                                                                                                        وه دنیایه به
                                                          .   کانمان خراپن وانه یش بۆ پاسه مه رمی و ته رخۆشی، نه سه

؟                                                                                                              وه ینه تیان ده چۆن ڕه
 ؟                                                                       وه خۆنه ده  ، که ک چاکه رم بۆ کۆمه چ شوازکی نه

.                                                                  ن یۆنی و لیدیه ی شوازی ئه رخۆیانه سه له  انیهرگۆ و ئه 
                                                                          ر؟   نگاوه جه ن به که مرۆڤ ده  م گۆرانیانه ئایا ئه

                                                        .  فریگیانه ن و کانی دۆریه ئاوازه  وه منته ی ده وه ئه. ارگیز ن هه
رد  به مان و نه سکی قاره ی که وه السایکردنه بۆ  ، که م بۆ باسبکه و ئاوازه تۆ ئه. یمکان ن زای ئاوازه من شاره

  دابن، که شم بۆ ئاوازکی دیکه.  ئاستیاندا خۆ ڕاگره له و گونجت کانیدا ده ختیه ر زام و مردن و ببه رانبه به
کات یان ستایش بۆ  خوا ده نوژ بۆ کات، کاریکی چاک ده و  یه هه  وه هسکی ئاشتی خواز که  ندی به یوه په

  ، که م پبناسنه شوازه م دوو ئه. گات تده و  رزنیه و لوت به  خۆگره یی ناکات،ڕۆ زیاده کات، ی ده که ره فرکه
تی چاک  حاه  ندی، له ناوهمان و مام سانی قاره نگی که و ده وه هکات بر یان کارکی خۆکرد ده زۆرچاک السایی زه
. وه بته رزده و خراپدا تدا به  
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                              .                                           یت، ناوم بردن که ی داوایانده شوازی ئاوازانه و ئه
    . دا لیبدرن که ڵ گۆرانیه گه له ش نیه لدارانه ته  ئامیره و پۆی هارمۆنیک و ئه  وابوو پویستیمان به ، که باشه
               .                                                                                        بت پویست نه  یه وانه له

  کانی دیکه لداره ته  و پۆی هارمۆنیک و ئامره  عود و گیتاره  ، که نیه  سه که و دا، پویستیمان به لره
.                                                                                                                 کات دروستده

.                                                                                                  بت پویست نهویت  که رده ده
ماندا بژین که شاره نو درت له یان پده دات؟ ڕگه کات و شمشاڵ لده ی شمشاڵ دروستده سه که و ی ئه ئه  

                               کراون؟                       شاڵ دروستنهی شم شوه  کانی هارمۆنیکا له جۆره موو ئایا هه
                                                                                                                   .  وه دنیاییه به

کان ئاوازی  بت شوانه کیشمان هه یه بت لوله ده. اشنبۆ شار و الدش ب  مانه ئه. کرد باسی گیتار و تارمان نه
.ربھینن پده  

                                                                                 . وت که رده ده مه ماندا ئه که مشتومه  له 
        .  کردوه ت کارکی نومان نهکانیمان پ باشترب مارسیاس و ئامره  کانی له پۆلۆ و ئامره ر ئه گه ئه

.                                                                                                             تو که رده خوا واده به
                                   .                               وه ڕابواردن پاک کردۆته  مان له که شاره] گ سه  به  سونه[

.                                                                                                  کردووه ڕۆییمان نه زیاده  چونکه
ر ڕکخستنی  سه  کانی مۆسیقا دینه شوازهر  سه له مان که پاش باسه.  وه ینه ش پاك بکه کانی دیکه شته با.  باشه
دا  سه و که دوای ئه به  کو پیویسته به. بت وداکاندا هه مه  جۆریشمان له  فرههاوکات  و ناسکینابت . وداکان مه
دا  که ڵ هۆنراوه گه له و گرین رده ی وه که وداو ئاوازه مه .یهتی ری ئازایه ی هانده که وه نینههۆ  ڕیین، که بگه
                             . یت بده  که وه تی هۆنینه چیهر  سه له ر تۆ بیار سه  وته که نجا ده ئه. یگونجنین ده

  بناخه  بن به ده  م، که ستنیشان بکه بۆ ده تودا توانم س جۆر مه ن ده کو چۆن چوارشوازهه نازانم چی بم ، وه
            .   وه مه ڕوونبکه  ودایانه م مه ی ژیان الی ئه وه م ناتوانم الساییکردنه به. ش وانی دیکه بۆ ئه
 شتی و ی،رالساتی،  ژیانی کۆیالیهڵ  گه ک له ودایه مه  دامون تاکو پمان بت چ جۆره  ینه که ڕووده
م  به( ودا داناوه بۆ مه) ئینۆپلیۆنی(  بیستومه. گونجت شدا ده م شوازانه کانی ئه و دژه کانی دیکه خراپه کاره

 ر چم هه بۆیده.  رزی و نزمییان چۆنه نازانم به.  ستوه به مانتی هه ودای قاره یان مه ها بگه روه هه)  دنیانیم
شی  که ندکیاندا خراییه هه  له.  وه ته و درژ و کورتی کردوونه) ترۆچی(و ) ئیامبوس( ناوه ی ناو وانه کک له یه
.چۆنن  وانه م نازانم ئه به.  وه م کردۆته که  

  کات ئمه پیویست ده.  کانیان مشتومی پویسته دیاریکردنی جیاوازییه. ین که له دامون ده ڕوو  مه ۆ ئهب
                                                                                                                      ین؟  باسیانبکه

                                                                                                   .         نا، پویست ناکات
 .  یه کو خراپ و چاکه یی، وه خشنده یی و ببه خشنده ر به سه  له  وه هۆنینه. بینیت کانیان ده م تۆ جیاوازییه به
                                                                                   .                                     ته به هه
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م  ستن ئه کان بوه ر وشه رانبه ی به که و شوه وه ر هۆنینه گه ی باسمانکرد، ئه جۆره و ، به مه له  بجگه
. ی خراپ ی خراپیش وشه وه ینههۆن و ی چاکی تدابت بت وشه ی چاک ده وه ش پویست بت هۆنینه ندییه یوه په
.  هارمۆنیش دروسته بۆ ئاوازی هارمۆنی و نا  مه ئه  

                                                                         .  یه هه  وه کانه وشه  ندییان به یوه په  مانه دنیام ئه
؟    یه هه  وه که ره که گوتهروونی  ده  ندییان به یوه پهیت؟ ئایا  چ ده وه کانه ڕۆک و شوازی وشه ناوه  بهت  باره سه
.                                                                                                                            ته به هه
                                                                    ؟           یه هه  وه کانه وشه  ندییان به یوه موویان په هه
 .                                                                                                                             به
ی  یی گوته ساده  ستم له به مه. بت  بت ساده ده وه یی و هۆنینه خشنده هارمۆنی، به ی چاک ، وابوو، وشه که
کانی ژیرییدا  و پالنه  خشه ڵ نه گه له  ، که یه ییه ساده  جۆره و ستم ئه به مه.  نیه  ی ساکارانه وه رم و بیرکردنه نه

                                                                                                                           .   کۆکن
                                                                                                        .  واوی دروسته ته  به  مه ئه

                           ن؟                       وی بکه یه ن په شونکدا کاربکه ر هه  کانمان له پویست ناکات الوه
.                                                                                                                   کات پویست ده

ردن، ون ک ؛ ته ن م جۆره ش به کانی دیکه ره هونه . ی تدایه تانه سه م خه ئه که کشان، وینه ینه سهرد ئستا
  شمان په له. ن تانه سه م خه نی ئه خاوه کات لی نوماڵ دروست ده ل وپه ی که یه وپیشه  الرسازی و ئه چنین، ته

ی خراپ و  وه یی، هۆنینه خشنده نابه.  یه یی هه خشنده یی و نابه خشنده موویاندا به نو هه له.  تانه سه م خه له
کان و  چاکه  فتاره ی ڕه وه کانیشیان السایی کردنه دژه.  یه هه  وه ی خراپه شهفتار و و ڕه  ندی به یوه ناهارمۆنی په

                                                                                                                .  نکان ندییه مامناوه
                                                                                  .                              واوی دروسته ته به

     ربن؟ کانیاندا ده هۆنراوه  ی چاک له ین ونه که ناچاریان ده و ین که کان ده رشتی شاعیره رپه هنیا س ئایا ته
یی  ڕه تی و به یهفتاری کۆیال کانیاندا ڕه مه رهه هالر و ب تابلۆ و ته  ین له ناکه  ندانی دیکه رمه هونه  ئایا داوا له

 کات له ده]  بیارانه[م رپچی ئه سه  ت، کهدر ده هند رمه هونه و به  ن؟ ڕیگه دهده مان نیشان انهخشند و نابه
پویست ؟ ئایا  خراپه ت لهابکروونیان پ ده و داتبانانمان نیشک وانه پاسه  ی خراپ به مان بژی و نموونه که شاره 

و رگرن  سودوه بت، ندیان هه ندروستمه انکی تهڕین تاکو الوان ژی ندی کارچاکدا بگه رمه دوای هونه کات به ده
                                                                 ن؟ انی ژیری بهارمۆنی و جو یفری هاوڕی  وه منداییه له
.                                                           بۆ الوان  کردنه رده روه ین جۆری پهی دوایی چاکتر یه م شوه ئه
هۆ نین؟  و مۆسیقا  گرنگی فربوونی هۆنراوه  بۆ  مانه ئه  

ن  که ن و کاریانتدهچۆڕ داده ناخیاندا  شتک زۆرتر به موو هه  و هارمۆنی له  وه ی هۆنینه وه رئه به م، له که یه
.                                                         بن یی ده خشنده خونن فری به و مۆسیقا ده ی هۆنراوه وانه ئه

. کات مکدا ده رهه به  موکورتی له که  ست به ئاسانی هه  و مۆسیقا بخونت به  سک هۆنراوه که ر م، هه دووه
  له زانت خونت ده و مۆسیقا ده  ی هۆنراوهه و ئه .هکاری چاک  زی له حه و اتناک ند سه ناڕکی په ، وه ئه ر به له
زانت چۆن پشوازی ژیری  ده. ستت و ڕقی لیان بت کان ڕاوه رماوییه شه  چۆن دژی کاره  وه نی الوتیه مه ته

. نزیکه  وه ژیرییه  و له ئه  چونکه بکات  
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. هاوڕام  و مۆسیقا  دنی هۆنراوهبۆ خون  م هۆیانه ئهر  سه له ، من به  

ڕاستی  تاکو به   پیتانه و ئه  نو ئاودا ببینین ئمه دا یان له ئاونه  ک پیت له ی کۆمه ر ونه گه ، ئه ئایا دروسته
         ؟                                        ره و هونه له  شکه یان به که وتنه رکه ده  چونکه وه هناسینه ن بینین نه
                                                                                                                   .  واوی وایه ته به

ناسین و  تی و ڕاستگۆیی و ژیری نه ندی و ئازایه کانی مامناوه تاکو فۆرمه  ئمه  توخوا پم ب، ئایا دروست نیه
 له  م فۆرمانه ین؟ ئه و مۆسیقا بکه  ری هۆنراوهکانمان ف وانه توانین پاسه نه وه دۆزینه کانیان نه وهستا دژوه
 ر وان سه ان بچوکی نوسرابتن، ئهیی ی وره گه به  گرنگ نیه .ون که رده و ده  وه بنه ڕوویان ده شونکداڕووبه موو هه
                                                                                                          رن؟  جۆرک هونه  به

.                                                                                            تیه ڕه و بنه واوی دروسته ته  به  وه ئه
نگ بن، ئایا  هاوسه  وه شی پکه روونی و له جوانیش بت ده شکی روونکی چاک و له نی ده سک خاوه ر که گه ئه
                                                                           ماشای بکرت؟  ته  جوانترین شت نیه  وه ئه
                                               .                                                                      وه دنیاییه به

                                                                                 ؟  ندترینیش نیه سه ئایا جوانترین شت په
                                         .                                                                                ته به هه

   بت؟  شتک ناکات هارمۆنی نه  ز له حه . نده سه ی الپه جوانیه و سک زۆرتر ئه که موو هه  مۆسیقازانیش له
یا ڕادت  گه شدا بت له له  ر له گه ئه. روونی بت ده  که کورتیه مو ر که گه تی ئه تایبه زیلناکات، به خر، حه نه

                                                                                        . ڕت گه شکی جوانتردا ده دوای له و به
م پم ب، ئایا  به. وم که تا ڕده گه من له.  وت یان خۆشت ویستوه ت خۆشده و الوه تۆ ئه  م، که گه من تده
                                                       گونجت؟  ندتیدا ده ڵ مامناوه گه رتن لهرگ چژوه  ڕۆیی له زیاده

.                                                                    بات وشتی ده ره کو ئازار مرۆڤ به گونجت؟ وه چۆن ده
؟                                                                     یه کت هه ه، چ بیروڕای وه کانی دیکه چاکه  ت به باره سه
.                                                                                                                     نین  م جۆره به

                                                             ت؟  یگونج دا دهندی سکسی ناڕکی یوه په بر و ڵ زه گه ئایا له
    .                                                                                                                             وایه
                               ت؟                                       بسکس خۆشتر  بت له ههدایت چژک  ڕه وباوه له
.                                                                                                                 دانیم ڕه وباوه له
 به  سه که و کردنی ئه رده روه ی په ڕگه  له . ڕکو جوانه  ، که یه جۆره و ویسستی دروست و سروشتی ئه م خۆشه به

. رگرتوه ندی وه و مۆسیقا شوازکی مامناوه  هۆنراوه   

.                                                                                                                      ڕاسته  وه ئه
                     ؟  نیه وه هندی سکسی ناڕک یوه و په  کاری شتانه  ندی به یوه ستی دروست پهوی وابوو خۆشه که
.                                                                                                          ندی نیه یوه خر، په نه
چژی سکسی   ن بیر له هک ویستی ده ی خۆشه وانه ئه . نیه  وه ژی سکسیشهچ  ندی به یوه دا، په ته م حاه له

؟ وه نه ناکه  
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.                                                                                 وه نه خوا، سوکرات نابت بیریلبکه نا، به
توانت  سک کوڕکی خۆشبوت ده رکه هه. زرنیت مه یان دادههاووت دا بۆ که شاره ک له وت، تۆ یاسایه که رده ده

. ستی لبدات دا ده هک چاک و جوانه  ندییه یوه نو په کو باوک و کوڕ، له یا بت، وه گه داوای ماچی لبکات، له
نازانت و جوانی و و مۆسیقا   هۆنراوه  ی له سه که و کو ئه گینا وه ڕت ئه په یان تنه که ندییه یوه زۆرتر په  مه له

                                                                                                . کات فتارده ناناست ڕه  چاکه
                      .                                                                                                    ڕاسته  وه ئه

ڵ  گه رحاڵ، له هه  بووبت؟ بهو وا مۆسیقا ته و  ی هۆنراوه رده روه پهر  سه له مان که دایت باسه ڕه باوه و تۆ له
                                                                            . و جوانی کۆتایی هات  ویستی بۆ چاکه خۆشه

.                                                                                                               هاوڕامتا  گه له
.                                                                ین که رزش ده کانمان فری وه و مۆسیقا الوه  دوای هۆنراوه

                                                                                                                   .        ته به هه
  شکی به ، له من، وادیارهدیدی   به. رشت بکرت رپه سه  وه منداییه  یان له که کردنه رده روه په  شدا پویسته لره

کی ش روونی چاک له ده.  ڕاسته  وه وانه پچه کو به روونکی چاک به ههۆی د  ندروست نابته هسروشت ت
                                                                        ؟  چۆنه  الی تۆوه  به  مه ئه. کات ندروست دروستده ته
                                                               .                                                   ڕای من وایه به

شیش  کردنی له رده روه رشتی په رپه روون پویست ناکات سه کردنی ده رده روه په  خدان به بایه  نده وه ئایا پاش ئه
ین؟ بکه  

                                                     .                                                              وه دنیاییه به
                            . ژین کودا ده  زانن له ن و نه رخۆش بکه کان خۆیان سه وانه نابت پاسه  گوتمان، که
                              .                                                            وان ڕاگرین وان بۆ پاسه نابت، پاسه

رزش کار نین؟                                        وه  وانانه م پاسه ئایا ئه یت؟  چی ده  وه ه) خواردن(ی باره  له
                .                                                                                            رزش کارن ، وه به

؟ نیه واندا پناوی ئه نین له ی بۆیان داده و پارزه ئایا ئه  

.                                                                                                                    وایه به 
 و الدان له  زانیت، که ئایا ده.  وه گومانه  وینه روستیان بکهند و بۆ ته ییان  مه هۆی سستی و ته  ببته  یه وانه له

کاندا؟  رزش کاره وه  خۆشی له هۆی نه  بته ده  پارزه  

.                                                                                                                        زانم من ده
گی ڕاوچی  کو سه وه.  یه واو هه شق و ڕاهنانی ته مه  کانمان پویستیان به رزش کاره وه  وانه سهوابوو، پا که
بن و  هاوین خۆڕاگر زستان  و ، وه کانی خواردن و خواردنه ڕانهڵ گۆ گه له. ئاگابن  ون و به خه نهبت  ده
                                                                                          . ڕوات و خراپی نه ره ندروستیان به ته
                                                                                        . بت م جۆره بت به دیدی منیش، ده  به

                           کرت؟  فریانده نزیک بت، که   وه و مۆسیقایانه و هۆنراوه له  رزشه و وه ئستا، نابت ئه
                                                                                                                           چۆن؟ 
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شقکردن و  مه  ندی به یوه ی په وه ئه تی تایبه به]  و مۆسیقاکه  کو جۆری هۆنراوه هو[ یه رزشکی ساده ستم وه به مه
                                                                                               .  یه نگ هه کردن بۆ جه خۆئاماده

                          ؟                                                                                              چۆنه  وه ئه
نگ  کانی پش جه مانه قاره ماسی و گۆشتی کوو بۆ] هۆمیرۆس[زانیت، تۆ ده. فربیت  وه هۆمیرۆسه  شت له ده

و  ریاشن ئه نزیک ده] کان مانه قاره[ نده چه ر هه .بینین ده  مه نگی هلیسپۆندا ئه جه  ، له بۆنموونه؟ دانانت
  له  وه ئاگرکردنه  کرت چونکه ده ئاسانی ئاماده  رباز به بۆ سه  مه ئه .یاندات ئه برژنت و گۆشتیان بۆ ده

. و ئاو نیه لهگهن  پویستشمان به و شونک ئاسانه موو هه  

              .                                                                                                         ڕاسته  وه ئه
  م جۆره نابت ئه  کانیش نازانن، که رزش کاره ت وه نانه ته.  کردووه دام هۆمیرۆس باسی شیرینیشی نه ڕه و باوه له

.بخۆن  شتانه  

            .                                                                                                              من نازانم 
.                     ندبن ندروسمه بت ته پیاواکان ده کان بۆ کۆرینتیانه  ژنه  شدانیت، کهه و ڵ ئه گه وابوو، تۆ له که

.                                                                                                         دام وه ڵ ئه گه من له
                                                                     یت؟  خواردنی شیرینی و کک چ ده  ت به باره سه

                                                                                                                  . بیخۆننابت 
کان  بۆ الوه  که[کاندا و گۆرانیه  و دانانی هۆنراوه  وه ڵ هۆنینه گه له  م پاریز و جۆری ژیانه هتوانین ئ ده  ئمه

                                                                                      . ین راورد بکه به] ردان سه  بیارمان له
                                                                                            .                              بگومان
هۆی ڕوودانی جوتبونکی سکسی ناڕک،   بته خۆجوانکردن ده و  وه کو چۆن خۆڕازانه وه]  خواردنانه[و ئایا ئه

ئاستکی   له روون ئارام ناکات و سیقادا دهو مۆ  هۆنراوه  یی له و خراپی نابات؟ ئایا ساده ره ندروستی به ته
ندروست ناکات؟  ش ته له رزش وه  ت؟ ندا ڕایناگری مامناوه  

. واوی دروسته ته به  مه ئه  

  خۆشخانه پویست ناکات دادگاو نه وه بته ماندا بوده که شاره  خۆشی به یی سکسی و نه ڕه کاتکدا به  له 
                                                                                                                     ؟  وه ینه بکه

 .                                                                                                                             پویسته
ڕکوپکیش  ی به وانه کو ئه به  سانی ساده نیا که ک ته شارکدا نه  رمتر وخراپتر له شه  وه له  یه چی هه

ری  دادوه  بت؟  ئایا کارکی خراپ  نیه ری زۆرتر هه پزیشک و پارزه  کراون و ئازادن پویستیان به رده روه په
یت؟ بکه  که ری کشه سه ارهتۆ ناتوانیت چ  پنرت چونکه سهب  وه کانه ره ی دادوه ڕگه  بر له زه  به  

.                                                                                                          رمه دیدی من زۆرشه به
سکی  خۆی یان تاوانبارکردنی که  رگری کردن له دادگادا بۆ به  ی کاتی خۆی له سک زۆربه که  رم نیه ئایا شه
ژیر   یدا خۆی به که رییه نادادوه  کاره  له  وه شانازییه به  زموون نیه نی ئه ی خاوه وه ئه ر به له. ر سه  رته به  دیکه
و  پناوی شتکی بچوکدا  ش له مه ئه. کرت دادگا تاوانبار نه  ھنت تاکو لهکارب فک به  موو جۆره ت، ههنداب
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       . بت نه] دادگایا له[گر یان گونه واو رکی خه دادوه و پویستی به تاڕکبخ خۆیژیانی   نازانت باشتره 
.                                                                                          رماویتره شه  ی دیکه که کشه  له  مه ئه
و  كاتهدبا سکی   ه مبه و ته خۆی نیه  کو ئاگای له به  بووهی بریندار وه ئه ر به ک له سک، نه که  رم نیه ی شه ئه

ی بای سکیان و  تاکو چاره] مان که شاره[ کشینه زۆر ڕاده  پیاد بهسکلی ی ئهکان پزیشکه .م غه به  له  سنگی په
                                                                                                          یان بکات؟  که ته مه هه
.                                                                                     خۆشی ناوی نون بۆ نه  مانه ئه.  وایه

ژنک بۆ   بوو، که رمانه جۆری ده و ئه  مه ش بۆ ئه گه به) 26.(بوون نه سکلیپیادس می ئه رده سه  دنیام، له
  هبخرتو ت کربنیر دروست و جۆ و په راب شه  له  پاترۆکلیس داوایکرد و وه هییوریپلوسی گرت ی که برینه
 ت کارنایه به  رمانه ده و مۆ ئه م ئه به. گرت یان لنه خنه ترۆی ڕه  له] سکلیپیۆس ئه[کانی کوڕه.  ی که ربرینه سه

                                                                                  .  که هی برین وه هۆی سوربوونه  بته ده  چونکه
.                                                                      خۆش بدرت نه  به دا ته و حاه له  یره رمانکی سه ده
پش [و ئه.  هناوه کارینه به سکلیپیادس پش هیرۆدکس ئه  رمانه ده و ئه  بیرت بت، که  ر له گه ئه  یر نیه سه

پشدا خۆی  له خۆی فری پزیشکی کردووت  خۆش که کاتک نه. رزش بوو ری یاری وه فرکه] ی پزیشکی پیشه
                                                        . دا کانی ده خۆشه نه  کارهنا و دوایی به کانی به گیراوه رمانه ده

ی کرد؟                                                                                                              وکاره چۆن ئه
و  تۆزک له ر گه ئه. هنا کارده رمانی به دوای چژ و خۆشیدا ده وام به رده به  به.  وه ی پارزکی زۆره ڕگه  له

.                      ژیا  وه نی درژه مه ته  به  مه ر ئه به له. ڕۆیشت و خراپی ده ره ندروستی به ته  الیدایه  پارزه
.                                                                                             تی یه که تی لزانینه خه  وه ئه
فیرکردنی   سکلیپیۆس له نازانت ئه  بت چونکه زمون نه ن ئه زانت و خاوه نه  گونجت، که ک دهس بۆ که  مه ئه

درژایی  س بۆی نالوت به  که.  یه ی خۆی هه پیشه  ر تاکه دابوو هه ڕه و باوه و له ئه. بوو وتوو نه رکه کانیا سه کوڕه
  ندک به بۆ کارمه  ژیانه  م جۆره ر ئه گه ئه  واتایه ب. ژر چاودری پزیشکدا بت خۆش بت و له نی نه مه ته

.                                                     نادروست دابنین رک به  وه خته ندک و به مه وه دروست و بۆ ده
                                          چۆن؟                                                                                    

ر  گه ئه. ی بکات ری چارهگهر شته رمان یان نه ده ی به  که پزیشکه  ڕوانه وت چاوه که خۆش ده کاتک دارتاشک نه
  ت، که ن ڕاکش ده کی درژخایه یه ر پچراوی بۆ ماوه سه بت به  ده  بکات، که  وه سک پشنیاری ئه که
 . وه ی بکاته که خۆشیه نه  نیا بیر له ی بھنت و ته که کاره  ستنادات و ناتوانت واز له و ده بۆ ئهخۆشی  نه

  وه که خۆشیه نه یان به وه بته چاکده  وه خۆیه  دا له لره. ی که رکاره سه  وه چته هت و ده جده  که پزیشکه
                                                                                                                     .مرت ده

.                                                                        کاربھنت رمان به ده  م جۆره به  سه، و که ئه  چاکتره  

  --------------------------------------                                                                                             
رمان ژیانی  ده  س بهدسکلیپیا ئه  ترساوه  وه ند له خواوه  وره زیۆسی گه.  پۆلۆ بووه کوڕی ئه  گوایهندی پزیشکی  خواوهس دسکلیپیا ئه )26(

ت ناوی  کو پزیشککی بلیمه وهدا  ئیلیا  له هۆمیرۆس. تی کوشتویه  بروسکه  وره هه  به  وه ئه ر به له .مرۆڤ دروستبکات یی بۆ میشه هه
          )رگ وه. ( ت کانیاندا داوه فسانه ئه  ان لهیتی ی خوایه کان پله هییۆنانی.  هناوه
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                                ناست؟                          کاری خۆی هه الی به  ی ژیان ب نرخه وه ئه ر به ئایا له
.                                                                                                                           ئاشکرایه

                       .                               ندک، گوتمان، کارک ناکات ژیانی بۆ دژوارکات مه وه م ده به
.                                                                                                         سه بۆچوونی زۆرکه  وه ئه

                       )27. (یت بکه  بت چاکه ده  وه ت، کاتک ڕگای ژیانت دۆزییه فۆسیلیدس ده  تبیستوه تۆ نه
                                                                    . بکرت  بت چاکه شدا ده وه پش ئه  دام له ڕه باوه و له

  پویستهندک  مه وه بزانین داخۆ ده با. ین مشتوم ناکه  یه م کشه ر ئه سه  ڵ فۆسیلیدس له گه له  ئمه
؟وت که خۆش ده نهبت و  کرد ژیانی دژوارده ی نه ر چاکه گه ئه .ربت که چاکه  

ربازی و  ژیانی سه  له. کان وره گه  ڕگره  له  ککه یه  وه شقه رزش و مه ژوور وه  ش له له  خدانی زۆر به م بایه به
                                                               .  ماڵ کاریکی ئاسان نیه نو  خدان به ییشدا بایه رمانده فه
خت  تی سه یان توانینکی تایبه  وه موو جۆرکی فیربوون، بیرکردنه هه  ، که یه وه موویان گرنگتر  ئه هه  له
رو  ژانی سه[م ی ئه رچاوه سه  ش به فه لسه فه. کات  ر و گژبوون ده توشی ژانی سه  سه که و ئه  گوایه .کات ده

  خدان به بایه  له ڕۆیی  ین زیاده بکه  وت چاکه شونکدا بمانه ر هه له. کرت اوانبار دهبینرت و ت ده ] گژبوونه
.بت یش له  و ئاگای له  خۆشه کات نه ستده واهه  سه که و ئه  ڕگری چونکه  بت به ش ده له  

                                                                                                                 . ش وابت ده 
و   سروشت چاکه  فتاریان به ش و ڕه ی له وانه بۆ ئه و نیزا ی ده مه سکلیپیۆس ئه انگوت ئهم نه  وابوو، ئمه که
م  ی بۆ ئه که رمانه و ده  کی ناسراو بوون؟ چاره خۆشییه م توشی نه ، به رکی پزیشکی بوو فرکه ندروسته ته
کردن ژیانکی  دهکردن و ئامۆژگاری  دهی  که خۆشیه ی نه چاره ریگهر شته رمان و نه ده به. بوو  سانه که  هجۆر

رمانک،  ده  ند جۆره کردنی چه تکه  به ۆشیخ ی نه ته مه  شیان ببوو به ی له وانه م ئه به. رنن ئاسایی بگوزه
         یان بدات تاکو بتوانن که خت و پ ئازاره سه  ژیانه  به  دا درژه وی ده هه ،وێ و تۆزکیش له  تۆزک لره
  بکات، که  خۆشه و نه ی ئه نابت چاره  وه کرده نه  وه و بیری له ئه.  وه جیھانه  کو خۆیان بھننه مندای وه

                        .                         بت ی هه که ناتوانت ژیانکی ئاسایی بژی و سودیشی بۆ خۆی و شاره
.                                                             داریش بووه تمه یت سیاسه که ی تۆ باسیده سکلیپۆسه و ئه ئه

ی  سانکی چاک چاره کو که شاری ترۆی، وه  کانیشی له دار بوو کوڕه تمه ی سیاسه وه رئه به نابینیت، له.  ئاشکرایه
و   وه رهنا، پچایانه الوس ده ی مینه که برینه  چۆن خونیان له  بیرته کرد؟ له کیان ده و برینی خهخۆشی  نه

گرنگ   نیریشیان بخواردایه راب و شۆربای جۆ و په شه  که ر پاش تیمارکردنی برینه گه نا؟ ئه پارزیان بۆدانه
رمان  ده. تنابینرخش  سود به یان  که بوون بۆ شاره ڕه خۆش و به سروشت نه ی به  وانه م ژیانی ئه به.  بوو نه

میداسیش  له  سانه م که ر ئه گه ت ئه نانه ته. شیان بکرت و نابت چاره  کراوه دروستنه  سانه که  م جۆره بۆ ئه
. نتربووبن مه وه ده  

-----------------------------------                                                                                                
   ی هۆنراوه  ، که ش ناسراوه و شاعیره به و  ی یۆنانه وه شاعیری الوانه.  ی پش زاییندا ژیاوهش ی شه ده ڕاستی سه ناوه  یدس لهفۆسیل) 27(
        )رگ وه( . وه ته ی هۆنیوه گاته 
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.                                               زا و لھاتوو بوون هنیت شاره ناویاندهتۆ   سکلیپیۆس، که کانی ئه کوڕه
                                                 . دا هاوڕانین ڵ ئمه گه کان له تراجیدییه  ره م پیندار و نوسه به.  وایه
خۆشیی  ی نه تاکو چاره  رتیل دایه به  زیان به. بوو] دن خواوه[پۆلۆی سکلیپیۆس کوڕی ئه وان، ئه دیدی ئه  به
سکلیپیۆس  ر ئه گه ئه.  نیه  مه ڕمان به باوه  ئمه. کوژرا  بروسکه  وره هه  به  کاره و ئه ر سه له .ندک بکات مه وه ده

                        .ناب کوڕی خوا بت ریش بتخۆ رتیل ر به گه ئه. بوو ده نه رتیل خۆر به  کوری خوا بوایه
مان  که پزیشکی چاک بۆ شاره  یت؟ ئایا پویستیمان به چ ده  مه ت ئه باره م، سوکرات تۆ سه به.  ڕاسته  وه ئه
ری چاک  مان جۆریش دادوه هه به. خۆشی کردبت ی زۆر نه چاره  ، که یه سه که و کترین پزیشکیش ئها؟ چ نیه
                                                                                      .بردبت وهڕ زۆردادگای به  ، که یه وه ئه

                         ؟  زانیت، ک الی من چاکه م تۆ ده به. ر چاک بن بت پزیشک و دادوه ده. تام گه من له
                                                                             .                               ر تۆ پم بیت گه ئه

   .                   کدی ناچن یه  له  یت، که که ڕیزده  شتانه و تا ئه که پرسیاره  م له به. م پت بم ده وده من هه
                                                                       ؟                                          وه که چ ڕوویه  له 

کی زۆر  یه ژماره  وه منداییه  له  زاو لزانه ی خۆیدا شاره که بواره  ی له وه له  بجگه  ، که یه وه چاکترین پزیشک ئه
ش  که کردنه چاره. ی بۆ داناون و چارهیوه ڕ دا تپه زموونانه ئه و به . ریان کردووه سه  و ئیشی له  خۆشی بینیوه نه
شداربت  دا به که کردنه چاره  روون خراپ بت ناتوانت له ر ده گه ئه.  روونیشه و ده  نیه  وه شه ی له ڕگه نیا له ته

                                                                                                                    .  ورببینت و ده
.                                                                                                                         ڕاسته  وه ئه
                         .                       دات دا ده وانی دیکه روونی ئه ر ده سه  ش حوکم به که ره وهت داد باره سه

توانت  شداری بکات، ده کاندا به تاوانه  کاندا بژی له ره خراپکه  روونه نو ده له  وه منداییه  سک له ئایا که
  تاوان و خراپه  ری چاک له کان بکات؟ دادوه خۆشییه ی نه چاره]  که پزیشکه[کو ردا بدات، وه سه حوکمیان به

سانی  که  شه مه ئه ر به له. زموونی خراپدا ناڕوات ئه  نی الوتیشدا به مه ته  له و  یه پاکی ههروونکی  ده . ره ده به
  ڕگه  تاکو ببت به  زمونی خراپیان نیه وان ئه ئه. ن که سانی خراپ فیان لده ئاسانی که  به و ن  چاک ساده

.ن حوکمبده  ووه ناسیان و له  

                                                                                                       .                 ، وایه به 
 ر به ک له ، نه ری چیه نادادوه  یان فربووهزموونی ژ ئه  له. بت نه ن الو مه ته  بت به ری چاک ده وابوو، دادوه که
و  هناسیو  وه سانی دیکه ی که ڕگه  له ی خراپه . خراپه  له  نی پرهروو و ده  ستاوه هه  کاره و ی خۆی به وه ئه

.                                                                                               یداکردووه په  وه باره زانیاری له
                                                                     .                                      نیه چاکتر  ره دادوه و ئه
 ،نت دادهی زانانایار  ی خۆی به وه ر، ئه ر و نادادوه سکی تاوانکه که.  یه کی ههچاروونکی  ده  ونکه، چ وچاکه ئه
ن  مه ته  سانی چاک و به نو که  ویته که ده  م که به. وت که رده ده کو خۆیدا ژیر سانی وه وتاقمی که سته نو ده له
تاقمی  و سته نو ده ی کاتیش له ی زۆربه وه ئه ر به له . نازانت  شوازی ژیانه و له  چونکه  زان دیاره و نه  مژه گه

                                                                                        . نرت ژیر داده تی به نگی خۆیه هاوڕه
.                                                                                                        واوی ڕاسته ته ش به وه ئه
. ناست سکی چاک ده که  نه و خۆی  نه  سکی خراپ و دڕنده که .  رکی چاکدا پویسته دوای دادوه  ران به گه
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دیدی من،   به. کات دهیدا په  و خراپه  ت چاکه باره سهزانیاری   وه ی فرکردنه ڕگه  له باشتر اکیشسکی چ که
].                                                       سوف یله فه[زانا  بت به ده  که سه خراپه که ک نه  چاکه  سه و که ئه

                                                                                                     . تدام که ڵ بۆچوونه گه من له
ی یاساییان پبدرت  ماندا ڕگه که شاره  له  رییه رمان و دادوه ده  م جۆره دانیت ئه وه ڵ ئه گه وابوو، تۆ له که
  به  ی، که وانه چاکن؟ ئه  وه م دووڕووه وشت لهسر  ن به بکه  و هاووتیانه شی ئه روون و له رشتی ده رپه سه

  له  مه ئه ن؟  سزای مردن بگه  ی تاوانبارن به وانه خۆش و خراپن وازیان لناهنیت بمرن یان ئه سروشتیش نه
  وی ژیانکی ساده یه ی په الوانه و ها، ئه روه هه. شمان که و شاره  سانه و که چت بۆ ئه کی چاک ده یه چاره ڕگه
       . یان نا  ره دادوه ی پویستیان به وه ئاگان له  به و ڕۆنین خونن و زیاده ده  ن مۆسیقا و هۆنراوه که ده
.                                                                                                                         ڕاسته وه ئه
کاتی   نیا له ته یان ؟کات رزش ده ش وه مان شوه هه  به خونت ده  ی مۆسیقا و هۆنراوه سه که و ی ئه ئه

                                                                                           هنت؟  ده کار رمان به پویستیدا ده
                                                                                       .                             دام ڕه باوه و له
                .  روونیه ی ده ی وره وه رزکردنه کو به به  ستھنانی هز نیه ده رزش وه وه  ش له سه که و ستی ئه به مه
                                                                             .                              واوی ڕاسته ته به  وه ئه
خوینن و  ده  ڕن، مۆسیقا و هۆنراوه په دا تده م فربوونه ی به سانه که و ستی ئه به وابوو، گالوکۆن، پم ب مه که
روونیان  ده  له شیش ئاگای شیان و له له  لهئاگایان   وه روونه ی ده ڕگه  ت لهو ؟ ئایا نایانه ن چیه که رزش ده وه

؟ یه یان هه ستکی دیکه به ئایا هیچ مه بت؟  

    ؟                                                                                                         ستکی دیکه به چ مه
وندا بن؟                                                                        رو تی ده خزمه  ردووکیان له چت هه ده وه  له

                                                                                                                              چۆن؟ 
فربوونی  یان   ب فربوونی مۆسیقا و هۆنراوه به  وه رزشه ی وه ڕیگه  ن له رتی ژیانکی درژخایه ئایا کاریگه

                                                         بینیت؟  ده  وه روونه ده ر سه  رزش به ب وه ش به مۆسیقا و هۆنراوه
                                                       ک؟                                                   رتیه کاریگه  چ جۆره 
.                                            دا وی دیکه وتن له ستکه ده  رمی و زده ککیاندا، نه یه قی له یی و ڕه دڕنده 
ش  ی مۆستقا و هۆنراوه وانه ئه. چن رده ده  ن درنده که رزشی زۆر ده ی وه وانه دیدی تۆ ئه  به. م گه تده  خاه و له
                                                                                . پویست  رمترن له سانکی نه خونن که ده
چت و  رده رشتی بکرت ئازا ده رپه سه  روونه و ده ر ئه گه ئه.  ییه ی دڕنده رچاوه روون سه ، ده وه شه مه رو ئه سه له

.                                                                                      بت ق و توند ده ڕه  وه سترته زۆریش ببه
           .                                                                                                                    وادیاره
  ر به گه خوکردن؟ ئه ی فرکردن و به رچاوه سه  بته ده  ، که سروشتی مرۆڤدانیه  فی له لسه نی فه ئایا الیه

رشتی  رپه کی سهڕکوپ  ر به گه ئه .چت رده رمتر ده ی خۆی نه ڕاده  ین و وازیلبھنین له ی بکه ڕه واوی به ته
کی چاکتریشی ده تبکرت ئاکامب  .                                                                                         
.                                                                                                                           وایه  وه ئه

                                                   . بت یان هه سروشته و دوو کانمان ئه هوان داین پاسه ڕه باوه و له  ئمه
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.                                                                                                                           پویسته
                                                                                    ؟ راز بکرن ردووکیان هاوته ، هه پویسته
.                                                                                                                            بگومان

کات؟                                                                ند و ئازا ده وهروون مامنا ده  که راز بوونه ئایا هاوته
.                                                                                                                       وه دنیاییه به
                                                         کات؟    و ترسنۆک ده  ڕندهد]  که سه که[ کران راز نه ر هاوته گه ئه
.                                                                                                           وه دنیاییه ، به به
  وه روونیه نو ده  چۆڕته ا دهیدی گو لوله  به خۆشی شمشاک نگی شیرین و ده گرت همۆسیقا د  ی گوێ له وه ئه
بت،  رم ده کوش کوتان نه چه  ی به قه ڕه  ئاسنه و کو ئه ی، وهگۆرانی گوتن و خۆشحا  بت به موو ژیانی ده هه
کات و  دهتررم نه  که سه که  ژیانه  م جۆره وامی به رده م به به. گرت ر ده لوهودیو س بت رم ده نه ویش ئه
                        '' .بوون وانکی زه پاسه''  کات به ده  سه که و ئه. بت ده کانی ماره و ده  وه تونته روونی ده ده
            .                                                                                                             ڕاسته  وه ئه
. تچهردهدبوون  الواز و زه  وه م ڕۆژه که یه  وا له وتاوبت ئه روونی فه سروشت ده  یان به  وه تاشه ره سه  ر له گه ئه
  له .  وه مرکته ئاسانیش داده  چت و به ده هه و الوازی بوات زوو ره دواییدا به رزیش بووبت، له به ر وره گه ئه

    .  وه رزی نامنته به  یان به بن و وره ربین ده زایی ده ناڕه و بوون خرا فری توڕه  سانه که  م جۆره ئاکامدا ئه
. ڕاسته  وه دنیاییه به  

شکی  نی له نازانت؟ ئایا خاوه  فه لسه مۆسیقا و فه  م له کات به رزش ده خت کار و وه سه  ، که چۆنه  سه که و ئه
                                                                                                     ؟   ؟ ئایا ئازا نیه چاک نیه

.                                                                                                                     وه دنیاییه به
روونیا  ده  ی بۆ فیربوون له که ویستیه ز و خۆشه ؟ ئایا حه وه کاته کات  یان بیرنه نه  دیکههیچی   سه که و ئه  چۆنه

هیچ   شداری له به ویت، ناکه  وه شون لکۆینه و اتژی فیربوون ناکچ  ڕ و کور نابت چونکه الواز و که
                                                                              ناکات؟   هۆنراوه مۆسیقا ور  سه له ک گفتوگۆیه

.                                                                                                                    وت که رده واده
                                                     .             مۆسیقایه هۆش و  ڕقی له  سه که  جۆره و دام ئه ڕه باوه و له
نو  و له  کی دڕنده کو ئاژه ، وهه وهبر زه ی ڕگه  له کو به .کانی ناگات ئاکامه  به  ی گفتوگۆوه ڕگه  و له ئه
                                                            . ژی یی ده خشنده و به  وه ب هۆنینه  زانیندا به یی و نه مژه گه
.                                                                                          یه سانه و که ئه جۆری ژیانی  وه ئه
و  هئ  خشیوه به  وه ئه ر به کان له روونی مرۆڤه و ده ش بۆ له یرزش ، مۆسیقا و وهند ، خوداوه وابوو، وادیاره که
ی  شه یان گه که ریه بژین و هه  وه راز پکه رووندا هاوته ده  ن له فه لسه رز و فه ی به ی وره رچاوه ی سه نانه الیه

بدرتپ .                                                                                                                          
                                                                                                                          . وادیاره

ر  سه  ی به که رتیه کاریگه و بت وتو ده رکه رزشدا سه قا و وهیان مۆسی نو رازکردنه م هاوته ی له وه ئه
ی  کانی ئامرکی مۆسیقاکه له وت ته یه ده  ، که سکی دیکه که  له  ئمه  یه سه و که کۆت ئه ده هه  وه روونیه ده

                                                                   . نین واو تری داده فرکراوکی ته  کات، بهبنگ  هاوده
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                                                                     .                     ڕاسته  وه ، سوکرات، ئه وه دنیاییه به
؟                                                  ماندا نیه که شاره  له  سه که  جۆره و پیویستیمان به  ئایا، گالوکۆن، ئمه

                                                        .    پویسته مان که بۆ شاره زۆرتر  سکی دیکه که موو هه  ، له به
 ڕاوکردن و ڕاکردن  ماکردن، سه ی کات ژماره پویست ده.  خوکردنه بهو   رده روه کانی په شوه  مه وابوو، ئه که
کی  یه زانین چ شوه ده  ، چونکه ت نیهخ کارکی سه  مه ؟ ئه وه ن بدۆزینهکا سپسواره تانجیدا و ئه دوای به
                                                                                                . زرنین دامه یان بۆ رده روه په
        .                                                                                                          وایه  ته به هه

وا  رمانه فه  بت به ده  وانه سک له که  ین؟ ئایا پویست ناکات بزانین چ جۆره چ بکه  پویسته  مه ، دوای ئه باشه
وایکراو؟ رمانه و فه  

.  وه دنیاییه به  

بن؟ کان پیرتر وایکراوه رمانه فه  واکان له رمانه بت فه ده  ، که ئاشکرانیه  

                                                                                                            .          ، وایه به
س بن؟                                                                          واکان چاکترین که رمانه ئایا نابت فه

                                                                                                     .                           به
                                             ؟  هنکاری جوتیارییدا چاکتری  له  ، که نیه سه که و ئایا چاکترین جوتیار ئه

                                                                                           .                                ی به
وانک باشتر  موو پاسه هه  له  بن، که وانانه پاسه  جۆره و وان بن، ئایا نابت ئه واکان پاسه رمانه ر فه گه ئه

                                                                                                           پارزن؟   ده  که شاره
 .                                                                                                                             به

                                                  ن؟  بده  که شاره  خ به بایه و وانابن ته نی زانین و  خاوه ئایا نابت
  .                                                                                                                             ڕاسته

                                                         . وت خۆشیده  دات، که ده  شته و به زۆرتر خ بایهسک  که موو هه
                                                                                                                      .   وایه
شی وی ئه نت به یه گهب   شته و د بهسو سک ر که هه   دایه ڕه باوه و وت له ی شتکی زۆر خۆشده وه ها، ئه روه هه
                                           . تی باشی و خراپی خۆیه  شته و باشی و خراپی ئه  وه رئه به له. نت یه گه ده

                            .                                                                                                   ڕاسته
ر  سه  نیان سورن له مه درژایی ته  به  بژیرین، که هه  سانه که و کانمان ئه وانه نو پاسه ، له وابوو، پیویسته که

                                                                    . نن یه وت زیانی پبگه نایانه و  که تکردنی شاره خزمه
.                                                                                        ن کاره و نی ئه شایه  سانه که  م جۆره ئه
تی  ی خزمه هڕ باوه و ئه  یشتونه واوی گه ته  تاکو بزانین به  وه ژر چاودرییه  ینه بت بیانخه ده ،دیدی من  به

                           . بھنن م کاره له ی واز یه ڕگه و ئه ر سه  کیش نایانخاته یههیچ جادو ن و بکه  که شاره
؟                                                                                                    وازهنان چیه  ستت له به مه

کاتک  .تی خۆیه  که سه بژاردنی که هه  یان به بر زه  ڕک به باوه و بیر  له وازهنان.  وه مه که من بۆتی ڕوونده
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و  بریشدا واز له زه ژر  له.  بژاردنه هه  به ی ناڕاست بت که ڕه باوه ی بیرو ئاکامه و ئه  گاته ده  سه که و ئه
                                                                                                . هنت ی ده ڕاسته  ڕه بیروباوه
؟                    نهۆچ وه ئه. م تناگه  وی دیکه م له م، به گه تده  که سه بژاردنی که هه  واتای وازهنان به من له

شتی چاک   له زۆریش  هنت و به زۆر شتی خراپ ده  زووی خۆی واز له ز و ئاره حه  س به زۆرکه  تۆ نازانیت، که
دانیت  ڕه باوه و ؟ له ت ڕاستی خراپ و ڕاستی ناسینیش چاک نیه باره تاندن سه ه خه کرن؟ ئایا هه ریده ببه

کان ڕاستی بت؟                                                                                  بوونی شته  بواکردن به
                          . ریکراون ی ڕاست ببهڕ بیروباوه  بر له زه  س به زۆرکه  دام، که ڕه باوه و من له.  ڕاسته  وه ئه

                                                                     رییان ناکات؟  برکردن ببه ر یان زه ئایا دز، جادوکه
                                                                         . م ت تناگه که سته به مه  له  ئستا، جارکی دیکه

  ی دزییان لکراوه سانه و که ستم له به مه. تا بدوم گه  کو شاعیرکی تراجیدی له بت، وه ده  ترسم، که ده  وه له
ردا  سه  کاتکی زۆری به  ، چونکه وه ریان چۆتهبی  کانیان بگۆڕن یان له بۆچوونه  ن زۆریان لکراوه وانه ئه

یت؟     گه ئستا تده.  که ریکردنه هۆی ببه  بته مدا کات ده دووه  مدا، مشتوم و له که تی یه حاه  له.  ڕۆیشتوه
                                .                                                                                               به
                          . ڕدا بیروباوه  هۆی گۆڕان له  ئازار و ناخۆشی ببته  ، که یه وه ئه'' برکردن زه''  ستم له به مه

                  .                                                                           یت تۆ ڕاست ده. م گه من تده
     .  ژر جادووی چژ یان ترسدا بیروڕاکانیان گۆڕاوه  سانکن له که "قوربانی جادوکردن" ی بوون به وانه ئه

.                                                                ری بت ی جادوگه گۆڕانک هۆکه موو وت هه که رده واده
. کات مان ده که تی شاره خزمه دایه ڕه باوه و وانک له پاسه  بزانین چ جۆره  تا گوتم، پویستهکو ئس وابوو، وه که
. کرت فیان لنه تاكو ین و فریان بکه  وه ژر چاودرییه  ینه بخه  وه منداییه  له  وانانه پاسه جۆره و بت ئه ده
مدا  گه  ئایا له. تن ه ناخه و هه  وه بیرناچته  له یان که تکردنی شاره خزمه  بژرین، که هه  سانه که و ئه

      هاوڕایت؟                                                                                                                     
                                                                                                                              .   به

  و له  نو پش بکه  ینه کان بخه وانه پاسه  دا پویسته] مان که شاره له[ ته خیانه  جۆره و ی ئه وه بۆ دۆزینه
جاد و  لهی  وانه میش بۆئه ی سیه بت، پش بکه وابوو ده که. خت و ئازار ڕایانبھنین رکاری سه سه
ترسن یان  ڕین تاکو بزانن ده زه  نه یانخه ژنن و ده شه ر ده که ی جاشه وانه کو ئه وه. ین ریکراون ڕک بخه ببه

ر  گه ئه.  وه ینه که رئاگر تاقیانده سه کو ز له ، وه وه زمونی ترس و خۆشیه ر ئه به  ینه خه ش الوانمان ده نا، ئمه
شی  مۆسیقا و هۆنراوه . وانکی چاکه مان پاسه که وا بۆ شاره ئه  وه  جادوهتى هریگکار ژر  خرایه سک نه که

م  الوتی و پیریدا بهنی مندای ،  مه ته  ی له وه ئه. رازن هاوته] کان نه الیه[روونیدا و دهن و له  خوندوه
  نرت و که ژیاندا ڕزیلده  له. وا نهرما وان و فه پاسه  کرت به وتوو بوو ده رکه ڕی و سه دا تپه یه وه تاقیکردنه
دیدی من،   به.  وه درته تده وت ڕه که رنه ی سه وه ئه.  وه ینه که ستین و یادی ده به ده کی جوانی بۆ ههگۆڕ مردیش

 و به  مان کردووه که بژاردنه ی هه گشتی باسی شوه  به  نده رچه هه کان وانه واکان و پاسه رمانه گالوکۆن، فه
  م جۆره بت به ده ،ڕای منش به زرن بژرن و دامه هه  م جۆره بت به ده  وه کردۆته وردی ڕوونماننه 

.یانبژرین هه  
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  وه ی ناوهو هاوڕ  وه ره دژی دوژمنی ده  ین چونکه دبکه واو ناوزه وانی ته پاسه  به  سانه م که ئه ، نیه ڕاستر
 و ؟ ئه وه نه که مده که  که شاره  به زیان  زووی هاوڕکانیشمان له ارهن و ئ که کان ب هزده دوژمنه ؟ نپارزنام ده

. واکان رمانه فهی ) ران تیده یارمه(ینن وان داماننان ناویانده پاسه  بهی  الوانه  

                                                                                                        . وم که تاڕده گه من له
واکانیش ڕازی  رمانه فه  ی که درۆیه و ، ئههدووربخهینهوی باسمانکردن  خشانه سودبه و درۆ کک له چۆن یه

کات؟  ده  

        درۆکردنک؟                                                                                                       چ جۆره
. کات ڕی پده س باوه و زۆرکه  وه گته شوندا ده زۆر  له  ن، که ی فۆینیسیه که کو چیرۆکه ، وه شتکی نوێ نیه

هاووتیان   له زۆر وت، که ودانی زۆری ده دنیام هه. دات یان نا ، نازانم ڕووده داوه ڕووینه  نو ئمه له  لره
                                                                                                          . ن ڕی پبکه یت باوه بکه

.                                                                                          یت م پده که چیرۆکه  وه ترسه  تۆ به
.                                                             م که باسیده  وه ترسه  یت بۆچی بهزان ده  وه ر بۆت بگمه گه ئه

کان ڕازی  وانه وا و پاسه رمانه فه  تاوه ره سه  من له. کاربھنم م نازانم چ زمانک به به ، وه گمه من بۆت ده
  ڕیون جۆرک بوون له تپهی پیایدا یه رده روه رکردن و پهو ف ئه  ، که که نجا هاووتیانی نو شاره ئه ،م که ده
واو دروست  ته  کكاتبوون، یدا پهوییدا  زهر ژ  لهوه  هکانیان له لوپه ک و تفاق و که چه  به انو ئه .وبینین خه

 وی بدات زهالماری  وت په سک بیه که ر هه ، مه ئه ر به له. نو جیھان  فیدانه) وان دایکی ئه(وی زه ،بوون
  . وی خۆیان دابنن زه ر برای سه  هاووتیانیش به .ن یان بکه دایکه و پاریزگاری له و ستن دژی ڕاوه  پویسته

                                .                                             وه گیته م بۆ ده درۆکه  وه رمه ترس و شه  به  بۆیه

تان  گه له  م جۆره به "کن دا برای یه که شاره  له  ئوه" بگره  که می چیرۆکه شی دووه به  م گوێ له ، به به
  وه ندکتانه نو هه  هزری کرد ،ریدی کردن ی خوا ئافه کاته و م ئه به"، وه گینه بۆده یان که چیرۆکه دوین، ده

 بن به ده ی وانه نو ئه  زیوی کرده. بووننرختر سک به که ووم هه  وان له ئه  چونکه. ن وایی بکه رمانه تاکو فه
  له  که ،ن که منداش دروستده.  کانی دیکه ن پیشه خاوه وشی جوتیار  له زیش بۆ نوئاسن و برۆن ر، تیده یارمه 

کی زین دایک و باوک ندک جار منداکی زیو له مووتان خزمن، هه ی هه وه ئه ر به م له به. چ خۆتان ده
ن واکا رمانه فه  ندیش به داوهخو. بن ڵ ده تکه  م جۆره ش به وانی دیکه ها ئه روه ، هه وه وانه پچه  بت یان به ده
بینی کی خۆیان  یه وه ر نه گه ئه. ن که وایی ده رمانه کراون باشتر فه کان تکه کانه  ی له سانه کهو  ئه  ت، که ده
ڵ جوتیار و  گه ی خۆی له گوره  به  پویسته. یی بن زه به  یا به گه نابت لهکرابت  ئاسن و برۆنز دروست  له

وان و  اسهنو پ له  وه ڕزه  کراوی ز و زیو بت به یان تکه که وه ر نه گه ئه. ن کهکاندا کار ب نده مه پیشه
. "شکت بن زوو تکده کانی ئاسن و برۆنز وانه ی پاسه شاره و ئه  ، که پشبینی کراوه. ننی کاندا دا ره تیده هیارم  

ن؟ بکه  م چیرۆکه ڕاستی ئه  ڕ به مان باوه که تی شارهویت تاکو هاو که چ ده  

.                   ڕپکراو بت شت باوه وان ده ی پاش ئه وه م بۆ مندان و نه به. م ک شک نابه یه من هیچ ڕگه
  یه م کشه با واز له. ن بده  که کدی و شاره یه  خ به دات زۆرتر بایه ش هانیانده هم ، ئه ستت چیه به زانم مه ده
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واکاندا  رمانه ڵ فه گه له و ین کداربکه مان چه ویه م زه ئه ر کانی سه وه چۆن نه  وه ینه بکه  وه بیر له بھنین
 شونک بت به. ڕین دا بگه که شاره  هیان ل شکرگاکه دوای باشترین شون بۆ له  به با. رن به ڕوه به  که شاره

وانیش  دات ئه ل ده الماری مگه کو چۆن گورگ په وه ، ر بگات رپچی که سانی سه که  ستیان به ده ی لوه ئاسانی 
  زراندن شونی پشودانیان بۆ ئاماده دامه مان بۆ شکرگاکه ی له وه پاش ئه. دوژمن و بیشکنن ر سه  نه هرش بکه

                                                                                                          یت؟  تۆ چ ده .ین که ده
.                                                                                                                    ڵ تۆ دام گه له

زت؟                         نایانپار دا هاوینرمای  گه رمای زستان و سه له  شکرگا و شونی پشودانه و له ئه ئایا
.                                                                             وان بۆ ئه  ستت خانوه به تۆ مه  ، دیاره ته به هه
.                                                                             ک بۆ بازرگان رباز نه م خانو بۆ سه ، به به

                                                               ؟  وه یته که کدی جیاده یه  له  خانوه م دوو جۆره تۆ چۆن ئه
وانی  تی و پاسه گ بۆ یارمه سه  دایهه و رم ترین کاری شوان له شه.  وه مه یان ڕوونبکه که م جیاوازییه ده وده هه
.                       کانی بخۆن ڕه کو گورگ مه یی، وه ڕه ر برستی و به به کان له گه سه .ڕابگرت کانی ڕه مه
                                                                                                              .  زۆر ناخۆشه  وه ئه

هاووتی   زیان به کان ره تیده ین یارمه یه نه .بگرین م کاره ڕێ له  هو موو توانامانه هه  ئایا پویست ناکات به
                                                 رچن؟  ده یی دڕنده زه به نکی به خاوه ی ببن به وه بری ئه له نن، یه بگه
.                                                                                                            بکرت  پویسته  وه ئه

             رچن؟                              چاک ده سکی زۆر که  وه م ڕووه ی چاک فریان ناکات له رده روه ئایا په
.                                                             سکی چاک که  یانکات به ، ده وه دنیاییه ، به یه رده روه و په ئه
کردنکی دروسته بۆ  رده روه وت په مانه ی ده وه ئه. ی گالوکۆن سپاو ئه ڕکی چه باوه  ین به که ش نه مه بائه 

كى خهدات  سکی چاک و هانیانده که  یانکات به دا ده سانی دیکه ئاستی که  ی له یه رده روه پهو  ئه .وان ئه
.زنبپار  

                                                                                                                      .  ڕاسته  وه ئه
 کان وانه پاسه دا و فربوونه  رده روه په  م جۆره ڵ ئه گه له  بچن، که  که کشه بۆ  رهم جۆ ندک به گونجت هه ده

رهاووتی  رانبه به  ئازا، خراپه چاک و وانکی زۆر پاسه  گرین ببن به یان لنه ڕگه. بت یان موکیان هه خانو
.ن که نه  

                                                                                                                         . ڕاسته  وه ئه
  سیان نابت له م، که که یه .ون مانه ده  بن ئمه سانه که و ر ئه گه ئه. بژین  یه م شوه ب به وان ده ، ئه وه ره بیرکه

سانی  که  ک بت، که یه خیره نی خانو یان زه سیان نابت خاوه م، که دووه. نی موک بت خاوه  والوه پویست به
دیان م و زیا که نج بکر جۆرک جبه  بت به کانیان ده پویسته ،م سیه  .کاری بھنن توانن به نه  دیکه
موو  م، هه چواره .کرت ر ده بۆیان مسۆگه  وه ن هاووتیانه الیه ی باجدان له ڕگه له  موچه  به ش وه ئه. تب نه

،  نیه  زه  و جۆره ین پویستیان به که فریان ده. خۆن خوانک خواردن دهر  سه له ژین و شکرگا ده له  له وه پکه
  وه ئه  ین، که که فریانده.  کردووه زر پروونیانی  ند ده وان خوداوه ئه  ن چونکه ده وی بۆده هه  سانی دیکه که  که

. ویت شون ز بکه  وانی دیکه ڵ ئه گه له و پارزیت نت نهورو ی ده یرۆزهپ  هز و ئه ر گه ئه  کارکی ببواییه
  ی ز به وانه ڵ ئه گه نابت له.  وه نه کهز و زیو کۆب وان ئه نادرت  ڕگه ماندا  که نو شاره له  وه ئه ر به له



83 
 

  که خۆیان و شاره  وه لره. بژین ک بنمیچدا ژر یه له  وه خۆنه رداخی ز و زیودا ده په ن و له که خۆیاندا ده
. وان ک پاسه ری موک و ماڵ و جوتیار نه به ڕوه به  بن به ون ده بکه ر شون موک و ماڵ و پاره گه ئه. پارزن ده
وان  کیش ڕقیان له کی و خه خه  نیان ڕقیان له مه درژایی ته  به. ک دۆست دژمنی هاووتیان نه  بهبن  ده
. کانیان ناترسن دوژمنه  ترسن له کان ده هاووتیه  ی له نده وه ئه .نن کدی داده و پالن دژی یه  خشه نه. بت ده
بۆ   کانی دیکه کو شته کان خانویان، وه وانه بت پاسه ده  م هۆیانه ئه ر به له. ن به ده  و ورانه ره به شار

ڕازی نیت؟                                               مه ئایا تۆ به. کات راری ده رقه به ش یاسا مه ئه. بکرت ئاماده
                                                                                           . ڕازیم  وه دنیاییه به: گالوکۆن گوتی
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م شی چوره به  

سک بت تۆ  ر که گه یت، ئه که خۆت ده رگری له سوکرات، چۆن به: ی بی و گوتی نتۆس گفتوگۆکه دیمه ئه
. و خۆشیشی لنابینن وانه ستی ئه ده به ؟ شار خۆیاندایه ش له تاکه یت خه ر ناکه وه خته به کان زۆر وانه پاسه
  م شتانه ئه موو نجا ز و زیو، هه خواکان، میوانداری و ئه ی دان بۆماڵ ، قوربان لی نو لوپه الر و که وی، ته زه
کرێ گیراو   کو به دا، وه که شاره کانی تۆ له وانه کی بن، پاسه خه  یه وانه له.  یه وه سانی دیکه ست که ده  به
                                               .                                                   ن که ده شار  ژین و چاودری ده

شتی  ناتوانن گه. ژین ده  ن و ساده ناکه ی زۆر کار وان بۆ پاره ئه. وێ زیاتر چیت ده وه ، له  وایه من گوتم، به
کو  یان، وهزووی خۆ ئاره  تاکو به  نیه  نده وه یان ئه پاره. ن کانیان بده دداره  دیاری به و ن بکه  ی شار وه ره ده
.                                                                                                          ن ربکه فه کی سه خه

ین؟                                         خۆمان بکه رگری له پرسیت، چۆن به ده تۆ. ش بگرین یه خنه م ڕه ئه ، با باشه
 .                                                                                                                             به
.                                      وه دۆزینه رگریگردنیش ده ی به ی پشومان ڕگه که باسه ر سه  وه ڕینه ر بگه گه ئه
  م ئمه به.  رسام بوون نیه ی سه جگه رتربن وه خته به  وانی دیکه ڵ له تاقمکی کۆمه و تهس ر ده گه ئه
م  ری له روه ی دادپه ڕه باوه و ئه  یشتینه گه  ئمه. بژی  رانه وه خته ماندا به که شاره  له کس که موو وت هه مانه ده

. کات حکومی ده ری مه نادادوه  ڕوه خراپی بچت به  ی به هشار و ئه. بت قامگیرده ئاسانی سه  دا به شارانه  جۆره
  ئمه. وت که ستده مان ده که می پرسیاره دا وه شارانه  م دووجۆره راوردکردنی ئه به رنجدان و ڵ سه گه  له
  انیشتوانی بهد  وتاقمک له  سته نیا ده ته  به .زرنین مووان دامه هه ری بۆ وه خته به  وت شارکی پ له مانه ده

)                                            28). (ین که ده  م زووانه ها باسی شاری خراپیش، به روه هه. (بننه  ر وه خته
  گرت چونکه مان لده خنه سک ڕه که. ین نگی بکه وت ڕه مانه ین و ده که رک دروستده یکه په  گریمان ئمه

  مه م وه بۆچوونی خۆمان ئه  ش به ئمه. ش کراون جوانترن، ڕه  که ره یکه شکی په به ووم هه  له  کانی، که چاوه
 ش بۆ مه ئه. چن چاو نه  له  ین، که نگ بکه جوانی ڕه  به  نده وه کانی ئه وت چاوه نامانه'' :نین گونجاوداده  به
ی  گوره  کانیدا به شه ڵ به گه  له  ، که ودا جوانه هل  که ره یکه په. بت ده  که ره یکه ی په کانی دیکه شه به موو هه

 پنیت بسه کاندا وانه ر پاسه سه ک به رییه وه خته به  ، نابت جۆره مان شوه هه  به'' .یت نگیان بکه خۆیان ڕه
،  وه نهی گودار و ز بازنی رگی مۆر و ملوانکه به جل و  زانین چۆن جوتیار به ده  ئمه. شوازیان بشونت

نزیک  کان له ره سازکه زانین چۆن گۆزه ده. کات ر سه زووی خۆی کاری له ئاره  ی و به که وییه ر زه سه ینه بیخه  

  سانی دیکه که موو توانین، هه ده  م جۆره به.  وه شیاندا بخۆنه که کردنه گۆزه ڵ گه له و نیندا  وه ورهکو
. تو شوازیان ناشونر  شتکی دیکه  نابن به  که ره سازکه و گۆزه  که مان جوتیاره م کاره به. ین ربکه وه خته به
  زیان به  کی چاک دابنت هنده چیه پینه بت و خۆشی به  یدا وریا و ژیرنه که کاره کیش له چیه ر پینه گه ئه

ر  گه م ئه به.  وه ساخنابته دا سانه که م جۆره ر ئه سه به  نده وه ین ئه که ی باسیده وه ئه. نت یه مان ناگه که شاره
 و ڕووخان ره مان به که وا شاره وان دانا ئه پاسه  بن و خۆیان به وان نه پاسه ڕاستی  به مان  که وانی شاره پاسه
    .                                         ن رکه وه خته رن و دانیشتوانی به به ڕوه به  که توانن شاره وان ده ئه. ن به ده

 -----------------------------------------------                                                                                     
 )رگ وه.( ووهبۆکرد ی ئاماژه نیا ته دا لره. کات کانی شاری خراپ ده ته سه دا باسی خه لۆگه م دایه می ئه شته شی هه به  فالتون له ئه) 28(
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بیرمان   له  پویسته  ؟بت  مان هه  قینه وانی ڕاسته ر  پاسه گه ئه بکات  دا خراپه که شاره  توانت له ک ده
  مه ئه بۆ. ین رکه وه خته مان به که موو دانیشتوانی نوشاره کان یان هه وانه پاسه وت مانه ده  چت ئمه نه

. زا و لھاتوو بن بواری خۆیاندا شاره  ن و له مان بکه که رنامه وی به یه بت په کان ده ره تیده وان و یارمه پاسه
چاکی   به  که بن و شاره ر ده وه خته به موو هاووتیان هه  وه یه م ڕگه له.  شه کانی دیکه و تاقمه  سته ده بۆ  مه ئه
                                                         .      وه تۆچاکت ڕوونکرده: و گوتی ئه. کرت وایی تداده رمانه فه

زانیت؟                                    چاک ده ، بهم که ستیپده ئستا ده  ش، که ی دیکه یه وه م ڕوونکردنه ئایا تۆ ئه
                                                 ک؟                                                               یه وه چ ڕوونکردنه

.                            ن که ن و خراپیان ده که ی ده نده کان توشی گه نده کارمه  ، که وه بکه  م شتانه تۆ بیرله
                                      کو چی؟                                                                                     وه

.                                                                                                                 ژاری سامان و هه
                                  ن؟                                                    که ی ده نده ندان توشی گه چۆن کارمه

؟             وه ی خۆی بمنته که ر کاره سه ند بوو له مه وه رک ده سازکه گۆزه  دایت، که ڕه باوه و تۆ له  

                  .                                                                                                                  نا
                               متر نابت؟                                                    تر و ب خه مه جاران ته  ئایا له

                  .                                                                                           جاران زیاتر ، له به
رکی خراپ؟                                                                                          سازکه گۆزه  ئایا نابت به

              .                                                                                                        خراپتریش
  ی به که دا ناتوانت کاره ته و حاه کاربھنت، له سازی به ی ناگرت ئامری چاک بۆ گۆزه ژاریش ڕگه ئایا هه

ببن؟                  که ن خراپ فری پیشه که ستیدا کارده ده ژر  ی له وانه کانیشی یان ئه باشی بکات و منداه
                                                                                                         .                    ته به هه
.                                          که نده می کارمه رهه به ر سه  نه که ژاری کاری خراپ ده سامان و هه  م جۆره به

                                                                                                  .                          وادیاره

مان  که نو شاره ن له ده نه کانمان ئاگاداری بن و ڕگه وانه تاکو پاسه  وه ته شمان دۆزیوه چت شتی دیکه ده  هو له
                                                                                  .                                    وه بوببنه

 کو چی؟                                                                                                                        وه
می خراپ  رهه تی و به میش کۆیالیه ی و شۆڕش؛ دووه مه اردن و تههۆی ڕابو  بته میان ده که یه. ژاری هه سامان و
.                                                                                                               ڕشۆش  وه و دیسانه

تی دژی  تایبه  به  وه نگه جه  بتوانت بچتهبوو، چۆن   مان ب پاره که ر شاره گه م سوکرات ئه به.  ڕاسته وه ئه
ند؟                                                                                                              مه وه شارکی ده
.                             ڵ دووشاردا ئاسانه گه م له ، به وه نگه جه  ک شار بچینه دژی یه  ئاسان نیه  ئاشکرایه

؟                                                                                                                  ستت چیه به مه
کان  نده مه وه کانمان دژی ده وانه ، ئایا پاسه وه نگه جه  ند بچته مه ه مان دژی شارکی ده که ر شاره گه م، ئه که یه

ستن؟                                                                                                  ڕاناوه  
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 .                                                                                                                             به
زانی  یاری نه ڵ دوو گه مشت، بتوانت له ڕه یاری زانکی چاکی شه  دانیت، که ڕه باوه و نتۆس، تۆ له دیمه ، ئه باشه
ربکات؟                                                                                              ودا شه ه ند و قه مه وه ده
.                                                                                             توانت کاتدا نهک  یه له  یه وانه له

رمای خۆریشدا لیان دات؟     گه ر به بک  له ناسه هه  به  که یه  که ستیان ڕاکات و یه ده ژر  ئایا ناتوانت له
س زیاتریش بکات؟                                                            دووکهڵ  گه ڕ له ناتوانت شه  م جۆره ئایا به
                                                                                                    .  رسوڕمان نیه ی سه جگه

 متر بت و که هه  وه مشته ڕه شه ی باره زمونی زۆرتری له ئهو زانیاری   که نده مه وه دانیت ده ڕه باوه و ئایا له
کرت؟                                                                                                     نگ چۆن ده بزانت جه

                                                             .                                                        دام ڕه باوه و له 
نگدا  جه  ی خۆیان له ی ژماره نده وه و س ئه  نده وه ئه ر دوو رانبه توانن به کانمان ده وانه ، پاسه وه م ڕووه له 

                                                 .                                                                            ستن بوه
.                                                                                            دروسته  وه ئه. تا هاوڕام گه من له
و   وه ینه ین ز و زیو کۆبکهی لگرتو یاسا ڕگه  ئمه": بنرن و بن  ی دیکه که شاره ر بۆ ر نونه گه ئه  چۆنه

سک  رکه هه ". کانمان بۆ ئوه و سامانی دوژمنه  وه ی ئمه ره به  رنه دا وه نگه م جه له  ئوه.  نیه  سودیان بۆ ئمه
                     ڕ؟                          مه  بت به ئه کات یان ڕده گکی هار شه کو سه ببیستت، وه  یه م گوته ئه

ی  جگه  شاره و ند بوونی ئه مه وه تان بکرت ده  وه شارکه ن الیه کان له مووشاره سامانی ههر  گه ئهم  به.  وایه
                                                                                                                 .  ترسییه مه

.       زرنین مه دایده  ی ئمه و شاره ڕیزی ئه  یته خهده موو شارک  ههچونکه   یه ژارانه ت هه که هو تۆ بیرکردنه
؟                                                                                                                    ستت چیه به مه

ک  ک یه نه ،ن وره ند شارکی گه وان چه ئه  چونکه  وه بدۆزینه  کانی دیکه وره گه  رهبۆ شا  ی دیکهناو بت ده  ئمه
ژارو  ککیان هه یه. نگدان نو جه ک له یه  ر رانبه به ه وشار پکھاتو دوو  ک له یه ڕاده هب  وان کک له یه ر هه. شار
ند  چه  ر به گه ئه. ک شاریان دابنیت یه  به  یه ه هه.  ی دانیشتوان جیاوازن ژماره  ند یان به مه وه وی دی ده ئه

 وا دۆست بۆ ئه ،یت تی بده سته و ده  نی پاره هب و  بیت یمان  ککیان هاوپه ڵ یه گه شارک دایان بنیت و له
  به توایی بکر رمانه وت فه مانه ی ده م جۆره ش به ی ئمه که ر شاره گه ئه. م یت و دوژمنیش که که خۆت زۆرده

  کو به ، به نیه  مه ستم ئه به نا، مه ناودارتی ناو  به. ین ڕی خۆمان بکه توانین شه ده  وه وانیشه پاسه زار هه
  یه هه شار  نده رچه هه  )29(، وه کانیشدا نادۆزیته هییر ربه کان و به نو یۆنانیه چاکتر له  مه تۆ شارک له.  وه کرده
                           ویت؟                       ڕناکه  م خاه ئه ر سه ئایا له . تره وره گه ر ڕووبه  به  ی ئمه وه له
.                                                                                                               وه دنیاییه ا، بهب
وی  ی پویست زه گوره وان به ئه.  که بۆ شاره  وه کانمانه وانه ن پاسه الیه ک لهدانانی سنور  بته ش ده مه ئه

  .                                                                                                ن که ستنیشان ده ده  که بۆشاره

 --------------------------------------------                                                                                     
زان و  نه و به  بوه ت نه نی شارستانیه بووبت خاوه ی یۆنانی نه وه کان ئه هیبۆچوونی یۆنانی  می کۆنی یۆناندا به رده سه  له) 29(

)رگ وه( . ری دانراوه ربه به  
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                                                                                                  چ سنورک؟             

 .  بت ی سنوردارده که کردنه شه گه  وا ئهبکات،  شه بت گه ک شار ده کی یه مادامه.  یه م جۆره بۆچوونی من به  به
                                                                                                    .       چاکه

ک  ناودارتی نه مان له که یی و بچوکی شاره وره ئاگاداری گه ین که رده کانمان ده وانه رمان بۆ پاسه وابوو، فه که
.ن یدا بکه که  ره ڕووبه  له  

                                                                                  .  وایه ڕه  رمانه و فه ئه

و مندای  تکر بوونیاندا ده می له که  ست به ی هه مندانه و گوتمان ئه  ، که ئاسانتره  مه له ،پشو ی که نهرما فه
کانی  وتیهمندای هاو .کرن و فربوون ده  رده روه په بۆ  کانی دیکه ی الی هاووتیه وانه کانن، ڕه وانه پاسه
  چونکه  ویستهش پ مه هئ.  وه کانه وانه نو پاسه  خرنه ده  کیان نیه موکورتیه هیچ که  ش، که دیکه
                     . مووان شارک بۆ هه  بت به ش ده که شاره.  یه تی خۆی هه ی تایبه پیشه ک کارو یهرهاووتی هه
                                                                                           .        وی پشوتر ئاسانتره له  مه ئه
کو شتکی  زن نین و به رمانی مه م فه ها من ده روه هه. ی زۆربن وه نتۆس گرنگترن له دیمه کانمان، ئه رمانه فه
                                                                           .                                                  واون ته

       چۆن؟                                                                                                                         
بینن و          کان ده خۆیان چاکه .ند و هۆشمه ژیركهسانىبه نب ، دهنفرکر  وه منداییه  ر هاووتیان له گه ئه
  ، کهنزر دابمه  نده وپه ر ئه سه بت له ربوون و زاوزکردن ده هاوسه  بۆنموونه . دراوه زانن چ شتکیان پنه ده
.شن هاوبه کاندا شته موو هه  هاوڕکان له: ت ده  

                                                                                         .                         زۆر چاکه  وه ئه
یی  ش شوازکی خوله که کردنه شه چاک بوات گه  وه زراندنیه م ڕۆژی دامه که یه  مان له که ، شاره وه دنیاییه به
سانی چاک  هک.  وه کایه هننه خش ده دبهسانی چاک و سو و فیرکردنی چاک که  رده روه په .ر به  گرته ده
     .  وه بته شیان لدهیی چاکتر وه نه .چن رده ده کانی پشوتریان چاکتر وه نه  له واریش کراو و خونده رده روه په
                         .                                                                                             ، ڕاسته به
انه و بوونه تازهو  ئهدژی   بت ، ده وه مه ئه و ر سه له. بن نه ڵ نده ن گهبت فربکر واکان ده رمانهه کورتی، ف  به

: ن دهبترسن  وانه له .مان که مه ی سیسته هۆی شواندنی شیرازه  بنه ده  ستن، که ڕاوه نهاو مامۆستا و هۆنراو
ندک ستایش بۆ  هه )30.(یبیستن ده  که رزاری گۆرانی بژه سه مجار له که بۆیه  یان الخۆشه ۆرانیهو گ کی ئه خه
ی گۆرانی گوتن کو شوازی نو به. بت ستی شاعیر گۆرانی نوێ نه به مه ،چن وابۆی ده. ن که ده  یه م گوته ئه

 له  شه ڕه هه  مۆسیقای نوێ بت چونکه  ن لهبت ئاگایا کان ده وانه پاسه. نابت ستایشی بۆ بکرت  مه ئه. بت
گۆرانکاری  ب بهی شوازی مۆسیقای شارک  ره باوه و ئه  ته یشتومه ت، گه دامۆن ده. کات مان ده که مه سیسته 

        .  وه دا نوێ نابته که یاسای شاره  له
-------------------------                                                                                                            

                                                                      .   ریگرتوه وه  وه ئۆدیسه  فالتون له ئه  کی هۆمیرۆسه یه هۆنراوه ڕید  مه ئه )30(

                            



88 
 

.                     وه نه که رزده وری خۆیاندا به چوارده  به شورا  هۆنراوه مۆسیقا و  کانمان به وانه پاسه وو،واب که
.                                                                     کات سده]  که شاره[  وه وانه ب ئاگایی ئه  لهیی  ڕه به
                                  . نت یه س ناگه که زیان بهنیا بۆ لدان و گوگرتن  قا تهسیمۆ ،کو بین ، وه به

.  ب زیانه کاتنه کانی ژیان داگیر نه نگاو الیه هه  به نگاو بت و ههنه  رش و بو یی په ڕه به یتاكو ئهكاته
  به وایی رمانه ی فه ر یاساو شوه سه  کاته ش کارده السارانه کات و کی داگیرده تی خه نی تایبهژیا  ككات
                                                                                  .  وه گرته تی ده واوی ژیانی گشتی وتایبه ته
؟ یه ی هه م ئاکامه ئه  
                                                                                                       . تی یه بۆچوونی من هه  به
.        یه رشتیکردنی یاسایی هه رپه سه  باسمانکرد، یاری مندان پویستی به  تاوه ره سه  کو له وابوو، وه که
سانی  بوون که وره گه  بکرن،  ئایا که رده روه په  جۆره و یی بت و مندان به ڕه کانیان به ر یارییه گه ئه

                                                                                                         چت؟  رده چاکییان لده
               .                                                                                              رناچن نا، چاک ده

] دیاریکراو[ی ن، فری مۆسیقا و هۆنراوه که وی یاساکان ده یه بن په کاتک مندان فری یاریکردنی چاک ده
ر  گه ئه  وه شه وانه پچه  به.  وه نه که کان چاک ده خراپه کان و کاره ه بن و هه ده  وره چاکی گه  بن، به ده

                                                      . چن رده خراپ ده زرابتن مه انهیاساکانمان د ر سه کانیان له یارییه
              .                                                                                                          ڕاسته  وه ئه
.                                        وه دۆزنه کانی پش خۆشییان ده وه ی نه هک ناوچوه له  ریته نه  م هاووتیانه ئه
                       کو چی؟                                                                                                    وه
دایک و   ستت، ئاگای له ریان هه به نگ بت، له دا بده وره گهئاستی   الوک له  چ کاتکدا پیویسته  کو، له وه

                     ؟ ش وت و زۆرشتی دیکه سوکه پ کردن، هه رگ و پو له باوکی بت، قژدانان، جل و به
                                                                                                                       .   وایه به

. وه ینه ڕۆن ناتوانین گلیان بده دن و ده  شتانه  م جۆره ئه. ینیاسایان بۆ دابن وابزانم پویست ناکات  
          ؟                                                                                                  وه ینه چۆن گلیان بده

.  که سه ر که سه  نه که کارده  تاوه ره سه  و فربوون له  رده روه وت په که رده نتۆس، ده دیمه رجۆرک بت، ئه هه  به
                                                               چت؟  خۆی ده  له  ، که نیه  هو ری ئه هانده سک ئایا که
                                                                                                                     .      ره هانده

.                                              چاکی یان خراپی به  واوکردنی مرۆڤکی نویه ش ته رده روه ئامانجی په
                                                                                                           .                 ته به هه

.                                                                                       نا دانه  شتانه  جۆره و یاسام بۆ ئه  بۆیه
                                                                                                        .  ج یه ت به که هۆیه
بریندارکردنی  و ، کرکاری  بۆنموونه بازاڕدا  له کی نی خه وابوو، توخوا پم ب، بازاڕ و کاسپی، به که
                        زرنین؟  دا یاسایان بۆ دامه که شاره لهدان  رهاو پ زراندنی دادگا کدی و شکات کردن، دامه یه

  کانیان به چاکی کاره  چۆن بهننازهدی چاکن خۆیان  وانه ئه.  باره له مرۆڤکی چاکدا نا ر سه حوکمدان به
                                .                                                                                    رن به ڕوه



89 
 

.                                                             وه کو خۆیان بمننه ر یاساکانمان، خوابکات، وه گه ، ئه به
ی چاک ئاکامک  وان، به بۆچوونی ئه  به  وه یه ڕگه و له .ن که ده ر سه گۆڕن و کاری له بوو یاساکان ده ر وانه گه ئه
                                                                                                                         . ن گه ده
کان  خشه زیان به  کاره ر الساییان وازله به له ی خۆشانه نه  مرۆڤه و کو ئه وانیش، وه ئه  ، که یه وه ستت ئه به مه

.                                                                                                        ن که فتارده ناهنن، ڕه
.                                                                                                                           وایه به
 .یان ناکات که خۆشییه ی نه رمانکردن چاره ده؟  نیه ، وا یه یریان هه وام ژیانکی سه رده به سانه که  ۆرهم ج ئه
ی  وه رمانکی چاکتر بۆ چاک بوونه ڕوانی ده ش چاوه میشه هه. ڕوات وخراپی و ئاۆزی ده ره شیان به که خۆشیه نه
.ن که یان ده که خۆشیه نه  
.                                                                                                  ژین واده ، سانه که م جۆره ئه 
 و زۆر خواردن،  وه خواردنه  له وازبیت   بۆنموونهنن؟  دوژمنی داده  به ت ی ڕاستیان پده هو ئه  نیه یر سه 

. کاتن ناات چاره ک رسازییه تهش رمان و نه هیچ ده. نھنب ی  مه ت و ته هوه شه  
                               .                                                                                             نیه یر سه

                                  .                                                  دا نیت سانه که م جۆره ڵ ئه گه له  وادیاره
.                                                                                          یاندانیم گه ، له وه دنیاییه به  
پی خرا  ی به و شارانه نابینیت ئه ؟ بژین  م جۆره مان به که شاره یانیهاووتی  شدانیت، که وه ڵ ئه گه له
کاتی ناخۆشی و مردندا   ن له که ده هاووتیان  چن؟ داوا له ده  یوهڕ به  م جۆره به  راره رقه واییان تدابه رمانه فه
ی  وانه وتوی ڕژم و ئه شونکه سانی زمان لوس، دا که م شارانه هن؟ ل ده تکنه  که تی ڕامیاری شاره سته ده
.     نرن ن ڕز و زانا و ژیر داده سانی خاوه که  به ن  هک وت ده سوکه کان هه داره تمه سته ی ده گوره به
                                                                          .  وه مه ده تی ده بت من ڕه م جۆره رشارک به هه

 ند سه بونیانت الپه تی و ئاماده ؟ ئایا ئازایه هون چی که ده  شارانه  م جۆره ی شون ئه سانه و که ی ئه باره ر ڕات ده
                                                                                                                  ؟   نیه
. ونتوڕاستی لھا واکانیان به رمانه زانن فه واده وندتان ه ی خه هه  زۆرینه ی وانه ، ئه به  
زانت چۆن  سک خۆی نه گونجت که بۆچوونی تۆ ده  ؟ یان به وه ییت پیایاندا دته زه ؟ چۆن به ستت چیه به مه
؟     رزه ش پ به ی بن بات شهپ  کاتبخۆی  کو زانی وه کی نه خه  ڕ به م باوه پیوت، بهبرزی  به  

                                                                                  .                            وه مه نا، وابیرناکه
نن و دوایی  داده  سانی دیکه وان یاسا بۆ که ئه. یرن سه زۆر  سانه م که ئه . به ق مه ریان دڵ ڕه رانبه وابوو، به که
ب  به  وه نهدۆز باسمانکردن ده  ، که]نوبازاڕ[ی و فوفنه ک بۆ ئه یه چاره  شدان ڕگه ڕه باوه و له. یگۆڕن ده
                                                         )31.( یان بیوه) هیدرا(رکی نیا سه وان ته ئه  ی بزانن، که وه ئه
؟ن توانن بکه ده  کاره و یا ئهئا  

.         کات ماندوونه  وه هیاسای  م جۆره هخۆی بنو شارکی چاک و خراپیشدا یاساساز له م  گه من واتده  

 --------------------------------------------                                                                                         
)    رگ وه.( وه ڕونه ی ده جگه  له  ی دیکهر س سه ری ببی دوو سه  که،  گوایه.  یهیی یۆنان فسانه دوکی نو ئه هیدرا) 31(   
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ئاسایی   کی به شاری چاکیشدا خه  له. ڕوان ناکرت وتکی ل چاوه ستکه هیچ ده . شاری خراپدا بسوده ون له
                                                                              . ون که کان ده زراوه دامه  ریته شون یاساو نه

                                                               ین؟  ڵ یاساداناندا باسیبکه گه دا، له لره  یه هه  چی دیکه
        . تستنیشان بکر ده  دلف چاکترین یاسا ماوه] رستگای په[پۆلۆی نو م بۆ ئه ، به ماوه نه  هیچ بۆ ئمه

                                                                                                                     ؟   چیه  وه ئه
ند  داوهبۆ خو کانی دیکه تگوزارییه و خزمه كردنرستگا دروستکردن و قوربانی په  هندییان ب یوه ی په یاسایانه و ئه
  م جۆره ی ئه باره زانیارییمان له  ئمه. بۆیان  کردنه بۆ  مردوناشتن و چاکه و  یه هه  وه کانه مانه کان و قاره دوه و

 و ی ئه وه دنیام له. هو ڕینه کانی پش خۆمان بگه وه نه بت بۆ ده  وه یانه باره بۆ زانینیش له.  نیه  وه شتانه
                 )32. ( یه زانیارییه و ی ئه چاوهر سه ردک دانیشتوه به  ر تاشه سه ڕاستی جیھان له ناوه  ی له خوایه
.                                                                                           ین وابکه  ، پویسته ت جوانه که گوته

ممان ڕووناک  رده به با  نهک ب چرایه م بۆ نگاوی دووه هه. زرا ی تۆ دامه که ریستون، شاره ، کوڕی ئه ئستا باشه
.  یه ری هه ری و نادادوه کودا دادوه  تاکو بزانن له  ش بانگ که وانی دیکه ئه پۆلمارکۆس و و ت براکه. هبكاتهو

پی   سانی دیکه ر خواکان و که یان نادادوه  ره ی دادوه سه که و ئه  گرنگیش نیه . وه کانیان بدۆزنه جیاوازییه
                                                                                 . بزانن

و  تۆ خۆت به. ڕیت دواییدا بگه  نت دا خۆت به تۆ به.  کی نیه یت واتایه که ی تۆ باسیده وه ئه: گالوکۆن گوتی
                                                                                                . ری بپارزیت دانا دادوه  سه که

.                                     تی تۆیه یارمه  م پویستیم به م، به که ج ده ی خۆم جبه که نه ، من به ڕاسته
                                   .                                                                       م ده تیت ده من یارمه

  به  زرابت پویسته دروستی دامه  مان  به که شارهر  گه ئهبۆچوونی من،   به.  وه بیدۆزمه  وه یه م ڕگه هیوادارم له
         .                                                                                      واوی شارکی چاک بت ته

.                                                                                                                       پویسته
                                       .  ری تی و دادوه تی و ئازایهند زانایی و مامناوهله  پ شارکه  ، که ئاشکراشه

.                                                                                                                       ایهئاشکر
؟                           وه ته ماندۆزیونه نه  ئمه  ، که یه وانه ئه  ی ماوه وه بت، ئه ی هه تانه سه م خه ر ئه گه ئه
                                                                                                                    .    ته به هه

.   یه هه  وه یه باره  شتکی ناڕک له  وادیاره.  یهزانایی  چاکانه و کک له یه.  کردووه مان ئاماژه چوار چاکه  ئمه
                                                                                                        ؟                 چیه وه ئه

؟                               نیه وا.  حوکمدانی چاکی تدایه  چونکه زانایی  له  مان په که شاره  وه مه که وابیرده
                                                                                              .                            وایه به

ن  ده کی حوکمی چاک ده زانین خه ک نه ، نه وه ی زانینه ڕگه  به  چونکه زانین  له  حوکمدانی چاک جۆرکه
                                                                      .                                            کاندا شته ر سه به
 ---------------------------------------                                                                                             
ها          روه هه.  ردک دانیشتوه به تاشه ر سه له  رکی بۆ کراوه یکه ستگای دفیدا پهر نو په له  ، که یهۆپۆل ستی ئه به ن مهفالتو ئه) 32( 

                                           )رگ وه( . ڕاستی جیھاندایه ناوه  له  رستگایه په و دابوون ئه ڕه باوه و کان له یۆنانیه        
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                                                                                                .                         ئاشکرایه
                                                                              .  یه دا هه که شاره ند جۆرک زانین له م چه به
                                                                                                   .                    وه دنیاییه به
؟                    کات ده سهقامگير کات و حوکمی چاکی تدا مان زانا ده که شارهکان  زانیاری دارتاشه ئایا  

.  نیه نا، وا  

.                  ایی دانانرتزان  ی به که وابوو، زانیارییه که.  هزایی شاره  و زانیارییه دارتاشییدا ئه له  

.                                                                                                             بگومان دانانرت
                                                             ؟        چیه  وه کانی دیکه ی برۆنز و کانه باره  زانیارییمان له

   .                                                                                                                             وا نیه
؟                                                               زاییه ش شاره وه ئه  وه ی کشتوکاه باره  ی زانیارییمان له ئه

                                                                                                                  . چم من وابۆی ده
نیا  ته و بت نه  وه شتکه  هیچ تاکه  به ندی یوه په  ، که یه هه  که شاره کی هاووتیه زانینک الی  ئایا جۆره

                                                  بت؟  هه  وه و ناوه  وه ره ده  له  که شارهپاراستنی   ندی به یوه په

                                     .                                                                                 یه بگومان هه
تی؟                                                                                                  یه ؟ ک هه چیه  زانینه و ئه
               .دمانکردن وزهواو نا وانی ته پاسه  به  ، که یه هه  وایانه رمانه و فه و الی ئه  هیوانتی زانینه پاسه و ئه
                                                                      ناسنت؟  پده  وه که ی شاره باره  چیت له  م زانینه ئه

                .                                                      زانایی  له  رت و پهک حوکمی چاکی تدا ده  شارکه
                         وانی ڕاست؟  ر یان پاسه ، ئاسنگه یان زۆرتره ماندا ژماره که شاره  ک له هاووتیه  چ جۆره
  .                                                                                                                 ر زۆرتره ئاسنگه

  ش جۆره مه که  م ژماره ئه.  متره وای که رمانه ی چینی فه زانایی ژماره  له  و په  ی سروشتیه شاره و وابوو، ئه که
                                                                . دمانکرد ناوزه]  فه لسه فه[زانایی  به  ، که یه زانینکیان هه

.                                                                                                               هواوی دروست ته  به
م نازانم چۆن  به. تی یه ماندا هه که شاره  زانین ک له ده . وه مان دۆزییه یه چاکه چوار و کک له ئستا، یه
                                                                                                                        .  وه دۆزیمانه

    .                                                                     ی ئاشکرایه که وه ی دۆزینه بۆچوونی من، ڕگه  به
.               وه بدۆزینه  یه ماندا هه که شاره  له یان ته هس م خه ی ئه وانه ئه  نیه دژوار  وه لره  

   چۆن؟                                                                                                                         
؟                      وه نگه جه  چنه ده  که شاره بۆ  نین، که  هاووتیانه و کرن ئه دهادئازا   ی به وانه ئه  

                                                                                               .  نیه  سی دیکه وان زیاتر که له
. نب ترس نه  نکانی بپارزن فرکراو ڕه باوه  یه هه انتی سته دهی  وانه ئه  .ئازایه  که شاره  
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                                                                                                 تی دانانیت؟  ئازایه  به  وه ئه
     .                                                                             وه ی بکه دووباره  تکایه. م واوی تناگه ته  به
.                                                                  وه خۆهشتنه  له  تی جۆرکه ئازایه  ، که یه وه ستم ئه به مه

                                                                                                    ک؟         یه وه هشتنه چ خۆ
و   وه ش هشتنه مه ئه. دات ترسی هانیده ر مه رانبه به  وه رده روه ی په ڕگه  ی یاسا له یه وه هشتنه خۆ و ئه

  .              زوودا و ترس یان خۆشی و ئاره  نجه شکه ژر باری گرانی ئه  له  دانه و کۆنه  یه "بوا"پاراستنی 
                                                   . م که راورد ده ا بۆتی بهڵ شتکی لکچود گه یت له زبکه ر حه گه ئه
.                                                                                                   یت راوردی بکه م به که زده حه
ند  چه  به و بژرت ده هه خوریترين کات سپی  مۆردهی  که نگی خورییه ی ڕه وه ئه]  خومخانه  له[زانی ده تۆ

شتن،  نگ کرا به ڕه  م جۆره ی به خورییه و ئه. مژت ده یی هه شنه  به  نگه ڕه و ئه  که خوریه. یبات کا ده یه پرۆسه
  .  وه بته ادهی ک که نگه کرابت ڕه نگ نه ڕه  م جۆره ک به خورییه. ناڕوات ی که نگه ڕه سابونیش ت شتن به نانه ته

                                                                                      . ڕوات ی ده که نگه زانم، چۆن ڕه من ده
رزش  مۆسیقا و وه و  هۆنراوه  کردنیان به رده روه کانمان و په وانه بژاردنی پاسه ش بۆ هه ، ئمه وابوو، تبگه که
سروشتکی ئاسایی و   ی وه ئه ر به له: بوو  مه ی کردمان ئه وه ئه. کردن  مان بۆ ئاماده پرۆسهمان  هه
ری چاکی ف  مژی، به ی هه که نگه ڕه]  که سپیه[ و چۆن خورییهک بوو توانییان، وه کی چاکیان هه یه رده روه په

کو  سابونک، وه  هیچ جۆره  وه ناخیانه  ک چووهجۆر  بت بیپارزن به ده  ی، که شتانه و بوایان به. یاساکان ببن
شتن  ک بۆ یه سابونک یان سۆده  موو جۆره هه  ها چژ له روه هه.  وه کاته ترس کای نه و زوویان چژ و ئاره

 تی ئازایه  ناون به دایناون یان داینهدا یاسا وشتانه ئه موو ی هه وه ئاستی هشتنه  له  م هزه من ئه .  هزتره به
                                                                   . نت پم ب ی داده شتکی دیکه  ر تۆ به گه ئه. نم داده

کانیش  ڵ و کۆیله الی ئاژه  یت، که ڕی ڕاست ناکه م تۆ باسی باوه ده  نده وه نیا ئه ته.  من بیرکی جیاوازم نیه
          . تی دانا نیت ئازایه  به  مه تۆ ئه.  داوه نه ریھه سه  وه کردنیشه  رده روه وون و پهئاکامی فرب  و له  یه هه
.                                                                                                            واوی ڕاسته ته به  وه ئه
.                                                                                         ی تۆدام که  ڵ بۆچوونه گه وابوو، له که

.         یت که ڕاست دهتی  ئازایه  ۆرک لهند ج باتی باسکردنی چه تۆ له  

ت  باره ان سهم که وه ئستا لکۆینه. ین که تی ده ئازایه یدرژی باس  به  یت جارکی دیکه زبکه ر حه گه ئه
.                                                                                               سه ی گوتمان به وه ئه.  رییه دادوه

                .                                                                                                 یت که تۆ ڕاست ده
.           رییه دادوه  مان، که که وره گه  ی و ئامانجهتند مامناوه:   وه بیدۆزینه  ماندا ماوه که شاره  شت له جۆر دوو

         .                                                                                                                      ڕاسته
ری؟ دادوه  نته یه ین بمانگه ندییا بکه ڵ مامناوه گه له  ه ی مامه وه ب ئه  به  یه ک هه یه ڕگه  

  پشدا به  وت دی من ڕابگریت له ته ر ده گه ئه.  وه یا بدۆزمهتند پش مامناوه  ری له وت دادوه نامه. من نازانم
                                                                                      .             ڕێ یا بگهتند دوای مامناوه
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.                                                                                   ڕم گه دواییدا ده  گرم و به من دی تۆ ڕاده
                                                                                     .                         وه رموو، بیدۆزه فه
.           وت که رده نگی یان هارمۆنی ده کو هاوئاهه یت، وه ماشای بکه ته  وه لره.  وه یدۆزینه ئه  

                                                        ؟                                                       وه که چ ڕوویه  له
                                 .کاندا زووه چژ و ئاره ر سه به  تگرتنه سته ده .م سیسته  له  ندتی جۆرکه مامناوه

کلیلی   به  یه م گوته م ئه ، به یه ستکیان هه به چ مهمن نازانم . ن که دی ده ناوزه "ڕاگرتن -خۆ" کی به خه
  ؟ نیه وا. نن ندتی داده مامناوه

                       .                     واوی وایه ته به

ی ڕ و  ی الوازه وه گرت، ئه و خۆی ڕاده  هزه ی به وه ؟ ئه بازی نیه  گاته "ڕاگرتن -خۆ"ربینی  ئایا ده
                                                                               . نرن خۆڕاگر داده  ک به کو یه گیریت، وه لده
     .                                                                                                                             وایه

شی چاک  موو تاککدا به روونی هه نو ده  له  مان بۆ دیاریبکات، که وه دات ئه وده هه  که ربینه ، ده مه له  بجگه
وترت  دهپی ،بات ی ده ڕوه  گرت و به شی خراپدا ده ر به سه ت به سته شی چاک ده کاتک به.  یه و خراپ هه

                                                                                                                 ."ڕاگرتن -خۆ"
  کردنی تاکه رده روه ی پههۆ  دا به که چاکه  شه ر به سه تی به سته ده  که خراپه  شه ر به گه ئه  وه کی دیکه الیه له
دی  زار ناوزه رمه ن شه یا ڕه به و سکی دۆڕاو که  به ،بت سانی خراپدا هه ڵ که گه وتی له سوکه هه و  وه که
  .ن که ده

.                                                                                                                   واوی وایه ته به
تۆ   هردا گیراو سه تی به سته ی ده خراپه  و شته ئه. بینیت ی تدا ده مه ئه  مان بکه نوکه  کی شاره ماشایه ته
                                                                                     . نیت ی و خۆڕاگرتنی دادهتند مامناوه به

.                                                                     یت ڕاسته که ی تۆ باسی ده وه م ، ئه که ماشاده من ته
کان  تکاره ، خزمهنو مندان و ژنان له کانی کان، ئازاره کو چژه وه ،زووی جیاواز ئاره زو سک حه کههموو هئستا

                                            . تبین ده] ژین تیدا ده یه ی کۆمهی نزم پله له[ی ئازادن  وانه ی ئه و زۆربه
                                                                                              .                     ڕاسته  مه ئه
.                                       نو سنوردار  کانیان ساده زووه ئاره زو حه  بینت، که ش ده سانه که و ها، ئه روه هه
سروشت چاکن و چاکترین   به  سانه که و ئه  چونکه  کراوهرشتیان  رپه وان سه یشتنی ئه ی تگه گوره به
                                                                                              .   شیان بۆکراوه رده روه په
                                                 .                                                                      ڕاسته وه ئه
  ژماره رز و به به  سه زووی که زو ئاره زانایی و حه  کان به نزمه  سه کانی که زووه ئاره زو وابوو، نابینیت حه که
                                                                                رشتیان کرابت؟  رپه کان سه مه که

.                                                                                                                    بینم ده  وه ئه
 . یه ی ئمه که شاره گرتبتکاندا زووه زو ئاره ر حه سه تی به تهس بت ده ڕاگر هه ر شارکی خۆ گه ئه  وه م ڕووه له
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.                                                                                                                        واوی ته به 
  ؟                                                                                 ندیش نیه مامناوه م هۆکاره ئه ر به ئایا له
   .                                                                                                                             وایه

وایی  رمانه فه ر سه ک جۆر بیروڕایان له وایکراوانی شارک یه رمانه وا و فه رمانه ر فه گه ، ئه مه له  بجگه
                                                           ما هاوڕانیت؟  گه ئایا له.  دایه ی ئمه که شاره لهوا  بت، ئه هه
.                                                                                                   تا هاوڕام گه واوی له ته به
واکان  رمانه الی فه له ؟ وه دۆزینه ندی ده کامیاندا ژیانی مامناوه  ون له ڕکه  م خاه ر ئه سه هر هاووتیان ل گه ئه

        کان؟                                                                      وایکراوه رمانه یان فه

                                                                      .                             ردووکیاندا هه  چم له بۆی ده
             .                                       چت نگی ده جۆرک هاوئاهه  تی لهند بینیت چۆن مامناوه دا ده لره

                                                                                                                           چۆن؟ 
مان ئازاو  که و شاره روونه شکی ده به  به ر ککیان سه یه ر هه  ، که وه تی و زاناییه ی ئازایه وانه پچه  به  چونکه
ی  وانه کان، ئه کان، الوازه توانت هزداره و ده ئه.  یه هه کاندا شه موو به نو هه ندتی له ن، مامناوه که زانا ده

ک  یه موویان بخات و ههڕک  وه یان سامان بت پکه  ژماره  وه شه هزی له به  وه ڕووی ژیرییه نوانیاندان له له
] روونی ده[نو کاندا و له چاک و خراپه  نه نوان الیه له  وتنه م تکایی و ڕکه ئه. بن  وه گۆرانی پکه

.                                                        نرت ی دادهتند مامناوه به کاندا وایکراوه انهرم واو فه رمانه فه
.                                                                                              ی تۆدام ڵ ڕاکه گه واوی له ته  به

ماندا  که ارهش  له کاندا چاکه نو چوارجۆره مان له س چاکه ،ی ئستامان بیروڕاکه ی بۆچوون و گوره ، به باشه
                 مان چاکتر نیشانبدات؟ که شاره تا تکردب باسماننه  وه ته ماوه ک یه چاکه  چ جۆره.  وه ته دۆزیوه

                                                              .                                 رییه دادوه  یه چاکه و ئه  ئاشکرایه
 .                                                                                                                             دیاره 

وی  ین و هه شاربده حه] بۆنچیر[ڕاوچی  کو دا، وه که نو دارستانه خۆمان له  وابوو، گالوکۆن پویسته که
وی  هه بت و وننه] دا که دارستانه[اریکی نو ت له .چت رنه ستمان ده ده ری له ین، تاکو دادوه یشتن بده تگه

        .                                                     ئاگادارم بکه  وه ر پش من دۆزیته گه ئه .ین ی بده وه دۆزینه
                                . یت وم و تۆ نیشانم بده ر شون تۆ بکه گه یبینم ئه م باشتر ده بوو، به واده  خۆزگه

.                                                                                                         وه وابوو، شونم که که
.                                                                                    یت وی بکه ر پشه گه وم ئه که هشونت د
.   ڕان دژواره گه  وه تاریکه  م شونه له.  ره و پسبه  چه] مان که شاردانه حه خۆ[م شونی  م، به که ده  وه من ئه
.                                            ین ستپبکه مان ده که ڕانه بت گه و ده  یه م جۆره به ديكهشکانی  هشون
.                                                                                                        ریکی خۆشه به خه  وه ئه
                                                                                        .        ین مژه گه  ئمه ،بت ر وانه گه ئه
                                                                                                             ؟  وه که چ ڕوویهله 
  ش گاته مه ئه.  مان بینیوه و نه  قاچمان ئاوه  له  وه مانه که شته تای گه ره سه  ڕین له گه دواییدا ده  ی به وه ئه

قاچی خۆمان  ر ماشای به ته  ئمه. تی یه وه ستیه ده  به  ڕت، که گه دوای شتکدا ده سک به که زۆرجار.  بازییه
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                                          .                          وه ماندۆزییه نه  بۆیه مانوانی دوور ده کرد و نه
                                                                                                                 ؟  ستت چیه به مه
                                     .    زانیوه ین و پمان نه که ری ده باسی دادوه  مژه له  ئمه  ، که یه وه ستم ئه به مه
                                                                            .  درژه  که می پرسیاره بۆ وه  کییه و پشه ئه
                                                  . یه کی هه یم واتایه ی من ده وه ، ئه و بزانه  وابوو، گوێ بگره که

ر  گه ئه. راربت قه ر ماندا به که نو شاره له  باسمان کرد و گوتمان پویسته  ، که یه وه ری ئه دیدی من، دادوه  به
  سروشت بۆی ئاماده  به  دابنرت، که  یه پیشه و ر ئه سه بت له ده  كهسه ر جارک گوتمان هه ند بیرت بت چه  له

                                                                                            . گونجت ده یا گه و له  کراوه

.                                                                                        ند جارک باسکرد مان چه وه ئه،  به
 و تکه کاری خۆت و  به  سانه ری هه دادوه ،ش گوتمان و ئمه مان بیستوه انی دیکهس که  ، له وه مه رو ئه سه له
                                                         . کدییا ناگونجن ڵ یه گه له  ، که یه سانه که و  پیشه و کردنی ئه نه
                                                                              .                                       ، گوتمان به
؟            چیه  مه م بۆ ئه گه زانیت به ئایا ده.  رییه ی خۆی کاری بدرتت دادوه گوره به  سه که ر وابوو، هه که

م بنازانم، پ   .                                                                                                         
]. کرت نه ی بۆ ئاماژه[ وه مایه  مه دا ئه که شاره  تی و زانایی له ندتی، ئازایه ی مامناوه وه وابزانم پاش دۆزینه

کان  چاکه  له س جۆر ی وه ها گوتمان پاش دۆزینه روه هه .  که ی شاره وه کردن و هشتنه شه بۆ گه  ش هزکه مه ئه
                  . کردبت باسماننه  وه ته ری ماوه دادوه

   .                                                                                                                             به
ر  سه  وته که ده  مه ئایا ئه. خات رده مان چاک ده که انی دی شارهو ئه ب بهک  یه چاکه  بزانین چ جۆره  ئاسان نیه

ردی و  به کانمان و نه ه ڕایه گوێ  وانه ی پاسه وه یان خۆهشتنه؟ نکا وایکراوه رمانه واو فه رمانه وتنی فه ڕکه
کان،  مندان، ژنان، کۆیله  کک له یهر هه ی وه ر ئه سه  وته که واکان؟ یان ده رمانه مانتیان؟ زانایی فه قاره

کار  نو  نه خه ستنه ستن و ده کاری گونجاوی خۆیان هه  کان به وایکراوه رمانه واکان و فه رمانه کان، فه بازرگانه
                               ؟                                                       نیه  بۆچی ئاسانه  ؟  وه کدییه ئیشی یه و
ر زانایی،  رانبه مان به که هاووتیانی شاره  سک له که ر کان بۆ هه گونجاوه  وت، دانانی کاره که رده ده

.              کات زراندنی شارکی چاک ده شداری دامه وان زۆرتر به ستت و له وه ندتی ڕاده تی و مامناوه ئازایه
                                                                                                                   .  وه دنیاییه  به

ری دانانیت؟                                       دادوه به  ستاوه ڕاوه  وانی دیکه ر ئه رانبه ی به یه م چاکه ئایا تۆ ئه
                                                                                        ].                رییه دادوه[تی واوه ته  به
دانانیت؟    که دادگای شاره  ر له دادوه  واکانت به رمانه تۆ فه.  ماشای بکه ته  م جۆره به یتر ڕازی بوو گه ئه

                                                                       .                                                    بگومان
کرت  ری نه س ببه داگیر بکات؟ یان که  سکی دیکه س ماڵ و سامانی که که نابت ن رناکه رمان ده ئایا فه

                                         .                                            وانه ئامانجی ئه  وه تی؟  ئه یه ی هه وه له
   .                                                                                                                             به
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                  .  رییه کرت دادوه وت نه ی زهتی ل یه ی هه وه ئه ی خۆی بکات، سک پیشه ، که وه نهم بۆچوو له
.                                                                                                                             ڕاسته
چی و  ینهپ  وت ببت به ر دارتاش بیه گه ئه. هاوڕایت  م خاه ر ئه سه مدا له گه و پم ب، تۆ له  وه ره بیرکه
  که شاره  زیان به بت ههی  که پیشه ردوو ، تاکک هه وه کانیان بگۆڕنه له لوپه دارتاش یان ئامر و که  چی به پینه
                                                                                                      نت؟  یه گه ده

.                                                                                                         نت یه زیانی زۆر ناگه
نگی بۆ  کی ده بت خه ند  مه وه ده ، ، بازرگان ساز سروشت پیشه  بهسک  ر که گه دام ئه ره و باوه م، من له به
ر  دادوه وت ببت به وانک بیه ، یان پاسه وه کانه وانه ی پاسه سته نو ده  دات بچته وده و هه هزه یان به ن ده ده

  که ستت شاره هه  جیاوازانه  کاره موو هه و به  سه که و یان ئه  وه بگۆرنه کانیش له لوپه وا و که رمانه یان فه
                              .                                                     بات و ورانی ده ره به

                                                                                                            .  ڕاسته
   )) .33تخش به ترین زیان ده  وره گه] دا کۆمه[ی  م س چینه نو ئه له] کان پیشه[وکردنی و تکه  وه گۆڕینه

                                                                                                                             .  تهڕاس
؟                                                     که بۆ شاره  ترین زیانه وره ری گه دانیت نادادوه ڕه باوه و تۆ له ئایا
.                                                                                                                        ته هب هه
ری  دادوه: توانین بین ده جۆرکی دیکه  یان به  رییه نادادوه] کان پیشه[الوکردنی و تکه  وه وابوو، گۆڕینه که
شمان پ داد  که شاره و رییه دادوه  مه ئه. ستن کاری خۆیان هه  وانان به ران و پاسه تیده رمهیا بازرگان ،  دایه وه له
                                                                                                                   ؟  نیه کات، وا ده
.                                                                        نیه  و چی دیکه  رییه دادوه  وه بۆچوونی منیش ئه  به

ری  دادوه  به و  وه کاندا دۆزییه موو تاکه و ههن مان له ته م حاه ئهر  گه ئه . ین ناده  مه ر ئه سه واو له بیاری ته
رییدا  دوای دادوه  دا به شونکی دیکه  بت له ده وه یهدۆزرا ر نه گه ئه. ین ده ش بیاری خۆمان ده دانرا، ئمه

دا  وره شتکی گه  ری له دادوه گوتمان بینینی  ئمه. ین واوبکه مان ته که وه ین توژینه ده وده ئستا هه. ڕین بگه
ی باسمانکرد  وه ئه ئستا،. زراند ش چاکترین شارمان دامه ئمه. شار بوو  یه وره گه  شته و ها ئه روه هه.  ئاسانتره

. لمنت سه مان ده که دا ڕاستی بۆچوونه م کاره وتنمان له رکه سه. پنین یسه سدا ده که ر تاکه سه دا به م شاره له
ن موو الکا ههنین ابتور  گه ئه.  وه تاقیکردنهژر   ینه مان و بیخه که بۆ شاره  وه ڕینه بت بگه گونجا ده ر نه گه ئه
پ ئاگریان  ین و له ده کدا ده یه  به  وه ئاگرکردنهدار بۆ   پارچه چۆن دوو ک ، وهبكهینراورد  به  وتوانه رکه سه
                      . گیرسنین ری داده ش دادوه ، ئمه وه بته لده
                                                                              .  رتومانهگ ی یه ڕگه و ر ئه سه تۆ له

درت؟                           ک ناویان پده یهو  چن یان جیاوازن کدی ده یه  و بچوکن له  وره ی گه شتانه و ئایا ئه
.                                                                                                            نک کویه وه  

--- -------------------------------------------                                                                                   
    کان و وانه واکان، پاسه رمانه فه:  ریاندا داناوه سه کان به شکردنی کارکردن و پیشه ی دابه گوره  ی به فالتون س چینی کۆمه ئه) 33(

          و تاقمی بازرگان و کرکاران و      سته موو ده هه  چونکه  تره وره گه  ژماره  به  ی دیکه که دوو چینه  م له چینی سیه. ران کارکه     
                          )گ وه. ( وه گرته جوتیاران ده 
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                              . نک کو یه وه  وه رییه ادوهڕووی د  له ری دادوه ر و شارکی پ سکی دادوه وابوو، که که
.                                                                                                                       کن کو یه وه
  باسمانکردن و به  ستت، که وه ڕاده  چینهس  و کک له یه ر ی گونجاوی هه ر پیشه سه له  که ری شاره م دادوه به

                                                                                  . ندی و ئازا و زانامان دانان مامناوه
                                  .                                                                                    ڕاسته  وه ئه
.                                  نین بۆ داده مان ناوی هه بت رووندا هه ده  ی له شه س به و ر تاکک ئه گه ئه

                                                                                                                     .  پویسته
یان نا؟                      یه ی هه شه و س به روون ئه ده ئایا:   ین ئاسانه وت بیکه مانه ی ده پرسیاره و دا ئه لره

 موو هه ؛ت ده  ، که بت دا هه کۆنه  نده په و ک له دام، سوکرات، ڕاستیه ڕه باوه و له.  بۆ من پرسیارکی ئاسان نیه
                                                                                                  .  ارهشتکی چاک دژو

مکی  نادات وه  ی ئستامان ڕگه و گفتوگۆ که بۆچوونی من، ڕچکه  ت بهیبت بزان م، گالوکۆن ده به.  دیاره
ی پشومان  ی گفتوگۆکه گوره توانین به ده. ر به  ر بگرینهکی درژت یه ڕگه  پویسته. وت ستکه دروستمان ده

                                                                                                          .  وه ش بدۆزینه که مه وه
؟ تی که ند ده سه په  که مه ئایا وه  

                                                           .        سه تاکو ئستا بۆ من به

                                                                                               .  سه دا بۆمنیش به ته م حاه له
                                                        .                              وام به رده و به به ران مه وابوو، نیگه که

ی کو  له.  یه روونیدا هه ده  له ش ، س به که کو شاره ، وه ئمه  کک له یه ر ی هه ڕه و باوه ئه  یشتینه گه  ئمه
ن و  کو تراسیه سانی، وه شاردا الی که  رزی له به  وره  زانت سک نه که  بازییه هاتوون؟ گاته  شانه م به ئه  وه تره

بۆ  کان کان و میسرییه و الی فینیشیه  نیه  وه م جیھانه به ندی یوه ویستی بۆ فربوون په خۆشه ، هن نی سکیسیه
                                                                                                                 .  نیه  پاره

                               .                                                                                                 نیه وا
     .                                                                                        یشتنی دژوار نیه و تگه  وایه  مه ئه

.                                                                                                                           بگومان
؟ ئایا  یه کاری خۆی هه  شه به ر ین؟ یان هه که روون ده کانی ده شه موو به هه  به  م کارانه ئایا ئه.  م دژواره به
و   وه خواردنه ز، چژ، خواردن، بوون، حه ش بۆ توڕه کانی دیکه شه بهو   ی فربوونه رچاوه روون سه ده  هشک ل به

  مه ستت؟ ئه ده هه  کاره و به]  وه کانیه شه موو به هه  به[روونمان ین ده وت کاریک بکه مانه ؟ کاتک ده سکسه
                                                                   .  وه مان ڕوونبکرته ر ڕۆشنایی گفتوگۆکه به له  دژواره

.                                                                                                             وه مه که منیش وابیرده
                                                                        ؟      نکن یان جیاواز کو یه وه  شانه م به بابزانین ئه

     چۆن؟                                                                                                                         
ر  گه ئه. ستت هه کارکی دژ  به مانکاتدا هه له و بت هه  وه یه که دژه  ندی به یوه وت په شتک نایه  ئاشکرایه
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.                                                                                            باشه  وه رووندا بدۆزینه ده  له  مه ئه
                                                           .                                                   م ، چی ده وه بیرکه
ب                                                                                                                            .     
                                                   ستاویش بت؟            بجوت و وه ک کاتدا یه  گونجت شتک له ده
  .                                                                                                                            رخ نه

ستا  سک  ڕاوه که  ڕاست نیه. کات مان نه دواییدا توشی کشه  نین تاکو لهزر مان باشتر دامه که وتنه ڕکه با
شکی  جو و به شکی ده دا به لره. جوت و ده  ستاوه و ڕاوه ری بجونت  بین ئه ست و سه بت و ده

؟                                                                                                      نیه وا.  ستاوه وه  

                                                                                                                               .  وایه
  ک له یه ستاون یان پچکه ڕاوه  وه خولنه ی ده رانه و سه ئه  باسیکات، که  کانه زیره مان که بژه  ر گوته گه ئه

رازی   ئمه ، یی دروسته موو جونکی بازنه ش بۆ هه مه ، ئه وه خولنه رده کانی هه ره ت سهست شونکدا ڕاوه
.  یه یان هه ر و چوه وه ته  وه سوڕنه ی ده وانه ئه.  نیه ستاو مان کاتدا وه هه ی بجوت له شه به و ئه  چونکه نابین

.  وه جونه یی ده بازنه  شدا به که چوه نو له. ون دا ناکهوال ئه م الو ستاون و به یاندا وه که  ره وه ئاستی ته  له
.                                     ستاو دانانرن وه  ون به دابکه  وه پ و ڕاستدا، پیش و پشته ی چهال ر به گه م ئه به

                                                                                                    . چین راست بۆی ده  ئمه
ک  یه  کانی خۆیاندا له نو دژه  کان به ی شته ڕه و باوه ئه  نته یه نامانگه .و نامانشونت ی ئه که هشتا بۆچوونه

                                .                                                                                    رن کاتدا تپه
.                                                                                                ره و باوه ئه  نته یه و من ناگه ئه
م  هئلمنین،  سه کان نه ناڕاستی بۆچوونه  که یه  که ین یه که درژی باسینه  ی به وه ئه شدا، بۆ مه ڵ ئه گه له

بت  ڕاست نه  م بۆچوونه شت ئه ده  وین، که که شدا ڕده وه ڵ ئه گه مان کات له هه. یننهدادڕاست   هب    یه گریمانه
. ناوبچن کانمان له و ئاکامه  

                                         .  وین که ڕده  وه ئه ر سه له

،  وه تدانه بوون و ڕه زین، خواستی هه ژوورچوون و دابه: کان بن جوتی دژه  هم شتان دانیت ئه ڕه باوه و ئایا له
؟                                                                                                               وه رگرتن و دانه وه
                                                                              .                                  دژن  مانه ، ئه به
 تۆ ناییت ؟  وه ڕیزیانه  یته ویست ناخه و کان زووه تینوتی و ئاره یت؟ ئایا برستی، چ ده  وه انهم ی ئه باره  له
ر ویستی شتکی  گه ئه. یبت دات هه هود وت و هه ی ده شته و ئه ،شتک بت  زووی له سک ئاره روونی که ده

تک له کو چۆن که ، وه یه و شته زووی ئه روونی ئاره کی ده مادامه بدرکدا  ئاستی وه  سمی پرسیار
                                                          .  وه مته چه ده  شته و ستھنانی ئه ده ویش بۆ وه ، ئه وه پاڕته ده
   .                                                                                                                             ایهو
وت  نایه  وه یه ڕیگه روون له ده  کان نین، که دژه  مانه کردن چین؟ ئایا ئه زوونه و ئارهکردن  نهز ویستن، حه ی نه ئه

                                                                                   نی ناکات؟  خاوه  ت و خۆی بهب شتکی هه



99 
 

                                                                                                                           .  ته به هه
تینوتی موویان دیارتریش برستی و  هه  له بن ک هه زوویه ئارهند  ی چه ڕه باوه و ئه نته یه نامانگه  مه ئایا ئه

                                                                                                                                بن؟ 
                                                                                                           .                      وایه
                               ؟                                 وه خواردنه  میان له خواردن و دووه  له]  زووه ئاره[میان که یه
                                                                                                          .                   به
زووی ئاوی  بت ئاره تینوی ده] سک که[کاتک  ؟ بۆنموونه یه که زووه تی ئاره ک بابه یه ت تینوتی ئایا بۆ باره سه

رماییدا  کاتی گه  کات؟ ئایا له ده]  وه خواردنه[تکی بابه  چ جۆرهکورتی  به ان زۆر یام ی رم، که سارد یان گه
میش  و که  ئاوی زۆره  زی له زۆرتینو بوو حه  کات؟ که رم ده گهئاوی رماشدا سه  زووی ئاوی سارد و له وون ئارهر ده
ن بۆچی خوارد  له  جگهیان برستی، ب  وه خواردنه  له  خودی تینوتی بجگه، مان کات هه ؟ مه ئاوی که  زی له حه

شتکی دیاریکراو  زووش بۆ و ئاره  تکی سروشتیه کان بۆ بابه زووه ئاره  کیک له یه ر هه  م جۆره به . نیه  دیکه
و خواردن بۆ   وه زووی خواردنه رمان لبشونت و بت ئاره سک سه ین که ناده وابوو، ڕگه که. ری سه  ته خراوه

کی  و مادامه  زووی شتی چاکه سیک ئاره که موو هه  ، گوایه هاتوه  ووه ش له مه ئه.  چاکه و خواردنی  وه خواردنه
  )34. (ی چاک وه زووکردن بت بۆ خواردنه بت ئاره وا ده ئه  زووه تینوتیش ئاره

                      .       چووه  که کات ڕاست بۆ کشه باسیده  م جۆره ی به وه ئه. کن کو یه کان وه زووه ئاره موو هه
نیا خۆیانن  ته  ی به وانه ئه.  یه هه  وه کدییه یه  ندییان به یوه کین په نده ی هه تانه و بابه چم ئه م وابۆیده به
.  یه هه  وه خۆیانه ندییان به یوه په  

                                              .                                                                        م من تناگه
                                             تر بت؟  وره گه  شتکی دیکه  بت له ده تره وره و گه زانیت، ئه ده

                          متریش؟                                                                                 که.  ته به هه
.                                                                                                                             به
                              ؟                                                                         ی بچوکتره وه له  تره ره گه
.                                                                                                                             به

                                         ؟  ی بچوکتره وه له بت ترده وره ؟ یان گه که بچوکتره  له   تره ره گهجارک 
.                                                                                                                      وه دنیاییه به

 خراتر و هواشترن،ن، گرانتر و سوکترن،  ر و نیوه رانبه م و زۆرن، دووقات به ی که شتانه و ش بۆ ئه مه ئایا ئه
                                                                       ش نابت؟  کانی دیکه موو شته رم وساردن و هه گه

.                                                                                                                          بگومان
   زانینکی. بین فریده  ، که یه شته و ؟ زانین زانینی ئه وه ردا ساخنابته سه یان به مه کانی زانین؟ ئه ی جۆره ئه

-----------------------------------------                                                                                           
دواییدا   له  ، که کارهناوه ی به ندانه لماندنی لۆجیکمه سه  فالتون جۆرک له دا ئه م لره بکه  و خاه بۆ ئه  هئاماژ م که زده حه) 34(

و   کییه مه کی هه یه واژه سته م، ده که کی یه پشه:  پکھاتووه  واژه سته س ده له   لماندنانه م سه ئه.  دی کردووه سیلۆجیزم ناوزه  ریستۆ به ئه
       )رگ وه. (یان ئاکامه کهم و  دووه کی پشه
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و  جیاوازه  وه کانی دیکه زانینه  له  وه الرسازییه ی ته باره  ، زانین له بۆنموونه.  ته تکی تایبه بابه  به ر ت سه تایبه
                                                                                              . نرت الرسازی داده زانینی ته  به
.                                                                                                                            ته به هه

                                                                 ؟   جیاوازی زانینه  مه ئایا هۆی ئه

  .                                                                                                                             به
 ت؟ زانینکی تایبه یکات به ده  ندییه یوه و په ئه و  یه هه  وه تیه شتکی تایبه  ندی به یوه په  ، که ش نیه وه ئه ر به له

                                                                      ؟  کانی زانین ڕاست نیه موو جۆره بۆ هه  مه ئایا ئه
.                                                                                                                             ڕاسته

 . یه هه  وه کدییه یه  ندییان به یوه کان په موو شته من گوتم هه. یت بوو، هیوادارم ئستا تبگه مه ستم ئه به مه
ندروستی یان  ی ته باره  زانیاری له  بۆنموونه.  یه هه وه  خۆیانه  ندییان به یوه نیا خۆیانن په ته  ی به وانه ئه
چاک و   نابت به  وه و خراپه  ی چاکه باره  زانیارییمان له.  نیه وتن خۆش که ندروست بوون و نه ته  وه خۆشییه نه

کی  نده ت و هه ش تایبه و شته ، ئهزانین  بت به ده  وه ی شتکه باره  له کاتک زانیین  یه وه ستم ئه به مه. خراپ
                . ند تمه ابیهزانینکی ت  به یکات ش ده مه ئه. کی نده ت و هه زانینکی تایبه  بت به ویش ده بت، ئه
.                                                                                                         ڕاسته  وه ئه. م گه من تده

                                ؟                                                     نیه  وه شتکه  ندی به یوه ئایا تینوتی په
.                                                                                             یه هه  وه وه خواردنه ندی به یوه په
می،  زۆری و کهم تینوتی بۆ  به.  یه هه  وه ته کی تایبه یه وه خواردنه  ندی به یوه ت په تینوتی تایبهوابوو  که

.                                                                                 یه وه نیا بۆ خواردنه ته  چاکی و خراپی نیه
            .                                                                                                       واوی وایه ته به
ی  که ته و بابه ره به  زووه و ئاره و ئه ی نیه  کی دیکه زوویه ، ئاره وه خواردنه  له  روونکی تینو، بجگه ده

.                                                                                                               نت ده پایپوه
                                                                                                               .  وه دنیاییه به
ک  یه  له  شه به و گوتمان، ئه  ی نادات؟ ئمه که الماردان بۆ شکاندنی تینوتیه وی په بت هه کی ههر ڕگر گه ئه

                                                                                                     . یدا ناڕوات که دژه  کاتدا به
.                                                                                                                    ، ناڕوات به
. تی هخۆی  ستیشی له کاتدا ڕووی ده ک یه  هاویشتندا له کاتی تیر  ن، تیرهاوژک لهبی  یه ه ، هه م جۆره به
.                             هو شی ڕووی له ی دیکه که سته هاوێ و ده ی ده که ستک تیره ده  توانین بین، به ده
                                                                 .                                                    واوی وایه ته به

؟                                               وه بخواته وت ئاو ندک جار مرۆڤی تینو نایه بین هه  ئایا ڕاست نیه
                                                .                                                           دات ڕووده ، ڕاسته

کات و  یان الدروستده وه زووی ئاو خواردنه ئاره  ، که روونیاندا نیه ده  گوترت؟ ئایا شتک له ده  وه باره  چییان له
                         گرت؟                                                                 یان لده ش ڕگه شتکی دیکه

                                                                                                                      . چم بۆی دهیوا
          ؟    خۆشی نیه ستکردن و نه ش هه که وه زووی خواردنه ئاره و وه ئاکامی ژیری و بیرکردنه  هک ئایا ڕگره
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.                                                                                                                           وادیاره
قوت  ده هه  ی لوه وه رووندا ژیری و بیرکردنه ده  ی له شه و به ئه. شی جیاواز دابنین به دوو  به  وانه ئه  باشتره
. ین که دی ده زوو ناوزه ئاره  به و  چون و چژه هه ز، برستی، تینوتی، ی حه رچاوه سه ش ی دیکه که شه به. ههۆش
                                                                                                 .  یه کارکی ژیرانه  وه ، ئه به
 ئایا . بوونه ی توڕه رچاوه وترت گیان سه ی دهی پ شه به و ئه.  وه ینه که کدی جیاده یه وون لهر ی ده شه به م دوو ئه
                                                                                           چت؟  ده  شه م دووبه له

                                                                                .                              چت زوو ده ئاره  له
دا  که ژر دیواره  به  وه پیرایۆسه  گلیون به لونتیۆسی کوڕی ئه. گونجت ده  م باسه بۆ ئه  م شتکم بیستوه به
کان  ماشای الشه کرد ته زی ده و حه ئه. بینی دا که الده ی جهرپ به  کانی له ی مردووه ڕۆیشت و الشه ژوور ده و ره به

ڵ  گه ک له یه ماوه بۆ. کردن ماشای نه ته ورگا ڕووی خۆی وه  وه ئه ر به له .م زۆری پناخۆش بوو بکات، به
کانی  سته ده. ریدا زاڵ بوو سه به زوو م ئاره به رچاوی سه  کانی خسته سته ده .مشتومی بوو  وه ناووه خۆیدا له

کان جوانی  ره که  ی خراپه ڕن ئه بگه ادوای خۆتان  به: کانی کرد و گوتی ماشای الشه ته و چاوی البرد ر سه له
                                                                                                        .  وه تان شاردۆته م ناوه ئه

.                                                                                                 ستوهم بی م چیرۆکه من خۆم ئه
                                                 . کات ڕ ده زوو شه یی دژی ئاره ندک جار توڕه لمنت هه سه ده  وه ئه
  سه که و ئه و  وه جونه ده  وه ی هۆشه وانه پچه  کان به زووه ئاره بینین ندک جار ده شدا، هه وه ڵ ئه گه له
م  به. گرن کده یه] زوو دژی ئاره[دا هۆش و گیان روونیه ده  نگه م جه نو ئه له .بت ده  ن توڕه که زار ده رمه شه
                 . و ڕگری بن ک بگرن زوودا یه ڵ ئاره گه بینیت گیان دژی هۆش له نه  یه وانه له

.                                                                                                               م بینیوه نا، من نه
  چاک بت، که  سه که و ئه  ؟ ڕاست نیه ی هناوهج به  ، که وه بکاته  خراپه  کاره و سک بیر له چی ڕوودادات که

چت؟                                 نه هه و ئازاریداوه و ر زومی لکردوه وهسکی داد بکات که  وه ست به ر ههمت که
 .                                                                                                                             ڕاسته
؟                                              سک زومی لکردوه ی که ڕه باوه و ئه  بگاته  مه ی ئه گهج  هبت ل دهچی 

وام  رده ی به که بوونه  توڕه وت که رده ی سه و کاته ؟ ئایا تاکو ئه نابت و توڕه ناکو  وه اوهن  ئایا گیانی له
یانابت؟  گه گ و شوان له کو سه ی وه که چاکه  نه الیهمرت  یان نه  وه یباته نابت؟ تاکو نه  

وانیش،  ئه  واکان دانا، که رمانه گ بۆ فه کو سه کانمان، وه ره ده دا یاریده که شاره ها له روه هه.  یه وجۆره گیان به
                 .                                                                         که کو شوانن بۆ شاره وه

                                                                  .  ش بگره مه گوێ له. یت گه م تده که سته به مه  تۆ چاک له
                               ؟                                                                                                چی
  پشتر گیانمان به له  ئمه. ی باسمانکرد وه چت جیاوازتر بت له ده  وه له گیانمان دانا  ی به شه به و تی ئه چیه

دا گیان زۆرتر خۆی  که روونیه ده  نگه نو جه له  ین چونکه که زووبت و ئستا نکۆی لده کو ئاره شتک دانا، وه
                                                                                             . خات ڵ هۆشدا ڕکده گه له
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.                                                                                                                    واوی وایه ته به
ن یان  زوو هه ش؛ هۆش و ئاره رووندا دووبه نو ده ک شتن؟ ئایا له ردووکیان یه ههیان   جیاوازه  وه هۆشه  ئایا له
ست  نقه ئه  کان به ربازه سه کان و مان؛ بازرگانه که ی دانیشتوانی نو شاره شوه روونیش به یان دهش؟  س به
کردوون؟                              ی نه نده کی خراپیش گه یه رده روه په و ری هۆش دانراون ده یاریده  به  وه پکه
                                                                                                      . م بت شی سیه بت به ده
                               .                                  لمنن بسه وه هۆشه  ی له که رجک جیاوازییه مه  به.  به
 ژیم ڕۆ که یه  ئاسانی له  شدا گیان بهمندا  ت له نانه ته.  دژوارنیه]  وه هۆشه  له[ی که لماندنی جیاوازییه سه
        . تو که رده کانیان تدا ده کییه هۆشه  بن پوانه ده  وره گه  که ،س م زۆرکه به. بینرت ده  وه دایکبوونه له

:     ت ده  لمنت، که سه هد  م ڕاستیه ئه  هۆمیرۆس .  یه کانیشدا هه ه نو ئاژه له  مه ئه. چویت  که کشه بۆچاک 
ی  پوانه  یه شه به و کات ئه ده ی بۆ هۆمیرۆس ئاماژه دا ی لره وه ئه". دوان  وته هڵ دیا ک گه له سنگی خۆی کوتا و"

.                                        شی نیه بت و پوانه ده توڕه  ، که وه شه به و له  جیاوازه . یه هه  و خراپه  بۆ چاکه
.                                                                                                                       ڕاسته  وه ئه

 .وتووین ڕکه بت دا هه که شاره ند چینمان له ی چه وه ر ئه سه و  له  وه ته مان دۆزیوه دا، ڕگاکه ، لره ئمه
.                                                                           شی تدایه کان به ی چینه ژماره د قه روونیش به ده

                                                                      .                                                        ڕاسته
                               .   یه ی خۆی هه و جگه] چین[شدا که ارهش  له  ی زانایه تاکه و ، ئهبین  وابوو، ڕاسته که
                                                                                                                    .  ڕاسته  وه ئه

؟                                                                                نیه  م جۆره به مان رهسکی ئازاو قا ئایا که
                                                            .                                               بت  م جۆره به پویسته
.                                   بت ر مان دادوه که کو شاره بت وه ده  و مرۆڤه م ئه ، گالوکۆن، من ده مه له  بجگه

                                                  .                                                              ش پویسته وه ئه
ئیش وکاری خۆی  به  سه که ر هه  چونکه  راره رقه ری تدا به مان دادوه که ارهش  بچت، که بیر  شمان له وه ئهنابت 

                               .                                                                                    ستت ده هه
.                                                                                                             بیرمان ناچت له

   .  چاکهو  ر دادوه روونی کاربکات ی ده که زابوه  شه ی به گوره به  ئمه  سک له که ر هه  بزانین، که  پویسته
.                                                                                                                  وایه  ته به هه
 ون بکات و ببت بهرو تی ده رایه نونه  داهاتوو ناسه ی زانا و وه ئه ر به له کی شی هۆشه به  نیه وابوو، باشتر که

                                                             کانی بت؟  رمانه چی فه گیانیشی مل که و وا نهرما فه 
.                                                                                                                    وه دنیاییه به

دا  که شه به نوان دوو نگی له هاوده وه کی دیکه الیه رزش له و وه ک الیه له  هۆنراوه سیقا وکردنی مۆ ئایا تکه
 ؟  وه نه کان همنی ناکه ونه مه خه  ناکات و چیرۆکه رده روه ی جوان په وشه  کی به شی هۆشه به ؟ دروست ناکات

                                                                     .                                             واوی وایه ته به
یدا  په بۆ پاره   ن، کهیب زوودا ده رئاره سه  تگرتن به سته فری ده  م جۆره به  شه به م دوو کردنی ئه رده روه پاش په
  وه چژه  ی زۆر بهک یه راده  خۆی به ن تاکوی که رشتی ده رپه سه. روونه شی ده ترین و چاوچنۆکترین به وره گه کردن
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ی  شه و به ئه ينهناد  ڕگه .کان بگرت سوڕانی کاره هه  له  بت ڕگه هز نه به و وره ش گه نده وه ئه .کات ماندوونه
         .                                                             رگرت ت وه سته دهو انهنرادوایی رمانه بۆ فه

                                                                                                                           .    ڕاسته
  ن؟ هۆش به کی چاک ناکهکار  وه ره کانی ده شدا دژی دوژمنه روون و له پاراستی ده  له  شه به م دوو ئایا ئه

.         ون که یان ده واکه شوین بیاری پشه و نگت جه ده  مانانه قاره ستت و گیانیش ده ک ههی چا خشه نه
                               .                                                                                     ش ڕاسته وه ئه
ی نین و هۆش ئازای داده  بهئاستی ئازار و خۆشیدا   ک لهخۆڕاگررووندا  ده له  شی گیانه به ر به دیدی من، له هب
  .                                                  بت لیان بترست یان نا ده  کات، که ده  وشتانه یانی ئه به

                                                             .                                                                  ڕاسته
 مهئ هنت بۆده  وه کانه خشه سودبه  ی کاره باره  زانیاری له کات رده ده  که یانه به  ش، که بچوکه شه و به ئه ر به له
                                               .                                                      ین که دی ده هۆش ناوزه  به
                                                                                                                 .  واوی وایه ته به

واو  رمانه بت؟ فه ندی هه ناوهژیانکی مام تنادتو سک که نيه روون  ی ده شه م س به نگی ئه ودهر ها به ئایا له
ن؟                                                       که رنه و شه ی دژی ئه ئاکامه و ئه  نه گه کان ده وایکراوه رمانه فه

                .                                            یه جۆره و ش به که ارهو شس  که  ندتی بۆ تاکه ژیانی مامناوه
.                                                                                ره ین دادوه که ی باسیده م جۆره سکیش به که
          .                                                                                          ربت دادوه  ، پویسته به

؟                                                               جیاوازه  وه که ری نو شاره دادوه  دا له ئمه  ری له ئایا دادوه
                                                                                                    . جیاوازیان دانانم  من به

                              .  رین ناویان به کان له بۆ کشه  وه ڕانه گه  توانین به بت ده هه  مه ر گومانمان له گه ئه
                                                                                                               .      کام کشه

و زیوی ندک ز  و هه یه ی ئمه که شاره کو کردن، وه رده روه سروشت و په  سک به ر بین که گه ، ئه نهبۆنموو
                               ی کردبت؟          کاره و ئه  و نیه کو ئه ی وه سه و که له  بجگه چت ک بۆی ده.  دزیوه
                                                                                           .                                  س که

ن  که هاوڕێ کانیان ده  ت له ی خیانه وانه ، ئه وه کانه ، دزه وه رستگاکانه ی په ته چه  کی به ندییه یوه ئایا هیچ په
                                                                                   ؟  یه ن هه که ده  که شاره  ت له یان خیانه

.                                                                                                                           خر نه
                                                                 ؟    ی بوانیهج ،وتنیش ها بۆ سوندخواردن و ڕکه روه هه

بت؟                                                                                                                     چۆن ده
  وسته هه  جۆرهو  ڕیزی ئه  ۆرتر لهز ندیش رامۆشکردنی خوداوه دایک و باوک، فه  گرتن له نه زیناکردن، ڕز

.                                                                                        نم موویاندا دایده ڵ هه گه له. نت داده
                               ناست؟               کاری خۆی هه روون به ده  له  شه به ر هه  ، که نیه  وه ی ئه ئایا هۆکه

.                                                                                                                 هۆیه  وه ، ئه به
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یت؟                 ڕ گه ری ده بۆ دادوه کی دیکه بۆ هۆیه  که شاره  کدا و له نو خه کو هۆ، له ، وه م هزه له  بجگه
.                                                                                                                خر بگومان نه  

ئستا مانبوو  هه  وه رییه وازی دادوهت و ش ڕه ی بنه باره  له مان که زراندنی شاره تای دامه ره سه  ی له ونه خه و ئه
.                                                                                         دی  ند هنامانه ی خوداوه یاریده  به
     .                                                                                                             واوی وایه ته به

چتی  کاری پینهو  هیچی سروشت پینه  ی به سه که و ئه  ،دروسته  ی داماننا، که مایه بنه و بگومان، گالوکۆن، ئه
. ری دادوه  له  که یه ش ونه سانی دیکه که بۆ  م جۆره دارتاشی بکات به و  سروشت دارتاشه  ی به وه بکات، ئه

                                                                                         .                 خشه سودبه  مه ئه ر به له
                                                                                                                           .  وادیاره

  سه که و ئه  ی، که وه ، به یه هه  وه کانه سه ناخی که  ندی به یوه رحاڵ، په هه  به . یه م جۆره ری به ڕاستیدا دادوه له
کاروباری ] بوونی[شکی نادات به ر ڕگه دادوه.  ی دراوهپ] سروشت  به[ ، که شه شته و نی ئه تی و خاوه خۆیه
خات و  ڕکی ده  و دانراوه ی بۆ ئه وه ئه. وبن کان تکه شه ئیشی به رت یان کارو به  ڕوه به  شکی دیکه به
رز و  ی مۆسیقا به کو س جۆری نۆته روونی ، وه ی ده که شه س به ر خات و هه خۆی ڕک ده. کات رشتی ده رپه سه

  له. نت یه گه ئاکام ده  کانی به کاره  م جۆره به. کات نگ ڕیزده هاوده  که ره ی پوه گوره ندی به نزم و مامناوه
  رانه خۆی دادوه کان ته تایبه  یان پیشه ش، کاری ڕامیاری له خدان به کاندا؛ بازرگانی، بایه هموو کار هه
ی  کارانه و ئه  دایه ڕه باوه و له. کات دا ده گه یان له ه مامه  وه واوه ی تهک زانیارییه کات و به وت ده سوکه هه

  .زانینه کات نه ده] ش که رییه نادادوه[ی پشتگیری نهو زانی ئه . یه رانه شونت نادادوه و ده ی ئه که نگیه هاوئاهه
.                                                                                         واوی دروسته ته به  مه سوکرات، ئه

  .  ین درۆ نیه که ی باسیده وه ئه  وه ریمان دۆزیبیته ر، شارکی پر داد و دادوه ر توانیبتمان دادوه گه وابوو، ئه که
                                                                                                                     .   نیه نا، درۆ
                                             .                                                                               پویسته

.                                                                             ینڕ گه رییدا ده دوای نادادوه  ، ئستا به باشه
                                         .                                                                               بگومان

 کردنی ئیش و تکه .]رووندا ده[کانی شه نوان س به نگی ناوخۆ له جه  له  ری جۆرکه ، نادادوه وه دنیاییه به
ش  کانی دیکه شه وایی به رمانه و فه روون تاکو ئه دژی ده  شانه به و کک له و یاخی بوونی یه هکان شه کاری به

.  وایه رمانه چینی فه سروشت له  ش به ی دیکه که شه ، به یه سروشت کۆیله  به  که یاخی بووه. بکات
دا  ک وشه یه  ی له که کورتیه  یان به  زانینه یی، ترسنۆکی و نه ڕه ری، به نادادوه  شانه م به رلشواندنی ئه سه

            .  یه خراپه

                                                                                                   .                  خراپن  وانه ئه
ش  رانه و نادادوه  رانه جیاوازی نوان کارکی دادوه  ری ئاشکرابت له ری و نادادوه دادوه] واتاکانی[ر گه ئه

                                                                                                                        . ین گه تده
     چۆن؟                                                                                                                         

.                                                  ش له خۆشین بۆ ستی و نهندرو کو ته ، وه رانه و نادادوه  رانه کاری دادوه
؟                                                                                                                وه که چ ڕوویه له
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.                                                     ۆشیخ و خراپیش نه  وه کایه هننه ندروستی چاک ده شتی باش ته
.                                                                                                                       ، وایه به

یدا نابت؟                                         په ری لوه ش نادادوه رانه ری و نادادوه دادوه ، رانه ئایا کاری دادوه
.                                                                                                                  وابت  پویسته
  سروشتیه  نگییه م هاوئاهه ی ئه وانه پچه  به .ندی وستمهندر هۆی ته  بته ش ده کانی له نگی توخمه هاوئاهه

                                                                                                 . بت یدا ده خۆش په نه ، وه شه
                           .                                                                                                 ڕاسته

م  ریش شواندنی ئه ؟ نادادوه رووندانیه کانی ده شه نگی به هاوئاهه  ری له قامگیرکردنی دادوه وابوو، سه که
  ؟                                                                                                             نیه  ندییه یوه په

.                                                                                                                         دروسته
ش  خراپه. روون رانی ده بارودۆخی باش وخۆش گوزه و ندروستی ته  جۆرک بت له  وت چاکه که رده واده
                      .                                                 روون بت نی دهبوو بارودۆخی خراپ و زه و خۆشی نه
  .                                                                                                                        ستهاڕ وه ئه

                               ؟                      و خراپیش خراپه  هۆی چاکه  ژیاندا نابته ن لهگرتی چاک ئایا ڕگه
                                                                                                                          .   وایه

 و ئه  ، گرنگیش نیه كاتهدترخش سودبه ژیان  رانه کی دادوهداخۆ کار ،ی بزانین خاه و ر ئه سه  ئستا دینه
.                                                                       بناسین  سه که  

.  بازییه گاته ،من ری بۆ ری و نادادوه دادوه] واتاکانی[ یشتنمان له پاش تگه  یه وه م لکۆینه سوکرات، ئه
موو  هه ،ستدا بت رده به  ی زۆری له وه بت، خواردن و خواردنه کی زۆری هه یه سک پاره ر که گه ئهت  نانه ته

.  که ژیانی بکه  واوهشی ش کی سروشتی له ردبت، مادامهرک وایی مسۆگه رمانه تکی بۆ فه سته ده  جۆره
روونی  ده ری بپارزت، نادادوه  و خۆی له تری بکا قامگیرکردنی دادوه موو شتک بۆ سه هه  سه وکه ر ئه گه ئه

                                                                                                        ژی؟  شوابت چۆن ده
. یشتوین ی گهژ پیبینکی دوور و در  پاش ڕگه  ناهنین، که  وه شدا واز له مه ڵ ئه گه له.  بازییه ، گاته به

.                                                                                           ین ناکه کاره و رگیز ئه بگومان، هه
      .                                     وه وت لیان بکۆمه مه من ده  ن، که هه  ند فۆرمی خراپه چه  وابوو، بزانه که

.                                                                                             وم، باسییان بکه که من شونت ده  

بن،  ر هه ده به  ژماره  ی له و خراپه  نیا جۆرک چاکه ماندا ته گفتوگۆکه  وت له که رده واده  وه که نیگایه  گۆشه  له
                                                                          .  ین باسبکه  خراپانه  و فۆرمه چوار له  پویسته  که

      چۆن؟                                                                                                                         
                               .        تب روونیش هه کان جۆری ده ڕامیارییه  ستوره ی ده د ژماره قه وت به که رده واده
     ند؟                                                                                                                           چه

.                                                                                        روون  پنج جۆر ده ،ستور پنج جۆر ده
چین؟                                                                                                                         وانه ئه
سک  واکاندا که رمانه نو فه ر له گه ئه.  یه ناوی هه ویش دوو ئه. باسمانکرد  ئمه  یه ستوره و ده وان ئه کک له یه
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سیش زۆرتر  ک که یه  له. کرت د ده ردانی ناوزه پاشاگه  به رابکرت رقه کانی به رمانه نویاندا فه له
                                                             .                  رستۆکراسی ئه  بت به ن ده وایی بکه رمانه فه

                                                                                                                          .   ڕاسته
ر  گه ئه. ن وایی بکه رمانه سک فه ند که س یان چه ک که یه  نیهگرنگ . ستور ده  له  جۆرکه  مه وابوو، ئه که
.                  ناگۆڕت  که کان شاره کییه ره یاسا سه ،مان بکرت که و فرکردنه  رده روه ی په رنامه وی به یه په
                                                                                                                 . گۆڕت شت نه ده
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م شی پنجه به  

جۆرکی ڕاست بت،   مه ر ئه گه ئه. نم چاک و ڕاستیان داده  من به  یه و مرۆڤه  ستوره و ده  شاره  جۆرهو  ئه مه ئه
.                                                          جۆرن شیان چوار که خراپیه. منهداد خراپ  به  کانی دیکه جۆره
                                                                                 ویش پرسی و گوتی چ جۆرکن؟             ئه

  دوورتر له  م پۆلمارکۆس، که به. ن ده ده ر هه کدیا سه نو یه چۆن له  وه مه من ویستم ناویانبھنم و ڕوونیبکه
  ئمه. کدی گوت یه  شتکیان به  چرپه  رشانی پۆلیمارکۆس و به سه  ستی خسته نتۆس دانیشتبو ده دیمه ئه

".ین باسیبکات ی بده ڕگه" بت، که  نه  وه نیا ئه یشتین چیان گوت، ته گه تنه  
.                                                              ین بوات ناده  ڕگه: رز گوتی نگکی به ده نتۆس به  دیمه ئه

بوا؟                                                                                          یت ی چی ناده ڕگه: منیش گوتم
.                                                                                                        م ی تۆ ناده ڕگه: گوتی

                                                                                                بۆچی؟                             
. یت بکه  که شکی گرنگی کشه وێ باسی به ناته. تاندوین ه تخه و هه  تۆ پات ل درژ کردووه  بیروڕای ئمه  به

موو  هه.  کانه کان و منداه ت ژنه باره ویش سه ئه. ازانینش ن زانیت ئمه واده. گرنگ دانانیت  به  شه و به تۆ ئه
.                                    ش بت نوان هاوڕکاندا هاوبه موو شتک له هه  زانت پیویسته سک ده که
                            ڕاست نابینیت؟                                                       به   مه نتۆس، تۆ ئه دیمه ئه
چاوی  تۆش نابت ڕه.  وه ڕوونبکرته  پویسته  وانی دیکه کو ئه ، وه بوونه" ڕاست"م م ئه به.  ، ڕاسته به
کرن و  ده  رده روه بن و په دایک ده چۆن له . یت ی مندابوونمان بۆ باسبکه ڕوان بووین کشه زۆر چاوه. یت که نه

.                                                                                                ش چۆنه بهریبوونی هاو هاوسه  
  م کشانه ی ئه وه پیش ئه. ر ڕاستی و ناڕاستی دستور سه  کاته ده  وره کارکی گه  یه م کشه ، ئه بۆچوونی ئمه  به

ین، تاکو  ت ناده ڕگه  ئمه.  که ستورمان بۆ مه ی ده باسی جۆرکی دیکه یت ر بده سه و بیاریان له وه یته ساخبکه
.                                                                                                                  یت که باسی نه

                                                               .                         م ڵ ئوه گه منیش له: گالوکۆن گوتی
.                                             موومانه مه بیاری هه ئه :سوکرات و گوتی  تراسیماکۆس ڕوویکرده  

بۆ   انن چی دیکهناز  ئوه. ینڕاز  که ر باسه سه ی له وه هستاند؟ من خۆشحابووم ب من گوتم، بۆچی منتان ڕاوه
.                             ین م گرفتر بکه مویست خۆمان توشی ئه من نه.  مان پویسته که ر مشتومه سه  خستنه

                               تان بگرین؟     که باسه ڕین یان گوێ له  گه دوای زدا ده به   ئمه: تراسیماکۆس گوتی
.                                                                                    ڕک وپکی م به  به میان، من گوتم، دووه

.  به ران مه نیگه. بت  که باسه  ین گومان له زبکه حه  جیه کارکی به: گوتی سوکرات کرد و  گالوکۆن ڕووی له
ساواکان، تاکو   ژنان و منداه   یشیکردن ر هاوبه سه تمان له هک درژی بۆچوونه به   باشتره.  که خۆت بزار مه

.    وه یته بۆ ڕوونبکه کرن ده  رده روه چۆن په  کاتکی دژواره کات، که  ستپده کاتی فرکردنیان ده  

  ڕ به اوهکی ب خه  یه وانه له. کات مان ده ی پشو زۆرتر توشی کشه که ته بابه  له  .تکی ئاسان نیه بابه  مه ئه
.                     باسکردنی دوودڵ بووم  له  مه ئه ر به له. نن گونجاوی دانه  هنن و به ی ئمه نه که بۆچوونه
.                                                        ر و ڕقاوی نین که کانی تۆ السار و بوانه ره بیسه.  به دوودڵ مه
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م؟                                                                     ستپبکه م ده که یت باسه ده انم دهه  انهشم و ئایا به
.                                                                                                م وت هانت بده مه ، ده به

ی سانی لزان و هاوڕ نو که له  هو دنیاییه  بت به هه  وه باره ر زانیاریم له گه ئه . یهج ت به که هاندانه،  باشه
  وه من له.  ڕت ترسناکه دوای ڕاستیدا بگه زان و به سک نه کو ئستای من که م وه به. دوم هدویستدا  خۆشه

ک خۆم،  ، نه وه متوانی ڕاستی بدۆزمه ر نه هگ ترسم ئه ده  وه له. م دابنن ساویلکه  ن و به م پبکه ناترسم گاته
ز و  حه ب بهسک  ی بم تاوانی کوشتنی که وه ئه ، بۆ مه ئه ر به له. م به و ڕوخان ده ره کو هاوڕکانیشم به به

م  رده به  له .رت رییدا به زگاکانی دادوه و ده  و چاکه ره به  ه هه  کی به ی خه وه له  متره زوی خۆت که ئاره
.بکرت  هنتا چاکڵ هاوڕکا گه ک له ڵ دوژمندا نه گه له  م کاره ئه.  وه ممه چه دا ده)درستیا ئه(  

  له .ین که ناسان ئازادت ده  ئمه  کاتک ناڕاستیت به ر ، سوکرات، هه باشه: گوتی  وه نینه پکه  گالوکۆن به
.  بدوێ  ئازایانه  مه ئه ر به له. تنیت ه ناخه ش هه هپیس دانانین و ئم کانت به سته ده. بین خۆشده ت که تاوانه

  مه ئه. یژدانی تاوانباری ناکاتو کوژته ست ن نقه ئه  سک به ی که وه ی یاسا، ئه گوره به. دوم ده  من ئازایانه 
                                    .                                                                            بت منیش ده بۆ
.                                                                                                  ستپبکه ت ده که وابوو، باسه که

  رامای پیاوان دمهر د سه پاش باسکردن له. م که یان بۆ ده ز ئاماژهڕی   به و  وه ڕمه گه ده کانی پشو من بۆ باسه
.                                                                                                                ر درامای ژنان سه

ندییان  یوه ک بۆ په یه دیدی من، هیچ ڕگه کرن، به ده  رده روه بن و په دایک ده  له]  نرینه[ی پیاوانه و بۆ ئه
  ین به بکه  م پیاوانه وماندا ئه ها، هه روه هه.  باسمانکردووه  ئمه  ، که باشتر نیه  وه ڵ ژن و مندادا له گه له

.                                                                                                         مان که له وانی مگه پاسه
                                                                                                                       .         به

.                            وت دا ڕک بکه م کاره ڵ ئه گه یان له که کردنه رده روه دایکبوون و په  ی له شوه  پویسته
                                                                                                             چۆن؟                 

 ستن و مان کاروبار هه هه  کان به وانه پاسه  کو  کان، وه وانه کانی پاسه ره هاوسه  دای ژنه ڕه باوه و له:  یه م شوه به
ن و  ن منداڵ دروستبکهین دا  وه ماه  تیان له سته الوازی و بده ر به له  ژنانه و ن؟ یان ئه یاندا ڕاوبکه گه له
ژن  ی پیاو له وه له  بجگه بپارزن؟   که نو شاره دانیشتوانیو  ن وانتی بکه کانیش پاسه پیاوه .ن خویان بکه به
یان بۆ دابنیت،  رده روه ک جۆر په ی یه وه ب ئه کان به ه ئایا ئاژه.  بت  مان شتیان هه پویسته هه هزتره به
ستن؟ کار هه ک جۆر یه  توانن به ده  

.                                                                                                                       نا، ناتوانن
.            بت یان هه رده روه ک جۆر په یه  ویستهستن، پ کاری پیاوان هه  ر  ژنان به گه وابوو، ئه که  
.                                                                                                                             به

                                               .                         رزشمان بۆ پیاوا دانا و وه  مۆسیقا، هۆنراوه  ئمه
 .                                                                                                                             به

                                 .      نیکاریان بھن  کو پیاوان به فری ژنانیش بکرت تاکو وه  مانه ئه  پویسته
 .                                                                                                                             وادیاره

.                           تکر ی پده گاته  مه، ئه ر به له .وت ریتدا ڕکناکه ڵ نه گه له بیكهین وت مانه ی ده وه ئه
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.                                                                                                                       وه دنیاییه به
رزش  یاواندا وهڵ پ گه رووتی له  ژنانیش به  ، که نیه  وه ؟ ئه یه ی گاته زۆر جگه] دا یه مهرنا م به له[چ شتک

شیان  له. رزشگا چن بۆ وه کان ده پیره  کو پیاوه کانیش، وه پیره  ، ژنه نج نیه نیا بۆ ژنی گه ش ته مه ن؟ ئه که ده
.                                              رزش کردنه وه  زیان له م حه به.  ماشاکردنیان خۆش نیه ته و هچرچ  
.                                                                                            بازییه گاتهی  جگه  وه ، ئه به
ک  سپ سواری و چه ئه  ها له روه رزش، هه و وه  مۆسیقا، هۆنراوه  دا، له م گۆڕانکاررییانه م نابت له به
                                             .             کی بترسین ی خه گاته  گرتندا له هه

.                                                                                                                 یت تۆ ڕاست ده
  جیدی بواننه  ن و به که نه  ین  گاته که کی ده خه  داوا له .ڕۆین ده  که ری باسهتخت نکی سه و الیه ره بهستا ئ

) کانیش رییه ربه ها به روه هه(کان  ریش الی یۆنانیه وبه مه ک له یه بیریان بچت، تاکو ماوه  نابت له.  که کشه
یان  گاته  وه رزشگایان کرده کان وه نه سیدامۆنیه کان و له کاتیک کریتیه. ڕووتی ببینرت  رم بوو پیاوک به شه
بوو؟                                                                          نهوا. اکر پده  
 .                                                                                                                            وابوو

. چاو ونبوو ر به بازی بوو له ی گاته ی جگه وه ت ئهرزش بکر ڕووتی وه  به  وت باشتره رکه ی ده وه پاش ئه
  به  ش مژه گهكى كهس . بازی نیه ی گاته جگه  خراپه  له  لمنت هیچ شتک بجگه سه ده  وه ش ئه مه ئه

.                      شتی چاک و جوان بکرت  به  نابت گاته.  وه کاته بیرده  وه مه ی ئه وانه پچه  
                                .                                                                            واوی ڕاسته ته  به  وه ئه

ت  باره ین سه بده  گونجن یان نا؟  نابت ڕگه کانمان ده داواکارییه  وین، که ڕکه  وه ر ئه سه پویست ناکات له
جیدی، پرسیارمان لبکرت؟    یان به  گاته  ڵ سروشتی پیاودا به گه کانی له شه هاوبه  ته سه سروشتی ژن و خه

ئاکامکی باشمان   تا باشه ره م سه کرت؟  ئایا ئه نگیان پده ڵ جه نو چ چینکی کۆمه] ژنانی[ها  روه هه
                                                           نادات؟                                                           

.                                                                                                                             ته به هه
م  که  کانیان له خۆمان بگرین و پرسیاره  لهکان  خنه ڕه  ئمه  سانه که  و جۆره ی ئه جگه  کات له پویست ده

                               وکورتی بپارزین؟                                                                                   
                                          .                                                       مان لبگرت ڕگه  ک نیه هۆیه
  چونکه ن دا بکه گه گفتوگۆتان له  سانی دیکه گالوکۆن، پویست ناکات که سوکرات و": ینب وان ی ئه جگه با له
."      درتبی سروشتی خۆی کاری  گوره به  سه که ر وتن  هه زراند ڕکه تان دامه که شاره  ، که تاوه ره سه  له
.                                                                                            وتین ڕکه  خاه و ر ئه سه  نیام لهد
                                           "ی سروشتی خۆی کاربکات ؟ گوره و به  سه که ر هه  نیه ئایا کارکی شیاو"
                                                                                                                   . وه دنیاییه به

پنیت؟       ردا بسه سه مان کاریان به ر ژن و پیاو سروشتیان جیاواز بت و هه گه ناچیت ئه دا ه هه  چۆن تۆ به
؟                                                                                    یه هه  یه خنه م ڕه کت دژی ئه یه گه هیچ به

.                        م که ی خۆمانت لده که ی بۆچوونه وه داوای ڕوونکردنه.  مکم نیه وه]  له په  به[من ئستا
ان و مندان و ڵ ژن گه له] ندی پیاوان یوه په[سکردنی با  منیان له  تاوه ره سه  ش له و زۆر شتی دیکه  مه ئه
.                                                                                              یان دوودڵ کردکردن  رده روه په
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                                            .                                                       خوا، باسکی ئاسان نیه به
کردن خۆت  له مه  بت به ده.  وه وره کی گه ریایه یان ده  وزکی بچوک حه  ویته که ده  نیه یشگرنگ.  ئاسان نیه

                     .                                                                                             یت ربازبکه ده
.                                                                                                                        پویسته
 سک دت بین دۆفین یان که  وه و ئومده به .ین ڕزگاربکه  که ریای مشتومره ده  ین، خۆمان له بکه له مه  پویسته
.                                                                                                                وت که فریامانده

        .                                                                                                                        دیاره
 .تدر کان کاری خۆیان پده جیاوازه  گوتمان سروشته  ئمه. ین بزانین چۆن خۆمان ڕزگار بکه با.  ره ، وه باشه

.  تدر ی ژیایان ده جۆر شوهیهك   جیاوازانه  و سروشته ین، ئه ده شئستا. سروشتی ژن و پیاویش جیاوازن
                                                                         ؟             ته ناگیرلهم خاخنه  ڕهئایا 
.                                                                                                                 واوی ته به  

                                                        .    یه ی هه وره هزیکی گه ری گفتوگۆکردن ها، گالوکۆن، هونه
؟                                                                                                                       بۆچی  
نیا گفتوگۆیان  ته و   نیه ر سه له زانن مشتومیان واده. ستن وه ب خواستی خۆیان دژی ڕاده س به زۆر که  چونکه
  مه ئه. ن که کان ده وانیه زمانه  هیخۆیان توشی ناکۆک.  رگرتووه وردی بزانن چ فۆرمکی وه  ناتوانن به . کردووه

  ؟                                                                وایه. بووین توشی نه  م ئمه بت، به س ده توشی زۆر که
.                     وه که نو مشتومه  ته وتوینه ب خواستی خۆمان که ش به م، ئمه که ستده من هه.  س وایه زۆرکه

     چۆن؟                                                                                                                         
  سروشته  ین، که که ده  و یاسایه ر ئه سه خت له جه  وه شه ی ڕازاوه وشه  به  نگزانه ڕه و شه  هئازایان  ئمه

.            کردووه کانمان دیارینه کان و لکچونه ی جیاوازییه شوه م به.  یه کان کاری جیاوازیان هه جیاوازه  

                                                                         .                                 کردووه نا، دیاریماننه
ر  سه له ر گه ئه.  کن یان جیاواز کو یه درژ وه و قژ  ڕووتاوه ر پرسین، سروشتی پیاوی سه خۆمان ده  وابوو، له که

بدرت   که درژه قژ  به  نابت ڕگه وائه ت،چی ب پینه  که ڕووتاوه ر سه گريمانو  وتین جیاوازییان ڕکه
.                                                                                            بازییه  گاته  وه ئه. چتی بکات پینه

کان  جیاوازی و لکچونه  موو جۆره ههر  سه له خت ی جه وه ب ئه  ئمه  نیه  وه ئه  بازییه  م گاته ئایا هۆی ئه
روونی ژن و  بوو ده  وه ستمان ئه به ؟ مهوەكرد تی ۆر جیاوازی و لکچونی تایبهک ج یه له مانڕووتهنیا  ین بکه

                      وابۆی ناچیت؟                                               .  یه پیاوی پزیشک جۆرک سروشتیان هه
                                                                                                .             چم ، وابۆی ده به
سروشتی پزیشک و دارتاش جیاوازن؟                                                                                م به
                                                                                     .                         واوی جیاوازن ته به
جیاواز بوو داوای   وه مینه  له  تی ژیاندا نرینه کی تایبه یه و شوه  جۆرک پیشه  ر بینیمان له گه وابوو، ئه که

مندای   بت مینه دا وه نیا له ته  که یاوازییهر ج گه ئه. موویان شیاوتر بت هه  له  ین، که که ک ده جیاوازییه
 و ش واز له ئیمه.  وهاندزر مه مان دانه که ی باسه گوره لماندنی جیاوازییان به ک بۆ سه یه گه وا هیچ به بت، ئه ده

        .                     تربدیان  مان جۆر پیشه کانیان هه و ژنهکان  وانه پاسه  ناهنین، که  ڕه باوه
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.                                                                                                                           ڕاسته
  ی له ستوره ده و ر ئه سه له  وه که چ ڕوویه  ین له که داوایلده  وه کرده بیرینه  کو ئمه سک وه که ر دواتر، هه

                               ؟                   وەكاتهەدجیا  وه کدییه یه  له سروشتی ژن و پیاو  راره رقه ا بهد که شاره
.                                                                                                      وایه پرسیارکی ڕه  وه ئه

  وه م پاش بیرکردنه به.  ئاسان نیه  که وه مدانه وه  م کتوپییه به ت کو تۆ ده ویش، وه بگومان ئه
.                                                                                                            وت که ستمانده ده
  ، کهلمنین تاکو بۆی بسه وت بکه  ین شون ئمه ، داوای لبکه هپویست.  وه مبداته وه  م جۆره ش به ، ده به
                          .                                                        وایه ڕه  وه ن ژنه الیه له  که بردنی شاره ڕوه به

                                                                     .                                                      بگومان
؟  کراوه سروشت بۆ کارک ئاماده  به  ر تاکه هه  نیه  وه ستت ئه به ئایا مه:  وه ره ممان بده وه" ین، ده  ، ئمه ره وه

،  وه ت ڕگاکانی خۆی بدۆزتهتوان م ده بت؛ تاکک پاش ڕاهنانی که فر ده  وی دیکه تاکک ئاسانتر له
  له بۆ فربوون  مشکی تاکک  و فر نابت؛   وه چته بیر ده  کانی له شته ش پاش ڕاهنانکی زۆر اککی دیکهت

ی بۆ  وانه جیاوازی نوان سروشتی ئه  یه هه  مانه له  بجگه  چی دیکه؟  نیه وا .قتره الیه  مشکی تاککی دیکه
؟                                بكاتستنیشان  ی ناگونجن ده وانه گونجن و ئه دهکارکی دیاریکراو   

.                                                                               بت زیاتر هه كىشت  نیه دا ڕه باوه و س  له که
 ،ونکردن کات باسی ته رزتربت؟ پویست ده به  پله  مینه  له  نجامدانیا نرینه ئه  له  یه ک ههکار  هیچ جۆره

نزم دانانرت؟            پله  و به  ستاتره وه  نرینه  دا لهیانتیا  مینه  ین، که بکهلنان  وزه نان دروستکردن و سه
ندک  ههباشتر   نرینه  هش ل مینه   .چاکتره  وی دیکه کاندا له کاره موو هه  له  زه گه و دوو ڕه کک له یه  دروسته
                         .                                                                                   هنت ج ده کار به

           .                                                                 چیت تۆ بۆی ده  یه یه شوه و گشتی به به

 سروشتی جیاوازیان به  م جۆره و به  پیاوه و پیاویش  ژنه  چونکه رت به  ڕوه به وابوو، ژن ناتوانت شار که
.     پیاو نزمتره  موویاندا له هه  م له به  یه کانی هه ته سه موو خه کو پیاو هه ژن ، وه.  ش کراوه ردا دابه سه 

                                                                                                    .               وه دنیاییه به
ین؟                                                  ش بکه ، ژنی لببهست پیاو ده  ینه کان بده کاره موو ، هه پویسته
                                                                                         بت؟                              چۆن ده
.  وی دی مۆسیقازان نیه ، ئه مۆسیقا زانه . وی دی پزیشک نیه ، ئه سروشت پزیشکه  ین، ژنک به ده  ئمه

                                                            .                                                            بگومان
.                     رزش نیه وه  زی له و حه  وی دی وانیه ئه  ره نگاوه یان جه   رزش زانه ، ژنک وه مان شوه هه به

                                             .                                                                       چم وابۆی ده

رز و  به  بت؟ ژنک وره  فه لسه فه  ش ڕقی له ککی دیکه و یهبت سوف  یله فه  ژنک ئایا نابت  وه مه رو ئه سه  له
                   بت؟                                                                          ك ۆترسنوی دی  و ئهئازا
.                                                                                                                ش ڕاسته وه ئه
بوو  وانتی نه ئایا سروشتی پاسه. بت وانه  وان بت و ژنکی دیکه سروشت پاسه  گونجت ژنک به وابوو، ده که
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وان؟                                                                                 پاسه  کرد به] ماندا که شاره  له[ی پیاو  که
.                                                                                                                      بگومان

 ه رچهندهه .بن ماندا جیاواز نه که شاره  وانتی له سروشت بۆ پاسه  ی ژن و پیاو به ڕه باوه و ئه  ینه گه ده  وه لره
.                                                                                     وی دی الوازه ئه هز و ککیان به یه

                                                                                                  .                           وادیاره
  چنه ده ماندا که شاره  له  یه یان هه م کاره وانای ئه کان ته وانه پاسه  کو پیاوه سروشت، وه  ی به ژنانه و دا ئه لره

                                                                                       .             وه نهکا وانه پاسه  ڕیزی پیاوه
.                                                                                                                      وه دنیاییه  به

یان بدرت؟               پیشه مان کارو کو پیاو هه ، وه یه هه یانپیاوروشتی مان س ی هه ژنانه و ئایا نابت بۆ ئه
.                                                                                                                         پویسته

بخونن و فری   کان مۆسیقا و هۆنراوه وانه ژنی پاسهگوتمان،  كهوە، ينهگهەدی پشومان که خاه بۆ    ئمه
. رزش بکرن وه  

.                                                                                                                  ی دروسته ووا ته به
مان  یاساکه.  زکی ڕووت نیه شمان حه که باسهسپنین و  توانین بیچه ک دانانین نه یاسایه  وابوو، ئمه که
.                                                                  وت دژی سروشت نیه مانه ی ده وه و ئه  سروشته ەیروبهگ

    .                                                                                                                             دیاره
ندکراو بن؟                                       سه په وو کانمان گونجا داواکارییه  ، که نیه دا وه ستمان له به ئستا، مه

                               .                                                                                                 به 
                      ؟        ندکراون سه کانمان شتکی په رییهداواکا  ی، که شه هاوبه  و خاه ئه  ینه نابت بگه
.                                                                                                                           ئاشکرایه

جۆری جیاواز   دوو ،  یه ک جۆر سروشتیان هه کیان یهردوو هه  وان، که وانی پاسهکات بۆ ژنان و پیا پویست ده
زرنین؟                                                                       و فربوونیان بۆ دامه  رده روه می په سیسته  له
                                                                            .                                                       نا

یت؟                                                                                           چ ده  م خاه ت ئه باره تۆ سه  

                                                                               کام ؟                                                  
کن؟                                                کو یه موویان وه دیدی تۆ هه  یان به  چاکتره پیاوکی دیکه  پیاوک له

                                                                    .                 ک نین کو یه موویان وه ، هه وه دنیاییه  به
  ، کهک هیچی یان پینه  نمان کردوو رده روه په  ی ئمه وانه پاسه و ئه؟  چاکترهماندا  که شاره  لهدیدی تۆ ک   به
                                              ؟                                                      هی بوو که فری  کاره ۆیخ

.                                                                                                               یره ت سه که پرسیاره
                                          نو هاووتیاندا چاکترین نین؟                  کان له وانه ئایا پاسه. م گه تده

.                                                                                                                  دنیام چاکترینن
                                       نو ژناندا چاکترین نین؟                                  کان؟ له وانه پاسه  ی ژنه ئه

.                                                                                                                           چاکترینن
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                               ؟           مان باشتره که شاره کو هاووتی بۆ چاکترین ژن و پیاو، وه  له  چ شتکی دیکه
.                                                                                                      باشتر نیه  وه هیج شتک له

                        نن؟                       یه گه پده]  ژن و پیاوانه[م ئه  که ،رزش نین و وه  ئایا مۆسیقا و هۆنراوه
.           ته به هه  
                         .                ندکراویشه سه کو شتکی په ، به نیا گونجاو نیه مان ته یاساکه يننين بواتەد
                                        .                                                                                         به
یان  وان چاکه ئه   چونکه  وه نه بت خۆیان ڕووت بکه رزشکردندا ده شقکردن و وه مه وان له وابوو، ژنانی پاسه که
ندک  ر الوازی هه به م له به. ن وانتی بکه کاری پاسه و  وه نگه جه  بچنهت بەد .گر به ک جل و نه  ردایه به  له
تی  خزمه  نت، که که ش پده ڕووتانه  ژنه و ی به پیاوه و ئه. سپرین شیان کاری ئاسانیان پده لهشی  به  له

: ت ، ده یه کی چاک هه یه گوته. ن که چی پده  کات و به نازان چی ده. تواخ ی کاڵ ده ن، میوه که ده  که شاره
.                                                                        نهخشیش ناشری زیان به و  جوانه  خشه ی سودبه وه ئه
                               .                                                                                  واوی دروسته ته  به
شدا  وه ڵ ئه گه و له  ربازکردووه دانانی یاسا بۆ ژن  دهت  باره سه  یه خنه ڕه و توانین بین، خۆمان له ده
ودا  مان له که بۆچونه. شن هاوبه  وه که موو ڕوویه هه  وان له ی پاسه و نرینه مینه  ی، که و بیاره ئه  یشتینه گه نه
کی بچوک  یه خنه پۆلی ڕه شه  خۆمان له.  خش و کارکی گونجاویشه سودبه  مه ت، ئه ده  ، که یهج به
.                                 دانانیت  وره گه  پشو به] پۆلی شه[یت، یان بکه مه ماشای ئه ر ته گه ئه.  ربازکردوه ده

                               .                                             تره وره م، کامیان گه و منیش پت ده  بۆم باسکه
.            مدا دن دوای ئه  ش به وانی دیکه ئه. داماننا  چت، که رده ده  یاساوه دوا  له  م یاسایه ئه ،دی مندی  به

؟                                                                                                                        کام یاسایه
کانیش بۆ  منداه .تسهر نابواه ڵ هیچ پیاوکدا گه نیا له ته  سیان به که.  نکان موو پیاوه هه بۆ  نهنام ژ ئه
.                                        ناس و مندایش دایک باوکی ناناستبمندای خۆی  ناب س که.  موویانه هه
. خشیش بت کرت سودبه ده  وه گومان له  چونکه.  تره وره گه ی پشو وه له  پۆله م شه ئه  

ی  که گونجاندنهر  سه له م مشتومی زۆر به. ی ناکرت که خشینه به سود  بگونجت گومانیش له ئهمه ر گه ئه
.  کرت ده  

ت ی ده که نه الیه دوو ر ههر  سه له مشتومکر                                                  .                              
م  که داواکارییه دابیت ڕه باوه و ر تۆ له گه ئه. گرن م لده خنه ن ڕه الیه سانکی دوو که  یه وه ستت ئه به مه

.                م که ده  ی دیکه که نه ڵ الیه گه له  ه دوایی مامه.  نکیان رزگارکردووه الیه  وا خۆم له ، ئه خشه سودبه
    ؟ستيته وهدڕا  وه گه به  به  که نه ردوو الیه ر هه رامبه بهو  یتکه   ربازده چۆن خۆت ده

کردن و  پیاسه نیا بۆ ته  به ن ن و کارناکه ده ی پشوده وانه کو ئه م وه به. ڕازیم  سزاکه وابوو، به ، که باشه
وت  یانه ی ده وه ئه  گوایه . دا بکه گه م له یه م چاکه ئه  وه دزنه ماندووبوون ده  خۆیان لهو ڕۆن  ده  وه بیرکردنه
دڵ  دا ته م حاه من له. بن ڵ ده مبه ن و ته ، پویست ناکات خۆیانی بۆ ماندووبکه ستدایه ده ر به له  وه بیدۆزنه

  ، کهچین یت وابۆی ده م بده ر تۆ ڕگه گه ئه. م خهب م دوا که داواکارییهجکردنی  ی جبه م شوه که زده مم و حهر نه
ها  روه هه. ن که ده  واکان خۆیانی بۆ ئاماده رمانه ین بزانین چۆن فه ده وده و هه  یهج به] مان که هداواکاریی[

ی  ڵ تۆدا چاره گه من له.  کانمان نیه وانه پاسه و  که زۆرتر سودی بۆ شاره  مه هیچ شتک له  م، که ده نیشانی ده
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.                 یت م بده ر تۆ ڕگه گه م ئه به.  وه مه ده ده  دیکهی  که می پرسیاره دوایی وه و م که ده  م کشانه ئه
.                                                                          ر گه ره ت بخه که وه رموو لکۆینه م، فه ده ت ده ڕگه
ند  چه  له.  ن ویشی بکه یه ن و په کهبر ده رمان فهن  کان ئاماده ره ده واکان و یاریده رمانه چم فه بۆی ده من وا
یان  دا ڕگه تانه و حاه دا، له تی دیکه حاه  له. ن که وی یاساکانمان ده یه واکان خۆیان په رمانه تکدا فه حاه
                  .            وه جویینه مان ده که مه ی شوازی سیسته گوره ن، به وت بکه سوکه درت خۆیان هه پده
      .                                                                                                                             وایه

و  ڵ ئه گه ت و لهیبژر ده هه  یه ڵ پیاواندا هه گه ی سروشتی لکچویان له ژنانه و ئه و  که تۆ یاساسازی شاره
تی خۆی  س مای تایبه هو ک  كهيتەست دودرۆ بشیان  خانوی هاوبه  وه ئه ر به له. نیت دا دایانده پیاوانه]  جۆره[

دا  ڕه باوه و له.  ن که کدی ده ڵ یه گه سیکسیش له  ز له ی حه وه دنیام له. بن ژین و فرده ده  وه پکههه موو  .تناب
                                                                                             ش پویست بت؟          مه نیت ئه
  .                                                                                                                              ڕاسته

.      هخش بهری بوونی پیرۆزیش  سود هاوسه. ری بوون بۆ هاوسه  سایهممان، دانانی یا نگاوی دووه هه  
.                                                                                                                  واوی دروسته ته به

  هیچ له.   ەوگرتڕا  وه ماه  کی چاکت له یه هند باند تۆ تانجی و چه: ؟ گالوکۆن پم ب خشترین چۆنه سودبه
                               زانیت؟                                                            ده  وه ی جووت بوونیانه باره

                                              چۆن ؟                                                                                  
؟                         وه ر نادۆزیته وه نویاندا چاکترین زینده  ئایا له .چاکن  رانه وه و زینده زانین ئه کی، ده پشه

                                       .                                                                          چاکترینیان تدایه
؟                       ]ن زاوزێ بکه[نیت داده  وه کانیان پکه نهییت یان چاکتر که ووتدهجکدا  ڵ یه گه موویان له هه

                       .                                                                من بۆ زاوزێ داده  وه کان پکه ینهچاکتر
یت؟          که بن جووتیان ده نک بۆ زاوزێ ئاماده مه ته  ته یشتونه ی گه وانه کان یان ئه بچوکه و کان وره ئایا گه

                                .                                                          یشتون گه  که نه مه ته  ی به وانه ئه

؟                                نڕۆبو خراپی  ره کانت به ره وه زی زینده گه یت ڕه که نه م کاره ئهر  گه ئه دای ڕه باوه و له
                               .                                                                                       دام ره باوه و له
.          بن ر جیاواز گه ئهیره  سهمان جیاوازن؟  یت؟ ئه ده چ  وه کانی دیکه ره وه پ و زیندهس ی ئه باره  له  

.                                                      یه وا هه رمانه چاکترین فه  پویستمان به.  بۆ مرۆڤیش ڕاسته  مه ئه
                                                                                                           م چۆن؟      ، به ڕاسته

.        بت کی لزانمان ههبت پزیش دهئهمهش ۆ ب. رمانی زۆر بخۆن بت ده واکانمان ده رمانه ، فه وه ئه ر به له
                                                                                         ؟            ستت چیه به م مه ، به ڕاسته

م  ئه. ن ان بکهیڵ هاوتی گه ت درۆ له سته قامگیرکردنی ده سه واکانمان بۆ رمانه چت پویست بکات فه ده  وه له
                                                              .                 یه رمان سودیان هه کو ده ش، وه درۆکردنانه

                                .                                                                           ینوڕاست بۆی چو  ئمه
                                                    .    ينەدڕاست   وه ری بوون و منداڵ بوونیشه ی هاوسه باره له  ئمه
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        چۆن؟                                                                                                                         
سکس و  ووت بتجچاکترین ژندا ڵ  گه بت له ، چاکترین پیاو دهم که ی پشودا یه که ی باسهر ڕۆشنای به له 

چاکترین   ی له و مندانه م، ئه دووه. ین که ژندا جووتده ڵ نزمترین گه ، نزمترین پیاو له وه شه وانه پچه به. بکات
 و به  وان، له پاسه  بن به ده  داهاتوودا، که  ی له وه ئه کان، بۆ نزمه  ک مندای ژن و پیاوه ، نه وه بنه ژن و پیاو ده

.                               کرن ده  رده روه واکان په رمانه ژر چاودری فه شونی  نادیاردا له  دووربن له  ئاژاوه
.                                                                                                                  دروسته  

 یین کانمان ده شاعیره  به. دات نگ گان و قوربانی دان بۆ جووت بوونیان ده ر ئاهه سه  یار لهوابوو، یاسا ب که
کی  یه ی ژماره وه هشتنه  وانیش بیر له ئه. واکان رمانه ست فه ده  ینه ده ده  م کاره ئه.  وه یان بۆ بھۆننه هۆنراوه

ژوور   مان له که وت شاره نامانه. گۆڕت ده  که ۆشی ژمارهخ نگ و نه جه  چونکه.  وه نه که پیاوان ده  پیویست له
.                                                                یان بچوک بت  وره گه وه ی خۆیه ڕاده  

                                   .                                                                                             ڕاسته
ختی خۆیان  به  یی له کان گله نزمه  سه نین تاکو که داده کی یارییه   ان بۆ پیاوانیش جۆرهبژاردنی ژن بۆ هه
     .                                                                          گرن واکان نه رمانه فه  له  خنه ڕه و ن بکه
     .                                                                                                                             باشه
  کی زۆر له یه باوکی ژماره  ببن به و دا جووت بن و ژنانه ڵ ئه گه یان بدرت له بت ڕگه کانیش ده مانه قاره  الوه
کان همندا                                                                                                                  .  
   .                                                                                                                             ڕاسته

.                          کان نه دایه  درن به ده کان نداهم  
    .                                                                                                                             به
مندای دایک و .  دیاریکراو  بۆ شونین بر هد خوکردنیان بۆ به کان چاکه  بیری من، مندای دایک و باوکه  به

ش بۆ  مه ئه.  وه نهییانشار شونکی نھنی ده  بن له دایک ده ندامی له م ئه که  ی به وانه کان یان ئه نزمه  باوکه
ی ال کان بۆ شیرخواردن بۆ کان منداه ره خوکه نابت به.  وه بمینته پاکی  کان به وانه ی پاسه وه نه  یه وه ئه

  مندانه و هل یانئاگا کان ره خیوکه به.  وه ناسته ی خۆی نه که هیچ دایکک منداهو تاک  وه کانیان بھننه دایکه
ن؟                                                                              که ده یانونخونی و شه یه گرفتیان هه  بن، که ده

.                                                                      یت که کان ئاسانده وانه نانی پاسهتۆ منداڵ بوون بۆ ژ
  کان له دایک و باوکی منداه يستهوپ گوتمان. ینم بدو داواکاری دووهر  سه له با.  وایه کارکی ڕه  وه ئه
                                                                              .                            نکی گونجاودا بن مه ته

   .                                                                                                                             ڕاسته
؟                               بیست ساڵ و پیاویش سی ساه] مندابوون بۆ[نی ژن مه ته  دای، که و بیره ڵ ئه گه تۆ له
ن؟                                                                                که ستپده ده  م سانه ئه  وه نکه مه چ ته  له

رکی  ڕاکه  بت به ده، که وه ڕۆژه و پیاویش له .بت مندای ده بۆ چل  وه نی بیسته مه ته  ماندا له که شاره  ژن له
.                                                  بکاتمنداڵ دروست  یه بۆی هه  پنج ساڵ و نجا نی په مه چاک تاکو ته

                               .                                 وان ش و مشکی ئه بۆ له باشترین کاته  وه حاڵ، ئه ر هه  به
 و بین ئه ىپ تب کات، ده مان دروستده که منداڵ بۆ شاره  یه وه نه مه م ته ژوور ئه  ژر یان له  ی له پیاوه و ئه
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هیچ   .چت رده م ویست ده که و بت دایک ده نو تاریکییدا له ی له که منداه.  یهن  رانه و بواکه  رانه دادوه   کاره
 و له  میشه هه  ئمه. ناکرت  ئاماده  وه کانه ئاینییه  ن مرۆڤه الیه ش له که ژ و قوربانی دانک بۆ جووتبوونهنو
.      خش بن بن و زۆرتر سود به بت چاکتر کان ده چاکه  ی مرۆڤه وه داین نه ڕه وهبا  
                                                                  .                                                       ڕاسته  وه ئه
دا ڵ ژن گه له واکان رمانه ندی فه زامه ب ڕه وت به بیه  پنرت، که سه شدا ده و پیاوه ر ئه سه به  م یاسایه ئه

.         وه کایه  هنته ده ودرا پنه  ر و ڕگه ده به یاسا  له وو منداکی زۆڵ  ئه. ت و منداڵ دروستبکاتجووت ب
.                                                                                                                    واوی ڕاسته ته به
رچ  ڵ  هه گه ان لهواک رمانه ندی فه زامه ب ڕه وت به بیه  پنریت، که سه شدا ده و پیاوه ر ئه سه به  م یاسایه ئه
. ، پشتی دایکی جووت بتزاکانی، دایکی  ڵ کچی، کچه گه پیاو نابت له .ن وت سکس بکه سکدا بیانه که

  م یاسایه پاش دانانی ئه.  زاکانی، باوکی و پشتی باوکی جووت بت ڵ کوڕی و کوڕه گه ژنیش نابت له
.         خوناکرت به  بت بزانن، که یدابت ده داڵ پهر من گه ئه  .بت مندایان هه]  سانه م که له[نابت  

؟                                                                    وه ناسنه چۆن باوکیان یان کچی خۆیان ده.  وایه ڕه  وه ئه
و  ی ئه زاده  بن به دهیان وومه بن دایک ده  پیاوک لهندی  ماوه اش زهمانگ پ  وت یان ده ی حه و مندانه ئه

موو  هه.  نن باوکی خۆیان داده  به  پیاوه و کانیش ئه منداه. کچی  به کانیش کوڕی و مینه  بهکان  ؛ نرینه پیاوه
کانیش ژن و پیاوانی پش خۆیان  منداه .نین منداڵ و مندای مندایان داده  ی دوای خۆیان به وه نه  و پیاوانه ئه
  م جۆره به. دایک بوون خوشک و بران  ک کاتدا له یه  ی له وانه ئه. نن داده  داپیره و وک و باپیرهدایک و با  به
ر  گه ئه[  وه که ییهزابخت  ی به ڕگه  م له به. ڵ کدا جووت بن گه زانن له ده  مرۆڤانه  سته م  ده کک له یه ر هه

) 35.(جووت بنکدا  یه ڵ گه له توانن ، خوشک و برا دهبت   ڕازی "پیتیا"ها  روه هه] رچوو برا ده ناوی خوشک و
  .                                                                                                                             ڕاسته

م  بزانین ئه  پویسته. بت شی ده بههاو  مان ژن و مندایان به که کانی شاره وانه ، گالوکۆن، پاسه م جۆره به
ر؟   به بیگرینه  یه هه  کی دیکه یه یان ڕگه  هوت و باشترین که ماندا ڕکده که هستور ڵ ده گه له  کردنه ئاماده  

                  .                                                                                     یه هه  یه و ڕگه نیا ئه ته
 و ره به یه خشه م نه ناکات بزانین چۆن ئه  ؟ ئایا پویست نیه مان که شاره دانان بۆ خشه باشترین نه  مه ئایا ئه
بات؟                                  مان ده ک خراپه نه  چاکه  

                                                        .                                                             هپویست

؟ یه تر هه وره ک گه یه ند شارۆچکه شبوونی شارک بۆ چه تکشکاندن و دابه  ک له یه هیچ خراپه  
        )                                          36(پارزت؟  ده  که کیتی شاره یه  ، که زنتره مه  وه کیش له یه چ چاکه

                                                                                                                                                       . وایه

هۆی         نابته  م ناکۆکییه خۆشیدا، ئایا ئه  ش له وانی دیکه ناخۆشیدابن و ئه  هاوتیان له ندێ له  ر هه گه ئه
 ------------------------------------------------------                                                                             
      )رگ وه.( رستگای دلفی ژیاوه په  له  پۆلۆیه ندی ئه خوداوه  به ر رۆکی ئایینی سه سه  ژنه پیتیا) 35( 

      یۆنانی کۆندا شار   له  هنت چونکه کارده  تیش به وه ی شار بۆ ده فالتون زاراوه ر بزانت ئه خونه  ارکی دیکهجم  که زده حه) 36( 
)رگ وه.( ت بووه وه ده    
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          ؟                                                                                که ڕوخانی شاره
.                                                                                                                           ته به هه
ن؟ هنر دهکارببار   له نا کی یه شوه  به"  وی من نا ئه" و  "وی من ئه"ی زاراوه  ودا ڕوونادات، که له  مه ئه
           ؟                                                                                    يش" وان ئه بۆ"ی  ها زاراوه هرو هه
 .                                                                                                                   واوی وایه ته  به

ی  وه ئه"و" ی من وه ئه"نب  وەكهپ مان شوه هه  به مان شت و ی دانیشتوانی بۆ هه زۆرینه  یه وه باشترین شار ئه
؟ "من نا  

.                                                                                                                       بگومان  

ست  هه شمان موو له هه شت  یه کمان ده هی نجه په که  ، نموونه چت؟ بۆ سک ده که  تاکه  له  ، که چۆنه  شاره و ئه
                                                                              .كاەدئازار  به 

.              چت ده  سه و که لهبت  هه وای نهرما چاکترین فه شت شارک  که ت پرسیاره باره ، سه وه دنیاییه  به
موو  و هه  که هاووتیه نی خاوه  کات به خۆی ده  شاره و ئه اكد هاووتیه کاتی خۆشی و ناخۆشی   وابوو، له که
     .                                    ن که شی ده دا هاوبه سه که و خۆشی و ناخۆشی ئه  ی له کانی دیکه شه به

.                                                              بت  م جۆره به  بت پویسته ستورکی چاکی هه ر ده گه ئه
.                                  یان نا  ی تدایه تانه سه م خه ی خۆمان و بزانین ئه که شاره  وه ڕینه گه ئستا، ده
                                                                                                                .  بزانین  پویسته

؟واو هاووتیانی تدا ناژین رمانه ی ئمه فه که کو شاره وانیش، وه چۆنن؟ ئایا ئه  کانی دیکه شاره  

                                                                                     .                                   ژین تیدا ده
نن؟                                                                        واکان ده رمانه فه  هاووتیان ناو لهچۆن   

.                                                ر یان دادوه دیمۆکرات  وانی دیکه ن زۆردار و ئه ندکیان ده هه  به  

ن؟                                                       واکان ده رمانه فه  ؟ چی به ی ئمه که ی دانیشتوانی شاره ئه
                                                     .                                                 کان ره ده ر و یاریده پارزه

             نن؟                                                                            کی ده خه وان چ ناوک له ئه
                                         .                                                         ری  دارایی و موچه کهدابین
نن؟                                                                کی ده خه  چ ناوک له  کانی دیکه وای شاره رمانه فه

                                     .                                                                                      کان کۆیله
    ن؟                                                                                   گه کدی ده یه  واکان له رمانه فهچۆن 
                                      .                                                                              وا رمانه فههاو

                           ؟                                                                                        ی ئمه وانه ئه
                                       .                                                                            وان پاسههاو
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نن؟                                        داده  بگانه  دی به وی خزم و ئه  سک به که  کانی دیکه وای شاره رمانه فه
                            .                                                                                   یه وانه ، له به

خۆی دانانت؟                                                        دوور له  به  وی دیکه سی خۆی و ئه که  ی به که خزمه
                  .                                                                                                     نت دایده
نن؟                                                                         داده  بگانه  کدی به کانی تۆ چۆنن؟ یه وانه پاسه

.                             نت ی دادهدایک و باوک، خوشک و برای خۆ  به .ی دانانت بگانه  هیچ جۆرک به  به 
؟ ] مانه که شاره[ی یاسای گوره نت به ی لیان ده م ناوانه ئایا ئه: م پم ب به. یتوچو  که کشه بۆ تۆ باش

کانی بن؟                                                  رمانه ی فه بگرن و گوایه  وره گه  پویست ناکات ڕز لهئایا 
.                                                            شتک بنن لهویکردنی یاسا ناو  یه ب په ت بهناب   

ک کارکی باش یان ک ک یهکات. کاردت به  نگانه سه هاو  و زاراوه دا، زۆرتر ئه ی ئمه که شاره  وابوو، له که
                                                        .  یان خراپه  باشه" ی من وه ئه"ن ده وەكهپ موو کات هه ده خراپ

.                                                                                                                        ڕاسته  وه ئه
 خۆشی و  ی له وه هۆی ئه  ش نابته مه ؟ ئه یانه ی هه وه شن له هاووتیان هاوبه  کرا، که نه  وه ئستا باس له
شبن؟                                                                                                             به ناخۆشیدا هاو

                                .                                                                                             ته به هه
؟                                            نش هاوبه کان  وانه ژنان و مندان بۆ پاسه  وه شه مه و ئهر سه له  

                  .                                                                                                     ش ڕاسته وه ئه
شی تاکه  ڵ له گه وایی چاکمان له رماڕه فه . یه رزترین چاکه به خۆشی و ناخۆشیدا  کردن لهشی گوتمان هاوبه  ئمه

.                                         راورد کرد شکیدا به ئاستی ئازار و خۆشی به  سک له که   

                               .                                              دروست بوو  م خاه ئهر  سه له مان، که وتنه ڕکه
.       وه کانه ره ده ن یاریده الیه له  مندانه شیکردنی ژن و ماندا، هاوبه که شاره له  ترین چاکه، وره ی گه رچاوه سه
                                                                                  .                                                وایه
  م موچه به.  موکی خۆیان نیه سامان و کان ماڵ و وانه گوتمان پاسه.  ی پشودا کۆکه که ڵ باسه گه ش له مه ئه
                                                           .                          ن که شی ده گرن و به رده هاووتیان وه  له

   .                                                                                                                             ڕاسته
  به   یانه ی هه و شته درت ئه یان نه ن ڕگه که نه وران  که ی شاره وه ئه ، بۆ نیه کۆکدا  و ڕایه ڵ ئه گه له  مه ئه

  سانک به وا که کاربھنن، ئه شت به بۆ زۆر" ی من وه ئه"ی زاراوه  کی جیاواز ر خه گه موکی خۆیانی دابنن؟ ئه
و   ان تدا داناوهکانی ی ژن  و منداه و مانه ئه  نه به یان ده وه ماه  نه به کی ده لی خه لوپه زووی خۆیان که ئاره

موکی   به  شتانه و مان ئه که ، دانیشتوانی شاره وه کی دیکه الیه له. هنن کاریانده چژی خۆیان به ز و بۆ حه
.  ن که خۆشی و ناخۆشی ده  ست به هه  وه و پکه  یه موویان ئامانجکیان هه ن و ههن موویان داده هه  

                                                                                                .                              دروسته
ر  به ڵ له کانی نو کۆمه موو ناکۆکییه نو ناچن؟ هه کدی له ، شکاتکردن و تاوانبارکردنی یه مه ئه ر به ئایا له
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                                                                       .                موکه راگرتنی ژن و منداڵ و سه ستبه ده
                              .                                                                               چن نو ده ، له وانه ئه

  ین، که که فریانده  نو دانیشتواندا نامنت چونکه ی بریندار بوون و لدانیش له کشه ر سه  دادگایکردن له
.            ڕاسته.   گرت باشی ڕاده شیان به ش له مه ئه  .خۆی بکات  رگری له نی به مه سک دژی هاوته که هچاک
ی  شهربت ک ده  م جۆره ی به که چو رقه سکی هه ر که گه ئه:  ش دروسته کی دیکه هۆیه ر به له  م یاسایه ئه
.                                                                                                             تر دروستناکات وره گه
             .                                                                                                          وه دنیاییه به
.   ن بکات و سزایان بدات مه م ته سانی که وایی که رمانه درت فه تی ده سته ن ده مه ته  م مرۆڤیکی به به

.                                                                                                                         ئاشکرایه
فتارناکات تاکو  رز ڕه ئاستیدا ب  له .نت یه خۆی ناگه  نتر له مه ته  مرۆڤکی به  زیان به الوکیش

رم  شه. رمکردن و ترس شه: بنەددا ڕگری  م کاره ئاستی ئه  لههۆ  دوو. دات ی پنه رمانه و فه ئه  واکه رمانه فه
کو خوشک  ، وه سانی دیکه ترست که ش ده وه له.  هو رزبکاته ئاستی دایک و باوکییدا به  ست له ت منداڵ ده نایه

.                                                                            ستن دژی ڕاوه کان براکانی یان منداه و  

                                  .                                                                             ره کاریگه  وه ئه

دا بژی؟                     وانی دیکه ڵ ئه گه ئاشتی له  کاندا یاسا نیشانی مرۆڤی نادات به ته موو حاه هه  لهئايا 
                        .                                                                                                     وایه زۆر
کاندا  نو خۆیان و کۆیله نگی ناوخۆش له ترسی جه بن مه کدا ناکۆک نه نو یه کان له وانه ر پاسه گه ئه
.                                                                                                                      نادات رهه سه
.                                                                                                            نادات رهه ، سه به
ر ژ  ونه که نا  وه شته وه م کاری خراپیان لده کان زۆرکه وانه کی پاسه وت بم، مادامه مه ده  وه دوو دیه  به

یداکردن،  خوکردنی منداڵ و نان په به  ند و ئاۆزی و ماندووبوون له مه وه دانی ده رتی پیداهه کاریگه
  وه مانه  ی مرۆڤ له و  ناخۆشی و ئازاره ئه. کانی ژن و کۆیله  دان به و پاره  وه رزدانه رزکردن، قه قه

                        .     یانبینت ت کوریش ده نانه ته. م و پیویست ناکات باسییان بکه  نەدەدههسهر
مپیک خۆشتر  کانی ئۆه وهتورکس  یاری زانه  ژیانیان له. بن دوورده  ئازارانه م و م خه له] کانمان وانه پاسه[

. تب ده  
               چۆن؟                                                                                                                 

کانمان  وانه وتن بۆ پاسه رکه سه.   ستراوه به  وه وتنکی بچوکه رکه سه  کان به مپیه ئۆه  ری یاریزانه وه خته به
ش مسۆگرکردنی  مه پاداشتی ئه . دایه که پیناوی پاراستنی شاره  یان لهوتن رکه سه.  ترهرزۆیان  و موچه  تره وره گه

.                                 نژرن ده  وه رزه  مردیشن به  کات، که یان دهت خه ی که شاره.  ژیانه  

.                                                                                            یاندا چاکه گه له  کردنه ه و مامه ئه
ر  وه خته کانمان به وانه پاسه  ئمه يهواگ  ی لگرتین، که خنه پشتر ڕه  له! سک، نازانم ک بوو ، که بیرته له
م  گوتمان، دوایی باسی ئه  ؟ ئمه هیچیشیان نیه و بت شتکیان هه موو هه  یه وان بۆیان هه ئهتى وگ .کردووه نه

.    ین ر بکه وه خته به  که وانی چاک و شاره پاسه  ین به بزانین چۆن بیانکه  ئستا پویسته  ین چونکه که ده  خاه
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                                                  . بیرمه من له
 کات ت پویست دهمپیک چاکترب کانی ئۆه وتوه رکه سه  ژیانی یاریزانه  کانمان له ره ده ر ژیانی یاریده گه ئه
ین؟                    راوردی بکه دا به هکانی دیک ن پیشه کان و خاوه کان، جوتیاره چیه ی ژیانی پینه ڵ شوه گه له
                               .                                                                      دیدی من پویست ناکات  به

ڕت  دا بگه کی دیکهژیان  جۆره  ری له وه خته شون به  وانک به ر پاسه گه ئه:  وه مه بکه  م دووباره که گوته  باشتره
بدات   شتانه و الماری ئه ری بدات، په وه خته وی به هه  وه زووه ئاره  و به  یانه هر به -تب ی خۆی ڕازی نه وه و به
."                هنت ده موو زۆرتر هه  له  نیوه"ت  ده  گات، کهی هیزیۆد تب که فه لسه فه  کات، له زیان لده حه
                               .                                                    ی خۆی ناهنت که ژیانه  ای من واز لهڕ به
.                                                                                                                    تا هاوڕام گه له
ین؟                      کانیشی دیاریبکه بۆ مرۆڤه  یه کاندا هه ه نوان ئاژه ی له ندییه یوه م په ئه  بۆمان نیه  هئم

.                                                                                          رزاری منت دربی ی سه که تۆ گوته
.                                                                                            وه نگه جه  نهزانن چۆن بچ وان ده ئه

        چۆن؟                                                                                                                         
ی مندای ه وان پچه ن تاکو به به ڵ خۆیان ده گه کانیشیان له منداه. ن که ده  خۆیان ئاماده  وه ژن و پیاو پکه

شدا مندان  که ماشاکردنه ڵ ته گه له .ن خهده نگ ڕک  بزانن چۆن خۆیان بۆ جه  وه کانی دیکه ن پیشه خاوه
  تاکو کات هکارد ستدا ده ر به  سازک له هچۆن مندای گۆز  تبینیوه نه. ن باوکیان بده تی دایک و توانن یارمه ده

بت؟                                                         دروستکردن ب  فری گۆزه  

  .                                                                                                                           بینیومه
ن؟   کانیان بده شق کردنی منداه فربوون و مه  به خ کان بایه وانه پاسه  زۆرتر له  ن پیشانه م خاوه بت ئه ده

.                                                                                            بازییه  گاته  وه ئه. بگومان نابیت
.                                          کات ڕده یدا باشتر شه که م بچوه رده به  ک له موو ئاژه شدا هه مه ڵ ئه گه له
  وته که کان ده دات ژیانی منداه نگدا ڕووده جه  ش له مه ئه  ر دۆڕان، که گه م، سوکرات، ئه به.   وایه به
.                                                                     وت هک ده  که شاره  له ش وره زیانیکی گه و  وه ترسییه مه
                               ؟                       وه ینه ک دوورخه ترسییه موو مه پویست ناکات هه ئايا . ڕاسته  وه ئه

                                                                          .                                                        وایه
ون باشتر نابن؟                                             رکه ریا سه سه  به ون  ک بکه ترسیه مه  له کی ڕوو ر خه گه ئه

                                                                  .                                          بن ده باشتر  ئاشکرایه
ی  که کردنه  نگ و خۆئاماده ماشای جه ته  وه منداییه  بت له وان ده پاسه  بن به ی ده وانه دای ئه ڕه باوه و له
                                        ؟                   متر نیه که  نگ نو جه  چوونه  ش له مه ی ئه که ترسییه مه؟ ن بکه
.                                                                                                                       متره که  به
.  یه هه  وه باره  ریان لهزانیاری زۆ .ب ئاگانین وه کانه ترسییه کردن و مه ی خۆئاماده باره  نجا، باوکیان له ئه

   .                                                                                                                             ڕاسته
                        ن؟                                               نابه کان منداه کردنک ئامادهخۆ  جۆره موو بۆ هه

.                                                                                                                             دروسته
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                    .                                     تنین تاکو ئاگایان لیان ب داده  وه دیاریانه  سانی لزان به که
.                                                                                                                       وابت بت ده
                        .                                                            دات ڕووده  کراوه ڕواننه ی چاوه وه م ئه به

 .                                                                                                                            بگومان
                   .             ن کهب ڕزگاريان ۆخین تاکو بفن و  که بایان بۆ دروستده  وه منداییه  له  مه ئه ر به له
؟                                                                                                                     ستت چیه به مه

. ن نگ بکه ماشای جه بن و ته خرا و سپی سپی بت فری سواری ئه ده. ین ان بکهیسپ سواری فری ئه  پویسته
.     ن توانن خۆیان ڕزگار بکه تکی خراپیش ڕوویدا ده ر حاه گه ئه .بن نگ ده فری جه  ماشاکردنه ته و به وان ئه
         .                                                                                    ت دروسته که وای من بۆچوونهب  به
؟  ئایا  یه وستکیان هه ر خۆیان و دوژمن چ هه رانبه کان به ربازه یت؟ سه ده چ  وه نگه ی جه باره له

کانم دروستن؟                                                                                                             بۆچوونه
                                                                     کانت چین؟                                پیم ب بۆچوونه

ج بکات پویست  ترسا کارکی نابه  ی دانت یان له که غانه ی بھنت، قه که کاره  وانک واز له ر پاسه گه ئه
                                   جوتیار؟                                ی بدریت یان بکرت به کی دیکه یه ناکات پیشه

 .                                                                                                                             پویسته
نین، وهده دیلیش وازلت؟                         ده ی سه و که ک، بۆ ئه رییهکو دیا هیگر                           

      .                                                                                                                             وایه
یان تاجی  گه  ی له وانه کانی و ئه کات، منداه ده  ئاماده  که نگه خۆی بۆ جه  دایه رزه به  پله و ی له وه نابت ئه

ر دابنن؟                                                                                                         سه ڕزلنانی له
                       .                                                                                             وابت  پویسته

؟                                                                                             ستی ڕاست چۆنه ده  کردن به وقه ته
                         .                                                                                            بت ش ده وه ئه
                               بت؟                                                      دڵ نه  ت به مه تۆ ئه   یه وانه م له به

                               ؟                                                                                                  چیه
.                                                                                                                 ن کدی ماچ بکه یه
ر  گه ئه. بکرت ی ماچی وه زابت له س ناڕه دا نابت که که کردنه ئاماده ی خۆ ماوه  له:  یاسا  به م  که ش ده مه ئه
.               ت بکرت خه]  ماچه[و بت به ویست، کوڕ بت یان کچ، دهشی خۆش ککی دیکه یه کک یه  

.  نایابه  
.  وه خاتهبی زۆریش  وه نه و بت رکی هه ند هاوسه توانت چه سکی چاک ده ها گوتمان، که روه هه  
                                                                                        .                     مان گوت وه ، ئه به
ئسقانکی " وە يهڕاگه نگ جه  له جاکس کاتک ئه. کرن تده کان خه چاکه  الوه.  دیدی هۆمیرۆسیش وایه  به
.        کات ده هز تر له شیشی به و هاوکات مان الوکی قاره  ڕزلنان بوو له  وه ئه."  ت دایه خه  بهيان هروگه
.                                                                                                                         ڕاسته  وه ئه

  ت و هۆنراوه خه  به  ئمه  وه چاکی بمننه  به  سانه که و ند ئه چه. وین که ی هۆمیرۆس ده که شون بۆچوونه  ئمه
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  ڵ ڕزلناندا و  گه له.  وه رازنینه رابیان بۆ ده رداخی شه نان و گۆشت و پهکۆی ڕزل سه"گرین،  ڕزیان ده
.                                                                                     ین که دهیان روام ف رده به  

.                                                                                                               اریکی نایابهکوه  ئه
؟        وه زی زینیه گه ڕه سانی نو ڕیزی که  ینه مرن بیانخه دا ده که بوونه  خۆئاماده  ی له وانه ، نابت ئه باشه
                                                                                                                  .            بت ده
:                        بن به مرن ده ده  مرۆڤانه  م جۆره کاتک ئهکه  وین، ڕکناکه  خاه و ئهر  سه له ڵ هزیۆدا گه له

.                                                                                 مین زه ر کانی سه رۆزهپی  دوه                  
کان؟                                          وانی مرۆڤه و پاسه  ر دژی خراپه پارزه                   

                                                                                  .                                  ڕمانه باوه  وه ئه
. وین که ی ده که مه شون وه. بنژین  خوائاسایانه  و مرۆڤه کان و ئه دوه  وه ڕزه ین چۆن به که ده خوا  پرسیار له

                                                                          .                                                   ته به هه
ین گرنگ  که کان ده چاکه  موو مرۆڤه بۆ هه  مه ئه. ین ده خیان پده و بایه  وه ڕازنینه کانیان ده دواجاریش گۆڕه

                                                    .                                             یان چی بت که هۆی مردنه  نیه
                       .                                                                                         کارکی چاکه  وه ئه

ن؟                که دا ده گه یان له ه کانمان مامه ربازه ؟ چۆن سه کانمان بیروڕات چۆنه ت دوژمنه باره ئستا، سه
؟                                                                                                                   وه که چ ڕوویه  له
 ؟داگیر بکات  ی دیکهک نییه یۆنا  یشار ک یهوابت یۆنانی دای ڕه ڕه و باوه تۆ له. کردنیان  کۆیله  م، به که یه

ن؟                که کان داگیریان نه هیری ربه بن و به هز  به اتش بد و شارانه ی ئه پویست ناکات یاریده  

.                                                                                         بكاتهز   زی یۆنانی به گه ڕه  باشتره
  .یاسا  بهین  که ده ش بۆ هاووتیان مه ئه؟ بت ان نهیی یۆنانی کانمان کۆیله وانه پاسه  نیه باشتر

.            ستن وه کان ڕاده رییه ربه موویان دژی به کدی ناگرن و هه ی یه خه دا یه ته م حاه له. باشترهواوی  ته به
کانیان  که چه  له  و بجگه  وه کان ڕووتبکرنه الشه  چاکهیت؟ شتکی  ده چ  وه کانیانه ی کوژراوه ی الشه باره له
؟    بووه نه  ه توشی هه  م کاره ر ئه سه له شکر ؟ ئایا زۆرجار، له]رین ی بهخۆمان بۆ[ وه ینه موو شتکیان لکه هه
                                        .                                                                          ه، توش بوو به

 و فتاری ئه ڕه  له  مه ئه ؟ن که ده  پاره  ز له حه  ، که نیه  وانه و ئه  کان کاری کۆیله کوژراوه  ی الشه وه ئایا ڕووتکردنه
                         دات؟                             ده  که رده الماری به گریت په ردی تده به  ناچت، که هاره  گه سه
.                                                                                                                      چت ده  وه له
           ی ناشتنیان بگرن؟  ڕگه و وه نه مان ڕووتبکه که ی مردووی دوژمنه کانمان الشه ربازه بت سه وابوو، ده که

.                                                                                                       ن بکه م کاره نا، نابت ئه
موو  ر بۆ هه گه ئه.  وه رستگاکانمانه نو په  ینه کانمان نابه نگی دوژمنه تفاقی جه ک و ، چه وه مه رو ئه سه له

گینا  ین، ئه ناکه  م کاره رمانی خوا ئه فه ب به. ین خۆمان داگیرناکه کانیان بۆ که ران بین چه ک نیگه هییۆنانی
.                                                                                                   بن ڵ ده نده رستگاکانمان گه په
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                                                                                                         .                ڕاسته  وه ئه
دژی   م کارانه کانت ئه ربازه یت؟  ئایا سه کان و ماڵ سوتاندنیان چ ده هیوی یۆنانی ی داگیرکردنی زه باره  له

                                                                                      ن؟                        که کانیان ده دوژمنه
.                                                                                                  م  بۆچوونی تۆ بزانم که زده حه
.  وه نه هک وتنیش خۆیان قوتده که جۆر ڕنه ، دوو یه او خۆشمان ههنگی ن نگ و جه کو چۆن جه بۆچوونی من، وه  به
تی  نگی ناوخۆ دوژمنایه جه.  یه و بگانه  میان دووره ، دووه نزیکه  وه خۆته  له  یان شتکهم که ش یه م دووانه ئه
                                   .     سانی دوور و بگانه ڵ که گه له  وتنه که یش ڕنهم دووه . ناوخۆیه] وتنی که ڕنه[و
.                                                                                                             دروسته  و بۆچوونه ئه
کانیش  رییه ربه هو ب  و نزیکه یه) خۆ(زی یۆنانی گه م ڕه من ده:  ش دروسته م خاه داخۆ ئه  بزانه و  ماشاکه ته

 .                                                                                                                            ن بگانه
                              .                                                                                            ڕاسته  وه ئه

نگ  جه  به  مه ئه .کدی یه ر رانبه به ئاسايىدوژمنی   بن به ستن ده وه کان ڕاده رییه ربه کان دژی به هیکاتیک یۆنانی
یۆنان  ن که ڕده کدییا شه ڵ یه گه له  هسروشت هاوڕن و ک  نو خۆیاندا به کانیش له هییۆنانی. ین که د ده ناوزه
.                                                                              نین داده گی ناوخۆن جه  به مه ئه ن که شده دابه

.                                                                                    هاوڕامتا  گه لهک  یه موو شوه هه  من به
کان  نه الیه  کک له ش بکرت، یه دابه  که گیرست شاره نگی ناوخۆ هه شونکدا جه ر هه  ، له هماشاک ئستا، ته

  نرت چونکه داده هکاریکی قزلکراو  ردات، به بدات، ئاگریان تبه  ی دیکه که نه وی و مای الیه الماری زه په
  ئمه. کات نی خۆی تانده ا چۆن دایک و دایهگین ئه .ی خۆش ناوت که نک شاره خات هیچ الیه رده ده  وه ئه

ڕۆژک   بیربچت، که  شی له وه م نابت ئه رت به ناو به ی له که ی دوژمنه ساه و ئه خهرمانىشت  گوتمان ده
                       .                                                                ن ڕناکه و شه  وه بنه ئاشتده  م الیانانه ئه
.                                                                                      شارستانی تره  یه وه بیرکردنه  م جۆره ئه
                    ؟                                                                   هیزرنیت یۆنانی مه ی تۆ دایده شاره و ئه
                .                                                                                                                به 
                   ؟                                                                 بنی یشارنابت  ی چاکی هاووتیان ئه 
                               .                                                                                                   وایه 

          ون؟        ک ئایین ناکه موویان شون یه هه ؟خۆیان دانانن] خاکی[ ئایا یۆنانیان خۆشناوت؟ یۆنان به
.                                                                                                                   ، بگومان به

نگی ناوخۆ نابینن؟                                                        جه  کدییا به ڵ یه گه کانیان له ئایا جیاوازییه
.                                                                                                                             ته به هه

ون؟                                                               بت ڕکه ڕۆژک ده  ن، که ڕناکه شه  وه یه و بیرۆکه ئایا به
.                                                                                                                        وه دنیاییه هب

.                     کدی نین دوژمنی یه  ن چونکه کدی داگیرناکه ستن و یه کدی ڕاناوه توندی دژی یه  وابوو، به که
                                                                                                                         .       ڕاسته

دوژمنی   ژن، پیاو و منداڵ به: کی یۆنانی هیچ هاووتیه. مای یۆنانی ناسوتنن و ن خاکی یۆنان داگیرناکه
.                                              درن کی سزا ده ره و دووبه  هۆی ئاژاوه  بن به ی ده وانه ئه. یان داناننخۆ
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ۆ ب  "سوتنه و ماڵ مه  که وت داگیرمه": هپویست .ن ڵ دوژمندا بکه گه له  ه مامه  م جۆره به هاووتیان  پویسته
                                           ؟                                 یاسابكهين به  کان وانه پاسه

ر  گه چم ئه بۆی ده م، سوکرات، من وا به.  شتکی چاکه  کو یاساکانی دیکه ، وهش مه و ئه  پویسته  وه وابیربکه
و   وه کایه  نینهبھ  ستوره م ده ئه چۆن  چت، که بیرده  ت له خاه و وام بیت، ئه رده ت به که ر باسه سه له
ر،  سه  مه خه ده كى ديكهشىخامن . ی باسمانکردن چاکن شتانه و موو ئه ، ههتام گه من له. ین راری بکه رقه به
  چونکه کدی جناهن نگدا یه جه  و له ری چاکن نگاوه کان جه وانه پاسه  ، که یه وه ویش ئه کرد، ئه تۆ باست نه  که

هیچ  ن تیان بده یارمه  وه پشته وه یان له نگه جه  یانا بچنه گه هر ژنانیش ل گه ئه. کدین را و کوڕی یهباوک و ب
.                                                               میاندا خۆی ڕاناگرت رده به  دوژمنک له  

. دات بزانین چۆن ڕووده  م پویسته به.  وه کایه  ته هاتوونه  م شتانه دا ئه ستوره م ده ڵ دانانی ئه گه گریمان له
 دوو  من خۆم له.  وه مه ی تاکو ڕوونی بکه ڕوانی من ناکه چاوه  کی کتوپهالماردان په م که دژی باسه  مه ئه
.  پۆله ختترین شه ترین و سه وره ش گه مه ئه. گریت م لده کی دیکه یه خنه تۆ ڕهم  بهربازکرد  ی پشو ده که پۆله شه
  ڕوانمه ده  وه دی و ترسه نابه  یت چۆن به گه و تده  وه دته حاما ییت به زه به  یه وره د گهن ر بزانیت چه گه ئه

.                                                                                                           کان ناکۆکییه  

کاتمان   باشتره.  وه کایه دته  ستوره و ده ین بزانین چۆن ئه که دهز زۆرتر حه  بدویت ئمه  م جۆره ر به گه ئه
.                                                                                                         یت کوژیت و باسی بکه نه

                                                                    م چی؟                                            ، به پویسته
 شتی جیاواز دوو یر ر و خودی دادوه توانین بین مرۆڤکی دادوه ، ئایا ده ری چیه ر بزانین دادوه گه ئه. هیچ
ری  دادوه  له زۆرخۆی و  ئه ر گه بین ئه چت؟ یان ڕازی ده ری ده دادوه  له  وه که موو ڕوویه هه  له  و مرۆڤه ئه .نین

بکات؟                                                                                                  جی و جبه وه نزیک بکاته
                               .                                                                                          بین ڕازی ده

.  چۆنهریش  سکی دادوه که و  ری چیه وماندا بزانین دادوه هه. ڕاین گه ری ده دوای شوازک بۆ دادوه  به  ئمه
  ، که وه بیرمانکرده. بوو ری هه ر نادادوه رانبه شمان به وسته م هه ، ئه مان شوه هه به.  ر چ جۆرکه ی دادوهمرۆڤ
شکی  وان بچت به ی له وه ین ئه گه تده   وه رییه وه خته ری یان نابه وه خته به  ندییان به یوه ریکردنی پهدیا  به
.             وه کایه  دنه  مرۆڤانه  م جۆره لمنین چۆن ئه بسه  وه مانویست ئه م نه به.  وتوه رکه رییان به وه خته به

                                                                                                   .                             ڕاسته
کات  وردی بۆ دروستده  کو خۆی به یتی جوانترین مرۆڤمان، وه ند پۆرتره رمه دایت خراپترین هونه ڕه باوه و تۆ له

                                                             ؟                       تبينيبی ڤهۆمر و ئهوەی ئه ب

                               .                                                                                دانیم ڕه باوه و نا، له
؟     وه ینه که زراندنی شارکی چاک ده دامه  ر لهبی  مانگوت ئمه یت؟  نه چ ده  وه ی خۆمانه که ی کشه باره له
.                                                                                                                       وه دنیاییه  به
  بیرماندایه ی له شاره و زراندنی ئه مهتوانین دا ر نه گه ب ئه نه بار مان له دای گفتوگۆکه ڕه باوه و وابوو، له که
   لمنین؟                                                                                                                       بسه
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                                            .                                                                       نا، وابۆی ناچم
شارکی وای تدا دروست   م، که باسبکه  و بارو دۆخانه م ئه وبده ر دی تۆ هه به ر له گه ئه. تی یه که ڕاستیه  وه ئه
                  .                                                       یت دی من شتک بکه ر به بت له بت تۆش ده ده
                               چی؟                                                                                            و كوە

  ؟ ڕاستی ناسهمتر  که  بیردۆزه  له  وه ؟ یان کردهنيه   ی بیردۆزه گوره  کرت به ده  وه کرده  ی به وه ئهئايا 
ویت؟                 که ڕده  مه ر ئه سه ئایا تۆ له .بن نه دا هاوڕا م بۆچوونه ڵ ئه گه له ندک هه نهيهواله  

.                                                                                                                      وم که من ڕده
ر  گه ئه.  وه کایه  کو خۆی بیھنینه ین، وه که دا باسیده بیردۆزه  ی له وه لمنم ئه بۆت بسه  که مهوابوو، ناچارم  که

گونجت  وتیت، ده ری ڕکه سه ی تۆ له جۆره و ببرت یان به ڕوه ی باسمانکرد چۆن به و شاره بزانین ئه  ئمه
.                       حای خۆم ڕازیم ش به من به ڕازی نیت؟  مه ئایا تۆ به. زرنین ڕاستی دامه  ش به وشاره ئه
.                                                                                                                    ها منیش روه هه

  شار  نش چی هانگۆڕانکاریی و ئه .کرت کاندا ده شاره  چ شتکی خراپ له  وه بدۆزینه  وه ین ئه ده وده هه  مه پاش ئه
.ن به ده  ی ئمه ستوره و ده و ئه ره به  

.                                                                                                                        ڕاسته  وه ئه
م  ، به بچوکه  و نه وره  گه  ش نه مه ئه.  یه وه دانهلئاوڕ شیاوی و  یه هه  و گۆڕانکارییه بۆچوونی من ئه  به

.                                                                                                دات ڕووده  ، که که گۆڕانکارییه
                                                            ؟                                              چیه  گۆڕانکارییه و ئه

م  ری بدوم و گوێ ناده سه وت له مه ده  م، که که باسده  وه من ئه. یشتوین گه  که وره گه  پۆله شه  ئستا به
  و بزانه  گوێ بگره  مه ر ئه به له. بازییدا نوقم بکات ریای گاته نو ده له من و بت یشنین پکه پ  که پۆله شه
.                                                                                                                        م چی ده
ب                                                                                                       .                           

بن و  کاری نه فه لسه ریکی فه ان خهواک رمانه فه ن یان که وایی نه رمانره کو پاشا فه کان، وه سوفه یله تاکو فه
تاکو . ناپارزین  خراپه  زی مرۆڤیش له گه کان و ڕه گرن، گالوکۆن، شاره نه ک تی ڕامیاری یه سته و ده  فه لسه فه
.                      جۆر نابت  که شمان بۆ شاره که ستوره ین ده که نه  م کاره ئه  

موو  هه  ش به سانه و که الماردانی ئه په ڕوانی هرش و بت چاوه ده  م بیروڕایه ربینی ئه سوکرات، پاش ده
  وه هتهنی یان بۆ نه گه کو بهتا. وایی بن رمانره نین شیاوی فه دا یه و پله له] ی تۆ گوره  به[ ین، که بکه  وه کهک چه

.                                                                              نن یه گه سزای خۆتت ده  یت به که و ڕازییان نه  

                 .                                        ربم م ده م بۆچوونه ی داوات لکردم ئه وانه کک بووی له تۆ یه

زۆرتر   که و کشه یت بکه  می باشتر ئاماده م وه که داوات لده  م  بۆیه تت چۆڵ بکهشوت پ من نامه
.                                                                                                                       وه یته ڕوونبکه

  که خه و ست ئه ده  ی له وه ئه بۆ. مای گه یت و له ی زانیم، تۆ پشتم چۆڵ ناکه وه تی پاش ئه تایبه م، به هد وده هه
  مه پاش ئه. ین رت، بکه ده وایی پده رمانه ی فه وه سوف، ئه یله ی فه پناسه  ڕزگارمان بت پویسته
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هاووتیانی  . یه واییان هه رمانه وانای فه سروشت ته  نرن به سوف داده یله فه  ی به وانه ئه  ، که وه ینه که ڕوونیده
.                        ون کان بکه سوفه یله رمانی فه بت شون فه شن و ده ببه  واناییه م ته سروشت له  ش به دیکه

                                        .                                                  هاتوه  که ئستا، کاتی پناسکردنه
.                                                               وه بدۆزینه  که ک بۆ پناسکردنه یه ڕگه  وبده ما هه گه له  

                                      .                                                                                وه تۆ پش که
ی  و شته کانی ئه شه موو به هبت ه وت ده دهی شتکی خۆش وه ئه گوتمان  بیرته  یان له  وه مه بت بیرت بخه ده

                بوت؟                                                                                                         خۆش
                               .                                                           وه بیرم بخه  وه ئه ر به م، له من تناگه

وو م زان هه کو تۆ چاک ده زووی وه ز و ئاره سکی پر حه که.  وه مم بداته کو تۆ وه ش، وه سکی دیکه ، که یه وانه له
ڵ الوکی پست سپی، لوت  گه ئایا له. جونن کانیان ده زووی عاشقه دا ئاره نه مه ته و کوڕکی الوی جوان، له
ۆى ب] زووت ئاره[ م جۆره نگوینی بت، به رد یان هه ناچت، پستی زه  شازاده  ی له الوه و پان، لوت قوالپی یان ئه

؟                                        توكهست دهدا  و باخه وو گوکت لههمه وێ ب بیانو ناتهناجوت؟   

. وم که تا ڕده گه مان له ر گفتوگۆکه به  یت له ماشای من بکه ته  جۆره و ر به گه ئه  

؟  رابک نیه شه  موو جۆره هه  زیان له وان حه ن؟ ئه فتارناکه ڕه  م جۆره راب خۆرن به ی شه وانه ش، ئه مه له  بجگه
.                                                                                                                     وه دنیاییه به
زن و گرنگ  سانی مه ر که گه کان ئه وانه شتیه کان، که شکره له ر سه وكوە  ڕزه  زیان له ی حه وانه ئه  م جۆره به

.     گشتی به  وان ڕزلنانه ستی ئه به مه  ن چونکه که سانی نزمیش ده که وای ڕزلنان لهگرن دا ڕزیان نه  

   .                                                                                                                             وایه
شکی یان  به  ز له ، حه شتکه  زی له سک حه ویت یان نا؟ کاتک، که که ڕده  م خاه ئه ر سه ، ئستا له باشه
کات؟                                                                                                       ده  شته و مووی ئه هه

                                                                 .                     کات مووی ده هه  ز له ین، حه ده  ئمه
                           کات ؟       کانی زانایی ده شه به موو هه  ز له سوف حه یله بین، فه  ڕاسته

                                      .                                                                              ، ڕاسته به

ویستی فربوون یان  خۆشه  ، به وتوه که رنه ی بۆ ده که وت فربت هشتا سودی فربوونه یه و ده ی الوه سه که و ئه
  .ین که د ده سوفی ناوزه یله فه

                                                     .                                                                ش ڕاسته وه ئه
؟                  نیه وا. نرت سوف داده یله فه  کات، به فربوون ده  ز له شتک فربت حه موو هه  یه ی ئاماده وه ئه

 . وه ڕیزه  ن دنه که ش دهماشا کردنی ته  ز له ی حه وانه ت ئه نانه سوف ته یله فه  بن به دا، ده ته م حاه س، له زۆرکه
زۆر گوێ  به  ن، چونکه که نگ ده ده  ز له ی حه وانه ها ئه روه هه. گرن رده فیربوون وه  وانیش خۆشی له ئه  چونکه

موو  هه  ن گوێ له که کان ده و گونده شار  جانی دایۆنیسس له شداری میھره زووی خۆیان به ئاره  ناگرن و به
                               سوفن؟                                      یله فه  سانه که  م جۆره ئه ئایا. گرن کان ده کۆڕاه
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.                                                                                            چن سوف ده یله فه  م له خر، به نه
؟                                                                                                    هی قینه سوفی ڕاسته یله ک فه

                               .                                                             بناسنن ڕاستی  که زده ی حه وانه ئه
                                                                                            ؟      واوت چیه ستی ته به مه

.                                                   ویت که ما ڕده گه م تۆ له که ستده م هه م، به باسی بکه  ئاسان نیه
                                                                                       چی؟                                   ر سه له

.                                                  شتن دوو   جوانی و ناشرینی،  یهرینیستاوی ناش دژوه کی جوانی مادامه
                                                                               .                                            ته به هه

                      .                                        یه هه  ک فۆرمی ش یه وانه له  که ریه هه شتن، کی دوو مادامه
                                                                           .                                       دام وه ڵ ئه گه له
ندییان  یوه ی په وه ئه ر به م له به.  ش دروسته کانی دیکه و فۆرمه  ، خراپه ری، چاکه ری و نادادوه بۆ دادوه  مه ئه
ند  چه  به]  فۆرمانه و له[کک ریه بن، هه ده  تهس رجه تیایاندا به که ، یه هه  وه کان و شتی دیکه نه و ته  وه کرده  به

.                                                                                                    خات رده ک خۆی ده یه شوه
                                                 .                                                                              ڕاسته
نان دات  کانی دیکه و بیستن یان پیشهویستی بینین  خۆشه  تۆ به كهمەد وان ئهن وان ر جیاوازی سه خت له من جه
            .                                                          کردن دم سوف ناوزه یله فه  به منيش ی وانه و ئه

یت؟                                                                                                               که چۆن ده  مه ئه
  بیردا ناتوانن له  وت  له ی جوانیان خۆشده نگ و شوه نگ، ڕه ن، ده که بینین و بیستن ده  ز له ی حه وانه ئه

.                                                                                                      ن جوانی تبگه ڕۆکی ناوه
.                                                                                                                       وه دنییه  به
  وت، که ش ناکه سه و که و شون ئه  وه داته تده ، جوانی ڕه یه شتی جوان هه  ڕی به باوه  ، که چۆنه  سه هو ک ئه

گرنگ  . بینین نیه و خه  وه ونا بژی؟ ئه خه  له  سه که و دانیت ئه ڕه و باوه دات؟ له ت جوانی ده باره زانیاری سه
چن؟   کدی ده یه  لهکه  ،تبينەد  انهشت وئه تهنيا و ئه  وتبت یان چاوکراوه خه  نیه  

.                                                                                            بینت ده و خه  سه که و بگومان، ئه
م  بینت، به ده کانیشدا جوانی نو شته له و  یه خودی جوانی هه  ڕی به چت باوه بۆی ده  وه وانه پچه ی به وه ئه

ت؟       ننابی و خه  سه و که ئه. تناناد کان جوانه  شته  بهجوانی   

.                                                                                                                 ئاگایه  و به نا، ئه
  ش، به کانی دیکه سه بیری که . زانت و ده ئه  ین چونکهزانین دابن  کانی به ر بیره گه ئه  وابوو، دروسته که

.                                                               نهاو بۆچوونی ئه  و بیرانه ئه  ین چونکه که د ده بۆچوون ناوزه
                                                                   .                                                           دروسته

گرت و ڕاستی  ده  ئمه  له  خنه ڕه . و زانینی نیه  یه بۆچوونی ههتهنيا ، که  بینیت ده  سه که و ئهچۆن 
یا بدوین و ڕازی  گه می لهر نه  ، به یه ه هه  و ی بین، ئهی پ وه ب ئه انین بهتو ؟ ده وه داته تده مان ڕه که باسه
ین؟          بکه  
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.                                                                                                                            پویسته
پمان    .نازانت يچه و ئه س نا ین که ، دهم که ین؟ یه پرسیاری لناکه  ۆرهم ج به. ، چی پ بین وه بیربکه
زانت یان هیچ  شتک ده  ی زانایه وه ئهئايا : ین نجا ده ئه.  یه کی هه زانیارییه  بزانین چ جۆره  خۆشه

 .                                                                             وه بده  م پرسیاره می ئه و وه ئه نازانت؟  تۆ بۆ
.                                                                                                                 زانت شتک ده

؟                                                                        یان نیه  یه هه  ، که یه وه ی شتکه باره  لهی نينهكهاز
ناسرت؟                                                         ده بوو نه شتکیچۆن  . یه هه  ، کهیه  وه ی شتکه باره  له
واوی  ته  به  یه واوی هه ته  ی به وه ئه .بت هه  وه ی لکۆینه ند ڕگه چه  گرنگ نیه:   ین، که گه وابوو چاک تده که
                                                                                   .ناناسرت  ی نیه وه ئه و ناسرت ده

.                                                                                                                        زۆر دروسته
هیچ   له  ، که وه شتانه و نوان ئه  وته بت، ناکه بت و نه هه  وه که وویهڕ  ر شتک له گه ئستا، ئه.  باشه
                               ن؟                                                   هه  وه که موو ڕوویه هه  نین و له  وه که ڕوویه

                                                                              .                        وه نوانه  وته که ، ده به
نین، پویست ناکات بزانین   ، که وه وانه زانینیش به ، نه یه هه  وه کانه بووه هه  ندی به یوه ی زانین په وه ئه ر به له

                                                                 ؟                     وه زانینه نوان زانین و نه  وته که چی ده
.                                                                                                                            بگومان

                                                                     ؟                                        ئایا بۆچوون شت نیه
.                                                                                                                        بگومان شته

                                                                             یان نا؟                          جیاوازه  وه زانینه  له
.                                                     یه هه  وه کانه ته بابه  به ییانند یوه ککیان په ریه بۆچوون و زانین هه

                                                                             .                                                  ڕاسته
بناست؟                           که ته تی بابه وت چیه نایه ئايا؟  نیه  وه یه) تی چیه( ندی به یوه ئستا، زانین په

                                                              .                     وه ینه زۆرتر ڕوونبکه  یه م کشه ئه  پویسته
     چۆن؟                                                                                                                         

هز   جۆرکن له  بینین و بیستن، بۆنموونه .نون رتی خۆی ده ت یان کاریگه سته ده  ، که کانه هز جۆری شته
                               .                                                                                     مانه هه  ئمه  که

                                                      .                                                                            وایه
ناسینی هزک  بۆ.  و جیاوازه کانی نیه  تی شته سه یان خه  ی نیه نگ و شوه هز ڕه. چم  ده  که کشه من وابۆ

م  ده . وه تی خۆی بنونتهر مان کاریگه ر هه گه ئه  وه یناسمه منیش ده. ی که تی و ئاکامهر کاریگه  ڕوانمه ده
مدا هاوڕایت؟                  م بۆچوونه ڵ ئه گه ئایا له.  م جیاوازه جیاوازیش بوو ده ر گه ئه   .مان هزه هه  

                               .                                                                                          من هاوڕام
؟  زانین هزه ئایا  
.                                                                                                    زنترین هزه مه  
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؟                                                                                          یان شتکی دیکه  ی بۆچوون هزه ئه
.                                                                                                                    چوونیش هزهبۆ

هزکی   دایه ڕه باوه و ک له. شتی جیات دانان دوو  و به  وه کدی جیاکرده یه  تۆ پشتر زانین و بۆچوونت له
؟                                                                       ک بن شکاودا یه کنهڵ هزکی ت هگ تکشکاو له

                               .                              گوتمان بۆچوون و زانین جیاوازن  ئمه.  ڕاسته

.          زنکانیش جیاوا ته بابه و گێ ده  وه که ته ر بابه سه  رتی خۆی به سروشت کاریگه  وان به کک له ریه هه
.                                                                                                                             هوای

                                                     ؟                                                             بۆچوون بیروڕایه
    .                                                                                                                             به

؟               یان وانیه  یه که زانراوهکو  ، وه بیروڕا ناسراوه  ی به وه ئه  .تی زانین بابهر  سه له  بیروڕایه  

کانیشیان  ته وان دوو هزی جیاوازن و بابه ئه.  حاه کاریکی مه  مه ی پشومان ئه که وتنه ی ڕکه گوره به
            .                                           بۆچووندایه له  ، که جیاوازه  وه ته و بابه له  ی زانراوه وه ئه. جیاوازن

؟                                                                    جیاوازه  وه تی بۆچوونه بابه  له  ی زانراوه وه وابوو، ئه که
            .                                                                                                  جیاوازبت  پیویسته

 ر سه بۆچوون له ئايا بت؟ بوو هه شتکی هه ر سه ؟ ناگونجت بۆچوونمان لهنيه   که  ،هشتک بۆچوونمان بۆئايا 
دات؟  ده رهه بوو سه بوو یان نه شتکی هه  

                          .                                                                                                نا

                               .        کات شتک دیاریدهر  سه له بێ بۆچوونی رده ڕی خۆی ده ی بیروباوه وه م ئه به
                 .                                                                                                               به

                                               .نينەهبهكاريد  ه" هیچ"  ی نیه شته و بۆ ئه  باشترین زاراوه

                                                                                                          .                         وایه
  وه م دووانه وابوو بۆچوون به که.  وه بوونه  زانینیش بهو   نیه  ، که وه سته به  وه شته و زانینمان به نه  م ئمه به
.  وه ته ستراوه به نه  

             .                                                                                                       بت وابت ده
                               .                                                 زانینیش نیه و نه ه، بۆچوون زانین وه م ڕووه له

              .                                                                                                      هیچ کامیان نیه
؟                                                                    زانین ڕۆشنتره نه  زانین تاریکتر و له  ئایا بۆچوون له

            .                                                                                                                    به
.                                                                                                 نوانیاندایه  له  شتکه وابوو، که
                   .                                                                                                            به

  شته و ئه.  وه بوونه نوان بوون و نه  وته که ده . اتدا نیهکمان هه  و له  یه لمنرت هه ی بسه شته و گوتمان ئه  ئمه
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وی  زانیندا هه نوان زانین و نه  له]  هزکی دیکه[بت ده.  وه نادۆزرته  وه زانینه ی زانین و نه ڕگه  به
                                                                                                              . رخستنی بدات ده

   .                                                                                                                             ڕاسته
.                                                                              ی نوانیانه هزه و دا، ئه ته حاه م بۆچوون، له

    .                                                                                                                             وایه
.  مان کاتدا هیچیشیان نیه هه  کات و له شداری ده بووندا به بوون و نه  چی له نينابز  هاتووه  وه ی ئهئستا کات

.                                       ین دی بکه تی بۆچوون ناوزه بابه  دا ناچین، به ه هه بت، به هه  شته و ر ئه گه ئه
                                                                                                 .                                  وایه

بوونی خودی جوانی   ڕی به باوه  م، که مان بکه هاوڕییه و پرسیار له  م ئاکامانه یشتن به وت پاش گه مه من ده
خودی جوانی   بکات، که  وه به وت بوا و نایه  بینینه  زی له ی حه وه ئه. بینت کان ده جوانه  نیا شته ته و  نیه

  کیان له یه دانه کاندا جونه موو شته هه نو ویست له خۆشه یهاوڕ :ین ، ده ک شته ری یه یان خودی دادوه
             رناخات؟            ر خۆی ده ککیان نادادوه کاندا یه رییه موو دادوه نو هه ؟ له موویان ناشرینتر نیه هه

.                                                                           پویسته  

                               ؟                                   متره که  نیوه  بینیت؟ هیچ تاککیان له کان چۆن ده جووته
                                                                                            .                                   نا
بت؟              ی زیاتر ده که دژه هن الیه  و بچوک، سوک و گرانن، هیچ کامیان له  وره ی گه شتانه و ت ئه باره سه

.                                                              یه ههکاندا  ناکۆکه  نه الیه دوو ر هه  ککیان له یه ر نا، هه
بینیت، تاکو  بووندا ده نوان بوون و نه له  بجگه  هیچ شونیکی دیکه .یت بکه  ه زانیت چۆن مامه وابوو، ده که
شتک  هیچ.  یان نیه  یه ی هه وه زۆرتر نابت به  وه له  ته بابه  جۆره و ی لدابنیت؟ بگومان ئه ته بابه  م جۆره ئه
.                                                                                 بوونیش ڕۆشنتر نیه  بوون تاریکتر و له نه  له

                              .                                                                                          زۆر ڕاسته
بووندا  نوان بوون و نه له  یه هه  دیکه] کانی مکه چه[ڕیان به جوانی و ی باوه سانه که و ی ئه ت زۆربهو که رده ده
                  .                                                                                                       وه سوڕنه ده
                               .                                                                    یشتوین گه ڕه  م باوه ، به به
              .                                                     رکرد ک زانین ناوزه بۆچوون نه  شمان به مه ها، ئه روه هه
     .                                                                                                                             وایه
ت و یه بگرن ده  سه و که ش نین گوێ له ئاماده  .بینن کان ده جوانه  نیا شته ته  وه ی خودی جوانی نادۆزنه وانه ئه

ک  نی بۆچوونن نه خاوهوان  ئه . یه ریش هه دادوه] مکی چه[ر رانبه وستیان به مان هه ها، هه روه هه .فریانبکات
.  زانین  

.                                                                                                                    وابت  پویسته
  نین، که  سانه که و ن؟ ئایا ئه چ ده  وه کۆنه گۆڕن ده ی نه شتانه و کان، ئه خودی شته  ی له سانه که و ی ئه ئه
نی بۆچوون نین؟                                                                                         م خاوه زانن به ده
                                                                                                  .          وابت  وش پویسته ئه

چت  بیرت نه  وت بیناسن؟ له یانه ده و  تی زانینه بابه  زیان له حه  سانه که  م جۆره توانین بین، ئه ئایا ده
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.           م خودی جوانی ناناسن ، به کانه جوانه  نگه و ڕه نگ ده  زیان له نی بۆچوونن حه ی خاوه وانه گوتمان ئه
 .                                                                                                            بیره  م له وه ، ئه ڕاسته

کانی زانین  ویسته سوف یان خۆشه یله ک فه نهویستی بۆچوون،  خۆشه  به  سانه که  م جۆره دا ناچین ئه ه هه  به
     دابنین؟                                                                                                                     

                                              بن؟                                                     ده توڕه  م ناولنانه ئایا به
.                        بیت ناس توڕهر ڕاستی رانبه نابت به. ن ناکه ون خۆیان توڕه ر شون ڕاوژی من بکه گه ئه
     ویستی بۆچوون نین؟                        سوفن و خۆشه یله کانیش بناسن فه وت خودی شته یانه ی ده وانه ئه

.                                            زۆر ڕاسته  
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م شه شی شه به  

سوفیش نین،  یله ی فه وانه سوف و ئه یله ، فه خته ن و سه درژخایه  وه م لکۆینه گالوکۆنم گوت، پاش ئه من به 
                                                                    .                                                وتن کن رکه ده
.                              وت که ده رنه مان بۆ ده مه کی کورتدا ئه یه وه لکۆینه له   ته به هه: مدا گوتی وه  و له ئه

وی  نیا هه و ته کردبایه  باسنهمان  موو شتانه م هه بۆچوونی من باشتر وابوو ئه  م به به. بگومان
.                                                    ریمان، بدایه ری و نادادوه کانی نوان دادوه ی جیاوازییه وه ڕوونکردنه
                   ین؟                                                                                باسی چی بکه  مه پاش ئه
ن  که ماندوو ده  وه کانه گۆڕاوه  شته  ی خۆیان به وانه سوفن، ئه یله ناسن فه کان ده گۆڕه نه  ی شته وانه کی ئه مادامه

مکی  ن؟ چ وه وایی بکه رمانه ماندا فه که شاره  ن له وه بزانین کامیان شیاوی ئه سوف نین، پویسته  یله فه
؟                                                                                             وه دۆزینه ده  رهم پرسیا ڕاست بۆ ئه

.                                 وان پاسه بن به  ن و یاسا و ژیانی شار بپارزن ده وانتی بکه توانن پاسه ی ده وانه ئه
                                                                                                         .                 ڕاسته  وه ئه
بت؟           چاوی باش بوانت و کور نه  موو شتکه ی چاودری هه وانه و پاسه کات ئه ها پویست ده روه هه
                                                                             .       و نکۆی لناکرت  شتکی ئاشکرایه  وه ئه
] بۆ زانین[زانن شوازکی دیار ی نه وانه بت؟  ئه زانکدا هه نوان کورک و نه  دایت جیاوازی له ڕه و باوه له
واوی  ته  ناتوانن به  که کاری، ندی شوه رمه ندک هونه کو هه وه -روونیاندا نابینرت نو ده له

قامگیریان  ن  و سه تبگه  ری و چاکه واتای دادوه  واوی له ته  ناتوانین بهمهش ئبکشن ]  کایان مۆدله[ی ونه
. ن بکه  

        .                                                                                            نوانیاندا نیه نا، جیاوازی له
ه ئهم كارۆ ب یه موو شتک هه هه  ت به باره واویان سه کی ته ی زانیارییه وانه وان؟ یان ئه پاسه  بهت كرهدکور 

؟   باشترن  

.                                                  بژرمنه  هه کان سوفه یله فهر  گه ئه  ییه مژه گه  

؟                                                         ی تیدایه تانه سه و خه ۆن ئهسک چ کات بزانین  که پویست ده
.                                                                                                                       وه دنیاییه به

.  وه کان بکۆینه وفهس یله سروشتی فه  بت له ده  کرد، که  وه مان بۆ ئه ئاماژه  وه مانه که تای باسه ره سه  له  ئمه
.              ن مان بکه که ارهوایی ش رمانه فه ن وه وان شیاوی ئه ئه  وین، که هک ڕده  خاه و ئهر  سه له  مه پاش ئه

                                                                      چۆن؟                                                           
 و گۆڕن و خۆی به ی نه و شتانه فیربوونی ئه  له  کردنه ز حه  فیانه لسه سروشتی فه ین ده  تاوه ره سه  له

                                          .                           چن ناوده بن و له یداده په  ماندووناکات، که  وه تانه بابه
زووی سکس،  ڕز یان ئاره بۆ  یه سانه که و ویستی ئه کو خۆشه ، وه زانینه م جۆره یان بۆ ئهیویست ها خۆشه روه هه
                              .                                                       رداری نابن ست به هیچ جۆریک ده  به  که

   .                                                                                                                             ڕاسته
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                               .                           بت یان هه م سروشته ئه  سانه که  م جۆره ، ئه وه ره نجا بیربکه ئه
    چ سروشتک؟                                                                                                                   

 .                                               وت یان خۆشدهیهیچ شتیکی ناڕاست ڕازی نین و ڕاست  درۆزن نین و به
.                                                                                                                       دروسته  مه ئه
شتکی  موو هه  یه کی جوان ههبۆ کوڕ کی سکسی زوویه ی ئاره و پیاوه هئ.  کو پویسته ، به دروست نیه  مه ئه
.                                                                                                           وت ی خۆشده کوڕه و ئه
                       .                                                                                                       ڕاسته 

؟                                                    بت   نزیک  وه زاناییه  له یه هه ڕستی  لهگه جب هیچ شتک  

.                                                                                                نزیکتر نیه شتکیهیچ   

ن و ناراستیش بت؟                                                        زانی  زی له سوف حه یله فه گونجیت ئایا ده
   .                                                                                                                            نابت

دات؟                         کان ده ی ڕاستیه وه وی دۆزینه هه  وه منداییه  له وت ی فربوونی خۆشده وه بوو، ئهوا که
.                                                                                                                  واوی ڕاسته ته  به

ش  مه ئه.  وه بته ده م که  کانی دیکه شته ووی بۆز ئاره وت ی شتکی زۆر خۆشده وه ین، ئهزان ش ده وه ئستا، ئه
                                .                                     ڕوات ده  دا کی دیکه الیه  به  ، که یه ئاوه  جۆگه و کو ئه وه
                                                       .                                                                     ته به هه
 و ر ئه گه بگومان ئه. ش زووی له چژ و ئاره  گرت، گوێ ناداته رده فربوون وه  له چژ  فربوونه  زی له ی حه وه ئه
                             .                                    بت نه  بت و ساخته  قینه سوفکی ڕاسته یله فه  سه که

                    .                                                                                                وابت  پویسته
و  ئه  له  جگه، ب سانی دیکه که.  نیه  پاره  زی له گرت و حه ده] ژیاندا  له[ندی کی مامناوه یه ڕگه  سه م که ئه

.                                              و بۆی نیه ئه مبه بت، بت و سامانیان هه  پاره  زیان له حه  یه بۆیان هه
          .                                                                                                                      ڕاسته
؟                                                      وه شتک بکۆته موو هه  کاتک له موو هه توانت ارک دهبیریئایا 

     .                                                                                                                       ناتوانت
                               نت؟                                                               شتکی ترسناک داده  مردن به

       .                                                                                                                            نا
.                                                               دووره  وه فه لسه فه  له و ترسنۆک  وو، سروشتی کۆیالنهواب که
   .                                                                                                          بۆچوونی من دووره  به
زۆردار؟  بت به ده بت ی نه نۆک و سروشتکی کۆیالنهترس ر گه ؟ ئهناکات  پاره  له ز ن حه مه ته  سکی به ئایا که 
       .                                                                                                                            نا

ر و  دادوه  وه الوتیه  له  ، کهنڕی گه سکدا ده دوای که  دا به فیانه لسه ی سروشتکی فه وه دۆزینه ، له  مه له  بجگه
.                                                                                        ق و دڕنده ک دڵ ڕه ، نه رزه هوشت ب ڕه
                                                                                                             .          وه دنیاییه به
.                                                                                   یت که نه چاو ڕه  م خاه ت ئهوابوو، ناب که
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                                                                                                                ؟      چیه  خاه و ئه
دات  ده وی بۆ هه  کاته و وت ئه ی شتکی خۆشده سه که و وت ئه ته تۆ ده. بت خرا یان هواش فرده  سه که و ئه
وت؟                                که ستی ده م ده دات و که ده وی زۆری بۆ هکات یان ه بیری ده  وت، که ستی که ده

وابت؟                                                                                                              ناب  وه نا، ئه
نرت ؟                                             زان داده نه  و به ؟ ئه وه چتهببیر  لهشتهكانى  بت نه هیچ فر  هچۆن
                               .                                                                                       یه وانه له
نابت؟                                                     خۆی و فربوونیش  ئاکامدا، ڕقی له بت، له ر هیچ فرنه گه ئه
.                                                                                                                             ته به هه

؟ پویست نیه ناست واوی ده ته  کان به شته ی روونه و ده کردن، بۆ ئه مان بۆ ی ئاماژه تانه سه و خه ئایا ئه  

.                                                                                              نم پویستیان داده  به  

بوونی خرا،  ، فیر وه وتنه وانای بیرکه سروشت ته  بت به سک ده مووکه هه  ویت، که ڕکناکه  خاه و ئه ر سه  له
ندتی بت؟   تی و مامناوه ری ، ئازایه هاوڕێ و خزمی ڕاستی، دادوه. بت یی هه خشنده ی قوڵ و به وه بیرکردنه

)                                                                           37.(وت که ری ڕده سه  یش له)مۆموس(ت  نانه ته
یان؟                ست ده  یته یان ناده که یشتن، شاره یشتن و پگه نی تگه مه ته  نه گه ده  سانه که  م جۆره کاتک ئه

رت  رانبه ی به وانه م ئه به. بات توان دژی تۆ هه سک ده سوکرات که: و گوتی  وه می دایه ندتۆس وه دیمه ئه
نکی بچووکی گفتوگۆکانت  الیه  رجاره هه  بۆیه  نیه کردنداگۆ پرسیارکردن و گفته  زایییان له ن شاره که ستده واهه
  یاری زانانه و وان له ئه. هنن پکده  وره شکی گه ک به یه ر سه  نه بخه  نانه م الیه ر ئه گه ئه. نبین بار ده له نا  به
. نازانن چ بن .ن بگۆڕنکانیا سکی لزان دانیشتون و ناتوانن خانه ر که رانبه دا به یاری دامه  له  چن، که ده
ی  وانه بینین ئه شدا ده وه ڵ ئه گه  له.  وه ینه کانت بده می پرسیاره توانین وه نه  سک واتبگات ئمه که  یه وانه له
کو  هنن، به یخونن و دوایی وازی لده ده نی الوتیدا زۆر مه ته  له  نا، که  وانه خونن، ئه ده  فه لسه فه
  م زۆر دڕنده گۆڕن، به ده  وه رزییه وشت به ڕووی ڕه  ندکیان له وامن، هه رده ری به سه  له  یه وانه ئه  ستت به مه

                          . کن یت بکه ده واییان ده رمانه تۆ کاری فه  وه مننه ده  وه زهڕ  ی به وانه نابن و ئه

.                                                                    کرت ناڕاسته ی باسیده وه زانی ئه تۆ واده: منیش گوتم
.                                                                                     نمبڕاست دای  م به که زده حه. من نازانم
کن  ی بی که وانه ئه -کان سوفه یله ت تاکو فه ماندا نایه که رهشا  له  خراپه  ر بین کۆتایی به گه ، ئه چۆن ڕاسته

ن؟                                                                                                           که نه -وایی رمانه فه
                               .    بوویت ی لو نه هفری بز تۆش . بت رده ده ی لو بزه  به ی تۆ و پرسیاره می ئه وه

و  کو ئه ت وه که مه من وه.  وابوو گوبگره لمنم؟ که م بسه که توانم بۆچوونه نه  که یت،  که تاوانبارده وه به تۆ من
.   م که ده  ۆ ئامادهکات ب دروستی ده و گرت رده وه  وه ند شتکی دیکه چه له ،ک کوییه  ی بزنه ونه  نده رمه هونه
ی نو  وانه له  که شتیه نی که خاوه. دات کدا ڕووده شتیه نو که رچاوت، گریمان ڕووداوک له به  بنه  یه م ونه ئه
             . وانیش چاک نازانت شتیه که  و له  ، چاوی کزه ی گرانهم گو به  تره، هز تر و به وره ، گه که شتیه که

---------------------------------------                                                                                              
)رگ وه.( ره نشت که رزه و سه ر کهیی سکی گله مۆموس که) 37(  
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 وان، که کک له یه ر هه.  مشتومیانه  که شتیه وتی که ر ڕه سه کدا، له نو یه له ستىهر دژكانى هكارواه
.  وه بنه کۆده  که شتیه نی که وری خاوه ده  له. وان شتیه که  وت ببت به یه ، ده بووه واوی فرنه ته  وانیش به شتیه که 

. ی بدرت که کان و سوکانه وانه شتیه رۆکی که سه  بکرت به ، وه پاڕته ده  کات وه داوای لده ،یان که یه ر هه
ش  که شتیه نی که خاوه رت ود ی ده که سوکانه  ، کهکوژن ده  سه که و یان پنادرت، ئه که ی کاره هوان ئه
رۆکی   رو سه ڕابه  بهن   که خۆیان ده  له ،کیش ککی زیره یه. ن که داگیرده  که شتیه که .ن که رمانخوارد ده ده

ی  باره  بت زانیاری له وان ده شتیه که   زانن، کهوان نا ئه. نن ک داده که ب به ، وانی دیکه ئه وخۆیان 
.بت هه  وه شتی سازییه که کردنی با و کان، هه ستره ، ئاسمان و ئه وه کانی ساه رزه وه  
ک دابنن؟         زۆرب و ب که  به  هس کهئهم   ،شتیه که کهنو  ی  وانه ت ئهنیدا ڕه باوه و له  

                                                                                                        .                 بگومان
ڵ  گه شتیه، له و که ئه  ش ببینیت، که خاه و ئه ر سه له ، کی دیکهی لوم جار بزه ،ناکات  وه وابزانم پویست به

.                                              یت گه م تده که سته به مه  تۆ له  چونکه ،ین کهبراورد  ماندا به که شاره
.                                                                                                                         م گه تده
مان  که وای شاره رمانه فه  کانمان به فهوس هلی ی فه وه له ،گاتتنا  دان، که  سه که و ی لو بۆ ئه وابوو، تۆ بزه که

.                                                                             پناوی چیدایه له  وه ره هکبۆی ڕوون. داناوه  
                                                            .                                                     وه مه که بۆی ڕوونده
ئهدواجار پ که  سوف بۆ زۆرینه لهی چاکترین فه.  کات ڕاسته ی باسیده وه ی بکه ب  .پو  له  خنه ، ڕهی ب

رۆکی  سه. رناگرن وهکی ل که  بکات، که  وانه ی ئه لۆمه  پویسته .گرت نه  م خاه ر ئه سه له ،ش ڕزانه به سه که
رگای  ده -  ک له ، زانایه م ئاسایی نیه به. ی بن گوێ ڕایه  وه تهڕپا ستی ده ی ژرده وانه وانک، له شتیه که
  .                                                                                                             ندک بدات مه وه ده
. یه ه هه  مه ئه  

واییبکرت  رمانه وت فه یه ی ده وه رگای پزیشک بدات، ئه ده  له ،ندبت مه وه ژار یان ده هه ،خۆشک نه  ئاساییه
کانی  هکراووایی رمانه رگای فه ده  قینه کی ڕاسته وایه رمانه بۆ فه  م ئاسایی نیه به. وابدات رمانه رگای فه ده له

به  سه هک و به. بکوت ه هه  ب ت، ئهه ر فه گه دا ناچت که وای شاره رمانمانی خۆش بو .  
.                                                                                                                         ڕاسته  وه ئه
شدا، ناوزڕاندنی  مه ڵ ئه گه له. ڕزی لبگرن  ئاسان نیه ،نازانن رز ی نرخی ژیانکی به سانه که و ئه وابوو، بۆ که
.  یه فیانه لسه یان فهی ژیان شوه  ، که وه وته که ده  وه سانه که و له  فه لسه فه  
    .                     کن ڕز و بکه به ،ن و زۆریشیان کی زۆریان دڕنده یه ین ژماره ده  ، که یه وه ستت ئه به مه

بوو؟                                                                                    وانه. دابووم م بۆچوونه ڵ ئه گه منیش له
      .                                                                                                                         به

کن؟                                                                                کانیان بکه  زهڕ بۆچی به ،کرد باسماننه
    .                                                                                                                     باسمانکرد

    . وه ڕته ناگه  فه لسه بۆ فه  مه هۆی ئه؟  ن بۆچی زۆریان دڕنده ،ی بزانیت که زده حه
.                                                                                                                    وه دنیاییه به

بیرت بت  ر له گه ئه. بت بت سروشتی چاکی هه ده ،سکی چاک گوتمان، که  ی، که خاه و ئه ر سه  وه ڕینه بابگه
.        بخونت  فه لسه گینا ناتوانت فه وت، ئه که شون ڕاستی ده  میشه و هه  ناسه ڕاستی  سه که و گوتمان، ئه
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                                                    .                                                            مان باسکرد وه ئه
؟                                                               ی ئستا باسمانکرد، ناکۆک نیه خاه  و ئهڵ  گه له ، وه ئایا ئه

                                                  .                                                                 بگومان ناکۆکه
سروشتی   له ، یه ی هه شته و دوای ئه  ڕان به ین و بین، گه بکه] سوف یله فه  له[رگری پویست ناکات به

انت ز ی تبگات، ده واتاکه  ڕاستیش بگات و له  ی به وه ئه. کۆنادات  شتانه و ئه  گاته نهو كتا  و   سوفدایه یله فه
            .ئازار و ژانی منداڵ بوون ڕزگاری بووبت  له ، وایه  وه کو ئه وهئهمهش   .ڕاستی بژی چۆن به

.                                                                                                     چاکه ،رگریکردنی به  وه ئه
                               ؟    ناڕاستیه  واوی ڕقی له ته  وت؟ یان به کی ناڕاستی خۆشدهش به ، سه که و ، ئه باشه

.                                                                                                                        تی ڕقی لیه
                               .ی ڕگه  هتو که ده  خراپه  له شک به  انین بین، کهراربت، ناتو رقه ڕاستی به ،ر گه ئه

دات؟                                                                                                               ڕووده  وه چۆن ئه
.                                            بت ندی ده و مامناوه  رانه دادوهندروست و  وستی ته هه]  ی خراپه جگه له[

.                                                                                                                          ڕاسته  وه ئه
بیرت   فی خۆیدا بگرت؟ له لسه ر سروشتی فه سه ت به سته ده ، تاوه ره سه ، له جاریکی دیکه ،کات چ پویست ده

ی  وه وتنه رز، خرافربوون و بیرکه ی به وه تی، بیرکردنه کو ئازایه کانی، وه ته سه خه  سه و که ئه ،چت نه
ی  ڕه باوه و ئه  تهن یه گه دهكانمان هنايار رنجدانکی ورد سه یت، تۆ ده  وه شه مه ر و ئه سه له.  یه چاکیشی هه

  یشتینه گه .مان باسکرد م ناوزڕاندنه هۆی ئه  ئمه. بن ندکیشیان خراپ هه و ک بکه]  سوفانه یله فه[ م زۆر له
ت بۆ  قینه ستهاسوفی ڕ یله سروشتی فه ،ومدا هه  مه ئه ر به له. نرن خراپ داده  ی زۆریشیان به خاه و ئه

. م باسبکه  
                                                                                                                    .            ڕاسته

چت و  ده ناو س له که چۆن الی زۆر. بت ڵ ده نده چۆن گه  سروشته و ئه ،بزانین  هاتووه  وه ئستا، کاتی ئه
  ڕوانینه ، ده مه پاش ئه.  وه مننه پاکی ده  به) دت کردن ک ناوزه کهب  ی تۆ به وانه ئه(میان کی که یه ژماره

. ن ده سوف نیشانده یله فه  خۆیان به و  وه نه که ده  سوفانه یله السایی سروشتی فه ،ی روونانه و ده سروشتی ئه
  ، یه وه وانه وانای ئه ور تهژو  له و ی شیاوی نین ی ژیانه پله و ئه  نه گه ده  مانه چۆن ئه ،ین بزانین ده وده هه

.           تۆ باست کرد  دات، که ده  فه لسه فه  به  زڕاندنهناو و ش ئه مه ئه.  پاراستوه ناڕاستی نه  خۆیان له  چونکه
                  ن؟                                                                                    نده ، گه وه که چ ڕوویه  له
رج بۆ بوونی  مه  بن به ده  وین، که که ڕده  تانه سه خه و ر ئه سه موو له گریمان هه. م بیانژمرم ده وده هه
؟          نیه وا.  وه دۆزرنه سکدا ده که موو نو هه ن له گمه ده  ش به تانه سه م خه ئه.  قینه سوفی ڕاسته یله فه
.                                                                                                                 هوای  وه دنیاییه به

.                                       ن که ی ده نده کی توشی گه خه  له  مه که  م ژماره ئه  ، که وه بکه  هۆیانه و بیر له
                                                                                                                  چین؟        وانه ئه
هۆی   بته کرد، ده ستایشمان بۆ  تانه سه خه و کک له یه ر یت ههر ببیس گه ئه ، رسوڕمانه ی سه تۆ جگه بۆ
تی،  ش ئازایه تانه سه خه و ستم له به مه.  وه خاته ده ی دوور فه لسه فه  تی له یه ی هه روونه و ده ئه و ی نده گه

.                                                                   مان بۆکردن ئاماژه  ، که یه وانی دیکه ی و ئهتند مامناوه
                                                                        .                                                یره سه  وه ئه
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ش  فه لسه فه  ن و له که ڵ ده نده گه  روونه م ده ئه ،چاکمان دانان  ی به شتانه و موو ئه ها، هه روه هه
موو  شاردا، هه  ت له سته ن ده سی خاوه که ش، خزم و ندروستی، هزی له جوانی، ته:  بۆنموونه - وه نه خه دووریده

؟                                                       وه مه که چی ده زانی، من بیر له تۆ ده. ن م جۆره ی له ی دیکه وانه ئه
          .                                                           ر زۆرتر فربم گه بم ئه م خۆشحاڵ ده زانم، به من ده

.    یر نابت سه  الوه  ی پشوت به که خاه . وه بته ڕوونده ت ال که کشه ،یت ستم تبگه به مه  واوی له ته ر به گه ئه
وت؟                                                                                                            من ده تۆ چیت له

رز و شونی  خۆراک یان وه  ک له یان ئاژه ،ک ڕووه  بت و ببت به  وره زانین، تۆوک خرا گه ده  ئمه
. ک ناچاک نه  یه دژی چاکه  ی خراپه وه ئه. دات ده رهه مووکورتی تدا سه که  ،ری بت کردنی خۆی ببه شه گه

                                                                           .                                             بگومان وایه
.                                      کی ڕک وپک خراپ ببت یه رده روه ب په به ،ن سروستیش چاکتر وابوو، ده که
                                                                  .                                                                 هیوا
کردنکی خراپ زۆرخراپ  رده روه په  به  ش ناشت، که چاکانه  روونه و ده بۆ ئه  مه نتۆس پم ب، ئایا ئه دیمه ئه
 کاندا چاکه  روونه ی خراپی ده ده هرو په  و له  کانه ئاساییه  روونه نو ده ری له و نادادوه  خراپه ،یت بن؟ یان ده ده
؟                                                              یه یان چاکه  روونکی الواز هۆی خراپه ؟ یان ده نیه  

                     .                                                                                         یت نا، تۆ ڕاست ده
تکی چاک  سه موو خه کردنی، هه رده روه فی، پاش په لسه روونی فه ی من، ده وه ی بیرکردنه گوره ئستا، به

ر  گه چت، مه رده نژرا خراپ ده وی خۆیدا نه زه له] کو تۆوک وه[ی خراپ بوو، که رده روه ر په گه ئه. گرت ده هه
ن؟ ئایا  که ی ده نده کان الوان توشی گه سۆفسته  گوایه  دای، که و بۆچوونه ڵ ئه گه تۆ له. خوا ڕزگاری بکات

ن  که فر ده  جۆره و به ،کان نه مه ته به  او یان مرۆڤهالوان، ژن و پی  ن خۆیان سۆفست نین، که ده  مه ی ئه وانه ئه
وت؟ یانه وان ده ئه  

                                                                                       ن؟                      که ده  کاره و ی ئه که
رز  نگی به ده  کدا به نو خه له. نیشن شکرگاکاندا داده کان، دادگا، شانۆ یان له نه نجومه ئه  له  وه کاتک پکه

. ن که ن و هاوار ده ده یان بۆ لده په ون چه که ی شونیان ده وانه ئه. بن رده زایی یان بۆچوونی خۆیان ده ناڕه
  ت ستایشی پخۆش نیه کی تایبه ؟ چ مامۆستایه یه روونی الوان هه ر ده سه کی له ریه ، چ کاریگه تانه م حاه ئه

 کی دی خه  شونک بوا به ر م و بۆ هه رده به  خواردنی بخرته تو یه و ده ئه؟ ی بکرت وت لۆمه یان نایه
؟                                             وانیش جیاواز نیه ژی و له وان ده کو ئه وه. کات باسی جوانی و ناشرینی ده

 .                                                                          برکی زۆردایه ژر زه  له  و مامۆستایه سوکرات، ئه
.                                                                                   کردووه برمان نه رین زهخت هشتا باسی سه

؟                                                                                                                            چیه  وه ئه
  وه کرده  ڕازی ناکات، به] یان که ره رانبه به[کانیان ، بزانن گوته یان سۆفستانه  رانه رکهم ف ئهر  گه ئه
؟                                ون کانیان ڕکناکه ر بۆچوونه سه ن له ده ده  وانه نازانی سزای ئه. پنن یسه ده  
                                                                         .                                       ن بکه  وه بت ئه ده

دات؟                                                                               ده رهه سه  مانه سۆفستک دژی ئه  چ جۆره
                                                                     .                             بدات رهه دانیم سه ڕه باوه و له



138 
 

و  و نابت ئه  نیه ئستا و داهاتوشدا ڕابردوو،   له  چونکه. ستیت دژیان ڕاوه  یه مژانه کارکی گه. نا، بگومان
سک بووبت  که ر هه. چت رنه ده  جۆره و کردن کرابت و به فری چاکهس نیه  که. بت هه  نائاساییه  ته هس خه
.       خشیوتی و ڕزگاریکردوه به ت، هزکی پیرۆزتوانت ب ، ده ندا بۆی دانراوهما که ستوره ده  ی له سه که و به

           .                                                                                                           تام گه من له
.                                                                           مابیت گه ش له م خاه ئه ر سه بت له وابوو، ده که

          چ خاک؟                                                                                                                
کی  ی خه وه هیچ شتکی جیاوازتر له ،سۆفست ناسراون  و به  وه نه ده  وانه  پاره  ی به مامۆستایانه و ئه
. نن داده  فه لسه فه  به  زانینه  جۆره و کان ئه سوفسته. ن تی فری خوندکاران ناکه ڕیان پیه یزانن و باوه ده
وێ  مانه ده. نڕ نه ده  ببین، که  وره کی گه یه کانی دڕنده زووه زاج و ئاره فری مه ، وایه  وه کو ئه ش وه مه ئه

ه و مامه  وه ی نزیک ببینهبزانین چۆن ل دا بکه گه ی له کدا زۆر له ،ینوه هنوی نزیکی که  خته سه کات .            
 ، که و مایکردنی دڕنده ه م شتان پاش فربوونی ئه.  وه کاته کات یان همنی ده نگک بزاری ده چ ده

ی چاکی  باره ، له رانه فرکه  م جۆره ئه. ین که کی فرده و خه  فه لسه نین فه و ناویده  وه ینه که کان کۆده زانیارییه
  ه مهوت ما یانه ده  پنن، که یسه دا ده سانه و که ئه ر سه نازانن، به  که ری زانینه ری و نادادوه دادوهو خراپی، 

.  نن چاک دایده به وه کاته ی همنی ده وه خراپ و ئه به ،کات ده  توڕه  که ی دڕنده وه ئه. ن دا بکه که ڵ دڕنده گه له
  چی دیکه  مه له  بجگه  چونکه ،کات دی ده ر ناوزه دادوه پنت به یسه ی ده وه ئه.  ی پنیه چی دیکه  مه له  بجگه

          ؟                                                                  یر نیه ت ال سه فرکردنه  م جۆره ئایا ئه. نابینت
                       .                                                                                             یره سه  وه المه به
ی  باره ، له گرنگ نیه  الوه ک به ی خه زۆربه ،زاج و خۆشی یشتنی مه تگه  ، که یهن جیاواز  وه سه و که له  هم ئه

دابنت؟                                                  فه لسه فه  بت، به  وه ری، مۆسیقا یان ڕامیارییهکا ری شوه هونه
ی خۆی نیشانبدات و  و پیشه  هره به  کی دیکهس یان که ، وه ک بخونته بۆ کۆمه اوهنرهۆر شاعیرک  گه ئه

ئایا . وت یانه کی ده کات خه ده  و کاره ئه و  وه بری دایۆمیدیانه ژر زه  وته که ن، ده کو ده فریانبکات، وه
             )                       38(بازی نین؟  واوی گاته ته  ڕاستی جوان و چاکن و به  به  م شتانه ئه  تبیستوه نه

.                                                                                                  ش بت وه وێ گوم له نا، نامه
  شته ر رانبه خودی جوانی، به  به ئایا زۆرینه :  وه ش بکه م پرسیاره می ئه وه چت، بیر له نه بیر ت له م خانه ئه
     ؟                                         وه نه ده تی ده بن یان ڕه ڕازی ده ،نیا ته  ک به جوانیه ر یان هه،کان نهجوا

.                                                                                                 هیچ جۆرک ڕازی نابن  نا، به
.                                                                       وه بیربکاته  فیانه لسه ناتوانت فه  هوابوو، زۆرین که

.                                                                                                                          ناتوانت
.کارن فه لسه فه  نین، که دا سانه و که ئه ڵ هگ مان کات، له هه  

.                                                                                                                       وه دنیاییه به 
.       ن خۆش بکه  وت دی زۆرینه یانه ده ،ون که ک ده ی خه ی زۆرینهڕ ی شون بیروباوه سانه و که ، ئهها روه هه

 ---------------------------------------                                                                                             
 ند ماینکی  چه  گوایه  مانه م قاره ا ئهی یۆنانیید فسانه ئه  له.  شای تراسیان بووهپانگ و  ندی جه ی خوداوه) ئارس(دایۆمیدس کوڕی) 38(

)                رگ وه( .ر گۆشتی مرۆڤ ژیاون سه له  ، که بووه هه           
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.                                                                                                                         ئاشکرایه
ڕزگاری  ،بژی  فیانه لسه ڕاستی تاکو کۆتایی ژیانی فه  وت به یه ده ، سوفه یله سروشت فه  ی به سه که و ، ئه باشه
رز  ی به وه تی و بیرکردنه ی چاک، ئازایه وه گوتمان فربوونی خرا، بیرهاتنه  وه ش بکه وه بت؟ بیر له ده
                                                                    .                              فین لسه تی سروشتی فه سه خه
    .                                                                                                                             به
تی          تایبه  به؟ پشتر نابت له  وه که موو ڕوویه هه  نو منداندا له بت، له ی هه م سروشته سک ئه که ر هه
بت؟                                                                      روونه م ده رازی ئه شیشی هاوته باری له ر گه ئه

                                                 چۆن نابت؟                                                                     
بردنی  ڕوه ی و هاووتیان بۆ به که ندامانی خزانه زۆرتر ئه  نده وه ئه ،ندا بوات مه ته  ند به چه  سه م که ئه

                             .                                                                     گرن رده کاروباریان سودی لوه
.                                                                                                                             ته به هه

.ن که داوای ڕاوژکاری لده  
                                                                   .                                                دات ڕووده  وه ئه
یدابووبت،  په  وه خزانکی چاکه  ندبت و له مه وه ده ،دا بژی وره شارکی گه  بت، له  م جۆره سک به ر که گه ئه
ت، ده به بارز و جوان ب ت ا دهو خۆی ڕه له ، سه که و دانیت ئه ڕه و باوه ی چی؟  لهک کاروباری  نه ،بین

بت  واوی هه یشتنکی ته ی تگه وه ئه ب بهئاکامدا،   رت ؟ له به ڕوه کانیش به رییه ربه کو به به کان یهیۆنانی
       نابینت؟                                                                                                  وره گه  خۆی به

.                                                                                            بت خۆی بایی ده ، له وه دنیاییه به
،  نیه واو یشتنکی ته نی تگه و خاوه ئه  ی پ ب، که و ڕاستیه و ئه  وه نزیک ببته  الوه و له ،سک ر که گه ئه

  موو شته و هه نو ئه یت له که ست ده هه ،نج بکشیت ڕه  کو کۆیله ش وه مه ئه بۆ و تر تبگاتزۆر  پویسته
بگرت؟                                                                              سه و که گوێ له ، وریان داوه ی ده خراپانه

                                                                                    .                                گوێ ناگرت
، کاتک  نزیکه  وه هۆشه  له و بت ده  فه لسه فری فه ، یه ی سروشتکی چاکی هه وه ئه ر به له ،ت الوکیش نانه ته
ن ڕازی بت؟ یان ڕازی  ن یان نایه چ ناکهن؟ هی چ ده ،رناگرن ی وه که تیه زانین و هاوڕیه  کی سود له خه
ی ڕازیبوونی لبگرت؟                                                    تاکو ڕگه ،بات و دادگای ده ره ی به که ره که
                            .                                                                      نیه  وجۆره به  وه، دنیاییه به

کاربھنت؟                                    ی تدا به که فیه لسه فه  زانینه وتاك ،بت یدا ده په سه که و بوارک بۆ ئه
                   .                                                                                                یدا نابت په 

  رده روه چاکی په  به  فیه لسه نی سروشتکی فه ی خاوه سه که و گوتمان ئه  ، که وه بته ت بۆ ڕوونده خاه و ئستا ئه
کانی  کو سامان و جۆره دمانکردن، وه ناوزه  چاکه  ی به شتانه و ڵ ئه گه له ، روونی ی ده کانی دیکه شه به. ناکرت
.  فیانه لسه ژیانکی فه  ی له وه هۆی دوورخستنه  بن به ده  دیکه،  

.                                                                                                    ش ڕاسته وه و ئه  من بیرمه
  دا سانه که  م جۆره هنو ئ له. چن دهناو بن و له ڵ ده نده کی چاک گهتیایاندا سروشت  ڕگاکانن، که  وانه ئه

.      و هاووتیان بکات  که ر شاره رانبه ت خراپترین کار بهتوان ده  ، که وه دۆزینه ش ده سه که و ئه] کان ه نده گه[
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            .                                                                                                          ڕاسته  وه ئه
  فیانه لسه ، ژیانی فه وه ونه که دوورده  فربوونه و له و  شن ده  فه لسه ی بۆ فربوونی فه وانه ، ئه سانه که  م جۆره ئه

ی شیاوی فربوونی  وانه ئه. ر سه  نه به بار ده له و نا  ژیانکی ساخته . الوه که  ن به یکه ن و ده که وران ده
الی    وت بیپارزت، دنه یه و ده  وه تیودا دته منداکی هه  یی به زه کک به کو چۆن یه نین، وه  شفه لسه فه
ک  تۆ بکه  ن، که انهو ن و ئه که زارده رمه شه  فه لسه فه  سانه م که ئه. نی خاوه  ن به که و خۆیان ده  فه لسه فه

                                                               .              كهنهدش توشی ناخۆشی  نیت و زۆرینه دایانده
.                                                                                                                    دات ڕوودهوه  ئه
  یه ی هه م پاره ی که وه ر ئه به ، له رچووه زیندان ده  هل  تازه  که ناچت،  یه ر ڕووتاوه سه  چیه که نه و ته له  مه ئه

  چونکه ،شوی پبکات ،کات شی ده که ن ئیشه داوای کچی خاوه و  رکردووه به ی لهرگی نو جل و به ،م ما حه  چۆته
                           خوی ناکات؟                                                          س به و که  ژاره هه  که کچه
.                                                                                                                       و وایه کو ئه وه

                               مووکورت نابت؟             بت؟ زۆڵ و که یدا ده دا په جووتبوونه و له ،منداک  چ جۆره
 .                                                                                                                            بت واده
ون و بۆچو  یا بژین؟ چ جۆره گه بخونن و له  فه لسه فه ،نین  فه لسه شیاوی خوندنی فه ،ی سانه که و ئه  چۆنه

) 39(؟ یه یزانن ساخته ی ده وه و ئه نیه زانینکی ڕاستیان ال  وان سۆفیست نین، که بت؟ ئه کیان ده یه وه بیرکردنه
               .                                                                                                    واوی ڕاسته ته  به
بن و ژیانیکی   فه لسه فهنى ووبفر شیاوی  مه و تاقمکی که  سته ده ،نتۆس دیمه ، ئه وه منته هی د وه ئه
ندک ڕقیان  هه. بت ی نده نابت توشی گه یه م فربوونه سروشت شیاوی ئه  ی به وه ئه: ر سه نه ببه  فیانه لسه فه
ندک،  هه. خونن ده  فه لسه هنن و فه و وازی لده ڵ سروشتیاندا ناگونج گه له  چونکه ، ی خۆیانه که پیشه  له
دواجار، . ی نادات ڕۆی ڕامیاری ببینت شی ڕگه م باری له به ،بخونت  فه لسه توانت فه ده ،کو تیاگس وه

مندا   نیا له ته  چونکه) 40(، یه که  ی دوه ویش نیشانه ئه .بت شیاوی باسکردن نه  یه وانه ی منیش له که نموونه
یان  فه لسه تامی شیرینی فه  بچوکه  و تاقمه  سته م ده ندامانی ئه ئه.  مدا ڕوویداوه سکی که ند که چه  یان له
بۆ . نابات  ڕوه کان به ڕکوپکی کاره  س به زانن که و ده  وتووه رکه یان بۆ ده شتتی زۆرینه .چژتوه

ن  رن ناگه کی به نا بۆ خه ر په گه ئه.  ن س نابه نا بۆ که پهو   ریان نیه ده ری یاریده قامگیرکردنی دادوه سه
خۆیان     کی دڕنده ند ئاژه م چه رده به  وته که ی ده سه و که کو ئه ن، وه و خۆشیان بکه که  تی شاره ی خزمه وه به

. ن شی بکه کانیاندا هاوبه خراپه  کاره و له   وه وانه ڕیزی ئه ش نین، بچنه  هاوکات ئاماده. بینن ت ده سته بده
ر دیواریکی نزمدا  به کاتی زریانکی توندا، له  سک له کو چۆن که وه. ستن هز نین دژیان ڕاوه ش به نده وه ئه

و ] ی نده گه[و ژیانی خۆی له  ڕازییه  وه ، به و جۆره کی به سوفیش، پاش بینینی خه یله دات، فه شارده خۆی حه  

--------------------- -----------                                                                                                     
سوفی          یله فه  کان به سۆفستیه  .کات پناسده  یه م شوه کو پرۆتاگۆراس و جۆرجیاس به کان، وه سۆفستیه  سوفه یله فالتون فه ئه) 39(
بۆچوونی  ندی به  یوه ش په مه ئه. ن بکه  فه لسه ری فهد بکرن و الوانیش ف سوف ناوزه یله فه نین به  وه  شیاوی ئه  نت، که ادهن د سه ناڕه 

 . وه جیاوازه کانه بۆچوونی سۆفستیه  له  ، که یه هه  وه فه لسه ی فه وه تی لکۆینه و بابه فه  لسه ی فه و پناسه  فه لسه فالتون بۆ فه ئه
                                                                                                                                              )رگ وه(

ڕامیاری            کراتی له دو یان هزکی نادیار سو  کات، که ده  وه باسی ئه) 31 – 32پۆلۆجی  ئه(لۆگی ستایشدا دایه فالتون له  ئه )40(
                                                                                                                               )رگ وه. ( وه دوور خستۆته
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.            ڕزگاربکات  لۆمه  بپارزت و خۆی له  رییه نادادوه  
.                                                                                     رچوونی کارکی ئاسان نیه پش ده  وه ئه

ستورکی  ی ده گوره به.   و دانراوه بۆ ئه  ، که گرتووه رنه وه  که ستوره ده  لی له هه  چونکه ، زنیش نیه کارکی مه
و   فه لسه زڕاندنی فه هۆی ناو ، مانتوانیوه من بزانم نه. ی ڕزگاربکات که ه توانت خۆی و کۆمه و ده بار، ئه له

                            .                            ر سه یته ر تۆ شتکی بخه گه مه.  وه بدۆزینه  که ره زڕنه خراپی ناو
                               ؟                          وهکان شیا سوفه یله بۆ فه ،مۆ ستورکی ئه م چ ده به.  هیچم نیه
  فی  لسه ستورکمان شیاوی سروشتکی فه هیچ ده:  یی منه و گله  خنه ڕه  مه ئه . نیه مۆ شیاو ستورکی ئه هیچ ده

 و  خاککی بگانه  له  هکو چاندنی تۆوک ش، وه مه ئه.  گیراوه  سروشته و کردنی ئه شه ی گه ڕگه  مه ئه ر به له . نیه
ستورکی  ر ده گه ئه. بت یدا ده په  ی لوه شتکی دیکه و ناکات شه گه  م جۆره فی به لسه سروشتی فه .گونجاودا نه

وت بپرسیت  ته زانم ده ده. بن ده  کانیش مرۆڤانه پیرۆز و سروشته  ستوره یان چاکترین بت ده ،بت چاکمان هه
                                                                                                  ؟ ستور چیه چاکترین ده

ستورمان کرد  باسی ده ،ماندا که زراندنی شاره دامه  له  ئمه. م ناکه  و پرسیاره من ئه .یتودا چو ه هه  دا به لره
                                                                                 ؟                                یان شتکی دیکه

. ستور دانان بزانن ده  بن له سانک هه بت که ها گوتمان ده روه هه. ستورمان کرد باسی ده  وه ندک ڕووه هه  له
                                                     .         دانانی یاسادا ر له کو پارزه رن، وه نیشانده  ی ڕگه وانه ئه

.                                                                                                        مان باسکرد وه ئه  ئمه
.        دواین ری نه سه له  رهکاتی زۆ  پویستی به خت، لماندنی سه گوتت، سهی تۆ  وه ئه ر به م له ، به به

.                                                                         وه ینه ڕوونیبکه  ئاسان نیه .ی ماوه وه ئستاش ئه
                          ؟                                                                                              چیه  وه ئه
بت بزانین  ئستاش ده .وت ستکه شتی چاکمان ده  دژواره  گوایه .بت توشی ڕووخان ده .زن موو شتکی مه هه
؟                                                             وه منته وام ده رده به  ی تدایه فه لسه ی فه شاره و ئه ،چۆن
.                                                                        وه ینه ڕوونبکه  م خاه ئه  پویسته ،ک بترچۆن هه
  وه، مه م ڕوونیبکه که زده ند حه زانی من چه تۆ ده.  واناییمانه م ته کو که ، به زیمان نیه م حه که ، ی ڕگرمانه وه ئه

.    یه وه مۆمانه کانی ئه ی شاره وانه پچه ، به راره رقه تیایدا به  فه لسه ی فه و شاره ، ئهم ده  وه رۆشه په  چۆن به
        چۆن؟                                                                                                                         

کو بازرگانی و  وه ، نی الوتیدا کارکی دیکه مه ته  سانکن له که ،خونن ده  فه لسه ی فه وانه مۆ ئه ئه
نگاندنی  سه بت هه ی ده شه به و ی، ئه که خته سه  شه به  یشتن به گه  به. ست ده  گرتۆته بردنی مایان نه ڕوه به

یان  فه لسه خوندنی فه  هوان ئه ،زانن ده کیش وا خه .هنن ده  فه لسه فه  کاربھنت، واز له کی به هۆشه
ڕۆن و گوێ  فی بن، ده لسه ی کۆڕکی فه کات ئاماده کک بانگیان ده یه  دواجاریش، که. و فربوون  واوکردوه ته
کو  ناشک، وه  فه لسه فه  تینوتیان به ،بن کاتک پیریش ده. ی خۆیان دانانن کاروپیشه  به  فه لسه فه. گرن ده

. وه کوژنه ی هیراکلیس ده که خۆره  

ن؟                                                                                                                وان چی بکه ئه 
 بت بۆ یخونن، ده الوتیدا ده  مندای و له  ، له وه فه لسه ی فه باره  له ،بن ی فرده وه ، ئه وه مه ی ئه وانه پچه به
تکردنی  خزمه شیان بت و بۆ له  ئاگایان له  پویسته ،بن ده  وره کاتک گه: سود بت ییان به وره نی گه مه ته
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کان  روونیه ده  رزشه بت وه ده ،دا وه یشتنی بیرکردنه ن و پگه مه بوونی ته وره ڵ گه گه کاریبھنن؛ له به  فه لسه فه
کاری  ،رن به ڕوه شکر به یانتوانی کاروباری له و نه ما تکردنیان نه وانای خزمه ی ته و کاته ن؛ ئه زۆرتر بکه

.                                             بژین  رانه وه خته به] ماندا که شاره له[ وێ لره مانه ین و ده ختیان ناده سه
دژی  ، وه تراسیماکۆسیشه  هکانت ب ی گوگره وه م دنیام له به. چوویت  که کشه سوکرات، تۆ چاک بۆ

.                                                                                                 ڕازی نین  وه تن و به که بۆچوونه
 ژمنیوم هیچ کاتک د هاوڕێ، به  بووین به  تازه  ئمه.  که نوان من و تراسیماکۆسدا دروست مه له  ئاژاوه

 ،م م کارک بکه ده وده یان هه ،م که ش ڕازی ده وانی دیکه م تاکو تراسیماکۆس و ئه من کۆناده. بووین کدی نه یه
.                                               بت بن سودی بۆیان هه هه  جۆرکی دیکه یان به ، وه ژیانه  جارکی دیکه

.                                                                   ڕوونادات  م زووانه به ،یت که تۆ باسی شتک ده          
 و شدا له مه ڵ ئه گه له. راورد ناکرت به ،ییدا میشه ڵ ژیانی هه گه له  کاته و مدا گوتم، ئه وه  منیش له       
یان ( ی بینیویانه وه ین؛ ئه که باسیده  ئمه  ، که دیوه یان نه وه ئه  کات؛ چونکه ڕنه س باوه زۆرکه ،دانیم ڕه باوه
کی سروشتی  کتیه ب یه به ، ی ڕازاوه ڕیزکردنی وشه له  ، که] یه قینه ڕاسته[ی فه لسه ی فه وه الساییکردنه) یزانن ده
،  وای شارکه مانهر فه و  یه نی چاکه خاوه ، وه و کرده  وه بیرکردنه  ی به و مرۆڤه ئه.  نوانیاندا پکھاتوه له
دای بینیبتیان؟            ڕه باوه و له.    بینیوه یان نه شاره  م جۆره کی ئه خه.  چاکه] یكردنهكهوا رمانه فه[کو وه
         .                                                                                                              بگومان. نا

. ن که ڕاستی خۆیان ماندوودهوەی زينهۆد بۆ ، س ئازادانه ندک که چۆن هه ، یانبیستوه واوی نه ته به. هاوڕم نا
. نت یه گه ده]  نينازک نه[بۆچوونمان  یان به که ئاکامه  ، که وه نه ناده  مشتومانه و ڕ له ئاوه ، وه خه بایه  به  

.                                                                 ن تناگه  ی ئمه که باسه  له  سانه که  جۆره و ئه: و گوتی ئه
م ڕاستی  به. ین باسبکه  م خاه ترساین ئه ده ،کردن مان بۆ پشتریش ئاماژه  له ،ی م گرفتانه ر ئه به له

  ئمهی  وانه ئه کان، سوفه یله فه تاکو  ،واوکۆتایی ی ته پله  گاتهان ،و تاکک ستور هانیداین بین، هیچ شار و ده
 کان سوفه یله فه  گرنگ نیه .ن که وایی نه رمانه بوون، فه ی نه نده توشی گه و دمانکردن ک ناوزه بکه  به

همه ئهگهر ئ .کانیان بن رمانه چی فه ملکه هاووتیان يستهوپ ،ن وایی بکه رمانه وت فه یانه یان نه ،وت بیانه
کی  ویستیه خۆشهەو بهر ،کانیان منداهو  مۆ پاشاکانی ئه ،بينند  هخوداونىاروەت چابەدوا ئه ،تنهكر
حاڵ بن  مهگهيه وو ڕئهم د ،م بکه  وه ئه ر سه خت له تاکو جه ،ک نابینم هیچ هۆیه. بهرن  فه لسه قینه بۆ فه ڕاسته
            .                   ئایا من ڕاست نام. ر ینهوب خه هب بينەد و  گاتهر بهخهينه ەدخۆمان ،ئهگينا

.                                                                                                                       تۆ ڕاستیت
سوفکی  یله فه  وت، که که دا ههیان ئستا و داهاتووش ،کی دووردا ڕابردوویه  ر له گه دا، ئه ته م حاه له

.  رار بووه رقه مان به که ستوره ین ده ش ده ئمه  کاته و ئه ،مان بکات که وایی شاره رمانه ، فه یه هه  قینه ڕاسته
                            .                                                          حاڵ نیه م مه ، به کارکی گرانهش  مه ئه

                   .                                                                                           تا هاوڕام گه من له
           ؟                                                نیه دا  م بیروڕایه ڵ ئه گه له ،ک ی خه ی، زۆرینهوێ ب ته ده

  زۆر نابت، پویسته  ش به مه ئه. گۆڕن وان بیروڕاکانیان ده ئه.  گره مه  زۆرینه  له  خنه هاوڕێ، ڕه: منیش گوتم
کانی سروشتی  ته سه و خه  ناسنهبیان پ قینه ی ڕاستهسوف یله فه. رمی فرکرن نه  رخۆ و به سه له
 گۆڕت و بیروڕاکانیان ده ،بناسن  قینه سوفی ڕاسته یله وان، فه ر ئه گه ئه.  وه یان بۆ ڕوونبکه فیانه لسه فه
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سک  دای که ڕه باوه و ستت؟ له وه ویستی خۆی ڕاده ک دژی خۆشه.  وه نه ده ده  که می پرسیاره جیاوازتر وه
م  می ئه وه ،ی تۆ جگه  بت؟ من له سود رم و دپاک حه سکی نه ر که رانبه به ،بت ق نه ڕخواز و دڵ ڕه شه

  م جۆره ک به ی خه م زۆرینه بن، به ق هه ڕخواز و دڵ ڕه سکی شه که ند ش چه ده.  وه مه ده ده  پرسیارانه
                                                                                                    .                  وه نه ناکهبیر

.                                                                                                                       تام گه من له
ی  وه ئه ب بهن  سانه که و قن، ئه ڕخواز و دڵ ڕه شه ، فه لسه ر فه رانبه ی به وانه ئه  ڵ مندا نیت، که گه تۆ له

باسی  ، وه دۆزنه شتکدا ده موو هه  ن و ناشرینی له که ک ده می خه ماندا، زه  بهن  که بانگکرابن خۆیان ده
                               ن؟                                                                 که خراپی ده  به  سانی دیکه که

                                                                                   .                                   تام گه من له
قی و  کی و دڵ ڕه کاتی بۆ باسکردنی خه ،کان ڕاسته  بوونه ر سه  بیری خستۆته ،ی سه که و نتۆس، ئه دیمه ئه
وی  دا بریندار نابت و هۆش جه انینهم تو س له که  کان، که گۆڕه نه]  ڕاستیه[ بته و چاوده ئه.  سودی نیه حه
ی  و شتانه ڵ ئه گه له ، یه س هه که.  وه کاته ده]  ڕاستیانه[و ی توانا السایی ئهپ و به ئه. ست ده  گرته کان ده شته
                  ؟                                                               وه کاته بژی و الساییان نه ،کات زیان لده حه
.                                                                                                                           س نیه که
.  سکی پیرۆز که  کات به ژی، خۆی ده یاندا ده گه کان و له هبیر ر سه  ی چاوی خستۆته وه رئه به سوفیش، له یله فه
           .                                                                                                             ته به هه
بت  دایت لزان نه ڕه باوه و کی بکات، له یان خه ، سکی دیکه یزانت فری که ی ده وه ئه ،ر زۆری لبکرت گه ئه

بت؟  سکی چاک نه ر یان که دای خۆڕاگر، دادوه ڕه و باوه ت؟ لهتوان بیکا و نه  

.                                                                                                                 دانیم ڕه باوه و له
 ڕیان به ستن؟ باوه وه ڕاده  نگیزانه ڕه شه ، قینه ڕاستهسوفی  یله ر فه رانبه به ،ن بکه  ئمه  به ڕ باوه  ر زۆرینه گه ئه

ر مۆدلکی  سه له ، که ی شاره خشه نابینت، تاکو نه  وه خۆیه مان خۆشی به که ین شاره ده  بت، که ده  ئمه 
                            یانکشابت؟                                                               ندان نه رمه پیرۆز هونه

؟                                                   چیه  یه خشه و نه ستت له به م مه به. نگیز نابن ره ن شه ر تبگه گه ئه
ش  مه ئه. ن که وستدهدر ر کانڤاسکی پاک سه له ،کشان کو ونه فتاری هاووتیان، وه ی شار و ڕه خشه وان نه ئه
ی  وه یان پاک کردنه ، پاکه  و کانڤاسه ئه ب بهوان  ئه. دا دیکه] کانی داره تمه سیایه[مان و ئه نوان  له  اوازییهجی

.                                                                          ن ناکه  که کاره ست به ده که، کانڤاسه  

                                                                                                .            یان دروسته کاره و ئه
بنوسن؟                                                                          که ستوره ده  م کاره دانیت پاش ئه ڕه باوه و له
                                                                                                   .                         ته به هه

ها  روه هه .ناسنت ندییان ده ری و جوانی و مامناوه دادوه  به ،ی نانه الیه و موو ئه هه  ڕواننه ده ، م کاره ئه بۆ
ن و  که ڵ ده تکه  نانه م الیه ئه موو هه. ن گیریان بکهقام ژیانی مرۆڤدا سه  له ،وت یانه ی ده وانه ئه
 .  کات دهدی ناوزه" کی پیرۆز یه و نموونه  شوه " هۆمیرۆس به  هنن، که داده  یه و نموونه تاکو ئه ،نگنن سه ده هه
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                                             .                                                                             ڕاسته  وه ئه
.      نو خۆشیان ده یشخواکان .ن گه ده  یه و نموونه تاکو به ،نن داده  جگه  ی لهو شتکی نو  وه سنه شتک ده

                     .                                                  ن گه دهکی چاک  یه نموونه به ، یه م شوه بگومان، به
وانای  ته ،ین که ی باسیده سه که و ئه  ی، که ڕه و باوه ئه  نته یه گه ده ،ستان ی دژمان وه سانه که و ئه ،مه ئایا ئه

                               رم نابن؟                        ری نه رانبه به ؟ ئایا یه همان ه که بۆ شاره ستوری دانانی ده
                                .                                                                      بن رم ده نه ن ر تبگه گه هئ

    ویستی ڕاستین؟      خۆشه کان سوفه یله فه  ن، که بکه  وه توانن نکۆی له ستن؟ ده وه چۆن دژی ڕاده. بگومان
      .                                                                                         ن مژه گه ن ر نکۆی لبکه گه ئه

؟                                  نزیکه  وه رزترین چاکه به  له ،ی باسمانکرد جۆره و به ] فیانه لسه فه[یان سروشتی
ن ش بکه مه له یناتوانن نکۆ           .                                                                                      
زۆرچاک و زانا  بت باری هه  کردنکی له  رده روه په  سروشته و ر ئه گه ئه ،شدا نابن ڕه باوه و وان له پم ب، ئه

ون؟                                   ماندا نامانه که ارهش  له  ئمه ،وت یان ده نهدارا تمه و سیاسه رناچت؟ یان ئه ده
.                                                                                                           ن ناکه  وه بگومان ئه

      خراپه  له و هاووتیان ن که مان نه که وایی شاره رمانه کان فه سوفه یله تاکو فه ی وه له ،بن  گونجت توڕه ده
؟                     وه کایه  ته نایه ،کشین ی بۆ ده خشه ی نه ییه نموونه  و شاره پارزین، ئهه ن  

               .                                                                                           وه ببنه همن  یه وانه له
 بت هیچ نه. بن و ڕازی ده  وه بنه واوی همن ده ته  کو به ، به وه بنه رمتر ده ر ڕازی بیت، من نام نه گه ئه

.                                                             کات زارییان ده رمه توشی شه ،دا ڵ ئمه گه وتنیان له که ڕنه
.                                                                                                                     دروسته  وه ئه
یان  ،واکان رمانه مندانی فه  ينب ، کهنيه  هو س دژی ئه که. ون که ڕده  خاهم  ر ئه سه وابوو، گریمان له که

فین؟ هلس نی سروشتکی فه پاشاکان خاوه  

.                                                                                                                  س دژی نیه که
کرێ  م ده ، به خته ی سه نده گه  گوتمان پاراستنیان له  ڵ بن؟ ئمه نده گه  م مندانه ، ئه دایه ڕه باوه و س له که

ت؟                                                                            رناپارز ه نده و گه سیان له که  ه، کبین
یت؟                                                                                                              ده  وه چۆن ئه

رت؟   به ڕوه به]  که ته وه ده[  که کاروباری شاره و وایی بکات رمانه فه  سه به]  سوفانه یله فه[و له کک م یه به
.                                                                                                                      وه دنیاییه به
 ن هاوتیانیش ئاماده  ڕوه، به رت به ،ی باسمانکرد یه و شوه به یاساو جۆری ژیان  ،وایه هرمان فه و ر ئه گه ئه

ون؟                                                                                                       کانی بکه رمانه شون فه
                                                                                             .                                  به
                   ؟                      حاڵ نیه کارکی مه ،ماندا ناڕک بوون گه له ،ی وانه وابوو، ڕازی بوونی ئه که
                                                                                 .                    بت حاڵ نه مه م که ستده هه
.      هینماندا باشتر که شاره  له  ژیانه  م جۆره ئه  خات، که هرد ده  وه ئه ی پشومان که وه ی من، ڕوونکردنهڕا به

                                                                   .                                                         دروسته
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حاڵ  م مه به خت بت سه  م کاره ئه  یه وانه له.  وه کایه  ر بتوانین بیھنینه گه ئه  مان چاکترینه وابوو، یاساکه که
                                                   .                                                                       نیه
                    .                                                                                                  توانین ده

. نوسن ۆ دهمان ب که ستوره ده  دون، که ده  سانه که و ی ئه کشه ر سه له.  ڕزگارکردوه  گرفته و له ئستا خۆمان
شیاوی  نکدا هم چ ته  له.  وه بوونه  هنته ده  سانه که  م جۆره ئه ،چ هۆکار و شوازکی ژیان ،ین بزانین ده وده هه
                       .                                                                                          ن م کاره ئه

            .                                                                                            بزانین  وه ئه  پویسته
مزانی  ده  . وه واکان دزییه مانهر زراندنی فه ژن هنان، مندابوون و دامه باسکردنی  خۆم لهكانه  زیره زووتر من

م  که کییه زیره  وادیاره. زراندنیشی دژوار بت دامه  یه وانه له و  ره سه سودی له چاوی حه واوکۆ کی تهت وه ده
 له وردی  بت به م ده باسی ژن و مندامان کرد، به  ئمه. م کات باسیانبکه ئستا پویست ده .وت فریام ناکه

یان  که خۆشی و ناخۆشیدا شاره  له  واکان پویسته رمانه هگوتم، ف  بیرته  له.  وه وا بکۆینه رمانه ی فه کشه 
 کات نه  مه ی ئه وایه رمانه فه و ئه.  وه نه بکه  که شاره  تکشانیشدا بیر له حمه نو ترس و زه  له .خۆش بوت

  یه وجگه لهنگ ناگۆڕت  مردنیشدا ڕه  و له  م ژیانه و له نو ئاگریشدا له کو ز ی وه وه ئه. بت الببرت ده
ردا هات و  سه  گۆڕانی به مان م گفتوگۆکه مانکرد، بهپشتر باس  له  مه ئه. نرت نرت و ڕزی لده داده
.                      ر به  گرته ی کی دیکه یه ڕگه  

                                         .                                                                       بیره  م له وه من ئه
  م، که که ر ده سه ختی له جه  وه ترس و دوودیه ب به م ئستا به. م ترسام باسیبکه همن پشتر د. هاوڕم وابوو

                          .                                                        سوفوکان بن یله بت فه ده کانمان وانه پاسه
.                                                                                                             بت وابت ده  به

مدا  کی که یه سته نو ده له ،ی باسمانکرد فیه لسه فه  سروشته و ئه. ن سوف هه یله فه  له زۆر يهكىەمارژ  زانه وامه
.                                                                              ن که ده شه جیا گه کانی به شه به و  وه هتدۆزر هد
 ؟                                                                                                                    ستت چیه به مه

تی  سه رز و زۆر خه ی به وه کی، سۆزی الوتی، بیرکردنه ی تیژ، زیره وه فربوونی خرا، بیرهاتنه  زانیت، که تۆ ده
ڕکو   به بوون ن، وادروست نهرز وشت به ڕه  ،یه یان هه تانه سه م خه ی ئه هوان ئه. نابن  وره گه  وه ش پکه دیکه

.                     ن که راریان ده ن و بقه که کاریان تده یان وه نی ناوهکا ره جونه  هزه. پکی و همنی بژین
                               .                                                                                           ڕاسته  وه ئه
  یه جگه و ناترسن و له نگدا جه  ئاسانی ناگۆڕن، له  ی به وانه ن، ئهکا راره قه ر به  روونه ، ده وه کی دیکه الیه له

: قن ڕه  له که  مان شوه هه یش بهبۆ فربوون .ستن پبه ی دنیایی و پشت جگه  بن به ن ده وانه زراون، ئه دامه
ویان  خه یت ێ فریان بکهو ته کاتک ده.  خته فرکردنیان سه ن ورناگر هیچ وه ستاوه ی مشکیان وه وانه کو ئه وه

.                                                                                        ن ده متا باوشک ده رده به دت و له
                        .                                                                                                       ڕاسته
بۆ  ون وفربو ر به  بت و بخرته ی هه که ته سه ردوو خه هه بت سک هه دابووین که ڕه باوه و ، له مه له  بجگه

    .                                                                                                بکرت وایی ئاماده رمانه فه
           .                                                                                                          وه دنیاییه به
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؟   وه تهدۆزر ده  سانه م که ئایا چینک له  
؟ مه که ڕای من زۆر به  

                                                                              .                                                  وایه
، ترس، خۆشی و ناخۆشیدا راوژدکاری   چۆن له کرن ی فرده وه له  ، بجگه سانه که م جۆره وابوو، ئه که
ئستا ناویان   کردوون و نهمان بۆ  پشتر ئاماژه هل  ش بکرن، که تی دیکه فری زۆر بابه  راربن، پویسته رقه به
 .                     ن که ده هش و گه  وه مننه وام ده رده چۆن به  روونانه ده و ئه ی بزانین وه ئه ش بۆ مه ئه. هنین ده
              چین؟                                                 تانه و بابه م ئه به.  وه ینه ان بکهیتاقی  ، پویسته به
 ؟  وه شه به س  روونمان کرد به ین، ده تی تبگه ندی و ئازایه ری، مامناوه واتاکانی دادوه  ی له وه ئه ، بۆ بیرته  له
.                                                                    تۆ بگرم پویست ناکات گوێ له ،بت بیرم نه  ر له گه ئه

                                                                                                                            چی؟    
 و ر به درژتر بگرینه کی ڕگایه  پویسته ،ین تبگه  یه م کشه ی چاکتر له وه ئه دام بۆ ڕه باوه و من له: گوتمان

مان  که باسه م کردست من هه.  پویست نیه زۆرتر  وه بوویت و گوتت، له م تۆ ڕازی نه به . وه ینه زۆرتر ڕوونیبکه
                               .                                      دوام ری نه سه  له دی تۆ ر به له .موکورتی تدا بت که

.                        بت نه  وه ڕوونکردنه  پویستی به  باسه و ئه زۆرتر  وه ستمانکرد له ش هه وانی دیکه من و ئه
 و کی به خه  نده رچه هه. هنت کورت ده بت نه  که د پانتایی باسه قه  به  باسه و ک بۆ ئه یه رپوانه م هه به

 .                    نینکاربھ موکورت به یان که واو کی ناته یه پوانه ،شتا نابتم ه به ،بن ڕازی ده  کاره
                .                                                      وه نه بیربکه  جۆره و به دات ی هانیانده مه بگومان، ته

      .                                 دا نیه که کان و یاسای شاره وانه پاسه  له خراپتریش وه ، هیچ شتک له به
      .                                                                                                             وایه  ته به هه
  گینا به یش بت، ئهشرز ریکی وه خه. بۆ فربوون بگرت خت و درژتر کی سه یه ڕگه ،بت وان ده وابوو، پاسه که
                      .                                                                              ی زانین ناگات رزترین پله به

  وه کانیشه ی چاکه باره  نیت؟  له داده رزتر به ری و دادوه  ت چاکه باره سه  وه کانه ر و زانینه سه له ،چ زانینک
  ر ئمه گه باره، ئه له کاریکی نا.  یه هه  وه ڕوونکردنه  پویستیان به ،ین بدهن رنجیا سه  وه په ر سه  نابت به

  ، که وه ینه ده نه  تانه و بابه ڕ له ین و ئاوه ماندووبکه کان خداره م بایه که  ی شته وه هبۆ ڕوونکردن مشکی خۆمان
                                                            .                   وه ینه بیانناسین و ڕوونیان بکه ،ن وه شیاوی ئه

ین  که نه  وه نگهگر  ته و بابه ی ئه باره دا وازت لبھنین،  پرسیار له دای لره ڕه باوه و له.  دروسته  وه دنیاییه به
                                              یت؟                                                    ده پده خی بایه  تۆ هنده

وت گرفتم  ته یان ده  وه وته م بیرت ناکه به ، یت بیستوه که مه دنیام وه. تتوانی بپرسی تۆ ده. بگومان نا
جاریکی دی  وێ ته م ده که ستده من هه.  وه مه ڕوونیبکه  جارکی دیکه ،یت که ر و داوام لده به یته بخه
  تۆ له. نرن خش داده چاک و سودبه به ،دا م فۆرمه ڵ ئه گه ندییاندا له یوه هپ ش له کانی دیکه شته. وه ینه یبکهڕوون

ش  وه ها دنیام ئه روه هه.  وتوه که ستنه ده  وه یه باره واومان له کی ته م هشتا زانیارییه زانی، به تده مه پشتر ئه
 ال  یه هه  ی سودیان بۆ ئمه شتانه و ت به باره واومان سه زانیاری ته ناسین نه]  فۆرمه[و ر ئه گه ، ئهزانیت ده

  له  کانیان بزانین؟ یان بجگه سوده ی وه ب ئه ،بت شتکمان هه موو هه  دای پویسته ڕه باوه و له. دروست نابت
    ؟           شتک چاک یان خراپهچ  ،زانین دا نه بت و لره ییمان ههزانیار وه، مووشتکه ی هه باره  له  چاکه

.                                                                                                 وه مه بیرناکه  جۆره و نا، من به
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  چاکه  ین بهندكش زان و هه  یه چاکه ،ک ی خه رگرتن بۆ زۆریه ه چژو  زانیت، که ، تۆ ده وه مه ئه و ر سه له
. نن داده  

             .                                                                                                                   به
                     .ن که ی بۆ ده نیا ئاماژه ته و  چیه  و زانینه ئه ، وه نه وان ناتوانن ڕوونیبکه ئه ،زانیت ها ده روه هه

.                                                                                                                        یره سه  وه ئه 
ی  پناسه  مهزانن ئ دون واده مان ده گه جۆرک له  به .ن که ده  ی ئمه که زانینه ی نه وان لۆمه ئه.  یره  سه به
هشتا بۆ "  چاکه" واتای   ن و نازانن، که که دهدی ناوزه  وه ی چاکه باره  له زانین  وان به ئه. مان البت ینهو زان ئه

   .                                                                                                                   نادیاره  ئمه
.                                                                                                                          ڕاسته  وه ئه
ی  که و تاقمه  سته کو ده مان وه نن ؟ ئایا ئه داده  چاکه  رگرتن به وه چژ  یت، که چ ده  وه سانه که و ی ئه باره  له
؟                                                     یه چژی خراپیش هه وان نان ؟ ئه کی ئاۆزیان نیهبۆچوون  کهدی

.                                                                                                                           بگومان 
؟      دروست نیه  مه ، ئه و خراپیشه  چاکه ندک شت هه  ون، که ڕکه  و خاه ر ئه سه له ،بت دام ده هڕ باوه و له

.                                                                                                                             دروسته
؟                           نیه وا.  کردوه  یه م کشه ئهر  سه له کی مشتومری زۆریان ۆچی خهب ، وه بته دا ڕوونده لره

؟                                                                                                                         چۆن وانیه
ن واوی بزان ته  ی به وه ئه ب به ناسن ری و جوانی ده دان دادوه ڕه باوه و هس ل ؟ زۆرکه ڕوون و ئاشکرانیه  مه ئه

.                                       واوی بیناسن ته وت به یانه ده و  ڕازی نیه  تی چاکه هاڕو  س به م که به. چین
                                                                  .                                                            ڕاسته

م هشتا  ، به یه هه  شتکه  زانت چاکه ده. ی بگاتوت پ یه ڕێ و ده گه هدا د دوای چاکه  به سک که موو هه
ستین و  به تیان پدهماندا پش که شاره  ی له وانه گونجت ئه ده. شی نابینت که سوده و  چیه  شته و نازانت ئه

تاریکیدا بژین؟                                له  وه زانینیه م نه ، به چاکه] واتای[ت باره ن، سه که ده] وایی رمانه فه[
      .                                                                                                     بگومان ناگونجت

  ی له وه ها ئه روه هه. یدا نابت وانکی چاکیان لپه ناناسن پاسه  ری، جوانی و چاکه ی دادوه وانه دنیام، ئه
.                                                           ری و جوانیش ناناست زان بت دادوه دا نه ئاستی چاکه  

.                                                                                        یهج و به  کانه زیره گومانکی  وه ئه
واو نابت؟                                            مان ناته که بت، شاره زانا  وه م ڕووه مان، له که وانه ر پاسه گه ئه
رگرتن یان شتکی  زانین، چژوه  چاکه وه، یته م ڕوونیبکه که زده ات حهم، سوکر به. وابت  پویسته  وه ئه

 .                                                                                                                             یه دیکه
                                                .         ویت کی ناکه خه وت، تۆ شون بۆچوونی رکه بۆم ده ئا، زوو

تی،  هتایب به. یت هیچ نه  وه خۆتهی  باره له و یت کیم بۆ باسبکه تۆ بۆچوونی خه ڕاستی نازانم  سوکرات من به
.                                              رخان کردوه ته یه م کشه ی کاتکی زۆرمان بۆ ئه وه پاش ئه  
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  تانهش و ئه  ت، کهاخۆشی نیشاند وا .نایزان  بکات، که  و شتانه ی ئهسک باس که بینیت وای ده ڕه  چی؟ تۆ به
  زانت؟                                                                                                                        ده
 .                            ربیت ده یت بۆچوونی خۆب ئاماده بت م ده به. یانزانت ده  هک ، یه شوه و ک به نه

 ی بۆچوونی خۆیان وانه تۆ کور و  ئه.  ؟ چاکترینیان کوره رمه ناشرین و شه ب زانین چی؟ نازانیت بۆچوون به
ی ڕاستیان گرتبت؟              ک یه ڕگهنه اهويت ئادەەلهو باو؟ نیت ک داده کو یه بن، وه رده ده زانین ب به
.                                                                                                            یانبینم ک، ده کو یه وه
زانین ڕۆشنت   ن، به سانک هه کاتکدا که  ویت، له که کان ده رم و فوییه پشه و ناشرین  شون شته تۆ
؟  وه نه که ده  

ری و  دادوه  ی له جۆره و کین به زده حه. دا نابت وازبنیت م قۆناخه خوا، له  سوکرات، به: گالوکۆن گوتی
.                                                                              یت شمان بۆ بکه ندی دوایت باسی چاکه مامناوه

و  واز له  مه ئه ر به له. زاربم رمه و شه  وه مه توانم ڕوونیبکه ترسم نه م ده به. ڕازیم  وه من گوتم، هاوڕێ به
  ئاکامی چاکه  توانم  ده.  یه وره کی گه یه کشه  مه ئه. هنین دا ده م قۆناخه له  ت خودی چاکه باره سه  پرسیاره

شتک بھنین؟  موو هه  ڕازیت یان واز له  مه بهئايا . چت رده ده  لوه چ شتکی م باسیبکه وه و مه ڕوونبکهکردن 
                         .     کرد واوت نه ته  ، که وه مان بۆ بگره که چیرۆکی منداه. ین که ستپده ده  ووه  له.  باشه

م  که باسیده  ش، که مه ئه. بگریت  که باسه  هگوێ ل  وه  رۆشه په  وت به مه ده. یشتیت گه تده  که باسه  تۆ له خۆزگه
.                                                                              م وێ فت لبکه نامه  دنیابه.  یه مندای چاکه

                                      .                      ت بکه که باسه  ست به ده.  تۆیه  گومان له  وه رۆشه په  به.  باشه
.                                                           چیمان باسکردوه پشتر  له  وه مه خه من بیرت ده  

                    چی؟                                                                                                             
.                                                                       وه ینه که کدیان جیا ده یه  له شتی جوان و چاک زۆرن

                    .                                                                                                              وایه
و  ئه. ک فۆرم یه  ینه گه وان ده ک له یه سته ر ده بۆ هه تاکو ڕۆین ده  بۆ دواوه  وه و چاکانه جوان  زۆره  م شته له
.                                                                                        ینن وان داده ی ئه" بوون"  به  رمهفۆ

  .                                                                                                                             وایه
  ستپکراو نین و به کان هه  م فۆرمه کرت، به ان پدهستی دیارن و هه کان چاکه جوان و  ها شته روه هه

.                                                                                                 هو دۆزرنه ده  وه بیرکردنه  

.                                                                                                                   واوی ڕاسته ته  به
بینین؟                                                                                     کان ده تهش ش ندامکی له چ ئه  به
 .                                                                                                                            چاو  به
.                                     ناسین ده  کانی دیکه شته  کانی دیکه سته هه  گوێ و به  هکان، ب نگه ها ده روه هه

               .                                                                                                                ڕاسته
؟                                                         ره مھنه رهه ند به چه کاندا دنهستکر نو هه زانی بینین له تۆ ده
   .                                                                                                                            نازانم
 .ببیسترت  که نگه تاکو ده  یه هه  تی شتکی دیکه یارمه  پویستیان به و بیستننگ  ده.  وه بکه مه  له ، بیر باشه
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. گرتده ر وه  که نگه بیستنیش ده  
  .                                                                                                                             وایه
؟                                    وه کم بۆ نھنیته یه نموونه یتتوان ده. بت یان هه م پویستیه ن ئه م شت هه که

.                                                                                                                           ناتوانم
                               بت؟                                یان هه م پویستیه ئه بینراونیت بینین و  دا ڕه باوه و له

        چۆن؟                                                                                                                         
. ن کاندا هه شته نو کان له نگه ڕه. هنت کاری ده  به  یه ی چاوی هه وه ئه .ودابتنو چا ، له یه وانه بینین، له

.                     وه مننه بینراوی ده نه  کانیش به نگه ڕه تهنانهت. هیچ شتک ناتوان ببینتچاو  يهمسبهب
                                                              ؟                                           چیه يهمس  ستت له به مه

.                                                                                                          ڕووناکییه  ستم، له به مه 
                                                                    .                                              یت تۆ ڕاست ده

. خدارتره بایه کانی دیکه ندییه یوه په  و له  ، گرنگه وه ستته به ده  وه پکه ست و هزی بینین هه  وه ئه  

                                              .                                                                 خه بایه  ڕووناکی به
.                                                                                                   یه خی زۆری هه بگومان، بایه

هۆی بینین و   بته دهو  ڕووناکی ئه  ، که یه نده خوداوه و ؟ ئه ی ڕووناکییه رچاوه ندک، هۆ و سه چ خوداوه
خات؟                                                                                                     رده بۆ ده کانمان شته
تدا  که می پرسیاره وه  له  وه دنیاییه به. ن که ش باسیده سانی دیکه ، تۆ و که یه نده خوداوه و ئه
.                                                                                                     ڕۆژه]  نده هوخداو ئه[م ده
                               ؟                                نیه  وه نده خوداوه و ندی به یوه ، بینین په وه یه م ڕگه ی له ئه

                                                                                                                  ک؟    یه چ ڕگه
                        .                                                                                 هبینین و چاو نیڕۆژ 

                                                                                                          .        بگومان 

.                                                                چت ڕۆژ ده  چاو له کاندا ره ستکه هه  ندامه نو ئه م، له به
                                                                                                                           . زۆر وایه
.                                                                                           کات یداده په هز  وه ڕۆژه  چاو له

                                                                                                            .        وه دنیاییه به
.                                                                                  ڕۆژ نین بینین و چا و] گوتمان[ها روه هه

                                                                                                       .                     ڕاسته
ندی  یوه پهو  نو جیھانی بینراودا بوون له. تببوویدا په  وه وه له بچت  چاکه  له  ، که مندای چاکهم ەدە بهو

تی  بابه  ندی هۆش به یوه کی و په نو جیھانی هۆشه له  کهبوونی چا  له  وه کانه بینراوه  شته  بینین به
                                              .چت ده   وه وه بیرکردنه

؟                                                                                            وه یته زیاتر ڕوونبکه  مه توانیت ئه ده
.                      کوری وایه کو وه  مه ئه .کانیان نابینیت نگه کان ڕه شته  وی تاریک بوانیته شه  ر به گه هئ
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.                                                                                                                          بگومان
یبینت و  ئه  وتوه رکه ژر ڕووناکی ڕاستیدا ده  له ی شته و ئه  ڕوانته کاتک ده:  تبگه روون هد  له  م جۆره به
نایناست و ] ناوبچت یدابت و له په[ردابت سه  گۆڕانی به مومژاوی بت ته  و شته ر ئه گه هئ. یناست ده

.                                                     تدا ویش گۆڕانی تدا ڕووده ئه  که ،بت ده  وه یه باره  بۆچوونی له
.                                                                                                وت دروست بت که رده ده  وه ئه
هۆی   بت به ده  م فۆرمه ئه.  یه خشت فۆرمی چاکه به ر ده زانه  کان و هزی زانین به شته  ی ڕاستی به وه ئه

  له.  وانیش جوانتره و له  جیاوازه  م چاکه شتی جوانن به زانین و ڕاستی دوو. ت بۆ زانین بابهو  زانین و ڕاستی
زانین و  ش مان شوه هه به. ڕۆژن  م ناب بین، که چن، به ده ڕۆژ  بینین و ڕووناکی له کیدا سته جیھانی هه
.                                                                      نین  م چاکه به چن ده  چاکه  ڕاستی له  

. دانانت رگرتن وه چژ  به]  چاکه[ش و شته دنیام ئه.  ت جوانه که بۆچوونه  

.    وه ینه ڕوونبکه] ی واتاکه[زۆرتر با  

                                                                                     چۆن؟                                            
تاکو ببینرن  دات کان ده بینراوه  شته  ڕۆژ هز به  ویت، که که ڕده  و خاه ر ئه سه ڵ مندا له گه دام له ڕه باوه و له

.               یدا نابت م ڕۆژ خۆی په به .ن که ده شه گه و بن یداده په  دات، که ش ده و شتانه به]  هز[و هاوکات
بت؟                                                                                                                         چۆن ده

ت بوونیشیان  نانه نین، ته  رزاری چاکه ن قهی بناسر وه نیا بۆ ئه کان ته زانراوه  ته بین، بابه  وابوو، دروسته که
.                                      یه وه ژوور بوونه  له  هز و پله  به . بوون نیه  هاوکات چاکه . ر چاکه سه  وته که ده

                               .                        یره سه  مه ئه خۆم پۆلۆ ده ئه  سوند به: گوتی  وه گاته  گالوکۆن به
.                                                            وه مه بۆ ڕوونبکه خۆمتزۆرت لکردم بۆچوونی .  گوناهی تۆیه

.   ڕنه په مههیچی ل  و  وه یته ڵ ڕۆژدا ڕوونبکه گه له م لکچونی که زده حه. ستیت ا بوهد وێ لره من نامه  

.                                                                                                           ڕاندوه رشتم پهمن زۆ
.                                                                     باسبکه کانیش بچوکه  ت شته نانه ، ته نهڕ په هیچ مه
.                                             م که شتک باسده موو هه پیی توانا م به ڕنم، به کی بپهش به بت من ده

.                                                                                                               ڕنه په نا، هیچ مه
  ی دی به وه کی و ئه جیھانی هۆشه  ککیان به یه: ن هز هه دوو . تمان، تۆش تبگه وگ ی یه شوه و وابوو، به که

؛  یه تیشمان هه دوو بابه  م جۆره به. شت هه نام به]  کییه هۆشه[ جیھانه و من به.  کی دراوه سته جیھانی هه
                                                          .                                                  کی سته کی و هه هۆشه
  .                                                                                                                             ڕاسته

. ن)کی سته هه(و) کی هۆشه(  شانه و به ک لهک یه ر هه. شکرابت ڕاستدا دابه ناوه  چت له ده  هه و له  مه ئه
ستم  به مه.  یه ندشه کی ئه سته نی هه کانی الیه شه به  له کک یه.  وه شه به دوو  ڕاستدا کراون به ناوه  لهنيش ائهو
یشدا لوسی و کان قه ڕه  نه نو ته نو ئاودا، له له  وه نو شوندا، تیشکدانه له  کانه ره م سبه که ؛ یه ندشه ئه  له

یت؟                                                                                                   گه تده مه تۆ له.  دانه بریقه
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                 .                                                                                                    م گه من تده
و ک ن، وه که یداده کان په ندشه ئه  ، کههنه تانه و بابه ئه اكيد سته نی هه ی الیه شی دیکه نو به له

.                                             کان دروستکراوه  له لوپه موو که ک و هه ن، ڕووهرما وروبه کانی ده ره وه زینده
                                                                                                                  .                باشه
 رگیراو به ندی نوان شتکی وه یوه په .ک ڕاستیان تدابت یه ڕاده  شانه م به کیک له یه ر دایت هه ڕه باوه و تۆ له

وان بۆچوون و زانین بت؟                                                              ندی نی یوه کو په ، وه وه که شته 
.                                                                                                                    نیه  وه گومانم له

.                                                                    شی بکه و دابه  هو کیش بکه نی هۆشه الیه  ئستا، بیر له
        چۆن؟                                                                                                                         

  ، که یه روون هه ، ده وه شی خواره به ، له وه شه دوو به  ین به که ش ده نه یهم ال ئه:  یه م جۆره به  که شکردنه دابه
 م خۆی به ، به وه کۆیته یان ده و گرت رده وه]  وه که کییه سته هه  نه الیه[ کان له رگیراوه وه  ی شته ونه

روون  کی ده نی هۆشه ی الیه وه ره شی سه به  له. ئاکام  به  یشتنه گه ئهو ستی به مه و نت یه م ناگه که تی یه ره بنه 
کی  سته کانی جیھانی هه ونه  ستن و سودیش له وه ڕاده  گریمانهر  سه له  کات، که تده ڕه  و زانیارییانه ئه
            .                                                    کات سپده ی ده که شته گه  وه کانیانه بیرۆکه  له. رناگریت وه

.                                                                                                                       م من تناگه
یشتنت  ی تگه م تاکو یاریده که بۆ باسده  تاوه ره سه  خاکت له ند ؛ چه وه مه ڕوونیبکه  م جارکی دیکه ده وده هه
کان، س  ندازیارییه ئه  ی جووت و تاک و شیوه ی ژمارهیارندازیاری و ژمر زانیت خوندکارانی ئه تۆ ده. اتبد

م  ئه  ن، که خه رده جۆرک خۆیان ده  به .ن که باسده  م زانستانه ی ئه کانی دیکه ته و بابه  جۆری گۆشه
ن؟             گه کان ده ئاکامه  به وه م زانینه رکیش لهجا موو هه.  شتکیان الڕوونه موو هه و  یان زانیوه تانه بابه

.                                                                                                               زانم ده  نده وه من ئه
م  گرن، به رده وه  وه کانه بینراوه  تهش  یان له وه تی بیرکردنه بابه]  م خوندکارانه ئه[زانیت ها ده روه هه

وان  ئه. چن کان ده ته بابه  له  ، که یه هه  وه و شتانه ندی به یوه په . نیه  تانه و بابه ر ئه سه یان له که وه بیرکردنه
  م شوه ئه. ن که ده  کی دیکه یه بۆ گۆشه  وه که یه گۆشه  یان هکی کشراو له  گۆشهرباسی خودی چوا

. کارهنراون به  کو ونه م وه ، به یه هه] کیدا سته جیھانی هه[ ریان له و سبه  یکشن نموونه ی ده ندازیارییانه ئه
   .                                                                                                                             ڕاسته

وخۆ  کاربھنت و ڕاسته به  کرت گریمانه روونیش ناچار ده ده. دمکرد کی ناوزه هۆشه  به  ، که یه شته و ئه  مه ئه
  و نموونانه ئه .کان بکات ڵ گریمانه گه له  ه مامه بت ده] دا م قۆناخه له[ چونکه م که تی یه ڕه بنه  ناگاته

کانیاندا ڕاستی  ڵ ونه گه راوردکردنیان له به  به. وتوون هستی ک ده  وه کییه سته جیھانی هه  له  کاربھنت، که به
.                                                                                                  وه بته و ناڕاستیانی الڕوونده

                                                .           یت که کانی ده نزیکه  ندازیاری و زانسته م تۆ باسی ئه گه تده
  زانینه  جۆره و بۆ ئه  وت ئاماژه که رده بۆت ده م که کی ده ی هی هۆشه ی دیکه هک شه به کاتک باسی

  به تست وه ڕاده  گریمانه ر سه لهی  و زانینه ئه  م هزه ئه. نم ههزی دیالکتیکی داد  به  م، که که ده  کیه سته هه
م  که تی یه ڕه بنه  خۆی به  ووه وت له یه و ده  یه نیا گریمانه ته  زانینهم  و ئه ئه بۆ. دانانت م که ی یهت ڕه بنه
کاندا  ڵ فۆرمه گه هل  ه مامه و  کی نیه سته هیچ شتکی هه  پویستی به  ، کهامکئاک  گاته ده  ووه له. نت یه بگه
.                                         هنت ی ده که شته گه  ودا کۆتایی به لهو  کات ده  
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ی  نه و الیه کی، ئه نی هۆشه وت الیه ته ده. م گه تده) یت که باسی زۆرشت ده  نده رچه هه(ک یه من تاکوڕاده
تی  ڕه بنه  بن به ده کانیان تیایدا ستن، گریمانه به کان پشتی پده ، زانسته زراوه ر دامه سه زانستی دیالکتیکی له

  ته ڵ بابه گه له  ه خونن مامه ده  م زانستانه ی ئه وانه ئهى بوت  ته ده.  وه یته م، جیا بکه که یه
ها  روه هه. ر گه  وته که یان ده که شته گه  وه کانه گریمانه  له  چونکه ن کاندا ناکه کییه سته هه
نوان بۆچوون و   وته، که ی ده یه وه و بیرکردنه ئه. نیت یشتن داده گهک ت بیر نه ندازیاری به مئه که ده سته هه

  شانه به و کک له یه ر هه. ن ش هه به رووندا چوار ده  ئستا له.  ت دروسته که وه ڕوونکردنه.  وه یشتنه تگه
،  م بیره یان دووه  وه مه ئه خوار  له. يهوه موویانه ژوور هه  یشتن له تگه:  یه هه  وه که ديشکی  به  ندی به یوه په

ی  ادهر ڕ سه  وته که ده  شانه م به کک له یه ر کانیان ڕوونی هه ی پله گوره به.  یه ندشه م ئه م بوا و چواره سیه
                      .                                                                                    که یدا ته بابه  ڕاستی له
.ین توانین ڕیزیان بکه ده  م جۆره به. م گه من تده  
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م وته شی حه به  

دا  یه م نموونه له  وه ر سروشتی ئمه سه به  رده روه بوونی په رتی بوون و نه راوردکی کاریگه به ی گوتم وه پاش ئه
.  دووره  وه وانه و له  یه وه ره سه  له  که وته شکه رگای ئه ده. ژین هوتکدا د شکه نو ئه ک له دان کۆمه:  بکه
  له  ه و کۆمه ئه. گات ده  که وته شکه نو ئه  به  ووه ڕووناکی لهو   یه که وته شکه د پانی ئه قه ش به رگاکه ده

ڕووناکیش بۆ نو .  وه لیان بسوڕنهو ناتوانن م  وه ته هستراو زنجیر به  مل و پایان به .وێ دانراون له  وه منداییه
دا  که وان و ئاگره نوان ئه  له.  کراوه هه  وه تیانهشپ  و له  وه ره ده  له  دت، که  وه و ئاگره له  که وته شکه ئه

انی سوڕ بۆ هه  شوشه  م شانۆی بووکه رده کو چیغی به دا، وه وه م ڕاڕه م ئه رده به وادان له.  یه وکی درژ هه ڕاڕه
.                                                                          چنراوه کان دیوارکی نزم هه بووکه  
     .                                                                                                                             باشه

و   خته رد و ته به  له  ، که یه وه کۆه  یان به ری مرۆڤ و ئاژه یکه په  وه که ودیو دیواره س له ندک که هوادان ه
.                               نگن بده  وانی دیکه دون و ئه ندکیان ده هه. ن که چۆدهو هاتو داتاشراون  شتی دیکه

.                                                 یرن ش سه و زیندانه و ئهسانی ن و که  یره یت سه که ی باسیده وه ئه
ی  که ر دیواره سه له  که ڕووناکی ئاگره  ، که ی دیکه وانه ری خۆیان و ئه سبه  له  ئایا بجگه. چن ده  ئمه  وان له ئه
                                                        بینن؟                         ده  خات هیچی دیکه ریده میان ده رده به
                              بینن؟                               چۆن ده  وه نه ڕ بده ئاوه توانن ر نه گه ئه
                              ؟                     نوكهەردەدکانیان  ره نیا سبه ته  ، که وه تانه و بابه ی ئه باره  ی له ئه

                             .                                                                             یه جۆره و وانیش به بۆ ئه
ی  که ره سبه  که وارهدی ر سه له  بزانن، که  شتانه و نیا ناوی ئه دانیت، ته ڕه باوه و کدیا دوان، له ڵ یه گه ر له گه ئه
      بینن؟                                                                                                                         ده
                             .                                                                                       ڕاسته  وه ئه
ست  ن واههرک ببین سبه دا که وه نگدانه ڵ ده گه له  که دانیت، ڕه باوه و ، له وه نگ بداته ده  که وته شکه ر ئه گه ئه
   ؟                                                                      رچووه ده  وه ره سبه و له  که نگه ن ده بکه
.                                                                                                                    وه دنیاییه به
ی  که دیواره ر کانی سه ره سبه  له  ڕاستی بجگه ی ڕه باوه و ئه  نه گه ده  که وته شکه سانی نو ئه بوو، کهوا که
.                                                                                                 نيه  ی دیکهچ میان رده به  
.                                                                                                       ن گه ده  ڕه و باوه وان به ئه
ی  که وان زنجیره ئه  کک له یه: ڕووبدات  مه ر ئه گه کرت ئهب  زانینیان چاره ردی نه دهانیت د ڕه و باوه له
  وه ره و ده ره و به که ڕووناکییه  کاته ده ڕوو  . وه داته ده  ڕ بۆ دواوه ئاوه.  رپ سه  ستته ده و هه  وه کرته ده
پش  و وه له  ببینت، که  شتانه و ان و ناتوانت ئهژ  ونه که ده  که تیشکی ئاگره  کانی به چاوه. ڕوات ده

نو  له[پشتر   ی له شتانه و بین ئه  سه و که ر به گه دات ئه ڕووده ڕای تۆ، چ  به.  ی بینیوهکان ره سبه
  هو نزیک بۆته  وه کانه قینه استهڕ  شته  له ی وه ئه ر به تی، ڕاست نین و ئستا له بینیویه] دا که وته شکه ئه
 و له. چین  ین، که ین و پرسیاری لبکه نیشانده  که یه  که یه ی شتانه و ر ئه گه ئه  توانت بیانبینت؟ چۆنه ده

بن ؟          ڕاستر  مانه له]  که وته شکه نو ئه[کانی ته بابه وابزانت ری لبشوت سه دانیت ڕه باوه  
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                                                                                          .                                         وایه
توان  ده  ناکات، که  هشتان و شت ؟ ڕوو له ، ئایا چاوی نایه که تیشکی ئاگره  بوانته ین ر داوای لبکه گه ئه

چاکتر دیارن؟   شتانه و ئه  دایه ڕه باوه و چونکه له بیانبین                                                          
                               .                                                                                         کات ده  وه ئه
شت و بزار نابت؟  نایه چاوی  مان شوه هه  بهچاوی بدات  له  که خۆره و ماشای ڕۆژ بکات ته  سه هک و ئه ر گه ئه
نان؟        ڕاستی داده  پشتر به  ببینت، که  وشتانه توان ئه ده  
                   .                                                                                  و ناتوان بیانبینت ئه
ئاسانی   مجار به که یه. رزدا ڕابت کانی جیھانی به ڵ ڕاستیه گه تاکو لهکاته   پویستی به م که ستده هه
ت، دوای ئه کان ده ره بهسنه  وه بینو ئاودا، دوایی خودی شته له  کانی دیکه سان و شته ی که وت کان ده نبین .
.                  بینت ده شکی خۆرڕۆژ و تی  ستترکان  باشتر له کات ، مانگ و ئه مان دهماشای ئاس و ته شه  به

.                                                                                                                             دروسته
.     وه کاته لده بینت و بیری ده دا  شتکی دیکه  یان له نو ئاودا ی له وه نگدانه ک ڕه هدواجار، خودی ڕۆژ، ن

.                                                                                                                             دروسته
 . وه کایه  هنته کان ده رزه وهر کان و چوا ڕۆژ، ساه  لمنت، که بیسه دات وده ب و هه فرده  وه لره
.                                م بینیونی ئه  یه شتانه و هۆی ئه.  کییه سته کانی جیھانی هه موو شته وای هه رمانه فه
                          .                                                                               کات ده  م کاره ، ئه به

  له  که گۆڕانه  دانیت، به ڕه باوه و ، له وه وته که بیر ده وانی یشتنی  ئه هو تگ  که وته شکه نو ئهسانی  که کاتک
؟                                                                  وه وانیشدا بته یی به زه به و ژیانی خۆیدا دخۆش بت

                                                                                               .                       وه دنیاییه به
چاک   که دیواره ر کانی سه ره سبه  خشن، که ببه  سه که و ت به خه ن بیاربده  که وته شکه سانی نو ئه ر که گه ئه
  له ی سه م که دای ئه ڕه وباوه باسی داهاتوو بکات، له  ووه زانت کامیان پشتر دن، له ده و  وه ناسته ده
  رت، که به  سه که و سودیش به حه ؟ دراوه نه و به  که ته خه ی وه دگران بت له  ڕزگاری بووه  که وته شکه ئه
سکی  ژاری که تکارکی هه خزمه  چاکتره" تڵ هۆمیرۆسدا ب گه دانیت، له ڕه باوه و گرت؟  له رده وه  که ته خه
؟                                        وه یته که ژیان نه  بیر له وان کو ئه م ، وه بژیت به  وه ئازاره  به" . بیت ژار هه

.                            ژیب  که وته شکه سانی نو ئه کو که ، وه جۆره و ک به نه  وه ئازاره  وت به یه و ده دنیام، ئه
و  و له  وه ی خۆیدا دانیشته که شونه ، له وه ڕته بگه  که وته شکه بۆ نو ئه  سه که م ر ئه گه ئه:  وه ش بکه مه له یرب

رچاوی تاریک نابت؟                                         به بوات  که وته شکه بۆ نو ئه  وه ڕووناکییه  
                                                                                              .                        بت تاریک ده
کان پشبک  ره ی سبه وه بۆ ناسینه  که وته شکه سانی نو ئه ڵ که گه له  وه رچاوی ڕووناک بته ی به وه پش ئه

چوون   وه ئه ر به ، له چاوی خراپ بووه و  وه ته ڕاوه گه  وه رزه جیھانی به  وان نان، له ن؟ ئه ی پناکه بکات، گاته
 رزیان پبناسنت جیھانی به و وت ڕزگاریان کات سک بیه ر که گه ؟ ئه نیه بار له  جیھانه و و ئه ره به
                              نایکوژن؟                                                                           ستیان بت ده به
.                                                                                                          یکوژن ده  وه دنیاییه به
  ش به ده.  خۆره ش که ڕووناکی ئاگره . یه که وته شکه کی ئه سته جیھانی هه:  باره مان له که بۆ باسه  یه م نموونه ئه
ی  جوه  له  وه ره جیھانی ده  گاته و ده بت ی ڕزگاری ده مرۆڤه و شتی ئه ر بم، گه گه نیت، ئه م دانه ه هه
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 م له یان نا، به چووم  که نازانم من ڕاست بۆ کشه. چت کی ده و جیھانی هۆشه ره به روون ژرکشی ده
ی  سه و که ئه.  وه دۆزرته ده  وه دژوارییه به و ببینرت  و دوا فۆرمه  ینهرزتر به  جیھانی زانراودا فۆرمی چاکه

ی  رچاوه سه . موو شتکی دروست و جوانه هۆی هه فۆرمی چاکه  گات، که ده  ئاکامه و به بتوانت بیناست
یشتن و  هتگ .کات مووشتک ده رشتی هه رپه کیشدا سه جیھانی هۆشه  له . کییه سته ڕووناکی و جیھانی هه

تی و گشتیدا  ژیانی تایبه  سکی هۆشیار له موو که هه  پویسته  وه ئه ر به له. چن رده ده  وه وه ڕاستیش له
                           .                                                                                               وه بیدۆزته

.                                                                                                   یه بۆچوونم هه مان هه منیش
  وه کیه ی خه کاروباری ڕۆژانه  خۆیان به ن گه ده  یه م پله ی به وانه ئه : وه کهما ڕ گه له ش م خاه ئه ر سه له  ره وه

.                                            ین که یان لده وه ڕی ئه ش چاوه ئمه .ن که رزی ده به  ڕوو له .ن ماندووناکه
      .                                                                                                                             وایه

کی بکات؟        ی خه ژیانی ڕۆژانه ی خراپه  بھنت، ڕووله  پیرۆزه  م فربوونه سک واز له که ەداتچی ڕوود  

ی  کهه و فری تاریکیی  وه بۆته ڕووناک نه چاوی ر هشتا به  چونکه نیت یر داده شتکی سه  به  مه تۆ ئه
 ستت وه ڕاده  انهدژ ری دادوهی  ر نموونه سه له  کانی دیکه دادگا یان شونه  ها له روه ؟ هه بوه وری نه چوارده
ن؟                                                                         ناگه  قینه ری ڕاسته واتای دادوه  کی له خه  چونکه

                               .                                                                                      یر نیه سه  وه ئه
  وه نو تاریکییه  وته که ده  وه ڕووناکییه له  که: واوی نابینت ته  تدا به دوو حاه  زانت چاو له سک ده که موو هه

  رزهروونکی شیواو و شپ ده. پت سه روونیشدا ده ر ده سه  به  مه ئه.  وه ویت نو ڕووناکییه که ده  وه تاریکییه  یان له
کات داخۆ  خۆی ده  پرسیار له  یه که روونه نی ده ی خاوه سه که و ئه. کان ببینت دروستی شته  ناتوانت به

  چونکه واوی ببینت ته کان به و ئستا ناتوانت شته  وه کایه  هاتۆته  وه ژیانکی پ ڕووناکییه  روونی مرۆڤ له ده
هزی تیشکی  ر به به له و وه نو ڕووناکییه  وتۆته که  وه تاریکییه  یان له هاتوه تاریکی ڕانه  هشتا چاوی به

دا  سانی دیکه که  یی به زه ن و به ر داده وه خته به  ها خۆی به روه هه. کان نابینت چاوی شته که ڕووناکییه
  بارتره  له  و ڕووناکی هاتوه ره به  وه وارهخ  له  نت، که پبکه  روونه و ده بتوانت به  وه ناخه  ر له گه ئه.  وه دته
.    وه ڕته گه ده  که وته شکه و ئه ره به و  هاتووه  وه رزه جیھانی به  له  نت، که پبکه  وه ی به وه له  
        .                                                                                             باره یت له که ی باسیده وه ئه
ی  واتاکه  س له ندک که هه  ، که نیه  وه ئه  رده روه په:  وه ینه ش بکه م خانه بیر له  بت پویسته بار ر له گه ئه

راوردی  به ی بینین بۆ کور وه ڕانه ڵ گه گه و له نن دهدا زانیاری  روونی مرۆڤ له ده پکردنی  گات، به تده
                                                                                                      .                      ن که ده

         .                                                                                   وه کاته بیریلده  م جۆره به س زۆر که
کو  مری فربوونیش، وهئا .بت روونکدا هه موو ده هه  له وت هزی فربوون که رده مان ده که ی باسه گوره به

ب  به  و ئامره ئه. ڕووناکی نابینت  وه تاریکییه  له گیت رنه یا وه گه شت له وو لهم تاکو هه  چاو وایه
؟                                  وایه. تفر ناب  یه چاکه  ، کهت ڕووناکترین بابه و ره روون به موو ده هه نىڕارگهوە
   .                                                                                                                ، وایه به
ی  رانه روون ڕۆی کاریگه ده  وه هۆیه  به  ، که یه هه  وه نهڕارگهوە  م جۆره ندی به یوه په  یه ره و هونه ئه  رده روه په

پویسته بینین  کردن رده روه بۆ په  .  روون نیه ی بینین بۆ ده وه ڕانه ری گه هونه ئهمهش .نونیت خۆی ده
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 . ڕاستی تدایه  ناکات، که  و شونه ماشای ئه ته و  ڕاستی نیه  ڕووی له اتدەله سهر م به .بت پشتردا هه له
.                                                                           دات دهنیشان  استی بینینگای ڕڕ  رده روه په
.                                                                                              ڕاست بت  مه وت، ئه که رده ده

ڕاهنان   پاشاندا به  له  چونکه نزیک بن  وه شه کانی له چاکه  ته سه خه  ت، لهچ روون، پده ی ده کانی دیکه چاکه
کی  یه رچاوه سه وه، نی دیکه که موو چاکه و هه ر سه وت، له که رده ، دهی هۆش چاکه. بن یداده شق کردن په و مه

ی  ر شوه سه  وته که ده و زیانی م سود تی خۆی وونناکات به سته رگیز ده هه  یه مه چاکه ئه. بت پیرۆزی هه
  م جۆره نت ئه یه گه ده  وه ش ئه مه ن؟ ئه ک و دڕنده زیره س ندک که هه  بیستوته. ڕووناکی و ره به ڕانگهر وه
یان  خراپه  نده وه ئه ند دوور و چاک ببینن چه. هنن کاریده خراپی به  به و  یه بینینکی تیژیان هه  سانه که

.                                                                                                           وه شته وه لده  
    .                                                                                                          واوی دروسته ته  به
  و چژه  وه کو خواردن و خواردنه گرتن، وه وه وقی چژ ته  فربکرن و له  وه منداییه  له  سانه که  هم جۆر ر ئه گه ئه
م   ناست من ده کانی پده ته نزمه لژی و بابه  خاته روونیان ده ده  ڕزگاربکرن، که  کانی دیکه کییه سته هه
.        پش پشتیان تکردبوو  و وه له  بینن، که ده  انهشت وئه باشی  به استی ناسینی ڕ ڕگه ر سه ر بخرنه گه ئه
                               .                                                                              بت جۆره و بت به ده
ی  وانه و ئه  سانه که  م جۆره مان ئه که ی باسه گوره ؟ به ، نازانت ڕاستی چیه کراوه نه رده روه ی په وه ئه
 مان که وایکردنی شاره رمانه فه بۆ  کردووه واو نه نی فربوونیان تهکا قۆناخهکراون  نه رده روه واویش په ته به
میان  دووه. تی و گشتی خۆیدا ناکات ژیانی تایبه  ک ئامانج له یه  له ڕوو میان ناتوانت چونکه که نین؟ یه بار له

                                           .                              ناست هه هیچ کارک  به کرت زۆری لنهتاکو 
    .                                                                                                                  ڕاسته  وه ئه
ژوور   د، پش جونهی باسمانکر یه و شوه روون، به ی باشترین ده وه رپرسین له به  که ری شاره نهزر ى دامهمهئ

دا  قۆناخانه و کاتک به. رین و فربووندا به  رده روه کانی په قۆناخه  به  ناسینی فۆڕمی چاکه و ره به ی که کشییه
یان  مۆ ڕگه ئه  بژین، که  یه شوه و ین به یان بده ت ڕگهناب ستمانه به مهی  یه و پله ئه  یشتنه گه و ڕین تپه

.                                                                                                                          پدراوه
                                                               ؟                                                      ستت چیه به مه

کرت؟                                                                           یاندا ده گه له  وانیه کی ناڕهکار  مه ئایا ئه
وت  یه ده  و ئه.  ڵ نیه کۆمهچینکی  و  سته رکردنی ده وه خته نیا به ته ر رکی یاساسازکه ئه  یرت چوو، کهب  تۆ له
و  ش ئه سته به م مه ئه بۆ. کدی بخوازن یه بۆ راز بژین و خۆشی ، هاوته ربن وه خته به  که موو هاووتیانی شاره هه

و  ئه. زووی خۆیان بژین ئاره  به خۆی ڕازیبکات و هاووتیان  تاکو دی هاووتیان له یاسا دروستناکات
.                  کگرتوو بکات یه و هاووتیان وه بھلته  که ارهخش بن،  ش ت یاساکانی سودبهو یه ده  
.                                                                                                   بیرم چوو  ، من له ڕاسته  وه ئه
وان  وت ئه مانه ده.  کردووه کانمان نه سوفه یله فه ر رانبه مان به خراپه  مهئ.  ماشاکه بوو، گالوکۆن، تهوا که

کان  سوفه یله دا فه کانی دیکه شاره  له:  ین ده  ئمه.  رییه ش دادوه مه سک بت، ئه موو که هه  ئاگایان له
خیان  ت بایه وه ده نن و یه گه وان خۆیان پده ئه  چونکه  دروسته  مه ئه. ن ی ڕامیاری بکهزۆریان لناکرت کار

مان  سوفانه یله م فه ئه  ئمه.  یه تیایدا بگانه  ناگرت، که  لتوره که و ڕز له نت یه گه ی خۆی پده وه ئه. داتپنا
 ر ههپویسته   وه ئه ر به له. کراون ئاماده] شار[بردنی ڕوه بۆ به و مان کردوون رده روه په و  وه کایه  ته هناوه
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تاریکی   کانی به کاتک چاوه. ڕابھنت تاریکی  کانی به و چاوه  وه ڕته بگه  که وته شکه بۆ نو ئه   وان کک له یه
و   وه ستهنا چاک ده  که ردیواره کانی سه ره و سبه هئ. بینت چاکتر ده  که وته شکه سانی نو ئه که  له ڕاهاتن

  وهڕ به  کانی دیکه کو شاره ، وه ی ئمه که شاره.  کانی بینیوه قینه استهڕ  ته بابه  چونکه ری چین زانت سبه ده
. ن که رپاده نگ به جه و ستن وه کدی ڕاده دژی یه ت سته کان و ده ره ر سبه سه هل کی تیایاندا خه  ناچت، که

ی  شاره و ، ئه ڕاستهکی  یه ش گوته مه ئه. ن به ده  ڕوه مان به که شاره وتوو ک خه نه ئاگا سانی به که
.                    ناگیرست ڕی ناوخۆی تدا هه شه بن وایی رمانه ندی فه زوومه متر ئاره که واکانی رمانه فه
    .                                                                                                              واوی دروسته ته به

بۆیان   ژین، که دا ده شته هه و به له  وه کراون، پکه رده روه په  م کاره ی بۆ ئه وانه کانمان، ئه سوفه یله ئایا فه
ست؟                                            ده  بگرنه  که بردنی شاره ڕوه رکی به ئه  نۆبه  بن بهەدڕازی ؟  دانراوه

 ر دنیام هه.  رییدایه پناوی دادوه له درت ریاندا ده سه  به ی رمانه و فه رن و ئه دوهدا وان ئه. چۆن ڕازی نابن
وت  سوکه هه مۆ واکانی ئه رمانه کو فه ، وهستت ده ی خۆی هه که کاره  به ی پویست گوره به وان کک له یه

                                                  .                                                            ناکات
 وایکردنی پ رمانه فه. زرت مه ت بۆ داده که بت شاره ت هه وایانه رمانه م فه ر ئه گه ئه. بت ده  م جۆره به

ر  گه ئه .کییدا ی هۆشه وه و بیرکردنه  چاکه  ندتی له مه وه ر ده سه  وته که ز ده  به ند مه وه سامان و ده
و  ئه دا ته م حاه له. بت حاڵ ده مه  که زراندنی شاره دامه ست ده  ت بگرنه سته سانی چاوچنۆک ده و که ر سواکه

.                    کهنەدوران   که نگ شاره و جه  کرت و ئاژاوه ده ر سه ڕی له شه  ته سته ده  
                                                                                          .                                 زۆر ڕاسته
بت؟                تی ڕامیاری هه سته ده وت یه نه  قینه سوفی ڕاسته یله ی فه نده هو ناسیت ئه سک ده هیچ که

                                                                       .                                              س ناناسم که
 زیان له حه ی وانه گینا ئه ئه. ن وایی بکه هرمان فه  تهسن پوی وایی ناکه رمانه فه  ز له حه ی وانه ئه

                                           .                                             ن که رده سه ڕی له شه  واییه رمانه فه 
       .                                                                                                                           وایه

بت؟                 م کاره ئهشیاوی   یه و چۆن بکرت، ک هه  یهوایی چاک چ رمانه فه زانن ی ده وانه له  بجگه
                .                                                                                                            س نیه که
  به  وا خه  رزه هب  ن، له ندک ده کو هه یان وه مان که نو شاره  چۆن دنه  سانه که  م جۆره ئه وێ بزانیت ته ده

نین؟                                                              یه گه ده ڕووناکی  به  ن و ئمه گه کان ده نده خوداوه
          .                                                                                              وت بزانم مه ده  ته به هه
  جونکی ژوورکشییه. بۆ ڕۆژکی ڕووناک  وه ڕۆژی تاریکه  له  روونه ڕانی ده گهر وه.  ت نیه یاری شروخه  مه ئه
                        .                                                                          قینه ی ڕاسته فه لسه فه و ره به

                                                                                                                           . بگومان
نن؟                                               یه گه ده مان م ئامانجه به  ین، که باسبکه  و زانینانه ئه پویست ناکات

                                                                                                                        .     ته به هه
بات؟  و جیھانی بوون ده ره به  وه یدا بوونه جیھانی په  له روون ده  ، گالوکۆن، که چ زانینکه  وه وو، ئهواب که
.                                    نازان  نگسازیشدا جه  واکانمان له رمانه فه  وه وته ها، بیرم که روه هه  



158 
 

                         .                                                                                               ، وایه به
                                                                               . ش بزانن مه ئه  وه زانینه ر و ئه سه بت له ده
                          ؟                                                                                                  چیه  وه ئه

                                                                               .  تب نگسازی نه جه  زایییان له شاره نابت
                     .                                                                                         زابن شاره  پویسته
.                                                                    نرزشمان کرد و وه  فری مۆسیقا، هۆنراوه  وه پش ئه
                         .                                                                                                       وابوو
.  وه شه کردن و تکشکانی له شه گه  به  سته وابه  چونکه  هی هه  هو ناوچوونه پکھاتن و له  ندی به یوه په رزش وه

              .                                                                                                                وادیاره
                                                                 .                         ڕین گه دواییدا ده به  نیه  و زانینه ئه

                         .                                                                                       نیه  و زانینه نا، ئه
                                                                     بت؟                               مۆسیقا و هۆنراوه بت ده

. یان نادات)زانین( و کات کان فری ژیانکی هارمۆنی ده وانه پاسه.  یه وه رزشه ی وه وانه پچه  مۆسیقا به
 و بینین ئه ده. ن ده دهو هارمۆنیان   وه ربخات هۆنینه ک ده یان ڕاستیه  وه جوان ڕازابتنه] دا هۆنراوه له[ش وشه
.  مۆسیقادا نیه  ین له وت بیگه مانه ی ده یه چاکه  
کرت؟                       یدا ده چیدا په ئایا له.  دانیه مۆسیقا و هۆنراوه له  وه ئه. چوویت  که باشی بۆ کشه  تۆ به
.                             یه هه  وه موویانه هه  ندی به یوه په  وه ینه بکه  ته و بابه بیر له بت با دا نه مانه ر له گه ئه
                               ؟                                                                                     چیه  ته بابه و ئه

پش  بت له کاردت ده کدا به یه وه ی بیرکردنهزانست و جۆر و ر موو هونه هه  ی له شه هاوبه  شته و ، ئه بۆنموونه
.                                                                         دابنرت  وه فربوونه ی کانی دیکه ته ڕه بنه موو هه
                                            ؟                                                                             چیه  وه ئه

موو زانست و  هئایا ه.  و ژماردنه  ستم ژماره به کورتی، مه  به. ڵ سدا گه له ک و دوو کانی نوان یه جیاوازییه
                        کاری ناهنن؟                                                   به وه ی بیرکردنه کانی دیکه شه به

                      .                                                                               هنن کاری ده ، بهبگومان
  سازیش؟                                                                                         نگ ت زانستی جه نانه ته

                    .                                                                                                          دروسته
  بیرته  له.  یه که شکره  کی خراپی له یه رکرده سه منون مهئاگا لمنت وێ بیسه یه میدس ده تراجیدیادا، پاه له
گیان ن شتی جه که ند ندن و چه دا چه) ترۆجان(کان له  ربازه سه ی زان ژماره و ده  وه ته ی دۆزیوه ت، ژماره ده
چۆن  منون بت ئاگامه ئه.  یه ند پای هه چه  یزانیوه ت نه نانه و ته  زانیوه دنی نه ژماره منون ئاگامه  گوایه.  یه هه
                                                                         ک بت؟                                 یه رکرده سه
           .                                                              بووه یر کی سه یه رکرده سه ڕاست بت وه ر ئه گه ئه

ردن و ژمریاری بن؟                              بخونن و فری ژما  ته م بابه ئه کانمان وانه پویست ناکات پاسه
.                                                                                                         زۆر فرکرن  بت به ده
                                     ؟    ی منه که کو بۆچوونه ، وه ته م بابه ر ئه سه له م بزانم بۆچوونی تۆش که زده حه

؟                                                                                                                 بۆچوونی تۆ چیه
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.  وههات کارنه دروستی به  هم ب به. کات مان ده وه بیرکردنه ڕین و فری گه دواییدا ده  به  ، که یه ته بابه و ئه  مه ئه
                               .                    نت یه گه بوون ده روون به دروستی، ده  به ته، م بابه کارهنانی ئه به
                               ؟                                                                                     ستت چیه به مه

دیاریمکرد،   دا ناڕۆن، که یه و ڕگه ی به شتانه و ئه:  وه مه که بۆ ڕوونده  یه م شوه به مت که من بۆچوونه
.                    یان نا ویت که ما ڕده گه له  و بزانه  وه ریان بکۆه سه ڵ مندا له گه تۆ له.  وه مه که جیاده  

                                                                                                              چین؟         وانه ئه
ی دوخو   نیه  وه بیرکردنه  پویستیان به یانندک هه: جۆرن ستکردن دوو کانی هه ته بابه  ، که یه وه ستم ئه به مه
  ستین و پویسته ستکردن ببه هه  مدا، ناتوانین پشت به تی دووه حاه  له. دات ریاندا ده سه حوکم به ستکردن هه

.                                                              وه بکۆینه] ستپکردن دوای هه[کان ته بابه  زۆرتر له  
.                              یان کشراوه یان  تاریکی ونه خۆر ر به لهو یت دوورن  که ده  تانه و بابه بۆ ئه  تۆ ئاماژه
.                                                                                                   م نیه سته به و مه نا، من ئه

                                          ؟                                                                        ستت چیه به مه
.  ستاویان نیه ن دژوه تانه و بابه ئه] ستن به ستکردن ده هه  نیا پشت به ته[ یشتن نیه تگه  به ی پویستیان وانه ئه

  وک وبچ  نجه په: ی من  نجه س په  ، بوانه بۆنموونه.  گرنگ نیه  وه ستکردنه هه  له ش که ته دووری و نزیکی بابه
.                                                                                                     ڕاست ی ناوه نجه م و په دووه
                    .                                                                                                            باشه

.                                                          وه مه که زۆرتر ڕوونده  م خاه زۆر نزیکن و منیش ئه  تۆ وابزانه
        .                                                                                                                        چۆن
ن و ناگۆڕن؛  نجه په ر ستور و باریک بن، هه ش و سپی، ئه ش، ڕه نجانه په و ئه یت ماشایان بکه ته  کووه  له
]  نجه په[ ته بابه و ئه  ؟ چونکه چیه  نجه خۆمان ناپرسین په دا له لره.  شتکی دیکه  و نابت به   یه نجه نجه په په

.                                ڕت یدا بگه دوای واتاکه و به  چیه  و شته ئه زانت ناوروژنت، تاکو نه  وه بیرکردنه
   .                                                                                                                             ڕاسته

.                           نیهش ۆتی ه یارمه  پویستی به] ی که ته اسینی بابهبۆ ن  ستکردنه م هه ئه[ دا وابوو لره که
                             .                                                                     هۆش نیه  ی، پویستی به به
رمی  و  ست لدان نه ستیان پبکات؟ ده ت ههتوان ده ن؟ ئایا بینی ش دروسته نجه یی و بچوکی په وره بۆ گه  مه ئه
  وه م باره واوت له گشتی زانیاری ته  کان به سته نت؟ ئایا هه یه گه کانت پده نجه ستوری  و باریکی په ، ئهقی ڕه

رمی  هقی و ن ی ڕه سته هه و ئه: ناسن کاری جیاواز هه به کان سته هه  کک له یه ر ن؟ ئایا هه که الدروستده
                                ؟         قه و ڕه  رمه نه  ته و بابه ت، ئه روون ده ده ه ب  وه دۆزته ده  که ته ابهب

  .                                                                                                                             ڕاسته
ق و  ڕه  به  ته و بابه کاتکدا ئه  ری لناشوت، له سه  کییانه سته هه  ته سه و خه ئه یشیتنی پاش گه روون ئایا ده

سوک دابنرت؟                            گران و گرانیش به  به  ی سوکه وه ؟ یان ئه یشتوه پیگهرم، سوک و گران  نه
                .        یه هه  تانه و بابه ر ئه سه له  وه لکۆینه  به ویستیروون پ ، ده یره شتکی سه  مه بگومان،  ئه

.                             ک یان دوو شته یه  ته و بابه ئه وت بزانت یه ده. بات بۆ هۆش دهنا  په روون دا ده لره
                                                                        .                                                   ڕاسته
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؟                                                                                 رچن ر دوو شت ده گه ئه ئایا جیاواز نابن
                                                                  .                                          بن بگومان، جیاواز ده

دوو شت   چونکه؟  گات یان تده که جیاوازییه  روون له جیابت، ده  ته و دوو بابه کک له یه ر هه ر گه ئه
                             .                                                        نرن ک شت داده یه  بن به جیاوازنه

   .                                                                                                                             ڕاسته
وی  تکه  به ی ته سه خه و دوو ئه .وت که رنه بۆ ده شتی جیاواز کو دوو تکی، وه یی و بچوکی بابه وره بینین گه

؟ وایه. ینیدا ب که ته بابه  له  
         .                                                                                                                 وایه به

شتی  دوو  و به  وه کدی جیا بکاته یه  له وه تکه  ته سه خه و دوو ئه دات تی بینین ده یشتن یارمه دا،  تگه لره
.                                                                                                                 ناکۆکیان دابنت

                                     .                                                                                        ڕاسته
؟                                                                       چیه یان بچوک  وره ئایا پویست ناکات بپرسین گه

                                .                                                                                              پویسته
.                                         کی دانا سته هه  به مان کی و شتکی دیکه هۆشه  بوو شتکمان به مه ئه ر له به

                      .                                                                                               ش ڕاسته وه ئه
ر  سه له  وانی دیکه ئه . یه بیر هه  پویستیان به ت ندک بابه هه. م بۆکرد ئاماژه پشتر له بوو  خاه و ئه  مه ئه
  ن ڕاسته تیش هه واتاکانیان بگات و بابه  به ن که ده  وه بیرکردنه  داوا له ی انهت بابه و ئه. ستن وه ستکردن ڕاده هه

                      .                                                       ن واتاکانیان ئاشکرایه گه ستکردن ده هه  و خۆ به
.                                                                                                       تا هاوڕام گه ، لهم گه تده
  له: وت که ستده شت ده که می پرسیاره یت و وه باشتر تبگه  وبده ، هه وه مک وردبه که مان که نهبۆچوو  تۆ له

 ستکردن ، هه ت ناسراوه ک بابه یهکو  دا، وه ستکردنکی دیکه یان هه بینیندا و خۆ له  ڕاسته  که ته هباب کاتکدا
 کان ناکۆکه  نه کدا الیهکات  م له به. بوونمان نابات و ره به ش و زانینه هۆش ناکات و ئه  ی لهت داوای یارمه

دا  که ته بابه ر سهرناخات  پویستی حوکمدان به  ک شت خۆی ده کو یه وه  که ته رت و بابهک ستپده هه
      ش مه ئه. اتک یشتن ده تگه  له ڕت و ڕوو گه مدا ده دوای وه  به و شوت ریلده روون سه ده. دات ده رهه سه

) 39.(واتای بوون تبگات دات له  روون ده هانی ده  
.      اتد ڕووده  مه ، ئه وه دنیاییه به  
.          ڕاستی دابنین  ش به کانی دیکه موو ژماره توانین بۆ هه ڕاست بت ده) ک یه(بۆ  مه ر ئه گه ، ئه به
                                                                         .                                                  به

.                                                                                  یه هه  وه کانه ژماره  ندی به یوهپهژمریاری 
                                                                           .                                                   ڕاسته

.                                                                                              بات و ڕاستیمان ده ره وابوو به که  

--------------------------------------------------                                                                                  
 بۆ . یه ک واتایان هه یه  م زاراوانه ئه.  کارهناوه دا به شه م به هۆش له یشتن و ، تگه وه کو بیرکردنه کی، وه یه ند زاراوه فالتون چه ئه) 39(

)رگ وه( . جیاوازه  وه ستکردنه هه  له  که،  روونه کی  ده نی هۆشه فالتون الیه ئه  
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  .                                                                                                                             به
و   وه ربازییه ڕووی سه  ه، ل یه سودیشی هه دووجۆر. نین پویستی داده  به  ئمه  یه زانینه  جۆره و ئه  مه ئه
سانکی  ی که وه بۆ ئه کانیش سوفه یله فه. کان بژمرت بناست و ڕیزه  ژماره بت ر ده نگاوه ؛ جه وه فیشه لسه فه

                                                                              .    بت ڕاستی بوون بناسن رچن ده ند ده هۆشمه
.                                                                                                             استهڕ

ریشن؟                                                             نگاوه سوف و جه یله فه] واکان رمانه فه[کانمان وانه پاسه
                                                                                                                 .      وه دنیاییه به
  بن به ی ده وانه ئه  نن؛ پویسته پویستی داده به ] مان که شاره[کانی ره یاساسازکه  ، که یه و زانینه ئه  مه ئه
کان بۆ فرۆشتن و کین  کو بازرگانه یان وه  الوه ک له نه. ن ژمریاری بخوننمان هانبدر که وای شاره رمانه فه
ڕاستی   یشتن به نگدا و بۆ گه جه  له.  ن بگه  ڕۆکی ژماره ناوه  به  وه یشتنه تگه وان به  بت ئه ده. کاریبھنن به

                                               .                                                    رگرن بوون سودی لوه
.                                                                                                      چوویت  که تۆ باش بۆ کشه

ر  گه ئه  خشه سودبه  وه نه یهند ال چه  له  وه مه م و ڕوونیبکه بکه  م زانسته وێ باسی باشی ئه مه ، ده مه له  بجگه
.                                                                                    کاریبھنت ک دوکاندار به سوف، نه یله فه

                        ؟                                                                                             سودی چیه
کان  کییه سته هه  ته بابه  له. ناسنت کانی پده خودی ژماره. دات یدا ده که ژوورکشه  شته گه  روون له ی ده یاریده
کاتی ژماردندا   ک له یه دت ژماره  سانه و که یان به کن گاته دا زیره م زانسته ی له وانه ئه.  وه خاته دووریده

ک  یه  وت ژماره نایانه  ن چونکه ده ی ده کانی دیده وان له ژماره یت ئه شی بکه ر تۆ دابه گه ئه. کات شده دابه
.                                                                                                  کاندا وون بت شه نو به له
                                                                                                 .                        ڕاسته  وه ئه

و   وه نه که بیریلده  ئوه ستراون، که  به  وه چیه  رنجاکشانه به سه  م ژماره هاوڕکانم، ئه: سک گوتی گریمان که
                                                                                      ؟                          وه مننه ده  میشه هه
.                                                     یه هه  وه بیره  ندییان به یوه کان په بین، ژماره  یه وانه مدا له وه  له
؟                 یه هه  وه یشتنه تگه  ندی به یوه په  نین چونکه ر بخوزۆ  به  م زانسته کات ئه وابوو، پویست ده که

.                                                                                                                 بگومان، پویسته
چ   یه کییان هه ی هۆشه وه وانای بیرکردنه یان ته ژماردندا باشن  سروشت له  به  وه سانه که و ی ئه باره  له
 .بن ش ده کانی دیکه کن زوو فری زانسته ژمریارییدا زیره  سروشت له ی به وانه دانیت، ئه ڕه باوه و یت؟ له ده
دا تیژتر  وه هبیرکردن  هنن له کارنه شی به که سته به بۆ مه  و زانسته ر ئه گه ین ئه که زانن و فریان ده ی نه وانه ئه

بن؟                                                                                        و خراتر ده  
.                                                                                                                       زۆر ڕاسته

.                                       ختتر نیه بۆ فربوون سه ژمریاری  بۆچوونی من هیچ زانستک له  بهها  روه هه
           .                                                                                                                        نیه
.             کان فیری بن چاکه  روونه ن ده خاوهبت  ده .رامۆش بکرت نابت فه  م زانسته ئه  م هۆیانه ر ئه به له

.                                                                                                                 تام گه من له
 ک دت که  به  که   ،پاش ژمریاری م زانست دووه. بت بخونرت ی ده انهو زانست له  ککه وابوو، ژمریاری یه که
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                                                  ؟                                                                                چیه
                                                                          ؟               ندازیارییه ستت ئه به ؟ مه چ زانستکه

.                                                                                                     چم ندازیاری ده ، بۆ ئه به
شونکدا و   شکر له ی له وه دنی خاکک،  کۆکردنهزراندنی ئۆردوگا، داگیرکر بۆ دامه.  باره نگیش له بۆ جه

ی  باره  م له کی که ، زانیارییه کارانه  م جۆره م بۆ ئه به.  یه ندازیار هه ئه  یان پویستیمان به وه بوکردنه
فۆرمی   به  م زانستانه خوندنی قوی ئهچۆن   وه وت بیدۆزینه مانه ده  ئمه.  سه به  وه ندازیارییه ژمریاری و ئه

.     وه ینه ڕی لبده ئاوه  نت پویسته یه بگه  یه و پله روون به ر زانستک ده گه ها ئه روه هه. نت یه گه مان ده چاکه
.                                                                                                                 یت تۆ ڕاست ده

.     نیه بار ، لهوه شه وانه پچه به بخونرت،  باره وا زانستکی له بوون بناس ئه  روون به ندازیاری ده ر ئه گه ئه
 .                                                                                                                             دروسته

کان  ندازیاره ئه  ، که نیه  جۆره و به  ستهم زان گات ئه بت تده هه ندازیارییدا ئه  میشی له کی که نیارییهی زا وه ئه
.                                                                                                                     هنن کاریده به
                                                                                                               ؟      ستت چیه به مه
م  کاتکدا ئه  له  ن، که که زیادکردن ده و زراندن باسی دامه. ن ده گریده  وه کارکردنه  به .ن که یر باسیده سه

                                                                                            .          پناوی زانیندایه له  زانسته
.                                                                                                                  واوی دروسته ته به

                               وین؟                                                  ڕکه ش م خاه ئه ر سه پویست ناکات له
      چ خاک؟                                                                                                                     

.                    چن ناوده یان له  وه کایه ی دنه و شتانه ک ئه نه  یه هه  ، که یه هو ی بوونه باره  یان له که زانیارییه
.                                                        ن ی هه و شتانه له  ندازیاری زانینه ئه  چونکه  وتنمان ئاسانه ڕکه
و ژوور  ره هنت و به داده  فیانه لسه روونکی فه ده. بات ی دهو ڕاست ره روون به ندازیاری ده وابوو، هاوڕێ، ئه که
.                                                                                           و ژر بوات ره ت به نایه .یبات ده
                                                          .                                  کات کاری خۆی ده  جۆره و ، به به
ماندا  که شاره  له  پویسته  م  زانسته ۆر گرنگ نابینرت، ئهندازیاری ز رتی ئه کاریگه  نده رچه وابوو، هه که

                                    )                                                                        40.(خی پبدرت بایه
                               گرنگ نین؟                                                           چین، که  رییانه و کاریگه ئه
نوان   وره له ی گهک زانین جیاوازییه م ده به. کردن ت بۆ تۆ ئاماژهو یه هه  وه نگه جه  ندییان به یوه ی په وانه ئه
.                                                         یه هه  یانخوندوه ی نه وانه ندازیاری بوون و ئه ی فری ئه وانه ئه
           .                                                                                یه وره کی گه ، جیاوازییه به

دابنین؟                                              کردنی الوان رده هرو بۆ په م زانست دووه  به ندازیاری ئه  پویسته
                                                                                                                            .  پویسته

 -------------------------------------------                                                                                          
نی کا زانسته  ی زۆریان بهخ بایه کادیمیا ئهکانی  فالتون خوندکاره پاش مردنی ئه  ، که وه مه ڕوونبکه  خاه و م ئه که زده حه) 40(

  ی وای له و هۆیانه له کک بوو یه  مه ئه.  وه راوزه هپ  خرانه  کانی دیکه فیه لسه فه  کشه  جۆرک که  به .ندازیاری دا ژمریاری و ئه

                        )                 رگ وه( . وه بکاته  فه لسه بۆ فه کی نوێ یه زراندنی فرگه دامه  کادیمیا جبھیت و بیر له ئه رستۆ کرد ئه
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                    ویت؟ ما ڕناکه گه ین؟ یان لهم زانستی دابن سیه  یت؟ به چ ده  وه ناسییه ستره ی ئه باره له
شکر و جوتیار و  کی له یه رکرده کان بۆ سه کان و ساه کان، مانگه رزه زانینی وه  وم چونکه که تا ڕده گه لهمن 
                                                                                                            .  ش گرنگهوانی شتیه که

بگومان . کات ک ده تکی بکه ت لبگرن و بن، باسی بابه خنه کی ڕه ترسیت خه ده. یریت سکی سه تۆ که
کو مۆم  ، وه تانه و بابه خوندنی ئه  به  یه هه  روونکدا ئامرکی پاکراوه موو ده هه  له  یت، که تبگه  ئاسان نیه

  زار چاو باشتره هه  ده  له  ئامرک، که.  ی ژیان کوریان کردووه کانی دیکه کاتکدا شوازه  داگیرست، له
ی ئاگایان لی  سانه و که ئه.  نده سه تیان په که زانن بۆچوونه ده  مه ی ئه وانه ئه.  وه دۆزینه و ڕاستی ده به  چونکه
کیاندا  یه سته ڵ چ ده گه وێ له ته ده  بیار بده  ئستاوه  له. نن ڵ  و ب واتا داده پوچه  ت به که بۆچوونه  نیه

س  که گریت  سود به ده ت الی خۆت هه که و بۆچوونه ڵ هیچ کامیان بدویت گه وێ له یان ناته. بدویت
                                                                                                                  نت؟        یه ناگه

ی  که ر خاه سه  وه ڕینه با بگه.  وه مه ده شی بۆ خۆم گلده که مه وه. م که خۆم ده  پرسیار له. گرم ده بۆ خۆمی هه
.                   دا چووین ه هه  ندازیاری به مدا پاش ئه ی زانستی سیه هو دۆزینه  ها، له روه هه. پشو
مان چی بوو؟                                                                                                           که ه هه

ندی  هه پاش ڕه. ی بزانین چین وه ب ئه به  وه وڕنهس ی ده قانه ڕه  نه و ته ئه  ستماندایه ندازیاری ده پاش ئه
                        . یه هه  وه قوییه کانی نده هه و ڕه  وه شاقوه  ندی به یوه په  م دت، که م، سیه دووه
                                                                         .  زانراوه  وه م شتانه ی ئه باره  م له م که ، به ڕاسته

  وخته  سه  ته م بابه ئه. هیچ شاریک نرخی بۆ دانانت  م، چونکه که یه:  وه ڕته گه ش بۆ دوو هۆ ده مه ئه
.        ن وی بکه یه موویان په هه  رکیان نیه کان ڕنیشانده ره م، توژه دووه.   کراوه ر نه سه ی زۆری له وه توژینه
. ن وی بکه یه مۆ په ئه کانی رزه لوت به  ره توژه  دژواره  وه ر دۆزراشه گه ئه.  ر ئاسان نیه ی ڕنیشانده وه دۆزیه

ی قویش  وه ر توژینه گه ئه. ون که کانیش شونی ده ره وه بکات توژه پشتگیری ئه] ت وه ده[ که ر شاره گه ئه
   یانتوانیوه کانیش نه ره و توژهن ەناد  ته و بابه خ به ک بایه هی خ زۆرینه. وت که بکرت پشده  ته ر بابه سه له

ک  یه تاکو ڕاده و  رزکردوه خۆی فه  که ته جوانی بابه دا موکورتیانه م که ڵ ئه گه له.  وه نه کانی ڕوونبکه سوده
  .ببرت  وه و پشه ره تریش به زۆر  وه ، له یر نیه سه  وه رئه به له.  پشخراوه

 ندیی به یوه ندازیاری و په ی ئه باره له  ، که وه ڕوونبکه  خاه و م زۆرتر ئه به.  رنجه ی سهج  که هت بابه
.                                                                                                   ت بۆکرد ئاماژه  وه ره ڕووبه 

                                                                                                          .                       به
نو   چوومه رخۆ سه من له.  وه ز بوویته اشگهدوایی پ و ڕیزکرد  وه ندازیارییه پاش ئه  له ناسیت ستره تۆ ئه
  ی وه ئه ر به م له به. کات قوییدا ده ندی هه ڵ ڕه گه له  ه بدوم مامه  و زانسته ویستم له.  وه هک باسه
).  یه قوییان هه کات دا ده نانه و ته ڵ جونی ئه گه له  ه مامه  که(ناسی ستره ر ئه سه  چوومه  وتوه که پشنه
                                            .                                                                                   ڕاسته
وە تهۆکەدکان  قه ڕه  نه ندازیاری له ته بین ئهشدا ڕه و باوه له .ینم دابن زانستی چواره  به ناسی ستره با ئه
                      .                                        پنین بیسه]  رده روه ی په رنامه بۆ به[ماندا که شاره  ر له گه ئه
ماشای  ستیان ته به مه  وه فه لسه ڕیزی فه  نه خه سی دهنا ستره ی ئه وانه ئه .مڵ تۆ گه ها له روه هه.  جیه به  وه ئه
.                                                               وه و خواره ره ک به نه  نهئاسما و ره به  وه ره سه  
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.                                                                  نیه  وه ستم ئه به م مه به.  سک ڕوونه که موو بۆ هه  وه ئه
؟                                                                                                                 ستت چیه به مه
. ن که ده  رده روه روون په ده  شهيىواچه  ن، به که ناسی ده ستره و ئه  فه لسه فری فه ری خوندکا وانه مۆ ئه ئه

.                                                                          ن بهده  وه ره ک سه نه وه خواره ەو بهرروون  دهڕووی 
                                                                                                      چۆن؟                           

  و بوانته  وه رز بکاته ر به سه کک ر یه گه ئه. تهن کاریده به" خوندنی با "مکی  بۆچوونی من، چه  به
ش تۆ  ده. وت تبگات یه کو ده ماشا ناکات، به چاو تهه و ب هئ  بیت، که  یه وانه له  که، خش و نیگای بنمیچه نه

روون  ده  یه هه  وه بینراوه بوون و جیھانی نه  ندی به یوه ی په و زانینه م بۆ من، ئه ، به مژه ڕاست بیت و من گه
ماشای  ته  نیهنگ کی بدات، گر سته وی ناسینی جیھانی هه هه کک ر یه گه ئه. کات لکش ده په ژوور و ره به
تی زانست  بابه کات ماشایانده ی ته و شتانه ئه  چونکه دام فرنابت ڕه باوه و بکات، له  وه یان خواره  وه ره سه
ک  نه  وه، کانی خواره شته  ڕوانته روونی ده شتی بت، ده ر که سه پشت ڕاکشابت، له ر سه له  سه و که ئه. نین
                                                                                                 .                     وه ره سه

ی  وه ئه ناسی بۆ ستره ئه  دا، که وه له  ستت چیه به م مه به. یشتم سزای خۆم گه  ، منیش به ت ڕاسته که بۆچوونه
                                                                  مۆ بخونرت؟ ی ئه یه شوه و نابت به خش بت سودبه

ری  سه  له  خش و نیگار دابنن، که یان نه نی بینراو جوانترین دیمه  به ی ئاسمان وه بت ڕازانه ده:  یه م شوه به
 ی وه ر بیرکردنه سه  تهو که ده .ماشاکردنیان نازانرت ته  به ]کان ستره ئه[م خرایی جونی  به.  کراوه
؟                                                                یه هه  مه ی ئه وه بۆ دۆزینه  کی دیکه یه ئایا ڕگه. کی هۆشه

                      .                                                                                                       خر نه
بت  جوانی ده  به ندازیاری ستی ئه به ش بۆ مه یه هخش و نه ئه . یه ی ئاسمان هه خشه نه  وابوو، پویستمان به که

یمان بۆ  که خشه جوانی نه  و به ئه. کشابتی  ندکی دیکه رمه یان هونه لویس یده ده] کو ندکی وه رمه نههو[
.                               ڕت کاندا ناگه کسانی و جووت و ڕژه یان یه یدا که ڕاستیهی دوا  م به کات، به ده

.                                                                                                                ڕت بگومان ناگه
مان  کات هه کان ده ستره ی ئه وه ماشای سوڕانه ته  ش، که قینه ناسکی ڕاسته ستره دایت، ئه ڕه باوه و له
ی  پوانهيان  . وه دا ڕازاندۆتیه جوانترین شوه  له ری ئاسمان ریدکه ئافه  وه کاته بیرده بت؟ وا ستکردنی هه هه

،  وه منته ده  جۆره و به  میشه کان هه ستره ئه ی وه ساڵ و سوڕانه کان بۆ کان بۆ مانگ، مانگه و، ڕۆژه ڕۆژ و شه
ڕین؟                        یدا بگه که دوای ڕاستیه  به  شه ت و بھوده ردا نایه سه گۆڕانی به  

.  یه مان بۆچوونم هه م هه به وه کرده نه  م خاه پشتر بیرم له له  نده رچه هه  
ر و سودی  گه  ینه دممان کرد بخه هۆش ناوزه  به  ، کهروون ی ده شه به و بت ئه ناسیدا ده ستره ئه  گه وابوو، له که

و  ین ڵ گرفتدا بکه گه له  ه ناسیشدا مامه ستره ئه  له  یه ندازیارییدا هه ئه  ی له جۆره و با به. رگرین لوه
. ئاسمان جبھین  کانیش له ته بابه  
                                                                .                          خته یت، کارکی سه که ی باسیده وه ئه

  ئایا تۆ بیر له. ین ماندا بکه که ته ڵ بابه گه له  ه ر مامه سازکهکو یاسا بت وه ده خشبین ر سودبه گه م، ئه من ده
                                                ؟                                                 وه یته که ده  تکی دیکه بابه
   .                                                                                                                            خر نه

.   بینرن ئاسانی ده  دووانیان به م موویان بکات، به باسی هه توانت سوف ده یله فه.  جۆره فرهجونیش .  باشه
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چین؟                                                                                                                   و دووانه ئه
                                 .                                باسمانکرد  ، که یه وه و جونه ی ئه وانه پچه  میان به دووه
؟                                                                                                                           چیه  وه ئه

کان و  ستره اکردنی ئهماش چاو بۆ ته. وت که رچاو ده به  وایه  وه کو ئه وت، وه که رگوێ ده ی به وه ئه. میان دووه
بۆچوونی   مه ئه.  وه کدییه یه  ندیدارن به یوه ش دووزانستی په م دووانه ئه.  کانه هارمۆنیه گوێ بۆ جونه 
وتین؟                                             که ڕنه  م خاه ر ئه سه ئایا، گالوکۆن، له)  41.( کانیشه پیتاگۆراسیه

                                                                                                                    . ، وابوو به
مان کات،  ؟ هه جونی هارمۆنی چیه  ستیان له به پویست ناکات بپرسین مه  وه ئه ر به ، له خته سه  م باسه ئه
ی خۆمان  که رزه به  ته ش نابت بابه ئمه.  وه نه که شمان بۆ ڕوونده زانستانهم  ی ئه کانی دیکه خشه سودبه  نه الیه
.                                                                                                          وه بیربچته له  
                                                                          ؟                                         چیه  ته بابه و ئه
واوی تاکو  ته  شتک به موو ن و ههکر چی فیرنه نیوه  ر خوندن به به  خرنه ی ده وانه ، ئه یه وه ستم ئه به مه

ی  وانه کو ئه ش، وه م زانسته نی ئهگونجت؟ مامۆستایا بۆ هارمۆنیش ده  مه دانیت، ئه ڕه باوه و له. کۆتایی بخونن
یان چ  که پون، نازانن زانسته کان ده کان و بگه نگه ، ده ریک کردووه خه  وه ناسییه ستره ئه  خۆیان به مۆ ئه

                                .                                                                                یه سودکی هه
لی  ته  گوێ له. ن که دی ده ناوزه  ستکراوه ی خه نۆته  به  ن، که که وان باسی شتک ده ئه. یرن وانیش سه ، ئه ڕاسته
ی  ن، نۆته ندکیان ده هه. نن ده  وه یانه دراوسکه  دیواری ماه  ی گوێ به ، ده وه نه که نزیک ده  وه که گیتاره
ک  یه  ک و بوون به نو یه  ته نگ چوونه دان دوو ده ڕه و باوه له  وانی دیکه ئه.  وه نه که جیایدهو   وه ناسنه ند ده ناوه
.                                                                                  ن خه یشتن ده وان گوێ پش تگه ئه. نگ ده
م  بکه  وانه وێ باسی ئه م من نامه به. ن که یاریده] یان که گیتاره[ژی به  ، که یه و مۆسیقازانانه ستت ئه به مه

  ستیره کو ئه ، وه مان شوه هه  م به که ده سانه و که می پرسیارم له من ڕووی ده. ن ده کان ده ژی گیتاره چۆن له
  وه م له ، به وه ستنه ببه  وه نگییه هاوئاهه  به  ن ژماره ده وده هه. زانستی هارمۆنی  ڕواننه کان ده ناسه

)                                                                    42.(یان نا  نگه ک هاوئاهه یه چ ژماره  ، که وه ناکۆننه
                        .                                                            یه وه وانای مرۆڤه ژوور ته له   کارکه  وه ئه
ر بسود  گه  خرته نه  سته به م مه ر بۆ ئه گه ئه.  یه و جوانیدا هه  دوای چاکه  ماندا به که ڕانه گه م سودی له  به
               .                                                                                                           چت رده ده
.                                                                                                                       ش وابت ده
    رخستنی ی ده و ئاکامه ئه  یشتینه بت و گه کدا هه ڵ یه گه ندییان له یوه ی باسمانکردن په تانه م بابه ر ئه گه ئه

 --------------------------------------------                                                                                        
وی  هه  سوفه یله م فه ئه. ژیاون) پ ز 570 -500(  سوفی یۆنانیین له یله وتوانی پیتاگۆراسی فه کان شونکه پیتاگۆراسییه) 41(

وایی  رمانه شاری کرۆتۆن بۆ ساک فه له.  وشت داوه ر و ڕه ، زانست، هونه فه لسه ماکانی فه ر بنه سه کی له گایه زراندنی کۆمه هدام
                                                                                                                                            )رگ وه( . کردووه

دا  ڵ ژماره گه له  ه کان مامه ناسه ستره کو ئه وانیش وه ئه  دایه ڕه باوه و له. گرت کان ده پیتاگۆراسییه  له  خنه فالتون ڕه دا ئه لره) 42(
ی  ڕگه  له  و جیھانه کاربھنن و ئه به رز بهو جیھانی  ره روون به دروستی بۆ ژوورخستنی ده  به  م زانسته ئه  یانتوانیوه م نه ن، به که ده
                                                                                                              )رگ وه( .ن روون ئاشنابکه ده  به  وه زانسته و ئه
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.                                                              نابینرت ر مان ببه که وا کاره ، ئه یان ئاسانه که ندییه یوه په
                               .   بینم خت ده سه  مان به که م سوکرات، هشتا کاره ، به یه مان بۆچوونم هه منیش هه

ی  یه رنامه و به کن بۆ ئه کییه پشه]  ستانهزان[  تانه م بابه وێ بیت، ئه ته ؟ یان ده یه که کییه پشه ستت له به مه
گات؟     زانستی دیالکتیکیش تده  چاک له  ی ژمریار زانه وه دانیت ئه ڕه و باوه ؟ لهيننەيدادبۆ فربوون   

                 .                                                               ندکیانم بینیوه هه  نده رچه نا، من نازانم، هه
  م زانستانه وێ ئه مانه ده  بت ئمه  سه و که بت ئه کی نه ی هۆشه وه وانای بیرکردنه سک ته دای که ڕه و باوه له

       فربت؟                                                                                                                      
.                                                                                                                   دانیم ڕه و باوه له

توانت ئاوازی  هۆش ده]  یه گیتاره[یژو  ئه  مه ئه.  یاندوه دیالکتیک گه  دا، گالوکۆن، خۆمان به لره
کان و ڕۆژ  ستره ڵ،  ئه پشتر باسمانکرد، ئاژه له  چونکه  وه کاته نای بینینیش السایی دهوا ته.  ربھنت پده
تی  ب یارمه ر ڕۆشنایی هۆشدا و به به ی له سه و که دیالکتیکیشدا؛ ئه  ها له روه هه. ون که رده بینیندا ده له
سک دوا  بینیندا، که  کو چۆن له وه. ینتهاش بب ی ڕه توانت چاکه ده.  وه دۆزته ها ده ڕهت ڕبگهستکردن  هه

.                          گات کییدا ده جیھانی هۆشه  ها له دوا ڕه  ویش به بینت ئه کییدا ده سته جیھانی هه  شت له
                             .                                                                                                 دروسته

.                                                                                          دیالکتیکه  چوونه  وه وپشه ره م به ئه
کان و  ره یکه په ، ڕووکردن له که ردیواره کانی سه ره سبه  وازهنان له  که وته شکه سانی نو ئه ڕزگارکردنی که
کانیان بۆ   ایی چاوهوان م ته و خۆر بینین، که  که وته شکه رکی ئه و ده ره ها ڕۆیشتن، به روه ، هه که ڕووناکی ئاگره  

ری شتی  سبه  نو ئاودا، که کان، له ی ونه وه نگدانه کان و تیشکی خۆر، بینینی ڕه که ڵ، ڕووه ماشاکردنی ئاژه ته
رز بگات  جیھانی به  وت به یه ده  ی، که شه و به ئه . وه هنته ئاگا ده  به]  مرۆڤانه و ئه[روونی ن ده قینه ڕاسته

.                                                                                                             کارکردن  وته که ده
؟  یه م پم ب، دیالکتیک چ هزکی هه ، به گریمان وایه. تام  گه له م ، به دژواره  مه بواکردن به  نده رچه هه
.                         نت یه گه مان ده دوا ئیستگه  به  یه ڕگه و ئه  گرت؟ چونکه ک ده یه چ ڕگه ؟کانی چین شه به

و  که کشه  ڕوانیته ده  وه ندشه ئه  به  یت چونکه تۆ تناگه. م زۆرترت بۆ باسکه  مه گالوکۆن، من ناتوانم له
م دنیام تۆ  ، به نگ نیهیان نا، گر بت قینه داخۆ شتکی ڕاسته م که ی باسیده وه ئه.  وه ی نادۆزیته که ڕاستیه
             .                                                                               ت بینیوه یه قینه و ڕاسته له جۆرک

.                                                                                                                         وه دنیام له
.   خونن ده] مان بۆ کردن ئاماژه[ی و زانستانه ئه  وت، که که رده دا ده سانه و که ها، هزی دیالکتیک له روه هه
.                                                                                                                      ش ڕاسته وه ئه
ک ڕاستی بوونمان  یه وه لکۆینه  هیچ جۆره  دا ناکات، که گه ش مشتومیان له خاه و ئه ر سه س له که

ن، بۆ  ده گرده  وه کانه ز و بۆچوونی مرۆڤه حه  ی باسمانکردن خۆیان به تانهو زانس ئه  پبناسنت چونکه
ندازیاری تاکو  ژمریاری  و ئه. کاردن به  که مه رهه زراندن و پارزگاری کردنی به مھنان و دامه رهه به

  وه دۆزته م نه که تی یه ڕه بنهکاتیک مرۆڤ .  وه بوونه  به  وبینینه یان خه که م ناسینه ناسن، به ک بوون ده یه ڕاده
       ت؟زانست دابن  ی به که توانت زانینه نت، چۆن ده یه گه نهکان  ند و ئاکامه کانی ناوه نگاوه هه  خۆی به و
                    .                                                                                                    حاه مه  وه ئه
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  گریمانه  پشت به  نیا زانسته ته .بات ممان ده که تی یه ڕه و بنه ره به  که یه نیا ڕگه وابوو، دیالکتیک ته که
 به   دا چنراوه مینه زه و له  روون، که چاوی ده. کات دهر بۆ خۆی خۆش ده گومانبه  کی  له یه مینه زه و ستت نابه

. هنت کارده به یدا که وه گفتوگۆ و توژینه  له  م زانسته ئه. ئاسمان  ڕوانته ده و درهنر رده دیالکتیک سه 
م  ، به د کراوه زانست ناوزه  به وت که ستمان ده ده  وه یه ڕگه م له  ، که زانینه  م جۆره ئه ریت ی نه گوره به
  پشتر به له. زانینیش تاریکتره ڕووناکتر و له چوونبۆ  له  ی لبنرت چونکه ناوکی دیکه  ویستهدیدی من، پ به

  پویستیان به  پشه  مان له زۆرشتی دیکه . گرنگ نیه  نده وه ئه شی که ی ناوه وه دۆزینه. مان کردد ناوزه  بیرۆکه
                               .                                                                                   یه باسکردن هه

.                                                                                                                ، گرنگ نیه دروسته
. م  بوا یهس] . یشتن تگه[ م  بیرۆکه دووه. نهم زانی که شی یه ؛ به یه شی هه به رحاڵ، دیالکتیک چوار هه  به

د  بۆچوون ناوزه  به  وه شی خواره به هۆش و دوو  به  وه ره شی سه به دوو. کان ره سبه  ستکردن به م هه چواره
  وه یدابوونه په  ندی به یوه په کو چۆن بوون وه.  یه هه  وه وونهیداب په  به بوون و بۆچوون  ندی به یوه هۆش په. م که ده
یشتنیش  ڵ بوا،  تگه گه زانینیش له  مان شوه هه  به . یه هه  وه بۆچوونه  به ندی یوه وانیش په ، هۆشی ڕه یه هه
م  دان به درژه  ش ناکرن و پویست به دابه  شانه و به زۆرتر ئه  مه له.  یه ندییان هه یوه ستکردندا په ڵ هه گه له

                                                                        .                                                ناکات  باسه
.                                                                                                                       تام گه من له

وانای هۆشی  زانت و ته ی دیالکتیک نه وه ؟ ئه ک زانهناست دیالکتی ی ڕاستی بوون ده سه که و وابوو، ئه که
دایت؟                                                                                     م بۆچوونه ڵ ئه گه ڕوخت؟ ئایا له ده
                                                 .                                                    ستم وه ، چۆن دژی ڕاده به
ی بکات  و پناسه  وه ڕوونبکاته  ی چاکه توانت بیرۆکه سک تاکو نه یت؟ که ده  ت چاکه باره مان شت، سه هه
ی ی ڕاست ر بناخه سه شی له که وه تدانه ڕه  وه، تیان بداته ستت و ڕه کان ڕاوه دژه  موو بۆچوونه ر هه رانبه به

وا  ستابت ئه ک زانست، ڕاوه ر بۆچوون، نه سه ی له که ر زانیارییه گه ئه. نازانت  ی چاکه زرنت، بیرۆکه دامه
. ژی دا ده وه جیھانی خواره  له  وه ره سه  ی بگاته وه و پش ئه  وه ونه خه  بینت؛ به ده]  چاکه[ری  نیا سبه ته  و ئه
                     .                                                                   وت هخ ده  میشه خیشدا بۆ هه رزه به  له

.                                                                    وم که تا ڕده گه له موو خاک ر هه سه دا له من لره  

ر  گه ین ئه یان بکه رده روه وت په مانه ده و ین که مان باسیانده که ارهکردنی شوایی رمانه ی بۆ فه و مندانه ئه
  کییان نیه ی هۆشه وه وانای بیرکردنه ی ته وانه یت ئه ناده  ڕگه زرت، دنیام ڕاستی دامه  به  و شاره ڕۆژک ئه

                                                   .                                            وه ڕیزه وایکردن بچنه رمانره بۆ فه
.                                                                                                                واوی دروسته ته به

  لهواو  کی ته یه هره به.  بکرن رده روه په]  وه منداییه  له[بت ده  واکان، که رمانه نین بۆ فه ک داده یاسایه
.                                                                                 ن یدا بکه دا په وه مدانه پرسیارکردن و وه

                             .                                                        نین ش من و تۆ دایده یاسایه و ، ئه به
کانیشمان  موو زانسته ها هه روه دابنین؟  هه  وه کانه موو زانسته ر و هه سه کات دیالکتیک له پویست ده

                             گرین؟                  رده واکان سودیان لوه رمانه کردنی فه رده روه بۆ په  باسکردبت، که
ی دهپ تچ                                                                                                                  .
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.                                                       پش  کان دته شکردن و فرکردنی زانسته ی دابه دا کشه لره
                                                                                                         .                    دروسته

بژرین؟  ده وایی هه رمانه مرۆڤک بۆ فه  چ جۆره  بیرته، له  

                                     .                                                                          بیرمه بگومان له
.  یی تدایه خشنده تی و به ڕی خۆڕاگری و ئازایه و په ئه  روونکه نی ده خاوه  بژرین، که هه  سه که و بت ئه ده
      .                                           ندی فربوونه زومه ئاره  نی سروشتکیش بت، که بت خاوه ها ده روه هه
.                                                                                                                         تام گه له

گرانی   ختی و گرانی خوندنیان له کی سه ندک جار خه هه  ندی فربوون بت چونکه زومه ئاره  پویسته
.                                                       ن ده فربوون ده  و کۆڵ له  ناخۆشتره ال ش رزش و کارکردنی له وه
.                                                                                                                      ڕاسته  وه ئه
.                     کارکردن بکات ز له وام حه رده به و بت کی تیژی هه یه وه یرهاتنهبت ب ده  سه که و ها ئه روه هه
.                                                             بت  یه هره و به نی ئه سروشت خاوه  بت به ، ده وه دنیاییه به
ڕای من ناوی  ش به مه ئه. خونن ده  فه لسه ین فه ناده  سانه هک و به  پیشه  ، که دایه وه مان له که ه م هه به
                          )43.(گرنی ست هه ده  کانی نابت به زۆه  منداه  مه ئه ر به له.  ی زڕاندوه فه لسه فه
                                                                                                                    ؟  ستت چیه به مه

 دات ودا ڕووده ش له مه ئه. بت  زی بۆ خوندن نیوه فیربووندا حه  ، هیچ خوندکارک ناب له تاوه ره سه  له
  به و ت نهب  وه ندی فربوون و توژینه ومهزو و بت،  ئاره کانی شه رزش، ڕاوکردن و کاره وه  زی له سک حه که

.                                                                                                               خونتبزۆر 
.                                                                                                                  وه دنیاییه به
و  بت ده زویر  وه کدا خۆی دۆزیبته ئاستی ناڕاستیه  روون له ده  کرد، که باسماننه. ش بۆ ڕاستی مان شوه هه به
ئاستی   له .نابت  توڕه  نده وه ناسرت ئه زۆر پده کی به ناڕاستیه  م، که به ؟دا بکرت گه ی لهز ناکات درۆ حه
                                                                                     .         زار نابت رمه شدا شه که زانینه نه

 .                                                                                                                             دروسته
ن  سه ن و ناڕه سه ڕه  پویسته  وه ی چاکه کانی دیکه جۆره و ی قوڵ وه کردنهتی و بیر ندی، ئازایه ی مامناوه باره له
ماندا جیاوازی نوان دۆست و  که شاره وا له کرت ئه دیارینه  یه وه م جیاکردنه ر ئه گه ئه.  وه ینه کدی جیابکه یه  له

                                               .بین ده  ه واکاندا توشی هه رمانه بژاردنی فه هه  له .ین که دوژمنیش نا
.                                                                                                                      ڕاسته  وه ئه
بژرین  یانده مان هه که ی شاره هرنام بۆ به ی سانه که و ر ئه گه ین؛ ئه رنجیان بده وردی سه  به وابوو  پویسته که

ستوری  ت و دهست دژمان ڕاناوه ری وا دادوه چاک بن، ئه  وه شه هروونی و ل ڕووی ده  له ین که یانده رده روه و په
تی  رچن سوکایه ده  وه ی ئمه که رنامه ی به وانه پچه به  سانه که و ر ئه گه ؛ ئه زينپارەد شمان که ته وه ده
           .                                                                               ین که ده  فه لسه ر فه رانبه به تر وره گه

 ------------------------------------------------                                                                                    
و   یه هره ،  ب به کی نیه ی هۆشه وه وانای بیرکردنه سروشت ته  به  ، که کارهناوه  به   سه و که ۆ ئهىب)مندای زۆڵ(ی فالتون زاراوه ئه) 43(

                                                                                       )رگ وه( .دات ده  فه لسه الماری خوندنی فه په
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.                                             ری کردوه رانبه کم به تیه سوکاته  م خۆم جۆره که ست ده م هه ، به دروسته
    ؟                                                                                                              وه که چ ڕوویه  له

ی  پ ژر له  جۆره و به م فه لسه کاتک فه. ری دوام سه هل  وه چونه هه  ، به مان جیدییه که بیرم چوو، باسه  من له  

ریان و تاوانبارم کردن  سه  کردهتم مه هه  وه ییه توڕه  به. خۆمدا بگرم  متوانی دان به سدابینی، نه ندک که هه  

.                                                       وه کرده ت نه که بۆچوونه  له بیرم  یه شوه و م به من گوم گرت، به
 .رمیاننابژ م ئستا هه بژارد، به نیشم هه مه ته ی پشوماندا مرۆڤی به که باسه  ها له روه هه. ستم کرد من واهه

 توانت زۆر ڕابکات ی نه وه ئه] ڕای من  به. [بت دهن زۆرشت فر مه ته ت، مرۆڤی به ده  ، که یه ه سۆلۆن هه
                            )                        44.( باره موو کارک له هه نی الوتی بۆ مه ت؛ تهزۆریش فرناب

                                        .                                                                                      دروسته
  بت له نن ده پویستی داده  ی بۆ دیالکتیک به وانه موو ئه ندازیاری و هه کو ژمریاری، ئه کانی، وه زانسته

.                                  نيهزۆر  ش به م خوندنه ئه .واکان بیان خونن رمانه فه  وه نی منداییه مه ته  

     بۆچی؟                                                                                                                        
  م فرکردنک به ، به ش نیه له ر سه زۆر زیانی له کارکردن به. فرکرت  کو کۆیله ست، وه ربه نابت مرۆڤی سه

.                                                                   چت رده و زوو ده  وه ووندا نامنتهر نو دره بوو له زۆر
                                                                           .                                                     ڕاسته

ناسیت و  روونیان ده باشتر ده  ووه له.  یت دا بکه گه چاکتره یارییان له ؛ که مه  م زانستانه ئهزۆر فری   منداڵ به
.                                                                                     ن که چی ده ز له وت حه که رده بۆت ده

                                                                                    .              الی من شتکی جوانه  وه ئه
کو  نین، وه سپ داده ر پشتی ئه سه له  وه نزیکه  ماشاکردن مندان له نگدا بۆ ته کاتی جه  گوتمان، له  بیرته له

                                                        ن؟               ین بۆنی خون بکه ده یان ده گیش ڕگه سه  ه توته
.                                                                                                                              بیرمه له
  نوسین، که ش ده و مندانه ین و ناوی ئه هک کاندا ئاشنایان ده ڵ زانسته گه له  وه نزیکه  ش له مان شوه هه به

.                                                                             ن که چ زانستک ده  ز له ون حه که رده بۆمان ده
                                         نکدا؟                                                                          مه چ ته  له

رزش و نوسین  وه. ین رخان بکه رزش ته دوو یان س ساڵ بۆ وه  یه وانه ن؛ له که واو ده رزش ته کاتک وه
.                                 کی گرنگه یه وه رزشدا تاقیکردنه وه  وتنیان له رکه ها سه روه هه. بارنین  له بۆفربوون

.                                                                                                                           ته به هه
و  ئه. نرت تیان بۆ داده بژرن ڕزی تایبه ده هه] ی فربوون رنامه به[ی بۆ وانه نی بیست سایدا، ئه مه ته  له

و   وه کدییه یه  به  م زانساتانه ندی نوان ئه یوه په . مندایا خوندویانه له  ، که خونن ده  وه پکهقوتر   زانستانه
                                                                                           .    کرن فرده  وه ڕاستی بوونیشه  به

---------------------------- ------------------                                                                                       
                )رگ وه( . سینا ژیاوه شاری ئه  له ر و شاعیرکی یۆنانییه کی ڕامیاری و یاسا سازکه زانایه )پ ز 560 -640(سۆلۆن) 44( 
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       .                                                                  وام بخونرن رده بت به ده  و زانستانه ، ئه به
  هو پکه  م زانستانه ئه نتی بتوا وه ئه. کی دیالکتیکیڕوانین ی بناخه  بت به ده ش و زانستانه فربوونی ئه

.                                            وه کاته ش بیر ده دیالکتیکیانه بت ی هه گرێ بدات ڕوانینکی گشتگیرانه
                            .                                                                                           تام گه من له
خوندن          واز له .بن وام فرده رده به ن گشتگرییه  م ڕوانینه نی ئه اوهی خ وانه ؛ ئه وه ش بکه م خانه له بیر  

ی خۆیاندا    که سته نو ده له . نیان سی سانه مه دا لھاتون و ته کانی دیکه رکه بازی و ئه کاری سه  له .ناهنن
یت  ده وده هه . وه یته که تاقییانده  وه ی دیالکتیکه ڕگه  تۆش به. نین یان لدهڕزی زۆرتر و نبژری یانده هه

م به .  وه ڕاستی بوون بدۆزته کانی سته ب هه و  به کانی سته هه  داته گوێ نه توانت وان ده ئه  بزانیت ک له
                                                               .                  خۆمان بت بت ئاگامان له دا ده لره

                 خۆمان بت؟                                                                                   له بۆچی ئاگامان
؟                                   ی خراپه رچاوه سه  بته کاردت چۆن ده الکتیک بهی دی جۆره و به مۆ نابینیت ئه  

       ک؟                                                                                                               یه چ خراپه
                                           .                                      یاسا  نه گوێ ناده هنن کاریده ی به وانه ئه

.                                                                                                     ن یاسا ناده  ، گوێ به ڕاسته
یت؟                    که ن دهشدا ڕووبدات؟ ئایا تۆ پشتگیرییا کانی ئمه خوندکاره نو له  مه دانیت، ئه ڕه باوه و له
.                                                                              م ناکه ندام ڕووبدات و پشتگیریشیا ڕه باوه و له
ندا  هم وه نو خزانکی ده له یت؛ گریمان منداک راورد بکه بهدا  یه م نموونه ڵ ئه گه له  مه م، ئه که زده حه

و  ڕۆن وریا دن و ده چوارده  به سانکی زۆریش که.  م نیه هیچ شتکی که . کراوه رده روه و په  دنیاوه  هاتۆته
و   خوکراوه به دا و خزانه نو ئه له  وت، که که رده ی بۆ ده و ڕاستیه ئه بت ده  وره کاتک گه. ون ری ئه ستایشکه

  ژن و پیاوه ر رانبه وستی به زانی هه ده . مندای کیه نین و نازانت و دایک و باوکی ئه ش که ژن و پیاوه
تا زانی و ئس ده ی نه و ڕاستیه ئه  ودا، که تی له تایبه  به؟  بت چ ده کانی ره کان و ستایشکه ره خیوکه به

                                        من پت بم؟                                          کات ؟ پویست ده وه دۆزیوتیه
.                                                                                                  بۆچوونی تۆ بزانم م که زده حه

کانی  ره ستایشکه  هل کو دایک و باوکی خۆی ، وه پیاوه و ژن و زۆرتر ڕزی له زانی ده ی نه که ، کاتک ڕاستیه باشه
.                     خشبت وان زیان به بۆ ئه کرد ده کردن و کارکی نه چی ده هملک کاتی پویستیدا له .گرت ده

.                                                                         کات وت ده سوکه یاندا هه گه له  جۆره و ، به دروسته
. بت زۆر ده کانیشی ره و بۆستایشکه  وه بته مده که  که ڕزی بۆ خزانه  وه دۆزته ده  که ی ڕاستیه کاته و م، ئه به 
  ر به گه مه. کات تیان ده ژی و هاوڕیه وان ده کو ئه وه .بت کان ده ره ی ستایشکه گوێ ڕایه جاران زۆرتر  له

  وره تیایدا گه[گرتب   و خزانه نی و ڕز له سه ی باوکی ڕه وه هدۆزین  داتهه گوێ ن و سکی چاک بت سروشت که
].                                                                                                                        بووه  

؟                           یه دا هه فه لسه کاری فهڵ خوند گه له چ لکچونکی  سه و که م ئه ن، به ده ڕوو ده  وانه ئه
 بووین  وره دا گه مکانه و چه ڵ ئه گه له .چین  ری و چاکه فرکراوین دادوه  وه منداییه  له:  یه م جۆره به  که لکچونه
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                                    .                                             نین ین و ڕزیان بۆ داده که ڕیان پده باوه و
.                                                                                                                       وه دنیاییه به

رگرتن و ستایش بۆ  چژ وه خۆشی،  له  و پره  یه وه ژیانه  جۆره و ی ئه وانه پچه  به  ، که یه ی جیاوازتریش هه ڕگه
گوێ  وام رده و به  وه منابته کان که ری و چاکه کانی دادوه مکه ی ڕزیان بۆ چه وانه م ئه به. ن که روون ده ده

.                                                              ن ناده  و ستایش کردنه ن گوێ به و دایک و باوکه ی ئه ڕایه
 .                                                                                                                             تهدروس
نو  رکراوین و لهی ف و شتانه ئه ر سه  وته که ده  که مه وه" ؟  چیه  چاکه" کات، ده  م پرسیاره سک دت و ئه که
تی  ئاسانی ڕه  ڕازی نابت و به  مه م وه به  که ره پرسیارکه.  ن دایانناوهکا ره ا یاساسازکهماند که لتوره که
ماندا  که  وه مدانه ئاستی وه  له تک حاه  نته یه گه ش ده و ئمه  وه شنته وه ده ی هه که بناخه . وه داته ده
دای  ڕه باوه و له. کات دا ده گه مشتوممان له  وه ریشه وهی واتای داد باره  ، له مان شوه هه به. زارببین رمه شه
فرکراوین؟                                                    ین، که بکه  مکانه و چه ڕاستی ئه  به ڕ کو جاران باوه وه
                                   .                           ماشایان ناکرت ته  وه چاوی ڕزه  کو جاران به خر، وه نه
شون شوازی بوونی   وه دۆزته مان کات ڕاستیش نه نت، هه دانه  مکانه چه و ڕز بۆ ئه سک ر که گه ئه

وت؟                                                                                                     کان ناکه ره ستایشکه
.                                                                                                                      بگومان

.                                                                   یاخی بوو بت به ده  کی یاساوه گوێ ڕایه  ها، له روه هه
.                                                                                                                       وه اییهدنی به
                             .                                                    دات ڕووده شدا فه لسه خوندکاری فه  له  مه ئه
.                                                                                                                یت که ڕاست ده تۆ
ی  وانه تی ئه تایبه  کانمان بت، به هاووتیه  ئاگامان له بت ده  ی مندایت، که که بۆچوونهڵ  گه وابوو، له که
.                                                                        ین که فری دیالکتیکیان ده و  سی سانه نیان مه ته
.                                                                                            ئاگامان لیان بت  ، پویسته به
دا تامی  نه مه ته و له. فری دیالکتیک بکرن  وه نی الوتیه مه ته  له  پویسته  یهترسی م مه ی ئه وه دوورخستنه بۆ

دا  وه تدانه ری ڕه هونه  له ، که  وه نه که ش ده وانه السایی ئه . وه منته الیان ده ی له که خۆشیه ن شتک بکه
.                           دان بیدڕنن ن و به هشتک بد موو الماری هه ن په که زده حه گ سه  ه کو توته وه. زان شاره

.                                                                                                    ن که زی لده ، زۆر حه دروسته
ئاستی   ، له وه درنه تده یشیان ڕهکان و بۆچوونه  وه نه ده تده کان ڕه بۆچوونه ی وه کانیاندا، پاش ئه و مشتومهن له

.                                                 کرت ناوزڕده  فه لسه دا فه لره. بن وایی دهتوشی بب کانیاندا ڕه باوه
                               .                                                                                                 ڕاسته

دوای ڕاستیدا   به  کات، که سکدا مشتومده ڵ که گه له. شداری ناکات دا به شتانه  م کاره له ن مه ته  سکی به که
. نرت داده  فه لسه بۆ فه ڕزی زۆرتر  وه ئه ر به له. بکات ى مشتومكايه  ز له سک حه ک که نه ڕت گه ده  

                                                                                                                        .        ڕاسته
کو  ک وه ن و ڕک و پک بن، نه مه ته به سانی که  خونن پویسته ی دیالکتیک ده وانه ن، ئهپشتر گوتما  له
.                                                ریک کردوه خه  خۆیان پوه و بارن له نا  کاره و بۆ ئه  مۆ، که ی ئه وانه ئه
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   .                                                                                                                             ڕاسته
درژی ئايا  ر،  گه  خرتهه د  وه رمییه ختی و گه سه  رزش به ی وه جگه  له  فه لسه گریمان خوندنی فه

بت؟                                                                                          ش ساڵ چوار یان شه  که فربوونه
کاروباری  . وه ڕته بگه  که وته شکه نو ئهبت بۆ  ده  که واوکردنی خوندنه دوای ته.  گریمان پج ساه.  گرنگ نیه

م  م بۆ ئه به. متر نابن که  وانی دیکه زمووندا له ئه  له  وه م ڕووه له. ست ده  نگ بگرنه و جه  که وته شکه نو ئه
     .                             بارن ک له یه تاکو چ ڕاده بزانین  پویسته.   وه بت تاقی بکرنه ش ده کاره

نت؟                                                                                                 خایه ند ده چه  م کاره ئه
ژیانی   و له  نجاساه نیان په مه ون ته که رده کاندا سه وه تاقی کردنه ی له وانه دا ئه ته م حاه له. ساڵ  پانزه
  پاش ناسینی چاکه. نن یه بگه  وه ره ده  به روونیان بت تیشکی ده ده. وتوون رکه دا سه وه هکی و بیرکردن کرده

  وه فه لسه فه  به ی ژیانی زۆربه وان کک له یه ر هه. رن به  ڕوه به و هاووتیان  که شاره ریان سه له  پیویسته
پاش .  که وایکردنی شاره رمانه ی ڕامیاری و فهکاروبار  ستبداته بت ده ده ی هات ره کاتک سه. کات ریک ده هخ
. ژی ده  وه ڕزه وێ به ڕوات و له ی ئیزلس ده ست، بۆ دوورگه به مان مه کو خۆی، بۆ هه سانی وه کردنی که رده روه په
وا  ئه بت نه شر ڕازی گه ئه .زرنن مه رکی بۆ ڕزلنان بۆ داده یکه ر پیتیا ڕازی بت هاووتیانی شار په گه ئه
.                                                                                                 ژی ده  رانه وه خته به  

.                                        داتاشیوه واکان رمانه فه  رد و جوانت بۆ پیاوه رکی ب گه یکه تۆ پهسوکرات، 
.   م ژنی ناده  به و م ده پیاو ده  نیا به ته  و مافه من ئه  یت، که گه واتنه.  ین که واش ده رمانه ی فهبۆ ژنان  مه ئه

    .                درت مان مافیان ده هه یت که ی باسیده جۆره و کسان بن به ڵ پیاودا یه گه ر له گه ئه.  ڕاسته
وێ  مانه ی ده ورهست و شار و ده ئه ت باره مان سه که باسه ی وه ئه ر سه له ما هاوڕایت گه وابوو، له که

دای  ڕه باوه و ؟ له حاڵ نیه م مه ، به زراندنیان دژواره دامه  نده رچه هه.  نیه  ووتڕيهكى خۆزگه زرنین دایانمه
 ن که وایی ده رمانه سوفیک فه یله ند فه یان چه سوفک یله فهی ئهو كاته باسمانکردی  وه یه ڕگه و نیا له ته

وی  هه بینت تی و گرنگ ده ڕه بنه  ری به دادوه و  ندی ڕزلنان نیه زوومه سوف ئاره یله فه  ؟ زرن  مه داده
.                                                       دات قامگیرکردنی ده سه  

                                                                          .                                                    دروسته
کانی نو خزان ڕزگاریان  وشتیه ڕه ها ست به ده  له .گرت رده وه  سانه ه نیان د مه ی ته مندانه و ئه] ت وه ده[

 زراندنی شار و بۆ دامه  مه ئه. انکردنپشتر باسم  له  کرن، که ده  وشت و یاسایانه ها ڕه به و ری ئهف. کات ده
.                                      کی کورته یه ڕگه یاندن رکردنی هاووتیان و سودگه وه خته مان، به که ستوره ده
                         .    ت زۆر چاکه که وه بۆچوونی من، سوکرات، ڕوونکردنه  به.  کی خرا و ئاسانه یه ڕگه  وه ئه

.                                یشتوین مان گه که کۆتایی باسه  به و  وتوه ست که ت ده که می پرسیاره وه ئستا  
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م شته شی هه به   

  پویسته زرنین تکی چاک دابمه وه وت ده ر بمانه گه ئه: وتووین ڕکه  م خانه ر ئه سه له  ، گالوکۆن، ئمه باشه
و  واکانیش ئه رمانه فه.  شبن نگدا هاوبه اشتی و جهئ کاتی  له و دا رده روه خوندن و په  له داڵمن و ژن

.          نگسازییدا چاکترینن و زانستی جه  فه لسه فه  له  لمنراوه سه  ن، که هاووتیانه  
              .                                                                               وتین ڕکه  وانه ئه ر سه ، له به

  وه پکهشونکدا  له  موو هه  .ن که شکریش ده تی له رکردایه سهواکان  رمانه فه  وتین، که ، ڕکه مه له  بجگه
  د، کهشمان کر وه بیرت بت باسی ئه  ر له گه ئه. تی خۆی پنادرت ی تایبه وان جگهئه   س له که .ژین ده
                                                                                             . بت یان ههواکان چ رمانه فه
.            یان بدرت و موچه ل بن لوپه ندی که زوومه مۆ ئاره واکانی ئه رمانه کو فه گوتمان نابت، وه  بیرمه له

.    الیداین  که ڕگه  له  ، که وه ڕمه گه ده  و خاه ئه ر سه یشتوین بۆ مان گه که ۆتایی باسهک  کی به ، مادامه ڕاسته
  شاره و ئه  تۆ باستکرد، که.  وه مان ڕوونکردۆته که ت شاره باره کانمان سه ی کشه زۆربه . خت نیه کارکی سه  وه ئه

ها گوتت،  روه هه. ریان بدویت سه بت له وت شتی زۆرتر هه که رده ئستاش ده. شی چاکن واکه رمانه و فه
ت بۆ چوار  بیرم بت ئاماژه  ر له گه ئه. خراپن  وانی دیکه ئه ،نچاک ب  یهوا رمانه م فۆرمی شار و فه ر ئه گه ئه
ک بۆ   وه مان کات بیدۆزینه بناسین و هه  و فۆرمانه ئه  پویسته ش ئمه. کان کرد خراپه  فۆرمهتی  سه خه
نتۆس  دیمه ی پۆلیمارکۆس و ئه وه پش ئه. یان نا  ره وه خته به  سه و که داخۆ ئه.  وایه وایی ڕه رمانه فه

                                                . لکردیت  وه خراپانه  و فۆرمه ی ئه باره  مان ببن پرسیارم له گفتوگۆکه
                                                                                                  .                       ڕاسته  وه ئه
.            وه  م بده که می پرسیاره و وه هست وهشونی خۆتا ڕا  له  کو زۆرانبازک، جارکی دیکه، وابوو، وه که
                                               .                                                                       ر بتوانم گه ئه
.                                                                                       بناسم  پانهخرا  و چوارفۆرمه وێ ئه مه ده

                                    .                                 ئاسانه  م کاره زانین ئه ان دهیکان کی ناوه مادامه
ستوری کریتان و  ده  هنموون بۆ .ن که ک ستایشی بۆ ده ی خه زۆرینه ، یه ک ههستور ده  م، جۆره که یه

                                                                                                                     )45.(الکۆنتان
.           خراپه  له  په و تکر د ده ئۆلیگارکی ناوزه  و به  وه مه ڕیزی دووه  وته که ده ،ستایشکردنیشدا  م، له دووه
 . ته دیموکراسیه و دات ده رهه سه  ووه م له به  ڵ ئۆلیگارکییدا ناکۆکه گه له  ستوره م ده ئه  نده رچه م، هه سیه
کردبت؟  من باسم نه  یه هه  چی دیکه  م چوارجۆره له  ئایا بجگه . ان خراپتر زۆردارییهمووی هه  میش له چواره

  م چوارفۆرمه نوان ئه  ونه که ن ده کانیشدا هه رییه ربه نو به له  نشاهی، که یی و شاهه ماه تی بنه وه ده
                                     . وه خراپانه

.                  هیر زۆر سه  بیستومانه رییدا ربه النی به نو گه وایی له رمانه فۆرمی فهندک  ی هه هبار له  

--------------------------------------------------                                                                                 
)                 رگ وه( .دانراون کریت و سپارتا  به  شاره م دوو رگاندا ئه ندک وه هه  له.  پارتایهستوری س فالتون ده ستی ئه به مه) 45(
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رد یان  به  کان له ستوره هد زانیت ؟ تۆ واده هی ستور هه کانی مرۆڤیش ده ته سه ی خه د ژماره قه زانیت به ده
ن؟    که وایی ده رمانه فه  ، که نیه  وه شارییانه  و مرۆڤه تی ئه سه خه  ندییان به یوه په و یدابوون په  وه ڕووه داربه
       .                                                           بت یان هه کی دیکه یه رچاوه دانیم سه ڕه باوه و نا، له

.                بت روونی مرۆڤیش هه پنج جۆر ده  بت پیویسته واییمان هه رمانه ر پنج جۆر فه گه ئه ،وابوو که
.                                                                                                                        ته به هه 

.                  بت  رانه هجۆرکی چاک و دادو  کرد، که  ستۆکراتیانهر وایکردنی ئه رمانه مان بۆ فه اژهئام  ئمه
.                                                                                                                  کردمان ب ئاماژه
ستوری   کو ده وتن و ڕزلنانن، وه رکه ندی سه زوومه ی ئاره وانه کان، ئه متر چاکه که  باسی فۆرمه بت ده  لره

ست نیشان  اپترینیان دهخر و دوین ر ئۆلیگارکی و دیموکراسی و زۆرداری ده سه له  وه پاش ئه. ین الکۆنیان بکه
. ناسین واو ده ری ته ری و نادادوه دادوه  وه یه م ڕگه له. ین که راوردی ده ڵ چاکترین فۆرمدا به گه له .ین که ده
 بین کان ڕازی ده بۆچوونه  کک له یه  ا بهنج ئه.  نر وه خته ر یان نابه وه خته وتوانی چ فۆرمک به زانین شونکه ده
                            .                                     وین که مان ده که تازه  وه شون تراسیماکۆس یان دۆزینه  و

.                                                                                                                وابت  پویسته
بت  دهئستاش  ستورمان کرد کانی ده سدا باسی چاکه که  ژیانی تاکه  کان له ی چاکه وه کو چۆن پش دۆزینه وه
راوردی  بهکاسدا  تی تاکه سه ڵ خه گه له . ندتی بۆ ڕزلنان تدایه زومه ئاره  ، که وه بکۆینه  رهستو و ده له
مرۆڤدا، دیموکراسی و مرۆڤی دیموکرات،   رکی لهوستی ئۆلیگا می ئۆلیگارکی و ههژڕدوایی . ین کهب

                                        .               مرۆڤی زۆردار و ژمی زۆردارانهڕر  سه  دواجاریش دینه
                                                                                               .  کارکی چاکه  وه دیدی من ئه  به
و ڕژمکی ن له )46( ]تیمۆکراسی[ وی ڕزلنانهزو ی ئاره ژمهڕ و چۆن ئه  وه ینه که ڕوونیده مجار که یه
  وره و تاقمکی گه  سته ده  ، که نگی ناوخۆ نیه ستوردا جه ده  ئایا هۆی گۆڕان له. دات ده هه ر رستۆکراسیدا سه ئه
پنن؟                                                                                                                       یسه ده

 .                                                                                                                             هدروست
کییدا یان  نو خه نگی ناوخۆ له ردادت؟ چۆن جه سه گۆڕانی به] مان که ته وه ده[مان که گالوکۆن، چۆن شاره

) 47(، وه موساس بپاڕینه  کو هۆمیرۆس له وه ،ش وت ئمه ته دهست؟  ده واکاندا هه هرمان کان و فه ره ده یاریده
دون،  ماندا ده گه له توانین بین تراجیدی ؟ دهد ری هه مجار سه که خۆ بۆ یهنگی ناو چۆن جه تاکو پمان بت

                             ن؟  که ده  ڵ ئمه گه وانیش یاری له یت ئه که ڵ مندادا ده گه کو چۆن یاری له وه
ن ؟ چ ده وان ئه  

 ---------------------------------------------                                                                                        
Timocracy . دکراوه ناوزه      تیمۆکراسی به  م فۆرمه گراندا ئهر ندک وه هه  له) 46(

زمانی یۆنانیدا واتای   له) تیمۆ(ی زاراوه. ی ڕیزلناننند زوومه ئاره  ، که زرنراوه دامه  وه نده مه وه ن کاسانی ده الیه له  ڕژمه  م جۆره ئه
و ) نرن چاکترین داده  ان بهموک و خز  ی به وانه تی ئه سته ده( وه رستۆکراتیه له ئه  ڕژمه  م جۆره ئه. خشت به ده ها ڕز یان به

                                                                             )رگ وه( . نزیکه  وه یه) تی مایه رژمی که(ئۆلیگارکی
موویانی  هزیۆدی شاعیر ناوی هه. نۆ  گاته یان ده ژماره  ن، کهبووند ک خاتو خواوه یه سته ی یۆنانییدا ده فسانه ئه  کان له ه)موساس) (47(

م  کک له مندای یه  یۆس بهفندک جار ئۆر م هه ، به کردوه و شویاننه  وه ته کچی ماونه  به  میشه هه  م خاتو خوایانه ئه  گوایه.  داوه
)رگ وه. (نرت داده  موساسانه  
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کۆتاییشی   یه تای هه ره ی سه وه م ئه به.  ی دژواره وه شاندنه وه ت ههزراب دامه  م جۆره شارک به: ن ده  مه ئه
ش  یه م شوه به. بچتاون و ڕۆژک دت له  یی نیه میشه هه  ی ئوه وه کو ئه ستورکی وه ت ده نانه ته .تد
 ن و که دهش و نما ، نهرنگ رده باردا به نو بارودۆخی له روون له ش و ده دا له ک و ئاژه ڕووه  له: چت ودهان له
  تاکو کراون رده روه په ی وایانه رمانه و فه ئستا ئه . ژین زۆرتر ده  وانی دیکه ئه م ندکیان که هه. چن دهاون له

. زی مرۆڤدا زاڵ نابن گه زۆکی ڕه ر زاوزکردن و نه سه به] سوفن یله فه[ لزان و  نده رچه هه ست ده  بگرنه  که شاره
  ندی به یوه په  ، که یه ک هه یه بۆ منداڵ بوون بازنه. ن که ویست بت منداڵ دروستدهی پ وه ئه ب ندک جار هه

 ،مک زرت و س دریژی و چوار چه مه ر داده سه له یش چوارگۆشه  یه بناخه   ک یه  بۆ مرۆڤ ژماره.  یه هه  وه  ژماره
ندی و  یوه کات، په کردن و زیادکردن دروستدهم که. هنت کچون پکدهجیاوازی و ل و گرت ده  خۆه به

 دوو ،ر پنج سه  ر چوار و س بخرنه گه ئه اندکا توخمهنو   له. کات کان دروستده نوان شته ،گونجاندنی
و   و درژه د ئه قه به  ی دیکه وه ئه .یه وره دجار گه سه  ، که یه چوارگۆشه میان  که ن؛ یه که هارمۆنی دروستده

 ،د ی سه ی دیکه الکه). یت رکه دووی لده(یان ) پنج(ی  که ر تیره سه لهئهگهر  دی دووجایه کی سه الیه.  هی الکشه
ی سستا ئه.  یهشاقووه  یه و ژماره ئر باشی و خراپی  سه ست به ده  کات، که ندازیاری دروستده کی ئه یه ش

 کاتی نا  ستی منداڵ بوون له به بن ژن و پیاو بۆ مه زان نهواکانمان  رمانه ر فه گه ئه. گرت منداڵ بوون ده
ت، دربژر ده وایی هه رمانه بۆ فه چاکترین مندا  نده رچه هه. چن رده کان خراپ ده ن منداه باردا جووت بکه له

ت  سته ده  م مندانه کاتک ئه) 48.(وایی بکات رمانه و فه  وه ی باوکی بگرته نیه جگه  وه هشتا شیاوی ئه
ویستیان بۆ مۆسیقا و  خۆشه. بت  ئمه  له بکات و ئاگایوایی  رمانه واوی فه ته به تناتوانست،  ده تهگر ده

م  ئه. چن رده زان ده نه  وه م ڕووه کانمان له الوه  مه ئه ر به له. ن رزش ناده وه  و گوێ به  وه بته مده که  هۆنراوه
، زیو، ت؛ ز هزیۆد دهکو  ، وه دروست بووهدا هاووتیانی ل و کاتانه نی ئهو ناسی  هو دۆزینه  له  وایانه رمانه فه

چوون  کسانی و لکنه ن و نایه که ده و ز تکه ئاسن و زیو یان مس. وتو نابن رکه مس و ئاسن سه
نگی  جه بۆ[ی م هۆیه موساس باسی ئه. نگ و جه  دانی ڕق و کینه رهه هۆی سه  بن به ده  ن، که ده ده رهه سه

.                                                                                ته که می پرسیاره هوش  مه و ئه  کردوه] ناوخۆ
              .                                                                     ین که ند ده سه ی موساس په که ش گوته ئمه

.                                                                                             نده موساس خواوه  ، چونکه پویسته
           ت؟                                                                                           موساس چ ده  وه پاش ئه

وی  یداکردن و ماڵ و زه په  ستی پاره به بۆ مه  که ستوره ئاسن و برۆنز ده ،گیرست ده نگی ناوخۆ هه کاتک جه
روونکی تر و  نی ده نین و خاوه ژار هه  وه ته ڕه بنه  له  ز و زیویش، که .کشن الی خۆیاندا ڕاده داگیرکردن به

ڵ  گه له  نه م دوو الیه ئه.  ن به ی پشو ده که مه سیسته یرکردنقامگی سه و  و چاکه هر به  که ستوره ده ،ندن مه وه ده
  مرۆڤه  زۆر له.  ون که ڕده وی و ماڵ زه ر سه ردووالیان له تاکو هه ، وه مشتوم وناکۆکییه  ونه که کدیدا ده یه

کدی و  یهنگ دژی  خۆشیان بۆ جه .ۆیانکاری خت و خزمه  کۆیله  به ن که ت هاوڕکانیان ده نانه تهکان  ئازاده
.                                                                                              كهنهد  ئاماده کان  وسنراوه چه
                               .                                                          دات ڕووده  که نگه پاش جه  م گۆڕانه ئه

------------------------------------                                                                                                 
 ی له جۆره و به تی  مکی باوکایه چه  ڕی به هباو فالتون ئه  چونکه کات وایی ده رمانه فه  ، که ترهی پشو  که وه باوکی نه  ست له به مه) 48(
                                                                                                     )رگ وه( . کاردت نیه خزاندا به 
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                               ؟     هو رستۆکراسی و ئۆلیگارکییه نوان ئه  وته ناکه  ستوره ڕژم و ده  م جۆره ئه ئایا
 .                                                                                                                             دروسته

رستۆکراسی  ئه  سود له  وه هنوان  وته که کی ده مادامه  دانیت، که ڕه باوه و چت؟ له ده ڕوه که چۆن به پاش گۆڕانه
وونی ناکات؟                   ، که یه تی خۆشی هه سه گرت، هاوکات خه دهر و ئولیگارکی وه  

.                                                                                                                       ، وایه ڕاسته
  وه پکه موو هه .ست ده  ی ناگرنهی جوتیاری و کرکار کان پیشه بازه سه: نرت واکان ڕزیان بۆ داده رمانه فه
رستۆکراتی  ئه  له  که ستوره ده  وه م ڕووه بن؛ ئایا له نگ ئاماده تاکو بۆ جه ن که ربازی ده شقی سه خۆن و مه هد

                                                                               ناچت؟                                               
                                                                                                                                 .  وایه
  شته  له  بووه روونیان پ دهو  نین  کو جاران ساده وه ،کان سوفه لهی ی فه وه ئه ر به ، له وه کی دیکه الیه له

ی  وه نگ و دۆزینه جه  زۆرتر بیر له  یهیروون ده  م گۆڕانه پاش ئه. ی بوانین وایی جگه رمانه کان بۆ فه وه تکه
کی سه  ورهست ده  م جۆره ، ئهوه نه که ده قامگیرکردنی ئاشتی ک سه نه نگ ی جه وه بۆ بردنه ف؟         نیه یر شت
   .                                                                                                                             یره سه
 له . یه پاره  ان لهزی سانی نو ڕژمی ئۆلیگارکی حه کو که ، وه] ته وه ده[ شاره  م جۆره کی نو ئه ها، خه روه هه

کانیان  و زه  تی نھنیان بۆ پاره شونی تایبه. ی ز و زیون وه ندی کۆکردنه زوومه زۆر ئاره  وه ژره 
.               ن که رجده یان خه که ن پاره که زی لده ی حه و شتانه بۆ ژن یان ئه  وه بوییه ست ده  به . دروستکردوه

                                                                                                                              .  ڕاسته
 ز حهبخۆن و  سانی دیکه و مای که  پاره وێ یانه ده .ن رجبکه ی خۆیان خه ت پاره دیان نایه  سانه که  م جۆره ئه
  مانیش له کات ئه ت و ڕادهد هه ستی باوکی ده ژر ی له نداهو م کو ئه وه .ن کهب ۆشییان لداگیرو خ

 بت به دهو  ن خوندن ناکه  ز له ، حه. ن ناده  فه لسه گفتوگۆ و فه  خ به بایه. ن که ی یاسایی ڕاده وه لپرسینه
                               .                       نن داده  وه هۆنراوه و مۆسیقا و ر سه له رزشیش وه. زۆریش فرکرن 

                               .                     یه ی ههشنی چاک و خراپی الیه یت که دا باسیده رهی ل ستوره و ده ئه
قی تیایدا  زه  زۆرتر به  کانی دیکه نه موو الیه هه  نک له م الیه به.  یه ی هه که نه ردوو الیه ، هه به
           .                                                 لنانزوتن و ڕ رکه سه  له  زکردنه ویش حه وت، ئه که رده ده

                                                                                                                         .  زۆر ڕاسته
م  به.  وه کردۆته کانیمان ڕووننه ته سه موو خه هه ش ئمه.  یه ستوره ده  م جۆره ی ئه چاوهسهرو  شوه ش مه ئه

، مان کات هه. ری بناسین ری و نادادوه کانی دادوه نه کانی نوان الیه دا جیاوازییه که باسکردنه  له  توانیومانه
                     .  نه وردی درژخایه  هستورک ب موو ده کانی هه ته سه خه ی وه ڕوونکردنه

                               .                                                                                                 ڕاسته
نتۆس  دیمه ئهسکه؟  هک  رهچ جۆ و کرت دهیدا  چۆن په  سه و که رار بکات؟ ئه رقه به  ستوره م ده ئه  یه ک هه
م  م له بت، به و ئه  یه وانه من گوتم، له.  وتنه رکه سه  زی له حه  چونکه  گالوکۆنه  سه که و وابزانم ئه: گوتی
                                                               .     بت ی هه ته سه م خه دانیم گالوکۆن ئه ڕه باوه
                                                                                                                    تک؟  هس چ خه

زیان  حه  خات، که رده شدا واخۆی ده وه ڵ ئه گه له.  یه مۆسیقا و هۆنراوه  زی له م حه و که  ملھوڕه ،سه که و ئه
  ه واریک مامه کو خونده وه.   چاک نیهكى ژته بوگ م به گفتوگۆکان بکاتاری شد وت به یه ده .کات لده
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چی  کهو مل    رمه ستدا نه ربه ڵ مرۆڤی سه گه له.  قه دڵ ڕه ریان رانبه به .کانیدا ناکات ڵ کۆیله گه له
نت،  سکی لھاتوو داده که  به وایش خۆی رمانه فه بۆ.  واییشه رمانه ڕزلنان و فه  زی له حه . واکانه رمانه فه
.                           یه نگدا هه جه  زایی له و شاره  کو ڕاوچی چاکه به  زانه ی زانا و قسه وه ئه ر به ک له نه
                 . ن سه و که کانی ئه ته سه خه  وانه ، ئه به

و  رناخات ده  زه حه و الوی ئه  به  نده رچه هه  یه هه  زکی بۆ پاره حه  روونیدا جۆره ده  له  سه که و ی ئه وه ئه ر به له
ئایا . دات ده  وه کۆکردنه  وی پاره هه  وه نه مه ته  بوو یان چووه  وره گه  بت، که  پاره دات ڕقی له خۆی نیشانده

                     کی چاک؟          وایه نهرما فه  ببت به  یتوانیوه نه  سه که و ئه  ، که نیه  و هۆیه ئه ر به له  مه ئه
؟                                                                              چیه  وا چاکه رمانره و فه ئه: نتۆس گوتی دیمه ئه
                                    .                             بوون تکه  هۆنراوهتیایدا هۆش، مۆسیقا و   یه سه که و ئه
.                                                                                                                 شتکی چاکه  وه ئه

                                  .                                        یه که تیمۆکراسییه  کو رژمه الوکی تیمۆکراسی، وه
                                                                                                               .  واوی دروسته ته  به
ی  ڕوه ی چاک بهرژمک ، کهژی شارکدا ده  له   کی چاکهکوڕی باوک و ئه: بت یداده ش په هم جۆر به  الوه و ئه

ناقورتن، تاکو  کی هه کاروباری خه  خۆی له . ری و دادگایی نیه رمانبه ڕزلنان و فه  زووی له ئاره. نابات
                     .                                                                                          بت نه  توشی کشه

                                                                                                 تیمۆکراتی؟   به بت چۆن ده
  گوایه. بت دایکی دژی باوکی ده یی و گله  بۆه  ی لهگو  بت، که دروستده  وه کاته و له  م الوه تی ئه سایه که

نیه   پاره  زی له حه  کانی دیکه کو پیاوه وه. ناڕوات ستی و ده  ر نیه رمانبه فه  یکهکو مردی ژنانی د ی، وه که همرد
  مه ئه ر به له. ی ناگرت که ڕی ژنه بیروباوه  ی ڕز له که مرده. ت نادات سته مشتوم و ده  گوێ به . نگه و بده 

.                                        ڵ دایکیا باش نیه گه ، له پیاوه ت باوکی نیوه دهو  کات یی ده ی گله که الی کوڕه
.                                                                         یه یی زۆریان هه گله  و ژنانه ئه: نتۆس گوتی دیمه ئه
. ن که دا ده که م کوڕی ماه رده به  له  نهییا و گله ئه  وه دزییه  ش به پیاوانه  م جۆره تکاری ئه ت خزمه نانه ، ته به

هانی   ر کردووه رانبه کی به یه خراپه یان  وه داته ی نه که رزه قه  سک نادات، که سزای که  که کاتک باوکه
 و تبیس مان شت ده ش هه وه ره ده  له  که کوڕه. بت رم نه کو باوکی دڵ نه نت، وه بسه  ن تۆه ده ی ده که کوڕه
ڕزیان  و کرن ت ده خه یشر قورتنه سانی ملھوڕ و خۆتھه که و  مژه گه  ی دسۆزن به وانه ینت؛ ئهب ده

دا  سانی دیکه ڵ ژیانی که گه له و ژی و چۆن ده بینت ئه ده .گرت باوکیشی ده  ها، گوێ له روه هه. گیرت لده
 و کردنی هۆشی شه ی گه مایه  بته باوکی ده. کشن ندا ڕادهالی خۆیا به  که الوه]  هزه[م دوو  ئه. کات راوردی ده به
نو   وتۆته که و  سروشت خراپ نیه  به ۆیخی وه ئه ر به له. کانی زووه کردنی ئاره شه ی گه ش مایه سانی دیکه که
.         وه منته هردووکیاندا د نوان هه واوی ناڕوات و له ته دا به نه م دووالیه کک له یهالی  به  وه سانی خراپه که
                                                                            . سنت ده ره وتن و ڕزلنان په رکه بۆ سهزی  حه
         .                                                              وه ت ڕوونکردۆته یه م کشه بیروڕای من زۆرچاک ئه به

].        وت که ده  ستوره و ده شون ئه  که[ش، که مرۆڤه می م و جۆری دووه دووه ستوری ر ده سه  دمه، ئستا  باشه
چت یان  ی ده که شاره  له  ین، که که ده که باسی مرۆڤه  مجاره سخیلۆسدا بین، ئه ڵ ئه گه کات له پویست ده

بدوین؟                                          که ر جۆری ڕژمی شاره سه پشدا له  ی خۆمان له که خشه ی نه گوره به
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.                                                               ین ده مان ده که باسه  به  مان درژه که خشه ی نه گوره به
                                                          .  رکییهری بدوین ئۆلیگا سه له  دا پویسته ی لره وه وابزانم ئه

 ن که وایی ده رمانه کان فه نده مه وه ده .تزر مه تی دادهر موکدار سه له  ین، که هک ده  ستوره و ده ، باسی ئه به
                                               .                         نكرهیدر ت ببه سته ده  کان تیایدا له ژاره هه و

                              .                                                                                          م گه من تده
ت به ویست ناکات بزانین چۆن تیمۆکراسی دهپئۆلیگارکی؟                       ب                                     

 .                                                                                                                             پویسته
                                        .                                              بینت ده  م گۆڕانه کورکش ئه ،دنیام

     چۆن گۆڕانک؟                                                                                                                 
رج کردنی  خه  نهو که ده واکان رمانه م، فه که یه.  ڕوخنت ده  که زی و ڕژمه  بت له ده ت پ وه ی ده زنه خه
.      ن که ده  رپچی یاساکه کانیان سه خۆیان و ژنه دوایی. نن ش یاسا داده وه ی ئه گوره به و بۆخۆیان  زنه خه

          .                                                                                                   ن که ده  وه ، ئه دروسته
                              .                    خواردن پاره  ونه که موو ده ن و هه که کدی ده یه  واکان چاو له رمانه فه

                                                                                                                                 .  وایه
دن کر چاکه  ش له نده وه شیان خۆش بوت ئه ند پاره چه.  وه نه که ده  ی پاره وه کۆکردنه  بیر له  ووه له

رازو جیاواز  تای ته ر دوو سه له ؟دووشتی جیاوازبن  و چاکه  پاره  دانیت، که هڕ باوه و له.  وه ونه که دوورده
                                                                                          ستن؟                              وه ڕا

   .                                                                                                                             ڕاسته
 .                   بینرن ر دهمت سانی چاک که و که  چاکه بگیرت  ند و پاره مه هو ده  لهشارکدا ڕز   لهر  گه ئه

   .                                                                                                                             ڕاسته
ند  مه وه سانی ده که  ز له حه. رست په پاره  بن به وتن و ڕزلنان ده رکه ندانی سه زوومه ئاره ئاکامدا  وابوو، له که
                                .  ژاران دانانن ن و ڕز بۆ هه وایی بکه رمانه فهکان  نده مه وه وێ ده یانه ده .ن که ده
                                                                                                                     . وه دنیاییه به
موک و   ندی به یوه هک پ بگونجت؟ یاسایه دا که ستوری ڕژمه ڵ ده گه له  هن، ک ک دروستناکه یاسایه  جۆره ئایا

کی  یان چاوترس کردنی خه  وه یانه که کداره چه  ی هزه ڕگه  زۆر له  ش به ها، یاساکه روه بت؟ هه هه  وه سامانه
ن؟                                                                                                     هناک  وه ئایا ئه. پنن سه ده

                                    .                                                                                    بگومان وایه
.                                                                        بت رار ده رقه به  م جۆره به  ستوره م ده گشتی، ئه به
                         کانیشی چین؟                                  خراپه  نه ؟ الیه یه تکی هه سه م چ خه ، به به
ندک  مه وه ست ده ده تهدرهد كهشتییهكئایا .  یه ک شت هه یه  تی ڕه کردنی بنه بۆ پناسهمجار،  که یه
ی  وه ئه ر به وانکیش له شتیه که ؟هیج نازانت ،وه وانیه شتیه ی که باره رجک له مه ، به نده مه وه ده ی وه رئه به له
      ؟                                                                                 وه تهرد نهری ل ئاوه  ژاره هه

                              .                                  نابات  ڕوه به  که شتیه باشی که  به  که نده مه وه دنیام، ده
                                                                                                     .                م منیش واده
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بت؟                                                                    ریش دهشا] بردنی ڕوه  به[بۆ   یه وونهم نم ئایا ئه
                                                                                                  .                           بت ده
.                                                                               نی ئۆلیگارکییه خراپترین الیه  وه وابوو، ئه که

                                                                                                                        .  وایه  دیاره
؟                                         م بچوکتره که نی یه الیه یت؟ ئایا له چ ده  وه مه نی خراپی دووه ی الیه باره له
                                                                                                 ؟                 چیه  نه و الیه ئه
نو  له  میشه ش هه شاره م دوو ئه. کان ژاره کان و شاری هه نده مه وه شاری ده:  شاره خۆیدا دوو له  و شاره ئه

                                                                    .                   ن که کدی کارده دژی یه و ناکۆکیدان
             .                                                           م خراپه که نی یه ر الیه ده قه ش به نه م الیه خوا ئه به
 بۆ. نگدا کردنی جه شه ڕه ئاستی هه  له  یه ڕژمهم  ویش الوازی ئه ئه.  ی پشو باشتر نیه وانه له ش نه م الیه ئه
  ، که وره کی گه ترسیه مه  بته ده واکان رمانه بۆ فه ش مه ئه. کدار بکرن چه  ککی زۆره خه  نگ پویستیان به جه
             .  ن رج بکه گ خهن بۆ جه  وێ پاره نایانه .رستن په  واکان پاره رمانه ها فه روه هه. من که  ژماره  به

یت؟   چ ده دا سانی دیکه کاروباری که  قورتانیان له ی خۆتھه باره ی له ئه.  نکی خراپه ش الیه وه ئه ،بگومان
دروست  به  مه ن؟ تۆ ئه بکه ربازیش  بازرگانی و سه  بۆیان نیهی جوتیارن  وانه ئه  ستوره م ده ی ئه گوره ئایا به
نیت؟  داده  

                         .                                                                                      نیهخر، دروست  نه
                              رچت یان نا؟                 ده  ی لوه خراپه مین که یه  ستوره م ده بزانین ئه با ئستا

                                                                                                             ؟              چیه  وه ئه
بت  هه  وه و شاره ندی به یوه ی په وه ب ئه به و بچت بۆ شارک  وبیفرۆش  یه کی هه رچیه سک هه شت که ده
ک  سپ فرۆش یان چه ساز، ئه بازرگان، پیشه  توان ببت به نه. کات هیچ کارکیش نه و بژی  ژارانه وێ هه له

  .                                                                                                                            فرۆش
                                                               .                                                کارکی خراپه  وه ئه

ن؛  ز ههی جیاوا کۆمه دا دوو مهم ڕژ نو ئه له  ناگرت چونکه  رهکا  م جۆره له  ڕژمی ئۆلیگارکی ڕگه
                                                                                                           . ژار ند و هه مه وه ده

.                                                                                                                             ڕاسته
ن  خاوه  تر، کهپش ، ئایا له ئستا هیچی نیه کانی خۆی فرۆشت و شتهی  سه که و ئه:  وه ش بکه مه ئستا بیر له

  بوو؟ ی هه که ارهش رتری بۆسودی زۆ ،سامان و موک بوو

.                                                             بوو م هیچ ڕۆکی نه هاووتیان ، به  ک بوو لهک یه
ک ناکات؟                     هیچ کار و دات شارده حه دا که نهشا  خۆی له  ی دابنن، که نگه هه و نره توانین به ده
.                                                                                                        ڕاستهزۆر   وه سوکرات، ئه 
دروست   رادوچزی ب باڵ و  وانی دیکه هئ و دان  و بۆ پوهب چز و  باڵ  نگی به هه ندک نره ئایا خوا هه 

ر؟            که کانیش خراپه چزوداره ، ر سواکه  نی پیریدا نابن به مه ته ی ب چزون له وانه ؟ ئه کردوه نه
                                                                                                                  .  واوی وایه ته به

.                   بنهداپهید ریش که دز و گیرفانب و خراپه بت ر هه سواکه شارکدا له  ئاشکراشه  
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.                                                                                                                    ئاشکرایه  
؟                        ریان تدایه ؟ ئایا سواکه چۆنه  قامگیر بووه ا سهلیگارکییان تدڕژمی ئۆ  ، کهدا شارانه و له

.                                                 رن ژین سواکه ی تیایدا ده وانه موو ئه واکان هه رمانره فه  له  بجگه  
تیان  سته واکان ده رمانه فه و ربن که پهخرا بت، دان هه سانی تدابت چزویان بۆ پوه هک دانیت ڕه باوه و له
ردا گرتبن؟                                                                                                                  سه به
                                                .                                                               ن دام هه ره باوه و له

                       ؟  یه که خراپه  ستوره ده کردنکی خراپ و رده روه یان په  رده روه بوونی په نه  وه ئایا هۆی ئه
                                                                                                                               .  به
.              کردوون باسماننه  ئمه  ، که یه شی هه و زۆری دیکه  خراپانه  نه م الیه وابوو، ڕژمی ئۆلیگارکی ئه که

                       .                                                    یه ی هه خراپانه  نه م الیه دام ئه ڕه باوه و منیش له
موک و   تیان به سته ندن و ده مه وه واکانی ده رمانه ی فه ڕژمه و ئه ر ئۆلیگارکی سه زۆرتر له  مه له ،دا لره

  ین بزانین چ جۆره ده وده هه .وا رمانه فه  بت به ده  ، که وه کۆنه ده  سه که و له. نادوین  ستراوه به  وه سامانیانه
             .                                                           ست ده  گرته وایی ده رمانه و چۆن فه  هسک که

                                                                                                                           .  باشه
                                                    .دات ڕووده  یه م شوه به بۆ ئۆلیگارک  وه تیمۆکراته  له  که ئایا گۆڕانه

          ک؟                                                                                                               یه چ شوه
کو  ، وه یه که ارهبینت باوکی دژی ش پ ده له. وت که ی باوکی دهتیمۆکرات شون پکوڕی باوککی 

  وه خۆیه  به  تدایهرچی  و هه  که شتیه که .کش ریادا ده ناری ده که و نی رده به  به  که شتیه که وانک شتیه که
واهی  دادگادا گه  له  رک بووبت، که انبهرم یان فه  ره اکی گهن جه ش و باوکه ئه  یه وانه له. بن دهنووقم 

و   وه ته ندراوه یان مافی یاسایی لسه  دراوه ر سه ی له وه و حوکمی مردن یان دوورخستنه  داوه ر سه درۆیان له
                                                                                                   .  موک و سامانی داگیرکراوه

.                                                                                                                       چت ده  وه له
م  له. ترست ژیانی خۆی ده  ڕوات و له ده و  یه کی هه رچیه خوات، هه ده م خه. بینت ده  مانه ی ئه که کوڕه
یدا کردن  په بۆ پاره دات ژاری هانیده ژیانی هه. ا دترد سه دا گۆڕانی به م ژیانه ژر باری ئه دا، له ته حاه

 بت، تاج هه یداکردن په  زووی بۆ بازرگانی و پاره ئاره  سه م که ئه دانیت هڕ باوه و له.  وه اربکات و کۆیکاتهک
                              ؟              وه بیازنته  وه ارسییهو شمشری ف وقه کوی زین و ته  و به یر سه بکاته

                                                                                                                    . دام ڕه باوه و له
نیا بۆ  هۆش ته.  کۆیله  یانکات به نت و ده کانی داده وهزو ئاره  نزمتر له  بهروون  ی ده کانی دیکه شه هۆش و به

  م گۆڕانه ئه . کان دابنت دات ڕز بۆ موک و موکداره ی ده ڕگه. هنت کارده به  وه یداکردن و کۆکردنه په  پاره
ارک؟           ئۆلیگ  به  بووه نه  سه م که ئایا ئه.   دات یداکردن ڕووده په  بۆ پاره  وه ویستی بۆ ڕزلینانه خۆشه  له
                       . وه کایه  هاته ستوری ئۆلیگارکی چت چۆن ده ش ده وه ئۆلیگارک و له  به  ، بووه وه دنیاییه به

                                                                      ین؟  راوردی بکه به ستوری ئۆلیگارکییدا ڵ ده گه با له
            .                                                                                                                      باشه

  ن؟  ده ده  پاره  خکی زۆر به ردووکییان بایه هه  ، که ودا نیه له  وه مووشتکه پش هه یان له که ئایا لکچونه
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 .                                                                                                                           هت به هه
یان  کانی دیکه زووه ز و ئاره ن، حه که رج ده خه  پاره یان که ی پویستیه گوره زیل به سکی ڕه کو که میش، وه دووه
                                                                                                                  .     ن که ده  فه خه

                                                                                                                              .  ڕاسته
  ستوره دهو سانه  که  م جۆره ئه. ن که ری ده ی ل ببه زۆرینه و  وه یشارنه گرن و ده رده شتک وه موو هه  سود له
ین؟                                                                                                      ئۆلیگارک  
                                                    .  گرنگه شی که ک و ڕژمهسکی ئۆلیگار که بۆ  پاره. تام گه منیش له

.                                              و فربوون نادات  رده روه په  خ به بایه  سه که  م جۆره شدام، ئه ڕه باوه و له
بۆ گۆرانی گوتن   وه که پش کۆرسه کورک له فربوون بدات  خ به ر بایه گه ئه.  یه منیش هامان بۆچوونم هه

                                                                                   )49. (ش ڕزی لناگرت نده وه ئه و دانانت
کانی  زووه نین بین ئارهتوا ، ئایا ده کراوه نه رده روه په  سه م که ی ئه وه ئه ر به له:  وه ش بکه مه له بیر.  باشه
؟                                     خستوه رنه خۆیان دهم به  کاریشی تدایه و خراپه  رانه وستی سواکه هه
                                                                                                                      .  وه دنیاییه به
؟                                                                             كهونهرد ده  وستانه هه و ئه ادکو  له یتزان ده
                               کوێ ؟                                                                                                له
.                      بکات  خراپه وت که ی بۆ ڕده وره کی گهل هه رستگای ئۆرفن وانی په کو پاسه وه  ، ودا له

                                                                                                                              .  ڕاسته
  نه هشتا الیه و  ، ڕاست نیه ر ناسراوه سکی چاک و دادوه کهه به هرچهنده  ، کهنت یه ناگه  وه ش ئه مه ئه

کانی خۆی  خراپه  نه الیه .کات نه  ی خراپه و ڕازی بوونه ئه  یشتۆته گه و خۆی نه ؟ ئه خستوه رنه ی خۆی ده که خراپه
                               .    خات ریاننه ده  لکراوهترساندا یان زۆری   کو له رت، به ناوبه له

   .                                                                                                                             ڕاسته
  .             ژین ده  وه دیکهانی س و مای که  ر پاره سه نگ به ی هه کو نره ، وه سانه که م جۆره ئه

     .                                                                                                                             وایه
 اليهنه کانی چاکه  زووه م ئاره به. سن که دوو  وه ناوه  له .ژین روونیدا ده نگی ده جه  له  سانه که  م جۆره ئه

                                                                                                          .  وه کانی شاردۆته خراپه
                                                                                                                              .  ڕاسته

                                           .  سکی چاک نیه که وه ناوه  م خۆی له به. نرت ، ڕزی بۆ داده مه ئه ر به له
                         .                                                                                    وابت دام ڕه باوه و له

  له  پاره  نیه  ئاماده  چونکه  ژاره هه وتن رکه سه و ره پشبک کردندا به  ، له زیله ڕه  سه م که ، ئه مه له  بجگه
رج  م خه ک که کو ئۆلیگارکییه ترست، وه ست بوی ده ده  له. رج بکات خۆی خه تىدا بۆ ناودار پشبک که

                      .     وه منته ندی ده مه وه ده  م به به دۆڕت ده  مه هئ ر به له. کات ده

-----------------------------------                                                                                                 
)    رگ وه( .کات ده  م خوایه بۆ ئه  ئاماژه وخۆ فالتون ناڕاسته ئه.  کوره  یه ای مۆک و پارهخو  دا پلوتۆس، کهیی یۆنانی فسانه ئه  له) 49(
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                       .                                                                                                        ڕاسته
                               ین؟ بکه و ڕژمی ئۆلیگارکیدا  که زیله ڕه  نوان مرۆڤه  له لکچون  گومان له  پویسته

                  .                                                                           ی گومان نیه جگه  وه ، ئهخر نه
چۆن . ت ر دیموکراسیه سه  ئستا دینه . تتبکۆتایی پھا  وه ی ئۆلیگارکییه باره  مان له که باسه وت که رده ده
ڕژمه  و له  ین، که که ها باسی مرۆڤکی دیموکراتیش ده روه کانی چین؟ هه ته سه ؟ خه وه کایه دته  م ڕژمه ئه
                         .                                    ماندا که باسه  له  وامییه رده ش به مه ئه  .چت ده

  که ندبوونی شاره مه وه ستی ده به ئایا بۆ مه دات؟  ت چۆن ڕووده بۆ دیموکراسیه  وه کییهرئۆلیگا  ، گۆڕان له باشه
                                                                                                                        ؟  نیه

       چۆن؟                                                                                                                         
ن  م الواندا دروستناکه رده به  رج کردن له خه  پاره  له ک بۆ ڕگرتن ندن یاسایه مه وه ده  واکان، که رمانه فه

ش  که رزه ر قه سه سود له ن، ده الوان ده  رز به وان قه ئه . وانی تدایه بوونی الوان سودی ئه ماڵ وران  چونکه
.                                                                              ن که نتر ده مه وه خۆیان ده  م جۆره به .نن داده

                                                                                               .              ن که ده  وه ، ئه دروسته
نکیان  الیه. راز بکرن راندا هاوته ی ژیان گوزه شوه  ندتی له و مامناوه  ویستی بۆ پاره دا ناکرت خۆشه لره
                                                                       .                         نزمتر بت  وی دیکه بت له ده

                                                                                                                             .  ڕاسته
بت  ده ماندک تیایدا وه رج کردن نادرت، زۆرجار ده خه ی ادهڕ گوێ به ی وه ئه ر به له ڕژمی ئۆلیگارکییدا  له
.                                                                                                                     ر سواکه به

                                                              .                                                                   وایه
ی  وه ئه ر به له.  یه دانیش هه ، چزویان بۆ پوه کیان پیه نیشن و چه کاندا داده شاره  بکار له  سانه که  م جۆره ئه
  ڕواننه ده  هو ینهڕق و ک  به. یاساش پارزگارییان ناکات  ستداوه ده کانیان له نین، موکه ند مه وه ده
.                                                                 شۆڕشکردنه  زیان له و حه] واکان رمانه فه[کان نده مه وه ده

                                                                                                                            . ڕاسته
رزدان ژیانی  قه  به ن ده وده ن و هه که کورده  ی ژیانیان ڕووخاوه سانه که و ئاستی ئه  خۆیان له کانیش بازرگانه

  که ه کۆمه  له  وره کی گه یه و ژماره  وه نه که رزده یان به که ی سوده ڕژه . رگرییان کردوه به  ش بشونن، که وانه ئه
             .                                                                         ر نگ و سواکه هه رن به ن که ده

                                                                                                                   .  بگومان ڕاسیه
 دا وانه ئاستی ئه  له وت نایانه. ن رناخه شی ده وه نهبوونیان بۆ کوژا و ئاماده  وه وته که ده  یه م خراپه ئاگری ئه

ش  دیکه كىر سه چاره .نندۆڕ شتک ده موو هه و ن که رج ده هخ  وه ست بوییه ده  کانیان به پاره  ، کهگربن  ڕگه
                                                                        .                                          وه نادۆزنه
                                                                                                                  رک؟  سه چ چاره

  رگرتن، که رزوه قهر  سه له وتن بۆ ڕکه ک دابنرت یاسایه : وه اندا بچنهخۆی  به کات هاووتیان ده  ی زۆر له وه ئه
م  نی خراپی ئه توانین الیه دا ده لره.  وه رزکردننیش ڕوونبکاته ترسی قه کات و مه نه  که رگره رز وه قه  زۆر له
               .                                                          وه ینه م بکه که  بازرگانیه  جۆره
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                                                                                                           .  کی چاکه اسایهی  وه ئه
م بۆ خۆیان و  به. ن که تیان دهڵ هاوو گه له  ه واکان مامه رمانه فه  وه ی ڕوونمانکرده یه و شوه به

ییدا الوازن و  سته روونی و جه ده ئاستی خۆشی و ناخۆشی  له . زراندوه ژیانکی خۆشیان دامه انیانک منداه
.                                                                                                                         یشن مه ته
                                                                                                       .                      ته به هه

  هیچی دیکه  بیر له یداکردن په پاره  له  ، بجگه وه کانه ژاره ی هه وانه پچه ، به ندانه مه وه م ده ئایا ئه
                                                                                     ؟                                  وه نه که ده
                                                                                                                            . خر نه

کدی  یه کدا نو ئوردوگایه ک یان له شتیه که ر سه ، لهشتکدا گه  کان له هواییکراو رمانه وا و فه هرمان کاتک فه
ش  سیس و ڕه  ژاره هه  ن؟ کاتک مرۆڤه ماشایان ناکه ته  وه ڕقه کان به ژاره ئایا هه ؟ترسن کدی ده یه له بینن ده
ر  سبه ر به له  کات، که ڕده و شه ه ندکی قه مه وه شانی ده  نگدا شان به جه  ر خۆر له ی به که ڕاوه گه هه
  یه و پله به  وه کانه ژاره ی هه وه وساندنه ی چه ڕگه  له  هند مه وه ده  م مرۆڤه ئه  وه ناکاته  وه بیرله  بووه وره گه
 به و دان یی ئمه زه ژر به  له  م مرۆڤانه ئه"   نان، که نیشن داده  وه کان پکه ژاره هه ی کاته و ؟ ئههیشتو گه

                        ؟                                                           " ن  کی هیچ نایه که 

                                                                                                . دات ڕووده  وه دام ئه ڕه باوه و له
  به  شاره  م جۆره وت، ئه که خۆشده نه] رما سه[ختک نه  شتکی سیس و الواز به له کو چۆن وابوو، وه که
الماری بدات و  په  وه ره ده  له  دوژمن نیه  پویستی به  .تگيرسهدههتیایدا نگی ناوخۆ کی بچوک جه یهیانوب

                                                                                                                      . بیروخنت
.                                                                                                                     واوی وایه ته به
دا  که شاره  کانیان له یاره هن رکردنی ده کان و کوشتن و ژاره ههوتنی  رکه پاش سه ت دام دیموکراسیه ڕه باوه و له
و  نرت کسان داده یه  موو هاووتیان به هه شیان که ستوره ی ده گوره به  وه یه م ڕگه له. دات ده رهه سه
                                                                            . بژرت ده هه  وه ن زۆرینه الیه واش له رمانه فه
رکردن  ده  له  که نایاره  نه الیه  کاردت چونکه بریش به زه .زرت مه دهاد  یه م شوه به ت ، دیموکراسیه به
                              .                                                                                             تترس ده
                               ؟             یه ستورکیان هه ده  ژین؟ چ جۆره چۆن ده،دا م ڕژمه نو ئه له وتیانهاو 

                                                                       .  سکی دیموکراته که  ڕژمه و به ر ، مرۆڤی سهدنیام
ربینیان  ستی بیروڕاده ربه ستن؟ سه ربه سه] دا و ڕژمه ی ئه سایه ژر  له[اووتیان مووشتک، ئایا ه پش هه

                                                                                 ن؟  وت بیکه یانه ی ده وه توانن ئه ؟ ده یه هه
                                                                                   .                                   بت وابت ده
                              .           ن به ده  ڕوه زووی خۆیان ژیان به ئاره  بت به یان هه ستیه ربه م سه ر ئه گه ئه

                                                                                 .                                                 وایه
؟                                       یه کدی نین و سروشتی جیاوازیان هه کو یه شدا هاووتیان وه م ڕژمه نو ئه له
                                                                                                                           .  ته به هه
ی تدا  سانه که و ئه  چونکه  وه جۆر ڕازابته جۆراو ،یرخش و نیگا نه  به .جوانترین بت وت که رده ده  م ڕژمه ئه
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 ر به   دته  جوان و ڕازاوه  به نتببی  م شاره ئه  وه دووره  سک له که ر هه. نجیاواز  ینی سروشت خاوه ژی  ده
                                                                                                                            . چاوی
                                         .                                                                                     ڕاسته

         .                                                                                                باشتر نیه  وه ڕژمکی له
                                          یت؟                                                                      بۆچی وا ده

. یتکبستورک  ده ت بازاڕ دی خۆ  به چت ده  وه له. کات ر ده ن مسۆگهستی هاووتیا ربه ی سه وه ئه ر به له
                                                                    . وت که ستده ده ت که ستوره ده تدی خۆ  دنیام به

وێ  یان بته تب  نهوایشت  رمانه وانای فه ر ته گه ت ئه نانه ته.  وایی نیه رمانه رج بۆ فه مه دا م شاره له
کی  یههیچ داوا.  هوزی تۆ حه  ستراون به به ،یت یان نا نگ بکه شداری جه به ،ست ده  هیتوایی بگر رمانه فه

  ؟  خۆش نیه  م ژیانه ئایا ئه. شداربیت واییدا به رمانه فه  له وت ر تۆ بته گه ئه  نیه گر یاساییش ڕگه

.                                                                                        وام بت رده ر به گه ئه  ڕاستی خۆشه  به
 . یانی داوه وه وورخستنهدتن و شرمانی کو هف  م ڕژمه ی ئه هوان یت؟ ئه چ ده وهنهکا نگی تاوانباره ی بده باره هل

؟                              وه س بیریان لناکاته چن که نگ دن و ده ناسراو بده مانکی نه کو قاره وه نابینیت
                           .                                                                                       یانبینم ، ده به
واکان  رمانه فه  کرد، که مان باسنه وه ماندا ئه که زراندنی شاره دامه  له  یت؟ ئمه چ ده  وه ی لبوردنه باره له
رچت؟ ئایا  یان لدهسانی چاک و که  رده هرو ی فیربوون و په رنامه ر به به  بخرنه  وه منداییه  بت له ده

                             ؟  وه ناداته  زۆرینه  ڕ له نیا ئاوه تهو   وه هژر پی  مان ناخاته م پالنه هئ ت دیموکراسیه
     .                                                                                                           کات ده  وه ، ئه به
ڕووی   م له به  ڕژمکی جوانهمه  ئه. تن ی دیموکراسیهکان ته سه خه ش دیکه ندکی و هه  مانه ئه
ک  یه کو موویان وه هه .دات یان  پدهکسانی یه و  ژی سانی جۆراو جۆری تدا ده که.  ژاره هه  وه واییه رمانه فه

.      نت داده  

                                                                       .                                م گه ستت تده به مه من له
         بت؟  یداده ، په کووه  یان له یت بزانیت مرۆڤی دیموکرات چۆن  که زده ؟ حه مرۆڤک دیموکراته  چ جۆره

                                           .                                    بت یدا ده چۆن په م بزانم که زده ، حه به
رناچت؟                                               کو باوکی ده وه،  که  زیله ڕه  کوڕی ئۆلیگارکه؟  نیه  م جۆره ئایا به

                                          .                                                                                   ته به هه
.      نت نا پویستی داده  کات و به ده  فه خه  رج کردنی پاره زووی بۆ خه زۆر ئاره  کو باوکی به ش، وه که کوڕه

                          .                                                                                                   دروسته
بزانیت؟                         وت جیاوازی نوان پویست و ناپویست ته ده  

                                                                                                              .    م بزانم که زده حه
  بۆ ئمه  وه سروشته  ش له مه خشن؟ ئه سودبه  چونکه بھنینناتوانین وازیان ل  هن، کپویست  خۆشیانه و ئه

                                                                                                                           .  وه ته ماوه
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                                                                                             .                               ته به هه 
                                                                                            . نین پویست داده  به  م جۆرانه ئه

                                                                                                    .                               وایه
                               توانین وازیان لبھنین؟  ده مان نابات و و چاکه ره ونیان بهبو  چۆنن، که  و خۆشیانه ئه

                          ین؟                                                    کهدیان ب ناوزه ناپویست  ر به گه ، ئه ڕاسته
.                                                                                                                     ، ڕاسته به  

.                                                وه هنینه ر ده سه یان له موونهین ن واتاکانیان تبگه  ی باشتر له وه بۆ ئه
        .                                                                                                                          باشه

و  ندروستیمان باشه ی بۆ ته خواردنه  وجۆره خواردن، ئه  چژ له: ننر پویست داده  به  چژانه  م جۆره ئایا ئه
؟                                                                                                 کات، پویست نیه هزمان ده  به
                                                                                                                          .   پویسته 

.                        دات ژیانمان ده  به وامیش رده و به  شمان چاکه بۆ له:  پویسته  وه دوو ڕووه  چژی خواردن له
                                                            .                                                                    به
.                    بت مان ههسودی بۆ ژیان  ، که ودا پویسته  له خواردنی خۆشیش  له رگرتن زکردن و چژ وه حه
                                           .                                                                                واوه ته
بۆ   وه ئه فرکراوین  وه منداییه  له  چونکه وت بیخۆین مانه ین و نه زووی خواردنک بکه ر ئاره گه ئه
                                نیت؟  ناپیویستی داده  ن، تۆ بهیمیا خۆڕاگرب رده به بت له و ده  ان خراپهمندروستی ته

          .                                                                                                      بگومان ناپویسته
  .یه کانمان هه پرۆژه  سودیان بۆ زۆر له  بازرگان دانانت، که  به ی پشو وانه زیل و ئه ڕه  به  زووه ئاره  م جۆره ئه
                                                                                                                      .  وه دنیاییه به
یت؟                                             ناکه  وانی دیکه کان بۆ سکس و ئه ووهز ماشای ئاره ته  مان شوه هه به
.                                                                                         م که ده ماشایان ته  یه شوه و ، به به
 . زووانه ئاره  م جۆره له  په نىوورهدچت  نگ ده ی هه نره  ی له مرۆڤهو  ئه  ، که وه کرده پشتر ڕوونماننه له
  زووه شون ئاره ش که هیوا ئۆلیگارک رمانه فه. ن که ردا ده سه حوکمی بهکان  پویستهنا  زووه مان کات ئاره هه

                                                                                                            وت؟  که کان ده پویسته
                                                                             .                                            وابوو به

بۆچوونی من   به. دیموکرات  بت به ده ن، بزانین چۆن مرۆڤکی ئۆلیگارکما که باسه ر سه  وه ڕینه بگه با ئستا
                                                       .                                     دات ڕووده  م گۆرانه ئه  یه م شوه به

                                                                                                                       ک؟  یه چ شوه
کات، خۆی  ده  که نگه هه نره نگوینی می ههو تا بت ده وره گه و فربوون  رده روه زیلی و ب په ڕه  به ی و الوه ئه
 سکی دیموکرات و که ره به کانی تای  گۆڕانکارییه ره سه .ن ده خۆشی پده  ، که وه کاته نزیک ده  سانه که  و جۆره له
              .                                                                                         دات ده رهه سه

                       .                                                                   چت ده  که گۆڕانه تای ره سه له  مه ئه
 توانت دا ده شارکی دیکه  له پارتکی هاوبیر گهله هاوکاریکردن  شارکدا به  له کوچۆن پارتکی ڕامیاری وه
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ز و  مان حه هه  بکات، که   وانه له تی داوای یارمه  توانت ش ده و الوه ئهکات، بقامگیر  خۆی سه تی سته ده
؟                                                                                         یه ویان هه زووی ئه ئاره  

                                                                                                                       . توانت ده
کانی  امهند باوکی یان ئه  نه والیه ئه . و بکات گرنگ نیه ئه كىلیگاروستی ئۆ هه  رگری له به نک ر الیه گه ئه

.        ستت وه ڕاده و دژی تدا ده ههر نودا سه و یاخیبوونکی له  وه تدانه ڕه  جۆره ی بت که ی خزانه دیکه
                                                                                                                          .  ڕاسته

ند الوک  کانی چه زووه دا ئاره لره. بۆ ڕژمی ئۆلیگارکی ر خۆشکه  ڕگه  بت به ده ت ندک جار دیموکراسیه هه
                                .                                  بت رار ده رقه روونیاندا ئارامی به ده  له و  وه مرکنه داده
                                                                                                                  . دات ڕووده  وه ئه
  وه کانه کۆنه زووه  ئارهلھ  ن، که ده ده رهه سه کی نوێ  زوویه ند ئاره دا چه زووانه و ئاره ی ئه وه ڵ دامرکاندنه گه له

                               .        بکات  رده روه کانی په چۆن منداه  یزانیوه هن  و الوانه باوکی ئه  چونکه نزیکن
               .                                                                                                            ستهدرو
ن و منداڵ  بکهسکس   وه دزییه  به نهدهانيان ده.  وه نه که ی خراپ نزیکیان دههاوڕ  ش له نویانه  زووه و ئاره ئه

                                                                                                                .       ن کهب دروست
.                                                                                                                           زۆر ڕاسته

                . ی چاک و ڕاست ناناست ڕگه  ، کهننهيدادزان نه و به ن که رونی الو داگیرده ده]  زووانه م ئاره ئه[
.                                                                                                                دات ش ڕووده وه ئه 
 انيدروو و دهن له  نگ و بوای ب بناخه نگاو ڕه ڕهی  ، وشهناڕاستی ]یندازان[وانی بوونی پاسه ڵ نه گه له 

                                                                           .زرنن مه تی خۆیان داده سته ده و ن ده ده رهه سه
                                                                                .                   ن ده ده رهه سه  وانه ، ئه به 
  کک له ر یه گه ئاشکرا ناژی؟ ئه  به دا رنانه وه گوڵ هه  زووه ئارهم  ڵ ئه گه له  الوه و ئه دا ته م حاه ئایا له 

نانت؟   وه ڕوویه  ست به ده و ی لناگرت ڕگه نیکا نگه وڕهانگ ڕه  وشه  تی بدات، به وت یارمه ی بیه که خزانه
. .نن یی داده مژه ترسنۆکی و گه  ندتی به مامناوه .نگدان جه  له ت سته ده قامگیرکردنی کانی بۆ سه زووه ئاره

                ؟         باربن له رج کردندا و خۆ ڕاگری نا خه  ستگیری له ده  نن، که یه ناگه  ڕه و باوه به  که ئایا الوه
                                                                                                            . ن که ده  وه بگومان ئه

فیۆدان و ب  به یی و ره به کان چاکه  نه الیه رکردنی دا و ده که روونه نو ده له ی خۆیان وه پاش جکردنه
 ی یی و منداڵ دروستکردن ڕه به.  وه که روونه نو ده  هاونه خۆیان ده  له په  ڵ به شخه کو تیشکی  مه می، وهر شه

وتووی  شونکه و خواز ڕه به  بت به ده  که الوه. نن تی داده ئازایه ستی  و ربه سه  به] وپالن  خشه ب نه[
   .            کان ناپویسته  زووه ئاره

                                                                                          . دات ی تیادا ڕووده م گۆڕانه ئه ، به
ختداریش  ر به گه ئه. کات ده رج خه کانی ناپویستیه  زووه ردنی ئارهبۆ ترک و کاتی خۆی  پاره  م گۆڕانه پاش ئه
 کان پویسته  زووه ئاره  ، ڕوو له ]نی الوتی مه ته[كانىەزوو و ئاره ز حه  وەیندنهمركااپاش د پیر بوو  که  بت،
.       تنهدادراز   هاوته  کاندا  ناپویستیه  زووه ئاره ڵ گه مانیش له ئه . وه ستیانه ژر ده  خاته کات و خۆی ده ده

                                                                                                                          .  ڕاسته
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میان ناپویست و خراپ،  ، دووهمیان پویست و چاک که بن؛ یه هه زوو دووجۆری جیاواز ئاره ش ناکات وه بوا به
                                                          . نت چاک داده ردووکییان به و هه ئه. وی بگیرت بت جه ده  که
.                                               گات کان تده زووه ئاره  له یه، و شوه ودا به شونی ئه سک له موو که هه

اڵ نگی شمش ده  و گوێ له  وه خواته زۆر ده ندک جار هه. وەنيهکا زووه تی ئاره سته ژر ده  هخات خۆی ده  ڕۆژانه
  یه کات، جاریش هه رزش ده ندک جار وه کات؛ هه و پارز ده  وه خواته نیا ئاو ده ته  یه جاری واش هه. گرت ده
 له .قورتن ده هه  وه ڕامیارییه  خۆی له. ش فربت فه لسه دات فه وده ت هه نانه و ناجوت؛ ته  ه مه ته

  زی له ر حه گه ئه. کات و هاوارده  وه بته رز ده یدا به که نو کورسییه له  وه ته ماسه حه  به ربینی بیروڕاکانیا ده 
. ژیانیدا نابینرن  ڕک و پکی و پویستی له.  بازرگان  رباز و بازرگانیش به سه  بت به ربازی بت ده سه
                                                         .  نت ر داده وه خته ست و به ربه سهخۆش و   به م ژیانی خۆی به
                              .      یه کسانی یاسایی هه یه  ڕی به باوه  یت، که که ده  سه که و ژیانی ئه تۆ چاک باسی 

کی ڕژم  روونی له ده . وه ته ناخیا کۆبوونه  تکی جیاواز له سه ند خه چه  ئاۆزه  و مرۆڤه م، ئه ها ده روه هه
  .                     رن به ژیانی  سودی به حه کان ژن و پیاوه  زۆر له  یه وانه ، له مه ئه ر به له. چت دیموکراسی ده

                                                                                                                           .  ڕاسته
                                                                          ین؟ دابنسکی دیموکرات  که  به  م مرۆڤه ئه ئایا 
                               .                                                 سکی دیموکراته کهه و ئه تام گه ، من له به

     . ریان بدوین سه  ماون له زۆردارتی و زۆردارا وەههروا؛ ه رمانه هو چاکترین ف رستو ده ئستاش چاکترین
                           .                                                                                                        وایه
 ؟ نادات رهه سه  وه دیموکراسیه  هل دا ریھه سه  وه ئۆلیگارکییه  ت له وکراسیهی دیم یه و شوه به میش ئه ئایا

 چۆن؟ 
بوو؟  وانه. زرا ر موک و سامان دامه سه له ئۆلیگارکی  

.  ڕاسته  
م  هۆی ڕووخانی ئه  نت، نابته چاکی داده  ی به شتانه و بۆ ئه تیش زووی بسنوری دیموکراسیه ارهئئایا 
ش؟  ڕژمه  

؟  چیه  یه و چاکه له ستت هب مه  
ڕژمی   یه مه ئه ر به له. نت چاکترین داده  ستی به ربه سه رژمکی دیموکراسی.  ستیه ربه سهستم  به مه

.  چاکترینه ستن ربه سروشت سه  ی به وانه بۆ ئه دیموکراسی  
  . بیسین ده  مه ، زۆرجار ئه به

خۆش ت  بۆ دیکتاتۆریه  ڕگه ی ژیان هدیککانی  نه الیه  دان به نهتی و گوس ربه سه بۆ زووی بسنور ئایا ئاره
 ناکات؟ 

 چۆن؟ 
  که ڕژمه خراپ بن] واکان رمانه فه[ری  وروبه کانی ده ساقیه  ییهست ربه تینوی سه  ڕژمی دیموکراسی، کهکاتک 

  یهستی ربه و سه ی ئه ڕگه واکان رمانه فهئهگهر  .رخۆش بت سه ستی ربه رابی سه ی شه وه ر خواردنه به له
.                         درن کرن و سزاده د ده ناوزه ئۆلیگارک  به  وه که ن شاره الیه له ن ده رنه به  
. ، ڕاسته به  
 ومو هه  واکان له رمانه شی فهستای  نرن، که ک داده و بکه  هکۆیل  ن به هک دهواکان  رمانه وی فه یه ی په نهوا ئه
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. ن که شونکدا ده  
وت  سوکه واکان هه رمانه کو فه کانیش وه ره وایکه رمانه کان، فه ره وایکه رمانه کو فه واکانیش وه رمانه فه
ستی سنوردار بکرت؟  ربه دا سه م شاره له  پویسته. ن که ده  
.  ته به هه  
کانیش  ه ت ژیانی ئاژه نانه ته .چت رده ده  لوه یی ڕه و به  وه بته دا بودهکان نو ماه  به  ستیه ربه و سه ئه
. وه گرته ده  
؟  ستت چیه به مه  

 باوک و خۆی به  بت به ده مندایش.  ترست ی ده که کوڕه  و له كاتهد وت سوکه هه کو منداڵ باوک، وه
ک  کو هاووتیه دا، وه که شاره  لهک  یه بگانه. ڕزی بۆ دانانت و  باوکی نیه  ترسی له .نت ست داده ربه سه 

. بینرن کسان ده یه  به و کرت دا ده گه ی له ه مامه  
.تدا ڕووده  وه ، ئه به  

ۆ بترسن، ستایشیان  کانیان ده خوندکاره  مامۆستاکان له. ون هک رده ده  م جۆره به ش کانی دیکه ورده  شته.  وایه
ڵ  گه کردندا له قسه  و له  وه کرده  کان به ، الوهگشتی به . امۆستاکانهم  کانیش ڕقیان له خوندکاره .ن که ده
وان  کو ئه ، وه وه کانه ڕیزی الوه هن خه خۆیان ده کانیش وره گه.  وه نه که ده الساییان و ن که پشبک ده کاندا وره گه

. ت ناترسن سته ده  بورن و له ن، ڕاده که یاری ده  
.  واوی ڕاسته ته به  
. ستن ربه ک سه کو یه وه ،، ژن و پیاو ن کۆیله خاوه و  کۆیله  بت، که رار ده رقه ودا به ستی له ربه ڕی سه په و هئ

 -ندییه یوه په  یان له که ستیه ربه م یاسادا و سه رده به کسانی ژن و پیاو له بیرم چوو باسی یه  له ،ها روه هه
. م کانیاندا بکه   

  ر زارته سه ی له وه ئه" ت،  ده  وین، که که ڕده سخیلۆس ڵ ئه گه یت؟ ئایا له دهچ   وه ه ی ئاژه باره له
)50." ( بیدرکنه  

شارکی دیموکراسیدا   ی لهی ما نازانت ئاژه  وه کردبته ی تاقینه وه ئه: م که باسیده  م جۆره به.  وه دنیاییه به
نو شاردا   رزی به ربه سه  به ر سپ و که ؛ ئهنستگیرا ده  بت به گ ده سه ،ین کو ده وه.  سته به ر ند سه چه
  . ستن ربه سه  مان شوه هه ش به کانی دیکه ه ئاژه .ن ده کدا ده خه خۆیان به و  وه سوڕنه ده
                      .                                                               یزانم منیش ده یت که ی تۆ باسی ده وه ئه
  وه ست به ت تۆزقاک هه نانه ته. ستن وه ق ڕاده دڵ ڕه دا وه وساندنه ئاستی چه  تیان لهوهاو: ی که کورتیه  به
 تکیش سته یاساکان و هیچ ده  هن دواجاریش گوێ ناده. ستن وه بن و دژی ڕاده ده  هتوڕ  وه ته وساونه چه  ن، که بکه
. دانانن  وه خۆیانه  ژوور  له  

.  وایه  
. دات ده رهه سه  وه وسته م هه نی من، زۆردارتی لهوبۆچو  به  

                                                                                      . دات چی ڕووده  مه م دوای ئه ، به راسته
------------------------------------------------------                                                                              

وت  نیا حه م ته به  ری نوسیوه د شانۆگه وه ی نه یکه، نز ری تراجیدی یۆنانییه رکی شانۆگه نوسه) پ ز 456-525(سخیلۆس ئه) 50(
شداری  کاندا به کان و فارسه نگی نوان یۆنانییه جه  له . سیسلی مردوه  و له  ک بووهدای له شاری ئیلیوسیس  له.  وه ته نهیان ماو دانه

                                                                                                                                                 )رگ وه. ( کردووه
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ش          م ڕژمه خۆشی توشی ئه مان نه هه. هۆی ڕووخانی  ی توشی ڕژمی ئۆلیگارکی هات بووه هخۆشی و نه ئه  
بوارکدا  ڕۆیی له زۆر جار زیاده. بات ناوده ت له و دیموکراسییه  گرانتره  که خۆشیه دا نه م ڕژمه م له به. بت ده

ستوردا  ڕژم و ده  ، دواجاریش لهشدا ک و له ان و ڕووهک رزه وه  ش له مه ئه. خۆی  گرته ستاو ده ئاکامکی دژوه
. دات ڕووده  

. ڕوانکراوه شتکی چاوه  وه ئه  
یان شارکدا  سدا که  ژیانی تاکه  له ش مه ئه  گرنگ نیه.  تیه ی کۆیالیه که ئاکامه ستیدا ربه سه  ڕۆیی له زیاده
.دات ڕووده هره بت،  
. وایه  
ڕی  په و ئه  ینه گه ده  وه ب سنوره  ستیه ربه و سه له . ته ۆردارتی ئاکامی دیموکراسیهدام ز ڕه باوه و وابوو، له که

. تی کۆیالیه  
.  باره ش بۆچوونکی له هو ، ئه راسته  

توشی   کرد، که  وه خۆشییه نه و ی ئه باره له تۆ پرسیارت. بت ی تۆ جیاواز که پرسیاره م که ستده م هه به
. بت ده ت سیهئۆلیگارکی و دیموکرا  

.  وایه  
  کان بوو، که هست بو ده  ه مه ته  ڤهمرۆ  ک له یه سته م، ده دا باسیبکه که وه مدانه وه  بیرمدا بوو، له ی له وه ئه

  نره  شمان به ندامانه ئه  جۆره م دوو ئه. وایکراو رمانه ترسنۆکترینیشیان فه ووا رمانه فه  بت به ده ئازاترینیان
. داناچزو چزودار و ب  گین هه  

.  ڕاسته  
دژی . خۆشی زراون نه م و غه کو به وه ش بۆ له .ن که ک دروستدهستور موو ده بۆ هه يه کشه  جۆره م دوو ئه
 که و ن ده رهه هن سه ن نه ده وده ن، هه که دا کارده که شاره  ر له مانیش پزیشکی چاک و یاساسازکه ئه

. ن زووترین کات بنبیان بکه به وت یانه ده دا ریشیان هه سه   
ن  ویستهپبکربنب .  
نو ڕژمی  لهچینه   ئهم.  کانه میان چینی ملھوڕه که یه: ن نو ڕژمکی دیموکراسییدا س چین هه له

  ستیه ربه ش بۆ سه م چینه دانی ئه رهه هۆی سه]. دمان کرد نگ ناوزه هه  نره به[ت اد ده رهه ئۆلیگارکیشدا سه
.  وه ڕته گه ده  که ربوه به  

.  وایه  
. قتره زه  مه ئه ڕژمکی دیموکراسیدا  م له به  

 چۆن؟ 
 .کراون نه  رده روه و په  دراوه واییان پنه رمانه مافی فه  چینه م  و ئهندامانی ن ئه ڕژمی ئۆلیگارکییدا  له
  وری گوته ده  له نیا کی ته خه. نار واکه رمانه فه  به بن ڕژمی دیموکراسییدا ده  م له به. هزیش نین به

.  که تی ڕامیاری شاره سته نی ده خاوه  نابن به و  وه بنه کۆده کاندا بژه  
.  ڕاسته  

.  جیاوازه  وه که ی خه زۆرینه  له  ، که یه وابوو چینک هه که  
؟  چیه  چینهو  ئه  
ن و  که یدا ده ی زۆرتر په ن پاره به ده  ڕوه به  که و ڕک و پکی پیشه  نامهر به  به ی انهو بازرگانیکردندا ئه  له
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. بن ندتر ده مه وه ده  
. شت ده  
. ن که کان دروستده نگه هه هنگوینی زۆر تر بۆ نر وان هه ئه  

م بن؟  که] دا که شاره  له[وان ئه  ن، که که دروستده زۆرتر] نگوینی هه[چۆن  

. ژین ریان ده سه  له کان نگه هه نره  ند، که مه وه چینی ده نم ناوده  مه من ئه  
. یان لبنین و ناوه توانین ئه ده  
  وه کاروباری ڕامیارییه  وان خۆیان له ئه.  ن که م دروست ده چینی سیه ستین کاری ده ریکی ئیش و ی خه وانه ئه

هزترین چینی  به و ترین وره گه  وه کهم پ به.  یه همیش موک و سامانیان ه کی که یه ڕاده  به .ناقورتنن تھه
.نو ڕژمی دیموکراسین  

، ڕاسته  
. ن شداری بکه به نگوین خواردندا هه  له وت ر بیانه گه کناگرن، مه م یه به  
ندی  هم وه چینی ده  له  که ، نگوینه و هه شکی زۆری ئه به واکان رمانه فه  نده رچه هه. تدر شیان ده وان به ئه
.گرن ده بۆ خۆیانی هه نن سه ده  
. کرت شده کدا دابه رخه سه  به  جۆره و به ، به  
رگری  توانن به کرت، ده شده دا دابه سانی دیکه ر که سه  به ونرت  سه یان لده که سامانه ی موک و وانه ئه ئایا
ن؟  خۆیان بکه  له  
.  ته به هه  
 ن دژی کۆمه  گوایه  ن، که که دهتاوانباریان  وه کان به نگه هه  ن نره ش بکهشۆڕشی وت یانه ر نه گه ئه

.ن که فتار ده ره  ئۆلیگارکییانه  
.  ستهاڕ  
. ن به خراپی ئۆلیگارکی ده ین نا بۆ الیه ئۆلیگارک و په  بن به ده  ان لکراوهیزانن زوم کۆتاییدا، کاتک ده  له
کان  هنگ هه  نره . وه مننه زانی ده نه  به] یدانو ڕژمی دیموکراس له[یشک هخ.  خواستی خۆیان نیه  ش به مه ئه
. تنن ه خه یان ده هه  
تهتاوانبار دا رهلئاراوه  کردن و دادگایکردن د .  

.  ڕاسته  
ن؟  ی بکه وره وای خۆیان و گه پشه  ن به تاکک بکه کراون کی فرنه ئایا خه  

. ن که ده  وه ئه  
. دات ده رهه سه  وه زۆردار لره  . هیی زۆرداربوونى اپهيدی تاهسهرش  مه ئه  

.وایه  
  ودا ڕوونادات، که کات؟ ئایا له ستپده چۆن ده وه، بۆ زۆردارک ه کی کۆمه وایه پشه  له  گۆڕانکارییه و ئه

وت بکات؟  سوکه هئارکادیا ه  رستگای لیکۆنی زیۆس، له په وانی نو چیرۆکی کو پاه ، وه کهوا پشه  
؟  کام چیرۆکه  

ت  م چیرۆکه ئه. گورگ  به  بووه و تی و خواردوویه  وهدکر  قیمه دا ڵ گۆشتی دیکه گه گۆشتی مرۆڤیان له  گوایه
؟  بیستووه نه  

.  بیستوومه  
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ر  گه ناگرت ئه ی هیچ شتک ڕگه.  دا گرتوه که ر شاره سه تی به سته ده  دات، که دا ڕووده وایه پشه و ش له مه ئه
یان بۆ دروستبکات، بۆ دادگاییکردن ڕایانکشت  ی ساخته کشه کانی خۆی بژت؛ و خزمه س و کار هخونی ک

. کات ریان ده ده ربه کوژێ یان ده ده نندکیا هه.  وه رکات، خونی هاووتیانیش بخواته رمانی کوشتنیان ده و فه
. وه شنته وه ده وی هه شکردنی زه سای دابهیا و بات ر خۆی الده سه کان له رزه قه  

گورگ یان  کوژرت نابت به کانی نه ستی دوژمنه ده  ر به گه بت؟ ئه ده ینوسی چ چاره  م کارانه دوای ئه 
 زۆردار؟ 
. زۆردار  بت به ده بگومان  

.ستت وه ڕاده ند مه وه دژی چینی ده  یه سه که و ئه  مه ئه  
. دروسته  

فتار  تر ڕه ست دڕنده ده  ت بگرته سته ده و  وه ڕته بگه  رکرا و بتوان جارکی دیکه ده  که شاره  هر ل گه ئه
 ناکات؟ 

.  ته به هه  
.ن ده ده  وه دزییه  وی کوشتنی به هه ن ر دژی هانبده ماوه یانتوانی جه ر نه گه ئه کانیشی دوژمنه  

.ن که ده  وه ئه  
.  که وانی زۆرداره پاسه  بن به ده  پش، که  تهش د وانه ی ئه کشه دا هلر  

. ڕاسته  
.  ترسییدایه مه  ژیانی له   یه وه ئه ر به ش له مه ئه  

. ڕاسته  
               ، ی کرۆسس وایه که بینیهشکو پ ، وه ه دژی کۆمه  کرت، که تاوانبار ده  وه ندک به مه وه کاتک ده

ت؛  ده  که  
   و ترسنۆکانه  رمانه ب شه 

.هرمس ناری ڕووباری ردی که و زیخ و بهن  یانده خۆی گه  
. رم ناکات شه  ڕاسته  وه ئه  
. یکوژن م بگیرت ده به  
.  وه دنیاییه به  
. رز داناوه و به  وره گه  خۆی به  دراوه وییدا نه زه ی به وایه و پشه ئه  

                                .ستت وه ڕاده ی شاردا نو گالیسکه هکو زۆردارک ل کانی، وه دنی نایارهناوبر پاش له
بیکات؟  یه چ هه زیاتر  وه له  

وایی تدا  رمانه فه زۆردار  ین، که دا بکه و شاره  مرۆڤه و ژیانی ئه  له ری وه خته ۆری بهج باسی  ئستا پویسته
. کات ده  

. ین م باسیبکه که زده ، حه پویسته  
 ؟ڕووی خۆش نیشانی هاووتیان نادات تنيشرگر ت وه سته کیش پاش ده یه بۆ ماوه  تاوه ره سه  له ردارزۆ ئایا
کو  ش ناکات؟ خۆی وه ردا دابه سه کانیان به وییه ر النابات؟ زه سه کانیان له رزه نی زۆریان پنادات؟ قه به
رناخات؟  رم و چاک ده کی نه وایه هشپ  
.کات ده  وه ئه  
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ی بوونی  ڕه و باوه ئه  نه کات تاکو هاووتیان بگه نگ خۆشده کات و ئاگری جه کانی ده وژمنهد  ڕوو له  مه ئهپاش 
.  پویسته  م کاره بۆ ئه ک وایه پشه  
.  ته به هه  
یان  ژیانی ڕۆژانه کانی پیویستیه  بن و بیر له اردهژ هه ن ده ده  که نگه باج بۆ جه  نده وه ئه ووتیانیشها
. نابت  واکه رمانه ستان دژی فه بۆ وه کاتیان و  وه نه که ده  
.  وه دنیاییه به  
                       ناوی نابات؟ له و دی ناکات خائین ناوزه به سک بکات که  ر گومان له گه ، ئه وه مه ئه رو سه له
رپابکات؟  نگ به وت جه یه و ده  نگ خوازه جه  میشه زۆردار هه  نیه  مه ئه ر به له  

.  وایه  
تی؟  هاووتیان ڕقیان لییه  ش نیه مه ئه ر به له  
.  ته به هه  

دا  که ته وه ده  رگرێ، ئستاش له ت وه سه ده تیاندا یان کرد، یارمه که ی پشتگیری زۆرداره وانه ، ئه مه له  بجگه
رنابن؟  بیروڕای خۆیان ده و ی ئهال و له ناگرن  که زۆرداره  له  خنه تن، ڕه سته نی ده خاوه  
. ن که ده  وه ئه  

وی  وام هه رده دوژمنیان دابنت، به  خۆی به  و  بینتب  وه نزیکه  له ندن هم وه ، زانا و دهی ئازا وانه ئه  پویسته
. مانیان بدات نه  

.  دروسته  
. خۆشک ی نهش لهر  سه له  یه وه ی کارکردنی پزیشکه وانه هپچ ش به مه ، ئه به  
. بکرت  پویسته  کاره و ئه وایی بکات رمانه وت فه ر بیه گه ئه  
. بژی یان بمرت دا وساوه م هز و چه کی که یه نهڵ زۆری گه له بت ده.  و چاری نیه ئه  
. به  

بیپارزن؟  وان نیه پاسه  ش پویستی به نده وه ئه  وه رز بته ری به رانبه تیان بهڕقی هاوو ند ئایا چه  
.  ته به هه  
کات؟  یدایان ده په  کووه  ون؟ له ی ئه ی موتمانه جگه ی نهوانا و پاسه ئه کن  
. گرت ڕایانده و کات یدایانده په  پاره  به  

. دن  وه شونی دیکه  له  ، که نگه هه  ستت نره به مه خۆم سونده  
.  ڕاسته  

؟ نین ه؟ ئاماد که ی هاووتیانی شاره ئه  
بۆ چی؟  بوون ئاماده  

. وان پاسه  یانکات به ده و کات ست ده ربه سه  که کانی نو شاره یلهکۆ  
. بن زۆر دسۆزی ده ،دنیام  

.ربت وه خته زۆر به بت زۆردار ده  
. ستت هبب   وانانه م پاسه و پشت به  بتناو برد دۆست و دوژمنی خۆی له  

. خۆرن چه ووکانیش م وانه پاسه  
تی و  کانیش ڕقیان لیه رزه به  هاووتیه .وت یان خۆشده که زۆرداره ری وروبه سانی ده که  وانانه پاسهم  ئه
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.  وه نه خه ده  رل دوو نىخۆی  
.  ته به هه  
)51.( یه وره و ئوریپیدسیش تراجیدیا نوسکی گه  تراجیدیا شتکی چاکه ، وه م ڕووه له  

 بۆ چی؟ 
" زانا"  ستی له به مه." سانی زانا ی کههاوڕ  بن به ده  نان، کهزا  و زۆردارانه ئه"  یت،  ده  کانه شونکدا زیره  له
. تی زۆردار بکات هاوڕیه  ماندیوهه ن  ئمه  ، که یه سه و که ئه  
.  خوا داناوه  شدا زۆرداری به شونی دیکه  له. ی به  
 ین له دهایان ن ڕگه ،ن بکهستایش بۆ زۆردار   ر گه ئه کان زانان جیدییهترا  کی شاعیره وابوو، مادامه که

. ماندا بژین که شاره   
. بوورن دنیام لمان ده  

باسی  گرن کرێ ده کان به رزه نگ به و ده  وه نه که دهکی کۆ خه. ڕۆن ده  کانی دیکه بۆ شاره دام ڕه باوه و له
. ن که ت و زۆردارییان بۆ ده دیموکراسیه  

.ن که ده  کاره و ئه  
  وه ڕووه و ند له وان چه م ئه به. کرن ت ده نرت و خه ڕزیان لده  وه که زۆرداره  رۆکه ن سه الیه  له
. بینرن نزم ده ،دا چاو کۆمه ش له نده وه ئه  وه رزبکرنه به  
.  واوی وایه ته  به  

تاکو بزانین چۆن  ، که زۆرداره  رۆکه نی سهکا وانه بۆ پاسه  وه ڕینه با بگه. وتین که ش ڕنه مه ئه ر سه له  ئمه
. ین یان بده چهومو  

.کات رج ده خه  زووی خۆی پاره رهئا  به .گرت تدا ده وه ی ده زنه ر خه سه  ست به ده  که ، زۆرداره ئاشکرایه  
ما؟  ا نههیچی تد  زنه ر خه گه ئه کات چ ده  
. ر موکی باوکی بۆ سه  وه ڕته گه وسا ده ئه  
.کات ده  وه هئ  

، باوکی بژیر  سه له  ره وه کوڕکی گه  ی ڕاست نیه وه بوو له  کی توڕه ر خه گه یت؟ ئه چ ده  مه ت ئه باره سه
  ، که کردووه م، باوکی دروستی نه دووه. چاودری باوکی بکات  که بت، کوڕه  وه وانه پچه بت به م، ده که یه
  وه ماه  ی له که باوکک کوڕه کو چۆن م، وه سیه. خویشی بکات و به ر وسنه زۆردار و چه  به بوو ببت وره گه
. شار چۆڵ بکات ن که ده  م زۆرداره کیش داوا له خه کات رده ده  
الوازن   ، کهنوا ئه.  وه کایه  ته یان هناوه، چۆن زۆردارک یه کوڕکیان هه  چ جۆره ،وت که رده کی بۆیان ده خه
. ن ربکه هزک ده به وت یانه ده  
کاربھنت؟   بر دژی باوکی به زه ،توانت ده  که ؟ زۆرداره ستت چیه به مه  
.دات کی باوکی ده الماری چه ی په کاته و ئه ، به  
 --------------------------------------------------------                                                                         
یان  دانه  ڤده نیا هه م ته ، به ری نوسیوه دو دوو شانۆگه وه نه  گوایه . ر نوسکی یۆنانییه شانۆگه) پ ز 406 - 484(ئیوریپیدس) 51(

 لتوور و  ر که بهران به  خنه گومان و ڕه  پن له   ره م نوسه کانی ئه بۆچوونه  وه سخیلۆس و سۆفۆکلیسه ی ئه وانه پچه  به.  وه ته ماونه
                                                                                                                 )رگ وه.(کان یۆنانییه  فسانه ئه
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،     که  نو تاوه ی لهک ی خه وه بۆ ئه. ناگرت پیره  و پیاوه ، ڕز له باوک کوژه  که زۆرداره  ، که یه وه ستت ئه به مه
ڕزگارکات فو ئاگرەکه  تهادهياندنیان خاوه به  و خۆی کردوه  وه ن                                                       .

 .تی بوون ، ئستا توشی کۆیالیه یانبوه هه  دا  که که دیموکراسییه  ڕژمه  له  شیان، که ستیه ربه ی سه جگه له 
                                                                                                                  .       ستی منه به مه  وه ، ئه دروسته

ین؟ تناگه ،بۆ زۆرداری  وه ته دیموکراسیه  له ، که گۆڕانکارییه واوی له ته ، ئستا به باشه  
. ین هگ تده  وه دنیاییه به  
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م شی نۆیه به                                    

بت  ردا دت و ده سه گۆڕانی به ی دیموکراتسک چۆن که.  یه که وا زۆرداره رمانه فهباسبکرت   ی ماوه وه ئه
؟  وه خته یان به  ئایا خراپه ؟ سکی زۆردار چیه ؟  کهزۆردار به  
. ین باسیبکه  اوهم  وه ، ئه به  
؟  کردوه نهباسمان  ، که یه ش هه زانیت شتکی دیکه ده  

؟  چیه  
کرت  ش نه مه ر ئه گه ئه.  وه ته کردونه جیاماننه و دواوین زوو نه کانی ئاره جۆره  باشی له  به م که ستده هه

.  وه منته مومژاوی ده ته  مان به که باسه  
ین؟  بکه  رهوکا ئه  ی باش نیه که ئستا کاته  

  یه م شوه ویش به ئه. م بکه وت باس ده  وه کانه زووه ی ئاره ارهب  چیم لهم  ده وده هه.  کارکی باشه  وه دنیاییه به
موو  روونی هه نو ده ش له مانه ئه. ن وی یاسا ناکه یه په کانمان ناپویسته  زووه ژ و ئارهچ  ك لهند هه:  یه

ی یاساکان  گوره کرت و به رشتیان ده رپه سه  وه ن هۆشه الیه له سدا ندک که هه  له م به. ن تاککدا هه
. ن یان الوازیان بکه رن ناویان به توانن له ده  ، کهن کی بچوکیش هه کۆمه.  وه جونه ده  
چین؟  زووانه و ئاره ئه  
نوستون و  وان نه ئه  و بئاگایه  دا هۆش نوستووهتک که  له. ئاگان  وتندا به کاتی خه  له  ن، که زووانه و ئاره ئه
.   وه هک بدۆزت یه ڕگه بۆ ترکردنی خۆیدات  وده ههو   و برسی و تینوه  ی دڕنده روونه ده  شه به و ئه. ئاگان به
ن  دهت ئاما نانه ته. بنهدجووت نڵ دایکی خۆشیا گه لهيان بۆ ترکردنی خۆ  مانه ربشه  زووانه ئاره  م جۆره ئه

.بكهنتاوانیش   
.  منر ی ب شه که کورتیه  به  
. واوی دروسته ته به  
م  سان به ، پاش هه یه ندی هه و شوازکی ژیانی مامناوه  ندروستی باشه ی ته سه و که ، ئه وه کی دیکه الیه  له

. ستت به ده نلماند و سه  گه به دات و پشت به هۆشی ده  ت به سته م، ده که یه: وت خه ده  کارانه  
ی  که چاکه  نه الیه. نو خه ده  مه ئه ر به له. چیان نابت واویش ملکه ته ناکوژێ و به کانی خۆی زووه م، ئاره دووه
ئارام   یه م شوه به روونیشی تی ده نی ئازایه م، الیه سیه. ن ناکه  شپرزه تی خۆشی و ئازاردا كا  له روونی ده
نی  الیه  له ڕوو دا نه و دووالیه ر ئه سه ت گرتن به سته پاش ده. وت ناخه  وه بوونه توڕه  ، به بۆنموونه.  وه کاته ده

.  وه بنه ڕووناکتر ده کانیشی وبینینه و خه ڕاستی بناست توانت ده  م جۆره به. دات شو دهکات و پ کی ده هۆشه  
.  واوی دروسته ته به  
نو  له ترسی و ب یاسایی مه  ن، که خه هرید کانمان ده ونه م خه به  وهالماندا  که باسه  مک له رحاڵ، که هه  به

 دایت ڕه باوه و تۆ له.  ندیشه مامناوه ی شوازی ژیانیان وانه ت ئه نانه ن، ته سکدا هه موو که کانی هه زووه ئاره
؟ تبم پ واتا که بۆچوونه  

.تام گه دام و له ڕه باوه و له  
نیا  ته  کهکرد،  خوی ده به ووهبهيلى ز باوککی ڕه  و مرۆڤه ئه. کی دیموکراتمان کردرۆڤچۆن باسی م  وه بیرکه

بوو؟  نه وا . کان بوو ناپویسته  زووه ئاره  ڕقی له و نا داده  وه کۆکردنه پاره له زووکردن ڕزی بۆ ئاره  
.  وابوو به  
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خۆشی و   موو جۆره شون هها د هانی ده ژین ده  وه ی باوکییه وانه پچه  به ینهوا ڵ ئه گه له هاوڕکردن
نکدا  الی هیچ الیه به و ستت وه ڕاده انهدی ژیا و دوو شوازه نوان ئه له دا ته م حاه له. وت اردنک بکهڕابو

 ئۆلگاری  له  و مرۆڤه دا ئه لره.  بوونیشه ڕه به  و نه  یه کۆیالنه  نه  بژیرت، که ده ژیانک هه. ناڕوات
. خوازدیموکراسی  بت به ده  وه خوازکه  

. مان باسکرد وه ئه  
باوکی  کانی وشتیه ڕه ها ریت و به فری نه  ، که یه کوڕکی هه . پیر بووه  مرۆڤه و ئستا ئه گريمان ، وه بیرکه
.  بووه  
. باشه  

یاسا   کارکی دژ به موو هه  وه هستی ربه ناوی سه  م، به که یه. ویشادا دن ر ئه سه به کانی ژیانی باوکی ڕووداوه
ش  ندین و کاسانی دیکه مامناوه  ن، که ی بده زووانه و ئاره تی ئه وت یارمه یانه ده کاری س و باوکی و که. کات ده
 مبهن  دا دروستبکه الوه و زۆردارک له وت یانه ی ده و کاسانه ئه کاتک. ن که ی ده که بوونه ڕه به  ز له حه

  و نره به  وره روونیا بونن و دووبای گه ده  له زووی سکس ز و ئاره ن حه ده وده ، ههن بکه  که کاره  و هئناتوانن 
دایت  ڕه باوه و له. ن که رجده موو شتک خه ی هه نه مه ته  زووه و ئاره ئه وای پشه  ن به کهیب و ن ه بد  نگه هه
کی جیاوازتر بت؟ دا شت نگانه هه  م نره له زووی سکس ئاره  
. خیر نه  

دا  هگ شیان له کانی دیکه راب و خۆشییه ، شه  ، خراپهبۆنی خۆش  له کرن پده  کانی دیکه زووه ئاره کاتک
زی بۆ  حه و بت تر ده وره گه دوای ڕۆژ  ڕۆژ له .  وه نیشته فێ و ده ی خۆی دهزوو ئاره  به  که نگه هه ڕیزکران نره

ک نکی چا موو الیه هه. بت ده ڕه کات و به شتی ده  له ڕوو روونی ی ده نه م الیه ئه. کات ده دانیش زیاد پوه
. کات لکشی ده وی په ڕهو توند ره کوژت و به ده دا و مرۆڤه روونی ئه نو ده له  

. یت که دانی مرۆڤکی زۆردار ده رهه تۆ زۆرچاک باسی سه  
؟  زۆردار داناوه  زووی سکسیان به ئاره  وه هکۆن  له  ش نیه مه ئه ر به له ئایا  
. وت وابت که رده ده  

؟  وه و زۆردار بیر ناکاتهک رخۆش، وه ئایا سه  
. وه کاته ر بیردهکو زۆردا وه  به  

. ڵ و خواکانیشدا بکات ر کۆمه سه به وایی رمانه وام فه رده وت به هی ده مرۆڤکی شتیش  
. کات ده  وه ئه  
 یان به شوازی ژیانییدا  سروشت یان له  به  یه سه و که واتای خۆی ئه  پ به مرۆڤی زۆردار وابوو، که

.  زووی سکس و شته ئاره  له  هرخۆش و پ سه وه، ردووکیانه هه   
.واوی ته به  
ژی؟  م چۆن ده به.  دانی زۆرداره رهه سه ی شوه  مه ئه  

  . ت الیه و پرسیاره می ئه دنیام تۆ وه
نگ گان و  ئاهه  زی له حه  روونی داگیرکردوه زووی سکس ده ئاره ی و زۆرداره ئه. زانم  ده  که مه ، وه به

.  هاوڕیه  ڕابواردن و کچه  
. وابت  پیویسته  
ن؟  ناکه نى لداوای تربوو ن و ناده رهه سه  زووی دیکه دا ئاره که روونی زۆرداره و دهن ئایا له  
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.بگومان  
. کات رج ده کانی خه پاره  سه که و ئه ش مه ئه بۆ  
.  هو دنیاییه به  

. رزکردن قه  وته که ده کانی رج کردنی پاره دوای خه  
.  یهوا  

ی نادات؟  زووی سکس پوه رنابن؟ ئاره زایی ده ناڕه روونی کانی ده وروژاوه  زووه ارهئ ما ی نه ی پاره وه دوای ئه
نادات؟    نی دیکهکا زووه الماری ئاره په  
. دات ڕووده  وه ئه  
دنی ترکر بۆ[ پاره  پویسته ک بت یه ر شوه هه  به.  مه رده به ی له ڕگه دوو  سه که و ئه  مه ئه ر به له

.  وه شییهنو تای و ناخۆ  یان خۆی بخاته یدا بکات په] کانی زووه ئاره  
.  پویسته  

و   وت پاره نایه ش م الوه بات، ئه ناویانده و له وه گرته کان ده کۆنه  زووه ی ئاره جگه زووی نوێ کو چۆن ئاره وه
رجیان بکات؟  داگیر بکات و خه موکی دایک و باوکی  

. ته به هه  
یان نادزت؟  که پاره بوون ر دایک و باوکی ڕازی نه گه ئه  
.  وه دنیاییه به  
نت؟  زۆر لیان ناسه  به توان بیدزت ر نه گه ئه  
.کات ده  هو ئه دام ڕه باوه و له  
ستت؟  ریان ڕاناوه هرانب به  زۆردارانه  که کوڕه ن دا بکه گه ڕی له بوون شه مادهئا ر دایک و باوکی گه ئه  

. شبین نیم زۆر گه دا من لره  
تی؟ یان بۆ  سیویهنا  تازه  ، که وه ۆڕتهبگ کچکی هاوڕێ  ۆب دایکی  که دایت کوڕه ڕه باوه و نتۆس، تۆ له دیمه ئه

وان؟ ی ئه کۆیله  کات به نا نابات؟ یان باوک و دایکیناو باوکی خۆی له کوڕکی جوان  
. کات ده  وه ، دنیام ئه به  
. بت ، کوڕکی زۆردارت هه یره ڕاستی سه  به  

. بگومان  
رج کرد؟  دایک و باوکیشی خه و موکی ر پاره گه ئه رات چ ڕووده  

تاریکیدا   له و شه تان بکات یان به   سکی دیکه دانیت مای که ڕه و باوه له  وه زوانه و ئارهز  موو حه و هه به
  له ی وشتیانه ڕه ها و به موو ئه ؟ ئایا ههنبكاتتا رستگا لی نو په ل و په دزت؟ کهسک ب تی که چاکه

ی  زووانه و ئاره ی بۆ سکس؟ ئستا ئه زوو ی ئاره سته ژر ده  ننادات و نابت بهفیا  فری بووه  وه منداییه
  یه وت و ئاماده که شونیان ده ویش ئه. ون بوون و ناخه ڕه هتیایدا ب گیرا ویان ده وتن و جه خه ده  هپشوی، ک

موو  هه دات هانیده.  و ب یاسا ڕه به زۆردارکی  بت به روونیا ده ده  له زووی سکسی ئاره. وانیان بۆ بکاتتا
ناژی؟   یه م شوه ئایا زۆردار به. پناوییدا بکات  کارک له  

. ژی ده  یه م شوه بگومان، به  
نگ  کاتی جه ر له سه نه ی ببه نده انکی مامناوهژی ش هوانی دیک ئه شاریکدابن  سکی وا له ند که چهر، گه ئه
کاتی   له.  نگی تدایه ی جه شونه و بۆ ئه ڕۆن ده.  كهزۆرداره لسی گر و کاسه ک هه چه  بنه ده گیرساندا هه
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. ن که ده  و خراپه  وه مننه دا ده که نو شاره له ئاشتیشدا  
ن؟  یکه وان ده چین ئه پانهخرا  و کاره ئه  

  کۆیله  به  سانی دیکه ن  و که ده رستگاکان ده الماری په دزن، په فنن، جل ده بن، جانتاده ده ن، ماڵ که دزی ده
. گرن رده رتیلیش وه ر و به واهی درۆکه گه  بن به ده ر گوتاربژی چاک بن گه ئه. رۆشنیانف ن و ده که ده  
. بت زۆر نه  سانه که  م جۆره ی ئه ر ژماره گه ئه بچوکن  خراپانه  م کاره ئه  
ژیانی  وت ارک بیهر زۆرد گه ئه. وت هک رده دا ده وره ڵ شتکی گه گه له راوردکردندا به  شتک له ، بچوکی به

 م جۆره ی ئه زۆرکردنی ژماره. هنت کارده خرا به  بچوکانه  م خراپه ئه دانیشتوانی شارک تاڵ بکات
 و موو ئه هه  ش له واکه رمانه فه. کات ده  که وایی شاره رمانه فه  ، که دایه که ندی زۆرداره وه رژه به  له ش سانه که 

.  زیاتر زۆرداره  سانه که  
. نویاندا  له سه، و زۆردارترین که ، ئه به  
. ڕازی بوون  وایکردنه رمانه و فه به ویستی خۆیان  به  که ر دانیشتوانی شاره گه دات ئه دا ڕووده ته و حاه له  مه هئ
کردنی تان  وته که ده پشتر باوک و دایکی خۆی تان کرد کو چۆن له ، وه که زۆرداره،  وه شه وانه پچه  به

. ن، وتی دایک کان ده یان کریتیه ی که وته  
.  وایه  
شتکی   که ؟ یان نیه ئایا وا. ن که ستایشی ده  کات، که ده  و کاسانه ز له حه تیدا مرۆڤکی زۆردار ژیانی تایبه  له

  ڕ له وت ئاوه که ستده ده شی شته و نت؟ کاتک ئه کی ناسه خه  له زمانکی خۆش و شیرین  به بت پویست ده
؟  وه س ناداته که  

.  وایه  
.  سته هژرد  به ریشی رامبه ی به وانه و ئه نت رۆک داده سه  خۆی به  میشه هه. س ی کههاوڕ  نابت به زۆردار

. چیه ستی ربه تی یان ڕاستی و سه نازانت تام و چژی هاوڕیه و ئه  
.  ڕاسته  

بت؟  ی بواپکردن نه جگه  که سک دابنرت، که  زۆردار به  دروسته  
.  ته به هه  
ر؟  نادادوه  زۆردار نابت به ری مان بۆ دادوه که ی پناسه رهگو  به ئایا  

.  دروسته  
]  که شاره[ش ژیانی نده وه ئه  وه بمنته  وه ته سته ده و ند به چه. وایی بکات رمانه وت فه یه ده زۆردار

. شونت ده  
.  ی، ڕاستهگالوکۆن گوت  

دیموکراسی؟   له وابت، مرۆڤکی دیموکراتیش مانهر شارک ناچت زۆردار تیایدا فه  له ئایا مرۆڤکی زۆردار  
.  ته به هه  
؟  نیه  مان شوه هه  کانیش به ری و چاکه وه خته ندی نوان به یوه په ئایا  
.  وایه  

؟  ردانیه میان پاشاگه و دووه  یه وه ست زۆردارکه ده  به میان که یه  ین، که شاربکه راوردی نوان دوو چۆن به  
. چاکه  وی دیکه ککیان خراپ و ئه یه: شاری جیاوازن دوو  

ک جۆر حوکم  توانیت یه ده م به.   شتکی دیار و ئاشکرایه  وه ئه  چونکه  اکهیان چ  کامیان خراپه من نام
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ژیانی   بوانینه کی گشتی یه شوه  به  دا پویسته یت؟ لره اندا بدهردووکی ی هه ری یان خراپه وه خته ر به سه به
سکی  ند که و چه  که ماشای ژیانی زۆرداره نیا ته و ته]  م ڕژمه ئه کانی نه موو الیه هه[و  که شاره موو هه
. ین که ری نه وروبه ده  

.  ین و پاشاگردانیش چاکترینهخراپتر تی وایه رمانه ی زۆردار فه شاره و ئه  چونکه تام گه من له  
ناخیاندا   بت به ده تیان سایه که  یشتن له بۆ تگه. م کان بکه تاکه  مرۆڤه باسی  مان شوه هه توانم به ده

ش  م کاره ی به وه ئه ها روه هه  .ین ده ردا نه سه حوکمی به  وه ره ده له و کانی ببینین نه موو الیه هه و  وه شۆڕبینه
و   ژیاوه  وه نزیکه  له دا زۆرداره  و مرۆڤه ڵ ئه گه له  توانت حوکم بدات چونکه و دهئه  . ره توژه ستت ده هه
              کات؟   وتده سوکه چۆن هه ترسیدا کاتی مه  یان له کات سوکاری ده هڵ ک گه له  ه مامه زانت چۆن ده

بکرت؟   وه که زۆرداره  وتی مرۆڤه سوکه ن و ههت ژیا باره سه  سه م که ئایا پویست ناکات پرسیار له  
. بت پرسیاری لبکرت ده ، ڕاسته  

 و ناسیوتی  وه نزیکه  و له  دا ژیاوه که ڵ زۆرداره گه له  دابنین، که  ه] ر  توژه[و  خۆمان به  ئمه وت ته ده
توانت حوکمبدات؟  ده  
. توانم ، من ده وه دنیاییه به  
تۆش باسی  .چت ده  که ڕژمی شاره  له  و مرۆڤه ئه  چت، که بیرت نه  له:  م بۆ بکه نه م الیه اشای ئهم وابوو، ته که

.  کانیم بۆ بکه ته حاه  
داگیرکراو؟  نیا ئازاد  ئایا شارکه  قامگیره زۆرداری تدا سه  ، که وه ی شارکه باره  م، له که تک؟ یه چ حاه  
. کراوداگیر  
. ستن ربه سه ژین تیایدا ده  کان، که کۆیلهن  م خاوه به  
ی  زۆرینه.  داگیرکراوه گشتی  به  که م شاره به نم ست داده ربه سه  دا به شاره و له سک ند که ، چه به

. کراون  کۆیله  به و  وه ته وساونه چه دانیشتوانی  
روونی  بت؟ ئایا ده جۆر بونیادیشیان ههک  ئایا پویست ناکات یه کدی بچن یه له  که مرۆڤ و ڕژمه ر گه ئه

کراوه؟  کانی داگیر نه چاکه  نه الیهو  ی تدا نابت وه وساندنه و چه  کۆیله  
.  پویسته  

؟  یان کۆیله  سته ربه یت؟ سه چ ده  روونه م ده ت بوونی ئه باره سه  
.  یه کۆیله  ته به هه  
بکات؟   شه گه واستی خۆیخ توانت به زۆردار دهی ست شارکی ژرده ئایا  
. خر نه  
  رته ویستی خۆی ژیان به  گشتی، ناتوانت به  روونتی به ستم ده به روونی مرۆڤکی زۆردار، مه وابوو، ده که
. کات وت ده سوکه هه دا که نگه هه  بری چزوی نره ژر زه له. ر سه  

. دروسته  
ند؟  مه وه یان ده  هژار ستی زۆردارکدابت هه ر دهژ  له ئایا شارک  

.  ژاره هه  
.  ژاره ش هه که روونی زۆرداره وابوو، ده که  

.  وایه  
.  وه دۆزرته دا ده شاریکی دیکه  له می زۆرتر ایا گریان و هاوار و خهئ  
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.خر نه  
؟  شتی کردووه ۆ سکسبزووی  ئاره  ۆرداردا نین، کهروونی ز ده  له  مانه ئایا ئه  

. ن هه  
. خراپترین بت  شاره  م جۆره وت ئه که رده دا ده راوردکردنانه م به شنایی ئهر ڕۆ به له  

؟ ه دروست  مه ئایا ئه  
؟  چوونت چۆنه بۆ  وه که ی زۆرداره باره ی له ئه.  دروسته  

.  ویش خراپترین مرۆڤه ئه  
. دا چوویت ه هه  دا تۆ به لره  

 چۆن؟ 
. بگات  ڕی خراپه په و ی بهتوانیبت  سه م که ئه دانیم ڕه باوه و له  

خراپتر بت؟   یه ک هه  
.  م خراپتره که ی باسیده مه ئه  بیت، که ڵ مندا هاوڕا ده گه دنیام، له  

؟  چیه  وه ئه  
ت  سته دات ده ی ده ڕگه تی ش بارودۆخکی تایبه سکی دیکه و که  زۆرداره]  وه ناوه  له[سروشت  به  یه ههمرۆڤ 
. زۆردار  ببت به و ست ده  بگرته  
.  ڕاسته  

؟  ، بزانین ژیانی چاک و خراپیش چیه وه بکۆینه  سه که م دوو تی ژیانی ئه چۆنیه  بت له دا ده ، لره به   
.  ڕاسته  
. یان نا  خشه م واتا به که ی باسیده وه هئ تۆش پیم ب.  وه هنمه ده  م نموونانه من ئه  
کانت چین؟  نموونه  

کو  وه وان ئه  چونکه  یه کیان هه یه ند کۆیله ی چه وانه مان، ئه که کانی شاره نده مه وه ده  ژیانی مرۆڤه  بوانینه با
. ن که کاندا ده ر کۆیله سه حوکم به زۆردار  
. ڕاسته  
. ناترسن کان کۆیله  له  ندانه مه وه و ده ئه زانیت تۆ ده  
چی بترسن؟   له  

؟ زانی بۆچی تۆ ده.  هیچ له   
. ک بکات موو هاووتیه هه  رگری له به  یه ئاماده  که شاره موو هه  ، چونکه به  

  دایهف  وه کانیه ژن و منداڵ و کۆیله  ی به ماندانه وه و ده کک له ر خوا یه گه ئه  چۆنه. یت تۆ ڕاست ده
کانی  کانی ژن و منداه ی کۆیله وه ترست له ند ده وت چه توانت فریای بکه س نه که و  وه ڕاستی بیابانکه ناوه

 و خۆشی بکوژن؟ 
. ترست زۆر ده  
  ؟كاتهدئازادیان   پیاننات، که ؟کانی نادات کۆیله  به نی درۆ ئایا به

ت؟ ی لنایه کو کۆیله ئایا خۆشی وه  
. کات نه  وه ر ئه گه ئه یکوژن ده  
ی  وه بن به دراوسی، ڕازی نه  دابن و ببن به  سانی دیکه که  نده مه وه م ده ری ئه وروبه ده  ر خوا له گه ئه نهچۆ
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ت دابنت؟  سته ن ده ر و خاوه روه سه خۆی به  سکی دیکه که  
. بت توشی گرفت و ناخۆشی ده امد ڕه باوه و له  

  دهن چهر زووی سکسی و ترس؟ هه ئاره  له  زیندانک پره ؟ژی زۆرداری تدا ده  ، که زیندان نیه  مه ئایا ئه
بوات   و شونانه ڕت، بۆ ئه بگه  که کو دانیشتوانی شاره م ناتوانت، وه به  یه شتکردنی هه زووی گه ئاره
سودی  رچت و حه ده  وه ماه  ناتوانت له کو ژن و وه ، ئه وه وانه پچه  به. چن بۆی ده  ستانه ربه سه  سانی دیکه که
. ن که شت و گوزارده گه  ستانه ربه سه بات ش ده وانه به  

.  هڕاست  
خراپترینت   ی تۆ به و زۆرداره ؛ ئه زۆرداره  جۆره م دوو ری جیاوازی نوان ئه پوه  به یت ناکه  م خراپانه بۆچی ئه
زۆردار؟   به  بووه تیدا ژر بارو دۆخکی تایبه ی له وه دانا و ئه  

.  استهیت ڕ که ی تۆ باسیده وه سوکرات، ئه  
کی ناخۆشتر ژیان ت سته ن ده ئایا زۆرداری خاوه ژی خراپ نین؟ زۆرداری تدا ده ی ارودۆخانهم ب ئایا ئه

رنت؟  ناگوزه ی تۆ باست کرد وه له  
.  وه دنیاییه به  
ژیاندا   له. ڵ خراپترین مرۆڤدا بژی گه کرت خراپترین کار بکات و له زۆری لده و  یه ڕستیدا زۆردار کۆیله له

ر  گه ئه.  ژاره هه  وت، که که رده بۆت ده  وه روونی بکۆینه ده  له گشتی به ر گه ئه. انی خۆی تر ناکاتک زووه ئاره
؟  نیه وا  .ترس و ئازار  له  وا په ئه کات وایی تدا ده رمانره فه  که بچت،  و شاره ی ئه شوه و له ی ژیانی ئه شوه
.  وایه  ته به هه  
سکی  و که ره وهت، ناداد، بوای پناکر سوده ، زۆردار حهکرد مان بۆ شتریش ئاماژهپ  کو له ها، وه روه هه

ڵ خۆیدا  گه ریشی له وروبه سانی ده که . ر نیه وه خته به  مانه ئه ر به له. کات کی خراپ دهموو کار هه.  ببوایه
. کات ر ده وه خته نابه  
.  تدایه که نهڵ بۆچوو گه سک له که موو هه دام ڕه باوه و له  
دا؛ پاشا،  وایانه رمانه م پنج فه نو ئه رێ و پم ب، ک له تم بده که بیاره رکی دادگا کو دادوه وابوو، وه هک

  ؟ رترینه وه خته به ارک، دیموکرات و زۆردارتیمۆکرات، ئۆلیگ
. م ڕیزیان بکه]  سته به هم م بۆ ئه[توانم ده یان و خراپه  ی چاکه گوره به.  بیارکی ئاسانه  مه ئه  

  ی داوه که ریستون بیاره ی ئه که کوڕه  نم یه بدات یان من ڕایگهيهمان  و مژده ئه نسک دابنی کات که پویست ده
ر ترین و  وه خته نابه ؟ ]کانی بکات زووه ئاره[وایی رمانه توانت فه و ده  خۆڕاگره  ، که رترینیان پاشایه وه خته و به

)52(؟  وه جوته ده  زۆردارانه ی که ر خۆی و شاره رانبه به  که ، زۆرداره واش رمانه ن فهخراپتری  
. نیت یه ڕاگه  مه توانیت ئه ، دهڕازیم  
.  یزانیوه س نه و که  یه شاراوه  م ڕاستیه ئه  ی بم، که وه ها ڕازیت به روه هه  
.  به  

.  یه میشمان هه ی دووه گه به. کانمان گه به  له  کهک یه  مه ئه  باشه  
-------------------------------------- 

  یه م کشه ر ئه سه ی  سوکرات لهگفتوگۆ.  فالتونیشه ریستون باوکی ئه ئه و  فالتونه گالوکۆنی برای ئه) ریستون کوڕی ئه(  ست له به مه) 52(
     )رگ وه( . ڵ گالوکۆندایه گه دا له لۆگه م قۆناخی دایه له
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؟ چیه  
. کرت شده دابه) س چیندا(ر سه به  مه ر ئه سه شاریش له.  یه شی هه روونی مرۆڤ س به ده  ، که ودایه له  
؟  مت چیه ی دووه گه به  
ر  سه ش به مه ئه.  یه هه  وه روونه ی ده شه س به و ندییان به یوه په  ن، که دیدی من س جۆر چژ هه  به

. پنرت سه کانیشدا ده ی ڕژمه وهکان و ش زووه ئاره  
؟  ستت چیه به مه  
. بوون ی توڕه رچاوه سه  بته ی ده شه به و میش، ئه دووه . وانای فربوونی تیدایه ته  یه شه به و ن، ئهی م، ده که یه
هزترین  ترین و به وره توانین ناوی گه م ده به.  یه نی زۆری هه الیه  چونکه  تی نیه م، ناوکی تایبه شی سیه به
خواردن و زووکردن بۆ کو ئاره زوو، وه ئاره. ین که دی ده ناوزه زوو شی ئاره به  به وه  ر ئه به له. نی بۆ دابنین الیه  

  به  نیشی لبنن، کهرست په زووی پاره توانین ناوی ئاره ها ده روه هه.  هز و چه و سکس زۆر به  وه خواردنه
.  وه مرکته یداکردندا داده په هڵ پار گه ئاسانی له  

.  ڕاسته  
یش بۆ نرست په ئایا پاره. بت ئاسانتر ده  که کشه  یشتن له تگه ویستی بۆ قازانج دابنین ر چژ و خۆشه گه ئه

؟  قازانج نیه  
. وادیاره  

؟  وتنه رکه ی خۆڕاگرتن و سه رچاوه سه  یت، که چ  ده  وه شه و به ی ئه باره  له  
.  ن وایهبگوما  
؟  وتن و ڕزلنان نیه رکه سه  زی له حه  شه م به ئایا ئه  
.  دروسته  
 ی فربوون؟  رچاه سه  نابت به ؟ و ناوداری نیه  پاره  زی له حه ڕێ گه دوای ڕاستیدا ده  به ی شه و به ئایا ئه

؟  نیه  فیانه لسه شکی فه به  
.  ته به هه  

؟  نیه رتدا سته سدا ده ندک که هه  له روون ی ده شه م به ئایا ئه  
.  وایه  

.  وه ڕته ناگه  مه ری قازانج بۆ ئه زکه وتن و حه رکه ری سه زکه کان، حه سوفه یله ئایا دانانی س جۆر مرۆڤ؛ فه
.  یه ی هه و هۆیه ئه  ڕاسته  

ها س جۆری چژیش؟  روه هه  
.  وه دنیاییه هب  
خۆشترین   ژیانی خۆی به وان کک له یه ر ؟ هه ، ژیانی ک خۆشترینهیت بکه سه م س که له ر پرسیار گه ئه

؟  لنان و فربوون چاکترهڕز  له  وه کۆکردنه  چژ و خۆشی پاره  هنات، ک  که رسته په  دانانت؟ پاره  
.  وه داته ده  مه و وه ، ئهی به  
  وانی دیکه ڕزلنان له  له رگرتن چژ وه  دانیه ڕه باوه و ؟ له یه مکی هه چ وه  ڕزلنانه  زی له حه ی سه که و ئه

؟  خۆشتره  
.  دروسته  

؟ دانانت  وه موو شتکه ر و هه سه فربوون له  له رگرتن سوف؟ چژوه یله ی فه ئه  
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. وایه  
ژیانک   رهژی و چ جۆ ک چاکتر ده  نیه  وه ر ئه سه له دا مرۆڤه  م س جۆره نوان ئه له  که وابوو، مشتومه که
 له  م س جۆره چۆن بزانین ک له. ن که ی ئازار ده وه م کردنه رگرتن و که ی چژوهوان باس ئه.  زارییه رمه شه

؟  نزیکه  وه ڕاستیه   
یت؟  که من ده  له  و پرسیاره بۆچی ئه  

زمون، هۆش یان  هئ به] امانک حوکمدانه[ین؟ ئایا  کاندا بده ر شته سه کم بهوچۆن ح:  که کشه  بوانه  یه م شوه به
؟  ستراوه به   وه کانه گه به  

؟  یه مان بۆ حوکمدان هه رکی دیکه ئایا هیچ پوه  
.  نیه  
؟  یه رگرتندا هه ڵ چژوه گه زمونی له زۆرتر ئه  وانی دیکه له  سه و س که ک له م پم بیت که زده ابوو، حهو که

 زۆرتر  که سوفه یله فه  له رگرتن زمونی چژوه ئه  یان بۆ ناسینی بهناست  ده ڕاستی که رسته په پارهئایا 
  ڕوات؟  ده

کانی  تامی چژه  وه منداییه  له کانی ی پویستیه گوره سوف به یله فه.  یه هه نوانیاندا له  وره کی گه جیاوازییه
.پویست نازانت  فربوون به  که رسته په م پاره  به. کات هد  دیکه  
.  وه دنیاییه به  
  له  که سوفه هیل زمونی فه ئه  له فیربووندا  زمونی له یت؟ ئایا ئه چ ده  وه ڕزلنانه  له ر زکه ی حه باره  له

؟  تن زۆرترهرگر ڕزوه  
کی ئازا و س ند، که مه وه س ڕز بۆ ده زۆرکه. نرت ڕزیان لده ن ئامانجیان بگه  ر به گه ئه موویان هه. خر نه
. كات فربوون ده  له رگرتن سوف تامی چژوه یله نیا فه م ته به. ن سوفیش داده یله فه  
.  ره ترین دادوهسوف باش یله فه زمون ی ئه گوره به  

. وایه  
.  وه روونیه کی ده وانای هۆشه ته  به  سته ش وابه که زمونه ئه  
.  ته به هه  
  زی له ی حه وه ند یان ئه مه وه ک ده یه نه که سوفه یله زموونی فه ئه مان که ، ئامری پوانه وه مه رو ئه سه له

.  ڕزلنانه  
 چ ئامرک؟ 

ستت؟  وه کانیش ڕاده گه به ر سه مان له که ره پوه  کرد، که مان نه وه ئایا باسی ئه. کان گه به  
. وابوو  
.  سوفه یله ش ئامری فه گه به  

                                                                                                      .                       وایه
 کرت گیرت یان ستایشی بۆ ده ی لده خنه ی ڕه وه بن ئه  که ری حوکمدانه ر سامان و قازانج پوه گه ئستا، ئه

.  یه که رسته په پاره  
. ڕاسته  

یان ستایشی بۆ  گیرت ی لده خنه ڕزلنانه ڕه  زی له ی حه وه ئه ربن تی  پوه وتن و ئازایه رکه ر ڕز، سه هگ ئه
. کرت ده  
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.  ڕاسته  
.......وان رن، ئه پوه  گه ن، هۆش و بهزمو کی ئه م مادامه به  

. تکر سوف ده یله ستایش بۆ فه  
  وایه رمانه روونیدا فه ده  ی هۆش له و مرۆڤه ئه.  هخۆشترینیان فربوون  رگرتنه چژوه  س جۆره و وابوو، له که

.  یه خۆشترین ژیانی هه  
. بینیت تکی تدا ده سته هز و ده  جۆره کات باسی خۆی ده مرۆڤکی زانا، که. ت وابتب بگومان ده  

نیت؟  م داده دووه  به ، چ خۆشی و جۆری ژیانک مه ای ئهدو  
.  زۆرتر نزیکه  وه خۆیه  له  چونکه نرت م داده دووه  به کات ڕزلنان ده  ز له ی حه وه هیان ئ  که ربازه دنیام سه

.  مه سیه  که نده مه وه و جۆری ژیانی ده چژ  
.  دنیام وایه  

 مپیکدا بۆ ی ئۆه شیوه  میان له سیه. زنت به ریش ده نادادوه رک دادوه  وه یانه ڕگه  له ن گه به دوو  مانه ئه
 نه کات تامیان ده  زاناکه  ی مرۆڤه وانه له  کان بجگه چژه.  ر دانراوه ڕزگارکه] ندی خواوه[مپکی  زیۆسی ئۆه

 و ئه  ینه یانخه واوی ده ته  وا به ست بت، ئهاش ڕ مه ر ئه گه ئه. نر سبهکو  وه وكبه پاک،  واوی ڕاستن و نه ته به 
.  الوه  

. م ستت تناگه به مه  له واوی ته م به ، به دروسته  
. یت گه ستم تده به مه  له  وه یته مییان بده م تۆش وه ت لبکه م پرسیارانه ر ئه گه هئ  

.  کانم ل بکه ، پرسیاره باشه  
؟  ستاوی خۆشی نیه ئایا ئازار دژوه  

.  وایه  
یاندا؟ کوردو نوان هه له  تیک نیه رووندا دت حاه ده ر سه ی به همنیه و ئه ئایا  
. وایه  
ت؟  چ ده وت که خۆش ده نه  زانی مرۆڤیک، که ده  

  وێ چ بیت؟ ته نازانم، ده
. ناکات  وه ست به هه وت که خۆش نه تاکو نه  سه و که ئه.  ش ساخی خۆشتر نیه له  له هیچ شتک  

. زانم ئستا ده ، ڕاسته  
؟  تر نیهشخۆ ئازارشکاندن  هایین، هیج شتک لن ژین ئازاردا ده  ی له وانه ئایا ئه  
.  م بیستوه وه ، ئه  وایه  

رگرتن و خۆشی  چژوه  ئازار و ناخۆشیدان بیر له  ی له مرۆڤانه و ئه دام ڕه باوه و له  ، که یه ی زۆرتریش هه نموونه
. ن بتڕزگاریا  مه و خه یان له یان بشکنن که چۆن ئازاره  وه نه که ده  وه نیا بیر له ، ته وه نه ناکه  

   . وه بته روونیان همن ده بن، ده رازی ده  وه ، به دروسته
. بت واوده خۆشی تیایدا ته  ست کردن به هه  دا، که سه و که ئازار له  بت به ده  یه وه م همن بوونه ، ئهها روه هه  
.  ته به هه  
. ردووکیان هه  بت به ر دهندک جا هه شی و ناخۆشیدا داماننانوان خۆ له  وابوو، همنی، که که  

. وت که رده واده  
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ردووکیان؟  هه  ببت به  هیچ کامیان نیهی  شته و گونجت ئه ئستا، پم ب، ده  
. ڕوونادات  وه دیدی من ئه به  
؟  نیه وا. رووندا نو ده له جون  له  ی جۆرکهشیان ناخۆ خۆشیها،  روه هه  
.  ، وایه به  

؟  وه نوانیانه  وته که ده  بوو، که نه  همنییه  ته و حاه ئه ردووکیان هه  ت بهب ی ده وه ئایا ئه  
. به  
؟  بوونی خۆشییه نه بوونی ناخۆشی و ناخۆشی ، خۆشی نهبین  وابوو، چۆن ڕاسته که  

.  ڕاست نیه  
  به. ناخۆشی  به  وه یشهناخۆش  دات، له خۆشی نیشانده  همنی به  وه خۆشییه  ی همنی له وه م نزیکبوونه به
. رناخات ش ڕاستی خۆشی و ناخۆشی ده وه رحاڵ، ئه هه  

. چم ، منیش وابۆی ده ڕاسته  
یان   بوونی ناخۆشی نیه ی نهخۆش  ی، که ڕه و باوه ئه  یته گه ده رناچن ده  وه ناخۆشییه  ی له انهو خۆشیی ، ئه بوانه

. تخۆشی نامن  نادات، که رهه ودا سه ناخۆشی له  
کرت؟  یدا ده په  هی و شیوه ک به خۆشییه  ؟ چ جۆرهوانمبۆ کوێ ب  

ست  هه  دا بهناوچوونی ناخۆشی ڵ له گه له بۆنکی خۆش.  ڕای من دروسته  دا بهبۆنکردن  له ،یی خۆش نموونه
.  ستدایه رده به هل  م جۆره ی زۆرمان له نموونه. نادات رهه سه  که مانی بۆنه نه  ئازار بهناخۆشیش یان . ناگات  

.  واوی ڕاسته ته به  
  بوونی خۆشییه اخۆشی و ناخۆشی نهبوونی ن خۆشی نه  ی، که خاه و ئه ر سه سدا له ڵ که گه وابوو، له که

. وین ڕناکه  
. وین ، ڕناکه دروسته  

تاکو   وه بنه چتریش دهن  گه روون ده ده  به  وه ستکردنه ی هه ڕگه  له ی و خۆشییانه موو ئه انکاتدا، ههم هه له
.  وه نه خه ناخۆشیمان دوورده له ک یه ڕاده  
.  ، وایه به  

ن؟  م جۆره به ؟ڕوان لکراون چاوه ن ده داهاتووشدا ڕووده ی له خۆشی و ناخۆشییانه و ئایا ئه  
.  به  
چن؟  چی ده زانیت چۆنن  یان له ده  

چین؟   وانه نا، ئه  
بن؟  ڕاست هه ا خوار و ژوور و ناوهسروشتد  له دایت ڕه باوه و له  
.  به  

  ر له گه ؟ ئه ژوور جووه و ره به  ، که دانیه ڕه و باوه له رخرت ڕاست سه ی ناوهش بۆ به  وه خواره  ک لهس ئایا آه
رزتر  شونکی به  له  ، که دانیه ڕه و باوه له] دیبت ژوورتری نه[ وه خواره  بوانته و ستت ڕاستدا ڕاوه ناوه

؟  دانراوه  
.ڕه باوه و ئه  گاته بگومان، ده  

؟  ی ڕاست نیه که ؟ ئایا بۆچوونه نزم چووه بۆ  وه رزه شونکی به  له ی ڕه و باوه ئه  اگاتهن  وه خواره  ینه ر بیبه گه ئه
.  ته به هه  
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؟  ڕاستدا نیه و ژوور و ناوه  وه ی خواره ارهب  ی له قینه زموونی ڕاسته ئه  و مرۆڤه ئه  ، که نیه  وه ئه ر به له  مه ئایا ئه
.  وه دنیاییه به  
 و ت ئه باره ن سهاکانی بت بۆچوونه یان نه قینه زموونکی ڕاسته ی ئه وانه ئه . رسوڕمان نیه ی سه ش جگه مه ئه

انن زهدوا ن گه دهک  ک یان ناخۆشییه خۆشییه به  ، که مان شوه هه به. يهم و کورتی تدا ن که که ی باسیده شتانه
  به  شه مه ئه ر به له . واویان نیه زمونکی ته ئه وان ئه .یشتون دوائامانج گه  به و و ناخۆشی ڕاستن خۆشی  وانه ئه

و  بینیبت نگی سپی نه سک ڕه که چت ده  وه ش له مه ئه. نن بوونی ناخۆشی داده نه  خۆشی به و چن فیۆ ده
. راورد بکات شیدا بهم نگی خۆه ڵ ڕه گه ش له ڕه  

رم  من سه  وه نه که بیرنه  یه م شوه ر به گه ، ئه وه وانه پچه  به.  رسوڕمان نیه ی سه جگه  مه م، ئه منیش ده
. سوڕمت ده  
؟  شدا نیه له له تای یان به تکی ناپی برستی و تینوتی حاه:  وه بکه  که هکش  ش بیر له م جۆره به  
  . یه، وا به

؟  رووندا نیه ده له تی ناپی ستی حاه زانین و ب هه ئایا نه  
.  ته به هه  
خۆی ترناکات؟ بت، خوات یان فرده ی نان ده سه که و ئه  
.  وه دنیاییه به  

کات؟  پده متر یان زۆرتر که  سه و که ربوونکی ڕاست ئهئایا ت  
. زۆرتر  

ڕ،  باوه  ؟ یان به وه نان خواردن و خواردنه  کات؟ تربوون به دهوان پ زۆرتر بوونکی ڕه تربوونک  چ جۆره
ندی  یوه شتک په ر هه:  ردا بده سه حوکمی به  م جۆره کردن؟ به کانی چاکه موو جۆره یشتن، زانین و هه تگه
.  ته، دروس وه شه وانه هپچ  به. چت ده  و بوونه له بت هه  وه گۆڕه نهمر، ڕاست و  نه] بوونکی[ به  

. زۆرتریشه  یه هه  وه گۆڕه شتکی نه ندی به یوه ی په وه ، ئه وایه  
  وه یه باره  زانین له  زیاتر له دا و شته بوونی ئه  شداری له به ، گۆڕه و نه  وه منته کو خۆی ده ی، وه شته و ئایا ئه
 ناکات؟ 

.  وایه  
؟  ڕاستریش نیه  

  . وایه
متر نابت؟  شی که که بوونه متربت ی که که ر ڕاستیه گه ئه  

. وابت  پویسته  
ی  وانه له متر ڕاستن که  یه هه  وه شه ترکردنی له  ندییان به یوه ی په شتانه و ئه  ، که ش دروست نیه وه ئایا ئه

؟  یه هه  وه روونیه ترکردنی ده  ندییان به یوه په  
.  وه دنیاییه به  
کات  تریشی ده ی شته و گات و ئه خۆشی پده ی تربکرت که سروشتیه  هپویستیی  گوره به وابوو، بوونک که

.  دروسته  وه شه وانه پچه  به . الی خۆشتره  
.  وایه  
ی  خانه  ته دوایی خراونه زم و ڕابواردنن ریکی به ، خه نیهدا ڵ چاکه گه یان لهکی زموونی هۆشه ی ئه وانه ئه
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تامی خۆشی  و وه ن، تاکو بیدۆزنه رزایش ناکه ماشای به ته . یه چ هه  وه یه وخانه ر و ئه سه ازانن له، ن وه ڕاسته ناوه
  ونه که ش ده قه شاخ و له  به. ن که و کاوژده  وه نه که شۆڕده  وه ریان بۆ خواره ڵ سه کو ئاژه وه. ن ناکه يشگۆڕ نه
  ونه که ده  کانیان کاتییه زووه ی ئاره وه هر ئ به له .ن بکه و خۆشیه تامی ئه ن یان ناده ڕگه. ی نزیکیان وانه ئه

  یت له کی تبکه رچیه هه ، مووی کونه هه  چت، که ده  یه گۆزه و له  انهس که  م جۆره ئه روونی ده. کدی کوشتنی یه
. و پنابت  وه ره ده  دته  وه کانه کونه  

. ژین ده  هم جۆر به  یت، که که کی ده ی خه باسی زۆربه سوکرات، تۆ زۆر جوان  
ری  نیا سبه ته ؟ڵ بکرت ناخۆشی و ئازاردا تکه ڵ گه خۆشییان له  سانه که م جۆره ئایا پویست ناکات ئه

خۆیان توشی شتی و  ؟رشانیان ناکات ی خۆشی و ناخۆشی په وه بناسن؟ نزیک بوونه  قینه خۆشی ڕاسته
ڕکرا  شه) ترۆی(  له هیلین ر سه چۆن له  وه گنه کان ده ره کو ستشه ن؟ وه زووی سکسیدا ناکه ئاره  یی له گومژه

ن؟ ڕ ناکه کدا شه ڵ یه گه زانین نابن و له مان نه مانیش توشی هه ئه  
زووی بۆ ڕزلنان  خۆی ترناکات؟ ئاره  مان شوه هه ؟ به تییه ی ئازایه رچاوه سه  روون، که ی ده شه به و ی ئه ئه

یشتن  تگهب  ش هانی نادات به مه برو توندی ناکات؟ ئه وتن فر زه رکه بۆ سه ش که زووه سودی و ئاره توشی حه
وتن بدات؟ رکه یداکردنی ڕز و سه وی په هه  وه و بیرکردنه  

.دات دا ڕووده شه و به ش له مه ئه   
ژر   له ن که لنان دهڕز  ز له رستن و حه په ی پاره وانه ر ئه گه ئه ین که ده  وه ر ئه سه خت له جه  وه دنیاییه به

کی ڕاست  یه یان شوه که خۆشیه بت هه  وه یانه باره  زانینیان له ون کانیان بکه چاودری هۆشیاندا دوای خۆشییه
.  خۆشی سروشتی باشترینه. سروشتی  بت به یان ده که خۆشیه. گرت رده رز وه و به  
.  ، بگومان، خۆشی سروشتی باشترینه به  

 ر هه. ن که فتار ده ڕه  رانه شی دادوه کانی دیکه شه به وت که فی ده لسه ی فه وه رکردنهشون بی ونرو کاتک ده
. ن که رزترین خۆشی ده به تامىستت و  ده کاری خۆی هه به  شه به  

. وایه  
.  وه ڕاست بدۆزتهكى  ت خۆشییه وا نایه داگیربکات، ئه  ی دیکه که نه الیه روون کانی ده نه الیه کک له یه ر گه ئه
.  ، وایه به  

ن؟  داگیربکه  ی دیکه که نه ن الیه وناده دوورن هه  وه و هۆشه  فه لسه فه  ی له شانه و به ئایا ئه  
. ن ده ده  وه و هه ، ئه دروسته  

؟  دوور نیه  وه مه یاسا و سیسته  له  دووره  وه هۆشه  ی له وه ئه  
.  ، دووره وه دنیاییه به  
؟  دوور نیه  وه هۆشه  زۆردار له  زووی سکسی و بوون به یا ئارهئا  

.  دووره  
.  یکهی نز لوه]  وه وانه پچه  به[کیش پاشایه ، و دانراوه بۆ ئه  ، که هدوور  وه و خۆشییه لهوابوو، زۆردار  که  

. وابت  پویسته  
. بت پاشا ژیانکی خۆشی ههزۆردار ژیانکی ناخۆش و   که ]ین گه ده  ڕه باوه و به[دا لره  
.  به  
؟  ژیانی پاشا ناخۆشتره  ند له زانیت ژیانی زۆردار چه ده  

م بتۆ پ .  
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  ژی و له ڕی خۆشی درۆدا ده په و زۆردار له. ناڕاست  ی دیکه که کیان ڕاست و دوانهک یه:  یه س جۆر خۆشی هه
  ۆردار لهز] واکاندا رمانه ڕیزی فه[نو  له. کان ساخته  یهی خۆشی کۆیله  به  خۆی کردووه . دووره  هۆش و یاساوه

.  وه نوانیانه  وته که یش ده، دیموکرات مه سیه  وه ئۆلیگارکه  
.  به  
و  یه م دانه سیه  دا ناژی، که کی ساخته ڵ فۆرمی خۆشیه گه مان ڕاست بت، ئایا زۆردار له که ر بۆچوونه گه ئه

یموکرات دت؟ پاش ڕاستی ئۆلیگارکی و د  
.  مه  ، سیه به  
.  دووره  وه خۆشی ڕاسته  له وابوو، زۆردار س جار زیاتر که  

.  دروسته  
.  تکی ڕووته خۆشی زۆردار ڕواه  وه م بۆچوونه له  
.  واوی وایه ته به  
. تی یه ک هه پاشایه  ، که جیاوازه  وه خۆشیه و ها، له روه هه  

.  دروسته  
د و بیست و  وت سه حه توانت بت، پاشا ده  وه یان بدۆزته که ژمریاری جیاوازییه  وت به هکک بی ر یه گه ئه

.  ناخۆشیدایه  له  نده وه زۆرداریش ئه .ژی ۆشی دهخ  نۆ جار زۆرتر به  
.  یره بۆ جیاوازی نوانیان سه  ژماردنه و ئه  
.  باره  و له یه قینه ژمریت ڕاستهیش بڕۆژ و مانگ و سا  به یان که یهجیاوازیر  گه ئه م به  
.  باره ، له به  
و   ر خۆشتربت، ئایا چاکه سکی خراپ و نادادوه ژیانی که  ر له روه هسکی چاک و دادپ ر ژیانی که گه ئه
ت؟  یه نهژماردن   له  ش شتک نیه سه و که یی ئه خشنده به  
.بت وابت ده  

 و له  نت، که یه گه ده  ره و نادادوه ری سود به ککمان گوتی، نادادوه یه  ، که وه ڕینه گه ده  خاهو  بۆ ئه  وه لره
.  ره دادوه  دایه ڕه باوه  
. وابوو  

. یشتوین ر تگه ر و نادادوه تی دادوه سته دهتی  چۆنیه  له  چونکه ین دا بکه سه که و ڵ ئه گه مشتوم له دا رهل با  
 چۆن؟ 

. روون بدوین دهر  سه له  نموونه  به با  
ک؟  یه چ نموونه  
، شیال و سربیرۆس پک چمیرا  له . هی کۆندا باسکراو فسانه ئه  ی له ره وه و زینده کو ئه روون، وه ی ده نموونه
.  یان زۆرتر سروشتی جیاوازیان تدایه دوو ،ن یان زۆرشتی تر هه  هاتوه  

.  باسکراوه  شتانه  و جۆره ئه ، به  
. یانگۆڕت زووی خۆی ده ئاره  به . یه و دڕنده  یه ی هه ره سه  فره  ، که وه بکه  هو دو له بیر  
  نگ ئاسانتره ڕه  له  وه ڕازانه  کی وشه م مادامه به. ی بکشت که توانت ونه ت ده ندکی بلیمه رمه هونه  وه ئه

.  یه هه  یه و دڕنده گریمان ئه  
.  بچوکتره  که دوه  له  که و شره  که شره  له  که ی مرۆڤه ونه.  وه ی شر و مرۆڤکیش بکه شوه  له بیر  
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. م کانیان بۆ دروستبکه ره یکه توانم په ، ده ئاسانه  وه ئه  
. بن وره گه  وه پکه با و  بنوسنه  وه رسکیان پکه ، ههنجا ئه  
. شم کرد مه ئه  

نیا  ماشای بکات ته ی ته وه ئه.  که شر و دوه  وه ناوه  له .بت هیان ه که ی مرۆڤه رسکیان شوه هه  وه ره ده  با له
. بینت نه  ی دیکه که ببینت، دوانه  که ی مرۆڤه شوه  
.  باشه  
ری سود و قازانج  دادوه  به  سه که و ئه  ، که ودایه له  وه ، ئه یه هه  م مرۆڤه ری سودی بۆ ئه ر بین، نادادوه گه ئه
نی  میش، الوازکردنی الیه دووه. هز نابن نت، تریان ناکات، به یه ی ناگه وه ی ناوه که شرهو   که دوه  به

راز  هاوته  نه س الیه و وت ئه م، نایه سیه.  که نی دو و شره و الیه ره لکشکردنتی به په  سه و که تی ئه مرۆڤایه
. کتر بخۆن  تاکو یه دات، رده کیان به یه ، له وه وانه پچه کو به به بکات،  

. ن ن واده که ری ده ی ستایش بۆ نادادوه وانه ئه ، به  
نی  م، الیه که یه  که ؛ نیه  وه ستیان ئه به مه  یه هه ری سودی ن دادوه ی ده وانه ، ئه وه کی دیکه الیه له م به

گرت؛  دا ده ی دیکه که نه ر دووالیه سه  بهت  سته ده] دروستمانکرد  ندشه ئه  ئستا به[ی سه و که ی ئه مرۆڤانه
بکات،   که ره سه  فره  چاودری دوه  ویستهویش پ کانتی ئه ه ک ئاگاداری ئاژهکو چۆن جوتیار م، وه دووه
رس  هه. الی خۆیدا ڕاکش  ش به که شره م، سیه ؛ دڕنده  دات ببن به یان پنه ڕگه و کان مای بکات ره سه
راز گرێ بدات؟  هاوته  وه پکه  هک نه الیه  
. ن ن واده که ری ده ی ستایش بۆ دادوه وانه ، ئه به  
ناڕاست و  ریش ستایش کردن بۆ نادادوه .ت هڕاست د کات ری ده ی ستایش بۆ دادوه وه ئه  وه که موو ڕوویه هه  له

ی دژی  وه ئه.  گۆیهری ڕاست  ری دادوه یشکهیاندن بدوین، ستا یان سودگه  خۆشی، چاکه  له  گرنگ نیه.  درۆزنییه
.  ستاوه وه ڕاده و خۆشی نازانت دژی چ  نیه  وه سته ده  ی به گه به ستت وه ڕاده  
.هیچ نازانت  سه و که ڕای منیش ئه  به  

 ی بناخه  بت به ده  مه ئایا ئه . ین بکه  ی ئاڕاسته م پرسیارانه ئه .ین ڕازی بکه  سه که و ئه ین وبده هه ، با باشه
و   وه که مرۆڤانه  نه تی الیه سته ژر ده  ینه بخه  که دڕنده  دوه  ودایه له  اکه؟ چ و خراپه  ی چاکه وه جیاکردنه

؟  هی وه وانه پچه ش به خراپه  
یان نا؟   ڕازییه  م بۆچوونه ئایا به  

. بت من بگرت ڕازی ده وێ لهر گ گه ئه  
  وتنی ز و زیو به ستکه ده  ین چۆن مرۆڤک سود له که شی لده پرسیاره و دا، ئه گفتوگۆیهم  ڕۆشنایی ئه ر به  له

  به  کهکو کۆیله  کانی خۆی، وه اوکک منداهب  دایه ڕه باوه و گرت؟ ک له رده ی وه که مرۆڤانه  نه کردنی الیه کۆیله
؟ رگرت بفرۆشت، سود وه  سکی دڕنده که  

کو  ش وه مه ؟ ئه ناس فرۆشتوه کی خوانه یه دڕنده  شی خۆی به ی پیرۆزترین به وه به ن اری ناکهکی تاوانب ئایا خه
  )53(؟  وه ی گۆڕییه که گیانی مرده  ی به که ملوانکه  ، که ی ئریفیل نیه که کاره

-------------------------------------------------------                                                                         
           .دا کوژرا نگه جه و له و ستت دا دژی شاری تیبس ڕاوه که سه وت که ڵ حه گه له ی ڕازی کرد که ک مرده یه لوانکهم ئریفیل به) 53(

)رگ وه. (26 -326چیرۆکی ئۆدیسای هۆمیرۆس :  بوانه           
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.کارکی ترسناکه  وه ی، ئهبگومان، گالوکۆن گوت  
تی زۆری  سته و ده  بووه  وره گه ی ناخی زۆر یه دڕنده  و دوه ئه  تاوانبار ناکرت، که  وه  به ڕه ئایا مرۆڤکی به 

؟  پدراوه  
. وایه  ئاشکرایه  

؟  داوه  که شرهنی  الیه  به تی زۆریان سته ی ده وه تاوانبار ناکرن به نق و ملھوڕ ی دڵ ڕه وانه ئایا ئه  
. وایه  
  وه ئه ر به و له  که شره  نه گوێ ناده کراون تاوانبار نه  وه ریکی ڕابواردنن، به و خه  رمه ی دیان نه وانه ئه

 ترسنۆکن؟ 
.  ڕاسته  

ژر   ۆتهخست  وه الوتیه  روونیان له تی ده ی ئازایه رچاوه ی سه وه کراون به ن تاوانبار نه ی کۆیله وانه ئه
. یمون مه  بوون به  وه شره  له  که بۆ ترکردنی دڕنده و  که تی دڕنده سته ده  

.  ڕاسته  
کرت؟  ست ده ماشای کرکاری ئیشی ده ته  وه چاوی نزمه بۆچی به  

کات؟  تی ده خزمه و بگرت] روونی ده [ی  که دڕنده  ر دوه سه ت به سته ناتوانت ده  ، که نیه  وه ئایا هۆی ئه  
.  یه وانه هل  
ستی  ده ژر  تهبت بچ وایی بکرت، ده رمانه فه  ی تدایه که ی دوه و مرۆڤه کو ئه ، وه م مرۆڤه ی ئه وه ئه بۆ
بت  ده  لهکۆی ؛ین ده  ودا، که له  ئمه.  رابوه رقه تیایدا به  که پیرۆز و چاکه  نه یهال  ، که وه سکه که
م  دابوو به ڕه باوه و ها تراسیماخۆس له روه هه.  نیه  که تمان ئازاردانی کۆیلهس به وایی بکرت مه رمانه فه

. دار بت تمه سته هۆش ده  پویسته  چونکه توایی بکر رمانه بت فه ده سک موو که هه  یه شوه  
. یت ، تۆ ڕاست ده به  
ب دانانی  به  ئمه. شه خواستی ئمه کانمان منداهواکردنی  رمانه فه  ها، له روه هه.  ئامانجی یاسادانانه  مه ئه
  مه پاش ئه.  شاردا وایه  ش له مان شوه هه به. ست بن ربه ین سه یان ناده ڕگه وان ئه ستورک بۆ ده
. ین ده یان ده که ستیه ربه سه  

. بت وابت ده  ئاشکرایه  
ر  گه ئه  یه سک هه ود و قازانجیان بۆ کهس  زارانه مهر یی و کاری شه ڕه هب ری وابوو، گالوکۆن چۆن نادادوه هک

یدا بت؟  په  تیشیان لوه سته ی زۆر و ده پاره  
.  وایه  

ستی  ی هه وه درابت؟ ئه ری سزانه سه له و کرابت ستی پنه ی هه که رییه ر نادادوه گه ئه  یه چ سودکی هه
مرۆڤ  و به  وه بته ی همن ده که دڕنده  نه الیه درت ت و سزادهکر ستی پده ی هه وه ئه. بت خراپتر ده  کراوه پنه
  یه خۆشه نه  شه و له کو ئه وه. ڕت گه دا دهنری و زانی دوای دادوه خات، به رده ی خۆی ده که چاکه  نه کرت؟ الیه ده

. ندروست شکی ته له  بت به و ده  وه بته چاک ده  
.  وه دنیاییه به  
؟ ڕز بۆ فربوون  روونی نیه ی باری ده وه ودانکی بۆ چاککردنه موو هه هه یشتن ن بیر و تگه سکی خاوه که

 دانانت؟ 
.  وایه  دیاره  
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  راز ناکات؟ شی هاوته روونی و له نابژرت؟ باری ده ندی هه م، ئایا ژیانکی مامناوه دووه
. کرابت  ۆسیقا و هۆنراوهڕاستی فری م  ر به گه ئه کات ده  وه ئه  وه دنیاییه به  
  مژانه خۆی نادات گه  به  ڕگه .کات ک دروستده رازییه هاوته ، مان شوه هه به ،و سامانیشدا  ی پاره وه کۆکردنه  له

. وت و سامانکی زۆر بکه  دوای پاره  
.  دروسته  

 و پاره و یپارزت م یان زۆر ده کی که یه پاره  به .ت زیانی پبگات نایه .کات ی ژیانی ده که ستوره وی ده یه په
. نت دا داده م پناوه ی له که سامانه  
. بکات  و کاره ، ئه پویسته  

هیچ  .سکی چاکتر که  ن به یکه ده  کات، که ده  کارانه و ئه. کات زلنان دهڵ ڕ گه له  ه ، مامه مان شوه هه به
. نت یه روونی بگه ده  شتک ناکات زیان به  

. شداری کاروباری ڕامیاری ناکات بت به  مرۆڤه و ئامانجی ئه  وه ر ئه گه ئه  
ی خۆیدا  که وته  م له به. چت و ده ی له که ی ڕژمه شوه  دا، که شاره و تی له تایبه  کات، به شداری ده نا، به
. کات کاری ڕامیاری ناکات نگکی پیرۆز بانگی نه تاکو ده  
شونکدا هشتا  هیچ  و له دایه بیری ئمه  له  ، کهدا شاره و نیا له ته  یه وه ستت ئه هب تۆ مه. م گه من تده

. کات شداری ڕامیاری ده به  بووه یدانه په  
ژی گوێ  دا ده و شاره ی ئه شوه  ی له وه ئه. یان نا بت هه  رهل  گرنگ نیه.  هشت هه به  له  و شاره منیش گوتم، ئه

. داتنا  شارکی دیکه  به  
. دام ڕه باوه و منیش له  
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  م یه شی ده هب                        
. یه رنج ڕاکش تر هۆنراوه موویان سه هه  له ، یه تی چاکی هه سه لک خه مان گه که من گوتم، بگومان شاره  

یت؟ که باسی چ ده: یو گوت  وه یهمی دا گالوکۆن وه  
،  روون ئاشکرایه کانی ده شه ها پاش دیاریکردنی به روه هه.  وه کاته السایی ده  بووین، که ڕازی نه  یه هۆنراوه و به
.  وه تبکرنه ڕه  پویسته  هۆنراوانه  م جۆره ئه بۆچوونی من  به  
؟  ستت چیه به مه  

.شونن ی ده وه بیرکردنه  هۆنراوانه  م جۆره بت، ئه نه  وه هیان باره زانیاری له ر ر بیسه گه م، ئه دهمن   
وێ چ بیت؟  ته ده نازانم  
شاعیرکی   چونکه  یه و ڕزم بۆی هه  وه خوندۆتهکانی هۆمیرۆسم  هۆنراوه  وه منداییه  له  نده رچه م هه من ده
. و ڕزی بۆ دابنین زۆرتر ڕاستیمان خۆش بوت  م پویسته به:  یه وره یای گهتراجید  
.  ڕاسته  

.  وه یته م بده م پرسیاره می ئه وه  یان باشتره  گوێ بگره  
؟  ت چیه که پرسیاره  

. من نازانم  ؟ چونکه گشتی چیه به  وه الساییکردنه توانیت پم بیت ده  
.بینت چاویان چاک ده  بینن، که دا شت ده وانه پش ئه  له  ی چاویان کزه وانه ندک جار ئه بۆ چی نا؟ هه  

. یت ماشای بکه ته م که تۆ ده  داوا له. م بکه  شته و باسی ئه م تۆدا رده به  م له ز ناکه م حه ، به ڕاسته  وه ئه  
نیی یان  ناوکی لده  شته ر هه زانیت کو ده وین؟ وه مان بکه که شون میتدۆده شدا یه وه م لکۆینه له وت ته ده

یت؟  گه ستم تده به مه ۆ لهت پویست ناکات  
. م گه من تده  

ر  به ز لهوتن و م ی خه جگه  نموونه بۆ. ین ستپبکه ده  وه رمانه وروبه ی ده شتانه و کک له یه  له وابوو، با که
. ستتدان ده  
. به  

. مز میان بۆ وتن و دووه ی خه ککیان بۆ جگه یه: ن هه  النه لوپه م که دا دوو فۆرمی ئه لره  
. وایه  

ڕت؟   بگه] پش دروستکردنیان[وتن و مزدا  ی خه جگه دوای فۆرمی به]  که دارتاشه[ینب  ئایا ئاسایی نیه
. دروست ناکات  شته و سازک فۆرمی ئه زانین هیچ پیشه ده  ئمه  

.  دروسته  
؟  چیه  سازه و پیشه ئه  

.  وه کایه  هنته هش د کانی دیکه کان و پیشه شته موو ی هه وه ئهکام؟   
. یت که تۆ باسیده  ، که کیشه و زیره  یره سه  سه و که ئه  
موو  توانت هه و ده ئه. یر دابنیت ک و سه زیره  به  سازه م پیشه تاکو ئه ،م ده ، ئستا هۆی زۆرترت ده برکه سه
خیش  رزه ئاسمان و جیھانی به ان،وی، خۆی  و خواک وی، زه رزه کانی سه ره وه ک و زینده کان و ڕوه له لوپه که

. دروستبکات  
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.  که ستی زیرهاڕ  به  
دروستبکات؟   شتانه موو م هه ئه بت سازک نه دای پیشه ڕه باوه و تۆ پم ب، له. یت که ڕم پنه باوه  یه وانه له

بتوانیت   خۆت، که بۆ  وه ۆزیتهک ناد یه ناتوانت؟ ئایا ڕگه  وه کی دیکه الیه توانت و له دهو  ئه وه که الیه یان له
یت؟  کان دروست بکه شته موو هه  
؟  که یه چ ڕگه  وه ئه  

ڵ خۆتدا  گه ک له یه ر ئاونه گه یت ئه زۆر شوندا بیکه  توانیت خرا و له تۆ ده:  خت نیه ی کارکی سه وه دۆزینه
ی کان له لوپه ، کهک کان و ڕووه ره وه یندهوی، ز ان و زهمکانی ئاس نه خۆر و ته  دا  که نوئاونه گریت، له هه
. بینیت ست و خۆت ده رده به  
. کان نین ڕاسته  م شته بینم، به دا ده که نو ئاونه له  شتانه و  ئه،  به  

  کاری دته ندی شوه رمه دام هونه ره و باوه له. رخست مانت ده کی گفتوگۆکه ره ستی سه به تۆ مه! چاک بۆی چویت
؟  نیه وا. ] یه وه سته ده ی به که ئاونه  که[ وه سازه م پیشه هڕیزی ئ  

.  ته به هه  
و  ئه چۆنک بت ر م هه به. ڕاست نین هنت ند دایانده رمه ی هونه شتانه و ئه  یت، که دام ده ره باوه و له
. ی نوستن دروستبکات جگه] رییدا مکی هونه رهه به  له[توانت ده  

.  یه که دیارده کات ی دروستیده هو ، ئه وایه  
ی  بوونی جگه  ناتوانت فۆرم دروستبکات، که  ی، که و خاه ئه  یشتیته گه ؟ تۆ پشتر نه که ی دارتاشه ئه
؟  وتن نیه کی خه یه نیا جگه کات ته ی دروستی ده وه کات؟ ئایا ئه ر ده مسۆگه  که وتنه خه  
. م گوت وه ، من ئه به  

کو  ، به نیه  که ڕاسته  شته  وه کایه  یھنته ی ده وه ئه کات دروستنه  که وتنه ی خه جگه و بوونی ر ئه گه ئه ئستا
درۆ ناکات؟   یه که ڕاسته  کات شته دروستی ده  که ی دارتاشه وه ئه سک بت ر که گه ئه. تی یه که هدیارد  

. نن درۆزنی داده  به ون بکه  م بۆچوونه ر شون ئه گه ، ئه وه مه الی که به  
؟  کیه  وه ره بزانین السایی که وه، یه م نموونه له با  

.  باشه  
: یه وتنمان هه ی خه س جۆر جگه] دا یه  م نموونه له[ ئمه  
ت؟ دروستی کردب  سکی دیکه دای که ڕه باوه و له.  خوا دروستی کردووه  ، که وتنه ی خه میان بوونی جگه که یه  
.خر نه  
. کات دروستی ده  که م، دارتاشه هدوو  
.  وایه  
؟  نیه وا. کات دروستی ده] کدا تابلۆیه  له[ که نده رمه م، هونه سیه  
.  وایه.  به  
. کات وتنمان بۆ دروستده ی خه جۆرک جگه ، که نده رمه و دارتاش و هونه ، خوا م سییانه کک له یه ر هه  
. ن که ، س جۆر دروستده به  

سروشتدا   وتنی له ی خه ک بوونی جگه نیا یه پویستی زانی ته  یان به یویست ی خۆی نه وه ئه ر به لهخوا، 
.رگیز نابت خوا دروستی کردبت و هه  ترمان نیهفۆرمک زۆر  له.  وتنه ی خه جگه فۆرمیش  مه ، ئه دروستکردوه  

؟  وایه  مه ۆچی ئهب  
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ی  جگاکه ردوو هه  له  دات، که ده رهه میش سه تبکات، فۆرمی سیهوتن دروس ی خه ر دوو جگه گه ئه  نکهچو
. وتن ی خه فۆرمی جگه  بت به ده  که ک دووانه نه م ی سیه دا جگه ته م حاه ، له یه پشوتردا هه  

.  ڕاسته  
. وتن ی خه ک جگه وتن، نه ی خه ری فۆرمی جگه ستکه و در  یویست ببت به زانی، ده ی ده مه ڕای من، ئه  خوا، به  

. ته به هه  
سروشتی؟  ینهراهد ی ناوی بنین که زده حه  
.  کانه موو شته ری هه ریدکه سروشت ئافه  به  چونکه گونجت بۆ خوا ده  و ناوه من، ئهڕای   به  
؟  وتن نیه ی خه ری جگه ؟ دروستکه که ی دارتاشه ئه  

. ره کهتدروس  
ان دروستناکات؟ ک شته  رانه م دروستکه هکو ئ ش، وه که نده رمه ی هونه ئه  
.خر نه  
کات؟  ده  که وتنه ی خه جگه  له ی چی ئه  

.  باره  ند له رمه هونه  له  م ناونانه ڕای من، ئه  به.  وه کاته کان ده ره السایی دروستکه و ئه.  وه کاته السایی ده  
  می شته ڕیزی سیه  وته که ی ده که مه رهه به  که دانانیت،  وه ره السایی که  به  سه که و باشه، تۆ ئه
؟  وه کانه دروستکراوه  

  .  وه دنیاییه به
  ؟ تراجیدیش دروست نیه] رکی نوسه[بۆ  مه ئایا ئه

؟  ره و السایی که  وه مه ڕیزی سیه  وته که ، ده وه دنیاییه به  
. وت که رده واده  
  و السایی شته ، ئهپم ب  وه کارییه ندی شوه رمه هونه ی باره  ستا لهئ.  وه کانمان دۆزییه ره السایی که  ئمه

؟  وه کاته کان ده دروستکراوه  له لوپه یان که کان سروشتیه  
.  وه کاته کان ده دروستکراوه  له لوپه هالسایی ک  
. دنیابیت  وه له  پویسته  

. م ؟ من تناگه یه ستکت هه به چ مه  
  رجاره یت هه که وتن ده ی خه ماشای جگه ته  وه الکانه  یان له  وه پشته  ، له وه پشه  کاتک له:  هی مه ستم ئه به مه

وت؟  رناکه جیاواز ده  
نابت؟   تکی دیکهش موو بۆ هه  مه ئایا ئه  

.  ک شته یه ر م خۆی هه وت، به که رده جیاواز ده  ، وایه به  
کو  وه  دات، که مان نیشانده شته و کات؟ ئایا ئه کاری چ ده شوهری  هونه: ش هی م نموونه ئه  وابوو، بوانه که

مکی  رهه هوت وابت؟ ئایا ب که رده ده  ناسنت، که پده  یه شوه و مان به شته و یان ئه  ک شته تی و یه خۆیه
؟  وه کاته یان السایی ڕاستی ده  ری ڕاستی ناسه هونه  

. دات کان نیشانده دیارده  
 ر به له] ن که ڕاسته  شته[ی وانیش ونه ئه  ن، که خه رده کان ده نه نیا الیه ته.  دووره  وه ڕاستیه  له  وه السایی کردنه

 کات ک، دارتاشک یان شتکی تر ده چیه دک تابلۆی پینهن رمه هونه  نموونه بۆ. توانت زۆرشت بکات ش ده مه ئه
ندکی چاک بت  رمه ر هونه گه ئه شدا وه ڵ ئه گه له. بت نیاری ههزا  وه هم پیشان ی ئه باره  ی له وه ب ئه به
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.  زانن شتکی ڕاسته ر دارتاشک ببینن، واده سه ی له تابلۆکه  وه دووره  له  مژه سانی گه مندان و که  
.  ته به هه  
  واوی له کی ته زان و زانیارییه ک ده یه پیشه  موو جۆره هه ، سکی بینیوه که  گوایه کک بت کاتک یه ر هه
  به  سه م که ئه.  تاندووه ه یخه رک هه و جادوگه  یه ساویلکه دام ڕه باوه و له.  یه هه  وه شتکه موو ی هه باره

.  وه کدی جیا بکاته یه  له  وه سایی کردنهال وزانین  انت زانین و نهخۆی ناتو  نت چونکه زاناترین داده  
. ڕاسته  وه ئه  
 موو هه ن شاعیر ندک ده هه:  یه مه ئهشی  هۆکه.  هۆمیرۆسه  شی، که که ره ر تراجیدیا و ڕابه سه نجا دینه ئه

  بت زانیاری له ده کی نایاب بنوست یه چاک هۆنراوه ر شاعیرکی گه ن، ئه ها ده روه هه. زانت شتک ده
م  ی به وانه بزانین، داخۆ ئه  پویسته. گینا ناتوانت بنوست ئه کات، باسیانده  بت، که هه  وه شتانه و ی ئه باره
ڕیزی  ش له نهما رهه و به تنراون، ئه ه خه و هه  کانیان بینیوه ره السایی که  وه نه که شاعیر ده  بیر له  جۆره
. یان ڕاستن نرن مدا داده سیه  

. بزانین  وه ئه  پویسته  
  پش شته  بخاته  که شی دروستبکات، کۆپیه که شتکی ڕاست و کۆپیه نتسک بتوا دای که ڕه باوه و له

؟  وه که ڕاسته  
.خر نه  
دا پاش خۆی شتی چاک  وی ده و هه  وه کردنه ده نه السایی کان بناست ڕاسته  و شته ر ئه گه دیدی من، ئه  به
. تاکو ستایش بکرت ج بھت به  

ش  کانی دیکه ۆس و شاعیرههۆمیر  داوا له.  یه های جیاوازیان هه سود و به  هشتان و ئه  تام چونکه گه  منیش له
،  وه ره السایی کهیان    وان پزیشکه کک له ا یهئای ،ین ناکه  و پرسیاره ئه. ن مان بۆ بکه م پیشانه باسی ئه ین ناکه

سکلیپوس  کو چۆن ئه یان وه خۆشک بکات ی نه سکلیپیۆس چاره هکو ئ تی، وه یان نوێ توانیویه شاعیرکی کۆن
ی  باره ت له نانه ته . کردووه فری پزیشکی ک خوندکاری ش کۆمه که ی خۆی فری پزیشکی کرد، شاعیره که کوڕه
ی گرنگترین و  رباره هۆمیرۆس ده  کردنی پرسیار له م ئاڕاسته به. ین پرسیاریان لناکه ، وه شه کانی دیکه پیشه

:  بکرت و بین  وایه ڕه کات خۆی باسیانده  ک، که دنی خهفرکرکان و  ڕژمی شاره نگ و جوانترین شت، جه  
،   میش دابنیت ڕیزی دووه  خۆت له و بیت نه  وه ره السایی که می ڕاستیدا ڕیزی سیه  ر تۆ له گه ئه هۆمیرۆس
 ،کو سپارتا کات، وه وی تۆ ده یه و په  ی تۆی تدایه وه ر ئه به چ ڕژمی شارک له  وه یته ڕوونیبکه توانیت ئایا ده

ش بۆ سۆلۆنی  سیسیلی بۆ کارنۆداس و ئمه وله ئيتاليا ی  وهئهکو  وه ،ک؟ چ شار  رگۆس، چاکه ر لیکه به هل
دام  ڕه باوه و توانت ناوی شارکمان بدات؟ له و ده نت؟ ئایا ئه ند داده و سودمهیاساساز  نین، تۆ به داده
)54.(نی بۆ دانان یه و پله کانیش ئه دهری هۆمه ،ت نانه ته. تناتوان  

وای  ی هۆمیرۆس پشه وه ئه ر به وتبت، له رکه نگکدا سه جه  می هۆمیرۆسدا له رده سه  له  وه دۆزیته شارک ده
ی بووبت؟  واکه رمانه یان ڕاوژکاری فه  بووه  
  . نیه

کارسیسی نه بۆ تالیسی میلیتس و ئه  وه ڕننه یگه ی ده جۆره و به  یه هه  چ داهنان و بۆچوونکی زانستیانه  
  -------------------------------------------------------------  
)رگ وه( . وه ک خوندۆته کانی هۆمیرۆسیان بۆ خه ڕاون و هۆنراوه کانی یۆناندا گه شاره  بوون به سانه و که ئه کان ریده هۆمه) 54(  
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)55(بت؟   وه ره سه  ، ناوی هۆمیرۆسی بهسیتیسن  

. خر نه  
  کانی بۆ ئمه کو پیتاگۆراس بۆچوونه کات، وهب  رده روه کی په خه  وی داوه و هه  ربووه ئایا هۆمیرۆس فیرکه

  )56(؟  وه مابته
. ون که کانی ده کی شون  بۆچوونه خه و نرت مۆ ڕز بۆ پیاگۆراس داده تاکو ئه   

  بیستومانه  وه ی هۆمیرۆسه باره  ی له و چیرۆکانه ر ئه گه ئه. هیچ نابیسین  وه ی هۆمیرۆسه باره  له  م جۆره هب  ئمه
.  داوه خی پنه بایه  نده وه ی ئههاوڕ یت کریۆفیلۆس نانه ، ته سک بووه که  ین چ جۆره گه ڕاست بن، تده  

کاسانکی   کی فربکات، بیانکات به ر هۆمیرۆس توانیبتی خه گه م گالوکۆن، ئه به.  مان بیستوه و چیرۆکانه ئه
نا؟  ده ویست و ڕزیان بۆ دانه ده س خۆشی نه که بوبت، ئایا زۆر نه  وه ره چاکتر و السایی که  
ن،  کی و فریان بکه رخه سه  نه بکه کار توانن ش ده ۆسی سوس و زۆری دیکهبدیرا، پرۆدیسی پرۆتاگۆراسی ئه

  )  57. (کۆڵ بیانگن  کی به خه و ن ۆیان دروستبکهڕز بۆ خ
ی  که شاره  له  وه ڕزه ؟ ئایا به وه سوڕانه دهوشار  م شار بۆ ئه له  بووایه ر هۆمیرۆس و هزیۆدیش سودیان هه گه ئه

کرا؟  ده تیان نه خزمه خۆیان  
. ت دروسته که ڕای من، سوکرات، بۆچوونه  به  
و  ناسن کۆپی ڕاستی ده  وه هۆمیرۆسه  کان له وه ره السایی که  شاعیره  ، کهننی یه بگه  مهئاکا و وابوو، خۆمان به که
کاری  ندی شوه رمه ت هونه باره پشتر سه له چت ده  خاه و ش له مه ؟ ئه ن ڕاستی نیه که ی باسی ده وه ئه

  . کات چیمان بۆ دروستده تابلۆی پینه تب هه  وه چتیه ی پینه باره  زانیاری له ی وه ب ئه  به  باسمانکرد، که
. ڕاسته  
 چین  وانه ی بزانت ئه وه ب ئه  و به ئه. هنت کارده ی به که رییه هونه  نگ بۆ ونه کو ڕه ، وه و گوته  وشه شاعیر

  ی دیکهیان شتک نگ چتی و جه زانن چاک باسی پینه کو خۆی، واده ، وهزان سانی نه که. هنت کاریانده  به
 ی که ر هۆنراوه گه ئه. کات یاندهدات و ڕیز کانی ده وشه  نگی مۆسیقی و هارمۆنی به ده  ها شاعیر روه هه. کات ده
. ردت سه ی بهچزانیت  ده  وه یته ووتبکهڕ  مانه له  
.زانم  ده  
؟ جوانیش و نه  چاکه  نه ،ڕوات پیری ده و ره به  ناچت، که  و الوه اوی ئهچ مو ده  ش له مه ئه  

--------------------------------------------------- 
  گوایه. نرت ی ڕۆژئاوا داده فه لسه ری فه سوفی یۆنانی و دانه یله م فه که یه  و به  می پش زاینیدا ژیاوه شه ی شه ده سه  تالیس له) 55(

 ، به می تالیسه رده هاو سه  کارسیس، که نه ئه.  ن داناوهتی بوون و گۆڕا ڕه بنه  ئاوی به. ناکانی یۆنانزاوت  حه  له  کک بووه یه
)رگ وه.(نرت کان داده ندازیای یۆنانیه ری زانستی ئه زرنه دامه   

  نی بیست سایدا له مه ته  له. نرت می سوکرات داده ده سهرسوفی یۆنانی پش  یله ناودارترین فه  به) ز.پ 495 -570(پیتاگۆرس ) 56(
الوان شونی   کی زۆر له یه ژماره . زراندوه وشتی دامه فی و ڕه لسه کی فه وێ کۆمه له .شاری کرۆتۆن  ڕوویکردۆته  وه سهۆی سام دوورگه

)رگ وه( .وتون که  
ری  مرۆڤ پوه" ، که ناسراوه  یه گوته و و به  تییه فسه سوفی سه یله ناودارترین فه) زپ   420 -490(بدیرا رۆتاگۆراسی ئهپ) 57(
. نازانت  ی بوونی خواوه باره  تی زانینی سنوورداره هیچ له سته ی ده وه ئه ر به له مرۆڤ  شدا بووه ڕه باوه و لهو  ". کانه مووشته هه

ک کاری  یه ماوه.  دا ژیاوهمی پش زاینی ی پنجه ده سه  له  ،یه ته فسه ی سه فرگه  به ر ی سه سوفکی دیکه یله پرۆدیسیۆسی سیۆس، فه
)رگ وه( . ند داناوه خواوه  خشی به شتکی سود به موو و هه  بووه بوونی سروشت هه  ڕی به باوه.  یبلۆماسی پدراوهد  
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  واوی وایه ته به
ی بوون  نیا دیارده ته .نازانت  وه ی بوونه باره  هیچ له  وه ره که ، السایی وه ش بکه م خاه بیر له ئستا.

؟  نیه وا. ناست ده  
.  به  
. هین چی جنه  نیوه  به  که باسه  وابوو باشتره که  
  . وام به رده به

. کات مان بۆ ده ئاژه وو لغاوی کاری تابلۆی جه ندی شوه رمه گوتمان هونه  
.  به  
ن؟  که دروستیان ده ریش چی و ئاسنگه پینه ش مانه ئه  
. ته به هه  

ر  چی و ئاسنگه پینه توانین بین ؟ یان دهکرن چۆن دروستده ڵ اوی ئاژهو و لغ زانت جه ده  که نده رمه ئایا هونه
؟  یه که سپ سواره کرن ئه ت چۆن دروستدهسک بزان نیا که ن؟ ته نازانن دروستیان بکه  

.تام گه له  
ناگونجت؟   کانی دیکه شته موو بۆ هه  مه ئایا ئه  

کو چی؟  وه  
میان السایی  هنت، سیه کاری ده میان به کات، دووه میان دروستی ده که یه: ن س هه شتک س که موو هه بۆ
].کات کۆپی ده[ وه کاته ده  
.  به  

ی  شوه ندی به یوه ک، په یه وه رک و کرده وه لک، زینده لوپه موو که ، جوانی و دروستی هه ئایا چاکه
؟  سروشت پیاندراوه  به  ، که نیه  وه کارهنانه به  

.  وایه  
چ ت  ش ده که ره دروستکه  به .زمونکی زۆربت نی ئه خاوه هنت کاریانده ی به وه ئه  یستهوابوو، پو هک
  باسبکات، که  سه و که بۆ ئه  که و خراپی شمشاه  توانت چاکه نک ده شمشاڵ ژه. یان خراپ  کی چاکهم رهه به

. گرت ی ده که سهپشنیار و با  ویش گوێ له ئه . ی دروستکردوه که شمشاه  
. ته به هه  

ت؟ ست نابه  که نه اڵ ژهدن و بۆچوونی شمشگانن سه هه  کات پشت به دروستده  که ی شمشاه وه ئایا ئه  
. ستت پشتی پببه  پویسته  

کاردت؟  یان باش به  چاکه کات ی دروستی ده وه زانت ئه ده  وه ره ئایا السایی که  
.خر نه  
  نازانت چاکه .کات دروستی ده  نیه  وه و شته ی ئه باره  زانیاری و بۆچوونی دروستی له  وه ره کهالسایی  وابوو که

. یان خراپ  
.  دروسته  

. ناست ی خۆی ده که مه رهه چاک به شاعیرکیش زۆر  
.م که زۆر  وه وانه پچه به  
و  بۆ ئه ش که وه السایی کردنه .ناناست  راپهو خ  و چاکه ئه.  وامه رده به  وه السایی کردنه شدا، له مه ڵ ئه گه له
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. وت که رده جوان و چاک ده ی هیچ نازانن سانه که  
.  ته به هه  
  نیه  وه شته و ی ئه باره  سودی له  کی به زانیارییه  وه ره السایی که  ، کهنهاوڕابی  خاه و ر ئه سه ویت له که رده ده

  شاعیره موو هه. ریناگرین جیدی وه به و یاریکردن  له  جۆرکه  وه ایی کردنهالس ،مان کات و هه  وه کاته السایی ده
. ن وه ره م یان زۆر بنووسن، السایی که که  گرنگ نیه تراجیدیاکانیش  

.  ڕاسته  
؟  نیه س جار دوور  وه ڕاستیه  له  یه وه م السایی کردنه ئایا ئه  

. ، س جار دووره به  
کات؟  ماندوو ده  وهش خۆی پ ندامکی له چ ئه  
؟  ستت چیه به مه  
. گۆڕت ده  وه ئمه  له ،ی دووری و نزیکی گوره به ،ی شتک واره قه:  یه مه ستم ئه به مه  

.  وایه  
 و کانی به نگه ی ڕه وه ئه ر به له ،ها شتک روه هه.  شدا ڕاست دیاره وه ره ده  لهو   وه مته چه نو ئاودا ده تک لهش

  نه هم الی ئه ر به له. ن گه ده  ئمه  به  م شوانه به ن ش هه زۆرشتی دیکه. قوپاو دیارنو   ماوه بینین چه ده  یه شوه
رییدا  مکی هونه رهه به  کان له نگه ڕووناکی و تاریکی و ڕه  روونی مرۆڤه ی ده نراوهت ه خه و زوو هه  الوازه

.روونمان ر ده هس  نه که کارده  رانه جادوگه  
. ڕاسته  

. روونه ی ده که کییه هۆشه  شه کاری به ،پوانیش کشان و ژماردن،  
. به  

مان  هه  له ،گۆڕن دا نه واره قه  ، بچوک یان له وره وت گه که رده پوت و بۆی ده کان ده شته ،شه م به کاتک ئه
. وت که رده شی بۆ ده که دژه  نه کاتدا الیه  

. به  
بن؟                نابت ههک کاتدا  یه  ک بووندا له یه  کان له دژه  نه ی الیه ڕه باوه و ئه  یشتینه گه پشتر نه ئایا له

.شیمان زانی یشتین، هۆکه گه  ڕه و باوه به  ئمه   
.  یدا ناکۆک نیه گه له  ، که ش نیه مان به هه  و ژماردندا ناکۆکه  ڵ پوانه گه رووندا له ده  ی له شه به و ئه  
.  استهڕ  
.  و ژماردندا ناکۆک نیه  ڵ پوانه گه له  ، که یه وه روونیش ئه شی ده کترین بهاچ  
.  وه دنیاییه به  

. دوورن  وه ڕاستیه  گشتی له به  وه کاری و السایی کردنه ری شوه گوتم هونه  ین، که بگه  م خاه وت به مه من ده
  شه م به ش له وه نزیکبوونه.  ش هۆش نیه شه به و ئه.  یه هه  وه ونهرو شکی ده به  ندی به یوه په  وه کردنهالسای

.  ئاکامکی چاکی نیه  
.  ڕاسته  

  هنته شتی نزمتر ده .بت دا جوت ده ڵ شتکی نزمی دیکه گه و له شتکی نزمه  وه السایی کردنه وابوو که
. م رهه به  

. وت که رده واده  
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؟  ی نیه ته سه م خه ش ئه ی هۆنراوه ؟ ئه دروسته  وه نهنیا بۆ السایی کرد ته  مه ئایا ئه  
. بت ههی  ته سه خه م ئه ش هۆنراوه  یه وانه له  
. ر گه ینه  مان بخه گه به دا کاری و هۆنراوه ری شوه هونه نوان له  وه م لکچونه له  ر حاڵ نابت ئمه هه به

  شکی نزمه بزانین به با. بت ی تدا دروستده هۆنراوه  ین، کهروونمان بدو ی ده شه و به وخۆ له ڕاسته  پویسته
 یان نا؟ 

.  ، پویسته به  
بردا  ژر زه یان له کان زووی مرۆڤه ئاره  به  ، که وه کاته ژیانی مرۆڤدا ده  له  و ڕووداوانه السایی ئه  هۆنراوه
،  یه یان خراپتریان هه کاندا ژیانکی خۆشتر اوهاکامی ڕوودئ  له کانیش ها مرۆڤه روه هه.  وه کایه  ته هاتوونه

کات؟  مان بۆ ده باسی شتکی دیکه  هۆنراوه مه، له  ؟  ئایا بجگهتوشی ئازار بوون یان نا  
.خر نه  

توانینی و  بت ده شپرزه؟ یان  وه کو خۆی بمنته دا، وه جیاوازانه  م بارودۆخه نو ئه له توانیت ئایا مرۆڤ ده
  یشتین، که گه  و ئاکامه به  ئمه ،ڕای من به  نده رچه ؟ هه وه کو خۆی نامینته وه و ن ده ده رهه ناخیاسه  جیاواز له

. بۆچوون و توانینی جۆراو جۆر  له  پره ،ک کاتدا یه روون له ده  
.وابوو  

. ین بیرچوو باسیبکه  م شتکمان له که ستده م هه وابوو، به  
کو چی؟  وه  
  باوککی دیکه  له ی که ناوچوونی ماه لهی یان  که بیستنی مردنی کوڕه باوککی چاک به ،تمانپشتر گو له

. کات دا ده گه ی له ه همنی مامه  و به  ئارامتره  
.  وه دنیاییه به  

؟ وه م بکاته ی خۆی که که ئازاره ونادات می بۆ ناخوات؟ یان هه ئایا خه  
. کات میان ده دووه  

  به  تی یان، که کو خۆیه سانی وه نو که  له خۆڕاگربت، که دا که ئاستی ئازاره  له دات وده هه  اتهو ک ئایا ئه
؟  نیایه ته  

. تی کو خۆیه سانی وه که نو کاتک له  
. کدا بیکات نو خه له ت نایه ڕووی  له  کات، که ندک شت ده نیا هه ته  به  

.  ڕاسته  
ی  که شی بیری ئازاره که زمونه ستکردن و ئه هه .دا خۆڕاگر بت که م ئازاره رده هب له ن ده هانی ده هۆش و یاسا

. ن که و الوازی ده  وه نه خه ده  
.  ڕاسته  

ی  رچاوه سه دوو  له ی ڕه و باوه ئه  ینه گه دهن،  بده الی مرۆڤک هه ک کاتدا له یه له وستی جیاواز کاتک دوو هه
. رچوون ده  وه جیاوازه  

.  ته به هه  
وت؟  که شون یاسا ده ش وستانه و هه کک له یه  

 چۆن؟ 
  مه و نازانت ئه م، ئه به. بهم و ئازاردا خۆڕاگر و ئارام  ئاستی خه  ، باشتر له که مه  کاره و ئه ت یاسا ده
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 میش سیه. وت اکهرن باشتر ده  م کاره به  سه و که میش، داهاتووی ئه دووه . یه یان خراپی هه کئاکامکی چا
مرۆڤ   یه و شتانه م ڕگری ئه اریش، خهدواج .ربگرت جیدی وه  به کانی ژیان پویست ناکات ڕووداوه

. یانخوازت ده  
یت؟ که چ ده تۆ باسی  
 ر به  ینه بیخه و رین ی به ڕوه ین به وبده هه .دات ی ڕووده وه بت ڕازی بین به و ده  کو زار فدانه ژیان، وه

. گرین نه  وه مانه که شونی برینه  ست به هاوار ده گریان و  وتنا به که  له ،کو منداڵ با، وه. نایی هۆشڕۆش
. ین کانمان بکه تیماری برینه .ین بکه بیر  ت له فه زوو ئازار و خه ین خۆمان فر بکه  پویسته  

  . ژیاندا  ختی له به د بۆ به  یه باشترین چاره  وه ئه
.  ینهوت چاکتر که کی ده ی هۆشه شون پوانهدا  ئمه  له ی شه به و ها ئه روه هه  

. دیاره  
؟  ڵ و ترسنۆک نیه مه ، ته وه مانھته ودا ده کات، له لکشمانده م و ئازار په و خه ره ی به شه و به ئه  

. انبگوم  
  کییه هۆشه  شه به. کات خۆش ده  وه بۆ السایی کردنه  مینه زه  گره نه  و ئۆقره  چوه هه  شه م به ئستا ئه
ی  وه ئه. ن تناگه ش ل ی سانی دیکه که و  ی ئاسان نیه وه السایی کردنه  وه منته کو خۆی ده وه  ش، که که ئارامه

.  نیه وان شتکی ئاشنا بۆ ئه تی یه هۆش هه  
.  وه دنیاییه به  

ت، ک ب زیرهر  گه ئه.  وه ستته نابه  وه روونه کی ده هۆشهشی  به  به سروشت خۆی  شاعیر به وت که رده دا ده لره
  که نگینه ڕه  چوه هه  شه و به بۆ ئه.  وه هۆش نزیک بکاته  لهالی خۆیدا ڕاکشت، نابت خۆی  ر به ماوه وت جه بیه

.  ی ئاسانه وه السایی کردنه  چونکه  چاکتره  
.  ڕاسته  

ابلۆکانی کو ت کانی شاعیریش، وه مه رهه به.  وه کارییه ندی شوه رمه هن ڕیزی هه  ینه خه ده وابوو، شاعیر که
  وه ر ئه هب له.  یه هه  وه روونه شی نزمی ده به  ندییان به یوه په .دوورن  وه ڕاستیه  له کاری ندی شوه رمه هونه

 به  که نزمه  نه کوژێ و الیه دهروونیدا  ده  کی خۆی له نی هۆشه و الیه ئه. ین ریکه ماندا ده که شاره  له  پویسته
ی باسی  وه ئه .رناخات ڕاستی ده  چونکه نت کی داده ستورکی خراپ بۆ خه ها شاعیر ده روه هه. کات هزده 

اوازی ی بزانت جی وه ب ئه  به  ستت، که به روون ده ی ده نه الیه و پشت به.  گیراوی ڕاستیه رو وه کات سبه ده
.  دا بچوکه تکی دیکه و حاه  وره تکدا گه حاه  شتک له  دایه ڕه باوه و له  وک چیهو بچ  وره نوان گه  

.  ڕاسته  وه ئه  
توانت  چۆن ده  ، که کردووه مان نه نه و الیه باسی ئه.  مان تاوانبار کردووه وه السایی کردنه واوی ته  به  ئمه
. رت به  خراپه و ره سانی چاکیش به ت که نانه ته  

. توانت بکات ده  وه ئه  
گرین،  ی تراجیدیا ده هۆمیرۆس یان شاعیرکی دیکه  کاتیک گوێ له. بکات یان نا م کاره توانت ئه ده  بزانه

 ردرگرین چژی لوه  دات، ئمه سنگی خۆی ده ت، له و گۆرانی ده  وه کاته مانیک ده ی قاره ژاره م و په السایی خه
. نین جوان و نایاب داده  ش به که هۆنراوه. ین که ده  که مانه هردی قار هاوده مان بهۆخو   

.  ڕاسته  
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ین ئارام بین و  ده وده هه. ڕوونادات  مه ئه بت ژیاندا توشی ناخۆشی ده  له  ئمه  کک له م کاتک یه به
. بت خۆ ڕاگربت ده ڤۆمر  چونکه. دا زاڵ بین که ر ناخۆشیه سه به  

. دام ڕه و باوه منیش له  
  به  ین، که ببینین و ستایشی بۆ بکه  و ڕووداوه کات خۆشی له ویست دهین؟ پ ستایشی بۆ بکه  بوو، ڕاستهوا که

نین؟  رمی داده بار و پ شه اله ڕووداوکی ن  
.  نیه  ندانه وستکی هۆشمه هه  وه خوا ئه  نا، به  
. ماشابکرت ته  م جۆره ر به گه ، ئه وایه  

 چۆن؟ 
ش بت،  شه و به ئهمان  ڕاگیرابت و ههزۆر   به  یه وه گریان و الوانه  زی له روونماندا حه ده  ی له شه و به ر ئه گه ئه
ه نی پدات و گو رده م به که شی یه به ی وه ها هۆش جه روه هه .بینت کدا ده یه بیستنی هۆنراوه  خۆشی له  که
دا  وسته و هه خۆشی له . رمی تدانیه شه و   ت و الوانه فه خه ستایش کردنی  ی، که و خاه ئه  گاته ده دات
م  دام که هڕ اوه وب له. ناکات  ماشای هۆنراوه ته  وه ڕقه  به کرت ش نه ش ببه یه خۆشه و ی له وه بۆ ئه. بینت ده
ی پ روونی خۆ ی ده هش و به ئه  وه یه ڕگه  له .گات پده  ککی دیکه م و ئازاری یه بیستنی خه  س خۆشی به که
. کات ی ده ژاره م و په توشی خه  کات، که هزده به  

. ڕاسته  
 و م ئه به.  وه یت بیانگیته که رم ده ن تۆ شه هه  ندک نوکته نینیش نابت؟ هه مان بۆچوون بۆ پکه ئایا هه
  که[  نیه  که ییه زه کو به ش وه مه یا ئهئا. خراپیان دانانیت و به  پت خۆشه  وه یانگته ده  سکی دیکه ی که کاته
کانه  کتهی نو وه گرانه  زی له حه  نت، کهروو ی ده شه و به ئه ی هۆش ڕگه ].رت بی؟ ده  تراجیدیاکه  مانه قاره بۆ

. تگرهدن  که ت پنه گاته  سانی دیکه ی که وه بۆ ئه  
.  وایه  
دات و  ئاویان ده. کات کاریان تده مان هه  ی و ناخۆشی هۆنراوه، خۆشکان زووه بوون، ئاره توڕهت سکس،  باره سه
واییان بکرت و  رمانه بت فه ده  مانه کاتکدا ئه  له.  وای ئمه رمانه فه  کات به وان ده ئه .کات هزیان ده  به

. ویان بگیرت جه  
. ستم ت ڕاوه که دژی بۆچوونه ناتوانم  

  رده روه یۆنانی په  ، کهنن ی داده شاعیره و ن، به که ی ستایش بۆ هۆمیرۆس ده وانه ، گالوکۆن، ئه وه مه ئه رو سه له
ین، ڕزیان بۆ  کانی بکه وی بۆچوونه یه ژیانماندا په کانی بن، له فیری هۆنراوه ،کانمان وه نه  پویسته  کردوه
ترین شاعیری  وره هۆمیرۆس گه  یاندا هاوڕابیت، که گه بت له تۆش ده. نرن دۆست داده  به و نرت داده

 له  که یه نیا هۆنراوه ته کان چاکه  دنی مرۆڤه بۆ خواکان و ستایش کر زانیت گۆرانی گوتن دهتۆ .  تراجیدیایه
کرت، خۆشی و ناخۆشی،  نه  مه ر ئه گه ئه. ی پبدرت ڕگه] ماندا که رده روه ی په رنامه به  له[دا ی ئمه که شاره 

. مان که پاشای شاره  به بن ده ک یاسا نه  
.  ڕاسته  

کانی مافی  ته هس خه ر به له.  یه ر هۆنراوه سه مان له که ئستا باسه. رگری دابنین هی به  به  مه ئه وابوو، با که
ان شم خنه ر ڕه گه ئه.  ستراوه به]  دژی هۆنراوه[ وه مانه که گه به  ش به مه ئه. ین ی بکه غه ده قه یه مان هه وه ئه

خۆی   هۆنراوه  وه کۆنه  ین چۆن له که باسده  وه ستاوین، ئه ڕاوه  قانه ده  ر هۆنراوه رانبه ی به وه ئه ر هس لبگرن له
." ڕی ی وه که هن خاوه  به  که گه سه" ، گوایه  که ،وت که رده دا ده یه و گوته له ش مه ئه.  داناوه  فه لسه دوژمنی فه  به



222 
 

زاناکان زیۆسیان   مرۆڤه  ک له یه سته ده"ها  روه هه" ، کاندایه مژه گه  ی مرۆڤه کی گوته بکه  یی له وره گه" یان 
حاڵ،  ر هه به. ن خه رده ده  که تیه دوژمنایه  ن، که ی زۆرتریش هه نموونه." رن کان سواکه بیریاره" یان ." وقدا ته
.  وه ی نابته دا جگه ی ئمه که چاکه  شاره  ڕت، له بگهدوای خۆشیدا  به بت،  وه السایی کردنه  هۆنراوه ر گه ئه
یت؟  چ ده ،تۆ، گالوکۆن. کشت ان ڕادهمرنج شی سه که جوانیه و ین که بت، پشوازی ده نه  م جۆره ر به گه ئه

کشت؟  رنجت ڕاده سه ی که جوانیه  
. کشت رنجم ڕاده ، سه وه دنیاییه به  
ه په[ی یه هو هۆنراو ئه ویست ناکاتپوه ڕیته مان بگه که بۆ شاره  وه رانه نده هه  له] کات مان ده وی یاساکه ی  .

ک بت؟  یه هۆنراوه  چ جۆره  گرنگ نیه  
.  وه دنیاییه به  

مان و  که ستوره بۆ ده  خشان سودی هۆنراوه په  ، تاکو به هۆنراویه  زیان له حه  ین، که ده ده  وانه ی ئه ڕگه ش ئمه
. ن ی مرۆڤ نیشانبدهنژیا  
.  کی چاکهکار  مه ئه  
ی  وه ئه ر به له  ، که وه جوینه ده  و عاشقانه کو ئه ، وه ، ئمهلماند سه یان نه سودی هۆنراوهوان  ر ئه گه ئه
 .  وه نه خه یان دوورده که ویسته خۆشه  خۆیان له  خشی نیه نجامکی سود به یان ئه که ویستیه خۆشه  هندی یوه په

چاکترین و ڕاسترین   ، که وتوه رکه م ئستا ده ، به زمان لکردوه و حه  مان بیستوه هۆنراوه  وه منداییه  له  ئمه
 بیر  یه گه و به ، ئه وه یه که رتیه ژر کاریگه  وینه که ی نه وه کمان بیست، بۆ ئه یه رکاتکیش هۆنراوه هه.  شت نیه

و  ئه  ین، که کی ئاگاداربکه خه بت ده.  زراوه ردامه سه ی له هۆنراوه دییب سو  ، که وه هنینه خۆمان ده
. ربگیرت دی وهیج  نابت به و ڕاستی نادوت  له  یه هۆنراوه  
. تام گه من له  

ت  نانه ت و ته سته ده ، ی ڕز ، پاره پناوه  نابت له.  وه نه هک کی بیریلده خه  تره وره گه  وه له  که ، کشه به
. بھنرت  کانی دیکه ری و چاکه دادوه  واز له ،شدا هۆنراوه  

. ستت دژی تۆ ڕاوه  س نیه شدام که ڕه باوه و له. تا هاوڕام گه له ،ت که وه پاش ڕوونکردنه  
. کان بۆ جۆری چاکه  کانه ته خه  کراوه ی باس نه وه ئه  

. بن وره زۆر گه  تانه خه و ئه  پویسته  
ڵ  گه  ر له گه ئه بۆ پیری  وه منداییه  له نی مرۆڤ مه بت؟ ئایا ته یدا ده کاتکی کورتدا په  ، له وره کی گههیچ شت

؟  یهراورد بکرت کورت ن درژی ژیاندا به  
.  زۆرکورته  

ماندوو بکات؟   وه کورته  نه مه و ته دات، خۆی به ژیان نه  مر گوێ به سکی نه که کات پویست ده  
؟  ستت چیه به م مه بکات، به  وه م نابت ئه که دهست هه  

ناوناچت؟  رگیز له و هه  مره روونمان نه ده  دانیت، که ڕه باوه و تۆ له  
یت؟  توانیت باسیبکه تۆ ده. نازانم نخوا م  خر، به نه: ماشای کردم و گوتی ته  وه رسوڕمانه سه به  

.  ی ئاسانه که باسکردنه  
.  چۆن ئاسانه انمم بز که زده حه  
.  گرتووه وابوو، گوێ که  

.  تۆ ب، من گوم  گرتوه  
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یت؟  که ده  و خراپه  تۆ باسی چاکه  
. به  

؟  وه یته که کو من بیریان لده ئایا وه  
؟  وه یته که لده بیریانتۆ چۆن   

.  وام بوونه رده یاندن و به ش سودگه ، چاکه ییه نده و گه  ره خراپ ڕوخنه  
  . به
و وڕ ش، که خۆشی بۆ له کوربوون بۆ چاو، نه ، ؟ بۆ نموونه تب موو شتک هه خراپ بۆ هه و چاک دایت ڕه و باوه له

موو  سروشت بۆ هه  به  ئایا خراپه ، یه وه ستم ئه به مه. نگ بۆ برۆنز خراپن و ژه  خته ، ڕزین بۆ ته وه بۆ دانه
؟  یه شتک هه  

.  یه هه  
تنت؟  وه یفه کۆتاییدا ده  کات؟ ئایا له خراپی ده بگات  که شته  به  م خراپانه کک له ر یه گه ئه  
.  ته به هه  
چى   یه و خراپه له  بجگه. بات ناوده له  شته و گات بوونی ئه شتک ده  سروشت به  ی به یه و خراپه وابوو، ئه که

. ناڕوخنت  شته و ئه ديكه  
.  وایه  
 و ت، ئایا بهر ناوی به م ناتوانت له ت بهیشون ده  خراپه  جۆرک له  ، که هو شتک بدۆزینه ر گه ئه

؟  یه گریکردنی ههر وانای به سروشت ته  به  شته و ئه  ین، که ناگه ڕه باوه  
. یه وانه له  
خراپی بکات؟   یه یت؟ هیچ شتک هه روونی مرۆڤ چ ده ت ده باره سه  
هۆی خراپ بوونی   بنه باسمانکردن ده ،زانین یی، ترسنۆکی و نه هر ری، به دادوهکو نا ، وه شتانه و موو ئه هه
. روون ده  

سکی  که  ، که نیه  وه ستم ئه به روون؟ من مه ناوبردنی ده هۆی شواندن و له  بته ده  وانه کک له یه ر ئایا هه
  روونی داوه ده  له  یه و خراپه ری یان ئه ادادوهی ن وه ئه ر به له  سه که و ئه  وه دۆزینه ده  مژه گه ور نادادوه

ش  وانای له ته  ، که ش خراپه خۆشی بۆ له نه: م شت بۆ باسبکه ی له م نموونه که زده حه. چت ناو ده له و وتت فه ده
. بات ناوی ده و له  وه کاته م ده که  
.  به  
روون  ن؟ ئایا ده ناونابه روون له ده  کانی دیکه  خراپه ری یان ئایا نادادوه.  روون بکه ماشای ده ش ته م جۆره به

؟  وه نه شی جیا ناکه له  ناکوژن و له  
.ناکات  وه نا، ئه  

. کاریتبکات  کی دیکه یه چت و خراپه ناونه ی خۆی له که سروشتیه  ی خراپه ڕگه  م، ناگونجت شتک به به  
. ش ناگونجت وه ، ئه دروسته  

ش  شتک بت له ر یان هه نی کردبت ی خراپ، خواردنک بۆگهخواردن ناینن  ئمه  زانهب  وه کۆن ئهگالو
   سه هآ و ین ئه ش ده دانی خراپ بوونی له رهه هۆی سه  ن ببته ر خواردنکی بۆگه گه م ئه به. بات ناوده له
نی خراپی  الیه  به  که نه بۆگه خواردنهتاکو  ،ش و خواردن دووشتی جیاوازن ی له وه ئه ر به له. مرد خۆشی نه  به
. خراپ دانانرت  گات به ش نه له  
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.  ڕاسته  وه ئه  
یشتن  ویکردنی و گه یه م، په مان و دووه که گه ی به وه تدانه م، ڕه که ، یه ره به مان له ڕگه وابوو، دوو که
. ناو ناچت شیش له بینی له  ت به انهن ی و کوشتن، تهشخۆ تا و نه رمه گه  روون به ده  ، کهی ڕه اوهوب به
.ت کاری تبکاتکی ناتوان ره ده کی یه بات خراپه ناوی نه کی سروشتی له یه خراپه ،روون کو ده رشتکیش، وه هه  
. رن مرن نادادوه ی ده و مرۆڤانه روونی ئه ده لمنت س ناتوانت بیسه که  ،وه دنیاییه به  
کات،  رتر ده تر و نادادوه دابت مردن مرۆڤ دڕنده ڕه و باوه کات و له روون نه مری ده نه  ڕ به سک باوه ر که گه ئه

. ر بۆ نادادوه  کی کوشنده یهخۆشی نه  بت به ری ده نادادوه ،ین و ده  وه ینه ده می ده وه  ئمه  
رن  سوکی نادادوه  ی به وانه مرن و ئه بن زوو ده ی خراپ توشی ده وانه ئه. بمرت  بت پویسته ی توشی ده وه ئه
ی توشی  وه ئه ر به ک له مرت، نه ر ده مرۆڤی نادادوه.  نیه  م جۆره دات به ی ڕووده وه م ئه به. مرن نگتر ده دره
. یکوژن کانی ده کو نایاره ، به ری بووه خۆشی نادادوه نه  
و  ئه  چونکه بوو ده ترسناک نه  هنده  ووایهب  کی کوشنده خۆشیه نه  که ره ری بۆ نادادوه ر نادادوه گه ئه. نا
. یتوانی خۆی ل بپارزت ده  

روون  وا ده ناونابات، ئه روون له کی، ده کی و ناوه ره ک، ده یه خراپه  کی هیچ جۆره ، مادامه ئستا ئاشکرایه
.  مره و نه  وه منته وام ده رده به  
ت مر نه  ویستهپب .  
نوکان   روونه یان زۆربت ده ر ژماره گه ئه. ن م و زیاد ناکه کو خۆیانن، که وه  میشه ههمرن  ی نه وه ئه ر به له

.  هین مر و نه  یهیو کات  یه تای هه هر سه  وه کایه شتک بته ر هه.  وه کایه دنه  
.  ڕاسته  
گری  دابین هه ڕه باوه و له ،نگی دابنین ڕه مه هه  ، به وه ینه روون بکه ده بوونی  بیر له  م جۆره به نابت

. کان بت جیاوازییه  
؟  ستت چیه به مه  
.  وه وام نامنته رده به زرابت مه جوانی دانه  به کان پکھاتبت شه به  شتک له ر هه  
. وایه  
  وه شه ی له ڕگه له  ویستهپ .روون بناسین ی ڕاستی ده وه زراند بۆ ئه روونمان دامه مری ده کانماندا، نه گه به له
  وه لره.  وه کییه ی هۆشه وه ر لکۆینه به  بخرته و کو خۆی ببینرت ، وهروون ده  گرنگه.  وه کۆینه بوونی نه له

. بینین ی باسمانکردن ده و شتانه ئه موو هه ری ری و نادادوه ڕوونیش دادوه  به . و چیه  وت چۆنه که رده بۆمان ده
. روون دواین بوونی ده  له ن که بینن و باسیده ریا ده ای دهساتک خو و بۆ  وه ورهدو  ی له وانه کو ئه ، وه ئمه
  یاکهر پۆلی ده و شه بوه  پارچه  شی پارچه له.  یر بینیوه کی سه یه شوه  ریایان به خوای ده نوائه ،ها روه هه

  م جۆره روونیش به ده. چیت خوا ده ک له نه، دو  زیاتر له . ئاوه  ی لوه ریاکه تی و گژوگیای نو ده شواندوویه
  بوانینه ،وه کی دیکه یه گۆشه  وت له مانه ده  یه مه رئه به گالوکۆن، له.  وهئا  ی زۆری لوه وت و خراپه که رده ده
.  وه روون و ڕاستی بوونی بدۆزینه ده  
؟  کووه  له  
ڵ چیدا  گه چی بکات و له  له وت کار یه ده روون ده ینبزان با.  وه ویستی زانینه خۆشه  یان له  فه لسه فه  له
کوێ   وت به یه و ده  چیه یلی بۆ بزانین مه با.  گردراوه  وه مری و پیرۆزییه نه به و ئه  چونکه ستت ندی ببه وهی په

ری ڕابواردنی و ف  وهبو وره تیایدا گه ی ریایه ده و ، ئه وه ریاکه نو ده بت و له ئاکامدا ڕزگاری ده  لهچۆن . بگات
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ک  کان یان یه شه به  له  یه پکھاته  وت، که که رده ناسین و بۆمان ده ڕاستی بوونی ده  ووه له. چت رده ده  کردووه
. کانی دواوین شه به  و له  وهناسی یمان که ک ڕاستیه یه تاکو ڕاده ،ڕای من  به. ش ناکرت دابه و  یه بوونی هه  

  .  ڕاسته
کانی  هۆنراوه  له  ، که کردوه ریمان نه تی دادوه باسی خه.  وه ماندا ڕوونکردۆته گفتوگۆکه  مان له خانه م هئ  ئمه

ا ه روه هه. یندو روون ده خودی ده  شدا له لره .ری دواین خودی دادوه  کو له به.  وه هۆمیرۆس و هزیۆدا دۆزیته
ی هادیسی  که گس یان کوهی گی که ر مستیله گه ت ئه نانه ته مرۆڤ،  ویستهپ  کرد، که شمان نه وه باسی ئه

)58(وت بکات؟  سوکه هه  رانه دادوه بت هه  
.باسمان کرد  

  م ژیانه ، له وه ه ن خواکان و کۆمه الیه ت له و خه  کانی دیکه چاکه ری و مان بۆ دادوه وه ڕانه ئستا، گالوکۆن، گه
.  و ژیانی دواییشدا زیانی نیه  

.  خر، زیانی نیه نه  
   ؟ وه ڕنیته یگه ده ند منت سه له دا م گفتوگۆیه ی له وه ئایا ئه
؟  ستت چیه به مه ،نازانم  

  یت، کهدابوو ڕه باوه و تۆ له: وت که رده ر ده دادوه  ریش به ر و نادادوه نادادوه  ری به دادوه ،بوو گوتمان  وه ئه
ری  سه  مان له ستی گفتوگۆکه به م بۆ مه ، به وه ڵ بشارته و کۆمه خوا  ت خۆی لهس ناتوان که  نده رچه هه

؟ بیرته  تۆ له. راورد کرد رییدا به ڵ ناداده گه ریشمان له دادوه. ڕازیببوین  
.بیربچت  م له وه نابت ئه  
ری بۆ  دادوه  چونکه نینزڕ زیاتر نه  وه رزین و ناوی لهبپا  ته سه م خه ری له م دادوه که زده حه  وه پاش ئه
. ۆ ناباتفی  س به و که  خش نیه زیان به  که هر دادوه  
.  یهج به  و داواکارییه ئه  
بینت؟  ریش ده ، دادوه ره کی خوا دادوه دایت، مادامه ڕه باوه و له  
.دام ره باوه و له  
ککیانی خۆش  ی خوا یه ڕه و باوه ئه  ینه گه ، ده وه خوا بشارنه  توانن خۆیان له نه ر ر و نادادوه ر دادوه گه ئه
. وتین ڕکه  مه ر ئه سه له  وه تاشه ره سه له.  شیانه دیکه وی ڕقی له و وت ده  

.  ڕاسته  
و دوای مردنیش،   م ژیانه کۆتایی ژیانیدا ببت، له  له ک یه ژاری و ناخۆشی  یان خراپه رک توشی هه ادوهد

،  وه خوا نزیک بکاته  خۆی له ربت وه وت داده سک بیه که ر هه. بت ی دهلاگایان ئ  وه رانیه نیگه  خواکان به
.ر به  کردنی گرتۆته ی چاکه ڕگه  

.بیر بچت  نابت له  سه که و ، ئه دیاره   
؟ ر دروست نیه ، بۆ نادادوه وه شه مه ی ئه وانه پچه ئایا، به   
.بگومان   

--------------------------------------- ---------------------  
یان  کردبت  نجه په  ی له یه م مستیله سک ئه که ر هه. ی هادیس باسکراون که ی گیگس و کوه که مستیله ی یۆنانییدا فسانه ئه له  )58(

)رگ وه( .موو شتک بکات تی هه یه توانیه و بینراوه ردانابت، نه سه ی له که کوه  
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. ترد پیده  وه ن خواکانه الیه ر له ی دادوهسک تن که خه  مانه ئه  
.  بۆچوونی منیشه  وه ئه  
ن؟ ت ناکر ن، خهبدویڕاستی   ر به گه دات؟ ئه تکی ده کی چ خه خه  

 ی نیوه  و له  وه دا نایباته که ی یارییه یوهن  ی ڕاکردندا لهپشبک له  ی که کو یاری زانه کان، وه ره ئایا نادادوه
وشانیان  ره کانیان به کهگوچ ب تاج ون و به که م دوایی تده ژین، به باش ده  تاوه ره سه  میش نادۆڕت؟ له دووه

ریش  ایا دادوهئ.  وه نه به ده  که ته خه .ن که باشی ڕاده  تاکو کۆتایی به کانیش چاکه  یاری زانه.  وه بنه شۆڕده
تی پی نادرت؟  خه و ستایشی بۆ ناکرت تاکو کۆتایی ژیانی  

. ته به هه  
) وت ر بیانه گه ئه(ران م؟ بم دادوه ران بکه باسی دادوه  جۆره و به رانت کرد چۆن باسی نادادوه کو تۆ منیش وه

موو  هه.  وه دۆزنه کانیان ده ر بۆ خۆیان و منداه ن، هاوسه که وایی ده رمانه کانی خۆیاندا فه شاره  پیریش له  به
کان،  ره نادادوه  ی مرۆڤه زۆرینه. م هبدکانی  ره دادوه  ئستا من به ،را باست کردن ژیانی نادادوه  ی له هو شتان ئه
پیری زۆر   به. ناسرن ده و تو که رده ییان ده نده کۆتاییدا گه  اشی نایانناسن، له ب کی به خه  نده رچه هه

ئایا تۆ . ن ده هن و سزایان د ده قامچی لیان ده ن، به که دهکانیان برینداریان  و نایاره یار  چونکه بن دهخراپ 
م؟  باسیانبکه  م جۆره یت به ده م ده ڕگه  
.  ییت ڕاسته ی تۆ ده وه ئه. م ده ت ده ، ڕگه به  
. ران بۆ دادوه  کین و خه خواکان  و دیاری  ت و موچه خه مانه ئه  
. تی چاکن خه  وانه  ئه به  

ش  وانه باسی ئه  پویسته. من که خشن به ی پاش مردن خواکان پیان ده وانه چاو ئه  له  تانه خه م هشتا ئه
. ین بکه  

. وان چین تی خواکان بۆ ئه م بزانم خه که زده ، حه باسیان بکه  
کوڕی   ه )ئر(ناوی  و  مانکی پامفیالنه چیرۆکی قاره.  لکینۆس نیه داستانی ئه  وه گمه ی بۆتی ده وه ئه

کان بۆ  ی ڕزیوی کوژراوه کی الشه خه  که نگه ڕۆژ دوای جه  ده  )59. (کوژریت نگکدا ده جه  له  ، که ئارمیناسه
ریان  سه کی خه . وه ته کو خۆی ماوه و وه  ڕزیوه نه  ، که وه دۆزنه ی ئر ده نویاندا الشه  له.  وه نه که ناشتن کۆده

و ناشتن   بۆ پرسه و وه نه به ده  وه ماه ی بۆ که نانژن و الشه  کانی دیکه وهڵ مردو گه سوڕم و ئر له ده
گیانی  پاش مردن: ت ده.  وه گته رهاتی خۆی ده سه به و  وه بته زیندوو ده دوای دوو ڕۆژ ئر .نن دهیدا
] رگا کو ده وه[ی وره و گه کراوه دا چوار کونی شونه و له. شونکی خۆش  دا چۆته کانی دیکه گیانی مردووه ڵ  گه له
  گیانه  رمانیان به فه کان پاش دادگاکردنی گیانه. بونرک دانیشت ند دادوه چه ه ڕاستیانداناو  له. بوون هه

.  وه ژووره  بچنه ستی ڕاستدا ی ده که کراوه  نو کونه  ن و به رۆکیان بده به  له کانیان وه لیستی کرده  کان داوه چاکه
  کونه  به  رمانیان پدراوه فه  وه رۆکیانه به  کانیان به وه واسینی لیستی کرده کانیش، پاش هه راپهخ  گیانه
م  رده به  چته ی ئر بۆ دادگایکردن دت، ده ره کاتک سه.  وه ژووره  کاندا بچنه ره پی دادوه ستی چه دهی  که کراوه
.  کی بکات و باسی ژیانی دوای مردن بۆ خه  وه ڕته وی بگه ر زه ن بۆ سه که کان، داوای لیده ره دادوه  

 --------------------------------------------------------------- 
وت باسی  یه ده  وه م چیرۆکه التون لهف ئه.  لکینۆس ناسراوه داستانی ئه  ، به دا باسیکردوه) ئۆدیسا( هۆمیرۆس له  م ڕووداوه ئه) 59(

)رگ وه( .کانی بوا ته ڕه بنه  کک له یه  به  بووه کاندا ئایینی سامییه  له  ڕه م بیروباوه ئه. اش مردن بکاتپ ی خواکانت و سزادان خه  
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وییدا هاتووچۆیان  شت و زه هه نوان به کان له گیانه  وه ی دیکه که کراوه  کونه دوو  ت، له ئر دهها،  روه هه
مردبوون   ی تازه وانه ئه. کرد نیشتن و باسی خۆیان ده داده  وه ناسی پکه ان دهکدی ی یه گیانانه و ئه. کرد ده

  وییان له زه ر وای ژیانی سه کانیش هه کۆنه .کرد کان ده کۆنه  گیانه  له ،وه شته هه ی به باره پرسیاریان له
ی نو  زارساه باسی ژیانی هه و نگریا هاتبوون ده  وه وییه ژر زه ی له گیانانه و ئه. پرسی کان ده تازه  مردووه

.  وه گایه شتیان ده هه و ڕابواردنی نو به خۆشی کانیش شتیه هه به. کرد خیان ده زهدۆ  
 ر بۆ هه:  وه بته دا کۆده م خاه ی له که ی باسه م پوخته به بینیبوونی  ، که وه شی گایه کهگالوکۆن، زۆر شتی دی

ر  هه  دا له شته م گه قات زیاتر له  ر ده نادادوه  سانی دیکه ر که رانبه کردن به و خراپه  رانه کارکی نادادوه
ناوچووبن و  ک له ئاکامدا خه  ی کردبت، له که شاره  تی له رک خیانه ر دادوه گه ئه. درت کدا سزاده یه ده سه
  به ی ئازاریان وانه کک له یه ر هوا بۆ ه ئه کردبت  کۆیله  وانی به یان ئه گرتبت هه ریان رانبه کی به چه
ت  خه کانی خۆی ر چاکه ده قه  به ریش مرۆڤی دادوه. درت ازار دهقات ئ  ده  که ره دادوه  خواردوهی ست ده
  ندک شتی گوت، که مرن هه یان زوو ده بن دایک ده مردوویی له  ی به و مندانه ی ئه باره  ها، له روه هه. کرت ده

ش کرد،  وانه ران و ئه ، ب بواکهتریش بۆ خواناسان وره تی گه سی سزادان و خهبا. م اسیان ناکهدا ب من لیره
کان  گیانه  کک له یه  ی ل بووهو گو ئه. ایک و باوکیان داناننکوژن، ڕز بۆ د ستی خۆیان ده ده  مرۆڤ به  که

  ئمه.  ئره  رگیز ناگاته و هه ئه: " تىوتوگوه تهاوهمىد ی وه وه ئه  )60. (وهكرد  وه ردیۆسه ی ئه باره له یپرسیار
ژیاندا زۆردارییان  وانیش له ئه  که ،دا سکی دیکه ند که ڵ چه گه مان بینیمان له که نهسزاداپاش 
یان  زانی ڕگه وایاندهوان  ئه. دانرابوون) یان کردبوو وره م تاوانی گه به بوون ندکیشیان زۆردارنه هه(دبووکر
 کرد به خۆی ده وان ک لهک یه ر هه. رچن توانی ده یانده هم ن به بۆن  وه ره بۆ سه  وه که کراوه  کونه  له درت دهپ
  وه ژووره  توانی بچته یده کرد نه ندی ده چه  سه که و هات، ئه ده وهنهكهوله كه روگهکی  یه ڕه هن و دا که کونه 

 و ملی ئه  وه تهشپ  هاتن و له ده  که ڕه بیستی نه  ش به سکی دڕنده ند که چه .ببوو واو نه ی ته که سزادانه  چونکه
و  کرد ئه شیان ده وه باسی ئه."  وه دایه خ فیان ده و دۆزه ره به و  وه سته به ست و قاچیان ده ، دهگرت یان ده سه که
ی  هڕ نه  که کاتک کونه بوون شیش دهزۆر دخۆ .هات ده  وه که کونه  له  ترسان، که ده  یه ڕه و نه ند له چه  سانه که
 امد شته ڕۆژی هه  له.  وه مانه دا ده که مرگه  وت ڕۆژ له کان حه گیانه  له و تاقمک  سته ده ر هه. "هات ده نه
شت و  هه هب  وه که یه  کوڕۆژنه ه ل  ، که وه ی تیشکهستونک ی ئه ڕگه  به  وه ره سه له. کرد پدهیست یان ده که شته گه
م ڕووناکتر و  بوو به  زینه لکه کو په ، وه تیشکه و ئه. کرد یان ده وه ماشای خواره ته  وه کرده وی ڕووناک ده زه

 بینی شتیان ده هه به ڕی په و ئه  وه که نو ڕووناکییه له. تنیش گه ده  که ڕووناکییه  دوای ڕۆژک به. پاکتر بوو
دوو  ر هه  له. ردووندا پچی خواردبوو گهموو  وری هه چوارده  شت به هه پشتنی بهو ک ، وه و ڕووناکییه ئه  چونکه

پۆ   له  پچکانهو  ئه. کان دانرابوو ئاسمانیه  نه شتی ته و گه  وه بۆ سوڕانه  پچکه  وه کانیشه ره سه
وری  ی چواده که وقه ته. وڵ پکھاتبو ی تکه پۆ و کانی دیکه  ورییان له ی چواده که وقه ته. دروستکرابوون

ری یی بچوکت وقکی بازنه ند ته چه  وقانه م ته کک له یه ر هه:  بووه م جۆره کات به ئر باسیده ،کان پچکه
.  وه کدییه یهو نهته نووچچوون و  و بچوک  وره ی گه هگۆز  له. بووه شت هه یان  ژماره  ، که تدابووه  

  م له شه م و شه شه شه م له  ته م و حه وته حه  م له شته هه.  بووه  بچوکتر  وی دیکه له  وقانه م ته کک له ر یه هه 
. بووه تر وره موویان گه هه  م له که یه  وقی ته  م جۆره به. بووه م بچوکتر چواره  م له م و پنچه پنجه  

م بۆ  شته وقی هه ته.  و ڕووناکترینه  رهم بۆ خۆ وته وقی حه ته.  کانه ستاوه وه  ستره وق ئاسمانی ئه ترین ته وره گه
 ------------------------------------------------------------ 

)رگ وه( . کوشتوه ت سته بۆ ده ی خۆی باوک و براکه . کی زۆرداری یۆنانی بووه وایه هرمان فه ردیۆس ئه) 60(  
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ی ساترن و  ستره م ئاسمانی ئه نجهوقی پ ته. رتگ رده وه  وه مه وته وقی حه ته  و ڕووناکی له  مانگه
م ئاسمانی  چواره.  و سپی و ڕووناکه  م ئاسمانی ڤینۆسه سیه.  ردتره ی دوای خۆی زه که وقه ته  له . مارکیورییه

ک الدا  یه  به   که وره گه  وقه ته.  متر سپیه ڤینۆس که  و له  ره م ئاسمانی جۆپیته شه شه.  رباوهوو سو  ریخه مه
وقی  نویادا ته  له.  وه سوڕینه دا ده ی دیکه الکه  رخۆ به سه وی لهن که بچوکه  وقه وت ته م حه به.  وه هسوڕن ده
  وه م پکه م و پنجه شه م و شه وته وقی حه ڕیز ته  م به شته دوای هه.  وه سوڕته موویان خراتر ده هه  م له شته هه
نگک  ده  ییانه بازنه  وقه م ته کک له یه ر ی هه وه ڵ سوڕانه گه له.  وه سوڕنه دهی خراییدا  ک پله یه  له
  وه دووره  ک له سیش نزیک یه س که. هنن ک پکده کانیان هارمۆنیه نگه ده  به  وه شتیان پکه رهه هه. چت رده ده
الچیسس، کتۆ : کانی پداویستی وس و کچهنو وان چاره ئه . دانیشتبون  ختکی شاهانه ر ته سه له  بینران، که ده

نگی  ر ده سه له .بوو  وه ره سه گوڵ دروستکراویان به  ی له قه ئه .ردا بوو به جلی سپیان له .ترۆپۆس بوون و ئه
ترۆپۆس بۆ داهاتوو  و ئهالچیسس گۆرانی بۆ ڕابردوو، کتۆ بۆ ئستا . وت انیان دهکان گۆر وقه ته ی وه سوڕانه

  ی بهترۆپۆس پا ئه. ستا وه ارجاریش دهو ج  وه سوڕانه ی ده که وره گه  وقه ستی ڕاستی ته ده  تۆ بهک. وت ده
  که ڕووناکییه  ی به گیانانه و ئه. دا ردووکیانی ده تی هه الچیسس یارمه. نا ده  وه کانی ناوه بچوکه  وقه ته
 ؛ ردنایهکزی برک ڕی مبه پغه  بوایه ده الی  نه هی بگ وه م پش ئه به. چوون الی الچیسس ده یشتن بۆ گه ده

  گوێ له '':گوت کانی ده گیانه  و به  وه کرده ی زۆری ژیانی کۆده نموونه ژنۆی الچیسس ر ئه به له  که ره همب پغه
  ایی بهکۆت  ، که یه تای ژیانکی دیکه ره سه  مه ئه ،کان کاتیه  ی گیانه ئه. ی الچیسس کچی پداویستی بگرن گوته

ب   چاکه. دات نوسی خۆی ده چاره ر سه کات بیار له ده م کاره ی ئه وه ئه. بژرن ژیانتان هه  ژیرانه. مردن دت
ی بیاری  وه ئه. گرت ند ڕزی لده ی چه وه ر ئه سه  وته که ده  یه ی هه ا زۆر چاکهم ی ی که وه ئه.  نه خاوه
 ر هه. کان م گیانه رده به  کانی ژیانی فدایه نموونه  ره مبه و پغه ئه  مه ش ئهپا'' . دات لپرسراوه بژاردنی نه هه
.  وه وته که  وه هیینزیک له  گرت، که ی هه وه ت، ئه ستیان لبده بوو ده ده نه  ، کهئر  له  وان بجگه ئه  کک له یه

موو مرۆڤ و  ژیانی جۆرا و جۆری هه. وکان زۆرتر بو ی گیانه ژماره  کانی ژیان له و جۆره  ی نموونه ژماره
ش  وانی دیکه و ئه  وه مایه وام ده رده ندکییان به هه  بوون، که اندا ژیانی زۆردار ههینو له. رکی تدابوو وه زینده

بوون،  کان هه ناوداره  ژیانی مرۆڤه. نبوو ران ده نده ژاری و سواکردن و ژیانی هه دا توشی هه نیوه له
ژیانی مرۆڤیشی تدا . یان ناودار بوون چه یان و بنه که رزشکارییه وانا وه جوانی، هز و ته ر به  له ندکییان هه

. بوو ناودار نه  بوو، که  
موو  هه. بژرن یده ی هه و ژیانه ر جۆری ئه سه  وتنه که کانیان ده جیاوازییه .ک ڕیزکرابوون کو یه وه  م گیانانه ئه
 ڵ کرابوون ندتیا تکه و مامناوهندروستی چاک  خۆشی و ته نه ژاری، ڵ سامان، هه هگ له  کانی ژیان، که هجۆر
. کاندا بوون نو نموونه له  

 فربین  ستهپوی  وه ئه ر به له. بت ترسی ده ترین مه وره گه مرۆڤ توشی] دا بژاردنه م هه له[ئستا، گالوکۆن،
ین باسمانکردن و  تبگه  شتانه و پویسته له. بژرین ده ی ههچ بزانین و  وه ینه خراپ جیابکه  ژیانکی چاک له

ڵ  ژارییدا تکه ڵ سامان و هه گه له  و خراپه  گات چۆن چاکه تده بکات  مه ی ئه وه ئه.  وه ناسینهژیانی چاک ب
،  وه هخزانکی چاک یان خراپ  دایک بوون له  زان له و ده ئه. جوانی ر سه  نه که ک دهچ کار و کرن ده
 کانی ی گوته گوره به. گۆڕن تی چۆن ژیان ده سته ت و ب ده سته ده . تی چۆنه ری یان ژیانی تایبه رمانبه فه

ی  وه ر ئه به له بژارد ی هه نهرا ترین نادادوه وره ژیانی گه  ئره  یشته گه ی زوو وه یگوت، ئه ده  که ره مبه پغه] ئر[
ی  وه کاندا ئه خراپه  شته موو نو هه و نازانت له ئه.  وه کرده ی نه که ئاکامه  بیری له ،ماعی زۆر بوو ته
کوت و  سنگی خۆی ده ، وه دته ئاگا  کاتک به. کانی خۆی بکوژت منداه نوست ی ده چاره  له  ، که بژاردوه هه
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 .کات ختی خۆی ده به  یی له گله  که ره مبه ئامۆژگاری پغه  ی گوێ بداته وه ب ئه بت رده شیمانی ده په
ڕژمکی تدا  هاتوون  وه شاره و له  سانه که  م جۆره ئه. و هزکی نادیار نوس ستۆی چاره ئه  خاته ده ی که تاوانه

.  خوندوه شیان نه فه لسه فه و  نیا شتکی باو بووه یان ته که کردنه چاکه  که ، قامگیر بووه سه  
  وه وییه زه  ی له وانه ئه. بینیبوو ئازار و ناخۆشییان نه و  وه ڕابوونه گه  وه شته هه به  له  م گیانانه گشتی ئه  به

.  وه گرنه کان هه ی ژیانه نموونه  کک له یه یانویست ده  له په به. ووبکییان زۆر بینی هاتبوون ئازاری خۆیان و خه
ڵ  گه کانیان له و خراپه  کهازۆریان چ گردرابوو  وه تیانهخ به  کان به ی ژیانه ی نموونه وه گرتنه ی هه وه ئه ر به له
ی تدا  فه لسه فه  وه گرته یده ی هه که ی ژیانه نموونه  له  گیانانه و ک لهک ر یه گه ئه.  وه گۆڕییه ییا دهکد یه
وی  ر زه سه ژیانی له  ، ئری  کهه ی ڕاپۆرت گوره خونت، بهب  فه لسه فه  وه ڕته گه وی ده بۆ زه  که ،م بت، به نه

. ن نابت خت و درژخایه شت سه هه و به ره شی دوای مردن به که شته و گه  
نی  شایه و  وه هاته ییت پیایاندا ده زه یربوو، به سه  وه گرته ده کانیان هه کان نموونه ی گیانه جۆره و ت، به ر دهئ

، ئر  بۆنموونه. بوو هه  وه پشویانه تی ژیانی چۆنیه  ندی به یوه لک په یان گه که بژاردنه هه. یرکردنیش بوو سه
 ر به له . بژاردووه ژیانی مراوی بۆخۆی هه  وتوانی ئاینی ئۆرفیۆسی بینیوه شونکه  کک له یه  ، که وه یگته ده
 تامیرسی بینیبو. یدابت په  وه ژنه  کرد له ده زی نه ها حه روه هه. ژن بوو  بوو ڕقی لهاروژكستی ژن  ده  ی به وه ئه

ر  به ئاجاکس له   )62.(وتبگر ژیانی شری هه گیانی ئاجاکسی کوڕی تیالمۆن  ) ).61بژاردووه ژیانی بولبولی هه
  منون بوو، که ، ئاگامه گیانکی دیکه  . وه ڕته ی مرۆڤدا بۆ ژیان بگه شوه  یویست له نه] خیلس ئه[ی که که چه
. بژارد ۆی هه ژیانی هه  وه ئه ر به له. زی مرۆڤ بوو گه ره  کانی ژیانی ڕقی له نجه شکه ر ئازار و ئه به له
  ، که و ئر گیانی ئپوسی کوڕی پانۆپیوسی بینیوه دوای ئه  )63.(وتبوبهركهندی  نتا ژیانکی مامناوه له ته ئه

  زی کردووه حه  ، که ترستیسی بینیوه دواجاریش  ) ) .64گرتوه ی هه هره و به  ن پیشه ژیانی خاتونکی خاوه
م و  م خه بژت، به کان هه ی ژیانه نموونه تاکو جۆرک له وتبها ئۆدیساش ها روه هه ) 65.(یمون مه  ببت به

خۆی   ، کهوبڕا ککدا گه ی یه دوای ژیانی ساده  به. زوو بیار بدات وبدا ی نه ئازاری ژیانی پشوی ڕگه
.بوو ی ڕازی نهس پ که  وه چونکه وهبیگرت و هه  وهبی دۆزی وژیانه سوچکدا ئه له .کات کانی خۆی ده کاره  
  و گیانانه کک له ر یه ویش بۆ هه ئه. م الچیسس رده به  کانیان چونه بژاردنه ی هه گوره ڕیز و به کان به  گیانه

  وقه نو ته  یخسته کۆتۆش ده. برد ۆتۆ دهی بۆ الی ک و گیانه ئه  که فریشته. وان پاسه  کی کرد به یه فریشته
و  دانا و گۆڕان ده  وه ڕانه ب گه ی بۆ دواجار به  که ویش ژیانه ئه. کردن ترۆپۆسی ده ی ئه وانه وه و ڕه که سوڕاوه

چوو به  بیرنه خت و ئازارکی له کی سه رمیه نو گه به  مه پاش ئه.  وه ختی پیداویستیه ژر ته  یناردنه ده
ی که ک ئاوه یه هیچ گۆزه  ، که)ری سه ب چاره(ناری ڕووباری  که  یشتنه گه  ده ڕین تاکو په بانکی وشکدا تدهبیا   

 ------------------------------------------------ 
  توانت له ۆرانی گوتندا دهگ  له  دا بووه ڕه و باوه له.  ۆش بووهنگخ شاعیر و گۆرانی بژکی ده یدایی یۆنان فسانه ئه  تامیرس له) 61(

)رگ وه( .ند و چاویشیان کور کرد نگیان لسه ده کان میسۆسه  مه ئه ر به له.  وه رته کان به میسۆسه  

م  رت، به خۆی به ی بۆ که که خیلس کوژرا ویستی چه کاتک ئه.  هیی یۆنانی فسانه مانکی ئه قاره ئاجاکسی کوڕی تیالمۆن) 62( 

)رگ وه( .کوژت بت و خۆی ده ئاجاکس شت ده  مه دوای ئه. ئۆدیسا درا  ت به خه به  که که چه ، وه وه زووی ئه ز و ئاره ی حه هوان پچه به  
ی دا لی ڕاکردن پشبکه  توانت له ده  بکات، که  و پیاوه ری ئه هاوسه  بیاریداوه . ره خاتو ڕاوکهیدا یی یۆنان فسانه ئه  له نتا له ته ئه) 63(

  )رگ وه( .یکوژێ توانت ده ی نه وه ئه . وه بباته
و  خته  ته  له ی ترۆجان که سپه ئه  سینای داوه تی ئه و یارمه ئه  هگوای.  ی هۆمیرۆسدا باسکراوه ئۆدیسه  له ئپوس کوڕی پانۆپوس) 64(

)رگ وه( .ن دار دروست بکه  
)رگ وه(. گرت منون ده ئاگامه  له  خنه ڕه ئیلیادی هۆمیرۆسدا  ی له ربازانه سه و له  ککه یه ترستیس) 65(  
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  و ڕووباره ی خۆی ئاو له گوره به  بوایه وان ده ئه  کک له یه ر هه.  وه مانه ده وێ وک له شه بۆ .گرت ده نه هه
  له. وتن و خه  وه بیرچووه  همووشتکیان ل ، هه وه خوارده  که ئاوه  یان لهم ژیر بوون زۆر ی که وانه ئه.   وه بخواته
خرایی   به  ووه له. داختیش ڕووی کی سه یه رزه له  ئاسماندا و بوومه  کی زۆر له یه بروسکه  وره ودا هه شه  نیوه

یزانی چۆن  نه و وه خوارده ی نه و ئاوه لهئر . بن دایک ده ی له ساته و م ئه رده به  بردیاننه ک یه ستره کشانی ئه
. دا بینی که دانراوه  نو تابوته له یخۆ  وه چاوی کرده  که . وه ته ڕاوه ی گه که نو الشه گیانی بۆ  

ی ردی گوو  ر به گه کات ئه شت رزگارده زۆر  ش له ئمه.  وه ته مۆ ماوه ی ئر، تاکو ئه که گالوکۆن، چیرۆکه
م  که بۆچوونه  ر به گه ئه. ی نابت نده توشی گهگیانمان  و وه ڕینه په ڕووباری لبوردن ده  ئاسانی له  به! لبگرین

ژی و  ده  رانه دادوه .گرت ک ده یه خراپه  موو چاکه هه ی رگه و به  مره ی گیان نه ڕه و باوه ئه  یته گه ده ڕازی بیت
 و کدی یه یهاوڕ  بین به ژیانی دوای مردنیش ده و  م ژیانه ، له یه م شوه به. کات ده  وه ره سه له ڕوو  ژیرانه

ی  ساه زار هه  شته و گه و له  م ژیانه له. گرین رده کانمان وه ته خه کان وتوه رکه و سه  کو براوه خواکان، وه
. ژین ده  رانه وه خته چاک و به باسمانکرد  
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