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دەستپێكێك
ئــەو بەنرختریــن لــە لەبەردەســتایەیەكێكــە ئێســتا ئــەوكتێبــەیكــە
كتێبانــەیكــەتــائێســتاخوێندومەتــەوە،كاریگەریەكیزۆریبەســەرمەوە
هەبــووە،وایكــردووەهەرچــیزووەبیخەمــەســەرزمانــیشــیرینیكــوردی.

ناوەرۆكــیئــەمكتێبــەبــاسلــەخۆشەویســتیژیــاندەكات،بــاسلــەنرخــی
هەســتوبیــروخەیەڵەكەنمــاندەكاتبــۆگەیشــتنبــەبەختــەوەریو
كامەرانــی.بــۆئــەوكەســانەیئــەمكتێبــەدەخوێننــەوەكاریگەریەكــی

ــاروڕۆحیــان، بینــراویدەبێــتلەســەرڕەفت

هەموومــانلــەبیــروهۆشــمانداچەندیــنخەیاڵمــانهەڵگرتــووە،دەمانەوێــت
ئــەوخەونانــەلــەواقیــعنزیكبكەینــەوەوژیانێكــینایــاببۆخۆمــاندروســت
بكەیــنبــەوشــێوەیەیكــەدەمانەوێــت.بنەمایــەكدروســتبكەیــنلــە
كۆكراوەیــیهێــز.زۆربەمــانئــەوەنازانیــنكــەئەگــەرهەمــوووزەوتوانــای
خۆمــانكۆبكەینــەوەلــەژیــانئــەوەچــۆنهێزێكــیگــەورەوبــەردەوام
ببڕێــت، ژیــان ئاســتەنگەكانی تــەواوی دەتوانێــت دەبێــت،كــە دروســت

دەمانگەینێــتبــەهەمــووخەونێكــیشــكۆدار.

ئــەمكتێبــەكۆمەڵێــكڕێســالەخــۆدەگرێــتكــەزانیاریتــانزیــاددەكات
وچێــژلــەخوێندنەوەیــاندەبینیت.دەتوانێــتگۆرانكاریەكــیگــەورەلــە

ڕەوتــیژیانــیخۆتــانودەوروبەرتــاندروســتبــكات.

ــە ــەوەوای ــەوەیوەكئ ــەگەنجینەیەكــەخوێندن ــەمكتێب ــەوەئ ــدیمن ــەدی ل
كەپێمــاندەڵێــتتــەواویتوانایــیبەدیهێنانــیئامانجەكانــیژیانمــانلــەنــاو
خــودیخۆمــاندایــە،چەندیــنوانــەلەخــۆدەگرێــتكــەژیــانخۆشــترو

دەكات. دەوڵەمەندتــر

پێویســتەخەیاڵەكانمــاندەستنیشــانبكەیــن،هەســتەكەنمانبەكاربهێنیــن،
بــەخەونەكانمــان،هــەركارێــك بــۆگەیشــتن ببەخشــین خۆشەویســتی
بیركردنەوەتــان و هەســت شــێوەی گۆڕینــی بــە دەدەن ئەنجامــی كــە
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دەبێــت،ئــەوبیروڕایانــەبگــۆرنكــەڕێگــەدەگــرنلەبــەردەمگەیشــتن
بــە هەســت بڕوانــن، ژیــان لــە خۆشەویســتیەوە بــە مەبەســتەكانتان، بــە
ــە ــەوشــتانەیكــەهەتان ــۆئ ــانبكــەن،سوپاســگوزاربنب خۆشەویســتیژی

ئــەوشــتانەیكــەنەتانبــووەوایدابنێــنكــەهــیئێــوەنەبــووە

هەریەكێــكلــەئێمــەخاوەنــیوزەیەكــیلــەڕادەبەدەریــنهەســتەكانمان
لــە ســوود تاوەكــو بەردەســتمانن وزەی ســەرچاوەی بیركردنەوەمــان و
هێــزوتوانایــیخۆمــانوەربگریــن،بــۆبەدیهێنانــیبەختــەوەریدەبیێــتئــەو
تەنگەژیانــەیژیــانبدۆزینــەوەكــەدەبنــەهۆیــیڕەشــبینیتانوخۆشەویســتیان
پــێنەبەخشــین.گرینگــیبــەئارەزووەكانتــانبدەن،بــەئەرێنیەوەچاوەڕوانی

ــانبكــەن. ــیژی خۆشــیووزەكان

ئــەمكتێبــەمەبەســتیخســتنەڕوویڕێگایەكــەتــابــەوهۆیــەوەبتوانــن
ژیانێكــینایــابدروســتبكــەن،بەجۆرێــكبژیــنلــەژیــانهەســتبــەو
بەختەوەریــەبكــەنكــەتەنهــالــەخــەونوخەیاڵتــانداهەبــووە.بتوانــن
هــۆكاریكێشــەكانتانبدۆزنــەوەبــەبەكالرهێنانــیخۆشەویســتیهەوڵــی

بــدەن. چارەســەركردنیان

بەبڕیارەئەرێنیەكانتانهەڵومەرجیژیانتاندیاریبكەن.

تریسكەمحمددەشتی
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پێشەكی نووسەر

پێویستە ژیانێكی نایابتان هەبێ

ئێــوەبــۆئــەوەهــەنكــەهەمــووئــەوشــتانەتانهەبێــتكــەخۆشــتاندەوێــن
وئارەزوویــاندەكــەن.پێویســتەچێــژلــەكارەكانتــانوەربگــرنوەهەمــوو
ــان ــەواویبكــەن،پەیوەندیەكانت ــەوێت ــەواوبكــەنكــەدەتان ئــەوشــتانەت
لەگــەلهاورێــوخێزانەكەتــانپــراوپــربێــتلــەخۆشــی.پێویســتەهەمــوو
ئــەوپارانەتــانهەبێــتكــەژیانتــانخــۆشدەكاتوپێویســتانە،پێویســتە
بگــەنبــەخەونەكانتــان..ئەگــەردەتانــەوێگەشــتبكــەنپێویســتە
ــیبكــەنپێویســتە ــەبازرگان ــەویدەســتب گەشــتبكــەنئەكــەردەتان
بازرگانــیبكەن،ئەگــەرحــەزبــەچۆنیەتــیفێربوونــیلێخورینــییەخــت،
یاخــودحــەزدەكــەنبــەزمانــیئیتالــیبخوێنــنپێویســتەئــەوشــتانەبكــەن
ــا،خــاوەن ــەمیوزیســیان،زان ــنب ــە.ئەگــەرحــەزدەكــەنبب كــەئارەزووتان
كار،دۆزەرەوە،دایــكیاخــودبــاوكیــانهەرشــتێكیتــركــەحەزتــانلێیــە

پێویســتەبگــەنبــەشــتانە!

هــەركاتێــكبەیانیــانلــەخــەوهەڵدەســتنپێویســتەدڵخــۆشوبــەجــۆشو
خــرۆشبــنلەبــەرئــەوەیدەزانــنكــەهــەررۆژێــكپراوپــرەلــەشــتینایابئێوە
بــۆئــەوەهــەنخۆشــیببینــنوپێبكەنــن،بــۆئــەوەهــەنبەهێــزبــنوپارێــزراو
بــن،بــۆئــەوەهــەنهەســتبــەباشــیبكــەنلەبــەرئــەوەیئەمانــەیارمەتیتــان
دەدەنگەشــەبكەن،لــەهەمــانكاتــداپێویســتەئــەوەشبزانــنكــەچــۆن
كێشــەكانتانچارەســەردەكــەن.ئێــوەبــۆئــەوەهــەنتــاســەركەوتووبــن!

بــۆئــەوەهــەنخۆشــیببینن،بــۆئــەوەهــەنژیانێكــینایابتــانهەبێــت!

بــۆئــەوەلــەدایــكنەبــونناخۆشــیببینــن،ئێــوەبــۆئــەوەناژیــنكــەكاتــی
خۆشــیتانكــەمبێــت،ئێــوەبــۆئــەوەلــەدایــكنەبــونهەفتانــەپێنــجرۆژ
كاربكــەنوخۆشــیەكەتانتەنیــاكۆتایــیهەفتــەبێــت،ئێــوەبــۆئــەوەلــە



8

وزهتریسكهمحهمهددهشتی

ــان ــنژیانت ــەوەدەژی ــۆئ ــوەب ــن.ئێ ــوەبژی ــەراوكێ ــرسودل ــەت ــونب ــكنەب دای
ــتلــەخۆشــی، ــداپربێ ــانكات ــەوێلەهەم ــتلــەوشــتانەیكــەدەتان ــربێ پ
ــەوادەكــەنژیانێكــی ــەوەیئەمان ــەرئ ــژ،خۆشەویســتیلەب تەندروســتی،چێ

ــت. ــانهەبێ نایابت

مــنلــەوپەرتوكــەدادەمــەوێئــەورێگایانەتــاننیشــانبــدەمكــەژیانێكــی
نایابتــانهەبێــتهەندێــكشــتبدۆزنــەوەدەربــارەیخۆتــان،ژیانتــان،جیهــان.

ژیــانزۆرئاســانترەلــەوەیكــەئێــوەبیــریلێدەكەنــەوەهــەركاتێــكئێــوەلــە
رێــگایكاركردنــیژیانتــانگەیشــتنبــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێوزەی

ناختــاندەســتبــەتاقیكردنــەوەدەكات.
ئینجاژیانتانوەكجادوێكیلێدێتوادەكاتژیانێكینایابتانهەبێت!

ئێستاوابكەنئەوجادوەیژیانتاندەستپێبكات.

»وزەیەكیبەرزو
هێزێكیفەرماندەریبێئەندازەهەیەلەگەردوونئێوە

بەشێكنلەووزەیە«
پرێنتیسمولفۆرد

8
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بەتوانابوون چیە؟

ژیان سادەیە: 
مرۆڤــەكانبــەشــێوەیەكیگشــتیدووجــۆرەهەســتیانهەیــەهەندێكیــان
گەشــبیننوهەندێكیــانرەشــبین.گــەرســەیریهــەرپانتایەكــیژیانتــان
بكەیــن،جــاچتەندروســتیتان،داهاتتــان،پەیوەندیەكانتــان،كارەكانتــان،
یاخــودخۆشــیەكانتانبێــت.یــانئەوەتــەبەشــێوەیەكیباشــەیاخــودخــراپ.
لەوانەیــەتەندروســتیەكیباشــتانهەبێــتیــانناتەندروســتبــن،داهاتێكــی
زۆریاخــودهیــچداهاتێكتــاننەبێــت.رەنگــەپەیوەندیەكانتــانبــاشیــانزۆر
بــەكێشــەبێت،لــەكارەكانتــانســەركەوتووبــنیاخــودســەركەوتوونەبن

هەســتبــەخۆشــیەكیزۆربكــەنیــانهەســتیپێنەكــەن.
ئەگــەرلــەژیــانناخۆشــیەكانتانزۆرزیاتــربــوولــەخۆشــیەكانتان،دەبێــت
ئــەوەبزانــنكــەهەندێــكشــتیهەڵــەهەیــەلــەژیانتــانتــۆســەیریئــەو
مرۆڤانــەبكــەكــەژیانیــانپــڕەلــەخۆشــیوســەركەوتن،یاخــودكــەپێــت
دەلێــنتــۆخاوەنــیهەمــووشــتێكیت،تــۆراســتیت،تــۆتوانیوتــەبژیــتوهەمــوو
شــتەباشــەكانبكەیت،زۆربــەیئــەومرۆڤانــەیكــەلــەژیانســەركەوتوون.
هەندێــككاتنازانیــنچــۆنگەیشــتونەبــەئەمــە.بــەالمبــەبــێگوومــان
ئــەوانشــتێكیانكــردووەكــەكەســانیتــرنەیــانكــردووە.ئــەوانتوانایی

خۆیــانبــەكارهێنــاوەبــۆئــەوەیبــەوشــتەبگــەنكــەمەبەســتیانە.
جگــەلەمــەشئــەوكەســانەیكــەخاوەنــیژیانێكــینایابــنخۆشەویســتیان

بــۆئەمــەهەبــووەتــاپێیبگــەن.
ــەژیــان توانایــیبوونــیشــتەباشــەكانوهەســتكــردنبــەگەشــبینیل

خۆشەویســتیە!
خۆشەویســتیزۆرباســیلێــوەكــراوەوزۆریشــیلەســەرنووســراوەهــەرلــە
ســەراتاكانیژیــان،لــەهەمــووئاینــەكانزۆربــەیبیرمەنــدوفەیلەســووفو
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»خۆشەویستی
هێزێكیهەستپێكراوینەبینراوەكەلە

راستیداوەكووهەواوئاووایە.هێزێكەوامانلێدەكاتبژین
وبجولێینوەكوشەپۆلیزەریاكان«

پرینتیكمولكور
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ــەوووشــە پەیامبــەروســەرۆكەكانیشباســیانكــردووە.بــەالمزۆربەمــانل
ــووە ــانهات ــۆجیه ــەیكــەب ــەوپەیامان ــەیئ ــەنرخــەتێنەگەیشــتووینزۆرب ب
تاوەكــووســەردەمیئێســتاشهــەرهەمــانشــتەباســیخۆشەویســتیدەكات
چونكــەئەگــەرخۆشەویســتیهەبــوودەتوانیــنتواناكانمــاندەربخەیــنبــۆ

جیهــان.

هێزیخۆشەویستی:
بیرمەنــدورزگاركەرانــیجیهــانكــەباســیجۆرەكانــیخۆشەویســتی
دەكــەنهەریەكەیــانبــەشــێوەیەكیجیــاواز.خۆشەویســتیتەنیــابــۆئــەوە
نیــەكــەدەرببرێــتبــۆخیزانەكــەت،هاورێكانــتیاخــودئــەوشــتانەیكــە
حــەزتلێیــە.خۆشەویســتیهێزێكــیگەشــبینكــەرەخۆشەویســتیالوازو
بــێدەســەالتنیــەبەڵكــوســەرچاوەیهەمــووشــتەبــاشوخۆشــەكانی

ژیانــە.
راكێشــان، هێــزی وەكــو هەیــە سروشــت لــە كــە هێزانــەی ئــەو
بــەالم پــێدەكەیــن نــەهەســتی و دەبینیــن نــە ئێمــە كاروموگناتیســی
تواناكانیــانروونــە.خۆشەویســتیشبــەهەمــانشــێوەیەبــەچــاونایبینیــن
بــەالمتواناكانــیخۆشەویســتیزۆرزیاتــرەلــەوەیكــەلــەسروشــتهەیــە.

بــەبــێخۆشەویســتیژیــاننیــە.
بیــرلــەوەبكــەوەئەگــەرخۆشەویســتینەبێــتژیــانچــیبەســەردێــت؟بــەر
لــەهەمــووشــتێكناتوانــنهەســتبــەبوونتــانبكــەن،كــەسلــەدایــك
نابێت،خێــزاندرووســتنابێــت،هاورێیەتــینابێــت–گــەرئەمــرۆهەموومــان
وازلــەخۆشەویســتیبهێنیــنئــەوەهەمــوومرۆڤایەتــیروولــەكەمبــووندەكا

ولــەكۆتایــدالــەناودەچێــت.
ــاندۆزەرەوەیــەكلــەژیــانبــەهۆیــیخۆشەویســتی هــەرتاكــەداهێنانێــكی
ئێســتاخاوەنــیكارەبــاو نەبوایــە بینیــن بــۆ ئەگــەرخۆشەویســتی بــووە.
گەرمــیورووناكــی،ئامێــریتەلەفــۆنوهەمــووئــەوتەكنەلۆجیایــەیكــە
ژیانــیئێمــەیئاســانكــردووەنــەدەبوویــن.ئەگــەرخۆشەویســتیبــۆزانســتی
بینــاكاریوتەالرســازینەبوایــەئێمــەئێســتاخاوەنــیمــالوبینــاكانو
تەنانــەتشــارەكانیشنەدەبوویــن،ئەگــەرخۆشەویســتینەبوایــەئێمــەئێســتا
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نــەدەرمــانونــەپزیشــكوفریاگوزاریشــماننەدەبــوو.لەبــەرئــەوەیهەمــووی
بــەهۆیــیهێــزیخۆشەویســتیەوەدەبێــت.

خۆشەویستیهێزیجوولەپێكردنە:
هەمــووئــەوشــتانەیكــەدەتەوێــتببیــەخاوەنــی.ببــەخاوەنــیبــەهــۆی
خۆشەویســتیەوە.بــەبــێخۆشەویســتیناتوانــنبجوڵێــن،ئەگــەرخۆشەویســتی
نەبێــتناتوانــنبەیانیــانلــەخــەوهەڵبســتن،ناتواننقســەبكــەن،گوێبگرن،
بخوێنــن،دانــسبكــەن،یــاریبكــەن،گــوێلــەمیوزیــكبگــرن،ئــەوهێــزەی
كــەخۆشەویســتیپێــتدەبەخشــێتواتلێــدەكاتهەمــووكارێكبكەیو
ببیــەخاوەنــیهەمــووشــتێك،دەبیتــەخاوەنــیئــەووزەیــەكــەواتلــێدەكات
تەندروســتبیــت،ببیتــەخاوەنــیســامان،پەیوەندیەكانــتزیاتــروباشــتربێــت،
ئەمانــەگشــتیانبــەهــۆیئــەووزەشــاراوەیەیخۆشەویســتیدەبێــتكــە
لــەناختــانداهەیــە،بــەاڵمهەندێــكجــارخاوەنــیئــەووزەیــەن،بــەاڵمبۆچــی
ژیانێكــینایابتــاننیــە؟خاوەنــیهەمــووئــەوشــتانەنیــنكــەدەتانــەوێ؟
ناتوانــنهەمــووكارێــكبكــەنكــەدەتانــەوێ؟لــەبەرچــیرۆژانەتــانپــڕلــە
خۆشــینیــە؟وەاڵمــیهەمــووئــەوپرســیارانە:ئەوەیــەخۆتــانئــەوشــتانەتان

هەڵبــژاردووە.
گەشــبینیوڕەشــبینیلــەدەســتیخۆتــاندایــەهــەررۆژێــكیاخــودخولەكێــك
لــەژیانتــانخۆتــانبــۆخۆتانــیهەڵدەبژێــرن.هــەركاتێــكدەبنــەخاوەنــی
كردوەتــەوە، بیرتــان ئەرێنیانــە شــێوەیەكی بــە دڵنیابــن بــاش شــتێكی
بیرتــان نەرێنیانــە بــوون خــراپ و ناخــۆش شــتی توشــی هەركاتێكیــش
باشــە. شــتێكی هەمــوو بوونــی ســەرچاوەی خۆشەویســتی كردوەتــەوە.
زۆر خۆشەویســتی وزەی لــە تێنەگەیشــتن و زانیــاری نەبوونــی بەداخــەوە

»لەناوبردنیخۆشەویستی
ژیاندەكاتبەكێلیمردوویەك«

رۆبێرت
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بــەروونــیدەبینرێــتلــەژیانــیخەلــكوجیهانــیئەمــرۆومێــژوویهەمــوو
مرۆڤایەتــی.

ئێســتائــەوزانیاریەتــانوەرگــرتكــەخۆشەویســتیتاكــەوزەیــەدەبێتــە
هۆیــەوە بــەو دەتوانــن ژیــان لــە بــاش كارێكــی هەمــوو بوونــی هۆیــی
ســەرتاپاییژیانتــانبگــۆرنبــەاڵمســەرەتادەبێــتبزانــنكــەخۆشەویســتی

كاردەكات. چــۆن

یاساییخۆشەویستی:
گــەردوونبــەهۆیــیچەنــدیاســایەكیسرووشــتبەڕێــوەدەچێــتبــەهــۆی
فرۆكــەوەدەتوانیــنبفڕیــنلەبــەرئــەوەیفریــنبــەهەماهەنگــیلەگــەڵ
یاســاییسرووشــتكاردەكات،ئێمــەناتوانیــنیاســاكانیفیزیــابگۆڕیــن
تاوەكــوبفریــن،بەڵكــوچەنــدرێگایەكمــاندۆزیوەتــەوەتــالەگــەڵیاســایی
سروشــتبگونجێــتبەهۆیــیئــەوەوەئێمــەدەتوانیــنبفڕیــن.هەروەكــوچــۆن
یاســاكانیفیزیــاوادەكاتفڕیــنوكارەبــاوكارلێككــردنرووبــدات،
یاســایەكیشهەیــەوادەكاتكــەخۆشەویســتیبەرێوەببردرێــت.پێویســتە
لــەویاســایەتێبگــەن.وزەبەخشــترینیاســالــەگــەردوونیاســاییراكێشــانە.
هەڵبگرێــت، ئەســتێرەكان گــەردوون وایكــردووە راكێشــان یاســایی
ئەتــۆموگەردیلــەدرووســتببێــت.یاســاییراكێشــانوایكــردووەخــۆر
هەســارەكانهەڵبگرێــتلــەبۆشــاییدا،یاســاییراكیشــانوایكــردووە
هێــزی هەڵبگیرێــت. زەوی لــە كانــزا و رووەك و گیانــەوەر و مــرۆڤ
ڕاكێشــانلــەهەمــووسرووشــتدەبینرێــت،هێــزیڕاكێشــانوایكــردووە
هەنــگبــەرەوالیــیگوڵــەكانبچێــت،گیانــەوەرانلــەســەرزەویبــن،

»خۆشەویستیوزەیەكیزۆردەبەخشێت.
كەچیهێزێكینەبینراویجیهانە«

فەیلەسوفپیریلیلهارد
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ــەئاســمانبــن،هێــزیراكێشــان ــادابــن.باڵنــدەكانل ــەدەری ماســیەكانل
وایكــردووەدووخانــەكانبەیەكــەوەبــنلــەجەســتەدا،ئــەمهێــزەوادەكات
ئۆتۆمۆبیلەكانتــانلــەرێــگادابــڕۆن،هەمــووشــتێككــەبــەیەكــەوەكار

دەكــەنبەهۆیــیهێــزیڕاكێشــانەوەدەبێــت.
هێــزیراكێشــاندووكــەسبــۆالییــەكدەبــات.بــۆئــەوەیشــارەكان
ونەتــەوەكانوگرووپــەكانیانــەكاندرووســتبــن.ئــەمهێزەیــەپــاڵ
بــەخەڵكــەوەدەنێــتبــۆالیــیزانســتوخــواردندرووســتكردنوبــەرەو
وەرزشــكردن،ســتایلیجۆراوجــۆریمیوزیــك،بۆالیــیگیانــەوەران،بــۆئــەو
شــوێنانەییكــەالتــانخۆشــە،ئــەوهێزەیــەبــۆالیــیهاورێكــەتوئــەو

خەڵكانەیــیكــەخۆشــتدەویــنڕاتدەكێشــێت.

هێزیڕاكێشانیخۆشەویستی:
ــزیخۆشەویســتیە!ڕاكێشــان ــزیڕكێشــانهێ ــە؟هێ ــزیڕاكێشــانچی هێ
خۆشەویســتیە.كاتێــكئــەوخواردنەیــیكــەحــەزتلێیــەبەهۆیــیئــەمهێــزە
ڕادەكێشــرێیتبــۆالیــی،هەســتبــەخۆشەویســتیدەكەیــتبــۆئــەمخواردنــە،
بەبــێڕاكێشــانهەســتبــەهیــچناكــەن.هەمــووخواردنــەكانوەكو
یەكــە،نازانــنچشــتێكتانخۆشــدەوێتوچیتــانخۆشــناوێت.لەبــەرئــەوەی
ــانڕاناكێشــێت، ــۆڕاناكێشــێت،هیــچكەســێكبۆالیــیخۆت هیــچشــتێكت
هیــچشــاریكومیوزیكێــكوپۆشــاكێكراتــانناكێشــێتچونكــەبەهۆیــی

هێــزیڕاكێشــانهەســتبــەخۆشەویســتیدەكەیــن
هێــزیڕاكێشــانهێــزیخۆشەویســتیەكــەبــەهێزتریــنهێــزەوادەكات
هەمــووشــتێكبــەشــێوەیەكییەكگرتــووبمێنێتــەوە.لــەزاراوەیجیهانــی

»یاساییڕاكێشانویاساییخۆشەویستی....
هەریەكەوهەمانشتە«

كارلێسهارێل
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باســییاســاییڕاكێشــاندەكاتدەلــێڕاكێشــانواتــاراكێشــان.بــە
شــێوەیەكیســادەترهــەرشــتێكتبەخشــیوەریدەگریــەوە.هــەركاتێــكلە
ژیــانشــتێكتبــەخشــیشــتێكتبــۆدەگەرێتــەوە.هــەركاتێــكبەخشــیت

بــەهۆیــیهێــزیڕاكێشــانبــۆخــۆتدەگەرێتــەوە.
لــەهــەركارێــككــەشــتێكتبەخشــیشــتێكوەردەگریــەوە،وەهــەر

شــتێككــەوەریدەگریــتیەكســانەبــەوشــتەییكــەبەخشــیوتە.
هەركاتێــكشــتێكتبــەژیــانبەخشــیپێویســتوەریبگریــەوەئەمــەیاســایی

فیزیــاوبیركاریــەلــەگــەردوون.
گەشــبینیببەخشــەگەشــبینیوەردەگریــەوە،ڕەشــبینیببەخشــەڕەشــبینی
وەردەگریــەوە.ئەگــەرئەرێنــیبیــتســەیردەكەیتژیانــتپــڕدەبێــتلــە
شــتیئەرێنــی،بــەپێچەوانــەوەئەگــەرنەرێنــیبیــتژیانــتپــڕدەبێــتلــەشــتی

نەرێنــی.

»بۆهەركردارێكوەاڵمێكییەكسان
وبەرامبەرهەیە«

نیوتن
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چــۆنگەشــبینیــانڕەشــبیندەبیــت؟ئەمــەدەگەرێتــەوەبــۆبیركردنــەوەو
هەســتەكانتان.

ــیگەشــبینانەوڕەشــبینانەتان ــانبیركدنەوەی ــەهــەرخولەكێكــیژیانت ل
دەوروبــەرو و دەبێــت.خەڵــك ڕەشــبینانەتان دەبێــت.هەســتیگەشــبینانەو
ڕووداوەكانژیانیتۆدروســتدەكەن.بەرەوئەوشــتانەڕادەكێشــرێنكە
بیركردنــەوەوهەســتەكانتاندەیبەخشــن.ژیــانتەنهــابــۆئێــوەروونــاداتتــۆ
هەمــووشــتێكلــەژیــانوەردەگریــتلــەســەرئــەوبنەمایــەیكــەدەیبەخشــی.
ببەخشــەوەریدەگریــەوە.یارمەتــیهاورێیەكــتبــدەوســەردانیماڵــەوەی
بكــەبــەدڵنیایــەوەیارمەتــیدەدرێیــتوســەرداندەكرێیتــەوە،تونــدوتیــژبــە
لەگــەلخێزانەكــەتبــەدڵنیایــەوەتونــدوتیــژدەبــنلــەگەڵــت.ئێــوەخۆتــان

ژیانــیخۆتــاندروســتدەكــەنبەهۆیــیبیركردنــەوەوهەســتەكانتان.
»ئەمــڕۆڕۆژێكــیزۆرگــرانوســەختدەبێــتبــۆم«بــەدڵنیایــەوەئــەو
ڕۆژەڕووبــەڕوویزۆرشــتیســەختودژواردەبیتــەوە.ئەگــەرواهەســت
بكــەنكــەژیــانزۆرباشــەلەگەڵتــانئــەواتــۆروبــەڕوویهەمــووئــەوشــتانە

دەبیتــەوەكــەباشــنوژیانتــانپــڕدەكــەنلــەشــتیبــاش.



»ببەخشە
پێتدەبەخشرێت...بەوستاندەرەییكەخۆت

پێوانەتكردووەپێوانەدەكرێت«

پێغەمبەرعیسا
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ئێوەموگناتیسن:
ــانكــە ــەژی ــتل ــەوشــتانەبچی ــەرەوالیئ یاســاییڕاكیشــانوادەكاتب
بەخشــیوتە.ســامان،تەندروســتی،پەیوەنــدیكار،وەهــەرتاكــەرووداوێــك
لــەژیانتانــداكــەوەریدەگــرنوڕاتاندەكێشــێتلــەســەربنەمایــیئــەو
هەســتوبیركردنەوانــەیكــەخــۆتبەخشــیوتە.بیركردنــەوەوهەســتێكی
ئەرێنیانەتــانهەبێــتبەرامبــەرداهاتتــان،خەڵكــوئــەورووداوانــەیكــەدەبنــە
ــەاڵمئەگــەرهەســتێكی ــن،ب ــۆوەدێ ــیت ــەرەوالی ــارەب ــیپ ــیزیادكردن هۆی
نەرێنیانەتــانبەرامبــەرداهاتتــانهەبێــت،هەمــووئــەوكەســانەیكــەلــە

چواردەورتانــنوڕووداوەكاندەبێتــەهۆیــیزەرەرمەنــدبوونتــان.
بــەدڵنیایــەوەهەركاتێــكبیردەكەیــەوەیــانهەســتدەكەیــتئــەوایاســایی
بیركردنەوەكانتــان كــە نیــە دەداتــەوە،گرینــگ وەاڵمتــان ڕاكێشــان
بــاشیــانخــراپبێــت.ئەمانەیــیكــەبەخشــیوتەئۆتۆماتیكیانــەبــۆخــۆت
دەگەرێتــەوە.مانایــیوایــەژیانــتدەگۆرێــتبــەگۆڕینــیبیركردنــەوەو
هەســتەكان.بــابیركردنــەوەوهەســتەكانتانئەرێنیانــەبــنتــەواویژیانتــان

دەگۆرێــت!

»ئایامرۆڤایەتیبەئاگاییەوەدەڕوانێتە
خۆشەویستی!منتائێستائەمەیانمنەزانیوەوبێزاریشمنەبووملەم
ڕوانینە.ئەمەیاسایەكەوەكویاساییڕاكێشانكاردەكات

كەئاخۆئێمەقبووڵیدەكەینیاخودنا«

غاندی
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بیركردنەوەئەرێنیونەرێنیەكان:
مێشــكتان لــە ووشــانەیكــە لــەو بریتیــن بیركردنەوەكانتــان تــەواوی
گوێتــانلێدەبێــتوئــەوووشــانەیبــەدەنگــیبــەرزەوەدەریدەبــڕن.هــەر
كاتێــكتــۆبــەكەســێكدەڵێیــت»ئەمــرۆرۆژێكــیچەنــدەجوانــە«تــۆ
ســەرەتابیــرتكردۆتــەوەئینجــادەرتبڕیــوە.بیركردنەوەكانتــاندەبێــتبــە
كردارەكانتــان.بەیانیــانكــەلــەخــەوهەڵدەســتن،پێــشئــەوەیهەڵبســتن
لــەمێشــكتانئــەوەهەبــووەكــەدەبێــتهەڵبســتن.ئێــوەناتوانــنهیــچكارێك

ــاســەرەتابیــریلێنەكەنــەوە. بكــەنت
بیركردنەوەكانتــانووشــەوكردارەكانتــانبــۆدیــاریدەكاتكەئەرێنی
یاخــودنەرێنــیبێــت.بــەالمئایــاچــۆنبزانیــنكــەبیركردنەوەكانتــانئەرێنی
یاخــودنەرێنییــە؟بیركردنەوەكانتــانئەرێنــیدەبێــتهەركاتێــكبیرتــانلــەو
شــتانەكــردەوەكــەخۆشــتاندەوێــن،وەبیركردنەوەكانتــاننەرێنــیدەبێــت

هەركاتێــكبیرتــانلــەوشــتانەكــردەوەكــەحەزتــانلــێنیــە.
هــەركاتێــكتــۆشــتێكتلــەژیــانویســتتــۆئەمــەتوویســتوەچونكــە
خۆشــتدەوێــت.خولەكێــكبیــرلەمــەبكەنــەوەئەگــەرحــەزتلــەشــتێك
نەبــووئایــەئــەمشــتەدەكەیــت؟گشــتخەڵــكتەنیــائــەوشــتانەیاندەوێــت
كــەخۆشــیاندەوێــت.هیــچكەســێكشــتێكینــاوێكــەحــەزیلــێنەبێــت.
هــەركاتێــكتــۆدەربــارەیئــەوشــتانەیكــەحــەزتلێیانــەدووایــتبــۆ
نمونــە»ئــەوەپێاڵوانــەزۆرجوانــە«تــۆئەرێنیانــەبیــرتكردۆتــەوەبــەاڵم
هــەركاتێــكبڵێــی»ســەیرینرخــیئــەوپێاڵوانــەبكــە،زۆرگرانــە«
ئێــوەنەرێنیانــەبیرتــانكردۆتــەوە.ئــەوشــتانەیكــەحەزتــانلێــینیــەیــان
بیركردنەوەیەكــینەرێنیانەتــانهەیــەبەرامبــەریزۆرســەختدەبێــتبۆتــان.
زۆربــەیخەڵــكزۆرزیاتــربیــرلــەوشــتانەدەكەنــەوەیاخــودلەبارەیانــەوە

»تاكەووشە
كەبێبەرامبەرەبۆئێمەوهەمووئازارەكانمانلە

ناودەباتلەژیانووشەیخۆشەویستیە«

سۆفۆكلیس
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دەدوێــنكــەحەزیــانلــێنیــە.كــەئەمــەشژیانیــانپــڕدەكاتلــەڕەشــبینی
لــەوەیلــەگەشــبینیبەهۆیــیئەمەشــەوەلــەهەمــووشــتەباشــەكانیژیــان

بێبــەشدەبــن.
مەحاڵــەژیانێكــیخۆشــتانهەبێــتبــەبــێخۆشەویســتی،ئــەوكەســانەی
ژیانێكــیباشــیانهەیــەزیاتــربیــرلــەشــتەباشــەكاندەكەنــەوەولــە
بارەیانــەوەدەدوێــن،بــەاڵمئەوانــەیلــەژیــانســەرگەرداننزیاتــربیــرلــەشــتە

پــڕخــەموخراپــەكاندەكەنــەوە!

گفتوگۆبكەبەرامبەرئەوشتانەیكەخۆشتدەوێن:
هــەركاتێــكتــۆدەربــارەیئــەوشــتانەدوایــتكــەســەختبــوون،بــۆنموونــە
نەبوونــیپــارە،پەیوەنــدی،نەخۆشــیهەروەهــاداهاتــیكارەكــەتدابەزیبــوو
ــك ــن.هەركاتێ ــەوشــتانەتنەكــردووەكــەخۆشــتدەوێ ــۆباســیئ ــەوات ئ
تــۆباســیئــەوەتكــردكــەلــەكارەكــەتدواكەوتوویــییاخــودبــەپــاس
ڕانەگەیشــتووی،دووبــارەتــۆئەرێنیانــەبیــرتنــەكردۆتــەوە،ئەمــەهەمــووئــەو
بیركردنەوانــەنكــەڕۆژانــەهەتانــەوغەمبارتــاندەكــەنوژیانتــانســەخت
دەكــەن.زیاتــرباســیهەواڵــەباشــەكانیرۆژبكــەن،باســیئــەوەبكــەن
كــەلــەكارەكانتــانچەنــدەســەركەوتوون،باســیئــەوەبكــەنقازانجــی
دەوێــت. خۆشــتان كــە بكــەن ئــەوە باســی بۆتــەوە، بــەرز كارەكەتــان
ئەگــەرخۆتــانغــەرقكــردلــەنــاوشــتەخراپــەكانوەكــوتوتیەكــی
نــاوقەفەســتانلــێدێــتكــەرۆژبــەرۆژژیانتــانبەندتــردەكات،بــەمــەش

هەمــوودەرگاكانــیژیــانلــەســەرخۆتــاندادەخــەن.
ئــەوكەســانەیكــەژیانێكــیباشــیانهەیــەزیاتــرباســیئەوشــتانەدەكەن
ــێ ــەخاوەنــیســەركەوتنێكیب ــیئەمــەدەبن ــەهۆی ــن.ب كــەخۆشــیاندەوێ
ســنوور.وەكــوباڵندەیەكــیئازادیــانلێدێــتكــەلــەئاســماندەفڕێــت.بــۆ
ئــەوەیژیانێكــینایابتــانهەبێــتشیشــیقەفەزەكانتــانبشــكێننكــە
ئێوەیــانزیندانــیكــردووە.تەنیــادەربــارەیئــەوشــتانەبدوێــنكــەخۆشــتان

دەوێــن،خۆشەویســتیئێــوەئــازاددەكات!



20

وزهتریسكهمحهمهددهشتی

ــۆ ــەت ــەبوونــیهێــزیخۆشەویســتیهیــچشــتێكمەحــاڵنیــە.گرینــگنی ب
كێیــت،گرینــگنیــەڕووبــەرویكــێوچــۆنشــتێكدەبیتــەوە.هێــزی

خۆشەویســتیتــۆئــازاددەكات.
مــنئافرەتێــكدەناســمبــەهۆیــیبوونــیهەســتیخۆشەویســتیلــەناخــیدا
توانــیهەمــووقەفەســەكانبشــكێنێت.ژیانێكــیزۆرهەژارانــەیهەبــوو
بــەتەنیــامنداڵەكانــیبەخێــودەكــرد،جیاببــوەوەدوایبیســتســاڵلــە
هاوســەرگریەكیســەرنەكەوتوو،بــەاڵمهــەركۆڵــینــەداهەمــووهەســتە
ڕەشــبینیانەكانیلــەناخــیخۆیــیبــردەدەرەوەهەمــووكاتهەســتیبــە
باشــیدەكــرد.هەرگیــزباســیرۆژەناخۆشــەكانینەدەكــرد.ســەرەرایی
ئەمانــەشبیــریلــەوەدەكــردەوەكــەكەمێــكپــارەكۆبكاتەوەگەشــتێك

ــابــكاتوپاســەپۆرتوەربگرێــت. ــۆئەوروپ ب
پاشانتوانیكەسێكیزۆرباشوجوانوەكهاوسەربۆخۆییبدۆزێتەوە.
دوایــیهاوســەرگیریانلــەئەوروپــاكــردلــەدوورگەیــەكنیشــتەجێبــوون

توانــیژیانێكــیخــۆشبــۆخۆیــیدروســتبــكات.
ئــەوئافرەتــەتەنیــابیــریلــەوشــتانەنەدەكــردەوەكــەخۆشــیناوێــن،زیاتــر
بیــریلــەقســەوشــتانەدەكــردەوەكــەخۆشــیدەوێــنبــەهۆیــیئەمــەتوانــی

ژیانێكــینایــابوئــازادیهەبێــت.
تــۆدەتوانــیژیانــتبگــۆریچونكــەتوانایەكــیبــێســنوورتهەیــەبــۆ
بــێ توانایەكــی هەروەهــا دەوێــن، خۆشــتان قســانەی ئــەو بیركردنــەوەو
ســنوورتانهەیــەدەربارەیــیئــەوشــتانەیكــەباشــنبــۆژیانتــان.هەروەهــا
گەشــبینانەی بیركردنــەوە لــەو زیاتــرە زۆر هەتانــە كــە هێزەیــی ئــەو
كــەهەتانــەوەئــەوووشــانەیخۆشەویســتیپــێدەردەبــڕن.لەبــەرئــەوەی
یاســاییڕاكێشــانوەاڵمــیبیركردنــەوەوهەســتەكانتاندەداتــەوە.بیــرلــە

دەربكــەون! تواناكانتــان تــا بكەنــەوە خۆشەویســتی

»ئێوەڕاستیەكان
بزانن،ڕاستیەكانیشئێوەئازاددەكەن«

پێغەمبەرعیسا
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خاڵەكانیبەتوانابوون:
ژیــان! لــە ئەرێنیــە هێــزی خۆشەویســتی نیــە هێــز بــێ *خۆشەویســتی

باشــەكانە. شــتە هەمــوو هــۆكاری خۆشەویســتی
*هەرشتێككەدەتەوێلەخۆشەویستیدەستتدەكەوێت.

*هێــزیئەرێنــیخۆشەویســتیدەتوانێــتهەمــووشــتێكدروســتبــكات،
خراپــەكان شــتە هەمــوو وە دەكات، زیــاد باشــەكانیش شــتە هەمــوو

دەگۆرێــت.
*هەمــوورۆژێــك،هەمــووخولەكێــك،خــۆتهەلیدەبژێریــتكــەدەتەوێــت

گەشــبینبیــتیاخــودنــا.
ــان ــەویاســایەیەكــەژیانت *یاســاییڕاكێشــانیاســاییخۆشەویســتیە،وەئ

رێــكدەخــات.
هــەرشــتێكلــەژیــانببەخشــنهەمــانشــتلــەژیــانوەردەگرنــەوە،خۆشــی
ببەخشــە،خۆشــیوەردەگریــەوە،ناخۆشــیببەخشــەناخۆشــیوەردەگریــەوە.
*ژیــانبــۆئێــوەڕونــادات،هەمــووشــتێكلــەژیــانوەردەگــرنلەســەرئــەو

بنەمایەیــیكــەچیتــانبەخشــیوە.
*هــەركاتێــكبیركردنەوەتــانبــاشیاخــودخــراپبــووبــەشــێوەیەكی

هاوكێشــەیەك. وەكــو دەگەرێتــەوە بۆخۆتــان ئۆتۆماتیكــی
*ئــەوكەســانەیژیانێكــیخۆشــییانهەیــەزیاتــربیــرلــەوشــتانەدەكەنــەوە

كــەخۆشــیاندەوێــنلــەوەیكــەخۆشــیانناوێــت.
قســەكردن بیركردنــەوەو بــۆ هەیــە ســنوورتان بــێ توانایەكــی ئێــوە *
دەربــارەیئــەوشــتانەیكــەخۆشــتاندەوێــنوەتوانایەكــیبــێســنوورتان

هەیــەبــۆئەنجامدانــیشــتەباشــەكانیلــەژیــان.
بــاش هێزێكــی خۆشەویســتی ئــەوەی لەبــەر بكــەن، خۆشەویســتی *

گــەردوون. دەبەخشــێتە

»یاساییخۆشەویستیوەفایییاساكانە.«

قەشەئەپۆڵ
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»هەستەكانشاراوەن«

نیڤیلغودارد
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هێزوتواناییهەستەكان
سەرەتاییهەستەكانتان:

هــەرلــەوكاتــەیلــەدایــكدەبــنهەســتبــەهەندێــكشــتدەكــەن،لەكاتــی
هەســتەكانتان بــەاڵم بوەســتن، بیركردنەوەكانتــان دەتوانــن خەوتنــدا
ناوەســتنلــەبــەرئــەوەیئێــوەلــەكاتــیخەوتنیشــداهەســتەكانتانزینــدووە.

دەســت وە بــۆنكــردن، تامكــردن، بینییــن،گوێگرتــن، هەســتی ئێــوە
لێدانتــانهەیــەلەبــەرئــەوەدەتوانــنهەســتبــەهەمــووشــتەكانبكــەنلــە
ژیــان.ئەمانــەهەســتەكاننواتلێكــدەنهەســتبــەوشــتانەبكــەیكــە
دەیبینــی،بــەوەیكــەگوێــتلــێدەبێــت،بــەوەیكــەتامدەكەیــت،هەســت

ــت. ــێدەدەی ــیودەســتیل ــۆندەكەی ــەوشــتەدەكــەیكــەب ب
بــە هەســت ئــەوەی بــۆ داپۆشــراوە تەنــك پێســتێكی بــە لەشــتان هەمــوو
ئەندامــەكانبكــەن.لــەهــەرخولەكێــككــەهەســتدەكەیــتئەمــەلــە
هەمــووشــتێكگرینــگتــرەچونكــەهەســتەكانتانچــۆنبێــتژیانتــانبــەو

جــۆرەدروســتدەبێــت.

هەستەكانتانوەكسوتەمەنیوایە:
بــەبــێهەســتكــردنبیركردنــەوەەووشــەكانتانتوانایــاننیــە.ئێــوەرۆژانــە
بیــرلــەزۆرشــتدەكەنــەوەبــەاڵممــەرجنیــەهەموویــانزۆرگرینــگبــن،

لەبــەرئــەوەیهەمــووبیركردنەوەكانتــانهەســتێكیقوڵیــاننیــە.


وە بكەیــن وێنــا موشــەكێك وەك وشــەكانتان بیركردنــەوەو ئەگــەر
ســوتەمەنی بەبــێ مووشــەك بێــت. ســووتەمەنیەكەی هەستەكانیشــتان
بیركردنــەوەو بەرزدەبێتــەوە. ســوتەمەنیەوە بەهــۆی چونكــە كارنــاكات
هەستەكانیشــتانهەمــانشــتە.بیركردنەوەكانتــانوەكمووشــەكوایــە
وزەی هەســتەكان چونكــە بكــەن هیــچ ناتوانــن هەســتەكانتان بەبــێ

بیركردنەوەكانــن.
ئەگــەروابیربكەنــەوەكــەناتوانــنبەرامبــەربەرێوەبەرەكەتــانبوەســتن
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هەبێــت خراپتــان زۆر هەســتێكی لێــدەكات واتــان بیركردنەوەیــە ئــەم
ــانلەگەڵــی ــانلێــدەكاتپەیوەندیت ــانئەمــەشوات بەرامبــەربەرێوەبەرەكەت

ــت. خــراپبێ
ئەگــەربەجۆرێكــیتــربیربكەنــەوەكــەئێــوەلەگــەڵجەنــدكەســێكی
ــەواتلێدەكــەنهەســتێكیباشــتان ــەمبیركردنەوان بــاشكاردەكــەنئ

هەبێــتبــۆئــەوكەســانەیكاریــانلەگــەڵدەكــەن.

هەستەباشوهەستەخراپەكان:
وەكــوهەمــووشــتەكانیتــریژیــانهەســتەكاندەتوانرێــتبــاشیاخــود
خــراپبێــت.ئێــوەهەســتیبــاشوخراپتــانهەیــە.هەمــووهەســتەباشــەكان
لــە خراپــەكان هەســتە هەمــوو وە هەڵــدەدەن، ســەر خۆشەویســتیەوە لــە
دەبێــت باشــتر بیركردنەوەكانتــان پەیدادەبــن. خۆشەویســتیەوە نەبوونــی
ئــەوكاتــەیهەســتبــەخۆشــیدەكــەن،خۆشەویســتیزیاتــردەبەخشــنوە

زیاتریــشوەردەگــرن.
هەســتبــەخراپــیكــردنئــەوكاتــەدەبێــتكــەهەســتیباشــتاننەبێــت
بەهۆیــینەبوونــیخۆشەویســتیچونكــەخۆشەویســتیهێزێكــیئەرێنیــەلــە

ژیــانوەهەســتكردنبــەخراپــیئــەوهێــزەیتێــدانیــە.

ژیانێكــیباشــترلــەهەســتكردنیباشــەوەدەبێــت،ژیانێكــیخراپتریــشلــە
هەســتكردنیخراپــەوەدەبێــت-تاوەكــوهەســتكردنتاندەگــۆرن.

هــەركاتێــكهەســتكردنتانبــاشبــووئۆتۆماتیكــیبیركردنەوەتــانباشــتر
دەبێــت.ئێــوەناتوانــنهەســتبــەباشــیبكــەنتــابیركردنەوەیــیخراپتــان

»پێویستەلەبارەی
هەستەكانمانەوەبدوێین،تاوەكومەبەستەكانمانوا
بكەنبیركردنەوەكانمانشێوەیەكیانهەبیت«
كارلێسهانێل
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بیركردنەوەیەكــی و خــراپ هەســتێكی تــرەوە الیەكــی لــە هەبێــت،
بــاشهەرگیــزبــەیەكــەوەنەبــووە.هەركاتێــكهەســتیباشــتانهەبــوو
بــاش هەســتی دەبێــت. بــاش كردارەكانیشــتان وشــەو بیركردنــەوەو
بــۆ ئــەوخۆشەویســتیەتان وەهەمــوو بەخشــینیخۆشەویســتیە دەســتەبەری

دەگەرێتــەوە.

چاكەواتاچاكە:

زۆربــەیخەڵــكانلــەوەتێدەگــەنكــەچــۆنهەســتبكــەنبــەباشــییاخــود
هەســتبەخراپیبكەنبەاڵملەوەتێنەگەیشــتوونئەوانزۆربەیكاتبە
هەســتێكیڕەشــبینانەوەدەژین.هەســتكردنبەخراپیواتاهەســتكردنەبە

نمونــە بــۆ ڕەشــبینی،
غەمباربــون، وەكــو
ترســان، تورەبــون،
بــە هەســت یاخــود
كــردن، خراپــی
ڕەشــبینیشبــەچەنــد
دەبێــت. قۆناغێــك

بــەی زۆر ئەگــەر
بــەوە هەســت كات
بكــەنكــەباشــن،
ن شــتا ە و نە د بیركر
كــە دەبێــت. بــاش
شــتێكە ئەمــەش
ە ر شــبینكە گە
چونكــەلــەراســتیدا
هەســتناكــەیكــە

پــی. خرا
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ئەگــەرواهەســتتانكــردكــەهیــچكێشــەیكتاننیــە،خۆیــیلــەخۆیــدا
ئەمــەهەســتێكیگەشــبینانەیەكەواتــەهەســتێكیباشــتانهەیــە،هەســتی
بــاشواتــاهەســتبــەباشــیبكــەن،هەســتكــردنبــەباشــیواتــادڵخۆشــی،

هەســتبــەبونتــانبكــەن،بەهێزبــن.
ــتیاخــودژیانێكــیمــام ــلبوی ــەقای ــەوبەشــەیكــەهەت ــۆب ــكت هەركاتی
ناوەندتــانهەبــوووەقایلیــشبــوون،هەســتێكیلەمــەزیاتریشــتاننەبــووئــەوا
ــتژیانێكــی ــت.بەمــەشناوترێ ــاننابێ ــەباشــتروزیاترت ــوەژیانێكــیلەم ئێ

بــاش.
هەركاتێــكدڵتــانخــۆشبــووخۆشــیشدەبەخشــن،بەهەمــانشــێوەخۆشــیش
دڵ ڕووبــەرویكەشــە وە شــوێنەخۆشــەكانیش دەچنــە و وەردەگرنــەوە
خۆشــەكانیشدەبنــەوە.ئەگــەرئێــوەلــەڕادیــۆگوێتــانلــەوئــاوازەبێــتكــە
التــانخۆشــەئــەوادەنگەكەیــیلــەلــەنزمیــەوەبــەرزدەكەنــەوەبــۆبــەرزی
بــۆئــەوەیلــەهەمــووشــوێنێكدەنــگبداتــەوە.ئەمــەیاســاییڕاكێشــانە
بــۆوەاڵمدانــەوەیهەســتیخۆشــی.هەركاتێــكهەســتبــەبێــزاریبكــەن،

ــان ــەدەوروبەرت بێزاریــشب
ڕووبەڕوویــی دەبەخشــن.
دەبنــەوە. زیاتــر بێــزاری
بێــت بێزاربــوون چ جــا
مێشــولەیەك بەرامبــەر
بێزاربــوون یاخــود
وەرگەرانــی بەرامبــەر
ئەمــە ئۆتۆمۆبیلەكەتــان.
ڕاكێشــانە یاســایی
هەســتە بــەو بەرامبــەر
بێزاریەیــیكــەهەتانــە.
بــاش هەســتێكی هــەر
بــە دەتانبەســتێتەوە

هێــزیخۆشەویســتی،لەبەرئــەوەیخۆشەویســتیســەرچاوەیهەمــووهەســتە
ســەرهەڵدەدا. خۆشەویســتیەوە لــە بەهێــزی بــە هەســتكردن باشــەكانە،
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هەركاتێــكئــەوهەســتانەتانبــەدەوروبەرتــانبەخشــیژیانتــانپــڕدەبیــت
ــادبكــەنخۆشەویســتی ــدهەســتەباشــەكانتانزی ــزوپەرۆشــی.چەن ــەهێ ل
گەورەتــردەبەخشــنلــەئەنجامــدابەهەمــانشــێوەبــۆخۆتــاندەگەرێتــەوە.
هەركاتێــكهەســتێكیباشــتانهەبــووئێــوەدەتوانــنخۆشەویســتیبــۆئــەم

ــادبكــەن. هەســتەتانزی
بــەرلــەوەیدەســتبــەنوســینیئــەمپەرتوكــەبكــەمهەمــووڕۆژێــكچەنــد
هەســتە بۆزیادكردنــی دەكــرد. زیــاد باشــەكانم هەســتە خولەكێــك
باشــەكانبیــرملــەهەمــووئــەوشــتانەدەكــردەوەكــەخۆشــمدەوێــن.

ئــەوشــتانەمهەژمــاردەكــردكــەخۆشــمدەوێــن،خێزانەكــەم،هاورێكانــم،
شــوێنەكان، ڕەنگــەكان، ئاوهــەوا، باخچەكــەم، گوڵەكانــی مــاڵ،
پاشــان ڕوویــداوە هەفتەیــە لــەم كــە خۆشــانەی شــتە ئــەو ڕووداوەكان،
دانیشــتمئــەمپەرتوكــەمنووســی.هەمــووشــتێكئاســاندەبێــتكــەهەســتە
باشــەكانتانزیــادكــرد.دەتوانــنلــەهــەركاتێــكوشــوێنێكبێــتئەنجامــی

بــدەن.
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هەستەكانتانڕەنگدانەوەییبەخشینەكانتانە:
ئێســتادەتوانیــنبڵێیــنســەرەكیترینبەشــەكانیژیانتــانبریتیــەلــەوەیكــە

ئایــاهەســتیبــاشدەبەخشــنیاخــودهەســتیخــراپ.
پــارە، نمونــە بــۆ ژیانتــان لــە هەربابەتێــك دەربــارەی بیردەكەنــەوە چــۆن

پەیوەنــدی. پیشــە، تەندروســتی،
كــە ئــەوەی بەپێــی دەبێــت تەواویــان پەرچەدانەوەیەكــی بابەتانــە ئــەم

یبەخشــن. دە
هەركاتێــكبیــرلــەپــارەدەكەنــەوەهەســتەكانتانڕەنگدانــەوەیئــەوپارەیــە
دەبێــتكــەدەیبەخشــن.ئەگــەرهەســتێكیخراپتــانهەبــووكاتێــكبیــرلــە
پــارەدەكەنــەوەلەبەرئــەوەیپارەیەكــیتەواوتــاننەبــووبەمــەشهەســتێكی

ڕەشــبینانەتاندەبێــتچونكــەهەســتێكیخراپتــانبەخشــیوە.
پێتــان هەســتەكانتان دەكەنــەوە پیشــەكەتان لــە بیــر كاتێــك هــەر
ــەباشــیكــرد ــان.ئەگــەرهەســتتانب ــەژی ــانبەخشــیوەل ــنكــەچیت دەڵێ
لــە دەبێــت گەشــبینانەتان كەشــێكی ئــەوە كارەكانتــان. دەربــارەی
كاتیكاركردنــداچونكــەهەســتێكیباشــتانبەخشــیوە.هەركاتێــك
بیرتــانلــەخێزانەكەتــان،تەندروســتیتان،یــانهــەربابەتێكــیتــركــەالتــان
گرینــگبــووكــردەوە،هەســتەكانتانپیتــاندەلێــنكــەچیتــانبەخشــیوە.
ــاندەكات. ــانبانگت ــەوە.ژی ــاندەدات ــانوەاڵمت ــادات،ژی ــوەڕوون ــۆئێ ــانب ژی
ئێــوەژیانتــاندروســتدەكــەن،ئێــوەنووســەریچیڕۆكــیژیانتانــن،ئێــوە
دەرهێنــەریفیلمــیژیانتانــن،ئێــوەبڕیــاردەدەنژیانتــانچــۆنبێــتبــەوجــۆرەی

كــەدەیبەخشــن.
ــۆ ــەب ــاننەبڕاوەی ــاژی ــەهەســتەباشــەكانتانوات ــەل ــڕاوەهەی ئاســتێكینەب
وەرگرتــن.هەروەهــاهەســتەخراپــەكانچەنــدئاســتێكیانهەیــەبــەاڵملــە

»ئاگاداری
مەزاجوهەستەكانتانبن،لەبەرئەوەی

پەیوەندیەكینەبڕاوەهەیەلەنێوانهەستەكانتانو
جیهان«

نیفیلغۆدارد
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دوایــیهەســتەخراپەكانیــشدەتوانیــنوابكەیــندووبــارەهەســتیباشــمان
هەبێــت.ئەمــەوەكــوڕووداونیــەكــەهەســتەباشــەكانوابكــەنبــاش
بیــنوهەســتەخراپــەكانوابكــەنخــراپبیــن.خۆشەویســتیڕۆڵێكــی
وزەبەخشــیهەیــەلــەژیــان.ڕاتاندەكێشــێتبــەرەوبیركردنــەوەباشــەكان
بەمــەشدەتوانــنزیندووبــنلــەژیــان،خۆشەویســتیئاگادارتــاندەكاتــەوە
لــەهەســتەخراپەكانیــشلەبــەرئــەوەیپێتــاندەڵێــنكــەهێــزیگەشــبین

هەیــەلــەژیــان.

هەمووشتێكدەربارەیئەوەیچۆنهەستدەكەن:
هەمــووشــتێكدەربــارەیئــەوەیچــۆنهەســتدەكــەن.هــەرهەڵبژاردنێكتــان
ــەك ــەوەیچــۆنهەســتدەكــەن.هــەرتاكــەوزەی هەبێــتلەســەربنەمــایئ
ئێــوە بوێــت ژیــان لــە ژیانتــانهەســتەكانتانە!هەرچیەكتــان تــەواوی لــە
ــان ــەرئــەوەیئــەوشــتانەوات ــەب ئــەوشــتانەتاندەوێــتكــەخۆشــتاندەوێل
ــەوێ ــانناتان ــەژی ــەوشــتانەیكــەل ــەباشــیبكــەن.ئ لێدەكــەنهەســتب
چونكــەئــەوشــتانەواتــانلێدەكــەنهەســتبــەخراپــیبكــەن.دەتانــەوێ
تەندروســتبــنچونكــەمــرۆڤهەســتبــەباشــیدەكاتكــەتەندروســتە
بــەاڵمئەگــەرنەخــۆشبــنهەســتبــەخراپــیدەكــەن.ئێــوەدەتانــەوێپارەتــان
هەبێــتلەبــەرئــەوەیكاتێــكپارەتــانهەبێــتهەســتبــەباشــیدەكــەن.تــا
ئــەوشــتانەیبتانــەوێبیكــڕن،بــەاڵمهەســتبــەخراپــیدەكــەنئەگــەر
نەتوانــن.دەتانــەوێكــەپەیوەندیەكانتــانبــاشبێــتلەبــەرئــەوەیوادەكات
هەســتبــەباشــیبكــەن،وەپەیوەندیــەبــەكێشــەكانوادەكاتهەســتبــە
خراپــیبكــەن.ئێــوەخۆشــیتاندەوێلەبــەرئــەوەیخۆشــیهەســتكردنێكی
باشــە.بــەاڵمئەگــەرخۆشــیتاننەبــێهەســتبــەخراپــیدەكــەن.هەمــووئــەو
شــتانەیكــەدەتانــەوێبەهــۆیهەســتەباشــەكاندەبێــتكــەدەیبەخشــن!
وەچــۆنئێــوەشــتەباشــەكانوەردەگــرنلــەژیــان؟هەســتەباشــەكانئێــوەی
دەوێــت،تەندروســتیئێــوەیدەوێــت،خۆشــیئێــوەیدەوێــت،هەمــووئــەوشــتانەی
كــەخۆشــتاندەوێــتئێوەیــاندەوێــت.دەیانــەوێلــەژیــانســەرهەڵبدەنبــەاڵم
بــەهۆیــیهەســتەباشــەكانتانوەریدەگــرن.ئێــوەناتانــەوێكــەشــتەكانی
بەخشــینی بــۆ دەیكــەن كــە شــتانەی ئــەو هەمــوو تێكبچێــت، ژیانتــان
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ــزی ــت!هەســتەباشــەكانتانهێ ــتدەردەكەوێ ــانبوێ خۆشەویســتیە.وەچیت
خۆشەویســتیە،وزەیهەمــووشــتەباشــەكانیژیانتانــە.هەستەباشــەكانئــەو

رێگایەنەتــانپــێدەڵێــتكــەمەبەســتانە.
ژیــانبــاشدەبــێ!بــەاڵمدەبێــتســەرەتاهەســتیبــاشببەخشــن.ئەگــەرئێــوە
لــەژیــانبەخۆتــانبڵێــن»مــندڵخــۆشدەبــم،ماڵێكــیباشــترمدەبێــت«،
ــم«،»مــندڵخــۆش ــكوەردەگیرێ ــەكارێ ــكل ــمكاتێ »مــندڵخــۆشدەب
ــارەی ــمدەچنــەكۆلێــژ«،»دڵخــۆشدەبــمكــەپ دەبــمكاتێــكمنداڵەكان
زیاترمــانهەبێــت«»دڵخــۆشدەبیــنكــەبتوانیــنگەشــتبكەیــن«یاخــود
دڵخــۆشدەبیــنكاتێــكلــەكارەكانمــانســەركەوتوودەبیــن.هەرگیــز
خۆشەویســتی ڕووبــەڕوی بیركردنەوەكانتــان تــا نابێــت شــتانەتان ئــەو
كارەكانتــاننەكەنــەوە.تــاڕووبــەڕووییاســاییڕاكێشــانتانبكەنــەوە.
ســەرەتادەبێــتدڵخــۆشبــن،وەخۆشــیببەخشــنتــاخۆشــیوەربگــرن.
ویســتت كــە هەرشــتێك ئــەوەی لەبــەر ڕووبــدەن كامیــان هیــچ ناتوانــن
ــەری ــانفەرمانب ــتئەمــەشدەبێــتســەرەتابیبەخشــن.خۆت دەبێــتوەریبگری
هەســتەكانتانن.فەرمانبــەریخۆشەویســتیەكانتاننوەهێــزیخۆشەویســتی

دەگەرێتــەوەبۆتــانهــەركاتێــكبەخشــیتان.
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»پێوانەكردنی
خۆشەویستیخۆشەویستیەكەبێ

پێوانەكردن«
قەشەبیڤارس
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خاڵەكانیوزە:
*لــەهــەرخولەكێــكچــۆنهەســتدەكــەنلــەهەمــووشــتێكگرینگتــرە.
لەبــەرئــەوەیچــۆنهەســتدەكــەنئــەوهەســتەدەبێتــەدروســتكەریژیانتــان.

*هەستەكانتانوزەیبیركردنەوەودەڕبڕینەكانتانە.
هەمــوو ســەرهەڵدەدات! خۆشەویســتیەوە لــە باشــەكان هەســتە *هەمــوو

خۆشەویســتیە. نەبوونــی لــە خراپەكانیــش هەســتە
ئــەوەی لەبــەر خۆشەویســتی هێــزی بــە دەتانبەســتێتەوە بــاش *هەســتی

باشــەكانە. هەســتە ســەرچاوەی خۆشەویســتی
*هەســتەباشــەكانتانزیــادبكــەنبــەبیركردنــەوەدەربــارەیئــەوشــتانەی
خۆشــتاندەوێن.یــەكلــەدوایــییــەكئــەوشــتانەهەژمــاربكــەنكــەخۆشــتان
دەوێ.گوێلەوشــتانەبگرنكەخۆشــتاندەوێت.تاهەســتبەباشــترین

دەكەن.
*چــۆنهەســتدەكــەندەربــارەیهــەربابەتێــكلــەژیــانڕەنگدانــەوەیئــەوە

دەبێــتكــەبەخشــیوتانەدەربــارەیئــەوبابەتــە.
*ژیــانبــۆئێــوەڕوونــادات-ژیــانوەاڵمتــاندەداتەوە.بــۆهــەربابەتێــكلــەژیــان

خۆتــاندروســتیدەكــەنبــەوەیكــەدەیبەخشــن.
پــێ هەســتی دەتوانــن هەیــە نەبڕاوەیــان ئاســتێكی باشــەكان *هەســتە
بــێكۆتایــە. لــەژیــانوەریدەگــرن ئــەوشــتەی بكــەن.مانایــیوایــە

*هــەرشــتێكلــەژیــانبتانــەوێئەویــشئێــوەیدەوێــت،پــارەئێــوەیدەوێ،
ئێــوەیدەوێ. ئێــوەیدەوێ،خۆشــی تەندروســتی

*بــەبێــزاریكەشــیژیانتــانتێــكمــەدەن،خۆشەویســتیببەخشــنبــەهۆیــی
هەســتەباشــەكانتان.

*ســەرەتاهەســتیبــاشببەخشــن.تــادڵخــۆشبــن.وەخۆشــیببەخشــن
بۆئــەوەیخۆشــیوەربگــرن!هەرچیەكتــانلــەژیــانبوێــتدەبێــتســەرەتا

بیبەخشــن.
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شەپۆڵی هەستەكان

ئەگەربتوانیهەستیپێبكەییدەتوانیوەریبگری:
هەمــووشــتێكلــەگــەردوونوەكموگناتیســەوەهەمــووشــتێكشــەپۆلێكی
موگناتیســیهەیــە.هەروەهــاهەســتەكانتانوبیركردنەوەتــانبــەهەمــان
شــێوەشــەپۆڵێكیموگناتیســیهەیە.هەســتەباشــەكانلەســەرشــەپۆلێكی
ئەرێنیــن،هەســتەخراپــەكانلــەســەرشــەپۆلینەرێنیــن.هەســتبــەهەرچــی
دەكــەنجــاچبــاشبێــتیــانخــراپشــەپۆڵەكانتاندیــاریدەكات.وەكو
موگناتیس،خەڵــكوڕووداوەكانــیدەوروبەرتــانلەســەرهەمــانشــەپۆڵدەبــن!
ئەگــەرهەســتبــەپەرۆشــیبكــەن،شــەپۆڵەكانتانپــەرۆشدەبــنوەئــەو
شــوێنانەییاخــودخەڵكانــەیكــەپەرۆشــنبــۆالتــانڕادەكێشــرێن.ئەگــەر
ــەی ــەوخەڵكان ــتوەئ ــرسدەبێ ــرسبكــەن،شــەپۆڵەكانتانت ــەت هەســتب
ــەوشــوێنانەیترســناكن،ڕووداوەترســناكەكان كــەترســنۆكنیاخــودئ
ڕووبەروتــاندەبنــەوە.ئێــوەهەرگیــزگومانتاننەبێتدەربارەیشــەپۆڵەكانتان
ــەكــەهەســتی ــەوەوای ــكوەكئ ــەوەیشــەپۆڵەكانتانهەمــووكاتێ ــەرئ لەب
پــێدەكــەندەتوانــنشــەپۆڵەكانتانبگــۆرنبــەگۆرینــیهەســتەكانتانوە
هەمــووئــەوشــتانەیدەوروبەرتــانبگــۆرنلەبــەرئــەوەیلەســەرشــەپۆڵێكی

نوێــن.
پەیوەندیەكانتــانلەوانەیــەبــاشبێــت،خۆشــیبەخــشبێــت،گونجــاوبێــت
پەیوەندیەكانتــان دەتوانرێــت بێــت. بــاش هەســتێكی شــەپۆلی لەســەر وە
لەســەر وە بــن تەنــگ دڵ بكــەن، دوودڵــی بــە هەســت بێــت، بێزاركــەر
بــەورێگایــەیكــەهەســتدەكــەن بێــت. شــەپۆڵیهەســتێكیخــراپ
پەیوەندیەكانتــانبــەوشــێوەیەڕوودەدات.ئێــوەچــۆنپەیوەندیــەكدەبەخشــن
ــانوەردەگــرن.ئەگــەرزۆربــەیكاتــەكان ــەپەیوەندیەكانت هەمــانشــتل

»گۆڕینی
هەستەكانتانگۆڕینیچارەنوستانە«
نیفیلغۆدارد
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هەســتبــەخۆشــیبكــەنلــەپەیوەندیەكانتــان،خۆشەویســتیدەبەخشــنوە
لــەپەیوەندیەكانتــانبەرجەســتەبكــەن پێویســتەخۆشەویســتیوخۆشــی

لەبــەرئــەوەیشــەپۆڵەكانتانكراوەیــە.
ســەیریلیســتیشــەپۆڵیهەســتەكانتانبكــەن،گرینــگنیــەچبابەتێــكلــە
ژیانتــانهەیــەشــەپۆلیهەســتیجیاوزتــانهەیــە.خۆتانئەنجامــیبابەتەكانتان

دیــاریدەكــەنبــەوەیچــۆنهەســتیپــێدەكــەن.
دەتوانــنهەســتبــەخۆشــیوهیــواودوودڵــیوتــرسوخەمۆكــیبكــەن
ــی ــێوورەی ــارەزوو،ب ــەئاســودەییوحــەزوئ ــنهەســتب ــارە.دەتوان ــەرپ بەرامب
ودوودڵــیبكــەندەربــارەیتەندروســتیتانئەمانــەهەمــووشــەپۆڵیهەســتی
جیــاوازە.وەهەركاتێــكهەســتەكانتانلەســەرچشــەپۆلێكبــووهەمــانشــت

وەردەگــرن
لەوانەیــەبتانــەوێگەشــتێكبكــەن،بــەاڵمئەگــەربــێئومێدبــوونبــەوەی
پارەتــاننیــەگەشــتبكــەنپاشــانئێــوەدەربــارەیبابەتــیگەشــتكــردن
هەســتبەبێئومێدیدەكەن.هەســتیبێئومێدیواتائێوەلەســەرشــەپۆلی
بــێئومێدینــە.وەئێــوەبــەردەوامهیــوابــڕاودەبــنبــەوەیناتوانــنگەشــت
هێــزیخۆشەویســتی دەگــۆرن. ڕێگایــەكهەســتەكانتان بــە تــا بكــەن
وادەكاتكــەئێــوەدەوروبەرتــانبجولێنــنتــاگەشــتبكــەنبــەاڵمدەبێــت
ــاوەریبگــرن. ــنت ــەشــەپۆلیهەســتەباشــەكانتانب ــوەلەســەریەكێــكل ئێ
هــەركاتێــكرێگایــیهەســتەكانتانگــۆریدەربــارەیبارودۆخێــكهەســتی
جیاوازتــاندەبێــت.شــەپۆڵیهەســتیجیاوازتــاندەبێــت.ئەگــەرشــتێكی
نەخــوازراوڕووبــداتلــەژیانتــاندەتوانــنبیگــۆرن،هەرگیــزمەڵێــندرەنگــە.
لەبــەرئــەوەیهەمــووكاتێــكدەتوانــنئــەوڕێگایــەبگــۆڕنكــەهەســتیپــێ
دەكــەنبــۆوەرگرتنــیئــەوشــتانەیكــەخۆشــتاندەوێگرینــگنیــەكــە

چبابەتێــكبێــتهەمــوویبــەگۆرینــیڕێگایــیهەســتەكانتاندەبێــت.

»ئەگەر
دەتانەوێنهێنیگەردوونبزاننبیرلەزاراوەیوزەو

شەپۆلولەرینەوەبكەنەوە«
نیكۆالتێسال
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»ئەوەگرینگنیەكەچیڕوودەدات،بەاڵم
چۆنوەاڵمیڕووداوەكاندەدەنەوە.«

فەیلەسوفێكییۆنانی
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وەرگرتنیهەستەكانتانوەكفرۆكەوانێكیئۆتۆماتیكیوایە:
وە چیــە. باشــەكان هەســتە وزەی كــە نازانــن خەڵــكان زۆربــەی
هەســتەكانیانوەاڵمدانــەوەیئــەوەدەبێــتكــەڕوودەدات.هەســتەكانمان
وەكــوفرۆكەوانێكــیئۆتۆماتیكــیلێكــردووەلــەجیاتــیئــەوەیكــە
هەســتێكی ڕوویــدا بــاش شــتێكی كاتێــك هــەر بكەینــەوە. شــەحنی
باشــماندەبێــتووەكاتێــكشــتێكیخــراپڕوویــداهەســتێكیخراپمــان
دەبێــت.ئێمــەهێشــتائــەوڕاســتیەنازانیــنكــەهەســتەكانمانهــۆكاری
ڕووداوەكانــن.كاتێــكڕووبــەڕوویهەســتێكینەخــوازراودەبنــەوەبەهۆیــی
ئەوەیكەڕوویداوەهەســتیزۆرڕەشــبینانەدەبەخشــنوەهەموودەوروبەرمان
پڕدەبێــتلــەهەســتینەخــوازراو.هەســتەكانمانوەكــوبازنەیــەكبەیەكــەوە

دەبەســترێتەوە.
ئەگــەرپــارەیتەواوتــاننەبێــت،بەشــێوەیەكیهەســتبــەباشــینەكــەنوە
ــەتوەهەســتێكی ــكاریبەســەردانەی ــزگۆران ــانهەرگی داهــاتوپارەت
باشــتاننەبێــتبەرامبــەرپــارەبــەهەســتینەرێنیــەوەپــارەببەخشــنئــەوەهــەر
لەســەرشــەپۆلیڕەشــبینانەدەبــندەربــارەیپــارە.لــەئەنجامــداپســولەیپــارەی
زۆرتــانبــۆدێــتیاخــودشــتێكیگرانتــاندەشــكێت.كــەبارودۆخەكەتــان

بەجۆرێكــیلــێدێــتپــارەیزۆرڕابكێشــن.
ــە ــەوەیل ــەرئ ــنلەب ــنبگۆرێ ــاندەتوان ــەژیانت ــەكل ــەهــەرتاكــەچركەی ل
هــەرخولەكێــكدەتوانــنڕێگایــیهەســتەكانتانبگــۆرن.گرینــگنیــە
پێشــترچــۆنهەســتتاندەكــرد،گرینــگنیــەپێشــترچــۆنبیرتاندەكــردەوە
وهەڵەتــانهەبــووە.كاتێــكرێگایــیهەســتكردنتــاندەگــۆرنلەســەر

»یەكخولەكتانبەفیرۆمەدەنبەپەشیمان
بوونەوەبۆبیركردنەوەلەهەستكردنبەهەڵەكانیڕابردوو.

ئەمەدووبارەتوشیناخۆشیتاندەكات.«
نیڤلغودارد
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شــەپۆڵیجیــاوازدەبــن.كاتێــكڕێگایــیهەســتكردنتاندەگــۆرنڕابــردوو
دەروا!كاتێــكرێگایــیهەســتكردنتاندەگــۆرنژیانتــاندەگۆرێــت.

لێبووردننیەلەهێزیخۆشەویستی:
دەوێ خۆشــتان شــتانەیكــە ئــەو هەمــوو لــە پڕنەبێــت ژیانتــان ئەگــەر
ئــەوەمانایــیئــەوەنیــەئێــوەبــاشنیــنیــانناتوانــنكەســتانخــۆشبوێــت.
ئامانجــیژیــانبــۆهەریەكێكمــانبــۆلەناوبردنــیڕەشــبینیەبــەهەڵبژاردنــی
خۆشەویســتی.كێشــەئەوەیــەزۆربــەیخەڵــكانخۆشــیاندەوێــتدوایــیئــەوە
وازلــەخۆشەویســتیدەهێنــنڕۆژانــەهەزارجــارئەمــەدەكــەن.لــەژیانتــان
خۆشەویســتیدرێژخایــەنناكــەنتــاهێــزیخۆشەویســتیبیانجولێنێــتبــەرەو
خێزانەكانتــان لەگــەڵ بكەنــەوەكاتێــك لەمــە بیــر باشــەكان. شــتە
دڵخۆشــنیەكســەرئەوەتــانبەبیــردادەیەتــەوەكــەكلیلەكانتــاندیــارنیــە
یاخــودلــەترافیــكدووردەكەونــەوەیــانشــوێنێكنیــەتــائۆتۆمۆبیلتــانلــێ
بوەســتێنن.یــانكــەلەگــەڵهاورێــیكارەكەتــانپێدەكەنــنودڵخۆشــن
دوایــیئــەوەدڵخۆشــیتاندەروابــەوەیبەخوانــینیوەرۆیــەكڕاناگــەن.ئێــوە
دڵخــۆشدەبــنكاتێــكبیــرلــەكۆتایــیهەفتــەدەكەنــەوە.دوایــیئــەوە
ســەیریلیســتیپســولەكانتاندەكــەن.ئینجــائەمانــەهەمــوورۆژێــكدووبــارە
دەبنــەوە.خۆشەویســتیدەبەخشــنووازیلێدەهێنــنئەمەچەنــدجارێــكدووبــارە

دەكەنــەوە.
هــەمخۆشەویســتیدەكــەنوهەمیــشهێــزیخۆشەویســتیلەنــاودەبــەن.
داوایــیلێبــووردنكــردنوپاســاوهێنانــەوەبــەوەیكــەخۆشــتاننــاوێتەنیــا

ڕەشــبینیتانزیــاددەبێــتوەهەســتبــەوڕەشــبینیەدەكــەن.
ئەگــەرژوانێكتــانلــێتێــكچــوووەلۆمــەیئــەوكەســەتانكــردكــە

»توڕەبوونوەك
گرتنیخەڵوزیگەرموایەبەنیەتیفڕێدانیبۆ
كەسێك:بەاڵمئەوەبزاننتەنیاخۆتاندەسوتێن«

بودا
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ژوانەكــەیلــێتێــكدان،ئێــوەلۆمەكردنتــانبەكارهێنــالەجیاتیبەخشــینی
خۆشەویســتی،وەیاســاییڕاكێشــانتەنیــائــەوشــتانەتانبــۆدەگەرێنێتــەوە
كــەبەخشــیوتانە.ئەگــەرلۆمــەیكەســێكبكــەنئــەوائێــوەشتوشــی
بارودۆخێــكدەبــنكــەلۆمــەبكرێــنمــەرجنیــەلەالیــنهەمــانكەســەوەبێــت
بــەالمبــەدڵنیایــەوەلۆمــەدەكرێــن.لــێبــووردننیــەلــەیاســاییخۆشەویســتی

ئــەوەوەردەگریــەوەكــەبەخشــیوتە.

هەرشتێكیبچوكشتێكیتریتیایە:
لۆمەكــردن،ڕەخنــە،دۆزینــەوەیهەڵــەلــەكەســانیتــر،ســكاالكردن،
ناســازانیان كێشــەو هەموویــان ڕەشــبینی. جۆرەكانــی لــە جۆرێكــن
تێدایــە.لــەهــەرســكااڵیەكیبچــووكوهــەرخولەكێــككــەڕەخنــەلــە
ــك، ــەئاوهــەوا،ترافی شــتێكدەگــریڕەشــبینیدەبەخشــن.ســكااڵكردنل
حكومــەت،هاوســەرەكانتان،منداڵەكانتــان،ئابووریتان،خــواردن،لەشــتان،
كارەكانتان،پیشــەكانتان،نڕخەكانتــان،ژاوەژاوودەنــگ،خزمەتگــوزاری
ــۆ ــانب ــەاڵمڕەشــبینیەكیزۆرت ــتب ــەوەكــوئازارێكــیكــەمدەبینرێ ئەمان
دەهێنــنلــەژیــان.لــەفەرهەنگــیوشــەكانتانوەكوســامناك،خامنــاك،
ئــەوەیكاتێــك لەبــەر ئــەموشــانەبەكارمەهێنــن ناخــۆش، نەفریــن،زۆر
ئــەووشــانەبەكاردەهێنــنهەســتێكیبەهێزتــاندەبێــتبۆیــانوەبۆشــتان

دەگەرێتــەوە.
بیرتــانلــەوەنەكردۆتــەوەكــەئایدیایــیبــاشوشــەییزۆربــاشبەكاردێنــێ
وەكنایــابسەرســورهێن،ئەفســانەیی،پرشــنگداروەنــاوازەئێــوەدەتوانــن
ئەوەتــانهەبێــتكــەخۆشــتاندەوێبــەاڵمدەبێــتلەگــەڵخۆشەویســتی
خۆتــانبگونجێنــن.ئەمــەشمانایــیوایــەهیــچپاســاوێكنیــەبــۆئــەوەی

»هەمووئەوشتانەیبۆژیانیكەسانیترپێمان
خۆشە،خۆشماندەبینەخاوەنیهەمانشت«
ئیدوینماركام
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خۆشەویســتینەبەخشــن
شــتانەیكــە لــەو دەخاتــەوە دوورتــان هێنانــەوە پاســاو و لێبــوردن داوای

نایــاب. ژیانێكــی لــە دەبــن بــەش بــێ وەریبگــرن. دەتانــەوێ
»هەمــووئــەوشــتانەیبــۆژیانــیكەســانیتــرپێمــانخۆشــە،خۆشــماندەبینــە
پەیوەنــدیبــەوكەســانەوەمەكــەنكــەســكاالدروســتدەكــەنلەبــەر
پێــوە ئــەوەیهــەردوایــیچەنــدكاتژمێرێــكدراوســێكەتانپەیوەندیتــان
دەكاتلەبــەردەنگــیســەگەكەتان.پەیوەنــدیمەكــەنبــەوكەســانەی
كــەلــەنانــینیــوەرۆدەیانبینــنوبــەخراپــیباســیهاورێكەتــاندەكات
لەبــەرئــەوەیكــەدەگەرێنــەوەســەركارەكەتــانتوشــیكێشــەیگــەورە
بوونــەلەگــەڵهاورێكەتــان.لــەخوانــیئێــوارەســەیریئــەوهەواالنەمەكەن
كــەباســیشــتیناخــۆشدەكــەنلەبــەرئــەوەیئــەوشــەوەناتوانــنبخــەون

لەبــەرتێكچونــیگەدەتــان.
پەیوەنــدیبــەكەســەوەمەكــەنكاتێــكدەتانــەوێیارمەتــیكەســێكبــدەن
كــەلــەشــەقامكەتــووە.پەیوەنــدیمەكــەنكاتێــكیارمەتــیمندالەكانتان
دەدەنلــەئەركــیماڵــەوە.پەیوەنــدیمەكــەنكاتێــكدەتانــەوێیارمەتــی
هاورێیەكتــانبــدەن،تــاهیــچكۆســپێكنەبێــتلەبەرامبــەرئــەوشــتەیكــە

پێتــانخۆشــەبیكــەنوەهەمــانشــتیشبــۆژیانتــاندەگەرێتــەوە.

»هیچشتێكنابێتبەبێبوونهەمووشتێك
ناوەرۆكێكیهەیە«

نیفیلغودارد
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خاڵەلوتكەیەكان
ئەگــەر50%بیركردنــەوەوهەســتەكانتانئەرێنــیبێــتدەگــەنبــەخاڵــی
لوتكــە.ئەگــەر51%بیركردنــەوەوهەســتەكانتانبــاشبــووندەگەنــە

ــان. ــەپێــوەریژیانت لووتكــەل
كاتێــكخۆشــیدەبەخشــنتەنیــاخۆشــیبــۆژیانتــاننایێــتبەڵكــوهەمــوو
ژیــان لــە شــتێك هەمــوو وگەشــبینی. خۆشــی بــە دەبێــت چواردەورتــان
موگناتیســە،كاتێــكشــتێكیباشــتانبــۆدێــتوەكموگناتیــسشــتی

بــۆرادەكێشــێت. باشــترتان
ئەوەتــانتاقیكردۆتــەوەكاتێــكدەلێــنبەبەختیــن،شــتەباشــەكانیــەك
لــەدوایــییــەكبۆتــانڕوودەدات،زۆریــشدووبــارەدەبێتــەوەلەبــەرئــەوەی
خۆشەویســتیتانزۆرزیاتــرپێدەبەخشــێتلــەڕەشــبینی.كــەخۆشەویســتی
بۆتــاندەگەرێتــەوەوەخۆشــیزیاتــرڕوولــەژیانتــاندەكات،شــتیزیاتریــش

ڕوولــەژیانتــاندەكات.
هەندێــكجاریــشپێچەوانــەڕوودەدات.كاتێــكشــتێكیهەڵــەڕوودەدات
لــەژیانتــانئینجــاگشــتشــتەكانیتریــشڕوولــەهەڵــەدەكــەنلەبــەر
ئــەوەیهەســتێكیڕەشــبینانەیزیاتــردەدەن.كاتێكیــشڕەشــبینیڕووتــان
تێــدەكات،خــەموپــەژارەیزیاتــرڕوولــەژیانتــاندەكاتچونكــەیاســایی
بڵێــن مانــە بــە ڕەنگــە ئێــوە ڕادەكێشــێت. خۆیــی بــۆ زیاتــر ڕاكێشــان
»بەدبەختــی«بــەاڵملــەراســتیداهیــچشــتێكبەخــتنیــە.یاســاییڕاكێشــان
كارێكــیپــڕبایــەخدەكاتلــەژیانتــان.وەزۆركاتباشــیوخراپــی
ڕەنگدانــەوەیئــەوگەشــبینیوڕەشــبینیەكــەدەیبەخشــن.لــەهەندێــك

»لەوانەیەبگەنبەژیانێكینایابوە
تاكۆتاییبتانپارێزێتلەهەمووئازارێك:لەوانەشەبگەنبە
هێزیگەشبینیبەهۆییهەندێكبارودۆخلەژیانتانداوەكو

سەرمایەداریوبێكێشەییكەبتوانێتئێوە
رابكێشێت.«

كارلێسهانێل
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كاتــدادەگــەنبــەلوتكــەیهەســتەكانتان.
گۆرینــیژیانتــان،هەمــوویتەنیــابــۆئەوەیــەكــەئێــوەبگــەنبــەترۆپكــی
ئاستەكانبەبەخشینی51%خۆشەویستیبەهۆییبیركردنەوەباشەكان
ــۆ ــەكانب ــەترۆپكــیخاڵ ــوەگەیشــتنب ــكئێ وهەســتەباشــەكان.كاتێ
بەخشــینیخۆشەویســتیئــەوالــەژیــانخۆشەویســتیوەردەگــرن.لــەهەمــان
ــەیاســایی ــیڕاكێشــانیخۆشەویســتیل ــەهۆی ــتب ــردەبێ كاتدازۆرزیات
ترۆپكــی و ســەرەتایی لــە لەخــەوهەڵدەســتن بەیانیــانكــە راكێشــان.
رۆژەكــەن.رێگایــەكهەیــەكــەئێــوەدەگەینێــتبــەرۆژێكــیزۆرخــۆشو
شــتیبــاش،وەڕێگایەكیــشهەیــەڕۆژەكەتــانپــڕدەكاتلــەكێشــە.ئێــوە
خۆتــانبریــاردەدەنكــەڕۆژەكەتــانچــۆنبێــت.بــەوەیكــەچــۆنهەســت
ــەدرێژایــیرۆژ ــەوەشدەبەخشــن.ب ــەچــیبكــەنهــەرئ دەكــەن!هەســتب
ئــەوەوەردەگــرنكــەهەســتتانپێكــردووە.ئەگــەرلــەرۆژێكــداهــەرلــە
ســەرەتاوەهەســتتانبــەخۆشــیكــرد.وەبــەردەوامبــوونلــەهەســتكــردن
بــەخۆشــیئــەواڕۆژەكەتــاننایــابدەبێــت.بــەاڵمئەگــەرهــەرلــەســەرەتایی
رۆژمەزاجێكــیخراپتــانهەبــوووەهیچتــاننەكــردبــۆئــەوەیرۆژەكەتــان

بگــۆرن.ئێــوەبەتــەواویرۆژێكــیخۆشــتاننابێــت.
هــەررۆژێــككــەهەســتێكیباشــتانهەبــووتەنیــارۆژەكەتــانناگــۆرن
باشــەكانتان هەســتە وە دەگــۆرن! ژیانیشــتان و بەیانیشــتان بەڵكــو
پارێــزگاریلێدەكرێــت،دەخــەونبــەهەســتێكیبــاشوەرۆژیداهاتوشــتان
ــوە ــاشدەســتپێــدەكات.وەئەگــەرئێ ــەهەســتێكیب ــەهەمــانشــێوەب ب
هەرهەســتانبەشــتیباشكردئەوەیاســاییڕاكێشــانشــتیباشتریشــتان

ــۆڕادەكێشــێت. ب

»بۆئەمرۆبژین
نەكبۆدوێنێوبەیانیخولەكەكانتانتەنیابۆ
ئەمرۆتەرخانبكەن،بەفیرۆیانمەدەنبۆبەیانی«

جیریسپینیلی
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زۆرخەڵــكبــۆئەمــرۆناژیــنئــەوانتــەواوخەریكــیداهاتــوونبــەاڵمئەگــەر
ــەوەگرینگــەكــەئەمــرۆ ــۆئەمــرۆبژیــنداهاتوشــتاندروســتدەبێــت.ئ ب
چــۆنهەســتدەكەیــی.چونكــەئەمــەتەنیــاشــتەكــەداهاتوتــاندیــار
دەكات.هەمــوورۆژێــكســەرەتاییژیانێكــینوێیــە.وەهەمــووڕۆژێــكدەتوانن
داهاتوتــانبگــۆرن.بــەهۆیــیئــەوڕێگایەیــیهەســتیپێدەكــەن.كاتێــك
ئێــوەدەگــەنبــەلوتكــەوهاوســەنگیەكیبــاشدروســتدەكــەنلــە
هەســتەباشــەكانتانهێــزیخۆشەویســتیتــەواویژیانتــاندەگۆرێــتزۆربــە

خێرایــیكــەئێــوەبــەنهێنــیهەســتیپێدەكــەن.
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خاڵەكانیوزە:
*هەمــووشــتێكلــەگــەردوونموگناتیســەوەهەمــووشــتێكشــەپۆڵێكیموگناتیســی

هەیــەتەنانــەتهەســتەكانتانوبیركردنەوەتــان.
*هەســتبــەهەرچــیبكــەنبــاشیاخــودخــراپ.شــەپۆلِیخۆتــاندیاریدەكــەنوە
خەڵــكبــۆخۆتــانرادەكێشــێتورووداوەكانودەوروبەریشــتانلەســەرهەمــانشــەپۆڵ

دەبێــت.
*شــەپۆڵەكانتان)فرەكوەنســیەكانتان(بگــۆرنلــەهــەركاتێــكبــوونبــەگۆرینــی
هەســتتانوەهەمــووشــتەكانیدەوروبەرتــاندەگۆرێــتلەبــەرئــەوەیلەســەرشــەپۆلێكی

نوێــن.
*ئەگــەرشــتێكیناخــۆشلــەژیانتــانڕوویــدادەتوانــنبیگــۆرنهەرگیــزدرەنــگنیــە

بــۆئەمــەچونكــەهەمــووكاتدەتوانــنهەســتەكانتانبگــۆرن.
*زۆربــەیخەڵــكانهەســتەكانیانوەكفرۆكەوانێكــیئالــیلێدەكەنهەســتەكانتان
ــنكــەهەســتەكانتان ــەوڕاســتیەنازان ــدەئ ــت.هەرچەن ــەوەیڕووداوەكاندەبێ كاردان

هــۆكاریڕووداوەكانــن.
ــانوە ــارە،پەیوەندیەكانت ــیهــەرشــتێكجــاچبارودۆخــیتەندروســتیتان،پ ــۆگۆرین *ب

ــیهەســتەكانتانبگــۆرن. ــنڕێگای ــر_دەتوان هــەربابەتێكــیت
*لۆمەكــردن،ڕەخنەگرتــن،دۆزینــەوەیهەڵــەلــەكەســانیتــر،ســكااڵكردن،وە

هەمــووجۆرەكانــیڕەشــبینیدڵتەنگیتــانبــۆدێنــن.
*لــەفەرهەنگــیووشــەكانتانووشــەیتــرس،خەمناكــی،بێــزاری،لــەجیاتــیئەمانــە

ــن. ــااڵویبەكاربهێن ــاب،زۆرخــۆش،خەی ووشــەیشــاهانە،زۆرنای
*ئەگــەرئێــوەتەنانــەت51%بیركردنــەوەبــاشوهەســتەباشــەكانتانببەخشــندەگەن

بــەترۆپكــیژیانتان.
*هەمووڕۆژێكســەرەتاییڕۆژێكینوێیە،هەموورۆژێكلەســەرەتاوەدەســتپێدەكەن.

وەلــەهــەرڕۆژێــكدابــندەتوانــنداهاتوتــانبگــۆرنبەورێگایەیهەســتیپێدەكەن.

»هەرخولەكێكلەژیانتاندروستكەرێكی
بێكۆتایە،گەردوونبێسنوورە.تەنیاداواكاریەكانتانروون

وئاشكرابكەنوەهەمووشتێككەلەدڵتانەجێبە
جێدەبێت.«

شارلیگاوین
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»متمانەكردن
باوەڕكردنەبەشتێكهەتائەگەرنەشیبینی،پاداشتی

ئەومتمانەكردنەبینینیئەوشتەیەكەبڕواتپێیهەبووە.«
ئۆغستینوس

44
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وزەو دروستكردن

لەمبەشــەدائەوەڕووندەكەینەوەكەچەندەئاســانەهێزیخۆشەویســتیمان
ــە ــەكان،ب ــدان،كار،پەیوەندی ــارە،تەندروســتی،گرینگــیپێ ــۆپ ــتب هەبێ

هۆیــیئــەمزانیاریانــەدەتوانــنژیانتــانبگــۆرنهــەركاتێــكبتانــەوێ.

پرۆسەییدروستكردن:
سەرەتاخەیاڵبكە،دواییهەستیپێبكە،پاشانوەریبگرە.

ــەی ــەوخەیاڵ ــۆتیشــكخســتنەســەرئ ــنب ــاڵ:مێشــكتانبەكاربهێن 1-خەی
كــەهەتانــە.بــەخەیــاڵخــۆتبخــەنــاوئــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێ.خەیــاڵ
بــۆئــەوشــتانەبكــەنكــەحەزتــانلێیــەدوایــیئــەوەخەیالــیئــەوەبكــەن

بونەتــەخاوەنــیئــەوەیكــەحەزتــانلێیــە.
ــە ــانكــرد.پێویســتەهەســتب ــداكــەخەیاڵت ــەهەمــانكات 2-هەســت:ل
خۆشەویســتیئــەوەشبكــەنكــەخەیاڵتــانبــۆبــردووە.ئــەوشــتەیكــە
ئاواتتانــەهــەمخەیاڵــیبــۆبكــەنوهــەمهەســتیپــێبكــەن.پێویســتەهــەم
ــەوەیكــەحــەزیپێدەكــەن. ــیئ ــەخاوەن ــەهەســتببن ــاڵوهــەمب ــەخەی ب
خەیاڵەكانتــاندەتــانبەســتێتەوەبــەوەیكــەدەتانــەوێ.حــەزوخۆشەویســتی
موگناتیســێكدروســتدەكــەن،هێــزیموگناتیســی،حەزەكانتــانبكێشــن

بــەمجــۆرەئــەوبەشــەیپرۆســەیدروســتكردنتانتــەواودەبێــت.
3-وەرگرتــن:هێــزیخۆشەویســتیكارەكانبــەهۆیــیهێــزیبینــراوو

نەبینــراویسروشــتبــۆبەدەســتهێنانــیئــەوەیكــەدەتانــەوێ.

هــەركاتێــكحەزتــانلــەشــتێكبــوودەبێــتبــەهەمــوودڵتانــەوەبێــتوەببێــت
بــەهــیئێــوە.حەزكــردنخۆشەویســتیە.ئەگــەرئــەوشــتەیكــەحەزتــان
ــەواوبەكاربهێنــن ــانتوانیــوەوزەیت ــوەنەت ــانســوتاندتانئێ ــاودڵت ــەن ــەل لێی
ــەو ــوەئ ــەراســتیداپێویســتەئێ ــزیخۆشەویســتی.ل ــیهێ ــۆدەســتكەوتن ب

شــتانەیكــەئاواتتانــەداوایــیبكــەن.
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وەكئــەووەرزشــكارەیدەیەوێــتوەرزشبــكات.وەكئــەوســەماكەرەی
ــوە ــەبكێشــێت.ئێ ــشحــەزدەكاتوێن ــەكێ ــكات.وێن ــتســەماب دەیەوێ
ئــەوشــتەیكــەدەتانــەوێپێویســتەحــەزیپێبكــەنلــەهەمــوودڵتانــەوەلەبــەر
ئەوەیحەزكردنهەســتیخۆشەویســتیە.وەپێویســتەخۆشەویســتیببەخشــن

بــۆبەدەســتهێنانــیخۆشەویســتی.
هــەركاتێــكشــتێكتبوێــتلــەژیــان،هــەركاتێــكشــتێكبكــەیلــە
ژیــان،یاخــودشــتێكتهەبێــتلــەژیــانهــەرهەمــانپرۆســەیدروســتكردنە.

ــیخۆشەویســتی. ــۆوەرگرتن خۆشەویســتیببەخشــەب

خەیاڵبكە،هەستبكە،وەربگرە.
كاتێــكپرۆســەیدروســتكــردنبەكاردێنــن،خەیــاڵوهەســتتانهەیــەبــۆ
ئــەوەیدەتانــەوێهەرگیــزپرۆســەیالداننیــەلــەوەیكــەهەبــووە،بۆچــی؟

چونكــەیاســاییراكێشــانكۆپــیئــەوشــتەیەكــەدەیبەخشــی.
ئەگــەربتانــەوێكێشــتاندابەزێنــنخەیــاڵبكــەنوهەســتبــەوجەســتەیە
بكــەنكــەدەتانــەوێلــەجیاتــیئــەوەیكــەهەســتبــەوەبكــەنكــە
كێشــتانزۆرزیــادە.ئەگــەردەتانــەوێســەفەربكــەنخەیــاڵبكــەنكــە
ــەوە ــەوەبكەن ــەجیاتــیئــەوەیهەمــوورۆژێــكبیــرل ــوەســەفەردەكــەنل ئێ
كــەپارەتــاننیــەســەفەربكــەن.ئەگــەردەتانــەوێوەرزشبكــەنئیتــر
بژەنــن. مۆســیقا بلێــن، بكــەن،گۆرانــی بكــەن.كارەكتــەری وەرزش
خۆشەویســتیببەخشــنبــۆئــەوشــتەیكــەدەتانــەوێبــەخەیاڵكــردنو
هەســتپێكــردن.ئەگــەردەتانــەوێپەیوەندیتــانباشــتربێــتلەگــەڵهــەر
كەســێكســەرەتاخەیــاڵبكــەنوپاشــانهەســتبــەوپەیوەندیــەبكــەنبــۆ

بــەدەســتهێنانیپەیوەندیەكــە.
كاتێــكبــەپڕۆســەیدروســتكردنەوەدەســتبــەكارێــكدەكــەنلــەوانەیــە
ســەرنجتانبــۆهەندێــكشــتیســەیرڕابكێشــێت.كاتێــكســەرنجتانبــۆ
ئــەوشــتەســەیراتەڕاكێشــا.بــێگومــانبــنئــەووزەیــەوەردەگرنــەوەكــە

داوتانــە.
ئافرەتێكــیگەنــجدەیویســتگوڵێــكهەڵبژێرێــتســەرنجیلەســەرهەندێك
گوڵــیزەنبــەق)سەوســەن(یســپیبــوو.وابیردەكــردەوەكــەئــەوگواڵنــە
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لــەدەســتیبێــتوبۆنیــانبــكاتوەهەســتیبــەوەدەكــردكــەخۆیــیئــەو
گواڵنــەیهەیــە.ئــەوحــەزەوایكــردگولــیزەنبەقــیســپیلــەالیــەن

هاورێكەیــیبــەدیــاریبۆیــیبێــت.

ببەخشە-وەربگرە:
وەریشــی ببەخشــی هەرچیــەك دەلێــت راكێشــان یاســایی كــە بیرتانــە
دەگریــەوە.ئەگــەرئێــوەبیــرلــەیاســاییڕاكێشــانبكەنــەوەوەكئاوێنــە
كــردن كۆپــی ئامێــری و هەژماركــردن ئامێــری وەك ڕەنگدەداتــەوە،
وادەكاتكــەخەیاڵكــردنوهەســتكــردنڕوونتــربێــت.یاســایی
ــەوشــتەیكــە ــەئ ــەوەیئاوێن ــەرئ ــەكاردەكاتلەب ڕاكێشــانوەكئاوێن
لێــیڕەنگدەداتــەوەبــەتــەواویلــەبەرامبەریەتــی.یاســاییڕاكێشــانوەك
دەنگدانــەوەوایــەچــیبلێیــیهــەرئــەوەشدەبیســتیەوە.وەكئامێــریكۆپــی

كردنــەچشــتێكبخەیتــەژێــریهــەرئــەوەشوەردەگریــەوە.
چەنــدســاڵێكپێــشئێســتالــەپاریــسبــوومبــۆكارێكــم،لــەشــەقامێك
پیاســەمدەكــردئافرەتێــككــەلەتــەكمــنڕەتبــووتەنوورەیەكــیزۆر
جوانــیلەبــەربــوو.كــەســەیرمكــردزانیــمئــەوەســتایلیپاریســیەكانە

ڕەنگدانەوەیەكــیجوانــمهەبــوو»چەنــدجوانــە«
چەنــدهەفتەیــەكدوایــیئــەوەزۆربــەدڵخۆشــیدەچــوومبــۆكارلــەمالبــۆرن
لــەئوســترالیا.كاتێــكدەمویســتئۆتۆمۆبیلەكــەمڕابگــرمكۆگایەكــی
شــتومەكمبینــیلــەپەنجەرەیەكــەوەســەیرمكــردهەمــانئــەوتەنوورەیەیــی
لــێبــووكــەمــنلەبــەرئافرەتەكــەمبینــی.بــڕوامبــەچــاوومنەكــردكاتێــك
چــوومبــۆكارەكــەمتەلەفۆنــمبــۆكۆگایەكــەكــردگوتیــانتەنیــایــەك
تەنورەیــانلــەوســتایلەهــاوردەكــردووەلــەئەوروپــا.بــەدڵنیایــەوەهەمــان
قەبــارەیمنیــشبــوو.كاتێــكچــوومبــۆكۆگایەكــەتــاتەنوورەكــەبكــرم

»جیهانهیچنیە
تەنیاپارچەقوماشێكنەبێتكەخەیاڵەكانمانی

لەسەردەكێشین«
هنریدیڤد
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داشــكانیبــۆكرابــووبــۆنیــوەینرخــیخۆیــی.تەنیــاشــتوایكــرد
كــەئــەوتەنوورەیــەببێتــەهــیمــنخۆشەویســتیمبــووبــۆئــەوتەنوورەیــە.
ئــەو لــەوســنوورەدوورەتەنانــەت لــەئوســترالیا بــۆســبێرن لــەپاریســەوە
تەنوورەیــەشبــۆمــنهــات.ئــەوەهێــزیموگناتیســیووزەیخۆشەویســتیو

یاســاییهێــزیڕاكێشــانە.

خەیاڵكردن:
كاتێــكئێــوەخەیــاڵبــەشــتێكیبــاشدەبــەنكــەدەتانــەوێیــانخۆشــتان
دەوێئێــوەهانــیهێــزیخۆشەویســتیدەدەن.كاتێــكخەیاڵــیخۆشەویســتی
دەكــەن،یاخــودهەندێــكشــتیبــاش،وەهەســتبــەخۆشەویســتیدەكــەن.
ئەوەیــەكــەچــیدەبەخشــنهــەرئــەوەشوەردەگــرنئەگــەربتوانــنخەیــاڵ
بكــەنوهەســتبكــەنپاشــانوەریبگــرن.بــەاڵمخەیاڵــیهــەرشــتێك
بــەخۆشەویســتیوەریبگــرن!كاتێــكخەیاڵێــكدەكــەن بكــەندەبێــت
نابێــتئازاردانــیهیــچكەســێكیتێــدابێــت.خەیاڵكردنــیشــتێككــە
نابێــت لــەخۆشەویســتیەوە ئەمــە تــر ئازاردانــیكەســێكی ببێتــەهۆیــی
ــیخۆشەویســتیە.كاتێــككەســێكدڵتەنــگدەكــەن ــەنەبوون بەڵكــول
بــەهەمــانشــێوەدڵتەنــگدەبنــەوە!هەرچــیببەخشــنهەمــانشــتبــۆخۆتــان

دەگەرێتــەوە.
بــەاڵممــندەمەوێــتهەندێــكشــتیسەرســورهێنەرتانپــێبڵێــمدەربارەیــی
هێــزیخۆشەویســتیوەخەیاڵەكانتــان.بەرزتریــنوباشــترینشــتكــەبیــری
لــێدەكەنــەوەئەســتەمنیــەهێــزیخۆشەویســتیبــەهیــچشــتێكبــەراورد
ناكرێــتكــەچیتــانپــێدەبەخشــێت.خۆشەویســتیســنوورینیــە!ئەگــەر

»نهێنیبیركردنەوەكانتانبەتەواویلە
بەكارهێنانیخەیاڵەكانتاندەبینرێت«

كریستیاندیالرسۆن
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لــەخۆشەویســتی،خۆشــیوتەندروســتیهێــزی دەتانــەوێژیانتــانپڕبێــت
دەڵێــم پێتــان مــن دەبەخشــێت. پــێ تەندروســتیتان و خۆشەویستی،خۆشــی
دەســتبــەوەبكــەنهەمــووســنورەكانیخەیاڵەكانتــانبشــكێننبوەســتن
لــەســنووردانانبــۆشــتەكانلــەژیــان.پــاڵبــەخەیاڵەكانتانــەوەبنێنــنبــەرەو
ســنووردراوەكانوەخەیاڵــیباشــترینوبەرزتریــنبكــەنكــەدەتانــەوێ.
جیــاوازیئــەوكەســەیكــەبێــزارەلــەژیــانوئــەوەیژیانێكــیخۆشــی
هەیــەتەنیــابــۆیــەكشــتدەگەرێتــەوەكــەخۆشەویســتیە.زۆربــەیئــەو
كەســانەیكــەژیانێكــیشــاهانەیانهەیــەخەیــاڵبــۆئــەوشــتانەدەكــەن
ــە ــەوخەیاڵ ــەخۆشەویســتیئ ــت،وەهەســتب كــەخۆشــیاندەوێودەیانەوێ

ــر. ــەخەڵكــیت ــرل دەكــەنزۆرزیات
ئەوانــەیژیانێكــیناخۆشــیانهەیــەزیاتــرخەیــاڵبــۆئــەوشــتانەدەكــەنكــە
خۆشــیانناوێتنایانەوێت.وەهەســتبەناخۆشــیدەكەنلەخەیاڵەكانیان.
ئــەوەشــتێكیســادەیەبــەاڵمجیاوازیەكــیزۆرلــەژیانــیخەڵــكاندرووســت

دەكات.وەئێــوەدەتوانــنئــەوجیاوازیــەببینــنلــەهەمــووشــوێنێك.
ــەوەیســەلماندووەكــەهــەركەســێكخەیاڵــیشــتێكیمەحاڵــی ــژووئ مێ
ــەهــەر ــیبشــكێنێت.ل ــیهەمــووســنورەكانیمرۆڤایەت كــردووەتوانیویەت
بوارێكــیئەركــیمرۆڤایەتــیجــاچزانســتیــانپزیشــكی،وەرزش،هونــەر،
یاخــودتەكنەلۆجیــانــاویئــەومرۆڤانــەكــەشــتەمەحاڵەكانیــنكــردووە
نەخشــێنراوە.بــەشــكاندنیئــەوســنورانەیكــەبــۆخەیاڵەكانیــاندادەنــرا،
ئــەوانتوانیــانجیهــانبگــۆرن.تــەواویژیانتــانهــەرئەوەیــەكــەخۆتــان
خەیاڵتــانبــۆكــردووە.هــەرشــتێككــەهەتانــەیاخــودنیتانــە،هــەرشــوێنێك،
هــەرســنورێك،لــەژیانتــانهــەرئەوەیــەكــەخۆتــانخەیاڵتــانبــۆكــردووە.بــە
بــێگومــانئــەوشــتانەیكــەلــەژیانتــانخەیاڵــیبــۆدەكــەنوهەســتیپــێ

»دروستكردنپرۆژەیەكەتەنیابۆئەوشتانەی
كەدەتانەوێهەمیشەهەبێت«

كتێبیسریمادبهاگاڤاتام
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دەكــەنڕوودەدەن،خەیــاڵبــۆشــتێكیخــراپبكــەنكێشــەلــەژیانتــاندروســت
ــەك ــانهەبێــت.هــەرچی ــاژیانێكــینایابت ــۆباشــترینبكــەنت ــاڵب دەبێــت.خەی
ببەخشــنئــەوەوەردەگــرنهەســتوخەیاڵتــانبــۆباشــترینبێــتلــەژیــانچونكــە

لــەهــەرشــوێنێكبــندەتوانــنئــەوەبكــەن.
كاتێــكلەگــەڵخێزانەكــەملــەنەتــەوەوەیكگرتــوەكاننیشــتەجێبوویــن
ســەگێكمانهەبــووهەمــووكاتلەگەڵمــانبــووشــەوێكیانســەگەكەمان
كــەنــاوەی»كابــی«بــوولــەپەرژینــیماڵەكەمــانچووبــوەدەرەوەنەگــەڕاوە
ماڵــەوە،مالیشــماندەكەوتــەدواوەیچیایــەكدووربویــنلــەشــوێنیســەرەكی
زۆرگەرایــننەماندۆزیــەوە.كاتێــكمــنوكچەكــەملــەدوایــیدەگەڕایــن
هەســتێكیزۆرناخۆشــمهەبــوو.هەســتەخراپــەكانپێیــاندەوتــمكــەئێمــە
لــەشــوێنێكیهەڵــەدەگەڕێیــن.دوایــیئــەوەخێــراهەســتەكانمگــۆڕیبــۆ
باشــترین.بیــرملــەوەدەكــردەوەكــەئێمــەكابــیهــەربەســەالمەتیبــۆماڵــەوە
دەگەرێنینــەوە.گەڕاینــەوەماڵــەوەوامــاندانــاكــەسەگەكەشــمانلەگەڵــە.
بــەملــی ئــەوزەنگــەی بــۆدانــا.خەیاڵــیئەوەمــاندەكــردكــە خواردنمــان
وەیــیدەنگــیدێــت.كچەكــەمچــوونوســتهــەربــەوخەیاڵــەیكــەكابــی

بچكۆاڵنــەشلــەالیدەخەوێــت.
بەیانــیزووتێبینیەكمــانبینــیكــەبــەودارەهەڵواســرابووكــەدەكەوتــەدامێنی
ــوووەكــو ــەوەئــەوەكابــیب شــاخەكەنووســرابووســەگێكیبچــوكدوزراوەت

ئــەوەیخەیالمــانكردبــووبــەســەالمەتیگــەڕاوەالمــان.
گرینــگنیــەكــەبەرانــگاریچبارودۆخێــكدەبنــەوەتــاخۆتانــیپــێبدۆزنــەوە.
خەیاڵیباشــترینشــتبكەنوەهەستیشــیپێبكەن!كاتێككردتاندەتوانن

بارودۆخــەكانبگــۆرنوەدەتوانــنئــەوشــوێنانەشبگــۆرنكــەدەتانەوێــت!

»دروستكردنیئاسمانوزەویەكانوەهەموو
شتەكانیتریناویتەواوبووە«

جینسیس2:1
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دەتواننخەیاڵیهەرچیەكبكەنبۆتانببێ:
هەرچیەكتــانحــەزلێبــوودەتوانــنخەیالــیبــۆبكــەن.گرینــگنیــەكــە
چیــەگــەردەتوانــنخەیــاڵبكــەنودروســتبكــەن،پێنــجهــەزارســاڵ
بــەرلــەئێســتالــەپەرتوكــەپیــرۆزەكاننووســراوەكــەدروســتكراوەكان

ئەنجــامدراونوتــەواوبــوون.
ــیهــەر ــاووتویەت ــش،كوانتەمــیفیزی ــجهــەزارســاڵیدواتری ــۆئێســتاوپێن ب
تاكــەشــتێككــەئەگــەریدروســتبوونــیهەبێــتئــەوابــەتــەواویدەبێــت.
ــت ــاندەبەخشــێتئەگــەرشــتێكتانخەیاڵكردبێ ــەژیانت مانایەكــیزۆرب
وببێــتلــەژیانتــان.شــتێكیمەحاڵــەلــەژیانتــانخەیاڵــیشــتێكبكــەن
ڕیكــۆردە كــە دەكــەن ئــەوە خەیاڵــی هەركاتێــك بەمــەش نەبێــت. و
دەبــن جۆرێــك بــە ئێــوە بــن، تەندروســت یــان بشــكێنن، جیهانیــەكان
خۆشەویســتیدەبەخشــنبــۆئــەمشــتە.ئەگــەرئــەوشــتەیكــەخەیاڵتــانبــۆ
كــردووەلــەژیــاندابۆتــاننەبێــتئــەوائێــوەبــەتــەواویخەیاڵتــاننەكــردووەو
بــەمەحاڵتــانزانیــووە.هەمــووئــەوشــتانەیكــەلــەژیانتــاندەتانــەوێبــە

بەخشــینیخۆشەویســتیبــۆخەیاڵەكانتــانوهەســتەكانتاندەبێــت.
خەیــاڵبــۆئــەوشــتانەبكــەنكــەلــەژیانتــاندەتانەوێــت.خەیــاڵبــۆژیــان
بكــەنبــەوجــۆرەیكــەدەتانــەوێ.رۆژانــەخەیاڵەكانتــانبەكاربهێنــن
خەیــاڵ زۆرخۆشــبوێت، پەیوەندیەكانتــان بكــەنكــە ئەمــە بــۆ خەیــاڵ
بكــەنهەســتتانچــۆندەبێــتئەگــەرلــەكارەكەتــاندەربكرێــن.خەیــاڵ
ــاڵبكــەن ــن.خەی بكــەنهەســتانچــۆندەبێــتئەگــەرزۆرتەندروســتب
هەســتتانچــۆندەبێــتكــەپارەیەكــیزۆرتــانهەبێــت.ئەگــەرحــەزدەكــەن

»ئەتۆموگەردیلەكانخۆیانراستینین،
بەاڵمبەیەكەوەجیهانیانبەهێزتروگونجاوتركردوەلەوەی

كەلەڕاستیهەیە.«
فیرنرهایزنبیرگ
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ــاڵبكــەن، ــەهەمــووهەســتەكانتانەوەخەی ــابكــەنب ــۆئیتاڵی گەشــتێكب
خەیاڵــیبۆنــیزەیتــیزەیتــون،تامــیپاســتا،یەكــەمووشــەیئیتاڵــیكــە
بــەرگوێــتدەكەوێــت،واهەســتبكــەنكــەلــیئیتاڵیــان.بــاهەمــوو
وایــە خەیاڵــم ( پێبــكات دەســت بــەوە بیركردنــەوەوگفتوگۆكانتــان
ئەگــەر.....(دوایــیئــەوشــتەدابنێنــنكــەدەتانــەوێ.بــۆنمونــەكــەبــاس
لــەهاورێیەكتــاندەكــەنهەوڵــیهاندانــیخــۆیدەداتتــۆشیارمەتــیبــدە
بــەوەیكــەپێــیبلــێگــەرتــۆلــەكارێــكبیــتڕۆڵێكــیزۆرگــەرەت
دەبێــتلــەكارەكــەبــەبوونــیتــۆپارەیەكــیزۆربــەدەســتدەهێنیــن.وای

لێبكــەخەیــاڵبــكاتوهەســتپێبــكات.
خەیاڵەكانتــانبەكاربهێنــنوەیــاریبــۆخەیاڵەكانتــاندروســتبكــەن
ــۆ ــیب ــەباشــیدەكــەن.هەرچیــەككــەخەیاڵ ــەراســتیهەســتتب ئینجــاب
دروســتدەكــەنلــەنادیــارەوەدەبێــتبــەدیــاربۆتــانبــەبەكارهێنانــیهێــزی

ــاڵوهەســتانەیكــەخۆشــتاندەوێــت. ــەوخەی ــۆئ خۆشەویســتیب
كچێكــیگەنــجدوایــیئــەوەیكۆلێــژیتــەواوكــردزۆربــەدوایــیكار
ــەكــە ــەوئەوەی ــیئ ــنخەیاڵ ــیمانــگ.گەورەتری ــەدوای دەگــەرامانــگل
كارێكــیهەبێــت.لــەرۆژنامــەنووســیبــوویكــەپێویســتیبــەكارهەیــە
ــی ــێهیوابوون ــەاڵمهــەركاریدەســتنەكــەوت.ب ــیب ــەبوارەكــەیخۆی ل
لــەوەیكاریدەســتناكەوێــتبەهۆیــییاســاییڕاكێشــانوایــیلــێهاتبــوو
كــەكارینەبێــت.ئــەوكچــەبریــاریداكــەخەیاڵكــردنبــەكاربهێنێــت

»هەركاتێكڕێگەتانبەخۆتاندا
كەبیرلەكەسێك،شوێنێك،یانبارودۆخێكبكەنەوە

بۆپێشنیاركردن.ئایائێوەناتانەوێكەبیرلەشتێكبكەنەوە،
ئێوەناتانەوێكەحەزێكتانهەبێت،ئەواپێویستەخەونەكانتان
بەكاربهێننبەدیاریكردنیئەوشتەیكەدەتانەوێبیری

لێبكەنەوەیاخودبیكەن«

كریستینداالرسۆن
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بــەجۆرێــكوەككارمەندێــكبژیــتلــەجیاتــیئــەوەیلــەڕۆژنامــەكان
داوایــیكاربــكاتباســیشــارەزایەكانیدەكــردلــەرۆژنامــەكانوەچــۆن
ــاچجلێــك كاردەكاتلەگــەڵخەڵــك.هەمــووڕۆژێــكپالنــیئــەوەیدادەن
ببپۆشــێتبــۆكاركــردن.هەژمارێكــیحیســابیبۆخۆیــیكردبــۆوە.تــا
رۆژێكیــانهاورێیەكــیپێــیووتكــەكارێــكهەیــەئەمیــشچــووبــۆ

ــنتوانــیكارەكــەبەدەســتبهێنێــت. چاوپێكەوت

پاڵپشتیكردنیخۆتان:
كاتێــكپرۆســەیدروســتكردندەهێنــنهەمــووپاڵپشــتیەكانتانبەكاربێنــن
بــۆئــەوەیئــەوهەســتبــەدروســتكــردنبكــەنبــۆئــەوشــتانەیكــە

ــەوێ. دەتان
ئەگــەرئێــوەدەتانــەوێپۆشــاكێكینــوێبكــرنپێویســتەشــوێنێكلــە
دۆاڵبەكەتــانچــۆڵبكــەنچونكــەكــەشــوێنێكیچۆڵتــانهەبێــتلــە
دۆاڵبەكەتــانبــەدڵنیایــەوەئامــادەدەبــنجلێكــینــوێبكــرن.كاتێــك
دەتانــەوێپارەیەكــیزۆرتــاندەســتكــەوێشــوێنێكلــەخەزێنەكانتــانبــە
چــۆلِیبــەجێبهێڵــن.كاتێــكدەتانــەوێكەســێكببێتــەهاوبەشــتان،بــا
مێــزیخواردنتــانشــوێنیچەنــدكەســێكیهەبێــت.لــەدۆاڵبەكانتــاننیــوەی
شــوێنەكەبگــرنلەبــەرئــەوەیئــەوكەســەیكــەدەتانــەوێلەگەڵتــانبێــت
نیــوەیشــوێنەكانتاندەگرێــت.ئــەوشــتانەیكــەحەزتــانلێیــەبــەجیهانــی
پاڵپشــتیخۆتــانبــەدەســتیبهێنــن.ئــەوشــتەســادانەدەتوانــنبیكــەنلەگــەڵ

ــەاڵمهێزێكــیزۆركاریگــەرە. ــانب پاڵپشــتیوخەیاڵەكانت
ــۆئــەوەیئەســپێكی ئافرەتێــكپشــتگیریلــەخەیاڵەكانــیخۆیــیكــردب
دەســتبكەوێــت.بــەدرێژایــیژیانــیدەویســتببێتــەخاوەنــیئەســپێكبــەاڵم
ــەپەنجــەرەی ــوو.زۆرجــارل ــووبیكرێــت.كــەنرخــیهــەزاردۆالرێــكب نەب
چێشــتخانەكەیســەیریئەســپەكانیدەكرد.لەســەرشاشەییالپتۆپەكەی
هــەروێنــەیئەســپبــووزۆرجــاركــەكاتــیهەبــاوێنــەیئەســپیدەكێشــا
رۆژێــكمنداڵەكانــیبــردەیانــەیئەســپســواریزۆربــەیپێداویســتیئەســپی
كــری.دوایــیئــەوەهەندێــككاغــەزییانەســیبیكــریبــۆئەســپ.یەكــەم
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جۆریشــیئــەوجــۆرەبــووكــەئــەمدەویســتئەســپێكیقاوەیــیبــووتوانــیلــە
یانەســیبەكەبباتــەوەوئەســپەكەبەدەســتبینێــت!

جــۆرە بــەم بۆتــان پالپشــتیە هەســتەكانتان پێنــج هــەر شــێوە هەمــان بــە
بــەوشــتەبكــەنكــە وادەكاتهەســت پێنــجهەســتە ئــەم بەیارمەتــی
دەتانــەوێ.هەســتبــەوشــتەبكــەنكــەدەســتیلــێدەدەنبــەوەیكــە

دەبێــت! لــێ بۆنــیدەكــەن،گوێتــان دەیبینــن،
ــە ــتب ــاببێ ــا.ت ــیبەكاردەهێن ــۆخەیاڵەكان ــكهەمــووهەســتەكانیب پیاوێ
خاوەنــیكارێــكپێشكەشــی75شــوێنیكاركردنــیكردبوو.بیــریلــەوە
ــی ــیكەلوپەلەكان ــت.بۆن ــتوچــۆنبێ دەكــردەوەكــەئۆفیســێكیهەبێ
دەكــرد،بیــریلــەهاورێــیكاردەكــردەوەبــەخەیــاڵقســەییلــەگــەڵ
دەكــردن.دوایحــەوتحەفتــەچاوپێكەوتنــیلــەدووكاربــۆهاتــەوەتوانــی
دووكاریزۆرچــاكبــەدەســتبهێنێــت.پاشــانئــەوكارەیهەڵبــژاردكــە

پەســندبــوووەخۆشــیدەویســت.
دەزانــنكــەهەمــووبەشــەكانیپرۆســەییدروســتكردنتــانتــەواوكــرد
ئینجــادروســتكــردندەبێــت!ئێــوەزۆرلــەجیهانــیكــۆنمەمێننــەوە.بــەرەو
ــەوێ.تەنانــەت ــەوشــتانەیتێدایــەكــەدەتان ــوێبجوڵێــنهەمــووئ جیهانــین

ئــەوشــتانەیكــەنەشــتاندەتوانــیبیبینــن.

54
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خاڵەكانیوزە:

ــۆبەدەســت ــتب ــزیخۆشەویســتیتاندەســتكەوێ ــانهێ ــەژیانت ــەوەیل *بۆئ
هێنانــیئــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێ.وەگۆرینــیئــەوشــتانەیكــەناتانــەوێ
وپرۆســەییدروســتكردنهەمــووكاتهەمــانشــتە.خەیــاڵبكــە،هەســتی

پــێبكــە،وەریبگــرە.
حــەزو دەتانــەوێ، كــە شــتانەی بــەو دەتانبەســتێت *خەیاڵەكانتــان

دەكات. دروســت موگناتیــس خۆشەویســتی بــۆ هەســتەكانتان
*خەیاڵــیخۆتــانبــۆحەزەكانتــانبكــەن.لــەهەمــانكاتداهەســتبــە

خۆشەویســتیبكــەنبــۆخەیاڵەكانتــان.
*حــەزبــەوشــتانەبكــەنكــەدەتانــەوێبــەهەمــوودڵتانــەوەلــەبــەرئــەوەی
حــەزكــردنهەســتیخۆشەویســتیە.وەپێویســتەخۆشەویســتیببەخشــنبــۆ

ئــەوەیخۆشەویســتیوەربگــرن!
ــەوشــتەی ــۆئ ــەگەشــبینانەوەب ــیشــتێكتانكــردب *هەركاتێــكخەیاڵ
كــەدەتانــەوێوخۆشــتاندەوێــت،هانــیهێــزیخۆشەویســتیتانداوە.پــاڵبــە
خەیاڵەكانتانــەوەبنێــنبــەرەوشــتەســنووردارەكانوەخــەونبــەباشــترینو

بەرزتریــنببینــن.بــەمجــۆرەدەتوانــنئــەوشــتەبكــەنكــەدەتانــەوێ.
*هــەرچحەزێكتــانهەبــووخەونــیپێــوەببینــن.تــازووببێــتبــەبــوون!
ــەم ــتب ــانببێ ــجوخەونێكت ــنئامان ــەئەگــەربتوان ــیكــەچی گرینــگن

جــۆرەدەبێــتبــەڕاســتیودروســتدەبێــت.
*لــەگفتــوگــۆوبیركردنەوەكانتــانبڵێــن»خــەوندەبینــمئەگــەر....«

پاشــانرســتەكەبــەشــتەتــەواوبكــەكــەدەتانــەوێ.

»هەركاتێككێشەلەنێوانهەستەكانتان
وئارەزووەكانتانهەبێت،ئەواهەستەكانتانسەركەوتوو

دەبێت«
نیڤیالئۆداند
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*پاڵپشــتیبــەكاربهێنــن.بــالــەدەوروبەرتــانپۆشــاكووێنــەونیــگار
وشــتیپەوەندیــدارهەبێــتبــەمجــۆرەدەتوانــنخــەونببینــنوهەســتبــە

هەســتەكانتانبكــەنبــۆئــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێ.
هەســتەوەرەكانتان هەمــوو بۆتــان. پاڵپشتیشــە *هەســتەوەرەكانتان
بــەوشــتانەیكــە لــەهەســتكــردن بــۆیارمەتــیدانتــان بەكاربهێنــن
دەتانــەوێهەســتبكــەن،تامــیبكــەن،بۆنــیبكــەن،بیبینــنوەگــوێ

بگــرن.
بــەرەو كــرد تــەواو درســتكردنتان پرۆســەی شــەكانی بــە *كاتێــك
جیهانێكــینــوێدەجولێــنكــەزۆربــەیئــەوشــتانەیتێدایــەكــەدەتانــەوێ

تەنانــەتئــەوشــتانەیكــەنەشــتاندەتوانــیبیبینــن.

»بەهۆییتواناییبیركردنەوەوهەستەكانتانئێوە
دەتواننزاڵبنبەسەرهەموودروستكردنێك«
نیڤیالئۆدارد
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دروست كردنی هەستەكان
ناوەندیهەستەكان:

مــندەمــەوێئــەوەلــەئێــوەبگەینــمكــەچــیڕوودەداتكاتێــكخۆشەویســتی
ــەوە. ــەزەقــیڕەنــگدەدات ــەهۆیــیهەســتەباشــەكانتانكــەب دەبەخشــنب
بەتــەواوی بوارێكــیموگناتیســیدروســتدەكاتكــە هەســتەكانتان
دەورەدراوە. موگناتیســی بوارێكــی بــە مرۆڤێــك هــەر دەدات. دەورەتــان
هەركاتێــكبــڕۆنئــەوبــوارەموگناتیســیەلەگەڵتــاندەروات.ســەیریوێنــە
ئــادگاریوكۆنەكانتــانكــردووەكــەشــتێكیوەكخەرمانــەدەوری
ئــەمخەرمانەیــەهێــزیئەلێكتــرۆموگناتیســیهەیــەكــەهەمــوو داوە
شــتێكبــۆالیخۆیــیرادەكێشــێت.هەمــووبــوارەخــراپوباشــەكانیش
هەســتەكانتاندیــاریدەكات.هــەركاتێــكئێــوەخۆشەویســتیدەبەخشــن
بــەهۆیــیهەســتەكانتان،ووشــەكانتان،یــانكردەوەكانتــانبــەدڵنیایــەوە
خۆشەویســتیزیاتــردەبەخشــنەئــەوبــوارە.چەنــدزیاتــرخۆشەویســتیببەخشــن
ــدزیاتــرخۆشەویســتی وزەیموگناتیســیزیاتــردەبەخشــنەئــەوبــوارە.چەن
ببەخشــنوزەیزیاترتــانبــۆڕادەكێشــێت.كاتێــكوزەیــیموگناتیســیتان
پۆزەتیــڤبــوووزەیەكــیبــاوەرپێكــراوڕەنگدەداتــەوەلــەژیانتــانئەمــە

ــزیخۆشەویســتی. ــیهێ ــەوزەی دەبێت
مندەمەوێهەرشتێكیسادەشكەلەژیانمڕوودەداتبەخۆشەویستیەوە
بــەكاریبهێنــم.گوڵەكانــمخــۆشدەوێــتهــەرلەبــەرئەوەشــەهەمــوو
ــیگــوڵفرۆشــەكان. ــەالی ــنگــوڵبكــرمل ــتتازەتری ــەكدەمەوێ هەفتەی
هەندێــكجــارلەبــەرزۆریبــارانباریــنئــەوگواڵنــەمدەســتناكەوێــتكــە
دەمەوێــت،بــەاڵمهەســتبــەدڵتەنگــیونــائومێــدیناكــەمكــەدەســتم
ئەكەوێــتبــەپێچەوانەشــەوەزیاتــرگوڵەكانــمخــۆشدەوێــت.هەروەهــا
ــەخۆشەویســتیبــۆگوڵــەكان. ــوارەموگناتیســیەكەمهەمــوودەكــەمب ب
هــەرلــەمهەفتەیــەلــەالیــەنخوشــكەكەمچەپكێــكگوڵــیجوانــمبــۆ
هــاتلەبــەرئــەوەیكارێكــمبــۆكردبــوو،كاتێــكخۆشەویســتیدەبەخشــن
هەمــووچواردەورتــاندەبێــتبــەخۆشەویســتیوەدەوروبەرتــاندەگۆرێــت.
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زۆرگرینگــەكــەرێــزلــەهەڵبژاردنــیخۆشەویســتیبگــرنلەبــەرئــەوەی
هەركاتێــكخۆشەویســتیدەبەخشــنخۆشەویســتیزۆرزیاتــردەكــەنلــە
بــواریموگناتیســیدەوروبەرتــان.ڕۆژلــەدوایــیرۆژخۆشەویســتیزیاتــر
بــۆخۆشەویســتیزۆرزیاتــر بــەمجــۆرەوزەیــیموگناتیســیتان دەبەخشــن

ــش. ــەپێ ــاندێت ــەوێبۆت ــەوشــتانەیدەتان ــت،وەهەمــووئ دەبێ


خاڵەكانیدرووستكردن:
شــتێك لــە بیــر بكەنــەوە.كاتێــك زۆرگــەورە شــتی لــە بیــر دەتوانــن
دەكەنــەوەكــەبەڕاســتیگــەورەبێــتخۆتــانبــەیاســاییڕاكێشــاندەڵێــن
»ئەمــەزۆرگەورەیــەڕەنگــەزۆرزەحمــەتبێــتوەكاتێكــیزۆریبوێــت
بــۆبەدەســتهێنانــی«ئێــوەچــۆنبیــربكەنــەوەكارەكانتــانبــەمجــۆرە
دەبێــت.ئەگــەربیــرلــەحەزەكانتــانبكەنــەوەكــەبەراســتیســەختەئــەوا
توشــیزەحمەتــیدەبــنووەكاتەكەشــیدوادەكەوێــتبــۆئــەوشــتانەی
كــەدەتانــەوێوالتــانزەحمەتــە.بــەاڵمگــەورەوبچوكــینیــەلــەیاســایی
ڕاكێشــانهەروەهــازاراوەیــیكاتبــەكارنایــەتلــەیاســاییڕاكێشــان.
گرینــگنیــەكــەئێــوەحەزەكانتــانچەنــدگــەورەنوەكــوخاڵێكــی
خانوێــك، خاوەنــی ببنــە بكــەن حــەز لەوانەیــە بكــەن. ســەیری بچــوك
ئۆتۆمۆبیلێــك،پــارە،پاپۆرێــك،یــانخەونــیكارێكتــانهەیــە،یاخــودمنداڵێــك،
دەتانــەوێزۆرتەندروســتبــن،ڕەنگــەبتانــەوێكــەلــەتاقیكردنــەوەكان
دەربچــن،بچنــەكۆلێــژ،ببنــەســەرۆك،ئەكتەرێكــیســەركەوتوو،پارێــزەر،
نووســەر،یاخــودمامۆســتاگرینــگنیــەكــەچیتــاندەوێــتبیــرلــەقەبــارەی
خاڵەكــەبكەنــەوەلەبــەرئــەوەیخۆشەویســتیبــۆئــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێ

لــەخاڵێــكبچــوكتــریدەكاتــەوە.

»هەرگومانێكستەمێكەوادەكاتزۆرشتیباشلە
دەستبدەینكەدەبێتەهۆییسەركەوتنمان.«
ولیامشكسپیر
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ئەگــەرمتمانــەبدۆزنــەوە،تەنیــاخاڵێــكلــەناوەڕاســتیبازنەیــەكدابنێــنئینجــا
ئــەوشــتەیحەزتــانلێیــەلــەدوایــیخاڵەكــەبنوســنســەیریئــەوبازنەیــە
بكــەنكــەكێشــاوتانەدەبینــنكــەقەبارەیــیحەزەكانتــانلــەهەمــان

ــەهۆیــیهێــزیخۆشەویســتی. ــەب قەبارەیــیخاڵەكەی

چۆنشتەڕەشبینیەكان)نێگەتیڤیەكان(بگۆرین
ئەگــەرهەندێــكشــتیناخــۆشڕوویــدالــەژیانتــانوەهەوڵتــاندابیگــۆرن
ئــەواپێویســتەهــەرهەمــانپرۆســەدووبــارەبكەنــەوە:خۆشەویســتیببەخشــن
بــەخــەونبینیــنوهەســتەكانتانبــۆئــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێ.ئەوەتــانبیر
نەچــێڕەشــبینیواتــانەبوونــیخۆشەویســتی،خــەونبــەپێچەوانــەیڕەشــبینی
ببینــنكــەخۆشەویســتیە!ئەگــەرنەســاغبــوونوەویســتانچــاكببنــەوەئــەوا

جەســتەیخۆتــانخــۆشبوێــتتــاتەندروســتبــن.
هەندێــك گۆرینــی بــۆ بەكاربهێنــن كــردن دروســت پرۆســەی ئەگــەر
ــە ــوێكــەب ــادروســتكردنیشــتین شــتینەخــوازراو.دروســتكــردنوات
ــەوە.پێویســت ــیشــتێكیكــۆنبگرێت شــێوەیەكیئۆتۆماتیكــیجێگای
لــەوشــتەبكەنــەوەكــەدەتانەوێــتبیگــۆرن.تەنیــا نــاكاتئێــوەبیــر
ئەوەیــەكــەخۆشەویســتیببەخشــنبــەمجــۆرەهێــزیخۆشەویســتیجێگایــی
ڕەشــبینیتانبــۆدەگرێتــەوە.ئەگــەركەســێكیبرینــداریارمەتــیپزیشــكی
وەرگــرتبــەاڵمتــەواوچــاكنەبــۆوە.ئەمــەمانایــیوایــەوایهەســتكــردووە
ــتوا ــەوەدەبێ ــەواوچــاكبێت ــەوەیبرینەكــەیت ــت،بۆئ ــەمجــۆرەچــاكنابێ ب
هەســتبــكاتفریاگــوزاریتــەواویبــۆكــراوە.فریاگــوزاریدەبێتــەبــواری
موگناتیســیتانلەگــەڵهەســتێكیبــاشوادەكاتهەســتبــەباشــی
ببەكــەن.خۆشەویســتیلــەهەمــووشــوێنێكیژیانتــانزیــادبكــەنوەچەنــد

پێتــاندەكرێــتهەســتبــەباشــیبكــەن.
هــەرشــتەككــەدەتانــەوێبیگــۆرنجــاچلــەتەندروســتیتان،بــریپارەتــان

غاندی

»هەستەكانتانخوداوەندتانە«
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ــەوە ــانپرۆســەیە!خــەونب ــر.هــەرهەم ــانیاخــودهــەرشــتێكیت پەیوەندیت
ــۆ ــەخۆشەویســتیبكــەنب ــنوهەســتب ــەوێ.خــەونببین ــنكــەدەتان ببین
ئــەوەیكــەدەتانەوێــت.خەیــاڵبــۆئــەوشــتانەبكــەنكــەدەتانەوێــتوە
هەستیشــیپــێبكــەن.هــەوڵبــدەنرۆژانــەحــەوتخولــەكخــەونبــەوشــتانە
ببینــنكــەدەتانەوێــتوهەســتیپــێبكــەن.ئــەوشــتانەیكــەحەزتــانلێیــە
لــەیــەكدوورۆژبۆتــانببێــتبــەاڵمهەندێــكشــتهەیــەپێویســتیبــەكاتــی
زیاتــرە.خۆشەویســتیوهەســتیبــاشببەخششــنچەنــدپێتــاندەكرێــت.
لەبــەرئــەوەیچەنــدزیاتــرخۆشەویســتیببەخشــنزووتــربــەوشــتانەدەگــەن

كــەئارەزوتانــە.
پــاشئــەوەیخەونتــانبــەوشــتانەدیــتوهەســتتانپێكــردئێــوەدەچنــە
جیهانێكــینوێــوە.لەگــەڵئــەوخەونانــەیكــەهەتانبــووە.هەرگیــزخــەون
جیهانــە دەتانگەرێنتــەوە دووبــارە ئــەوەی لەبــەر مەبینــن خــراپ شــتی بــە
ــن ــاشدەبین ــەشــتیزۆرب ــكخــەونب ــش.كاتێ خراپەكــەوبگــرەخراپتری

ــت. ــۆدەبێ ــەوشــتەباشــانەتانب ــەوائ ئ
ئێــوەناتوانــنبــەبــێهەســتێكیخــراپباســیئــەوشــتانەبكــەنكــە
ناتانەوێــت.بــەاڵمئــەوكەســانەیكــەهەســتیباشــیاننیــەئــەوازۆربــەی
كاتتەنانــەتتێبینــیئەوەشــیاننەكــردووەكــەچــۆنهەســتبــەخراپــی
دەكــەنكاتێــكخــەونبــەوشــتانەدەبینــنكــەدەیانەوێــت.هــەوڵبــدەن
زیاتــرهەســتەباشــەكانبەكاربهێنــنلــەهەســتەخراپەكانتــان.ئــاگاداری
هەســتەكانتانبــن.هەســتباشــەكانزۆربــەیكاتوادەكاتهەســتبــە

ــانهەبێــت. ــوەدەبێــتژیانێكــینایابت ــەوەیئێ ــەرئ خۆشــیبكــەنلەب

»مندەمەوێتخۆشیو
ئاسودەیەكانمدیاریبكەملەهەرشوێنێكبمبۆئەمەش

سوودلەتاقیكردنەوەكانموەردەگرمكەبەشێكیگرینگی
خۆشبەختیپشتدەبەستێتبەسەررێكخستنەكانلەوەی

لەسەربارودۆخەكان«
مارتاواشنتن
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چۆنهەستەخراپەكانالببەین:
دەتوانــنزۆرشــتلــەژیانتــانبگــۆرنبــەگۆرینــیئــەوەیكــەچــۆنهەســت
دەكــەن.كاتێــككــەهەســتەكانتانگــۆریدەربــارەیهــەربابەتێــكئــەو
بابەتــەدەگۆرێــت!كاتێــكڕێگایــیهەســتەكانتاندەگــۆرندووركەونــەوە
لــەهەســتەخراپــەكان.لەبــەرئــەوەیهەســتەخراپــەكانخۆشەویســتیان
تێــدانیــە.لــەجیاتــیئەمــەخۆشەویســتیبهێنــەجێگایــی!لــەدەســتتورەیــی
نەگرێتــەوە،كــە تــاخۆشەویســتیجێگایــی نابێــت خــەمرزگارتــان و

ــانخۆیــیدەروات. ــۆشــتەكاندەربــریخــەموتوڕەیت خۆشەویســتیتانب
لــەژیــانتەنهــایــەكهێــزهەیــەئەویــشهێــزیخۆشەویســتیە.لەوانەیــەهەســتی
باشــتانهەبێــتلەبــەرئــەوەیخۆشەویســتیتانزۆرەیــانلەوانەیــەهەســتی
خراپتــانهەبێــتچونكــەهیــچخۆشەویســتیتاننەبــووە.بیــرلــەوەبكەنــەوە
كــەخۆشەویســتیگالســێكئــاوەوەئــەمگالســەئــاوەشلەشــتانەكاتێــك
ــاویتێــدانامێنێــت ــاویتێــدادەبێــتپاشــانهیــچئ ئــەوگالســەكەمێــكئ
دەتوانــنئــەوگالســەپــرئــاوبكەنــەوە.بــەمجــۆرەشكاتێــكهەســتی
خراپتــانهەبــووبزانــنكــەئێــوەخاڵــیبوونــەلــەهەمــووخۆشەویســتیەك

ــروات. ــانب ــاهەســتەخراپەكانت ــدەنخۆشەویســتیزیادبكــەنت هــەوڵب



»جیهانیناوەوەهەیە،جیهانی
بیركردنەوەهەیە،وزەیهەستەكان،ڕووناكیوجوانیوەشتی

نادیاروەهێزێكینادیار.«
چارلزهانێل
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پارێزگاریلەهەستەخراپەكانمەكەن:
هەمــووشــتێكشــوێنێكیزۆرباشــیهەیــەلــەژیــان،هەســتەخراپەكانیشــی
هەســتە نازانیــن هەرگیــز خراپــەكان هەســتە بــێ بــە چونكــە تێدایــە
باشــەكانچۆنــن.ئەگــەروانەبێــتئێــوەتەنیــاهەســتاندەبێــتبــەبــێئــەوەی
بــەراوردبــەهەســتەكانتانبكــەن.نازانــنكــەهەســتكــردنبــەخۆشــی،
ئاســودەییچۆنــە.تــاهەســتبــەخەمبــارینەكــەنچــۆنهەســتبــەدڵخۆشــی
بكــەن.ناتوانــنهەرگیــزهەســتەخراپــەكانلــەژیانتــاننەهێڵــنلەبــەر

ئــەوەیبەشــێكنلــەژیانتــانوەبەبــێئــەوانهەســتیباشــتاننابێــت!
ئەگــەرهەســتتانبــەخراپــیكــردلەبــەرئــەوەیهەســتیخراپتــانهەیــە
زیاتــروزەبــەهەســتیخــراپدەدەنوەتەنیــاهەســتیخراپتــاننابێــتبەڵكــو
ڕەشــبینیتانزیــاددەكات.ئێــوەخاوەنــیهەســتەكانتاننلەبــەرئــەوەئەگــەر
هەســتێكیخراپتــانهەبــووتەنیــاڕێــگابــۆكەمكردنــەوەیئــەمهەســتە

ئــەووزەیــەكــەهەتانــە.
كاتێــكهەســتبــەخۆشــیدەكــەن،ئــەواهەســتێكیزۆرباشــتاندەبێــت!
كاتێــكژیــانزۆربەخۆشــیوبــەهەمــوودڵتــانوەردەگــرن.خۆشــیئــەو
شــتانەتانبــۆدەهێنێــتلــەژیــانكــەدەتانــەوێ،كاتێــكژیــانبــەهەمــوو
ووردەكاریودڵتانــەوەوەردەگــرنئــەواهەمــووشــتێكبــەدڵــیخۆتــاندەبێــت
لــەژیــان.وزەتــانهەیــەبــۆژیــانوەدەتوانــنبــەكاریبهێنــنبــۆنەخشــاندنی

ــان. ژیانت

»بەئاقاڵنەوەالمبدەنەوەتەنانەتبۆچارەسەری
ئەوشتانەیكەخۆییلەخۆیداچارەسەرێكیزیرەكانەبێت«

دۆزەرەوەیئاینوفەلسەفەییتاویەلەسین
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خەیاڵەكانــم شــێوە هەمــان بــە نامــەوێ كــە شــتانەی ئــەو بــۆ خــۆم
بەكاردەهێنــمبــۆالبردنــیئــەوشــتانە.هەندێــكجــارســەیریخــۆمدەكــەم
یــانئــەوكەســانەیكــەئەســپســواریدەكــەنهەســتبــەدڵخۆشــی
دەكــەم.وەكاتێــكواتــانكــردكــەدڵخۆشــیبــۆخۆتــانفەراهــەم
بكــەنبــەبــێهەســتەخراپــەكانئــەوابــەڕاســتیئێــوەشــتێكتانكــردووە

توانیوتانــەژیــانبگــۆرن.
هەركاتێــكهەســتیخراپتــانهەبــوو،وامەكــەنئــەوهەســتەخراپانــەوزە
ــۆئــەوەنیــەكــەڕقتــان ــەب ــان.ئــەوبیرۆكەی وەربگــرنزاڵبــنبەســەرژیانت
لــەهەســتەخراپــەكانبێــتبەڵكــوبــۆهەڵبژاردنــیهەســتەباشــەكانە.
زیاتــر ئــەوا كــرد خراپــەكان هەســتە لــە پارێزگاریتــان هەركاتێــك
ڕووبــەرویدەبنــەوەلەبــەرئــەوەگرینگــیبــەهەســتەخراپــەكانمــەدەن.بــە

هیــچشــێوەیكپارێــزگاریلــێمەكــەن.

»خەیاڵكردنسەرەتاییدروستكردنە.خەیاڵبۆ
ئەوشتەبكەكەحەزیپێدەكەیی.جائەوشتەییكەخەیاڵتبۆ

دەكردلەكۆتایدادروستیدەكەیی«
برناردشۆ
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»چارەنووسبە
ڕێكەوتنیە.بەڵكوهەڵبژاردنێكە.«
ولیامجینی
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خاڵەكانیوزە:
بــوارە ئــەو بــەبوارێكــیموگناتیســیهەركاتێــكدەرۆن *هەمــوومرۆڤێــكدەورەدراوە

دەروات. لەگەڵتــان موگناتیســیە
*بــەهۆیــیبــواریموگناتیســیهەمــووشــتێكبۆخۆتــانڕادەكێشــنجــاچگەشــبینیبێــت

یاخــودڕەشــبینی
ووشــەكانتان، هەســتەكانتان، ڕێگایــی لــە ببەخشــن خۆشەویســتی كاتێــك هەمــوو *

بكــەن. زیــاد دەوروبەرتــان بــوارەی ئــەو بــۆ خۆشەویســتی ڕەفتارەكانتــان،
*چەنــدبــواریموگنتاتیســیتانخۆشەویســتیزیاتــربێــتوزەتــانزیاتــردەبێــتبــۆئــەوشــتانەی

كــەخۆشــتاندەوێــت.
*خــەونبــەوشــتانەببینــنكــەدەتانــەوێهێــزیخۆشەویســتیئــەوشــتانەتانبــۆلــەخاڵێــك

بچــووكتــردەكات.
*ئێــوەناتوانــنناخۆشــیبگــۆرنبــۆخۆشــیتەنیــاهــەوڵبــدەنخۆشەویســتیببەخشــنبــۆئــەو
شــتانەیكــەدەتانــەوێلەبــەرئــەوەیدروســتكردنــیئــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێجێگــەی

ڕەشــبینیدەگرێتــەوە.
*هەمــووڕۆژێــكحــەوتخولــەكتەرخــانبكــەنبــۆخەیاڵكــردنوهەســتكــردنبــەو
بــە بێــتوەكچــۆنناوەكانتــان بــەدواتانــەوە تــاحەزەكانتــان شــتانەیكــەدەتانەوێــت

دواتانەوەیــە.
*تەنیــایــەكهێــزلــەژیــانهەیــەئەویــشهێــزیخۆشەویســتیە،هــەردووهەســتانهەیــەهەســتی
بــاشوخــراپ.هەســتیبــاشلەبــەرئــەوەیخۆشەویســتیتانزۆرەوەهەســتیخــراپلەبــەرئــەوەی

خۆشەویســتیتاننیە.
ــشدەگــری ــەوشــتانەیوەری ــانئ ــێگوم ــەوابەب ــەوشــتانەبگــۆرنكــەدەیبەخشــنئ *ئ

دەگۆرێــتلــەبــەرئــەوەیئــەوەیاســاییڕاكێشــانەوەیاســاییخۆشەویســتیە.
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ژیان دواتان دەكەوێت

ژیانیــشدواتــاندەكەوێــت.هــەرشــتێككــەلــەژیــانتاقــیدەكەنــەوە
لــەئەنجامــیئــەوبیركردنــەوەوهەســتانەیەكــەدەیبەخشــن.ژیــانوەك

ڕووداوێــكنیــەبــەڵكــوبــەرەبــەرەدواتــاندەكەوێــت.
چارەنوســتانلــەنــاودەســتاندایــە.هــەرچیــەككــەهەســتیپــێدەكــەنئــەوا

بڕیــارلــەژیانتاندەدات.
هەمــووشــتێكلــەژیانتــانوەكودیاریــەكوایــەتــائــەوشــتەهەڵبژێــرنكــە
ــوەتاكــەكەســنكــە ــەوەئێ ــكوای ــانوەككەتەلۆگێ ــە!ژی ــانلێی حەزت

دەتوانــنئــەوشــتانەلــەوكەتەلۆگــەهەڵبژێــرنكــەحەزتــانلێیــە.
ــە ــەیاخــودئەوان ــانلێی ــوەئــەوشــتانەهەڵدەبژێــرنكــەحەزت بــەاڵمئاخــۆئێ
هەڵدەبژێــرنكــەخراپــەبۆتــان؟ئەگــەرژیانتــانخۆشــیتێــدانەبــوووەزۆر

ــانفەرامــۆشكــردووە. ــەوامەبەســتیژیانت ــوونئ توشــیشــتیخــراپب
مەبەســتان خۆشــیە! تاكێكتــان هــەر ژیانــی مەبەســتی ئــەوەی لەبــەر
خۆشەویســتیە!ژیانتــانبــەمەبەســتیهەڵبژاردنــیئــەوشــتانەیەكــەخۆشــتان

دەوێــتوەدووركەوتنــەوەلــەوشــتانەیكــەخۆشــتانناوێــت.

ئەوشتانەهەلبژێرنكەپێتانخۆشە:
كاتێــكخەونــیئێــوەئۆتۆمۆبیلێــكبێــتژیــانئــەوئۆتۆمۆبیلــەدەكاتــەدیــاری
خۆشەویســتیتان بێــت، ئۆتۆمۆبیلێــك ئێــوە خەونــی هەمــوو ئەگــەر بۆتــان!
ئێــوە بــەاڵمئەگــەر ببنــەخاوەنــی. لێــدەكات واتــان ئۆتۆمۆبیلــە ئــەم بــۆ
هەســتێكیبەخیالنــەوچــاوچنۆكتــانهەبێــتچونكــەكەســێكیتــر
هەمــانئۆتۆمۆبیلــیهەیــەكــەئێــوەخەونــیپێــوەدەبینــننابنــەخاوەنــیئــەو
ئۆتۆمۆبیلــە.تەنهــاخۆتــاننارەحــەتدەكــەنبــەهەبوونــیئــەوخەونــە.تەنیــا
ئەوەتــاندیــوەكــەهەندێــكشــتهەیــەكەســانێكهەیەتــیبــەاڵمئێــوە
نیتانــە؟بــەاڵمژیــانخۆیــیهەمــووشــتێكتانبــۆدەكاتــەدیــاریئەگــەر

خۆشەویســتیتانبــۆئــەوشــتەهەبێــت.
كاتێــكدووخۆشەویســتدەبینــنزۆردڵخۆشــنوشــێتانەیەكتریــانخــۆش
ــەخۆشــیبكــەن،حــەز ــەوانهەســتب ــیئ ــەبینین ــوەشب ــتئەگــەرئێ دەوێ
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بكــەنكەســێكیواببێتــەهاوبەشــتان،ئێــوەشكەســێكیوادەدۆزنــەوەو
بــە دووكەســتان هەركاتێــك بــەاڵم دڵخــۆش. خۆشەویســتی دوو دەبنــە
یەكــەوەبینــیكــەدڵخــۆشبــوون،هەســتبــەدڵتەنگــیبكــەنواهەســت

بكــەنكــەئێــوەتەنیــانتەنیــاخۆتــانتوشــیڕەشــبینیدەكــەن.
ــەڕێــگاداڕۆیشــتنوكەســێكتان ــوووەب ئەگــەركێشــیلەشــتانزۆرب
بینــیكــەخاوەنــیلەشــێكیجــوانبــووئایــاهەســتبــەچــیدەكــەن؟ژیــان
دەتانكاتــەخاوەنــیلــەشــێكیجــوانئەگــەرهەســتبــەخۆشــیبكــەن،
ئەگەریــشهەســتبــەخراپــیبكــەنلەبــەرئــەوەیلەشــێكیواتــاننیــەئــەوا

تەنیــاوەكئــەوەوایــەبڵێــنكــەدەتانــەوێكێشــتانهــەرزیــادبێــت.
ئەگــەرئێــوەنەخــۆشبــنهەمــووئەوانەیدەوروبەریشــتانكەســیتەندروســت
بــنهەســتبەچــیدەكــەن؟ئەگــەرحــەزبكــەنتەندروســتبــنتەندروســت
دەبــن،هەركاتێــكهەســتتانبــەباشــیكــردبەرامبــەرشــتێكیــانكەســێك
ئــەوائــەوشــتانەبــۆئێــوەدەبێــت.ئەگــەرهەســتانبــەباشــیكــردبەرامبــەر
ســەركەوتنیكەســێكوخۆشــیكەســێكئــەواهەمــانئــەوشــتانەبــۆ
خۆتــانلــەكەتەلۆگــیژیانتــانهەڵدەبژێــرنئــەوشــتانەخۆیــانبــۆالتــان

دێــن.
ئەگــەركەســێكتانبینــیهەندێــكتایبەتمەنــدیهەبێــتوەئێــوەشحەزتــان
لــەوتایبەتمەندیانــەبــوووەهەســتێكیباشــتانهەبــووبەرامبــەرتایبەتمەنــدی
تایبەتمەندیانــە ئــەو خاوەنــی دەبنــە دڵنیایــەوە بــە ئێــوەش ئــەوكەســانە،

ــان. بۆخۆت
ئەگــەركەســێكتانبینــینــەرمونیــان،جــوان،بەهرەمەنــد،وەحەزتــانلــەو

تایبەتمەندیانــەبــووئــەواهەمــانشــتانبۆخۆتــانهەڵبــژاردووە!
ــۆماوەیەكــیزۆرهــەوڵ ــاوكب ــكیاخــودب ــەدای ــنب ئەگــەرحەزبكــەنبب
بــۆئەمــەبــدەنوەهەمــووكاتێــكهەســتبــەخۆشــیبكــەنكاتێــكدایــك

»هەردەرئاسایەككە
ڕوودەداتلەژیانتانبەهۆییخۆشەویستیەوەدەبێت:زیاتر

ببەخشنزیاتروەردەگرن«
راینەرماریاریلكە
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خاوەنــی دەبنــە ئێــوەش ئــەوا دەبینــن منداڵەكانیــان لەگــەڵ باوكێــك و
منــداڵ.بــەاڵمبــەپێچەوانــەوەئەگــەرهەســتبــەدڵتەنگــیبكــەنكاتێــك
منداڵێــكببینــنلەگــەڵدایــكوباوكــیئــەوائێــوەبــەهەمــووشــێوەیەك

ــەوە. ــاندووردەخەن ــەخۆت ــداڵل من
ــەدەســت ــانكەســێكیانەســیبێكب ــرســەردەكەون،ی ــككەســانیت كتێ
بــە بروانامــە یــانیەكێــكخانوێــكدەكرێــت،منداڵەكانیــان دەهێنێــت،
دەســتدەهێنــن.ئەگــەرهەســتتانبــەخۆشــیكــردبــەســەركەوتنیئــەوان

ــەوشــتانە. ــیئ ــەخاوەن ــنب ــوەشدەب ئێ
هەمــووشــتێكلــەژیــاندیاریەكــەبۆتــاندەتوانــنئــەوشــتانەالیخۆتــان
بهێڵنــەوەكــەخۆشــتاندەوێــتوحەزتــانلێیــەیــانئــەوشــتانەیكــەحەزتــان
لێنیــەبــەاڵمتەنیــاخۆشەویســتیدەتانگەیێنتــەئــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێ.
ژیــانوەككەتەلۆگێــكبهێنــەبــەرچاوتــانزۆرشــتیتێدایــەكــەحەزتــان
لێــینیــەلەبــەرئــەوەئــەوشــتانەهەڵمەبژێــرنكــەحەزتــانلێــینیــەبــە
هۆیــیهەســتخراپەكانتــان.ئەگــەربەخیــلبــنبەرامبــەرئــەوشــتانەیكــە
كەســانیتــرهەیانــەئــەواتوشــیڕەشــبینیدەبــنوەهەمــووئــەوشــتانەی
دەتانــەوێلێتــاندووردەكەوێتــەوە،تەنیــاخۆشەویســتیئــەوشــتانەتانبــۆ

ــەوێ. دێنێــتكــەدەتان
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یاسایییەك-تۆ:
هاوكێشــەیەكیســادەهەیــەدەتوانیــنبــۆیاســاییراكێشــانبەكاربهێنیــن
كــەواتــانلێــدەكاتبوەســتنبەشــێوەیەكیبــاشلەگــەڵهەركەســێك–
بارودۆخێــك،شــوێنێك.یاســاییراكێشــاننیشــانتاندەداتكــەئێــوەتاكــە
كەســنلــەجیهــانكەســیتــرنیــە.تەنیــالەبــەرئــەوەییاســاییراكێشــان
وەاڵمــیهەســتەكانتاندەداتــەوە!كــەتەنیــائــەوشــتانەهەژمــاردەكات
كــەدەیبەخشــن.بــۆهەمــووكەســێكیشوەكویەكــە.تەنیــاتــۆ–هیــچ
ــۆیاســاییراكێشــانكەســانیتریــشهــەرتۆیــیوە ــا.ب ــرن كەســێكیت
هەمــووخەڵــكهــەرتۆیــی.لەبــەرئــەوەیتــۆچهەســتێكتهەبێــتبــۆدەورو
ــی ــەرخەڵكان ــە.چهەســتێكتبەرامب ــۆهەی ــۆت ــانهەســتیشب ــەرتهەم ب
تــرهەیــە.بیــرلــەچــیدەكەیــەوەیاخــودچــیبــەكەســانیتــردەڵێیــت،چ
بــۆكەســانیتــردەكەیــت.هەمــانشــتبــۆتــۆدەگەرێتــەوەدادپــەروەری
ببەخشــە رێــز خۆشەویســتی، دەهێنیــت. بەدەســت دادپــەروەری ببەخەشــە
ــەمجــۆرەوادەكات ــەوە.ب ــوەدەگەرێت ــۆئێ ــر،هەمــانشــتیشب كەســانیت

ــەنێــوانهیــچكەســێك. جیــاوازینەمێنێــتل

»سەیری
خراپەمەكەن،گوێلەخراپەمەگرن،قسە

لەگەلخراپەمەكەن«
سێمەیمونەئاقلەكە)ئەكتەرییابانیبەناوبانگ(
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بۆیاساییراكێشانتەنیابەڵێ
دووركەونــەوەلــەوشــتانەیكــەحەزتــانلێــینیــە.وەپێویســتنــاكاتهیــچ
هەســتێكتانبۆیــیهەبێــت.بــۆئــەوشــتانەیكــەحەزتــانلێــینیــەمەڵێــن
نەخێــر.لەبــەرئــەوەیئێــوەكاتێــكدەڵێــننەخێــرئــەوانەرێنیتــاندەبێــت

ــن. ــەوشــتەبەمــەشتوشــیڕەشــبینیدەب ــەرئ بەرامب
ــر ــەوەیكاتێــكدەڵێــن»نەخێ ــەرئ ــۆهیــچشــتێكلەب ــرب ــنبڵێــننەخێ ناتوان
مــنئەمــەمناوێــت«ئــەوادەڵێــنبەڵــێبــۆیاســاییڕاكێشــان.كاتێــكدەڵێــن
»هاتووچــۆزۆرقەڵەبالغــە«»ژاوەژاوهەیــەلێــرە«»شــوفێرەكەشــێتە«
»مــنكاتێكــیزۆرەچــاوەرێدەكــەم«بــەیاســاییڕاكێشــاندەڵێــنبەڵــێ

وەهەمــووشــتەپێچەوانــەكانلــەژیانتــانزیاتــردەبێــت.
خۆتــانلــەوشــتانەالبــدەنكــەحەزتــانلــێنیــەوەهیــچهەســتێكتانبۆیــان

نەبێــتلەبــەرئــەوەیئــەوشــتانەلــەژیانتــانشــوێنیاننیــە.
ــێ ــنبەل ــانخۆشــە،بڵێ ــەوپێت ــانلێی ــەوشــتانەیكــەحەزت ــۆئ ــێب ــنبەڵ بڵێ
كاتێــكگوێتــانلــەشــتێكدەبێــتپێتــانخۆشــە.بڵێــنبەڵــێبــۆئــەوشــتانەی
كــەحەزتــانلێیــەوتامــیدەكــەن،بڵێــنبەلــێبــۆئــەوشــتانەیكــەپێتــان
خۆشــەوبۆنــیدەكــەن،بڵێــنبەڵــێبــۆئــەوشــتەیكــەحەزتــانلێیــەودەســتی
لێــدەدەن،گرینــگنیــەكــەخاوەنــیئــەوشــتەنیاخــودنــا،تەنیــابڵێــنبەلــێ
بــۆئــەوشــتانەلەبــەرئــەوەیلــەدوایــدادەبنــەخاوەنــیئــەوشــتانەیكــە

خۆشەویســتیتانبــۆبەخشــیوە.
هیــچشــتێكمەحــاڵنیــە،وەهەمــووشــتێكدەبێــتكــەلــەراســتیدادەتانەوێــت
ئەگــەربــەراســتیحەزتــانلێیبێــت،هیــچشــتێكنیــەنــەبێــتلــەگــەردوون.
ئەگــەرواهەســتبكــەنكــەشــتێكنیــەلــەجیهــانئــەواهیوایەكتــان

نەمــاوە.تەندروســتی،پــارە،خۆشــیهەمــوویهەیــە.
بەخشینوەكداواكاریە،خۆشەویستیببەخشەپاشانوەریدەگریت.
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ژیانیتۆ–چیرۆكیتۆیە:
ــك ــەوەچچیرۆكێ ــەرئ ــاندروســتدەكــەن،لەب ــیخۆت ــوەچیرۆكــیژیان ئێ
دەلێــندەربــارەیژیانتــان؟برواتــانبــەوشــتانەهەیــەكــەدەتوانــنوئەوانــەی
كــەناتوانــن؟ئایــائەمــەئــەوچیرۆكەیــەدەربــارەیژیانتــاندەیلێــن؟ئــەو
چیرۆكــەراســتنیــەیاخــودكەســانێككــەدەلێــنئێــوەكەمتــرنلــە
كەســانیتــر.گــوێلــەوكەســانەمەگــرنكــەدەلێــنئێــوەكەمتــرنلــە
كەســانیتــر.گــوێلــەوكەســانەمەگــرنكــەدەلێــنهەمــووشــتێكبــۆ

ئێــوەنیــە.
گــوێلــەوكەســانەمەگــرنكــەدەلێــنئێــوەناتوانــنئــەوشــتانەبكــەن
كــەحەزتــانلێیــە.گــوێلەوانــەمەگــرنكــەدەلێــنئێــوەگرینــگوبــە
بایــەخنیــنوەككەســانیتــر.گــوێلەوانــەمەگــرنكــەدەلێــنئێــوەبــاش
ــانبــەوبیرۆكانــەهەبێــتئــەواخۆتــانســنووردار نیــن.ئەگــەرئێــوەبروات
دەكــەن.بــەاڵملــەهەمــوویگرینگتــرئەوەیــەكــەئەمانــەبــەراســت

دانەنێــن!
هێــزیخۆشەویســتیپێتــاندەلێــت»هــەرشــتێكببەخشــنهەمــانشــت

وەردەگرنــەوە«

»لەسەرەتادادەربارەیجیهانكەچۆندروست
بووەتەنهاچەندپێشبینیەكهەبووەكەچەندكەسێكتێبینیانكردبوو.
گرینگنیەكەئەوتێبینیانەدەمانگەرێنتەوەچەندبلیۆنساڵپێشئێستا

ئێمەدەزانینكەگەردوونبوونیهەبووە«
مارتن
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جیهانیراستی:
ــن. ــەراســتنی ــیهەی ــانپێ ــارەیگــەردوونبروات ــەوشــتانەیدەرب ــەیئ زۆرب
ژیــانوگــەردوونزۆرزیاتــرەلــەوەیكــەدەزانــنلەوانەیــەواهەســتبكــەن
كــەشــتەكانبــەرێژەیەكــیســنووردارهەیــەلــەجیهــان،لەوانەیــەواهەســت
بكــەنكــەرێــژەیپــارەســنووردارە،لەوانەیــەواهەســتبكــەنتەندرووســتی

ســەرچاوەكەیســنووردارەبــەاڵمئەمانــەهیچــیراســتنیــن.
ــەك ــەهەســارەیزەویهەمــووچركەی ــاپێمــاندەلێــتئێمــەل ــردۆزیفیزی بی

ــە. ــرئەمــەراســتیجیهان ــۆشــوێنێكیت ــەشــوێنێكەوەب دەجولێیــنل
رەنگــەئێــوەهەســتبــەوەبكــەنكــەكاتكورتــەلــەجیهانــیراســتیدا،
لەبــەرئــەوەدەبێــتژیانــیخۆتــانبژیــنكاتیــشببــڕنبــەرلــەوەیبتانبڕێــت.

گــەورەزانــائەنیشــتاینپێمــاندەلێــتكــەكاتشــتێكیوەهمیــە.
ــێ ــدووب ــەشــتینازین ــانل ــەراســتیداجیه ــەوەكــەل ــربكەن رەنگــەوابی
گیــاندرووســتبــووەبــەاڵملــەراســتیدالــەگــەردوونهەمــووشــتێكزینــدووە
هیــچشــتێكمــردوونیــە.ئەســتێرەكان،رۆژ،هەســارەكان،زەوی،هــەوا،ئــاو،
ــە ــائەمەی ــووە.ئ ــاندرووســتب ــۆژی ــەگــەردوونب ئاگــر،هەمــووشــتێكل

راســتیگــەردوون.

»جیاوازیلە
نێوانرابردوو،ئێستاو،داهاتووتەنیابەیەكشتدەبێت

ئەویشبەبەردەوامیخەیاڵەكان.«
ئەلبێرتئەنیشتاین

»مرۆڤەژیرەكانراستی
گەردوونوژیاندەدۆزنەوە،بەاڵمئەوشتانەیكەڕوونو

ئاشكرانینوەكشتێكیراستكاریپێناكەنبەمجۆرەلە
هەمووئەشكەنجەیەكیژیانرزگاریاندەبێت«
دۆزەرەوەیئاینیبودا
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ــائــەوشــتانەراســتینلــەگــەردوونكــەدەیانبینــن ــانوایــەكــەتەنی بروات
ئەوانــەشراســتینیــنكــەنایانبینــن.بــەاڵمئــەمبیرۆكەیــەراســتینیــە.
ئــەورەنگانــەیكــەئێــوەدەیانبینــنرەنگــیراســتینیــنئــەوشــتەیكــە
رەنگــەكانهەڵدەمژێــتئەمانــەرەنگــیراســتینكــەرەنگێكــیتــر

دەداتــەوە.
زۆردەنــگهەیــەكــەناتوانــنگوێتــانلێبێــتلەبــەرئــەوەیشــەپۆڵەكانیان
ــدو ــنتیشــكیئینفرارێ ــوەناتوان ــەاڵمراســتن.ئێ ــرهەســتیبیســتنە.ب ــەژێ ل
ســەروویوەنەوشــەییببینــنلەبــەرئــەوەیلــەژێــرشــەپۆلیبینینــە،بــەاڵم

راستیشــن.
بڕواتــانوایــەكــەژیــانلــەشــتیڕەقدرووســتبــووەكــەدەتوانــنبیبینــنو

دەســتیلــێبــدەنبــەاڵملــەراســتیداهیــچشــتێكڕەقنیــە!
لەوانەیــەبڕواتــانوابێــتكــەخەیاڵەكانتــانتەنیــابیركردنــەوەوخەونــەكــە

هزێكــیئــەوتۆیــینیــەبــۆجیهــان.
ــاكانكاتێــك ــەردەمزان ــەب ــەیكــەدێت ــەوكۆســپورێگران ــكل یەكێ

»تەنانەت
درەختەكانیشهەستبەخۆشەویستیتاندەكەن

ووەاڵمتاندەدەنەوە،نەكوەاڵمێكبەپێكەنینوخۆشیەوە،بەڵكوبە
رێگایەككەئێوەبتواننلێیتێبگەن«

پرینتسمولفۆرد

»برواكردنبەو
شتانەیكەدەیبیننودەستیلێدەدەنئەمە

هەمووباوەربونێكنیە!برواكردنبەوشتانەیكەنایبینن
ئەمەیەسەرچاوەیباوەر.«

ئەبرەهاملینكۆلن
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شــتێكدەســەلمێننبــۆئــەوەیبزانــنراســتەیاخــودنــائەویــشالبردنــیبروایــی
زاناكانــەلــەتاقیكردنــەوەیزانــاكانلەبــەرئەوەیئەوشــتەیكەزاناكان
ــە. ــۆدەكــەنئەنجامــیتاقیكردنەوەكانیان ــیب ــەوخەیاڵ ــانپێــیهەی بڕوای
ئەوەیــەهێــزووزەیخەیاڵكــردنوبڕوابوونــیمــرۆڤ!لــەكاتێــكدەبینیــن
ــەمشــێوەیەش ــانب ــەئەنجامــیتاقیكردنەوەكانی ــاكاندەبێت ــیزان بڕوابوون

بڕواكانــیئێــوەشكاریگــەریدەبێــتلەســەرژیانتــان.
بڕواكانتــانراســتبــنیاخــودراســتنەبــنلــەمجیهانــەداخەیالــیچدەكــەنو
ــاندروســتدەكات.یاســاییڕاكێشــانهــەرئــەوە ــەئەمــەژیانت هەســتتانچۆن
دووپــاتدەكاتــەوەئــەوشــتانەتانبــۆدەگەرێتــەوەكــەبیرتــانلێكردووەتــەوە.
ئــەوشــتانەیلــەگــەردووندەیبینــنلــەوشــتانەوەدێــنكــەبڕواتــانپێــیهەبــووە.
ئەگــەرنەتوانــنبــڕوابــەوەبكــەنكــەخەونەكانتــانلــەژیــاندەبێتــە
راســتیبــەمجــۆرەیاســاییراكێشــانئەوەتــانبــۆدێنێــتكــەدەیلێــن،ئــا

ئەمەیــەراســتیجیهــان.

چیرۆكیراستەقینە:
چیرۆكــی هەبێــت. بوونــی ســنووری بــێ ئەوەیــەكــە راســتەقینە چیرۆكــی
راســتەقینەئەوەیــەكــەجیهــانوگــەردوونبــێســنووربێــت.ئــەوشــتانەیكــە
لــەجیهــانوئــەوئەگەرانــەیكــەنایانبینــنبــەاڵملــەراســتیداهــەن،پێویســتە
ــە! ــاوازهەی ــەوەهەبێــتكــەچیرۆكــیجی ــانب ــەوەبكــەنكــەبروات دەســتب
دەســتبــەوەبكــەنكــەچیرۆكــیجیــاوازبڵێــنوژیانێكــیسەرســامكەرت
ــانخــراپ ــاشی ــۆدەیلێــتجــاچب ــەوچیرۆكــەیكــەت ــەوەیئ ــەرئ ــتلەب هەبێ
بێــتیاســاییراكێشــاندووپاتــیدەكاتــەوەكــەهەمــانشــتانبــۆدەگەرێتــەوە

ــان. ــەچیرۆكــیژیانت وەهەمــانشــتدەبێت

»ئەوهێزە
گەورەیەیكەبەرەوپێشەوەپالمانپێوەدەنێتزۆر
لەنگەریدێتەپێشكەبەرەودواوەماندەبات«
پرنتسمولفۆرد
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بــاخەیــاڵوهەســتتبــۆئــەوشــتەبێــتكــەدەتەوێــت.زۆرتریــنخۆشەویســتیببەخشــە
وەهەســتبــەشــتیبــاشبكــەچەنــدبۆتــانكــرا.دەتوانــنئــەوشــتەبــنكــە
دەتانــەوێ،ئــەوشــتانەبكــەنكــەدەتانــەوێ،وەئــەوشــتەتهەبێــتكــەدەتــەوێ.
بهێڵــنهەمــووشــتانەبــڕواتكــەخۆشــتناوێــن،تەنیــاپارێــزگاریلــەوشــتانە
ــەوە ــەبكەن ــەوشــتەنەرێنیان ــرل ــابی ــن.ئەگــەرتەنی بكــەنكــەخۆشــتدەوێ
كــەلــەرابــردووهەتــانبــووەئــەوائــەمچیرۆكــەلــەژیانــیئێســتاوداهاتوشــتان

بــەردەوامدەبێــت.
ــینەكــردووە. ــانپێ ــیحەزت ــەمندال ــانكــەل ــەژیانت ــرۆنل ــەوشــتانەب ــنئ بهێل
ــانپێــینەكــردووە. ــنئــەوشــتانەبــرۆنكــەلــەســەردەمیگەنجــیحەزت بهێل
تەنیــاشــتەباشــەكانلــەژیانتــانبهێلنــەوە.تەنیــائــەوشــتانەلــەژیانتــانبهێلنــەوە
كــەخۆشــتاندەوێــن.هەمــووشــتەنەرێنیــەكانكــەلــەژیانــیرابــردووروویانــدا
ــوون ــردووب ــەراب ــنكــەل ــەنی ــەومرۆڤان ــانئ ــوەهەم ــوون.ئێ ــەواوب ــنوت تێپەری
باشــەلەبەرچــیئــەوشــتانەلــەژیانتــاندەهێلنــەوەكــەوادەكاتهەســتبــە
خراپــیبكــەن؟تەنیــامەهێلــنناخۆشــیەكانیرابــردووبــەردەوامبــنلــەچیرۆكی

ئێســتاتاندا.
ئەگــەرپارێــزگاریلــەچیرۆكــیقوربانیەكانتــانبكــەنئــەوابــەردەوامئــەو
قوربانیەتــانلەبــەرچــاودەبێــت.ئەگــەرواهەســتبكــەنكــەوەكخەڵكانــی
تــرســەرنجراكێــشنیــنیاخــودبەهرەمەنــدنیــنئــەوائــەوهەســتانەدەبێتــە

ــان. ــەژیانت وێنەیــەكل
ئەگــەرژیانتــانپربكــەنلــەخۆشەویســتیئــەوارەنگدانــەوەیدەبێــتلــەژیانتــان
ــەمجــۆرەشگەورەتریــنچیرۆكــی ــاندەرواتب وەهەمــووهەســتنەرێنیەكانت
ژیانتــاندەلێــنبەمــەشهێــزیخۆشەویســتیچیرۆكێكــیراســتەقینەونــاوازەلــە

ژیانتــاندروســتدەكات.

»خۆشەویستی
گەورەترینوزەیزەویەكەبەسەرهەمووشتێكسەر

دەكەوێ«
پیلگریم
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خالەكانیوزە

*ژیــانهەمــووشــتێكتاننیشــاندەداتئێــوەئــەوشــتانەهەلبژێــرنكــەحەزتــان
لێیــە!

*ئەگــەركەســێكتانبینــیئــەوشــتەیهەبــووكــەئێــوەشحەزتــانلێبــوووە
ویســتان،ئەگــەربــەخۆشەویســتیەوەئــەوشــتەتانبوێــتئــەوشــتەلــەژیانتــاندرووســت

دەبێــت.
*ئەگــەرئــەوشــتەتاندیــتكــەدەتانــەوێئــەوائێــوەلەگــەلئــەوشــتەلەســەر

هەمــانشــەپۆلن.
*لــەكەتەلۆگــیژیانتــانئــەوشــتانەهــەنكــەئێــوەحەزتــانلــێینیــەلەبــەرئــەوە

بــەهەســتەخراپەكانتــانئــەوشــتانەهەلمەبژێــرن.
*دووركەونــەوەلــەوشــتانەیكــەحەزتــانلــێینیــەوەهیــچهەســتێكیبــۆ
دەرمەبــرنلــەجیاتــیئەمــەبلێــنبەلــێبــۆئــەوشــتانەیكــەخۆشــتاندەوێــت.

بــۆ شــتانەتان ئــەو تەنیــا دەداتــەوە! وەالمــیهەســتەكانتان راكێشــان *یاســایی
ئێوەیــە. یاســایی راكێشــان یاســایی بەخشــیوتانە. كــە دەژمێرێــت

رێــزو بــۆدەگەرێنێتــەوە، دەیگــرنهەمــانشــتان رەخنانــەیكــە بریــارو *ئــەو
وەردەگرنــەوە. ئەمــەش هــەر ببەخشــن خۆشەویســتی

رێــزو راســتیدا لــە ئــەوا نیــە شــتێكمان هیــچ كــە دەلێــن خەلــك كاتێــك *
نیــە. خۆشەویســتیان

*باوەریئێوەدروستیاخودنادروستشێوەیجیهاندروستدەكات.
*خەیالەكانتــانزۆرلــەجیهــانگەورەتــرەلەبــەرئــەوەیخەیــالوبــاوەریئێــوەجیهــان

درووستدەكات.
*چچیرۆكێــكدەلێــنبــاشیاخــودخــراپدەبێتــەچیرۆكــیژیانتــانبــەمجــۆرە
ئــەوچیرۆكانــەبلێــنكــەژیانێكــینایابتــانهەبێــتیاســاییراكێشــاندلنیاتــان

دەكاتــەوەكــەئەوەتــانپــێدەبەخشــێت.
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كلیلەكانیوزە

كلیلیخۆشەویستی:
ژیانتــان لــە هێــز وزەو ســەرچاوەی وەك خۆشەویســتی بەكارهێنانــی بــۆ
پێویســتەبــەجۆرێــكبكەونــەنــاوخۆشەویســتیكــەهەرگیــزبــەوشــێوەیە

نەكەوتبنــەنــاوخۆشەویســتی.بكەونــەنــاوخۆشەویســتیژیانــەوە!
ئێــوەچەندێــكژیانتــانخــۆشبوێــتئــەوخۆشەویســتیەبۆتــاندەبێــتبــە
چەنــدجارێــكتــادەگاتــەدەئەوەنــدەیخۆیــی،ســەدئەوەنــدەیخۆیــی،هــەزار
ئەوەنــدەیخۆیــی،ملیــۆنجــار،لەبــەرئــەوەیئــەوەئاســتیخۆشەویســتیەكــە
ئێــوەدەتوانــنهەســتیپــێبكــەن!هیــچجــۆرەپێوەروســنورێكبۆخۆشەویســتی
نیــەدەتوانــنهەســتیپــێبكــەنهەمــوویلــەناختــاندایــە.ئێــوەخۆشەویســتی
دروســتدەكــەن،دەتوانــنخۆشەویســتیزۆرگــەورەبكــەنكــەپێشــتر

نەتــانكردبێــت،زۆرگەورەتــرزیاتــرلــەوەیخەیالتــاندەیبرێــت.
وون ســنوورەكان هەمــوو ژیانــەوە. نــاوخۆشەویســتی دەكەونــە كاتێــك
دەبــن.ئێــوەســنووریپــارەوخۆشەویســتیوتەندروســتیدەشــكێنن.كاتێــك
دەكەونــەنــاوخۆشەویســتیژیانــەوە،بەرگریتــاننامێنێــت،خۆشەویســتی

رەنــگدەداتــەوەلــەژیانتــان.
ــە ــكدادەنیشــن،بەخــتدەرژێت ــەژورێ ــكل ــانبكــەنكاتێ ــەبوونت هەســتب
نــاوژیانتــان،وەبچوكتریــنهەســتینەرێنیتــانلــەژیــاندادەتوێتــەوە.زۆر
باشــتردەبــنلــەوەیكــەهەســتیپــێدەكــەن،وزەیەكــیبــێســنوورتان
دەبێــت،تەنانــەتهەســتبــەخۆشــیدەكــەنلەگــەلئــەوپــوشوپەرانــەی

»سامانە
بەنرخووزەگەورەكەتاننادیارودەستلێ

نەدراوەتەنیائێوەدەتواننبیبەخشن.زۆرلەوەزیاتروەردەگرنكە
بەخشیوتانە«

كلیمنتستون
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لــەهــەوادادەفــرن.هەمــووئــەوشــتانەیكــەلــەدەتانــەوێدێتــەژێــرپاتــان،
كەوتنــەنــاوخۆشەویســتیژیانــەوەهەمــوووزەیناختــانبــەرەالدەكات،دەبــن

بــەكەســێكیپتــەووبــێســنوور
ــەزەوی ــائێســتاخــۆرهەرگیــزب »تەنانــەتدوایــیئــەوهەمــووكاتــەشت
نەوتــووەتــۆقــەرزاریمنــی،ســەیركەنئــەوەخۆشەویســتیە،ســەرەراییئــەوەی

كــەهەمــووئاسمانیشــیبــۆروونــاككردۆتەوە«حافــزشــیرازی
باشــەچــۆندەكەونــەنــاوخۆشەویســتیژیانــەوە؟هــەروەكئــەوەیدەكەونــە
خۆشەویســتیكەســێكەوە-كــەریچــزلــەهەمــووشــتێكیئــەودەگــرن!
لــەخۆشەویســتیتانبــۆكەســێكتەنیــاخۆشەویســتیدەبینــن،تەنیــاگوێتــان
لــەخۆشەویســتیدەبێــت،تەنیــاقســەلەســەرخۆشەویســتیدەكــەن،وەبــە
ــۆ ــتخۆشەویســتیب ــەمجــۆرەشدەبێ ــاب ــت!ئ ــەوەخۆشــتاندەوێ هەمــوودڵتان

ژیــانبكــەن.
بكــەن شــتانە ئــەو ســەیری بــن، شــوێنێك هــەر لــە دەكــەن، هەرچیــەك
كــەخۆشــتاندەوێــت.ســەیریئــەوتەالرانــەبكــەنكــەخۆشــتاندەوێــت،
چێشــتخانەو ئــەو دەوێــت، خۆشــتان كــە رێگایانــەی و ئۆتۆمۆبیــل ئــەو
ــر ــەژێ ــن،خۆشەویســتیخــەزنبكــەن.ل ــەیكــەخۆشــتاندەوێ كافتریایان
ئــەوشــەقامانەپیاســەبكــەنكــەخۆشــتاندەوێــتوحەزتــانلێیــە.ســەیری
ئــەوشــتانەیكەســانیتــربكــەنكــەخۆشــتاندەوێــن،ســەیریهەمــووئــەو
شــتانەیسروشــتبكــەنكــەخۆشــتاندەوێــن-بالنــدەكان،درەختــەكان،
گولــەكان،رەنگەكانــیسروشــت.ســەیربكــەنبزانــنچیتــانخــۆش

ــن. ــەوشــتانەبكــەنكــەخۆشــتاندەوێ ــارەیئ ــت،قســەلەب دەوێ
بیــرلــەوشــتانەبكەنــەوەكــەخۆشــتاندەوێــن.دەربــارەیئــەوشــتانەبدوێــن
كــەخۆشــتاندەوێــن.ئــەوكارەبكــەنكــەخۆشــتاندەوێــت.لەبــەرئــەوەی

كاتێــكهەمــووئــەوشــتانەتانكــردهەســتبــەخۆشەویســتیدەكــەن.
دەربــارەیئــەوشــتانەبدوێــنكــەخۆشــتاندەوێن،مالەكەتــان،خێزانەكەتان،
ــێ ــەوەكــەدەســتیل ــەوشــتانەبكەن ــرل ــان،بی ــان،هاورێكتنت مندالەكانت
دەدەنوبۆنــیدەكــەن،تامــیدەكــەن.یاســاییراكێشــاندەلێــترۆژانــە
كــەشــتێكتانخــۆشدەوێــتهەســتیپــێدەكــەنتەنیــابیــرلــەوەبكەنــەوە
كــەچەندتــانخــۆشویســتووە.كــەلــەشــەقامێكپیاســەدەكــەنســەیری
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ئــەوشــتانەبكــەنكــەخۆشــتاندەوێــت.كــەدەچنــەدووكانــیجــلو
بــەرگبــەدوایــیئــەوشــتانەبگەرێــنكــەحەزتــانلێیــە،بلــێئــەوچاكێتــە
چەنــدجوانــە،حــەزملــەوجــووتپێالوەیــە.رەنگــیچــاویئــەوكەســەمپــێ
جوانــە،خەنــدەیئــەوكەســەجوانــە،حــەزلــەوبۆنــەدەكــەم،ئــەومێــزەمپــێ
جوانــە،دەنگــیئــەومیوزیكــەخۆشــە،حــەزبــەبۆنــیپایــزدەكــەم،ئــەو
گەالیانــەمخــۆشدەوێــنكــەدەكــەون،گولەكانــیبەهــارمخــۆشدەوێــن،

ئــەورەنگانــەمپیــچجوانــە،ئــەوشــارەمپــێخۆشــە.
ســەیریئــەورووداو،شــوێن،دوروبەرانــەبكــەنكــەخۆشــتاندەوێــنوە
هەستیشــیپــێبكــەن.»مــنحــەزمدەكــردتەلەفۆنێكــیلــەوشــێوەیەم
هەبێــت«»حــەزمدەكــردئیمێلێكــیلــەوشــێوەیەبنێــرم«»حــەزمدەكــرد
گوێــملــەهەوالێكــیوابــاشبێــت«»حــەزملــەوگۆرانیەیــە«»حــەز
دەكــەمخەلــكببینــنكــەدلخۆشــن«»حــەزدەكــەملەگــەلكەســانی
تــرپــێبكەنــم«»حــەزدەكــەمكاتێــكئۆتۆمۆبیــللــێدەخــورمگــوێلــە
میوزیــكبگــرم«»حــەزدەكــەمهەســتبــەحەســانەوەبكــەمكاتێــك
لەنــاوقیتــاریاخــودپــاسدام«»حــەزملــەڤیســتیڤالیشــارەكەمە«»حــەزم
لــەئاهەنــگوبۆنەكانــە«»ژیانــمخــۆشدەوێــت«ســەیریئــەوشــتانە
ــانخــۆشدەكات. ــن،ئــەوشــتانەیدڵت ــانخۆشــتاندەوێ ــەژی بكــەنكــەل
ئەگــەرهەســتتانبــەباشــینەكــردوەویســتانهەســتتانبگــۆرنیــان
ویســتتانهەســتكردنبــەباشــیتانبەرزبكەنــەوەپاشــانبــۆخولەكێــك
یاخــوددووخولــەكبڕۆنــەنــاولیســتیئــەوشــتانەیكــەخۆشــتاندەوێــن،لــە
شــتەســادەكاندەســتپــێبكــەنبــۆنمونــەبەیانیــانكــەخۆتــاندەگــۆرن،
ــدەشــتی ــللێدەخــورن،گەشــتێكدەكــەن.هەرچەن پیاســەدەكەن،ئۆتۆمۆبی
ســادەنبــەاڵمكاریگــەریزۆرزۆریهەیــەلــەژیانتــانكــەوادەكات
ژیانتــاننایــاببێــت.ئــەوشــتانەیكــەحەزتــانلێیــەوەكلیســتێكبنووســن
بــائــەوشــوێنانەیتێــدابێــتكــەحەزتــانلێیــە،ئــەوشــارانەیتێــدابێــتكــە
پێتــانخۆشــە،والتەكانــیتیــابێــت،ئــەوكەســانەیكــەخۆشــتاندەوێــن،ئەو
كۆمپانیایانــەیكــەخۆشــتاندەوێــن،ئــەوخزمەتگوزاریانــەیكــەخۆشــتان
دەوێــن،ئــەووەرزشــانەیكــەخۆشــتاندەوێــن،گوڵــەكان،درەختــەكان،
كــە میوزیكانــەی ئــەو خۆشــە،گیانــەوەرەكان، التــان دارســتانەكانی
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گوێــیلــێدەگــرنهەمــووئــەوشــتانەبكــەنبــەلیســتێكبابابەتــیجیاوازی
تێــدابێــت،جــۆریئــەوجلوبەرگانــەیكــەحەزتــانلێیــە،ماڵــەكانكــەل
وپەلــەكان،پەرتوكــەكان،گۆڤــارەكان،رۆژنامــەكان،ئۆتۆمۆبیلــەكان،
ئامێــرەكان،جــۆرەجیاوەزەكانــیخــواردنكــەحەزتــانلێیــە.بیــرلــەوشــتانە
بكەنــەوەكــەحەزتــانلێیــەودەتانــەوێبیكــەن،پاشــانبیكــەنبــەلیســتێك
بــۆنمونــەوەرزشكــردن،چــوونبــۆمۆزەخانــە،كۆنســێرت،ئاهەنگــەكان،
بازاركــردنوئــەوفیلمانــەیكــەحەزتــانلێیــە،ئــەوچێشــتخانانەیكــە

پێتــانخۆشــە.
كارەكــەیخۆتــانهەمــوورۆژێــكخۆشــتربوێــتچەنــدەپێتــاندەكرێــت
ئەگــەرئەمــرۆبتوانــنهەمــووشــتەكانتانخۆشــتربوێــتوەدووربكەونــەوە
لــەوشــتانەیكــەخۆشــتانناوێــنئــەوەدڵنیابــنبەیانیتــانزۆرگەشــاوەتر

ــن. ــربەدەســتدەهێن ــتوەخۆشــیەكیزیات دەبێ

»كاتێك
بۆیەكجاریشبێتبەتەواویدەكەونەناو

خۆشەویستی،كێشەنابێتبۆتانكەچەندكەموكوریتان
هەیەلەجیهانلەبەرئەوەیدەوڵەمەندیوخۆشیلەجیهانی

خۆشەویستیەوەسەرهەڵدەدات.«
سورینكیركغور

80
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خۆشەویستیزەنگیووریاكردنەوەیە:

دەتوانــنووریــایهەمــووئــەوشــتانەیدەوروبەرتــانبــنكــەخۆشــتاندەوێــن،
ئــاگاداریهەمــووئــەوشــتانەیدەوروبەرتــانبــنكــەروودەداتوخۆشــتان
دەوێــن،ســەیریئــەوشــتانەبكــەنكــەخۆشــتاندەوێــن،گــوێلــەودەنگانــە
بگــرنكــەخۆشــتاندەوێــن،بۆنــیئــەوگوالنــەبكــەنكــەخۆشــتان

دەوێــن،تامــیئــەوخواردنانــەبكــەنكــەحەزتــانلێیــە.
ئەگــەرلــەشــەقامێكپیاســەبكــەنمێشــكتانبــەهەندێــكشــتســەرقال
بكــەنرەنگــەلــەكاتــیپیاســەكردنەكەزۆرشــتیدەوروبەرتــاننەبینــن،
ئــائــەوشــتەیەكــەوالەخەلــكدەكاتهەســتبــەباشــینەكــەنئەوەنــدە
بیریــانالیئــەوشــتانەیەكــەلــەمێشــكیانداهەیــەوخەمــیبــۆدەخــۆن
وایــانلــێدەكاتبیــچئــاگابــنلــەهەمــووخۆشــیەكانیدەوروبەریــانبــە

تــەواویبزربــن.
قــەتبەســەرتانهاتــووەكــەلــەشــەقامێكپیاســەتانكردبێــتوەلــەنــاكاو
هاورێیەكتــانبانگــیكردبــنڕاچلەكیبــنلەبــەرئــەوەیبیــروهۆشــتان
لــەشــوێنێكیتــربــووە؟یاخــودبانگــیهاورێیەكتــانكردبێــتبــەالمئــەو
لەگــەلبیســتنیدەنگتــانراچلەكیبــێهەرچەنــدەســەیریئێوەشــیدەكــرد
كەچــینەشــیبینیوون؟ئەمانــەهەمــوویلەبــەرئــەوەمێشــكتانلــەشــوێنێكی

تــربــووە.
هەالیباشلەئەنجامیئەوەیەخۆشەویســتیزۆرتانبەخشــیوە.خۆشەویســتی
ئــەوشــتانەی لــەهەمــوو ئــاگادەبــن بــە بەتــەواویووریاتــاندەكاتــەوە.

ــن. ــانكــەخۆشــتاندەوێ دەوروبەرت

»خۆشەویستی
كلیلیكردنەوەیدەروازەیخۆشیە«

ئۆلیڤەرهیندل
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چۆنوالەمێشكمانبكەینتەنیاتیشكبخاتەسەرخۆشەویستی:
تەنیــارێــگابــۆئــەوەیبــەئــاگاوووریــابــنپێویســتپرســیارلــەمێشــكتان
بكــەن،»چــۆنبتوانــمئــەوشــتانەببینــمكــەخۆشــمدەوێــن؟«»چەنــدشــت
دەتوانــمببینــمكــەخۆشــمدەوێــن؟«»چــۆنبتوانــمدڵخــۆشبــم؟«»چــۆن
بتوانــمگوێــملــەوشــتانەبێــتكــەخۆشــمدەوێــن؟«كاتێــكئــەوپرســیارانە
لــەمێشــكتاندەكــەنتەنیــابیــرلــەوپرســیارانەدەكاتــەوەتــاوەاڵمتــان

بداتــەوەهەمــووشــتەكانیتــركــولــەمێشــكتاندایــەدەوەســتێت.
نهێنــیهێشــتنەوەیئــەوپرســیارانەلــەمێشــكتانزۆرپرســیاركردنەلێــی
چەنــدزیاتــرپرســیاربكــەنزیاتــربیرتــانپێــوەیخەریــكدەبێــتوكۆنترۆلــی
دەكات.بیــرومێشــكتانلەگــەلئێــوەكاردەكاتلەگــەلئــەوشــتانەی

كــەئێــوەدەتانــەوێنــەكئــەوەیدژیئێــوەكاردەكات.
هەندێــكجــاربیــرومێشــكتاندەفرێــت،وەكئــەوبارهەلگــرەیلەســەر
بــێشــوفێردەبێــتكۆنترۆلــیبكــەن.ئێــوە بــە چیایــەكدێتــەخــوارەوە
شــوفێریبیــرومێشــكتاننلەبــەرئــەوەگشــتكاتوزەیپــێببەخشــنو
ئــاگاداریســەرقالیبــن.تەنیــائــەوكەســانەبیــرومێشــكیاندەفرێــتكــە

ــووەچــیبــكات. ــاننەوت پێی

»بیروهۆشتان
دەبێتەدوژمنێكیسەرسەختانئەگەركۆنترۆلی

نەكەن«
بهاغافادغیتا

»مێشكێكی
سافواتاهەستوسۆزێكیساف،هەرلەبەر

ئەمەشەئەوانەیمێشكێكیسافوروونیانهەیەبەجۆشتر
خۆشەویستیدەكەنوەئەوشتانەیكەخۆشیاندەوێتبەروون

تردەبینن«
پاسكال
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كلیلیسوپاسگوزاریوپێزانین:
مــندوزانــمهــەزارانكــەسچیانــیخراپیــانبــەتــەواویگۆریــوەبــۆباشــتر
بەهۆیــیسوپاســگاریەوە.زورجــاردەرئاســاروویــداوەلــەزۆرشــتكــەبــە
ــۆ ــووەب ــەكنەب ــچهیوای ــەتەندروســتیتانكــەهی ــووەبگــرەل ــانزانی مەحالت
نموونــەوەســتانیگورچیلــەكــەدەســتیبــەكاركــردنكردووەتــەوە.چــاك
بوونــینەخۆشــیەكانیدڵ،چــاكبوونــیكوێرایــیچــاوەكان،دیــارنەمانــی

گــرێشــێرپەنجەیەكان،گەشــەودرووســتبوونەوەیئێســكدووبــارە.
مــندەزانــمزۆربــەیپەیوەندیــەشــكاوتێكچــوەكانبەهۆیــیسوپاســگاریەوە
زۆرباشتردەبێت.هاوسەرگیریتێكچووچاكبووەتەوە،چارچەپارچەبوونی
ئەندامانــیخێــزانودووبــارەیەكگرتنەوەیــان،چــاكبوونــەوەیپەیوەنــدی
دایــكوبــاوكلەگــەلمنداڵەكانیــان.زۆرجــاردیومــەئــەوكەســانەیلــە
هەتیــوخانــەكانگــەورەبوونــەبوونەتــەملیاردێــربەهۆیــیسوپاســگوزاریەوە.
مــاوەی لــە نەبــووە هیچیــان بوونــە شــەقامەكان لەســەر كــەس هەندێــك
مانگێــكبوونەتــەخــاوەنكاروخانویــانكریــوە،هەندێــككەســمبینیــوەلــە
بارێكــیدەروونــیزۆرخــراپبوونــەئێســتادڵخــۆشوشــادنبەهۆیــیســوپاس
گاریــەوە.هەندێــككــەسبــەهۆیــینەخۆشــیدەروونــینااڵندوویانــەبــەهۆیــی

سوپاســگاریەوەتوانیــویانــەدەربازیــانبێــتلــەونەخۆشــیە.
هەرتاكــەئایــنوخوداوەندێــكلــەگەردوونــەداوایــیسوپاســگاریانكــردووە

لەبــەرئــەوەیبروایــانوایــەسوپاســگاریباشــتریندەربرینیخۆشەویســتیە.
هــەركاتێــكسوپاســگاربــوونكەواتــەئێــوەخۆشەویســتیتانبەخشــیوە
دەگرنــەوە. وەریــش ببەخشــن خۆشەویســتی كاتێــك هــەر گومــان بــێ
هەركاتێــكبــەكەســێكتووتسوپاســتدەكــەمیــانسوپاســگاریت

»ئێوەناتوانن
مەشقوبەوزەكانتانبكەنبەبێسوپاسگوزاریو

پێزانینیانلەبەرئەوەیپێزانیندەتانبەستێتەوەبەوزەكانتان«

واالسواتل
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نیشــانداخۆشەویســتیتبەخشــیوە.كاتێــكدەبیتــەخاوەنــیئۆتۆمۆبیلێــك،
خانوێكــی وەردەگریــت، دیاریــەك یاخــود هەلدێــت، خــۆر كاتێــك یــان
نــوێدەكریــتئەگــەرسوپاســگاریتانبــۆهەبوونــیئــەوشــتانەدەربــری
كەواتــەخۆشەویســتیتانبەخشــیوە،دوایــیئــەوەهەســتبــەخۆشــیەكیزۆر
دەكــەن،زیاتــرتەندروســتدەبــن،داهاتــیزیاترتــاندەبێــت،ژیانێكــینایــاب،

پەیوەندیەكــیزۆرباشــتر،هەڵــیزۆرزیاترتــانبــۆدەرەخســێت.
شــتێكتاقــیبكــەوە،بیــرلــەوكەســەبكــەوەكــەتــۆسوپاســگوزاریبیــت
دەتوانــیئــەوكەســەهەڵبژێریــتكــەزۆرتخــۆشدەوێ،تیشــكبخەیتــە
ســەرئــەوكەســانەوەبیــرلــەوشــتانەبكــەوەكــەخۆشــتدەوێــن،لــەمێشــك
وبیــرتبــەدەنگێكــیبڵنــدبڵــێكــەهــۆكاریخۆشەویســتیەكەتچیــە
بــۆنمونــەبڵــێلــەبیرتــەكــەئــەوكارەمــانبەیەكــەوەكــرد..هەســتبــە

سوپاســگاریبكــەنبــەهەمــوودڵتانــەوە.
كاتێــكتوانیتــانلــەتاقیكردنەوەیەكــیواســادەخۆشەویســتیببەخشــن
لــە تەنانــەت پەیوەندیەكانتــان لــە دەگەرێتــەوە بــۆ خۆشەویســتیتان
بــە ببەخشــن خۆشەویســتی ئاســانە چەنــد ســەیركەن ژیانتــان. تــەواوی

سوپاســگوزاریەوە.
زانایــیگــەورەئەلبێــرتئەنیشــتاینیەكێكــەلــەگەورتریــنزانــاكانكــە
ژیابێــت،دۆزینەوەكانــیوایــیكــردكــەئێمــەگــەردوونبــەجۆرێكــیتــر
ــن،كاتێــكپرســیاریبەرهەمــەمەزنەكانــیلــێدەكــرادەیــووتمــن ببینی
تەنهــاسوپاســگوزاریمهەبــووەبــۆدوروبــەرم.ئــەمزانــاگەورەیــەرۆژانــە
هــەزارانجــارسوپاســگوزاربــووە!ئەمــەشئــەوەدەگەینێــتكــەئەنیشــتاین

رۆژانــەهــەزارانجــارخۆشەویســتیبەخشــیووە.

»رۆژانە
سەدانجارمنبیرخۆمدەهێنمەوەكەناوەوەودەرەوەی

ژیانپەیوەستەبەكاریمرۆڤەكانوهەروەهاژیانومردن.پێویستەخۆم
لەسەرئەوپێوەرەرایهێنمكەهەرچیەكوەردەگرمبەهەمانشێوەشبتوانم

بیبەخشم.«
ئەلبێرتئەنیشتاین
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سوپاسگوزاری_لێكدراوێكیمەزنە:

ئەگــەرسوپاســەئــەوشــتانەتانكــردكــەهەتانــە،گرینــگنیــەئەگــەر
بچوكیــشبێــت،شــتیزۆرزیاتــربەدەســتدەهێنــن.ئەگــەرسوپاســگوزار
بــوونبــۆئــەوپارەیەیــیكــەهەتانــەهرچەنــدەكەمیــشبێــتئــەواداهاتــی
زۆرزیاتــربــەدەســتدەهێنــن.ئەگــەرسوپاســگوزاربــوونبــۆئــەوپەیوەندیــە
خێزانیەیكەهەتانەهرچەندەبێكەموكوریشنەبوو،پەیوەندیەكەتان
باشــتردەبێــت.ئەگــەرســوپاسگــوزاربــوونبــۆئــەوكارەیــیكــەهەتانــە
هەرچەنــدەكارەكەخەونــیتــۆشنەبێــت،لــەداهاتــوداهەلــیباشــترتبــۆ
دەرەخســێتلــەكارەكــەت.لەبــەرئــەوەیسوپاســگوزاریدەبێتــەچەنــد

جارەیەكــیمــەزنلــەژیــان!
دووووشــەیســادەبــۆسوپاســگوزاریبەكاردێــت_سوپاســتدەكــەمبــەاڵم

هەســتبــەشــتێكیزۆرمــەزندەكەیــتلــەدلــتدا.
پــێدەكەیــتوە كاتێــكدەلێیــتسوپاســتدەكــەمزۆرزیاتــرهەســتی

دەبەخشــیت. زیاتــر زۆر خۆشەویســتی

ســێرێــگاهەیــەبــۆئــەوەیهەســتبــەوزەیــیسوپاســگوزاریبكەیــتلــە
ژیانتــانداوەهەریەكێــكلەمانــەبــەخشــینیخۆشەویســتیە:

1-سوپاسگوزاربەبۆهەمووئەوشتانەیوەرتگرتووەلەژیان)رابردوو(
2-سوپاسگووزاربەبۆهەمووشتێكلەژیانتانداكەوەریدەگریت)ئێستا(

3-سوپاســگووزاربــەبــۆئــەوشــتانەیدەتــەوێلــەژیــان،وایدابنــێوەریدەگریــت
ــوو( )داهات

»ئەگەرلەتەواویژیانتانتەنیانزاتانسوپاسكردنبێت_
ئەمەبۆتەواویژیانتانبەستانە«

مستەرریچارد
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یــان دەهێنــن دەســتی بــە شــتانەی ئــەو بــۆ نەبــن گــووزار ســوپاس ئەگــەر
وەریدەگــرنناتوانــنخۆشەویســتیببەخشــنوەتوانایــیئەوەتــاننابێــتبــاری
ژیانتــانبگــۆرن.كاتێــكسوپاســگوزاردەبــنبــۆئــەوشــتەیوەریدەگــرنیــان
وەرتــانگرتــووەئــەوەشــتەكانبۆتــانزۆرزیاتــردەبێــت.لــەهەمــانكاتــدا
سوپاســكردندەتانگەینێتــەئــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێ.سوپاســیئــەوشــتانە
بكــەكــەلــەژیــاندادەتانــەوێوایدابنێــنكــەوەرتانگرتــووەبــەمجــۆرە

یاســاییراكێشــانپێتــاندەلــێدەبێــتبــەدەســتیبهێنــن.
پیاوێكــیخەمــۆكوتەنیــاوبێــزارلــەژیــانكارێكــیدەكــردكــەحــەزیپــێ
نەدەكــردبریاریــداخۆشەویســتیتاقیبكاتــەوەوەهەمــوورۆژێــكسوپاســگوزاری
بــكاتبــۆئــەوەیژیانــیبگۆرێــت.ئەرێنیانــەبــۆهەمــووشــتێكبیــریدەكــردەوە،
كــەبــەهــاورێكۆنــەكانوخێزانەكــەیووتكــەبــەمشــێوەیەیلــێهاتــووە
هەموویــانتووشــیسەرســورمانبــوونكــەچــۆنبــەوجــۆرەئەرێنــیبــووەوهەســت
بــەخۆشــیدەكات.ســەرەتاسوپاســگوزاربــووبــۆئــەوشــتانەیكــەهەیبــوو.
بینــیئــەوكارەیــیكــەپێشــترحــەزیپــێنەدەكــردئێســتاكارەكەیــیخــۆش
پێشــتر كــە خێزانەكەیــی لەگــەل بــوو باشــتر زۆر پەیوەندیەكانــی دەوێ.
هەرگیــزبــەوشــێوەیەنەبــوو،توانــیدووبــارەهاوســەرگیریبكاتــەوەلــەدوایــی

هاوســەرگیرییەكــەمكــەدەســاڵلەمــەوپێــشبــوو!
بــە ژیانتــان ئــەوا بكــەن سوپاســگوزاری كــەم شــێوەیەكی بــە ئەگــەر
شــێوەیەكیكــەمدەگۆرێــت.ئەگــەرزۆرسوپاســگوزاریبكــەنئــەواژیانتان
بــەوشــێوەیەدەگۆرێــتكــەلــەخەیالتــانداهەیــە.سوپاســگوزارینــەكتەنیــا
شــتەباشــەكانتانبــۆچەنــدجــارەدەكاتبگــرەشــتەخراپەكانیــشالدەدات.
گرینــگنیــەلــەكــەشوبارێكــیچەنــددژواردانگرینــگئەوەیــە

شــتێكبدۆزنــەوەسوپاســیبكــەن.

»سوپاسگوزاریزۆر
بكەنچونكەواتانلێدەكاتبەردەوامهەستبەباشترین

دلنیاییبكەن«
محمد،دۆزەرەوەیئیسالم
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»بێدنگبوون
وسوپاسگوزاریوئامادەبوونمانبەسەبۆئەوەیقەرەبووی

نائومێدیەكانبكەینەوە«
هێنریدارین



88

وزهتریسكهمحهمهددهشتی

سوپاسگوزاریپردیخۆشەویستیە:

سوپاســگوزاریدایكمــیلــەخەمۆكیەكــیقــولكــردبــەدڵخــۆش
دایكــموباوكــمزۆریەكتریــانخــۆشدەویســت،جوانتریــنخۆشەویســتیان
هەبــووئەوەندەیــیكــەمــنبینیبێتــمبــەاڵمكاتێــكباوكــممــرددایكــم
توشــیخەمۆكیەكــیزۆربــوولەبــەرئــەوەیزۆربیــریباوكمــیدەكــرد
دا بریــاری دایكــم پەژاریەشــەوە و خــەم هەمــوو ئــەو نێــوان لــە بــەاڵم
لەگــەل كــە شــتانەی لــەو جگــە بگەرێــت سوپاســگوزاری بەدوایــی
خۆشەویســتیەكەییباوكــمهەیبــوو.یەكــەمشــتكــەدایكــمدۆزیــەوە
ئەوەبــوودەســتیبــەسوپاســگوزاریكــردبــۆئــەوەیكــەدەیتوانــیگەشــت
بكات.دایكمزۆرحەزیلەگەشــتبووپێشــترلەگەلباوكمگەشــتی
نەدەكــەردلەبــەرئــەوەیباوكــمحــەزیلەگەشــتنەدەكــرد.بــەمجــۆرە
دایكــمتوانــیگەشــتبــكات،سوپاســگوزاریوەكپردێــكدایكمــی
ــوێ لــەكەســێكەخەمــۆككــردبــەكەســێككــەبتوانێــتژیانێكــین

ــت. ــاتبنێ ــیبنی بۆخۆی
شــتێكیمەحالــەهەســتبــەخــەمبكەیــتیاخــودهەســتینەرێنیانەتهەبێت
بارودۆخێكــی نــاو ئێــوەكەوتنــە بیــت.ئەگــەر كاتێــكسوپاســگوزار
قــورسوگــرانشــتێكبدۆزنــەوەتــاســوپاسگــوزاربــن،كاتێــكشــتێكتان
دۆزیــەوەبگەرێــنبــۆشــتێكیتــر.لەبــەرئــەوەیكاتێــكبتوانــنتاكــە
شــتێكبدۆزنــەوەبــۆسوپاســگوزاریئــەوائــەوبارودۆخەتــانبــۆدەگۆرێــت.
هێــزی بــۆ نەرێنیەكانــە هەســتە گواســتنەوەی پــردی سوپاســگوزاری

خۆشەویســتی!
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هــەرشــتێكیبــاشرۆژانــەلــەژیانتــانروویــداسوپاســیبكــەن.گرینــگ
نیــەچەنــدەشبچــووكبێــتبلێــنزۆرســوپاسكــەخاوەنــیئــەوشــتەم.
كاتێــكشــوێنێكتاندەبێــتبــۆئــەوەیئۆتۆمۆبیلەكەتــانلــێبوەســتێنن،
گوێتــانلــەوگۆرانیــەدەبێــتكــەحەزتــانلــێیــە،كــەدەگەنــەترافیــك
ــاوپــاس ــەن ــەل گلۆپــیســەوزدادەگیرســێت،یاخــودشــوێنێكیچــۆلهەی
بــەردەوامسوپاســگوزاربــنبــۆئــەوشــتانە،ئەمانــەهەمــووئــەوشــتەباشــانەن

ــانروودەدەن. ــەژیانت كــەل
ســوپاسگــوزاربــەبــۆهەبوونــیهەســتەوەرەكانت،چاوەكانــتدەبینــن،
گوێچكەكانــتدەبیســتن،دەتوانــنتامــیخواردنــەكانبكــەن،لووتتــان
هەســتبــەبۆنكــردندەكات،ســوپاسگوزاربــنبــۆئــەوەیدەتوانــنبــە
بــەكاری زۆركار بــۆ دەتوانــن كــە دەســتتان بــۆ بــرۆن، قاچەكانتــان
بهێنــن،دەنگتــانكــەدەتوانــنگفتوگۆیــیپــێبكــەن،سوپاســگوزار
بــنبــۆئــەوەیكــۆئەندامــیبەرگریتــانتەندروســتەكــەوادەكاتلــە
نەخۆشــیەكانچــاكببنــەوە،وەهەمــووئەندامەكانــیلەشــتانكــەوای
كــردووەبــەردەوامبــنلــەژیــان،سوپاســگوزاریئــەوەبــنكــەمێشــكتان
بەردەواموەككۆمپیوتەركاردەكات،تەواویلەشــتانوەكتاقیگەكار

دەكاتلــەجیهــان.
یــان كار، هــاورێ، خێــزان، مــاڵ، هەبوونــی بــۆ بــن گــوزار ســوپاس
گیانەوەرێكــیخۆشەویســت.سوپاســگوزاربنبــۆهەبوونــیرۆژ،ئــاوبــۆ
خواردنــەوە،خــواردنتــابیخــۆن،هــەواكــەهەناســەیپــێدەدەن،بــەبــێهیــچ
كاملــەمشــتانەناتوانــنبژیــن.سوپاســگوزاربــنبــۆهەبوونــیدرەختــەكان،
شــین، ئاســمانی گولــەكان، بالنــدەكان، زەریــاكان، گیانــەوەرەكان،
بــاران،ئەســتێرەكان،مانــگوەهەمــووشــتەجوانــەكان.ســوپاسگوزاربــن
بــۆئــەوەیكــەرۆژانــەهــۆكاریگوســتنەوەتانهەیــە.سوپاســگوزاربــنبــۆ

»سوپاسگوزاری
كوتانە،دژەژەهرەوەهەروەهامیكرۆبكوژە«

جۆنهینری
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هەبوونــیئــەوكۆمپانیایانــەیكــەخزمــەتگوزاریتــانبــۆدابیــندەكاتتــا
ژیانتــانئاســانتــربێــت.زۆرجــاررۆژانــەگەرماتــاندەبێــتئــارەقدەكــەن
ئاوێكــەپــاكهەیــەتــاخۆتانــیپــێبشــۆن.ســەیریتوانایــیمرۆڤــەكان
بكــەنكــەرۆژبــەرۆژزیــاددەكات،بــەدروســتكردنیســكەییقیتــار،
جــادەوبانــەكان،تــۆرەكۆمەالیەتیــەكانكــەهەمــووجیهانــیبــەیــەك

بەســتوەتەوە.
تــاوزەیسوپاســگوزاریببینیــنپێویســتەتاقــیبكەینــەوەچەنــدەزیاتــر
هەســتبــەسوپاســگوزاریبكەیــن،خۆشەویســتیزیاتــردەبەخشــین،وە

وەردەگریــن. زیاتــر خۆشەویســتی
ئایــائێــوەسوپاســگوزاردەبــنكــەشــەوێكبــەباشــیدەخــەونیــانبــە
دەبــن سوپاســگوزار ئایــا دەكەنــەوە؟ خەوەكــە لــە بیــر شــەو درێژایــی
باشــی بــە خۆشەویســتیەكەتان و دەوێــت خــۆش كەســێكتان كاتێــك
دەروات؟یــانتەنیــاباســیئــەوگرفتانــەدەكــەنكــەلــەپەیوەندیەكەتــان
هەتــانبــووە؟هەمــوورۆژسوپاســگوزاریئــەوەدەبــنكــەدەژیــن؟دەبێــتلــە

هەمــووچركەیــەكلــەژیانتــانسوپاســگوزاربــن.
مــنوابیــرمدەكــردەوەكــەكەســێكیســوپاسگوزاربــمبــەاڵمتــاتاقیــم
نەكــردەوەنەمزانــیسوپاســگوزاریچیــە.كاتێــكئۆتۆمۆبیــللێدەخــورم
یاخــودپیاســەدەكــەمهەندێــكلــەكاتــمبــۆسوپاســگوزاریتەرخاندەكەم
تەنانــەتهەندێــكجــاركــەلــەچێشــتخانەبــەرەوژوورینوســتنەكەمدەچــم
سوپاســگوزاردەبــم.بــەهەمــوودڵمــەوەدەلێــمسوپاســگوزارمبــۆئــەوژیانــەی
كــەهەمــە.سوپاســگوزارمبــۆهەبوونــیخۆشــیەكان،سوپاســگوزارمبــۆ
تەندروســتیم،سۆپاســگوزارمبــۆخۆشــیەكانیژیانــم،سوپاســگوزارمبــۆ

»ئێمەزۆربەزەحمەتلەژیانباوەربەوراستیە
دەهێنینكەئەوشتانەیوەریدەگرینزۆرزیاترەلەوشتانەیكەدەیبەخشین.

ئەگەربتوانینتەنیاسوپاسگوزاربینژیانمانزۆردەوڵمەندتردەبێت«
دیتریشبۆنهۆفەر
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هــەرشــتێكیبــاشكــەلــەژیانــمهەیــە.
سوپاســگوزاربن!سوپاســگوزاریهیچشــتێكیتێناچێتبەاڵمســامانێكی
زۆربەنــرخوپــربەهایــەلــەجیهــان.سوپاســگوزاریدەوڵەمەندتــاندەكاتبــۆ
هەمــوودەوڵەمەندیەكانــیژیــان،لەبــەرئــەوەیچەنــدزیاتــرســوپاسگــوزار

بــنشــتەكانتانبــۆزیاتــردەبێــت.
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»بۆتێگەیشتنو
فێربوونییاساییخۆشەویستیبەباشترینشێوەسەیریمندالێكی

بچووكبكەن«
غاندی
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كلیلییاریكردن

ــەباشــی ــاهەســتب ــەت ــایــەكرێــگاهەی ــانتەنی ــەژیانت ــۆهــەربابەتێــكل ب
بكەنلەگەلبابەتەكەئەویشدروســتكردنییارێكەبۆخەیالەكانتان.

یــاریخۆشــیەكاتیچــكیــاریدەكــەنهەســتبــەباشــیدەكــەن.
لــەهەندێــكخاڵــدائێمــەدەوەســتینلــەیاریكــردن.هــەرئــەویاریكردنــەش
بــووكــەلــەمنداڵــیئەنجاممــاندەداوایكــردببیــنبــەهــەرزەكارو
كرینــیبــەكەســێكیپێگەیشــتوووبەهێــزلــەژیــان.كاتێــكیــاری

دەكــەنهەســتبــەخۆشــیدەكــەنبــەراســتیژیانتــانبــاشدەبێــت.

چۆنیاریدەكەن:
بــەپایسكلســوارێكی بــووكــەببێــت النــسئارمســترۆنگخەیالــیوا
بەنــاوبانــگلــەجیهــانوەدەیویســتلــەیــاریپایسكلســوارینەتەوەیــی
فەرەنســاســەربكەوێت،مەشــقەكانیبــەجوانــیدەكــردبــەاڵملــەنــاكاو
توشــینەخۆشــیەكبــووكــەلــە%40هەلــیئــەوەیهەبــووبژیــتبــەاڵمهــەر
بەردەوامیــشبــوولــەخەونەكەیــی.لــەكاتــیمەشــقكردنبــەردەوامســتافی
پزیشــكیلەگــەلبــووڕێنمایــانپــێدەداهەمــوورۆژخەونــیئــەوەیهەبــوو
كــەســەركەتنبــەدەســتبهێنێــتبــەرەبــەرەبــەرەوباشــتربــوونچــوو
توانــیلــەپێشــبركێكەســەركەتنبــەدەســتبهێنێــتوەتوانــیبەســەر
یــەكســاڵدوایــیســەركەوتنەكەییتوانــی بێــت، نەخۆشیەكەشــیزاڵ
ــەی ــەكپل ــیی ــەدوای ــەوە،وەحــەتســاڵل ــۆبگەرێت ــەواویتەندروســتیب بەت
یەكەمــیلــەیــاریپایسكلســوارینەتەوەیــیفەرەنســابــەدەســتهێنــاتوانــی
ببێــتبــەیەكەمیــنپایسكلســواریمێــژوویكــەئــەمدەســكەوتەبــەدەســت
بهێنێــت.ئــائەمــەالنــسئارمســترۆنگبــووتوانــیلــەبارێكــیزۆرســەخت

ــەراســتی. ــیبــكاتب خەونەكەی
ــیلەشــجوانی ــەپاڵەوان ــكل ــەیەكێ ــتب ــدشــوارزنگەردەیویســتببێ ئارنۆڵ
لــەجیهــانوەهەروەهــادەیویســتببێــتبــەئەكتەرێكــیبــەنــاوبانــگ.لــە
گوندێكــیبچووكــیئەوروپــادەژیــالــەخێزانێكــیكــەمدەرامــەتبــەاڵم
ئــەوهــەرهەلــیبــۆخەونەكانــیدەدا.خەونــیئەوەبــووكــەنازنــاوییاریزانــی
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لەشــجوانیلــەئەوروپــابــەدەســتبهێنێــتپاشــانتوانــیبــۆمــاوەیحــەوت
ســاڵئــەوناســناوەبــەدەســتبهێنێــتوەدوایــیئــەوەبــووبــەئەكتەرێكــی
بەنــاوبانــگســەرەتاكــەسبــاوەریپــێنەدەكــردكــەببێــتبــەئەكتــەر
بــەاڵمچونكــەخەونــیهەبــووبــووبــەئەكتەرێكــیبــەنــاوبانــگوە
توانــیســەربكەوێت،توانــیتامــیئــەوخۆشــیەبــكاتكاتێــكحــەوتجــار
لــەئۆلۆمپیــاســەركەوتنبــەدەســتبهێنێــتپاشــانبــووبــەیەكێــكلــە

ــاولــەهۆلیــود. گەورەتریــنن
ئەگــەرخەیالــیئــەوەتهەبێــتببیــتبــەداهێنــەر.بــۆنمونــەوەكونیكــۆال
تێســالهــەرلــەمندالیــەوەئایدیایــیئــەوەیهەبــووببێــتبــەداهێنــەر،لەبــەر
ئــەوەینەخۆشــیڕەنــگكوێــریوورێنــەكردنــیهەبــوونەیتوانــیزانكــۆ
تــەواوبــكاتتوشــیكێشــەییدەمارەكانــیبــووناچــاربــووكارەكەشــی
خۆیــی دا بریــاری بێــت رزگاری نەخۆشــیە لــەو ئــەوەی بــۆ جێهێشــت.
كۆنترۆلــیمێشــكیبــكاتبــەوێناكردنــیشــتەكانلــەمێشــكیدابــەو
كۆشــشوهەوڵدانــەیتوانــیببێــتبــەیەكێــكلــەگەورەتریــنداهێنــەر
.توانــیتــەزوویكارەبایــیگــۆراو،رادیــۆ،ئامێــریدەنــگگەورەكــەر
)ئەمپلیفایــەر(،ئامێــریبــێتــەل،تیشــكیلەیــزەر،ریمــۆتكۆنتــرۆل،هەمــوو

ــەوە. ــیوزەیخەیاڵكردن ــەهۆی ــەوەب ــەبدۆزێت ئەمان
هــەرشــتێكتانویســتلــەژیــانخەیاڵەكانتــانبــەكاربهێنــن،یــاریبكەنو
دروســتیبكــەن.ئەگــەردەتەوێــتكێشــتدابەزێنیــتبــۆئــەوەیلەشــێكی
جوانتــرتهەبێــت،یاریــەكلــەمێشــكتدروســتبكــەبــۆئــەولەشــەیكــە
دەتەوێــتوێنایــیبكــەدەیــانوێنــەیلەشــیجــوانالیخــۆتدابنــێ،وایدابنــێ
دەبیتــەخاوەنــیلەشــێكیبــەمجــۆرە.پێویســتشــێوەیەكبــۆلەشــیخــۆت

»لەبیركاریدا
A،Bوەردەگیرێت،بەاڵملەخەیاڵكردنهەرشوێنێكت

بتەوێوەردەگیرێت«
ئەنیشتاین
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دابنێیــتنــەكوەكلەشــیكەســێكیتــر.
ئەگــەركێشــتزۆربێــتیاخــودالوازبیــتببیــتبــەخاوەنــیلەشــێكی
نمونەیــیچــۆنهەســتدەكەیــت؟هەســتێكیجیاوازتــرتدەبێــت.هەمــوو
شــتێكلــەپێــشچــاوتدەگۆرێــت،بــەشــێوەیەكیجیــاوازپیاســەدەكەیــت،
بــەشــێوەیەكیجیــاوازدەدوێیــت،وەشــتیجیــاوازدەكەیــت،هــەرشــتێك
دەتەوێــتخەیالــیبــۆبكــەوەبزانــەهەســتتچــۆندەبێــتوەبــەوشــێوەیە
رەفتــاربكــەكــەلــەخەیاڵــتداهەبــووە.هەرچەنــدەخەیــالوهەســتەكانت
بەیەكــەوەببەســتیتەوەئــەوایاســاییراكێشــانبەكاردەهێنیــتبــەمجــۆرەش

وەردەگریــت.
النــسئارمســترۆنگ،ئارنۆلــد،نیكــۆالتیســال،هەمــووئەمانــەخەونەكانیــان
كــردبــەیاریــەكوەهەســتیانبــەخەونەكانیــانكــردلــەناخــیدڵیانــەوە.
ــانبكــەن، ــەخەونەكانی ــانهەســتب ــەراســتی،توانی ــووب ــانب خەیاڵەكانی
گرینــگنیــەكــەخەونەكانتــانچەنــدەلێتــاندووربێــتلەهەمــووشــتێك
زیاتــرلــەژیانتــاننزیكــە.هەمــووئــەووزەیــەیكــەخەونەكانتــاندەهێنێتــە

دیلــەناخــیخۆتــاندایــە.
لەداهاتوودزۆرشتانبۆدەدۆزرێتەوەبەهۆییوزەییخەیاڵەكانتان

»دەشێت
ببنەخاوەنیهەمووشتێكئەگەربڕوایتەواوتان

پێیهەبێت.«
مەسیح
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خاڵەكانیوزە:

-كلیلیخۆشەویستی
*بــۆئــەوەیخۆشەویســتیبكەیتــەهێزێكــیســەرەكیلــەژیانــت،پێویســتە
بــەجۆرێــكخۆشەویســتیبكەیــتپێشــترهەرگیــزنەتكردبێــت.دەبێــت

بكەونــەنــاوخۆشەویســتیژیانــەوە
*تەنیــاســەیریخۆشەویســتیبكــەن،تەنیــاگــوێلــەخۆشەویســتیبگــرن،
ــە ــاباســیخۆشەویســتیبكــەن،وەهەســتبــەخۆشەویســتیبكــەنب تەنی

هەمــوودڵتانــەوە.
*خۆشەویســتینــەســنووریهەیــەنــەلوتكەیــیهەیــەبەڵكــەهەمــوویلــە

ناخــیخۆتــاندایــە!خۆتــانخۆشەویســتیدروســتدەكــەن.
ــتو ــنكــەخۆشــتاندەوێ ــەیاســاییراكێشــانبلێ ــەوشــتانەب ــەئ *رۆژان

ــێدەكــەن. هەســتیپ
*بــۆگۆرینــیرێگایــیهەســتكردنتــانیاخــودبــۆبەرزكردنــەوەیئاســتی
ــۆئــەوشــتانەی ــەبیرتــاندروســتبكــەنب هەســتەباشــەكانتان،لیســتێكل

كــەخۆشــتاندەوێــت.
*چەندبۆتانكرارۆژانەكارەكانیخۆتانخۆشتربوێت.

-كلیلیسوپاسگوزاری
*هەركاتێكسوپاسگوزاربوونخۆشەویستیتانبەخشیوە

*سوپاسگوزاربنبۆهەمووئەوشتانەیوەرتانگرتووە)رابردوو(
*سوپاسگوزاربنبۆهەمووئەوشتانەیوەریدەگرن)ئێستا(

*سوپاســگوزاربنبــۆهەمــووئــەوشــتانەیكــەدەتانــەوێبــەدەســتیبهێنــن
)داهاتــوو(

*سوپاسگوزاریشتەكانتانبۆچەندجارەدەكاتلەژیان.
*سوپاســگوزاریپردێكــەكــەهەســتەناخۆشــەكانتانبــۆتێدەپەرێنێــت

بــەهۆیــیهێــزیخۆشەویســتی.
*بــۆئــەوەیلــەژیــانهێــزیسوپاســگوزاریببینــن،پێویســتەتاقــیبكەنــەوە.
هــەرشــتێكیبــاشكــەلــەژیانتــانڕوودەداتپێویســتەسوپاســیبكــەن

گرینــگنیــەكــەچەنــدەشبچــوكبێــت
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زیاتــر خۆشەویســتی هەبێــت، سوپاســگوزاریتان هەســتی زیاتــر چەنــد *
وەردەگرنــەوە. شــێوەش هەمــان بــە دەبەخشــن،

-كلیلییاریكردن
*هــەركاتێــكیاریتــانكــردبەراســتیهەســتبــەباشــیدەكــەن_وە

بەراســتیشبارودۆخــیباشــیشروولــەژیانتــاندەكات.
*ژیانبۆئەوەیەخۆشیلێببینن.

*یاســاییراكێشــاننازانێــتئێــوەخەیــاڵدەكــەنیــانیــاریدەكــەنلەبــەر
ئــەوەكاتێــكخەونێكتــاندەبێــتیــاریلەگــەلبكــەندەبێــتبــەراســتی.

*ئەگــەرئــەوشــتەیویســتتاندواكــەوتئــەواتەنیــالەبــەرئــەوەبــووەكات
ویســتویەتیئــەوهەســتەتانپیــچببەخشــێتكــەحەزتــانلێیە.

*هــەركاتێــكبــۆهــەرشــتێككــەحەزتــانلــێبــوووەهەســتێكینایابتــان
هەبــووئــەواوزەتــانبــەكاربهێنــنتــاخــەونوخەیاڵەكانتــانبێتــەدی.
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»نەبوونی
واتاهەبوونیهەستێكیهەژارانە«
رالفوالدوئیمرسۆن
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وزە و دراو

چــۆنهەســتبــەپــارەدەكــەن؟خەلچــكدەلێــنپارەمــانخــۆشدەوێــتبــەاڵم
ئەگــەرپارەیەكــیتەواویــاننەبێــتهەســتبــەباشــیناكــەن.ئەگــەر
پــارەیتەواوتــانهەبێــتبــۆپێویســتیەكانتانئــەواهەســتێكیباشــتانبــۆ
پــارەدەبێتــزبــەاڵمپێویســتەئێــوەبتوانــنهەســتبــەپــارەبكــەن.لەبــەرئــەوەی
ــۆپێداویســتیەكانهەســتێكیباشــتان ــاننەبێــتب ئەگــەربرێكــیتەواوت

نابێــتبــۆپــارە.
ئەگــەرســەیریجیهــانبكــەن،دەبینــنكــەخەڵــكبــەشــێوەیەكیگشــتی
هەســتێكیباشــیاننیــەبــۆپارەچونكــەبــەشــێوەیەكیگشــتیئــەوپارەیەی
كــەلــەجیهــانهەیــەهــیدەوڵەمەندەكانە.جیــاوازیلــەنێــوانخەڵكــی
ســەرمایەداروخەڵكانــیئاســاییتــرتەنیــائەوەیــەســەرمایەدارەكانهەســتی
باشــیانهەیــەبــۆپــارە.لەبەرچــیزۆربــەیخەڵــكهەســتیباشــیاننیــەبــۆپارە؟
ــەو ــەیئ ــەزۆرب ــەرئەوەی ــووە،لەب ــاننەب ــزپارەی ــەكــەهەرگی ــەوەنی ــەرئ لەب
كەســانەیپارەیــانهەیــەلــەهیچــەوەدەســتیانپــێكــردووە.هــۆكاریئەوەی
لەبەرچــیخەڵــكهەســتێكیخراپیــانهەیــەبــۆپــارەچونكــەباوەرێكــی
نەرێنیــانهەیــەبــۆپــارە.ئــەوبــاوەرەنەرێنیــەشلــەمنداڵیــەوەلــەوكاتــەی
كــەزۆرفامیــاننەكــردووەدرووســتبــووە.بروایــانوابــووەكــە»ناتوانــن
ــارەشــەیتانە«»دەوڵەمەنــدەكانناپاكــن«گئەگــەر شــتبكــڕن»پ
پــارەیزۆرتهەبیچــتكارتقــورسدەبێــت«.كاتێــكمندالچــیهەمــووئــەو
شــتانەدەچیچتــەمێشــكتكــەلــەالیــەندایــكوبــاوكومامۆســتاكانو
كۆمەڵــگاپێــتدەلێــن،بــەبــێئــەوەیراســتیەكانبزانــنگــەورەدەبــنو

»كاتێك
لەوراستیەگەیشتنكەهیچشتێكلەژیانتەواو

نابێتسنوورینیەئەوادەبنەخاوەنیهەمووشتەكانوجیهاندێتەژێر
دەستان.«

دۆزەرەوەیئاینیتاویە
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هەســتێكیخراپتــانبــۆپــارەدەبێــت.هەڵەیــەئەگــەرپارەتــانبوێــت،دەڵێــن
كــەدەتانــەوێقازانــجبكــەنلــەژیــانهەندێــكجــاركارێــكدەكــەنلــە

ژیــانكــەحەزتــانلــێینیــە.
بڕواتــانوایــەتەنیــابــەكارەگرینگــەكانلــەژیــانقازانــجدەكــەن
كــەئەمــەششــتێكیســنووردارە.هیــچیەكێــكلەمانــەراســتینیــن.ئــەو
كەســانەیكــەبروایــانبــەپــارەهەیــەئــەوبڕوایــەدەبێتــەهاندەرێــكبۆیــان
تــابــەردەوامبــن،هەســتێكیڕاســتیانالدروســتدەكات.بڕوابــوونوایــە
شــتەكانلــەژیانتــاندەكاتبــەڕاســتی.ئەگەرلــەژیــانهیــچپارەیەكتــان
نەمــادڵنیابــنزیاتــرهەســتێكیخراپتــانهەبــووەبــۆپــارەلــەوەیهەســتێكی

بــاش.

خۆشەویستیوزەیەكیجوولەپێكراونووسێنەرە:
مــنلــەخێزانێكــیســادەبوومتەنانــەتلــەیادمــەدایكــموباوكــمزۆر
حەزیــاننەدەكــردپارەیــانهەبێــت.مــنلــەخێزانێكــیواداگــەورەبــووم،
هەمــانئــەوبــاوەرەنەرێنیــەمهەبــووبەرامبــەرپــارە.بۆئــەوەیبــاریژیانــم
بگــۆرمزانیــمكــەدەبێــتســەرەتابــەتــەواویخــۆمبگــۆرم،بــەمجــۆرەپــارە

ــمبەڵكــوپێشــمەوەنووســا! ــاوژیان ــەن ــاهات ــەكتەنی ن
ســەیریئــەوكەســانەمكــردكــەپارەیــانهەیــەئــەواننــەكتەنیــاپــارەبــۆ
ژیانــیخۆیــانڕادەكێشــنبەڵكــووادەكــەنپــارەپێوەیــانبنووســێ.ئەگــەر
هەمــووپارەكانتــانبەســەرخەڵــكدابــەشبكــەندڵنیابــنلــەكاتێكــی

كــەمهەمــووپارەكــەدێتــەناودەســتان.


»یاسایەكی
بنچینەیوهەمیشەییهەیەلەفەلسەفەوگشت

ئاینەكانوزانستەكانداكەهەمووشتەبۆماوەیەكانبەپێی
یاساییخۆشەویستیبۆتاندەمێنێتەوەودوورناكەوێتەوە«

چارلسهانل
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لەبــەرئــەوەییاســاییراكێشــانبــەدوایــیخۆشەویســتیدەكەوێــت.بــە
جۆرێــكپــارەخۆیــیدێتــەنــاوژیانتــانوەدەبــنبــەكەســێكیدەوڵەمەنــدلــە

جیهــان.
دەتوانــنســەیریئــەوكەســانەبكــەكــەیانەســیبیانبــۆدەرچــووە،بەهەمــوو
بردۆتــەوە یانەســیبەكەیان كــە كــردووە شــتانە بــەو هەســتیا دڵیانــەوە
هەمــووكاتقســەیانلەســەرئــەوەكــردووەكــەییانەســیبەكەدەبەنــەوە،
تانەنــەتپالنیــانبــۆئــەوەدانــاوەكــەیانەســیبەكەیانبــردەوە!لــەمدوایــەدالــە
ئامارێكــداكــەبــۆئــەوكەســانەكــراوەكــەیانەســیبیانبردۆتــەوەكــە
ئاخــۆدوایــییانەســیبەكەپارەكانیــنزیــادیكــردووەوپێوەیــاننووســاوە
یاخــودنــا.زۆربەیــاندوایــیچەنــدســاڵێكیكــەمهیــچپارەیەكیــاننەمــاوە

توشــیخەمۆكــیدڵەراوكێــیزیاتــربوونــەبــەرلــەیانەســیبەكە.
ــۆئــەوەی ــاوەب ئــەمجــۆرەكەســانەزیاتــریاســاییراكێشــانیانبــەكارهێن
یانەســیبەكەببەنــەوە،كاتێكیــشپارەكەیــانوەرگرتــووە،هەســتكردنیان
بــۆپــارەنەگــۆراوەوەهەمووشــیانلــەدەســتچــووپــارەبــەئەوانــەوەنــە

نووســاوە!
كاتێــكهەســتێكیباشــتانبــۆپــارەنەبــوولــەدەســتتاندەچێــتوەهەرگیــز
ــارەیزیاتریشــتانپاشــەكەوتكــرد ــەوەنانوســێت.تەنانــەتئەگــەرپ پێتان
ــانلــەدەســتدەچێــت.،شــتێكروودەداتپســوولەی دوایــیماوەیــەكهەموویت
زۆرتــانبــۆدێــتیــانشــتێكدەشــكێتبــەمجــۆرەشدەبێــتهەمــووپارەكەتان

رابكێشــنلــەدەســتتاندەچێــت.
باشــەئــەوشــتەچیــەكــەوادەكاتپــارەپێتانــەوەبنوســێت؟خۆشەویســتییە!
وە هەڵدەگرێــت، بــۆ پارەتــان كــە راكێشــانە هێــزی خۆشەویســتی

»بهێڵن
ژیانتانباشبێت،كاتەكانتانبەباشیبروات،ئێوەخۆتان

كاتەكاندروستدەكەن«
ئۆغستینوس
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بنووســێت. پێتانــەوە پــارە دەكات وا هەیــە وزەیەكــی خۆشەویســتی
ئەگــەرخۆشەویســتیببەخشــنوەهەســتبــەباشــیبكــەندەربــارەیپــارە
پــارەدێتــەنــاوژیانتــان.ئەگــەرپارەتــانلــەدەســتبچێــتوەخەمبــاریئــەوەبــن
كــەچەكــیپارەكانتــانزیــادینەكــردووەئــەواپــارەبۆخۆتــانڕاناكێشــن

بەڵكــولــەدەســتیدەدەن.
گرینــگنیــەلــەچبارێكــیدارایــدانوەگرینــگنیــەكــەكارەكەتــان
هیچیــان ئابووریدایــە بارێكــی چ لــە جیهــان و واڵتەكەتــان یاخــود
كەشــێكیبــێهیوایــینیــن.هەندێــكخەڵــكلــەبارێكــیدەروونــیخــراپ
دانبــەاڵمرزگاریــاندەبێــتلەبــەرئــەوەیدەزانــنیاســاییراكێشــانیاســایی
خۆشەویســتیە،ئــەوانبەهۆیــیئــەویاســایەدەژیــنبــەخەیاڵكــردنوهەســت

كــردنبۆیــانبەرەنــگاریبارودۆخــیدەوروبەریــاندەبنــەوە.
هێزیخۆشەویســتیهەمووبەربەســتەكانیژیاندەشــكێنێت،گرفتەكانی

جیهــاننابێتــەبەربەســتێكلەبەردەمیهێزیخۆشەویســتی.

چۆنڕێگاییهەستكردنتانبۆپارەدەگۆرن:
كاتێــكرێگایــیهەســتكردنتــانبــۆپــارەدەگــۆرنبــڕیپــارەیژیانتــان
دەگۆرێــت.هەســتیباشــتربــۆپــارە،وادەكاتپــارەیزیاتــربــەرەوالتبێــت.
الیــەن لــە گەورەتــان پســولەیەكی وە نەبــوو زۆرتــان پــارەی ئەگــەر
شــارەوانیەوەبــۆبێــتواتــانلێــدەكاتهەســتبــەباشــینەكــەن.هەركاتێك
ــووە ــانهات ــەوپســولەیەیبۆت ــەرئ ــتبەرامب ــاندەبێ كاردانەوەیەكــینەرێنیت
هەســتێكیخــراپدەبەخشــن،دڵنیابــنپســولەییگەورەترتــانبــۆدێــت.هــەر
كاتێــكببەخشــنوەریشــدەگرنەوە.گرینگتریــنشــتئەوەیــەهەركاتێــك

»ئێوەخەاڵت
دەكرێننەكبەپێیجۆریكارەكانتانیانكاتەكانتان

بەڵكوبەپێیجۆریخۆشەویستیتان.«
قەشەگاپاسین
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پارەیــیپســولەكانتانداڕێگایــەكبدۆزنــەوەكــەوابــكاتهەســتبــە
باشــیبكــەن.هەرگیــزپارەیــیپســولەكانتانمــەدەنكاتێــكهەســتی

ــت. ــۆدێ ــانب ــاپســولەیگەورەترت ــەوەیتەنی ــەرئ ــە.لەب ــانهەی خراپت
بــۆئــەوەیهەســتەكانتانبگــۆرنپێویســتەخەیاڵەكانتــانبەكاربهێنــن،بــەم
جــۆرەهاتنــیئــەمپســوالنەتانبــۆدەگۆرێــتبــەشــتێككــەهەســتبــەباشــی
ــاندەتانەوێــت ــەمپســوالنەخۆت ــۆئ ــەیدەدەنب ــەوپارەی ــنئ بكــەن.وایدابنێ
برێــكپــارەبــدەنبــەكۆمپانیایــەككــەخزمــەتگوزاریتــانپێشــكەش

دەكاتتــادڵتــانئاســودەبێــت.
یاخــودسوپاســگوزاریبەكاربهێنــنبــۆئــەوەیكــەئــەمپســولەیەتانبــۆ
هاتــووەوایدابنێــندڵنیایــیزیاترتــاندەداتــێبەجۆرێــكبیــربكەنــەوەكــەئێــوە
زۆرســودمەندنلــەوخزمەتگوزاریانــەیكــەهەتانــە-بــۆنمونــەبــۆكارەبــا،
یاســایی دانــیپارەكەتــانهەبــوو. توانایــی ئــەوەی بــۆ بــن سوپاســگوزار
ڕاكێشــانهیــچپرســیارێكتانلــێنــاكاتئێــوەچهەســتێكببەخشــنهەمــان

هەســتتانبــۆدەگەرێنێتــەوە.
ــر ــنزۆرزیات ــانوەردەگــرنئەگــەرســوپاسگــوزارب كاتێــكموچەكانت
دەبێــتبــۆتــان!زۆربــەیخەڵــكهەســتبــەباشــیناكــەنكاتێــكمووچــە
نــاكات.كاتێــك ئــەوەكــەبەشــیان ئــەوەیدوودڵــی لەبــەر وەردەگــرن
هەندێــكپــارەدێتــەنــاودەســتانگرینــگنیــەچەنــدەشكــەمبێــتســوپاس
گــوزاربــن!ئەوەتــانبیربێتــەوەهەركاتێــكسوپاســگوزاربــوونبۆتــانزیــاد

دەبێــت،سوپاســگوزاریچەنــدجارەیەكــیگەورەیــە!

»زاڵبوون
بەسەرهەستەكانپەیوەستەبەراستیدەرخستنی

هەستەكانتانكەوەكخۆتانبێتپێشئێستاكەحەزتاندەكرد
ببنەخاوەنیسامانێكدەبێتئەوحەزەتانببێتەشتێكی

بەرجەستەكراو.«
نیفیالغودارد
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هەردەرفەتێكهەبووبەكاریبهێننبۆیاریكردن:
هــەرهەلێكتــانبــۆرەخســاتــاپــارەوەربگــرنهەوڵبــدەنپارەكەتــانزیــاد
بــكاتبەهۆیــیهەســتەباشــەكانتان.كاتێــكشــتێكدەبەخشــنهەســتبــە
خۆشــیبكەن!كاتێكپارەیەكدێتەناودەســتانهەســتبەخۆشــیبكەن!
كاتێــكدەتوانــنیارمەتــیكۆمپانیایــەكیــانكارمەندانــیكۆمپانیایــەك
ــەوادەكاتهەســتێكیباشــتانبــۆ ــدەنهەســتبــەخۆشــیبكەن.ئەمان ب

پــارەهەبێــتلــەوەیكــەهەســتێكیخراپتــانهەبێــت.
خەیاڵــیئــەوەبكــەنكــەئێســتائێــوەســەرمایەدارن،وایدابنــێپارەیەكــی
زۆرتــانبەدەســتهێنــاوەچــۆنجیاوازیــەكلــەژیانتــانڕوودەدات؟بیــرلــەوە
بكەنــەوەكــەچــیپــێئەنجــامدەدەن،چــۆنهەســتدەكــەن؟هەســتێكی
جیاوازتــاندەبێــتلەبــەرئــەوەیهەســتێكیجیاوازتــانهەبــووە.كاردانەوەتــان
بەرامبــەرهەمــووشــتێكجیــاوازدەبێــت.كاردانەوەتــانبەرامبــەرپســولەكان
جیــاواز دەوروبەرتــان و خەڵــك بەرامبــەر كاردانەوەتــان دەبێــت. جیــاواز
ــدا ــەكۆتای ــاوازدەبێــت!ل ــانجی ــەواویژی ــەرت ــانبەرامب دەبێــت.كاردانەوەت
دەحەســێنەوە.بیــروهۆشــتاندەحەســێتەوە.هەســتبــەخۆشــیدەكــەنوە
ــەخۆشــی ــكهەســتب ــەرەوهەمــووشــتێكدەچــنهەمــوورۆژێ ــەئاســانیب ب
دەكــەنبــەبــێئــەوەیبیــرلــەبەیانــیبكەنــەوە.ئەمــەئــەوهەســتەیەكــە
وادەكاتزاڵبــن.ئــەوەهەســتیخۆشەویســتیەبــۆپــارە.ئــەوهەســتەیەوەك

ــەوەدەنوســێت! ــسپێتان موگناتی
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بڵێنبەڵێبۆپارە:
دەگریــتكــە تــر لــەكەســێكی هــەركاتێــكگــوێ بێــت لەیــادت
ســامانێكیزۆریبەدەســتهێنــاوەیاخــودســەركەوتنێكیبەدەســتهێنــاوە
وتــۆشهەســتبــەخۆشــیدەكەیــت،ئەمــەمانایــیئەوەیــەتــۆشلەســەر
هەمــانشــەپۆڵیتلەگــەڵئــەوكەســە!واتــالەســەرشــەپۆڵێكیبــاشدان،
كاتێــكئێــوەشدەبنــەخاوەنــیهەمــانشــتهەســتبــەووروژانــدندەكــەن.
ــە ــوەب ــەوائێ ــاندەكــەنئ ــەخۆشــیكەســانیبەرامبەرت ــكهەســتب كاتێ
پارەتــانووتــووەبەڵــێوســەركەتنتانبەدەســتهێنــاوە.ئەگــەركاردانەوەتان

ــارەوســەركەتن. ــۆپ ــرب ــەنەخێ ــەوەبێــتووتوتان ــەهەســتێكیخراپ ب
یــان بردۆتــەوە، یانەســیبی كــە دەبێــت كەســێك لــە گوێتــان كــە
كۆمپانیایــەككــەریكــۆردیســەركەوتنیشــكاندووەوەهەســتتبــە
خۆشــیكــردبــۆئــەوكەســانە،واتــاتــۆلەســەرهەمــانشــەوپۆڵیئــەوان
دایــت.ئەگــەركادانەوەكــەتبــەهەســتێكیبــاشبــووئــەوازۆربــەی

خەڵــكبــەتــۆدەڵێــنبەڵــێ!
چەنــدســاڵێكلەمــەوبــەرپــارەمكەمببــوو،زۆربــەیكارتەبانكیەكانــم
دانابــوو، ڕەهەنــدم لــە هەبــوو ئەپارتمانێكــم نەمابــوو تێــدا پارەیــان
كۆمپانیایەكــەمتوشــیقەرزێكــیملیــۆندۆالریببــوو،خەریكیدەرهێنانی
فلمێكیــشبــوومبەنــاوینهێنــی.بــرواموابــووكــەلــەبارودۆخێكــیئابــووری
خــراپدامــە،پێویســتمبــەپــارەبــووتــافیلمەكــەمتــەواوبكــەم.یاســایی
ڕاكێشــانمدەزانــی،وەدەمزانــیئەگــەرهەســتێكیباشــمهەبێــتبــۆپــارە
پــارەخۆیــیبــەرەوالیمــندێــت.بــەاڵمئەمــەئاســاننەبــوولەبــەرئــەوەیڕۆژانــە
قەرزەكانــمزیــادیدەكــرد،هیــچبیرۆكەیەكــمنەبــووكــەچــۆنمووچــەی

ــدەم. ســتافەكەمب

»گرینگ
نیەچەنددەبەخشیگرینگئەوەیەچەندهەست

بەخۆشەویستیدەكەیتكەدەیبەخشی«
تریسا
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رۆژێــكلــەنزیــكدووكانــیفرۆشــتنیئامێــریدروومــاندەرۆیشــتمتەنیــا
چەنــدهــەزاردۆالرێــكلەنــاوكارتــیبانكیــمداهەبــووپێویستیشــمبــە
پــارەهەبــووتــاخــواردنبكــرم،پــارەیپســولەكانبــدەم.بــەاڵمئــەوپارەیــەی
كــەالمبــوودامبــەوكەســانەیكــەلــەوشــەقامەقەڵەباڵغــەدیــمكاریــان
دەكــردســەیریئــەوخەڵكــەمدەكــردكــەچــۆنبــەرەوڕوومدەهاتــن،
بریــاریئــەوەمدابــووكــەئــەوپارەیــەببەخشــمەخەڵــك،رێگــەمبــەدڵــم
ــە ــوول ــنجــارمب ــت.ئەمــەیەكەمی ــیخەڵكــەهەژارەكــەهەڵبژێرێ داخۆی
ژیانــمهەســتێكیخۆشــمهەبێــتبــەپارەكانــم.خــودیپــارەوایــینەكــرد
مــنهەســتبــەخۆشــیبكــەمبەخشــینیپــارەوایكــردهەســتبــەخۆشــی
ــی ــكبەخشــی،بەدرێژای ــەخەڵ ــمب ــەوپارەی ــووئ ــیب ــیهەین ــەرۆژین بكــەم.ل
ســەیركەنچەنــد دەكــرد. بــەخۆشــی حــەزم هەفتــە پشــوویكۆتایــی
هەســتێكیباشــماندەبێــتكاتێــكپــارەدەبەخشــین.لــەرۆژیدووشــەم
ســەیرمكــردكارتــیبانكیەكــەم25000هــەزاردۆالریخرابــووەســەر
ــەخــوارەوە ــۆمهاتۆت ــەئاســمانب ــەو25000هــەزاردۆالرەل ــاوەرمنەكــردئ ب
بۆنــاوژیانــمهاتبــووبۆنــاوحیســابەبانكیەكــەم،چەنــدســاڵێكپێــشئێســتا
هەندێــكپشــكیكۆمپانیایەكــمكــریبــووتەنانــەتلــەیادیشــمچووبــوو
لەبــەرئــەوەیهیــچنرخیــانزیــادینەدەكــردلــەرۆژیدووشــەمچەیوەندیەكــی
تەلەفۆنیــمبــۆهــاتداوایــیكرینــیئــەوپشــكانەیدەكــردبــەنرخێكــی
ســەر خســتبووە پشــكەكانیان پــارەی دووشــەم رۆژی هــەر وە بــەرز زۆر

حیســابەبانكیەكــەم.
تــا بەخشــیومە بێــت زۆر پــارەم ئــەوەی بــۆ نەبەخشــیووە پــارەم هەرگیــز
هەســتێكیخۆشــمهەبێــتبــۆپــارەوەئــەوهەســتەخراپانــەالبــەمكــەبــە

درێژایــیژیانــمهەمبــووەبــۆپــارە.
ئەگــەرپــارەببەخشــینتــاپارەمــانزیــادبێــتهەرگیــزكاریخۆیــینــاكات
چونكــەئەگــەروابكەیــنهــەركاتێــكدەیبەخشــینواهەســتدەكەیــن
ــی ــەجیات ــەبەڵكــول ــت.ئەمــەشكارێكــینەرێنی ــەواودەبێ پارەكانمــانت
ئــەوەوابكــەنهەســتیخۆشەویســتیتانبــۆپــارەهەبێــتكاتێــكدەیبەخشــن.
دڵنیــابــنهەركاتێــكپارەیكتــانبەخشــیوهەســتتانبــەخۆشــیكــردئــەوا

بۆتــاندەگەرێتــەوە.
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دەتانەوێــت یاخــود بكــەن پــارە لەگــەل زۆرانبــازی دەتانەوێــت ئەگــەر
هەســتێكیباشــتانبــۆپــارەهەبێــت،كاتێــكبــەشــەقامێكداتێدەپــەرنپــارە
بــدەنبــەخەڵكــەهەژارەكەیــیســەیریڕوویــانبكــەنبزانــنچەنــدهەســت
بــەدڵخۆشــیدەكــەن،ئەمــەكارێكــیســادەیەئەگــەربیكــەنبــەاڵم
ئەگــەربەڕاســتیهەســتیپــێبكــەنئــەواهەســتتانبــۆپــارەدەگۆردرێــت.

ــت. ــاندەگۆرێ ــەژیانت ــارەشل وەســنووریپ



108

وزهتریسكهمحهمهددهشتی

پیشەوبازرگانی:

»بلیمەتــیڕاســتەقینەبەبــێدڵشــتێكیهیچــە-تێگەیشــتنبــەتەنیــانابێــت،
بەهرەمەنــدینابێــتبــەتەنیــا،هەردووكیشــیانبــەتەنیــابلیمەتــیدروســت
ناكــەن.خۆشەویســتی!خۆشەویســتی!خۆشەویســتی!ئــەوەڕوحــیبلیمەتیــە«

نیكــوالسجوزیــففــونجاكویــن
هێــزیراكێشــانیخۆشەویســتیوادەكاتهەمــووپارەكانــیجیهــانجوولــە
بــكات،هــەركەســێكخۆشەویســتیببەخشــێتبــەهەســتێكیبــاشپــارە
وەكــوموگناتیســیلێدێــتبۆیــان.نابێــتوالــەخۆتــانبكــەنپــارەقازانــج
بكــەن.خۆتــانخاوەنــیئــەوســەرمایەنكــەپێویســتانە،توانیوتانــەپــارەیزۆر
بەدەســتبهێنــن،پێویســتەكاربكــەنتــاخۆشــیببینــن،دەبێــتكاربكــەن
ــەخۆشــیەوە ــانب ــانخــۆشدەوێــت!كاتێــككارێكت چونكــەكاركردنت
كــردپــارەخۆیــیدەتاندۆزێتــەوە.ئەگــەرئێــوەبەدوایــیكارێكــەوەبــوونتــا
پــارەقازانــجبكــەنوەهیــچحەزیشــتانبــەكارەكــەنەكــردئــەواهەرگیــز
نــەپارەكــەنــەكارەكــەشوەرناگــرن.خەیاڵــیئــەوەبكــەنكارێكتــان
خۆشەویســتیش دەتوانــن باشــە شــتێكیش هەمــوو وە و هێنــاوە بەدەســت
ببەخشــن.ئــەواهەمــووئــەوشــتانەیدەتانــەوێبــەدواتــاندەكەوێــت،ئــەو
كارەیخۆشــتاندەوێبــەدەســتیدەهێنــن،شــتیراســتەقینەدێتــەنــاوژیانتــان!
ئــەوەی دوایــی كــرد كارێكــی پێشكەشــی دانەمــەزراو پیاوێكــی  
پێشكەشــیكارەكــەیكــردنامەیەكــیبــۆكۆمپانیەكــەنووســیكــە
بــریئــەومووچــەیدەیویســتنووســی،ناوەرۆكــیئــەوبوارەیــیشــارەزاییلێــی
ــەلۆگۆیــیكۆمپانیایەكــە.زۆر ــووب ــاب ــوو،كارتــیپیشەیشــیدەرهێن هەب
سوپاســیكۆمپانیایەكــەیكــرد.دوایــیچەنــدرۆژێــكنامەیــیپیرۆزبایــی
لــەالیــەنكۆمپانیاكــەوەبــۆهــاتداوایــانلــێكــردبێــتبــۆچاوپێكەوتــن،
دووكاتژمێــردوایــیچاوپێكەوتنەكــەكۆمپانیاكــەپەیوەنــدیپێكــرد

»سەركەوتن
كلیلیخۆشینیە،خۆشیكلیلیسەركەوتنە«
ئلبێرتشفایتگز
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كــەلــەكارەكەیــیوەرگیــرا.توانــیكارەكــەبــەدەســتبهێنێــتبــە
هەمــانئــەوموچەیــەشكــەلــەســەرەتالــەنامەكــەنووســیبوویــی.

تەنانــەتگــەرنەتــانزانــیكــەچیتــانلــەژیــاندەوێــتهەرچیەكتــانهەبــوو
هەســتە باشــەكانتانەوە. هەســتە بەهۆیــی بیبەخشــن خۆشەویســتیەوە بــە
خۆشــەكانتانبەرپرســیارەلــەمەبەســتەكانتان.ئــەوكارەیــیكــەخەونتانــە

لەســەرشــەپۆڵیخۆشەویســتیوەریدەگــرن.
ــەهەمــانشــێوەدەبێــت.ئەگــەركارێكــی ــەبازرگانیــشب ســەركەوتنل
بازرگانیتــانهەبــووبــەاڵمبــەوشــێوەیەنەبــووكــەئێــوەدەتانویســت.وە
وادەكات كــە شــت گەورەتریــن نەنووســا، پێتانــەوە شــێوەیەك بەهیــچ
ــەتئەگــەر ــە.تەنان ــەوەنەنوســێتهەســتەخراپەكانتان ــانپێتان كارەكانت
ــوووا ــانهەب ــەاڵمهەســتیخراپت ــاشڕۆیشــتب كارەبازرگانیەكەشــتانب
دەكاتئاســتیبازرگانیتــاندابەزێــت.هەمــووئــەوبیرورایانــەیكــەهەیــە
دەربارەیــیئــەوەیكــەبازرگانــیزۆربــەرەوپێشــەوەبچێــتپەیوەســتەبــە
شــەپۆڵیخۆشەویســتیلەبــەرئــەوەرێگایــەكبدۆزنــەوەكــەهەســتێكی

باشــتانهەبێــتبــۆبازرگانیەكەتــان.

بــە بگــەن ئێــوە تــا هەیــە ســنووری بــێ رێگایەكــی خۆشەویســتی
: ن نتــا نجەكا ما ئا

پــارەتەنیــائامێرێكــەبــۆئــەوەیئــەوشــتانەبدۆزنــەوەلــەژیــانكــەخۆشــتان
دەوێــت.ئەگــەربیرتــانلــەوشــتانەكــردەوەكــەبــەپــارەدەتوانــنبیكــەن
ئــەوائێــوەزۆرزیاتــرهەســتبــەخۆشــیوخۆشەویســتیدەكــەنلــەوەیتەنیــا

بیــرلــەپــارەبكەنــەوە.
هێــزیڕاكێشــانیخۆشەویســتیڕێگایەكــیبــێســنوورەبۆتــانتــائــەو
شــتانەوەربگــرنكــەدەتانــەوێ.ئــەوهەڵەیــەمەكــەنكــەوابیــربكەنــەوە
پــارەتەنیــاڕێگایەكــەبــۆئــەوەیهەندێــكشــتیپــێبەدەســتبهێنــن،ئەمــە

ــت. ــانســنوورداربێ بیركردنەوەیەكــیســنووردارەوادەكاتژیانت
ــۆســەر ــاندەچــووب ــوو،رۆژێكی ــەئۆتۆمۆبیلێكــینــوێب خوشــكمحــەزیل
كارەكەیــیئــەورۆژەالفــاوهەســتاســەیارەكەیلــەنــاوئاودابــوونەیدەتوانــی
ووشــك. جێگایەكــی بێنێتــە ســەیارەكەیی چــۆن دەگریــا دەربچێــت
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هەرچەنــدەالفاوەكــەزۆرزۆریــشنەبــووبــەاڵمترســناكبــوو،بــەاڵمخوشــكم
توانــیدوایــیدووهەفتــەئۆتۆمۆبیلێكــینــوێبكرێــت.خۆشــترینبەشــی
ئــەوچیرۆكــەئەوەبــووكاتێــكخوشــكمگــەراوەماڵــەوەهیــچپارەیەكــی
نەبــوودانەیەكــینــوێبكرێــتهیــچخەیاڵــیئەوەشــینەبــووببێتــەخاوەنــی
ئۆتۆمۆبیلێكــینــوێ.بــەاڵمیەكێــكلــەبراكانــمووتــیئۆتۆمۆبیلێكــینوێــت
بۆدەكرمخوشــكمزۆردڵیبەمهەواڵەخۆشبوولەخۆشــیانافرمێســكی
دەباراند.یاســاییراكێشــانهەمــووڕووداوبارودۆخەكەیــیبــۆئــەوەجواڵنــد
تــاخوشــكمئۆتۆمۆبیلێكــینــوێبكرێــت.ئەوەیــەهێــزیخۆشەویســتی.
ئێــوەنازانــنپێویســتەچشــتێكوەربگــرنوچشــتێكوەرنەگــرنبــەاڵم
هێــزیخۆشەویســتیدەزانێــت.بیــرلــەوەبكەنــەوەكــەهەســتبــەخۆشــی
ناخــیخۆتــانبكــەن،هێــزیڕاكێشــانیخۆشەویســتیباشــترینرێگاتــانبــۆ
دەدۆزێتــەوەتــاوەریبگــرن.هەندێــككــەسعەقڵیەتێكــیســنوورداریانهەیــە

بــەاڵمزیرەكــیوزرینگــیخۆشەویســتیبــێســنووریانهەیــە.
ــت ــەوەبێ ــانئ ــاتاكــەئامانجت ــان،ب ــەتاكــەئامانجــیخۆت ــارەمەكــەنب پ
كــەدەتانــەوێ،ئەگــەردەتانــەوێببنــەخاوەنــیخانوێــكخەیاڵــیئــەوەبكــەن
بــەخۆشــیەوەلــەنــاویبژیــن.ئەگــەرجلێكــیجوانتــاندەوێــت،ئامێرێكتــان
دەوێــت،یاخــودئۆتۆمۆبیلێكتــاندەوێــت،دەتانــەوێبچنــەكۆلێــژ،بچــنبــۆ
واڵتێكــیتــر،فێــریمیوزیــكبــن،ببــنبــەئەكتەر،یــانوەرزشــەوانخەیاڵیــان
بــۆبكــەنهەمــووئەمانــەبــەدەســتدەهێنــنئەگــەرئامانجتــانبێــتبــە

ژمارەیــەكڕێگایــیبــێســنوور.

»ئەگەر
خۆشەویستیتاندەوێتهەوڵبدەنلەوڕاستیەبگەنكەتەنیا
بەبەخشینیخۆشەویستی،خۆشەویستیبەدەستدەهێننچەند

زیاترببەخشنزیاتربەدەستدەهێنن«
هانێل
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یاساییخۆشەویستی:

تەنیــایــەكیاســاییخۆشەویســتیهەیــەئەویــشئەوەیــەناتوانــنپــارەبەدەســت
بهێنــنبــەبــێیاســاییخۆشەویســتی.خۆشەویســتیپێویســتەببێتــەیاســاییهێــز
لــەژیانتــان..هیــچشــتێكلەســەروویخۆشەویســتیدامەنێنــن.پــارەئامێرێكــە
تــائێــوەبــەكاریبهێنــنبــۆئــەوشــتانەیكــەخۆشــتاندەوێــت.بــەاڵمئەگــەر
پــارەلەســەروویخۆشەویســتیدابنێنــنئــەوادەرگایــیشــتینەرێنــیلــەژیانتان
دەكرێتــەوە.جــاچبــۆپەیوەندیەكانتــانبێــت،تەندروســتیتان،خۆشــیتانوە

بــاریدارایتــانبێــت.
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خاڵەكانیوزە:
ــەواویپارەیــیجیهــان ــەت ــەب ــەوەهێــزیڕاكێشــانیخۆشەویســتیەجوول *ئ
دەكات.هەركەســێكخۆشەویســتیببەخشــێتبــەهەســتیباشــیئــەواپــارە

بۆیــیوەكموگناتیســیلــێدێــت.
*خۆشەویســتیهێزێكــیڕاكێشــەرەكــەتوانایــیهەڵگرتنــیپارەیــی

هەیــە.
هــەر جــا بدۆزنــەوە رێگایــەك دەدەن پســولەكانتان پارەیــی كاتێــك *
ڕێگایــەكبێــتكــەهەســتبــەباشــیبكــەنیــانســوپاسگــوزاربــنبــۆ

ئــەوكۆمپانیایــەیكــەئــەوپســولەیەیبۆتــاننــاردووە.
*كاتێــكهەندێــكپــارەدێتــەنــاودەســتانگرینــگنیــەچەنــدەشكــەم
بێــت،سوپاســگوزاربــن!بیرتــاننەچێــتسوپاســگوزاریچەنــدجارەیەكــی

مەزنــە.
*هەســتبــەخۆشەویســتیبكــەكاتێــكشــتێكدەبەخشــنلــەجیاتــیئــەوەی
هەســتێكیخراپتــانهەبێــتلەبــەركەمــیپارەكانتــان،جیــاوازیلــەنێــوان

ئــەمدووەوەكجیــاوازیپارەیەكــیزۆرە،وەنەبوونــیپارەیەكــیزۆر.
*پــارەتەنیــائامرازێكــەبــۆئێــوەتــائــەوشــتانەتاقــیبكەنــەوەلــەژیانتــان
ڕێگایەكــی خۆشەویســتی راكێشــانی هێــزی دەوێــت، خۆشــتان كــە
ــەبــۆ ــارێگای ــەوێوەتەنی ــەوشــتانەیكــەدەتان ــۆوەرگرتنــیئ بێســنوورەب

دەســتكەوتنــیپــارە.
ــەم ــنب ــەخۆشەویســتیلەســەروویهەمــووشــتێكدابنێن ــانلەوب ــیژی *جوان

جــۆرەهەمــووئــەوپارانــەیكــەپێویســتانەلــەژیــاندێتــەنــاوژیانتــان.

»درێژەپێدانیهەرپەیوەندیەك،گرینگنیە
پەیوەندیەكەچەندەشسادەبێتبالەسەربنەماییگرینگیپێدان
وسۆزوتێگەیشتنوخۆشەویستیەوەبێت،بیخەنەیەكریزەوەبەم

جۆرەژیانتانوەكخەاڵتێكیلێدێتجارێكیتروەك
سەرەتانابێت«

ئۆگماندینۆ
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وزەو پەیوەندیەكان

شــتێكی هەمــوو بــۆ بەكاردێــت یاســایەكە خۆشەویســتی بەخشــینی
هێــزی پەیوەندیەكانــە. یاســایی خۆشەویســتی بەخشــینی ژیانتــان.
خۆشەویســتیئــاگاداریئــەوەنیــەكــەتــۆكەســێكدەناســییاخــودنــا،
كەســێكهاوژینتــەیاخــوددووژمــن،خۆشەویســتەیــانكەســێكینامــۆ.
هێــزیخۆشەویســتیئــاگاداریئــەوەنیــەكــەبەرەنــگاریهاورێیەكــت،
كارەكــەت،بەرێوەبەرەكــەت،دایــكوباوكــت،منداڵەكەت،قوتابیەكەت،
یاخــودهــەركەســێكیتــردەبیتــەوە.لەگــەڵهــەرتاكــەكەســێككــە
پەیوەنــدیدەبەســتنئایــاخۆشەویســتیپــێدەبەخشــنیــاننــا،هــەرشــتێكتان
پــێبەخشــیئــەوەشوەردەگرنــەوە.پەیوەندیەكانتــانگەورەتریــنكەناڵــی
بەخشــینیخۆشەویســتیەوەهەروەهــادەتوانــنتــەواویژیانتــانبگــۆرنبــە
بەخشــینیخۆشەویســتیلــەپەیوەندیەكانتــانهەروەهــالــەهەمــانكاتــدا
هەندێــكجــارپەیوەندیەكانتــانگەورەتریــنرووخێنــەریئێوەیــە.لەبــەرئــەوەی

بەهانەیەكــەبــۆئێــوەتــاخۆشەویســتینەبەخشــن.

»تەواوییاساكانكۆماندەكاتەوەلەیەكتاكەفرمان
دراوسێكەتخۆشبوێتوەكخۆت«
قەشەپاوڵ
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هەرچیەكبەكەسانیتردەبەخشنئەوادەیبەخشنبەخۆتان:
ــەمێــژووداپێمــاندەلێــتكــە گەورەتریــنروونــاككــەرەوەیگــەردوونل
كاســانیترمــانخــۆشبوێــت،كــەكەســانیترتــانخــۆشویســتدەبــنبــە
ــاندەبەخشــن!شــتێكدەبەخشــنەیاســایی ــەژی ــەكب مرۆڤێكــیجــواننهێنی
ئــەوا تــر كەســانی دەبەخشــنە خۆشەویســتی كاتێــك هــەر راكێشــان!
ژیانێكــینایابتــاندەبێــتكاتێــككەســانیترتــانخــۆشویســتهەمــوو

ــانوەردەگــرن. ــەژی شــتێكل
ببەخشــە. پالپشــتیسوپاســگوزاریەوەخۆشەویســتی و بــەســۆزوهانــدان
دەبێتــەوە.خۆشەویســتی جــارەش چەنــد و دەگەرێتــەوە بــۆ شــتت هەمــان
ببەخشــنبــۆتــەواویناوچەكانــیژیانتــان،بــاتەندروســتیوخۆشــیەكانو

بگرێتــەوە. پیشــەكانتان
ئەگــەرنەرێنــیبــنبــۆكەســانیتــربەهۆیــیدەمارگیریتــان،بــێئارامیتــان
یاخــودهەســتیخــراپئــەوارەشــبینیبۆتــاندەگەرێتــەوەوەهەركاتێــك
راكێشــانی بــە دەكاتــەوە جــارە چەنــد خۆیــی گــەراوە بــۆ رەشــبینیتان

رەشــبینیزیاتــر،ئــەواكاریگــەریلەســەرتــەواویژیانتــاندەبێــت.

ئەوەیبۆكەسێكیترنیە:
ــان.ئەگــەر ــنكــەچــیدەبەخشــنەپەیوەندیەكانت ــەوەبلێ ــنئێســتائ دەتوان
و خۆشەویســتی وایــە مانایــی ئــەوا بــوو بــاش زۆر تازەكەتــان پەیوەندیــە
سوپاســگوزاریتانزیاتربەخشــیوەلەرەشــبینی.ئەگەرپەیوەندیەتازەكەتان
پــركێشــەبــووئــەوائێــوەرەشــبینیتانزیاتــربەخشــیوەلــەخۆشەویســتی.
یــان باشــە یــان پەیوەندیــەكان كــە دەكاتــەوە وابیــر هەندێــككــەس
ــن ــەیاســاییخۆشەویســتیبلێ ــنب ــە.دەتوان ــەمجــۆرەنی ــانب ــەاڵمژی خــراپب
»مــنخۆشەویســتیدەبەخشــمەئــەوكەســانەیكــەمنیــانخــۆشدەوێــت«
ناتوانــنهیــچشــتێكلــەژیــانوەربگــرتتــایەكەمجــارخۆتــانەیبەخشــن!
ــەوە ــەئ ــرنی ــۆكەســێكیت ــەوەئەمــەب ــانبەخشــیوەریدەگرن هەرچیەكت
هەمــوویبــۆئێوەیــە.تەنیــاشــتیگرینــگئەوەیــەكــەچــیدەبەخشــنو

هەســتتانچۆنــە.
دەتوانــنهــەرئێســتاپەیوەندیەكانتــانبگــۆرنبــەســەیركردنیئــەوشــتانەی
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ــر، ــۆكەســانیت ــزیدەگــرن،سوپاســگوزارینەب ــت،رێ كــەخۆشــتاندەوێ
رەشــبینانەتان پەیوەندیەكــی ئەگــەر دەتوێنتــەوە. رەشــبینی خۆشەویســتی
هەبــووبــەهۆیــیئەوەیــەخۆشەویســتیتانبــەالوەنــاوە.پێویتــەســەیریئــەو
شــتانەیكەســانیتــربكــەنكــەخۆشــتاندەوێــتئــەواهەمــووشــتێكلــە

پەیوەندیەكانتــاندەگۆرێــت.
بــەهۆیــیوزەیــی بــەســەدانپەیوەندیــمبینیــوەكــەپارێــزراوبوونــە مــن
پارێــزگاری دەزانــمكــە ئافرەتێــك مــنچیرۆكــی بــەاڵم خۆشەویســتی.
نەبــوو خۆشەویســتیەكی هیــچ بــەاڵم دەكــرد هاوســەرگیریەكەیی لــە
بــۆهاوســەرەكەیی،هاوسەرەكەشــیهەمــوورۆژگلەیــیهەبــووهەمــوو
رۆژنەخــۆشبــوو،خەمبــاربــوو،دەمارگیــروبێــزاربــوو،هەرچەنــدەچــوار
منداڵیشــیانهەبوو.كاتێــكئــەوئافرەتــەهەندێــكشــتدەربارەیــیبەخشــینی
لــەوەی بێــت تــر بریــاریداكــەدڵخــۆش وزەیــیخۆشەویســتیفێربــوو
هەســتبــەكێشــەبــكاتلــەهاوســەرگیریەكەیی،یەكســەركەشــی
بــوو، باشــتر منداڵەكانــی لەگــەڵ پەیوەنــدی بــوو تــر ئــارام ماڵەكەیــی
وێنەیەكــی چەنــد كــرد هاوســەرگیریەكەی وێنــەی ئەلبومــی ســەیری
خســتەســەرمێزەكەیــی.زۆرشــتینایــابلــەژیانیــانڕوویــدابــەجۆرێــك
گەیشــتەخاڵێــككــەخۆشەویســتیەكەیانوەكســەرەتاییهاوســەرگیریان
بــوو،خۆشەویســتیەكەیانوایكــردكــەهاوســەرەكەییدەمارگیریــو

نەخۆشــیەكەییدیــارنەمــا.

»ڕقوكینە
بەڕقوكینەلەناوناچێت،رقوكینەبەخۆشەویستیلە

ناودەچێت.ئەمەیاسایەكینەمروهەمیشەییە«
دۆزەرەوەیئاینیبودا
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خۆشەویستیواتاسەربەستی:
لێــرەدابەخشــینیخۆشەویســتیلــەپەیوەندیەكانــدابــەشــێوەیەكیگــران
وزەحمــەتدەبێــت.ئەمــەشیەكێكــەلــەوبەربەســتانەیكــەناهێلێــتئــەو
شــتانەبــەدەســتبهێنیــنلــەژیــانكــەدەمانەوێــتلەبــەرئــەوەیخەلــكلــە
مانایــیبەخشــینیخۆشەویســتیبــۆكەســانیتــرتێنەگەیشــتون.بــۆئــەوەی
ــر ــۆكەســانیت ــیبەخشــینیخۆشەویســتیب ــتچۆنیەت روونوئاشــكرابێ
ــرتێبگەیــن. ــەمانایــینەبەخشــینیخۆشەویســتیبــۆكەســانیت پێویســتەل
هەوڵبــدەنكەســانیتــربگــۆرنكەخۆشەویســتینابەخشــنبــەدەوروبەریان
بیــرلــەوەبكەنــەوەكــەچشــتێكزۆرباشــەبــۆكەســێككــەخۆشەویســتی
هەڵــەن كەســانە ئــەو و راســتن ئێــوە كــە بكەنــەوە بیــر نابەخشــێت!
كــەخۆشەویســتینابەخشــن!ڕەخنەگرتــن،لۆمەكــردن،ســكااڵكردن،
سەرزەنشــتكــردن،یاخــودگــەرانبەدوایــیهەڵەیــیخەڵكانــیتــرئەمانــە

خۆشەویســتینابەخشــن.
دەمەوێــتباســیچیرۆكێكتــانبــۆبكــەمكــەمــنزۆرگرینگیــمپــێدەدا
ــیجێهێشــتبوووەمنداڵەكانیشــی ــكخێزانەكەی ــدا.پیاوێ ــەپەیوەندیەكان ل
لەگــەلخۆیــیبردبــوو.پیــاوەكوێــرانببــوو،بــەردەواملۆمەیــیخێزانەكەیــی
دەكــردنەیدەویســتهەلبژاردنەكانــیخێزانەكەیــیقبــوڵبــكات.بــەردەوام
هەوڵــیدەدامێشــكیخێزانەكەیــیبگۆرێــتوایهەســتدەكــردبــەم
ــی ــەاڵمرەفتارەكان ــتب ــیدەردەبرێ ــۆخێزانەكەی ــەیخۆشەویســتیب رەفتاران

خۆشەویســتینەبــوون.
لۆمەیــیژنەكەیــیدەكــردكــەكۆتایــیبەهاوســەرگیریەكەیاندەهێنێت

»هەركاتێككەسێكخراپەملەگەلدەكات،هەوڵ
دەدەمرووحیخۆمبەرزبكەمەوەبەبەرزترینشێوەكەخراپەكاری

هەرگیزنەتوانێتپێیبگات«
رینیەدیكارت
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بڕوایــیوابــووكــەخۆیــیراســتەوخێزانەكەیــیهەڵەیــەرەتیدەكــردەوە
كــەهەلبژاردنــیخێزانەكەیــیقبــوولبــكات.چونكــەزۆرپەیوەنــدیبــە
خێزانەكەیــیدەكــردوهەراســانیكردبــوودەســتبەســەریانكــردو
خســتیانەبەندیخانــە،تــالــەئەنجامــدائــەوراســتیەیبــۆروونبــووەوەكــە
خۆشەویســتینەبەخشــیوەبــەخێزانەكەیــی،ئــازادیپــێنــەداوەبۆئەوشــتانەی
كــەدەیەوێــتهەلیبژێرێــت،تــالــەكۆتایــداخۆیــیسەربەســتیلــەدەســتدا.
یاســاییراكێشــانیاســاییخۆشەویســتیەئێوەناتواننئەویاســایەبشــكێنن،
ئەگــەرســەرپێچیبكــەنخۆتــاندەشــكێننمــنبۆیــەئــەوچیرۆكــەمبــۆ
ــوو ــەوەب ــەوەیكۆتایــیچیرۆكەكــەبەرەنــگاربوون ــەرئ بــاسكــردنلەب

بــۆهەندێــككــەس.
ئــەوشــتانەهــەڵنەبژێــرنكــە لــەهەندێــككــەسبكــەن ناتوانــنوا
ــەمجــۆرەخۆشەویســتینابەخشــرێت.دڵشــكاندن ــەوەیب ــەرئ دەیانەوێــتلەب
ــەسەربەســتی ــزل ــەبەردەوامــی.پێویســتەرێ ــەب ــیحەبێكــیتاڵ وەكخواردن

هەمــووكەســێكبگیرێــت.
ئــەوەشوەردەگرنــەوەكــەبەخشــیوتانە.كاتێــك هــەرچیــەكببەخشــن
دەیهەوێــت كــە شــتانەی لــەو كــرد زەوت كەســێكتان سەربەســتی
هەڵیبژێرێــتئــەوازۆرشــتینەرێنــیبــەرەوروویژیانتــاندێت.لەوانەیــەرێژەیــی
پارەتــانكەمبێتــەوە،تەندروســتیتانتێــكبچێــت،پیشــەكەتانڕوولــەكــزی
بــكات،لەبــەرئــەوەیهەمــووئــەوشــتانەكاریگــەریلــەســەرسەربەســتیتان
دەبێــت»كەســێكیتــر«لــەیاســاییراكێشــاننیــەخۆتــانچــیببەخشــن
ئــەوەشوەردەگرنــەوە.بەخشــینیخۆشەویســتیبــۆكەســانیتــرمانایــی
ــانلەگــەلدابــكات.ئەمــە ــنخەڵــكمامەلەیــیخراپت ــەلێبگەرێ ئــەوەنی
بەكارتــان بــدەن تــر بــەكەســانی رێگــە نیــە بەخشــینیخۆشەویســتی

»كاتێكدڵنەرمنرووحیخۆتانخۆراكتانپێدەدات،وە
وێرانتاندەكاتكاتێكدڵرەقن«

پاشاسلیمانپاشاییئیسرائیل
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بهێنــن،یارمەتــیئــەوجــۆرەكەســانەمــەدەن،دڵنیــاشبــنئەوانیــشیارمەتــی
ئێــوەنــادەن.خۆشەویســتیبەهێزیــەفێــریدەبیــنوگەشــەدەكەینبەهۆیــی
یاســایەكەیەوە،لەبــەرئەمــەبەخشــینیخۆشەویســتینیــەكــەكەســانی
تــربەكاریــانهێنایــی،پێویســتەتــادەتوانــنبــەهەســتەباشــەكانتانخۆتــان
لەبەرزتریــنشــەپۆڵدابنێــن.بــەمجــۆرەهێــزیخۆشەویســتیبارودۆخەكەتــان

ــۆچــارەســەردەكات. ب

نهێنیپەیوەندیەكان:
ــرنكــە ــەوشــتانەهەڵبژێ ــنئ ــاندەتوان ــانزۆرشــتتانپیشــاندەداتخۆت ژی
دەتانــەوێ.یەكێــكلــەدیاریەكانــیتــریژیــانهەمــووجــۆرەكەســێكتان
نیشــاندەدات،بــەمجــۆرەئێــوەدەتوانــنئەوانــەهەلبژێــرنكــەخۆشــتان
دەوێــت.وەلــەوجــۆرەكەســانەالبــدەنكــەالتــانپەســندنیــە.ئێــوەبــۆئــەوە
نیــنخۆشەویســتیدروســتبكــەنبــۆئــەوكەســانەیكــەخۆشــتانناوێــت
بەڵكــوزۆربــەئاســانیبــەبــێئــەوەیهیــچهەســتێكتانببەخشــنپێیــان
خۆتانیــانلــێدووربخەنــەوە.خــۆالدانلــەهەندێــككــەسكــەخۆشــتان
ناوێــتمانایــیوایــەدەتانەوێــتهەســتێكیئارامتــانهەبێــتدەربارەیــیئــەو
كەســانە.دەزانــنكــەژیــانهەلبژاردنتــانپــێدەبەخشــێت.لەبــەرئــەوە
پێویســتبــەمشــتومرنــاكاتتــابیســەلمێننكــەئــەوانهەڵــەنورەخنەیــان
لێبگــرن،یاخــودلۆمەیــانبكــەنیــاندەتانــەوێئــەوانبگــۆرنچونكــەوا
هەســتدەكــەنئێــوەراســتنوئــەوانهەڵــەن،ئەگــەرواتــانكــردووەئــەوا

ــەخۆشەویســتیتاننەبەخشــیوە! ــەوكات ــیئ ــەدرێژای ــوەب ئێ
كاتێــكئێــوەلەســەرهەســتێكنكــەلــەســەرشــەپۆڵیخۆشەویســتیەئــەوا

»دڵخۆشیپەیوەستەبەخۆمانەوە«
ئەریستۆ
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تەنیــائــەوجــۆرەكەســانەدێنــەنــاوژیانتــانكــەلــەســەرهەمــانشــەپۆڵن.
هەســتتانكــردووەكــەهەندێــكرۆژبــەتــەواویهەســتبــەخۆشــیدەكــەن،
وەهەندێــكجاریــشهەســتبــەغەمبــاریدەكــەن.هــەررۆژەولەســەرجــۆرە
بارێــكدانهــەركەســێككــەپەیوەنــدیلەگــەڵئێــوەداهەبــوولەوانیــە
دڵخــۆشیــانغەمبــاربێــت.بــێگومــانئێــوەزۆركەســیجیــاوازدەبینــنبــەاڵم
هــەرهەمــانمرۆڤــن.كاتێــكدڵخۆشــنتەنیــاخەڵكانــیدڵخــۆشدێنــەنــاو
ژیانتــان.ئــەوەمانایــیئــەوەنیــەكــەبەرپرســیارنلــەســەرخۆشــیكەســانی
تــرلەبــەرئــەوەیهەركەســێكبــەرپرســیارەلــەســەرخۆشــیژیانــیخۆیــی.

یاساییرێكێشانوپیشەگرینگەكەیی:
بــەوەی پیشــەییاســاییراكێێشــانپێوەنووســانە،كاتێــكدڵخــۆشدەبــن
ــە،ئــەوەئێــوەشهەمــانئــەوچارەنووســە یەكێــكچارەنوســێكیباشــیهەی
باشــەتاندەبێــت،كاتێــكرێــزلــەكەســانیبەرامبەرتــاندەگــرنئێــوەش
ــان ــەخــراپی ــوەب ــكئێ ــەاڵمكاتێ ــت.ب ــانلێدەگیرێ ــەهەمــانشــێوەرێزت ب
بــەنەرێنیانــەلــەكەســێكدەروانــن،ئــەوائــەمشــتەخراپانــەبــەخۆتانــەوە

دەنووســێت،هەمــانشــتدەخەنــەنــاوژیانــیخۆتانــەوە.
ببەخشــن هەرچیــەك هەســتەكانتان لــە بەرپرســیارە راكێشــان یاســایی
هەمــانشــتوەردەگرنــەوە.هەروەهــاكاتێــكباســیكەســێك،بارودۆخێــك،
رووداوێكــیژیــانیــانهەرشــتێكیتــردەكــەنوەكئــەوەوایــەباســیخۆتــان

ــەوە. بكــەنوەهەمــانشــتیشوەردەگرن
كــە وایــە مانایــی ئەمــە ئــەوەی لەبــەر ناوازەیــە، زۆر هەواڵێكــی ئەمــە
هەرچیەكتــانلــەژیــانپــێخــۆشبــوودەتوانــنبــۆخۆتــانبــەدەســتیبهێنــن

»بایەكەم
شوێنپێتانبیركردنەوەیباشبێت،دووەمیان

ووشەییباشبێت،سێیەمیانبافرمانیباشبێت،مندەتانخەمەبە
هەشتەوە«

مەلیكئاردالەپەرتووكی
زەردەشتدا
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بــەوەیكــەهەمــانشــتانبــۆكەســانیتــرپــێخــۆشبێــت.لــەناخــیدڵتانــەوە
ــرن. ــەوكەســانەدەربب ــۆئ ــدیب رەزامەن

جیهــانبــەشــێوەیەكیگشــتیوەككەتەلۆگــە.هەركاتێــكلــەوزەیــی
خۆشەویســتیگەیشــتنهەمــووكارێكتــاندەبێتــەئــەوەكــەكەســانی
ــەواوی ــەوەیت ــۆئ ــەاڵمئاســانترینوباشــترینرێــگاب ــت.ب ــانخــۆشبوێ ترت
ــانبكەنــەدەرەوە،هــەرشــتێككــە ــەژیانت ــانبگــۆرنشــتیخــراپل ژیانت
دەیكــەنبــائــەوەبێــتكــەحــەزبــەوەبكــەنكەســانیتــرشــتیبــاش

بەدەســتبهێنــن.

قسەهەڵبەستن:
بــەاڵم زیانــە بــێ دەردەكەوێــتكــە وا رووكــەش لــە هەڵبەســتن قســە
هــۆكاریرەشــبینیەلــەژیــان.لــەقســەهەڵبەســتنخۆشەویســتینابەخشــرێت
بەڵكــورەشــبینیدەبەخشــرێت.قســەهەڵبەســتنبــۆئــەوكەســەئەوەنــدەبــە
ئــازارنیــەكــەبۆیــیهەڵدەبەســترێتبــەبــەراوردبــەوكەســەییدرووســتی

دەكات.
كاتێــكقســەلەگــەڵخێزانەكــەتدەكەیــتیــانهاورێكانــتدەكەیــت،
لــەوقســەكردنــەباســیكەســێكدەكــەنزۆرشــتینەرێنــیوخــراپلــە
ژیانتــانڕوودەدات.ئــەوەیگوێبیســتیدەبێــتبــەهەمــانشــێوەتووشــیخــەم
دەبێــتچونكــەهەستەكانیشــتانگــوێلــەمشــتانەدەگرێــت.مــرۆڤبــە

بــێهەســتەكانیناتوانێــتگــوێبگرێــت.
كاتێــكقســەلەگــەڵهاورێــیكارەكــەتدەكەیــتلــەخوانــینیــوەرۆوە
باســیكەســێكتانكــردوقســەتانبــۆهەڵبەســتامانایــیوایــەرەشــبینیتان

»ئەگەرپیاوبەمامەلەیینەگریسانەرەفتاری
كردیاخودبیریكردەوە،ئازاربەدواییدەكەوێت.بەاڵمئەگەر
پیاوبەبیركردنەوەییاخودمامەڵەییپاكەوەقسەییكردخۆشی

بەدواییدەكەوێت،وەكسێبەرهەرگیزلێیدوور
ناكەوێتەوە.«
بوود
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بەخشــیوە،ناتوانــنقســەیەكینەرێنــیبكــەنیاخــودگوێتــانلــەقســەیەكی
خــراپبێــتبەبــێهەســتەكانتان!

كاتێــكخۆتــانبــەجۆرێــكدیــتكــەقســەهەڵدەبەســتنیــانگــوێلــە
ئێمــە بلێــن» ناوەراســتیقســەكردنەكە لــە قســەوقســەڵۆكدەگــرن،
سوپاســگوزارین....«قســەكەتانبــەووشــەیەكیبــاشتــەواوبكــەنكــە

ــەن. ــوەبب ــەوشــتەییئێ ــیب ــەخیل ــرڕەنگــەب ــیت خەڵكان

كاردانەوەكانتانشتەكانهەڵدەبژێرێت:
ژیــانهەمــووجــۆرەمرۆڤێــكوبارودۆخێكتــاننیشــاندەداتخۆتــانئــەو
شــتانەهەڵدەبژێــرنكــەخۆشــتاندەوێــتیــانخۆشــتانناوێــت.كاردانەوەتــان
ــۆهەســتەكانتان،وەهــەرشــتێكدەكــەن ــەوەب ــاكاردان ــۆشــتەكانوات ب
واتــائــەوشــتەتانهەڵبــژاردووە!كاردانەوەكانتــان،بــاشیــانخــراپپێتانــەوە
دەنوســێت.بۆیــەگرینگــەئــەوەبزانــنكاردانەوەكانتــانچــۆندەبینــنلــە
پەیوەندیەكانتــانلــەبەرئــەوەیكاردانەوەتــانبــۆهەســتەبــاشوخراپــەكان
ئــەوهەســتەیەكــەدەیبەخشــنوەلــەپاشــانیشبــەزیــادەوەوەریدەگرنــەوە.
ئەگــەركەســێكقســەیەكیپێووتــنیــانشــتێكروویــداوەخۆتــانبــە
جۆرێــكدیــتكــەتــوورەنیــانهەســتێكیخراپتــانهەبــوولــەوكاتــە
باشــترینشــتئەوەیــەكــەكاردانەوەتــانبگــۆرن.بــەشــێوەیەكئــاگادار
بــنكــەكاردانەوەیەكــیرەشــبینانەتانهەبــووە.بــەاڵمئەگــەربینیتــان
رەشــبینیبەرۆكــیگرتــوونباشــترینشــتئەوەیــەكەمێــكدووربكەنــەوە
تــا ئــەوشــتانەبكــەنكــەخۆشــتاندەوێــت پیاســەبكــەنوەســەیری
هەســتیچكیباشــترتاندەبێــت.دەتوانــنهــەرشــتێكبكــەنكــەپێتــان

»ئەوكەسەییدەبێتبەسەرداریخۆیی
دەتوانێتكۆتاییبەخەمەكانیبهێنێتوخۆشیبدۆزێتەوە.من
نامەوێتبەزەییمبەهەستەكانمبێتەوە.دەمەوێتبەكاریانبهێنم

تاخۆشیانلێببینم،وەكۆنترۆلیانبكەم«
ئۆسكار
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خۆشــەبۆنمونــەگــوێلــەومیوزیكــەبگــرنكــەپێتــانخۆشــە،خەیاڵــیئــەو
شــتانەبكــەنكــەخۆشــتاندەوێــت،یــانشــتێكبكــەنكــەپیچتــانخۆشــە.
یــاندەتوانــنبیــرلــەوشــتەجوانانــەیئــەوكەســەبكەنــەوەكــەئێــوەی
بێــزاركــردووە.لەوانەیــەئەمــەسەركێشــیبێــت،بــەاڵمئەگــەربتوانــن
ئــەوەبكــەن،خێراتریــنرێگایــەبــۆئــەوەیهەســتێكیباشــتانهەبێــت.وە

خێراتریــنرێگایــەبــۆئــەوەیببنــەســەرداریهەســتەكانتان.

خۆشەویستیقەڵغانە:
ــەناخــیهــەركەســێكی ــانل ــدای ــەناختان ــیرەشــبینیل ــیوزەی ــۆالبردن ب
موگناتیســی بــواری پێویســتە هەبێــت، كاریگــەری ئــەوەی بــێ بــە تــر
ــانبەكاربهێنــن،ئــەمبــوارەپەردەیــیخۆشەویســتیە،خۆشــیوشــادی، دەورت
بــوون،وەپەردەیــیهەمــوو پــەرۆش بــە سوپاســگوزاری،چێــژوەرگرتــن،
هەســتێكیباشــە.هەروەهاپەردەیــیتورەبــوون،رق،تــرس،تۆڵەســندنەوە،وە

هەمــووهەســتەخراپەكانیــشهەیــە.
هــەركەســێكلــەدەوروبــەریپەردەیــیڕقهەبێــتهەســتبــەباشــینــاكات،
ئەگــەرئێــوەشلــەمجــۆرەكەســانەنزیــكببنــەوەئێــوەشتوشــیدەمارگیــری
نابــن.ئەمــەمانایــیئــەوەنیــەئازارتــانپــێدەگەینــن،بــەاڵمناتوانــنهیــچ
شــتێكیبــاشببینــنكاتێــكســەیریجیهــاندەكــەنبــەوپــەردەرقاویەتــان.
لەبــەرئــەوەیتەنیــارقدەبینــن،رقیــشدەدەنتەنانــەتبــەوكەســانەییكــە

زۆرلێتانــەوەنزیكــەوئەگــەرزۆریــشئازیــزبێــتالتــان.
ئەگــەرهەســتێكیســەیرونامۆتــانهەبــوو،هێــزیئــەوبــوارەموگناتیســیە

»كاتێكگشتمرۆڤەكانیجیهانیەكتریان
خۆشویست،بەهێزەكانبێهێزنابن،داهاتروولەكەمبوون
ناكات،دەوڵەمەندەكانهەژارنابن،بەرێزەكانبێرێزنابن،

ئاقڵمەندەكانتەفرەناخۆن.«
فەیلەسوفێكیچینی
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پەردەیــەكدروســتدەكاتكــەشــتینەرێنــیناتوانێــتبیبرێــت.گرینــگ
نیــەكــەچەنــدەشــتینەرێنــیبــۆدەهاوێــژن.ناتوانــنبــەتــۆبگــەنراســتەوخۆ
ــەســەرتان ــەوەیكاریگــەریل ــێئ ــدەدات،بەب ــیهەســتەكانتانفڕێ پەردەی
هەبێت.لەالیەكیترەوە،ئەگەركەســێكهەندێكئێوەییتوشــیگومان
ورەشــبینیكــردئیچــوەشهەســتتانبــەقســەكانیكــرد،مانایــیوایــە
هەســتەكانتاندابەزیــووەچونكــەرەشــبینیپەردەیــیئێوەیــیشــكاندووە.

ئەگــەرهەســتتانبــەغەمبــاریكــرد،بــێهیوابــوون،هەســتتانبــەبــێوورەیــی
كــردیاخــودهــەرهەســتێكیتــرینەرێنیتــانهەبــوو،پاشــانبــەوهەســتانەوە
ســەیریدونیاتــانكــرد،ســەیردەكــەندونیــاهەمــوویغەمبــارە،بــێهیوایــە،
بــێوورەیــەبــۆئێــوە.ناتوانــنهیــچشــتێكیبــاشببینــنلــەپەردەیــیهەســتە
خراپەكانتــان.تەنیــائــەوەنیــەكــەئــەوبــوارەنەرێنیــەشــتینەرێنــیبۆخۆیــی
كێشــەكانتان بــۆ رێگایــەك ناتوانــن هەرگیــز بەڵكــو رادەكێشــێت،

بدۆزنــەوەتــارێگایــیهەســتەكانتاننەگــۆرن.
كاتێــككەســێكدەبینــنپەردەیەكــیموگناتیســیخۆشــیانهەیــە،ئێــوەش
دەتوانــنهەســتبــەوخۆشــیەبكــەن.ئــەوكەســانەییكــەبەناوبانگــن
یاخــودخاوەنــیكەســایەتیەكیبــەهێــزنهــەرمرۆڤــیئاســاین،بــەاڵمهەمــوو

كاتهەســتیباشــیانهەیــە.

خۆشەویستیهێزیبەستنەوەیهەمووشتەكانەبەیەكەوە:
هەمــوورۆژێــكخۆتــانبــەوەرابهێنــنبــەهۆیــیهەســتەباشــكانتانكەســانی
ترتــانخۆشــبوێت.هــەركاتێــكهەســتبــەخۆشــیبكــەنكــەپەیوەندیــش

بــەكەســانیتــرەوەدەكــەنگەشــبیندەبــن.
خۆشەویســتیە ئــەو ئەگــەر ویســت، خــۆش ترتــان كەســانی كاتێــك
كــرد، دروســت دەوروبەرتــان كەســانی لەســەر ئەرێنــی كاریگــەری
ســەر لــە بێــت چەنــد ئەرێنیــە كاریگەریــە ئــەو كــە نیــە گرینــگ
دەوروبەرتــانئــەوخۆشەویســتیەهەمــوویبــۆخۆتــاندەگەرێتــەوە.تەنیــالــەو
كەســەوەبۆتــانناگەرێتــەوەكــەپێتــانبەخشــیوەبەڵكــولــەالیــەنهەمــوو
ئــەوكەســانەییكــەكاریگەریــانلەســەرهەبــووەوەردەگرنــەوە!ئــەو
خۆشەویســتیەداتاندەپۆشــێتبــەدەوروبــەرووخەڵــكورووداویئەرێنیــەوە،لــە
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الیەكــیتــرەوەئەگــەرئێــوەبــەشــێوەیەكینەرێنــیكاریگەرتــانلــەســەر
كەســێكیتردروســتكردوەئەوكاریگەریەبۆكەســانیتررۆیشــت،
هەمــووكاریگەریەكــەبــۆخۆتانیــشدەگەرێتــەوەكــەكاریگــەریلــە
ســەردەوروبەرتــان،پیشــەتان،تەندروســتیتان،پەیوەندیەكانتــانزۆربــەزەقــی

دەبینرێــت.
ئــەو ئــەواهەمــوو بــوو وچێــژ وشــادی ئەگــەرهەســتەكانتانخۆشــی
ئەگــەر تەنانــەت بــن دلخــۆش تریــش كەســانی وادەكات هەســتانەتان
خەمباریــشبــن.خۆشەویســتیچارەســەرووەاڵمــیهەمــووپەیوەندیەكانــە.
ناتوانــنهەرگیــزدرێــژەبــەپەیوەندیەكانتــانبــدەنئەگــەررەشــبینبــن.
پرۆســەییدروســتكــردنبــۆپەیوەندیەكانتــانبەكاربهێنــن،خۆشەویســتی

تــاوەریبگرنــەوە. ببەخشــن
كلیلــیوزەبــۆپەیوەندیەكانتــانبەكاربهێنــن.تێبینــیئــەوشــتانەبكــەن
كــەخۆشــتاندەوێــن،خشــتەیەكدروســتبكــەنبــۆئــەوشــتانەییكــە
خۆشــتاندەوێــن،دەربارەیــیئــەوشــتانەییرقتــانلێیانــە.وابێنــەبەرچاوتــان
كــەپەیوەندیەكانتــانزۆرباشــە.ئەگــەردۆزینــەوەیئــەوەســەختبــووكــە
ــی ــیشــتینەرێن ــاتێبین ــانتەنی ــەپەیوەندیەكانت ــەباشــیبكــەنل هەســتب

مەكــەنلــەپەیوەندیەكانتــان!
خۆشەویســتیدەتوانێــتهەمــووشــتێكتانبــۆبــكات!هەركاتێــكتوشــی
ــاخۆشەویســتیە. ــانچارەســەرەكەییتەنی ــەپەیوەندیەكانت ــوونل ڕەشــبینیب
بــودا،مەســیح،موحەمــەدوەهەمــووكەســەمەزنــەكانڕوونو پەیامــی

خۆشەویســتیە! كــە _ ئاشــكرایە


»ئەوهێزە
سروشتیەییلەناخیهەركەسێكمانداهەیە

چارەسەریراستینەخۆشیەكانە«
هیپۆكرات
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خاڵەكانیوزە

*لەگــەڵهــەرتاكــەكەســێككــەپەیوەنــدیدەبەســتن،یــانئەوەتــا
خۆشەویســتیپــێدەبەخشــن،یــانپێــینابەخشــن.وەلەســەرئــەوبنەمایەیــی

كــەدەیبەخشــنوەریــشدەگرنــەوە.
*خۆشەویســتیبەســۆزوسوپاســگوزارییاخودهەســتیباشــەوەببەخشــن،

ئەمیــشبــەچەنــدجارەیــەوەبــۆهەمــووپانتایەكانــیژیانتــاندەگەرێتــەوە.
ــی ــەوەیتێبین ــنل ــەدوایــیخۆشەویســتیدابگەرێ ــانب ــەپەیوەندیەكانت *ل

شــتینەرێنــیبكــەن.
*لــەرەخنــەگرتــنولۆمەكــردنوگــەرانبــەدوایــیهەڵەیــیكەســانی

تــرخۆشەویســتینابەخشــن!
*دڵخۆشببنوبیبەخشنتادڵخۆشیلەكەسانیترەوەوەربگرن!

*ژیــانزۆرجــۆرەكــەسوبارودۆختــانپیشــاندەداتبۆیــەدەتوانــنئــەو
شــتانەهەڵبژێــرنكــەخۆشــتاندەوێــنیــانئــەوشــتانەیكــەخۆشــتانناوێــن.
ــۆهــەرشــتێكچــۆنبێــتهەمــانكاردانەوەشــتان ــانب كاتێــككاردانەوەت

بــۆهەســتەكانتاندەبێــت.
*كاتێــكهەســتەكانتاننایــاببێــت،هێــزیبــواریموگناتیســیەكەتان

ــت. ــینایبرێ ــەكدروســتدەكاتكــەشــتینەرێن پەردەی
*چەنــدزیاتــرخۆشەویســتیببەخشــنهەســتبــەباشــیدەكــەن،بــواری
موگناتیســیتانزیاتــرفــراواندەبێــت،هەمــووئــەوشــتانەتانبــۆرادەكێشــێت

كــەخۆشــتاندەوێــت.

»بۆئەوەیشتێكببێتپێویستەلەدڵەوە
بیربكەنەوە«

پاشالۆلۆمۆن
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»ئەوشتانەیی
كەلێیاندەترسمدەبنبەراستی،لەهەرشتێك

بشترسمدەبێتبەچارەنووسم«
جووب
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هێزوتەندروستی
تەندروســتبــوونواتایــیچیــە؟لەوانەیــەئێــوەواهەســتبكــەنتەندروســت
ــەوەدوورە.ئەگــەر ــوونزۆرل ــەاڵمتەندروســتب ــن،ب ــانەخــۆشنەب ــوونوات ب
هەســتبــەباشــیبكەیــت،یــانئاســاییبیــت،یــانهیــچشــتێكتنەبێــت،ئێوە
تەندروســتنیــن،تەندروســتبــوونواتــاهەمــانهەســتیمنداڵێكــیبچوكــت
هەبێــت.منداڵــیبچــوكوزەیەكــیزۆرزۆریــانهەیــەرۆژانــەبــەكاریدەهێنــن
جوڵــەجوڵیــانزۆرە.لەســەرپێیەكانییــانوەســتاون،مێشــكێكیڕوونیــان
هەیە،دڵخۆشــن،دوودڵیوفشــاریانلەســەرنیە.شــەوانەزۆربەقوڵیدەخەون
وەكاتێــكلەخــەوهەڵدەســتنبەتــەواویهەســتبــەنوێبوونــەوەدەكــەن.بــە
هاتنــیهــەررۆژێكــینــوێهەســتبــەدڵخۆشــیدەكــەن.ســەیریئــەومنداڵــە

بچووكانــەبكــەنئینجــائێــوەدەزانــنتەندروســتبــوونچۆنــە.
دەتواننزۆربەییكاتئەوهەستانەتانهەبێت،لەبەرئەوەیتەندروستیەكی
ــانبوێــتدەتوانــنبــە بــێســنوورهەیــەلــەهێــزیخۆشەویســتی!هەرچیەكت
دەســتیبهێنــنبــەتەندروســتیەكیبــێســنوورەوە،بــەاڵمدەبێــتئــەودەرگایــە

بكەنــەوەتــاوەریبگــرن!

»هەست
وسۆزتانكاریگەریتەواویلەسەرهەموو

خانەكانیلەشتاندەبێت.مێشكتانولەشتان،بیروهۆشتان،
سرووشتان،هەمووییوەكشریتێكیلێدێت.«

پۆماسپزیشكیفسییۆلۆجی
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بڕواتانبەچیهەیە:
ئەمــەیەكێكــەلــەووشــەزۆربەناوباگەكانــیجیهــانكــەووترابێــت،
ــەوە ــەدڵ ــۆئەوەیــیشــتێكببێــتپێویســتەل ــە»ب ــائەمــەمانایــیچی ــەاڵمئای ب
بیربكەینــەوە«بیركردنــەوەلــەدڵــەوەواتــابیركردنــەوەلــەوشــتەییكــە
برواتــانپێــیهەیــە.بڕواكــردندووبارەكردنەوەیــیبیركردنەوەكانــەبــە

ــەســەرمازوونەخــۆشدەكــەوم« ــە»مــنب ــزەوە.بۆنمون هەســتیبەهێ
»مــنگــەدەمزۆرهەســتیارە«»مــنبــەزەحمــەتكێشــمدادەبەزێــت«»مــن
هەســتیاریمهەیــەبــەفــالنشــت«»قــاوەوادەكاتبــەئــاگابــم«هەممــو
ئەمانــەبرواكردنــە،راســتینیــن.بڕواكــردنواتــادروســتكردنیشــتێكلــە

مێشــكت.
خەڵــكانزۆربەیــیباوەرێكــیخراپیــانهەیــەبــۆتــووشبــوونبــەنەخۆشــی
لەوەیــیباوەرێكــیباشــیانهەبێــتدەربارەیــیتەندروســتی.ئەمــەشــتێكی
ــەوە ــەئاگاداركردن ــكپێویســتیانب ــەوەخەڵ ــەرئ ــەلەب ــاكاونی ــەن ــازەول ت
هەیــەدەربارەیــینەخۆشــیەكانیجیهــان.لەگــەلئەوەشــداپێشــكەوتنی
پزیشــكیوایــیكــردووەنەخۆشــیزۆربێــتچونكــەترســیخەڵــكبــۆ

نەخۆشــیزیــادیكــردووە.
ئایــائێــوەهەســتیباشــتانزیاتــرەیــانهەســتیخــراپبــۆنەخۆشــی؟ئەگــەر
ئێــوەبڕواتــانوابێــتكــەلەگــەڵهەڵكشــانیتەمــەنلەشــتانتێــكدەچێــت
وزیاتــرتوشــینەخۆشــیدەبــن،خۆتــانئــەوبــروابوونــەدەبەخشــن،وەیاســایی

راكێشــانئەمەتــانبــۆدەكاتبــەپۆشــاكولەبەرتــاندەكات.
كاریگــەریپالســیبۆلــەپزیشــكیســەلمێنراوەكــەوزەیــیبرواكردنــە.
ــدان، ــیراســتەقینەیانپێ ــانحەب ــاكۆمەڵێكی ــەنەخۆشــیانهێن دووكۆمەڵ

»هەندێك
جارئادەمیزادلەجیهانێكیبچووكدەچێت

لەگەردووندا،هەرچەندەئادەمیزادخۆیینیشانەیەكە
لەگەردوون«

داڤیدبوهم
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ــادەرمانــیدڵخۆشــكەرە،دەرمانێكــە ــانپالســیبۆ)وات كۆمەڵەكەیــیتری
دەدرێــتبــەنەخــۆشبــۆرازیكــردن(پێــدانهــەردووكۆمەڵــەژانــەســەریان
هەبــوو.ئــەوكۆمەڵەیــیكــەپالســیبۆیانوەرگرتبــووزووتــرنیشــانەكانی
نەخۆشــیەكەیانلەســەرالكــەوت.لەبــەرئەوەیــیهــەرشــتێكبــەتــەواوی

قەناعەتــتپێــیهەبێــتكاریگــەریلەســەرلەشــتاندەبێــت.

وزەییدڵتان:
ناوەوەیــیلەشــتانلــەنەخشــەیەكیسیســتەمیخــۆروگــەردووندەچێــت.
دڵتــانخۆرەكەیــەوســەنتەریسیســتەمیلــەشــتانە.ئەندامەكانــیلــەشــتان
هەســارەكانن،هەروەكــوچــۆنهەســارەكانپشــتدەبەســتنبــەخــۆرتــا
هاوســەنگیانگونجــاوبێــت،بەمجــۆرەشهەمــووئەندامەكانــیلەشــتان

ــت. ــانهەبێ ــاهاوســەنگیەكیگونجاوت ــاندەبەســتێتت ــەدڵت پشــتب
زانایــانلــەپەیمانگایــیشــیكاریدڵلــەكالیفۆرنیــائەوەیــانســەلماندووە
رێزگرتــن و سوپاســگوزاری خۆشەویســتی، بــە كــردن هەســت كــە
بەرگــریلــەش،كــرداریكیمیایــیوفیزیایــیزیــاددەكــەن،وەئاســتی
فشــاریهۆرمۆنــەكان،بــەرزیفشــاریخوێــن،قەلەقــیودوودڵــیكــەم

دەكــەن.

هەستكردنبەخۆشیترپەكانیدڵرێكدەخات
دڵ موگناتیســی بەرگــی كــە روو خســتۆتە ئەوەشــیان دڵ شــیكاری
5000هــەزارجــاروزەبەخشــترەلــەبەرگــیموگناتیســیمێشــك.هەندێــك
بــە ڕوو دەخەنــە دڵ لەســەر خۆشەویســتی تــركاریگــەری زانایانــی لــە

»هەركاتێك
باشترینوگەورەترینخۆشەویستیهەبوو،
هەمووكاتێكدەرئاساشروودەدات«
نیالگادەر
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دەكات؟ تەندروســتیت لــە چــی ئــاو ئایــا ئــاو. لەســەر تاقیكردنەوەیــان
لەشــتانلــە%70ئــاوپێــكدێــت!ناوەوەیــیســەرتانلــە%80ئــاوپێــكدێــت!
ــەوە ــاندۆزیوەت ــاوئەمریــكائەوەی ــان،رووســیا،ئەوروپ ــەیاب ــەوەكانل توێژین
كــەئــاوچــۆنوەاڵمــیووشــەئەرێنــیسوپاســگوزاریەكاندەداتــەوە،نــەك
تەنیــاوزەیــیئــاوزیــاددەكاتپێكهاتەكانــیئاویــشدەگۆرێــتوادەكات
گونجــاوتــربێــت.چەنــدهەســتەئەرێنیەكانتــانبەرزتــربێتــەوەشــلەیی
لەشــتانهاوســەنگیگونجاوتــریدەبێــت،كاتێــكئــاورووبــەروویهەســتی
نەرێنــیدەبێتــەوەوەكرقلێبوونــەوەئاســتیوزەیــیئــاوكــەمدەبێتــەوە.وە

كاریگــەرینەرێنــیدەبێــتلەســەرپێكهاتەكانــیئــاو.
چ سوپاســگوزاری و خۆشەویســتی كــە كردۆتــەوە لــەوە بیرتــان
بەریەكەوتنێكــیلەســەرلــەشهەیــە؟بیرتــانلــەوەكردۆتــەوەكــەوزەیــی
كاتێــك دەپارێزێــت؟ تەندروســتی چــۆن سوپاســگوزاری و خۆشەویســتی
هەســتبــەخۆشەویســتیدەكــەن،خۆشەویســتیتانكاریگــەریلەســەر100

ترلیــۆنخانەیــیلەشــتاندەبێــت!

چۆنهێزیخۆشەویستیبەكاردەهێنینتاباشترینتەندروستیتانهەبێت:
بــۆئەوەیــیتەندروســتیوخۆشەویســتیتانهەبێــت،پێویســتەخۆشەویســتی
بــۆ ببەخشــن بــاش هەســتی و بــوون نەخــۆش هەركاتێــك ببەخشــن!
بۆتــان تەندروســتی باشــترین تەنیــاخۆشەویســتی چونكــە تەندروســتیتان،
هەڵگرتــووە.ئێــوەناتوانــنتەندروســتبــنئەگــەرهەســتیخراپتــانبــۆ
نەخۆشــی لــە هەبێــت ترســتان یاخــود رقتــان ئەگــەر هەبێــت. نەخۆشــی
ــان ــزلێت ــەرنەخۆشــی،نەخۆشــیهەرگی ــەبەرامب ــانهەی ــاهەســتیخراپت وات
دوورناكەوێتــەوەئەگــەرهەســتیخراپتــانبۆیــیهەبێــت.كاتێــكهەســتو
بیركردنەوەتــاندەبەخشــنەئــەوشــتەیكــەدەتانــەوێ،خانەكانــیلەشــتان
پــردەبــنلــەوزەیــیتەندروســت.كاتێــكهەســتینەرێنــیدەبەخشــنبــۆئــەو
دەبێــت! خانەكانتــانكــەم تەندروســتی وزەیــی ناتانــەوێ شــتانەییكــە
كاتێــكهەســتبــەخراپــیدەكەیــتوزەیــیتەندروســتیتانكــەمدەبێــت
بــەاڵمكاتێــكهەســتبــەخۆشــیدەكەیــتلــەهەربابەتێــك-بــۆكــەش
وهەوایەكــیخــۆش،خانوێكــینــوێ،هاورێیەكــتیــانپێشــكەوتنێك-
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لەشــتانپــردەبێــتلــەهێــزیتەندروســتی.
بلــێ رۆژێــك لەبەرئەمــەهەمــوو مەزنــە، سوپاســگوزاریچەندجارەیەكــی
ناتوانــن دونیــا پارەكانــی هەمــوو تەندروســتم. كــە سوپاســگووزارم
ــەهەمــووشــتێك ــە،وەل ــاریژیان ــەوەیئەمــەدی ــەرئ تەندروســتیبكــرن،لەب
بــەنرختــرە،سوپاســگوزاربەبــۆتەندروســتیت!سوپاســگوزاریگەورەتریــن
دڵنیایــیتەندروســتیەكــەتــائێســتاوەرتانگرتبێــت،چونكەسوپاســگوزاری

بیمەیــیتەندروســتیە!
سوپاســگوزاربــەبــۆتەندروســتیتلــەجیاتــیئــەوەیرەخنــەلــەتەندروســتیت
تــا جەســتەت لــە بگەرێیــت شــتێك دوایــی بــە هــەركاتێــك بگریــت.
جەســتەتان ئــاوی رێژەیــی نەچێــت بیرتــان بكەیــت، خراپــی بــە هەســت
هەســتەكانتانوەردەگرێــت.لــەجیاتــیئەمــەپێویســتەبــەهەمــوودڵتانــەوە
بڵێــنسوپاســگوزارمبــۆتەندروســتیجەســتەم،وەئــەوشــتانەپشــتگوێ

بخــەنكــەحــەزیپــێناكــەن.
بــەرلەوەیــیخواردنێــكبخۆیــییــانئــاوبخۆیتــەوە،هەســتبــەخۆشــیبكــەن
وسوپاســگوزاربنبــۆئــەوشــتەییكــەدەیخــۆنیــاندەیخۆنــەوە.خۆتــاندڵنیــا

بكەنــەوەكــەگەشــبینبــنكاتێــكلــەســەرخــواندادەنیشــن.
واتــا دەیخــۆن كــە خواردنەیــی ئــەو بــۆ دەبــن سوپاســگوزار كاتێــك
خۆشەویســتیتانبــەخشــیوەبــۆخواردنەكــەبەمــەشتوانیوتانــەپێكهاتەیــی
ئــاویخواردنەكــەبگــۆرنكــەكاریگــەریلــەســەرلەشــتاندروســت
دەكات.هەســتەئەرێنیەكانتــانلــەخۆشەویســتیدەتوانێــتپێكهاتەیــیئــاو

لــەهەمــووشــتێكبگۆرێــت-بۆیــەوزەیبــۆبەكاربهێنــن.
دەتوانــنخۆشەویســتیوسوپاســگوزاریووزەكانیــانبەكاربهێنــنكاتێــك
ئــەوە خەیالــی ئەگــەر بەكاردەهێنــن. تەندروســتی چارەســەرێكی هــەر
بكــەنكــەباشــتربــنئــەوابــاشدەبــن،دەتوانــنهەســتبــەباشــبوونبكــەن،

»پێشبینی
كردنودەرئاساواتاییهەمانشتدەدەن«

پرنتسمولفۆرد
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وەئەگــەربتوانــنهەســتبكــەندەشــتواننوەریبگــرن.تــاببینــنكــە
تەندروســتیتانبــاشبــووە.پێویســتەخۆشەویســتیلــە%50زیاتــرببەخشــن.

ــۆتەندروســتیە. ــینەخۆشــیب ــیخال ــا%51لوتكەی تەنی
ــن ــۆپەســتانیخوێ ــانپشــكنینب ــاندەكــەنی ــۆچاوت ــكپشــكنینب كاتێ
پشــكنینەكان ئەنجامــی دەكــەن، پشــكنینیگشــتی یاخــود دەكــەن،
وەردەگرنــەوەیــانهــەرشــتێكیتــرپەیوەنــدیبــەتەندروســتیتانهەبێــت،زۆر
گرینگــەهەســتبــەباشــیبكــەنلــەوكاتەیــیپشــكنینەكەدەكــەن
بــۆئــەوەیئەنجامــیبــاش وەلــەكاتــیئەنجامەكانیــشوەردەگرنــەوە،
وەربگرنــەوە.لــەهێــزیراكێشــانئەنجامــیپشــكنینەكانپەیوەســتەبــەو
شــەپۆلەییكــەئێــوەلەســەرین،لەبــەرئــەوەبــۆئــەوەیئەنجامێكــیبــاش
وەربگــرنپێویســتەلەســەرئــەوشــەپۆڵەبــنكــەدەتانــەوێ.ئەنجامــیهەمــوو
بارودۆخەكانــیژیانتــانپەیوەســتەبــەشــەپۆلیخۆتــانلەبــەرئــەوەیئەمــە
ــن ــاشدابنێ ــەشــەپۆڵێكیهەســتیب ــانل ــەوەیخۆت یاســاییراكێشــانە!بۆئ
دەربارەیــیتاقیكردنــەوەكان،خەیــالبــۆئەنجامــەكانبكــەنبــەوشــێوەیەی
كــەدەتانــەوێوەهەســتبــەوەبكــەنكــەهەمانئەنجــاموەردەگرنەوە.هر
پێشــبینیەكبكــەندەتوانرێــترووبــدات،بــەاڵمپێویســتەلەســەرشــەپۆلێكی

بــاشبــنبــۆئــەوەیدەرئەنجامــیبــاشوەربگــرن.
خەیــاڵوهەســتبــەوتەندروســتیەبكــەكــەدەتەوێــتبــۆجەســتەت.ئەگەر
ــەوەیباشــترین ــۆئ ــت،خۆشەویســتیببەخشــەب ــاشبێ ــتب ــەوێچاوەكان دەت
بینینــتهەبێــتخەیــاڵبكــەكــەهەتــە.خۆشەویســتیبــۆباشــترینجەســتە،
بــۆلەشــێكیبــاش،تەندروســتیئەندامــەكانببەخشــەوەسوپاســگوزار
بــەبــۆهــەرشــتێككــەهەتــە!جەســتەتاندەگۆرێــتبــۆئــەوشــتەییكــە
دەتانــەوێ،بــەاڵمتەنهــابــەهۆیــیهەســتەكانتانوسوپاســگوزاریتاندەبێــت.

»كەخۆشەویستیتانگەشەیكرد،جوانیشگەشە
دەكات.لەخۆشەویستیداتەنیاجوانیروحهەیە«
قەشەئاغستینوس
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هــەرخولەكێــككــەخۆشەویســتیدەبەخشــیتبــۆتەندروســتیت،هێــزی
خۆشەویســتیشــتەنەرێنیەكانیجەســتەتالدەدات!ئەگەربینیتانســەختە
هەســتبــەباشــیبكــەندەربارەیــیتەندروســتیتان،هەمــوویئەوەیــەهەســت
ــەو ــاندەورەدەدەنب ــەمجــۆرەخۆت ــۆهەرشــتێك،ب ــەخۆشەویســتیبكــەنب ب
شــتانەییكــەخۆشــتاندەوێــت،وەزۆرشــتبەكاربهێنــنبــۆئــەوەیتــا
پێتــانبكرێــتهەســتبــەباشــیبكــەن.ســەیریئــەوفیلمانــەبكــەنكــە
دەتانخاتــەخۆشەویســتی،ســەیریئــەوفیلمانــەمەكــەنكــەواتــانلێــدەكات
هەســتبــەخەمبــاریبكــەن.گــوێلــەوگۆرانیانــەبگــرنكــەهەســت
بــەباشــیدەكــەنلــەگەڵــیدا،لەگــەڵئــەوخەڵكانــەبــنكــەنوكتەتــان
بــۆدەگێرنــەودەتانخەنــەپێكەنیــن.خۆتــاندەزانــنچیتــانخــۆشدەوێــت،
باشــترینشــتلــەالتــانچیــە،خۆتــاندەزانــنچشــتێكدڵخۆشــتاندەكات.
پرۆســەییدروســتكردنبــەكاربهێنــن.كلیلــیوزەبەكاربهێنــن.بیرتــان
بێــتخۆشەویســتیلــە%51ببەخشــنتــابگــەنبــەلوتكەیــیخاڵــەكانبــۆ

گۆرینــیشــتەكان.
ئەگەردەتانەوێیارمەتیكەســێكبدەنكەزۆرنەخۆشــە،دەتواننیاســایی
دروســتكــردنبەكاربهێنــن،وزەیــیئێــوەدەتوانێــتئــەوانبەرزبكاتــەوەبــۆ

ئــەوشــەپۆڵەییتــاتەندروســتیوەربگــرن.

جوانیلەخۆشەویستیەوەدێت:
جوانــیهەمــوویلــەهێــزیخۆشەویســتیەوەدێــت.جوانــیبــێســنوورئامادەیــە
بۆتــانلــەخۆشەویســتیدا،بــەاڵمكێشــەلەوەیــەزۆربــەیخەڵــكئەوەنــدەیهەڵــە
ورەخنــەلــەلەشــیاندەگــرنئەوەنــدەرێــزیلێناگرن.كــەســەیریهەلەكان

»لەزانستی
بایۆلۆجیداهیچشتێكنەسەلمێندراوەكەبتوانێت

رێگالەمردنبگرێت.پێشنیاریمنئەوەیەئەوشتەیكەناتوانین
بەسەریدازاڵبینكاتە،هەندێكجاربەرلەوەیزاناكانشتێك

بدۆزنەوەشتەكەروودەداتكێشەكەئالەمەدایە«
ریتشاردفاینمان
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دەكــەنزیاتردڵتەنــگدەبــنورەخنەیــیزیاتریــشلــەخۆتــاندەگــرن.
چەنــدزیاتــردڵخــۆشبــنزیاتــرجــواندەبــن.لۆچەكانــیروخســارتاننامێنێــت،
پێســتانتوندتــردەبێــتودەگەشــێتەوە،قژتــانزیاتــردەبێت،چاوەكانتــان
دەگەشــێتەوە،رەنگتــانخۆشــتردەبێــت،وەزۆرلەوانــەشزیاتــر،ســەیریئــەو
ســەلماندنانەبكــەنكــەجوانــیلــەخۆشــیەوەدێــتكاتێــكلــەهەرشــوینێك

بیــتخەلــكهەســتبەمــەدەكات.

بەراستیلەوتەمەنەدەردەكەونكەهەستیپێدەكەن:
تێكســتەمێژویــەكاندەلێــنكــەمــرۆڤبــەرلــەهــەزارانســاڵژیــاون.
ــج ــانپێن ــاونهەندێكــیتری ــیهەشــتســەدســاڵژی ــاننزیكەی هەندێكی
ــژیتەمــەنشــتێكیئاســاییە، ــەاڵمدرێ ــاون،ب ــاشــەشســەدســاڵژی ســەدی
ئایــاچیــانبەســەرهاتــووە؟خەڵــكبــۆئــەوشــتەدەگۆرێــتكــەبڕوایــیپــێ
هەیــە.خەڵــكنــەوەلــەدوایــینــەوەگــۆراوە.لــەوكاتــەوەیلــەدایــكبوینــە
لــەدڵمــانومێشــكمانئەوەیــانچانــدووەكــەتەمەنێكــیدرێژمــانهەبێــت.
لــەبــەرئەوەیــەهــەرلــەتەمەنــیزووەوەبیــرلــەوەدەكەینــەوەكــەكاتێكــی
زۆربژیــن،وەتەمەنییشــمانبــەوەدەردەكەوێــتكــەپرۆگرامــیبــۆدادەنێیــن.
ــا ــەبیكــە،هیــچبەربەســتێكمەخــەپێــشژیانــت.تەنی ئەگــەرتوانــاتهەی
شــتئەوەیــەكــەبیكــەنهەمــووســنوورەكانیبــەردەمژیانتــانبشــكێنن،
هــەرمرۆڤێــككــەئەمــەدەكاتگۆرانــكاریلــەمرۆڤایەتــیدروســت
ــش ــیتری ــەوەیمرۆڤ ــەرئ ــرلەب ــۆكەســانیت ــەكب ــەوانەی ــتب دەكاتدەبێ
هــەنئــەوگۆرانكارییــەپەســەنددەكــەنوبروایــیپــێدەكــەنوهەســتی

پــێدەكــەن.
شــتێكی تەمــەن كــە كــرد بــەوە هەســتت و كــرد بــروات كاتێــك
بروایــە ئــەو لەشیشــتان و ئەندامــەكان و خانــەكان نیــە، برواپێكــراو
وەردەگــرن.هەســتبــەوەبكــەنكــەگەنجــن،هەســتیبــەتەمەنبــوون
فــرێبــدەن.هەســتكــردنبــەوەیكــەبــەتەمــەنبوونــەتەنیــابرواكردنێــك
هــەر بگــۆرن فرمانەكانتــان دەتوانــن . لەشــتان پرۆگرامــی دەبەخشــنە

كاتێــكبتانــەوێبــەگۆرینــیئــەوشــتەیكــەبرواتــانپــێهەیــە!
چــۆنبرواكردنەكانتــاندەگــۆرن؟بــەبەخشــینیخۆشەویســتی!برواكردنــە
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نەرێنیــەكانوەكبرواكــردنبــەوەیكــەتەمــەنســنووردارەیــاننەخۆشــی،
دەبەخشــی، خۆشەویســتی هەركاتێــك ســەرهەڵنادا. خۆشەویســتیەوە لــە
هەركاتێــكهەســتبــەباشــیدەكەیــت،خۆشەویســتیبەرێگایــەكنەرێنــی

ــاندەدات. ــەوەكــەئازارت ــەكاندەتوێنت ــەنەرێنی وبرواكردن

خۆشەویستیراستیە:
كاتێــككــەمنداڵێكــیبچــووكبــوون،نــەرموشــلبــوونچونكــەزۆربــەی
برواكردنــەنەرێنیەكانــیژیانتــاننەدیبــوودەربــارەیخۆتــان.كــەبــەتەمەنتــر
بــوونزۆرهەســتینەرێنــیوســنووروایكــردكــەچــیتــرنــەرمنەبــن.ئەمــە

ژیانێكــینایــابنییــە،ئەمــەژیانێكــیســنووردارە.
چەنــدزیاتــرخۆشــتانبوێــت،زیاتــرهێــزیخۆشەویســتینەرێنیەكانــیلــەش
وهــۆشوبیرتــاندەتوێنتــەوە.وەدەتوانــنهەســتبــەخۆشەویســتیبكــەن
تــاهەمــووشــتەنەرێنیــەكانالبــداتكاتێــكدڵخۆشــن،سوپاســگوزارن،وە
هەســتبــەخۆشــیدەكــەن.دەتوانــنهەســتبكــەن!هەســتبــەڕووناكــی

بكــەن،هەســتبــەترۆپكــیگــەردوونبكــەن.
چەنــدزیاتــرخۆشەویســتیببەخشــن،تێبینــیئــەوەدەكــەنكــەتەندروســتی
ــكاریدەكات.تامــیخــواردنباشــتردەكــەن، ــەگۆران لەشــتاندەســتب
تــردەبێــت.كاتێــك رەنگــەكانرەونەقدارتــردەبــن،دەنگــەكانڕوون
خۆشەویســتیدەبەخشــنوەدەرئاســاكانتاقــیدەكەنــەوە،گومانتــانلــەوە

نابێــتكــەخۆشەویســتیســەرچاوەیتەندروســتیە!
خۆشەویستیلەدواییهەموودەرئاسایەكە)معجیزە(

ــەئەنجامــیكاركردنــی ــەژیانمــانڕوودەداتل هەمــوودەرئاســایەككــەل
لــە خــۆالدان دووركەوتنــەوەو بــە ڕوودەدات دەرئاســا بــووە. خۆشەویســتی
ڕەشــبینیوەتەنهــاســەرنجوتیشــكبخەنــەســەرخۆشەویســتی.تەنانــەت
ئەگــەربــەدرێژایــیژیانــترەشــبینیشبووبیــت،ئــەواهەرگیــززۆردرەنــگ

نیــە.
رەشــبینیبــەتــەواویئەوەیــەكــەپیاوێــكبــەتــەواویباســیخــودیخۆیــی
ــەرویهەواڵێكــی ــەوەڕووب ــەوەماڵ ــكدەگەرێت ــی.كاتێ ــەنەرێن ــتب كردبێ
چــاوەرواننەكــراودەبێتــەوەلەالیــەنخێزانەكەیــی،بۆنمونــەڕەشــبینیئــەوە
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بێــتكــەئاخــۆســێمنداڵەكەیــیچــۆندەژیــن.بــەاڵمدركبــەوراســتیە
نــاكاتكــەچــۆنئــەوبیركردنــەوەوهەســتەنەرێنیانــەیــاریبــەخــودی

خۆیــیدەكــەن.
ــانكاتــداخێزانەكــەیدووگیــانبــوو،توشــیبارێكــیلــە هــەرلــەهەم
نــاكاوبــووكاتێــكگەیاندیــەنەخۆشــخانەوبەشــیفریاگــوزاریووتیــان
كــەمنداڵەكــەلــەدایــكدەبێــت،ســێپســپۆرییجیــاوازئاماژەیــانبــەوەكــرد
كــەمنداڵەكــە23هەفتەیــە،وەئــەومنداڵــەهیــچشانســێكیژیانــینیــە.
پیاوەكــەكەوتــەســەرچــۆكهەرگیــزپێشــبینیئــەوەینەكردبــووكــە

منداڵەكەیــیلــەدەســتبــدات.
لــەســوچێكی پیاوەكــەهــەر بــوو دایــك لــە ئەوەیــیمنداڵەكــە دوایــی
ژوورەكــەوەســتابوودەیویســتمنداڵــەتــازەلــەدایــكبووەكــەیببینێــت،
بچوكتریــنمنــداڵبــووكــەلــەدایــكبووبێــت،درێژیەكەیــیتەنیــا10ئینــج
بــووكێشیشــی12ئۆنــسبــوو.پەرســتارەكانخەریكــیئــەوەبــوونبــە
ئامێــریهەواگۆركــێهــەوابخەنــەســنگیمنداڵەكــە،بــەاڵمهــەررێژەیــی
لــەدەســت لێدانــیدڵــیكەمــیدەكــرد.پســپۆرەكانووتیــانهیچمــان
هەوڵبــدەن. دەیــووت»تكایــە« تەنیــا منداڵەكــە باوكــی بــەاڵم نایــەت،
ــی ــریهــەواگۆركێیەكــەســنگیمنداڵەكەی ــووئامێ ــەداب ــەوكات ــال ئ

پڕكــردلــەهــەواوەرێژەیــیلێدانــیدڵــیبەرزبــۆوە.
چەنــدرۆژێــكدوایــیئــەوەگشــتپزیشــكانینەخۆشــخانەكەدەیانــووت
ــی ــیژیان ــەدرێژای ــیب ــەوباوكەی ــەوەیئ ــەئەنجامــیئ ــوو،ل ئەمــەدەرئاســاب
رەشــبینبــووئــەمجــارەخەیالێكــیدروســتكردبــوو،خەیاڵــیئــەوەیكــە

ــانهەڵدێــت. ــەژیانی ــەخۆرێــكدەبێــتل ــەومنداڵ ئ
كاتێــككــەبەیانیــاندەچــووبــۆكاركــردنسوپاســیخوایــیدەكــردكــە

ئــەمشــەویشمنداڵەكەیــیلــەژیــانمــاوە.
هەمــوورۆژێــككوڕەكەیــیهەندێــكزیاتــرگەشــەییدەكــردتوانــیبــە
ســەرهەمــووكۆســپەكانزاڵبێــت،دوایــیچــوارمانــگتوانیــانمنداڵەكــە
ــوو- ــینەب ــچشانســێكیژیان ــەوەكــەهی ــەوەماڵ لەگــەلدایكــیبگەرێت

گەرایــەوەماڵــەوە.
خۆشەویستیلەدواییهەموودەرئاسایەكە
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خاڵەكانیوزە
*چشــتێكبــەبەردەوامــیببەخشــیتەجەســتەتبەهۆیــیبــاوەڕوهەســتەبــە
هێزەكانــتهەمــانشــتلــەجەســتەتوەردەگریــەوە.دەتوانــنبــەهەســتەكان
خانــەكانتێــربكــەنكــەئەندامەكانــیتــەواویجەســتەتاندروســتدەكــەن.
*ئێــوەڕۆڵــیپاشــادەبینــنوەخانــەكانزۆربــەدڵســۆزیخزمەتــیئێــوەدەكــەن
بــەبــێپرســیاركردن،لەبــەرئــەوەهەركاتێــكبیــرتلــەوەكــردەوەیــانهەســتت
بــەوەكــردكــەیاســایەكهەیــەبــۆپاشــایەتی،بزانــنكــەئــەویاســایەلــەناخــی

خۆتــانداهەیــە.
*كاتێــكبیركردنــەوەوهەســتتنەرێنــیبــووبــۆئــەوشــتانەیكــەناتەوێــت،
هێــزیتەندروســتیخانــەكانكــەمدەكات!كاتێــكهەســتتبــەخۆشەویســتی
كــردبــۆهەرشــتێك-بــۆكەشــێكیخــۆش،خانوێكــینــوێ،هــاوڕێ،جەســتەت

پــڕدەبێــتلــەهێــزیتەندروســتی.
*سوپاســگوزاریچەنــدجارەیەكــیگەورەیــە،لەبــەرئــەوەهەمــوورۆژێــكبڵــێ

سوپاســگوزارمبــۆئــەوتەندروســتیەیكــەهەمــە.
*بــەهەمــوودڵتــەوەسوپاســگوزاربــەبــۆئــەوشــتانەیكــەلــەجەســتەتهەیــە

ئــەوشــتانەپشــتگــوێبخــەكــەحــەزتلــێنیــە.
*بــۆئــەوەیتەندروســتیتبــاشبێــت،زیاتــرلــە50جــارخۆشەویســتیببەخشــە
جەســتەت.تەنیــا51%خاڵــیترۆپكــیگۆرینــیجەســتەتەلــەنەخۆشــیبــۆ

تەندروســتی.
ــاش ــاشوووشــەییب ــەوەیب ــەبیركردن ــت،ب ــكتوشــینەخۆشــیدەبی *كاتێ
هــەوڵبــدەچــاكببیــەوە.لــەجیاتــیئــەوەیخۆشەویســتیببەخشــیەجەســتەتببــە

خاوەنــیتەندروســتیجەســتەت.
*خۆشەویســتیببەخشــەبــەوەیكــەكێشــیلەشــتزۆرباشــە،لەشــێكی

»وزەییدڵخۆشبوون،باشبوون،وزەییهەرشتێككە
پێویستمانەلەناخیهەریەكێكمانداهەیە.بوونیوزەواتاوزەیەكی

بێسنوورتهەبێت«
رۆبێرتگۆیلەر
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ــەوەبكــەكــە ــیئ ــە،وەخەیاڵ ــە،تەندروســتیەكیزۆرباشــتهەی ــتهەی نایاب
خــۆتخاوەنــیهەمــووئەمانــەی.

*جەســتەتدەگۆرێــتبــۆئــەوشــتەیكــەدەتەوێــتبــەهۆیــیهەســتكردنبــە
خۆشەویســتیوسوپاســگوزاری.
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وزە و ئێوە

ــە-هەمــووشــتێك!هــەرووشــەیەكشــەپۆڵی هەمــووشــتێكشــەپۆڵێكیهەی
خۆیــیهەیــە،هــەردەنگێــك،هــەرڕەنگێــك،هــەردرەختێــك،گیانلەبەرێــك،
داروبــارەكان،كانــزاكان،هــەرماددەیەكــیتــرشــەپۆڵیخۆیــانهەیــە.هــەر
جۆرێكــیخــواردن،شــلەمەنیەكانشــەپۆڵیخۆیــانهەیــە.هــەرشــوێنێك،
شــارێك،واڵتێــك،شــەپۆڵیخۆیــیهەیــە.پێكهاتەكانــیهــەوا،ئاگــر،زەمیــن،
ئــاو،هەموویــانشــەپۆڵیخۆیــانهەیــە.تەندروســتی،نەخۆشــی،پــارەیزۆر،بــێ
پارەیــی،ســەركەوتنوســەرنەكەوتنشــەپۆڵیخۆیــانهەیــە.هــەرڕووداوێــك،
بارودۆخێــك،شــەپۆڵیهەیــە.تەنانــەتناوەكەشــتشــەپۆڵیهەیــە.بــەاڵم
شــەپۆڵیراســتەقینەئەوەیــەكــەهەســتبــەچــیدەكەیــت!هەســتەكانتان

دەتوانــنهەمــووشــتەكانبهێنــەنــاوژیانتــانبــەپێــیشــەپۆڵیخۆتــان.
كاتێــكهەســتبــەدڵخۆشــیدەكــەن،وەپارێــزگاریلــەدڵخۆشــیەكەتان
دەكــەنئــەواتەنیــاخەڵكــیدڵخــۆشوبــارودۆخوڕووداویخــۆشدێتــەنــاو
ژیانتــان.بــەپێچەوانــەوەئەگــەرهەســتبــەدڵەراوكــێبكەیــتوەبــەردەوام
بوویــتلەســەردڵەراوكێیەكــەتئــەواخــەمودڵەراوكێــیزیاتــردێتــەنــاو

ژیانــتلــەرێگەیــیخەڵــكوبــارودۆخوڕووداوەكان.
زانیوتانــەكــەچەنــدەگرینگــەبــەرلــەوەیدەســتبــەژیانــیرۆژانــەت
بكەیــتهەســتبــەباشــیبكەیــت؟ئەگــەركاتــتنەبێــتبــۆئــەوەی
هەســتتبــەباشــیبكەیــت،ناتوانیــتشــتیبــاشلــەژیانــتوەربگریــت.لــە
هەمــانكاتــداشــتینەرێنــیبــەرەوڕووتدێــت.زۆرئاســانەبــۆئــەوەیهەســت
ــی ــارێگای ــتت ــەرتبگۆری ــیشــتەكانیدەوروب ــت،دەتوان ــەباشــیبكەی ب

هەســتتكردنــتدەگۆرێــت.

»ئێمە
پێویستمانبەوەهەیەبگۆرێینوحەزی
بینینیشتەكانیجیهانمانهەبێت«
مەهاتماغاندی
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سەیریفیلمیژیانتانبكەن:

ژیــانخەیاڵێكــە!هــەرچشــتێككــەلــەژیانــتڕوودەداتزۆرخەیــااڵوی
تــرەلــەهــەرفیلمێكــیســینەماییكــەســەیریدەكەیــت،بــەاڵمبــۆئــەوەی
بــەتــەواویلــەفیلمێكــیســینەماییبگەیــتدەبێــتهەمــووڕووداوەكان
لــەوكاتــەدا ببینیــت،ئەگــەرســەیریفیلمێكــیســینەماییبكەیــتو
پەیوەندیەكــیتەلەفۆنیــتبــۆبێــت،یاخــودخــەوتلێبكەوێــت،ئــەوانازانیــت
كــەلــەفیلمەكــەچــیڕوویــدا.فیلمــیژیانیشــتانبــەهەمــانشــێوەیەبــە
تــەواویلــەشاشــەییژیانــیرۆژانەتــانبــەدەردەكەوێــت،ئەگــەرخــەوت
ــائــەوپەیامــەدەنگیانــەی لێبكەوێــتوزەنگــیئاگاداركردنەوتــاندانەن

ــەدەســتتدەچێــت. ــنل ــۆتدێ كــەب
ژیــانوەاڵمدانەوەیــە،ژیــانتێكەڵبوونــە.ئەمــەڕووداونیــە،هــەرتاكــەشــتێك
ــان، ــاوژیانت ــەن ــە.هــەرشــتێكینــوێكــەدێت ــانشــەپۆڵێكیهەی ــەژیانت ل
ــی ــتبۆن ــە.هەرشــتێككــەدیبینی ــوەیهەی ــانشــەپۆڵیئێ ــەهەم ــیوای مانای

دەكەیــتگوێــتلــێدەبێــتلەســەرشــەپۆڵیئێوەیــە.
پۆلیســی لەنــاكاو لێدەخــورن ئۆتۆمۆبیــل لەبەرچــیكاتێــك دەزانــن ئــەوە
ــك ــەكاتێ ــرلێیدەخــورن.هــۆكاریئەمــەئەوەی ــنزۆرووریات هاتووچــۆدەبین
پۆلیســیهاتووچــۆدەبینــنزۆربــەیكاتپێتــاندەڵێــت»زۆرووریابــنلــە
كاتــیلێخوریــن«بینینــیپۆلیســیهاتووچــۆزۆرمانــادەگەینێــتلەبەرئەوەی
كاتێــكدەیبینــنئــەوپرســیارەلــەخۆتــاندەكــەن»كــەچشــتێكمانپــێ
دەڵێــت«بــەشــێوەیەكیگشــتیپۆلیــسیاســاتانبیردەخاتــەوە.لەبــەرئــەوە

»كاتێك
سەیریسیستەمیخۆردەكەین،دەبینینزەویلە

دووریەكیدروستدایەلەگەڵخۆرتاگەرمیوڕووناكیتەواو
وەربگرێت.ئەمەبەشانسورێكەوتڕوونادات«

نیوتن



141

تریسكهمحهمهددهشتی وزه

پۆلیــسدەبێتــەپەیامێــكبــۆئــەوكەســانەیكــەپەیــرەویداواكاریەكانــی
یاســاناكــەنلــەژیــان.

چ دەكەوێــت، فریاكەوتــن ئۆتۆمۆبیلــی زەنگــی لــە گوێتــان كاتێــك
شــتێكدێتــەبــەرگوێتــان؟پێتــاندەلێــتسوپاســگوزاربــەبــۆتەندروســتیت.
خۆشەویســتیتانبیــردەخاتــەوەتــابیبەخشــنوەسوپاســگوزاریتەندروســتی
كەســەكانیژیانتــانبــن.تەنیــائێــوەمانایــیشــتەكانیدەوروبەرتــاندەزانــن،
بــەاڵمدەبێــتووریابــنكــەچشــتێكلــەدەوروبــەریئێــوەڕوودەداتلەبــەرئــەوە

ــیپەیامــەكانوەربگــرن. ــنپرســیاربكەنوەمانای دەتوان
ئێوەدەتواننپەیامببەخشــنولەهەمانكاتیشــداوەریشــیبگرنەوە.كاتێك
ــی ــەگفتوگۆی ــتل ــدووشــەیەكبێ ــەتئەگــەرچەن شــتێكدەبیســتن،تەنان
نێــواندووكــەسكــەبــەزمانێكــیبێگانــەقســەدەكەنلــەنزیكــی
ئێــوە،ئەگــەربتوانــنگوێبیســتیووشــەكانبــنئــەوووشــانەمانایەكیــان
دەبێــتلــەژیانتــانئــەوووشــانەپەیامێكــەبــۆئێــوەدەتانگەرێنتــەوەنــاوژیانــی

خۆتــان.
ئەگــەرگەشــتێكبكــەمتێبینــینیشــانەوووشــەكانبكــەم،ئــەوازۆربەیــی
ووشــەكانمانایەكیــانبــۆمــندەبێــت،پەیامێكــەبــۆمــن،دۆســتایەتیم
توانیومــەلەســەرهەمــانشــەپۆڵی ئــەوەی لەبــەر پەیــدادەكــەن، لەگــەڵ
ئەوانــدابــم.ئەگــەرلەســەرشــەپۆڵێكیجیــاوازبــممانایــیوایــەمــنتێبینــی

ووشــەوگفتوگۆكانــمنەكــردووە.
هــەرتاكــەشــتێككــەلــەدەوروبــەریمنــداهەیــەقســەلەگــەڵمنــدا
دەكات،پەیامێــكبەمــندەبەخشــێتوبۆشــمدەگەرێتــەوە.ئەگــەرتەنیــا
تێبینــیئــەوەبكــەمكــەكەســانیدەوروبــەریمــندڵخــۆشنیــنبەهەمــان
شــێوەمنیــشناتوانــمدڵخــۆشبــم،لەبــەرئــەوەپێویســتەشــتەكانیدەوروبــەری

ــەدڵخۆشــیبكــەم. ــاهەســتب خــۆمخۆشــبوێتت
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سیمبوڵەنهێنیەكانتان:
ئێــوەدەتوانــنیــاریلەگــەڵیاســاییڕاكێشــانبكــەنبــەداواكردنــیهێــزی
خۆشەویســتی.بیــرلــەوشــتانەبكــەوەكــەخۆشــتدەوێــن،وەبیانكــەبــە
ســیمبوڵیهێــزیخۆشەویســتی.هەركاتێــكســیمبوڵێكتاندەبێــتیاخــود
گوێبیســتیدەبــنئــەواهێــزیخۆشەویســتیلەگــەڵئێوەیــە.مــندرەوشــانەوەو
ڕووناكیــمكــردووەبــەســیمبوڵیژیانــم،لەبــەرئــەوەكاتێــكخــۆربــەرچــاوم
دەكەوێــت،یــانببینــمرووناكــیخــۆردەدرەوشــێتەوە،یــانهــەرشــتێكیتــر
ببینــمكــەبدرەوشــێتەوەوڕووناكــیلــێدەربچێــت،ئــەوادەبێــتبــەهێــزی
خۆشەویســتیمولەگەڵــمدەبێــت.كاتێــكزۆردڵخــۆشدەبــموخۆشەویســتیم
زۆردەبێــتهەســتدەكــەمڕووناكــیلــەهەمــووشــتێكدەدرەوشــێتەوە.
خوشــكەكەمپەلكــەزێرینــەبەكاردەهێنێــتوەكســیمبوڵ،وەكاتێــك
هەســتبــەخۆشەویســتیدەكاتوسوپاســگوزاردەبێــتپەلكــەزێرینــە
لــەهەمــووشــتەكانیدەوروبــەریدەبینێــت.بــەهەمــانشــێوەئێــوەشدەتوانــن
ئەســتێرەكان،زێــر،زیــو،یــانڕەنگــەكان،گیانلەبــەر،باڵنــدە،درەخــت،
یــاندەنــگ یــانگــوڵبەكاربهێنــنوەكســیمبوڵ.دەتوانــنووشــەكان
بەكاربهێنــنوەكســیمبوڵینهێنــی.تەنیــائەوەیــەزۆرووریــابــنلــەوەیكــە

هەڵــیدەبژێــرنشــتێكبێــتبــەتــەواویخۆشــتانبوێــت.
و ئاگاداركــردن وەك هەڵبژێــرن ســیمبوڵێك دەتوانــن دەتانــەوێ ئەگــەر
ــزیخۆشەویســتی،كاتێــكگەشــتێكدەكــەن،دەســت نیشــانەیەكوەكهێ
لــەجــلوبەرگەكانتــاندەدەن-هەمــوویئاگاداركردنــەوەوپەیامێكــەبــۆ
ئێــوە.هیــچشــتێكلــەژیــانبــەڕووداونیــە-هەمــووشــتێكدیاردەیەكــە-لەبــەر

ئــەوەهەمــووشــتێكشــەپۆڵیخۆیــیهەیــە.

»بەبێگومان،زانیاریقوفلێكە
كلیلەكەشیپرسیاركردنە«

جەعفەرالصادق–سەركردەیەكی
ئیسالمبووە
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ژیانخەیاڵێكە:
ــت ــەكــەهەمــووكەســێكدەتوانێ ــمهەی ــكپەیوەندی خۆشەویســتیوهەندێ
هەیبێــت.مــندەمــەوێئــەوەلەگــەڵئێــوەبــەشبكــەمكــەهەمــەكــەچــۆن

ڕۆژانــەژیانــمبەســەردەبــەمبــەپێــیئــەوزانیاریانــەیكــەهەمــە.
هەركاتێــكبەیانیــانلەخــەوهەڵدەســتم،سوپاســگوزاریئــەوەمكــەدەژیــمو
بــۆهەمــووكەســێكوهەمــووشــتێكیژیانــم.هەمــووبەیانیــەك15خولــەك
هەســتبــەخۆشەویســتیشــتەكانیدەوروبــەرمدەكــەموەئــەوخۆشەویســتیە
دەبەخشــمەجیهــان.خەیــاڵبــۆڕۆژەكــەمدەكــەم.خەیــاڵدەكــەموهەســت
بــەخۆشەویســتیدەكــەمبــۆئــەوەیرۆژەكــەمبــەباشــیتێپــەربێــت،بــەر
لــەوەیئــەوەبكــەمبــۆهەمــووشــتێكهێــزیخۆشەویســتیدەخەمــەنــاو
مێشــكم،هەســتبــەخۆشەویســتیدەكــەم،چەنــدبــۆمبكرێــتتــاهەســت
بەباشــینەكــەمكارەكانــمئەنجــامنــادەمبۆنمونــەســەیریئیمەیڵــمناكــەم،

پەیوەندیــەتەلەفۆنیــەگرینگــەكانئەنجــامنــادەم.
كاتێــكبەیانیــنجــللەبــەردەكــەمزۆرهەســتبــەسوپاســگوزاریدەكــەم
بــۆئــەوجالنــەیكــەهەمــە،بــۆئــەوەیكاتــمهەیــە،هەروەهــائــەوپرســیارە
لــەخــۆمدەكــەم»باشــترینجــلكامەیــەكــەئەمــرۆلەبــەریبكــەم؟«

چەنــدســاڵێكبــەرلــەئێســتابریــارمداكــەیــاریلەگــەڵیاســاییڕاكێشــان
ئــەو بــەووریایــەوەتێبینــی لــەشــەقامێكدادەڕۆیشــتمزۆر بكــەم.كــە
خەڵكانــەمدەكــردكــەبەالمــداتێدەپەریــن،چەنــدبمتوانیایــەبیــروهەســتی
ئــەوەمدەكــردكــەئەوانیــش پــێدەبەخشــین،وەخەیاڵــی خۆشەویســتیم
ئــەوخۆشەویســتیەوەربگــرن.دەزانــمكــەهێــزیخۆشەویســتیســەرچاوەی
پــارەیزۆر،پەیوەندیەكــیدڵخۆشــكەر،تەندروســتیەكینایابــە،لەبــەرئــەوە
خۆشەویســتیبــەخەڵــكدەبەخشــمچونكــەدەزانــمهــەركاتێــكئەمــەبكــەم

هەمــووشــتێكوەردەگرمــەوەلــەوكاتــەیكــەپێویســتمە.
پــارەی هەیــە،كەســێك شــتێك بــە پێویســتی دەبینــم كاتێــككەســێك
نەبێــتپێداویســتیەكانیبكرێــت،تــابــۆمبكرێــتپارەیەكــیزۆربــۆئــەو
كەســانەدەنێــرم.ئەگــەركەســێكببینــمكــەهەســتبــەبێــزاریبــكات،
خۆشەویســتیبەوكەســەدەدەم.ئەگەركەســێكببینمكەهەســتبەخەم



144

وزهتریسكهمحهمهددهشتی

ودڵەراوكــێدەكات،بیركردنــەوەیئاشــتیوخۆشــیبــەوكەســەدەدەم.
لــەهەمــانكاتــداكاتێــكشــتێكدەكــرم،لــەشــەقامێكپیاســەدەكــەم،یــان
ئۆتۆمۆبیــللێدەخــورم،هــەركاتێــكلەنــاوخەڵــكدابــمباشــترینشــتدەكــەم
بــۆئــەوەیچەنــدبــۆمبكرێــتخۆشەویســتیببەخشــم.هەروەهــائــەوەدەزانــم
ــۆمــنكــە ــەئەمــەپەیامێكــەب ــەشــتێكهەی كاتێــككەســێكپێویســتیب

هەســتبــەسوپاســگوزاریبكــەمبــۆپارەكانــم،دڵخۆشــیەكانیژیانــم.
كاتێــكلــەفرۆكــەدام،خۆشەویســتیدەبەخشــمەكەســەكان.كاتێــك
خواردنــەكان. و خەڵــك بــە دەدەم خۆشەویســتی چێشــتخانەیەكم، لــە
كاتێــكمامەڵەیەكــمهەیــەلــەكۆمپانیایــەك،یــانكاتێــكشــتێكدەكــرم،

خۆشەویســتیدەبەخشــمەهەمــوان.
كاتێــكئۆتۆمۆبیــللێدەخــورم،خەیاڵــیئــەوەدەكــەمكــەدەگەرێمــەوە
ــم»سوپاســگوزارم«كاتێــكئۆتۆمۆبیــل ــەوەدڵخــۆشوباشــن،وەدەڵێ ماڵ
لێدەخــورم،دەلێــم»باشــترینریــگاكامەیــەكــەبــۆیبــرۆم؟«هەركاتێــك
لــەمــاڵدەردەچــمیــاندەگەرێمــەوەدەڵێــم»سوپاســگوزارم«بــۆماڵەكــەم.
كاتێكلەســوپەرماركێتشــتێكدەكرم،دەپرســم،»چشــتێكمپێویستە؟«
وە»هەمــووشــتێكمئەنجــامدا؟«هەمــووكاتوەاڵمەكــەیوەردەگرمــەوە
هەمــوورۆژێــكزۆرپرســیاردەكەم،هەندێــكجــارســەدانپرســیار.دەپرســم
»ئەمــرۆچــۆندەبێــت؟«»مــنلــەوبارودۆخــەچبكــەم؟«»باشــترین
هەڵبــژاردنكامەیــە؟«»چارەســەریئــەوكێشــەیەچیــە؟«»باشــترین
هەڵبــژاردنكامەیــەكــەئەنجامــیبــدەم؟«»چــۆنبتوانــمهەســتەكانم

بەرزبكەمــەوە؟«»ســەیریچشــتێكبكــەمتــاسوپاســگوزاربــم؟«

»لەئاستەنگەكاندا،ئاسانكاریبدۆزەوە.
لەئاوئاژاوەدا،سادەییبدۆزەوە،لەناوەراستیدژواریەكاندا

هەڵێكبەدەستبهێنە«

ئەلبێرتئەنیشتاین
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پێویســتە دەبەخشــن، پرســیارێك ئێــوە دەكــەن، پرســیارێك كاتێــك
وەاڵمەكــەشوەربگــرن!بــەاڵمدەبێــتوریــابــنووریایــیئــەوەبــنكــەچ
وەاڵمێــكدبینــنودەبیســتن.لەوانەیــەلــەكاتــیخوێندنــەوەیهەندێــكشــت،
گــوێلێبوونــیهەندێــكشــتیــانلــەكاتــیخــەوبینیــنوەاڵمەكەتــان
وەربگــرن.هندێــكجــارلــەنــاكاووەاڵمەكەتــاندەزانــن.بــەاڵمهەمــوو

وەردەگرنــەوە. وەاڵمەكەتــان
هەندێــكجــارژیــاندەمخاتــەنــاوهەندێــككێشــەوە،بــەاڵمدەزانــمكاتێــك
شــتێكڕوودەداتمــنخــۆموامكــردووەكــەبــەرەوڕوویمــنبیــت.هەمــوو
كاتێــكمــنئــەوپرســیارەدەكــەمچــۆنئــەوكێشــەیەمبــۆخــۆمراكێشــا

دەبێــتلێشــیەوەفێربــم–تــاجارێكــیتــردووبــارەینەكەمــەوە.
كــەدەگەرێمــەوەســەرهەندێــكلــەوشــتانەیوەرمگرتــووە،خۆشەویســتی
دەبەخشــمەدەوروبــەرمچەنــدپێــمبكرێــت.ســەیریالیەنــیباشــیهەمــوو
شــتەكانوكەســەكاندەكــەم.سوپاســگوزارمبــۆهەمــووشــتێك.هــەر
كــەخۆشەویســتیدەبەخشــمهەســتدەكــەمهێــزیخۆشەویســتیبــەرزم
دەكاتــەوە.تەنانــەتكــەخۆشەویســتیوخۆشــیدەبەخشــیتلــەهەمــوو
شــتێكوەریدەگریەوە،هێزیخۆشەویســتیئەوخۆشەویســتیەتبۆچەندجارە
دەكاتــەوەوبــۆتدەگەرێنێتــەوە!ئەگــەریــەكجــارئــەمهەســتەلــەژیانــت
ببینــی،هەرگیــزجارێكــیتــررووبــەروویكێشــەوناخۆشــینابیــتلــەژیــان.
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خۆشەویستیهەمووشتێكتانبۆدەكات:
دەتوانــنخۆشەویســتیبەكاربهێنــنوەكیارمەتیــدەربــۆهــەرشــتێككــە
وەك خۆشەویســتی هێــزی دەتوانــن ژیــان. لــە بــدەن ئەنجامــی دەتانــەوێ
هێــزی بتانەوێــت. هــەركاتێــك بەكاربهێنــن ئاگاداركردنــەوە زەنگــی
تەندروســتیتانە، پارەكانتانــە، رێكخــەری یارمەتیدەرتانــە، خۆشەویســتی
سەرپەرشــتیپەیوەندیەكانتانــە،كێشــتانە،خۆراكتانــە،پەیوەندیاكانتانــە،
وەهــەرفەرمانێكــیتــركــەدەتانــەوێبیبەخشــن.بــەاڵمئەوشــتانەتانبــۆ
ئەنجــامدەداتكاتێــكلەگــەڵخۆشەویســتییەكدەگــرن،رێــزیدەگــرن،
كاتێــك تەنیــا دەدات ئەنجــام بــۆ شــتانەتان ئــەو دەبــن! سوپاســگوزاری
خۆشەویســتیتانلەگــەڵهێزەكــەیدەبێــتبــۆكۆنترۆڵكردنــیهــەرشــتێك

لــەژیــانكــەدەتانەوێــت.
یەكگرتنــیهێــزلەگــەڵگەورەتریــنهێــزلــەژیــان،وەكاتێــكهێــزی
ــۆبكــەن ــیب ــدەن،خەیاڵ ــەوەیشــتێكئەنجــامب ــۆئ ــتب خۆشەویســتیتاندەوێ
ــان ــەوەبكــەنكــەخۆشەویســتیتەواوت ــە،هەســتب ــانهەی ــەوهێزەت كــەئ

هەیــەلــەگــەڵسوپاســگوزاری،تــائــەوشــتەوەردەگــرن.
خەیاڵەكانتــانبەكاربهێنــنوەبیــرلــەوەبكەنــەوەكــەهێــزیخۆشەویســتی

»هیچشتێكنیەبەناویباشو
خراپ،بەاڵمبیركردنەوەكانتانئەواندەكەنبە

باشوخراپ«
ولیامشكسپیر

»ئەوژیانەیكەبەخۆشەویستیەوە
بێتپێیدەگوترێتژیان،پردەبیتلەدەوڵەمەندیو،

جوانیو،وزە«
رالفهاد
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لــە بریتیــە بــكات.هێــزیخۆشەویســتی بــۆ دەتوانێــتهەمــووشــتێكتان
ــەوزیرەكیــە ــانوگــەردوون.ئەگــەربتوانــنبیــرل زیرەكــیوزرنگــیژی
ــەلەشــی بكەنــەوەكــەبتوانێــتگوڵێــكدروســتبــكات،یــانخانەیــەكل
مــرۆڤ،دەتوانــنرێــزلــەوەبگــرنكــەتەنیــاتاكــەپرســیارێكنیــەكــە
بتوانــنبیكــەن.خۆشەویســتیهەمــووشــتێكتانبــۆئەنجــامدەدات،بــەاڵم
دەبێــتلەگەڵیــدایــەكبگــرن،بەهــۆیخۆشەویســتیەوەدەتوانــنئــەوراســتییە

ــان. ــەژیانت ــەل بزانــنكــەوزەیــەكهەی

چۆنجیاوازیەكدروستدەكەن؟
بابەتــیبچــوك بابەتــیدرێــژهەبــوو،هەندێــك لــەمێشــكدازۆر ئەگــەر
هەیــەبەالیەكــیتــرراتاندەكێشــێتدەتانخاتــەســەرزەوی.ناتوانــنیــەك
بیركردنەوەتــانهەبێــتدەربــارەیهەســتیبــاشئەگــەرلــەبابەتــەدرێــژەكان
ــەكالی ــدوەربگــرن.چجیاوازی ــەهەن ــاگرینگــەكانب ــەبچوكــەن بابەت
ئێــوەدروســتدەبێــتكاتێــكجلەكانتــاندەخەنــەنــاوئامێریووشــككەرەوە
ــەژیانــیئێــوەدروســتدەبێــتكاتێــك ــەوەیدایبخــەن؟چجیاوازیــەكل ــەرل ب
ئــەمهەفتەیــەتیمــیوەرزشــیەكەتاننەیتوانــیســەربكەوێت؟هەمــووكاتێــك
هەفتــەیداهاتــووهەیــە.چجیاوازیــەكالیتــۆدروســتدەبێــتكاتێــكپاســت
لەدەســتدەچێت؟چجیاوازیەكالیتۆدروســتدەبێتئەگەرمیوەفرۆشــەكە

پرتەقاڵــیالنەمابێــت؟
بابەتــەبچوكــەكانفەرامــۆشبكــە،دەتوانــندەســتبەســەرهەمــووژیانــت
بگــرنئەگــەرگرینگیــانپــێبدەیــت،ناتوانیــتهەســتبــەباشــیبكەیــت.

»كاتێكدڵبەشێوەیەكیدروستبێت،
ژیانیتاكەكانیشگەشەدەكات.كاتێكژیانیتاكەكان

گەشەیكردژینیماڵەوەشرێكدەبێت،كاتێكژیانیماڵەوەرێك
دەبێت،ژیانینەتەوەشدەچێتبەڕێوە.وەكاتێكژیانینەتەوە
دەچێتبەڕێوە،لەجیهانئاشتیبەرپادەبێت.«

كونفوشیوس
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هیــچیەكێــكلەمانــەگرینگیــاننیــەلــەژیانــت!هیــچكامێــكلەمانــە!
هەســتە لــە پارێــزگاریكــردن بــۆ بكــە ئەمانــە بكــە! ئاســان ژیانــت
باشــەكانت.لەبــەرئــەوەیئەگــەربابەتــەبچوكەكانــتپشــتگوێخســت

ــت. ــتدروســتبكەی ــووشــتەكانیژیان ــۆهەم ــتبۆشــایەكب دەتوانی

مانایەكببەخشەژیان:
ئێوەمانەیەكببەخشــنەهەمووشــتەكانیژیان.هیچبارودۆخێكنەبەســتراوەتەوە
بــەبــاشوخــراپ،هەمــووشــتێكسروشــتیە.پەلكــەزێرینــەوتــەمومــژنــەباشــەو
نــەخــراپ،ئــەوانتەنیــاپەلكــەزێرینــەوتــەمومــژن.ئێــوەمانایــەكدەبەخشــنە
پەلكــەزێرینــەبــەوەیچــۆنهەســتیپــێدەكــەن.ئێــوەمانایــەكدەبەخشــنەتــەمو
مــژبــەوەیچــۆنهەســتیپــێدەكەن.ئێــوەمانایــەكدەبەخشــنەهەمــووشــتێكبــەو
رێگایــەیهەســتیپــێدەكــەن.كارنــەباشــەونــەخــراپكارتەنیــاكارە،
بــەاڵمچــۆنهەســتبــەكارەكــەتدەكەیــت،ئــەمكارەباشــەیــانخــراپبــۆ
ئێــوە.پەیوەندیەكانتــاننــەباشــەونــەخــراپ،تەنیــاپەیوەندیــە،بــەاڵمچۆنهەســت

بــەپەیوەندیــەكاندەكەیــتباشــەیــانخــراپبــۆئێــوە.
ئەگــەركەســێكئــازاریكەســێكیتــربــدات،یاســاییراكێشــانوەاڵمــی
دەداتــەوە.لەوانەیــەپۆلیــس،یاســا،یــانبــەهــەررێگایەكــیتــربێــتئــەو
شــتەوەردەگرێتــەوەكــەبەخشــیویەتی،بــەاڵمیــەكشــتگرینگــەلەگــەڵ
یاســاییراكێشــان،چدەبەخشــینئــەوەشوەردەگرینــەوە.ئەگــەرگوێــت
لــەوەبــووكــەكەســێكلەالیــەنكەســێكیتــرەوەئــازاردراوە،بەزەیــت
بــەوكەســەهاتــەوەكــەئــازاردراوە،بــەالمبریــارلەســەرهیــچكەســێك
مــەدە.ئەگــەربریــارلەســەركەســێكبدەیــتوەوابیربكەیتــەوەكــە
كەســێكیخراپە،ئــەوائێــوەخۆشەویســتینابەخشــن.وەبیركردنــەوەلــە
كەســانیتــروادانانیــانكــەخراپــن،ئێــوەشئــەوكاریگەریەتــانلەســەر
بــەخراپــیدەكــەن.هەرچیــەكببەخشــیوەریدەگــرەوە. دەبێــتهەســت
ئەگــەركەســێكتانالخــراپبێــتوهەســتێكیخراپتــانبۆیــیهەبێــت
لەبــەرئــەوەیكارێكیــانئەنجــامداوە،ئــەوهەســتەخراپانــەبــۆخۆتــان
دەگەرێتــەوە!بارودۆخــینەرێنــیلــەژیانتــاندروســتدەبێــت.هیــچهۆكارێــك

ــۆهێــزیخۆشەویســتی! ــەب نی
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خۆشەویستیوزەییجیهانە:
ــە ــانجگــەل ــەژی ــەل ــە.هیــچوزەیــەكنی هێــزیخۆشەویســتیبەرامبــەرینی
خۆشەویســتی.هێــزینەرێنــینیــە.لــەكاتــیكــۆندانەرێنــی»ئەهریمــەن«
ــان»دێوەزمــە«دەناســرا.بــوونبــەئەهریمــەنیــاندێوەزمــەمانایــیوایــە ی
بیركردنــەوەوهەســتینەرێنیتــانهەیــە.هێــزینەرێنــینیــە،تەنیــاهێــزی

خۆشەویســتیهەیــە.
هەمــووهێــزەنەرێنیــەكانكــەدەیبینیــتلــەجیهــانهەموویــان،هەموویــانلە
ئەنجامینەبوونیخۆشەویستیە.رەشبینیلەكەسێك،شوێنێك،بارودۆخێك،
ڕووداو،هەمــووكاتلــەئەنجامــینەبوونــیخۆشەویســتیە.هێــزیخەمخــۆری
نیــە:خەمخــۆریلــەئەنجامــینەبوونــیدڵخۆشــیە،هەمــوودڵخۆشــیەكلــە
خۆشەویســتیەوەدێــت.هێــزیســەرنەكەوتننیــە:ســەرنەكەوتنلــەئەنجامــی
نەبوونــیســەركەوتنە.هێــزینەخۆشــینیــە:نەخۆشــیلــەئەنجامــینەبوونــی
تەندروســتیە،تەندروســتیلــەخۆشەویســتیەوەدەبێــت.خۆشەویســتیهێــزی
ئەرێنــیژیانــە.وەهــەربارێكــینەرێنــیلــەنەبوونــیخۆشەویســتیەوەدەبێــت.
كاتێــكخەڵــكدەگاتــەلوتكەیــیبەخشــینیخۆشەویســتی،دەبیننبەخێرایی
رەشــبینیلــەجیهــاننامێنێــت.خەیاڵــیئــەوەبكــە!هەمــووتاكــەخولەكێــك
هەڵبژێــرەبــۆبەخشــینیخۆشەویســتی،خۆشەویســتیئێــوەجیهــاندەگەینێتــە
وگەشــبینی ئەوەیــەخۆشەویســتی ئێســتاكاتــی ترۆپكــیگەشــبینی!
ببەخشــین.ئەمــەبــۆژیانتــانبكــەن،ئەمــەبــۆواڵتەكەتــانبكــەن.ئەمــەبــۆ

جیهــانبكــەن.
زۆری وزەیەكــی ئــەوەی لەبــەر جیهــان، لــە هەیــە زۆرتــان وزەیــی ئێــوە

دەبەخشــن. خۆشەویســتی

»هەمووپرەنسیپەكانیبەهەشتوزەوی
لەناختاندادەژین.«

مۆرهیتۆشیبا
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خاڵەكانیوزە
*هەمــووشــتێكشــەپۆڵیهەیــە-هەمــووشــتێك!تەنانــەتئــەوهەســتانەی

كــەشــتەكاندەهێننــەنــاوژیانتــانهەمــانشــەپۆڵیئێوەیــانهەیــە.
*ژیــانوەاڵمتــاندەداتــەوە.ژیــانتێكــەڵدەبێــتلەگەڵتــان.هــەرشــتێك
ــك،كەســێك–هــەرشــتێككــە ــن-هــەرنیشــانەیەك،ڕەنگێ كــەدەیبین
گوێبیســتیدەبــن،هــەربارودۆخێــك،وەڕووداوێــك،لەســەرشــەپۆڵیئێوەیــە.
*كاتێــكهەســتبــەخۆشــیدەكــەن،وەئــەوهەســتەخۆشــەتانپاراســت،ئــەوە
تەنیــاخەڵكــیدڵخــۆش،بارودۆخــەكان،ڕووداوەخۆشــەكاندێنــەنــاوژیانتــان.

*بیــرلــەوشــتانەبكــەوەكــەخۆشــتاندەوێــت،وەبیكــەبــەســیمبوڵی
هێــزیخۆشەویســتی،هەركاتێــككــەســیمبوڵەكەتدەبینیــتیــانگوێــت

لــێدەبێــت،ئەمــەمانایــیوایــەهێــزیخۆشەویســتیلەگــەڵئێوەیــە.
*هێــزیخۆشەویســتیلەســەروویخۆتــاندابنێــنبــۆهــەركارێــككــە
ــە ــتب ــەباشــیدەچێ ــكب ــەوەبكــەكــەهەمــووكارێ ــیئ دەیكــەن،خەیاڵ
ــەر ــانكــراب ــدبۆت ــانچەن ــەناخت ــەخۆشەویســتیبكــەنل ــوە،هەســتب ڕێ

لــەوەیهــەرشــتێكبكــەن.
*هەمــوورۆژێــكپرســیاربكــەن.كاتێــكپرســیاردەكــەن،پرســیارێك

وەربگــرن. وەاڵمەكــەش پێویســتە وە دەبەخشــن،
*هێــزیخۆشەویســتیوەكیارمەتــیدەربەكاربهێنــنبــۆهــەركارێــك
كــەدەیكــەنلــەژیــان.هێــزیخۆشەویســتیوەككەســێكییارمەتیــدەرە،

بەرێوەبــەریپارەكانتانــە،تەندروســتیتانە،پەیوەندیەكانتانــە.
*هێــزیخۆشەویســتیبەرامبــەرینیــە.هیــچوزەیەكــیتــرنیــەلــەژیــان
جگــەلــەخۆشەویســتی،هەمــووشــتەنەرێنیــەكانكــەدەیبینــنلــەژیــانلــە

ئەنجامــینەبوونــیخۆشەویســتییە.

»پرسیارئەوەنیەكە
ئێوەبەردەوامدەبنیاخودنا،پرسیارئەوەیەچۆن

خۆشیلێدەبینن«
رۆبرتشاسمان
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وزە و ژیان

ــەوە ــیئ ــنخەیاڵ ــە.دەتوانی ــینی ــەوەبــكاتكــەبوون ــیئ ــتخەیاڵ یناتوانێ
بكەیــنكــەلەشــمانبــەتــەواویتوانایــیژیانــینەبێــت،بــەاڵمبــەشــێوەیەكی
ســادەناتوانیــنخەیاڵــیئــەوەبكەیــنكــەبوونمــاننەبێــت.لەبەرچــیوابیــر
ــاننەبێــتلەبەرئــەوەیئەمــە دەكەینــەوە؟ناتوانــنوابیــربكەنــەوەكــەبونت
ئــەوەبكــەن، بتانتوانیایــەخەیاڵــی نەبێــت!ئەگــەر بونتــان مەحاڵــەكــە
دەتانتوانــیدروســتیبكــەن.وەئێــوەهەرگیــزناتوانــندروســتیبكــەن!ئێــوە
ــە ــوەبەشــێكنل ــەوەیئێ ــەرئ ــوەهــەرهــەنلەب ــكهــەن،وەئێ هەمــووكاتێ

دروســتكراوەكان.
ــی ــەبابەت ــەشناچێت ــت؟ل ــككەســێكدەمرێ هەروەهــاچــیروودەداتكاتێ
نەبــوون،لەبــەرئــەوەیشــتێكیوانیــە،بەڵكــوتوخمەكانــییــەكدەگرێــت.
بوونــیشــتەكانیناختــان–راســتیئێــوەن.ووشــەیی»بــوون«بــەئێــوەدەڵێت
كــەئێــوەهەمــووكاتهــەن!ئێــوەمــرۆڤنیــن،بەڵكــوئێــوەبوونەوەرێكــی
نەمــرنبــەشــێوەیەكیكاتــیلــەلەشــیمــرۆڤدان.ئەگــەرئێــوەهیچــیتــر
نەبــن،بۆشــاییدروســتدەبێــتلــەگــەردوون،وەتــەواویگــەردوونتووشــە

بۆشــاییبەتــاڵدەبێــت.
تاكــەهــۆكاریئــەوەیكــەنەتوانــنســەیریبوونتــانبكــەندوایــیئــەوەی
كــەلەشــتاننامێنێــتئەوەیــەئێــوەناتوانــنســەیریشــەپۆڵیخۆشەویســتی
ناتوانــن ببینــن، وەنەوشــەیی تیشــكیســەرووی ناتوانــنشــەپۆڵی بكــەن.
دروســتكراوە. شــەپۆلی بەرزتریــن كــە ببینــن، خۆشەویســتی شــەپۆڵی
شــەپۆڵی بــە بــگات ووردی بــە نەیتوانیــوە زانســتی ئامێــری گەورەتریــن
خۆشەویســتی.بــەاڵمئەوەتــانلەبیربێــتدەتوانــنهەســتبــەخۆشەویســتی

»ئێوەهۆكارنینبۆهیچشتێكتەنیا
سوپاسگوزاریوخۆشی«
بودا
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ــێ ــنهەســتیپ ــندەتوان ــەوەئەگــەرنەتوانــنكەســێكببین ــەرئ بكــەن،لەب
بكەنبەشــەپۆڵیخۆشەویســتی.ناتواننهەســتبەخەمیكەســێكبكەن
ئەگــەرشــەپۆڵەكانتانكــراوەنەبێــت،بــەاڵمكاتێــكشــەپۆڵیخۆشەویســتی
وسوپاســگوزاریتانزۆربــەرزبێــتدەتوانــنهەســتیانپــێبكــەن.ئــەوان
هەرگیــزلــەئێــوەدوورنیــنهەرگیزیــشلێتــانجیانابنــەوە.هەمیشــەبــە

هەمــووشــتەكانیژیــاندەبەســترێنەوەبەهۆیــیهێــزیخۆشەویســتی.
بەهەشتلەناختاندایە:

تێكســتەكۆنــەكاندەڵێــن»بەهەشــتلەنــاوخۆتــاندایــە«وەئــەوشــتەی
كــەباســیلێــوەدەكــەنشــەپۆڵیبوونتانــە.كاتێــككــەئادەمیــزاددنییــا
جــێدەهێلێــتدەچێتــەبەرزتریــنشــەپۆڵیخۆشەویســتیپــاك،لەبــەرئــەوەی
ئەمــەشــەپۆڵیبوونــە،لــەزەمانــیكۆنــدائــەوبەرزتریــنشــەپۆڵیپاكــەپێــی

دەوتــرابەهەشــت.
بــەاڵمبەهەشــتبــۆئێوەیــەتــالــەمژیانــەبیدۆزنــەوە–نــەككاتێــكلەشــتان
ــەڕاســتیدا ــن.ل ــەوە،كاتێــكلەســەرزەوی ــرەبدۆزن ــابەهەشــتلێ ــت.ت دەمرێ
تــا بوونتانــە، شــەپۆڵی بەهەشــت ئــەوەی لەبــەر دایــە. لەناختــان بەهەشــت
بەهەشــتلــەزەویدابدۆزنــەوەبۆئــەوەیبژیــنلــەمژیانــەلەســەرهەمــان

شــەپۆڵیبوونتــان–شــەپۆڵیخۆشەویســتیپــاكوخۆشــی.
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خۆشەویستیبۆژیان:
ئێــوەبوونێكــینەمــرن.ئێــوەهەمــووكاتلــەجیهانــنبــۆئــەوەیهەمــوو
شــتێكتاقــیبكەنــەوە.شــتێكنیــەبــەنــاوینەبوونــیكاتلەبــەرئــەوەی
ئێــوەدەتانەوێــتتاهەتــاهەبــن!زۆرسەركێشــیلــەمێشــكیئێــوەدایــەلەبــەر
ئــەوەدەتوانــنزۆرشــتتاقــیبكەنــەوە.نــەكتەنیــاسەركێشــیەكانیزەوی،
ــە ــوێل چونكــەكاتێــكدەســتتانبەســەرزەویگــرت،سەركێشــیەكین

جیهانێكــیتــردەبینــن.
گەلەســتێرەكان،دووریــەكان،وەژیانێكــیتــرهەیــەكــەئێــوەئێســتا
ناتوانــنخەیاڵیشــیبــۆبكەن.بــەاڵمدەتوانیــنهەمیــانتاقــیبكەینــەوە.

لەبــەرئــەوەبیــرلــەوەبكــەوەبــەدەرلــەهەمــووئــەوپێشــهاتانەشــتیتایبەتــی
زۆربچــووكهــەنكــەزۆرتایبەتــنلــەوەیكــەئێــوەدەیزانــنلەســەرخــودی
خۆتــان؟بیرتــانلــەوەكردۆتــەوەكــەئێــوەزۆربەنرختــرنلــەوەیكــەبیــری
لێدەكەنــەوە؟ئێــوە،هــەرتاكێــككــەدەیزانــن،وەهــەركەســێككــە

ژیابێــتكۆتاییــاننیــە!

مەبەستیژیانتان:
ــنخۆشــی ــەگەورەتری ــرل ــە،وەچــۆنبی ــوەخۆشــیبینین ــیئێ مەبەســتیژیان

ــەوە؟بەخشــین! ــاندەكەن ژی
گەورەتریــنخۆشــیژیــانبەخشــینە،هەمــووكاتدەبێــتتێبكۆشــنبــۆ
ژیانتــان.ژیــانپریەتــیلــەكێشــەییــەكلــەدوایــییــەك،وەكاتێــكپێتــان
ــی ــرتێبكۆشــنوزەحمەت ــارواتدەبێــتزیات ــەباشــین وابێــتهیــچشــتێكب
زۆرتــرببینــن.گەورەتریــنخۆشــیژیــانبەخشــینە،وەتاكــەشــتبتوانــن

بیبەخشــنبریتیــەلــە–خۆشەویســتیتان!
خۆشەویســتیتان،خۆشــیتان،گەشــبینیتان،سوپاســگوزاریتان،راســترینوبێ
كۆتاتریــنشــتیژیانتانــە.گرانبەهاتریــنشــتلــەژیانتــانوەكخۆشەویســتی
ناختــانبــەنــرخنیــەبۆتــان!باشــترینشــتببەخشــن.خۆشەویســتیببەخشــن
ــۆڕادەكێشــێت ــانب ــەشــتەبەنرخەكانت ــسوای ــەوەیوەكموگناتی ــەرئ لەب
لــەژیــان.وەژیانتــانبــەگرانبەهاتــردەبێــتلــەوەیبیــریلێدەكەنــەوە،
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لەبــەرئــەوەیكاتێــكخۆشەویســتیدەبەخشــن،هەمــوومەبەســتەكانیژیــان
بەدەســتدەهێنــن.كاتێــكخۆشەویســتیدەبەخشــنزۆرزیاتــروەردەگرنــەوە
لــەوەیكــەبەخشــیوتانە،بەالچــمدەبیچــتخۆشەویســتیەكیبــێســنوور

ببەخشــن.
ئیــوەبــەخۆشەویســتیوەهاتونەتــەئــەمجیهانــە،وەتاكــەشــتەلەگــەڵخۆتــان
هێنابتــان.هەمــووكاتشــتیبــاشهەڵبژێــرنتــاهەســتبــەباشــیبكــەن،
ــوو ــەوە،وەهەم ــاكدەبێت ــانڕوون ــەجیه خۆشەویســتیببەخشــن،لەگــەڵئەم
ئــەوشــتانەیكــەخۆشــتاندەوێــتوخەونــیپێــوەدەبینــنبەدواتــاندادێــن.
ئێــوەگەورەتریــنهێــزیگەردوونتــانهەیــەكــەلــەناخــیخۆتــاندایــەوە

لەگــەڵئــەودا،ژیانێكــینایابتــاندەبێــت!
وزەلەناخیخۆتاندایە.
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سەرەتای دەست پێكردن

خاڵەكانیوزە:
*ئێــوەهەمــووكاتهــەنوەهەمــووكاتدەبــنلەبەرئــەوەیبەشــێكنلــە

دروســتكراوەكان.
*ئێــوە،هەركەســێكیتــر،وەهەركەســێكیتــركــەژیابێــتكۆتایتــان

نایەت!
*بــۆدۆزینــەوەیبەهەشــتلــەزەویدادەبێــتبــەوجــۆرەبژیــتلــەژیــانكــە

لەســەرهەمــانشــەپۆڵیبوونتــانبــن–خۆشەویســتیپــاكوخۆشــی
*گەورەتریــنخۆشــیژیــانبەخشــینە،لەبەرئــەوەیهەركاتێــكدەبەخشــیت،

زیتــرتێدەكۆشــنبــۆژیــان
*خۆشەویســتیتان،خۆشــیتان،گەشــبینیتان،سوپاســگوزاریتان،راســترین
وەك جیهــان شــتەكانی ژیانە.گرانبەهاتریــن شــتی كۆتاتریــن بــێ و

خۆشەویســتیناختــانبــەنــرخنیــەبــۆئێــوە.
*خۆشەویســتیببەخشــنلەبــەرئــەوەیوەكموگناتیــسوایــەهەمــووشــتە

ــۆڕادەكێشــێت. ــانب بەنرخەكانت

خواستیمنیۆئێوەوبۆجیهانئەوەیەكەوزەخۆشەویستیوخۆشی
بهێنێتبۆتەواویببونتان.
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پێویستەئێوەژیانێكینایابتانهەبێت!

ــۆبخەمــەڕوو. ــانب ــەمــندەمەوێــتڕێگاكانــیژیانێكــینایابت ــەمكتێب ل
ــن. ــانبزان ــارەیژی پێویســتەزۆرشــتدەرب

لــە لێدەكەنــەوە،هــەركــە بیــری ئێــوە لــەوەیكــە ژیــانزۆرســادەترە
ڕێگاكانــیژیــانووزەیناختــانگەیشــتنوخەیاڵەكانتــانتاقیكــردەوە

_ژیانێكــینایابتــاندەبێــت.

بهێڵندەرئاساكانیژیانتاندەستپێبكات
وزە




