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  !کمین همیش ڕاستن

The minority is always right!  
Minoriteten har altid retten!  

  

  

   نی ئیبسن، ل شانۆگری دوژمنی گلوتکال گ
  

  .Quoteو ب ئینگلیزیش   sitat، ک ب نرویجی پیدەگووترتڕستان، یان وتانگئم 
ەرگیراون و لسر شۆستی و )1906 -1828( هنریک ئیپسنل تکست شانۆییکانی  ڕستن، 69 تکا

  .ب متاڵ نووسراون »کارڵ یۆهانس«شقامی 
قاوەخانی «ردەم سیتاتکان لسر شۆستکی ب. لۆیشقامی کارڵ یۆهان، شقامی سرەکی شاری ئۆس

کۆتاییان  »ئیپسنی شقام«وە دەستپدەکن و لسر شۆستکی بردەم کۆن ماکی ئیپسن، ل  »گراند
دەکوت دەستڕاستی کۆشکی پادشا،  کانی ئۆسلۆ وگرانبها »شوق/ فالت«ئو کۆنما، ک یکک ل . دت

  . کراوە ب مۆزەخانی تایبتی ئیپسن
. ئو کسانی ختی ئاشتی نۆب، وەردەگرن؛ لم هوتل میوان دەبن. گراند، هم قاوەخانی و هم هوتل

  . م قاوەخانی دانیشتووەی نیوەڕۆ، ل 12ئیپسن، ل ساکانی کۆتایی تمنیدا، هموو ڕۆژک، سعات 
  

  دوژمنی گل
 ل، لری دوژمنی گی  شانۆگدا نووسراوە 1882سا. ستی ئوه باس ل ،شانۆیی ی ) ڕەوشتی(م دەقمۆرا

بڕوەبرایتی ( دەوەستتوە، ی گندەڵدەکات دژ ب سیستمک )پیشکی پزیشک( و ئتیکی کسک
یان بخات مترسییوە و یک لپناو دەسکوت و قازانجدا سناکاتوە ژیانی هاوشار )شارەوانی شارۆچکیک
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 یوەندییپ کانیشئامادەشزانییتی و خمرۆڤای ر پژ بخات ،و ئامانجبۆ ئ !  
 کۆینوە و پشکنین، بۆیلانگکانی ئو شارۆچکیی، دوای ستۆکمان، پزیشکی برپرسی حمام و ملو

مرۆڤ توشی نخۆشی  رە بکتریایکی تدای،ۆان، جنگادەردەکوت، ک سرچاوەی ئاوی ئو حمام و ملو
ئو  دەکات داوا  کهپزیشک. درەنگ دەردەکونکانی ئو نخۆشیی، زۆر ن؛ بم کاریگریدەک کوشندە

ئم شونان، هم شونکاری گلک کسی دانیشتوانی شارۆچککن، هم سرچاوەی داهات  .شونان دابخرن
ککی زۆریشن بۆ شارەوانییو باج.   

ت، واز لو داوای بھنت و ، هودەدات براکی قایلبکایبرای پزیشکک ، کی ئو شارۆچکی -شارەوان 
،شت کنقخوش، نکبۆ شارۆچک بۆ شارەوان و ن بۆ خۆی، ن ن!  

گر حمام و ملوانگکان . گرچی دەشزانت یکمین کس خودی خۆی زیاندەکات. ستۆکمان، قایلنابت
  .ی، پانرتی، ک پداگری لسر داواکی بکاتبم ڕەوشتی پیشک. دابخرن، ئویش بکاردەبت

مترسی ئو ئاوە پیس بۆ خکی ڕوونبکاتوە،  ل کۆبوونویکدا دەیوت. ستۆکمان لسرکار دەردەکرت
نانم تتا کۆڕەب کرێ نادەنکیشی بکت، هۆتستدا ببی ت.    

 ،یکی شارۆچکرگورەی ستۆکمان، مامۆستای فگ نکچرکار دەردەکسویش لئ.  
  :تۆکمان دەتل یکک ل دیالۆگکانی شانۆگرییکدا، س

 ))زترین پیاو لهدادونیا بو پیاوەیئ ، .نھایتخۆی ب ک(( ! 
((Den sterkeste mann i verden, det er han som stå mest alene.)) 

 ((The most powerful man in the world, it is he who most stand alone.))  

  چند پرسیار
- میشه مینک ،قن ئایا ڕاستر هس؟ڕاستن، یان ل  
  ئایا ئوانیش ڕاستن و لسر هقن؟. دزان، مرۆڤکوژان و تیرۆریستانیش، کمینن -
کسکان  گر وەمی ئم پرسیارە، نخر بت؛ دەتوانین بین، ڕاستی و هق، ڕژەیی و بگورەی بارودۆخ  -

  و کات و شون، دەگۆڕت؟
- رچی لت، گر بگووترت ڕاستی هت؟ دەببشدا نسانی دیکرژەوەندی خۆمان و کب  
   دەبت ڕاستی هر بگووترت، گرچی ژیانی خۆمان و کسانی دیکش بخات مترسییوە؟ -
  ئایا خکی همیش حزدەکن گویان، ل ڕاستی بت؟  -
- ،؟ ئایا ڕەوایرپژ نکان بخرتییمرۆڤای یوەندییرژەوەندیدا، پناو بپل ،یان ڕاست  
))یو شارۆچکدەستانی ئدیدی کارب ر لبزانین گ ه ستی ستۆکمان بووانین و هو ب((  
  ەفتاری خۆیتی؟ڕئایا هر کسک خۆی برپرسی دید و هسکوت و  -
  ))!رسی دید و هوستی باوکی نیی؟دەردەکرت؛ خۆ ئو برپکچکی ستۆکمان لسرکار ((
  یک بکات، کسانی نزیکی ئو، باجی ئو هی بدەن؟ه یکک ئایا ڕەوای، گر -
  ئایا ئیپسن، دەیوت لڕگی ئم شانۆگرییوە دژایتی دموکراتی بکات؟  -
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))پرینسیپی سییاری زۆرینموکراتی برەکی د. تبقن: م ئیپسن دەر هسل میشه مینک!((  
  ئایا زۆرین هر بیارک بدەن، ئیدی بیارکی ڕاست، یان لسر هقن؟ -
دموکراتی فۆرمکی، یان شوازکی ڕەوای بۆ بڕوەبردن و  گر زۆرین ڕاست نبن و لسر هق نبن؛ ئایا -

  حوکمکردن؟
  !ک خۆی بتنھای. بهزترین پیاو ل دونیادا، ئو پیاوەی: دەتیی شانۆگرییکدا ستۆکمان ل کۆتا

  ئایا ڕاست، کسی تنھا کسکی بهزە؟ چۆن ؟ -
  
  

  
Henrik Ibsen 
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