
  فه لسه مندایی و فه
 

 1یلی ڕبوار سیوه
 

ڕۆحكی  چاالآی و پرسیاری مرۆڤكی آامی عاق و ژیرن به  ك بن، جۆركن له رچییه هه  فه لسه آانی فه پرسیاره
و   وه شی پشووتره به دوو  ندی به یوه په  م له ڕوو، به  مه بخه  وه یه باره م رنج له سه  ندێ دا هه شه م به وت له مه ده.  وه مندانه

 .شی داهاتوودا به  له  ئامانجی وتووژی دیكه به
ر خۆشویستنی  سه ی له آه ره وهه ی جه و چاالآییه ویستی بۆ زانین، ئه خۆشه  له  بریتیه ، فه لسه ی فه ریانه وهه تی جه سه خه

ی  وه آان و گۆڕینه ی گركوره وه آان، آردنه سكه رته ودا به وی فراوانكردنی مه هه  له  آه بت، چاالآییه  وه زانینه
  .آتری ری یه فه هاوسه  بنه ده  شهمی بۆ هه  ،فه لسه مندای و فه  دایه لره. ندی هه ڕه فره  به  ندیدایه هه تاآه
بۆ  ڵیستی منداو خۆشه. ترین دۆخی ئاسایی و سرووشتین سته رجه مدا به دوای وه ڕان به منداییدا گومان و پرسیار و گه  له
 . آانیدا ی گومانه وه واندنه دوای پرسیار و ڕه وام به رده ڕانی به ن بۆ گه آه لكشی ده بوون و فراوانكردنی دنیای خۆی، په وره گه

نییه  هیچ شت  بوونه ڕان و عه م گه ا لهدمنداای ئه وه ئه  ، چونكه وه ز بكاته پاشگه  وداكو ی آه وه ، وكی منداژی لتوور
وشتی قۆناغی آات، ئاواش دژی سر رآوت ده یی سهو مندا  وه دنیای منداه  خرته ده ست ، ده وه هۆیه تیایدا و به  آه، پویسته
  پویست له  دی، به  و بھنته  و خۆی بناس  رببێ دا خۆی ده و قۆناغه توانت له ر نه گه ئه  ، آه ی مرۆڤه مندایانه
ر  گه ئه  ، چونكه ناگرێ ستی لھه ئاسانی ده  بت و به دیھناندا ده ربین و خۆ به وی خۆ ده هه  ندا له مه ی ته آانی دیكه قۆناغه

بووی  خۆنه بت و مرۆڤكی ناآام و نائومد و بوابه تی ده ناخی خۆیدا دووچاری ناآۆآی و دژایه ڵ گه له  وه بكا ئه  و آاره ئه
 .  چ رده لده

 
 

  .زرنین دابمه  فه لسه مرۆڤ و فه تی مندایی آایه تای حه ره سه  وه ی خواره مجۆره بهڕن  لگه
و تا   بۆ دوای دواوه  آات:  آیم گوتویانه زموون و حه ئه  و به  داستانبژانی دنیادیده

جیھانكی پ   تاوه ره تای سه ره سه  بینین له بوانین، ده یاڵ ستترین شونی ناو خه ده وورهد
دیار  به  وه یانی مژووه به ره مومژی به و ته ناو ئه و له  وه و آاته و مرۆڤ له  یه مومژ هه ته
.  وه اتهبیر بك  توان ، یان ده وه آاته بیر ده و بت ئه دی هدی بۆی ئاشكرا دهه  ، آه وێ آه ده

  وه آاته بیر ده  آه  ،وێ آه دیار ده مژوودا به  له  وه وآاته مرۆڤ له بین  یان ڕاستتر وایه
  وه وته واوی به ته به  آه مه ی ته وه ر له به  و تۆزقا  و ڕووداوه پش ئه  م آه.  یه وه ره ركی بیرآه وه و بوونه ی ئه وه له
  ژیا، آه داریدا دهڕ رت و باوه و نه  فسانه ناو دنیای ئه ، مرۆڤ له)یانزانین ی تا ئستا ده و ڕاستیانه موو ئه هه  ستوو به پشتبه(
ری و  وه نی یاده خاوه  یكردنه ی و ده آۆمه ناو ژیانكی به  آرده یان ڕاپچ ده ش ژیانی باو و باپیرانی ئمه مانه موو ئه هه
تی  كو مرۆڤایه ، به داوه ڕووینه  وه آه مومژه ی ته وه وینه پش ڕه له  م نیا آه ر ته هه  مه م بگومان ئه به. ی آۆمه ستكی به آۆنه
وی  ی بوونی ئه ستی چوارچوه و ژیانی آۆنه  وه ته ی خۆیدا ماوه ستانه مان ژیانی آۆنه ناو هه آی دوور و درژ له یه ماوه
تیایدا   آه  ك نییه یه ده ستنیشانكردنی وردی آاتك و ڕۆژك و سه ده  ستی منه به دا مه ی لره وه ئه.  ستنیشان آردووه ده

و   آه مومژه ی ته وه وینه ختی ڕه وه قۆناغی گۆڕانكاری و ساته  به  دانه نیا ئاماژه كو ته ، به وێ آه دیار ده وودا بهمژ  مرۆڤ له
آات،  ده  وه بیرآردنه  ست به تیایدا مرۆڤ بۆخۆی ده  آه ،ژیانك. ی مرۆڤ شیارانهۆهو   ستپكردنی ژیانكی ئاگایانه ده
 . ی خۆی وه ره ده  له  شتكه  وه آاته ی بیری لده وه ئه  شزان و ده  وه آاته و بیر ده ئه  آه  زان ده

                                                 
و » ولر ، کوردسـتان هـه2008ی موکریـانی  وه و بوکردنـه  وه ی تۆژینه زگه ، ده فه لسه فه  ترسان له«کتبی   له  شه دوو به  ته م بابه ئه 1

، 2006نــدان، چــاپی  ی خه زگــه ی ده وه و بوکردنــه نتازیزی خــواردن، چــاپ فــه«کتبــی   شــک لــه به  لــه  میش بریتییــه تی ســھه بابــه
 »سلمانی

 



ی مرۆڤ  آاته و ئه: ش بین وه شتوانین ئه ماندا ده آه ته آایه ی حه درژه  له
ر  ، پالندانه ریه وه هن یاد ، خاوه ره زموونكه ، ئه یه وه ره سكی بیرآه آه و تاآه زانت ئه ده

ك بۆ  پانتاییه  بته دا ده م مرۆڤه می ئه رده به  جیھان له  وه ، ئه ره دانه رنامه و به
ركی  وه بونه  بته مرۆڤ ده  وه لره.  وه لیبكۆرته  ب ده  آه ،ودابوون ڕان و عه گه

خودی   بته ده  وه توژینه ،و آانی ئه چاالآییه  شك له به  بته ده  وه توژینه. ر توژه
 . انهژیانكردنكی مرۆی

و  ، به پژێ زمانی ده  ر آه ویش هه دات و ئه ده رهه سووف سه یله فه  ئیدی مرۆڤه
،  ابآر ی لنه وه ی توژینه و ژیانه ئه« تنفئاخا  تی، دته رستۆ گوتویه ی ئه جۆره

 .»زموونكردن نییه شایانی ئه
ڕوو   ن آه ده ڕووده  و جۆره آان به بۆچی شته:  پرس دواجار ده  یه م مرۆڤه ر ئه هه
 ن؟  ده ده
آات و  الی مرۆڤ ده رسووڕمانكی بونیادی، له سه  ت له الله ش ده م پرسیاره ئه
  وه وآاته مرۆڤ له.  وه م بدرته وه  و پویسته  وێ یه ش ده رسووڕمانه و سه ئه
  وێ یه ئارام بت و ده  ، ئیتر مرۆڤ ناتوان چاالآیی مرۆڤانه  له  ش به  بته ویستی بۆ زانین ده ت و خۆشهبزان  وێ یه ده

آات و  ده  شه ر گه وروبه ش ناسینی سرووشتی ده مجۆره به.  آار بھن بواری پراآتیكیدا به  شی له آه بزانت و زانینه
و  ش له مه موو ئه تایی، هه ره آنیككی سه ر بۆ دروستبوونی ته هانده  بته ده پاشانیشدا هدی هدی  و له  ستن ده ره په

 ؟ ی ژیانی مرۆییه شایسته  بكات، آه  و ژیانه تی ئه توانت خزمه ییدا ده بواری آرده  ئاخۆ چۆن زانین له  آه ، وه یه ڕوانگه
  یزانیبا آه ر مرۆڤ نه گه ر مرۆڤ و ئه سه  ته آردایه نه ریی آی آاریگه ره ر جیھانی ده گه دا ئه ده ش ڕووینه مه بگومان ئه

،  گۆڕێ و ده كو ئه ، به توو نییه قھه ستاو و ڕه گۆڕ و وه ركی نه وه و بوونه ئه  آه  وێ آه رده ش بۆی ده مه و به  قابیلی آارتكردنه
 . وه دا نامنته ك چوارچوه یه  آات و له ده ڵۆجموج

 : ش ڕوویانداوه ماندا دوو شتی دیكه آه ته آایه ی حه درژه  ، له وه ریبیش به آردن و هاوته شه گهوتی  م ڕه هاوآات به
ی مرۆڤ، پاشانیش مرۆڤ  وه ر ناخ و ناوه سه  آاته ریی ده ڕا دت و آاریگه وه ره ده  ر له تا هزكی آارلكه ره آو گوتمان سه وه
  له  آه ، یه و شته ش ئه مه ئه.  رببێ و خۆی ده  وه ره ده  بته  وێ یه و ده  یدایهو ناخ  وه ناوه  شتكیش له  آات، آه ستده هه

و   بێ رده آاندا، خۆی ده وت و پاشماوه شكه ر دیواری ئه ی سه ونه  آاندا، له ما و جادووه سه  آان و له گۆرانی و ئاوازه
 . دوایین  وه یه رهبا ر و پشتر له هونه: ین پی ده  آی گشتی ئمه یه شوه به
 .م بوو آه ڕووداوی یه  مه ئه

،  وه شیاری و ئاگاییهۆیی ه م قۆناغی آۆرپه آه یه  له . وه آردنه شه و گه  وه خودی بیرآردنه  به  یه ندیی هه یوه په ،م ڕوداوی دووه
آان و  تاییه ره سه  تبینكردنه  له ، جریدیانه ربینی ته آانی ده زاره هه  به زار ی هه ڕگه  و هزرین خۆی له  وه بیرآردنه

رسووڕمان و  مین سه آه یه  ، له وه آانییه مین ڕامانه آه یه  مرۆڤ له. آات ، ئاشكرا ده وه آانی مرۆڤه ساده  رگرتنه وه  سته وه هه
و ئایا   وه آاته و چۆن بیرده و ئه  چۆنه  وه ئاخۆ بیرآردنه ، وه ته ی آۆیوه وه ، له وه آانییه آردنه و ئاشكرا  وه دانه هه رده و په  خورپه
 مھنانیاندا بین؟ رهه وی به هه  ر نین، ئایا نابت له گه ؟ ئه وه ینه ن چۆن بیر بكه ن فرمان بكه لك هه یاساگه

  آهن، ده ده رهه سه  آراوانه رۆنهآۆنت  و آشه موو ئه نگاوی مرۆڤدا بۆ پرسیارآردن، هه مین هه آه یه ڵ گه ش له مجۆره به
آات،  پرسیار ده  وه هۆیه تیایدا به  آه،ی مرۆڤ آییهم چاال ، ئه وه شه وآاته له.  یه هه  وه پرسیارآردن خۆیه  ندییان به یوه په

 . ویستی بۆ زانین فیلۆسۆفیا، خۆشه:  گوترێ پیده
 

 : توانین بن ، ده وه ینه بكه  آان زۆر ساده شته  ، آه) وه وته وا بكه  چ ی تدهرم  به(،  وێ ی بمانه وه ئه  ب به
قۆناغی   شیاریی مرۆڤ لهۆی، مژووی ه آۆمه  شیاریی بهۆقۆناغی ناه  لهو ڕزگاربوون   آه مومژه ی ته وه وینه دوای ڕه

  وه مووشیان پكه یان و هه آه ریه هه  ، آه گرێ خۆی ده ربین و زمانپژان له ی خۆده وت و ئاراسته ڕه  تایی خۆیدا س ره سه
 .ر ، زانست و هونه فه لسه فه:  وانیش بریتین له تی و ئه یی مرۆڤایه نووآه تی هه لتوور و شارستانیه ما بۆ آه بنه  بنه ده



ڕینی  ی تپه نهمیا  زیی مرۆییدا له هگ ی ڕه شه وی گه ڕه  ن له آه ك ده ستنیشانی گۆڕانكارییه ، ده وته و ڕه  ئاراسته  م س ئه
  وه ییه هآۆم شیاریی بهۆاغی ناهقۆن  تیایدا مرۆڤ له  مكه رده ش سه وه و ئه »فیلۆگینی«  گوترێ پیده  آه آاندا، مه رده سه
  دان به ین و بۆ درژهیانزان ی ده گشتیانه  و زانیاریه ی ئه ڕوانگه  ر له گه م ئه به. ی آۆمه شیاریی بهۆبۆ ه  وه ڕته په ده
رمان  ، سه وه یه»ئۆنتۆگینی«ی  ڕوانگه  له  ین، واته ی مرۆڤیش بكه سیانه آه آردنی تاآه شه ماشای گه مان، ته آه ته آایه حه
 !.یدا؟ سیانه آه ی تاآه شه ی مرۆڤ و گه زیانه گه ی ڕه شه نوان گه  له  یه ی چ لكچوونك هه وه له  سووڕم ده
 

آات و خۆی  ده وت و جموجووڵ سوآه هه  ئاگایانهآی گشتی، نا یه شوه نیدا، به مه می ته آه سای یه  دوو بۆ س  له منداڵ
الی  ر له رسووڕهنه آی سه یه شوه به زمان  آه، دایه نه مه و ته نی ئهآا آۆتاییه  نیا له ته  وه آی گشتی ئه یه شوه به.  بێ رده ده

  دایه ئالره. آات عبیریان لده و ته  بێ رده آان ده ون و وناآردن و بیرۆآه و خه  هنرێ آار ده ت و بهآا ده  شه مندا گه
آانی  نیا وشه ته  وه ن، یاخود ئه آه فراوانده آانن دنیای منداڵ و چیرۆآه  سانهف ت و ئه آایه حه  وه ئایا ئه: بپرسین  آرێ ده

 پشتر زانیونی؟ منداڵ  آهی  و شتانه ربی ئه ده  بنه زمانن ده
آی  یه شوه دوای ناسینی جیھاندا به  به ودابوونی منداڵ ساندا عه  س نی مه ری آۆتایی ته وروبه ده  و له  و قۆناغه پاش ئه له

  ت به باره پرسیار سه. دۆخی پرسیارآردن  وته آه ، ده وه رسووڕمان و تبینیكردنه دۆخی سه  آات و له ست پده جیدیتر ده
 ! آات ده مانادارترین و قووترین شت چۆڵ  بماناترین شت شون به  وه شه وی و ئاسماندا و لره نوان زه له  موو شت هه
ر  هه. تی پرسیار ڕزگار بكات سه ده  خۆی له  نیه  و هیچ شت  ناناس  هیچ سنوورێ ،ودابوون رسووڕمان و عه سه

آردن و یاریی و  قسه  رخۆوه به وریتكردن، له  ك گۆرانیگوتن و وریته آانی وه چاالآییه  دا آه م قۆناغه و له  شدایه ئالره
م  له ر منداڵ گه ئه. ن آه ستپده ی دهچی  ، به وه یكردنهیی و السای سته ی جه آی دیكه یه ر جووه ما و هه آردن، سه ونه

، ) وه آانه دنیای منداه  نه خه ست نه آان زۆر ده وره گه  آه، ب ده  وه ش به مه ئه(  آرێ نه رآوت و سه  پنرێ چه دا نه قۆناغه
و   وه ریقكردنه جیاتی سزادان و ته  هو ل  خس ربینی بۆ به و بواری خۆ ده  و پشتیوانی لبكرێ  كو ڕنومایی بكرێ به

ربین  ندین شوازی خۆده چه منداڵ  زان رخوا ده هه  وه ، ئه  بكرێ گه و گفتوگۆی له  و هانبدرێ  ڕووشكاندن، پاداش بكرێ
 .  وه دۆزته ده

 
تای قۆناغی ژیانی  ره سه  له منداڵ: ر بین گه ، ئه ن گوتووهئایا زۆرما  م قسانه دوای ئه
ڕاستیدا پژان جوانترین   له(گۆ   و دته  پژێ زمانی ده  آه  وه آاته و ی خۆیدا، له ئاگایانه

ئاشكرا   و ڕاستییه ، ئه)نستما رده به  مان خستوتیه آه زمانه  آه  م بارودۆخه له  عبیره ته
 ؟  یه ر هه و زانست و هونه  فه لسه فه  و پویستی به ئه  آه، آات ده

  آرا، له ی باسیان و پویستیانه آان، ئه بایۆلۆژییه  دا، دوای پویستیه غهو قۆنا ئایا له
 !آی دی گرنگتر نین؟ ر پویستییه هه

 وتی ڕه  آه، بم  وه ئه  وێ نامه  وه یه ادهس  راووردآردنه به  م آورته هۆی ئه بگومان به
خۆی  آو ، وه»ئۆنتۆگینی«ی مرۆڤیشدا  سیانه آه نی تاآهآرد شه وتی گه ڕه  له »فیلۆگینی« ی مرۆڤ زیانه گه آردنی ڕه شه گه

  بت، چونكه ده  مجۆره به،  بربانه ی جه آی ناچاریانه یه وهش میشیان به ئه ، بووه  وجۆره ویان به مادام ئه یاخود.  وه بته ده  دووباره
  رچاوه سه  ی له و ڕاستیانه یانزانین و وای ئه ی ده هموو زانیاریان رووی هه سه  م له به.  لمن بسه  مه ئه  ك نییه هیچ یاسایه
 : ت ده ئاشكرا پمان  تی به شی مرۆڤایه زموونی هاوبه ئه  وه ، ئه یان پدراوه آاندا ئاماژه زانستییه

 . ی بوون آه آردنه شه آان و چۆنتی گه ش قۆناغه وه و ئه  ی آردووه شه گه  وجۆره زی مرۆڤ به گه ڕه
ر  ی هه وه ژیان و بیرآردنه  له  شكی سرووشتیه به  فه لسه فه: توانین بین ده  یه وه وانه م لكدانه مای ئه ر بنه سه له  ۆیهب

آانی  وه وت بیرآردنه بت، یان بیانه هه  ندیه یوه م په ئاگایان له  وه شیارییهۆه ی به و مرۆڤانه من ئه رچی آه گه مرۆڤك، ئه
تی  تی و پسپۆڕایه ناوی مامۆستایه ی به وانه ی ئه وه رئه به ش له مه ئه(ن،  د بكه فی ناوزه لسه ی فه وه بیرآردنه  خۆیان به

ك  توانت خۆی وه نه  هیچ جۆرێ  به  س، آه آه ر تاآه سه  نه خه وتۆ ده ناسنن، سانسۆركی ئه خۆیان ده  وه فییه لسه فه



هزری   له  شكه به  فیانه لسه ی فه ناسه ر تاآكدا هه آانی هه وه الی هزر و لكدانه البه  م له ، به)بكات  ك پناسه یه وه ره بیرآه
 . وه آاته ری ده وروبه ژیانی خۆی و ده  بیر له  آه،ر مرۆڤك هه

 : ك لی وه پرسیارگه
  ؟ یه گار بوونی هه ریده یان ئافهزدان، خودا  ئایا یه

  ؟ر دت سه پاش مردن چیمان به  له بین و دایك ده بین و چۆن له ده ئایا چۆن دروست
 بت؟  وام ده رده ی ئستای به مجۆره ئایا ژیان به
مرۆڤ بۆ خۆی بیار بدات ژیانی   ببات، یاخود پویسته  ڕوه ن بهژیانما  آه، ئارادایه  ی جیھانی له خالقیانه آی ئه ئایا یاسایه

 ر چ پرنسیبك بوات؟ سه و له هئ
آی  یه وه ی بیرآردنه چوارچوه  مان آاتیشدا پرسیارن له هه  ر مرۆڤكن و له ی هه پرسیاری ساده  مانه موو ئه هه
وان و  نگۆڕآی ئهشو  بوو له ن، بریتی آانیان بكه ها لكرد تاآو پرسیاره آانی وه درینه  یۆنانیه  آه ی وه ئه. دا فیانه لسه فه
م  به. دات ده و پرسیارآردن هان ره مرۆڤ به  تاآه، ودابوونیش ڕان و عه و گهر  فه ر سه هه. آانیان وامه رده به  ره فه سه

و  آانی ئه ربی قۆناغی مندایی خۆیان بن و پرسیاره زیاتر ده  تكی دیكه ر میلله هه  آان توانیان له آۆنه  ش یۆنانیه مانایه
ڕۆحی و   ره فه ی سه میانه  ی له و پرسیارانه هۆی ئه ویش به ئه ن، بكه  سته رجه ردا به و زانست و هونه  فه لسه ناو فه ، له قۆناغه
        .آردیاننیشتندا، دوای تگه  ابوونیان بهود آانی خۆیان و عه وییه عنه مه
  
ی پاندنی سكسی و ترس آی زۆر چه یه ندازه دنیای دریندا تا ئه  تكن له میلله  تاآه  آه،  وه و ڕووه آان له آۆنه  ۆنانییهی

ی تامان  وان جگه بۆ ئه  مووشت ن و هه بكه  مووشت هه  پرسیار له  خۆیانداوه یان به و ڕگه  ، توانیویانه بووه آردنیان نه قسه
م  رده به آین له ره ربین دوو ڕگری سه خۆده  پاندنی سكسی و ترس له چه  آه،آات شمان بۆ ئاشكرا ده وه ئه  هم خا ئه. بت
،  چونكه. شوازكی ژیانكردن  فی و فیلۆسۆفیا بكاته لسه لتووركی فه نی آه خاوه  ببته  وێ بیه  آه آدا، هی وه ته نهر مرۆڤ و  هه

ی ژیانی  آه زییه گه ڕه  ئاسته  سی و چ له آه تاآه  ئاسته  چ له،  ماییه بنه  ره رجكی هه زادی مهفی، ئا لسه ی فه وه بۆ بیرآردنه
 . مرۆییدا
 . مرۆڤ  داته خۆبوون ده به  و متمانه  وه آردنه و خۆتازه  رآردن و شونگۆڕآ فه بلیتی سه ئازادی

دات  ده و هانی  ستووه قی به و تیایدا چه ژیانی ئه  آه، ڕزگاری بب  یه و چوارچوه ا لهآ مرۆڤ ده  ودابوون وا له ڕان و عه گه
خۆی  ی پرسیار له و بوایه ر ئه سه  یخاته پاشانیش ده. راورد بكات بهتردا  وانی ڵ ئه گه و خۆی له  بناس  كانی دیكه خه

 : بكات
  ؟كانی تر هی خه  استترن لهڕخۆی  آانی یشتنه ئاخۆ تگه
 وانیتر پاآژترین؟  ئه  له  ئاخۆ ئمه
 متر؟ وان آه ق بین و ئه ر حه سه  زیاتر له  آرێ ئمه ئایا ده

 
لتووركی  آه ڵ به ر بۆ وتكی دوور بكات و تكه فه بكات، هیچ پویست ناآات سه  انهپرسیار  م جۆره ی مرۆڤ ئه وه بۆ ئه
ڵ  گه مرۆڤ خودی خۆی له  تیش آات تایبه به ن، ده ده رهه بووندا سه وره گه ڵ گه پرسیارن له  م پرسیارانه ئه. ببت  دیكه

  ی ڕۆژگارێ سانه و دایك و باوك و آه ئه. آات ورد دهرا نتردا به مه ته خۆی به سانی له دایك و باوك و مامۆستا و آه
گرت و  ده رمان شتكی ئاسایی و سرووشتی وه  مانبیست به ده  وه وانه ی له و شته بوون و ئه  می ژیانی ئمه رده ی به نمونه

 . آراوه تكی نكوی لنه قیقه نیا حه تی ژیانكردن، ته چۆنایه  ت به باره پمانوابوو سه
  مومژ دته ناو ته  هی ل وه پاش ئه یدا، آه ره فه یان سه نیدا، مه ی ته قۆناغكی دیكه  لهمرۆڤ   شتكی ئاشكرایه  وه ئهم  به
 : وێ آه رده بۆی ده ، وه ره ده

آانی  هئامانج  یشتن به بۆ گه  پویسته  آه  وه بكاته  و ڕگایانه بیر له  م ژیانی خۆی بژی و آه  بب وه فری ئه  پویسته
ژیاون و ن و چۆن  زموون چی ده ئه سانی به باوك و آهبزانین دایكو  س نییه به  وه ر ئه ئیدی هه  وه لره. ر به  بیانگرته



خۆمان لیان  وت بۆ مانه ده .لمنراویش بن سه بت، ی گومان لیان ده و شتانه ئه  وێ مانه كو ده به؛  بووه چی هه  بوایان به
 . ین رگرییان لبكه وانیتردا به م ئه رده به و بشتوانین له  وه ینه یان شیی بكه ه ڕاستی و هه ین و تبگه

تی  آیه ره و گه  وه وته آه راآانی دوور ده سۆزگه  ندییه یوه یی و په ژیانی بایۆلۆژی، بۆماوه  له  قاوێ شه، دا م قۆناغه مرۆڤ له
و   رت ڕزگار آردب آانی نه نده آۆت و به  خۆی له  آ مه آه ، ژیان. بیار بداتبۆخۆی تیایدا   آه قنی بژی، ژیانكی ئه

  آه بت، ی هه و بیارانه نجامی ئه هگرتنی ئ رپرسیارتی هه توانای به  آه ، مبھن رهه خۆی تدا به ت به هلتووركی تایب آه
 .یاندا بۆخۆی ده

 
  .ین ئامۆژگاری بكه  م پیخۆش نییه ین، به قسانی بۆ بكه  یه وه پویستی به  آه،  مان مرۆڤه هه  م مرۆڤه ئه

گومان   به  رج نییه م مه ، به گرێ گومان لده. ین و بیار بده جیاتی ئه له  بووی نییه م قه ، به وه ینه یدا بیربكه گه له  گرنگه
  له  رپرسیاره ر بۆخۆیشی به دات و هه خۆی دوابیار دهو بۆ ئه.  آردووه آردین، تاوانكی نه یشی نه قسه به  آه بكات و

 .ڕزی بگرین  ش پویسته آانی و ئمه نجامی بیاره ئه
سانی  باوك و آهڵ دایكو گه له  وه آانه ناآۆآییه  نجامی ورده ئه  فاندنی مرۆڤ له لسه ری فه م هانده آه یه  رج نییه بگومان مه

ر  نووسی هه چاره  له  وه ئه .ر مرۆڤك سرووشتی هه  له  شكه هب  ،وه تامان و وردبوونه .بدات ر هه تر، سه وره خۆی گه له
  و بارودۆخ و شتانه ر ئه هس  له  وسته و هه  ڕابردووه  آه ی وه ئه  بنۆڕته.  وه انی بكاتهآ نگاوه هه  بیر له  دووباره  مرۆڤكدایه

 . ستووه قی به هد  وه ن و پیانهگرتوو  خووی پوه  آهبكات،
  
و   وه پشت گشت بۆچوون و بیرآرنه  له  آی شاراوه یه شوه به  آه ن آی هه ره مای سه بنه  ندێ هه، ر مرۆڤكدا ژیانی هه  له
ی، ، جوان و خراپه  زانین، هوشیاری، ئازادی، چاآه: دا تی و خودتی ئمه سایه پكھنانی آه  له  یه ڕۆیان هه  وه آانمانه فتاره ڕه

  آییه ره ما سه و بنه له  ندێ هه  مانه ئه. هتد...ت و ویژدان و  رامه ری، ڕاستگۆیی، آه یی، دادوه سوودی، لبوورده دزوی، حه
 .  یه دا ڕۆكی گرنگیان هه آانی ئمه فتار و بۆچوونه بیار و ڕه  چی له م دیار نین و آه ن، به هه  میشه هه  آه ن شاراوانه
.  وه ینه آه آار و تاقییان ده  ینه خه ده  ما شاراوانه و بنه تیایدا ئه  ئمه  آه  یه خته وه و ساته فاندن، ئه لسه فهختی  وه ساته
پوتۆزكی  ك ته و وه  وه ینه خۆمانیان لدوور بخه  ب ن و ده آه ده مان بۆ دروست دا آشه یه وه و تاقیكردنه ندكیان له هه

بۆمان   دایه لره. ن آه ترمان بۆ ئاشكرا ده ن و شتی تازه آه رچاو ڕوونمان ده ندكیشیان به هه. آنین بتهخۆمانیان   نیشتوو له
الی  ی به وه ئه. وانیتر ئازاد بین ر حسابی ئه سه له  ئمه  و ناآرێ  مه وانیتر سته بۆ ئه  ئازادییه  ی بۆ  ئمه وه ئه:  وێ آه رده ده

الی  به  آهآردنی شتكدا، ستایش  وامبین له رده بت و ناتوانین به  خراپه  وه وانیتره الی ئه به  یه ، بۆی هه یه چاآه  وه ئمه
 ..  جۆره و گات و به رزی تیده لووتبه  كیتر به خه  ،ته رامه آه  ی بۆ ئمه وه ئه.  شایانی ستایشكردن نییه  وه وانیتره ئه

ش  مانه موو ئه ین و هه خۆماندا دروستبكه  بگرین و گۆڕان له هه  مایانه بنه و ست له بتوانین ده  ئمه  دایه وه گرنگ له
 . یه هه  وه آانی ژیانی مرۆڤه فییه لسه فه  خته وه ساته  ندییان به یوه په
 آه ش و مرۆڤه خشت و ئه به مان پدهی گۆڕانكاری وزه  آه و پرسیار و تامان  وه نهدبیرآر  له  یه جۆره و ئه  فه لسه فه  واته آه

پشت  له  ژی، چونكه ده  رانه وه مانكاتیشدا ئومده هه  و له  وه آاته بیرده  فیانه لسه خۆیدا دروست بكات، فه  وت گۆڕان له بیه 
 تیایدا ڕوو  و گۆڕانه ئه  یه هه »ك داهاتوویه« آه ی وه به  یه گۆڕان، ئومدكیش ههبۆ   وه ر پرسیارك و خواستكه هه
  یه یستی ههو خۆشه  آه  مرۆڤ.  ی دروستكردنی داهاتووه ژیان و وانه  له  یشتنه ی تگه وانه،  فه لسه ش فه م مانایه به .دات هد

  آه گات ی ده آه ویستییه تی خۆشه ابهب  ی بۆخۆی تیایدا به و شونه ئه  داهاتوو بكاته  وێ یه ده  مرۆڤ ی واته بۆ زانین، به
  :گوتبووی  سوآرات آات.  وه نی داهاتووه مه زه  به  سته یوه په  میشه ههزانین   ، چونكه زانینه

  ی به ڕك و ڕاست ئاماژه »زانن وانیتر نازانن نه م ئه هزانم، ب نه  آه زانم من ده:  یه وه سانی دی ئه هجیاوازیی من و آ«
وام  رده و به ش ئه مه گات و بۆ ئه داهاتوودا پیده  و له  زانینه  آه یدا آه ویستییه تی خۆشه وای بابهد ودایی خۆی آردبوو به عه
 .زانی نه  له  په  آه  وه مننه ستان ده وه سته ر و دهقامگی ناو ئستای خۆیاندا سه وانیتر له آاتكدا ئه  ، له ردایه فه سه  له



 
 

ی  یشهزانی پ نه  وه ر بت، ئه و پرسیارآه وداڵ سانكی عه ی آه بت و پیشه )فیلۆسۆفیا(ویستی بۆ زانین  ر خۆشه گه ئه،  وه لره
نگاوك  ئستادا هه  ی بتوانن له وه له  تره وره ویستی گه خۆشه  بوون و ترسیان له »فیلۆسۆفۆبیا«دووچاری   آه، یه سانه و آه ئه
 .و داهاتوو ره به  ، واته وه بننه و زانین هه ره به
  

فیلۆسۆفۆبیا . آوژین خۆماندا نه  له  و منداییه ئه  رج مه ی مرۆڤ بت، به تكی مندانه سه پرسیارآردن خهڕن  لگه
آوشتبتمان،   یه ، بۆی هه ماوه دا نه ئمه  له  ك و ڕۆحكی مندانه چ منداییهچیدی هی  آه  یه خته وه و ساته دایكبووی ئه هل

 ! جی هشتبین به  یه بۆی هه
 
بۆ منداكوژی و دووڕوویی   یه بم تیایدا ویستكی زۆر هه  ، پویسته وه زمانی ئمه  به  سته یوه ی په نده وه ڕاستیشدا ئه  له
ی  بین و ڕۆمانسیترین نمونه یان ده ساقه قوربان و به  دجار به سه  وه بینه آان ده ڕووی منداه ڕووبه  آات. مندادا ڵ گه له
ریقی  ته  وێ مانه و ده  دمان نییه آات و به ده  فتارێ ڕه  آاتكیش مرۆڤ. ین ده ده آان پیشان منداه ندی خۆمان و یوه په
 »قی م ئه آه«و  »قی ئه  ب«شدا مندای و  لره.  ی آردووه قنه و بیئه  آاركی مندانه: ین و بیشكنین، پیده  وه ینه بكه
چاوی  به  ی ئمه وه له  جگه  مه ئه.  پاندووه ر قۆناغی مندایدا سه سه تی خۆی به سه دهری  نته سه  وره آسانكراون و گه یه

ڕووی  ڕووبه  جۆرێ دایكان و باوآان به  آه،بت ین و زۆرجاران گومان لده هآ آان ده ماشای منداه خۆر و بارگرانی ته مشه
ر خاتری  به ن، له یكه ك باوآان و دایكان ده رچییه و هه  وه ریانه سه ن بهرآ وان بار و ئه ئه  گوایه  ، آه وه بنه آانیان ده منداه
 . آانیانه منداه

  
ئاستی   تی له تایبه به(،  لتووركی منداكووژه ری آه مھنه رهه ی به وه له  ، جگهی منداڵ یه وه ڕووبوونه  به ڕوو  همجۆر بگومان ئه

  آه اتآ تك ده ینییه زه  ت به ، ئاواش خزمه)بكات هگونا ست به و هه  وه خۆیدا بشكته آات به ناچار ده سایكۆلۆژیدا منداڵ
تی  تایبه به ؛آترین ری یه واوآه ته ،تی فیلۆسۆفۆبیا ینییه یی زه لتووری منداكوژی و ئاماده آه  وه شه لره.  یه فیلۆسۆفۆبیای هه

ی  شه ئاستی گه  ی مرۆڤ و چ له زیانه گه ی ڕه شه ئاستی گه  ر و زانست، چ له و هونه  فه لسه ر زانیمان فه گه ئه
تیمان  م گرت، یان سووآایه آه  مرۆڤدا به  ر منداییشمان له گه ی قۆناغی منداین و ئه وته رآه ی مرۆڤدا، ده سیانه آه تاآه

  له  ش به  زانستمان آردۆته  م ترس له و هه جوانی  م ترس له م فیلۆسۆفۆبیا و هه هه  وه پكرد، یاخود آوشتمان، ئه
تدۆست و  حیكمه  و ببته ی ئه وه له  ڕمانگرتووه  تاوه ره سه ر له هه  یه وه مانای ئه  ش به مه ئه.  و مرۆڤه ری ئه آاراآته



  مجۆره ی به نه و الیه له  شكه بۆخۆی به  یی ئمه رده روه می په سیسته  ، آه دایه وه له  آۆمیدیاآه. و جوانیناس  زانستپیشه
هۆی  بهدا  ئمه  تی له ی مرۆڤایه وه بۆ بیناآردنه  ی نییه رنامه و به  آات و مرۆڤبوونی منداڵ نابین ماشای منداڵ ده ته

یان  ه دا مامهنزمترین ئاست  ر له و هونه  فه لسه دا، فه مه و سیسته ناو ئه له  بگره.  وه ره و زانست و هونه  فه لسه فه  گرنگیدان به
تكی  ینییه مھنانی زه رهه ك بۆ به نه  وه وترتهگ آان ده وه رآردن و تاقیكردنه به نیا بۆ له و زانستیش ته  آرێ  ده گه له

 . زانستانه
 
  به  و درژهوستم  تی فیلۆسۆفۆبیا ده ینییه آانی زه لتوورییه آه  مینه ر زه سه ماندا له آه هگوتار  ی زنجیره شكی دیكه به  له
 . فه لسه فه  ترسان له:  مان ئاشكراتر ب آه ناونیشانی باسه  ستی من له به ی مه وه م بۆ ئه ده مان ده آه ته آایه حه
 
 :پاندنی مندایی چه
 
تا   آه ن مانی ئمهی ناو ز زۆرانه  ربینه و ده  و زاراوه ، ئه وه ماندنه و چه  وه بینهو  ، قرتاندن وه و داآوتاندنه  وه رچكردنه په
وتنی شتك و توانا و  رآه و ده  شه گه  له ،و ڕگریكردن  وه و آورآردنه  وه تكردنه آی زۆر هاوواتان و بۆ ڕه یه ندازه ئه
  شتانهو  ئه ، وه ربینانه و ده ی ئه وه زایی پشته ت و شاره هاره هۆی مه هنین و به آاریان ده ، به و بزاڤ  دانی جوه رهه سه
 .ستمانن به بۆخۆمان مه  آه ین آه لده  وجۆره به
 

وه ین، ناچارین به بكه سا دروست ، گۆچان و عه لقی دارێ  له  وێ بمانه  آاتی لآنیكی گۆچان دروستكردن،  یی و ته شاوه پ
و  »قرتنین ده« ك لی بكه ته ئاسن و  ، پارچه»وه ینه آه ده رچی په«و  »آشین ده هه«  بزماری زیاده.  وه منینه بیانچه
و  نجامدانی ئه ن و بۆ ئه یی ئمه چاالآیی ناو ژیانی آرده  مانه موو ئه هه. »وه بینه ده«ریش  و ببه ڵ نده ختی گه دره

  جۆرهو آان به شته  وه یههۆ تاآو بتوانین به  یه یی هه آی پیشه ان ڕۆشنبیرییهی آی زاییه شاره  ش پویستیمان به چاالآییانه
آانی  شته  به  فۆرم و شوه  وجۆره دات تا به ده تیمان یارمه  ییه پیشه  زاییه و شاره ئه  اتهو. ستمانن به پویستن و مه  آه بگۆڕین

 . دی بھنن به  ربگرین و ئامانجی ئمه سوودیان لوه  آه باریان بھنین خشین و وه ان ببهرم وروبه ده
آان  گۆڕینی فۆرمی شته  مان له و ئامانجه مان آورتی هنا، ئه آه ییه پیشه  زاییه ر شاره گه و ئه  نییهآمان  یه هیچ آشه  تا ئره

  وانبوو، نات و دارتاشكی باش نه الی دارتاشك و ئه  ختی دنیامان برده ر دره گه ئه.  ستمانه به مه  آه  وێ ستناآه ده
میی خۆیدا  رخه مته آه  ددان به  آه دارتاشه  دا باشتره ته م حاه له. بتدی خۆمان  به  آه بكات آمان بۆ دروست آورسییه

بدا وه ی ئه و واده  بنآی باش و  آورسییه دروستكردنی آورسیدا،  یداآردن له زایی په جاری داهاتوو، پاش شاره  آه مان پ
 . بكات دی خۆمانمان بۆ دروست سوودی به جوان و به

. بۆ الی  وه چینه نه  ین و جاركی دیكه م بده ه قه زای له شاره دارتاشكی نه  به  یه بۆمان هه  ئمه  وه ئه آرد، ی نه مه ر ئه گه ئه
 ،رحاڵ هه به  ، چونكه وه ، بچته وه یه آه ڕ پیشه مه آانی خۆیدا له زانینه  به  آه  مان ناچارآردووه آه مان دارتاشهش وسته م هه به
  ر له هو ه ئه  بوو، مانای وایه گرنگ نه  الوه شی به مه ر ئه گه خۆ ئه. ی آه ناوه پاڵ  زایی بچته شاره ی نهت سه وت خه و نایه ئه
 .ن آی باش ناوی ببه یه ن پیشه خاوه  ك به خه  گرنگه  وه الیه به  قینه دارتاشی ڕاسته  چونكه ، دارتاش نییه  ماوه بنه
 
 : یه وه ئه  سته به ی بۆ من مه هو ئه

 آان و باریان ریاییه ماته  شته  خشینه به ده  شوه  آه  وه مان لھاتووییه هه ، به وه هیی زایی پیشه زانیاری و شاره  به  ئایا ئمه
 ین؟  بكه  رده روه آان په شتوانین مرۆڤ و منداه هنین، ده ده
و   وه و قرتاندن و بینه  وه رچاندنه ، په وه و داآوتاندنه  وه نهرچكرد په«هنین بۆ ده آاری به  آه  وه ته سه مان هز و ده هه به ئایا
  یه بۆمان هه ت،و مانه ده  آه م بھنین رهه به یان ل وه اآو ئهت آانی دی بگیانه  و ئاسن و شتهخت  ی دره»وه ماندنه چه

 ؟ ستمانه به مه  ئمه  آهباربھنین  وه یان ل و مرۆڤه تا ئه  وه آان ببینه ڕووی مندایی و منداه ڕووبه
 . خر بگومان نه



آان  بگیانه  بارهنانی شته خشین و وه به ییدا بۆ آۆنترۆكردن و شوه بواری پیشه  له  آه ك زایی و ڕۆشنبیرییه رگیز شاره هه
 . ر وه سته و ههن ڕۆح  ركی خاوه وه آردنی بوونه رده روه بۆ په  آی باشمان نادات یه ، بناغه یه پویستیمان پی هه

دارتاشكی   رج نییه چۆن مه ك روه ، هه آاركی باش نییه رده روه په یدا، آه پیشه  له  ارتاشكی باشهی د وه ر ئه به دارتاشك له
. یی رده روه ڕۆشنبیریی په  له  یی و پراآتیكی جیاوازه زایی پیشه شاره. آاركی خراپ بت رده روه یدا، په آه پیشه  خراپ له

و   ترسیداره ر، مه وه سته ری هه وه بوونه ڵ گه له  وه ڕووبوونه ی بۆ ڕووبهی زایی و ڕۆشنبیریی پیشه آارهنانی شاره م به به
  آه آان مندایی و منداه  بواننه  مان نیگاوه هه  آاران به رده روه ییدا په رده روه بواری په  له  آه  یه وه ترسیدارتر ئه یش مه وه له
 .آان ریاه ماته  ڕواننه ییدا ده بواری پیشه  رك له اشك و ئاسنگهدارت
 :ین آه پرسیار ده  وه لره

 ؟  وه ینه آه ایی و منداڵ دهدمن  چۆن بیر له ماندا، آه هگ آۆمه  ی آورد و له تی ئمه ینییه زه  له، استڕ ئایا به
،  یه م گوزاره ستیشمان له به مه. ین بكه  رده روه په  باشترین شوه  آان به اهمند  پویسته:   ده پمان  آه، یه وه توانینی باو ئه

ین، ئاقیان  تیان دابده ربییه ته«: بین  یه وه خۆشی بیانپارزین، ئه رما و برستی و نه رما و سه گه  له  ی گوتومانه وه وای ئه
 . »وێ مانه بۆخۆمان ده  م بھنین آه رهه به یان ل وه ین و ئه بكه

  خۆره بووبن، ڵ نه نده ، گهبن خۆش نه نه«  آه، یه هه  و دارانه ، پویستیی به ی باشب آه نجامی آاره ی ئه وه دارتاشكیش بۆ ئه
 .»دهت...بوون و  آردبن و خوار نه نه شی تاو ڕه یبردبن و هه رما نه و سه  ب گریان زۆر نه بن، وبن،آلۆر نه پته یخواردبن، نه
مان  هبپارزین، ه »آانی دی ترسییه خۆشی و مه رما و برستی و نه رما و سه گه«  آانمان له منداه  وێ مانه ده  آه ی وه ئه
رم  ر بۆ ئاسن و پودروو بۆ چه ی دارتاش بۆ دار و ئاسنگه وه ئه. چاویان بكات ڕه  آانی پویسته بۆ داره  دارتاش  آه  شته
 ربگرن وه  و فۆرمه یاكی باش ئهر آو ماته تاآو وه  رم پویستییان پیانه دار و ئاسن و چه  آه  ن شتهما زانن، هه باشی ده به
 ر سه به  ر و پودروو، شتكی زیاده دارتاش و ئاسنگه.  ستمانه به مه  ئمه  آه باربن وه  وجۆره و به  وێ یه هدارتاش د  آه
 . رمینی خۆیاندا شتی دارین و ئاسنین و چهڵ سرو گه تی و ناآۆك بت له هدژای  هآ پنن آانیاندا ناسه ریاه ماته
ر  به له  وه ینه بیربكه وا  ئمه  ل آات وه. ن یكه ده  آه ن بكه  وه ئه  پویسته، یان آه ی خاوی پیشه سته ره بارهنانی آه وان بۆ وه ئه
ین و  زووی خۆمان ئاقیان بكه ئاره  ون و به بكه خۆش رما لیاندا، نه رما و گه ، سه آانمان برسییان بب ی ناهین منداه وه ئه
 .دا چووین ه هه مان آردوون، به رده روه په  وه و هتد، ئه  وه یانه آه جیھانه  ینه ستبخه ده

رگ  و به نیا خۆراك و جل  ته.  وه ینه بیری لبكه  وه یه آه هیی و بایۆلۆژیی سته جه  ڕووه  نیا له ته  آه نابت  رده روه په  وه منداڵ به
و  مان آاتیشدا ئه هه  ر له گه ئه .نی منداڵبوو رده روه س نین بۆ په آردن، به رج خه بۆ  خۆشی و پاره نه  و پاراستن له

دكی رۆحی ن هه ك ڕه وه ،و مندایی ر منداڵ سه له  وه یشتنكه تگه ت خزمه  چنه نه خسنین، ڕه ی بۆ مندایان ده انهت ئیمكانیه
 .روونیی مرۆڤ و ده

  
 ،»آانیان ه مبه مۆك و سست و ته هخ«  ست منداه ده ن له آه ختی خۆیان ده به  یی له ی گله باوآانه و و دایك زۆرن ئه
 یان آردوون، رده روه ركی باش پهجۆ و به  ر آردووه به سته آانیان ده موو شتكیان بۆ منداه بۆچوونی خۆیان هه به  چونكه
 . هیچ خۆشناب  ن و دیان به هه  آه ن جۆره و به ر وان هه چی ئه آه
یان  مبه مۆك و سست و ته باربھنن و ئاوا خه وه  وجۆره آانیان به منداه  بۆخۆیان ویستویانه  وباوآانهکو دای ڕاستیدا ئه  له
 .ن یان بكه رده روه ك په نه ن، بكه
 
آار   وه ی منداییه وه تكردنه ر ڕه سه له  ی ئمه رده روه په. خساندن بۆ مندایی منداڵ ار ڕهبو  له  جیایه آردنی منداڵ رده روه په
 تی، و مندایی پویستیی پیه  وێ یه خۆی ده منداڵ  ب وه ی ئه وه زیاتر له  آه منداڵ  له  رێ وه مھنانی بوونه رهه آات بۆ به ده

 راوزآردنی قۆناغی په دایی و بهآوشتنی من  ب به  وێ مندامان ده  ش له ی ئمه تهو ش و ئه  وێ مانه ده  ئمه،  ركه وه بوونه
 . ر ناب یسه مندایی مه

 



پویستی   آه  تیایدا ڕۆحی منداڵ ببین  نییه  م ستهو مندایی، سی  رده روه په  له  یشتنی ئمه یی و تگه رده روه می په سیسته
 . ربین و ئازادی پرسیارآردن ئازادی خۆ ده آردن، ئازادی قسه:  یه ئازادی هه  به

آان  فۆرمه  بگیان و ب  شته  ر و دارتاش له ئاسنگه  آه  شتنهی ر و تگه مان پوه هه به آردن، رده روه په  له  یشتنی ئمه تگه
آانی  مكه چهپی  و به  بگرێ مندایی خۆی هه  ست له ده  زوو ناچار بكرێ منداڵ  آه  خوازێ ده وا  یشتنه م تگه ئه.  یانه هه
 هنان، بۆ آردن گوشار خه ده ن و قهقورتاند هه ت و خۆ  وه دان و لپرسینه هاننه ، وه ریقكردنه ته سزادان، ، وه ك ڕاستكردنه وه
ی  وره ه كردنی آورسی و قهران بۆ دروست دارتاش و ئاسنگهچۆن  ك روه ، هه ستمانه به مه  ئمه  آه، رب به وه ی ل و شته ئه

  آردن جیاوازه رده روه په منداڵ  بۆیه ،هتد...و   وه نه و ڕاستیانبكه  وه مننه بیانچه ، وه آان ببنه دار و ئاسنه  رچهناچارن پا باش،
ند  بارهنانی چه وه  و پویستیمان به  وه ینه آه ر ده ۆتهآی آۆمپی یه نووسینگه:  شتكی دیكه ر مھنانی هه رهه بارهنان و به وه  له
  پویسته.  یه زا هه بارهنانی آادری شاره وه  رم پویستی به تی هه ڕنن، حكومه آان ڕاپه رآه ی ئه وه بۆ ئه  یه سانك هه آه

 دا ربینانه و ده  م گوزاره و ئهمو هه  له. سان بتآ ئاستی زانستیی دنیادا یه ڵ گه له  آه  باربھن آان وه یهقوتابی  وجۆره زانكۆ به
 . آردنیان رده روه ك په نه ، آانه یی مرۆڤه یداآردنی پیشه هزایی پ بارهنان و شاره ر وه سه له  ی ئمه قسه
لتووری  نی آه خاوه .بوون  رده روه په ، زانكۆدا پویستیمان پیانه  لهت و  و حكومه  بۆ آاروباری نوسینگه  ی ئمه سانه و آه ئه

  ین ده یی و پسپۆڕییان ده پیشه زانیاری  ندێ هه  ل ئمه وه ؛ین ستكارییان بكه ناتوانین ده  هوی خۆیانن و ئم عنه ڕۆحیی و مه
می  رهه به مندادا  له  هستمان به مه  ی ئمه و شته ر ئه گه ئه. باریانبھنین تدا وه بواركی تایبه  زایی له ستی شاره به مه تا به
  آه ڵ مندایی مندادا ناآۆآن گه له  مانه موو ئه هه  وه ئه بت، »وتی باش سوآه نگی و هه عاقی و بده«  بۆ نمونه، بھنین

 . ربیندا خۆده  و ئازاد بت له  بجو رسیار بكا،پ  پویسته تیایدا منداڵ  قۆناغكه
یشتنی  تا تگه هه. بوون رده روه بۆ په  یخوازێ ده ی مندایی منداڵ وه له  جیاوازه، هنین ده می رهه ا بهدمندا  له  ی ئمه وه ئه
دنیای  ڵ گه له فتاری و گونجاندنی منداڵ عاقكردنی ڕه«مكی  چه  هاوواتابت به آردنی منداڵ رده روه په  له  مهئ

  آه ی و منداییه اڵ و ئازادیدان بهبوونی مندایی مند دهر روه م په رده به له  یه مان هه وره ڕگركی گه  وه ، ئه»آاندا وره گه
 ، وه ییهدۆز ر بواریشی نه هه ر گه و ئه  ڕێ گه ربین ده آانیتردا بۆ بواری خۆده قۆناغه  له ، رآوت بكرێ دا سه و قۆناغه ر له گه ئه
  و تووڕه  گرێ و ئاسان گده  وه شكته خۆیدا ده ن بهو ئاسا  وه مته چه و ده  ب خوار ده ییدا سته روونی و جه ئاستی ده  له  وه ئه
 .بت ده  وه و ڕاستكردنه  وه و شكاندنه  وه آوتاندنه ، وه رچاندنه په  ش پویستی به هوآات و ئه  ب ده
 

 



بارهنانی  مای وه بنه ر سه له  مكه یشتن و سیسته ا، تگهدآردنی مندا رده روه په  له  یشتنی ئمه یی و تگه رده روه می په سیسته
 .آات ده ، ئیش وێ مانه ده  ی آه وجۆره به  وه منداه
آی زۆر  یه ڕوانگه  كو له به م ناهنین، رهه منداڵ به و پالن،  رنامه به  ب به  وه یه آه بایۆلۆژییه  نه الیه نیا له ر ته هه  ئمه
 .  ژیاوه مندایی خۆی نه  آههنین، مده رهه منداڵ به  لهت  جۆركی تایبه ، ه پی پالنكی هه و به  وه شهتی تایبه

فی، زانستی  لسه ندی فه هه ی ڕه تاآو پراآتیزه  بووه ی ئازادیی نه دا هنده و منداییه له  آه ی و مانایه به،  ژیاوه مندایی خۆی نه
  ونه آه ده  وه آانی ژیانی منداییه مین قۆناغه آه یه  له  ندانه هه م ڕه ی پشووتردا گوتمان ئهگوتار  له  آهریی خۆی بكات، و هونه
 . ربین خۆده
و  هل. ونن ،دا یی ئمه رده روه می په ناو سیسته  دا بۆ ژیانی مرۆڤ و چ له توانین و جیھانبینی ئمه  چ له،  نده هه ڕه  م س ئه

، »ماڵ  وه پشوو، یان ناردنه  ر به ی هونه ردنی وانهآ«ر آردن و  ماشای هونه چاوی نزم ته وای به دا، مه توانین و سیسته
ی بۆ پرسیارآردن  زرۆیی مرۆڤی ئمه ، تامه) یه ئاماده  فه لسه فه  ترسان له  وه پشتییه  له  آه(آردن  نگ لتووری بده آه  وه ئه
موو  هه  آانیش له آییه مه ڕه یبانی و هه غه  مه گۆڕی وه یی نه و ئاماده  آوشتووه) ت خۆشویستنی حیكمه/فیلۆسۆفیا(

آان  ر شته سه فسیری خۆی له ته  وه ناره آه  دزی و له و به  وه رمه شه زانست به  آه ی وه هۆآاری ئه  ته یاندا، بوونهآانی ژ قۆناغه
 .بدات

 
 بكات،  رده روه منداڵ پهبگومان ناتوانت  بت،  منداكوژه  لتووره و آه ئهنی  تك خاوه توانین و میلله  مه ك ئه گایه آۆمه
 ك بۆ دروستكردنی آورسییه  ارتاشد  آه  مان شته ش هه مه و ئه  پن چه ده مندایی منداڵ ، وه رده روه ناوی په كو به به

 . وێ یه ده  آه لبكات  جۆره و ستی به رده آانی به و داره  خته ته  پویسته
یشتنی  تگه  آه  آرێ و ستایش ده  ئارادایه  له ك تیایدا جیھانبینییه  آه گایه آۆمهی  ، زاده)ۆفۆبیافیلۆس(  فه لسه فه  ترسان له
  هرد روه په  وجۆره به دا منداڵ گایه م آۆمه دواجار له  بۆیه. منداڵ  ۆ مندایی و ئازادیدان بهیشتن ب تگه  له  دووره به بۆ منداڵ

ش  مه موو ئه هه.  ربگرێ تیایدا ئازادی خۆی وه  پویسته مندایی منداڵ ی وجۆره ك به نه ، وێ مانه بۆخۆمان ده  آه  آرێ ده
 . مرۆڤدا  پاندنی مندایی له ر حسابی چه سه له
ی مندای بۆ قۆناغ  یه هه  یدایانه آی شه یه وه ڕانه وام گه رده به دا، تیی ئمه بیات و ژیانی تایبه ده و ئه  فسانه ئه  له  خۆڕایی نییه به

ی  قینه ریی ڕاسته ده ربه رستی و بمای و ده رپه و بسه  وتكراوه زه زۆر شتمان ل  ئمه  ودایه له  چونكه ی، وه تھنانهس ده و به
 : آات ستپده ده  ووه له  ئمه
شت ئازاد بین له نه  آه  آاتیندا ماآردن و خۆده پرسیارآردن و سه  یانھرب . 
گه، فیلۆسۆفۆبیا  آه  آاتوه فیلۆسۆفیای گرتهی  ج . 
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