بتهۆڤن :مرۆڤ و ئاوازدانەر و شۆڕشگێڕ
ئاالن وودش

وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوە :ڕۆز جەمال
پێداچىونەوەی :كارزان عەزیس

گەر ئبوازداّەرێک غبیەّی ئەوە ثێت ثە غۆڕغگێڕ ّبوزەد ثکرێت،
ئەوا ئەو ئبوازداّەرە (ثتهۆڤِ)ە .ثتهۆڤِ ٍەزّتریِ غۆڕغی
تبقبّەی ٍیىزینی ٍۆدێرّی هێْبیە دی ،هەروەهب غێىازی
ئبوازداّبُ و گىێگرتْی ىە ٍیىزیل گۆڕی .ئەٍە ٍیىزیکێکە کە ثۆ
هێَِ کردّەوە ّییە ،ثەڵکى ثۆ هەژاّذُ و غێىاّذّە .ئبالُ وودز ىە
ّىضیْێکیذا ضبڵی  ،٦٠٠٪وەضفی ئەو جیهبّە دەکبت کە ثتهۆڤِ
تیبیذا ىە دایک ثىوە؛ کە چۆُ جیهبّێکی پڕ ىە ئبژاوە ،گىاضتْەوە،
جەّگ ،غۆڕظ و دژە غۆڕظ ثىوە؛ جیهبّێکی وەک ئەٍەی ئێَە.
"ثتهۆڤِ هبوڕێ و هبوضەردەٍی غۆڕغی فەڕەّطییە ،هەروەهب
هەر ثە دڵطۆزی ثۆ ئەً غۆڕغە ٍبیەوە تەّبّەت ىە ٍبوەی
حىکَڕاّیی

جبکۆثیْذا.

دیکتبتۆریەتی

ىە

کبتێکذا

هیىٍبّیطتەکبّی هبوغێىەی غیڵەر ثەهۆی الوازی

کە

و مەً

تەحەٍىىییبّەوە پػتیبُ تێکرد و ثە ثبغتریبُ زاّی کە ضتەٍنبراُ
ىە ڕێی

تەختەی غبّۆ و ثە هبوکبری غَػێری کبغەزی و

کبرتۆّییەوە ىەّبو ثجەُ .ثتهۆڤِ ،ئەو ثيیَەتە ضبدەیەی ثە
غبّبزییەوە پػتی کردە ئیَپراتۆرەکبُ ،غبزادەکبُ ،هەروەهب
پیػەضبزەکبُ -ئەوە ئەو ثتهۆڤْەیە کە خۆغَبّذەوێ ىەثەر
گەغجیْییە

ّەگۆڕەکەی،

ّیگەراّییە

جەرثەزەکەی،

غیىەّی

ٍيَالّێکەی ،ىەگەڵ ئیرادە پۆاڵیْەکەیذا کە وای ىێکرد قىڕقىڕاگەی
قەدەر ثگرێت" (ئبیگۆر ضتراڤیْطکی)
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گەر ئبوازداّەرێک غبیەّی ئەوە ثێت کە ثە غۆڕغگێڕ ّبوزەد
ثکرێت ،ئەوە ثتهۆڤْە .ىە ڕووی ٍێژووییەوە ،وغەی غۆڕظ ىە
دۆزیْەوەکبّی کۆپەرّیکۆش وەرگیراوە ،کبتێک کە دۆزییەوە
زەوی ثە دەوری خۆردا دەضىڕێتەوە و ثەوهۆیەغەوە ّیگب و
تێڕواّیْی ئێَەی ثەراٍجەر گەردووُ و جێی خۆٍبُ ىە گەردووّذا
گۆڕی .هەر ثەً غێىەیە ،ثتهۆڤِ ٍەزّتریِ تبمە غۆڕغی
ٍیىزیکی ٍۆدێرّی هێْبیە دی .ثەرهەٍەکبّی گەىێک فراواُ و زۆر
ثىوُ مە پێنذێِ ىە ّۆ ضەٍفۆّیب ،پێْج کۆّطێرتی پیبّۆ و
هەّذێکی دیکەی کەٍبّچە ،چىاریْەی ژێذارەکبُ ،چەّذیِ ضۆّبتبی
پیبّۆ ،چەّذ گۆراّییەک ،ىەگەڵ ئۆپێرایەک .ثتهۆڤِ غێىازی
ٍیىزیکذاّبُ و گىێگرتْی ىە ٍیىزیک گۆڕی .هەر ىە ضەرەتبوە
تبمى مۆتبیی ،ئەو هەرگیس ىە ثەرەوپێػجردّی ٍیىزینذا ّەوەضتب.
ىە دوای ثتهۆڤِ ،گەڕاّەوە ثۆ ڕاثردوو و ئەو تێڕواّیْەی مە
پێیىایە ٍیىزیل ئبٍراز و مەرەضتەی خەوىێخطتْە ثۆ پبرەدار و
ضەرٍبیەداراُ تب ىە ضەٍفۆّیبکبّذا وەّەوز ثذەُ و ثگەڕێْەوە
ٍبڵەوە ثە ثێذەّگی ثخەوُ ،کبرێکی ئەضتەً ثىو .دوای ثتهۆڤِ
چیذی خەڵک ثە ٍْگەٍْگکردُ و الضبیی کردّەوەی ئبوازە
چێژثەخػەکبّەوە ّەدەگەڕاّەوە ثۆ ٍبڵەمبّیبُ .ئەٍە ٍیىزیکێکە کە
هێَْکەرەوە ّییە ،ثەڵکى هەژێْەر و غێىێْەرەٍ .یىزیکێکە
واتيێذەکبت ثیر ثکەیتەوە و هەضت ثە غتەکبُ ثکەیت.
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ضباڵّی ضەرەتبی ژیبّی
ٍبرکص دەڵێت؛ جیبوازیی ّێىاُ فەڕەّطب و ئەڵَبّیب ئەوەیە کبتێل
فەڕەّطییەکبُ

ثە

فیعيی

غۆڕغەمبّیبُ

دروضت

دەکرد،

ئەڵَبّییەکبُ ثە تەّیب ىێیبُ ڕادەٍبُ .ئبیذیبڵیسٍی فەىطەفی ىە
کۆتبییەکبّی

ضەدەی

هەژدەیەً

و

ضەرەتبکبّی

ضەدەی

ّۆزدەهەٍذا ىە ئەڵَبّیب هەر ىەثەر هەٍبُ هۆمبر ثىو مە گەغەی
مرد .ىە ئیْگيتەراغذا ،ثۆرژواکبُ کبریگەری زۆریبُ ىەضەر
غۆڕغیٍ-ێژوویی ٍەزّی جیهبّیذا هەثىو ،مە ثریتی ثىو ىە
پڕۆضەی ثەرهەٍهێْبُ .مبتێل ىە ئبوی مەّبڵی ئیْگيیسیذا،
فەڕەّطییەکبُ غۆڕغێکی یەکطبُ ىە ٍەزّییبُ ثەرپب دەکرد ىە
ضیبضەتذا .هبومبت ،ئەڵَبّیب ثەرەو دواوە دەچىو ىە ڕووی
کۆٍەاڵیەتییەوە ىە پػت فەڕەّطب و ئیْگيتەراوە ،تبکە غۆڕظ
تیبیذا غۆڕغیی عەقڵیی پیبواُ ثىو ىەواّە کبّت ،فیختە ،غیڵیْگ،
هەروەهب هێگڵ ٍػتىٍڕیبُ ثىو ىەضەر ضروغتی جیهبُ و
ئبیذیبکبُ ،ىە کبتێکذا خەڵکبّی دینە ىە واڵتبّی دکەدا ثیریبُ ىەوە
دەمردەوە غۆڕظ ثەضەر جیهبُ و هسری پیبواُ و ژّبّذا ثنەُ.
ثسووتْەوەی ضترەً و دراّگ ()Strum and Drang
گىزارغتێل ثىو ىەً دیبردە ثبوەی ئەڵَبّیب .فەىطەفەی
ئبیذیبىیسٍی ئەڵَبّی کبریگەری زۆری هەثىو ىەضەر گۆتە و ثە
تبیجەتتریع کبّت .ىێرەدا دەتىاّیِ هەضت ثە دەّگذاّەوەی
غۆڕغی فەڕەّطی ثکەیِ ،ثەاڵً دوور و ّبڕووُ ثىو ،ئەواُ ثە
تىّذی ثە جیهبّی ئەثطترامت و ٍەعْەویی غیعر و ٍیىزیک و
فەىطەفەوە ثەضتراثىوّەوە .ثسووتْەوەی ضترەً و دراّگ ىە
4

ئەڵَبّیب ڕەّگذاّەوەی ضروغتی غۆڕغگێڕاّەی چەرخی کۆتبیی
ضەدەی هەژدەیەً ثىو .ئەو ٍبوەیە ثىو ثە هەوێِ و ضەرچبوەی
ڕۆغْجیرییەکی گەورە .فەیيەضىوفە فەڕەّطییەکبُ پێػجیْی
ئەوەیبُ مردثىو مە ڕووداوە غۆڕغگێڕییەمبّی ضبڵی ٭ ٩٫٬ثجِ
ثە هەڕەغە ثۆ ضەر

ئبیذیۆىۆژی ڕژێَە مۆّەمە .هەروەک

ئەّگڵص ىە متێجی ئەّتی-دوریْگدا دەڵێت" :ئەو ٍرۆڤە ٍەزّبّەی
ىە فەڕەّطب هسری ٍرۆڤەکبّیبُ ثۆ غۆڕغی ئبیْذە ئبٍبدە دەکرد،
خۆیبُ ىە خۆیبّذا تب دوا ڕادە غۆڕغگێڕ ثىوُ .ئەواُ داّیبُ ثە
هیچ جۆرە دەضەاڵتێکی دەرەکیذا ّەدەّب .ئبیِ ،زاّطتی ضروغتی،
کۆٍەڵگب ،داٍەزراوە ضیبضییەکبُ -هەٍىو غت خراثىوە ژێر
ڕکێفی ڕەخْەی ثێ ثەزەییبّەوە (ڕەخْەیەک کە ثێ گىێذاّە هیچ
جیبوازییەک دەگیرا)؛ هەٍىو غتێک دەثێت پبضبوی ثۆ هەثىوّی
خۆی هەثێت پێع ثڕیبر داُ ،ئەگەر ّب ،دەثێت دەضت ىە ثىوّی
خۆی هەڵجگرێت .ژیری و عەقاڵّییەت ثىوثىوّە ثْەٍب و ثْبغە ثۆ
پێىاُ و هەڵطەّگبّذّی هەٍىو غتێک .وەک هێگو دەڵێت ،ئەوە
ئەو کبتە ثىو کە جیهبُ ىەضەر ضەری ڕاوەضتبثىو؛ یەکەً ،ثەو
ٍبّبیەی کە ٍێػکی ٍرۆڤ و هەٍىو ئەو ثْەٍبیبّەی پێیبُ دەگبت
ثە هۆی ثیرکردّەوەیەوە و دواتریع دەثْە ثْبغەی هەٍىو کردار
و فەرٍبّێکی ٍرۆڤ .ىە الیەکی دیکەغەوە ،ثە ٍبّب فراواّەکەی،
ئەگەر واقیعیع دژ ثەو ثْەٍب عەقاڵّیبّە ثێت ئەوا دەثێت ئەو
ثْەٍبیبّە ثجْە هۆی هەڵگەڕاّەوەی واقیعیع".
غبری ثۆُ ىە ضەدەی 81دا
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کبریگەریی ئەً هەوێْەی پێع-غۆڕظ هێْذە گەورە ثىو ،واینرد
تەّبّەت ىە دەرەوەی ضْىرەمبّی فەڕەّطبظ هەضتیبُ پێجنرێت
ىەواّە :ئەڵَبّیب ،ئیْگيتەرا ،تەّبّەت ىە ڕووضیبظ .ىە ئەدەثذا ،وردە
وردە فۆرٍە کۆّەمبّی پەیىەضت ثە ڕەوغت دەتىاّەوە .ئەٍە
خۆی ىە غیعرەکبّی وۆڵفگبّگ گۆتەدا ثیْییەوە کە ٍەزّتریِ
غبعیرە تب ئێطتب ئەڵَبّیب ثەرهەٍی هێْبثێت .غبمبرەمەی "فبوضت"
ثە

ڕۆحێنی

دیبىەمتینییەوە

()Mephistophiles

ڕۆحی

ّىضراوە.
زیْذووی

ٍیفیطتۆفیيیص
ئەو

ّێگەیػْەیە

(ّەفینردّەوەیە)یە کە خۆی دەمبت ثەّبو هەٍىو غتێنذا .ئەً
ڕۆحە غۆڕغگێڕە خۆی ىە کبرەکبّی دواتری ٍۆزارتذا دۆزییەوە،
ثە تبیجەت ىە دۆُ جێۆڤبّْی ،کە ثەغێکی کۆرضەکە تیبیذا دەڵێت
"ثژی ئبزادی!" تەّهب ىەگەڵ ثتهۆڤْذایە مە غۆڕغی فەڕەّطی
تىاّی دەرثڕیْی ڕاضتەقیْەی خۆی ىە ٍیىزیک ثجیْێتەوە.

وێنەی شاری بۆن لە
سەدەی 81دا
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ىۆدویگ ڤبُ ثتهۆڤِ ىە  ٩٪ی تػریْی دووەٍی ضبڵی  ٩٫٫٠ىە
ثۆُ ضەر ثە خێساّێکی ثە ڕەچەڵەک فەىەٍْگی و وەک کىڕی
ٍیىزیطیبّێک ىەداینجىو .یۆهبّی ثبوکی ىە الیەُ دادگبی
هەڵجژاردّی ضەرۆکی قەغەکبّەوە مبری پێذراثىو .پیبوێکی ىە
هەٍىو ڕوویەکەوە ڕەق ،دڕّذە و چێژپەرضت ثىو .دایکی کە
ّبوی ٍبریب ٍبگذێيیْب ثىو ،قىرثبّیجىوّی خۆی ثە قطەّەمردُ و
ثێذەّگییەمەی ڕاگەیبّذثىوٍْ .ذاڵیی ثتهۆڤِ هیچ خۆظ ّەثىو کە
ىەواّەیە هۆکبرەمەی پەیىەّذیی ثە داخراوێتی و وغکیی
کەضبیەتی و ڕۆحی یبخیجىویەوە هەثێت.
خىێْذّی ضەرەتبیی ثتهۆڤِ ىە ثبغتریِ حبڵەتیذا ،پیْەکراو و
پچڕپچڕ ثىو .ىە تەٍەّی یبزدە ضبڵیذا وازی ىە خىێْذُ هێْب.
یەکەً کەش کە ثە تىاّب غبراوەمەی زاّیٍ ،یىزیطیبُ و
داثەغکەر گۆتيۆة ّێفێ ثىو ،کە ثتهۆڤْی ثە کبرەکبّی ثبخ ّبضبّذ،
ثە تبیجەت (.)Well-Tempered Klavier
کبتێک ثبوکی ثە ثەهرەی چرۆ کردووی کىڕەکەی زاّی ،ویطتی
ثیکبتە ثەهرەیەمی ڕووّی ّبو ٍْذااڵٍُ -ۆزارتێکی ّىێ دروضت
ثکبت ئەو مبتەی مە تىاّی ىە تەٍەّی ىە پێْج ضبڵیذا ىە
کۆّطێرتێکی گػتیذا دەرکەوت و ّبوثبّگی هێْب .ثەاڵً یۆهبّی
ثبومی ثتهۆڤِ ثێ هیىایی ثۆ ٍبیەوە :ىەثەرئەوەی مىڕەمەی ئەً
ّەیتىاّی وەك ٍْذاڵیی ٍۆزارت دەرثنەوێت .ثە غێىەیەکی
چبوەڕواّْەکراو ،هیچ ثەهرەیەکی ضروغتیی ّەثىو ثۆ ّىضیْی
یبخىد داّبّی ٍیىزیک ،ىەگەڵ ئەوەغذا دەثىو هبّجذرێت .ثبوکی
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ّبردی ثۆ الی چەّذیِ ٍبٍۆضتب تبکى ٍیىزیک ئبوێتەی ٍێػکی
ثکەُ .

مبتێل ثتهۆڤِ ىە ڤییەّب ثىو
ىەً کبتەدا غبری ثۆُ ،پبیتەختی هەڵجژاردّی کۆىۆّیب ،هەرێَێکی
مػىٍبت و پەراوێس و پێػْەمەوتىو ثىو .ىەثەرئەٍە ،ثۆ
ثەرەوپێػچىوُ دەثىوایە ٍیىزیکژەّە گەّجەکە ثچێت ثۆ ڤییەّب.
خێساّەکەی دەوڵەٍەّذ ّەثىوُ تب ثیْێرُ ،ثۆیە ىە الیەُ
ضەرۆکێکی قەغەکبّەوە ّێردرا ثۆ پبیتەخت .ىێرە ٍۆزارتی ثیْی
کە ضەرضبً ثىو پێی .دواتر یەکێک ىە ٍبٍۆضتبکبّی هبیذُ ثىو.
ثەاڵً ئەو دوای دوو ٍبّگ دەثىوایە ثگەڕێتەوە ثۆ ثۆُ ،چىّکە
دایکی زۆر ّەخۆظ ثىوٍ .بوەیەکی کىرت دوای ئەٍە ،داینی ٍرد.
ئەٍە یەکەً تراژیذیبی تبیجەتی و خێساّی ئەو ثىو ىەّبو زۆر
تراژیذیبی دینەدا کە تبمى ٍردُ دەضتی ىە یەخەی ثتهۆڤِ
ثەرّەدا و ىەگەڵیذا ٍبیەوە .ىە ضبڵی ٦٭٩٫دا ،ئەو ضبڵەی مە تێیذا
ىە ٍيی ىىیطی غبزدەهەً درا ،ثتهۆڤِ ثۆ دواجبر غبری ثۆّی
جێهێػت و تبمى ٍردُ ىە ڤییەّب ٍبیەوە.

8

وێنەی ڤییەنا لە سەردەمی بتهۆڤندا

ىەو وێْبّەی ثۆٍبُ ٍبوّەتەوە ،پیبوێکی گەّجی خەٍجبر ٍۆُ
دەردەکەوێت ثە دەرثڕیْی ّبمۆمییەمی ّبوەمییەوە ىەگەڵ
ضروغتێکی ثەضۆزدا .هەڵکەوتەیەکی قۆزی ّەثىو :ضەرێکی
گەورە

و

ىىوتێکی

ڕۆٍبّی

واتە

ىىوتێکی

ّەخىازراو،

دەٍىوچبوێکی چبڵ چبڵ ثە ئبضەواری ئبوڵە ،ىەگەڵ قژێکی ثژی
پڕ ،کە ىەوەدەچىو هەرگیس داّەهبتجێت .ڕەّگە تۆخەکەی ّبزّبوی
ئیطپبّی پێ ثەخػیجىو .کىرتەثْە و هەڵەغە و زۆر خبکی ثىو-
تەّبّەت ثە ئەو جيە مەغخبّەغی مە ىە ضەردەٍی گەّجێتییەمەیذا
ىەثەری دەمردُ ،هێػتب ئەو تبیجەتَەّذییبّەی ّە دەغبردراّەوە و
دیبر ثىوُ.
ئەً یبخییە ڕاضتەقیْەیە خۆی ىە ڤییەّبیەکی ئەرضتۆکراتی
ضەرضەختذا

ثە غێىازێکی ّبڕێک ،جيىثەرگێکی

ّبغریِ،

ٍەزاجێکی ثەهەٍبُ غێىە هەٍیػە تێکچىو ،دۆزییەوە ،خبڵیی ىە
هەٍىو داة و ّەریت و غکۆیەک کە ىێی چبوەڕێ دەکرا .وەک
9
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هەر ئبوازداّەرێکی دیکەی ئەو ضەردەٍە ،ثتهۆڤِ دەثىوایە ىەضەر
پػتگیری

و

ىیژّەی

داّراوی

دەوڵەٍەّذ

و

خێرخىازە

ئەرضتۆکراتییەکبُ ثژی .ثەاڵً هەرگیسیع چبوغۆڕ و ٍينەچیبُ
ّەثىو .یەکێک ّەثىو ىەو ٍیىزیکذاّەراّەی ثىوثىوّە پیبوی
دەضەاڵت ،وەک هبیذُ چۆُ ىە کۆغکی خێساّی ئێطتەرهبزی ثىو.
ئەوەی ىەثبرەی ئەً پیبوە ّبٍۆیەوە ثیریبُ ىێ دەکردەوە ّبڕووُ
و ّەزاّراوە .ثەاڵً ٍەزّیی ٍیىزیکەکەی ،ىیژّە و ثڕیبردەرەکبّی
ثۆ ٍطۆگەر کردثىو ،وە ثەٍەظ ثژێىی ژیبّیػی ٍطۆگەر
مردثىو.

لەم وێنەیەدا تەنانەت جیاواز لە گۆتە ،بتهۆڤن ئامادە نەبىو كاڵوەكەی بۆ
ئەریستۆكراتەكان بهێنێتە خىارەوە
01

دەثێت ىەو مبتبّەدا مە ىەگەڵ ئەرضتۆمراتەمبّذا ژیبوە ،ثە هیچ
جۆرێل هەضتی ثەوە ّەمردثێت مە ئەوە جێگبی ئەوە .ئەو
ڕێننەوتْە گػتییەمبُ و چەقجەضتىێتی ڕەتذەمردەوە .دواغت کە
ثیری ىێ دەرکردەوە ڕووکەظ و چىاردەورەکەی ثىو .ثتهۆڤِ
پیبوێک ثىو کە ثۆ ٍیىزیک دەژیب و هەّبضەی دەدا و هیچ گىێی
ثە ئبضىدەییە ضبدە و دّیبییەمبُ ّەدەدا .ژیبّی تبیجەتی خۆی
ّبجێگیر و غڵەژاو ثىو ،دەتىاّرا ثە قەرەج ّبوثجرێت .ىەوپەڕی
ّبخبوێْیذا دەژیبٍ .بڵەکەی هەٍیػە پیص ثىو ،پبرچە خىاردّی
ثاڵوثىوەوە ىە هەٍىو جێگبیەمذا دەثیْرا ،تەّبّەت تەّەکەی ٍیسی
ژووری ّىضتْەکەی ثەتبڵ ّەدەکردەوە.
هەڵىێطتی ثەراٍجەر غبزادە و خبّەداّەکبّی کە پبرەیبُ پێذەدا
ىەو وێْەیەدا خراوەتە ڕوو .ىە وێْەکەدا ثتهۆڤِ ىەگەڵ گۆتەدایە
کبتێ کچە غبزادەی ّەٍطبوی ڕودۆڵف و غبژّە ئیَپراتۆر ثە
الیبّذا تێپەڕ دەثِ ،گۆتە کاڵوەکەی الدەثبت و ضەریبُ ثۆ
دادەّەوێْێت ،ثەاڵً ثتهۆڤِ ثە تەواوەتی خۆیبُ ىێ گێو دەکبت و
ثەردەواً دەثێت ىە ڕۆغتْەکەی ثێ ئەوەی تەّبّەت ضاڵوێک
یبخىد پێساّیْێک پػبّی خێساّی غبهبّە ثذات .ئەً وێْەیە هەٍىو
ڕۆحی ثتهۆڤِ ىەخۆ دەگرێت کە ڕۆحێکی ثىێری ،غۆڕغگێری،
ضەرکىتْەکراوە.
ىە کەغی ثۆرژوایی ڤییەّبدا کە هەضتی ثە خْکبوی دەکرد تێیذا،
ّىوضیىێتی:
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"تب ّەٍطبوییەکبُ ثیرە قبوەیی و ضۆضەجە ثچىوکەکبُ ثخۆُ،
هەرگیس یبخی ّبثِ[1]".

ضەردەٍێنی غۆڕغگێڕاّە
ئەو دّیبیەی ثتهۆڤِ چبوی تێذا هەڵهێْب دّیبیەکی پڕ ىە
ّبضەقبٍگیری ،گۆڕاّکبری ،غۆڕظ و دژە-غۆڕظ ثىو :دّیبیەکی
وەک ئەٍەی ئێطتبی ئێَە .ىە ضبڵی ٩٫٫٪دا ،ئەٍریکییە
داگیرکراوەکبُ ضەرکەوتىو ثىوُ ىە ثردّەوە و وەرگرتْەوەی
ئبزادی خۆیبّذا ىە ثەریتبّییەکبُ .ئەٍەظ ىە ڕێگەی غۆڕغێکەوە
کە ىە غێىازی جەّگذا ثىو ىەگەڵ ثەریتبّییەکبّذا .ئەوە دیَەّی
یەمەٍە ىە دراٍبیەمی ٍەزّی جیهبّی.
غۆڕغی ئەٍریکی هسری ئبزادی تبکە کەضی ثاڵو دەکردەوە کە
ىە ڕۆغْگەری فەڕەّطییەوە ضەرچبوەی گرتجىو .تەّهب دوای دە
ضبڵێک ،ثیری ٍبفەکبّی ٍرۆڤ ثە غێىازێکی تىّذتر گەڕایەوە
فەڕەّطب .زریبّی ثبضتیو ىە ئەیيىوىی ٭٩٫٬دا ،خبڵێکی گۆڕاّی
ورد و گرّگی ٍێژوویی هێْبیە کبیەوە.
ىە ٍبوەی ضەرکەوتْیذا ،غۆڕغی فەڕەّطی تىاّی هەٍىو
پبغَبوەکبّی ڕژێَی مۆُ ىەّبوثەرێت ،تىاّی تەواوی ّەتەوەیەک
ثخبتە ضەر پێی خۆی و ڕووثەڕووی هەٍىو ئەوروپب ثجێتەوە ثە
ئبزایەتی و جەرثەزەییەوە .ڕۆحی ئبزادیخىازی ئەً غۆڕغە وەک
ئبگرێکی ّەکىژاوە ثە هەٍىو ئەوروپبدا ثاڵوثىوثىویەوەٍ .بوەی
وەک ئەٍە پێىیطتی ثە فۆرٍی ّىێی هىّەری و ڕێگەی ّىێی
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دەرثڕیِ هەثىو .ئەٍەظ ىە ٍیىزیکی ثتهۆڤْذا ثەدەضت هبتجىو ،کە
ثبغتر ىە هەر غتێک دەیتىاّی گىزارغت ىە ّبخ و دەروّی ئەو
ضەردەٍە ثنبت.

فەڕەنسای شۆڕشگێڕ
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ىە ضبڵی ٭٩٫٧دا ،غب ىىیطی فەڕەّطب ىە الیەُ جبکۆثیْەکبّەوە ىە
ضێذارە درا .غەپۆىێکی ڕاچڵەکیِ و تۆقبّذُ ثە هەٍىو ئەوروپبدا
ثاڵوثىویەوە .هەڵىێطتەکبُ ثەراٍجەر غۆڕغی فەڕەّطی تىّذتر
کراُ .ئەو ثە ّبو ئبزادیخىازاّەی ئبٍێسیبُ ثۆ غۆڕظ کردەوە ثە
پەرۆغییەوە ،ئێطتب چىوّەتە ثبزّەی داخراوی دوامەوتىێتییەوە.
ئەو دوژٍْبیەتییەی ىە الیەُ پيەوپبیەداراّەوە ئبڕاضتەی فەرەّطب
کراثىو ،ىەالیەُ ئێذٍۆّذ ثیڕمی فەیيەضىفەوە و ثە متێجێل ىەژێر
ّبوّیػبّی (ثیرمردّەوەمبُ دەرثبرەی غۆڕغی فەڕەّطی)
پػتگیری ىەو دوژٍْبیەتییەتیەی پيەداراُ مرد دژ ثە غۆڕغی
فەڕەّطی .ىە هەٍىو غىێْێکذا پػتیىاّبّی غۆڕظ ثە غک و
گىٍبّبوی و ضەرمىتنردّیبّەوە ٍبٍەڵەیبُ ىەگەڵذا دەمرا .چیذی
پػتگیری کردُ و هبوڕێیەتیکردّی غۆڕغی فەڕەّطی ثێ
ٍەترضی ّەثىو.
ىەو ٍبوەیەدا ئەزٍىوّی مبتی ّبخۆظ و پڕ ّػێىی مرا .ضىپب
غۆڕغگێڕەمبُ ،ضىپبی ڕژێٌ و دەرەثەگەکبّیبُ تێکػکبّذ.
ثتهۆڤْی گەّجیع هەر ىە ضەرەتبوە ئبرەزووٍەّذێکی
ضەرضەختی غۆڕغەکە ثىو ،زۆر ىەو ڕاضتییە دەترضب کە
ّەٍطبوییەکبُ هێسی یەکەً ثىوُ ىە ضەرکىتکردّی فەڕەّطبدا.
پبیتەختی ئیَپراتۆریەتەکە ىێىاّيێى ثىو ىە تۆقبّذُ .دۆخەمە پڕ
ثجىو ىە دوو دڵی و گىٍبُ .ضیخىڕەمبُ هەٍىو غىێْێنیبُ
تەّیجىو ،ىە هەٍىو غىێْێنیع چبودێریی ئبزادیی ڕادەثڕیِ دەمرا
و ثە تەواوی ضبّطۆرمرا ثىو .ئەوەغی ّەدەتىاّرا ثە وغە و
ّىضیِ گىزارغتی ىێجنرێت ،دەکرا ىە ڕێگەی ٍیىزینی ٍەزّەوە
گىزارغتی ىەخۆی ثنردایە.
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خىێْذّی ىەگەڵ هبیذّی ٍبٍۆضتبیذا ثبظ ّەدەڕۆغتە پێع .ئەو
ثیرۆکەی تبیجەت و ّىێی هەثىو ،کە ىەگەڵ هبیذّێکی ثە تەٍەّی
تىّذ ثەضتراوە ثە ٍیىزیکی ئەرضتۆکراتی کالضیکّ ،ەدەگىّجب.
ئەوە ثەریەککەوتْی کۆُ و ّىێ ثىو .ثتهۆڤِ ّبوثبّگێکی ثبغی ثۆ
خۆی دروضت کردثىو وەك پیبّۆژەّێک ،غێىازێکی تىّذی هەثىو
وەک ئەو ضەردەٍەی کە خىدی ثتهۆڤْی ثەرهەٍی هێْبثىو .دەڵێِ
هێْذە ثە هێسەوە دەضتی ّبوە ثە کيیيی پیبّۆکبّذا ،ژێکبّی
قرتبّذووە .ئەو وەک ئبوازداّەرێکی ّىێ و ىە ثْەڕەتذا داهێْەر
ّبوی دەرکردّ .بوثبّگی هەٍىو ڤییەّبی گرتجىوەوە و ئەوەظ
خۆی ىە خۆیذا ضەرکەوتِ ثىو .ژیبُ دەکرێت قىرضتریِ و
دڵڕەقتریِ یبری ىەگەڵ ٍرۆڤذا ثکبت .ىە دۆخ و مەیطەمەی
ثتهۆڤْذا ،قەدەر ثەتبیجەت چبرەّىضێنی ثێ ثەزەییبّەی ثۆ
هێْبیەپێع .ئەوەثىو ىە ضبڵی ٪٭٩٫دا زۆر ّەخۆظ کەوت .ئەً
ّەخۆغییە کبریگەری ىەضەر ثیطتْی هەثىو .ئەو تەٍەّی  ٦٬ضبڵ
و ىە ىىتکەی ّبوثبّگیذا ثىو ،مبتێل مە ثەرەو ىەدەضتذاّی تىاّبی
ثیطتْی دەچىو .ىە دەوروثەری ضبڵی ٩٬٠٠دا ،ثتهۆڤِ یەکەً
ّیػبّەکبّی کەڕی یبخىد ّبثیطتی ىێ دەرکەوت .هەرچەّذە ثە
تەواوی ّبثیطت ّەثىو تب ضبڵەکبّی کۆتبیی تەٍەّی ،ثەاڵً هەر
زاّیْی ئەوەی کە ئەو حبڵەتەی هەیە و تب دێتیع خراپتر دەثێت،
ثىوە ٍيَالّێ و ئەغنەّجەیەمی هەٍیػەیی ىەضەری .تىوغی
خەٍۆکی ثىو و تەّبّەت ثیری خۆکىژی ثە ٍێػنیذا هبت .ئبزاری
ّبخی خۆی دەّىوضییەوە و هەروەهب ثبضی ىەوە دەکرد تەّهب
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ٍیىزیکە کە ّبهێڵێت کۆتبیی ثە ژیبّی خۆی ثهێْێت .ئەزٍىوّی
چڕی ئبزار و ٍيَالّێ ثۆ زاڵ ثىوُ ثەضەر ئەو ئبزارەداٍ ،یىزیکی
ثتهۆڤْی هێْذەیتر پڕ دەکرد ىە ڕۆحی ٍرۆڤبّە.

بتهۆڤن لەسەردەمی
گەنجێتیدا

ژیبّی تبیجەتی خۆی هیچ خۆظ ّەثىو .دەکەوتە خۆغەویطتی
کچبُ و ژّبّی خێرخىازە دەوڵەٍەّذەکبُ و خەٍۆمی زیبتری ثۆ
دەهێْب چىّنە ثەردەواً ثە خراپی کۆتبیی دەهبت .ىە دوای
کبریگەری یەکێک ىە خەٍۆکییەکبّی ّىوضیىێتی:
"هىّەر و ثە تەّهب هىّەرٍْ ،ی ڕزگبر کردووە! ثۆ ٍِ زۆر
ئەضتەٍە ئەً جیهبّە ثەجێجێڵٌ ثێ ئەوەی هەٍىو ئەوەی ثذەٍێ کە
هەضتٌ کردووە ىە ّبخَذا چەکەرە دەکبت".
ىە ضەرەتبی ضبڵی ٩٬٠٩دا ثە ّبڕەحەتییەکی زۆردا تێپەڕی ىە
ڕووی خىدی و مەضییەوە .ثەپێی هێيیگیْطتبدت تێطتبٍێْت،
گەغتجىوە ضەر ىێىاری خۆکىغتِ .پبظ چبکجىوّەوەی ىە
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خەٍۆکی ،ثە ثیرۆکە و ثۆچىوّی ّىێىە خۆی فڕێذایەوە ّبو کبری
ٍىزیک .هەر کەضێکی دیکە ثىوایە ،ثەً ڕووداوە کبرەضبت
ئبٍێساّە دەڕووخب .ثەاڵً ّبثیطتیی و ىەدەضتذاّی تىاّبی ثیطتِ
مە ثۆ کەضێکی ئبضبیی دەمرێت ثجێتە کەٍئەّذاٍی و ّەّگی ثۆی،
ثە پێچەواّەوە واینرد ثۆ ثتهۆڤِ ثجێت ثە خبڵی ثەهێسیی.
گىێچکەی ّبوەراضتی هەٍىو ئەوەی پێذا ثىو کە پێىیطتی ثىو ثۆ
داّبّی ٍیىزیکێکی ٍەزُ .ىە ّبخۆغتریِ و قەیراّبویتریِ ضبڵی
ژیبّیذا کە دەکبتە  ،٩٬٠٦ضەٍفۆّیبی ئیرۆیکبی ّىوضی کە یەکێکە
ىە غبکبرەکبّی.

دیبىەمتینی ضۆّبتب
دیْبٍینیەت و جىوڵەی ثەردەواٍی ٍیىزیکی ثتهۆڤِ ثە تەواوەتی
ّىێ ثىو .پێػتر ٍیىزیک داّەرەکبُ ثەغی هێَِ و ثەغی
هەژێْەریبُ دەّىوضی ،و هەردوو ئەو ثەغە ثە تەواوی جیب
دەکراّەوە .ثەاڵً ثەپێچەواّەی ئەواّەوە ،ثەرهەٍەمبّی ثتهۆڤِ ثە
خێرایی ىە ثەغێکەوە دەچێتە

ضەر ثەغێکی تر .ئەً ٍیىزیکە

گرژییەکی ّبوەمیی تێذایە ،دژیەمییەمی چبرەضەرّەمراو کە
پێىیطتی ثەوەیە خێرا ثگبت ثە گىّجبُ و چبرەضەر .ئەٍە
ٍیىزیکی دژیەمییە.
ضۆّبتب فۆرٍێکی ىێ وردثىوّەوە و دروضتکردّی ٍیىزیکە ،کە ىە
ڕواّگەی دیْبٍینییەتی فۆرٍی ٍیىزیکیەوە ضەرچبوە دەگرێت .ئەً
ٍیىزیکە ىە زّجیرەیەک پێکهبتەی دژ ثە یەک پێکذێت .تب کۆتبیی
07
مرۆڤ و ئاوازدانەر و شۆڕشگێڕ

ضەدەی هەژدەیەً ،ضۆّبتب ثىوە فۆرٍی زۆرثەی ئەو ٍیىزیکبّەی
دەّىضراُ .هەرچەّذە غتێکی ّىێ ّەثىو ،ثەاڵً ىە الیەُ هبیذُ و
ٍۆزارتەوە پەرەی پێ دراثىو و ثاڵوثىوثىویەوە .ىەمبتێنذا ىە
ّىضراوەکبّی ضەدەی هەژدەیەً ،تەّهب ثْچیْەکبّی ضۆّبتبٍبُ
هەیەّ ،ەوەک ّبوەڕۆکە ڕاضتەقیْەکەی.
تب ڕادەیەک (تەّهب تب ڕادەیەک) ئەٍە ثبثەتی تەکْیکە .ئەو فۆرٍەی
ثتهۆڤِ

ثەکبری

دەهێْب،

ّىێ

ّەثىو،

ثەاڵً

غێىازی

ثەکبرهێْبّەکەی ّىێ ثىو .ضۆّبتب ثە پبرچەیەکی خێرا دەضت
پێذەکبت ،دواتر پبرچەیەکی هێىاغتر ،دواتر پبرچەیەکی غبدتر (ىە
ثْچیْەدا ٍیْىێتێک ،دواتر غێرزۆیەک ،کە ڕێک واتە گبڵتەیەک)،
پبغبُ کۆتبیی پێذێت ثە پبرچەیەکی خێرا وەک چۆُ دەضت
پێذەکبت.
ىە ثْەڕەتذا ،ضۆّبتب ثە غێىەی (أ-ة-أ) دەڕوات .ئەىفەوە دەچێتە
ثب و دواتر دەچێتەوە یەکەً ثەاڵً ثە پيەیەکی ثەرزتر .ئەٍە
ّبوەڕۆکی ثیرۆکەی دیبىەمتینییە :جىڵە ىەڕێگەی ىێنذژییەوەّ ،ەفی
ّەفی (ّێگەیػْی ّێگەیػِ) .ئەٍە جۆرێکە ىە پێىەری ٍیىزیکی
(syllogism

خطتْەڕوو،

:)musical

ثەرەوپێػچىوُ،

دووثبرەمردّەوە ،یبُ داڕغتْەوەی ثە غێىازێنی دیکە :تێس  ،دژە-
تێس ،مۆ-تێس.
ئەً جۆرە ثەرەوپێػچىوّە ىە هەٍىو جىوڵەمبّذا هەیە .ثەاڵً
ثەرەوپێػچىوّێکی ضەرتبضەریع هەیە کە تیبیذا تێَب و واتب
دژثەیەمەمبُ دواجبر ىە کۆتبییەکی غبددا یەک دەگرُ .ىە دواییِ
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کۆدادا مە پبرچە ٍیىزیکی دوا ثەغە ،دێْەوە ضەر کيیيی
ضەرەتبیی ،ئەٍەظ هەضتێکی ثباڵیەتی ىە ضەرکەوتِ دروضت
دەکبت.
ئەً فۆرٍە هەوێْی ئبیذیبیەمی قىڵ ىەخۆ دەگرێت و ٍبتەوزەی
ثەرەوپێػچىوّێکی جذی هەیە .ىەگەڵ ئەوەغذا ،دەکرێت ثە
کۆٍەڵێکی زۆر ئبٍێری ٍیىزیکی ثژەّذرێت :پیبّۆ ثەتەّیب ،پیبّۆ و
کەٍبّچە ،ژێذارەکبُ ،ضەٍفۆّیبظ .داهێْبّی پیبّۆی ٍۆدێرُ
ڕۆڵێکی یبریذەدەری ثیْی ىە ضەرکەوتْی ضۆّبتبدا .ئەً ئبٍێرە
تىاّبی دەرثڕیْی هەٍىو جىڵە و دیْبٍینیەتێنی ڕۆٍبّطیسٍی
هەثىو .ئەٍە ىە کبتێکذا؛ کە پیبّۆی پيیکبّەیی و پیبّۆی کۆُ تەّهب
ثەضتراوەتەوە ثە کۆٍەڵێک یبضبوە کە ّەدەتىاّرا ئەٍەی پێجکرێت.
پەرەپێذاّی ضۆّبتب ىە کۆتبییەکبّی ضەدەی هەژدەیەٍذا ،زۆر
پێػکەوتىوتر ثىو .گەغتە ئەو خبڵە ثەرزە ىە ضەٍفۆّیبکبّی
ٍۆزارت و هبیذُ .دەکرێت ىە ڕوویەکەوە ثگىترێ کە
ضەٍفۆّیبکبّی ثتهۆڤْیع درێژەپێذەر و ثەردەواٍی ئەٍبّە ثىوُ،
ثەاڵً ىە ڕاضتیذا غىّبضی ضەرەمی و فەرٍی هەر مبرێل تىاّبی
غبردّەوەی جیبوازییەکی ضەرەکی هەیە.
ىە ثْەڕەتذا ،فۆرٍی ضۆّبتب زاڵ ثىو ثەضەر

ّبوەڕۆکە

ڕاضتەقیْەمەیذا(زاڵجىوّی فۆرً ثەضەر ّبوەڕۆمذا)ٍ .یىزیکذاّەرە
کالضیکەکبّی ضەدەی هەژدەیەً تەّهب گىێیبُ ثەوە دەدا کە
فۆڕٍەکە ثە ڕاضتی داثْێِ (جگە ىە ٍۆزارت) ،ثەاڵً ىەگەڵ
ثتهۆڤْذاّ ،بوەڕۆکی ڕاضتەقیْە دواجبر ئبوێتەی فۆڕً دەثێتەوە.
09
مرۆڤ و ئاوازدانەر و شۆڕشگێڕ

ّبکۆکییە ّبوەکییەمبُ
ضەٍفۆّیبکبّی ثتهۆڤِ ّیػبّذەری داثڕاّێنی گەورەیە ىەگەڵ
ڕاثردوودا .ئەگەر فۆرٍەکبّیبُ هبوغێىە ثێتّ ،بوەڕۆک و ڕۆحی
ٍیىزیکەکە ثە زەقی جیبوازە .ثۆ ثتهۆڤِ و هەٍىو ئەو
ڕۆٍبّتیکبّەی(ئەوەی گرّگە ثەالی ثتهۆڤِ و هەٍىو ئەو
ڕۆٍبّتیکبّەی غىێْپێی ئەٍیبُ هەڵگرتجىویەوە تەّیب فۆڕً و
ڕاگرتْی هبوضەّگی ّییە ىە فۆڕٍذا ،ثەڵکى ّبوەرۆکە .ثێگىٍبُ
ثتهۆڤِ ئەو هبوضەّگییەی گەىێک جبر دەغکبّذ ،ىە ٍیىزیکی ئەودا
ّبضبزی و ّەغبزی زۆری تێذایە ،کە ڕەّگذاّەوەی ّبکۆکییەمبّی
ّبخی خۆیەتی.
ىە ضبڵی ٩٬٠٠دا یەکەً ضەٍفۆّیبی ّىضی ،کە کبرێک ثىو هێػتب
ڕەگىڕیػەی کبرەکبّی هبیذّی تێذا ثىو .کبرێکی غبدە و زۆر
خبڵییە ىەو ڕۆحی ّبکۆکی و ٍيَالّێیەی کە ٍۆرکی کبرەکبّی
دواترێتی.
ثەاڵً ىە ڕاضتیذا ئەٍە هیچ پێػیْەک و زەٍیْەیەك دروضت ّبکبت
ثۆ کبرەکبّی داهبتىوی .ضۆّبتبی پیبّۆی پەرۆظ یبخىد ئۆپەش
 ٩٧ثە گػتی جیبوازە .ثە تەواوی جیبوازە ىە ضۆّبتبی پیبّۆکبّی
هبیذُ و ٍۆزارت .ثتهۆڤِ زۆر کبریگەریی تیۆری غیيەری ىەضەر
ثىو ىە ثبرەی تراژیذیب و هىّەری تراژیذییەوە ،کە تەّهب ثە
چەغتْی ئبزار ّەیذەدی ،ثەڵکى ىەضەرووی هەٍىوغتێکەوە ثە
ٍيَالّێ و جەّگی خۆڕاگری دژی چەغتْی ئبزار دەیجیْی.
ئەو پەیبٍە ثە ڕووّی ىە جىڵەی یەمەٍذا گىزارغتی ىێنراوە ،کە
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تێکەڵەیەکە ىە دەّگی ئبوێتە و ّەغبز( .ىەً ىیْنەوە گىێگری ئەً
ٍیىزینە ثِ)
https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc9IovI
ئەً کۆردە ّبڕووّبّە ثەرەو ّبوەڕاضتی ڕاڕەوێکی ئبڵۆز دەڕۆُ
کە خۆڕاگری ثەراٍجەر ئبزار ّیػبُ دەدات .ئەً ّبکۆکییە ّبوەکییە
وایکردووە ٍیىزیکی ثتهۆڤِ جیبواز ثێت ىە ٍىزیکی ضەدەی
هەژدەیەً .ئەوە دەّگی چەرخێکی ّىێیە :دەّگێکی ثە گرٍە کە
دەثێت ثجیطترێت.
ئەو پرضیبرەی کە دەثێت ثخرێتەڕوو ئەوەیە؛ چۆُ ئەً جیبوازییە
گەورەیە ڕووُ یکەیْەوە؟ وەاڵٍی کىرت و ئبضبُ ئەوەیە کە
ثڵێیِ ئەً غۆڕغە ٍیىزیکییە ثەرهەٍی هسری ثيیَەتێکە .ئەوە
ڕاضتە ،ىەواّەیە ثتهۆڤِ ٍەزّتریِ ثيیَەتی ٍیىزیک ثێت ىە
ٍێژوودا ،ثەاڵً ئەوە وەاڵٍێکە کە ىە ڕاضتیذا وەاڵٍی هیچ غتێل
ّبداتەوە .هۆی چییە ئەً زٍبّە تەواو تبزەیەی ٍیىزیک ڕێک ىەً
کبتەدا ضەر هەڵذەدات ّەک  ٩٠٠ضبڵ پێػتر؟ هۆی چییە ّە
ٍۆزارت و ّە هبیذُ و ّە ثبخ ئەٍەیبُ ّەکرد؟
جیهبّی دەّگیی ثتهۆڤِ ىە دەّگی جىاُ و خۆغییجەخع پێک
ّبیەت وەک ىە ٍیىزیکی ٍۆزارت و هبیذّذا هەثىو .خۆغیی ثە
گىێچکە ّبثەخػێت و وا ّبکبت

ثیطەراّی پێنبّیبُ ثە زەویذا

ثذەُ و ضەٍب ثکەُ و ّۆتە خۆغەکبُ ثڵێْەوە .ثەڵنى ئەٍە
دەّگێکی ڕەقە ،تەقیْەوەیەکی ٍیىزیکییە ،غۆڕغێکی ٍیىزیکییە کە
پەیبٍی ڕۆحی هەٍىو کبت و ضەردەٍەمبُ دەگەیەّێت .ثتهۆڤِ
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گەىێک جبر ئبڕاضتەی ضفۆرزاّذۆ ثەکبردێْێ کە ّیػبّەی هێرغە.
ئەٍە ٍیىزیکێکی ثەهێسە ،پڕە ىە جىوڵە ،ىە گۆراّی هەضتەمبُ ثە
غێىەیەمی خێراّ ،بکۆکی ،هەروەهب هەٍەچەغِ.
ىەگەڵ ثتهۆڤْذا ،ضۆّبتب زۆر گەغە دەمبت و پێ دەّێتە قۆّبغێکی
زۆر ثەرزترەوە ىە ڕووی جۆر و مىاڵێتییەوە ،ئەو ضۆّبتبی ىە
تەّیب فۆڕٍێنەوە گۆڕی ثۆ فۆرٍێکی ثەهێستر .ىە هەّذێک ىە
ضۆّبتبکبّیذا

ّىوضیىێتی

(ضۆّبتب

وەک

فبّتبزیبیەک)

کە

دەریذەخبت ثە دوای ئبزادی ڕەهبوە ثىوە ثە گىزارغت ىە ڕێگەی
ضۆّبتبمبّیەوە .ىێرەدا ڕەهەّذەکبّی ضۆّبتب زۆر فراواّتر ثىوُ ثە
ثەراورد ىەگەڵ فۆرٍە کالضیکەکەی .ىەضەروو هەٍىویەوە ،چیذی
دوا پبرچەمەی تەّهب کىرتکراوە ّییە ،ثەڵکى ثەرەوپێػچىوّێکی
تەواوە.
کبتێل فۆڕٍی ضۆّبتبی ثەضەر ضەٍفۆّیبکبّذا جێجەجێ دەکرد،
دەگەغتە پيەیەکی ثێ وێْە و ّەثیطتراوی ثباڵیەتی و دەضەاڵت.
ئەو پڕ-وزەییەی مە ثبڵ دەکێػێت ثەضەر ضەٍفۆّیبی پێْجەً و
ضێیەٍیذا ،ثەڵگەی پێىیطتی ئەوەُ .ئەٍە ٍیىزیکێک ّییە ثۆ
گىێيێگرتْێکی ئبضبُ و کبت ثەضەرثردُ .ئەٍە ٍیىزیکێکە جىوڵە
دێْێتە کبیەوە ،هەژاّذُ و غێىاّذُ دروضت دەکبت .ئەٍە دەّگی
یبخیجىوّە ىەّبو ٍیىزیکذا.
ئەوە ڕێکەوت ّییە کە غۆڕغی ٍیىزیکی ثتهۆڤِ ڕەّگذاّەوەی
غۆڕغێک

ثێت

ىە

ژیبّی

ڕاضتەقیْەدا.

ثتهۆڤِ

ٍْذاڵی

ضەردەٍەکەی خۆی ثىوٍْ ،ذاڵی ضەردەٍی غۆڕغی فەڕەّطی.
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ثتهۆڤِ ٍیىزیکی ىەّبو جەرگەی ئەً غۆڕغەدا دادەّب ،هەر ثۆیە
ڕۆحی غۆڕظ ئبوێساّە ىەگەڵ تبک ثە تبکی ّۆتەکبّیذا .گەر
ثَبّەوێت ىە دەرەوەی ئەو غىێِ و کبتەی ثتهۆڤِ خۆی تێذا
ثىوە ىە ٍیىزینەمبّی تێجگەُ ،ئەوا ّسینی ٍەحبڵ و ئەضتٌ
دەثیْەوە.
ثتهۆڤِ هەٍىو ٍیىزیکەکبّی دیکەی پبڵ پێىەّب ،هەروەک چۆُ
غۆڕغی فەڕەّطی تىاّی هەٍىو دەرەثەگەکبّی ڕاثردوو پبڵ پێىە
ثْێت .ئەٍە جۆرێکی ّىێی ٍیىزیک ثىوٍ ،یىزیکێک کە چەّذیِ
دەرگبی ثۆ ٍیىزیک داّەراّی داهبتىو کردەوە ،ثەهەٍبُ غێىەی
غۆڕغی فەڕەّطی ،کە دەرگبی ثۆ ضۆضیبه دیَىکرات و ئبزادی
ڕادەرثڕیْی کۆٍەڵگب کردەوە.
ّهێْی ّبواخْی ٍیىزیکی ثتهۆڤِ چڕتریِ ّبکۆکییە .ئەوە
ّبکۆکییەکە کە گڕ دەگرێت ىە هەٍىو ٍیىزیکی ثتهۆڤْذا و دەگبتە
ثەرزتریِ خبڵەکبّی ىە حەوت ضەٍفۆّیبکەی کۆتبییذا ،کە
دەضپێکەکەی ضەٍفۆّیبی ضێیەٍێتی و ّبضراوە ثە ئیرۆیکب .ئەوە
خبڵی گۆڕاّی راضتەقیْە ثىو ىە پەرەضەّذّی ٍیىزیکی ثتهۆڤْذا
هەروەهب ىە ٍێژووی ٍیىزیکیػذا ثە غێىەیەکی گػتی .ڕەگی ئەً
غۆڕغە ٍیىزیکییەظ دەثێت ىە دەرەوەی ٍیىزیک ثذۆزرێتەوە،
مە ثریتییە ىەّبو خىدی ٍێژوو و مۆٍەڵگب.
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ضەٍفۆّیبی ئیرۆیکب
خبڵێکی وەرچەرخبُ ىە ژیبّی ثتهۆڤِ و پێػکەوتْی ٍیىزیکی
ڕۆژئبواییذا ،ئبٍبدەکردّی ضەٍفۆّیبی ضێیەٍی ثتهۆڤْە کە
ّبضراوە ثە ئیرۆیکب .تب ئێطتب زٍبّی ٍیىزیکی ضەٍفۆّیبی یەکەً
و دووەٍی جیبوازییەکی ئەوتۆی ىێ ّەدۆزراوەتەوە ،ثە ثەراورد
ثە کبرەکبّی ٍۆزارت و هبیذُ .ثەاڵً هەر ىەگەڵ یەکەً ّۆتەکبّی
ئیرۆیکبدا ،دەچیْە جیهبّێکی تەواو جیبوازەوە ،ئەوە زۆر ثبظ
زاّراوە کە ٍیىزیکەکە ثبثەتێکی ضیبضی ىە پػتە.
ثتهۆڤِ ٍیىزیکژەُ ثىوّ ،ەوەک ضیبضەتَەدار ،ىەثەر ئەٍە ئەو
زاّیبرییبّەی ىە ثبرەی فەڕەّطبوە هەیجىو تێکەڵ و ّبتەواو ثىوُ،
ثەاڵً هەرگیس ىە غەریسە غۆڕغگێڕاّەمبّی خۆی ّەدەکەوت،
ئەٍەظ ثەش ثىو ثەوەی ثگبت ثە دەرئەّجبٍی ڕاضت و دروضت.
هەواڵێنی ثیطتجىو ىەثبرەی ضەرهەڵذاّی ئەفطەرێکی گەّجەوە ىە
ضىپبی غۆڕغگێڕاُ ثەّبوی ثۆّبپبرتەوە .وەک زۆر کەضی دیکە،
ئەویع ثبوەڕی واثىو کە ّبپيیۆُ درێژە پێذەری غۆڕظ و
پبرێسەری ٍبفەکبّی ٍرۆڤە .ىەثەر ئەٍە ،ضەٍفۆّیب ّىێکەی ثۆ
ّبپيیۆُ ثۆّبپبرت تەرخبُ کرد.
ئەوە هەڵەیەک ثىو ،ثەاڵً هەڵەیەک ثىو مە ثە تەواوی غبیەّی
تێگەغتْە .ئەوە هەٍبُ ئەو هەڵەیەیە کە خەڵک پێیىاثىو ضتبىیِ
ٍیراتگری ىیْیْە و هەروەهب پبرێسەری ئەو ثیروثۆچىوّبّەیە کە ىە
غۆڕغی ئۆکتۆثەری ضۆضیبىیطتیذا ثىوّیبُ هەثىو .ثەاڵً وردە
وردە دەرکەوت ،کە ئەً پبڵەواّە ىەو ثیر و ثۆچىوّبّە دوور
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دەمەوتەوە و دادەثڕا و خەریکی دروضتکردُ و ثەهێسکردّی
ڕژێَێک ثىو کە تیبیذا هەّذێل ىە خراپتریِ تبیجەتَەّذییەمبّی
دینتبتۆریەتی مۆّی دووثبرە مردەوە.
ىە ضبڵی ٭٭٩٫دا کىدەتبکەی ثۆّبپبرت کۆتبییەکی یەکالکەرەوەی
ثۆ ضەرکەوتْی ٍبوەی غۆڕظ داّب .ىە ئبثی ضبڵی ٩٬٠٦دا،
ّبپيیۆُ ثە هێسەوە تىاّی زەٍبّەتی دەضەاڵت ثۆ ژیبّی ثنبت،
تەّبّەت ثۆ دەضەاڵتی داهبتىوی غىێْگرەوەی .ئەّذاٍێکی
ئەّجىوٍەّی پیراُ ىێی پبڕایەوە ثۆ دووثبرە ثەمبرخطتْەوەی
یبضبی ٍیراتگری "ثۆ پبراضتِ و ثەرگرینردُ ىە ئبزادیی گػتی و
هێػتْەوەی یەکطبّی" .ثە ّبوی "ئبزادی" و "یەکطبّی"یەوە خەڵکی
فەڕەّطب ثبّگهێػت دەکراُ تب ىە ضێذارە ثذرێِ.
ئەٍە هبوغێىە ثىوە ثۆ هەٍىو ئەواّەی مە ثەهێس و مىدەتب
دەضەاڵتیبُ گرتىوەتە دەضت ىە هەٍىو ٍێژوودا .ئیَپراتۆر
ئەغطتىش ( )Augustusضیَب و فۆرٍە دەرەکییەمبّی کۆٍبری
ڕۆٍبّی هێػتجىوەوە ،ثە ڕووکەظ ٍيکەچییەکی ّبڕاضتی پیػبُ
دەدا ثۆ ئەّجىوٍەّی پیراُ ،ىە کبتێکذا ثە غێىەیەمی ضیطتَبتینی
خەرینی ثەالڕێذا ثردّی دەضتىری مۆٍبریی ثىو .زۆری ّەثرد کە
جێگرەکەی ( )Caligulaمە ثە ئەضپی پێػجڕکێکەی خۆی دەزاّی
کردە ضیْبتۆر ،مە ئەٍە ضتبیع و دەضتخۆغییەمی واقیعی
دۆخەمە ثىو.
ضتبىیِ ،ضەرمردەی ضیبضیی دژە-غۆڕغی ڕوضیب ،ثبّگەغەی
ئەوەی دەکرد کە درێژەپێذەری خەثبت و تێکۆغبّی ىیْیِ ثێت ،ىە
کبتێکذا هەٍىو ثیرو ثۆچىوّەکبّی ىیْیْیسٍی خطتجىوە ژێر پێی.
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ثەغێىەیەکی ثەرەثەرە و ىەضەرخۆ ،هەٍىو ثیر و ثۆچىوّەکبّی
پرۆىیتبرەمبُ (چیْی کرێکبر)ی یەکێتیی ضۆڤیەت ،گۆڕی ثۆ فیکری
ّبیەکطبّیی ،ثیۆرۆکراتیەت و دیکتبتۆریەت .ئەو پيەدار و خبوەُ
ئیَتیبزاّەی ىە غۆڕغی ئۆکتۆثەردا ىە ضىپب الدراثىوُ ،دووثبرە
هێْراّەوە ،ثبیەخی زۆری ثە ّۆرٍەمبّی ّبو خێساّذا و تب ئبضَبُ
ثەرزی مردّەوە ،تەّبت ضتبىیِ ڕۆڵی ثۆ کڵێطبی ئۆرضۆدۆکطی
دۆزییەوە کە ثىوثىو ثە خسٍەتکبرێکی دڵطۆزی ڕژێَەکەی .ثە
هەٍىو ئەواّەغەوە ،تەّهب ثە ڕێیەکذا دەڕۆغت ،کە پێػتر
ّبپيیۆّی گۆڕهەڵکەّی غۆڕغی فەرەّطی پیبیذا ڕۆغتجىو .ثۆ
دۆزیْەوەی ڕێپێذراویی و غکۆ ثۆ دیکتبتۆرییەتەکەیّ ،بپيیۆُ
هەٍىو ئەو غتبّەی دووثبرەکردەوە کە ڕژێَی پێػىوی
کردثىویبُّ :بوّیػبّی ئەرضتۆکراتی ،یەکپۆغیی ضەرضىڕهێْەر،
داّبّی پيەوپێگە ،وە ثە دڵْیبییەوە ،گەڕاّەوە و ثەمبرهێْبّی
ئبییْیع .غۆڕغی فەڕەّطی ثە تەواوی کڵێطبی کبتۆىیکی
ضڕیجىوەوە .زۆریْەی خەڵک ڕقیبُ ىە کڵێطب دەثىوەوە ،ثێجگە
ىەواّەی کە ىە ّبوچە زۆر دوامەوتىوەمبّی وەک ڤێْذیی دەژیبُ،
ئەواّەی مە ڕاهبتجىوُ ىەگەڵ فەرٍبّڕەوایەتی ضەرمىتنەراّی
دەضەاڵتی پێػىودا ثژیِّ .بپيیۆُ دەیىیطت پػتگیری کڵێطب ثۆ
ڕژێَەکەی ثەدەضت ثهێْێت ،ىەثەر ئەٍە پەیَبّێکی ثەضت ىەگەڵ
پبپبدا.
ىە دوورەوە ،ثتهۆڤِ ئبگبداری هەٍىو ثەرەوپێػچىوّەکبّی
فەڕەّطب ثىو .ىە ضەرەتبی ضبڵی ٩٬٠٦دا ثۆچىوّەکبّی ثیهۆڤِ
ضەثبرەت ثە ّبپيیۆُ دەضتی ثە گۆڕاُ کردثىو .ىە ّبٍەیەکی ئەو
ضبڵەدا کە ثۆ هبوڕێیەکی ّبردووە ،دەّىضێت:
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"خەرینە هەٍىو غتەمبُ دەگەڕێْەوە ثبری جبراُ دوای ئەوەی
ّبپيیۆُ ئەو پەیَبّْبٍەیەی ىەگەڵ پبپبدا ئیَسا کردووە".
ثەاڵً هێػتب زۆر ىەوەظ خراپتر ثەڕێىە ثىو ،ىە ٩٬ی ئبیبری
ضبڵی ٩٬٠٨داّ ،بپيیۆُ ثىو ثە ئیَپراتۆری فەڕەّطبٍ .ەراضیَی
تبج ىەضەرّبّیػی ىە ٦ی کبّىّی یەکەً ىە کڵێطبی ّۆترداً
ثەڕێىەچىو .ىەو کبتەی کە پبپب زەیتی پیرۆزی دەهێْب ثەضەری
ضتەٍکبرەکەدا ،هەرچی داٍىدەزگب کۆٍبرییەکبُ ثىوُ ئبضەواریبُ
ّەٍبثىو .ىەجێی ضبدەیی و خبکێتیی ضیطتەٍی کۆٍبریذا ،هەٍىو
غتە گراّجەهب و ضەرضىڕهێْەرەکبُ داّراثىوُ ثە ٍەثەضتی
گبڵتەپێکردّی یبدی ئەو غۆڕغە ٍەزّەی کە ژّبُ و پیبواّی ٍەزُ
گیبّی خۆیبُ ثۆ کردثىوە قىرثبّی .کبتێک ثتهۆڤِ ثەٍەی زاّی،
ئبگری تىوڕەیی ىە ّبخیذا زیبتر مڵپەی مرد .ثە تىوڕەییەوە خەتی
ثەضەر ّۆتەی ئەو ضیَفۆّیبیەدا دەهێْب و ڕەغیذەمردەوە مە
پێػنەغی ّبپيیۆّی مۆدثىو .دەضتْىوضەکەی هێػتب ٍبوە ،ضەراپب
کىُ و دڕاوییە کە ئەٍەظ ثە ڕووّی تىوڕەیی ثتهۆڤِ دەردەخبت
ىەو کبتەدا .ڕاضتەوخۆ دوای ئەٍە ،ئەو ٍیىزیکەی پێػکەظ کرد
ثە پبڵەواّێکی ّەّبضراوی غۆڕظ :ىەوێىە ضەٍفۆّیبی ئیرۆیکب
هبتە دّیبوە.
ثەرهەٍە ئۆرمێطتراییەمبّی ثتهۆڤِ دەضتیبُ ثە ثەرهەٍهێْبّی
دەّگبّێل کردثىو کە هەرگیس پێػتر ّەثیطتراثىوُ .ثەٍەظ ئەو
خەڵکەی ڤییەّبی ضەرضبٍنردثىو ،کە پێػتر ثە ّۆتە هێَِ و
خۆغیهێْەمبّی ٍۆزارت و هبیذُ ڕاهبتجىوُ .ئەٍە ىە کبتێکذا کە
دوو ضەٍفۆّیبی یەکەٍی ثتهۆڤِ هێػتب هێَِْ و ضیَبی
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ئەرضتۆکراتی

ضەدەی

هەژدەیەٍی

پێىە

دیبرە.

ئیرۆیکب

جیبثىوّەوە و داثڕاّێل ّیػبُ دەدات ،داثڕاّێنی پێػنەوتىواّە ىە
ٍیىزیکذا ،ئەٍەظ ثىوثە غۆڕغە ڕاضتەقیْەمەی .ئەو ٍیىزیطیبّە
ثەدثەختبّەی یەکەٍجبر ئەٍەیبُ ژەّیىە دەثێت تىوغی چ
ڕاڕاییەک هبتجِ!
ئیرۆیکب هەضت ثسوێِ ثىو .تب ئەو کبتە ،ثە الیەّی زۆرەوە
ضەٍفۆّیب تب ّیى کبتژٍێری پێذەچىو .تەّهب پبرچەی یەکەٍی
ئیرۆیکب ثەقەد ضەٍفۆّیبیەکی ضەدەی هەژدەیەٍی پێچىو.
هەروەهب کبرێک ثىو کە پەیبٍێکی پێجىو :کبرێک کە غتێکی هەیە
ثۆ گىتِ .ئەو یەکْەگرتىویی و تىّذییەی کە ىە پبرچەی یەکەٍیذا
هەیە ،ثە ڕووّی ّیػبّەی خەثبت و ٍيَالّێیە .ئەٍە ئەوە
دەگەیەّێت مە خەثبت و ٍيَالّێیەمی غۆڕغگیڕاّە خەریل ثىو
ضەرپێ دەمەوت.
ترۆتطکی ئەوەی ثەدی کردثىو کە غۆڕغەمبُ ئەو دۆخ و
ضبتبّەُ مە دەّگەمبُ تێیذا ثڵْذ و زواڵڵِ .یەکێک ىە خەضڵەتە
هەرە دیبرەکبّی غۆڕغی فەڕەّطی ،هىّەری ووتبرثێژییەکەی
ثىو .چەّذ ووتبرثێژێکی ٍەزُ ڕۆڵیبُ ىە غۆڕغی فەڕەّطیذا
هەثىو :داّتۆُ ،ضەیْت جەضت ،ڕۆثطپیەر ،تەّبّەت ٍیراثۆ پێع
ئەواُ ،کە ئەً ٍرۆڤبّە قطەیبُ دەکرد ،تەّهب ڕوویبُ ىە
جەٍبوەرێک ّەثىو :ئەواُ ثۆ ّەوەی ئبیْذە قطەیبُ دەکرد ،ثۆ
ٍێژوو دەدواُ .هەروەهب وتبرەمبّیبُ پڕ ثىو ىە ڕەواّجێژی.
قطەیبُ ّەدەکرد ،ثەڵکى ثە ڕاضتی دەدواُ و ثۆ خەڵل دەهبتْەگۆ.
وتبرەکبّیبُ ثە دەضتەواژەیەکی هەژێْەر دەضتی پێذەکرد ،کە
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ثبثەتی ضەرەکی دەخطتەڕوو ،دواتر ثە چەّذیِ غێىە ثەرەوپێع
دەثرا پێع ئەوەی ىەکۆتبییذا ثە دووپبتکراوەیی دەرثکەوّەوە.
ئیرۆیکبظ ثە هەٍبُ غێىە قطە ّبکبت ،ثەڵکى ثۆ ئبٍبدەثىواُ
دەدوێت .یەکەً ثەغی ئەً ضەٍفۆّیبیە ىە دوو ثەغی پچڕپچڕ
پێکذێت ،کە هبوغێىەی ئەو دەّگەیە ىە دەرئەّجبٍی مێػبُ ثە
ٍێسێنذا پەیذا دەثێت ،ضەرّجی دەوێت ،هەروەک وتبرثێژێکی
غۆڕظ .ثتهۆڤِ ٍیىزیکێکی وەک دەّگی ضىپبی ئەضپطىاری
دێْێتە ٍەیذاُ کە زوو زوو ثە پێکذاداّی گەورە دەّگەکەی
پێذەثڕێت ،ثە ّبکۆکی و دژیەمییەوە ،هەروەهب تەّبّەت ثەهۆی
غەمەتجىوّەوە ،ضبتی مىرت مىرت ڕایذەگرێت ،تەّیب ثۆ ئەوەی
جبرێنیتر دەضت ثە ضەرمەوتْەمەی ثنبتەوە ثە ئبڕاضتەی کۆتبیی
پێهێْبّذا .ىەً پبرچەیەدا ىە چەقی غۆڕغذایِ ثە هەٍىو
وردەکبری و ىێػبوەکبّییەوە (ىەً ىیْنەوە گىێگری ئەو ٍیىزینە
ثِ
،)https://www.youtube.com/watch?v=iukF5CzRL1I
ئەٍە چەقی غۆڕغی فەڕەّطییە ثە هەٍىو ضەرمەوتِ و
غنطتەمبّییەوە ،ثە هەٍىو هەڵنػبُ و دامػبّەمبّییەوە .ئەٍە
غۆڕغی فەڕەّطییە ىە ٍیىزیکذا.
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پبرچەی دووهەٍی ،یبدی ثەخبمطپبردّە -ثە یبدی پبڵەواّێکەوە.
ئەٍە غبکبرێکی زۆر گەورەیە کە هێْذەی ثەردی گراّێت قىرش
و

ڕەقە.

(ىەً

گىێگری

ىیْنەوە

ئەو

ٍیىزینە

ثِ

https://www.youtube.com/watch?v=DQoPXQ-z )Pw&feature=youtu.beئەً پرضە خەٍْبکە تێکەڵکێػی چەُ
ّۆتێک دەثێت ،کە ضەرکەوتِ و گەورەیی ئەو کەضە دەردەخبت
ژیبّی خۆی ثەخػیىەتە غۆڕظ .ىە ّبوەڕاضتی ئەً پبرچەیەدا
دەّگێکی چڕ و گەورە دروضت دەثێت کە دەرثڕیْی خەٍێکی زۆر
گەورەیە و ثەرگە ّبگیرێت ،واتب پێع گەڕاّەوە ثۆ ثبثەتی
ضەرەکی کە پرضەکەیە ،ئەً دەّگە دێت .ئەٍە یەکێکە ىە ضبتە
هەرە گرّگەکبّی ٍیىزیکی ثتهۆڤِ -یبخىد هەر ٍیىزیکێکی دی.
دوا

پبرچەی

ڕۆحێکی

تەواو
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جیبوازە،

ضەٍفۆّیبکە

ثە

گەغجیْییەکی زۆرەوە کۆتبیی دێت .دوای هەٍىو ثەزیِ و ّطنۆ
و ّبئىٍێذییەک ،ثتهۆڤِ پێَبُ دەڵێت" :ثەڵێ ،هبوڕێکەً ،ئبزارێکی
زۆرٍبُ چەغت ثەو دۆڕاُ و ىەدەضتذاّە ثە ئبزار و ثەضىێیە،
ثەاڵً دەثێت کە الپەڕەیەمی ّىێ هەڵذەیْەوە و ثەغێکی ّىێ
دەضت پێجکەیِ .ڕۆحی ٍرۆڤ هێْذە ثەهێسە کە ثتىاّێت ثەضەر
هەٍىو تێکػبّەکبّذا زاڵ ثێت و ثەردەواً ثێت ىە غەڕەکە" .دەثێت
فێرثیِ ثە ضەختی و ّەهبٍەتیی پێجکەّیِ.
وەک هەٍىو غۆڕغگێڕە ٍەزّەکبّی فەڕەّطب ،ثتهۆڤِ ثڕوای
واثىو کە ثۆ ّەوەی ئبیْذە دەّىوضێت .کبتێک ٍیىزیکژەّێک گيەیی
ثکردایە و ثیگىتبیە کە ّبتىاّێت ٍیىزیکەکەی ثتهۆڤِ ثژەّێت،
ثتهۆڤِ ىە وەاڵٍذا دەیگىت:

"دڵ ىە دڵ ٍەدە ،ئەٍە ٍیىزیکێنە ثۆ داهبتىو".
زۆرێک ىە هبوڕێ و هبوتەٍەّەکبّی ثتهۆڤِ ىەً غۆڕغە
هىّەرییە ّەدەگەیػتِ کە ثتهۆڤِ ثەرپبی کردثىوٍ .یىزیکی
ثتهۆڤِ ثەالیبّەوە ضەیر و ضەٍەرە ثىو ،ثێ ئەقاڵّە ثىو ،تەّبّەت
غێتبّە ثىو .فەىەضتیْییە کۆّەکبّی ىە داڵغە ئبراٍەکبّیبُ
ڕادەپطکبّذ .گىێگراّی حەزیبُ ىێ ّەثىو ڕێک ىەثەرئەوەی
وایيێذەرکردُ ثیر ثکەّەوە.
ثە دڵْیبییەوە ،مەٍىمىرتی ىە ضبتە گرّگە ىیرینی و تبیجەتەمبّی
ثتهۆڤْذا ّییە ،وەك ىە ضەٍفۆّیبی غەغەٍیذا ىەگەڵ ثەغی
ضێهەٍی ضەٍفۆّیبی ّۆهەٍیذا دەثیْرێت .تەّبّەت ىە ڕەقتریِ و
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ثەریەمنەوتْە جەّگئبضبمبّیػذا،

تىّذتریِ ڕوثەڕوثىوّەوە و

ضبتی الواّذّەوە و ئبراٍنەرەوەی تێذایە ،ثەاڵً ئەً الواّذّەوەیە
زۆر ّبخبیەّێت و تەّهب پێػەکییەکە ثۆ ٍيَالّێ و خەثبتێنی ّىێ.
تێَب و ثبثەتە ضەرەمییەمبّی ثتهۆڤِ ٍبّبی غتێنیبُ دەگەیبّذ .ثە
دڵْیبییەوە ئەواّە ثەرّبٍەیەکی دەضتکرد و ثێ ّبوەڕۆمی ٍیىزیکی
ّەثىوُ .هبوغێىەتریْیبُ ثە ثەرّبٍەیەکی رووّەوە ،ضەٍفۆّیبی
غەغەٍە ،پبضتۆرێو ،کە هەر پبرچەیەکی ثە ّۆتەیەک دەضت پێ
دەکبت کە هەضتێک دەردەثڕێت ("هەضتە خۆغەمبُ ىە مبتی
گەغتِ ثە گىّذەمبُ؛ "ىەالی جۆگەىە ئبوەمە"؛ پێنەوە هەڵپەڕیِ و
خۆغڕاثىاردُ") .ثەاڵً ئەٍە هەاڵوێرد و تبیجەتەٍ .بّبی ئەو ثبثەت
و تێَبیبّە زیبتر واتبیی و گػتیِ ،ىە مبتێنذا مبرمرد و
ئەرمەمبّیبُ چىّیەمە.

ضەٍفۆّیبی پێْجەً
ڕۆحێکی غۆڕغگێڕاّە هەٍىو پبرچەیەکی ضەٍفۆّیبکبّی ثتهۆڤِ
دەثسوێْێت ،ثە تبیجەت پێْجەً .پبرچەکبّی یەکەٍی ئەً ضەٍفۆّیبیە
(ىەً

ىیْنەوە

گىێگری

ٍیىزینەمە

ثِ

)https://www.youtube.com/watch?v=fOk8Tm815lE
چىێْراوە ثە ىە دەرگب داّی چبرەّىوش .ئەو گرٍەی چەکىغبّە
ڕاپطکێْەرتریِ پێػەکییە ىە ٍێژووی ٍیىزیکذا.

ّێکۆالش

هەرّبّکۆرت ىەثبرەی ئەً ضەٍفۆّیبیەوە دەڵێت:
"ئەٍە ٍیىزیک ّییە؛ ئەٍە هبّذاّێکی ضیبضییە .ئەٍە پێَبُ دەڵێت:
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ئەو جیهبّەی ئێَەی تێیذا دەژیِ ثبظ ّییە .ثب ثیگۆڕیِ! ثب دەضت
پێجکەیِ!" هەروەهب ٍیىزیکْبش جۆُ ئیيیەت گبردّەر ضەثبرەت
ثەً ضەٍفۆّیبیە ئەوەی دۆزیىەتەوە کە ئەً ضەٍفۆّیبیە ىە
گۆراّییەکبّی غۆڕغی فەڕەّطییەوە ضەرچبوەی گرتىوە.
ئەٍە یەکەً ضەٍفۆّیبی ڕیکخراوە چىّکە ىە کيیيی الوەکی ثۆ
ضەرەکی دەڕوات .هەرچەّذە ئەً غێىازە پێػتر ثەرجەضتە
کراثىو ،ثەاڵً ئەو پێػکەوتِ و دیبىەکتیکەی ىەً ضەٍفۆّیبیەدا
ثەرجەضتە کراوە ،ثێىێْەیە .ڕێک وەک غۆڕغەکە ،زّجیرە
ٍیىزیکییەکبّی

ئەً

ضەٍفۆّیبیە

ڕەّگذاّەوەی

زّجیرە

ڕووداوەکبّی غۆڕغە .ثە ٍيَالّێ و ّبخۆغی زۆردا تێپەڕ
دەثێت ،ثەاڵً ىە کۆتبییذا ثە ضەرکەوتْێکی دڵخۆغکەر کۆتبیی
دێت.
پەیبٍی ضەرەکی ضەٍفۆّیبی پێْجەٍی ثتهۆڤِ ثریتییە ىە
خەثبتنردُ و جەّگبُ و ضەرکەوتِ ثەضەر هەٍىو ڕێگبکبّذا.
ڕەگی ئەً ضەٍفۆّیبیە ڕووّتر ىە غۆڕغی فەڕەّطیذا دەثیْرێت،
ثەاڵً ئەٍە ئەوە ّبگەیەّێت کە ئەً پەیبٍە ثەضتراوەتەوە ثە ئەو
غۆڕغە یبخىد هەر ڕووداوێکی دیکەوە کە هبوکبتجىوە ىەگەڵ
ئەٍەدا .ىە هەر ثبرودۆخێکذا ثێت پەیبٍەکە هەر وەک خۆیەتی:
پێىیطتە ثجەّگیِ! هەرگیس کۆڵ ّەدەیِ! ىە کۆتبییذا ثە دڵْیبییەوە،
ثراوە دەثیِ!
هێػتب ثتهۆڤِ ىە ژیبّذا ثىو مبتێل ئەڵَبّییەکبُ گىێجطتی ئەً
ٍیىزیکە ثىوُ ،تب دژی داگیرکەرە فەڕەّطییەکبُ ثجەّگێِ کە
ّیػتَبّیبُ داگیر کردثىوُ .ىە ّبوثەّذی جەّگی جیهبّیی
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دووهەٍذا ،پێػەکی ئەً ضەٍفۆّیبیە کە ثە ڕێکەوت پیتی Vی
تێذایە کە ّیػبّەیە ثۆ  Victoryواتب ضەرکەوتِ )ثەکبر دەهێْرا
ثۆ هبّذاّی فەڕەّطییەکبُ دژی داگیرکەرە ئەڵَبّییەکبُ .کەواتە،
ٍیىزیکی ٍەزُ ثۆ چەّذیِ ضەدە دەٍێْێتەوە و خۆی قطە دەکبت
و ثۆ خەڵل دەدوێت.
ثتهۆڤِ ثە هەٍىو ٍبّبی وغەمە غۆڕغگێڕ ثىو .ئەو ٍیىزیکەی
ئەً دایذەّب هەرگیس پێػتر ّەثیطتراثىو .جگە ىەٍەٍ ،یىزیک تەّهب
ثۆ ئەرضتۆکراتییەکبُ ثىو .جۆزیف هبیذُ کبری ثۆ خێساّی
ئێطتەرهبزی دەکرد ثۆ زیبتر ىە ضی ضبڵٍ .ىزیکەکەی وا
داّراثىو کە تەّهب خۆغیی ثجەخػێتە ئەرضتۆکراتییەکبُ .ثێگىٍبُ
ئەوەظ ٍیىزیکێکی زۆر گرّگە ،ثەاڵً ٍیىزیکی ثتهۆڤِ جیهبّێکی
دیکەیە.

ئێگَۆّت
تبکە ئۆپێرای ثتهۆڤْە ،مە ىە ثْەڕەتذا ثە ىیۆّۆرا ّبضراثىو،
هەروەهب ژّێکیع تەوەری ئەً کبرەیەتی .ىیۆّۆرا ىە ضبڵی
٩٬٠٩دا ّىوضراثىو مبتێل کە ضىپبی فەڕەّطی هبتە ڤییەّبوە .ىە
یەکەً

غەوی

پێػکەغکردّی

ئەً

ئۆپێرایەدا،

زۆریْەی

جەٍبوەرەکەی ئەفطەرە فەڕەّطییەکبُ و خبَّەکبّیبُ ثىوُ.
ثەهەٍبُ غێىەی ئیرۆیکب ،ثەڕووّی ّۆتەی غۆڕغگێڕی زاڵ ثىو
ثە ضەریذا ثە تبیجەت ىە کۆرضی زیْذاّییەکبّذا .ئەو زیْذاّییە
ضیبضییبّەی ىە تبریکی زیْذاّەوە دەهبتْە ّبو ڕووّبکی ڕۆژ
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گۆراّی دەڵێِ" :ئبی چ خۆغییەکە هەّبضەی ئبزادی "...ئەوە ثە
تەواوی گۆراّییەکە ثۆ ئبزادی ،کە ثەغێکی گەورەی ثتهۆڤِ و
هسری ثتهۆڤِ و کبرەکبّی.
ثە هەٍبُ غێىە ،ئەً ٍیىزیکە دەکرێ ڕەّگذاّەوەی ئەو ڕووداوە
غۆڕغگێڕاّەیەی تێذا ثێت کە ىە زەوییە ّسٍەکبُ (هۆڵەّذا) دژی
داگیرکەرە ئیطپبّییەکبُ ڕوویبُ دەدا .ئێگَۆّتی ٍێژووی
خبّەداّێکی فەىەٍْگی ثىو ىە ضەدەی غبّسدەهەٍذا ،ئەو چەرخە
تۆقێْەرەی تیبیذا هۆڵەّذا ىەالیەُ ئیطپبّییەکبّەوە داگیرکرا.
ضەرثبزێکی جەرثەزە و ثەهرەٍەّذ ثىو کە غەڕی ثۆ
ئیطپبّییەکبُ دەکرد .ضەرەڕای ئەو دڵطۆزییەغی ىێی کەوتْە
گىٍبُ .ىە  ٩ی حىزەیراّی ضبڵی ٩٩٪٬دا ىە ثرۆکطو ضەریبُ
پەڕاّذ.
ثتهۆڤِ چیرۆکی ئێگَۆّتی ىە تراژیذیبیەک ثە ّبوی ئێگَۆّت کە
گۆتە ىە ضبڵی ٩٫٬٬دا ّىوضیجىوی ،خىێْذثىوەوە کە دەکبتە یەک
ضبڵ پێع غۆڕغی فەڕەّطی .ىەً ّىوضیْەدا ،ئەً ئێگَۆّتەی
ئێطتب پەیکەرێکی هەیە ىە ثرۆکطو ،وەک پبڵەواّێکی هۆڵەّذییەکبُ
دژی ئیطپبّییەکبُ ثبضکراوە .ثتهۆڤِ ئەً غبّۆگەریەی گۆتەی
کرد ثە ٍیىزیک .ئێگَۆّذی ثە ضیَجۆىی غۆڕظ دەزاّی دژی
زۆرداری ىە هەٍىو کبت و واڵتێکذا .ثە گێڕاّەوەی ثبثەتەکە و
ئبٍبژەپێذاُ ثە ضەدەی غبّسدەهەً ،ثتهۆڤِ خۆی ثە دوور
دەگرت ىەوەی ثە هبّذاُ تۆٍەتجبر ثکرێت ،ثەاڵً ىە ڕاضتیذا زۆر
هبّذەر ثىو.
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ثەداخەوە کە ئەٍڕۆ تەّهب پێػەکییەکەی ئێگَۆّت ّبضراوە .ئەٍە
جێی ّیگەراّییە چىّکە ئێگَۆّتەکەی ثتهۆڤِ ثبثەتی گرّگی
دیکەغی تێذایە .دوا وتەی ئێگَۆّت کە ىە ڕێی ٍردّیذا ثە هێَْی
وتىویەتی وەک وتەیەک دژی زۆرداری و ثبّگەوازێل ثۆ ئبزادیی
خەڵک تبمى غۆڕظ ثەرپب ثکەُ ،گەر پێىیطتی کرد ،ژیبّی
خۆغیبّی ثۆ داّێِ .دوا دێڕەکبّێتی ئەٍەُ:

ثۆ پێػەوە ،ئەی خەڵکی ثبظ!خىاوەّذی
ضەرکەوتِ ڕاثەرایەتیتبُ دەمبت ،دەریب
ثەّبو مەىێِ و تىێی تىێژەمبّذا فػبر دەمب ،ثۆیە
غىرا و تبراجی زۆرداری دەڕوخێْێ و ڕادەٍبڵێت
ّىقٌ و ّغرۆی ئەو خبمەیبُ دەمبت
مە داگیری دەمەُ
گىێ ثگرُ! گىێ ثگرُ! چەّذەهب جبر ئەو دەّگە
ثبّگی هبتْەدەرەوەی ثە خرۆظ دەمبت
ثەرەو ٍەیذاّی جەّگ و
ضەرکەوتِ! هەّگبو ثْێٌ
هبوڕێیبُ چەّذ ثە ئبضىودەیی
ثەضەر ڕێ ضبٍْبکەکبُ ثبزیبُ هەڵذەدا!
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ٍْیع ىەً زیْذاّەوە هەّگبو دەّێٌ
ثەرەو ٍردّێکی غەرەفَەّذاّە
ثۆ ئەو ئبزادییە دەٍرً کە ثۆی ژیبً و جەّگبً
ئەو ئبزادییەی ئێطتب خۆٍی پێػکەظ دەمەً وەک قىرثبّییەکی
خەٍجبر
پيە و پبیەکبّتبُ داخەُّ ،بٍترضێِْ
ٍِ ڕاهبتىوً ىە وەضتبُ ىە ّێىاُ تیرەکبُ
ىە گەٍبرۆی ٍردّێک کە خەریکە ڕووثذات
تب هەضت ثە خىێْی ژیبّە ثەجەرگەکەً ثکەً
دوو جبر ثە خىێْجەرەکبَّذا ثە خێرایی دێِ و دەچِ
هبوڕێیبُ ،ئبزایەتییبُ کۆثکەّەوە!
ئەواّەی ىە پػتتبِّ دایجبة و خێساُ و ٍْذاڵەکبّتبِّ
ثەاڵً ئەواُ ثە وغەی ثەتبڵی فەرٍبّڕەواکەیبُ
حىمٌ دەمرێِ ّەک ثە ویطتی خۆیبُ
هبوڕێیبُ ،داکۆکی ىەوە ثکەُ کە هەتبّە!
وە ثە دڵخۆغییەوە ثَرُ ثۆ ڕزگبرکردّی ئەواّەی
زۆر خۆغتبّذەوێِ
دوای ٍِ کەوُ.
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دوای ئەً وغبّە ضەٍفۆّیبی ضەرکەوتِ دێت ،کە کبرەکە ثە
پریػکێکی ئبگر کۆتبیی دێْێت( .ىەً ىیْنەوە گىێگرە ثِ
https://www.youtube.com/watch?v=_cTBHyO_7w
 .)Aثەاڵً چۆُ کەضێک دەتىاّێت تراژیذیبیەک ثە ّۆتەیەکی
هبوغێىە کۆتبیی پێ ثێْیت؟ چۆُ دەتىاّێت ثبضی ضەرکەوتِ
ثکبت کبتێک ڕاثەری یبخیجىوّەکە ىە ٍيی دراثێت؟ ئەً وردەکبرییە
ثچىوکە پێَبُ دەڵێت کە دەثێت زیبتر ئبگبدار و ئبغْبی
ثۆچىوّەکبّی ثتهۆڤِ ثیِ .ىێرەدا گەغجیْییەکی ضەرضەختی
ٍرۆڤێکَبُ ثۆ دەردەکەوێ کە داُ پێذاّبُ ثە ثەزیْذا ڕەت
دەکبتەوەٍ ،رۆڤێک کە ٍتَبّەی تەواوی ثە داهبتىوی ٍرۆڤبیەتی
هەیە .ىەً ٍیىزیکە ثێىێْەیەدا پێَبُ دەڵێت :گرّگ ّییە چەّذ جبر
دەثەزێْذرێیِ ،گرّگ ّییە چەّذ پبڵەواُ ّبٍێِْ ،گرّگ ّییە چەّذ
جبر دەدرێیِ ثە زەویذا ،هەٍیػە دووثبرە هەڵذەضتیْەوە! ئێىە
هەرگیس ّبٍبّجەزێِْ! چىّکە ئێىە هەرگیس ّبتىاِّ هسر و ڕۆحَبُ
داگیر ثکەُ .ئەً ٍیىزیکە دەرثڕیْە ىە ڕۆحی ّکۆڵی ىێْەکراوی
غۆڕظ.

غەوە تبریکە درێژەکە
گەغجیْییە غۆڕغێڕاّەمەی ثتهۆڤِ پێیىاثىو کە ئەزٍىوُ تبکە
تبقیکردّەوەی جذدییە .ضەرەڕای ئەو ڕاضتییەی ّبپيیۆُ هەٍىو
ڕووکەغی ڕژێَی پێػىوی هێْبثىوەوە ،ترش و ثێساری ثۆ
فەڕەّطبیەکی ّبپيیۆّی ىە ئەوروپبیەکی غبهبّەدا کەٍتر ّەثىو ىە
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ڕاثردوو .تبج ىەضەرەکبّی ئەوروپب زۆر ىە غۆڕظ دەترضبُ
تەّبّەت ىە فۆرٍێکی ىێکهەڵىەغبوی ثبدراوی پۆّبپبرتیػذا.
هەروەک چۆُ دواتر ىە کبریکبتێری ثیرۆکراتیکی ئۆکتۆثەری
ضتبىیِ دەترضبُ و ڕقیبُ ىێ دەثىوەوە .پیالّیبُ ىێ دەگێڕا،
هێرغیبُ دەکردە ضەر ،هەٍىو ڕێگەیەکیبُ ثەکبرهێْب ثۆ خطتِ و
ىەّبوثردّی.

پاشەكشەكەی ناپلیۆن لە مۆسكۆ

پێػکەوتْی ضىپبی ّبپيیۆُ ترش و ئبگبدارکردّەوەی ىە هەٍىو
غىێْێک ثاڵو کردثىوەوە .ڕژێَە مۆّەپەرضتە پبغبیەتییەمبّی
ئەوروپب کە ىەالیەُ ئیْگتەراوە ڕاثەرایەتی دەکرا ،ثە ئبڵتىوّە ثێ
ضْىورەمەیەوە هەٍىو هەوڵی خۆی دەدا ثۆ ڕووثەڕووثىوّەوەی
هەڕەغەی فەرەّطب .پێذەّێیْە زەٍەّێنی هەژێْەر و تىّذەوە ىە
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جەّگ ،داگیرکبریی ثێگبّە ،وە ئبزادمەر و ڕزگبرمەری ّەتەوەیی
دەچێتە ٍيَالّێ و خەثبتەوە ،کە ئەٍە دەیەیەکی خبیبّذ .ضىپبی
گەورەی ّبپيیۆُ ،ثە ّسیکەیی هەٍىو کیػىەری ئەوروپبی داگیر
کرد پێع ئەوەی ىە ّبوچە ثەضتىوەکبّی ڕووضیب دووچبری
ثەزاّذّێکی ثێىێْە ثجێتەوە ىە ضبڵی ٩٬٩٦دا .ثەً ىێذاّە ،زۆر ثێهێس
و

الواز

ثىو.

ىە

کۆتبییذا،

ّبپيیۆُ

ىە

الیەُ

هێسی

ئەّگيۆپرۆضیبّەکبُ ثەزێْذرا ىە دەغتە قىڕاوییەکبّی ثەىجیکبدا،
مە ّبضراوە ثە واتەرىىو.
ضبڵی  ،٩٬٩٩دوو ڕووداوی زۆر گرّگی ىەخۆدەگرت ثۆ ثتهۆڤِ؛
یەکەٍیبُ ىە ڕووی جیهبّییەوە ،ئەوی دیکەیبُ ىە ڕووی ژیبّی
تبیجەتییەوە :ڕووخبّی ّبپيیۆُ ىە واتەرىىو و ٍردّی کبضپەری
ثرای کە ثە قىڵیی کبریگەریی ىەضەر ثتهۆڤِ جێهێػت .ثتهۆڤِ
ضىورثىو ىەضەر ىە ئەضتۆگرتْی خەرجیی گەورەکردّی کبرىی
ثرازای ،ئەٍەظ ثىوە هۆی هەڵچىوّێکی زۆر ىەگەڵ دایکی کبره
دا.
ٍبوەی دوای ضبڵی  ٩٬٩٩یەکێک ثىو ضەردەٍەمبّی مۆّەپەرضتە
ڕەظ و تبرینەمبُ .ضەرکىتکردّی غۆڕظ و دژە-غۆڕظ کە
ىەالیەُ

فیىداىە-پبغبیەتیخىازەمبّەوە

ڕاثەرایەتینرا،

تىاّی

ضەرکەوتْێکی زۆر ىەو هێڵ و خەتەی خۆیذا تۆٍبر ثنبت.
کۆّگرێطی ڤییەّب  ٩٬٩٩-٩٬٩٨دووثبرە یبضبی ثۆرثۆّەکبّی
ضەپبّذەوە ثەضەر فەڕەّطبداٍ .ێتەرّیک و قەیطەری ڕووش
خبچپەرضتەکبّیبُ ثە هەٍىو غىێْێکذا ثاڵو کردەوە ثۆ ثەردەواً
پەرەپێذاّی ڕژێٌ .غۆڕغگێڕاُ ،ئبزادیخىازاُ و ىیجراىەکبُ ،ڕاو
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دەکراُ ،زیْذاّی دەکراُ ،یبُ ىە ضێذارە دەدراُ .دوامەوتىێتیی
فیکری غبهبّەیی و ئبیْی ضەپێْراثىو .غبزادەکبّی ّەٍطب و
پروضیب ئەوروپبیبُ ثەڕێىە دەثرد ،کە ىەالیەُ خەّجەر
ثەدەضتەکبّی رووضیبوە پػتگیری ىێذەمرا.

كۆنگرێسی ڤییەنا

ڕاضتە کە جەّگی دژی فەڕەّطب پرضێکی وەک جەّگ ثۆ ئبزادیی
ّەتەوەیی ىەخۆ دەگرت ىە واڵتبّی وەک ئەڵَبّیب ،ثەاڵً
ئەّجبٍەکەی دوامەوتىواّە ثىو .ڕووّتریِ َّىوّە ئیطپبّیبیە کە
حىمَی ثێگبّەکبُ ىەڕێی ثسووتْەوەیەکی ّەتەوەییەوە وەدەرّراُ
.حىمَی ثیبّی ىەالیەُ ثسووتْەوەیەمی ّەتەوەییەوە ڕوخێْرا ،مە
دیبرتریِ پێنهبتەی ثریتیجىو ىە "جەٍبوەرە زۆر ثێ ٍبفەمە" مە
پێنهبتجىوُ ىە خەڵنە زۆر ضتەٍذیذە و ّەخىێْذەوارەمەی مە ثە
ژیبّی هەژارییەوە ضەرقبڵ ثىوُ ،ئەٍبّەظ ىەژێر مبریگەریی
ئبیْپەروەرە مۆّەپبرێس و

دوامەوتىوەمبّذا ثىوُ .ىەژێر
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فەرٍبّجەڕەوایەتی فێرّبّذۆی حەوتەٍذا ،دوامەوتىێتی حىمَی
دەمرد ،ئەو ئیطپبّیبیەی مە تێیذا ئەزٍىوّی دەضتىرێنی ىیجڕاڵ
ژێرپێ خراثىو.

گۆیا :كىشتنی بەرگریكارانی مەدرید لە ساڵی 8181

تبثيۆ قەغەّگە ئەغکەّجە دراوەکەی دوا ضبڵەکبّی گۆیب،
ڕەّگذاّەوەی ئەً ضەردەٍە پەغۆکبوە ّبجێگیرەیە .ئەً تبثيۆیەی
گۆیب ڕەّگذاّەوەیەکی گرافیکی ئەو جیهبّەیە کە دەیجیْی .ثەهەٍبُ
غێىەی ٍیىزیکەکەی ثتهۆڤِ ،ئەً تبثيۆیبّە ىە هىّەر زیبترُ.
ئەٍبّە غتبّێکی ضیبضییِ .ئەٍبّە ڕۆحی تىڕەیی ّبڕەزایەتییە
ثەراٍجەر ضەرکىتکردُ و دژایەتی کردّی ئەدەة و هىّەری
ّبڕووُ

و

ىێڵ.

وەك

ّبڕەزایەتییەك،

گۆیب

ڕێگبی

خۆ

دوورخطتْەوە ىە ڕژێَی فەرّبّذۆی حەوتەٍی هەڵجژارد ،خبئیْە
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مۆّەپبرێس و دوامەوتىوەمە .گۆیب تەّهب ّەثىو ىەً ڕقەی ثەراٍجەر
غبزادە ئیطپبّییەکبُ -ثتهۆڤْیع ڕەتی کردەوە کە کبرەکبّی
خۆی ثۆ ثْێرێت.
ىە ضبڵی ٩٬٩٨دا -ثەرواری کۆّگرێطی ڤییەّب -ثتهۆڤِ ىە ىىتکەی
پطپۆڕییەکەیذا ثىو .ثەاڵً ئەو کبرداّەوە ئەورووپییەی کە هیىا و
ئىٍێذی ّەوەیەکی ّبغت ،کبریگەریی ثبغی ىەضەر ڕۆحی ثتهۆڤِ
هەثىو .ىە ضبڵی ٩٬٩٦دا کە ضىپبی ّبپيیۆُ ثۆ ٍبوەیەکی کبتی ىە
دەروازەکبّی

ٍۆضکۆ

وەضتێْذراُ،

ثتهۆڤِ

کبری

ىەضەر

ضەٍفۆّیبی حەوتەً و هەغتەٍی دەکرد .دواتر دوای ،٩٬٩٩
چىوە ّبو ثێذەّگییەوە .چیذی ثتهۆڤِ ضەٍفۆّیبی ّەّىوضی تب
دەیەیەک دواتر ،کە تیبیذا دواهەٍیِ و ٍەزّتریِ ضەٍفۆّیبی
ّىوضی.
دوا ثەزیِ و ّطنۆی ئەوەی ىە غۆڕغی فەڕەّطی ٍبثىوەوە
هەٍىو هیىاکبّی ّبغت و هەٍىو پبڵْەرێنی داهێْەراّەی خْنبّذ.
ضباڵّی  ٩٬٦٠-٩٬٩٩ثیهێسییەکی زۆر ىە ثەرهەٍەکبّی ثتهۆڤْذا
ثەدی دەکرا ثە ثەراورد ىەگەڵ ئەو ثەرهەٍە زۆراّەی ىە چەرخی
پێػىوتردا هەیجىو .تەّهب غەظ کبری ّۆتەی ثەرهەٍهێْبثىو ىەو
هەٍىو ضبڵەدا ،کە چەّذ گۆراّییەک و دواییِ ضۆّبتبی چەىۆ و
پیبّۆ ىەگەڵ ضۆّبتبی پیبّۆی چەکىغذا ،کە کبرێکی پڕ ىە
دژیەمیی ّبوەکییە و ىەواّەیە ڕەّگذاّەوەی ئەو دژیەمیی و
ٍيَالّێیە ثێت ،کە ىە ژیبّی تبیجەتی خۆیذا دووچبری ثىوثىویەوە.
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ئیتر ثتهۆڤِ ثە تەواوی ّبثیطت ثىو .چیرۆکی دڵتەزێِ هەیە ىە
ثبرەی تراژیذیبی ثتهۆڤِ کە چۆُ غەڕی کردووە تب گىێی ىە
ٍیىزیکەکبّی خۆی ثێت .ثۆ َّىوّە ،جىوڵەی خبوی ضۆّبتبی
پیبّۆ چەکىغییەکە زۆر تراژیذییە کە دەکرێت دەرثڕیْی
قجىوڵکردّی ّبچبریی ثێت .ئەً ّبثیطتییەی ثتهۆڤِ ثەرەو
خراپتر ثىو ثە کەٍىکىڕی و

تەّیبییەکی خراپی ثرد کە

دەضتنىرتیی ٍبددی ثۆی .زیبتر داخراو ثىوٍ ،یساجی و پڕ ىە
گىٍبُ ثىو کە زیبتر و زیبتر ثەرەو تەّیبیی و خۆ جیبکردّەوە ىە
خەڵکی دەثرد .دوای ٍردّی کبضپەری ثرای ،کبرىی ثرازای
ثىوثىوە خىىیبی ضەری و ثڕوای واثىو کە دەثێت ئەً ثەخێىی
ثکبت .هەٍىو هێسی خۆی خطتە گەڕ ثۆ ثەدەضتهێْبّی ئەرکی
ثەخێىکردّی کبره ،هەروەهب تىاّی ثەدەضتی ثهێْێ و ّەهێڵێت
دایکی ثیجیْێت .ثێ هیچ ئەزٍىوّێکی ثەخێىکەریی ،زۆر ثە ڕەقی
ٍبٍەڵەی ىەگەڵ کبرىذا دەکرد کە وای ىە کبره کرد هەوڵی کۆتبیی
هێْبُ ثە ژیبّی خۆی ثذات ،کە ئەٍەظ غۆکێکی دڵتەزێِ ثىو ثۆ
ثتهۆڤِ .دواتر ،هەردوومیبُ پێکهبتْەوە و ئبغتەواییبُ مرد .ثەاڵً
هەٍىو کبروثبرەکە خەٍی گەورەی ثۆ هەٍىو الیەک هێْب.
ّهێْی ئەً وێڵ ثىوّە چییە؟ ضەرەڕای ئەوەی ثتهۆڤِ ضروغتێکی
زۆر ثەهەضتی هەثىو ،ثەاڵً هیچ پەیىەّذییەکی دڵخۆغکەری
ّەثىو ىەگەڵ هیچ ژّێکذا ،وە هیچ ٍْذاڵیػی ّەثىو .هەٍىو
هەضتەکبّی ڕغتجىوە ٍیىزیکەکەیەوە .ئەٍە ثۆ ضىودی هەتب
هەتبیی ٍرۆڤبیەتی ثىو ،ثەاڵً ثێ گىٍبُ ثۆغبییەکی گەورەی
خطتە ضەر ژیبّی تبیجەتی ثتهۆڤِ خۆی .چیذی گەّج ّەٍب و
44

ثیطتْی ىەدەضتذا ،ئێطتب تەّیبیە و هەٍىو هیىاکبّی ژیبّی
ىەدەضت داوە ،ثێچبرە دەگەڕێت ثەدوای غتێک ثۆ پڕکردّەوەی
ئەو ثۆغبییەی ّبو ڕۆحی.
ثە گیرۆدەیی ثە دەضت ضیبضەتەوە ،ثتهۆڤِ خۆی کرد ثە
ژیبّێکذا کە پێی واثىو ژیبّی خێساّییە و هەرگیس ّەیجىوە .ئەً
حبڵەتە زۆر ثبظ ّبضراوە ىە الیەُ غۆڕغگێڕەکبّەوە ،چىّنە ىە
ژیبّی غۆڕغگێڕییذا ،ژیبّی تبیجەتی و خێساّی پػتگىێ خراو و
ّبگرّگ دەردەمەوُ.
ئەٍە ڕاضتە کە ڕووّبکییەکی زۆر ّبخبتە ضەر ژیبّی ثتهۆڤِ،
هەروەهب هەّذێک خەڵکی ئەقڵ ثچىوک و ثەرتەضل ویطتیبُ ثە
ثبثەتی کبره ّبوی ثتهۆڤِ ثسڕێِْ .ئەً جۆرە تۆٍەتجبرکردّبّە
وتەکەی هیگڵَبُ ثیردەخبتەوە کە دەڵێت هیچ ٍرۆڤێل ىەالی
خسٍەتنبرەمەی پبڵەواُ ّییە مە هەٍىو مەٍىمىرتییەمبُ و
ثەرزوّسٍییەمبّی ژیبّی دەثیْێت .ثەاڵً وەك هێگڵ دەڵێت ،دەمرێت
خسٍەتنبرەمە ڕەخْە ىەو غنتبّە ثگرێت ،ثەاڵً دیذی و
ڕواّیْەمبّی تب ئەو ضْىرەیە کە ىەو ثبثەتە ثێ ثەهب و ّبگرّگبّە
زیبتر ّەثیْێت ،هەر ئەٍەظ ڕوّنەرەوەی ئەوەیە مە ثۆچی ئەو
خسٍەتنبرە هەر خسٍەتنبرە ّەك مەضێنی ٍەزُ .ىەثەر هەٍىو
ئەو غنطتبّەی (مە غنطت ضتێنی خۆىێالّەدەرە ثۆ هەٍىو
ٍرۆڤێل) ثتهۆڤِ وەمى یەکێک ىەو ٍەزّتریِ ٍرۆڤبّەی کە تب
ئێطتب ژیبوە دەهێڵێتەوە.
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گۆغەگیری
ضەرەڕای هەٍىو غتێک کە ىەً غەوە تبریکە درێژەدا مە
دوامەوتىێتی ثبڵی ثەضەردا مێػبثىو ،ثتهۆڤِ هەرگیس ٍتَبّەی ثە
داهبتىوی ٍرۆڤبیەتی ىە دەضت ّەدا .ثبضکردّی ٍرۆڤذۆضتییەمەی
ثتهۆڤِ ثىوە ثە غتێکی ئبضبیی و ثبو .ڕاضتە کە ٍەزّی ئەً
کەضە زۆر ڕۆغتىوە ،ثەاڵً هێػتب زۆر ّەڕۆغتىوە و یبخىد ثە
گىێرەی پێىیطت پۆىێِ ّەمراوە ثەتبیجەت ىەوەدا مە خراوەتە
ڕیسی قەغەکبُ ،خەڵنی پبضیڤنەر و ئەو خبَّە ثەضباڵچىواّەی
کبتی ثەتبڵی خۆیبُ ثۆ "پرش و ثبثەتی ثەثبیەخ" تەرخبُ دەمەُ.
ئەٍە وەک ئەوە وایە غتێنی زەثەالح ثخەیْە تەّیػی غتینی
ثچىوك.

بتهۆڤن لە تەمەنی پیریدا
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ثتهۆڤِ هسری تەّهب ثۆ ٍرۆڤبیەتییەکی ّبڕووُ ّەثىو کە تەّهب
هیىا دەخىازێت جیهبُ ثجێت ثە غىێْێکی ثبغتر و دەضتەوەضتبُ
ثێ و هیچ ىەو هیىایبّە ّەکبت .ثتهۆڤِ ٍرۆڤذۆضتێکی ثىرژوایی
ّەثىو ،ثەڵکى کۆٍبرییەکی خەثبتنبر و پػتگیریکەرێکی گەورەی
غۆڕغی فەڕەّطی ثىو .ثتهۆڤِ ئبٍبدە ّەثىو کۆڵ ثذات ىە
ثەراٍجەر دژە-غۆڕغذا یبخىد هەر ثە ضبدەیی ثبرودۆخەکە قجىڵ
ثکبت .ئەً دەضتجەرداری ڕۆحە ضەرکەغە غۆڕغگێڕاّەمەی
ّەثىو تب دوا ڕۆژەکبّی تەٍەّی خۆی .ڕۆحی ئەً ٍرۆڤە پۆاڵییِ
ثىو کە وایکرد ثەرگەی هەٍىو کۆضپ و ّبخۆغییەکبّی ژیبّی
ثگرێت.
دواییِ ّۆ ضبڵی تەٍەّی ثە ّبثیطتی ثەضەر ثرد .یەک ثە یەکی
هبوڕێ ٍتَبّەپێکراوەکبّی ىەدەضتذا و زۆر تەّهب ٍبیەوە .ثتهۆڤِ
گەغتجىوە ئەو خبڵەی کە ثە ّىوضیِ ىەگەڵ خەڵکذا دەدوا .زۆر
ىە جبراُ زیبتر غێىە و ڕووکەغی خۆی فەراٍۆظ کرد .ىە
ضىاڵکەر دەچىو کە دەچىوە دەرەوە .ضەرەڕای ئەً ثبرودۆخە
تراژیذییەی ژیبّی ،ئەو هێػتب کبری ىەضەر ٍەزّتریِ غبکبرەکبّی
دەکرد.
هبوغێىەی گۆیب ىە ضەردەٍە ڕەغەکەیذا ،چیذی کبری ثۆ خەڵک
ّەدەکرد ثەڵکى ثۆخۆی دەیکرد ،ثۆ دۆزیْەوەی ڕێیەک ثۆ
دەرثڕیِ ىە ثیرە زۆر قىوڵەکبّی .ئەو ٍیىزیکەی ىە دوا ضبڵەکبّی
ژیبّیذا

ّىضیىێتی،

ثەرهەٍی

پێگەیػتىێتیی

ثەضباڵچىوّە.

ٍیىزیکێکی جىاُ ّییە ،ثەاڵً زۆر قىوڵە .ڕۆٍبّطیسً تێذەپەڕێْێت
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و گىزارغت ىە ئەغکەّجەی جیهبّێک ىەو مبتەی ئێطتب دەمبت مە
تێیذا دەژیِ.
دوای ئەوەی ىەو مبتذا ثە ثەّبوثبّگی ّەٍبثىویەوە ،ثەاڵً هێػتب
ٍیىزیکی ثتهۆڤِ گەىێک دژە ثبوی ضەردەٍەمەی ثىو .ثەٍبّبیەك،
ٍیىزینەمبّی دژ ثە ڕۆحی ئەو مبتبّە ثىوُ .ىە ضەردەٍی
دوامەوتىێتی و تبرینیذا ،خەڵک ثیرۆکەی قىوڵیبُ ّبوێت.
ىەثەرئەوە ،دوای ثەزاّذّەکەی مۆٍۆّەی پبریص ،غبّۆییە ٍیىزیک
ئبٍێسە ثێجبیەخەکبّی ئۆفێْجبک ىە هەٍىو جێیەک ئبٍبدە ثىوُ.
ثىرژواییەکبّی پبریص ّەیبّذەویطت گرژی و ئبڵۆزییەکبّیبُ ثە
ثیر ثهێْرێتەوە ،ثەڵکى دەیبّىیطت غەٍپبّیب ثخۆّەوە و ضەیری
کچە جىاّەکبّی ّبو کۆرضی گۆراّییەکبُ ثکەُّ .ۆتە خۆغی
ئبٍێسە دەضتکردەکبّی ئۆفێْجبک ،ثێ کەٍىکىڕیی و ثێ زیبدە
گىزارغت ىەو ڕاضتییە دەکەُ.
ىە ٍبوەی ضباڵّی ّێىاُ ٩٬٦٪-٩٬٦٨دا ،ثتهۆڤِ ٍیطب ضۆىێَْیص،
گروضێ فىگێ ،و چىار ژێذارە ٍردووەکەی دەّىوضییەوە ،کە
ٍىزیکێکی زۆر پێػکەوتىوتر ثىو ىە ٍیىزیکی ئەو ضەردەٍە.
ٍیىزیکی ثتهۆڤِ زۆر زیبتر ىە هەر ٍیىزیکێک تێکەاڵوی قىواڵیی
ڕۆحی ٍرۆڤ دەثێت .ضەرەڕای ّبیبثی ئەً ٍیىزیکە ،خەڵکبّێک
پێیبّىاثىو کە ثتهۆڤِ ئەقڵی ىەدەضتذاوە .ثتهۆڤِ هیچ گرّگییەکی
ثەو ثبثەتە ّەداثىو ،هیچ گرّگییەکی ثە ڕای خەڵک ّەدەدا ،هەرگیس
دوودڵ و ڕاڕا ّەثىو ىە دەرثڕیْی ثیر و ثۆچىوّەکبّی خۆیذا و
ئەو تۆٍەتبّەی ئەواُ ّەیذەوەضتبّذ .ئەٍە ترضْبک ثىو ،ئەوەی
ئەٍی ىە دەرەوەی زیْذاّەکبُ هێػتجۆوە ،تەّهب پێگەکەی ثىو
وەک ٍیىزیکذاّەرێکی ثەّبوثبّگ.
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دەثێت ئەوەظ ثساّیِ کە ّەٍطب ّبو جەرگەی ثبثەتی دوامەوتىێتی
و تبرینییەمە ثىوّ .ەک تەّهب ضیبضەت ،ثەڵکى کيتىوریػیبُ ىە
ژێر دەضەاڵتذا ثىو .ضیخىڕەکبّی ئیَپراتۆر ىە هەٍىو ضىوچ و
کۆاڵّێک ثىوّیبُ هەثىو .چبودێری چڕ ىەضەر هەٍىو جۆرە
چبالکییەک هەثىو ،تەّبّەت ئەوەی یەک تۆزیع هبّذاّی تێذا ثىو.
ىەً ثبرودۆخەدا خەڵکی ثىرژوازیی ڤییەّب ّەیبّذەویطت گىێ ىە
هیچ ٍیىزیکێک ثگرُ کە هبّیبُ دەدات ثۆ غەڕکردُ ىە پێْبو
جیهبّێکی ثبغتردا .الیبُ ثبغتر ثىو گىێیبُ ئبضىودە ثکەُ ثە
ّۆتەکبّی ئۆپێرا خۆغی ئبٍێسەکبّی وەک ڕۆزیْیّ -ىوضەری
ٍیىزیکی کبتژٍێرەکە .ثە پێچەواّەوەٍ ،یطب ضۆىێَْیطی ثتهۆڤِ
ثڤە ثىو .ڕەّگذاّەوەی ئبزاری ّبخی ئەً ٍرۆڤە ٍەزّە خۆی ىە
ٍیىزیکی گروضێ فىگێذا دۆزییەوە .ئەوە ثەدڵْیبیەوە ٍیىزیکێکی
چڕە کە زۆر ىەثبرەی ثیری ثتهۆڤْەوە دەدرکێْێت ىەو کبتەدا( .ىەً
ىیْنەوە

ٍیىزینەمە

گىێگرە

ثِ

)https://www.youtube.com/watch?v=XAgdd2VqLVc
 .ىێرەدا ئێَە ىە حسوری جیهبّێکذایِ ىە غەڕ و پبرچە پبرچە
ثىوُ و دژیەمیی چبرەضەر ّەکراو و مۆتبّەهبتىو .ئەوەظ غتێک
ّەثىو کە خەڵک ثیەوێت گىێی ىێگرُ.

ضەٍفۆّیبی ّۆهەً
ثتهۆڤِ ىەٍێژثىو ثیرۆکەی ضەٍفۆّیبی ثەکۆٍەڵ وتراوی هەثىو،
ئەً ثیرۆکەیەغی ىە کبرێکی غیڵەر وەرگرتجىو ثە ّبوی
گۆراّییەک ثۆ خۆغی ،کە ىە ثْەڕەتذا ّبوی گۆراّییەک ثۆ ئبزادیی
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ثىو ،ثەاڵً ىەثەر پەضتبّی ضەرکىتکەراّی غۆڕظ وغەی ئبزادی
ثۆ خۆغی گۆڕیجىو ،ثەاڵً ثۆ ثتهۆڤِ و ئەو ّەوەیە پەیبٍەکە
هێػتب زۆر ڕووُ ثىو .ئەوە گۆراّییەک ثىو ثۆ ئبزادی .ثتهۆڤِ ىە
ضبڵی ٦٭٩٫ەوە ئبغْبی ئەً کبرە ثىو.
یەکەً ڕەغْىوضی ضەٍفۆّیبی ّۆهەً دەگەڕێتەوە ثۆ ضبڵی
 ،٩٬٩٪ضبڵێک دوای واتەرىىو (ثەزاّذّی ّبپيیۆُ) ،ثەاڵً حەوت
ضبڵ دواتر ّىوضیْی ئەً ضەٍفۆّیبیەی تەواو کرد واتە ضباڵّی
 .٩٬٦٨-٩٬٦٦ئەٍە دوای ئەوەی کۆٍەڵەی فیيهبرٍۆّیک (کۆٍەڵێک
کە ٍیىزیکیبُ ڕێکذەخطت)  ٩٠پبوەّذیبُ پێػکەغی دوو
ضەٍفۆّیب کرد .ىەثری ئەوە ،ئەً کبرە ّبوازەیەیبُ دەضکەوت کە
زۆر زیبترە ىە هەر ضەٍفۆّیبیەک کە ّىوضراثێت.
ضەٍفۆّیبی ّۆهەً تب ئەٍڕۆظ هیچ ىە تىاّبی هبّذاُ و هەژاّذّی
کەً ّەثۆتەوە .ئەً کبرە کە ثە ٍبرضیيێطی ٍرۆڤبیەتی ّبوزەد
کراوە ،ثۆ یەکەً جبر ىە ٫ی ئبیبری ضبڵی ٩٬٦٨دا ىە ڤییەّب
پێػکەظ کراوە .ىە ّبوەڕاضتی ضەرکىتکردّێکی گەردووّیذا ،ئەً
ٍیىزیکە گىزارغتە ىە گەغجیْیی غۆڕظ .ئەٍە دەّگی ٍرۆڤێکە
کە ڕەتی دەکبتەوە داُ ثە ثەزاّذّذا ثْێت ،دەّگی ٍرۆڤێکە کە ضەر
ىە ئبضتی زۆرداری داّبّەوێْێت.
ثەغە درێژەکەی یەکەٍی ثە پيیکبّەیی و ثەرەثەرە ثەرز دەثێتەوە
ىە کۆردە

تبریکەکەیەوە ،زۆر ّبڕووُ و ّبدیبر کە وا

دەردەکەوێت ىە تبریکییەوە تێکهەڵکێع ثجێت ،وەک ئەو فەوزا و
ثێ ضەروثەرییەی کە وا داّراثىو پێع دروضتجىوّی گەردووُ
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ثکەوێت .ئەوە وەک ٍرۆیەکە کە ثڵێت " ثەڵێ ثە غەوێکی زۆر
تبریکذا تێپەڕیِ کبتێک هەٍىواُ ثێ ئىٍێذ دیبرثىوُ ،ثەاڵً ڕۆحی
ٍرۆڤ ئەو تىاّبیەی هەیە کە ضەرکەوتِ ىە تبریکتریِ غەودا
ثەدەضت ثهێْێت".
ثەدوای ئەٍەدا ،ضەرضىڕهێْەرتریِ ٍیىزیک دێت کە پڕە ىە جىڵە
و دیْبٍینییەت ،ڕووثەرەوپێػە و ثە ثەردەواٍیع تىوغی
دژیەمیی دەثێتەوە ،ثەاڵً ثە پێذاگرییەوە ثەرەوپێػەوە دەچێت،
وەک یەکەً پبرچەی ضەٍفۆّیبی پێْجەٍە ،ثەاڵً ىە پێىەرێکی زۆر
گەورەتردا .وەک ضەٍفۆّیبی پێْجەً ،ئەٍیع ٍیىزیکێکی تىّذە،
تىّذێکی غۆڕغئبٍێس کە ثەزەیی ثە هیچ دژایەتی کردّێکذا
ّبیەتەوە و هەٍىو ئەوەی ىەضەر ڕێیەتی گطکی ىێ دەدات .ئەو
جەّگە ّیػبُ دەدات کە دژی هەٍىو ڕێگرەکبُ ضەردەکەوێت و
ثەرەو ضەرکەوتْێکی گەورە دەڕوات.
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ٍیىزیکی ىەً جۆرە هەرگیس پێػتر ّەثیطتراثىو .غتێکی تەواو
ّىێ و غۆڕغگێڕاّە ثىو .ئەضتەٍە ئەٍڕۆ ثتىاّیِ ثساّیِ چ
کبریگەرییەکی ىەضەر جەٍبوەری ئەو کبت هەثىوە .ثبثەتی
کۆتبیی ،کە ىە دواییِ پبرچەیذایە وەک ڕژاّی پرغْگی خۆرە
ثەضەر هەورەکبّذا ،ىە ڕاضتیذا ئەً ثەغەی کۆتبیی ثە غێىەی
جیبواز جیبواز ثە درێژایی ضەٍفۆّیبکە دەثیطترێت( .ىەً ىیْنەوە
ثِ

گىێگری

https://www.youtube.com/watch?v=G9EJE1ad36Q
)  .دوا پەیبٍی ئەً ثەغە کە ثەغێىەی کۆرضە ،هیچ دوودڵییەمی
تێذا ّییە" :پێىیطتە هەٍىو ٍرۆڤ ثرای یەمتر ثێت!" ئەٍە دوا
پەیبٍی ثتهۆڤْە ثۆ ٍرۆڤبیەتی .پەیبٍێک ىە هیىا -و ثەرەّگبری.
ثتهۆڤِ ثە پیری و ّبڕێکی و ثە ّبثیطتی تەواوەتییەوە ئەً
ضەٍفۆّیبیەی ّىوضی .تەّبّەت ّەیذەتىاّی کبت ڕاثگرێت .هێػتب
دەضتی ڕادەوەغبّذ دوای ئەوەی ئۆرکێطتراکە کبرەکەیبُ تەواو
کردثىو .کە دوا ّۆتە ژەّذرا ،تەّبّەت ّەیتىاّی گىێی ىەو
چەپاڵّەظ ثێت کە جەٍبوەرەکەی وەک پێساّیْێک ثۆ ئەو
غبکبرەی ىێیبّذا .ئەً ٍرۆڤە ٍەزّە ثۆ چەّذ ضبتێک هێػتب ڕووی
ىە ئۆرکێطتراکە ثىو .دوایی کۆّتڕاڵتۆ (گۆراّیجێژی دەّگی ّسٍیی
ژُ) کبرۆىیِ ئىّگەر دەضتی کردە ضەر غبّی ثتهۆڤِ و ڕووی
پێ وەرگێڕایە جەٍبوەر .ئەٍە وایکرد کە هەٍىو جەٍبوەرەکە ىە
پێْج ّىوغتبّذەوە کەٍتری ّیػبُ ّەدەُ وەک پێساّیْێک ثۆ
ئەوەی کە کردوویەتی .دەّگەدەّگەکە هێْذە زۆر ثىو ،پۆىیطی
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ڤییەّب ىە ترضی ئەوەی کە ثجێتە خۆپیػبّذاُ ،ثاڵوەیبُ ثە
خەڵکەکە کرد و وەضتبّذیبُ .هەضتی پۆىیص هەرگیس هەڵە ّەثىو.
ىە ضەٍفۆّیبی ّۆهەٍذا ىە یەکەً ترپەوە تب دوا ترپەی هبّذاُ ثىو.
ضەٍفۆّیبی ّۆهەً ثە دڵْیبییەوە ضەرکەوتىو ثىو ،ثەاڵً هیچ
ضىودێکی ٍبددی ثۆ ثتهۆڤِ ّەثىو .ثتهۆڤِ ئیتر ىە کێػەی
داراییذا ثىو ىە کبتێکذا ٍردُ خەریکجىو دەیجرد .ثتهۆڤِ تىوغی
هەوکردّی ضییەکبُ ثىو ،دەثىوایە ّەغتەرگەری ثکبت .ثریْەکبّی
زۆر ثە خراپی تىوغی هەوکردُ ثىوُ .ثۆیە دوا ڕۆژەکبّی
تەٍەّی ىە ئێع و ئبزارێکی زۆردا ثەڕێکرد.
دوای ژیبّێکی تراژیذی پڕ ىە ٍەیْەتی ،ثتهۆڤِ ىە ٦٫ی ئبداری
ضبڵی ٩٬٦٫دا کۆچی دوایی کرد .گۆیبظ کە ثە هەٍبُ غێىە
ّبثیطت ثىو ،ىە هەٍبُ ضبڵذا ٍرد .ثیطت و پێْج هەزار کەش
ثەغذارییبُ ىە پرضەکەیذا کرد ،کە ئەوە دەگەیەّێت ىە کبتی
ژیبّیذا ّبضراو ثىوە .تب ئەٍڕۆظ ثتهۆڤِ و ٍىزیکەکەی ثە
گەغبوەیی و پرغْگذاری دەژیِ .ىە ٍیىزیکەکەیذا هەضت دەکەیِ
کە هەٍىو ژیبّی ئەً ٍرۆڤەٍبُ ىەثەردەضتذایە .وا هەضت دەکەیِ
کە ثە درێژایی ژیبَّبُ ّبضیىٍبّە و خۆغَبّىیطتىوە.
گەورەیی ثتهۆڤِ ىەوەدایە کە تبک گىێ ىە ٍیىزیکەکەی دەگرێت،
ىەگەڵ گەردووّذا یەکذەگرێت .ئەً ٍیىزیکە ٍیىزیکێکە کە
پێػْیبری خەثبت و جەّگبُ دەمبت دژ ثە هەٍىو ڕێگرەکبُ.
هەروەهب پێػْیبری ثەرزثىوّەوە ثۆ قۆّبغێکی دیکە دەکبت.
ٍیىزیکی ثتهۆڤِ غۆڕغگێڕاّە ثىو ىەثەرئەوەی چڕ ثىو،
هەروەهب ڕووّبکی دەخطتە ضەر ئەو الیەّبّەی ژیبّی ٍرۆڤ ،کە
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پێػتر هەرگیس ثە ٍیىزیک گىزارغتی ىێ ّەکراثىو .ئەوە
حەقیقەت ثىو ىە ڕێگەی ٍیىزینەوە گىزارغتی ىێنرا ثىو.

پبغکۆ
ضەٍفۆّیبی ّۆهەٍی ثیتهۆڤِ دوا وتەی ثتهۆڤِ ثىو -تەحەدایەمی
چبوّەترضبّە

ثىو

ثۆ

ئەو

ضەرکىتکردّە

ثە

ڕووکەظ

ضەرکەوتىوەی دژی غۆڕظ مرا ،کە دوای کەوتْی ضىپبی
فەڕەّطب ىە ضبڵی ٩٬٩٩دا دەضتیپێکرد .دوا ضەرکەوتْی
ضەرکىتکردّی غۆڕظ ثەرەّگبری و ّبئبراٍییەکی زۆری
ىێکەوتەوە و هیىای ّەوەیەکی خْکبّذ ،کە ثە ّیبزی ڕزگبرکردّی
غۆڕغی فەڕەّطی ثىوُ .زۆر ىە غۆڕغگێڕاُ کەوتْە
ّبئىٍێذییەوە و زۆرێکیػیبُ هەڵگەڕاّەوە .وێْەیەکی زۆر ىێکچىو
ثىو ىەگەڵ ئەً ّەوەیەی خۆٍبّذا ،واتە ڕووداوەکبّی زۆر تەریت
ثىوُ ىەگەڵ ئەو ثبرودۆخەی کە ڕووخبّی یەکێتیی ضۆڤیەتی
ثەدوادا هبت.
وا دیبر ثىو ئەوروپب ىەثەر پێی ئەو ضەرکىتکردُ و دژە-
غۆڕغەی ىەالیەُ پبغبمبّە ثەڕێىە دەثرا کەوتجىو .کێ دەیتىاّی
ثەراٍجەر هێسی ئەو ڕژێَە ٍۆّبرکییە (پبغبیەتیی ٍىتڵەق)
گەورەیەی ئەوروپب ىەضەرپێی خۆی ثىوەضتێ ،کە هێسی
قەیطەری ڕووش ىە پػت هەر تەختێکەوە ثىوّی هەثىو و
پۆىیص ىە هەٍىو ضىوچ و کۆاڵّێک ضیخىڕی دەکرد؟ ضتەٍکبری
و کىێرکردّی ئبییْی ىە ضەرکەوتْذا ثىوُ .ثێذەّگیی ثبڵینێػب ثىو
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ثەضەر هەٍىو غىێْێکذا و هبوغێىەی ّبو گۆڕ و قەثری ىێهبتجىو.
ىە ّبوەڕاضت و ّبوجەرگەی ضتەٍکبریذا ،پیبوێکی ئبزا دەّگی
ثڵْذی هەڵجڕی و ثە جیهبّی گىت کە هیىا هەیە .ئەو وەک خۆی
هەرگیس گىێی ىەً پەیبٍە ّەثىوە ىە هیچ غىێْێک ،جگە ىە هسری
خۆی کە ٍەّجەعی ئەو ثیرە ثىو.
ثیر و ثبوەڕەکبّی غۆڕغی فەڕەّطی -ثیروثبوەڕی ئبزادی،
یەکطبّی ،ثرایەتی ،و ٍبفەکبّی ٍرۆڤ -ثەردەواً ثىوُ ىە ثبوەظ
پێذاکردّی هسری ّەوەی ّىێ .ثەاڵً ئەٍجبرە ئەً ثیروثبوەڕاّە
پػتگیری چیْێکی دیکەغی هبتە ضەر ،کە چیْی کرێکبر ثىو-
هەڵگری ثیروڕای ّىێ و قۆّبغێکی ّىێ ثىو ىە ٍێژووی
ٍرۆڤبیەتیذا -مە ثریتی ثىو ىە ضۆضیبىیسً.
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ٍیىزیکی ثتهۆڤِ خبڵی ضەرەتبی ڕێچکەی ڕۆٍبّطیسً ثىو ىە
ٍیىزیکذا ،کە ثە تىّذیی ثە غۆڕغەوە گرێذراثىو .ىە ّیطبّی
ضبڵی ٭٩٬٨دا ،ىە گەرٍەی غۆڕظ ىە ئەڵَبّیبداٍ ،یىزیکذاّەری
الو ڕیچبرد واگْەر ،ضەٍفۆّیبی ّۆهەٍی ثتهۆڤْی پێػکەظ کرد
ىە درێطذُ .ىە ّبو جەٍبوەرەکەیذا ،غۆڕغگێڕی ئەّبرمطیتی
ڕووش ،ثبمۆّیْی ىێجىو ،کە ثیروڕاکبّی کبریبُ ىە واگْەر کردثىو
ىە زووەوە .ثە پەرۆغەوە ثە واگْەری گىت" :گەر غتێک غبیەّی
هێػتْەوە ثێت ىە جیهبّی کۆُ ،ئەوا ثە دڵْیبییەوە ئەً ٍیىزیکە
دەثێت".
تەّهب دوای ّەوەد ضبڵ ىە ٍردّی ثتهۆڤِ ،قەیطەری ڕووش ىە
الیەُ چیْی کرێکبرەوە ڕووخێْذرا .غۆڕغی ئۆکتۆثەر ڕۆڵێکی
هبوغێىەی غۆڕغی فەڕەّطی دەثیْی .هبّی ّەوەیەک ىە پیبواُ
و ژّبّیذا کە دیذگب و ئبضۆیبُ هەثێت ثۆ جیهبّێکی ّىێی ثبغتر.
ڕاضتە غۆڕغی ڕووضی

ىە ژێر هەىىٍەرجی ترضێْەر و

کۆّەپەرضتیذا هەڵىەغبیەوە و ثىو ثە کبریکبتێرێک ،کە ترۆتطکی
چىاّذی ثە غۆڕغی فەڕەّطی و وەضفی کرد ثە ثۆّبپبرتیسٍی
پڕۆىیتبری .هەروەک چۆُ دیکتبتۆریەتی ّبپيیۆُ ثىوە هۆی
گەڕاّذّەوەی ثۆرثۆّەکبُ ثۆ جێی خۆیبُ ،ثیرۆکراتییەتی
ضتبىیْیع ىە ڕووضیب ثە هەٍبُ غێىە ثىوە هۆی گەڕاّذّەوەی
ضەرٍبیەداری.
ئەٍڕۆ ىە جیهبّێکی پڕ ىە هێسی ضەرکىتکەردا ،ڕووثەڕووی
هەٍبُ ئەو هەىىٍەرجە دەثیْەوە کە ثتهۆڤِ و ئەو ّەوەیە ىە
ضبڵی ٩٬٩٩دا ڕووثەڕووی ثىوّەوە .ئێطتبظ وەک ئەوضب ،زۆر
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ىە کۆّە غۆڕغگێڕەکبُ ،ثەرەی جەّگ و خەثبتیبُ ثەجێهێػت.
ئێَە دوای گبڵتەجبڕ و گىٍبّکەراُ ّبکەویِ ،ثەڵکى ىىدویگ ڤبُ
ثتهۆڤَْبُ پێ ثبغترە .ثەردەواً دەثیِ ثۆ ثاڵوکردّەوەی دەّگی
غۆڕغی ضۆضیبىیطتی و ٍێژوو گەواهیَبُ ثۆ دەدات.
ئەواّەی پێػجیْی کۆتبیی ٍێژوو دەکەُ ،زۆر جبر ثە درۆ
خراوّەتەوەٍ .ێژوو ثە ئبضبّی ّبوەضتێت! تەّهب ضێ ضبڵ دوای
ٍردّی ثتهۆڤِ ،ثۆرثۆّەکبُ ثە غۆڕغی ئەیيىوىی ئەو کبتە
الدراُ .دوای ئەٍە زّجیرە غۆڕغێک ىە ئەوروپبدا هەڵگیرضب ىە
ّێىاُ ضباڵّی -٩٬٨٬٭ .٩٬٨دواتر مۆٍۆّەی پبریص هبتە کبیەوە
ىە ضبڵی ٩٬٫٩دا ،کە ڕاضتتریِ غۆڕغی کرێکبراُ ثىو ىە
ٍێژوودا ،هەروەهب ڕێی ثۆ غۆڕغی ثەىػەفیکی خۆغکرد ىە
ضبڵی ٩٫٭٩دا.
ىەثەر ئەوە ،هیچ هۆکبرێک ّبثیْیِ ثۆ ڕەغجیْی .ئەو قەیراّبّەی
ئەٍڕۆ دەیبّجیْیِ ئەو غینبر و غڕۆڤە ٍبرکطییە دەضەىَێِْ ،کە
ثە دەرئەّجبً پێیىایە ضەرٍبیەداری هبوەڵ و هبوڕێی ٍێژوویەمی
تبرینە .ثە ٍتَبّەوە دەڵێیِ کە ڕووخبّی یەکێتیی ضۆڤیەت کۆتبیی
ٍێژوو ّەثىوە ،ثەڵکى پێػەکییەك ثىو ثۆ ڕاضتی یەمەً ئبمت و
جىڵە ،دووەً ثەظ ڕووخبّی ضەرٍبیەداری دەثێت ىە چەّذ
واڵتێک کە ڕێخۆغکەر دەثێت ثۆ غۆڕغێکی گەورە و ٍەزّی
جیهبّی کە هەرگیس پێػتر ٍێژوو غۆڕغێنی ىەو جۆرەی ثەخۆوە
ّەثیْیجێت.
ڕەتکردّەوەی ضەرٍبیەداری تەّهب ثە الیەّی ئبثىوری و ضیبضی
دەرّبثڕدرێت .کىێریی ئەً ضیطتەٍە ڕەّگی داوەتەوە ىە وەضتبّی
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کيتىوریػذا ّەک تەّهب ىە هێسە ثەرهەٍهێْەرەکبّذا .ثەاڵً وەک
هەٍىو مبت و هەٍیػە ،ىە ژێرەوە هێسێکی زۆر هەیە کە
دەجەّگێت و خەثبت دەمبت تبمى ثێتە دّیبوە .ئەً هێساّە دەّگیبُ
دەوێت ،ثیروڕایبُ دەوێت ،ئباڵیبُ دەوێ تب ىە دەوری کۆثجْەوە و
ثجەّگێِ .ئەوە ىەکبتی خۆیذا دێت و کبتێکیع کە دێت ،تەّهب ىە
فۆڕٍی ثەرّبٍەی ضیبضیذا ّبیەت ،ثەڵکى ىە هىّەر و ٍیىزیک،
ڕۆٍبُ و هۆّراوە ،غبّۆ و ضیْەٍبکبّذا دەرثڕیِ و گىزارغت
ثۆخۆی دەدۆزێتەوە .ثتهۆڤِ و گۆیب ّیػبّیبُ دایِ کە هىّەر
دەکرێت چەکی غۆڕظ ثێت.
وەک غۆرغگێڕە فەڕەّطییە ٍەزّەکبّی وەک ڕۆثطپێر ،داّتۆُ،
ضەیْت جەضت ،ثتهۆڤِ ثڕوای واثىو کە ثۆ ّەوەی ئبیْذە
دەّىوضێت .کبتێک ٍیىزیکژەّەکبُ گيەییبُ ىە قىرضیی ژەّیْی
ٍیىزیکەکەی دەکرد ،دەیگىت" :ئەٍە ثۆ داهبتىوە" .ئەٍەظ ثۆ
ضۆضیبىیطتەمبُ هەٍبُ غت و ڕاضتییە دەرثبرەی ئبیذیب و
ثیروثۆچىوّەمبّی ضۆضیبىیسً :ضۆضیبىیسً گىزارغت ىە داهبتىو
دەمبت ،ىەمبتێنذا ئبیذیب و ثۆچىوّە ثێ مەڵل و ىەمبرمەوتىوەمبّی
ثۆرژوازیی گىزارغت ىە ڕاثردوو دەمەُ .هەروەهب ثۆ ئەو
مەضبّەغی مە ثە زەحَەتی دەثیِْ ئێطتب ىێَبُ تێجگەُ ،دەڵێیِ:
ثێ خەً ثِ ،داهبتىو پیػبّی دەدات کێ ڕاضتە!
ىە داهبتىودا ،کبتێک پیبواُ و ژّبُ ئبوڕ دەدەّەوە ثۆ ٍێژووی
غۆڕغەکبُ و هەوڵە ثەردەواٍەکبُ کە ثۆ دروضتکردّی
کۆٍەڵگبیەک ىەضەر ئبزادی ڕاضتەقیْە ،یەکطبّی و ثرایەتی
دراوُ ،یبدی ئەو ٍرۆڤە ثەرز ڕادەگرُ کە ّبثیطت ثىو ثەاڵً
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ٍیىزیکی وەک ّبوەّذ و ئبٍڕازێل ثەکبردەهێْب ثۆ گەیبّذّی
پەیبٍەکەیی و ثۆ داهبتىویەک دەجەّگب ،کە هەرگیس ّبیجیْێت .ئەو
کبت ّەوەی داهبتىو ىەو پێکذاداّە ٍەزّبّەدا دەژیِ و ىە زٍبّی
ثتهۆڤِ دەگەُ :زٍبّی گەردووّی ثۆ خەثبت ىەپێْبو دروضتکردّی
جیهبّێک ثۆ ژیبّی پیبو و ژّە ئبزادەکبُ.

پەراوێس
] [1ثتهۆڤِ هەڵە ثىو ىەثبرەی ّەٍطبوییەکبّەوە .ثیطت ضبڵ
دوای ٍردّی ،چیْی کرێکبراُ و گەّجبّی ّەٍطب ىە غۆڕغی
ضبڵی ٩٬٨٬دا ڕاپەڕیِ.
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