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  هادي ئةمنيهادي ئةمني**... ... بورجةكان دياردةيةكي خورافية يان زانستية بورجةكان دياردةيةكي خورافية يان زانستية 

  
هةولَدان، بةلَطة هينانةوة، دؤزينةوةي زانياري (مةزراوة لةسةر بنةماي بريكردنةوةي عةقلَي و زانسيت دا 

، بةآلم كاتيك مرؤظ ناتوانيت لة دياردةكان )و ريكخستين ثةيوةندي دياردةكان و زانيين هؤكارةكان
تييبطات يان كة توشي كيشةوطرفت دةبيت و ناتوانيت ضارةسةري بكات ثةنادةباتةبةر بريكردنةوةي 

كة بريكردنةوةيةكي ئالودةية بةبؤضووين ناعةقآلين و نازانسيت و ناروون و بةندةلةسةر  .فيانةخورا
هةنديك كةس باوةردةكةن كة شتانيك هةية خاوةين هيزن و دةتوانن نشاندان و ) بةخت، سودفة(

ك، داريك، قةبري(ئاسانكاري بكةن بؤ كارو ثرؤذةكاين ذياين كؤمةآليةيت، عةربؤية سةردان و تةقديسي 
دةكةن بةهيواي ئةوةي دلَي خؤشةويستةكةي بؤ نةرمبكات، لة تاقيكردنةوةدا  )...بةرديك، شاخةئاسكيك

سةريبخات، لة هةموو كاروباري ذياندا سةركةوتوي بكات و لةبةآلو ضاوثيسان بيثاريزيت، لة زؤر طوندو 
كي مةرقةدي دةرةوةو طةرةك و مزطةوت و سةيارةو مالَدا لةو خورافةتانة بةديدةكريت، خؤ ئةطةر سةرداني

ناو مزطةوتةكان و فالَضي و قاوةطرةوةكان بكةي شيت زؤر سةيردةبينيت، كة خةلَك سةردانيان دةكةن 
هاوسةرييت، خؤشةويسيت، بازرطاين (بةهيواي ئةوةي ريطاضاريةك بؤ كيشةكانيان و ةرطرن و بوارةكاين 

  .نبكةنةوةيان بؤ ئاسانبكةن و بؤيان رو )...و
ئةم بؤضونة خورافيانة دةبيتةهؤي ثةكخسنت و بةكؤيلةبووين عةقلَ و برِوابةخؤنةبوون و نائارامي  

دةروين و تةمةلَي و طرنطينةدان بةكاركردن و هةولَنةدان لة بةرامبةر ثيشهاتةكاين ذيانداو سةيركردين 
  .خوود و ةك ئاميريكي بيئريادةو زؤرليكراو

افةت لة كةساين نةخويندةوارو نارؤشنبري ضاوةريدةكريت، بةآلم ئةطةر كةساين رؤشنبريو بيطومان خور 
خويندةوار كاري خورافيانة بكةن ئةمةيان جيطاي سةرسورِمانة، لةكاتيكدا رؤشنبريان دذ بة خورافةت 

 لة رؤذنامةو قسةدةكةن بةآلم هةرخؤيان بةشيكي طةورةو بةرفراواين خورافةت بآلودةكةنةوة، دةبينني
طؤظارو كةنالَةكاين راطةياندندا طؤشةي تايبةت هةية بة خورافةيت بورجةكان، كةبوةتة كؤتوبةنديك بؤ 
رؤذنامةو كةنالَةكاين راطةياندن كة ناتوانن خؤياين ليرزطاربكةن و بووة بة برِطةيةك هةر دةبيت هةبيت، 

ةم خورافةتة بؤ ! كةنالَةكاندا ثةيرِةودةكريت، ئلة زؤربةي رؤذنامةو (رةنطة بووين لةبةرئةوةبيت كة 
 ؟ ! )خؤشية، تةسلية

رؤذنامةو كةنالَةكاين راطةياندن بةطرنطيدان و برةودان بة طؤشةي بورجةكان ريخؤشدةكةن بؤ ئةوةي  
خورافةت بة ئاساين بضيتةناو ناخي جةماوةرةوة، ضونكة بنةماي بريكردنةوة لة بورجةكاندا هةرهةمان 

ة كة لة بؤضوونة خؤرافةيةكانيتردا هةية، بؤية دةبيت رِةخنة لة رؤذنامةو كةنالَةكان بطرين بنةماي
ض جياوازيةك لة نيوان نةخويندةواريكدا هةية كة لة فالَضي و  .ثيشئةوةي رةخنة لة جةماوةر بطرين

شهاتةكاين ذياين بؤ رونبكاتةوة، لةطةلَ رؤشنبريو خويت كة ثيك دةخوازيك كة بورجةكةي قةبريندةواري
 دةخوينيتةوة تا بزانيت ثيشهاتةكاين ذياين ضية؟

طرفتةكةش لةوةداية كة كةساين رؤشنبريو خويندةوار منونةي باالَي جةماوةرن، كاتيك جةماوةر  
ي جةماوةر دةبينيت رؤشنبريان و خويندةواران طرنطي بة ئةستيرةي بةخت دةدةن ئةوا بؤضونيك ال

و ) ناطوجنيت ئةو هةموو كةنالَ و رؤذنامانةو رؤشنبريانة لةسةر هةلَةبن( :بيت كة دةلَيتدروستدة
بابةتةكة و ةك بابةتيكي راست و ةردةطرن، بةوةش بؤضووين خورايف طةراي خؤي دادةنيت لة ناخي 

ة شيوةيةكي جةماوةردا بة جؤريك ئامادةدةبن بؤ و ةرطرتين هةموو جؤرة خورافةتيك، ئامادةدةبن كة ب
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يش بكةن تا بزانن ثيشهاتةكاين ذيانيان ضية ) قاوةطرةوة، فالَضي، بةختطرةوة، مةرقةد(ئاسايي سةرداين 
  .دةبن ...لة ئةجنامدا توشي ضةندين طرفيت دةروين و كؤمةاليةيت و ئابوري

آلين ليكدانةوةي بورجةكان لةسةر بنةماي بةختة، كة مرؤظ لة هةولَدان و بريكردنةوةي عةق 
دووردةخاتةوة، ضونكة بة بؤضوين ئةم خورافةتة طؤرِان لةدةرةوةي ذياين كؤمةآليةتيةوة ديت نةك لةناو 

و اتة شيكردنةوةي عةقليانة ناكات بؤ هؤكارةكاين . ذياين كؤمةآليةتيةوةو بةهةولَي مرؤظةكان
  .لة ذيانداو هةموو ئةطةرةكان دةطةرينيتةوة بؤ بةخت )سةركةوتن، شكست(
كاتيك كةسيَك بورجةكةي دةخوينيتةوة كة باسي ئةطةرو ثيشهاتة خؤشةكاين بؤ دةكات و ثييدةلَيت  

توشي خؤشيةكي زؤر دةبيت بةخت ياوةرتدةبيت، بةآلم و ا دةرناضيت هةربؤية كةسةكة رِقي لةخؤي 
وباري سريوانيش و دةبيتةو تووشي رةشبيين دةبيت، و ادةزانيت كةسيكي بيبةختةو بضيتة سةر رو

خؤئةطةر بورجةكة ئةطةرة ناخؤشةكاين بؤ باسبكات و بلَيت ثةيوةنديةكانت روو لة  .وشكدةبيت
ئةمةيان مرؤظةكة توشي شكستدةكات و لة تواناو هةولَداين كةمدةكاتةوة دةبيتة  ...ئالَؤزبوون دةكةن

داهاتوو مرؤظ و اليدةكات هةموو هةربؤية نةزانيين ئةطةرةكاين  .بؤضونيكي نةطةتيف لةسةر دةروين
  .هةولَ و تواناكاين خؤي خباتةكارو بةردةوام بيت لة ذيان و هةولَدان

دةكةويتة  ...ئةستيرةطرةوةكان دةلَين بوارةكاين ذياين كؤمةآليةيت و دةروين و بازرطاين و سؤزداري و 
ةو هيزة طةردونيةكان، و اتة ةكاين هةسار ( ...كارؤموطناتيسي، ناديار،(ذير كاريطةري هيزة 
مرؤظ خاوةن داهاتووي خؤي نيةو زؤرليكراوة بؤكردين ضاالكيةكاين ذياين، (بةناراستةوخؤ دةلَين 

، بةثيي ئةو (!ليكدانةوةي عةقلَي و هةولَدان سووديكي ئةوتؤي نية ضونكة بةخت كاري خؤيدةكات
ا ئةم هيزانة تواناي جوداكاري و دؤزينةوةي بؤضوونة هةر بورجة كار دةكاتةسةر كةساين خؤي، بةوات

كةساين خؤيانيان هةية، دةطةرِين بةدواي جةماعةتةكةي خؤيانداو كةسةكاين خؤيان دةناسنةوة لةهةر 
بةواتا ئةو هيزانة هيزيكي بينةرن و تواناي طةران و جوداكاريان هةية،  !!سوضصكي ئةم دنيايةدابيت

يش ثيويسيت بة عةقلَة، و اتة ئةو تةنة طةردوونيانة بةثيي ئةو بؤضوونة بيطومان جوداكاري و دؤزينةوة
 ؟!خورافية خاوةن عةقلَ و ئريادة و هيزن

ئةطةر ئةو بؤضونةش رِاستبيت دةبيت هةموو مرؤظايةيت خبولينةوة لة دوانزة جؤري ذيان و ثيشهاتةداو،  
 نةطوجناوة، ضونكة بةقةدةر ذمارةي مرؤظةكان ذيانيان دابةشبيت بةسةر دوانزة جؤرةدا كة ئةوةش زؤر

كةسييت و ثيشهاتة هةية لة ذياين مرؤظايةتيدا، هةروةها ئةطةر هيزةكاين طةردوون دةوريان هةبيت لة 
 (مليونان و ات(ثيشهاتةكاين ذياين مرؤ و ظدا ئةوادةبيت ئيزطةو حمةتةطةورة جيهانيةكان كة بة 

اتةو رووداوي ذياين دروستبكةن بؤ مرؤظةكان بةتايبةت بؤ ئةو شةثؤلةكانيان ثةخشدةكةن ثيشه
  .كةسانةي نزيكن لة ناوةندي شةثؤلةكانةوة

كابرايةكي طوندنشني (لة كتييب بورجةكاندا هةولَدةدريت زانست و خرافةت تيكةلَبكريت بؤمنونةية  
هةلَدةسيت هاين دانيشتواين دةدا هةموو كاتيك ثيشبيين ئةوةيدةكرد كة بةمزوانة لة روباري نيل الفاو 
ليكؤلَةريك كة ذياين خؤي  ...كة لة كايت ثيشبينيةكةيدا ئاطايان لة خؤيان و مةرِوماالتيان بيت

تةرخانئةكات بؤ ليكؤلَينةوة لة ميرويةك يان و رضيك، ئاسايية كة ليكؤلَينةوةي زياتر لةسةر ئةستيرة 
ي طةردوين هةيةو ليكؤلَينةوةي كاريطةري طةردوون لةسةر زةوي هةية بكريت و ةك دةزانني ليكؤلَينةوة

ان بؤ ! ئةي بؤضي ئةوكاتةي خؤم ...ئةوةي ئيمة مةبةستمانة كاريطةري طةردوونة بةسةر زةويةوة
بيطومان  (1) (دلَخؤشيةك ئامادةدةكةين كةضي خةميكي طةورة ديتةثيشي و هةموو شتيكمان ثيلةباردةبات

ئةستيرةزاين و كةشناسي و زانيين هةلَكشانوداكشاين ئاوي رووبارودةرياكان، زيندةوةرزاين (بوراي 
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ئةستيرةطرتنةوةدا، زانيين ثيشهاتة طةردونيةكان (لةطةلَ بواري  (ليكؤلَينةوة لة ميرو، و رضيك
كة ئةم  ( ...ان وكاريطةريان بؤسةر اليةين دةروين و كؤمةآليةيت و بازرطاين و ثةيوةندية كؤمةآليةتيةك

هةنديك لة ميللةتان داواي ) .دوو بوارة جياوازن و ةك جياوازي روناكي و تاريكي، زانست و خورافةت
ةآلم c8_ة à 6نةهيشتين كاروباري ئةستيرةطرتنةوةيان كردوة كة لةسةر بناغةي خةيالَ بيناكرا

ناغةي بينني و تيرِامان و تاقيكردنةوة ئةستيرةزانيان بةرةو زانستيكي راستةقينةبردوة، ضونكة لةسةر ب
ميسرية كؤنةكان بؤيان دةركةوتوة كة دةستثيكردين الفاوي روباري نيل لةطةلَ دةركةوتين  ....بيناكراوة

يةكيك لةئةستيرةكاندا دةبيت و سالَنامةيةكي ريكوثيكيان دروستكردوة، كة ئةمة ئةستيرةزانية نةك 
 (2) ئةستيرةطرتنةوة

 كدانةوة بؤ ئةستيشهاتة خؤشوناخؤشةكان لييت و ثيكدانةوةي كةسيةكان ) ذمارة، ناو(رةطرةوةكان بؤ لي
دةكةن، و اتة لةبايت ئةوةي سةرنج لة سيفات و هؤكارو دةرئةجنامةكاين ذياين و اقعيبدةن، كةضي 

 "بةسالَي بةخت ديت 2005بةثيي داتاي ئةستيرةزاين ناوي سالَي "سةرنج لة ذمارةو ناوةكان دةدةن و ةك

زؤركةس دةلَيت بآلوكردنةوةي بورجةكان كيشةنية، بةآلم ئةطةر ضاويكي خيرا خبشينن بةسةر يةك    (3)
 ..زوحةل "كتييب بورجةكاندا، ئةوا مشتتيك لة بنةماو خةرماين خورافةتيان بؤ دةردةكةويت لةوانة 

، بلؤتؤ ثيمان دةلَيت ....ي لة رؤذةكاين سالَدا هةمانةهةسارةيةكي جدية بةرثرسة لة دارشتين ئةو عالقانة
، ئؤرانوس بةرثرسي يةكةمة ...هةرضي خؤشي هةية كؤيبكةنةوة بيئةوةي طوي بة هيض دابونةريتيك بدةن

  (4) ؟!"لة بوارةكاين بريكردنةوةو داهينان
طةي تايبةت بة بورجةكانيان ئةطةر سةرجنبدةين لة رؤذنامةو كةنالَةكاين ناوخؤ دةبينني زؤربةيان برِ 

ئايا رؤذنامةو كةنالَةكان  .هةية، جطة لة رؤذنامةو كةنالَة ئيسالمةيةكان كة طرنطي نادةن بةم خورافةتة
  دةزانن بورجةكان و دياردة خورافيةكانيتر يةكبنةماي بريكردنةوةيان هةية؟
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 خويندكار لة زانكؤي سليماين بةشي كؤمةلَناسي *
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