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ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ دێﺮﯾﻨﺘﺮﯾﻦ و ﭼەﻗﺘﺮﯾﻦ وەﺗەری ﻓەﻟﺴەﻓەﯾە .ﮐﺎﺗێﮏ ﺑۆ ﯾەﮐەﻣﯿﻨﺠﺎر
ﻓەﻟﺴەﻓەی ﯾۆﻧﺎﻧﯽ ﻟە ﺑەﻧﺪەرەﮐﺎﻧﯽ ﻣﯿﻠﯿﺘۆس ﻟە ﺋەﻧﺎدۆڵەوە  ٢٥٠٠ﺳﺎڵ ﭘێﺶ
ﺋێﺴﺘﺎ ﮐەوﺗە ڕێ ،ﮔەورەﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﮐە ﻟەﻻﯾەن ﮐەﺳﺎﻧێﮑﯽ وەک ﺗﺎڵﯿﺲ و
ﺋﺎﻧﺎﮐﺴﯿﻤﺎﻧﺪەرەوە ﻟەﺑﺎرەﯾﺎﻧەوە ﺑﯿﺮدەﮐﺮاﯾەوە ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮو ﻟەوەی :ﺋﺎﯾﺎ
ﺣەﻗﯿﻘەﺗــــﯽ ﭘﺸﺘﯿﻨــــﯽ ﺋەم ﮔەردووﻧە ﭼﯿﯿە؟ ﺋەوەی ﮐە ﻟەﭘﺸــــﺖ ڕووﮐەﺷە
دەرﮐەوﺗﻮوەﮐەی ڕۆژاﻧەی ﺟﯿﻬﺎﻧﻤﺎﻧە؟ ﺗﺎڵﯿﺲ وای ﺑۆدەﭼﻮو ﮐە ﻫەﻣﻮو ﺷﺘەﮐﺎن ﻟە
ﻗﻮوڵﺎﯾﯽ ﺧۆﯾﺎﻧﺪا ﻟە ﺋﺎو ﭘێﮑﻬﺎﺗﻮون .وەک ﺋەوەی ﭼۆن ﮐﺎﺗێﮏ ﻫەرﺷﺘێﮏ زۆر
دەﮔﻮﺷﯿﺖ ﺋﺎوی ﻟێ دەﭼۆڕێﺖ .ﺋﺎﻧﺎﮐﺴﯿﻤﺎﻧﺪەر ﺑەﭘێﭽەواﻧەوە ﺑﻮو؛ ﺋەو دەﯾﻮت
ﺣەﻗﯿﻘەﺗﯽ ﭘﺸﺘەﮐﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﺗﻮﺧﻤێﮑﯽ ﻧەﺑﯿﻨﺮاوە ﺑە ﻧﺎوی “ﺋﺎﭘێﺮﯾۆن”ـەوە.
وە ﺑەم ﺷێﻮە ﻓەﻟﺴەﻓەی ڕۆژﺋﺎوا دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد ،ﺑە ﮐۆﻣەڵێﮏ ﻗەﺑڵﺎﻧﺪن ﮐە
ﻧەدەﺗﻮاﻧﺮا ﺑە ڕاﺳﺘەوﺧۆﯾﯽ ﺑﭙﺸﮑﻨﺮێﺖ ﺑەڵﺎم ﮐە دەﺗﻮاﻧێﺖ ﮐەم ﺗﺎ زۆر ﺑە
ﺳــەرﮐەوﺗﻮوﯾﯽ ﺋەو دﯾــﺎرداﻧە ﻟێﮑﺒــﺪاﺗەوە ﮐە ﺑە ڕاﺳــﺘەوﺧۆﯾﯽ دەﺗــﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﯿــﺎﻧﺒﯿﻨﯿﻦ .دﯾﻤۆﮐــﺮﯾﺘۆس ) ٣٧٠-٤٦٠پ.ز( وای داﻧــﺎ ﮐە ﺳــﺎدەﯾﯽ ﺑــﻮوﻧﯽ
ﻟێﮑﺪاﻧەوەﮐﺎن دەﮐﺮێﺖ ﺗێﮑﻬەڵﮑێﺶ ﺑﮑﺮێﺖ ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﺟﯿﺎوازﯾﯿەی ﮐە ﻟە ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ
دەرەوەدا ﺑەدی دەﮐﺮێﺖ ﺋەﮔەر ﺋێﻤە ﮔﺮﯾﻤﺎﻧەی ﺋەوە ﺑﮑەﯾﻦ ﮐە ﻫەﻣﻮو ﺷﺘەﮐﺎن
ﭘێﮑﻬﺎﺗﻮون ﻟە ﮐۆﻣەڵێﮏ ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﮐۆﻣەڵە ﺗەﻧۆﻟﮑەﯾەﮐﯽ ﺑەش ﻧەﮐﺮاو ﮐە ﭘێﯿﺎن
دەوﺗﺮێﺖ “ﺋەﺗۆم”.ﺳەدەﯾەک دوای ﺋەوە ﺋەﺑﯿﮑۆر ﻫﺎوڕاﺑﻮو ﻟەﮔەڵ ﺋەم ﺑۆﭼﻮوﻧەدا
ﺑەڵــﺎم ﺋەوەی زﯾــﺎد ﮐــﺮد ﺑۆی ﮐە ﻟەﺑــﺮی ﺋەوەی ﮐە ﺗەﻧﻬــﺎ ﺋەم ﺋەﺗۆﻣــﺎﻧە
ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﭘێﺸﺒﯿﻨﯿﮑﺮاو ﻟە دەوروﺑەردا ﻫەڵﺪەﺳﻮوڕێﻨەوە ،ﻫەﻧﺪێﮏ
ﺟﺎر ﺋەم ﺋەﺗۆﻣﺎﻧە ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﭘێﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧەﮐﺮاو ﻟە ﺑۆﺷﺎﯾﯽ دا ﻻدان دەﮐەن –
وە ﺋەم ﻻداﻧە )ﮐە ﭘێﯽ دەوﺗﺮا “ﮐﻼﻧﯿﻤێﻦ”( ﺑە ﺳەرﭼﺎوەی وﯾﺴﺘﯽ ﺋﺎزاد دادەﻧﺮا
و ﺑە ﺑەزێﻨەری ﻓەﻟﺴەﻓەی ﺟەﺑﺮی دادەﻧﺮا.

ﺋەم ﺗێڕواﻧﯿﻨـﺎﻧە ﻫﯿـﭻ ﻧﺎوﻧﯿﺸـﺎﻧێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿـﺎن ﻧەﺑـﻮو ﻫەﺗـﺎ ﺋەو ﮐـﺎﺗەی
ﮐۆﮐەرەوەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺋەرﺳﺘۆ ﺋەو ﻧﻮوﺳﯿﻨﺎﻧەی ﺋەرﺳﺘۆﯾﺎن ﮐۆﮐﺮدەوە ﻟەﺑﺎرەی
ﺋەوان ﻟە ﺑەرﮔە ﮐﺘێﺒێـﮏ دا ﺑەﻧـﺎوی “ﻣﯿﺘـﺎﻓﯿﺰﯾﮏ” ،ﮐە ﺑە واﺗـﺎی “ﺋەودﯾـﻮ
ﻓﯿﺰﯾﮏ/ﭘﺎش ﻓﯿﺰﯾﮏ” دێﺖ ،ﻟەواﭼێ ﻟەﺑەر ﺋەوەی ﮐە ﻧﺎوی ﺑەرﮔﯽ ﭘێﺸﻮوی ﺋەم
ﮐﺘێﺒە “ﻓﯿﺰﯾﮏ” ﺑﻮو.
ﺟۆرج ﺑێﺮﮐﻠﯽ ﯾەﮐێﮏ ﺑﻮوە ﻟەو ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﺎﻧەی ﮐە ﺑﺎوەڕی ﺑە ﺷێﻮە ﻫەﺑﻮوە
ﺑەڵــﺎم ﺑە ﻣــﺎددە ﻧەﺑــﻮوە ،ﻫەر ﺑۆﯾەش ﺑــﺎﻧﮕەﺷەﯾەﮐﯽ ﺳــەﯾﺮی ﮐــﺮد ﮐە ﯾەم
ﺑﯿﺮوﻣۆﭼــﻮوﻧە ڕەﻧﮕﺎوڕەﻧﮕــﺎﻧەی ﺑﺮﯾﺘﯿــﻦ ﻟە ﻓەﻟﺴــەﻓەﯾەﮐﯽ ﻧﺎﺳــﺮاو ﻟەﻻﯾەن
ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی ﺑﺎوەوە .ﺋﺎﯾﺪﯾﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﺑێﺮﮐﻠﯽ زۆر ﻧﺎﺳﺮاوە ،ﺑەڵﺎم زۆرﮐﺎت ﺋەوە
ﻓەراﻣۆش دەﮐﺮێﺖ ﮐە ﺋەوﯾﺶ ﻫﺎوﺷێﻮەی ﺋەﺑﯿﮑۆر و دﯾﻤۆﮐﺮﯾﺘۆس ﺑﺎوەڕی ﺑە ﺋەﺗۆم
ﻫەﺑﻮو – ﻫەرﭼەﻧﺪ وەک دﯾﺎرە ﺋەو ﺷێﻮازێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺧۆی ﻫەﺑﻮو ﻟەﺑﺎرەی
ﻣﺎﻫﯿﯿەﺗﯿﺎﻧەوە .ﺑەﻻی ﺳﭙﯿﻨۆزاﺷەوە ﺧﻮدا و ﺳﺮوﺷﺖ ﻫﺎوﺷێﻮە ﺑﻮون ،وە ﺳﭙﯿﻨۆزاش
ﮐۆﻣەڵێﮏ ﮐﻠﯿﻠﯽ ﺑەﻧﺮﺧﯽ ﭘێﺪاوﯾﻦ ﻟەﺑﺎرەی ﭼﺎرەﺳەرﮐﺮدﻧﯽ ﮐۆﻣەڵێﮏ ﻣەﺗەڵ ﮐە
ﺑﻮون ﺑە ﮔﺮﻓﺖ ﻟەڕێﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﺋەﻣڕۆدا.
ﺑۆ ﭼەﻧﺪ ﻫەزار ﺳﺎڵێﮏ ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫێﻨﺪە ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯽ ﺑﻮو ﻟە ﻓەﻟﺴەﻓەدا ﮐە ﻻی
زۆرێﮏ ﻟە ﺧەڵﮑﯽ ﺋەم ﭼﯿﺮۆﮐە ﺑﺎوەڕﭘێﮑﺮاو ﺑﻮو .زۆرﯾﻨەی ﺗﯿۆر و ﮔﻔﺘﻮﮔۆ
ﻓەﻟﺴەﻓﯿﯿە ﮔەورەﮐﺎﻧﯽ ﺳەردەﻣەﮐﺎن ﺑەﺷێﻮەﯾەک ﻟە ﺷێﻮەﮐﺎن ﺑەﺷﯿﮏ ﺑﻮون ﻟە
ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ .ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻟەﺑﺎرەی ﺑﻮﻧﯿﺎدی ﻗﻮوڵﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮔەردووﻧە ،ﻟەﺑﺎرەی
ﺋەوەی ﺷﺘەﮐﺎن ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﭼۆﻧﻦ ،ﺑەﭘێﭽەواﻧەی ﺋەوەی ﮐە وا دەردەﮐەون .ﺑەڵﺎم
ﺋەم ﭘﺮﺳـــﯿﺎرە ﭘەﯾﻮەﻧـــﺪﯾﯿەﮐﯽ ڕاﺳـــﺘەوﺧۆﺷﯽ ﻫەﯾە ﺑە ﻻﯾەﻧەﮐـــﺎﻧﯽ دﯾﮑەی
ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑەوە .ﺋﺎﯾﺎ ﺧﻮدا ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﯾە؟ وە ﺋەﮔەر ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﯾە ﺋەوە ﺑە ﮐﺎم
ﺳﯿﻔﺎﺗﺎﻧەوە؟ ﺋﺎﯾﺎ ﭼۆن ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﻫەﯾە ﻟەﻧێﻮان ڕوح و ﺟەﺳﺘە دا؟ ﺋﺎﯾﺎ ﺋێﻤە

ﺋﺎزادی ﻫەڵﺒﮋاردﻧﻤﺎن ﻫەﯾە ﯾﺎﺧﻮد ﻫەﻣﻮو ژﯾﺎﻧﻤﺎن ﻟە ﭘێﺸﯿﻨﺪا دﯾﺎرﯾﮑﺮاوە؟
ﺑەڵﺎم ﻟەم ﺳێ ﺳەدەﯾەی ﮐۆﺗﺎﯾﯿﺪا ﮐۆﻣەڵێﮑﯽ زۆر ﺋﺎﻣێﺮی زاﻧﺴﺘﯽ ﻧﻮێ داﻫﺎﺗﻮوە
ﮐە ﭘەردەی ﻻداوە ﻟەﺑﺎرەی ﮐۆﻣەڵێﮏ ﻻﯾەﻧﯽ ﮔەردوون ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﺑۆﻣﺎن ﺷﺎراوە
ﺑﻮون .ﻓەﯾﻠەﺳﻮوﻓﺎن ﻟەﭘێﺸﻮودا واﯾﺎن ﮔﺮﯾﻤﺎن دەﮐﺮد ﮐە ﻫەﻣﻮو ﺷﺘەﮐﺎن ﻟە
ﺋەﺗۆم ﭘێﮑﻬﺎﺗﺒﻦ – ﺋەﻣە ﮔﻔﺘﻮﮔۆﯾەﮐﯽ ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮو ﺑۆ ﻧﺰﯾﮏ دوو ﻫەزار ﺳﺎڵ.
ﺑەڵﺎم ﻟەﻣﺎوەی ﺋەم ﺳەد ﺳﺎڵەی ﮐۆﺗﺎﯾﯿﺪا ﺑﻮﻧﯿﺎدی ﺋەﺗۆم زۆر ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻧﺎﺳﺮا
ﺑەﻫۆی ﭘـﺎڵﭙﺸﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾـﺎی ﺗﯿۆری و ﺗﺎﻗﯿﮑـﺎری ،و ﺋێﺴـﺘﺎ ﺗەﻧـﺎﻧەت دەﺗـﻮاﻧﯿﻦ
وێﻨەﯾﺎن ﺑﮕﺮﯾﻦ ﺑەﻫۆی ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ ﺋﯿﻠﯿﮑﺘﺮۆن ﻣﺎﯾﮑﺮۆﺳﮑۆﭘﯽ ﺑەﻫێﺰەوە .ﺋﺎﯾﺎ
ﺋەﻣە ﺋەوە دەﮔەﯾەﻧێﺖ ﮐە ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﮔﻔﺘﻮﮔۆﯾﺎﻧەی ﮐە ﻟەﺑﺎرەی ﺗﯿۆری ﺋەﺗۆﻣەوە
ﻫەﺑﻮون ﻟە ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑەوە ﺑەرەو ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﻮازراﻧەوە؟ وە ﺋەﮔەر
وەﻫــﺎﯾە ،ﺋﺎﯾــﺎ ﺋەﻣە ﺋەوە دەﮔەﯾەﻧێــﺖ ﮐە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳــﯽ ﻫەﻣــﻮو ﮔﻔﺘــﻮﮔۆ
ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯿەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەش ﻟە داﻫﺎﺗﻮودا ﺑەم ﺷێﻮە دەﺑێﺖ؟ ﺑۆ ﻧﻤﻮوﻧە ﮔﺮﻓﺘﯽ
دواﻧەﯾﯽ ﺟەﺳﺘە و رۆح ﺑەم ﺋﺎﻗﺎرە ﮔەﺷﺘﻮوە ﻟەﻻی ﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎوﺷێﻮەی
داﻧﯿﺎڵ داﻧێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﻫەﻣﺎن ﺷﺖ ڕاﺳﺖ ﻧﯿﯿە ﻻی دەﯾﭭﯿﺪ ﭼﺎﻟﻤەرس .ﺑڕﯾﺎر دان
ـﯽ دﯾﮑەی
ـﺎم ﻟەواﭼێ ﭘﺮﺳـ
ـﻮوﻣڕە ،ﺑەڵـ
ـﺎی ﻣﺸﺘـ
ـﺎ ﺟێﮕـ
ـﺎرەی ﺋەواﻧەوە ﻫێﺸﺘـ
ﻟەﺑـ
ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫەﺑﻦ ﮐە ﺑەﻫۆی زاﻧﺴﺘەوە ﭼﺎرەﺳەر ﺑﮑﺮێﺖ .ﺑۆﯾە ﻟێﺮەدا ﺋەم
ﭘﺮﺳﯿﺎرە دێﺘە ﭘێﺶ؛ ﺋﺎﯾﺎ دەﮐﺮێﺖ ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻟەم ﻧﺰﯾﮑﺎﻧەدا ﺑﺒێﺖ ﺑە ﮐۆﻣەڵە
زاﻧﯿﺎرﯾﯿەﮐﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐۆن ﻫﺎوﺷێﻮەی ﮐﯿﻤﯿﺎﮔەری؟
ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﮐۆﻣەڵە ﭘﺮﺳێﮏ – ﻫﺎوﺷێﻮەی ﺑﻮوﻧﯽ ﺋەﺗۆﻣەﮐﺎن – ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺑەﺗەواوی
ـﺖ
ـﺪا دەﮐﺮێـ
ـﺎﯾﯿەک ﮐە ﺗﯿﺎﯾـ
ـﺎرﯾﯿەوە ،ﺑۆﺷـ
ـﺘﯽ ﺗﺎﻗﯿﮑـ
ـﻨﻮوری زاﻧﺴـ
ـﻮوە ﺳـ
ﮐەوﺗـ
ﻟەﮐۆﺗﺎﯾﯿﺪا وەڵﺎﻣﯽ ﮐۆﺗﺎﯾﯿﻤﺎن ﻟەﺑﺎرەﯾﺎﻧەوە دەﺳﺖ ﺑﮑەوێﺖ .ﺑەڵﺎم ﮐۆﻣەڵێﮏ
ﺋﺎڕاﺳـﺘەی ﺟﯿـﺎوازی دﯾﮑەش ﻫەﯾە .ﻟەم ﮐۆﺗﺎﯾﯿـﺎﻧەدا زۆرێـﮏ ﻟە ﻓەﯾﻠەﺳﻮوﻓـﺎن
ﻟەﮔەڵ ﮐۆﻣەڵێﮏ زاﻧﺎی ﻫﺎوﺷێﻮەی ﺳﺘﯿﭭﻦ ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ دا دەﮐەوﺗﻨە ﮔﻔﺘﻮﮔۆ ﻟەﺑﺎرەی
ﺋەوەی ﺋﺎﯾﺎ ﻫێﺸﺘﺎ ﺟﯿﻬﺎن ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە ﻓەﻟﺴەﻓە ﻣﺎوە .ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﺟﺎڕی ﺋەوەی
ﻟێﺪاوە ﮐە “ﻓەﻟﺴەﻓە ﻣﺮدووە” ،وە ﻓﯿﺰﯾﺎ ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﮐﺎرە دەﮐﺎت
ﮐە ﻓەﻟﺴەﻓە ﻟەﭘێﺸﻮودا ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ دەدات .ﺋەﻣەش ﭘﺎڵﭙﺸﺘﺎﻧﯽ ﻓەﻟﺴەﻓە ﺑە رەددێﮑﯽ
ﺗﻮﻧﺪ دێﻨە ﭘێﺶ – ﺋەوﯾﺶ ﺋەوەﯾە ﮐە ﻓﯿﺰﯾﺎزاﻧە ﮔەردووﻧﻨﺎﺳەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻣڕۆ ﺧۆﯾﺎن
ﺑۆﺧۆﯾﺎن ﺑﻮون ﺑە ﮐۆﻣەڵێﮏ ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﭽﻮوک ،ﮔﺮﯾﻤﺎﻧەی ﺑﻮوﻧﯽ ﮐۆﻣەڵێﮏ
ﺷﺘﯽ ﻫﺎوﺷێﻮەی ﺳﺘﺮﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎن ﻫﺎوﺗﺎﯾﯽ ”  ”supersymmetric stingsو وزەی ﺗﺎرﯾﮏ
“ ”dark energyو ﮔەردووﻧە ﺗەرﯾﺒەﮐﺎن “ ”parallel universeدەﮐەن ﮐە ﻟەودﯾﻮ
ﺳﻨﻮوری ﺗﻮاﻧﺎی ﺗﯿﻠﯿﺴﮑۆﭘەﮐﺎﻧﺘﺎﻧەوەﯾە! ﺑۆﯾە ﻟەم ڕواﻧﮕەﯾەوە ﺑێﺖ ،ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ
ـﻮ
ـﻮێﺸە .وە ﺋێﻤە ﻫەرﭼەﻧـ
ـﻮ ﺑە ﭘێﭽەواﻧەوە ،ﻣۆدەی ﻧـ
ـﯽ ﻧﯿﯿە – ﺑەڵﮑـ
ﮐۆﻧەﭘۆﺷـ
ـﺎرﯾﮑﯽ
ـﺎن ﺑە ﺗـ
ـﺎ ﺑۆﻣـ
ـﺪا ﻫێﺸﺘـ
ـﺎﻧەی ﻟە ﮔەردووﻧـ
ـﻦ ﻟەو ﺷﻮێﻨـ
ـﺎﺗﺮ ﺑڕواﻧﯿـ
زﯾـ
ﻣﺎوﻧەﺗەوە وە ﺑەدوای وەڵﺎﻣﺪا ﺑﮕەڕێﯿﻦ ﻟەﺑﺎرەی ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﮔەردوون و ﭘێﮕەی
ﺋﺎﮔﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﺪا ،ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ وەک “ﻓەﯾﻠەﺳﻮوف” و “زاﻧﺎ” وا دەردەﮐەون ﮐە
ﮐەﻣﺘﺮ ﺟێ ﺑﺎﯾەخ ﺑﻦ وەک ﻟە ﺧﻮدی ﭘﺮﺳەﮐﺎن ﺧۆﯾﺎن.

