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  ! وه منهھزری ی   چاویلکه ردوون له گهژیان و تئۆری 
  

de.yahoo@rahmayub   
  

  : تبینی
  ی که سانه و که یاڵ و خۆزگه بۆ ئه  زانست و خه  له که وییه  تکه م باسه ئه
  و زنجیره ی ئه رژه د  و لهن وه کانه  نادیار و ون بووه  شون شته ک من به وه

ند   و ھاوکات چهنووسیومن" بوون بوون و نه"ڕ  مه  پشتر له دا دت که باسانه
   له سووفی سویسی ڕۆند بووزڕیشم که یله ڕا و بۆچوونکی پۆفیسۆر و فه

  !کن که  زۆر به  که  ھناوه رگرتووه وم وه وتووژکی ئه
   

  سپک ده
کانی  تاییه ره سهمایی و  بنه  وانه) نظری(ندی  و دوواناوه) راھنمایی(ندی   خوندنگای ناوه مان له زۆربه

و  ) ئاسنگر یا آھن ربا (کان باسی میغناتیس  وانه  له دوو دانه  زانین که و ئه  مان خوندووه)علوم(زانست 
ک باسن،  ر یه  ھهسدا  ئه کن و له ری یه واوکه ر چی ته گه  ئه شه م دوو به ئه. نبوو) برق ( ئلکتریسیته

   وانه  له ی ئمه نده وه ئه.  وه کووترنه ی جیا ده ک دوو وانه یان وه گه  بۆ ئاشنا بوون له تاوه ره  سه م له به
نگری  ئاس  کهک خۆی بوو  وه  ئاسنگر یشتن له بووین، ناسین و تگه فریان   شه بهدوو و  کانی ئه تاییه ره سه

 ی  شوه به کان تاییه ره  سه داره رقیشدا مه شی به  به لهگرت و   خۆ ده کردیان لهست گری دهسرووشتی و ئاسن
  به  ک من دوواتر دینامییان خوندبوو، فر بووین که ی وه وانه بۆ ئه. بووین نائاۆز و ساکار فر ده

 و دوواتر زیکننی و حیساباتی فی ننی و حیسابی فه رسی فه کانی ده  ئاۆز و دوور و درژه وه لکدانه
ی  و پیه بهسیمی الکدار ل یا  تهیی  یی و چکۆله وره  گهوی، باریکی، ه ، درژی، قه ست ھنانی ڕاده ده به
سوار   وه  کرده و به... وند ئامپ بکشت  ند وات بت و چه وت، چه  دهرقمان تاژ بهند ڤۆ  چه که

ین و  درووست بکهیدانی میغناتیسی   مه، ھنابووستمان  ده ی به و حیساباتانه  پی ئه  بهکردنییان
  بهیا  و ) و ھتدرق دی به له  مووهک وه (رق پک بنین به و ین  ژناتۆر مۆنتاژ بکه وه وشه له

پۆل یا  ین و شه درووست بکهمۆتۆڕ و دینام ور و ھز و خرایی،  ست ھنانی ده ده  به بهی  که وانه پچه
دینامی کول و و  ک دینامی ئاو وه( پک بنین )حرکت (، دینامیک ین و جووه ی بدهرق یانی به ره جه
 )، مستقیموخۆ ڕاسته( DC دی سی ی)ضعیف(رقی الوازی  ست ھنانی به ده و یا ترانسفۆڕماتۆڕ بۆ به )ھتد
   .تا دووایی  بنین و ھهست  ده به ڤۆت ٢٢٠) متناوب (ACوخۆی رقی ناڕاسته  به له
و ی میغناتیس  ما نیم وانه  ته  به  و   س کردووه ک با یه وه بیرھنانه ک وه وهنیا  م ته  هی م کورته ئه

 بۆ .کات ز ده ڕه ریش وه ر و خونه ده  چته  ئه که تی وتاره  تاقه ، چوون له وه بمه  ئلکتریسیته
   گرنگه  بۆیه م باسه  ئه. م که  دهی زیاتریش باس وه  و شیکردنه دا نمونه که  توی وتاره یشتنی زیاتر له تگه

ی میغناتیسی ب  یدانکی وزه  مه ردوون به ، گه ند ساکه م چه رده  زانستی نوی سه ی که وه ر ئه ه ب له
 و وی  زه وانه کانیش و له   و گاکسییهساره موو ھه  ھه  که لمندراوه سهشووبھنت و   ئه وره ت گه نیھایه
 ئاسماندا و  کان له ساره ی ھه وه ڕن و مانه گه یدانکی میغناتیسیدا ده مه نو  ر له هش ھ  ئمهتاوی خۆره

و   ڕاستی ئه مانه موو ئه ویش، ھه ی زه) جاذبه ( کشییدانی ھا مه روه داری خۆیاندا و ھه  مه ڕانییان له گه
م   ڕووی ئه ر له گریشیان ھهک جیاوازی ئاسن  یه ری له  و زانایان ناوی دوو سهلمنن سه  ئه ئیدیعایانه

   .)S(و باشوور ) N( باکوور   ناو ناوه وه ئیدیعایه
  وه  ئه و پی وایهلمنت  سه ئهریشدا  وه  مرۆڤ و بوونه  له  میغناتیسه و وزه ت ئه نانه تهمۆ  زانستی ئه

وتانی . بینرت  ئه وه تییه ه ڕگای ئامری تایب له" ئاوڕا" ناوی  به  کهراندا  وه  بوونه  له بی ژیانه به سه
یان  و وزه  ئه  مژ بوو ت ھندیش له نانه ند و ته ه و تایل  تا چین و کۆره وه  ژاپۆنه ر له تی ئاسیا ھه ڕۆژھه
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  وه ڕته گه  ئاکوپونکتور و ئاکوپسوری چینی ئهی گیایی و)طب(ی دی کردبوو و مژووی تبی  مرۆڤدا به له
روونی   ده له  و وزه  زمانی چینیدا به له. زار ساڵ پش ئستا  ھه چوار-  س ، واته سهتمی تائۆ  رده سهبۆ 

ھز  ھز بکات یا به خۆیدا به  شیی له مرۆڤ  پویسته  که پیان وایهوان  ئهن شیی یا چیی و  دهمرۆڤدا 
  و شییه لمنت و ئه یسه  ئهمۆش  زانستی ئه مه  ئه.وت خۆش ناکه ت نه  بکات، قه وه ر ئه گه ڕایبگرت و ئه

ت  به ، ئه یه وادا ھه  ھه  و له رمانی گرتووه ور و به  ده ی که  میغناتیسییه و وزه  له  بجگه ھیچ شتک نییه
  کۆنگ فۆ کار یا شائۆلینکارهتی   تایبه رزشوانان و به وه ! کوو جیاوازه ، به وا یا ئوکسیژن نیه ھه

 و  کانی ڕۆژانه ت کشانه مرینات و ڕیازه  ته  خۆیاندا به ی شی له ی وزهھز کردن  به کان به چینییه
 توانای   له ن که ر بکه ر سووڕھنه لی سه توان کارگه  ده  وه مریناتی تای چی چوانه  ڕگای ته وانه و له شه

  له) Menschliche Magnet Feld(یدانی میغناتیسیی ژیان  ی مه  وزه واته  که.مرۆڤی عادیدا ناگوونجن
  و کاته نیا ئه مرۆڤ ته. ژی س پی ده موو که  و ھه وه  و بو بۆته یه  زۆری ھه ردووندا به ئاسمان و گه

ا تکچوونی  زامدار بوون و ی,خۆشی، پیری  بت، نه وه که ۆیهر ھ  ھه و به و یا دی ئه شی ئه  له مرت که ئه
 وت  کار بکه منت و دڵ له ی نه و وزه رگرتنی ئه توانای وه ئیتر کان و ھتد به سه هش و ع می ناو له سیسته

 مرۆڤ شاڕژ وتن و پشوودان،  خه  به  که  وایهباتری مرۆڤی  وه ره حنکه شاڕژ یا شهک   ڕک وه و وزه ئه(
ش  ی له کانی دیکه غز و باقی شونه  مه ستانی دڵ ئیتر خون و ئوکسیژن به  کار ڕاوه  له به. ) وه بته ئه
  نیا به  ته ش بم که مه  ئه وه راوزه  په ت له به ئه. مرت  و مرۆڤ ئه وه بته ش سارد ده ن و له اگهن

ستا ئیتر   دڵ وه  و که ران ڕاسته وه ی بوونه  بۆ زۆرینه مه م ئه  مرۆڤ نامرت، به میشه ستانی دڵ ھه ڕاوه
   . مرت ویش ئه ئه

و نامرت و   پاش مردن ئه  گوایه ن ڕۆح، که مرۆڤدا دهروونی  ده  له  میغناتیسییه  و وزه کان به ئایینه
  !! وه  بۆ لپرسینه کی دیکه فت بۆ دونیایه ئه
   

 دوور و درژ و پ  وه  لکۆینه خیردا و به ی ئه م سانه زانایانی کووانتۆم فیزیک یا فیزیکی نوێ له
  یشتووه ک زانیاری زانستی گرنگ گه  کۆمه ستییان به  ده، ئاسمان  له وه  و ورد بوونهکانی خۆیان زینه ھه
ڕ مرۆڤ  مه میش له کان و ھه کان و گاکسییه ساره ردوون و ھه بوونی گه تی بوون و نه ڕ چۆنییه مه م له ھه

و  کان له  توانینی ئایینه م با جارکه به ، رخان کردووه  ته سته به و مه  ئه بۆ م م وتاره  ئه کهخۆی، 
  .  بت نییه  ب ڕه ، چوونکهن  ده  و چی ن چییان وتووهوا  کورتی بزانین ئه  و به وه ینه  لک بده وه باره

  
 بوونی  ڕیان به کو باوه ، به  نیه روونییه  ده و وزه ڕیان به باوه ری زانستن رانبه نی به  الیه که کان هئایین

بینن  رمانی خودادا ده مر و فه  ژر ئه ش له و ڕۆحه ت مرۆڤدا و ئه  تایبه ر به وه روونی بوونه  ده  له ڕۆحکه
تی و پاش مردن بۆ الی خۆشی  و خووقاندوویه  ئه  بۆ خودای ئایین ببات، چوونکه بت سوجده  ئه که
  وه ئه   که  و پیان وایه وه ستنه به  ده وه  ڕۆحییه کان زیندوو بوونی مرۆڤ به ئایینه  واته که . وه ڕته گه ئه

 و  وه بته ی جیا ده سته  جه  له تی که  ڕۆحیه وه مرت، ئه ر کات مرۆڤ ئه  و ھه شدایه  نو له  له  که ڕۆحه
وێ   و خودا له یه  بوونی ھه دی دیکه به  پاش مردنیش جیھانکی ئه ن له ڕوات و ده و ئاسمان ئه ره به

ت باسی  به ئه.   و ئازمایشی مرۆڤه وه تاقیکردنهکات، چوونکو ژیان شونی   مرۆڤ ده  له وه لپرسینه
 و بۆ خۆیان و  ر کامه شتیش ھه ھه  به یشتن به  باسی گه کاران، وه م بۆ خراپه نده ھه سووتانی جه

  ش پاش مردن له  له مادام که  م ئیدیعایانه  پی ئه به  ت به ئه. ن که ی خۆیان ده که وانی ئایینه یه په
  دییه به و دونیا ئه نیا ڕۆح له بت ته سووتنرت، ئه خرت و یا ئه و ژر گ دهمنت  وی ئه زه

" پیاوانی " ر کام له  ھه ن که که  ده وه ندک شونیشدا باسی ئه  ھه م له ی لبکرت، به وه لپرسینه
م باسی  ، بهکرن ت ده خزمه"  سانن چوارده"موو کچی جوان و   ھه که" حۆری"فتا   حه شتی به ھه به
ن یا  که تییان ده  خزمه  ساه چوارده"  کوڕی حۆرییه"فتا  وانیش حه  ئایا ئه شتی ناکرت که ھه به" ژنانی"

  شی خۆیان له بت و له ش ده  له وێ پویستییان به  له واته کرت که تییان ده نا و مادامیش پیاوان خزمه
  ؟ شکی نووه  له  قاپووڕه نویان پ بدرت و ڕۆحییان بخرتهشی  وێ له ی له  تۆ به ،  ج ماوه وی به زه
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 پی   به  جۆرک که ، به ی ھناوهپک" خودای ئایین"مووی  ھه   که  وایهان پی وه ردوونه ت گه  بابه له 
 و خودای  کوونکدا پک ھناوه یه  کوونفه مووی له خودای ئیسالم ھه کانی خۆیان،   ئاسمانییه کتبه

   ! وه کانیشه ڵ و بانده  مرۆڤ و ئاژه وت ڕۆژدا خووقاندووه، به  حه مووی له  ھهیشھوود سیح و یه مه
زار   پنج ھه  زیاتر له  که وه کانه ی ئایینه  چاویلکه  کورتی له  زۆر به نبوون ی بوون و نه فسانه  ئه  مانه ئه

م  ر ئه سه  و لهدرن ک ده رخواردی خه د، ده مه  تا مووسا و عیسا و موحه وه  ئیبراھیمه ر له ، ھه ساه
موو با   ھه  کردوویانه تی که کترین و مرۆڤایه ت و کوشت و کوشتاری یه نایه ش چیھا جه وتانه  چه ڕووانگه

  م باسه رترینی ئه رسووڕھنه سه.  جگای خۆی کیش به  جگای خۆی و دوواخستنی ھزری خه بمنن به
می  ده، نانی ند میلیۆن موسومان موو ساک چه مدا ھه که ی بیست و یه ده  سه لهمۆش   ئه  که یه وه ئه

وت و  ر نه  سه له  مفتخۆره  شخه  ن به ده دان میلیارد دۆالر ده  سه  تکا سانه به و   وه گنه منانیان ئه
م  له و  دینه  و مه عبه ی کهت  بۆ زیاره که چن بۆ مه  دهکانی سعودی و موولتی ملیاردره  وتووه گاز خه

یینی وانی ئا  و ڕهتی پاپا چن بۆ ڤاتیکان بۆ زیاره دهموو ساک  ھهسیحی  مه ند میلیۆن  چه  به وه الیشه
 ئایین   له خنه  ڕه!بن، چاکتر نین  خراپتر نه و دوو دانه  له یه و س ئایینه  کۆنترینی ئه ش که که جووله

گرانی  خنه  ڕۆژئاوا ڕه م له ی، به که ره ر نووسه  سه وت له  گران بکه نگه  ڕه گای ئمه ندک بۆ کۆمه ھه
ی تووشی شتی  وه گرن، ب ئه ک بۆیان بلوێ ده یه ر شوه   ھه کانی خۆیان به خنه ا ڕه ئاشکر ئایین زۆر به
  . وه بمه ۆڵ ئایین ده ک دا له  لره ، بۆیه وه وینه که  دوور نه که  باسه م با له به.  وه ناخۆش ببنه

  
 بۆ  ی لره وه  پش بۆ ئه ته یدانی میغناتیسیم ھناوه ست باسی مه نقه  ئه دا به که تای وتاره ره  سه له

م،  ست پبکه  ده وه تای بوونه ره  سه وت له ر بمھه گه ئه. ربگرم کی ل وه م که که سته به  مه یشتن له تگه
 میلیارد ساڵ پش ئستا ١٥  نگ یا ئووڕ کناڵ ڕووی داوه زن یا بیگ به ی مه وه قینه  ته ی که و کاته  ئه واته
ی  ته مه زه  عه م ستک ئه ، چ ده  یا خووقاوه  پک ھاتووه  میلیارد ساه١٥موو شتک   ھه واته.  بووه

   که وه و ڕۆژه  لهتی  مرۆڤایه  که  گرنگترین پرسیاره مه ، ئه  سرووشتی خووقاوه خووقاندووه یا بۆ خۆی به
 تا ئستاش   بووه، که وه یه که  شون ومه  به ، دایمه یدا بووه وی په ر زه  سه  و ئیتلیگنس له ئاق بووه

 من پم  دیاره. لمندراوی ئایینی سه ک خورافات و شتی نازانستی و نه  کۆمه  له ، بجگه ییوه گه پی نه
   که  نییه و خودایه  بشک ئه وه  بت، ئه وه م شتانه موو ئه  پشت ھه  لهرکیش ر خووقنه گه  ئه  که وایه

  مووی به ند زانست ھه ر چه ، ھه سوومه جه یری قابیلی ته لکوو شتکی غه کات، به ئایین باسی ده
  .س زانت و به سرووشتی ده

  
 ڕۆند بووزڕ ، سویسیی ه سا٦٦سووفی فیلهپۆفیسۆر  ناس و  ساره ک پش ئستا وتووژکی ھه یه ماوه

  وه  خواره  له که لینکی وتووژه ( وه  خوندهمی تاگز ئانزایگر کردبووی ڵ ڕۆژنامه  گه  له  زانکۆی بازڵ که له
کی  یه  ماتریی یا ماده  له وه ویشه ر زه رانی سه وه  بوونه موو شتک به ھه: "ت ، ناوبراو ئه)نم داده

ناوبراو .   یا ئنرژییه ک وزه یه  مرۆڤ خۆی پارچه واته."   یا ئنرژییه یش وزهو ساکار دروست بوون و ئه
،   خووقاندووه وه موو شتکه  ھه ردوونی به  میلیارد ساڵ پش ئستا گه١٥  ی که و وزه ئه: "ت ھا ده روه ھه

ی   زانسته نده وه ناتوانین بهرگیز   ھه  که کراوه سووم نه جه  ته ری رسووڕھنه ھاتووی سه  بن نه ھزکی له
 و  ساره ھا میلیارد ھه و میلیارده  ئاسمان و ئه  توانین له م به ین، به  تی بگه مه رده م سه ئه

 داھاتوودا   بتوانین له نگه ناسین، ڕه یان ده گاکسی یا پالنت٥٠٠ ھشتا  ن و ئمه  ھه  کهی  یانهگاکسی
  کان که کان و پالنته کان، گاکسییه ساره ی ھه وانه  پچه به: "ت و ئه ئه ."ین  تبگه و وزه  لهزیاتر

 ناویاندا زۆر  ریش له وه ، بوونی بوونه یه می خۆری خۆیانیان ھه  و خۆر و سیسته ر کامه خۆیان ھه
  لهر  وه و زینده ژیان   سای دیکه١٥ی مرۆڤ تا   ئمه نگه  و ڕه  نیزیکه وه  لۆژیکه عقوول و له مه

ک  یه  من ماوه  که یه و باسه ری ئه لمنه ر یا سه واوکه  ته مه   ئه." وه کانی دراوسماندا بدۆزینه گاکسییه
  نگه  و ڕه کردوومه"  ه شی ئاژه  و له زاییه قی مرۆڤ فه  پی ژنتیک ئه به" وتاری  پش ئستا له

ڕ  مه ڕزی له به. بت ک نه ، ب که وه یانخوندۆته ی تا ئستا نه وانه ه بۆ ئ  پشووه و وتاره ی ئه وه خوندنه
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موو  ھه: "ت ن ئه که ر ده سه کان پداگری له  ئایینه ی که وه ، ئه و دونیای دیکه و بۆ ئه روازی ئه ڕۆح و په
وه  ک جیا ناکرنه ل م سدانه  و ئه درووست بوون) Materie, Raum, Zeit( و ژوور و کات   ماده شتک له

ک  یه گه ک به کرت وه  ئه مه  ئه واته که." ن یدا ناکه  مانا په ی دیکه و دووانه  ب ئه و ھیچکامییان به
توان بوونی   ده توان بفی و نه  ده نیا نه  ته  و ڕۆح به  ناوی ڕۆح بوونی نیه  شتک به چاوی لبکرت که

ر بچت، ئیتر ھیچ   ژوور و کات ده ر شتک له  ھه  دوونیا، چوونکهو شتوانت بوات بۆ ئه  ده ببت و نه
   . بوونکی نییه

زنی   مه یشتن له کات بۆ تگه کی جوان ده یه  نمونه  به کانیدا ئاماژه  قسه شکیتر له  به ڕز بووزڕ له به
 پش چاوی  ساڵ بنینهک   یه موو شتک به  میلیارد ساڵ بوونی ھه١٥  ر ئمه گه ئه: "ت ردوون و ده گه

 و ئاخیر  زن ڕووی داوه ی مه وه قینه م ته که ی یه ماندا چرکه یاییه  خه زاییه  فه م ڕۆژژمره خۆمان، له
 سای ٥٠٠کی  یه ر چرکه دا ھه ی ئمه یاییه  خه کساه م یه له. ی تداین  ئمه  که کیشی ئستایه چرکه

م   کهی  من شوه ووا که م و حه ی ئاده نهفسا تای ئه ره سه(رۆڤی ژیر ن، م رن حسبی بکه ، ئستا وه ڕاستییه
   ھاتۆته  که یه  چرکه٤٠ک و   خوله٦مووی  ھه)  دا باس کردووه  پشووه و وتاره ییم له که  زانستییه تا زۆر
ی ٣١ وتی  ڕکه ی سای زایینی بین، له وه مای نوکردنه  ته ین و به کساڵ چاو لبکه ر یه گه  ئه واته." بوون

مرۆڤی ژیر ) و ی شه ک و بیست چرکه نجاوس خوله  و په عات یازده سه (٢٣:٥٣:٢٠ کاتژمر   له٢٠١٠ی ١٢
بت  ئیتر ئه!!  یه کی ئاخر مرۆڤی ژیر بوونی ھه وت خوله حه  متر له کهنیا   ڕۆژ ته٣٦٥  لهیانی ،  خووقاوه

   ت؟ ب نده ن چه مه ردوون و کات و زه یی گه وره گه
 باسی   و پویسته  ھزه  زۆر به  که یه  ھه کی دیکه یه وزه: "ت ڕز بووزڕ ئه یدا به که  کۆتایی وتووژه له

دانی نوێ  رھه ژیانی نوێ و سه) سکس یا گان(ویستی   خۆشه به.  ییهتویس ی خۆشه ویش وزه م و ئه بکه
ی   وزه شه ر بۆیه شق خووقابت و ھه هویستی و ئ  خۆشه ر به ردوونیش ھه بت گه خووقت، ئه ئه

گای خۆمان  تی باسی کۆمه دا جی خۆیه لره!"  ڕوره  ھزه و بوونی بۆ ژیان زه  به خۆشویستن ھنده
 پای چی و بۆ  له! درت  ده  سداره لهکرت و   ده رکۆنه سهویستی ڕۆژانه   خۆشویستن و خۆشه ین که بکه

  ! و خورافات پای ئایین چی؟ له
  

  !!قی من  ئه ردوون به تئۆری گه
 

ر   سه ختیشم له ستکرد و جه ی ده  شوه یدانی میغناتیسیم کرد به تادا باسی پک ھنانی مه ره  سه له
ترک  د مه ندکجار سه ویدا یا ھه  نو دی زه  و له یه  میغناتیسی سرووشتیش بوونی ھه  که وه  کرده وه ئه
  و ماده ری ئه کانی پکھنه  مولوکوله  که جۆرکهبۆخۆی میغانتیس . وت که ست ئه  ژر خاکدا ده له

ند پاتی   ڕیز کردنی چه ستاوون، بۆ نمونه تدا وه ھه جهک   یه موو له ھهی سرووشتیی   شوه به  ئاسنییه
کدا  ووایه د موویان به ی سری ھه  شوه ربگرین به موویان وه ی ھه ی وزه وه  بۆ ئه  پش چاوی خۆت که بنه
کانی  مولوکوله. ی دوای خۆی بدرت که نفی پاترییه  بنی مه ت له ری مووسبه  سه  جۆرک که نین به داده

ڵ و  کان تکه م مولوکوله  ئاسنی نۆڕمادا به له. ستاون  وه م شوه ناو ئاسنگری سرووشتیش ڕک ئابه
ی   شوه م به  ناگرت، به نگر یا ئاسنی دیکه ئاس  نابته ر بۆیه ستاون ھه م وه زه ڵ و ناموونه پکه

 ی الوازرق  به ک یا له  پاترییه  له که له ری ته  ئاسن ئانین و دوو سه لکی الکدار له ر ته گه ستکرد ئه ده
  وه رق کرده  به ت له که له  ته گرت و که بته ئاسنگر و ئاسن ده ستکرد ئه ی ده  شوه  به  و ئاسنه ین، ئه بده
  مارک و سیمک که ڤۆتی و بز١.٥کی   پاترییه  به وه  ماه س له موو که کرت ھه  ئه مه ئه.  ئاسن وه بته ئه

ت یا  قه ستکرد و مووه  و ئاسنگری ده وه تاقی بکاتهدا بیپچت  که  بزماره ور به ند ده شی ببت و چه ڕووکه
  !یشتنی خۆی نیا بۆ تگه کاتیی درووست بکات، ته

  
کات،  ی وی دیاری ده وی ئاستی کش یا جازبه یی زه وره  قوورسایی و گه یخونین که دا ئهیش فیزیک له

 جۆرک  بوو به  کشیشی زیاتر ده وه  ئه تر بوویایه وره  گه یه  ھه ی ئستا که مه  له وی ئمه ر زه گه  ئه واته
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ر  ده  قه ، به تر بوویایه ر بچکۆله گه و ئهکرد   قوورستر بوونی خۆی ده ستی به ت مرۆڤیش ھه نانه  ته که
یبینین  ی ئه وه ئه. کرد  سووکتر بوونی خۆمان ده ستمان به ش ھه بوو و ئمه متر ده ، کشی که مانگ بوویایه

 ھۆی  نیا به ڕت ته تر بپه ندین مه ک تۆپ چه  و وه وه زته به توانت ھه ر مانگ ده  سه  مرۆڤ له که
ی  و قاعیده  ڕووی ئه م له  به یه ری ھه ش کارتکه وه  ئه ، دیاره  مانگ نیه  ئوکسیژن لهوا و بوونی ھه نه

کی   الیه ک و له  الیه  له مانه ئه.  وه متر کردۆته یشی که  بچووکتر بوونی مانگ کش یا جازبه وه فیزیکه
  ساره وی و خۆر و ھه  زه هشم کرد ک وه  باسی ئه  باسی میغناتیس  له  بجگه وه ره  سه ، له وه دیکه

ی ویدا ئاسنگر  ژر زه  له کاتک ئمه.  یه وه وره  ده یدانکی میغناتیسییان به موو مه ش ھه کانی دیکه وره گه
  مه ، ئه یه وه وره  ده یدانکی میغناتیسی به وی مه  زه لمنت که یسه  ئهش مه ، ئهوه دۆزینه ئهسرووشتی 

کی  یه  نووسراوه ک پشتریش له ر وه ، ھه ھاوکات.  باسم کرد  که) جازبه(وی   ھزی کشی زه  له بجگه
وت و گاز و ئاو و   نه وی ئمه ، زه وێ باسم کردووه  و له نووسیومه"  وه کانه نگه ھه"ی  باره  له دا که دیکه

   م کانگایانه ئه. نتریان د وی ده  زه  مرۆڤ له  ڕۆژانه ، که ی تدایه جۆری دیکه زاران کانگای جۆربه ھه
 و  وه ، بمنته وه خوولته  ئه  میلیارد ساه ی خۆیدا که داره و مه  له وی ئمه  زه ن که وه موو ھۆکاری ئه ھه
ساتی سرووشتیی بوو،   یا کاره رزه له  بۆمه  نازانم پاش کامه٢٠١٠  سای پار واته. دا داری خۆی النه  مه له

  وره ساتی زۆر گه پشتریش کاره.  جوووهیی خۆی  میشه داری ھه  مه لهک  یه جه هر ند ده وی چه  زه وترا که
 ھیچ  مه جووت، ئایا ئه ک ئه یه رزه له  بۆمه ، ئستا به جوووه وی نه ت زه م قه ، به وی ڕوویان داوه  زه له

وت  و نه  ھۆی ئه تا دت به ی ھهو وی و میغناتیسی زه  کشی زه لمنت که سه  ئه مه نت؟ بۆ من ئه یه ناگه
ھنرن،  ر ده  ده  که موو کانگایانه و ھه  و ئه وه ست مرۆڤ خۆیه  ده  و سووتاندنیان به نجنانه و گاز ھه

رمتر   گه  له  بجگه مانه بت، ئه ی الواز و الوازتر ده که  و میغناتیس و کشهچت وی تک ده بانسی زه
تانی  وه  ده ک دوو ساکه  یه ودا، که  جه کان له ییه  گووخانه  ناسراو به  گازهوا و زۆر بوونی بوونی ھه

  .  کردنی بگرن نه شه ری ته  که به وه ترسییه  مه خستۆته
 توانینی  له. م  ئاکامک بگه  به وه  درژتر بته که ی وتاره وه  و ب ئه وه ومه که  دوور نه که  باسه با له

   له ک باۆنک که  وه خه) ئاسمان(ردوون  ستدان، گه ر ده  به  له نۆکه  ھه ی که زانییاریانهم   و به وه منه
 و گاکسی و  رهسا ھا میلیارد ھه  و میلیارده ردوونی ئمه  گه م باۆنه ین، ناو ئه که  چاوی لده وه ناوییه

ن ڕاوم   ئامانی پی ده  زانستدا به ه ل  که  یشه ری دیکه وه  بوونه وه  دنییاییه  و به پالنتی دیکه
)Raum (مه ناو واتهمه. داین ک ژووره م یه موو له ش ھه وانی دیکه  و ئه ژوور، ئین و به  ماده  که ئ  

  واته ، کهڕن کات پک دنن گه  ده کانیش که ژین و پالنته دا ده م ژووره ه یا ئینرژین و ل تیش وزه تایبه
وه،  کاته تی ده  زانست ڕه خشت و ک نابه دا ڕۆح ھیچ مانایه لره.  و کات و ژوور ن، مادهکی ری یه واکه ته
وی  وری خۆر و زه  ده  و به یه وه شهی ئمهتاک تاکی وری   ده  به بت که  نه  میغناتیسییه یدانه و مه نیا ئه ته

ش،   له  به  ڕۆح و نه  به ان ناتوانین بژین، نهسم  که م ژووره ی ئه وه ره  ده له.  یه وه یشه کانی دیکه و پالنته
بین و   ده کی دوورخراوه کی ب که یه ده نیا ما م کات و ته م ژوورمان نابت و ھه وکات ھه  ئه چوونکه
ر  گه ئه. توانت ژین ببت  جا ده یه  و ژوور و کات ھه ماده  بهک وترا ژیان پویستی  ، چوون وهھیچیتر

  یان به ر کامه  ھه دا که ردوونی ئمه  پاڵ گه بن له  ھه کانی دیکه ردوونه  یا گه کی دیکهردوون گریمان گه
 و گاکسی  ساره ھا میلیارد ھه وانیشدا میلیارده هرکام ل و ھه ن  بن و له ردوونی ئمه یی گه وره ر گه ده قه

ش  زاران سای دیکه  تا ھه نگه ه ڕهو کتردا، ئه  پاڵ یه ند باۆن له ک چه بت، وه و پالنت بوونیان ھه
  وره  گه  ھندهموو شتک وجا ھه بت، ئه کرت شتی وا بوونی ھه م ئه زانت، به مرۆڤ و زانست پی نه

ی  ردوونه ک گه م یه یی ئه وره ی مرۆڤ گه ر ئستا ئمه ھه. یاشدا نایات  خه ی به که ییه وره  گه بت که ده
ھا یا  نده ند، چه  چه ی که وه ر ناھنین، چ بگات به ری ل ده ش سه ن سای دیکهدا خۆمان نازانین و سه

  . بت ش بوونیان ھه ردوونی دیکه ھا گه میلیۆن و میلیارده
یی و ب ھزی   چکۆله ین، له که سووم ده جه یاماندا ته  خه  بۆخۆمان له ییانه وره و گه  کاتک ئه وه ئالره

ری   سه ش میلیارد مرۆڤ له  شه  زیاتر له  که ، بۆ ئمه یه وره  گه  ھنده وی ئمه  زهکاتک. ین گه خۆمان ده
ر و  وه له ڵ و په ھا ئاژه و میلیارده  له وه، بجگه بته ش ئه ش میلیارد مرۆڤی دیکه ژین و جگای شه ده
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ش و بۆ   بۆ ئمه خشه ی ژیان به و خۆره م ھاوکات ئه  به.  یه  بوونیان ھه ش که ری دیکه هو زینده
 چاو  ویش بۆخۆی له  و ئه تره وره  گه وی ئمه  زه  جار له د و چوارده وی، سه ر زه  سه سرووشتیش له

ی  ھا گاکسی دیکه  و میلیارده ک گاکسییه نیا یه  ته مه  ئه  و تازه یه  زۆر بچکۆله وه ی دیکه ساره ھه
  . ین  بچکۆله نده  چه دا ئمه یهیت زنایه م مه یه، ئا له ئاواش بوونیان ھه

  میشی شت به ، که  و مایکۆسکۆپییهھند بچکۆلهردوون   چاو گه له  دا که وه ینی ئه  عه م مرۆڤ له به
کات و پار و پرار  ردانی مانگ ده  سه نجا ساه مرۆڤ په.  خووقاندووه میشی نه  و که ھناوه ست نه ده

 تا  مایه  ته  و به  گاکسی ناسیوه٥٠٠ ھز تا ئستا   تلسکۆپی به هر مارس و ب  سه ئامری ناردۆته
نیا کورد ھیچی  ته(. م نین  خۆیان که مانه ، ئه وه  ئاسمان بدۆزته  له ری دیکه وه  بوونه٢٠٢٥سای 

م مرۆڤی  به،  یه  ھه  میلیارد ساه١٥ردوون   گه ر چاو بگرین که  به ش له وه ر ئه گه  ئه دیاره!)  کردووه نه
  قه وت ده موو حه ولی پۆفیسۆر ڕۆند بووزڕ ھه  قه  و به یه وی بوونی ھه ر زه  سه  له  که  نییه ژیر ھنده

 ئاست   له ڕاسته. ھزین کو به  نین، به ش بچکۆله  ھنده واته ، که یه  بوونمان ھه بت و نابت که ده
ک  ویستی وه شق و خۆشه ر ئه گه  ھزین و ئه ین و به وره اندا گه جگای خۆم م له ردووندا دیار نین، به گه
سانک  ھین که رپشک و ڕنونی ژیان و نه  سه ینه  بۆ مرۆڤ، بکه خشه  به  و وزه یه  بوونی ھه ک که یه وزه

ربگرین  ک وه  که  باشترین شوه  به مانه  ھه ی که  کوورته و ژیانه توانین له وا ئه شق بکووژن، ئه  ئه ڕۆژانه
ییام  ولی خه  قه وا به ئه مردیشین  رفرازیدا بژین و که ویستی و سه  خۆشی و ئازادی و خۆشه ین له و تا ھه

   !واو  چووین، ئیتر چووین و ته ت، که ده
  

 و م نده ھه  جه مان ل بکاته  کوورته م ژیانه  ئه  که بدرتوتوویی ئایینی  دوواکه  نابت ئیزن به بۆیه
خۆیی  ربه  ئازادی و سه ر به  ناوی ئایدیۆلۆژی و حیزب حیزبن به سانک بدرت به  که بت ئیزن بهنا

 ب  ڕه موو شه و ھه  فریا ئه  ژیان ھند کوورته ر ڕگای، چوونکه  سه  نه تاک و گشتمان بگرن و کۆسپ بخه
خۆیی و  ربه ڕی سه ، شه ڕ گرنگه هک ش نیا یه ، تهوین و پویستیشمان پی نییه  ناکه ڕووره ھۆ و نا زه

ڕ   شهرۆک و ڕ بۆ سه ڕ بۆ ئایدیۆلۆژی و شه ڕ بۆ ئایین و شه  شه  واتهی که  ئازادی، باقییه وجار ژیان به ئه
               !  مووی ب ھۆیه  ھه مانه ئه....  ڕ بۆ حیزب و   و شه بۆ پاره

  
  
  
  

 ٢٧١٠ فرانباری ی به١٦
 

  :یسۆر بووزڕی وتووژی پۆف رچاوه سه
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