
  یموونه مهباپیرم   من

 جمال علی حالق : نووسینی

 ریم که مه د حه مه جیهاد موحه: رگێر وه

ی  ر تێوره سه له نگلیزیئ یزمان  رتوکێک بووم به ی په وه رقاڵی خوێندنه سه
  وه مرۆڤه  نزیکترین گیاندار له :ڵێت ده  ڵزنانی داروین ـ که و هه  شه گه
کانی  جۆره  کێک له یه  له  ی مرۆڤ دوورنیهک هڵ هڕچ  وه رئه به له،  یموونه مه
  وه کی کوێرانه بڕوایه  به، واڵێکی پاکستانیم هه ڕپ له. ێتب نه  وه یموونه مه

  هێمنی ووتم من به  ، به! نیه  وه ڕت به ڕاستی باوه تۆ به: ووتی !ڕی لێمڕاپه
یر  سه  الوه می به که اڵمه م وه که هیستانیپاک  واڵه هه.  یه هه  مه بڕوام به  وه دڵنیاییه

ورات و  پێی ته  کان به باسکردنی چیرۆکی دروستکراوه  ستیکرد به بوو، ده
خوا بۆ   وه کانه ران و بێگیانه به گیانله  کان به موو بوونه چۆن هه  قورئان، که

جێ  ستبه ،  ده ببه: تی خوا ووتوویه  خۆی دروستیکردوون، کاتێک که
 (.فکانت ،ینکو) بووه

ربوون  وه و گه شه ی گه تێوره: م بڕی و ووتم که پاکستانیه  هاواڵه  م به که قسه
راندا،  به کانی گیانله کی جۆره ڵه رتوکی ڕچه په  ، داروین له نیه  وه مه ندی به وهی هپ

کانی داروین  وڵه ڵکو کۆی هه م بوون ناکات، به که ی یه پرۆسه ر  سه له  قسه
موو  ر هه سه له   وه تاقیکردنهو   ی زانستیانهک یه رنامه به  به  ک بووه یه وه لێکۆڵینه

ن،  که ژیاندا، زاوزێده  له  وامه رده به تا ئێستا بوونیان  ی که رانه به و گیانله ئه
کی ژیانیی  یه پرۆسه  کانی خۆیان له جۆره یمداران بۆ پاراستنی رهه به

نجامی  و ئه  رکردوه سه ی له وه لێکۆڵینه  یه هه  ی که وه سروشتییدا، ئه
  رانه به م گیانله ، یان ئه م بوونانه ئه  ی که وه به  یشتوه شی گه که وه لێکۆڵینه

  رێک لهنزیکن و جۆ  وه کترییه یه  کتری و له ریه سه  وه چنه ک ده یه هڵ ڕایه به
ی  پرۆسه  که  وتووه رکه نێوانیاندا، وای بۆ ده  له  یه ندی هه یوه په

  وتووه رکه ، بۆشیده ژێر بارودۆخێکی سروشتی دیاردا بووه  کان له گۆڕانکارییه
پێی میکانیزمێکی   به  ر گیانداراندا هاتووه سه ی به هناو گۆرانکاری شه گهو  ئه  که
و  ر ئه سه ری له کاریگه  که  سروشتبووه  وه ئه  ، واته بووهیی سروشتی ڵبژارده هه
 . بووه هه  و گۆرانکاییانه شه گه

  ، جیهان له رچووه ده  وه ه 9581ساڵێ   ی داروین له که رتوکه په  ی که وکاته له
و   ڵوێسته م هه پشتیوانیکردن له  ر به رامبه به  تییدایه حه و ناڕه نگانه ته

ڵوێستی  ، هه خۆگرتووه  توێژێکی زۆر قوڵ و فراوانی لهووتیکردنیشی،  دژایه



( هکسلي)ی  که شێلگیرانه  ڵوێسته ک هه روه ، هه بینیوه  خۆوه  ی به شێلگیرانه
  دینییه  و پیاوه ئه (منبر)ی ر دوانگه رامبه به  ڤاڵی داروین، کاتێک که هه
بێت، هکسلی یموون کی مرۆڤ مه ڵه هڕچ  کرد که و بییره ی به گاڵته  که  وه ستایه وه

ر  سه له  قسه  که ک پیاوێک یموون بێت، نه ن مهکی م ڵه هڕچ  هرپێمخۆشت: ووتی
 . نیه  وه باره کات و زانیاریشی له شتێک ده

و   کردوه داروین باسیلێوه  ستاون که وه نه  وه وه زانایان به ، وه دڵنییاییه  به
دا  و شوێنانه و گۆشه زۆرێک له  له  یان کردوه وه ڵکو لێکۆڵینه ه، ب شتوهیی پێیگه

،  کامڵ بووه  که ، تا تێورییه بووه و ئاگاداری نه  گیشوتوه ستیپێڕانه داروین ده  که
ی زۆری  ڵکو زۆربه ن، به ڵک هه خه  زۆرێک له  نووکه شدا تا هه وه ڵ ئه گه له

و  پێی ئه  کان به دروستبووه  که  وایهڕیان  باوهوی،  ر ڕووی زه ڵکی سه خه
ڵ  گه ، له ی پێکراوه کاندا ئامژه پیرۆزه  رتوکه په  له  که  ئاراوه  هاتۆته  میکانیزمه

و ی خۆی  که نێوان تێوره  سیحی هیچ دابڕانێکی له مه  ڕیشه  ی داروینی به وه ئه
بوونی ی زیاتر که رهتێو  هک  ڵکو وایبینیوه ، به بینیوه کاندا نه پیرۆزه  رتوکه په

 . وه لۆژیکتر کرده  خوای به

توانیت  اڵم تۆ بۆ خۆت ده به: ووتمیم پێی که پاکستانیه  واڵه هه  وه نینه پێکه  به
  نییه  وه مه و باپیره ندیم به یوه من په: ووتم. یموون بزانیت مه  باپیری خۆت به

وبااڵ و فۆرمی گیانداران ژن به ی وه ئه پێش  ، وه قڵ ژیاوه می عه رده پێش سه  که
 خۆگرتبێت و  ئێستای له ی ژنوبااڵو فۆرمانه م به کان، ئه و مرۆڤه

دوجاردا  ، له!ربگرین وه  وه رییهستییا وهه به  که ته دروستبووبێت، بۆچی بابه
 ! ببه: ڵێت ده  ی که ییه و ووته له  تره تیانه ، زۆر بابه یه زۆر عاقاڵنه  که ێورهت

موو بوون  و، ههکان  زانسییه  وه موو لێتوێژیینه هه. !تێب جێ ده ستبه ده
ی  که وامی  ڕاستی تێوریزه رده به  به  وه ته دۆزراونه   که( المتحجرات)کان رده به به

  رتوکه ی په پێگه  ش کارێکی وایکرد که مه لمێنن، ئه یسه ده و ن خه رده ده داروین
و  ئه  ، بڕواموایهیان نا  یموون بووه م مه رهو گه  ، باپیره رزه له  هنکان بهێن پیرۆزه

یموون  ک مه بێت من وه ده  که  یه وه بم ئهیفێری  مڕۆ گرنگه ئه  هی ک ییه وانه
 .وامبم رده ک مرۆڤ به ڵکو وه بم، به وامنه رده به

  واڵه هه بۆ  وه م گێڕایه(میل صدقی  زهاوی جه)چێرۆکی  شداپا  له
ی  و تێۆره ئه  دابووه وه وڵی ئه هه  له  میشه هه  ی که و شاعیره م، ئه که تانییهسکپا

تای  ره سه  کان له بۆ عێراقیه  وه کانیدا باڵوبکاته ێی شیعرهودووت  داروین له
 و رهێڕش به  وته هاوی که زه  عرانهم شی ر ئه سه له  مدا، که ی بیسته ده سه
کرد  نا و داوایان ده کافریان داده  و تا وای لێهات به  وه ڵکه الماری تووندی خه په



خۆیدا خۆی  ی که ماڵه  میل صدقی زهاوی له جهبکوژرێت،   ره ڕێالده  م له ئه
دا  ڵگایه وکۆمه له بوو هس ن هیچ که ران، ترسی هێڕشبه  شاردا له حه

و خۆی   وه مێنێته ی خۆیدا ده هک ماڵه  له  هاریکاریبکات و پشتیوانیلێبکات، بۆیه
مێنێ و  ند ڕاده چه رکێشان، و جگه  وه تێڕامان و خوێندنه  کات به قاڵ ده ر سه
ریکی  خه  وه الماردانیه م ترسی په ده زیاتر به  هێنده  وه خوێنێته ده

( ماسینون)رنسی  ی فه وه ره ی لێکۆڵه پێی قسه  بێت، به کێشانده هر جگه
تاریکی   بڕێت، که رکێشانی لێده ژێک تووتنی جگهۆڕ ، بووه ڤاڵی زهاوی هه که
  نێته یه گه ودا خۆی ده ک قوماش و تاریکی شه یه ژێر پارچه  و دادێت له شه

رگای  رده به  له ی، که یدا دوای کڕینی تووتنه وه ڕانه گه  ی، له که که ڕه دوکانی گه
ستور و  ئه  ماسولکه( خوشی)ک ڕه ی گه ، گونده و زله ته سێکی که یدا که که ماڵه

یبینێت،  ده  ری، زهاوی که سه  کات تا هێڕشبکاته ڕوانیده ڕیو، چاوه رپه سنگده
یان یان  گوندهو  ڵک بینیویانه خه  نێت کهزا دهکات و،  خۆی لێ گێلده

 ، یان ووتوه گونده  به  که ڵکه خه  که  وه گێڕێته واده(ماسینون)، وه ادارکردۆتهلێئاگ
باپیرمان  (خوشی)  وه شه گونده  موومان به هه :تی ووتوویهزهاوی   که
الماری  په  ته ی که گونده  وه بێته ی ده رگای ماڵکه هزهاوی نزیک د  ، که یموونه مه
یرم تیو من باپ هه: ڵێت و ده  وه کاته رزی ده ک فروجێکی بێهێز به دات و وه ده
یامنێری  ت، باپیریشت پهیی هور خێر تۆ گه نه: ڵێت ، زهاوی ده!؟ یموونه مه

  . یموونه هاڵم من باپیرم م ، به( رسول هللا) خودایه

  وه ه(خوشی)ست  ده  به داڵێك کی بچوکی چنگی یه که ک چۆله زهاوی وه
ی ری رامبه س به ی که وه یتوانی بیکوژێت بێئه ده( خوشی)  ، که وه ته رزکراوه به

ن دادگای  الیه  دا، یان دادگاییبکرێت له ڵگایه و کۆمه ناو ئه  له  وه ێتهست بوه
قاکان و  کان و خانه کیه ته  ڵکی له بوو خه وانه ، له وه وانه پێچه  به ، وه ته وڵه ده

وان ناوی  ک پاڵه رشانیان و وه سه  هن بخه( خوشی) وه کانه ڕه وت و گه همزگ
ی خۆی توانی  رهو قڵی گه عه  زهاوی به  وه مه هی ئ وانه پێچه  اڵم به رن، به به

  کێک له کات، زهاوی توانی یهڕزگارب  زله  و داڵه کانی ئه یژهت  نینۆکه  خۆی له
  وامی له رده ڵبژێرێت بۆ پاراستنی گیانی خۆیی و به کان هه سروشتیه  میکانیزمه

ڵکی  رانی خه وکهژا قڵی ژاوه و عه( خوشی)قڵی عه  ژیاندا، زهاوی توانی فێڵ له
 موونی  خۆیز ئه  به  م جۆره یانویست زهاوی بکوژن، به ده  فام بکات که نه

ش  مه بهبوون،  هه  ی که ڵباژاردانه و هه کی سروشتی بکات له یه ڵبژاده توانی هه
امی ژیانی گیانداران و رده بوون و به وره و گه  شه ی سروشتی بۆ گه ڵبژارده هه
تر بوو،  سته رجه زیاتر الی زهاوی به  ی دارویندا هاتووه که ییهیۆرت  ک له وه

باپیرم   که:  ر  ڕاوبۆچوونی خۆی سه زیاتر مکوڕیی بکات له  وای لێکرد که
کات و  ده شه کی گونجاودا گه وایه ئاو و هه  ک چۆن تۆوێک له روه ، هه یموونه مه



کی مرۆڤ  ڵه ڕچه  که  نیه  وه دا ئه لێره  که له هس مه  .ختێک ۆڕدرێت بۆ درهگ ده
و تێڕامان و   وه ی بیرکردنه له هس مه  که له هس مه  ی که وه ر ئه ده قه به  یموونه مه
ران، و  به بوونی گیانله وره و گه  شه بۆ گه  یه ی زانستیانه وه ڵینهۆلێک
  ی که وه ردون، بۆ ئه بۆ دروستبوونی گه  یه و عاقاڵنه  وڵدانێکی لۆژیکیانه هه
هاتنی خۆی و پێک  دروستبووه  وه هۆیه ردون به گه  که  وه بدۆزرێته  و یاسایه ئه

  ی که و ڕاستییه ئه  نێته یه مانگه ش ده مه ک میکانیزم، ئهێڵ کۆمه  به  کامڵکردوه
و سحر و ڕمڵ  فسانه ئه  له  دوورهدا  ردونه م گه و ژیان له ردون  دروستبوونی گه

   . وه کانه زانستییه  بناغهێب  ڵیدان و پێشبینییه

 
 

 


