چارەسەکردنى
مەسەلەى ئازادى

ژان بۆدریار

دەبــن :تارمایــى ویســت و تارمایــى ئــازادى.

هەڵگەڕانــەوەى بەهــاکان بەشــێوەیەکى

هەمــوو شــتێک ســوبێکت پاڵدەنێــت بــەرەو

خـراپ بەدیهاتــووە لــە ڕێگــەى تێپەڕینــەوە

داواکــردىن مومارەســەى تــەواوى یەکەمیــان

نــەک بــۆ ئەودیــوى چاکــە و خراپــە ،بەڵکــو

و بەکارهێنــاىن بــی ســنوورى دووەمیــان.

بــۆ بــە بــێ چاکــە و خراپــە).

لەمــڕؤدا نا-ییاســاییە خۆمــان نەمانەوێــت

ئــەم ســوبێکتەى شــایەىن دابەشــبوون

ئــازاد بیــن ،یــان واز لە ویســتى ســوبێکتیڤى

نییــە یۆتۆپیــاى وەدیهاتــووى ســوبێکتە:

خۆمــان بهێنیــن.

وبێکتــى کامــڵ ،ســوبێکت بــە بــێ ئەویــر.

مرۆڤــى «ڕزگارکــەر» بــە هێــزى یاســا دەبێتە

ســوبێکت ،بــە بــێ ئەویرتێتییەکــى ناوەکــى،

بەرپــرس لــە پێشــمەرجە ئوبێکتییــەکاىن

بــەرەو شوناســێکى ناکۆتــای خــۆى ردەوات.

بــووىن خــۆى .ئەوەیــش چارەنووســێکە

دیاریکــردىن شــوناىس تاکەکــەس ،ســوبێکت،

کــە کەمرتیــن شــتێک بکرێــت لەبارەیــەوە

نەتــەوە ،نــەژاد .دیاریکــردىن هەرخۆیەتیــى

بووترێــت ئەوەیــە کــە لێڵــە :بــۆ منوونــە،

جیهــان ،کــە بۆتــە جییهانێکــى تەکنیکــى

کرێــکارى «ڕزگارکــەر» دەبێتــە بارمتــەى

و بــە رەهایــى واقیعــى –››بۆتــە ئــەوەى

پێشــمەرجە ئوبێکتییــەکاىن بــازاڕى کار.

کــە هەیــە›› .میتافــۆڕ کۆتایــى هاتــووە و

هــاوکات لەگــەڵ بزووتنــەوەى ڕزگاریــدا

وەرچەرخانیــش کۆتایــى هاتــووە .هیــچ

(ڕزگاریــى وزە ،ســێکس ،فەزیڵەتــە
ئەخالقییــەکان ،کار) ،مۆدێرنــە دەســتدەکات
بــە گۆڕینــى هەمــوو ئــەو شــتانە کــە ســەر
بــە بــوارى خەیاڵــى و خــەون و ئایدیاڵیــزم
و یۆتۆپیــان بــۆ واقیعێکــى تەکنیکــى
و پراکتیکییانــە .لەمــڕۆدا وەدیهاتنــى
هەمــوو ئــارەزووەکان و وەدیهاتنــى
هەمــوو مومکیناتــەکان دەبینــن ،شــاهیدى
بەدەســتهاتنى بێمەرجــى ئــەو ئــارەزوو
و مومکینانەیــن ،بۆیــە بااڵیــەىت و مرۆڤــى
نامــۆ کۆتایــى پێهاتــووە :ئێمــە لەبــەردەم
تاکێکدایــن کــە لــە بەشــێوەى مەجازیــى لــە
ئــارەزووەکان تێــر بــووە :بــوارى مەجازیــى
ئەوەیــە کــە واقیعــى دەکاتــە گشــت،
بــەوەى هەمــوو نۆبەکارییەکــى خەیاڵــى

Jean Baudrillard

دوو تارمایــى هەیــە لــە ســویکتدا نیشــتەجێ

(هەروەهــا پێشــبینییەکەى نیچــە دەربــارەى

نەماوەتــەوە جگــە لــە پەژمووردەبــووىن بــێ
ســنوورى شــوناس.
شــوناس خەونێکــى پووچــى جێــى بەزەیــى
بــوو .خــەون بــەوەوە دەبینیــن خۆمــا

هەڵدەمژێــت ،تاوەکــو لــە کۆتاییــدا
تاکەکــەس لەگــەل خۆیــدا هاوشــوناس
بێــت و بەڵێنــى «مــن» بەجــێ بهێنێــت.
پێشــبینیى مێــژووى مۆدێرنــن هــەر لــە
هیــگڵ و مارکســەوە هەتــا شــتێرنەر و
پۆزەتیڤیســتەکان ،پێشــبینییەکە کــە خــود
بــۆ خــۆى هەیــەىت و کۆتایــى نامۆبوونیــش
وەدیهاتــووە ،نــەک بــەرەو باشــر بەڵکــو
بــەرەو خراپــر .لەویــرەوە پەڕێنــەوە بــۆ
خــود ،لــە نامۆبوونــەوە بــۆ هاوشــوناىس

بیــن ،چونکــە هیــچ شــتێکى لــەوە باشــر
دەســتناکەوێ بیکەیــن .خــەون بــە خۆمــان
و بــە داننــان بــە خۆمانــدا دەبینیــن
چونکــە هەمــوو تاکایەتییەکــى خۆمــان
لەدەســت دەدەیــن .لەمــڕۆدا چیــر لەپێنــاو
ســەروەرى و ســەربڵندیدا خەبــات ناکەیــن،
بەڵکــو لەپێنــاو شوناســدا خەبــات دەکەیــن.
ســەروەرى بااڵدەســتى بــوو ،شوناســیش
تەنیــا مەرجەعییــەت .ســەروەرى ڕســک
بــوو ،شــوناس پەیوەســتە بــە ئاساییشــەوە
(بــەو سیســتەمى کۆنرتۆڵەیشــەوە کــە
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شوناســەکەمان دیاریــى دەکات .شــوناس

ئاوهەڵکێشــان و هــەم ڕزگارییــە ،ئــا ئــەوە

دێنیــن لــە دەســتیىش دەددەیــن –ئەمــە

هــەواى خاوەندارێتــى تایبــەىت بوونــەوەرى

نهێنیــى ڕاســتەقینەى دیوکراســییەتە.

تاڕادەیــەک لــە دۆخــى ئــارەزوو دەچیــت

ڕزگاربــووە ،بــەاڵم ڕزگاربــوو لــە بۆشــایى

بــەاڵم ئــەم مۆدێلــە یۆتۆپیایــە .ناتوانیــن

کــە ئایدیاڵــە زەینییەکــەى هــاوکات لەگــەڵ

چونکــە چیــر نازانێــت کێیــە .ئــەوە

چاکــە ڕزگاربکەیــن بــە بــێ ڕزگارکــردىن

وەدیهاتنیــدا دەڕەوێتــەوە .پاشــان ،ئــازادى

ڕەمــزى پۆلێنیــى وجودیــى بــێ خاســییەتە.

خراپــە ،دووالیەنییەکــە یەکالییکەرەوەیــە.

لــە گویــرەى لۆژیکــە تایبەتییەکــەى خــۆى

هەمــوو وزە تایبەتییــەکاىن کەمینــەکان و

چاالککــردىن مێژوویــى هێــزەکاىن خراپــە،

بەشــێوەیەکى رسوشــتى مــردووە و لــە

ســەرجەمى گــەالن و تاکــەکان لەمــڕۆدا

بێگومــان ،بەشــێوەیەکى خێراتــر لــە

خەیاڵــە زۆر قووڵەکەمانــدا ســڕدرایەوە.

پشــت بــەم جەختکردنــەوە کۆمیدییــە

چاالککــردىن هێــزەکاىن چاکــە ڕوودەدات.

بــەاڵم هێشــتا ئــەوەى مــاوە بەە شــێوەیەکى

دەبەســتێت ،جەختکردنــەوەى پۆزلێدەرانــە:

لێــرەدا بەرەنجامێکــى کێشــەئامێزى دیکــە

دەســتکردیش مبرێــت تاوەکــو وێنەکــەى

مــن! مــن هــەم! دەژیــم! نــاوم ئەنتیلــە!

هەیــە :شــتەکان ،هــەر لــەو ســاتەوە کــە

لەنێــو هەمــوو ئــەو گوتارانــەدا مبێنێتــەوە

مــن ئەوروپیــم! لــە بەرامبــەردا «ئــەو»

تێیــدا ڕزگاردەکرێــن ،دەســتدەکەن بــە

کــە جێــگاى دەگرنــەوە ،لەنێویانــدا گوتــار

تەحەدایەکــە دواخســتنى بــۆ نییــە ،چونکــە

هاتنوچــوون :وەک پــارە لــە قومــاردا،

مافــەکاىن مــرۆڤ ،بــەە شــیوەیەکى

کاتێــک ســەروەختى بەڵگــەکان دێــت

ســێکس لــە رەگــەز نادیاریــدا ،بەرهەمهێنــان

گشــتییش لەنێــو هەمــوو ئــەو فۆڕمانــەدا

هەرگیــز هیــچ شــتێک بەڵگەنەویســت

لــە موزایــەدەى ناووپێویســتدا ،زەمــان

کــە مــاىف بوونیــان گۆڕیــوە بــە بــوون،

نامێنێتــەوە.

لــە حیســاىب ئــەو ئەســانەدا کــە لــە بڕیــار

مــاىف جیاوازبوونیــان گۆڕیــوە بــە جیــاوازى،

پرۆســێىس ڕزگاریــى هەرگیــز بێتــاوان

بــەدەرن .شــتەکان دەگەنــە قۆناغێــک کــە

مفــى ئارەزوویــان گۆڕییــوە بــەە ئــارەزوو،

نییــە ،لــە ئایدیۆلۆژیــاى و بزووتنەوەیەکــى

هــەم نا-دڵنیایانەیــە و هەمیــش خەمنــاک.

دواجــار مــاىف ئــەوەى کــە چۆنیــن وابیــن

ئایدیاڵیــى مێــژووەوە دەســتپێدەکات،

هەڵکشــانێکى بەهێــز و کتوپــڕ کــە ناتوانیــن

و ئەوەمــان بوێــت کــە دەمانەوێــت ،ئــەم

هەمیشــەیش دەیەوێــت بــەرەو دووالیزمــى

کۆنــرۆىل بکەیــن (بــۆ منوونــە ،ڕزگارکــردىن

مافەیــان گۆڕیــوە بــە ئــازادى ،ئازادییــەک

مانــاى بنچینەیــى چاکــە و خراپــە بــڕوات.

بــوارى ئەتۆمــى) ،لــە هەمــان کاتــدا

بــە فیگورێکــى کۆمیدییــەوە .ئــازادى

لــە ڕاســتیدا لــەوە رزگاربوویــن کــە

ســەرەتاى گەڕانەوەیەکــى ســەربەرەوخوار:

لەگــەڵ چارەنــووىس هەمــوو ئــەم بەهــا

«ڕزگاربوو»بیــن لــە خراپــەى ئەســڵى ،جــا

لــەو ســاتەوەى کــە لێکجــووىت ،حیســاىب

لەنێوچووانــەدا هاوبەشــە ،پــەردە لــەڕووى

ئەمــە بــاش بــێ یــان خـراپ .ســادەکردنەوە

بەهــا و کەڵەکەبــووىن تێدایــە ،تەریــب بەمە

هەڵامڵــراوە و ســەەرلەنوێ لــە ڕێگــەى

و شــەفافییەت ،ســڕینەوەى کیشــوەرى ڕەش

ڕوانگەیەکــى مەرسەفگەرییانــە هەیــە.

پرســەگێرانەوە زیندووکراوەتــەوە ،بەهــاى

و ڕواڵــەىت تەمومــژاوى و دیــوى تاریکــى

هەمیشــە ڕزگاریخــوازى بــەرەو قۆناغێکــى

نۆســتالژى و ماخولیــای کــە سیســتەم

مانــگ ،چوونــە بنــج و بنــەواىن مەملەکــەىت

تەنگەبــەر دەچێــت کــە بەرەنجامــەکان

وەک رۆحــى داهێنانگەریــى دەیانخاتــە

بەهــاوە :هەمــوو ئەمانــە لــە چەمکەکــەى

ســەرەو خــوار هەڵدەگەڕێنــەوە.

بەردەســت.

ڕۆســۆدا دەربــارەى بەختــى بــاش ،مەیــى

بــەم جــۆرە ئــازادى لەژێــر بەرەنجامــە

تێدەگەیــن تاکەکــەس تەنیــا یەک ئــارەزووى

رسوشــتى« ،ڕزگاریــى» ،بــووىن هەیــە.

لێکدژەکــەى خۆیــەوە پانبوویــەوە :ڕزگارى.

هەیــە –ئەویــش ڕزگاربوونــە لــە هەمــوو

ئەگــەر ئــازاد نەبیــن ئەمــە شــتێکى نــا-

ئــازادى ،لــە چەمکــە فەلســەفییەکەیدا،

ئارەزوویــەک» .ئــەوە مەســتییە بــەوەى

ئاکارییــە ،ڕزگاریــى پێکــەوە هــەم لــە

ئایدیایەکــە ئــەو کاتــەى بەدەســتى

شــتێک نەبیــن ،ویســتیش خەمتێکــە کاتێــک
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بــە هەنــگاوى گەمژانــە بــە هەیوانەکانــدا

پاڵــەوان ڕووداوەکان «ڕزگار نــاکات» ،هێــزە

تێپەڕیــن ،لێــان کەوتــووە«( .پیســوا).

مێژووییــەکان ڕزگار نــاکات و مێژوویــش

ئــەم «صیــرورە» لێکــدژە دەتوانێــت

بنیــات نانێــت .ئەوەیــش ڕەمــزەکاىن

تــا رادەى ڕەتکردنــەوەى ئــەم ئازادییــە

خورافــە و ئەفســانە لــە زنجیرەیەکــدا

بێمەرجــە بــڕوات .هــەر کــە یۆتۆپیــاى

ڕێکدەخــات ،لەبەرئــەوە شــۆڕش و

ئــازادى وەدیــى دێــت دەســتبەجێ ونیــش

دیموکراســییەت پێویســتیان بــە پاڵــەوان

دەبێــت ،تاوەکــو فۆڕمــەکاىن پێشــر ،ئــەو

نییــە .شــاعیر وشــەکان «رزگار نــاکات» بــە

فۆڕمانــەى کــە تێپەڕێــراون و فۆڕمــەکاىن

گوێــرەى ماناکەیــان .بەڵکــو بــە گوێــرەى

ملکەچــى بێنــەوە پێشــێ و الى خۆیانــەوە

رەمــزەکاىن زمــان ڕیزیــان دەکات :لەبەرئەوە

و بــە نــەرم و نیــاىن ببنــە یۆتۆپیــا .عومــەر

کۆمــار پێویســتى بــە شــاعیرەکان نییــە.

خەیــام دەڵێــت:

شــێتى و دەبەنگەکان ئــارەزووەکان «ڕزگار»

باشرتە بە گوێرایەڵى خزمەىت یەک پیاو بکەیت

ناکــەن ،حاڵــەىت چەپانــدن هەڵناگــرن ،بەڵکو

نەوەک هەزار خزمەتکار ئازاد بکەیت

زنجیــرەى نهێنیــى ڕەمــزەکاىن وڕێنە کەشــف
دەکــەن – کــە نزیکــرە لــە گۆڕینــى جیهــاىن

بــا ئایدیاکــە ڕوون بکەینــەوە :مەســەلەکە

کــۆن و نەفرەتێکــى جیهانێکــى دیکــە ،نــەک

پەیوەســت نییــە بــە یۆتۆپیــاى فۆڕمێکــى

لــە ئــارەزوو و نائاگاییــەوە.

ســەروەر و کۆیلەوە کە لــە ڕووى مێژووییەوە

بــە شــێوەیەکى گشــتى ،ئێمــە فۆرمــەکاىن

بەســەرچووە ،بەڵکــو پەیوەســتە بــە زنجیــرەى

ڕزگار ناکەیــن ،هیــچ ڕزگار ناکەیــن جگــە

فۆڕمەکانــەوە ،بــە ملکەچبــوون بــۆ ســووڕى

لــە هێــزەکان .جیهــاىن هێــزەکان و بەهــاکان

صیــرورە و ڕێســاى گۆڕانەکانــەوە .پەیوەســت

و و بگــرە هزرەکانیــش ،هەمــوو جیهــاىن

نییــە بــە گوێڕایەڵیــى تاکەکەســییانەى

ڕزگاریــى جیهــاىن پێشــکەوتن و تێپەراندنــە.

کۆیلــەوە ،بەڵکــو پەیوەســتە بــە گوێڕایەڵــى

بــەاڵم ناشــێت فۆرمــەکان تێپەڕێرێــن .لــە

وشــەکانەوە لــە یەکــرى لەنێــو زمانــدا .بــەم

فۆڕمێکــەوە دەچیــن بــۆ فۆڕمێکــى دیکــە،

جــۆرە ،زەرورەىت فۆڕمێــک دروســت دەبێــت:

ئــەم گەمەیــەى فۆڕمــەکان گەمەیەکــى

وشــەکان «ئــازاد» نیــن ،کــردەى نووســینیش

تراژیــدى و پێکەنیناوییــە ،لــە کاتێکــدا

«ڕزگاریــان نــاکات»– .بــە پێچەوانــەوە،

پەیوەندییــەکاىن هێــزەکان ،ملمالنێــى

نووســین پێکەوەیــان دەبەســتێتەوە بــەاڵم

بەهــاکان و ئایدیۆلۆژییــەکان هیــچ نیــن

بــە «وریاییــەوە» .تاکــە شــتێک کــە دەبێــت

جگــە لــە ناکۆکییەکــى دراماتیکــى و

لێــى ڕزگار بکرێــت ،بەشــێوەى ئیحتیــاىل،

ملمالنێکارانــە .هەمــوو ڕەمــزەکاىن مۆدێرنــە

مانایــە ،ئەوەیــش لەبــەر ملکەچپێکــردىن بــۆ

و ڕزگارى ڕەمــزى یۆتۆپیــن :خــەون بــە نــا-

زنجیرەیەکــى نهێنیــى تــر.

شــوێنێکى ئایدیاڵــى و کۆتاییــەوە دەبینــن.

پرۆسێسى ڕزگاریى
هەرگیز بێتاوان نییە،
لە ئایدیۆلۆژیاى
و بزووتنەوەیەکى
ئایدیاڵیى مێژووەوە
دەستپێدەکات،
هەمیشەیش
دەیەوێت بەرەو
دوالیزمى ماناى
بنچینەیى چاکە و
خراپە بڕوات
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بــەاڵم ئــەوەى تایبەتــە بــە فۆڕمــەکان

(ئەمــە دۆخــى شۆڕشــە) ،بەڵکــو قووتیــداوە

دوور لــە ویســتى تایبەتییــان ،هــەر ئــەوەن

(هەروەهــا فۆڕمــەکاىن هونەریــش) لــە

و هێشــتا خۆیــى هــەر بــە کۆیلەیــى

کــە هــەن ،ڕووداوى ڕاســتەوخۆى ئــەوەى

یۆتۆپیــاوە نەفــەىس ژیــان وەرناگــرن ،خــەون

ماوەتــەوە ،بگــرە کۆیالیەتییەکــە لــە کۆیلــە

کــە هــەن و دەیکــەن -الیەنیکــەم لــە

بــە تێپەڕانــدىن خۆیانــەوە بــە ئاراســتەى

زیاتــرە ،لــە ســەپان ســەپانرتە :ســەپاىن خۆى.

ســاتەوەختە «شیعرییەکانیان»ـــدا ،کاتێــک

کۆتاییــەک نابینیــن ،چونکــە لــە بنەڕەتــدا

ئەمــە دوا قۆناغــى کۆیالیەتییەکەیــەىت،

کــە هیــچ شــتیک نانوێننــەوە ،بــە تایبەتیــش

خۆیــان نا-شــوێنن .بــە هەرحــاڵ ،بــۆ ئــەوە

لــە پاشەکشــەیەکەوە بــۆ یەکێکــى تــر،

خۆیــان وەک ســوبێکتەکان .بــەاڵم ئەوانیــر،

ڕزگارکــەر بیــن دەبێــت پێشــر کۆیلــە

بــەرەو قوربانیــدان دەڕوات .کــەس بــە

ڕیتۆریکــى وییســت و بەرپرســیارێتى و

بیــن .بــۆ ئــەوەى کۆیلەیــش بیــن دەبێــت

پێشکەشــکردىن وەک قوربــاىن شــەرەفمەندى

ئــازادى ،گەرانــەوە دیمــەىن فەلســەفە

نەکرێینــە قوربــاىن و قوربانیــان پێنەدرێــت

نــاکات ،بۆیــە دواجــار دەگات بــەوەى کــە

ئەخالقییەکەمــان؛ هەمــوو ئەمانــە زۆر

(تەنیــا زیندانییــە قوربانینەکــراوەکان

مەجبــورە خــۆى ،بــە ویســتى خــۆى ،قورباىن

باشــن بــۆ ئاگایــى نامۆکــراوى ســوبێکتى

کۆیلــەن) .هەندێــک لــەم لێخۆشــبوونە

بــە خــۆى بــدات بــۆ خــۆى .کۆمەڵگــە

ڕزگاربــوو لــە وەهمــەکان ،ئــەو ســوبێکتەى

قوربانیکارییــە و هەندێــک لــە کۆیالیــەىت

خزمەتگوزارییەکەمــان

کۆمەڵگــەى

کــە «ڕزگارى دەکەیــن» چونکــە ناانیــن وەک

دواتــر ،لــە مرۆڤــى «ڕزگارکــەر»دا بــەردەوام

ســەپانەکانە ،خەڵــکاىن بەکۆیلەبــووى

کۆیلــە چــى لــێ بکەیــن ،خۆیــى نازانێــت

دەبــن ،بــە تایبەتیــش لــە کۆیالیەتیــى

بەکارهێنانــە خودییەکانیاننــن ملکەچــى

چیــر چــى لــەم ئازادییــە بــکات.

ئێســتادا –ئــەوە نییــە کــە پێــش ڕزگارى

وەزیفــەکان و فرمــاىن خۆیانــن –بــە تــەواوى

بــە کردەیــى ،ئــەوە ئازادییەکــى تــەواو

دەکەوێــت ،بــەاڵم ئەوەیــە کــە دواى ڕزگارى

ســەرفرازن و بــە تــەواوى ســەپانن.

ڕێژەییــە کــە ســوبێکت ببێتــە بەرپرکــس

دێــت .کۆیالیــەىت مۆدێــى دووەم :کۆیالیەىت

ئەگــەر مومکیــن نەبێــت کێشــەى ئــازادى

لــە هەلومەرجــە ئوبێکتییــەکاىن ژیانــە

بــێ ئاغــا.

بخرێتــە ڕوو ،کەواتــە دەبێــت ڕێگایەکــى

خودییەکــەى ،چونکــە مــن هێشــتا لێــرەدا

لــە کۆمەڵگــە کۆنەکانــدا ،ئاغــا و کۆیلــە

داهێنەرانــە بــۆ نەخســتنەڕووى یــان

ئوبێکتــم و بــە تــەواوەىت ئــازاد نیــم-

هەبــوون .لــە دواتــر ،ســەروەر و ســەپان.

بــۆ تێپەڕانــدىن بدۆزرێتــەوە .لەودیــوى

دەبێــت لــەم ئازادییــە خۆیــش ئــازاد

پاشــان ،ســەرمایەدار و کرێگرتــە.

ئازادییــەوە چــى هەیــە؟ هەمــان دوالیــزم

بکرێــم .ئەمەیــش تەنیــا لــە گەمەکانــدا

هەریەکێــک لــەم قۆناغانــە جۆۆرێکــى

تایبــەت بــە کۆتاییــش :لەودیــو کۆتاییــەوە

ئیمــکاىن هەیــە ،لــە ئازادیــى ئــەم گەمــە

تایبــەىت کۆیالیەتییــان تێــدا بــوو :دەزانیــن

چــى هەیــە؟

ئێجــگار زرنگانەیــەدا ئیمــکاىن هەیــە کــە بــە

ئاغــا کێیــە و کۆیلــە کێیە .ئێســتا مەســەلەکە

هاوتــاى چەمکــى ئــازادى بــۆ ئــەو

پارادۆکســەوە ،ڕێســا کۆدەنگانەکــەى ڕزگارم

بــە تــەواوەىت جــاوازە :ئاعــا نەمــاوە ،تەنیــا

شــتەى کــە لــە قســەکردىن ڕۆحــى و

دەکات .بــەاڵم لــە واقیعــدا مــن گیــرۆدەى

ســەپان و کۆیالیــەىت ماوەتــەوە .بــەاڵم،

زمــاىن شــیعریددا ڕوودەدات ،لەێــدا کــە

ویســتى خودیــى خۆمــم.

کیلــەى بــێ ئاغــا چییــە ،کۆیلەیــەک کــە

ناتوانرێــت وشــەکان بــە یەکــرى و بــە

ئاغاکــەى خــۆى خــواردوو و بردوییەتییــە

مانــاى یەکــرى بگۆڕدرێنــەوە ،بــەاڵم وەک

ناخــى خۆیــەوە تــا ئــەو ڕادەیــەى کــە تەنیــا

ئــەوەى لــە خۆیــدا هەیــە بــە دیاریــى

بۆتــە ئاغــاى خــۆى و هیچیــر .ئــەو ئاغاکەى

زمــان گــۆڕاىن بەســەردا هێــراوە ،ئــەم

خــۆى نەکوشــتووە تاوەکــو خــۆى ببێتــە ئاغا

هاوتایــە هیــچ نییــە جگــە لــە مــرۆڤ،
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