
 
 
 

تابووتەکان کارگەی  
 

کێ ئەو تابووت و سندووقانە دروستدەکات؟ ئەوە کام دارتاشە و لە کام 
 کارگەدا ئەو تابووتانە بۆ مەردوومەکان ئامادە دەکات؟

 

 (1 ) 

* هەر کەسێک کە لە دایک دەبێت، لە هەر شوێنێکى ئەم دونیایەدا بێت، سەر بە 
وقێک کە هەر چین و توێژێک بێت، لە یەکەم رۆژەوە دەکەوێتە ناو بۆکسێک/ سندو

خوازە و مێتافۆرێکە بۆ ئەو ژینگەیەى مرۆڤ تێیدا پەروەردە دەبێت، هەر لە منداڵییەوە 
تا دوا ساتەوەختى تەمەنى. لە ناو ئەو بۆکسەدا کە ئەگەر پۆاڵیین بێت یان 
تەختەبەند، سەرەتا پآ بە پآ مرۆڤ هەوڵدەدات خۆى لە ناو یان لەگەلڕ ئەو سندووقەدا 

ئەوەندە وزە و توانا ئاشکرا و شاراوەکانى عەقڵى بڕ دەکەن، بگونجێنێت، چونکە هەر 
هەموو هەڵگەڕانەوە و نەخێر و ملنەدانێکى خۆرسکییە، کەم و زۆرى هەموو ئەو 
شتانەى لە تەمەنى ساواییدا نیگەرانى دەکات وەک پێویستییە بایۆلۆژییەکان، بۆ 

دەباتە بەر هاوار و گوزارشتکردن لە نارەزایەتى یان داوا و خواستەکانى خۆى پەنا 
گریان و وڕکگرتن و مۆنبوون لەتەک دەیەها لەو نیشانانەى کە دەبنە بەڵگەى 
رەتکردنەوە و قایلنەبوون بەو دۆخەى تێیکەوتووە، دیارە لێرەدا زۆر خۆرسکانە و 
مندااڵنە دەردەکەوێت، لە چاوى مندا هەمیشە قوومات لەسەر وەختى مەلۆتکەییدا 

یەکەمین شوێنە بۆ بەستنەوەى منداڵ کە زێدە کوشندەیە  النک / بێشکەدا لە تەک 
و بێبەشى دەکات لەو جووڵە خۆرسک و ئازادانەى کە لەش پێویستى پێیەتى، لە 
تەک شەتەکدانى بە دەسترازەش کە دەبنە کەرەستەیەک بۆ پەلبەستکردنى وەک 
 کۆت و بەند، هەر هەمووشى ئامرازێکن بۆ سنووردارکردنى جووڵەکان، دیارە بە
بیانووى خەوتنى خۆش و بە دووربوون لە خۆ ئازاردان بووە، رەنگە لە هەنووکەدا وەک 
یەکەمین بەربەست و کۆت و پێوەند و زیندان تەماشاى بکەم، کە لە بارى واقیعیدا لە 
جوگرافیاکانى دیکە کەمتر بەر چاوم کەوتوون، هەندێک جاریش بوونەتە مایەى 

گریان و ژان و ئازارى نادیارى لەشیانەوە،  جۆرێک لە شێوانى جەستە، کە بە دەم
هاوشانى گریان و زریکە و یان خۆشى و خەنین جووڵەى لەش تەواوکەرى ئەو 
گوزارشتە سەرەتایی و سادەیە بووە، هەتا گەر لە بارى زانستى و واقیعییەوە ئەم 
رازەم راستیش نەبێت، زۆر جاران دەمارگیرى خەڵکى خۆمان بۆ ئەو قۆناغەى 

 ووڵەکانى هەر چوار پەلمان دەگێرمەوەکوشتنى ج

دوا جار هەر نارەزایی و رەتکردنەوەیەک کە مەرجە گەورەکان هۆشمەند بن و خۆیانى 
بۆ ئامادە بکەن، لە شێواز و تەکنیکى ئەو گوزارشتە دەگۆڕێت، رەنگە بااڵترین جۆرى 
لەم سەردەمە لەسەر ئاستى تاکە کەس نووسین و قسەکردن بێت لە تەک هەموو 

چەندە منداڵەکە گەورەتر بێت..خودى  ئاماژە جەستەیی و رەمزییەکانى دیکە، تا
فەزاى گشتى و ژینگە و کەلچەرى باوى ئەو سات و سەردەمە سندووقەکەى پڕ 
دەکات لە هەموو ئەو بیر و باوەڕ و خوو و رەوشت و بەهایانەى، کە بە راست و 
دروست و پیرۆز تەماشا دەکرێن لە نێو خەڵکانى ئەو جوگرافیا دیاریکراوەدا، دیارە 

ەن تاوەکو ماون هەر لەناو ئەو بۆکسانەدا دەمێننەوە و نایەنە دەرەوە، کەسانێک ه
هەڵگرى هەمان مۆڕالڕ و نۆرمى کۆمەاڵیەتى دەبن کە کۆى ئەندامەکانى کۆمەڵگا 

هەتا  لەسەرى پەروەردە بوون، هەتا گەر زۆر نابەجآ و داڕزیوو پاشکەوتووانەش بن، 
ورە، بە ملیۆنەها مرۆڤ لە دایک گەر ببێتە مایەى ماڵوێرانى ومەرگەساتى زۆر گە

دەبن و دەژین و دەمرن بێئەوەى یەک گومانى هەبێت لەسەر هیچ کام لەو جومگە و 
 بڕگانەى کە ژیانى کۆمەاڵیەتى و رامیارى و مۆڕاڵى ئێمەى پێوە بەندن.
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پرسیارى سەرەکى ئەوەیە: ئاخۆ چ شتێکە وا دەکات کە مرۆڤ ئەوەندە هۆگر و  
هەموو ئەو بیروباوەڕ و بەهایانە بکات کە باب و باپیرانى  دەروێشانە باوەش بە

لەسەرى ژیاون و لەوەڕاون، هەتا گەر کۆن و بێمانا و عەمبارەپۆ بن..؟ رەنگە 
سایکۆلۆژیا یارمەتیمان بدات لەوەى کە خووپێوەگرتن و راهاتن لەسەر هەر خوو و 

کە هەموو خدەو رەفتارێک بڕێکى زۆر لە ئاسوودەگى و ئارامى تێدایە، چون
لەخۆگۆڕینێک تواناو وزەیەکى تازەو سەرچاوەیەکى زۆر زاڵى فیکرى دەوێت، کە مەرج 
نییە هەمووان لێى بەهرەمەند بن، یان ئەو زەمینە خۆشکرابێت کە هەر هەمووان 
دەستیان بگاتە ئەو سەرچاوانەى کە دەبنە مایەى دروستکردن و چەکەرەکردنى ئەو 

خۆرە و ناهێڵن مرۆڤ بە ئاسانى قایل بێت بەو بیر و گومان و پرسیارانەى دەبنە سەرە
باوەڕ و بەهایانەى کە ژمارە هەرە زۆرەکەى خەڵکى دەوروبەرمان پەسندى دەکەن و 
پێى ئاسوودەن، چونکە پەروەردەى هەژارانەى ئێمە چەکدارمان ناکات بە هەموو ئەو 

راوەستان و  سەرچاوانەى کە لە بارى رۆحى و فیکرى و فیزیکى بەهێزمان دەکەن بۆ
بەرەنگارى و زاڵبوون و تێگەیشتن لەوەى کە ئێمە دەکات بە کۆیلە و بەندەوار و 

 کاڵفام.

کەواتە خۆهەڵخراندن و تەبابوون و خۆگونجاندن ماناى راستى و دروستى و پیرۆزى 
ئەو رەوشت و بەهایانە ناگەێنێت کە بە میرات بۆ ئێمە ماونەتەوە. ئەوەى کە وا 

نەبێت بەو ژیان و دۆخەى تێیکەوتووە سەرهەڵدان و بوونى مرۆڤ قایل  دەکات 
روانینێکى تازەیە بۆ ئایندە و خەونبینین بە ژیانێکى شکۆمەندانەتر، رازینەبوونە بە 
ژیانێک کە )هەنووکە( و )لێرە(دا دەگوزەرێت، خەیالڕ و خولیایەکە بۆ فڕین رووەو 

سەرزەمینێکى رەنگینتر. ئاسمانێکى دیکەو گەشتێکە بەرەو ئاقارێکى نەدۆزراوەو 
وەها کەسانێک ئامادە نین بەندەوارو کۆیلەى ناو سندووقەکانیان بن کە تا ماون لە 
قالب بدرێن، کەسانێک هەن هەرگیز ناتوانن خەون بە دەرچوون لەو سندووقانەوە 
ببینن، بە پێچەوانەوە ئەو بۆکسانە دەکەن بە تابووتى خۆیان و تیایدا دەمرن و دەژین، 

 یندەگى ناو تابووتەکان کوشندەترە لە خودى مەرگ.دیارە ز

تابووت و سندووقانە دروستدەکات؟ ئەوە کام  پرسیارى دووەممان ئەوەیە: کآ ئەو 
دارتاشە و لە کام کارگەدا ئەو تابووتانە بۆ مەردوومەکان ئامادە دەکات؟ چ هێزێکى زاڵ 

ببێت و خەون بە  و زۆردارانەى هەیە کە نەهێڵێت کەس روانینێکى قوولڕ و تازەى
بێجگە لە مالڕ/ خێزان و  شکاندنى ئەو تابووت و سندووقانەوە ببینێت؟ ئەفسووس 

قوتابخانەو کڵێساو مزگەوت وحیزب و سەربازگە، هیچ کارگەیەک شک نابەین، 
هەرچى دیاردەو رووداوێک لەسەر ئاستى رامیارى و کۆمەاڵیەتى کە تووڕەو 

ێزى بە خراپ یان باش دادگایی دەکەین، غەمگینمان دەکات، وەک رۆحى رەوشتپار
رەگوریشە و سەرچاوەکانى دەگەڕێنەوە بۆ ئەو رۆژگارەى کە هێشتا مەلۆتکە و ساوا 
بووین کە پاشان فەراقە و هەراشتتر دەبین، هەڵبەتە دەکرێت گەورەبوونى قەبارەى 
لەش پاڵەستۆى خۆى لەسەر قوومات و بێشکەو سندووق و قەفەزو تابووتەکە 

کات، بەاڵم رۆحى کڵۆڵ وا لەوێدا بەندەو گەشە و خەونبین و ئازادتر نابێت دروست ب
لەوەى کە بۆى رەسم کراوە، لە ئێستادا زانست قۆناغى دەڵەمەیی و کۆرپەلەیی 
ئەو نۆ مانگەى منداڵدانى دایکیش بە هەند هەڵدەگرێت، لە بارى جەستەیی و 

زەکانى پڕ لە خۆشى و رۆحى دایکەکەوە، بگرە گۆڕانکارى لە پەیوەندییە ئالۆ
ناخۆشى دایکە و باوکە، بێجگە لە فاکتەرى میرات و بۆماوەیی کە بایۆلۆژیا کاریگەرى 

  خۆى لە خوێندا بەجێدێلێت.
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هەرچییەکى ئێمە بە ناوى رەوشت و رێزگرتن لە داب و نەریتى باو و باپیران ناوى 
، کە ئێمە ناویان دەبەین کە دوا جار ئەو مەردمانە دروست دەکات، بە مآ و نێرەوە

دەنێین ژن و پیاوى نۆرماڵ و تەندروست و هۆشمەند و رەوشتپارێز هیچ نیە بێجگە لە 
بەرهەمى لە قالبدراوى ئەو تابووت و بۆکسانە، بەرهەمى درێژخایەنى هەزارەها 
ساڵى داڕزیوى کارگەکانى بەرهەمهێنانى مرۆڤى یەک بیچم و چەهرە و رۆح، 

ان بە ناوى بەها پیرۆزەکانەوە، بە ناوى رەوشتى بەرهەمى غەمگینکردنى مرۆڤەک
ئایدیاڵ کە لە ناوەرۆکدا بەرهەمى چەپاندن و سەرکوتکردن و خنکاندنى هەرچى 
رۆحى جوانپەرستى و ژیاندۆستى و ئارەزووە ئینسانییەکانە. مرۆڤە نۆرماڵەکە لێرەو 

ەکەى خۆیدا هەنووکە بە تەواوى دەردار و بیمارە کە بە خۆى نازانێت لە ناو سندووق
هیچ نیە بێجگە لە تەرمى ناو تابووتێک کە بە تەواوى کرمەرێز بووە، بۆگەنى کردووەو 
ئەخالقێکى درۆزن و ریاکار داغانى کردووە، هەیانە بە خۆیان نازانن، چونکە مردوو 
دەکەوێتە دەرەوەى هەستکردن بە تەندروستى و ناتەندروستى، هەیانە کە زۆرینەن 

ەخۆش و تووڕە و دەمارگیر و مۆن و شەڕانگێزن، بەاڵم پێیان و بە خۆیان دەزانن ن
شەرمە روو لە بیمارستانەکان بکەن، یان سندووقەکانیان بشکێنن و لەو قاوغ و 
قۆزاخەیە بێنە دەرآ کە خنکاندوونى، هۆکارەکەش ترسێکى ئەبەدییە لەوەى کە بۆ 

و گەڕان بە دواى ئەوان دەرەوەى ئەو تابووتانە واتا سەرکێشى و فڕین و ملنەدان 
ژیانێکى دیکەى تازە کە لە رۆحى ئەواندا مایەى هەڕەشەو ئەوپەڕى مەترسییە، 
خودى ئەو ترسەش بەرهەمى مێژووى درێژى دانپێدانەنان و نکوڵیکردنە لە بوونى 
ژیانێکى جیاواز و جوانتر لە دەرەوەى تابووتەکان و بۆکسەکان، خۆ گێلکردن لەوەى کە 

ستریا و شیزۆفرینیایەکى دەستەجەمعى بوون دەبێتە ماک هەر هەمووان دوچارى هی
و خەسڵەتێکى هەمیشەیی، مادامەکێ هەمووان لە من دەچن و منیش سایلى 
ئەوان ئاسوودەم بەوەى کە لە ناو گۆڕەکەم نەیەمە دەرەوە، لەوەدا بێئاگا لە خۆمان 

ن نامۆ و ئەزموونێکى وێرانکەر پیادە دەکەین کە بە رۆح و بوونى راستەقینەى خۆما
بێگانەمان دەکات، دواتر کە من و تۆ بە خۆمان بێگانە بووین، لە ئاکامدا بە یەکدى 

 بێگانە و نامۆ دەبین کە ئەوەیان رێک ئێستاکەی هەموومانە.

کەم کەسانێک ماون کە گومانکار و کینەباز و ریاکار و دەمامکدار نەبن بەرامبەر  
لە کۆتاییدا هەستکردن بەوەی کە لە  یەکدى، مۆن و دڕدۆنگ و لە ناو خۆدا خنکاو.

رووکەشدا هیچ کەموکوڕى و غەوشێکمان نیە الى هەموومان دەبێتەوە بەوەى 
ئاسوودەگى درۆزنانە مەستمان بکات و خۆمان بە کەسانى نۆرماڵ بزانین، گەر 
کەسانێکیش هەبن گومان لەو دۆخە ناسروشتییە بکەن، هەر زوو رەوشت و نۆرمى 

یان لێدەکات زاتى ئەوە نەکەن گومان بکەن و ناقایل بن، بۆ باوى کۆمەاڵیەتى وا
ئەوەش سەدەها بڕ و بیانوو هەن، هەر لەبەر ئەوەشە الى ئێمە لەسەر ئاستى 
رامیارى و کۆمەاڵیەتى هاوچەشنى و لێکچوون و رۆحى مێگەلگەرا بەرکەماڵە نەک 

بێتە دەرەوە و گومان و جیاوازى و پرسیار و تاکڕەوى. کەواتە ئەوەى لە تابووتەکە 
خۆى جیا بکاتەوە، نامۆ و تەنیا دەکەوێت، خێڵ و بنەماڵە و حیزب و تەکیە و خانەقا و 
هەر هەموو دامەزراوە سیاسى و کۆمەالیەتى و ئایینییەکان لەو کەسە یاخى و 
هەڵەتە و تاکڕەوانە دەترسێن، کە لە ئاکامدا بەرەى دژ هەموو هێزە مادى و 

ەوەى ئەو چەمووش و بەلەسە و لە ڕێالدەرانە ڕاو بکەن و رۆحییەکان دەخەنە گەڕ بۆ ئ
پاشان ڕامیان بکەنەوە، هەمیشە پێکهاتە و سیستمى ئەخالقى سیاسی و 
کۆمەاڵیەتى باو و دەقگرتوو کە زۆر جار یاسا و رێساى نووسراو و نەنووسراوى هەیە 

لە  پێیان ئەستەمە کەمترین ژمارە لە خەڵکانێک دروست بن کە خولیاى فڕین بن
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بەرزایی، لە دەرەوەى پۆلە مەلە نزم فڕیوەکان، لە ڕانەکە وەک بزنە شێتەکان لە 
راستەڕێ البدەن و بچنە دەرآ و حەز بە گیاى حەرام بکەن، ئەوانەى لە دەرەوەى 
بۆکس و تابووتەکان بژین دەکەونە ناو دوو جۆر پۆلبەندى: شێتەکان و بەدکارەکان، 

دکار بن، بە هەمان پێوودانگ مەرج نیە هەموو چونکە مەرج نیە هەموو شێتەکان بە
بەدکارێکیش شێت بێت، کە بە هەموو بارێکدا نامۆیی دەبێت بە خەسڵەتى 
سەرەکى ئەو رۆحە کێوییانە کە پتر لەو کەسانە دەچن کە گەڕ و گول و تالوەى 
دەردى پیس و تیراوە بووبن و تەرە و دوورەپەرێز و ئافەرۆز مابێتنەوە، مێژووى 

تى تۆمارێکى دەوڵەمەندى هەیە لە ناوى ئەو زاتانە کە لە الیەن مرۆڤایە
کۆمەڵگاکانى خۆیانەوە جۆرەها سزا و ئەشکەنجەی رۆحى و جەستەییان چەشتووە، 
بە مێ و نێرەوە، زیندان و قەنارە و شاربەدەرکردن و مۆرى شێتبوون دوا چارەنووسیان 

ووف و زانا و دانا و نووسەر و بووە، لە ناو ئەو بازنەیەدا سەدەها بیریار و فەیلەس
هونەرمەندى یاخى و دنەدەر و هارى تێکەوتووە کە بە دواى مرۆڤێکى تازەدا گەڕاون و 
بڕوایان بەوە هەبووە ژیان وا لە شوێنێکى دیکەیە، لە پالڕ هەزارەها شەهیدى گومناو 
و کەسنەناس، چونکە ناکرێت هەموو یاخى و دژەباوەکان بەهرەمەندى ناسراوى ناو 
جیهانى فیکر و هونەر و ئەدەب و زانست بووبن، لە هەڵگەڕانەوە و یەکەمین 
راپەرینى کۆیلەکانى سەردەمى رۆمانییەکان، سەدەها کۆیلەى یاخى هەبوون، 

 کەچى ئێمە بە تەنها ناوى 'سپارتاگوس' دەناسین کە پێشەنگى کاروانەکە بوو.

سروشتى یان ئاسایی  کورتەى دەنگ و باس ئەوەیە کە دۆخى مرۆڤى نۆرماڵ کە بە
ناسراوە بۆ خۆى دۆخى نامۆبوونە، خامۆشى و مردەڵى و خۆش خەوتنە، مەستبوون 

بێ هۆش و گۆشى و دابڕ لە رۆحى گەڕۆک و سۆراغکردنە، باوەشکردنە بە     و 
کۆن و ترسانە لە تازە، روو لە ئاسمانە بۆ ئەستێرە ژماردن و بێئاگا لە جۆگەلەکانى 

دەڕژێن، بە ناوى عەقڵزەدەیی و زاڵبوون بەسەر سروشتدا  خوێن کە لەبەر پێیانى
خۆى و مرۆڤ و دارو درەخت و سەوزایی و مەل و ماسى و گیاندارەکانى وێران و قڕ 
کردووە، هەوا و خاک و ئاوى پیس کردووە، هەر بۆیە هەنووکە گومانکردن لەو 

ۆ خۆى عەقڵەى شێتى بە دواوەیە، یان ملهوڕى و گەوجبوون سەرچاوەکەیەتى، ب
وایکردووە رێز لە هەموو شێتەکانى سەرزەمین بگرین، لە یەکەمین مرۆڤى شێتەوە 
تا دوا شێتى ناو کوچەکانى خۆمان، هیچ نەبێت بە ناوى عەقڵ و خودا و مارکس ــ 
ەوە دونیا خاپوور ناکەن. مەرجە لێرەدا ستایشى 'میشیل فوکۆ' بکرێت لەمەڕ 

رۆژئاوا کە بەڵگەیە بەوەى خودى عەقڵ  هەڵدانەوەى الپەڕەکانى مێژووى شێتى لە
بۆ خۆى سەرچاوەى کارەساتە گەورەکان بووە نەک شێتى، ناچارین رستە 
بەناوەکەى 'ئارسەر میلەر' ى شانۆنووسى ئەمریکى بە یادى خۆمان بێنینەوە کە 

 دەڵێت، ' تەنها شوێنێک لە ئەمریکادا کە بە پاکى خۆى مابێتەوە شێتخانەکانە..!'

 


