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ژیانی سوقرات

لەبارەی ژیانی سوقراتەوە جگە لە شتێكی كەم، زانیاریەكی وا لە بارەیەوە 

نازانین، سوقرات لە ئەسینا و لە ساڵی 469 پ.ز لە دایك بووە، باوكی پەیكەرتاش 

بووە و دایكیشی مامان بووە، لە سەردەمی الویەتیدا پەیوەندیكردووە بە سوپاوە، 

و بەهۆی ئازایەتی و بەتواناییەوە زۆر چاوی لەسەر بووە.

دوای ئەوەی تەمەنی گەیشتە پەنجا ساڵی)كزانتیبی( هێناو سۆزداریەكەی 

دایك.  یان  ماڵەوە،  ژنی  بە  ك��ردی  توندوتیژیەكەشی  هاوسەرو  بە  ك��ردی 

كە  بڵێت  بەناوبانگەكەی  وتە  ،كە  كرد  سوقرات  لە  وای  شیڕەكانی  ه��اوارو 

ژنهێناندا  لە  ئەگەر  بهێنە  ژن  دەیڵێنەوە”كوڕەكەم  نەوە  دوای  نەوە  ب��ەردەوام 

سەركەوتوو  ئەگەر  بەاڵم  دەبەیتەسەر،  ژیان  بەخۆشی  ئەوا  سەركەوتوبوویت، 

فەلسەفە  چیرۆكی  نوسینی  لە  دیورانت)1(  فەیلەسوف”ویل  دەبیتە  نەبوویت، 

بە  پشتبەستن  بە  بدەین  حوكم  بۆمانكرا  دەڵێت:”ئەگەر  سوقراتەوە  لەبارەی 

“سوقرات  دەڵێن  گەیشتووە  پێمان  كۆن  نەحتی  لە  ینویی)النحفی(كە  پەیكەری 

بووە و دەم و  ڕووت��اوە  ب��ووە( سەری  ناشرین  ب��ووە)زۆر  ب��ەدوور  لە جوانی 

زۆر  لوتی  و  بوون  دەرپەڕیوو  زەقی  چاوەكانی  بووە،  ناقۆاڵ  و  قۆقز  چاوی 

گەورەو پان بووە، سەری ڕوت و گەورە بووە، ئەگەر جارێكی تر سەیری سەری 

بكەینەوە، ئەوە دەبینین كە مرۆڤێكی میهرەبان و ئاسایی بووە و لە ڕێگەی ئەو 

بەردە غەشیمەوە ئەوەش وای لەم بیرمەندە سۆزدارە كرد ، كە ببێتە مامۆستاو 

لەبارەوە  كەمی  زۆر  شتێكی  تەنها  ڕابكێشێت،  خۆی  بۆالی  ئەسینا  گەنجانی 

زیاتر ب                                                                                                                                       لەوە  زۆر  سۆزو خۆشەویستیەكی  خاوەن  كە  دەزانین  ئەوە  دەزانین، 
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ووە لەوەی كە الی ئەفالتونی ئەرستۆكراتی، یان ئەرستۆی زانا دەبینین.

بەردەوام  و  پێ  لەسەر  پێاڵو  و  ناشرین  كەسێكی  ساڵدا   23 درێژای  بە 

جلێكی چڵكن و پیسی لەبەردەكردو بەناو بازاڕ بە شێوەیەكی ناڕێك دەڕۆیشت، 

گوێی بە هیچ نەدەدا، كۆمەڵێك گەنجی لە خۆی كۆدەكردەوە، بە تایبەتی الوە 

ڕۆشنبیرەكان و بەدەم پیاسەوە قسەی بۆ دەكردن، تاوەكو سوچە تاریكەكانی الی 

پەرستگاكەو داوای لێدەكردن گوزارشتەكانیان دیاریبكەن. ئەوانەی كە دەورەیاندا 

دەستی یارمەتیان بۆ درێژكرد، تاوەكو فەلسەفەی ئەوروپی دابهێنێت، لەناویشیاندا 

شیكاری  كە  ئەوانەی  سبیادیس،  و  ئەفالتون  وەك  هەبوون  دەوڵەمەند  الوی 

ئەمانەشدا سۆسیالەكان  لەناو  بۆ دیموكراسی دەكرد، هەروەها  گەرم و گوڕیان 

هەبوون لەوانە)ئەنتیستنیس( و ئەوانەی كە موعجیب بوون بە مامۆستای الموبالی، 

ئەم هەژاریەیان كردە ئاین و جگە لەوەش لەناویاندا كەسی ئاژاوەگێڕ هەبوون 

بەندەی  مرۆڤی سادەو  كە  لە جیهانێك هەبوو  تەماعی  كە  وەك)كاریسنبووس( 

لێنەبێت، بەڵكو دەبێت هەموویان ئازادبن وەك سوقرات، هەروەها بۆ وێنەیەك 

كە غەم و خەفەت كاریتێنەكات

لەگەڵ هەستنەكردنمان بە ژیانی ئەم فەیلەسوفە گەورەیە، دەتوانین لە 

ڕێگەی ئەو زانیارییە دەگمەنەی كە پێیگەیشتوین، دەتوانین بەڕاستی بەو كەسانەی 

دابنێین كە ژیانی لە پێناو ئەنجامی عیرفانی و بنەماكانی باڵوكردنەوەی حەق و 

لەناوخۆیدا لە بەها  ئاڕاستەیەوە كە كارلێكدەكات  دادپەروەری و یەكسانی لەو 

چاكەكانەوە دەیكاتە)4( دیاری مرۆڤایەتی، مژدە دەداتە تاكەكانی مرۆڤایەتی بە 

بەهای باشە لەپێناو دژایەتی كردنی گەندەڵی و الدان و تاریكی

گومانی تێدا نییە سوقرات ئەو حەكیمە رەبانیەی كە زۆر پەیوەست بوو 

بە ئیمانەوە لەسەر بنەمای ئاكاری بەرز، لەوتەكانیدا جەختی لەسەر بنچینەی ژیان 

دەكردەوە، و لە سەرەتاوە داوای پێویستیەكانی یەكتایی دەكردەوە و هەرایەكی 

ڕەبانیەتی  و  ئیالهیەت  چەندیەتی  باسی  كە  بیروباوەڕانەی  ئەو  لەسەر  نایەوە 

مەزهەبی  دەركەوتنی  بۆ  النكەی  كە  رەبانیە  حەكیمی  یەكەم  چونكە  دەكرد، 

مەسیحی ئاكاری دروستكرد، و لەسەر مرۆڤی زانای فەرزكرد كە لەگەڵ شەڕدا 

بەشەڕ مامەڵە بكات و هەوڵبدات بۆئەوەی بگاتە ئەوەی كە تاوان بە تاوان بێت 
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و خراپە بە خراپە.

لەسەر  ڕاستی  خۆشەویستی  كە  دادەنرێت  مامۆستا  یەكەم  بە  سوكرات 

مرۆڤ فەرز كرد، نەك بۆئەوەی هیوایەك بێت بۆ هێنانەدی ئامانجەكانی و یان 

بەدەستهێنانی سودێكی خودی، بەڵكو بۆ سیمای ڕاستی و بەرزكردنەوەی كرۆكی 

ڕاستی بێت، بە شێوازێك ئەو مژدەیەی لە قواڵیی دەروندا هەیە لە هەڵچونە 

یەكتاییەكان وا دەكات كە داهێنانی ڕاستی و یەكتایەكی نەمێنێت.

لە  فەیلەسوف  كۆمەڵێك  مامۆستا  یەكەم  سوقراتی  پێش  كە  ئاشكرایە 

منیدیس،  هرقلیگ،  لەوانە)گالیس،  لێهاتووبوون  زۆریش  و  هەبوون  جیهاندا 

 ، ئەمبدوكلیس(  )فیساگۆرس،  وەك  گەورەكانی  فەیلەسوفە  هەروەها  فرینون( 

بەاڵم زۆربەیان زانای فیزیایی بوون و سەرقاڵی چارەسەركردنی كاروباری سروشتی 

و گەردوونی بوون بەدوای ئەو یاسا بوونە مادیەكاندا بوون كە شیاوی پێوانەن 

لەگەڵ كرۆكی ئەمانە.

سوقرات كاری لەسەر مانەوەی خود و بەرهەمی عیرفانی دەكرد و دەیوت 

ئەم كارە زۆر باشە، بەاڵم سەبارەت بە حەكیم و فەیلەسوفە عاقڵەكانەوە بابەتێكی 

گرنگتر هەیە، گرنگیەكی ناكۆتای لە هەموو ئەو درەخت و بەردو حەتتا ئەستێرە 

و كەوكەبەكانی گەردوون، ئەویش عەقڵی مرۆڤ و ماهیەتی مرۆڤایەتیيە ئەوەی 

كە لەوانەیە بۆی بگەڕێتەوە ،پاش ئەوەی كراسەكەی دادەكەنێت ،كە جیهان و 

گەردوون فەسادی)ژاب-داپۆشیوە(، كەواتە پێویستە لەسەرمان ئێمەی بڕیاردەرانی 

البردنی  و  مرۆیی  دەرونی  ماهیەتی  لەسەر  فەلسەفەكانیان  و  گەردوونە  ئەم 

ڕوونبووەوە  بۆمان  ئەگەر  یەقین،  بە  گەیشتن  و  گریمانەكان  لەسەر  دەمامك 

كە مرۆڤەكان باسی دادوەری دەكەن، پێویستە لەسەرمان بە لەسەرخۆیی و بە 

تێڕامانەوە لێیان بپرسین كە ئەو دادوەرییە چیە كە لێیدەگەڕێن؟ ئامانجیان لەو 

گوتە پەتیە عەقڵیە چیە كە پێوەی پەیوەستن، لەم ڕوانگەیەوە بەرەو دۆزی ژیان 

و مردن دەڕوات؟ ئایا مەبەستیان چییە لەو وشانە، شەرەف، ئاكاریەت، فەزیلەو 

خۆشەویستی نیشتمان؟ مەبەستیان چیە لە دەستەواژەی خود ؟ 

پرسە  جۆرە  ئەم  ڕێگەی  لە  سوقرات  كە  وایدەبینێت  دیورانت)2(  ویل 

ئاكاری و سایكۆلۆژیانەوە حەزی لە مامەڵەكردن بێت، بەاڵم ئەوانەی كە پەیوەستن 
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بەم بۆچونەی سوقراتەوەو بە شوێن ئەوەوە بوون كە پێناسەیەكی وردو ڕاست 

پێشكەش بكەن لەگەڵ بیرێكی بێگەردا، ئەوانە ڕێگریان كرد لەوانەی شتیان دەوت 

بخەنەڕوو،  وەاڵم  كە  لەوەی  دەكرا،  زۆرتر  استفساراتی  پێشنیاری  زیاتر  بەوەی 

چونكە ئەمە وادەكات كە بیری مرۆڤ زۆر سەرقاڵ بێت لەوەی پێشتر لەسەری 

بووە، لەگەڵ ئەوەشدا سوقرات دوو وەاڵمی زۆر دیاریكراوی بۆ فەلسەفە دانا 

بەتایبەتی بۆ ئەو پرسیارانەی كە لە پرسیارە گرانەكانن، ئەوانە وەاڵمێكن ئەوەندەی 

بریتین لە واتای فەزیلەت؟

لێرەدا باسێك نییە گرنگتر بێت لەمانە لە ڕۆڵەكانی ئەو نەوەی ئەسینا. 

نوخبە  ئەم  لە ساتەكانی دڵ  لە ساتێك  لەناوبرد،  باوەڕیان  سۆسفستاییەكان كە 

تا  مەبەستدار  ئاكاری  ئەولمب  و شەریعەتی  ئالیهەتی  بە  گەشاندەوە  گەنجەی 

ئاستێكی زۆر وەك لە ڕۆژانی ڕابردوودا. لە قبوڵكردنی و تەسدیقكردنی.

گەلی  كۆنترۆڵی  كە  مەترسیەی  ئەو  بەسەر  سەركەوتن  بۆ  هەوڵدان 

شوێنەكاندا  هەموو  لە  كە  جۆراوجۆرەی  گرنگە  هێزە  لەو  كردووە،  بەتەواوی 

دابەشكراوە، ئاشكراشە هۆكارێك نییە وەاڵمدانەوەی هەبێت تەنها ئەوە نەبێت 

و  النەدات  یاسا  لە  كارەكانیدا  لە  بەمەرجێك  بیكات،  دەیەوێت  ئەوەی  مرۆڤ 

ئەمەش وایكرد تاكیەتی جیایی)هەڵوەشاوە( لەناو كۆمەڵگای ئەسینادا زیادكرد.

ببێتە  لەوانەیە  بڕیار  وتەو  كام  دەوڵەتەوە،  بە  پەیوەستە  كە  ئەوەی 

پێكیهێناوە،  سۆز  و  رێبەریدەكات  غەوغا  كە  دیموكراسیەی  لەو  گاڵتەجاڕترین 

حكومەتیش پەیوەستە بە كۆمەڵگەی خاوەن مشتومڕەوە ئەوەشی گرنگی پێدەدرێت 

خێراكردن و دابڕینی ڕابەرە سەربازیەكان و لە سێدارەدانیانە، لەو دەستنیشانكردنە 

ناخۆكوژیە بەپێ  ئەبجەدی و لە جوتیارو بازرگانە خراپەكانەوە، و ئەندامان لە 

دادگای بااڵ لە واڵتدا؟ چۆن دەتوانرێت گەشەی ئاكاری نوێ و سروشتی لە ئەسینا 

بكرێت، ئەی چۆن دەتوانرێت دەوڵەت ڕزگار بكرێت؟

لێواری مەرگ و  بەرەو  نا  بە سوقراتەوە  پاڵی  پرسیارانە  ئەم  بۆ  وەاڵم 

لە باوەشكردنی خلود)3(هاوواڵتیە بە تەمەنەكان خەاڵتیان دەكرد ئەگەر هەوڵی 

هەرچەندە  بدایە،  جۆربەجۆرەكانی  خواوەندە  بۆ  كۆنی  ب��اوەڕی  گەڕانەوەی 

ڕابەرایەتی كۆمەڵێك خەڵكی ئازادی جۆراوجۆری بوارەكانی دەكرد و داوایلێكردن 
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بە پێشكەشكردنی شتە نزیكەكانیان ئەمە دووەم بۆ خواوەندی باوباپیرانیان. لەگەڵ 

ئەوەی سوقرات هەستی بەوە دەكرد ،كە ئەم كارە وەك سیاسەتێكی خۆكوژی 

دواكەوتەیی،  بۆ  واتا  و  دواوەوە  بۆ  پێشكەوتنێكە  و وەك  نییە  و هیوای  وایە 

گەیشتن بە وشكانیەكانی گۆڕەكان نەك بەسەریاندا تێپەڕین.

باوەڕی بە یەك خوای خۆی  تایبەتی هەبوو،  ئاینی  باوەڕێكی  سوقرات 

هەبوو، هیواخوازبوو كە بە شێوازێكی )متەوازیع( سادە بەوەی مردن بە تەواوی 

تەركیزی  بەردەوام،  بەهێزی  ئاكاری  شەریعەتی  دەزانێت  بەاڵم  نابات،  لەناوی 

ناخاتەسەر الهوتیەكی گومانی تا ئاستێك گومانی لە كارەكانی هەبێت.

دابنێت،  مۆرال  ئاكاری  دەسەاڵتێكی  هەبێت  پیاودا  توانای  لە  ئەگەر 

ڕاستیەكەی  ڕاستە،  مولحید  بە  سەبارەت  ئاینی،  عەقیدەی  لە  ڕەها  مۆڕاڵیەكی 

گەنجاوە بۆ الواهیت بێت و بڕوات بێئەوەی كۆنكرێتی و ڕەهایی ئاكار لەدەست 

بدات و كەوا لە خەڵكی دەكات خاوەن ئیرادەیەكی بەهێز بێت لە كۆمەڵگەدا.

حكمەت،  واتا  فەزیلە  هەروەها  زیرەكی،  واتا  نمونە  بۆ  چاكە،  ئەگەر 

ڕوونی  بە  كە  بكەن  ڕێنوێنیان  و  فێربكەن  خەڵكی  هەبێت  توانایاندا  لە  ئەگەر 

بەرژەوەندیەكانی خۆیان ببینن. و سەیری ئامانج و كردارە دورەكانیان بكەن، و 

حەزەكانیان پۆلێن بكەن و پاكیان بكەنەوە لە ئاژاوەی جێگیری خود. لەوانەیە 

ئەمە باوەڕ بە مرۆڤی ڕۆشنبیری سۆفستایی بێنێت كە پشت بە نەزانی دەبەستێت 

لەوانەیە  دەرەكی  چاودێری  لەسەر  رەتكراو  دوبارەی  و  ئەدەبی  سااڵنی  لەسەر 

نەبێت جگە  شتێك  بێالیەن  خەونی  بێت،  گومڕاییەك  هەڵەو  تاوانێك،  هەموو 

لە بێعەقڵی؟ پێویستە لەسەر مرۆڤی زیرەك ملمالنێ  توندە خودیەكان كە لەسەر 

پێویستە، بەاڵم بە دڵنیایەوە دەتوانرێت كۆنترۆڵی بكرێت بە شێوەیەكی  نەزان 

باشتر لەوە و الدان لەو چاولێكەریەو كەمتر بەكارهێنانەوەی لە كۆمەڵگەی یەساس 

یە زیرەكی –كۆمەڵگەیە كە دەگەڕێتەوە بۆ تاك لە دەسەاڵتە فراوانەكان زیاتر 

لەوەی كە لێوەردەگرێت، لە ئازادی كۆت سودی هەموو مرۆڤێك لە ڕەوشتی 

كۆمەاڵیەتی پەتی و جێگیر لەسەر پەیمان تەواو دەكات، لێرەشدا پێویستی بە هیچ 

شتێك نییە جگە لە ئاماژەیەك بۆ بیمەی ئاشتی و ڕژێم و نیازپاكی.

بەاڵم ئەگەر حكومەت فەوزاو لە ڕوانگەی عەقڵەوە ڕەفزكرابێت، ئەگەر 



8

حوكم بكات بەبێ  هاوكاری، فەرمان دەكەن بەبێ  ئەوەی كارێك بكەن، ئیدی 

چۆن بتوانین خەڵكی قەناعەت پێبكەین لە دەوڵەتێكی وادا كە ملكەچی یاسا و لە 

چوارچێوەی بازنەیەكی باشی گشتی بەسودابن؟

بەو زۆر  ناتوانێت سەبارەت  كارێكە خەڵكی  ئیدارەی دەوڵەت  بێگومان 

ڕێگەكەی  كە  بیرێك  هەیە،  درشت  وردو  بیری  بە  پێویستی  كار  ببن،  زیرەك 

دووچاری كۆسپ و دەربەست نەبێتەوە. ئەی چۆن دەتوانرێت كۆمەڵگە ڕزگار 

كەسیان حكمەتیان  باشترین  ئەگەر  دەبێت،  بەهێز  كۆمەڵگە  ،یان چۆن  بكرێت 

پێشكەش نەكات؟

حیزبی  پەرچەكرداری  سەیری  خەیاڵیەوە  چاوێكی  بە  هەوڵماندا  ئەگەر 

گەلی لە ئەسینا بكەین لەسەر ئەم ئەنجیلە ئەرستۆكراتیە كە لەو كاتەوەی شەڕ 

دەستیپێكرد،  گوایە وەاڵمی هەموو ڕەخنەیەك دەداتەوە، لەو كاتەوە كەمینەی 

هەستەكانی)  لە  با  دەدەن،  شۆڕش  هێنانەدی  بۆ  هەوڵ  ڕۆشنبیر  دەوڵەمەندو 

بوو.  سوقرات  قوتابی  كوڕەكەی  كە  دیموكراسی  گەورەی  ڕابەرو  ئانیتۆس(ی 

باوباپیرانی خۆی هەڵگەڕایەوە و بە  بڕوانین یان وردبینەوە، كە لە خواوەندی 

شێوەیەكی گاڵتەجاڕی بە ڕوویدا پێكەنین، ئەرستۆڤانس چاوەڕێی ئەنجامێكی لەم 

شێوەیەی نەدەكرد، بە گۆڕین و سەرنجڕاكێشان و جوانی  بە سیمایەك بۆ شتە 

گرانبەها كۆنەكان بە زیرەكی دەستەواژەو هیچی تر.

و  دەجەنگا  بەرەكانیدا  لە  خەڵكی  و  هەڵگیرسا  شۆڕش  ئاگری  كاتێك 

دیموكراسی  كاتێكیش  م��ردن،  تا  بوو  شەڕێك  دەك��ەن،  دژایەتی  هەندێكیش 

خۆی  كارەكانی  لەسەر  دراو  سوقرات  چارەنووسی  لەسەر  بڕیار  سەركەوت، 

هەرچەندە  بوو،  )شۆڕشگێڕ(  حیزبێكی  عەقاڵنی  ڕابەری  چونكە  بوو،  بەردەوام 

سوقرات  دەرك��ەوت،  ئاشتی  و  ئاسایش  بە  خۆشەویست  كەسێكی  وەك  خۆی 

سەرچاوەی فەلسەفەی ئەرستۆكراتی ناحەز بوو سوقرات  ئەو كاتە تێكدەر بوو بۆ 

كاتی زۆر بەكاربردن لە  مشتومڕو گفتوگۆدا، چونكە)ئاینتۆس، میلیتۆس( دەڵێت 

نوسیویەتی  سوقرات  لەسەر  كە  نوسینەكانیدا  لە  بمرێت()4(  سوقرات  )پێویستە 

سێدارەدانی  لە  سزای  و  مولحدی،  بە  تاوانبارە  كە  دێنێتەوە،  ئەوە  بەڵگەی 

مردنی  دوای  بوو،  دەستەوەستاو  چی  ئەگەر  خوارد  ژەهری  سەپاند،  بەسەردا 
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چەندین گێڕانەوەی جیاواز لەسەر ژیان و كارو هەڵسوكەوتی خرانە ڕوو، لەگەڵ 

بیری  ئەوەی  لەگەڵ  دەكرد،  بۆ  بانگەشەی  كە  عەقاڵنیەكەی  فەلسەفە  ماهیەتی 

بكاتەوە،  باڵو  عیرفانیەكەی  فەلسەفە  و  بۆچوون  بیرو  كە  نەدەكردەوە،  لەوە 

بەناوبانگترین گێڕانەوە لەالیەن سێ  خوێندكاریەوە گێڕراوەتەوە كە لەگەڵی بوون 

و كردوویانەتە سەرچاوەی بیری و هەوڵدان بۆ چاكسازی دەوڵەت و كۆمەڵگە و 

ئاین كە خەڵكی ئەسینا بۆیان مابوویەوە لە باوباپیرانیانەوە.

ئەو سێ  قوتابیەش)ئەرستۆفانس، ئەفاڵتون، ئەكسانوفون(كە سودێكی زۆریان 

لەسەر زانستی عەقاڵنی سوقرات وەرگرتبوو، ئەرستۆفانس شاعیرێكی)ڕەخنەگری 

شانۆ( هەزەلی بوو،لەسەر شانۆ چەندین جۆری ئاكاری خەڵكی لە چوارچێوەی 

شانۆدا دەخستەڕوو، یەكێك لە شانۆكانی تایبەت كرد بە سوكراتی مامۆستایەوەو 

تێیدا وەك یەكێك لە سۆفستاییەكان دەیخاتە ڕوو، ئەفالتونی خوێندكاری دووەمیش 

فەیلەسوفێكی دەستڕەنگین بوو كتێبەكانی تایبەت كرد بە دیالۆگ و لە پشتیەوە 

وێنەی سوقرات هەیەو بیرەكانی دەخاتە ڕوو، لەگەڵ خستنە سەری ئەوەی كە 

ببێتە نمونەیەكی  پێببەخشێت و  خۆی دەیەوێت بۆ ئەوەی وێنەیەكی زیندووی 

یادەوەریەكانی)مژكرات(  بوو،  فەیلەسوف  ئەدیبێكی  ئەكسانوفون  بەاڵم  زیندوو، 

بەردەممان  ڕێگەی  كە  نادۆزینەوە،  ڕاستەقینە  پەندێكی  كۆكردەوەو  سوقراتی 

ڕووناك بكاتەوە بۆ تەواوكردنی زانیاریە تەواوەكان و بەخشینی ڕوناكی لەسەر 

تا  ناوبانگی  شێوەیەك  بە  زەقكردوەتەوە  تێدا  سادەیی  فەیلەسوفە.  ئەم  ژیانی 

ئەوەی  و  پیشاندەدا  خراپی  ڕادەی��ەك  تا  وێنەیەكی  و  پێگەیاند  نزم  ئاستێكی 

لێكدەدایەوە كە سوقرات لە مەترسیدا بووە.

بە  پشت  كە  ئەفالتون  گێڕانەوەی  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  مەترسیە  ئ��ەم 

زیادەڕۆییەكی بەریئی دەبەستێت، ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ نوسیراوە سەرەتاییەكانی 

سەدەی سوقرات، لەسەرو ئەمانەشەوە هەندێ  ئاماژەی ئەرستۆیی ڕاشكاو دەخاتە 

سەر، كە مەزهەبی سوقرات و فەلسەفەی عیرفانیمان بۆ وێنا دەكات.ئەوەی كە 

جێگەی مشتومڕ نییە ئەوەیە، كە سوقرات حەزەكەی لە تەمەنی پێشوەختدا لە 

سەرچاوەی فەلسەفەدا دەركەوت، ئەمەش لەژێر كاریگەری فیساگۆرسی و ئورفی 

لە ئەسینادا. بەردەوام عەقڵ و بیری بەهۆیەوە دەكرایەوە و فەلسەفەی بەوە 
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دەناسی كە فەلسەفە تەواوكاری زانستە لە پێناو تەواوكردنی كاردا، لە ڕوانگەی 

مەنهەجێك  بۆئەوەی،  وەرگرت،  سۆفستاییەكان  مەنهەجی  لە  سودی  عەقڵیەوە 

بیركاریدا  و  سروشت  لە  كاری  بڕەوێنێتەوە،  گومانەكان  و  بنیادبنێت  خۆی  بۆ 

دەكرد، بەاڵم تێیدا قوڵ نەدەبویەوە، ئەویش بەهۆی بوونی جیاوازی لە نێوان 

سروشتیەكاندا وڕەزامەندبوون بەوەی كە زانست بریتییە لە زانستی دەرونناسی لە 

پێناو پێوانەكردنی، و گواستنەوەی لە ئاستی هەستان بە هێز بۆ ئاستی هەستان 

لە  كە  وتەیەی  ئەو  عیرفانیەوە،  زانستی  و  عەقڵی  ڕێگەی سودی  لە  كردار  بە 

ڕوانگەی  لە  و  بناسە”  خۆتەوە  ڕێگەی  لە  خۆت  خوێندیەوە”  دلف  پەرستگای 

بەهێزی  جەستەی  لە  زۆری  سەردەكەوت،  توندیدا  مەزاجی  بەسەر  ئاكاریەوە 

دەكرد بۆ ئەوەی ملكەچی عەقڵ بێت.

كاتێكیش بەپێی ئەو تەركیزكردنەوە لە بیرەكانی ناخی، كە كارلێكیانكردبوو 

كە  فەلسەفیەكانیدا  كارە  دەكردلە  هاوكاریان  لەگەڵیدا  ئەسینی  دوو  لەناخیدا، 

سۆفستاییەكان لە ڕوانگەی ئەدەبی و ئاكاری و كۆمەاڵیەتیەوە پێی كاریگەربوون. 

ئەسینیەكان پێیڕازیبوون سەرەڕای دروستكردنی دەمامك و پێكهێنانی سیما، بە 

سەرقاڵی  بوو،  ئاسان  زۆر  شێوازی  ،هەروەها  بوون  سەرسام  ڕەوانەكانی  قسە 

نەبوو،  دیاریكراوی  فەلسەفی  قوتابخانەیەكی  سوقرات  بوو،  مشتومڕ  گفتوگۆو 

بەڵكو لەگەڵ خەڵكیدا لەو شوێنەدا كۆدەبوونەوە ،كە ڕێدەكەوتن و هەرلەوێدا 

وتارو گفتوگۆو مشتومڕی لەسەر هەندێ  لێكدانەوەی ئەنجامی شیعریی دەكرد، 

لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا زنجیرەیەكی تایبەتی هەبوو لە دەوری ئەو خوێندكارانەی 

سودیان وەرگرتبوو كیشابوو، لەوانەش ئەسینیەكان ، هەروەها خەڵكی دەرەوەش 

كە جاربەجار سەردانی ئەسینایان دەكرد گوێیان لێدەگرت، هەروەها خوێندكارە 

نوێیەكانی كە سەرقاڵی عیرفانی بوون، لەگەڵ ئەمەی هەیان بوو ناسرابوون بە 

الیەنگریان بۆ خوێندنگەی تر.

سۆفستاییەكان  كە  بكات  گەنجانە  ئەو  بۆ  قسە  حەزیدەكرد  سوقرات 

كارەكانیان خراپكردبوو چاك بكاتەوە، و ڕێنویان بكات بۆ مەسەلە حەق و چاكەو 

جوانەكان، بۆئەوەی ئامادە بكرێن بۆ واڵت لە ئایندەدا و بەوهۆیەشەوە واڵت 

بگەشێتەوە، باسی لەوە كرد ئەگەر یەكێك لە خوێندكارە كاهنە كچەكان)دلف( 
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ناگق بوو بە سروشتی ئۆپۆلۆن، ئەگەر یەكێك هەبێت لە سوقرات دادوەرتر بێت، 

وەاڵمەكەی بە نەگەتیڤ دایەوە، سوقرات سەری لەوە سوڕما، چونكە لە خودی 

خۆیدا هیچ شتێكی لەبارەی فەلسەفەوە نەدەبینی. سوقرات دەیویست مەبەستی 

خوداوەند بزانێت، بۆیە تاقیكردنەوەی بە شاعیرەكان و وتاربێژەكان و هونەرمەند 

و سیاسیەكان دەكرد، بۆ ئەوەی دڵنیا بێت كە ئایا حكمەت و  مەعریفەیان هەیە 

یان نا؟ لە كۆڕو كۆبونەوەكاندا لێیانی دەپرسین چی لەبارەی زانستەوە دەزانن 

و پێیانوابوو كە شتێكی وا نازانن و ئەوەی دەریدەكەن و باڵویدەكەنەوە تەنها 

تەخمینكردنە، یان ئیلهامی خواوەند و هەردووكیشیان پێچەوانەی زانستن.

لە ئەنجامی ئەم تاقیكردنەوەیە ئەوە ڕوونبوویەوە كە مورادی خواوەند 

نەزان  بەاڵم  نەزانینی،  بە  وەستاوە  زانستەكەی  لەسەر  كە حكمەتەكەی  ئەوەیە 

تێپەڕی كە فەلسەفە  لە كارەكەیدا  پێیدەڵێن زانست، ئەوەش  ئەوەی گۆڕی كە 

پێشكەش بكات بەبێ  نرخ و بەها، ئەو پێیوابوو ئەمانەتی ئاسمانی لە گەردنیدایەو 

بە  ڕازیبوون  و  بە خۆڕایی  و  گشتی  بەڕێزی  بە  جێبەجێیبكات، خواش  دەبێت 

هەژاری دروستیكردووە و حەزی لە چێژی دنیایە بۆ ئەوەی پەیامەكەی بگەیەنێت. 

بەشداری  و  بووە  ئازا  سەربازێكی  ڕاستگۆو  نیشتمانپەروەرێكی  ئەمەشدا  لەپاڵ 

ساڵی  لە  دووەمیشیان   ،429 بۆ   342 ساڵی  لە  یەكەمیان  كردووە،  شەڕی  دوو 

422، لە هەموو بۆنەكاندا.... لە یەكێك لە شەڕەكاندا لە مردن ڕزگاری بوو)1(

كەسانوفون لە یەكێكی تردا توشی)قرحە( بوو چووە ئەنجومەنی پیران، بە نەزاهەو 

سەربەخۆیی بیروبۆچوون لە نێوان ئەرستۆكراتیەكان و دیموكراتیەكاندا ناسرابوو، 

چونكە هەڵوێستی دیارو ئاشكرای هەبوو لەسەر حەق و دادوەری و ئامانجداری 

مەترسییەكی توند بوو دوای ئەوەی ماوەی هەڵبژاردنەكەی تەواو بوو گەڕایەوە بۆ 

سەردەمی پێشوی و گەڕان و ڕێنوێنیكردن هەتا گەیشتە )70(ساڵی.

سوقرات و بیری عەقاڵنیی

ئەوەی كە دەیزانین ئەوەیە كە لە ڕێگەی ئەو گفتوگۆ ئەفالتونیانەی كە 

لە فەلسەفە  نوێی  نوسویەتی سوقرات شێوازێكی  ئەفالتونی خوێندكارو هاوەڵی 

هەمانە،  لەسەری  كە  زانیاریەی  ئەو  ڕوناكی  ژێر  لە  دۆزی��ەوە،  عیرفانیەكەیدا 
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قۆناغی  لە  بكات،  داهێنان   و  بووتێڕامان  مەبەستی  سوقرات  بڵێین  دەتوانین 

تێڕاماندا بێعەقڵی بەرهەمدەهێنا، و دژی ئەو بڕیارانە بوو كە لە مشتومڕەكاندا 

دەیبیست، دواتر بە مەبەست كۆمەڵێك پرسیاری دەكرد و بابەتە گوماناویەكەی 

دیاریدەكرد، كە هەموو سود وەرگیراوێك )مستفیدیك( پۆلێن بۆ سودمەنیەكان 

دەكات، بۆ ئەوەی هەڵگەڕێنەوە لە قسەكەیان بۆ قسەی پێویست، بەاڵم بڕوایان 

تەسلیمی نابن و دەیانخاتە دژیەتییەوە و ناچاریاندەكات دان بە نەزانی و بێعەقڵیدا 

بنێن.

یان  نەزانی،  دروستكردنی  لەگەڵ  پرسیار  لە  بریتییە  سوقراتی  تێڕامانی 

زانستی  لە  عەقڵەكانە  كورتكردنەوەی  لەوەش  ئامانج  جیهان.)5(   لە  بێئاكایی 

سۆفستاییەكان كە لەو سەردەمەدا ناسرابوون. و ئامادەكردنی خەڵكی بۆ قبوڵكردنی 

بە  ناسراو  لێهاتویی  بە شێوازی  ئاسانیان دەكات  دواتر سوقرات  ڕاستیەكان، كە 

نهێنی و لەپشت بیرە پێشنیاركراوەكان بۆ مشتومڕو گفتوگۆ.

دوای ئەوەی سوقرات ئامانجەكانی دێتە دی ،پێشنیاری پرسیار دەكات و 

اعترازەكان پێشكەشدەكات بە شێوەیەكی پتەو و ڕێكخەر و لۆجیكی، و ڕێكخراوە 

هەستەكان دەهەژێنێت)6(  ،ئەو كاتە ڕاستیەكان دەردەكەون بە شێوەیەكی ڕوون 

لەبەر  ئاشكرایكردوون  خۆی  خودی  بە  هەوڵەكانی  كە  وایدادەنێت  و  دیار  و 

ئەوە وا هەستدەكەین سوقرات لەم مەبەستەدا دەیەوێت بڵێت پیشەسازی گەل 

سروشتیان  و  بەرهەمدێنێت  كەسەكان  ژمارەی  هەرئەمەش  دەكات،  بەناوبانگ 

دروستدەكات.

فەلسەفەی سوقرات شتێك نییە جگە لەوەی وایدەبینێن ،كە هەموو شتێك 

سروشتی یان ماهیەتی بریتییە لە حەقیقەتەكەی، عەقڵی مرۆڤ دەتوانێت بیزانێت 

سنورداری  بە  ،كە  هەستپێكراوەكانەوە  دەركەوتە  پشت  لە  بكات،  ئاشكرای  و 

گوزارشتی لێدەكات، و مەبەست)غایە(ی زانست دركپێكردنی ماهیەتەكانە، واتە 

پێكهێنانی واتای تەواوی سنوردار.

هەڵێنجان  بە  پشتی  فەلسەفەكەیدا  لە  سوقرات  كە  ئاشكرایە  شتێكی 

دەبەست و دواتریش بە شێوەیەكی پلە بە پلە لە الوەكیەوە دەچێت بۆ ماهیەتی 

هاوبەش لە نێوانیاندا و هەموو گفتوگۆیەك دەگەڕێنێتەوە بۆ سنورێك و ماهیەتێك 
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و دەپرسێت چاك)خیر( چیە و خراپە)شەڕ( چیە، دادوەری چیە و تاوان چیە؟ 

حكمەت و شێتی چین، ئازایەتی و ترسان چیە، تەقواو ئیلحاد چیە......تاد، بۆیە 

هەوڵی دەدا سنورێكی گشتی و سنوردار بۆ وتەو ماناكان دابنێت، هەوڵی دەدا 

ڕەگەزدۆزی و هەمەچەشنی و بۆشتەكان زیادبكات، بۆ ئەوەی ڕێگری لە تێكەڵی 

لە نێوانیاندا بكات، لە كاتێكدا سۆفستاییەكان سودیان لە هاوبەشی كردنی وتەكان 

و قوڵی واتاكان وەردەگرد و ڕایاندەكرد لەو سنورەی كە ئەو تێكەڵكردنە ئاشكرا 

داوایەكی  كە سنوری گشتی  كرد  ئەوەی  داوای  داوای  كەسەكە  یەكەم  دەكات، 

قورس وبە شێوەیەكی هەڵێنجان هانایان بۆ بردووە، لەگەڵ ئەوەی زانست لەسەر 

ئەم دوو كۆمەڵەیە دەبێت: 

 ئاستەكان بە شێوەی هەڵێنجان بەدەستدێنێت، پێوانەكە بە شێوەی ئاستی 

دەكات، فەزلەكەش بەهۆی ئەم دووكارەوە بۆی دەگەڕێتەوە.

بۆ ئەو دۆزینەوەیەی ئاست و ماهیەت كە گەورەترین كاریگەری لەسەر 

ئایندەی فەلسەفە و ڕێڕەوەكەی دانا، بە شێوەیەكی كۆتایی جیاوازی)7( لەنێوان 

بابەتی عەقڵ و بابەتی حسدا كرد، گۆڕانێكی بنەڕەتیان بە گیانی زانست بەخشی، 

چونكە ئەگەر ئاست بە مەرج دابنێین بۆی، ئەوەی لێدەسێننەوە كە كۆمەڵێك 

ماهیەتە، و لە وتەی چەندیەتییەوە گۆڕی بۆ وتەی چۆنیەتی كە سروشتیەكان و 

فیساگۆرسیەكان لەسەری مانەوە، كە بریتییە لە ئامادەبوونی فەلسەفەی ماهیەت، 

كە الی ئەفاڵتون و ئەرستۆ بەرز ڕاگیراوە و كە تێیدا كۆمەڵێك شتی عەقڵی و 

مەعقول دەبینێت.

دوابەدوای ئەوەی سوقرات بەگشتی لە سروشتیات و بیركاری دووركەوتەوە، 

گرنگیدا بە ڕۆچوون لە قواڵیی مرۆڤ)8(، بەهۆی ئەمەشەوە فەلسەفەكەی لە 

تێڕوانینی  ئاكاردا سوڕایەوە، بەهۆی ئەوەی كە گرنگترین شتە كە  چوارچێوەی 

لە  فەلسەفەی  سوقرات  كە  وتەكەی)شیشرۆن(ە  واتای  ئەمەش  لەسەرە،  مرۆڤی 

ئاسمانەوە هێنایە سەرزەوی، واتا تێڕوانینی مرۆڤی لە گەردوون و ڕەگەزەكانەوە 

گواستەوە بۆ دەرونیەتی مرۆڤایەتی، ئاكاریش لە ماهیەتی مرۆڤدا دەسوڕێتەوە، 

لەم بارەوە سوقرات دەڵێت:”مرۆڤ گیان و عەقڵەو كۆنترۆڵی هەستەكان دەكات 

دەرچوون،  عەقڵەوە  لە  كە  دادپەروەریەكان  یاسا  لەگەڵ  دەبات،  بەڕێوەیان  و 
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لە  وێنەیەك  لە  بریتییە  كە  سروشتدا،  ڕاستیەكانی  لەگەڵ  بەراوردكردنیان  و 

ڕێزی  ئەوەی  مرۆڤدا،  دڵی  لە  كێشاوە،  وێنەی  خواوەند  كە  نەنوسراو  یاسای 

یاسا دادوەریەكان بگرێت، ڕێزی عەقڵ و ڕژێمی ئیالهی دەگرێت، هەندێكیش 

سەرپێچیان كرد، بەهۆی ئەوەی هیچ خراپەیەكی نەبوو لە دنیادا، بەاڵم وەرگیراوە 

لە چیرۆكە دادوەریەكان، كە مەحاڵ نییە لە ژیانی داهاتووی مرۆڤ بەردەوام 

بۆ دەركەوت و چاكەی  ماهیەتی  ئەوەی  ڕادەكات،  لە شەڕ  و  چاكەی دەوێت 

ناسی، ئەوە مرۆڤەو دەیەوێت، بەاڵم شەهوانی ئەو پیاوەیە كە خۆی و چاكەكەی 

نەزان دەكات، دروست نییە كە بە دەستی قەستی شەڕ بنێتەوە. لەسەر ئەمەش 

فەزیلەتی زانست و رەزالەتی نەزانییە.

ئەم بیرە سوقراتییە مەزن و یۆتۆپیا چاكەیە بەڵگەی ئەوەیە كە باوەڕی 

سوقرات گەیشتوەتە عەقڵ و خۆشەویستی بۆ چاكەو فەزیلەت. و دووركەوتنەوە 

لە شەڕو رەزالەتی، شتێكی ڕوونە ئەو بیرانەی كە سوقرات لە گفتوگۆكانیدا لەگەڵ 

)ئوتیگۆن( خستونیەتەڕوو، بیرەكانی سوقرات لە ئایندا بەرجەستە دەبن كە ڕەفزی 

ئەوە دەكات كە بڕوا بەوە بكات كە باس لە مەسەلەی شهوانی خواوەندەكان و 

ژنەكانە دەكات، ئەگەر ئەمە ڕاست بێت، ئەوا دین لە بنچینەوە هەرەسدێنێت، 

كامەی  خواوەندەوە)االلهە(و  ڕوانگەی  لە  گونجاوە  كار  كام  نازانین  ئەوە  ئیدی 

گونجاو نییە، یان ئەگەر كارێك الی یەكێكیان باش بێت، مەرج نییە الی ئەوی 

تریان خراپ بێت.

لەالی خۆیەوە سوقرات وایدەبینێت، شتێك نییە جگە لە تەكریمكردنی 

لەگەڵ  سەلەوات  خوێندنی  و  نزیكیەتی  خواوەندی،  دادوەری  بۆ  پاك  ویژدانی 

ئاوێتەكردنی دەروونی رەزیلی ، لەسەر ئەوە سوقرات پێیوایە خواوەند چاودێریمان 

دەكات و ئەوانیش بۆ هەریەكەمان ماهیەتی دیاریكردووە، بڕواو ئیمانی بە خلود 

هەیە، و پێیوایە دەروون و گیان لە جەستەیەكەوە بۆ یەكی دی جیاوازە و پیس و 

گەندەڵ نابێت بە گەندەڵبوونی ، بەڵكو بە مردن لەو بەندیخانەیە ڕزگاری دەبێت 

و دەگەڕێتەوە بۆ پاكی و سروشتی خۆی.

ئەگەر نەڵێین هەمووی، بەشێكی زۆری بیری سوقرات باس لە زەروریەتی 

پاكردنەوەی دەروونی مرۆڤایەتی دەكات؟ ئەمەش لەسەر ئەو بنەمایەی كە لەسەر 
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هێزی كەم وەستاوە، بۆئەوەی فێری بكات و هاوكاری بكات بە عیرفانیەت و 

عەقاڵنیەت بۆ ئەوەی لە ئاستی هێزەوە بیگوازێتەوە بۆ ئاستی كردار ، بۆئەوەی 

خۆشی و میسالی و تەواویەتی ڕەها لە كردارو ڕەوشت و كاری یەكتاپەرستی 

بنەما  لە  بەهێزیەكان  هاوكاریە  لەسەر  دەكات،  دەستەبەر  نەزیهی  و  داماڵێت 

ئاكاریەكان، و ماسكە مرۆییە چاالكەكان لە ژیانی ئاینی و كۆمەاڵیەتی و سیاسی.

ئۆتیگۆن و سوقرات

ئەفالتون  كە  عەقاڵنیەكان  ئەفالتونیە  گفتوگۆ  ،كە  خستەڕوو  ئەوەمان 

دەكات  سوقرات  فەلسەفەیی  میتای  ڕوانینی  بەرجەستەی  وردی  بە  نوسیبوونی 

لەسەر  جەختی  موریدەكانیدا  و  قوتابی  لەناو  ڕەنگیدابوویەوەو  خۆیدا  لە  كە 

دەكرایەوە و گفتوگۆكانی ئۆتیگۆن باس لە چیرۆكی سوقرات دەكات ،پێش ئەوەی 

لەبەردەم دادگادا بڕیار لەسەر لەسەر لەسێدارەدانی بدرێت، بەتاوانی دووڕوویی 

كە كۆمەڵێك لە خەڵكی ئەسینا بۆیان دروستكردبوو، قوتابیە دڵسۆزەكەی سوقرات 

ویستی بە تەواوی رادەو ئاستی نەزانینیان بۆ ئەو تاوانەی كە بۆ مامۆستاكەیان 

وەرگرتووە،  سومبولی  شێوازی  گێڕانەوە  بخاتەڕوو،   خۆی  وەك  دروستكردبوو 

لەوانەیە بە فیعلی لە خێزانی ئۆتیگۆن دا ڕوویدابێت، ئەمڕۆش وەك دەرفەتێك 

بۆ گفتوگۆكانی، پاڵەوانەكەی پیاوێكە خەڵكی ئەسینایە، و بەهۆی عەقڵی بەهێزیو 

زانستە بااڵكەی و باوەڕە ئاینیەكەی دەركەوت كە، بەرزەكە ئەویش)ئۆتیگۆن(ە.

گەورەی  یانەی  لە  سوقراتی  ئۆتیگۆن  كە  نیشانیدەدات  وا  ئەفاڵتون 

كێشەیەكیان  قازی  هەمان  الی  هەریەكەیان  كاتەدا  لەو  و  بینیوە،  قازیەكاندا 

هەبووە كە مەبەستێتی ڕایپەڕێنێت، سوقرات لەپێناو دۆزەكەدا هات كە بە بێباوەڕ 

بەاڵم  بوو،  )ملیتس(  بەرزكردبوەوە  لەسەر  سكااڵیەی  ئەم  تاوانباركرابووئەوەی 

ئۆتیگۆن هات دۆزەكە لەسەر باوكی بەرزبكاتەوە كە تاوانبار بووە بە كوشتن. 

درێژەی ئەم كێشەیە ئەوەیە كە پیاوێكی هەژار كە خزمەتی خێزانی ئۆتیگۆنی 

دەكرد، بەندەیەك لە بەندەكانی كوشت لە )ناكسوس( باوكی ئۆتیگۆن فەرمانی 

كرد كە بكوژ ببەسترێتەوە و بخرێتە چاڵێكەوە وەك سزا، تاوەكو زانایانی ئاینی 

لە ئەسینا بڕیار لەسەر سزای ئەم بكوژە بدەن، بەاڵم بەهۆی سەرماو برسیەتییەوە 
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مرد، بەهۆی ئەمەشەوە ئۆتیگۆن بەبێ  دوودڵی سكااڵی لەسەر باوكی تۆمەتباركرد 

لە سكااڵكەدا باوكی بەوە تاوانبار دەكات، كە بووەتە هۆی كوشتنی بەندەیەك.

كاتێك سوقرات بەمەی زانی، و پێشكەشكردنی سكااڵی كوڕێك لەسەر 

ماهیەتی  بە  ،كە  زانایە  بەڕاستی  ئۆتیگۆن  كە  ڕونبوویەوە  بۆ  ئەوەی  باوكی، 

چاكەو خراپەو تەقواو درۆ هەڵبەستن لە دەرگای زانستی داوە، ئەگینا ئەو تاوانە 

مەترسیدارەی نەدەخستە ئەستۆی باوكی ،كە هۆكاری هێنانەكایەیەتی لە دنیای 

گەندەڵی، مادام سوقرات لەنێوان دووڕوویانێكدا بەوەی لە دادگادا تاوانبارە بە درۆ 

هەڵبەستن، و كە وایلێدەكات چاكەیە چاوی بە ئۆتیگۆن بكەوێت، بەڕاستیەكەی 

تەقواو درۆهەڵبەستنەی زانی، خۆزگە لەكاتی دادگاییەكەیدا سودێكی لێوەربگرێت 

و ئەوەندە هەیە كە وەاڵمی دادوەرەكان بەڕای ئەم پیاوە بداتەوە، دادوەرەكان 

هەوڵنادەن جگە لە تەسلیم و قبوڵ.....كەوایە تەقوا چییە؟

ئەمە ئەو پرسیارەیە كە سوقرات كردی، و ئۆتیگۆن وەاڵمی دایەوە كە 

تەقوا ئەوەیە كە دروست دەكات وەك ئەو دروستی كرد، واتا باوكی تاوانباركرد، 

شوێنپێی  ئەوا  كردبێت،  ئەوەی  ئەگەر  كوشتن،  بەتاوانی  بێت(   هەڵە  )ئەگەر 

)كرونوس( و  بۆ  )زیوس( دروستیكرد  ئەوەی  ئەوە  لەبەر  خودی خواوەندەكان، 

ئەوەی كرونوس دروستیكردبوو بۆ )ئۆرانۆس(.

سوقرات لەم چیرۆكانە لەسەر خواوەند نەدەگەیشت تاوەكو ڕقی بۆئەم 

شتە خورافیات و ئەفسانییانە دەربڕی، و زیاتر پەیوەست بوو بە ڕاستگۆییەكەی 

ئامادە  خۆی  دەیەوێت  ڕاشكاوانەیە،  ڕاستیەكی  ئەمە  كە  پێیوایە  و  ئۆتیگۆنەوە 

بكات تاوەكو شتی زیاتر لە بیستراوەكانی سوقرات بگێڕنەوە، بەاڵم سوقرات بە 

هاوەڵی دەیگەڕێنێتەوە بۆ پرسیاری یەكەم: لەسەر تەقوا كە چییە؟ ئەگەر بەمە 

وەاڵم بداتەوە كە كارێكە لەو كارانەی كە ئەو كردی بەوەی پیاو باوكی خۆی 

لە  ناكات  زیاد  بەمە شتێك  ئەو  بەاڵم  تاوانباربێت،  باوكی  ئەگەر  تاوانباربكات، 

خستنەڕووی پەندێك لە پەندەكانی تەقوا، لەوانەیە ئەم وتەیە پێناسەیەكی گشتیش 

نەبێت بۆی.

خواوەند  الی  كە  لەوەی  بریتییە  تەقوا  ،كە  وەاڵم��دەدات��ەوە  ئۆتیگۆن 

خۆشەویست و بەڕێزە، درۆ هەڵبەستن)فجور( بەڕێز نییە لەالیان، بەاڵم سوقرات 
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بۆچوندا، وەك  لە  نابێت خواوەندەكان جیاوازبن  ئایا  لەم وەاڵمە،  نابێت  دڵنیا 

چۆن خەڵكی جیاوازن لەگەڵ یەكتردا؟ ئەگەر ئەمە دروست بێت و گومانی تێدا 

نەبێت، بەتایبەتی ئەوەی پەیوەست بێت بە چاكەو خراپەوە، ئەگەر چاكەو خراپە 

لەسەر قاعیدەیەكی جێگیر نەوەستابێت، لەوانەیە ئەم لێكدانە لەوپەڕی جیاوازی 

دا بێت، كە دوژمن و شەڕ دەوروژێنێت، كەواتە كردارێك الی خواوەند بەڕێزە 

الی یەكێكی تر بەڕێز نییە، بەپێی ئەم حسابەش بێت كردارەكە یەكە لە كات و 

ساتێكدا، بۆ نموونە تاوانباركردنی باوكی لەالیەن ئۆتیگۆنەوە، ئەم كارەش هاوكاتە 

كارێكی  باوكیدا  لەبەرامبەر  زیوس  چونكە  دەرووندا)زیوس(،  ڕازیكردنی  لەگەڵ 

بۆ دەروون كرد، بەاڵم )كرونوس( یان)ئورانوس( توڕە دەبێت، چونكە لەالیەن 

كوڕەكانیەوە هەمان حاڵەتیان بەرامبەركراوە.

لە  جیاوازنین  بەگشتی  خەڵكی  و  خواوەند  كە  وەاڵمدەداتەوە  ئۆتیگۆن 

بەاڵم  ئەمەدا،  لەگەڵ  هاوڕایە  سوقراتیش  بكوژەكەوە،  چیرۆكی  وەاڵمدانەوەی 

مەرج بۆ ئەم كۆبەندییە دادەنێت لەبەرامبەر دیاریكردنی سزا بۆ ئەم تاوانبارەو 

گومان،  دەبێتە  تاوانباركردنەكە  ئەگینا  پیاوكوژە،  بەڕاستی  كە  بیسەلمێنێت  بۆی 

ئەگەر سەیری دۆزی ئۆتیگۆنمان كرد لەسەر باوكی و سەیری هەموو ئەو شتانەی 

كە  دەستبكەوێت  بەڵگەیەمان  ئەو  دەتوانین  دۆخەیانداوە،  ئەم  چواردەوری  كە 

باوكەكە ئەم تاوانی كوشتنەی ئەنجامداوە، حەتتا خواوەندەكان بەگشتی لەسەر 

هەمواركردنێك  و  ڕادەهینێ   سوقرات  ئۆتیگۆن؟  كرداری  لە  ڕەزامەندن  سزاكە 

پێشنیاز دەكات لە پێناسەی تەقواو فجور بۆئەوەی سیغەكەی بگۆڕێت بە”ئەوەی 

خواوەندەكان كۆدەكاتەوە لەسەر خۆشەویستی ئەوە تەقییە، بەاڵم ئەوەی لەسەر 

ڕق كۆیاندەكاتەوە ئەوە فاجرە، ئۆتیگۆن لەسەر ئەم هەمواركردنە لەگەڵی بوو.

سوقرات ماوەیەك سەرقاڵی شرۆڤەی سیغەیەكی نوێ  دەبێت، وایدەبینێت 

الی  بنەمایەش  ئەم  لەسەر  دەكەوێت،  حاڵەتەكە  كرداری  پێش  جار  هەندێك 

خواوەند خۆشەویستە، چونكە یەكەمجار خۆشیدەوێت و پێچەوانەكەی ڕاست نییە، 

واتا ئەوان خۆشیان نەدەویست، چونكە الیان خۆشەویست بوو، بەاڵم كرداری 

تەقی خواوەندەكان خۆشیاندەوێت بەهۆی تەقواكەیەوە، ئەمەش یەكسانە وتەكەت 

و ئەوان خۆشیان دەوێت، چونكە الیان بەڕێزە، لێرەدا شتێكی دژو ناڕوون هەیە، 
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بۆیە بۆمانی ڕوونكردوەتەوە لە ماوەی كورتدا كردار پێش حاڵەتەكەی دەكەوێت، 

بەمەش یەكەمجار شت خۆشەویستە و دووەمجار بەڕێزە، بەاڵم ئەم پێناسە نوێیە 

لە  یەكەمجار خۆشەویستە  بەڕێزە الی خواوەند  بینیمان، شتەكە  ماناكەی وەك 

شێوازێك  بە  تووشبووە  ،كە  هەستدەكات  ئۆتیگۆن  كە  لێرەدایە  ئەوەدا  پێناوی 

لێكدانەوەی  وتەو  كە  دەكات،  بۆ سوقرات  ئیعتراف  نەبووەو  وێنەی  پێشتر  كە 

ئاڵۆزی ناجێگیری پێشكەش نەكردووە، بەڵكو وا هەستدەكات لە ڕێگەی بەڵگەكان 

بەسەریدا زاڵە و بەڵگەكان لە دەستی چوون و لە بازنەیەكدا دەخولێنەوە وەك 

تارماییەكان)شبح(كانی )دیدالس(دەیكەن. كە لە ئەفسانەكاندا باسی لێوەدەكرێت، 

ئەم  گفتوگۆكان  وتەی  بە  دەبێت  كاریگەر  سوقرات  كە  نییە  سەرسام  شتێكی 

كە  دەخاتەڕوو  ئەوە  )دیدالس(هاتوەو  وەچەی  لە  ئەو  سەردەمەكە  بارودۆخەو 

لە باپیرە گەورەكەیەوە ئەم هونەرەی وەرگرتووە، بەاڵم سوقرات گوێ بەم شتە 

نادات و ئەو پرسیارانە لە شێوەی تردا دەكات و دەڵێت:”ئایا هەمووان موتەقی و 

دادپەروەرن؟ ئۆتیگون بە بەڵێ  وەاڵمدەداتەوە. پرسیاری دووەم بەردەوام دەبێت، 

پرسیاری  سوقرات  وەاڵمدەداتەوە.  نەفی  بە  دادپ��ەروەرە؟  تەقیەك  هەموو  ئایا 

سێیەم دەكات: باشە چ بەشێكی دادوەری دەبێتە تەقوا؟ ئۆتیگۆن وەاڵمدەداتەوە 

هەروەها  پێدەكەین،  خواوەندی  خزمەتی  دادپەروەرییە،  الیەنێكی  تەقوا  كە 

دادپەروەری الیەنێكی ترە كە خزمەتی خەڵكی پێبكەین، بەاڵم ئایا لە خزمەتی 

پێشكەشی  كە  لەوەی  وت  خزمەتمان  وشەی  ئەگەر  چیماندەوێت؟  خواوەندا 

دەكەین لە هاوكاری بۆ سەگەكان و ئاژەڵ و خەڵكی، ئەوا دەمانەوێت سودێك 

بەوانە بگەیەنین لە خزمەتكردن، ئەگەر كردارەكانی تەقوا بریتیبن لە خزمەتی 

بگەیەنین؟  خواوەند  بە  خزمەتكردنە سود  بەم  دەمانەوێت  ئێمە  ئایا  خواوەند، 

لە  دەیەوێت  دروستبوو،  سوقرات  بۆ  كە  كارەی  ئەو  ڕوونیدەكاتەوە  ئۆتیگۆن 

عیباداتەكاندا  بەرامبەر خواوەندا  لە  كە  كردارانە  ئەو  تەقواوە  دروشمی  ڕێگەی 

دەیكەین، سوقرات درێژە بە ئیعتیرازەكان دەدات بەوەی )خزمەتەكان( كە جوتیارو 

دكتۆرو وەستا پێشكەشی دەكات مەبەستێكی هەیە، هەر حاڵەتێك  مەبەست لێی 

خزمەتكردنی خواوەندە، ئایا خزمەتەكەمان لەسەریان چی دەگەیەنێت؟ ئۆتیگۆن 

پۆزشدەهێنێتەوە كە كاتەكە كورتە، ناتوانین وەاڵمی پرسیاری وا بدەینەوە، جگە 
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كە  بڵێین،  یەقیندا  لە  دەتوانین  بەهەرحاڵ  بەاڵم  تەكبیركردن،  بیركردنەوەو  لە 

تەقوا ئەوەیە چۆن خواوەند بە وتەو كردار ڕازیبكەین.

وا  سوقرات  وتەیە  ئەم  نزیكایەتی،  پێشكەشكردنی  نوێژو  لە  مەبەست 

و  وەرگرتن  “زانستی  لە  بریتیە  كەوایە  تەقوایە،  كە  دەكات  بۆ  لێكدانەوەی 

بەخشین” داوا لە خواوەند دەكەین ئەوەی كە دەمانەوێت، ئەوەمان لێیان دەوێت 

لە بەرامبەر ئەوەی ئەوان دەیانەوێت، مەبەستم ئەوەیە شێوازێك لە ڕێكەوتنی 

بە  یەكتری  مافی  پێشێلكردنی  بەاڵم  دا،  نێوان خواوەندو خەڵكی  لە  بازرگانییە 

پێدەبەخشین  چیان  ئێمە  بەاڵم  پێدەبەخشن،  چاكەمان  ئەوان  چونكە  خواوەند، 

و  لێدەگرێت  ڕەخنەی  پێماندەبەخشن؟ئۆتیگۆن  ئەوەی  بەرامبەر  لە  لەچاكە 

دەڵێت ئەگەر چاكەیەكمان پێشكەشنەكردن، و ئەوا لە ڕوانگەی شەرەفەوە لەوان 

جیاوازین، سوقرات لە وەاڵمی ئەمەدا دەڵێت” كەواتە ئێمە شتێكیان پێنابەخشین 

سودی لێوەربگرن، بەاڵم ئەوە دەكەین كە بەڕێوەیاندەبات، كە الیان بەڕێز نییە، 

بەاڵم ئەوەی پێیهەستاین، بەڵگەی گەندەڵی پێشوەختیانە.

گفتوگۆو  هەوڵی  هەرچەندە  نادات،  گرنگی  پرسیارەكەیدا  لە  سوقرات 

مراوەغەو راكردن دەدات، چونكە گومانی تێدا نییە، كە ئۆتیگۆن دەبێت زانا بێت 

تاوانبار  بەڕاستی تەقوا، ئەگەر نا ئەوا هەرگیز باسی خۆی نەدەكرد كە باوكی 

بكات كە پیاوێكی بەسااڵ چووە، ئۆتیگۆن پۆزشدەهێنێتەوە كە كاتی كورت ڕێگەی 

پێنادات  كە وەستان درێژە پێبدات، هیوای سوقرات ئاوا دەبێت لەوەی كە شتێك 

دادگاییەكەیدا سودی  لە  كە  لێوەربگرێت  بزانێت كە سودی  ئەم جیهانە  لەسەر 

لێوەربگرێت.

سوكرات لە كاتی دادگایكردندا

)دیفاع(  پارێزگاری  گفتوگۆی  ئەو  ،كە  ئەوەی  لەسەر  ناتوانین سووربین 

بەوەی  بێت،  ڕاست  نوسیویەتی  مێژووییەوە  ڕوانگەی  لە  ئەفالتون  كە  كردنەی 

نازانین بەڕاستی سوكرات ئەو وتانەی لەبەردەم دادوەردا وتوە، بەاڵم ئەفالتون 

پێوەی  تر  نەوەكانی  بۆئەوەی  م��ێ��ژووەوە،  بخاتە  مامۆستاكەی  ویستویەتی 

جوانیەكەی  و  كێشاوە  وێنەی  زمان  بە  وردو  شێوەیەكی  بە  بۆیە  پەیوەستبن، 
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دەرخستوە، بۆئەوەی كەسایەتی سقران لە هەموو هەنگاوەكانیدا پارێزگاریكردن 

لەخۆی پیشانبدات.

ئەم پارێزگاریكردنە وردە سوكراتیە، كە لە قواڵیی سوكراتەوە هەڵێنجراوە، 

تەحەدای  چۆن  ،كە  بۆدەكات  ئەوەمان  وێنای  عەقاڵنی،  كارلێكی  لە  بریتیە 

دادوەرەكانی كردوە، هەروەها گاڵتەجاڕی و كەمكردنەوەی ترسی مردن، لەگەڵ 

لەسەر  سووربوونی  دادگایكردنەكەو  ئەنجامی  قبوڵكردنی  بۆ  تەواو  ئامادەسازی 

ئامادەی  ئەفالتون  هەرچەندە  چاودێریەكان،  ڕێكخراوە  و  یاساكان  نەبەزاندنی 

دادگایی مامۆستاكەی بووە، زۆر دەستەواژەی بەكارهێناوە كە سوكرات لەو كاتەدا 

بەكاریهێناون، بەاڵم بە شێوازێكی جوان سواغی داون و وێنەی سوكراتی كێشاوە، 

بەو شێوەیەی كە ناسیوێتی بەبێ زیادەڕۆیی.

لە ئاسۆی واقیع و ڕاستیەكانەوە دەتوانین پارێزگاریكردنەكە لەخۆی بكەین 

بە سێ بەشەوە:

یەكەم: تاوانباركردن و نكۆڵیكردن لە تاوان. 

دووەم: گوتارێكی كورت كە تیایدا داوای سوككردنی سزاكە دەكرێت.

سێیەم:سەرزەنشتكردنی ئەندامانی دادوەریكردن

سوكرات بە داوای یارمەتیكردن لە دادوەر دەستدەكات بە پارێزگاریكردن 

تێدا  زەخرەفەی  و  بەكاردەهێنێت  گشتی  گوزارشتی  وشەو  چونكە  لەخۆی، 

بەكاربهێنێت،  گوزارشت  داڕشتنی  و  ڕەوانبێژی  دەیتوانی  بەكارناهێنێت، چونكە 

فێاڵوی و  بەدوای وشەی  وابوو  بۆیە كەسایەتی  راشكاویە،  ڕاستی و  لە  حەزی 

مراوەغەپێكردندا نەدەگەڕا، پاشان لەڕووی مێژووییەوە دەستیكرد بە پارێزگاریكردن 

لە خۆی و ئەوانەشی كە تاوانیان خستەپاڵی دوو دەستە بوون:

دەستەی یەكەم: دەستەیەك بوون ناویان نەبوو، واتە ڕای گشتی بوو، چونكە 

لەم سااڵنەی دواییدا هەموان گوێیان لەوە بوو كە بەهۆی ئامۆژگاریەكانییەوە الوان 

تێكدەدات هەروەك چۆن  بینیان ئەرستۆڤانس لە شانۆگەری )پەڵە هەورەكان(

دا پیشانیدا.

دەستەی دووەم: ئەو پیاوانەی كە تاوانباریانكردبوو، دەیانویست لەڕێگەی 

گوزارشتەكانیانەوە ئەوەی لە دڵی خەڵكیدایە بیڵێن،
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بەاڵم ئەو تاوانەی كە هەردوو دەستەكە خستیانەڕوو، دەتوانین لەمەدا 

كورتی بكەینەوە:

پیاوێكە دەگەڕێت  یەكەم دەڵێن: »سوكرات هۆكارێكی شەڕە،  دەستەی 

ناڕەواییدا  بەبەر  و جل  ئاسماندایە  لە  ئەوەی  زەویدایەو  لەژێر  ئەوەی  بەدوای 

دەكات و ئەمەش هەمووی فێری خەڵكی دەكات«، دەستەی دووەم دەڵێن: » 

سوكرات هۆكارێكی شەڕەو گەنجەكان گەندەڵدەكات و دان بە خواوەندا نانێت، 

كە دەوڵەت دانیپێداناوە و لەبری دان بە چەند پەرستراوێكی تردا دەنێت« ئەوەش 

دەردەكەوێت كە ئەم دەستەواژەی كۆتایی دەقی ئەو نامەیەیە ،كە تاوانبارەكانی 

پێڕادەكێشرایە دادگا.

وەاڵمی  سوكرات  ش��اراوەوە  الیەنی  هەندێ   رونكردنەوەی  رێگەی  لە 

لە  كە  فەرزكرد  ئەوەیان  شاعیرەكان   ، دەدای��ەوە  بەراشكاوی  تاوانانەی  ئەم 

سۆفستاییەكان،  و  سروشتیەكان  فەلسەفە  مەزهەبی  بۆ  دەچێت  بۆچوونەكانیدا 

بەاڵم ئەمە هەمووی هەڵەبوو، لەگەڵ ئەوەی لەبەردەم دادگاو لە گفتوگۆكانیدا 

فەلسەفەی  لەبارەی  هیچی  دوانەو  لەم  نەبوو  یەكێك  ئەو  پێدەكردن،  گاڵتەی 

سروشتیەوە نەدەزانی و ڕقیشی لێنەبوو كە بەدوایدا بگەڕێت، لەڕاستیشدا شتی 

لە  تریشەوە  لەالیەكی  نەوتوە،  لەبارەوە  شتی  یەك  بۆیە  نەدەزانی،  لەبارەوە 

چونكە  وەرنەگرت،  فێركردندا  لەبەرامبەر  پارەی  چونكە  نەبوو،  سۆفستاییەكان 

پێیوابوو هیچ شتێك نازانێت تاوەكو خەڵكی فێری شت بكات، بەاڵم یەكێك لە 

سۆفستاییەكان )ئفینۆس( ئەو مەدحەی دەكرد كە خەڵكی بە كرێیەكی مەعقول كە 

لە)5(درهەم تێنەدەپەڕی فێری فەزیلەت دەكرد ، بەاڵم سوكرات ، هەتا لەكاتی 

دادگایكردنەكەدا و لەبەردەم ئەوانەدا گاڵتەی بەم حاڵەتە دەكرد. 

لە خستنەڕووی باسەكەدا سوكرات ڕێگری لێدەكرا كە داوای لە خەڵكی 

كە  پەیامەكەیەتی،  ئەمە  خراپی  دەیوت  و  بەدووربگرن  تاوانەی  لەو  دەكرد 

لەسەرخۆی واجبكردووە بە جوانترین شێوە بیگەیەنێت، كاتێك )شریفون( ڕۆشت 

بۆ دلفی و لەناو خەڵكیدا لە ژنە شوانێكی پرسی كێ  دادوەرترە لە سوكرات؟ لە 

وەاڵمدا وتی كەسی تێدا نییە كە دادوەریەكەی بگاتە دادوەری ئەم پیاوە، خۆزگە 

دەمزانی ئەو ژنە شوانە مەبەستی چییە لەو وتەیەی كە دەیوت«چۆن ئەو ژنە 
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شتێك  كە هەموو  ئەوەش  و  نازانێت  شتێك  هیچ  كە  پیاوەی  ئەو  ڕایدەگەیاند 

دەزانێت، ئەوەیە كە هیچ نازانێت و ئەوە حوكمی خەڵكی دەكات؟ 

لە  چییە  مەبەستی  شوانەكە  ژنە  كە  ك��ردەوە،   لەوە  بیری  سوكرات 

وەاڵمەكەدا، سوور بوو لەسەر ئەوەی بیسەلمێنێت كە لەسەر هەڵەیەو ئەوە بۆ 

خەڵكی بدۆزێتەوە كە كێ  دادوەرترینە لەو، ئەو قسەی ژنە شوانە بە تەواوی 

سیاسیەكان،  و  پیاوماقوڵ  كەسە  لە  بوو  مەبەستی  یەكەمجار  پوچەڵبكاتەوە،  

كە  ئەوەبوو  سەرسامیكرد  ئەوەی  بەاڵم  پیشەوەران،  پاشان  شاعیرەكان،  پاشان 

هەموویان هیچیان نەدەزانی، یان نەیاندەویست فێری شتێك ببن لەوەی كە ئەو 

دەیزانی، بەاڵم ئەوەی هەندێك جار شانازیان بە زانستەكەیانەوە دەكرد، غروری 

و چاكی ئیمتیازاتەكانیان بوو، ئەو هیچی نەدەزانی، بەاڵم ئەم نەزانینەی لە خۆیدا 

دەزانی واتە دەیزانی كە نەزانە، بەاڵم ئەوان دەیانزانی هیچ نازانن بە كەمترین 

زانست و ئەویان سەركوێردەكرد و، ئەو وەهمەیان دەكرد و چواردەوری هەموو 

شتێكیانداوە، بۆیە لەبەرئەوەی ڕاستی الی سوكرات بوو كە دەیویست هەموو ژیانی 

ڕاستی  ئاشكراكردنی  گەیاندن و  بگەیەنێت كە  پەیامەكەی  بۆئەوەی  ببەخشێت، 

بوو، دواتر خەڵكی بەهۆی دادپەروەریەوە حوكمی خۆیان بكەن، ئەم هەوڵەش 

ماڵی دەوڵەتی  ناچاركردن كە  بە  تاوەكو  بوو جێبەجێكرا،  توانادا  لە  ئەوەندەی 

گشتی و بەڵكو كاروباری ژیانی تایبەتی خۆی وەالبنێت و ڕێگەی بە دەوڵەمەندە 

الوەكان دا كە السایی بكەنەوە، بۆیە پشودرێژەكانی تاقیكردنەوەكانیان سەرقاڵی 

دادگەری و تاقیكردنەوەی بوون، كە بەڕاستی مایەی سەرسامی بوو.

بۆ  گەورەبوو  زاناكان  دەسەاڵتی  لە  تاڵ  دوژمنایەتیەكی  ئەمەدا  لەپێناو 

سوكرات ئەگەر وێنەی گومانی بۆ بكێشن، وایاندەزانی ئەو الوانە بەو شێوەیەی 

پیسەیان  ناوە  بۆیە ئەم  ڕایانكێشن،  وایانلێدەكات، هەوڵیاندا خۆیان  دەیەوێت  

لێنا، واتە تێكدەری الوان، دواتر زیاتر دژایەتیان كرد، ئەو كەسێكی مادی مولحدە 

و سۆفستایی مەزهەبە، ئەم تاوانەش شتێكی چاوەرواننەكراو نەبوو كە لێیبنرێت، 

ناتۆارانەیان  چونكە هەموو خاوەن بیرورا و بیری عەقاڵنی عیرفانی ئەم ناو و 

لێناوە، بەاڵم هەر بە رێگەی ژیان دا رۆیشتووە لە كەشەكانی دنیا و گەندەڵی 

پرسیارەوە  لەو  دووەم  تاوانی  بەاڵم  شتوە،  راستەقینەكاندا  دەریا  لە  خۆی  و 



23

سەرچاوە دەگرێت كە لە ))ملیتس((ی دەكات، ئەگەر تۆ منی گەندەاڵ بیت ئیدی 

كێ  هاوواڵتیان چاك بكات؟ )ملیتس( وەاڵمیدەداتەوە هەموو خەڵكی چاكخوازە، 

بەاڵم كام وتە لەم گوزارشتە دا زۆر دژە ، ئایا جێی باوەڕە كە سوكرات زیان بە 

هاوواڵتیان بگەیەنێت لەگەل ئەوەی ئەو لە ژێر سایەیاندا دەژی؟ ئەگەر واشی 

دابنێین لەم وتەیەدا خراپیەك هەبێت و عەمدی نەبێت، یان مەبەستدار نەبێت 

و ئەگەر وابێت كێ  )ملیتس( ئازاد دەكات و رێنوێنی دەكات بۆ رێگای راست، 

لەبری ئەوەی پەلە بكات و پێشكەشی دادگای بكات.

كردنی  تاوانبار  لە  نەكرد  كەمتەرخەمیان  سوكرات  تاوانباركەرانی  بەاڵم 

خەڵكی  كە  هەستدەكەن  وا  ،كە  ئەوەیان خستەروو  گەنجان،  گەندەڵكردنی  بە 

بە  ئەو  كە  دەپەرستن،  نوێ   خواوەندێكی  و  شار،  خواوەندی  بە  بێبڕوابوون 

داهێنانی خۆی دایهێناوە، بەهۆی ئەمەشەوە نكۆڵیەكی تەواویان لێكرد، بەشێوەیەك 

وایانپیشاندەدا كە مانگ و رۆژ كە بەرد و خۆاڵ، سوكرات بەمە سەرسام بوو، 

نێوان  لە  روونە  تێكەڵكردنێكی  ئەمە  كە  روونكردەوە  دادوەرەك��ان  بۆ  ئەوەی 

بۆچونەكانی و ئەوەی كە )ئەنا كسجوراس( پێشتر دەیوت، نابێت خەڵكی ئەسینا 

نەزان بێت، چونكە ئەم هەڵەی بەسەردا تێپەڕ دەبێت و ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ 

سوكرات، كە تەنها ئەو وتبووی.

سوكرات كۆتایی بە وەاڵمەكانی دێنێت بۆ )ملیتس( سەرنجی خۆی ئەخاتە 

لەسەر  سورە  سوكرات  بۆچی  دەپرسێت:  پرسیاركەر  بنچینەییەكە،  تاوانانە  سەر 

سوكرات  دەبات؟  مردنی  بەرەو  پەیامە  ئەم  كاتێكدا  لە  پەیامەكەی،  ئەداكردنی 

وەاڵمدەداتەوە، ئەمە واجب و فەرمانێكە لەسەری و نابێت دەستی لێهەڵبگرێت و 

واز لەو پێگەیە بهێنێت، كە خواوەند بۆی هەڵبژاردوە، هەروەك چۆن رێگەی بە 

خۆی نەدەدا لە كاتی شەڕەكاندا لە هەڵوێستەكان رابكات، كە سەرۆكەكانی بۆیان 

ئەوە  كە  ئەوەی  نەگەیشتبووە  فەلسەفەكەیدا  لە  ئەمەشدا  لەگەڵ  دیاریكردبوو، 

رابگەیەنێت كە زانست ئەوە پیشانبدات، كە مردن چاكە یان خراپە، لەگەڵ ئەوەی 

ئەگەر بۆ ئەركەكەی بەجێبهێڵێت شەڕێكی تەواوە، چۆن بۆ شەڕ دەچێتە پێشەوە 

نەخێر  خراپەیە،  یان  چاكە  كە  نەزانێت  بەتەواوی  كە  نەبێت،  تێدا  گومانی  كە 

ئەمە نابێت، لە ئەنجامدانی كارەكەی نابورێت، كاریگەر دەبێت بەخۆی پەرستنی 
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خوا لەسەر پەرستنی مرۆڤ، بەدەوام هەموو خەڵكی لە تەمەنە جیاوازەكانیان 

یان  لێكرد،  رێگریان  ئەگەر   ، دەزانن  چاكسازی  پێویستی  و  فەزیلە  وەاڵمی  و 

بیانەوێت گوێیان پێدا بخەن و لۆمەیان بكەن.

ئەمەش گەندەڵكردنی گەنجانە كە بە گومانین لە كردارەكانی بە فەرمانی 

خوا، ئەگەر لەم رێگەیەشدا هەڕەشەیان لێكرا، بە هەزاران بمرن نەك یەك كەس.

كاتێك سوكرات حەزی كرد بچێت بۆ دادگا، بۆ ئەوەی ئەو تاوانی مردنە 

لە خۆی دوربخاتەوە، ئەمەش لەبەر خۆی نایكات، بەڵكو لە پێناو گەلەكەیدایە، 

ئەمە  كێ   كردنیان،  پێوانە  بۆ  دەكات  رێنوێنی  ئاسمان  كە  رابەرەكەیان  چونكە 

دەزانێت؟ خۆزگەیان دەخواست بمردنایە سەركەوتو نابن لە پشتیەوە هەمان شت 

دەكەن وەك ئەوان دەیكەن.

لێرەوە یەكێك لە نەیارەكان دژ دەوەستێتەوە، كە ئەگەر سوكرات بەراستی 

بەشداریكردن  بە  بۆچی هەوڵنادات دەستبكات  گەلەكەیەتی  ئامانجی چاككردنی 

بە پشك لە كاروباری گشتیدا ؟ سوكرات وەاڵمدەداتەوە، ئەگەر ئەمەی كرد و 

شەڕی لە پێناو راستی دا كرد ،ئەو توانایەی نەئەبوو درێژە بە ئەجەلی بدات و 

ئەوە بكات كە لەبارەی چاكەوە كردویەتی، هەر لەبەر ئەمەش بە راستی دووجار 

مەترسی خستە بەر ژیانی خۆی  كە بەشداری لە كاروباری واڵتدا كرد لە پێناو 

دادوەریدا، یەكەمیان لە دادگایی سەركردەكاندا، دووەم لە دژ وەستانەوەی زوڵم 

و زۆری دیكتاتۆری حكومەتی سی ساڵە.

بە  كاتەكانی  ئەوا   ، نەكردایە  دەوڵەتدا  كاروباری  لە  بەشداری  ئەگەر 

لە  پارەی  كە  پەروەردەكردنێك   ، دەبردەسەر  هاوواڵتیانەوە  پەروەردەكردنی 

بارەوە وەرنەدەگرت، هەر ئەمەش پەیامەكەی بوو، ئیدی ئەگەر خوێندكارەكانی 

خیارەكانیان هەڵبگەڕانایەتەوە، یان دوژمنەكان لە دادوەریدا شتێك نیە كە تاوانبار 

فێربكات،  شتێكیان  كە  نەداونەتێ   ئەوەی  بەڵێنی  چونكە  ئازایەتی،  بە  بكرێت 

دەوری  دەتوانن  یان  بكەن،  قبوڵی  ئەتوانن  بیانەوێت  ئەگەر  ئەوەندەیە  تەنها 

چۆڵبكەن، بەاڵم دەیانویست كە لە دەوری بمێننەوە، چونكە هەستیان بە چێژی 

شكۆیی دەكرد لە گوێگرتن لە لە قسە و وتەكان و رونكردنەوەی كارەكەیان، 

ئەگەر سوكرات ئەم گەنجانەی گەندەڵ كردبێت، واجبەكەیانی لەسەر پیرەكانیان 
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البردووە )ئەگەر واجبی ئەوان نەبووبێت( بێنە بەردەم دادگا و شایەتی لە دژی 

بدەن، لێرەدا سوكرات شتێك لە بارەی تەحەدییەوە دەڵێت، بەردەوام دەرفەت بۆ 

كائینێك كامیان بێت كە بێتە بەردەم دادوەر بۆ شاهیدی دان، بەاڵم سەیری باوكی 

ئەم الوانە، یان كەسە نزیكەكانیان هاتن بۆ دادگا ،بۆ ئەوەی سوكرات بێبەری 

بكەن لە تاوانی گەندەڵی ، كەوایە هەموو ئەوانە زمانێكی رەوانن كە سوكرات 

ئەوەی دەیڵێت راستە و ملیتس درۆزن و بوختان چییە.

هەموو جارێك ئەوەی سوكرات دەیویست بیڵێت، تەقریبەن دوای ئەو 

هەروەك  بەریبدەن،  بەوەی  كرد،  رەفز  دادوەران  لە  بەزەیی  داوای  و  گوتارە 

چۆن ئەوەی رەفز كرد كە منداڵەكانی بهێنن بۆ ئەوەی بگرین و كاریگەری لە 

هۆی  ئەمە  كاتێكدا  لە  گریانەكانیان،  بە  بكەن  نەرم  دڵی  تاوەكو  دادوەربكەن 

ئەسینەكان بوو، ئەگەر حوكم بەسەر كەسێكیاندا درابێت، نەك بەوەوە نەوەستان، 

بەڵكو سوكرات دادوەرەكانی تاوانبار كرد لێخۆشكەر نەبوون لە بارودۆخێكی لەم 

شێوەدا، بەاڵم بریار دەدات كە لەسەر متمانەیەكە دادوەرەكان توڕە نەدەبوون، 

بۆ  هانایان  كە  نەدەبرد  ئەسینیەكان  تەوازوعەی  ئەو  بۆ  هانای  سوكرات  ئەگەر 

حەیاچونێكی  رەوشتە  ئەم  بوو  دڵنیا  چونكە  سزا،  لە  هەڵهاتنێك  وەك  دەبرد 

نەژادی ئەسینیەكان بەدوای خۆیدا دەهێنێت، هەروەها سوكرات لەمبارەوە ئەوە 

دەخاتە روو، كە دادوەرەكان سوێندیان خواردوە، كە لە جێبەجێكردنی دادوەریدا 

كەمتەرخەمی نەنوێنن، ئیدی چۆن ئەمەی بكردایە، ئەوا دوڕوویی بۆ دەهێنایە 

گۆڕێ  و تاوانبار دەكرا بە دووڕویی.

وەك چاوەڕوانەدەكرا حوكمی سزادانی دەركرا، دوای ئەم ئیدانەكردنەش 

بەرزی  زۆر  بەرزبێتەوە  بەڵكو  نابێت،  الواز  و  بێباكە  كە  وایدەبینێت  سوكرات 

تاوانبار سزای لە سێدارەكەی  بە گەورەیی و كەرامەتی، )ئەنیتس( پێشنیازیكرد 

كەمبكرێتەوە، بەاڵم ئایا سوكرات لەالی خۆیەوە چی پێشنیاز دەكات؟ سوكرات 

لەپێناو  ئەمەی  هەموو  و  ئەسینا  گەلی  بۆ  بووە  چاكخواز  كە  وەاڵمدەداتەوە 

بەخشینی چاكەدا بووە بۆ گەلی ئەسینا، بۆیە وا خۆیدەبینێتەوە شیاوی باسكردنە 

وەك چۆن باسی كەسە سەركەوتوەكان دەكەن، كە لە ئۆلۆمپیاتەكاندا سەركەوتو 

دەبن، واتە ئەو لەسەر حسابی دەوڵەت دەژی ، فەلسەفە سزایەكی تر بۆ خۆی 
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هەڵنابژێرێت، چونكە نازانێت ئەگەر مردن كە ئەنیتس پێشنیازی كردووە، چاكەیە 

یان خراپەیە، ئایا دەبێت چی پێشنیاز بكات؟ ئایا بەندیخانە پێشنیاز بكات ، یان 

نەفیكردن كە هەردووكیان شەڕی تەواون، راستە لەوانە لە دەستدانی پارە شەڕ 

نەبێت، ئەگەر شتێك پارەی هەبوایە ، ئەو پێشنیازەی نەدەكرد كە لە بەرامبەر 

پارەدا لە تاوانەكەی خۆش بن و لەبری تاوانەكە غرامە بكرێت، لێرەدا هاوەڵەكانی 

بەڵێندەدەن كە غەرامەكەی بۆ بدەن، ئەگەر بڕیاری لەسەر بدەن.

حوكمەكەیان  هەواڵی  ئەوەی  دوای  دەڵێت  دادوەرەك��ان  بە  سوكرات 

پێڕاگەیاند ئەو بێباكەم، ئەسینیەكان سود لە شتێك وەرناگرن كە لە چند ساڵێكی 

كەمی تەمەن كە لە ژیاندا ماویەتی بەسەریدەبات، بەاڵم شەرمەزاری بۆ خۆیان 

دەهێنن بە هۆی كوشتنیەوە، دەیتوانی هەوڵی راكردن بدات، بەاڵم راكردن لەچی 

كاریگەری  ئەوەی  بۆ  بەڵكو  بدات؟  ژیان  بە  درێژە  نەیدەویست  خۆی  ئەو  كە 

دەیەوێت  بەوپێیەی  بژێت،  چاكە  دەیەوێت،چونكە  وەك  بمرێت  دروستبكات 

خەڵكی داوای لێدەكات كە بژێت ، بەڵێ  ئەو بەمردن بڕیاری لەسەر درا، بەاڵم 

ئەم بڕیارە بەبێ  گومان بڕیارێكی هەڵە بوو كە بە هەڵە بڕیاری لەسەر درا، چونكە 

درۆ خێراترین شتە كە بە خاوەنەكەی دەدات وەك لە مردن، ئەگەر دوای ئەوە 

ئەو سزاكەی وەرگرێت، ئەوا  تاوانباران بە كردار سزاكەیان وەرگرتوە.

بەاڵم ئێستا ئەو لەسەرمەرگدایە، ئەگەر قسە و هەواڵیان پێڕادەگەیەنێت، 

ژیان  لەوەی  بێت  رزگاریان  ئەوەی  بۆ  دەدەن،  بەسەردا  مردنی  بڕیاری  ئەوان 

لەسەریان ئاڵۆز بێت، بەاڵم مردن دەبێتە نەواتێك ژمارەیەكی زۆر لە شوێنكەوتوانی 

بەرهەم دێنێت، بە تایبەتی ئەوانەی كە محاسەبەكردنیان زۆر زیاتر توند و تیژترە، 

چونكە لەو بچوكترن لە تەمەندا و لەویش بەجەرائەتترن.

 مادام كاتی كەمی لە بەدەمیدا هەیە، ئەوا دەتوانێت وتەیەكی كورت 

پێشكەش بكات ،بۆ ئەوانەی كە دەیانویست تەبریەی بكەن، وای پێڕاگەیاندن كە 

ئاماژەی خواوەند لە پارێزگاركردنە كە روبەروی هیچی ناكاتەوە، ئەمەش مانای 

ئەوەیە ئەو مردنەی كە پێی رازیە چاكەیە و شەڕی تێدانییە، چونكە یان جۆرێكی 

گیانی  تێیدا  تر كە  بۆ جیهانێكی  یان گەشتنە  باشترین خەواڵوە  بەمەش  درێژە، 

مردوەكانی تێدا گەاڵڵە دەبن ، بەمەش دەرفەتێكی باشی بۆ دەرەخسێ  كە چاوی 
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بە كەسە پاڵەوانەكان بكەوێت كە پێشتر مردوون، ئەوەی كە لەم ژیانەدا خۆشی 

دەوێن مانەوە و بەرزیە.

 شتێكی نەخوازراوە كە پیاوی چاكە خواز لە ژیانیدا، یان لەدوای مردنی 

لە  ئەو  كەواتە  بڕوات،  كە  بوو  رازی  سوكرات  لە  خواوەند  بێت،  شەڕ  توشی 

بڕیارەكەی  لێخۆشبوە، چونكە بە بڕیارەكەیان زیانیان پێگەیاندوە، بەڵكو ئەوان 

بە پێچەوانەوە بەرەو چاكە بردیان، كە چاكەیەكە هەرگیز مەبەستیان نەبووە.

لە  داوا  دەكات:  كۆتایی  خواستی  داوای  سوكرات  وتەیە  ئەم  دوای  لە 

خەڵكی دەكات كە نەوەكانی دوای خۆی پێبگەيەنن وەك چۆن ئەو پێیدەگەیاندن، 

ئەگەر دەستی پێكردن، ئەوان كاریگەر دەبن بە پارە لەسەر فەزیلەت، یان لە 

خودی خۆیاندا وا باوەڕ بە زانست بكەن و كەچی نەزانن بن.

دیفاعكردنی  سوكرات

من  بەاڵم  لێكردن،  كاریگەریان  تاوانباران  چۆن  نازانم  ئەسینیەكان  ئەی 

هەستم بەقسە بە بەهاكانیان كرد و كارگریەكی بەهێزی لێكردم و لەگەڵ دەرونمدا 

ئەگەر  سەرسوڕمام،  بەبەهێزی  ناڵێن،  راستی  لە  شتێك  ئەوانە  بیرمكردن،  لە 

بیانخەنە ناو ناڕاستیەكانیان وەك ئاگاداركردنەوەیەك بۆیان تا ئاگادار بكرێنەوە، 

هێزی رەوانیم فێڵتان لێناكات، ئەگەر مەبەست بوایە بەڵگەیەكم پێدەدان لەسەر 

بەردەوامن و  بەاڵم  بەمە دەزانن،  ئەوانەش  كارەكانیم خستنەروو،  زمانی خۆم 

كەواتە  راستی؟  هێزی  لەسەر  دەڵێن  فەساحەت  بینی  دەیان  یان  ناكەن،  شەرم 

ئەوەم خستەروو كە ئازارێكی راگەیەنراوم، ئایا جیاوازی لە نێوان من و ئەواندا 

بەاڵم  نەدەوت،  راستیان  قسەی  پێدەدان  هەلتان  كاتێك  ئەوان  دورناخەمەوە، 

من راستی بە راشكاوی وەرگرن، ئاوێزانی ناكەم بە دەستەواژەی گوتاری وەك 

كردیان، نەخێر بەخوا هەر قسەدەكەم و بەڵگەكان بۆ ئێوەیە و وازی لە كاتەكانی 

نەهێناوە، چونكە من لەسەر راستیم لە دادوەری دۆزەكەمدا، رۆژێك لە نێوانتاند 

ناوەستم تا هەڵوێستی وتاربێژی منداڵی ببینم تا ئەو رۆژەی زیندوم، ئێستاكەش 

گوتار لە من وەرناگرێ ، بۆیە داوای ئەو شتە ناكەم، ئەگەر دیفاعم لە خۆم بكردایە 

، بە شێوازی خۆم، ئەوا لە كاتی ئەو دیغاعكردنەدا كۆمەڵێك قسەو وشە ئەهاتن 
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كە پێشتر بەكارمهێنابان ، یاخود هەندێكتان لەسەر رێگاكاندا دەتانبیست، یان لە 

هەرشوێنێكی تردا، بۆیە سەرسام مەبن، یان قسەم مەبڕن ، چونكە من دەوەستم، 

ئەم  زمانی  یاسادا  گۆڕەپانی  لە  یەكەم  جاری  بۆ  ساڵ  حەفتا  گەیشتبوە  كاتێك 

شوێنە كەس هەستی پێنەدەكرد، سەیری روانینی خۆتان بكەن بۆ بێگانە هەست 

بە لێبوردەیی دەكات ، ئەگەر زمانەكەی بە زمانی گەلەكەی یان نیشتمانەكەی 

بوو، ئەو كاتە لێمەگەڕێن ئەگەر داوای شتێكم كرد، لەوتەكانمدا دواتان لێدەكەم 

ئەگەر  بكەن،  قسە  راستگۆیی  سەیری  تەنها  خراپ،  یان  بێت،  باش  لەوانەیە 

قسەی  قسەكەرێك  ئەگەر  بێت،  دادوەر  با  ئەنجامدا  دادگایكردنی  كەسێكیشتان 

كرد تەنها راستی بڵێت.

دەبێت لە سەرەتادا وەاڵمی تاوانە كۆنەكان و تایفەیە كەمینەكانی داواكاران 

بدەنەوە، دواتر داوای سكااڵی تیمی دووەم بكەن، پێشتر خەڵكی زۆر تاوانباری 

كردم، زۆر دەعوای پوچیانم لەخۆگرت كە ماوەی چەندین ساڵی خایاند، من زیاتر 

لەم پیاوە)انیتس( لێیاندەترسام، توڕەمكرد فروفێڵەكانیان گەورە و گرنگە، بەاڵم 

ئەوانەی هەستانەوە ئەگەر ئێوە منداڵن، ئەوانە قسەتان بۆ دەكەن ئەو قسانەی 

كە دەڵێن هی سوكراتە و دانایە و بەبیری لە ئاسماندا مەلە دەكات، پاشان ئەو 

راستی لە ناڕاستی دادەماڵێ  ، ئەوانەن كە لە دوژمن دەترسن، ئەم قسانەشیان 

بۆ خەڵكی كردووە، ئەوانەن كە لە دوژمن دەترسن، زۆرن ئەوانەی مدەعین و 

داواكانیان هی سەردەمی كۆنن، كاتێك ئێوە منداڵ، یان گەنج و شوێنكەوتویی 

بوون باڵویانكردەوە، بەاڵم نەیانتوانی بانگەواز بكەن تا ئەو كاتەی خستیانە سەر 

من، بەبێ  ئەوەی رێگەیەك بدۆزنەوە.

ئەوەش لە شتە گرانەكانە ، كە قسە بۆ ئەو خەڵكە سادەیە بكەین لە 

خۆیاندا تەواو بوون و هەر خەریكی رق و كینە كۆكردنەوەن، هەندێكیان لە 

عەقیدەوە باسیاندەكرد، بەمەش لە دڵی خەڵكیدا چاندیان، بۆیە ناتوانم بانگیان 

ئەوا  پارێزگاریم كرد،  ئێستا  ئەگەر  لێیانبپرسنەوە،  تاوەكو  بۆ ئەم شوێنە،  بكەم 

منیش  وەاڵمدەرەوەنییە،  و  دەكەم  لێپرسینەوە  دەكەم،  تارمایی  لە  پارێزگاری 

خوازیارم ئەوەی پێشتر بۆم خستونەتەسەری قبوڵی بكەن، بەوەی دوژمنان دوو 

پۆلن: تایفەیەكی سەردەمی نوێ ، لەگەڵ سەردەمی كۆن، ئیدی وادەكات بۆچونی 
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دواتر،دواتر  شایتەی  ئەم  رەتدانەوەی  بە  دەستبكەم  كە  لەوەی  دەبینن  راست 

ئەمەش بەرگریكردنەكەم بوو، لەوانەیە بتوانم بەم چەند قسە كورتانە كە باسمكرد 

ئەو پڕوپاگەندانە بسڕمەوە كە لەسەرم هەن و لە دەزرنگێتەوە بە درێژایی ئەو 

ماوەیە گوێتاندا ، لەوانەشە سەركەوتو نەبم، ئەگەر لەسەركەوتندا چاكەی بۆ من و 

ئێوەش تێدا بێت ، ئەگەر بە گشتی لە دۆزەكەمدا سودم پێبگەیەنێت، من دەزانم 

خراومەتە بەردەم كارێكی گرانەوە و من كاری خۆم دەزانم ، بە پێی سروشتی 

خۆی رێزی دەگرم ، ئەوەش خوا دەیەوێت باببێت، وانازانم پارێزگاریكردنم بۆ 

یاسا خۆبەخش بێت.

تاوەكو  كردوە  تاوانێكم  دا: چ  قسەكردنەكەی  بە  درێژەی  پرسیارە  بەم 

بكەمەوە؟  بەرز  دادوەر  بۆ  داواكانم  ملیتس سوربوو  دام،  دەورەیان  گومانەكان 

شكاتكاری خراپ لە بارەمەوە چی دەڵێن؟ ئەوان وەك شكاتكار وان و ئەمەش 

،كە  دەرچونێكە  بووە،  توشی شتێك  داوایدەكەن))سوكرات  كە  ئەوەیە  كورتەی 

چاو بەرەو ئاسمان و ئەوەی تێدایە دەڕوات، ئەو جلی راستی بەبەر ناڕاستیدا 

دەكات ، ئەم فێڵكردنانەش بە خەڵكی دەڵێن، خۆتان بەچاوی خۆتان لە كۆمیدیای 

سوكرات،  دەنێن  ناوی  و  دروستدەكات  كەسێك  چۆن  بینیتان  ئەرستۆڤانسدا 

لە  خەریكی  بڕوات،  هەوادا  بە  دەتوانێت  ،كە  بڵێت  و  بگەڕێت  وایلێدەكات 

غوكردنە لە هەندێ  باسدا كە حەزناكەم شتێكی كەم یان زۆری لەبارەوە بزانم، 

مەبەستم لە ئەوەیە كە خراپەم بۆ یەكێك لە خوێندكارەكانی فەلسەفەی سروشتی 

هەبێت((

میلیتس  كە  ئەوەیە،  دەدام  ئازاری  ئەوەی  كە  ئەوەی  لەسەر  سوربوو 

راستی  ئەسینیەكان،  ئەی  جۆرە،  لەم  مەترسیداری  تاوانی  بە  دەكات  تاوانبارم 

لە  هۆیەك  هەر  بە  سروشتیە،  لێكۆڵینەوە  بەم  ناكەم  پەیوەندی  من  راشكاویە 

با  دەدەن،  قسەكانم  راستی  بە  شایەتی  ئامادەبووان  لە  زۆر  هۆیەكانەوەبێت، 

لە  گوێتان  ئەوانەی  ئەی  بكەن  قسە  كەواتە  پێبدات،  گرنگی  دادوەر  ئەوەی 

یان  زۆر،  قسەی  ئایا  منەوە،  لەبارەی  دراوسێكانتان  بوو، هەواڵبدەنە  قسەكانم 

كەمت لەبارەی ئەم باسانەوە كردووە؟ گوێبگرن لە وەاڵمەكانیان تاوەكو دابڕێن لە 

تەواوی تاوانەكان، لەگەڵ ئەوەی بڕیار لەسەر ئەم بەشە دەدرێت.
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بەاڵم قسە لەسەر ئەوەبێت ،كە من مامۆستایەكم هەوڵدەدەم بەپارە وانە 

بڵێمەوە ئەوە قسەكەی بەتاڵە و هیچ راستیەكی تێدانییە! وەك ئەوەی پێشوتر 

مامۆستایەكی  ئەگەر  بەكرێگیراوم،  مامۆستای  بەرزترین  من  بەوەی  تێیدابوو، 

بەرزبن لە فێركردنی مرۆڤایەتی، ئەوانە ) جۆرجیاس الیونتی، برودیكوس الكیوس، 

هبیاس االلیزی( دەچنە شارەكان و هانی الوان دەدەن واڵتیان جێبهێڵن، ئەوانەی 

 ، نادەنێ   پارەیان  دەدەن  لەگەڵ  هەوڵیان  و  دەكەن  فێریان  خودادا  پێناوی  لە 

فەیلەسوفێكیان  هەواڵی  گەورەیە،  چاكە  ئەم  بۆ  دەكەن  سوپاسگوزاریان  بەڵكو 

دامێ  لەباراسەكە لە ئەسینا دەژی، باسی پیاوێكی بۆدەكردم بەسودفە بینیویەتی، 

پارەیەكی باش بۆ سۆفستاییەكان كۆكردەوە، ئەویش )كالیاس كوری هیونیكوس( 

بوو.

كاتێك پێیوتم دوو كوڕی هەیە لێم پرسی كوڕەكانت دوو ئەسپ، یان 

مانگابوونایە نەدەهات بە بیردا و راهێنەرێكیان بۆ بگری باشتر و ئاسانترە كە 

باڵقی،  ئاستی  بیانگەیەنێتە  و  ببات  بەڕێوەیان  جوتیارێك  یان  ئەسپ  راهێنەری 

بەاڵم ئەوانە دوو مرۆڤی ناو كۆمەڵگەن، ئایا بیرت لەوە كردەوە كامیان بەڕێزە؟ 

كێ  دەزانێ  چاكەی مرۆڤ )االنسان( و سیاسەتی مرۆڤ)البشر( قسەی بۆ كردم كە 

لەوانەیە لە كارەكەی دەركردبێت مادام باوكە، وەاڵمیدایەوە بەڵێ  دەستمكەوت، 

لێمپرسی ئەوە كێیە و نیشتمانی لە كوێیە و چەند بە كرێی دەگرێ ، وەاڵمیدایەوە 

ئافەرین  وتم  لەبەرخۆمەوە  گرتبوویان،  درهەم  پێنچ  بە  الباری(ەو  )افنیش  ئەو 

عافیەتت بێت ئەی أفیتس ئەگەر بەراستی ئەم حیكمەتەت تێدابێ�ت، و بە پێی 

ئەم كرێ كەمە فێری دەكات ، ئەگەر هەمبوایە بێزار دەبووم، غروری دەیبردم، 

بەاڵم لە راستیدا شتێك لەم حكمەیە نازانم.

سوكرات  ئەی   (( دەڵێت  و  پرسیوە  ئێوەی  لە  خودا  ئەسینیەكان!  ئەی 

چۆن ئەو جۆرە تاوانەت لەسەر باڵوبوویەوە، ئەگەر وانەبووایە، ئەوا بڕیارێكی 

ترم دەدا، ئەگەر وەك خەڵكی تر بوویتایە ئەوا دەنگت هەڵنەدەبڕی و قسەت 

نەدەكرد، باسی ئەوەیان بۆ بكە، چونكە ئازارماندەدات ئەگەر خێرا بڕیار لەسەر 

دۆسیەكەت بدەن، من ئەمە بە تەحەدیەكی توند دەزانم، هەروەها هەوڵدەدەم 

بۆتان رونبكەمەوە كە بۆچی داوای حەكیمیم كرد، و لە كوێوە ئەم روداوە خراپانە 
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بۆم هاتن، داواكارم گوێی لەوتەكانم بگرن، هەرچەندە هەندێكتان گاڵتەم پێدەكەن، 

بەاڵم دان بەوەدا دەنێم كە جگەلە راستی تەواو هیچی تر ناڵێم، ئەی ئەسینیەكان، 

لێدانەكانی حكمەت الیە كە سەرچاوەیەكە لەو قسە  لە  لێدانێكی دیاریكراومان 

باڵوكراوانەم، ئەگەر لێم دەپرسن كە ئەو حیكمەیە چیە؟ بەوە وەاڵمدەدەمەوە كە 

ئەوە لە چارەنوسی مرۆڤدایە و تائەو ئاستەش من حەكیمم.

بەاڵم ئەوانەی كە من قسەیان لەگەڵ دەكەم، حكمەتەیان موعجزەیە و 

لەسەروی توانای مرۆڤەوەیە، ناتوانم پۆلێنی بكەم چونكە نیمە، ئەوەش وادەزانێت 

هەمە بە هەڵەدا چووە و زۆر دوورە لە راستییەوە، ئەی ئەسینیەكان، دەخوازم 

لێمدانەبڕێن ئەگەرچی وتەكانم گەیاند، ئەوە وتەی من نییە كە بۆتان باسدەكەم، 

بەاڵم لەبری خۆم شاهیدێك دادەنێم، كە شیاوی متامانە پێكردن بێت، بۆ ئەوەی 

باسی فەلسەفەكەم بۆتان بكات، ئاگادارتان دەكەمەوە كە ئایا هیچ شتێكم لەبارەی 

فەلسەفەوە لەالیە یان هەیە؟ ئەگەر هەیە جۆرەكەی چییە، مەبەستم لە شاهیدی 

خواوەندی دلفیە.

برادەرمە،  منداڵییەوە  لە  هەر  )شرینون(  كە  دەزانن  ئێوە  گومان  بەبێ  

برادەری ئێوەشە لە دوورخستنەوە و دواتریش لە گەڵتان هاتەوە ، دەزانن كە 

شرنیون هەست راستگۆبوو لە هەر شتێك كە دەیكرد، دەچوو بۆ پەرستگای)دلفی( 

و ژنە شوانێك بە جورئەتەوە لێی دەپرسی، دەگەڕێمەوە دەخوازم پێملێنەبڕن 

ئەو شوانە لێی پرسی كە كەسێك هەیە لەو زاناتربێت، بەمەبەست وەاڵمیدایەوە 

كە لە نێوان پیاواندا نییە فەزڵی زاناییەكەی بدات بەسەرمدا، شریفون مرد، بەاڵم 

براكەی لە دادگایكردندایە لە نێوانماندا و پشتگیری راستی ئەو شتانە دەكات كە 

دەیگێڕمەوە.

ئەم هەواڵەتان پێڕادەگەیەنم؟ چونكە دەموێت ئەوتان پێبڵێم كە بەهۆی 

باسكردنەوە بەسەرمدا هاتووە، كاتێك وەاڵمی ژنە شوانەكەم بۆ هاتەوە، بە خۆمم 

وت))مەبەستی لە خواوەند چییە لەمەدا؟ ئەوە كۆدێكە لە واتاكەی نەگەیشتم، من 

دەزانم ئەوە حیكمەتی كەم و زۆری النیە، ئەی مەبەستی چییە لەوەی كە دەڵێت 

من حوكمی خەڵكی دەكەم؟ لەگەڵ ئەوەی ئەو خواوەندە موستەحیلە درۆبكات، 

چونكە درۆ لەگەڵ سروشتیدا نایەتەوە، بۆیە بیرمكردەوە لە مێشكمدا دەهات و 
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دەچوو، تاوەكو واكار تەواوبوو بەرێگەیەك ئەتوانم شتێكی لەبارەوە بڵێم ، سوور 

بووم هەر لەسەر ئەوەی بەدوای یەكێكدا بگەڕێم كە رابەرایەتیم بكات، ئەگەر 

بەڕێكەوت بینیم رێگەم بەرەو خواوەند گرت، تاوەكو ئەوەی پێبڵێم ئەوە پیاوێكە 

لە حیكمەتدا زۆر لە من گەورەترە، بڕیارم داوە خەڵكی بەڕێوە ببەم.

ناوی  ناكات  پێویست   ( بوو  سیاسی  پیاوێكی  لە  مەبەستم  لەبەرئەوە 

بێنین(، بە هۆی حیمەتەكەیەوە ناسراوە، تاقیكردنەوەی كرا و ئەم ئەنجامەشی 

ئەو  گەیشتمە  تاوەكو  قسەكردندا  لە  لەگەڵی  نەبووم  دڵنیا  بەدەستهێنا، هەرگیز 

بڕیارەی كە حەكیم نەبوو، لەگەڵ ئەوەی خەڵكێكی زۆر شایەتی حەكیمیان بۆ 

دەدا.

لەگەڵ ئەوەی كە خۆی لە حكمەتەكەی دەیزانی ،شاهیدی شاهیدەكانی لە 

غروریدا تێپەڕان، هەوڵمدا قەناعەتی پێبكەم ئەگەر خۆی بە حەكیم بزانێت، ئایا 

بەراستی حەكیم نەبووە، ئەمە وایكرد لێم توڕەبێت ، ئەوانەی كە دیمەنەكەیان 

نەبینی و گوێیان لە قسەكان نەبوو هانیان دا كە توڕەبێت ، بە جێمهێشت و بە 

خۆمم وت ئەگەر دەمزانی هەردووكمان هیچ نازانین لە چاكەو جوانی، من لە 

ئێستادا لەو باشترم، چونكە من بانگەشەی زانست دەكەم و ئەویش هیچ نازانێت، 

بەاڵم من نازانم و حەزیش ناكەم بزانم، لەوانەیە لەمەدا تۆزیك لەو باشتربم، 

لەگەڵیدا  و  فەلسەفەكەی  لە  بانگەشەی  لە  رابردوویم خستەڕوو  هەندێك شتی 

گەیشتمە هەمان ئەنجام، ئەوی تریش گەڕاندمیەوە و خەڵكێكی زۆر پشتگیری 

هەڵوێستەكەیان كرد.

سوێندتان بۆ دەخۆم ئەی خەڵكە ئەسینا كە من لەسەرمە تەنها راستی بڵێم 

و بەس، كۆتاییم هێناوە لە گەڕان بەدوای ئەوەی باسمكرد، ئەگەر بەناوبانگترین 

خەڵكی ببینمەوە كە زۆرترینیان بێعەقڵ بن، سودفەی ئەوانەم كردووە كە بەبێ  

ئەوەی پلەیەكی وایان هەبێ�ت، پیاوانێك سكااڵیان لەسەر فەلسەفە هەبوو، كەچی 

سكااڵیان لەسەر ئەمانەنەبوو، باسی گەڕانەكانتانم بۆ دەكەم لەگەڵ ئەو ئازارەی 

كە چەشتومە بۆ هێنانەدی ئەوەی كە ژنە شوانەكە وتی، وازم لە پیاوانی سیاسی 

هێناو رومكردە شاعیرەكان ،ئیدی شاعیری تراژیدی بن، یان گۆڕانی حەماسی، یان 

لە هەر پۆلێنێكی شیعریی كە ئێوە بتانەوێت ، بەخۆمم وت بێگومان ئەم كارە 
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ئاشكرایە الی شاعیرەكان و بە ئازاردانیان دەبمە نەزانترین كەس، كۆمەڵێكی دیاری 

خاوەن قەڵەم كۆكردەوە و ئەوەم بۆ رونكردنەوە، تابتوانم شتێكیان لێوەربگرم، 

ئایا بڕوا بەوە دەكەن كە ئەیڵێم؟ شەرمیانكرد خەریكبوو شەرم لەو قسانە بكەم 

كە كردمن، ئەگەر ناچار نەبوومایە، كەسێك لە نێوانیاندا نییە كە نەتوانێت لە 

شیعرەكانیدا شتێك لەوەی كە رێكیدەخەن بڵێن، بۆیە یەكسەر زانیم  شاعیرەكان 

كە  وان  پێشبینیكەران  و  قەدیس  بەڵكو  ناخەنەروو،  شیعرەكانیاندا  لە  فەلسەفە 

ئایەتی جوان دەڵێن و واتاكەی نازانن، بەم شێوەیە شاعیرەكانم بینی، هەروەها 

ئەوەشم بینی كە ئەمانە وادەزانن فەلسەفەیان هەڵگرتووە، لەگەاڵ ئەوەی خاوەنی 

نین، هەرچەندە شاعیریەتیان بەهێزە.

گەنجە دەوڵەمەندەكان كە سەرقاڵیەكانی ژیان گومانیان بۆ دروستناكات 

ببینن،  حاڵەتە  ئەو  كە  هاتوون  ئەوە  بۆ  كۆدەبوونەوە،  بەدەوریدا  بەردەوام  و 

ئەوانەش كە رۆڵی خۆیان دەبینی كەسەكانیان دەبینی، بۆئەوەی هەمان ئەزمون بۆ 

خۆیان بیكەن، زۆربەی ئەوانەی كە سوتفەی پیاوانیان كردووە لە خۆیان گومانیان 

دەبرد كە زانستی پێیە، لەگەڵ ئەوەی تەنها شتێكی كەمیان دەزانی، یان ئەوان 

هیچیان نەدەزانی، ئەوانەش كە تاقیانكردنەوە توڕەی خۆیان دەربڕی و خۆیان 

چونكە  دەكەن،  سوكرات  لە  نەعلەت  توڕەبوونە،  ئەم  لەسەر  دەزانی  بەراست 

الوەكانی خراپ كردووە، ئەگەر كەسێك پرسیاریان لێبكات بۆچی ئەم نەعلەتە 

وەاڵمێكی وایان نەدایەوە، چونكە هۆكارێكیان دەسنەكەوت بۆ ئەو توڕەبوونەیان، 

هەوڵدەدەم دیفاع لە خۆم بكەم لەوەی كە ئەم تیمە نوێیە تاوانباریاكردم )ملیتس 

نوێنەری شاعیرەكان، ئەنیتس نوێنەری پیشەوەران و سیاسیەكان ، لیقۆن نوێنەری 

وتاربێژەكان ( ئەوانە دەڵێن سوكرات كاری بۆ رەزالەت ، گەندەڵكردنی الوان، 

كافركردنی خواوەندی واڵت و پەرستراوێ  هەبوو كە خۆی بۆ خۆی دروستیكردبوو.

ئەمانە سكااڵكانیان بوون، ئامانجمان گفتوگۆكردنیەتی بە چڕوپڕی ، لەگەڵ 

ئەوەی بەم شێوە تاوانباریان كردوم، بۆیە خەڵكی ئەسینا ، لەبارەی )ملیتس( من 

بەرەو  نابینێت كە خەڵكی  ئەوە  ئەو   ، رەزیلەتیە  ئەو خاوەنی  كە  بڕیاردەدەم 

گرنگیدانەی  ئەو  و  دروستكراوە  حەماسە  لەبەرئەو  دەبات،  بڕیاردان  گۆڕەپانی 

ناچاركراوەی بەو كارانە كە كێشەی ئەو نییە، بەڵگەش لەسەر راستی قسەكانم 
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دەخەنەڕوو.

زۆر  ئایا  لێبكەم،  پرسیارێكت  ،تاوەكو  ببەوە  نزیك  لێم  ملیتس   -

بیردەكەیتەوە لە چاكسازی كردنی گەنجان؟

- بەڵێ  دەیكەم.

- كەواتە بە دادوەرەكان بڵێ  كە كێ  چاكسازی الوانە ، دەبێت تۆ زانا 

بیت بەمە مادام زەبرت كێشاوە لە ئاشكراكردنی هۆكاری گەندەڵبوونیان، كەواتە 

قسە بكە و بە دادوەرەكان بڵێ  كێ  چاكسازی الوانە، ناتوانم بتبینم ملیتس، دووداڵ 

مەبە لە وەاڵمدانەوە؟! ئفلیس ئەمە بەڵگەی یەكالكەرەوەیە ، پشتگیری ئەوەی 

باسكراوە دەكات، بەوەی كاری گەنجان كێشەی ئەونییە، قسەبكە ئەی هاوڕێ ، 

باسی الوانمان بۆ بكە.

- بریتیە لە یاساكان!

- بەاڵم نەك ئەویاسایانەی كە پێوەی نااڵندی گەورەم.

- دەمویست ئەو كەسە بناسم كە یاساكانی دەپاراست پێش هەموو شتێك.

- ئایا دەتوانی لە دادگا دادوەر ببینی ئەی سوكرات.

- دەتەوێت چی بڵێیت ئەی ملیتس، مەبەستە بڵێی دادوەرەكان دەتوانن 

الوان فێربكەن و چاكیان بكەن؟

- گومانم نییە كە ئەوان وان

- ئایا هەموویان وان، ئەمە هەواڵێكی خۆشە، كەواتە هۆزێكی چاكسازی 

هەن ، ئایا چی بڵێین؟ ئایا ئەوان گەنجان چاك دەكەن.

- بەڵێ  ئەوان دەیكەن. 

- ئەندامانی شوراش وان؟

ئەی ئەسینیەكان پێممەبڕن و گوێم لێبگرن ، بەڵێنتان پێدام تاوەكو كۆتایی 

بڵێم،  پێتان  المە  ئەوەی  دەمەوێت  بۆتان هەبوو،  چاكەی  ئەگەر  لێبگرن،  گوێم 

ئەگەر وایلێكردن بگرین، خوازیارم كە نەگرین، ئەمەوێت بە راشكاوی پێتانبڵێم 

ئەگەر نەتانخاتە سەر مردن، توشی زیانتان دەكات زیاتر لەوەی توشیكردوم، ملیتس 

و ئەنتیس ئازارم نادەن، لەبەرئەوەی ناتوانن، چونكە سروشتی شتەكان وایە كە 

ئازاری پیاو خراپ بدات كە لەو چاكسازتر بێت.
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  سوكرات لە بەندینخانەدا

بەسەر  مردنی  بڕیاری  دادگ��ا  سوكرات،  دادگایی  بوونی  ت��ەواو  دوای 

بڕیاری  جێبەجێكردنی  چاوەڕێی  ئەوەی  ،بۆ  بەندینخانە  چووە  و  دا  سوكراتدا 

لە سێدارەكەی بێت، بە پێی ئەو رێورەسمەی كە لە ئەسینا هەبوو، هەروەها 

جێبەجێكردنی حوكمەكە بە خێرایی، بەاڵم رۆژی پێشتر بۆ دەركەوتنی سوكرات 

لە بەردەم دادگادا، هەروەها یەكەم رۆژی سەفەری ئەو وەفدەبوو، كە خەڵكی 

ئەسینا راهاتبوون لەسەری بە ناردنی لە هەموو ساڵێكدا بۆ )دیلوس( مەبەستیان 

لەم ئاهانگە درێژەدان بوو بەیادی )تسیوس( كە ئەسینای لە دانی باجی سااڵنە 

بۆ)مینتور  خۆراك  قوربانی  وەك  دەیاندا  الوەكان  كچە  و  كوڕ  كە  رزگاركرد، 

نەبوونی  ئامادە  درێژای  بە  تاوانباردا  بەسەر  مردن  سزای  كاتانە  ئەو  الكریتی( 

كەشتی دەوڵەت لەو گەشتەدا جێبەجێ نەدەكرا ، ماوەی ئامادەنەبوونیشی لەو 

بەندیخانەكەیدا  لە  مانگێك  ماوەی  سوكرات  بۆیە  بوو،  زۆر  ماوەیەكی  ساڵەدا 

مایەوە.

لە راستیدا وا چاوەڕوان دەكرا جێبەجێكردنی بڕیارەكە بەسەر سوكراتدا 

دوابكەوێت ، لەوانەش بوو دوژمنەكانی سوكرات بە نهێنی بڕیاری كارئاسانی بۆ 

هەڵهاتن لە بەندینخانە و لە واڵتیان بۆ دابێت، بۆیە شوێنكەوتەكانیشی هەوڵی 

ئاسانكردنی ئەم كارەیان دا، بەاڵم سوكراتی حەكیم زۆر بەسەربەرزی رەتیكردەوە 

كە بەندینخانە جێبهێڵێت، ئەگەر ئەنجامەكەشی هەرچیەك بێت و هیچ شتێكی 

لەسەر نیيە جگە لە جێبەجێكردنی یاسای دەوڵەت و بە پێویستی دەزانێت رێزی 

لێبگرێت، ئەگەر بڕیارەكەش زاڵمانەبێ�ت.

ئاسایی بوو كە خوێندكار و شوێنكەوتوانی لە بەندینخانە سەردانیان بكردایە 

، وەك دواین دیدار و ماڵئاوایی لێكردن و پێش ئەوەی ئەو روناكیە بكوژێنەوە 

عیرفانی  و  عەقاڵنی  بیری  چەندین  و  روناككردەوە  دەروونەكانی  و  عەقاڵ  كە 

پێشكەشكردن ، بەمەش كارێكی سحرئامێزی لە خۆیان و وەچەكانیان كرد.

لە ساڵی 399 پ.ز كاتێك سوكرات لە ژورەكەیدا بوو لە بەندینخانەی واڵتی 

ئەسینادا، پێش هەڵهاتنی خۆر بەنیو كاتژمێر ساتێك كە تاریكی خۆی لە ژورەكەیدا 

دەپێچایەوە، ئەگەر روناكی چرا فتیلەكە نەبووایە، پشتیەكەی نابەدیوارەكەوە لە 
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پاڵیدا مێزێك هەبوو ،كە چرایەكی لەسەر بوو، سوكرات بەهێواشی و دڵنیایی 

خۆشتەویستەكەی)ئەقریتۆن(  هاوڕێ   قاچیەوە  لەالی  راكشا،  رایەخەكەی  لەسەر 

لەسەر كورسیەكی تەختە دانیشتبوو، سوكرات خەوبردبوویەوە و جارجار خەبەری 

دەبوویەوە كە برادەرەكەی بینی پێیوت تۆ لێرەی ئەقریتۆن ؟ بێگومان كات هێشتا 

زووە؟

ئەقریتۆن: بەڵێ  وایە

سوكرات: بەدڵنیایی چەندێك؟

ئەقریتۆن: لە سەرەتای هەڵهاتنی خۆردا.

سوكرات: سەیرە چۆن پاسەوانەكە رێگەی پێدایت بێیتە ژورەوە

هاتووم،  زۆرج��ار  چونكە  دەمناسێ ،  ئەو  سوكرات  ئەی  ئەقریتۆن: 

جگەلەوەش بەسەریەوە هەمە

سوكرات: هەر ئێستا هاتی

ئەقریتۆن: نەخێر زوتر هاتوم

بوو زوتر خەبەرم  پێویست  دانیشتووی،  بێدەنگ  بۆچی  ئەی  سوكرات: 

بكەیتەوە؟

ئەقریتۆن: بەراست ئەی سوكرات من ئەو مافەم بە خۆم نەدەدا، بەاڵم 

خەبەرت  دەتوویست  بۆچی  بوویت،  بێدەنگدا  خەوێكی  لە  كە  بووم  سەرسام 

بكەمەوە، دەمویست لە خەم دووربیت، بەردەوام دەمناسیت دڵخۆش بوویت و 

مەزاجێكی لەسەرخۆت هەبوو، بەاڵم نەمزانی زەمانە دژت دەوەستێتەوە.

سوكرات:ئەی ئەقریتۆن ئەوەی كە لە ژیاندا بەسەرت بردووە، نابێت لە 

تارمایی مردن بترسیت

ئەقریتۆن: هاتووم هەواڵێكی ناخۆشت پێبڵێم، نەك هەر بۆ تۆ، بەڵكو بۆ 

هەموومان، ئێمە هاوڕێتین.

سوكرات: چییە، وادەزانی گەڕانەوەی كەشتیەكە لە دیلوس و گەیشتنی 

واتە نزیكبونەوی مردنم؟

ئەقریتۆن: نەخێر جارێ  سەفینەكە نەگەڕاوەتەوە، بەاڵم لەوانەیە ئەمڕۆ 

بگەڕێتەوە، چونكە خەڵكانێك پێیانراگەیاندوم كە لە )هۆنیۆم(ەوە هاتوون كە لە 
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پشتیەوەن، كەواتە بەیانی دوارۆژی ژیانتە ئەی سوكرات.

ئەمە خواستی خوابێت  ئەگەر   ، ئەقریتۆن  ئەی  بێیت  بەخێر  سوكرات: 

بەخێربێت ، بەاڵم بڕواموایە كارەكە رۆژێكی تر دوادەكەوێت.

ئەقریتۆن: كێ  ئەم هەواڵەی پێدایت؟ 

سوكرات: ئەوە هەواڵەكەیە، من چارەنوسی خۆم رادەگەیەنم لە رۆژی 

دوای گەڕانەوەی سەفینەكە.

ئەقریتۆن: بەڵی هەر باسی ئەمەیان دەكرد كاربەدەستان.

بەیانی بگات، ئەمە دەزانم بەهۆی ئەو  بڕواناكەم كەشتیەكە  سوكرات: 

خەوەی كە دوێنی شەو بینیم، بەڵكو ئێستاش بینیم لە بەختانم كە بەجێی هێشتم 

خەوتبووم.

ئەقریتۆن: خەوەكەت چۆن بوو؟

سوكرات: بەشێوەی ژنێكی جوان هات بۆ الم ،جلێكی سپی لەبەردابوو، 

پێیوتم ئەی سوقرات لەم رۆژەوە پاش سێ  رۆژی تر دەچیت بۆ دنیای كۆتایی.

ئەقریتۆن: بەراستی خەوێكی سەرسوڕمان ئامێزە ئەی سوكرات

سوكرات: واتاكەی ئاشكرایە ئەی ئەقریتۆن و جێگای گومان نیيە.

باجارێكی  بدە  رێگە  بەڕێز  سوقراتی  ئەی  بەاڵم  وایە،  بەڵێ   ئەقریتۆن: 

تر لێت بپاڕێمەوە ئامۆژگاریەكەم وەرگرە و هەڵبێ ، چونكە ئەگەر مردنی تەنها 

تۆ توشی شەڕ دەبم، دواتر  لەدوای  بەڵكو  نادەم،  لە دەست  هاوڕێكی دڵسۆز 

خەڵكی دەزانن ئەوانەی كە ناتناسن و من ناناسن، ئەوەیان بۆ دەردەكەوت تا 

دەمتوانی رزگارت بكەم ئەگەر مەبەستم بووایە و پارەم بدایە.

سوكرات: بۆچی ئەم گرنگیدانە بەهۆی قسەی ئەوانە ئەی خۆشەویستم 

ئەقریتۆن، كۆمەڵێكی باش دەبینی كە بۆچونیان گونجاوە لەگەاڵ ئەم واقیعەدا و 

ئەوەش شیاوی حساب بۆ كردنە.

ئەقریتۆن: دەبێت حساب بۆ قسەی ئەو خەڵكە خراپە بكەین، چونكە 

دیاردەیەكە لە دۆزەكەت.

ئەقریتۆن، كە خۆزگەم دەخواست و  سوكرات: خۆزگە دەیانتوانی ئەی 

شكستیان  ئەوان  بەاڵم  دەكرد،  گەورەیان  چاكەی  بیانكردایە  بیانتوانیایە  ئەگەر 
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خواردە لە كردنی چاكە و خراپە  و هەرچی دەكەن بە سودفە دەیكەن.

ئەقریتۆن: راستە و لەمەدا گرفتم نییە، گوێ بەوە مەدە ئەگەر رابكەیت 

ناترسین و لەسەرمانە  دڵنیابە لە هیچ  زیان بە من و هاوڕێكانت دەگەیەنیت، 

موجازەفە بەوەوە بكەین تارزگارت بكەین، بەس رازییە.

نیيە ،كە  ئەوە  باسمكرد هەموو  ئەوەی  ئەقریتۆن  بەڵێ  ئەی  سوكرات: 

لێیدەترسم، لەوانەیە الیەنێكی بێت

و  دوورتبخاتەوە  بەندینخانەیە  لەم  هەیە  كەسێك  مەترسە  ئەقریتۆن: 

ئەوەندەش لەسەریان ناكەوێت و ئەوانەی تریش بە پارەیەكی كەم رازیدەكرێن، 

ماڵەكەم هەمووی لە ژێر فەرمانی تۆدایە و وابزانم ئەمەش بەسە ، بەس بڵێ  

هەمووی خەرجدەكەم.

ئەگەر  دەكەم،  بەسووربوونت  ئەقریتۆن هەست  بەڕێزم  ئەی  سوكرات: 

الیەنگری راستی بیت، بەاڵم ئەگەر بۆ خراپی بێت تا حەماسەكە زیاتر بێت كارەكە 

ئاڵۆزتر دەكات، باسەیركەین ئەگەر ئەم كارە واجب بێت، ئەوا من دەمێكە ئەمە 

دەكەم و لە سروشتی منە كە پەیوەست بم بە بەڵگە عەقڵیەكانەوە و ئەمەش 

بەردەوام بۆچونی من بووە.

ئەقریتۆن: گومان لەوەدا نییە.

سوكرات: ئەوەی چاكەمەكان دەیبینن و دەیڵێن چاكەیە و ئەوەی جگە 

لەوان دەیڵێن خراپە و شەڕە؟

ئەقریتۆن: گومانی تێدا نییە.

سوكرات: باسەیری شتێكی تر بكەین كە جگەلەم باسە وترابێت، ئایا داوا 

لە خوێندكارێكی مەشقە جەستەییەكان دەكەین گوێ لە ناوزراندن و پیاهەڵدان 

و گوێ  لە هەموو مرۆڤەكان بگرێ ، یان دەبێت گوێ  لە یەك كەس بگرێ ، كە 

ئەویش دكتۆر یان راهێنەرەكەیەتی، ئیدی لە هەركوێیە بێت.

ئەقریتۆن: تەنها دەبێت گوێ  لە بۆچونی كەسێك بگرێت.

سوكرات: ئایا دەتوانیت بژین و جەستەمان شەڕ و گەندەڵ بووبێ�ت؟

ئەقریتۆن: نەخێر، ئەمەش گومانی تێدا نییە.

سوكرات: ژیان چاكەیە و یەكسانە بە دادوەرییەكی پاك ، ئایا راستە؟
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ئەقریتۆن: بەڵێ  ئەوە راستە.

سوكرات: ئەگەر زیانێكمان پێگەیەنرا، ناكرێ  بەهەمان زیان وەاڵمبدەینەوە، 

وەك زۆرێك لە خەڵكی بۆیدەچن، چونكە ناكرێت زیان بە خەڵكی بگەیەنین.

ئەقریتۆن: روونە كە ئەمە نابێت.

سوكرات: ئایا بۆمان دروستە خراپە بكەین ئەی ئەقریتۆن؟ 

ئەقریتۆن: هەرگیز ناگونجێت ئەی سوكرات.

ئەوە  خراپە،  بە  خراپە  وەاڵمدانەوەی  لەسەر  چییە  بۆچونت  سوكرات: 

ئاكاری ئەو ، ئایا ئەمە دادپەروەریە یان نا؟

ئەقریتۆن: ئەوە دادپەروەری نییە.

سوكرات: كەسێك توشی شەڕ مەكە وەك ئەوەیە توشی زیانت كردبێ�ت.

ئەقریتۆن: زۆر راستە.

پرسیارەوە  شێوەی  لەم  و  دووەم���ەوە  هەنگاوی  دەچینە  سوكرات: 

رونیدەكەمەوە ئایا پێویستە لەسەر مرۆڤ ئەوەی دەیبینێت بیكات یان پێویستە 

لەسەری راستی خراپ بكات.

ئەقریتۆن: پێویستە لەسەر مرۆڤ ئەوە بكات كە وادەزانێت راستە.

بە  زیان  ئایا  بێت؟  راست  ئەگەر  ئەمە  جێبەجێكردنی  ئایا  سوكرات: 

كەسێك ناگەیەنم ئەگەر بەندینخانەم جێهێشت جگەلە ئیرادەی ئەسینیەكان؟ یان 

بە شێوەیەكی راستر ئایا هەڵە بەرامبەر بە مافی ئەو خەڵكە ناكەم كە دەبێت لە 

هەڵەوە دووربن؟ ئایا  جێبەجێكردنی ئەو بنەما و پرەنسیپانە كە وەرمانگرت بە 

دادپەروەری لەم بارەوە چی دەڵێیت؟

ئەقریتۆن: نازانم ئەی سوكرات و ناتوانم شتێك بڵێم

لە  مەكەرەوە  منداڵ  و  ژیان  لە  بیر  یەكجار  بە  ناڵێیت  ئایا  سوكرات: 

ئەو  ئەمە  یەكەمجار  بكەوە،  دادوەری  لە  بیر  بەڵكو   ، دادوەری  لە  كۆتاییشدا 

دەنگەیە كە لە گوێمدا دەزرینگێتەوە، وەك چۆن ئاوازەكان لە گوێی سۆفیەكەدا 

نەبێت، دەشزانم  تر  دەنگێكی  لە هیچ  وادەكات گوێم  ئەمەش  دەزرنگێتەوە و 

ئەوەشدا  لەگەاڵ  دەڕوات،  بادا  لەگەاڵ شەپۆلەكانی  ئەوە  دوای  دەیڵێیت  ئەوەی 

چی هەیە بیڵێ .
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ئەقریتۆن: هیچ شتێكم نییە بیڵێم ئەی سوكرات.

سوكرات: كەواتە دوای ئەو پێشنیازانە بكەوە كە ئیرادەی خوا دەیەوێت.  
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