ئاين ودەو هت
شمش ر) دەسه ت ( و ترازو )حوکم يان عهقڵ ( دەو هتيان دامهزراندوە ،واته :شمش ری دەسه ت وترازوی
عهدالهتی عهق ی ،ههر دووکيان دەو هتيان دروست کردووە ،يان دەو هت له پرۆسيس کی م ژوويدا يهکديان دروست
کردووە .ترازو له ئاسمانهوە و شمش ر لهپاشا ودەو هتهوە هاتووە.
ئاسمان و شمش ر دەو هتيان پ کهانيوە .دەو هت نمايشی عهدالهتی موبارەکی ئاسمانی دەکات .چ کهس نازان ت شمش ر
وترازوی عهدالهت دەو هتيان درووست کردوە ،يان بهپ چهوانهوە ،به م ئهزانين له پرۆسيس کی چهند ههزار سا کدا
دەو هت و ياسا يهکتريان پ ک ه ناوە.
دەو هت ترازوی عهدالهتی ئاسمانييه بهشمش رهاوسهنگ کراوە.
کات ک پاشای شهشههمينی بابلی "حامورابی" و تی ن وان دوو روبارەکی) ميزوپۆتاميای( فراوانکرد .بۆ
بهرقهرارکردنی دەو هتی نو ی ،پ ويستی به شهريعهت و ياسای نوێ بوو .له راستيدا پ ويستی به خودا بوو،
اشمش رەکانی تا به تيژی وبهباشی بهيارمهتی خوداوەند بهکار به ن ت.
" خوداوەند "ی بابلی ئهوکات " ،رۆژ" گيان بوو ،له ناوچهی رۆژ هه تدا بهگشتی خوداوەند )رۆژ!!( بوو " .ئاينی
رۆژ" شهريعهتی وياساکانی دە هتی بوون" .خوا رۆژ" بۆ حامرابی  ٢٨٢دەستوری دەو هتی بۆ ناردە خوارێ.
حامورابی بهزەبری شمش ر ودەستوری خودای ،و تهکهيدا فراونکرد .ههروەها دەو هتهکهی خستيه بهدەنی " قا بی "
ياسای ئاسمان وە.
داگيرکردنی و تان وفراوانکردنی و تی بابلی يهک لهفهريزەکانی دەو هتی ياسای ئاسمان خودای حامورابی بوو.
حامورابی لهسهر زەوی ميزاپۆتانی خۆی کردە ج نشينی خوداوەند ٢٨٢ .ياسا يان شهريعهتی لهسهر بهردە رەشهکان به
و نهی خۆی و رۆژی خوداوەند داتاشی .شهريعهتهکانی دوای خۆی بوونه پهيرەوی فهرمان رەواکانی .ئهگهر فرە رۆی
نهب ژم ،تا ههنووکه ئاسمان يان ياسا ئاسمان کانی حامرابی بهکهم ک دەستکار وە حوکمان دەکات  .ههرچهندە شۆرشی
مهزنی فهرەنسی ههو يدا ئهم نهر تهی بشک نی به م تا ئهمرۆ له بنهرتدا ياساکانی حامورابيه بهکهم ک بربرەی بۆ زياد
يان کهم کراوە .ئ مه دەزانن شۆرش بهردەوامه ،شۆرش جيهانيه .شۆرشه مهزنهکهی فهرەنسا ئ مهی ف رکرد ،شۆرش
بوونی ناب گهر بهردەوام و جيهانی نهب ت شۆرشهکه ههنووکه ئامانجهکانی چهکهرەدەکهن ولهگهڵ رۆژگاردا بۆ زۆر
ج گای ژيان پهل وپۆ دەک شن.
کات ک دەب ژم شۆرشی فهرەنسی نهر تهی ياسای ئاسمانی شکاند و ياساکانی هنينه سهر زەوی ،مهبهستم لهسهر تۆپی
زەوی ياسا موبارەک وموفهرکهکانی خوای رۆژی شاکاندووە .کردوونی به ياسای نو نهرانی خه کی هه بژ روی ن و
پهرلهمان .رۆحی ياساکانی دەو هتی ،ههرچهندە تا ههنووکه ياساکانی ميللی پهرلهمانی نهگهيشتوونهته مهخسهد.
بهرههمهکانی يان رۆحی ياساکانی فهيلهسوفی گهورەی فهرەنسی )مۆنتيسکۆ(ی به کاملی ،ﻻی ئ مهی رۆژهه تی
نهگهيشتۆته ج بهج کردن .چونکه بهکات ژم ر و بهرووپهر)( Calendrierی ئاسای ئاژمار ناکر ن ،بگرە به پ وەری
م ژووی جو ه )(Mouvementوشۆرش ئاژمار دەکر ن .گۆرانکاری کۆمه يهتی ئهستهمه به خوﻻنهوی زەوی
بهدەوری رۆژدا ئهژمار بکر ن ،به به پ وەری ژماردنی گۆرانکاری کۆمه يهتی وم ژووی ئهژمار دەکر ن ،هاوکات
نابينر ن وبهچاو ودەست بهئاسانی ههستی پ ناکهين.
پاشاکان ،خهليفهکان و فهرمانڕەواكان لهسهر بڕياری شهريعهت بهڕ وەدەچوون ،بهناوی شهريعهتی ئاسمانييهکانهوە
وس بهری خداوەند لهسهر زەوی حوکمرەواييان دەکرد .ياساکان ثابتن ونهگۆرن وئاسمانی بوون .گۆرانی ياسا کفر
وحهرام بوو ،به چاوی قهدەغه و سهرپ چی تهماشا دەكران ،ياسای نوسراوەی دەستی مرۆڤيان ﻻ پهسهند نهدەبوو.
له و ته ئيسﻼم کاندا فهرمانڕەواکان ئاينی ئيسﻼم وشهريعهتی ئيسﻼميان کردۆته پهيرەويان .کهزۆربهی ياساکانی خوا
رۆژە .پاشای بابلی حامورابی لهسهر بهردە رەشهکان نوسيونی ) ٢٨٢ياسا( ،ههمووی پرن لهياسای توندرەوی ،سهر
پهراندن ،قۆ پراندن وچاو دەره نانن ،بهکورتی به ناوی خوداوەندەوە بهرگری له كهلتوری توندرەوی خاوەن مو کهکان
ودەو هت دەکهن .حامرابی و پاشاکانی ههزاران ساڵ پ ش ئهو به کۆمهڵ گهلی ياساکانيان دارشتووە و ناوی ياسای
يهزدانيان ل ناوە.
له م ژووی ئايندا ههروەهاهاتووە ،ئاين دووبهشه ،بهشی ر نماييه سهرەتا کانی يهزدانی ،به چيرۆکه ئافسانه کانی پ ش
دروست بوونی سوپا ودەو هت مهملهکهت رازاونهتهوە.

مرۆڤ ئهوکات به ش وەی خ زان وتيرە بوون .پ ويستی به شهريعهت )دەستوری دەو هتی( نهبوو ،به کوو لهسهر چهند
پرەنسيپ ک ژيانی ئاسودەی خۆی دەژيا .ت کۆشانی مرۆڤ ئهودەمانه لهگهڵ سروشتا بوو .ت کۆشانی مرۆڤ دژی مردن
بهکارەساتی سروشتی بۆ ژيانی ئهبهدی بوو ،وەک ئهفسانهی گهلگام ش ،حهزرەتی نوح و ئهفسانهی ئادەم و حهوا.
لهگهڵ چوونهپ شهوەی دەسه تدا ،رۆژ له دوای رۆژ ياساکان له کۆمه نی خه ک جودا دەبنهوە .دەبنه داردەستی
بنهما هی پاشا بهپا پشتی ئاين دەبنه ه ز کی سهرکوتکهر .بۆ پشت راستکردنهوەی بابهتهکهم ،ئاورێ له چيرۆکی
حهزرەتی نوحی يهزيد کان بدەرەوە ،دەبينيت ٣٠ ،ههزار ساڵ پ ش مهسيح ،مرۆڤ چۆن شهری لهگهڵ ﻻفاوی درندەدا
کردوە ،بهشهری به کهشت کهی نوح رزگار کردووە .وەل لهگهڵ چونه پ شهوەی دەسه تدا ،ياساکان ودەسه ت پهرەيان
سهندووە ،ه دی ه دی چونهته ئاسمان .حامورابی له سهری بهردە رەشهکان )خودای خۆر( مان نيشان ئهدا ودەب ژ ت:
ياساکانم يهزدانين ومنی پاشا بهپشتی خوا حوکمتان دەکهم ،له خوای مهزن نزيک تان دەکهمهوە ،خ ر وبهرەکهتان له خوا
گيانهوە بۆ د نم .دوژمنانی خوا مهزنهکهتان داگيرئهکهم .لهسهر فهرمودەکانی خودای مهزندا ،بۆ ئاوەدانی و تهکهمان
باج وخهراجيان ل دەس نم.
سهر بۆ خوا رۆژی مهزن!! شۆرنهکهن ،قهوم و قيلهيان!! ئهنفال دەکهم.
لهم لينکهدا شهريعهتی حامورابی بهعهرەبی بخو نهوە .شهريعهتی حاموورابی ،يهک له باوکانی شهريعهته خوا تاقانهکان
بووە.
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