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 نم. ێم بەرهەبێل ینانێبم، داهەرابردوو د ەیستەواب ەندەوەئ

 زوور(.ەشار ەیکەبرنج ەمەڵان )بی

-------------------------------------------. 

  کوردن، یکانەئاوار یزۆس مەکەنوسراو

 م ڵوەدا، هەتاراوگ یتاڵوەاندا ولۆیخ یتاڵو ەل

  یریبان ویژ یژووێم یریب یکەیەوێش ەب ەداو

 .ەوەمەبکیباس و ش ەئاوار ۆڤیمر

    موو ەو ه مانرەئاو یک وبابیدا ەش بەشکێپ    

 . ەرەئاو یتیەاۆڤمر                  

      

 مەئاوار ژیزەئ

----------. 

 ینوسراو مووەهمن وێه ،رانۆگ ،ی، نالی، خانیرین، جزیشکۆ، پینگواەمەر، هێدلۆ، بۆگیر ئۆکتڤی 

 زانم. ەان نیمۆخ یکلتورەر بەگەئ ستا ێسا وئوەئ ۆڤیمر

 زانم. ەان نیمۆخ یزمان ەبتان ەللیم یموو زمانەوه یکورد ،یزیئنگل ،ینسەرەف یزمان

م ۆخ یزانست وکلتور ەان بیزانا یمەرهەموو بەرهەرد، الپالس هۆرفەزەکارت، پاسکال، ریوتن، دین

 زانم.ەن

 نازانم.  ۆڤمر یزەگەر ەب مۆم وخەدەم ئەڵەقەل ییرەچۆک ەیندڵبا ەم بۆخ

 ۆڤیمر یژوێتووانا و م ەل ۆیت، خێگرتب ەوەکەیەناوچ یوشتەخور ەب یقەدر ەگ ەوەم رووەل ۆڤمر

تر یکانەناوچ یکەڵخ ینەاڵمۆک ەڵگەل ۆیت خێتوان ەان نیت، ێدابر ەنیمەر زەم سەئ یتر یکانەناوچ

 ت.ێبەم دەستەئ یگشتەبان یوکات ژەت. ئێنێرابه

ناو ە، لیزورەشار یکێکرمانج یرهاتەسەب ەک دووجار کورتیە کانزستانە یژێدر یوەشبابم  ەرمیب

 . ەوەنیراێگەد ڵیمندا ەیمێئ ۆب ت،ێبەرباز دەدا سیعوسمان یسوپا

 یتڵەوەد یربازەس ەنەکەید ،یتەوکەو شان وش ەیورەر گەبەل ،یزورەشار یختەدبەب یکێکرمانج

م ەکیە یهانیج یرەش یختەدبەب ۆکات. بەدیربازەدا سیعوسمان یسوپا ەک لڵێند ساەچ .یعوسمان



 .تێکرەنگ ئەج یچێراپ یزورەت، شارێرسیگەئەڵه

 ۆت  بێنادێپ یفەیت کێبەن والو دەبەوکات رە. ئەوەتاراوگ ەتێوەکەود ەوەتێرەر ناگەش یتاۆپاش ک 

 ت. ێبەباشتر د ێپ ەیئاوار یرگەم ەلووکو ەیوگەارت یانیاتر ژی، زەوەتێرەگنە یدێز یەکەالن وزوورەشار

 دانگەج ەل ەمەودەئ یتانڵەوەد یکانەربازەس ەیربۆک زەکات، وەد یسەکێب وبیرەغ یهانیج یرەش ینگەج

ان ەیانیپاشا یتەرفەان دیکیەندەن. هووبەتان داڵو ەیوازەرەپ ،نووبەمردن قووتار دەل ەیوەان ئین، اکوژرەد

، تا بوونەردان دەرگەس وسەک ێت، بێان شیتریکێندە، هەوۆبەد یان سپیشەر یتخەب ەیوحەلو ساخەرەد ۆب

 .ژراونێن ێکو ەول ەان کردوویفاتەو ێکو ەل ێس نازانەچ ک ۆمرەئ

 یختەب ەیرێکوێگر انیمەم ئەاڵ، ببوو ەبابم ەیکەکۆریکن چ ەیکێزورەشار ەربازانەو سەل ێکیە

موو باش ەهەت، بێبەد یعاشق کەمەئەبنگ وەشەق یمانەڵئ ینەبەر یکێژن انیبیرەغ یتاڵو وە. لەوەتێکرەد

 ت.ێبەد یراز ەکیەزورەشار یکییەوخراپ

 مەک یکەیەپاش ماو ن.ەکەان سازدۆیخ ۆب یبانەهریمڕوپ یرانەکامڕپ یشۆخ یکیەانیژم، ەک یکەیەپاش ماو

 ەچووێب ڕیەپ یکەشۆو دەفێناو لەلن، ەخەک دێر یرانەکام یرهاتەسەب ڕش وپۆخ یکێانیژخانمدا  ەڵگ ەل

  .نەکەان کار دیردووکۆ، هنۆخینا ێبەن ەرمەن یشتۆرم وگەگ ینوون ونانەدا دیمراو

ان یوە، ئەزۆق ەیچوارشان یرزەباڵبا یکێجاف ەان کوریمە، ئەوەتونەیز ینۆر ەتێوەکەان دیردوکۆه ینان

ک یەرەسەتۆخست انیژۆورەشجاف ەان خاتوون وکوریردووکۆه .یەیبانەهریمڕپ یجوان ەفر یلمانەئ یخانم

موومان ەه ەل ە)نوخش .نێسورەدەڵا هدیدکیە یورەچواردەب ەپولەک پە، ویکتریە ڵید یکردن یرازۆب

 ر(ەنووس //ت.ێب

 .ەبوو یورەچوار د یسانەموو کەه یستیوەشۆتووقنج وخیق یرەشکیئ یکێاویپ ،یزورەشار یجاف ەکور

 : گووتەیال، دیسمیب یبات ە، لەگاوێجناو ەوچوون وتنەخ یتک کاێوەشموو ەه ەیکینز یختەد بەب ۆب ێلەو

مان ەه ەشیمە، هتبووگر ێپ ەوەیەم رستەب یخوو یبیرغە. "زورەشار ەیکەبرنج ەمەڵب ەب"م ەزگۆخ یئا

 ت.ێنێخاەد ەیەوێم شەبک ڵێندساەان چیرانە، گوزەوەگووتەد یەرست

 ەیکەبرنج ەمەڵب ەم بەزگۆخ یئا": داڵقوو یکێئاه ڵگەلە یرەهاوس یخاتوون ۆند جار بەچ ەنواەش

 :ەوەردکەد ەدووبار "زورەشار

 زوور.ەشار ەیکەرمانەناو خ ینوستن ەم بەزگۆت، خینوستوەدا نێوت ەوید تانەن

 یکورد یزمان یرێف ۆیر خۆزەبدا ڵیوان هەیوانێن یستیوشەۆخ یلیکل یوهنەیزۆدر ەبە، لیمانەڵئ یخانم

 ،یکورد یزمان یربوونێکات. پاش فب

 ت. ێد ۆب ینیرتۆن زش نوستێپ یکێوەش 

 ت:ەڵێد

 یەکەنوستن ینڵۆاس ڵیاەیخ ەل ەژگارۆم رەب ەارید ۆت، ەوەنەیبد ێرەس یاویژ ێیل ەیکەتاڵو ۆبا ب ەکەاویپ

 ت. یادتانۆخ یال

 ژن:ێه ێپ ەوێئ



 زوور.ەشار ەیکەبرنج" ەلمە"ب

 ۆبوا یهڕپ ەب ن،ەخەکدێرزور ەشار ۆر بەفەس ۆڵیدوو قەبت،  ێن دیهاون، ەکەد ێرەهار بەب ەیوەئپاش 

، تێبەد ەوەکەبرنج ەمەڵب یتنید یتەسرەحەب ەفر یمانەڵئ ی.  خاتوونەوەنێرەگەد ەیکەرەهاوس یدێز

 نکراودا.ەش یرمانەخ ەیو پاشماوێن ەل چاو نوستنە، لییەر چ نەان هەیکەنوستن یا ژوریمانەڵئ ەل. تێزانەواد

 یشتەد ەنەگەد یتاۆت کەالمەسەت. بێچەدێان پیوتووەها حەندەن، چەکەژ دێدووروودر یکێرەفەس

 زور. ەشار

 :یمانەڵئ یخانم

 ەکات تازوەلدەپ ەلەپ ەیکەرەهاوس ەت. لێبەزوردەشار ەیکەبرنجەمەڵب یتنید یەکەرەفەس یموو ئامانجەه 

 ەت. فرێنیبەد ۆیخ یچاوەب ەکەساتەعاشق کار ەیک ژنێبدات. کات شانێپ ەیکەونەخ یژوور ینڵۆسا

 ر ناکات.ەباو ۆیخ یچاوەت، بێبەگران دڵد

 کات:ەدێل یاریندجار پرسەج

 

 .ت؟ەیکەدا دمکەت ەم لەمەان گی، زورەشار ەیکەبرنج ەمەڵب ەیەمەئ

 .؟بوو تەکەستننو ینڵۆسا ەمەئ

 ت:ەڵێدا دیئاواڵما یکات ەل یمانەڵئ یخاتوون ێلەن، وەکەک دەیەل یئاوا ڵنن وماێدا واز دێوەل یترکەیەل

 :ردووکمانەه یتەفەخ ڵەموو ساەم هەخراپ ئ ڵما

 ڵەمووساەم هەئ، ڕەالش پەرمان وپووش وپەخ ەا لیلمانەکرد ئەتان نەقس ۆرمان بوو، بەخ یشەاڵپوشوو پ ۆب

 کرد بوو.   گرانڵمنتان دۆب

 ن.ەکەد یکدەیەل یئاواڵما ەوەتەفەخ ەتر بیئ

 . یە ەوەێئاوار یشۆه ینینیست وبەه ەموومان لەه یباوکم وباوکان ەیرهاتەسەب ەم کورتەئ

 ژم :ێس هەمووکەک هەو ۆیەب من

 ینانێبم، داهەرابردوو د ەیستەند وابێه ێلە. وەمۆخ یکڵمو یتیەاۆڤمر یریب یژووێ، مەهان کلتورمیج

  .نمێم بەرهەبێل

  :نیترێنو یکەیەک ئاوارێمووساتە، هسوکرات یولەق ەدا، بەنیمەم زەموومان لەه

------------------------------------ 

 

 

 



 م دووهە یشبە      

 ن"یموومان ئاواره"هە

 

 ۆڤمر یگشتە. بیکانەنانێداه ۆیه ەبنەد یکانییەادگاری. یتێکانییەادگاری یمەرهەب یگشتە! بۆڤمر یاریزان

تا  ۆڤمر .یەدایکانەوروپشتەود یرابردوو ەڵگەل یتییەوبونەاڵکێکان وتیەادگاری ەیشێهاوک یمەهرەب

مارکردن ۆت یرێئام ۆیخ یشەش ولۆن "، هینوس " ینانێداهر وەمۆس یشارستان یهاتن یژۆر

 یداکردنەیپ یرێمارکردن وئامۆت ەیچاپخان ۆڤمر یانیگ یان خودی، ەبوو یکانەکار یککردنیماتۆتۆوئ

  .ەبوو یکانییەادگاریان ویژ یوێبژ

ک یدا ەل یکانییەادگاریو ێرکەپەڵ، هۆ، شانیللیم ەینراوۆک، هۆرین، چی، ئایتیەاۆڤان مری ۆڤمر

 ۆان بیکانییەادگریم ەماو دەد ۆڤ. مرەوەزانێگوەئ ڕداهاتووت یکانەوەن ۆب ەوەوانەول کانڵەمندا ۆب ەوەنوباوکا

ژ ۆر یدواەژ لۆداهاتوو، ر ەیوەن ۆب ەوەدا، نەیەفیعرەم یرۆوگڵم ئاە. لەوەگواستەان ئیداهاتو یکانەدەس

  .ەوەشێپ ەچووەد ۆڤمر ەوەن یدواەل ەوەون

دا، ەیەوەم بزوتنەودواکات ل ەداوەیرەپش ۆر وهیب ەکان، بەگشت بووار یارینر وزایب یرۆوگ ڵئا یحوکم ەب

  .ەاورنجام دەئ ێینو یناێداه

 ێلە، وەبووەز نەن وکاغی. نوسهبوو ەوۆیەخ ۆڤمر یشۆش وهەل یخود ۆیهەب یفیعرەم ەیوەگواستن

 ەڵگەان لییوەاڵکێان، تیانیژ یوێبژ یداکردنەی، پێنو ەیوەرابردوو، ن ەیوەن ەیشێهاوک یئاکام ەنان لێداه

  .ئامانج ەتەناوێه یانیکردنەشەوگ ید ەتۆان هاتیوفراوان بوون ێدراوس

 ەوزەو ب ەرزانەئامان ل ە، الوان بەان کردوویکانەالو یرێان فەینێان دروی ێرکەپەڵک وباوکان هیک داێکات

 یخۆم ەیوەر ئەبە. لەوەتۆاندیەئاکام گەب ەوێکارێنو ەتر بیکێوجار ەوەنانێداهەان بیکانەکار ەوێنو یتمیو ر

و  ەوەکردنەتاز یکێرێمان کاتدا، ئامەه ەل ە، بگرنییکیماتۆتۆئ یکیکانیم یپۆک یکێرێا ئامینەک تەکان نەالو

 . نیجوانکار

 یستنەو ب ەوەکردنی، شیراوردکارەب یکێرێئام ەبگر ،ییەن  اینەت یپۆکۆتۆف یکێرێئام ۆڤمر یخۆم

کخستن یێشخستن، رێپ یکردن، توانایپۆک یتوانا ەل ەجگ ێنو ەیوەان نی. الوان یەیەوەکەیەب ەکانەاردید

 . ەکردوو انداۆیخ ەیح تازۆر ەڵگەوکردن لەاڵکێتر وتێنو ەیوێشەب

تا  یکیکانیم ەیقوتابخان یکانەسوفەلەیک فەک وەن. نەدەنان ئێداه یتەارمیهاو کات  ەشانێم هاوکەموو ئەه

 ەب ێنو ەیوەن ەیردەروەکردن. پەژمار دەئ یز سپەکاغ یکێرێئام ەب ی، الوانۆسۆژان ژاک ر یدوا

نوسن، یوان ب یشۆر هەسەل ییەابستیان بویان چ ۆیخ یسابیح ە. بکردەدەستەوابرابردوو  ەیوەن یزوەئار

 ن.ەناندا بکێداه ەل یشدارەت وبێبەن انیتەرفەد ێلە، وەوەنێلیب یک تووتەان ویرەسەل  ەستیوێپالوان 

 یمەستیس ێڵزان وخێان، خیژەدەن یەبووناەزاندا نێناو خەبوون، لەن ۆمرەک ئەو ەژگارانۆو رەئ یکەڵخ

  .بوون ەمانەردەوسەئ ینانێم هەرهەان وبیژ

او یک چ خانم چ پۆڤێک مرێدا کاتەمەردەوسەست، لیوەشدۆخ یرانیوباپ ۆیخ یکانییەادگاری ەفر ۆڤمر

و ەرانمان لیباپ یکانۆه ەل ێکەیشت، ێهەدێجەب یکانەکینزۆب یزنەم یکێستۆ، کیەبکردا ییدوا یچۆک

 ەیوەکرنیوتاق یاریزانەل یەایدن ەیوەر ئەبەل نران،ەئرۆو گێنلە دایادگاری ەڵێمۆک ەڵگەدا، لەمەردەس

 نا. ەر دۆگ ەل یانۆیش خێپ یکانەوەن



 ەڵگ ەان لەیکەرەکردنا، هونیپۆک یئامراز ێب ەک لەرین زەسەک حەو یندەرمەها هونەدەت، سڵێنا ێک

 یر بابۆنگەم یر ئاغایباپ یتەیان، بیشتەد یمیوبرا ەڵحمەم یندەک بەان ویناون، رۆگ ەدا لانۆیخ یروەگ

 نراون.ەن ێرۆگەل ەرۆم جەل یتەیزاران بەه ەعاشق ب یلەع یتەیو ب مزاغاەه

 ەیوەوگواستن یپۆک یرێئام ەل ۆڤی، مرەویەکا ەبوو هاتنیتیەاۆڤمر یرشۆن شیترەورەگ یپۆن وکینوس

 ەل ۆڤی. مرەوەجوداکرد ۆڤمر یانیش وگەل ەل یشۆه یمەرهەوب یاریئازاد. زان یکۆڤێرم ە، کردەوێاریزان

 . یهانیج یکۆڤێمر ەکرد ۆڤیئازادکرد. مر ینانێم هەرهەب یکۆلەتەر وکەوهون بەدەئ یرکردنەبەول یپۆک

بوو. نا ێان داهینی، نووسینیش زاێپ یرێژمۆر ەب ڵزار ساەه ێکان سیەرەمۆ، سەوەرنێگەید ەرگورشتەسبە

 یکانمانیەادگاری ەیوەرچوونیبەل یتەرفەن دیژن نووسێه ەنووکەوتا ه ەمەردەوسەئ یسانەر کۆز

 ەل یکێنی. چ نووسینیش زاێپ یمەنجێپ ەیدەس یتاۆ(، ک٤٦٥-٣٩٩) سوکرات ەیو سنورەکات. تا ئەتردەفر

  .تێنێمرەد ڵقەن: ئینوس یشت. گووتێهەنێجەب ۆیپاش خ

ان ەیستاکۆمام ڵیقە، ئ ,(Platon et Xénophon) نۆفۆنیتون و زاڵفیسوکرات، ئ ییدوا یچۆپاش ک

  .ەوەانییمارکرد ونوسۆت  انیسوکرات یفەلسەف

ز ەوقاق ەڵئاژ یستێرد، دار ودوواتر پەر بەسەکانمان لییەادگاری ن،ینوس ینانێداه یزنەم یرشۆپاش ش

ودوواتر  ینەمەچاپ یرشۆن " بوو، شینوس یرشۆ" ش یتیەاۆڤمر یرشۆن شیزنترەم  کردن.ەمار ئۆت

  .بوو ینەمەچاپ یکردنیماتۆتۆئ یرشۆش

 ەیوەرەد ەنیر هانێژەب ەنانێت هەستم خەب ەا مینەن، تەیتم بکیمان رەر هەسەل ینەمەن وچاپینوس یر باسەگ

وتان ەف ەمارمان کردن، لۆرد تەست ودار وبێر پەسەشکماندا، لێم ەل یبر ەشماندا. لۆه ەل ەکانمانییەادگاری

 کانمان پاراستن.ێاریموو زانەه

ان یمارکردنۆت ەستمانکرد بەن، دێینیرۆو گێنەشکماندا لێناوم ەل ەیوەئ یبر ەکانمان لیەاریزان 

 ەنا. چونکێدا هیکتریە یدوواەب یزنترەتر ومەفر ینانێداه ۆیه ەبوو ۆڤمر ەینگاوەم هەان. ئەیوەنیونوس

  یهانیج یکڵێها منداەروەو هرابردوو، داهاتو ڵیمندا ەکرد ەوەکەیەناوچ ڵیمندا ەل ۆڤمر

 

        

 

   

 

 

 

 

 



 مهەێس یشبە

 ینەمەچاپ یرشۆش    

 

 (.یکیماتۆتۆئ ینەمەوچاپ یستده ینەمە)چاپ یزانست ەیورەگ یرشۆش یرپا بوونەب

  ینەمەچاپ یرشۆش

----------------.  

زراند. ەدام یکەیەنا چاپخایمانەڵئ ەدا لینیزا ی ١٤٣٤ ڵیسا ەم جار لەکیە ۆب GUTENBERG گوتنبرگ

چاپ ەب یسایع ەرەمبەغێپ یلیئنج یتابیک ١٨٠ ڵسا ٣ ەب ەوات ١٤٥٥ ڵیسا ۆب ەو ١٤٥٢ ڵیسا ەها لەروەه

  .اندەیگ

  .کاتەد ییدوا یچۆدا ک ١٤٦٨ ەزن لەم یتنبرگۆگ

  یتاۆکەز لەر کاغەس ەکانمان لییەادگاریح وۆر یساز(ەشی)پ ڵایریندوستەئ یکەیەوێشەب ەزنەم ەسەم کەئ

 یسەکەتاک یانمانیژ یکانەکۆریچکان وییەادگاری ەواو لەمان تۆ. خاندەیچاپ گەدا بینیاز یمەهەنجێپ ەیدەس

  ۆها هاوکات بەروە. هەبخانێوکت ەفەر ۆرا بۆ، گیادگاری ەپرل یشۆش وهە. لەوەجودا کرد یکالۆول 

 یهانیج یکێرەوەوونب ەنین وبوویرچوەزان وگوند وشار دێخ یسنور ەک لەیە. تا رادیهانیج ەیبخانێکت

  .ەویەکاەربردن هاتەسەان بیژ یلەگ ەڵمۆکە، بەوەنینوس ەیژنۆو راڵکەول

 یشکێش ومەل ینەمەچاپ یرشۆ. شنبوو یکالۆرتر لۆکانمان زییەادگاریش وۆه یش هاتنێپر ینبرگ بیتۆگ

وئە زاەارش ۆڤیمر ەوەبخانێب وکتێو کتێن یاریزان یتشک ۆیهە، بەوەاکردنیکان جییەادگاری یسیسۆپر ەل

 یکەیەماو ە. لوهشەێپ نەیوبچوهنەیبکەریب ەوەکێپ ەڵمۆکەداهاتوو وبەها لەروەه ،دروستبوون یهانیج یمیکاد

ان یریوب ەکردنین وتاقێر کێلتڤۆن، یشکۆ، بیفسکۆستی، دۆگیرهۆکتڤیمان، یهاندا زانیج ەمان لەربۆمدا زەک

ر ێژ ەوتەک یئاسانەامان بیموو دونەه یرەب وهونەدەعر وئی، زانست، شەفەلسەف یتابین. کیزا بووەشار

 . ەوەستەد

 .ەوۆست بەخ یاریر و زانیب یایرا، دنۆن گێکات و شو

، یم ونالەهەزدۆن ەیدەس ینێکات و شو ێلە. وەگوتوو ەینراوۆکورد ه ڵید ۆبابان ب یریشاع ەیورەگ ینال

 یک بوونەیەاردیگووت: چ دەیرا نۆخەزن لەم یتیراکلیه ۆ. خییەن ۆمرەئ ینێمان کات وشوەر هەه

 .(ەیەه انیبوونڵەو جو ەا وزینە،)تییەن

کان ەاردیموو دەه بنق دهڵخا (ەان وزی ڵەجو)ا ینەدا، ت( مردن-انیژ) ەان لی دا،( بوون –بوون ەن) ەل 

ن یز ناتوانیرگەه یگووت ەوەنیقەیەب ۆیەبن. بەان دین؟ بوونۆچل یدئەبن  رانداۆگ ەر لەگ راندان،ۆگەل

  .ییەسا نو ەئ ەیکەوەستا ئێئ یەکئاوه ەمۆگ ەن، چونکەیبک یوانەلەکدا مێمۆگ ەت لەرەدووک

  ." ییەن یان بوونیتریوەئ ێان بینن، چ ێخولقەان ئیان ژیردووکەه ەان ومردن، بیکوو " ژەڵب



 یندەوەیهاوکات پ Spaces یزانست یزمان ەان بین ەین بکێکات و شو یک باسێمەت، کێدێفم پەیدا کەرێل

 یزمان ە، بیەارنیناسرا و د ەمێس(، الئەیان سپین ێ) کات و شو ە. چونکەیەه ەوەمانەکەباس ەب ۆیو خەسترا

 یدروستکراو یکێرەوێ: پییەچ ن یزانست یزمان ەن بۆچ، ننەێمان مانا ناگەس " هەی" سپ ەفەلسەف

داگرم،  ەوەکردنیش یتسەتر دەک فرێمەک .س(ەی)سپ ەتەم بابەر ئەسەزانم لەد یستیوێپەت. بێبە( نڵقەش)عۆه

  .ەیەه ەوەحۆ، زانست و رەفەلسەف ەب یندەوەیپ ەکێتەباب ەچونک

   -------------------------------------------- 

 

 

 

 مچوارهە یشبە          

  :Spaces انین ێکات وشو

ر ێکات ژم یرێمان ئاین، ێورێشوو ناپێپ یروهێمان پهەکدا بەێر ساتهەهادا، لەرهلە نێکات وشو 

چە نێکات وشو یژووێم بکات.گوزارشت  ۆڤمر یخود یفیعرمە یاریش وزانۆه یوتنشکەێپت لەێناتوان

 .ەیهە ۆییخ یخود ینێو کات وشومەردهن، هەی( نfixو)یق

 یگاید جنج سەێپ ەل یموور هەهە نینوس، وهانەیەیکاش هاتنەێک پینۆکترلەئە ۆکریداتا وما

  Go, off Dataان یکانەنیئا ،ەوەنینووس یەیکا ەران پاش هاتنەمبەغێکران. پەمار دۆت ەوەنێن و وینووسبە

 یفەلسەوف ڵیراۆم ەبوون بگر ەن یتابین کینوس ینانێش داهێپ یکانەنیموو ئاەدا هیراست ە. لیتابیک ینیناونا ئا

 . ەبووەن نینووس ەبوون. چونک

. ەژ بووۆکان رییەبابل یزدانیە ە. چونکەویژ زانۆر یخودا یرەنێنو ەب ۆیبابل خ یپاشا یحاموراب

تر ەدووم یشەر یردەب ٤٠ر ەسەل یموانەم داون. هەڵەقەل یزدانیە یتەعیرەش ەب یکانەتەعیرەش یحاموراب

  .زبوونۆریوپ ەوەتەر نوسراونەسەل یزدانیە یتەعیرەش ەردانەوبە. ئەوەتەونیژ نووسێدر

 یتەرماەیکان بەکەجول ەب دانانەقەم لەئ ە، چونکیتابیک ینینرا ئاەن یدا ناویحاموراب یشانس ێب ەل

م و یبراهیان ئیکەتەرهیسحەان وۆیخ ینی، ئاوهدهر کەسەان لەیختکان جەسالمەی، ئیان هانیکان داییەستانیکر

  .ند کردەناوز یتابیکبەوهرههاجە یکور یلیسماعیئان بەیزاکانکوره

کتوم و  ەیرێگوە، ببوون انیکانەورەگ ەریباپ یمەردەس ەیرگورشتەک وسۆریچ ەڵێمۆکەان بیکان ەتابیک

و ێن یەخراەک دێستورەان دیک ڵێقەئ یموو باسکردنەه ەمانەردەو سە. ئەوەتیۆەنۆه ەمەردەوسەئ یخوو

 .ەوەکەیەرگوورشتەس ەیوێچوار چ

ک ەکرد. وەر ئۆئاگرداندا م ێگو یکۆریوچ ەرگرووشتەس ێیر پەبەان لەیکەتڵەوەد یستورەان دی ەعیرەش 

 ەیعیرەتر، شیکەیەرگورشتەند سەچەکان وبەلین فەل، خاویسماعیبراهم، ئینوح، ئ ەیرگورشتەس

  .ەوەتۆدان رازانیکانەتڵەوەد

م ەکیە) یناو ە، بەوەانیتابیم کەکیە ەسالم(، لیان وئیستی، کرەکە)جول ەکەنیئا ێر سەه یتابیم کەکیە

 hê Palaià )ان،ی Testament L'Ancienەراویرگەو ەو مەکیە ینماەیان پی -خوا یکانییەنماێر



Diathếkê)  

 ەان، لییشتەهەخ وبەزۆان، مردن، دیژها روههەان، ۆیخ یان، دواۆیش خێپ یکانەموو روداوەه یکۆریچ

  :ەمار کردووۆت تێتر نابەفر ێیەکتۆئگا ێج ٢٠ ەداتا ل یسابیح ەان بۆیخ یمەردەتا س ەواوەح ەوباب یەدا

ن. ەکەتردێنو یکیەایدن ەت و گوزارشت لێبەزتر دڵۆان ئایساب کردنیژ حۆر یدواەژ لۆن، رێت وشوکا

نجا ەش پێژ پۆها رەندەچ یورەد ۆورەئ یکەیەچرک ۆکریت، ماێوەکەشدێک پەیەوێشەاندا بیژەل یرانکارۆگ

  .تێنیبەر دەوبەمەل ڵسا

 ەتێچەس دەی، سپ" Du latin spatium ینیالتەان بی، spacesس،ەین " سپیژێبەن؛ دێشو-کات ەب

 تێابیدون یرەوپەتان لڵر ماەگە، ئڵگۆستا گۆمام ۆمرەئ ۆرە. دوورمەوەتێبەوکورت د ەوەوتنەشکێپ 

  .کاتەش دینما ۆشن بیماید ێس ەمتانا بەردەب ەل یپۆسک ەب یچەتان کڵابن، مایدون یرەم پەزتان لێرەوب 

  ەوۆبینۆه یسالم ێیهاورۆب ەیکەک بوو، چامێدیقاص یرانەمانگ چاو ٦تا  ۆیخ یکات٣ست یوەشۆخ ینال

 . تێرێنب یمانێسلۆب ەوڵەمبوەستەئ ەل

 یزانست ەر بەگەشوو، ئێپ ەیدەس یفتاکانەح یکانڵەم وساەستیب ەیدەتا س یتیەاۆڤمرموو هە یژووێم

 شووێپ ەیدەس ەویر نەدەق ەب ڵەزاران ساەو هەموو ئەر هەن هەیک یسابیح یجۆلۆسیوس یراوردکارەب

 بردوو نابن. را

: ەمیک نوسەکانمان. وەوەنێخو یزێر مەس ەتەهاتوونان یمووهەستامان ێن رابردووئێکات وشو

رامبەبە یتەیاۆڤمر یموو رابردوون هەیبکە ۆمرەوکات ئەئ ین( ێوشو: کات ەس)واتەیسپ یراوردکارەبەب

 نابن. ۆمرئە یکڵێر سا

 ەان بیستیوێپ ەانیرانکارۆم گەدات. ئەرووئ یوەز یوور رەس ەل یت چیزانەک دەیەچرک ۆکریما ەب ۆورئە

 .ەیتر هەیکێاریت ونراسەیرده، سروه، پەزوەئار، ستەه

 ؟ەویەکا ەنێد ێنو یهانیج ەیژێر ووەهاندا، هونیموو جەه ەل ۆمرەئ یچۆب

 انین. هاتەر نێنیلۆپەن وئێرلڤێ، ۆر، رامبێدلۆک بەستا ویوب ەزدۆن ەیدەسەخواز لێنو یرانیرا شاعۆخەل

 ان ۆیشخێپ یکارەوێش یرمۆن ەتر کیندەرمەونهها ەیەد ەگال بەان وشیندرۆ، مۆکاسیک بەو یندانەرمەهون 

  :کەان وی. ڕیهاو یرۆگ

  :تێنێشکەد ۆیشخێپ یرمۆت و نێرموەفەد، یهانیج یخوازێنو یریشاع ەیستا سوارۆمام

  !تەکەشار ەم لۆم برەڵێئ

-------------------.  

  ەیەئاسن ومنار یمزەر ەت کەکەشار ەل



 ، ەیەوارەن غیوەئ یلەم

 م، یست وپەد یورەدەل ەڵێیئ

  ەیەبچەلەک یەڵەوتان را ێڵت ەک ەیوەئ

  ەڵەداو یسالیم ەرەکەیپ ەک ەیوەئ

  ەیەنارەق یرەزهەم ەلێدار ت ەک ەیوەئ

  ەڵەدووک یندەمەت کەکەشارەل

 ند، ەمڵەوەد ڵیماەر لەد ەتێد ەک

  .ندەب ەخاتەر ئۆخ یگوناه ێب یشکیت ەو

  .تێد ێنو یهانیج یرەقا وهونیسۆم ەان بیفەیالوانمان ک ییەرانۆخەل ۆخ

 ان ی یراوردکارەب یرەوێپ ەر بەگەک. ئیە ەوەتەنۆخام هات یک قووماشەن، چ کات، وێهان چ شویج ەچونک

  یکەڵخ ەتێبەک، دەیەناوچ یکەڵخ ۆڤین مرینیبەن دەیبکۆب یدواچونەب یجۆلۆسیس یزانست یرەوێپ ەب

 ەجاز بوو، دواتر لیشام  وح لەزور، پاشان ەشار یکەڵابوو خیدا ژێت ەیمەو دەئ یتر. نالیکانەناوچ

 کرد. ییدوا یچۆک ڵپوینەنتەکوست

 

 ت ێوەکەردەمان دۆب ەویەراست ەاردیم دەن. لیوەز ێیگو یکەڵکان خۆڤەت، مرێوەمانەت ونێوەبمان ۆمرەئ

 متردا.` ەک یکێکات ەفراوانتر ل یکێنێن شویژێن بیتوانەان دی، ەوەتێبەت وکات کورت دێبەرفراوان دەن بێشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نجهەێپ یشبە

 

 

 .ەبووەن یکالۆز لیرگە، هییەهانیج یکەیەاردید ەڵیندەنگە

--------------------------------------------. 

 

 ؟ەیەه ەن(وەێش-س)کاتەیسپ یباسکردن ەب یندەوەیچ پ ەڵیندەژن: گێب ەنگەس رەکێندەه

 ون.ەکەردەد یکانێندەوەیمدا پەکەباس یگاێر رەس ەل یئاساەن، بیبەن ەلەپ ەر بەگەئ

 ێب یگورگ تورکان یلورەلور ەل یراتەر قە. بەداو ەیمێئ ەیکەناوچەا لینەت ەکیەتاەپ ەڵیندەن گیزانەبا وان

 . ەکردووڕپ ڵسەئ

 ەتاکەر!! پێخە. نەکردووڕکان پاڵتولیەئا یەیرانێئ ەرەدفەب ەرێکو ەتانەیش ەان لیزنەم ینال ەیکەحوجر

 ەمێئ یال ۆب ەوەهانیجەل

 ۆونات ەورەگ یکایرەمەر ئەگە. ئەوەتەکراوەناردەهان هیج ۆب یریەکسپاێئ ەتر بیکێو جار ەراد کراویستیئ 

 بن، ەنەڵندەگ

 ەک لێشەب یپشتڵپاەمان. پاشان بۆخ یتاڵو یکانڵەندەگ یستاۆمام ەن ببنەدەهان ئ یتورک ەیهارەتووتک

 یکانەکراوەڵندەگ

 نن.ێبست ێندومان لیز یحۆش و رەر یرێان زۆیخ یال یندوگووەگ ەمان، بۆناوخ 

 یکانەرەوتیمپۆوک ەشاش یرچاوەب ە؟، بییەن یهانین جیزانەواد ۆمان بۆخ یال ەیکەڵێندەروها گەه

  ڵسەئ ێب ی، تورکەوەهانیج

 ن.ەکەد ئیساۆنیج ەوێن شیتریناوێخوەباکور ب یکورد ڵسەوف



 ڵقەئ یدز ۆن بەکەن دیریتورک ش یمەد یهانیج یداریەرماەس یو بانک یئابور یکۆداک یگەس ۆینا ت

 کورد  یوتەون

بمان. ینس ەنەکیت بێوەانەید ەشیمەه ەیتاناڵساەو دەئ یتییەماه ە، لییەن ۆمرەئ یه ەکەڵێندە. گەکەوناوچ

  ەنن بیوا نابەمان رێپ

 ن.ینێزرەمان دامۆخ یتەاڵسەمان دۆخ یستەد

 نن. ێپەسەرماندا دەسەنگ بەجە، بەردەروەپ ەت، بەتوجار ە، بێنو یئامرازەب ڵیندەها گەروەه

  :تێژێمان هێت، پێوەد مشۆزن خەم یفالتونیئ ۆیەب ەوەم رووەر لەه

 

  .ەکانەژارەه ەیفەلسەشق !! فەع

---------------------------. 

، ەکانەژارەه ەیفەلسەشق فە: عیک گووتێو، کاتگووتبوەن یخراپ ینیش زاێپ ڵسا ٣٠٠ یرەفالتوون بیئ

  یدەخسەو مەئ

  :تڵێب یستیا وینەبوو، تەخراپ ن

ت  ێوەکەکدێان رییکێندەان هیک ێ، عاشقان!!  عاشقییەک نەرەگ یدواچونەوب یالکیهۆشق خەع

 مر. ەن ەبنەدا دیەگاێورەل

 یرەمۆر ومام هەسمەان ئی یندەامیچ وسە، خەوانێد یلەک وەروەن، هڕێبەدا دادێان پیعاشق یهاوکات ناو

ردا یبەرلەر هەمۆرو مام هەسمەند و ئەامیچ وسە،  خەوانێد یلەو یت، ناوێماب ۆڤمان، تا مرۆخ یال

 نن.ێمەد

 یژارەه یکێتەللی، مەوەفەلسەر وفیب یشانۆکێت ەتێچەر نەگە. ئیشتمانین یشقەع یتەبیتاەشق بەع

 ئامانج.  ەتێدێمان لەفەلسەفێب

م ەرهە. بەڵندەگ یکێتەللیم ەتێبەت. دێناکرێپ یکانەشەنگەت یخود یرەسەچار ەکێتەللی، مەفەلسەفێب یتەللیم

 کات.ەمادەک سڕێبۆڵموو قەه ەیکیفەب ت.ێد یقاقا ەنیران تابەیران وقەیق یرەنێه

 
 یستیوەشۆخەا بینەتەکان بەرانەیق یرەسەکان. چارەرانەیق یندەبەڵم ەتێبەدا دیتاۆکەان لەیکەشتمانین

 ت. ێناکر شتمانینۆب

ت ێنێدوەکان وامان ئەرانەیق یشەرووکە، بەئاوار ەمانکاتەشاو دێلەکان بەرانەیق یکارۆوه ەرچاوەس

 یبارچون ە. لەوەتاراوگ ەنیوەکەو د ەئاوار ەمانکاتەد یمۆنۆکیئ یاسایدا، یراستەل مەاڵ. بەئاوار ەمانکاتەئ

 یئاو ێان بیکان، ەتەحوکوم یرۆم وزڵن زایکان، ەرانەیق ڵپا ەنەیخەانمان، دیژ ەیوێش ەیقگرتووەد یبار

م ەاڵکردنمانن. ب ەرەئاو ەب ۆیراستن ه یمووەه ەمانەدوژمنان. ئ یرشێان هی یبارانێوب ڵیساەوشک

 مان ەیئاوار ەکردن ب ۆڵین، رەهەشاراو یمۆنۆکیئ یاسایاندا، یکار وژەدا لیراستەل

 ن.ەرا کارناکۆخ ەاساکان لی. ەوەتاراوگ ەداتەمان ئێنن وفریبەد



، یتیەەاڵمۆک یدرە، خیتیەنایچ ەیوەوساندنە، چێنو ی، بازاریرەنگیئا ینگەج یبرەزەاساکان  بی

 ەیقەزەمورت یتەاڵسەد

 بن.ەد یڤکتەن وئەکەکار د یکارێو ب ەیمووچ ێوى یژارەو ه یکێڵەخ 

 ن:یتیاساکان بری

 .یوەز یر رووەسەنان لێم هەرهەب یرۆج یشکردنەداب یاسایا( 

 .یوەز یر رووەسەکار ل یزێه یرۆج یشکردنەداب یاسای ەڵگ ەب( ل

 

 ،ەکانییەمۆنۆکیوئ یتیەەاڵمۆاسا کی یکردن یڤکتەئ یرەدەدیاری ەڵیندەگ

------------------------------------------------------------------ 

 دسیمەرخەئ یاسای

---------------- . 

 ەڵێمۆ: کەل ییەتیبر ەوێزۆد یکیەاسای، ەک بوویداەل ڵیەسق ەیریجز ەالد لیش مێپ ٢٨٧ ڵیسا ەدس لیمەرخەئ

  ەیبارەقەب یرۆب

ان یواو داخرابن و ئاوەت ەوەبن ەلکان ێرۆک بێرۆج ەسرابن و بەب ەوەکەیەب ەوەخوار ەل ێرجەم ەاواز، بێج

 انیرەت وسێچەنێل

 رابن.یگەن

 یبوونڕپ ەیک رادەیەکاندا لێرۆب ەن: ئاو لینیبەن، دەیئاو بکەل ڕان پەیکەورەگ یەرۆن بەیدەئ ڵوەک هێکات

 اندا یرەسەئاو ب

 بن.ەش دەداب

 ەکاندا وا لەوبچووک ەورەگیەرۆب ەئاو ل ۆیستەپ ڵەپا ەدس، واتیمەرخەئ یاساین: یژێبەد ەیەوەکردنیم تاقەب

 کاتەدەکەئاو

 ش ببن.ەداب یکسانەیەکاندا بێرۆوبێنەل 

ک ەن. وینێسپەدا بچیتیەەاڵمۆک یانیناو سروشت وژ یکەیەاردیموو دەر هەس ەن بیتوانەد ەیەوەکردن یم تاقەئ

 ، یکارێب ەیاردید

ان یستیوێوپ ەمەک یکارێب یکانەنێشو ەنەکەروود یتمەت، حێبەان هۆیهاتووچ یتوانا ێرجەمەکان بەکارێب

 . ەیەر هەکارک ەب

 بن.ەکسان دەیئاکامدا  ەدس  لیمەرخەزانا ئ یەیاسایم ەئ ەیرێگوەهاندا بیج ەل یکارێب ۆیستەپەپال ەوات

 ت.ێنرێسپەداخراودا بچ یکار یهانیج ەل یکارێر بەسەدس بیمەرخەئ یاسای  ۆیه ەبنەد ەمانەموو ئەه 

 ەاساکی یحوکمەت بێوەمانەت و نێوەت، بمانێربۆکار ز ێکوەت ولێربۆز یکارێب ێکو ەت لێژێبەد ەاساکی

  یزێه ەر بۆوگ ڵئا

 ێچ کو یکەڵس خەن چ کڵێن بیتوانە. ئەکردوو یگاێج یرۆوگ ڵئا ەیەه ەیژۆو رەل ۆڤکات. مرەکارد



 و ەل ۆڤ. مرییەن

 ت.ێنێست بهەدەب یانیژ یووێت کاربکات و بژێبتوان ەک یژەدک ەیەگێج

 ت. ێهارەئ ۆڤمر یست وخووەئاکامدا ه ەل

 یرونەد یناساخ ێلەگ ۆیه ەبنەکان دێادگاری یپزۆتەب یشتنێهێجەوب ەی، ئاوارەوەک دوو نیەتا  ەندەرچەه

 کات.ەکانمان ناساخمان دێادگاریئاوات و یت خواردنەفەن وخیزان ۆنامەبۆو خ

  یرزانەه یکانەبازار ەنێخرەد یپزۆت ەن، بەیمان بکۆخەست بەه ەیوەئ ێب ەب یوەر زەس ۆڤیمر ەیمێئ

  زارەه ێت، سێستبیسا مان بیع ەرەمبەغێپ ەیرگورشتەموومان سەه ەنگە. رەوەتماناڵو ڵماەدورل یکارکردن

  ەڵیچێگە، لەوەیەکێزدانیە ەچانۆوگ ۆیخ ەو بەکانەونەرعیف یتاڵوەل ەیلۆیک ەل یکیەستا سوپاێش ئێپ ڵسا

  ەیکەچانۆگ ەب یلین یکان، رووبارەونەرعیف

  یتاڵو یمیلەرشۆئ یشار ۆل بین یروبار ەک لێکردن. کاتیقکرد و رزگارەش یزدانیە ەیموعجز ەب

  ەئاوار ەتر بوونیکێجار ەم، بگریلەرشۆئ ەند لەکارمەن ند.ەرمکا ەورا بوونەل .ەوەراندەپ یکانەلۆین کیستڵەفە

 تا یبابل یتەاڵژهۆر یتاڵوک ێکاتبابل  یمەشەش ی. پاشاکاریکر ەبون ەلۆیک یکەورا وەبابل و ل یتاڵو ەل

 کردن یکارڕیک ەب ەرەئاو ەیلۆیک کەبابل و ەوبردن ەلۆیک ەکرد یکانییەسایرکرد، عیراست داگەناو یایرەد

 درووست کردن.ێپبابل(  ی) تور یمرودەن یو برج

 ن یمەر زەس یشتەهەب یهانیج ەئاوار یکارێکر ەبن، ۆیرەدوور ن  فۆڵگ یتاناڵوو یبەرەع ەیدورگ یابنیب

 دروستکرا.


