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پێشهکی

له بیریاره کهئهم ئهرستۆیه، پهرتووکێکی ناوی کاتیگۆرییهکان
تهمهنیالوێتیدا،ئهوکاتهیلهئهکادیمیایئهفالتونخوێندکاربووە،
له بهاڵمیهکێکه بچوکه، قهواره به ههرچهنده نوسیویهتی.
و لۆجیک به بنهڕهتیی پهیوهندییهکی و  فهلسهفییهکان شاکاره
ئۆنتۆلۆجییهوهههیه.ئهمکاتیگۆرییانهتهنیاچهمکێکیڕووتنین
نادوێت، زمانهوانی کێشهیهکی له نوسراوهیدا لهم ئهریستۆش و
بهڵکولهوباوهڕهدایهکاتیگۆرییهکانالیهنهکانیبووندهردهخهن.
ههریهکێکلهئهوانئاماژهبۆبهشێکیبووندهکات،کهبهبێ
ئهوانئێمهناتوانینلهواتایبوونتێبگهین.

کهسێک تاوانبارکردنی واتای یۆنانییه، وشهیهکی )کاتیگۆری(
تاوانباربکرێت. دیکهدا ئهوانی لهبهردهم کهسێک دهبهخشێت؛
له بهکاریهێناوه. جیاواز فهلسهفی مهبهستێکی بۆ ئهریستۆش
فهلسهفهداکاتیگۆریئهوچهمکهههمهکییهیه،کهالیهنێکیبوون
بهکارهێنانی لهگهڵ دهگهیهنێت، ئهوه ئهمهش دهکات. ئاشکرا
تاوانباری درێژدهکهین، بوون الیهنێکی بۆ پهنجه کاتیگۆرییهکدا
دهڵێین که نموونه، بۆ دهردهخهین. ڕاستییهکهی بهڵکو ناکهین،
)گۆچانخواره(ئاماژهبۆچۆنیهتیئهوبوونهدهکهین،کهگۆچانه.
لێرهداگۆچانوخهسڵهتهکهشیکاتیگۆرین.
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ئهگهردروستبێت،ئهریستۆئهمپهرتووکهیئهوکاتهنوسیبێت،
کهالیئهفالتونخوێندویهتی،ئهوادهردهکهوێت،کهلهتهمهنی
بۆچوونه نێوان ئهفالتون،جیاوازی نهکپاشمردنی الوێتییهوه،
سهریههڵداوه. مامۆستای ئهفالتونی و ئهریستۆ فهلسهفییهکانی
لێرهوه لهسهرگۆڕان لهگهڵ)پارمهنیدس( هاوڕانهبوونی ههروهها
ههمهکییهکانی، چهمکه باوهڕهدایه لهو ئهفالتون دهستیپێکردوه.
هتد، و ئهسپ و درهخت و  مرۆڤ چاکهو و جوانی وهکو
بوونێکیسهربهخۆوبهرزوجیاوازیانههیه.ئهمچهمکانهفۆرم
ئهم ژوور جیهانی له و بهدهرن لهئهستو و ههمهکی )ئایدیا(ی
جیهانه ئهو لهنێو بوونیان دانراون. ئێمهوه جیهانهئهستوییهی
بهرزهداپێویستیبهجیهانیئێمهوبابهتهههندهکییهکاننیه.ئهم
فۆرمانهیئێمهش،تهنانهتبهبوونیئێمهشهوه،کهلهمجیهانهدا
ههمهکییانهی فۆرمه ئهو لێوهرگیراوی یان دهدۆزرێنهوه)کۆپی(
جیهانهبهرزهکهن.ئهوهیلهنێوئهمجیهانهیئێمهداههیهشتێکی
لهڕاستیبهدهروناتهواوهچونکهڕاستیفۆرمیههمهکییهلهنێو
جیهانیبهرزدادانراوه.ههروههاههمووشتێک،لهخواربوونیئهو
جوان ئێمهشتێکی ناتهواوه. ئهوانه لێوهرگیراوی که فۆرمانهوه،
لهوهش که بچێت، بیرمان له نابێت هاوکات بهاڵم دهدۆزینهوه،
لهههمووشتهجوانهکانیشجوانترینشتههیه،که جوانترو
فۆرمیجوانییهولهجیهانیبهرزدایه.جوانییهکهبهبێگۆڕان،
بهبێئهوهیبۆکهسێکجوانبێتولهچاویکهسێکیدیکهشدا

ناشرین.جوانییهکیههمیشهنهگۆڕوڕههایه.


منلهوباوهڕهدامناکۆکیئهریستۆلهگهڵئهمبۆچوونهمێتافیزیکییهی
ئهفالتوندالهسهربوونیجوانیڕههایانچاکهیڕههانیه.ئهگهر
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بهوردیبڕوانینهسیستهمیمێتافیزیکیئهریستۆدهبینینئهویش
باوهڕیبهبوونێکههیهنهگۆڕوههمیشهییبێتیانفۆرمێکیڕووت
جیاوازی و بوونیسهربهخۆ لهسهر ناکۆکییهکه بێت. کردهکی و
ئهفالتون بۆ  ههندهکییهکانهوه. بابهته له ههمهکییهکانه فۆرمه
جوانیبهبێشتێکیجوانوڕهنگیسوربهبێبابهتێکیسور
ههیه.جوانیوڕهنگیسورزهمینهیئۆنتۆلۆجیخۆیانههیهو
ئهوانشتێکیجوانیانبابهتێکیسوردههێننهکایهوه.ئهفالتونله
دایهلۆگیکۆماروفیدۆداباسیئهمپهیوهندییههۆیهکییهینێوان
فۆرمهکانوبابهتهههندهکییهکانکردوه.بهئاشکرابانگهشهیئهو
ڕهنگیسور،شتێکی یان بهبێجوانی که کردوه، بیروباوهرهی
جوانوبابهتێکیسورنادۆزینهوه.ئهریستۆبهپێچهوانهوهبۆئهم
کێشهیهدهچێت.لهوباوهڕهدایهبهبێشتێکیجوانوبابهتێکی
سورجوانیوڕهنگیسورنین.بۆئهوهیجوانییانڕهنگیسور
ببینن،پێویستهبهدوایشتێکیجوانوبابهتێکیسوردابگهڕێین.
ئێمهلهئهزموونیڕۆژانهماندائهوهیههستیپێدهکهینشتیجوان
وبابهتیسوره،نهکجوانیوڕهنگیسور.ئهگهربمهوێتجوانی
جوان شتێکی بۆ پهنجه بدهم کهسێک نیشانی سور ڕهنگی یان
بۆچوونهکهی ڕهتدانهوهی ئهمهش ڕادهکێشم. سور بابهتێکی یان
ئهفالتونه،کهچهمکیههمهکیلهبابهتهههندهکییهکانجیادهکاتهوه
وبوونێکیسهربهخۆیبهرزیاندهداتێوهاوکاتڕهتدانهوهیبوونی
جیهانیبهرزیئهمفۆرمانهیه.پارمهنیدسڕاستهقینهیبه)بوون(
داناوهوباوهڕیبه)نهبوون(نهکردوە.بۆئهمبیریارەبوونههیه
ونهبووننیه.ئهمهشپارمهنیدسیگهیاندهئهوئاکامهی)گۆڕان(
ڕهتبداتهوه.گۆڕانلهدووحاڵهتداڕوودهدات،گۆڕانێکلهبوونهوه
بۆنهبوون،ههروههالهنهبوونهوهبۆبوون.ئهگهرنهبووننهبێت
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وئهوهیههیهبوونبێت،چۆنباسیگۆڕانبکهینچونکهگۆڕان
لهبوونهوهبۆبوون،وهکوگۆڕانلهڕهنگیسورهوهبۆسوربێ
واتایه.بێگومانئهمبۆچوونهیپارمهنیدس،کهلهچهنددێرێکی
شیعریدادهربڕاوه،کاریکردۆتهسهربیرکردنهوهیئهفالتون.لهبهر
ئهمهشئهفالتونفۆرمهههمهکییهکانینێوجیهانیبهرزبهنهگۆڕ
دادهنێت.ههرشتێکپڕوتهواوبێت،لهوهزۆرترگۆڕانبهخۆوه
ناگرێت.گۆڕانبهسهرجوانیڕههادانایهت.ئهوهیدهگۆڕێشتێکه
کهمجوانهودهیهوێتجوانتربێت.ئهریستۆنکۆڵیلهڕاستهقینهی
گۆڕانناکات.لهوباوهڕهدایهگۆڕانبهسهرسێکاتیگۆریبووندا
ههروهها و وچهندهکی لهچۆنیهتی گۆڕانکاری نموونه بۆ دێت.
شوێنداههیه.ئێمهدهزانینسوکراتفهیلهسوفه،ههمانکاتئهو
دهتوانێتوازلهفهلسهفهبهێنێتوببێتبهدارتاش.ئهمهگۆڕانکارییه
لهچۆنیهتیسوکراتدا.ههروههابهههمانشێوهچهندهکیسوکراتو
بوونیلهنێوشوێنداگۆڕانیانبهسهردادێت.بهاڵمسوکراتخۆی،که
جهوههرهگۆڕانیتێداڕوونادات.سوکراتلهوهکهمتریانزۆرترنابێت
بهسوکرات.هۆینهگۆڕانیجهوههریشلهدواییداڕووندهکهمهوه.
ئهکادیمیاوه)مهبهستم لهسهردهمی قۆناغهوه، لهم دهبینین
جیاوازی و تایبهت ڕێگهیهکی ئهفالتونه(ئهریستۆ ئهکادیمیای
بیرکردنهوهیفهلسهفیبۆخۆیدۆزیوهتهوهولهگهدووبلیمهتی
خۆی ناڕهزایی ئهفالتون( و یۆنانییدا)پارمهنیدس فهلسهفهی
فهلسهفی فێرگهی سهرههڵدانی سهرهتای لێرهوه دهردهبڕێت.

ئهریستۆدهردهکهوێت.

ئهریستۆ)ده(کاتیگۆریلهمنوسراوهداباسکردوه.لهنوسراوهکانی
دیکهشدا،وهکومێتافیزیک)بهتایبهتیلهبهشی)کاپا(دا،ئاماژهی
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بۆکردوون.لهسهرهتایئهمنوسراوهدا)کاتیگۆرییهکان(باسیئهو
شتانهکراوه،کههاودهنگوهاوواتاوهاوسهرچاوهن.ئهوشتانهی
بۆ هاودهنگن. جیاوازن پێناسهدا له و ههیه هاوبهشیان ناوێکی
نموونهوشهی)پهڵه(بهدووشتیجیاوازدهوترێت.پهڵهبارانیتێر
دهخو)لهکه(شهبهسهرشتێکهوه.)گۆڤان(گۆڕهپانییاریکردن
ئهم دهبهخشێت. جنۆکهش و خاوهن واتای گهواهیشه،)خێو( و

شتانهبهناوهاوبهشن،بهاڵملهپێناسهداجیاوازن.


ناتوانینپهڵهیبارانوپهڵهیسهرجلبهیهکپێناسهواتاکانیان
ڕوونبکهینهوه.ئهوشتانهیناویانهاوبهشهویهکپێنناسهشیان
لێرهدا)باڵنده( باڵندهن. مراوی و چۆلهکه هاوواتان. دهکرێت بۆ
ناویهاوبهشهبۆههردووکیانولهپێناسهکردنیشدایهکواتایان
له ناوهکانیان شتهکان له ههندێک دادهنرێن. بهباڵنده و ههیه
سهرچاوهیهکهوههاتوه،بهاڵمکۆتاییهکهیانجیاوازهبههاوسهرچاوه
دادهنرێن.بۆنموونهنانونانکهر،شاخوشاخهوانیاننوسینو
نوسهر.پاشئهمڕوونکردنهوهیهئهریستۆباسیئهوشتانهدهکات،
کهبهتهنیابهبێبهستنهوهیانبهشتهکانیدیکهوهڕادهوهستن
به شتانه ئهم بوون. سهر دهخهینه ڕۆشنایی لهڕێگهیانهوه و

کاتیگۆرییهکاندادهنێت.

چۆن ڕوونینهکردۆتهوه ئهریستۆ باوهڕهدان لهو ههندێک
کاتیگۆرییهکانیدۆزیوهتهوه؛بهاڵمئهگهرسهرنجێکیئهوکاتیگۆرییانه
بهوردیبدهین،دهردهکهوێتئهریستۆبهڕێگهیبیرکردنهوهیهکی
لهشته و دۆزیوهتهوه کاتیگۆرییهکانی ئیندهکشنهوه و هۆشهکی
ههندهکییهکانهوهبۆچهمکهههمهکییهکانچووه.لێماندهپرسن،
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ئهوشتهچۆنه؟لهوهاڵمدادهڵێینشتێکیسوره.ئایاسورچیه؟
سورڕهنگه.ئایاڕهنگچیه؟ڕهنگچۆنیهتییه.لێرهداڕادهوهستین
کاتیگۆرییه بهو چۆنیهتی و نادۆزینهوه ههمهکیتر شتێکی و
به دهتوانین دهردهخات. بۆ بوونمان الیهنێکی که دادهنێین،
هامانڕێگهکاتیگۆرییهکانیدیکهشبدۆزینهوه.وهکوباسمکرد،
ئهمانهن: کاتیگۆرییهکانیش ڕیزکردوه. کاتیگۆری ئهریستۆ)ده(
کات، حاڵهت، دۆخ، پهیوهندی، چهندهکی، چۆنیهتی، جهوههر،

شوێن،کارتێکردن،کارتێکراو.
جهوههرلهنێوههموویاندائهوکاتیگۆرییهیه،کهبههیچشێوهیهک
گۆڕانیتیاداڕووناداتوههمانکاتنابێتبهباربۆکاتیگۆرییهکانی
وجهوههر بۆجهوههر بارن کاتیگۆرییهکان ههموو بهاڵم  دیکه.
دهبێتبهبارههڵگریههموویان.جهوههریشنهگۆرهچونکهالیهنی
دژی و پێچهوانه الیهنی که دهگۆڕێت، شتێک نیه. پێچهوانهی
دوو ههروهها ههیه. نهدژی پێچهوانه نه بهاڵمجهوههر ههبێت،

جۆرجهوههریشههن:

جهوههرییهکهم،کهبوونیتاکهکانه،وهکوسوکرات.جهوههری
دووهم.کهجۆریبچوکه،بۆنموونه)فهیلهسوف(جۆریبچوکه،
کهههمووفهیلهسوفهکانتیایداکۆدهبنهوه.لهمهشجۆریگهورهتر
ههیه)مرۆڤ(،کهلهنێویدافهیلهسوفونافهیلهسوفکۆدهبنهوه،
لهمهشگهورهترجۆریئاژهڵه،کهههموومرۆڤێکوئاژهڵێکتیایدا

کۆدهبنهوه..

بهدیدیئهریستۆجۆریبچوکجهوههره،چونکهئهمجۆرهله
جهوههرییهکهمهوهیانتاکهکانهوهنزیکتره.ئێمهباشترلهواتای
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بچوک جۆرێکی ئهگهر تێدهگهین، پێناسهکهمان یان دهستهواژه
لهگهڵتاکێکدادابنێینوبڵێین)سوکراتفهیلهسوفه.(نهک)سوکرات
ئاژهڵه.()فهیلهسوف(جۆریبچوکو)ئاژهڵ(جۆریگهورهیه.

به نابێت زۆرتر لهوه جهوههر وهکو سوکرات، نهگۆڕه. جهوههر
مرۆڤ.بهاڵمگۆڕانکاریلهسێکاتیگۆرییدابۆجهوههرڕوودهدات.
ئهوکاتیگۆرییانهیگۆڕانیانبهسهردادێت،چۆنیهتیوچهندهکی
وشوێنه.سوکراتدهبێتبهدارتاش،وهزنیکهموزۆردهبێت،
دهڕوات. بازاڕ ناو بۆ بهپێ و دهردهچێت ماڵهوه له بهیانیان
لهپهرتووکی ڕوودهدهن. لهبووندا گۆڕانن جۆر سێ ئهمانه
که دهدوێت، گۆڕان دیکهی جۆرێکی له ئهریستۆ مێتافیزیکدا،
پهیوهندیبهپێکهێنانوتێکشکانهوهههیه.بهشێکیانههمووی
شتێکلهناودهچێتوپێکدێت.ئهمهتهنیاگۆڕانێکهبهتایبهتیله
حاڵهتیپێکهێنانیانلهناوچوونیتاکێکدابهتهواویگۆڕانبهسهر
جهوههرهکدادههێنێت،ئهگینابۆئهریستۆجهوههرنهگۆڕهووهکو

خۆیدهمێنێتهوه.
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جیاوازن پێناسهدا له و هاوبهشه ناویان تهنیا شتانهی ئهو .1
به)هاودهنگ(ناوزهددهکرێن.بۆنموونه،مرۆڤوئهومرۆڤهیله
وێنهکهدایه،ههردووکیانئاژهڵنوناوێکیهاوبهشیانههیه،بهاڵم
لهپێناسهداجیاوازان:ئهگهرکهسێکبیهوێتباسیبوونیئاژهڵ

بکاتبۆههریهکێکلهودووشتهپێناسێکیجیاوازدادهنێت.

ئهوشتانهیناوێکیهاوبهشیانههیهویهکپێناسهشیانبۆدادهنرێت
به)هاوواتا(ناوزهددهکرێن.کهوابوو،بۆنموونه،مرۆڤوگائاژهڵن.
پێناسهکردنیشیان و ئاژهڵ دهوترێت ههردووکیان به
ههر بوونی باسی بیهوێت کهسێک ئهگهر نیه. جیاواز
دادهنێت. بۆ پێناسهیان یهک بکات دووانه لهو یهکێک
بهاڵم هاتووه، سهرچاوهیهکهوه له ناوهکانیان شتانهی ئهو
کۆتاییهکانیانجیاوازهبه)هاوسهرچاوه(ناوزهددهکرێن،بۆنموونه،
وشهیڕێزمانناسلهڕێزمانهوهوئازالهئازایهتییهوهوهرگیراوه.


2.ئهوشتانهیباسمانکردنههندێکیانپێکهوهوئهوانیدیکهیان
مرۆڤ  ئهمانهن: پێکهوهن شتانهی ئهو نموونهی نین. پێکهوه
ڕادهکات،مرۆڤدهیباتهوه.ئهوانهیپێکهوهنین،لهمنموونانهدا،
وهکو،مرۆڤوگا،ڕادهکاتودهیباتهوهدهردهکهون.

بارههڵگر دهوترێت پێیان )ا( ههن، شتهکان له ههندێک
)subject(بهاڵمخۆیانلهنێوهیچبارههڵگرێکدانین.بۆنموونه،
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مرۆڤبارههڵگره.)ب(ههندێکلهشتهکانلهنێوبارههڵگردانو
خۆیانبارههڵگرنین.)مهبهستملهنێوبارههڵگرلهوهیه،کهلهنێو
شتهی ئهو بهبێ هاوکات بهشێکی، وهکو نهک بارههڵگردایه،
لهناویدایهناتوانێتههبێت(.بۆنموونه،زانیاریلهبارهیڕێزمانهوه
لهنێوبارههڵگرەکهدایه،کهدهروونه،بهاڵمئهوزانیارییهبارههڵگری
پێناوترێت.ههروههاڕهنگیسپیلهنێوبارههڵگردایه،وهکولهش
بارههڵگریان بهاڵم لهشدان(. لهنێو ڕهنگهکان ههموو )چونکه

پێناوترێت.


بارههڵگرێکی لهنێو و پێدهوترێت بارههڵگریان ههندێکیان )س(
دیکهشدانبۆنموونه،زانینلهنێودهرووندایه،وهکوزانینیڕێزمانیش
بهبارههڵگردادهنرێت.)د(ههندێکشتبارههڵگرنینولهنێو
بارههڵگریشدانادۆزرێنهوه،بۆنموونهتاکهکهس،یانتاکهئهسپێک.
ئهوشتانهیتاکنوبهژمارهشیهکن،بهبێجیاکاری،بارههڵگریان
تاکوئهم نیه بۆههندێکهسیشهیچڕێگرێک پێناوترێت.بهاڵم
شتانهلهنێوبارههڵگردادابنێن.زانینی-ڕێزمانیلهنێوبارههڵگردایه.

3.ههرشتێکببێتبهباربۆبارههڵگرێک]بکهرێک[،ئهوهیسهبارهت
بارهکهدهگوترێت،بۆبارههڵگرهکهشه.بۆنموونه،مرۆڤدهبێت
بهباربۆبارههڵگریتاکهکهس،ههروههائاژهڵیشدهبێتبهبار

بۆتاکهکهسچونکهتاکهکهسمرۆڤهوئاژهڵیشه.
ژێر دهکهوێته جۆرێک ئهوهناگهیهنێت لهجۆرهکاندا جیاوازی
بۆ دهردهخات. جیاوازییان تهنیا دیکهوه، جۆرێکی دهستهاڵتی
نموونه،ئاژهڵوزانین:پادار،باڵدار،زیندهوهرینێوئاو،دووپا،
جیاوازن،بهاڵمجیاوازیلهزانیندانیه؛زانینێکلهویدیکهوهبه
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نابێتهوه.ههمانکاتهیچشتێکنابێتبهڕێگرله دووپاجیا
ئاستیجۆرێکجۆریکیدیکهبخاتهژێردهستهاڵتییهوه،کهههمان
جیاوازییانههیه.ههمووجۆرێکیگهورهبارهبۆجۆرێکیبچوک.
لهمڕووهوهجیاوازییهکانلهنێوجۆرهکاندا،کهبهباردادهنرێتبۆ

بارههڵگرهکه]بکهرهکه[شجیاوازییه.

4.ئهوشتانهیپێکهوهنین،ههریهکێکلهئهوانجهوههر،چهندهکی،
کارتێکردنه. یان کردار کات،دۆخ، پهیوهندی،شوێن، چۆنیهتی،
چهندهکی ئهسپه؛ و مرۆڤ جهوههر نموونهی بهکورتیهکهی،
چوارپایانپێچپایه؛چۆنیهتیسپییانڕێزمانییه؛پهیوهندی
دووانهیه،نیوه،گهورهتره؛شوێنلهلیکیۆمهیانلهنێوبازاڕه؛کات
دوێنییانپار،دۆخدرێژبووه،دانیشتوه؛کردارپێاڵولهپێدهکات
سوتاوه. یان بڕاوه وهکو کارتێكراویش، ههڵدهگرێ؛ چهک یان

هیچلهوانهیلهسهرهوهڕیزمانکردنبهتهنیاوبهبێشتێکی
دیکهنیه.لهگهڵپێکهوهدانانیئهوانهسهلماندنیشدروستدهکهین.
سهلماندنیشڕاستیانناڕاسته؛بهاڵمئهوشتانهیتهنیانولهگهڵ
شتێکیدیکهداپێکهوهدانانرێن،ڕاستیانناڕاستنین)بۆنموونه،

مرۆڤ،سپی،ڕادهکات،دهیباتهوه(.

بۆ بهگشتی و بنهڕهتدا له دهوترێت شته بهو )جهوههر( .5
تاکه نموونه بۆ نیه، بارههڵگریشدا لهنێو و دانانرێت بارههڵگر
کهسیانتاکهئهسپێکجهوههره.ئهوجۆرانهیئهمجهوههرانهیان
تێدایهپێیاندهوترێتجهوههریدووهم.ئهمانهجۆریگهورهتریش

دهگرنهوه.1
1 - جۆریگهورهمبۆGenusوجۆریبچوکمبۆSpeciesداناوه.بۆ

نموونهئاژهڵلهبهرانبهرمروڤجۆرێکیگهورەیهوجۆرێکیبچوک)مروڤ(
لهنێوخۆیداههڵدهگرێت.)وهرگێڕ(
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مرۆڤهتاکهکانسهربهجۆریمرۆڤن.ئاژهڵیشدهبێتبهجۆری
گهورهبۆمرۆڤ.مرۆڤوئاژهڵجهوههریدووهمن.
لهبارهی ئهوهی دهردهکهوێت پێشتر باسهکهی بهگوێرهی
بارههڵگرهوهدهوترێتناوهکهیوپێناسهکهشیدهبنبهباربۆی.
بۆنموونه،مرۆڤبارهبۆتاکهکهس.ناوی)مرۆڤ(وپێناسهکهشی
بارههڵگردان، لهنێو شتانهی ئهو دادهنرێت. تاکهکهسه ئهم بۆ
بهاڵم دانانرێن. بارههڵگرەکه بۆ پێناسهیان و ناو کات زۆربهی

ههندێکجارهیچشتێکڕێگهمانلێناگرێت.

بکهین پێناسهکهی مهحاڵه کات ههمان کارهبکهین. ئهم
بابهتێکی له که سپی، ڕهنگی بارههڵگرهکه. بۆ بار به
سپییه. بابهته ئهو دهڵێین و بارههڵگرهکه بۆ باره  سپیدایه
سپییهکه. بۆ بار به نابێت ههرگیز سپی ڕهنگی پێناسهی بهاڵم
ههمووئهوشتانهیبهجهوههرییهکهمییاندادهنێینبارههڵگرن
نموونهیهدا لهو ئهمهش دهردهکهون. بارههڵگرهکاندا لهنێو یان
بۆهیچمرۆڤێکی بهبار ئاژهڵ ئاشکرادهبێت،کهئهگهر باشتر
تاکدانهنرێتئهواههرگیزناتوانینبیکهینبهباربۆبوونیمرۆڤ.
ههروهها،مادامهکیڕهنگبهلهشهوهیهئهوادهبێتلهنێولهشێکی
لهشێکی یان هیچ]بابهتێک[ لهنێو ڕهنگ ئهگهر ههبێت؛ تاکیشدا
تاکدانهبێتههرگیزنادۆزرێتهوه.2کهوابوو،ههمووئهوشتانهی
بهجهوههرییهکهمییاندادهنێینبارههڵگرنیانلهنێوبارههڵگردا
ههن.ئهگهرجهوههرییهکهمنهبێتبوونیههمووشتهکانیدیکه
2 - ئهمبۆچوونهیئهریستۆدژیبۆچوونیئهفالتونه.بۆئهفالتونفۆرمه
ههمهکییهکانبهبێبابهتهههندهکییهکاندهتواننههبن.بۆنموونهڕهنگی
ههمهکیسپیخاوهنیبوونیخۆیهتیولهجیهانیبهرزدابهبێبابهته

سپییهههندهکییهکانههیه.)وهرگێڕ(
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مهحاڵدهبێت.3
لهنێوانجهوههرهدووهمهکانداجۆریبچوکزۆرترلهجۆریگهوره

بهجهوههردادهنرێت،چونکهلهجهوههرییهکهمهوهنزیکه.

کهسێکبیهوێتباسیجهوههرییهکهمبکات،باشترهوزانیاری
جهوههره ئهو بچوکی جۆری ئهگهر دهدات ئێمه به زۆرتریش
دهستنیشانبکات.باشترهبڵێینتاکهکهسمرۆڤهلهوهیبهئاژهڵی
دووهمیان و نزیکتره لهتاکهکهسهوه بکهین)یهکهمیان ناوزهدی
شتێکیگشتییه(؛زۆرتریشزانیاریماندهستدهکهوێتئهگهربڵێین
ئهوهدرهختهلهوهیبهڕووهکپێناسیبکهین.لهسهروئهمهوه،
جهوههرییهکهمههمیشهبارههڵگرهوههمووشتهکانیدیکهدهبن
بهباربۆئهووهکوجهوههرییهکهمبۆشتهکانوجۆریبچوکیش
بۆجۆریگهورهڕادهوهستن:جۆریبچوکدهبێتبهبارههڵگری
جۆریگهوره.لهبهرئهمهجۆریبچوکزۆرترلهجۆریگهورهبه
جهوههردادهنرێت.4بهاڵمجۆرهبچوکهکان،ئهوانهیگشتینین،
لهوهزۆرترنابنبهجهوههر:ناگونجێتبڵێینتاکهمرۆڤهکهمرۆڤه
یانتاکهئهسپهکهئهسپه.لهنێوجهوههرهیهکهمهکانیشداهیچیان
گایهک تاکه له تاکهکهسێک نیه. زۆرترجهوههر دیکهیان لهوی
زۆرتربهجهوههردانانرێت.دهگونجێتلهدوایجهوههرییهکهمهوه
جۆریبچوکیانگهورهبهجهوههریدووەمدابنێینچونکهئهوان
دهبنبهباربۆجهوههرییهکهموجهرههرییهکهمیشبهرجهسته

3 - مهبهستیئهریستۆئهوهیه،ئهگهربابهتهتاکهکاننهبنخهسڵهتهههمهکییهکانیش
نابن.ئێمهڕهنگیسپیلهنێوشتێکیههندهکیسپیدادهدۆزینهوه.)وهرگێڕ(
4-  لهدهستهواژهی)مرۆڤئاژهڵه(مرۆڤجۆریبچوکهوئاژهڵیشجۆری
و)ئاژهڵ( بکهره یان بارههڵگر دهستهواژهیهدا)مرۆڤ( لهم ههروهها گهوره.

باره.)وهرگێڕ(
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ئهوا چییه، تاکهکهس بزانێت بیهوێت کهسێک ئهگهر دهکهن.
دهبێتئاماژهبۆجۆریبچوکیانجۆریگهورهیتاکهکهسبکات.
ههرچشتێکیدیکهباسبکاتزانیارییهکهمانناداتێ.بۆنموونه
ئهگهربڵێت)ئهوتاکهکهسه(ڕهنگیسپییهیانڕادهکاتیانههر
پێناناسێنێت. کهسهکهمان تاکه بابهتانهبێت، لهم دیکه شتێکی
ههروهها، دابنرێن. جهوههر به ئهوهن شیاوی ئهوانه ئهمه لهبهر
بارههڵگریههمووشتێکهبهبێکهموکورتی جهوههرییهکهم
والدانبهجهوههرناوزهدیدهکهین.مادامهکیجهوههرییهکهم
ئهوا بهبارههڵگر[ و]دهبێت ڕادهوهستێت شتێک ههموو بهرانبهر
و ڕادهوهستن دیکه شتهکانی بهرانبهر گهورهش و بچوک جۆری
دهبنبهباربۆیان.ئهگهرتۆبهتاکهکهسێکبڵێیتڕیزمانناس

ئهوامرۆڤوئاژهڵیشبهڕێزمانناسدادهنێیت.

جهوههری نیه. بارههڵگردا لهنێو که ئهوهیه، جهوههر خهسڵهتی
یهکهمبۆبارههڵگردانانرێتولهنێویشیدانیه.ههروههائاشکرایه
جهوههریدووهمیشلهنێوبارههڵگردانیه.مرۆڤدهکرێتبهبار
شێوه، بهههمان نیه. کهسدا تاکه لهنێو بهاڵم تاکهکهس، بۆ
ئاژهڵدهبێتبهباربۆتاکهکهس،بهاڵملهنێوتاکهکهسدانیه.
سهرهڕایئهمهش،ههرچهندههیچڕێگرێکنیه،تاکوئهوهیلهنێو
بارههڵگرهکهدایهبکرێتبهباربۆیهێشتامهحاڵهپێناسهکردنبه
باردابنرێت.بهاڵمپێناسهکردنیناوڕۆکیدووهموناودهبنبهبار.
تۆدهتوانیتپێناسهیمرۆڤیانئاژهڵبۆتاکهکهسێکبکهیتبه
بار.بهاڵمهێشتاهیچجهوههرێکلهنێوبارههڵگردانیه.ئهوهتهنیا
خهسڵهتیجهوههرنیهچونکهجیاوازیشناکهوێتهنێوبارههڵگرهوه.
باره]جیاوازییه[ ئهم پێناسدهکهین، دووپا به مرۆڤ کاتهی ئهو
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لهنێویدانیه؛نهپاونهدووپالهنێوبارههڵگر)مرۆڤ(دایه.ههروهها
پێناسهکردنیجیاوازیبۆئهوشتهیجیاوازهوباسیکراوهدهبێت
بهبار.بۆنموونه،ئهگهرمرۆڤبهپاداربناسرێتپیناسهی)پادار(

بۆمرۆڤیشدادهنرێتچونکهمرۆڤپاداره.

نابێتلهوهشبترسین،کهبهشهکانیجهوههرلهنێوبارههڵگرێکدا
بهجهوههردانهنێین.ئێمهلهباسکردنهکهمانلهوشتانهیلهنێو

بارههڵگردانمهبهستمانلهبهشهکانینهبوو.

جهههروجیاوازییههمووئهوشتانهیههیانههاوواتابنبارهکانیان
یهکهم گرێدراون.)جهوههری بچوکهوه بهجۆری یان تاکهوه به
نابێتبهبارولهجهوههریدووهمیشداجۆریبچوکدهبێتبه
باربۆتاکهکانوجۆریگهورهشبۆجۆریبچوکوتاکهکانیش.(
جۆری و گشتی خهسڵهتی و بچوک جۆری بهڕێگهی تاکهکان
بهههمان دهکرێت. پێناس گهورهوه جۆری ڕێگهی به بچوکیش
پێویستیان لهپێناسهکردنیاندا بچوک جۆری و تاکهکان شێوه،
ههروهها ناو به ئهوانهن واتان هاو شتانهی ئهو جیاوازییه. به
لهپێناسهداوهکویهکن.لهمڕووهوهههمووئهوانهبهجهوههرن
بۆ)ئهو( ئاماژه جهوههرێک ههموو ههیه. هاوواتاییان جیاوازی و
بۆ ئاماژه لهسهری، مشتومڕ بێ یهکهم، دهکات.جهوههری شته
)ئهو(شتهدهکات.ئهوهیجهوههرییهکهمدهریدهخاتتاکهوبه
ژمارهشیهکشته.ههرچهندهجهوههریدووهمبهگوێرهیناوهکهی
ئاماژهبۆ ئاژهڵدهکرێت- یان دهردهکهوێت-کاتێکباسیمرۆڤ
)ئهو(شتهبکات،بهاڵمئاماژهکردنهکهیڕاستنیه.ئهوئاماژهبۆ
جۆرێکخهسڵهتدهکات.جهوههرییهکهمیهکشته،بهاڵممرۆڤ
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یانئاژهڵزۆرشتن.ههروههائاماژهبۆخهسڵهتێکیسادهیوهکو
ڕهنگیسپیشناکات.ڕهنگیسپیبێجگهلهخهسڵهتهیچیدیکه
پێچهوانهوه،خهسڵهتیجهوههر به گهوره، و بچوک نیه.جۆری
ئهوهیه، جهوههر دیکهی خهسڵهتهکانی له یهکێک دیاریدهکهن.
کهپێچهوانهینیه.ئایائهوشتهچییه،کهدهبێتبهپێچهوانهی
شتێکیان هیچ ئاژهڵ یان مرۆڤ تاکهکهس، یهکهم؟ جهوههری
لهزۆر جهوههر له بێجگه خهسڵهته ئهم نیه. پێچهوانهوه به
شتیدیکهشدادهدۆزرێتهوه.بۆنموونه،چهندهکیش.هیچشتێک
پێچهوانهیچوارپێ،دهیانگهورهوبچوکنیه؛چهندهکییهکی

دیاریکراولهپێچهوانهبهدهره.

وادهردهکهوێت،کهجهوههرکهموزیادناکات.مهبهستمئهوهنیه،
کهجهوههرێکلهجهوههرێکیدیکهزۆرترجهوههرنیه.بهڵکوئهو
جهوههرهیههیهلهوهزۆرتریانکهمتربهجهوههرنابێت.گریمان
ئهوجهوههرهمرۆڤه،ئهوائهومرۆڤهلهوهزۆرتریانکهمترنابێت
بهمرۆڤیانلهمرۆڤێکیدیکهشزۆرترمرۆڤنیه؛ڕهنگیزهرد
لهڕهنگیزهردیدیکهزهردترنیهوشتێکیجوانیشلهشتێکی
لهشتێکدا زۆری و کهمی کات ههمان نیه. جوانتر دیکه جوانی
باسدهکرێت.ئهوبابهتهیئێستازهردهلهوانهیهلهجارانیزهردتر
لهجارانیگهرمترهیانساردتره.بهاڵمبهم بێت.ئهوهیگهرمه
شێوهیهباسیجهوههرناکرێت.ئهوکهسهیئێستامرۆڤهلهجاران
زۆرترمرۆڤنیه.لهبهرئهمهجهوههرکهموزۆرناکات.

وادیارهیهکێکلهوالیهنانهیجهوههرئهوهیه،کهههرچهندهبهژماره
لههیچحاڵهتێکی وهردهگرێت. پێچهوانه وهکوخۆیهتی، یهکهو
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دیکهداکهسناتوانێتپێچهوانهبهوشتهبدات،کهبهژمارهیهکه
ووهکوخۆیهتی.ئهوڕهنگهییهکجۆرهووهکوخۆیهتیڕهش
به که بهاڵمجهوههر، نیه. خراپ و باش نیه.شتێک وسپیش
ژمارهیهکهوناگۆڕێتدهتوانێتپێچهوانهوهرگرێت.تاکهکهسێک
جارێکڕهنگیزهردوجارێکیدیکهشڕهشدادهگهڕێ،گهرمو
ساردیشه،یانکهسێکچاکهوخراپدهبێت.هیچشتێکیدیکهئهم
خهسڵهتهینیه.مهگهرکهسێکبڵێت،دهستهواژهکانوباوهڕبهم
شێوهبن.دهستهواژهڕاستیانناڕاسته.گریماندهستهواژهی)ئهو
کهسهدانیشتوه(ڕاسته؛بهاڵمئهوکاتهیئهوکهسهههڵدهسێت
دهستهواژهکهناڕاستدهردهچێت.باوهڕیشبهمشێوهیهیه.تۆلهو
باوهڕهدایئهوکهسهدانیشتوه،کاتێکههڵدهسێت،ئهگهرههمان
باوهڕتههبێتونهیگۆڕیناڕاستدهبێت.بهههرحاڵ،وهرگرتنی
پێچهوانهکانڕێگهیجیاوازیانههیه.جهوههرهکانخۆیانگۆڕانهکان
یان گهرم ئهوهی وهردهگرن. پێچهوانهکان و کایهوه دههێننه
ساردبووه،زهردیانڕهش،چاکیانخراپگۆڕانیبهسهرداهاتوه.
لهحاڵهتهکانیدیکهشدائهوشتانهخۆیانگۆڕانهکهدروستدهکهن.
دهستهواژهوباوهڕههمیشهنهگۆڕن.ئهوهیدهگۆڕێوپێچهوانه
کهسه دهستهواژهی)ئهو داکهوته. نێو فاکتۆرهکهی وهردهگرێت
لهحاڵهتی]کهسهکهدا[ نایهت.گۆڕان بهسهردا گۆڕانی دانیشتوه(

دهستهواژهکهدهکاتبهڕاستوناڕاست.

باوهڕیشبهمشیوهیهیه.هێشتائهمهخهسڵهتێکیتایبهتمهندی
تهوانای و ناگۆڕێن باوهڕیش و دهستهواژه ههرچهنده جهوههره؛
باوهڕدا و دهستهواژه حاڵهتی له ههیه. پێچهوانهیان وهرگرتنی
گۆڕانهکهلهشتێکیدیکهداڕوویداوه.دهستهواژهوباوهڕشتێکی
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نهگۆڕن.لهمحاڵهتهشدا،مادامهکیهیچگۆڕانێکیانتێداڕوونادات
پێچهوانهشوهرناگرن.


نهخۆش خۆی جهوههر وهرگرێت. پێچهوانه دهتوانێت جهوههر
ڕهش یان دهبێت زهرد دهبێت، چاک تهندروستی یان دهکهوێت
دادهگهڕێت.کهوابوو،ئهوهیپێچهوانهوهردهگرێتئهوجهوههرهیه،
کهوهکوخۆیهتیوبهژمارهشیهکه.ئهمهشکۆتاییبهباسهکهمان

لهسهرجهوههردههێنێت.5

دیکهیان ئهوانی و نابهردهوام و پچڕ پچڕ )چهندهکییهکان( .6
به پهیوهندییان و پێکهاتون لهبهشهکان ههندێکیان بهردهوامن.
یهکدییهوهههیه.ئهوانیدیکهیانلهبهشهکانپێکنههاتون.

و هێ بهردهوامهکانیش زمانن؛ و ژماره نابهردهوامن ئهوانهی
ژماره بهشهکانی وشوێنن. کات ئهمانهدا لهگهڵ تهن، و ڕووبهر
تیایدایهکبگرن.ئهگهرپێنجبهشێک نیه سنورێکیهاوبهشیان
شوێنێکدا لههیچ ژمارهی)پێنج( دوو ئهوا )ده( ژماره له بێت
یهکناگرنودووژمارهیلهیهکدیدابڕاون.تهنانهتژمارهسێو
حهوتیشبهیهکدیناگهن.تۆلههیچشوێنێکداسنورێکیهاوبهش

بۆژمارهکاننادۆزیتهوه.

ژماره کهوابوو، پچڕاون. و دابڕاون لهیهکتر ههمیشه ژمارهکان
نابهردهوامه. چهندهکییهکی زمانیش نابهردهوامه. چهندهکییهکی

5 - ئهریستۆلهوباوهڕهدایهجهوههرنهگۆڕهچونکهپێچهوانهینیه،بهاڵم
پێچهوانهوهردهگرێت.)وهرگێڕ(.
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)زمانچهندهکییهچونکهبهدرێژیوکورتیبڕگهکاندهپێورێت؛
مهبهستملهزمانگوتهیه(،بهشهکانیلههیچسنورێکیهاوبهشدا
ناگهنبهیهکدی.سنورێکیهاوبهشبۆبهیهکگهیشتنیبڕگهکان
]بهپێچهوانهوه[ هێڵیش جیایه. بڕگهکان له یهکێک ههر نیه.
چهندهکییهکیبهردهوامه.دۆزینهوهیسنورێکیهاوبهش،کهتیایدا
بۆ دادهنرێت. خاڵ به که ئاسانه، دهگهن بهیهکدی بهشهکانی
یان هێ تهن بۆ شێوه، ههمان به هێڵه. سنورهکه ڕووبهریش
ڕووبهره،کهبهشهکانیتیایدابهیهکدیدهگهن.کاتوشوێنیش
بهمجۆرهنولهسنورێکیهاوبهشدابهیهکدیدهگهن.ئهوکاتهی
لهئێستادایهلهههردووسهرهوهبهڕابردووههروههاداهاتوهوه
بهستراوه.شوێنیشبهردهوامییه.بهشهکانیشوێنتهنهکانداگیریان
کردووهولهوێدایهکدهگرن،کهتهنهکانبهیهکدیدهگهن.

پێکهاتون،که بهشهکان له ئهمانهوه،ههندێکچهندهکی لهسهرو
هێ بهشهکانی ههیه. یهکدیا لهگهڵ پهیوهندییان دۆخێکدا له
پهیوهندییانبهیهکهوهههیه.ههریهکێکلهواندهکهوێتهشوێنێکهوه
بهشهکانی ههروهها، جیابکهینهوه. دیکهی لهوانی دهتوانین و
ڕووبهریشلهجێگایخۆیاندادانراونوپهیوهندییهکهیانئاشکرایه.
بهشهکانیتهنیشبهههمانشێوه.لهبهشهکانیژمارهدائهمجۆره
پهیوهندییهنادۆزرێتهوه.بهشهکانیکاتیشبهردهوامییاننیه.چۆن
بڵێیت تۆ لهوانهیه دهبێت؟ دۆخدا لهنێو نهبێت بهردهوام شتێک
جۆرهڕیزدانانێکیانههیه،وهکودهبینینبهشهکانیکاتپێشو
پاشدهکهون.ژمارهکانیشههندێکیانپێشتروئهوانیدیکهپاشتر
دهژمێردرێن.ژمارهدووپێشژمارهسێدێت.لهبهرئهمهڕیزکراون،
بهاڵمدۆخیاننیه.زمانیشبهههمانشێوه.هیچبهشێکیبهردهوام
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نیه.ئهوهیکهگوتراوهجارێکیدیکهناگیرێت.لهبهرئهمهبهشهکانی
دۆخیاننیه.ههندێکچهندهکیلهبهشهکانپێکهاتونودۆخیان
ههیه،ئهوانیدیکهشلهبهشهکانپێکهاتون،بهاڵمدۆخیاننیه.
دیکهش ئهوانی چهندهکین؛ بهتهواوی باسمانکردن شتانهی ئهو
لهمچهندهکییانهوهدهرچوون؛ئهوکاتهیلهچهندهکیئهمشته
دهرچووانهدهدوێێنبۆچهندهکییهکانیپێشوتردهگهڕێینهوه،که
بهتهواویبهچهندهکیدانراون.بۆنموونه،باسیتهنێکیگهورهی
ڕووداوێک، یان گهورهیه تهنه ئهو ڕووبهری دهکهینچونکه سپی
درێژخایهنه. کاتهکهی چونکه دادهنرێت، بهدرێژخایهن گۆڕانێک
ههریهکێکلهمشتانهلهنێوخۆیانداچهندهکینینوپهیوهندییان
ڕووداوهکه درێژی بیهوێت یهکێک ئهگهر ههیه. بهچهندهکییهوه
بزانێت،بهکاتدهیپێوێتودهڵێتساڵێکیانکهمترلهساڵێکی
به پهیوهندی لهتهنهکهدا سپیش ڕهنگی چهندییهتی خایاند.
ڕووبهرهکهوهههیهودهکهوێتهسهرگهورهییوبچوکیقهوارهکهی.
تهنیائهوانهیباسمانکردنبهتهواویبهچهندهکیدادهنرێن.ههر
شتێکیدیکهبێجگهلهمانهپهیوهندییانبهمچهندهکییانهوهههیه.

ههروهها،چهندهکیپێچهوانهینیه.چهندهکیتهواولهپێچهوانه
بهدهره.پێچهوانهیچوارپێ،پێنجپێیانڕووبهرنادۆزرێتهوه.
لهوانهیهههندێکواتێبگهن،که)زۆر(پێجهوانهی)کهم(و)گهوره(
نین،بهاڵمچهندهکیین ئهمانهپێچهوانه شپێچهوانهی)بچوک(ه.
وپهیوهندییانبهیهکدییهوهههیه.ئهگهرشتێکیبچوکنهبێت،
شتێکیدیکهبهگهورهدانانرێت.ههندێکجارچیایهکبهبچوکو
درهختێکبهگهورهدادهنێینچونکهچیاکهلهنێوجۆرهکهیخۆیدا
بچوکهودرهختهکهشگهورهیه.ئهگهرئهمشتانهچهندهکییانلهنێو
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دیکهوه بهشتێکی پهیوهندییهکهیان بۆ ئاماژه و خۆیانداههبێت
بهگهوره درهختهکه و بچوک به چیاکه ناتوانین ئهوا نهکرێت
گونده ئهو دانیشتوانی دهڵێین، دیکهدا لهنموونهیهکی دابنێین.
دانیشتوانی ڕاستیدا له کهمه. ئهسینا شاری دانیشتوانی و زۆر
زۆرتره. گوندهکه لهدانیشتوانی چهندجارێک ئهسینا شاری
بۆ کهمیش و خانوهکهدان لهنێو زۆر خهڵکێکی دهڵێین ههروهها
شانۆگهرییهکهچوون،بهاڵملهڕاستیداژمارهیئهوکهسانهیبۆ
شانۆگهرییهکهچوونلهژمارهیئهوانهیلهنێوخانوهکهدانزۆرتره.
بۆ ئاماژهش و پێنجپێچهندهکیین یان پێ لهمه،چوار بێجگه
چهندهکیدهکهن.گهورهوبچوکئاماژهی]ڕاستهوخۆ[بۆچهندهکی
له واتاکهیان بچوک و گهوره دهردهخهن. پهیوهندی و ناکهن
ئهم ئهمه، لهبهر دهبێت. ئاشکرا دیکهوه بهشتهکانی پهیوهندی
چهمکانهپهیوهندیدارن.لهسهروئهمانهوه،گرنگنیهئهمچهمکانه
بهچهندهکیدابنرێنیاننا،هێشتاپێچهوانهکانیاننادۆزرێتهوه.
پێچهوانهی نهناسرێت پهیوهندی بێ به و بهتهنیا شتێک چۆن
دابنرێن، یهکدی پێچهوانهی به بچوک و گهوره ئهگهر دهبێت؟
ئهواشتێکلهیهککاتداپێچهوانهیبۆدادهنرێت.لهمحاڵهتهدا
شتهکاندهبنبهپێچهوانهیخۆیان.ئهگهرشتێکلهیهککاتدا
لهئاستیشتێکداگهورهوشتێکیدیکهدابچوکبێت،ئهوائهو
شتهلهیهککاتداگهورهوبچوکهوپێچهوانهیههیه.بهاڵمهیچ
نموونه، بۆ جهوههر، وهرناگرێت. پێچهوانه کاتدا لهیهک شتێک
ئهگهرپێچهوانهشیههبێت،لهیهککاتداناتوانینبڵێیننهخۆشه
دیکهش داگهڕاوه؛شتهکانی ڕهش و زهرد یان نیه نهخۆشیش و
پێچهوانه به بچوک و گهوره ئهگهر نیه. پێچهوانهیان جۆره بهم
سهرههڵدهدات. پێچهوانهش شتێکدا ههموو لهنێو ئهوا دابنرێن،
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گهوره کهوابوو، بێت. خۆی پێچهوانهی شتێک مهحاڵه بهاڵم
پێچهوانهیبچوکنیهوزۆریشبهههمانشێوهپێچهوانهیکهم
نیه.ئهگهرکهسێکئهم]چهمکانه[بهپهیوهندیشهوهنهبهستێتهوه
یهکدی. بۆ پێچهوانه به نابن هێشتا دابنێت بهچهندهکییان و
یهکێکلهخهسڵهتهکانیچهندهکییهکسانیونایهکسانییه.ئهو
چهندهکییانهیباسیاندهکهینیهکسانونایهکسانن.تهنیهکسان
ونایهکسانه،ههروههاژمارهوکاتوشتهکانیدیکهشیهکسان
ونایهکسانن.ههرشتێکلهنێوئهمچهندهکییانهدانهبێتیهکسان
ونایهکساننیه.بۆنموونهبارودۆخێکیهکسانونایهکساننیه.
لهبهرئهمهیهکسانونایهکسانخهسڵهتێکیتایبهتیچهندهکییه.

7.بهوشتانهدهوترێت)پهیوهندیدار(،کهلهگهڵشتهکانیدیکهدا
پهیوهندییانههیه.بۆنموونهبهوهدهوترێتگهوره،کهلهشتێکی
دیکهگهورهتربێت،یاندووجار،کهلهئاستیشتێکیدیکهدادووجار
بێت.ههمووئهمشتانهی،وهکوحاڵهت،دۆخ،ههستکردنوزانین
به پهیوهندی باسدهکرێت که لهمانه، یهکێک ههر پهیوهندیدارن.
شتێکیدیکهوهههیه.ئهوکاتهیدهڵێینچیاکهگهورهیه،گهورهیی
چیاکهپهیوهندیبهشتێکیدیکهوهههیه،ههروههائهوهیلێکچوه
لهشتێکیدیکهدهچێتوبهمجۆرهئهمپهیوهندییهبۆههمووئهو
دانیشتن ڕاوهستان، ڕاکشان، دهدۆزرێتهوه. باسمانکردن شتانهی
جۆرێکنلهدۆخ؛دۆخیشپهیوهندیدهردهخات.ڕاکشانوڕاوهستانو
دانیشتنبهتهنیادۆخنین.ئهمانهناوهکهیانلهدۆخهکهوهوهرگرتوه.
پهیوهندییهکاندژایهتییانتێدایه،بۆنموونهچاکهوخراپه،زانین
ونهزانین،دژوهستاون.بهاڵمههمووپهیوهندیدارهکانپێچهوانهیان
نیه.پێچهوانهیدووقات،سێقاتوئهوانهیلهمچهمکانهدهچن
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نیه.دهردهکهوێتپهیوهندیزۆریوکهمیههبێت.شتێکزۆرتر
یانکهمترلهشتێکیدیکهدهچێت،کهمتریانزۆرتریهکسانو
نایهکسانن.ههریهکێکلهمانهپهیوهندییهچونکهئاماژهبۆشتێکی
دیکهدهکات.هێشتاناتوانینبڵێین،ههمووپهیوهندییهککهمیو
زۆریههیه،ئهوهیدووجارهبهدووقاتزۆرترلهشتێکیدیکهوه
بهرانبهریان الیهنهکهی لهگهڵ پهیوهندییهکان ههموو دانانرێت.
پهیوهندیدروستدهکهن.بهکهسێکدهوترێتکۆیله،کهخاوهنی
ههبێتوخاوهنکۆیلهشئهوکهسهیهکۆیلهیههبێت.دووقاتدووقاتی
نیوهیه،نیوهشنیوهیدووقاته؛ئهوهیگهورهیهبهرانبهرشتێکی
بچوکگهورهیهوبچوکیشبهههمانشێوه.ههندێکجارجیاوازی
لهشێوازیدهربڕینهکهداههیهوفهرمانهکهلهکۆتاییهکهدادهگۆڕێت.

زانین به زانراویشه ئهوهی و زانراوه که دهوترێت، بهوه زانین
زانراوه؛ههستکردنپهیوهندیبهههستکراوهکهوهههیهوئهوهی
ههستپێکراوهبهههستکردنبووهبهههستپێکراو.
ههندێکجار،ئهوکاتهیپهیوهندییهکهبهههڵهدهستنیشاندهکرێت
یانبهتهواوینادۆزێتهوهوادهردهکهوێتدهستهوایینهبن.ئهگهر
باڵبۆمهلدابنێینمهلوباڵپهیوهندییهکهیاندیارنابێت،چونکه
باڵبهتهواویبۆمهلهکهدانهنراوهونهگوتراوهمهلئهوهیه،که
باڵداره.ئێمهتهنیائهوهماندهرخستوه،کهئهوبوونهباڵیههیه.
زۆرشتیدیکهشههنمهلنینوباڵیانههیه.لهمڕووهوهئهگهر
بهدروستیباسبکرێنپهیوهندییهکهشیانبهتهواویدهردهکهوێت.
بۆنموونهئهگهربڵێینباڵباڵیئهوبوونهیه،کهباڵدارهوئهوهی

باڵداریشهئهوبوونهیهباڵیههیه،باشتره.
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ناو پێویسته نهبێت بۆپهیوهندییهک ناوێک ئهگهر ههندێکجار،
دهزانین بهاڵم دادهنێین، کهشتی بۆ سوکان نموونه بۆ دابنێین.
کهشتیبێسوکانیشههیه.لهمڕووهوهپهیوهندییهکهمسۆگهرنیه.
کهشتیئهوهنیهسوکانیههبێت.پهیوهندییهکهباشتردهردهکهوێت
ئهگهربڵێینههمووشتێکیسوکاندارسوکانیههیه.لهمحاڵهتهدا
پهیوندییهکهدیاره.سوکاندارهکهبهسوکاندهبێتبهسوکاندار.به
ههمانشێوه،ئهمهبۆحاڵهتهکانیدیکهشدروسته.سهر،نهکتهنیا
بۆئاژهڵبهڵکوبۆههمووبوونێکدادهنرێت،کهسهریههیهچونکه
زۆرئاژهڵههنسهریاننیه.ئهمهباشتریننموونهیئهوشتانهیه،
کهناویانلێنهنراوه.ئهگهرناوێکبۆپهیوهندییهبنهڕهتییهکهیان
لهدهستهواییکردنهکهیاندهنێین.ئهمهش ناویش دانرابێتئهوا
لهنموونهیباڵدارهکه،کهلهباڵهوهوسوکاندارهکهلهسوکانهوه
دامانڕشتدهرکهوت.کهوابوو،ههمووئهوانهیپهیوهندیدارنو
باسمانکردن،دهستهواییوئاڵوگۆڕکردنیانههیهئهگهربهتهواوی
بهرابنهریهکدیدابنرێن.ئهگهرشتێکبهدروستیبۆبهرانبهرهکهی
دانهنرێت،بۆنموونهکۆیلهبهرانبهرمرۆڤێکیدووپانهکخاوهن
کۆیلهدابنریت،دهستهواییهکهدهرناخات.بهپێچهوانهشهوه،ئهگهر
لهو و دانرابێت بهرانبهرهکهیدا لهئاستی بهدروستی شته ئهو
شتانهدورخرابێتهوه،کهبهڕووداوپهیوهندیلهگهڵییداههیه،ئهوا
کۆیله پهیوهندی ئهگهر دهردهکهوێت. بهتهواوی پهیوهندییهکه
یان دووپایه کهسهوه بهو نهک کۆیلهوه، بهخاوهن ڕاستهوخۆ
دهتوانێتفێربێتدابنرێت،ئهواکۆیلهههمیشهلهوپهیوهندییهدا
لهگهڵخاوهنهکهیبهتهواویدهردهکهوێت.کۆیلهئهوکهسهیه،
کهخاوهنکۆیلهیههیه.لهالیهکیدیکهوه،ئهگهرپهیوهندییهکه
به کرابێت، ڕووداوهکان بۆ ئاماژه و نهکرابێت دیاری بهتهواوی
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کۆیله گریمان نادۆزرێتهوه. پهیوهندییهک ڕووداوهکانیش البردنی
بهرانبهرمرۆڤ]نهکخاوهنکۆیله[وباڵیشبهرانبهرمهلدادهنێن.
دانانرێت، مرۆڤ بهرانبهر کۆیلهکه البهرین، مهل و مرۆڤ ئهگهر
چونکهبهبێخاوهنکۆیلهکۆیلهشنیه.بهههمانشێوهشلهگهڵ
البردنیمهلداپهیوهندیباڵیشنامێنێت،چونکهباڵبهبێبوونێک،
کهباڵدارهنیه.کهوابوو،پیویستهدهستهواییپهیوهندییهکانبه
دروستیدهستنیشانبکرێت.ئهگهرئهوپهیوهندییهناویههبێت
بۆ ناوی خۆمان دهبێت ئهگینا ئاسانه، دهستنیشانکردنهکهشی

دابنێین.


دهردهکهون. کاتدا لهیهک پێکهوه پهیوهندیدارن شتانهی ئهو
ئهمهشزۆربهیکاتڕاسته.لهیهککاتدانیوهودووقاتههن.
خاوهن ههبێت کۆیله یان دهبێت دووقاتیش ههبێت نیوه ئهگهر
به دهبێت الیهنانه لهم یهکێک ههر کات ههمان ههیه. کۆیلهش
ڕووخێنهریالیهنهکهیدیکه.ئهگهردووقاتنهبێتنیوهشنیه.

هێشتادروستنیهبڵێینههمووئهوشتانهیپهیوهندیدارنپێکهوه
لهیهککاتداسهرههڵدهدهن.ئهوهیزانراوهپێشزانیندهکهوێت
چونکهئهوهیئێمهلهبارهیهوهدهزانینشتێکه،کهلهداکهوتدا
ههیه.لهههندێکحاڵهتیکهمدا،ئهگهرههبێت،زانینوزانراوپێکهوه
لهیهککاتداسهرههڵدهدهن.لهسهروئهمهشهوه،لهناوچوونیزانراو
نابێتههۆیڕوخانیشته لهناودهبات،بهاڵمنهمانیزانین زانین
زانراوهکه.ئهگهرشتهزانراوهکهنهبێتزانینمانلهبارهیهوهنابێت.
ئهگهرئێمهلهبارهیشتێکهوهنهزانینئهوهناگهیهنێت،کهئهو
شتهنیه.بۆنموونه،ئێمههیچلهبارهیئهوبازنهیهوهنازانین،که
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چوارگۆشهیههیه،بهاڵمزانین]بهگشتی[ههیه.ئهگهرئاژهڵێک
بهاڵم لهناودهچێت، ئاژهڵهشهوه ئهو بارهی له زانینمان نهمێنێت
بارهیهوه له زانینمان ئێمه که ههن، زانراو دیکهی شتی گهلێک

ههیه.

ههستکردنیشبهههمانشێوهیه؛ئهوهیههستیپێکراوهپێشههستکردن
دهکهوێت.لهگهڵلهناوچوونیههستپێکراوههستکردنهکهشنامێنێت.
بهاڵملهناوچوونیههستکردنههستپێکراونافهوتێنێت.ههستکردن
لهگهڵلهشدایه،ئهگهرلهشهکهتێکبشکێتئهواههستپێکراوهکهش
ههستپێکراوهکه لهناوچوونی لهگهڵ الیهنهوه لهم لهناودهچێت.
ههستکردنیشلهناودهچێت.ههستکردنههستپێکراولهگهڵخۆیدا
نامێنێت، ههستکردنیشی بمرێت ئاژهڵێک ئهگهر ناکات. پهلکێش
دادهنرێت. بهههستپێکراو که دهمێنێتهوه، شتێک هێشتا بهاڵم
ههستکردنلهگهڵئهوشتهدادێتهکایهوه،کهتهوانایههستکردنی
ههیه.ئاژهڵوههستکردنپێکهوهلهیهککاتداسهرههڵدهدهن.
و ئاو و ئاگر دهکهوێت. ئهمان بوونی پێش ههستپێکراو بهاڵم
توخمهکانیدیکه،کهئاژهڵیشیانلێپێکدێتپێشبوونیئاژهڵیان
ههستکردنیئاژهڵهکهدهکهون.کهوابوو،ههستپێکراوپێشبوونی

ههستکردندهکهوێت.

لێرهدا)بۆههندێککهس(لهگهڵنکۆڵیکردنلهوهیجهوههریان
جهوههریدووهمپهیوهندیدارنهبێت،کێشهدروستدهبێت.ڕاسته،
به ههمووی یان نیه؛بهشێکی پهیوهندیدار یهکهم جهوههری که
پهیوهندیداردانانرێت.مرۆڤێکیتاکهکهسبهتاکهکهسیمرۆڤێک
دانانرێتیانناتوانینبڵێینگایهکتاکهئاژهڵیگایهکه.
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دهکرێت؛ بۆ تهفسیریان ههمان یهکهمیش جهوههری بهشهکانی
بهڵکو دانانرێت، تاکهکهس بهدهستی کهسێک تاکه دهستی
نیه، تاکهکهس سهری کهسێک تاکه سهری کهسێکه؛ دهستی
بهڵکوسهریکهسێکه.جهوههریدووهمیشبهمشێوهیهیه.مرۆڤ
بهمرۆڤییکهسێک،گابهگاییئاژهڵێکیانبارهداربهبارهداری
کهسێکناوزهدناکرێت.لهمحاڵهتانهدادهردهکهوێت،که]جهوههری
یهکهمودووهم[پهیوهندیدارنین.بهاڵملهههندێکحاڵهتداوبۆ
لهسهر مشتومڕی پهیوهندی بوونی دووهم جهوههری له ههندێک
دهکرێت.بۆنموونه،لهوێدا،کهدهوترێتسهرسهریکهسێکهیان
دهستدهستیکهسێکهجۆرهپهیوهندییهکدهستنیشاندهکرێت.

ئێستا،ئهگهرپێناسهکهمانبۆپهیوهندیدروستبێت،ئهوائێمه
خاوهنی جهوههر مهحاڵه یان تێدهپهڕین گرفتهکهماندا بهسهر
ئهو لهگه پهیوهندی و نهبێت دروست ئهگهر بێت. پهیوهندی
ڕادهیهک تاکو ئهوه دهدۆزرێتهوه بهرانبهرهکهیان بێت بوونانهدا
بۆ سهرهوه پێناسهکهی کردووه. مسۆگهر پرسیارهکهمان وهاڵمی
ههمووشتهپهیوهندیدارهکاندهگونجێت،بهاڵمهێشتابوونیانئهوه

نیه،کهپهیوهندییهکهدهریدهخات.

ئاشکرایه،ئهوکهسهیبهتهواویپهیوهندییهکبناسێت،دهزانێت
ه بزانێت)ئهو( ئهوهی دانراوه. چییدا لهنێوان پهیوهندییه ئهو
بوونی وهکو پهیوهندیداریش بوونی و پهیوهندیداره که چییه،
ئهوشتانهیهپهیوهندییانپێکهوەههیه،دهزانێتئهوپهیوهندییه
لهنێوانچییدادانراوه.ئهگهرنهزانێتلهنێوانچییداپهیوهندییهکه
دانراوهناتوانێتبهتهواویپهیوهندییهکهشبناسێت.لهحاڵهتی
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ههبووهههندهکییهکانیشدائهمهئاشکرایه.ئهگهرکهسێکبهتهواوی
دووقات دهزانێت بهتهواوی هاوکات، دووقاته، بزانێت)ئهو(شته
پهیوهندیلهگهڵچیدیکهداههیهوبهپێچهوانهشهوهدروسته.

بهههمانشێوه،ئهگهرکهسێکبهتهواویبزانێت)ئهو(شتهجوانه،
پێویستهبهتهواویبزانێت،کهلهشتێکیدیکهجوانتره.ئهگهربه
تهواویئهوجوانییهنهناسێتناتوانێتلهگهڵشتێکیکهمترجوان
ئاشکرایه کهوابوو بکات. دیاری پهیوهندییهکه و بکات بهراوردی
ههرکهسێکبهتهواویشتێکیپهیوهندیداربناسێتدهزانێتئهو
شتهلهگهڵچییداپهیوهندیههیه.بهاڵملهحاڵهتیسهرودهست
وئهمجۆرهجهوههرانه،دهگونجێتبهتهواویبیانناسین،بهبێ
ئهوهیپهیوهندییهکهیانلهگهڵشتێکیدیکهدابدۆزینهوه.پێویست
ناکاتبزانینئهوهسهریاندهستیکێیه.ئهمانهپهیوهندیدارنین.
بڵێین،هیچجهوههرێک ئهوادروسته نهبن ئهگهرپهیوهندیداریش

پهیوهندیدارنیه.

8.مهبهستمله)چۆنیهتی(ئهوهیه،کهدهخرێتهسهرشتێکوشتهکه
بهڕێگهیئهوچۆنیهتهوهباسدهکرێت.بهاڵمچۆنیهتییهکێکهلهو
الیهنانهیباسدهکرێن.یهکێکلهچۆنیهتیهکانحاڵهتوئهویدیکه
ههلومهرجه.ئهمدووجۆرهچۆنیهتیهجیاوازنچونکهحاڵهت
لهههلومهرجزۆرتردهمێنێتهوهوزۆرتریشنهگۆڕه.بۆنموونه
بهشهکانیزانینوچاکهکان.زانینوادهردهکهوێتههمیشهییبێت
وگۆڕانتیایدادژواربێت.کهسێکزانیارییهکیکهمیشیلهیهکێک
دهبێت. نهگۆڕه حاڵهته ئهم توشی ههبێت زانیندا بهشهکانی له
مهگهرنهخۆشیانڕوودانێکگۆڕانیبهسهردابهینێت.چاکهش
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و مامناوهندێتی دادپهروهری، نهگۆڕه؛ و ههمیشهیی بهمشێوهیه
جۆرهکانیدیکهیچاکهشئاساننیهگۆڕانتیایانداڕووبدات.

نموونه بۆ مهرجهکانه، و ههل دێت بهسهردا گۆڕانی زوو ئهوهی
گهرما،سهرماونهخۆشیوتهندروستیوزۆریتریشههلومهرجن.
مرۆڤلهڕێگهیئهمانهوهههلومهرجیتوشدهبێتوخێراشله
گهرماوهبۆسهرمایانلهلهشساخییهوهتوشینهخۆشیدهبێت.
تیایاندا گۆڕانکاری که ههن، مرۆڤ الیهنی ههندێک ڕووهوه لهم
دژوارهوبهحاڵهتدادهنرێن.حاڵهتبهوهدهوترێتدرێژخایهنهو
گۆڕانیشبهئاسانیتیایداڕوونادات.ئهوانهیناتواننلهبهشێکی
لهنێوحاڵهتی زانینداشارهزایهکیتهواوبنوبهئاسانیبگۆڕێن،
زانیندادانانرێنههرچهندهلهچهندههلومهرجێکدالهوزانینهدا
باشیانخراپبن.لهمڕووهوهحاڵهتوههلومهرججیاوازن.
یهکهمیانگۆڕانیتیادابهئاسانیڕووناداتودووهمیانبهئاسانی

دهگۆڕێت.
حاڵهتهکانههلومهرجن،بهاڵمههلومهرجهکانحاڵهتهکاننین.
ئهوکهسانهیلهنێوحاڵهتێکدانههلومهرجیشیانتێدایه.بهاڵم
ئهوانهیههلومهرجیانتێدایهههمووکاتێکلهنێوحاڵهتدانین.

جۆرێکیدیکهیچۆنیهتیئهوهیه،کهئێمهلهڕێگهیهوهکهسێکبه
یاریزانیمشتلێدان،ڕاکهر،لهشساخیاننهخۆشدادهنێین.به
کورتیهکهیئهمچۆنیهتییهتهوانایییانناتهواناییهکیسروشتییه
لهوکهسهدا.بۆنموونه،بهکهسێکدهڵێنیاریزانیمشتلێدان
یانڕاکهرنهکلهبهرئهوهیکهسهکهلهوحاڵهتهدایه،بهڵکوبه
سروشتتهوانایئهویارییهیههیه.کهسێکلهشساخهچونکه
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بهسروشتلهشیبهرگریلهنهخۆشیدهکاتونهخۆشیشئهو
کهسهیه،کهبهسروشتلهشیناتوانێتبهرگریبکات.بهههمان
که شتهیه، ئهو ڕهق نهرمن: یان ڕهق شتانهی ئهو بۆ شێوهش
تهوانایئهوهیتێدایهبهئاسانیپارچهپارچهنهکرێت.نهرمیش
چۆنیهتی چۆنیهتی، سێێهمی جۆری بێبهشه. تهواناییه لهو
کارتێکهروکارتێکردنه.نموونهیئهمانهششیرینی،تاڵی،ترشی
ولهمجۆرانهیه.ههروههاگهرمی،ساردی،ڕهنگزهردیوڕهش
تێدایه، شیرینی چونکه شیرینه ههنگوین دهگرنهوه. داگهڕانیش
بهچۆنیهتی ئهمانه تێدایه. زهردایی زهردهچونکه ڕهنگ تهنێک
گهرما تێکراوه. کاریان ئهوهی لهبهر نهک دادهنرێن، کارتێکهر
ئهم ئهوهی چونکه کارتێکهر چۆنیهتی ناوترێت پێیان سهرما و
خهسڵهتانهیانههڵگرتوهکاریانتێکراوه،بهڵکولهبهرئهوهیه،که
ئهمچۆنیهتییانهکاردهکهنهسهرههستهکان.شیرینیجۆریکله
کارتێکردنبهسهرههستیتامکردنوگهرمابهسهرههستیدهست

لیدانهوهجیدههێڵێت.

ڕهنگزهردیوڕهشداگهڕانوڕهنگهکانیدیکه،وهکوشیرینی
وتاڵیوگهرمیوساردیچۆنیهتیکارتێکهرنینچونکهئهمانه
لهڕهنگهکاندا گۆڕان ههڵداوه. سهریان کارتێکردنهوه ئاکامی له
ئاشکرایه؛کهسێکیشهرمنڕهنگیسور کارتێکردنهوه لهڕێگهی
لهژێر کهسێک دهبێت. زهرد ڕهنگی ترسنۆکیش و ههڵدهگهڕێ
ئهمکارتێکردنانهدابێتڕهنگیشیدهگۆڕێت.ئهوحاڵهتهیلهشی
ئهوکهسهیتێدایهلهشهرمکردنهکهدا،کهدهبێتههۆیگۆڕانی
و ئهمههل ئهگهر گۆڕانهکهشیسروشتییه. و ڕهنگیسروشتییه
مهرجانهلهنێوکارتێکردنهوهسهریانههڵدابێتوگۆڕانیاندژواربێت
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وههمیشهییبن،بهچۆنیهتیناوزهددهکرێن.ئهگهربێڕهنگیو
ڕهشداگهڕانلهسروستی]ئهوکهسهدابێت[دهبنبهچۆنیهتی؛
ئهگهرلهئاکامینهخۆشییهکیدرێژخایهنهوهپهیدابووبنیانئهو
بهدرێژاییتهمهن نهڕۆنو بهئاسانی کهسهههتاوسوتانبێتیو
به شتێک ههر دادهنرێن. بهچۆنیهتی بن، کهسهدا ئهو لهگهڵ
ئاسانیوزوولهناوبچێتبهکارتێکردنیدادهنێینوهیچکهسێکله
ڕێگهیئهوهوهناناسرێت.ئهوکهسهیلهشهرماسورههڵدهگهرێ
بهڵکو زهرده، ناڵێین زهرده بهڕهنگ یان سوره ناوترێت پێی
دهڵێین،ئهوکهسهکاریتێکراوه.لهبهرئهمهئهوانهیکارتێکراون

چۆنیهتینین.

بهههمانشێوه،کهلهسهردهرووندهدوێینباسیچۆنیهتیکارتێکهر
لهمنداڵییهوه ]خهسڵهتانهی[ ئهو ههموو دهکهین. کارتێکردن و
لهگهڵئهوکهسهدانبهچۆنیهتیدادهنرێن،بۆنموونه،شێتیو
توڕهبوون،کهلهمرۆڤێکدابهدیاردهکهون،ئێمهشلهباسهکهماندا
ئهوجۆر یانشێته.ههمانشێوهش، بهومرۆڤهدهڵێینتوڕهیه
هشێواندنانهی،نهکبهسروشتههنبهڵکولهههلومهرجێکدا
سهرههڵدهدهنوگۆڕانیاندژوارهیانههربهتهواویناتوانینبیان
گۆڕین،چۆنیهتین.ئهوانهیزوولهئاکامیڕووداوێکهوهپهیدادهبن
دهبێت، توڕه لێقهوماوێک نموونه بۆ کارتێکراون. لهناودهچن، و
ئهو دهڵێین توڕهیه. بێت کارتێکردنهدا ئهم لهژێر ئهوهی چونکه
مرۆڤهلهژێرباریکارتێکردندایه.ئهمهکارتێکراوهنهکچۆنیهتی.

جۆریچوارهمیچۆنیهتی)شێوه(یه،بهتایبهتیشێوهیدهرهکی
شتهکان،وهکوڕێکیوخواریوزۆریدیکهش.لهڕێگهیئهمانهوه
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دهتوانینباسیشتهکانبکهین؛دهڵێینئهوشتهسێگۆشهیان
چوارگۆشهیهیانخواره.لهوانهیهچهمکهکانی،وهکودهگمهن،پڕ،
زبریانلوسئاماژهبۆچۆنیهتیبکهن؛لهوانهشهسهربهچۆنیهتی
نهبن.وادهردهکهوێتدۆخبنوچهندبهشێکیئهوشتهدهردهخهن.
شتێکپڕهچونکهههمووبهشهکانیلهیهکدییهوهنزیکنوپێکهوهن.
ئهوهیدهگمهنیشهبهشهکانیلهیهکدیدابڕاون.لوسئهوشتهیه،
کهبهشهکانیلهسهرهێڵیڕاستڕیزکراونوزبریشبهوهدهوترێت،
کهههندێکلهبهشهکانیلهسهروبهشهکانیدیکهوهڕاوهستاون.
لهوانهیهجۆریدیکهیچۆنیهتیههبێت،بهاڵمئێمهلێرهداباسی
ئهوانهی ئهوجۆرانهمانکردوه،کهدهیانناسین.کهوابوو، ههموو
باسمانکردنچۆنیهتین،ههروههائهوشتانهیلهیهکسهرچاوهوه
بهدڵنیاییهوه دادهنرێن،چۆنیهتین. بههاوسهرچاوه دهرچوونو
لهههمووکاتێکدا،بهتایبهتیلهمنموونانهدا،وهکومرۆڤیڕهنگ
زهردوڕیزمانناسودادپهروهرلهڕهنگیزهردوڕێزمانودادهوه
بۆ ناوێکمان ئهوهی لهبهر حاڵهتدا لهههندێک بهاڵم پهیدابوون.
دابنێین. بههاوسهرچاوه شتانه ئهو مهحاڵه نیه، چۆنیهتییهکه
جۆرهن. لهم ڕاکهرهکه و لێدان مشت زانی یاری ، نموونه بۆ
لێنراوهو ناویان کهتیایاندایه تهواناییهوه، ئهو بههۆی ئهوان
ئهوچۆنیهتییهیانبۆدانراوه.ههندێکجار،ئهگهرچۆنیهتییهک
ناوێکیدیاریکراویشیههبێتوئهوشتهی،کهئهوچۆنیهتییهیههیه
پێبناسرێت،هێشتابههاوسهرچاوهناوزهدناکرێت.بهمرۆڤێک
دهوترێتچاککهچاکهیههیهیانئهوهیههیهتیچاکهیه؛بهاڵم
ناویئهومرۆڤهلهگهڵچاکهکهدایهکسهرچاوهیاننیه.بهههرحاڵ
ئهمجۆرهچۆنیهتییهزۆرکهمپهیدادهبێت.کهوابوو،ههمووئهو

شتانهیباسمانکردنوهاوسهرچاوهنبهچۆنیهتیدادهنرێن.
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چۆنیهتیالیهنیدژوهستاویههیه.بۆنموونهالیهنیدژوهستاوی
دادپهروهرینادادپهروهرییه،سپیڕهشهوهتد؛ههروههائهمالیهنه
دژوهستاوانهدهبنبهچۆنیهتیبۆئهوشتانهیدهخرێنهسهریان.
بهاڵمئهمهلهههمووحاڵهتێکداڕوونادات؛ههرچهندهڕهنگیسور
یانزهردچۆنیهتینهێشتاالیهنیدژوهستاویاننیه.

چۆنیهتی دژوهستاوهکه لهالیهنه یهکێک ئهگهر ئهمهوه، لهسهرو
بهورد ئهمهش چۆنیهتی. به دهبن الیهنهکه ههردوو ئهوا بێت،
دادپهروهری ئهگهر دهردهکهوێت. دیکه لهبارهکهی بوونهوهمان
ئهوا بێت، نادادپهروهری دژوهستاوهکهشی و بێت چۆنیهتی
نادادپهروهریشچۆنیهتییهچونکههیچلهبارهکانیدیکهی،وهکو
چهندهکیوپهیوهندیلهگهڵنادادپهروهرییداڕیکناکهون.

چۆنیهتیکهموزۆردهبێت؛شتێکڕهنگیزهردیزۆرترلهشتێکی
ههروهها دادپهروهرتره. دیکه لهوی کهسێک ههڵگرتوه، دیکه
ڕهنگ شته دێت. بهسهردا گۆڕانهی ئهم خۆیدا لهنێو چۆنیهتی
ڕوونادات، حاڵهتێکدا لهههموو ئهمهش دهبێت. زهردتر زهردهکه
بهاڵملهزۆرینهیاندابهمشیوهیهیه.لهوانهیهئهوپرسیارهبکرێت،
کهدهتوانینبڵێینکهسێکلهویدیکهدادپهروهریزۆرتره.ههندێک
مشتومڕیانلهسهرئهمکێشهیهکردوه.لهوباوهڕهداندادپهروهرێک
لهویدیکهدادپهروهرترنیهیانکهسێکیلهشساخلهویدیکه
لهشساخترنیه.لهگهئهوهشدائهواننکۆڵیلهوهناکهن،که
کهسێکتهندروستیلهویدیکهباشترهوهتد.بهتێکڕا،]ئێمهلهو
باوهڕهداین[ئهمچۆنیهتیانهکهموزۆردهبن.کهسێکلهویدیکه

ڕیزمانناسێکیچاکترولهشساخترودادپهروهرتره.
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ئهمگۆڕانهلهسێگۆشهوچوارگۆشهداڕوونادات.ئهوشتانهیبه
سێگۆشهوچوارگۆشهدادهنرێنوپێناسدهکرین،سێگۆشهو
ناتوانینبڵێینچوارگۆشهیهکزۆرترلهالکێشهیهک چوارگۆشهن.
بازنهیییهچونکهههریهکێکلهمانهپیناسهیجیاوازیبۆدهکرێت.
ناتوانین نهکرێت، بۆ پێناسهیان یهک شت دوو بهکورتیهکهی،
بڵێینکهمتروزۆرترنلهیهکدییهوه.کهوابوو،ههمووچۆنیهتییهک

کهموزۆرنابێت.

ئهوانهیباسمانکردنتایبهتمهندێتیچۆنیهتینین،بهاڵملهڕێگهی
لهیهکدی یان دهچن لهیهکدی شتانه ئهو دهڵێین چۆنیهتیهوه
ناچن؛ئهوهیدووشتلهیهکدیجیادهکاتهوهچۆنیهتییه.کهوابوو،
لهسهرتایبهتمهندێتیچۆنیهتیلێکچونولێکنهچوونبۆشتهکان
گوایه که بشێوێن، بۆچوونهدا ئهو لهگهڵ لهوانهیه دادهنرێن.
ههیه)چونکه لهپهیوهندییدا دادهنێین بهچۆنیهتی ئێمه ئهوهی
له لهپهیوهندی(.ههروهها حاڵهتوههلومهرجهکانبهشێکن
ههمووحاڵهتهگشتییهکانداباسیپهیوهندییهکمانلهگهڵشتێکدا
نابینرێت. شیوهیه بهم ههندهکی حاڵهتێکی هیچ بهاڵم کردووه،
و جیاوازن ههندهکییهکان حاڵهته بهاڵم شتێکه؛ زانینی  زانین
بۆ دیکهدا. شتێکی لهنێو خهسڵهت به دهبن که نین، شته ئهو
نموونهڕێزمانبۆشتێکیدیکهدانانرێتههروههابهمۆسیقاناڵێین
مۆسیقایئهوشته.تهنیا،وهکوجۆرێکیگهورهئهمانهدهخرینه
سهرشتێکیدیکه؛ڕێزماندهبێتبهزانینسهبارهتشتێک)نهک
ڕێزمانیشتێک(ومۆسیقاشزانینیشتێک)نهکمۆسیقایشتێک(.
بهڵکو نین پهیوهندی نموونانهدا لهم ههندهکی حاڵهتی کهوابوو،
چۆنیهتینچونکهئهمچۆنیهتییانهههڵدهگرین)لهبهرئهوهیجۆره
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زانینێکمانههیهبۆیهبهزانادادهنرێین(.ههمانکات،دهگونجێت
شتێکلهیهککاتداچۆنیهتیوپهیوهندیشبێت.

9.کردهوهوکارتێکراودژوهستاویانههیه،کهموزۆریشدهبن.
بوونیشدژوهستاوی گهرمادژوهستاویسهرمایه،ههروههاگهرما
ئهمانه بوونه؛ خۆشی دژوهستاوی ئازارچێشتنیش و ساردبوونه
دژوهستاون.ههروههاکهموزۆریشدهبن.گهرماکهموزۆردهبێت،
و ئازار بکهین. یانکهمترگهرم زۆرتر دهتوانینشتێک ههروهها
خۆشیزۆرتریانکهمترمانههبێت.کهوابوو،کردهوهوکارتێکراو

کهموزۆردهکرێن.
]ئێمهباسیئهمانهمانکرد،ههروههاباسیئهوبوونهشمانکرد،
که گوتمان، و داماننا پهیوهندییا لهگهڵ و دۆخێکدایه لهنێو که
کهی، کوێ، وهکو دیکهوه، شتهکانی لهبارهی هاوسهرچاوهیه.
ههیهتی،بێجگهلهوهیلهسهرهتاوهئاماژهمانبۆکردنباسمان
نهکردوون.مهبهستلهههیهتیئهوهیه،که)کهسێکپێاڵوێکیله
پێدابێت(،)چهکیبهشانهوهبێت(کوێ،)بۆنموونهدهڵێینله

لۆکێومه(وهتد.[

پێویسته گوت. زۆرمان گشتییانه ئهمچهمکه به ]سهبارهت .10
باسیدژهکانوئهوشێوازهجیاوازانهبکهین،کهشتهکانتیایاندا

دژانهڕادهوهستن.[
بهچوارشێوهشتهکاندژییهکدیڕادهوهستن:لهپهیوهندییدا،
له دواجاریش خاوهنێتییدا، و بێبهریبوون له پێچهوانه، وهکو
له دژایهتی لهپهیوهندییدا نموونه: بۆ ڕهتدانهوهدا. و سهلماندن
لهنێوان پێچهوانهدا لهگهڵ دهردهکهوێت؛ دووقاتدا و نیوه نێوان
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چاکهوخراپهدا؛لهگهڵبێبهریبوونوخاوهنێتییدالهنێوانکوێرو
چاوساخدا،لهگهڵسهلماندنوڕهتدانهوهشدا،لهنێوان)ئهوکهسه

دانیشتوه.(و)ئهوکهسهدانهنیشتوه.(دهردهکهوێت.

ناوی به وهکوخۆیان دژوهستاون، لهپهیوهندییاندا ئهوشتانهی
خۆیانهوهناودهبرێن،ههندێکجاریشلهپهیوهندییانلهگهڵیهکدا.
بۆنموونه،بهدووقاتدهوترێتدووقاتینیوه.ههروههازانینو
زانراویشلهپهیوهندییاندادژانهڕادهوهستن.زانراوبهوهدهوترێت
زانینلهبارهیهوهههیه.لهمڕووهوهدژوهستاوهکانینێوپهیوهندی

بهناویخۆیانهوهبانگدهکرێن.

خۆیانی ناوی پێچهوانهن والیهنانهی ئه نێوان دژوهستاوهکانی
به شتێکه بهڵکو دانانرێت، خراپ بهچاکهی چاکه لێنانرێت.
و نیه ڕهش ڕهنگی سپیایی سپی ههروهها خراپهوه. پێچهوانهی
پێچهوانهیهتی.لهمڕووهوهالیهنهدژهکانلهیهکدییهوهجیاوازن.

ئهگهرالیهنهپێچهوانهکانبهوجۆرهبن،کهههریهکێکیانبهتهنیاو
سهربهخۆببێتبهبار،هیچشتێکناکهوێتهنێوانیانهوه.نهخۆشی
ولهشساخیلهلهشێکداتهنیاوسهربهخۆڕوودهدهن.پێویسته
ههریهکێکلهمدووانهلهنێوانلهشێکداپهیدابن.ههروههاجووت
وتاکبۆژمارهدادهنێین؛ههریهکێکلهمانهبهتهنیادهبێتبه
لهش و نهخۆشی نێوان ناکهوێته شتێک هیچ ژماره. خهسڵهتی
الیهنه دوو لهم یهکێک ههر ئهگهر تاکهوه. و جووت و ساخی
نهتوانێتبهتهنیاههبێتئهواشتێکلهنێوانیانداسهرههڵدهدات.
بۆنموونهڕهشوسپیلهشتێکداههن،بهاڵمپیویستناکاتههر
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یهکێکلهوڕهنگانهلهوشتهداههبێتچونکهههمووشتێکڕهشو
سپینیه.ههروههاچاکهوخراپهدهخرێنهپاڵزۆرکهسوزۆرشت.
بهاڵمپێویستناکاتئهمانهلهگهڵئهوشتهدابن)ههمووکهسێک
ههیه؛ دیکهش شتێکی ئهمانهدا لهنێوان نیه(. خراپ یان چاک
ڕهنگیخۆڵهمێشیزهردوئهوانیدیکهکهلهنێوانڕهشوسپیدان.
بهاڵملهنێوانچاکهوخراپهدانهچاکهنهخراپهههیه.لهههندێک
حاڵهتدادهتوانینناولهوشتهبنێین،کهدهکهوێتهنێوانیانهوه.بۆ
نموونهڕهنگیخۆڵهمێشیلهنێوانڕهشوسپیدایه.لهههندێک
حاڵهتیترداناونانهکهئاساننیه.لهگهڵڕهتدانهوهیههریهکێک
لهالیهنهکانیشناوهندهکهدهردهکهوێت.بۆنموونهدهڵێیننهچاکه

ونهخراپ،نهدادپهروهرهونهنادادپهروهر.

بێبهریکردنوخاوهنێتیبۆیهکشتدادهنرێن.کوێریوچاوساخی
بۆچاودادهنرێن.ههریهکێکلهوانهبهستراونبهوشتهوه،که
دیکه شتێکی خاوهنی به ببێت بتوانێت شتێک ههر خاوهنیهتی.
نهبێت. سروشت به شتهی ئهو که دهبێت، بێبهری شتهش لهو
نابینابێتبه کهسێکدانیلهدهمدانهبێتبهبێدانوئهوهی
کوێردانانێین،بهڵکولهوێدائهوکهسهبێدانهیانکوێرهکهبه
به ههندێک نیهتی. بهاڵم ههبێت، شتانهی ئهو دهبێت سروشت
کوێریوبێدانلهدایکدهبنیانپهیدادهبنهێشتابهکوێرو

بێدانناوزهدناکرێن.

بێبهریکردنوخاوهنێتی،بێبهریبوونوموڵکدارینین.چاوساخی
بینایی ههبوون، بینایی بهاڵم بێبهریکردنه، کوێری و خاوهنێتی
نیهوکوێربوونیشکوێرینیه.کوێریجۆرێکهلهبێبهریکردنێکی
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دیاریکراو.کوێربوونیشبێبهشییهنهکبێبهریکردن.ئهگهرکوێربوون
وکوێرێتییهکشتبوونایهههردووکیاندهبوونبهباربۆههمان
بێبهریکردن کوێری. ناوتری پیی کوێره ئهومرۆڤهی بهاڵم شت.
چاوساخی و کوێری دهردهکهون. دژوهستاو وهکو خاوهنێتی و
دژوهستاون.بهههمانشیوه،کوێربوونوچاوساخبوونیشدهبن

بهدژوهستاوییهکدی.

دادهنێین بۆ ڕهتدانهوهیان و سهلماندن شتانهی ئهو ههموو
سهلماندنوڕهتدانهوهنین.سهلماندندهستهواژهیهکیسهلمێنراوه
لێرهدا ئهوانهی بهاڵم ڕهتدراوه. دهستهواژهیهکی ڕهتدانهوهش و
لهکاتێکدا نیه. سهلمێنراونیانڕهتیاندراوهتهوهدهستهواژهکه
دوودهستهواژهی،وهکو)ئهودانیشتوه.(و)ئهودانهنیشتوه.(به
دژوهستاودادهنێین،ئهوڕاستهقینانهیلهمدهستهواژانهدائاماژهیان

بۆکراوهدژوهستاوڕادهوهستن.

پهیوهندیدارهکان الیهنه وهکو خاوهنێتی و بێبهریکردن ئاشکرایه،
دژانهڕاناوهستن.دادپهروهرینابێتبهدادپهروهریالیهنهدژهکهی
به کهس ههمانشێوه، به نیه. کوێری چاویساخی بینایش و
کوێریناڵێتکوێریچاوساخی.کوێریبێبهریکردنهلهچاوساخی
ههموو ئهمهوه، بهپێچهوانهی دانانرێت. چاوساخی بهکوێری و
لهم ههیه. یهکدییدا لهگهڵ پهیوهندییان پهیوهندیدارهکان الیهنه
به پهیوهندی دهبوایه بووایه، پهیوهندی کوێری ئهگهر ڕووهوه
ناوترێت بهبینایی نیهتیچونکه بهاڵم ههبوایه، دیکهوه شتێکی

بیناییکوێرێتی.
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لهمحاڵهتانهداباسیاندهکهین،ئاشکرادهردهکهوێت،کهبێبهریکردن
وخاوهنێتیبهپێچهوانهوهنین.لهگهڵئهوانهیبهپێچهوانهنو
هیچناوهندێکیاننیهپێویستهیهکێکلهالیهنهکانبهسروشتلهو
شتهدابێت،کهبارههڵگرێتی.هیچشتێکلهنێوانئهوانهدانهبوو،
کهدهیانتوانیئهو]بێبهریکردنوخاوهنێتیانه[وهرگرن،بۆنموونه
لهحاڵهتینهخۆشیولهشساخیدایانجووتوتاکدا.ئهگهر
شتێکبکهوێتهنێواندووالیهنهکهوه،ئهواپێویستناکاتیهکێک
ناکاتههموو پێویست بهشتێکبن. یانههردووالیهنهکهسهر
شتێکڕهشیانسپیبێت،گهرمیانساردبێتچونکهدهتوانین
شتێکلهنێوانیاندادابنێین.لهسهروئهمانهوهشتێکلهنێوانئهو
دووالیهنهداههیه،کهیهکێکیانپێویستدهکاتوتهوانایوهرگرتنی
ههیه،بهاڵمئهمهبۆئهوهناشێت،کهبهسروشتئهوچۆنیهتییهی
ههڵگرتوه،بۆنموونهگهرماییبهسروشتلهئاگردایهیانبهفر
بهسروشتسپییه.لهمحاڵهتهداپێویستهئهمدووشتهپێکهوه
بنوبهڕووداونهخراونهتهسهریهکدی.مهحالهئاگرساردوبهفر
ڕهشبێت.لهمڕووهوهپێویستناکاتیهکێکلهالیهنهکانبخرێته
چۆنیهتییهیان ئهم وهرگرتنی تهوانای شتانهی ئهو ههموو سهر
ئهمهش تیایاندایه. بهسروشت ئهوانهی سهر دهخرێته ههیه.
بێبهریکردن بۆ باسه ئهمجۆره بهاڵم،  نیه. ڕووداو و پێویسته
وخاوهنێتیناگونجێت.پێویستناکاتبخرێنهسهرئهوشتانهی
تهوانای بهسروشت شتێک چونکه ههیه وهرگرتنیانی تهوانای
بینینینهبێتبهکوێریانچاوساخدانانرێت؛لهبهرئهمهئهودوو
الیهنه،لهوشتهدابهپێچهوانهخۆیاندهرناخهنوهیچیشناکهوێته
نێوانیانهوه.ئهگهربیناییلهسروشتیشتێکدابێت،لهوحاڵهتهدا
دهتوانینبڵێینئهوشتهکوێرهیانچاوساغ.ئهوکاتهشبهڕووداو
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یهکێکلهمدووالیهنهیبۆدادهنرێت.

ئهوانهیبهپێچهوانهوهن،گۆڕانیانتێداڕوودهداتئهگهرئهوهیبه
پێچهوانهوهیه،وهکوگهرماییبۆئاگرلهسروشتیئهوشتهدانهبێت.
ئهوکهسهیلهشساخهنهخۆشدهکهوێت،پێستسپییهکیشڕهش
دادهگهڕێت،شتێکیگهرمیشسارددهبێتهوه.ههروههادهگونجێت
کهسێکیچاکخراپبێتوخراپیشببێتبهکهسێکیچاک)ئهگهر
ژیانیکهسێکیخراپبهرهوباشیبڕواتوچاکتریشبدوێتپێش
گۆڕانی کهمێکیش ئهگهر چاک. بهکهسێکی دهبێت و دهکهوێت
بهسهردابێتهێشتابهرهوپێشهوهچووه،کهلهوانهیهگۆڕانێکی
گهورهلهخۆیدادروستبکات.ئهوهیگۆڕانێکیبچوکیشلهخۆیدا
دروستکاتڕوولهچاکهدهکاتوگۆڕانیزۆرتردههێنێتهکایهوه.
لهگهڵئهمڕوودانهداوبهگوێرهیکات،ئهوکهسهخۆیدهخاته

نێوحاڵهتێکیپێچهوانهوه(.

لهالیهکیدیکهوه،لهگهڵبێبهریکردنوخاوهنێتیشدامهحاڵهگۆڕان
ڕوودهدات، بێبهریکردن بۆ خاوهنێتییهوه له گۆڕان سهرههڵدات.
چاک کوێر چاوی مهحاڵه؛ خاوهنێتی بۆ لهبێبهریکردنهوه بهاڵم
نابێتهوه،کهسێکیسهرڕوتاوهقژیپهیدانابێتهوهوئهوکهسهی

دانیلهدهمدانهماوهجارێکیدیکهدانیناڕوێتهوه.

دژایهتینێوانسهلماندنوڕهتدانهوهبهوجۆرهنیه،لهسهرهوه
الیهنه له کهیهکێک دایه، ئهمانه لهگهڵ تهنیا کرد. باسمان
لهنێو ئهمهش ناڕاسته. دیکه الیهنهکهی و ڕاست دژوهستاوهکان
بێبهریکردن و پهیوهندی بهسهر ههروهها نهبوو، پێچهوانهکاندا
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وخاوهنێتیشداساخنابنهوه.نهخۆشیولهشساخیدووالیهنی
پێچهوانهن،بهاڵمهیچالیهنێکیانڕاستیانناڕاستنیه.دووقات
ڕاست الیهنێکیان هیچ و دژوهستاون پهیوهندی وهکو نیوه، و
ڕاست پێکنههاتبێت، بهشهکان له شتێک ههر نیه. ناڕاست یان
لهبهشهکان کردن، باسمان لهسهرهوه ئهوانهی نین؛ ناڕاست و
به شت ههمان دهرکهوێت یان ڕووبدات لهوانهشه  پێکنههاتون.
پێچهوانهوهلهگهڵئهوشتانهشداههبێت،کهلهبهشهکانپێکهاتون.
لهوکاتهدادهڵێین،“سوکراتنهخۆشه“.پێچهوانهکهشی“سوکرات
نهخۆشنیه”.هێشتامهرجنیهلهگهڵئهمانهدایهکێکیاندروست
وئهویدیکهنادروستبێت.ئهگهرسوکراتههبێتئهوایهکێک
دهردهچێت. ناڕاست دیکه ئهوی و ڕاست دهستهواژهیه دوو لهو
ناڕاست دهستهواژهکه ههردوو نهبێت سوکرات حاڵهتهدا لهو
دهبن؛ڕاستیشنیهبڵێینسوکراتنهخۆشهیانلهشساخه.بۆ
بێبهریکردنوخاوهنێتیشلهکاتێکدا“سوکرات”نهبێت،ئهواڕاست
نین،ئهگهرسوکراتیشههبێتیهکێکلهودووالیهنهههمیشهڕاست
نیه.“سوکراتکوێره“دژی“سوکراتچاوساخه“وهکوبێبهریکردن
وخاوهنێتیڕادهوهستێت؛ئهگهرسوکراتههبێتپێویستناکات
یهکێکیانڕاستیانناڕاستبێت)چونکهئهوکاتهیبهسروشت،
نهبێت، سوکرات ئهگهر دهردهچن(. ناڕاست ههبێت ههردووکیانی
ههردووکیان چاوساخه( )سوکرات و کوێره( )سوکرات ئهوا
ناڕاستن.بهاڵم،لهحاڵهتیسهلماندنوڕهتدانهوهداسوکراتههبێت
ناڕاست دیکهیان ئهوی و  ڕاست یهکێکیان ههمیشه نهبێت یان
دهردهچێت.ئهمهشخهسڵهتێکیتایبهتیسهلماندنوڕهتدانهوهیه؛

یهکێکیانڕاستوئهویدیکهیانناڕاسته.
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ئهمه دهتوانین بێت؛ خراپه پێویسته چاکهیه دژی ئهوهی .11 
و دادپهروهری نهخۆشی، و ساخی لهش نموونه بۆ بسهلمێنین-
ئازایهتیوترسنۆکیوهتد.ههندێکجارئهوهی نادادپهروهری،
زۆریی خراپهیه. جاریش ههندێک و چاکهیه خراپهیه پێچهوانهی
کات، ههمان مامناوهندێتی، کهخراپه. کهمییه، پێچهوانهی
پێچهوانهیههردووکیانه.کهچیچاکه.بهههرحال،ئهمحاڵهتانه
کهمن،بهاڵملهزۆربهیاندائهوهیپێچهوانهیخراپهیهچاکهیه.

مهرجنیهههردووالیهنیپێچهوانهکانلهبوونداههبن.دهگونجێت
بڵێین،ههمووکهسێکلهشساخهونهخۆشنیه.ڕهنگیسپیش
نیه. ڕهش ڕهنگی بهاڵم بێت، ههمووشتێکسسپی ئهگهر ههیه
ئهگهر)سوکراتلهشساخه(دژی)سوکراتنهخۆشه(بێت،ئهواله
یهککاتداههردووکیانبۆسوکراتدانانرێن.ناگونجێتههردووکیان
لهیهککاتداولهیهککهسداههبن.ئهگهرسوکراتلهشساخ

بێتنهخۆشنیه.

الیهنهپێچهوانهکانلهنێویهکشتدادهبن)لهنێوجۆریبچوکو
جۆریگهورهدان(.لهشساخیونهخۆشیلهنێولهشیئاژهڵدایه،
بهاڵمسپیوڕهشیلهههمووتهنێکدادهدۆزرێنهوهودادپهروهری
ونادادپهروهریشلهدهروونداههن.ههموودژوهستاوهکانلهنێو
سپی و ڕهشی گشتییهکاندان. پێچهوانه یان گهوره جۆری یهک
بهگشتیجۆری نێویهکجۆریگهورهداههن)چونکهڕهنگ له
گهورهیههردووکیانه(،بهاڵمدادپهروهریونادادپهروریدهکهونه
نێودووجۆریپێچهوانهوه)جۆریگهورهییهکێکیانچاکهیهو
ئهویدیکهیانخراپهیه(.چاکهوخراپهلهنێویهکجۆردانین،
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بهاڵمههردووکییان]بۆبههایدیکه[دهبنبهجۆر.
12.بهچوارشێوهبهشتێکدهوترێتلهپێشتر.

یهکهم،لهنێوکاتدا؛بهشتێکدهوترێتلهویدیکهکۆنتره.
دووهم،لهڕوویپهیوهندییانبهیهکدییهوهلهبووندا،بۆنموونه
دوو ژماره بوونی چونکه دهکهوێت دوو ژماره پێش ژمارهیهک

پێویستیبهژمارهیهکه.
سێیهم؛لهڕوویڕیزبوونهوه،وهکولهزانستهکانوگوتندا.لهنێو
زانستهئهزموونگهرییهکاندالهپێشتروپاشترههن.توخمهکانلهو
لهچاو توخمهکان لهپێشترن)لهڕێزماندا دههێنن پێکی شتانهی
له پێشهکی لهوتارێکدا بهههمانشێوه، لهپێشترن(؛ بڕگهکاندا

پێشهوهدادهنرێت.
لهسهروئهمانهوه،ئهوهیه،کهبهسروشتلهپێشتره.خهڵکیبۆی
دهچنئهوشتانهیبههایانههیهیانخۆشهویستیلهپێشترن.ئهم

شێوهیه،کهچوارهمهلهههموویانکهمتردهگونجێت.

ئهوانهشێوهکانیلهپێشتربوون.لهوانهیهلهگهڵئهمچوارشێوهیهدا
شێوهیهکیدیکهشههبێت.ئهوهیهۆیهبۆهۆکردهکهیلهپێشتر
دادهنرێت.ههندێکحاڵهتئهمکێشهیهباشتردهردهخهن.ئهگهر
)مرۆڤ دهڵێین، که ئێمه، واژهکهی دهسته ئهوا ههبێت مرۆڤ
لهپێشتر]پێش مرۆڤ چونکه دهردهچێت ڕاست لهبهرئهوه ههیه(
ڕاستهکه دهستهواژه کات ههمان ههیه[ ئێمه، دهستهواژهکهی
ڕاستهقینهکه بوونه وادهردهکهوێت،که بوونیمرۆڤ. بۆ نیه هۆ
دهستهواژه ناڕاستی و ڕاستی دهستهواژهکه. ڕاستی بۆ بێت هۆ
دهکهوێتهسهربوونیئهوهیباسدهکرێت.لێرهدا،دهتوانینبڵێین

پێنجشێوهیلهپێشترههن.
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دێنه کاتدا لهیهک ئهوانهن پهیدادهبن پێکهوه ئهوشتانهی .13
بوونهوه؛پێشوپاشیهکدیناکهون.ئهمانهلهنێوکاتداپێکهوه
پهیدادهبن.بهوانهشدهوترێت،کهبهسروشتپهیوهندییانلهگه
یهکداههیهوپێکهوهن،بهاڵمیهکێکیانبۆبوونیئهویدیکهنابێت
بههۆ.بۆنموونهدووقاتونیوه.مادامهکیشتێکههیهدووقاته،
ئهوائهوشتهههمانکاتنیوهشیههیه.ئهگهرنیوهشیههبێت
دووقاتینیوهکهشیههیه.بهاڵمنیوهودووقاتبۆبوونییهکهۆ
نین.ههروههاجۆرهکانینێوجۆرێکیگهورهپێکهوهبهسروشت
پهیدادهبن.هاوپلهییلهنێوانشتهکاندالهئاکامیدابهشبوونیان
ماسی. و باڵنده و دڕندهکان ئاژهڵه نموونه، بۆ سهرههڵدهدات؛
ئهمانهسهربهجۆرێکیگهورهن،کهجۆریئاژهڵهوئهوجۆره
کامیان هیچ ماسی. و باڵنده و دڕنده ئاژهڵی بۆ کراوه دابهش
پێشیانپاشئهویدیکهیانناکهوێتوبهسروشتلهیهککاتدا
سهریانههڵداوه)ههریهکێکلهئهوانیشبهسهرچهندجۆرێکی
دیکهدادابهشدهبێت(.جۆریگهورهههمیشهپێشجۆریبچوک
دهکهوێت.ئهگهرماسیههبێتئهواپێویستهئاژهڵههبێت،بهاڵم
مهرجنیهماسیههبێت،ئهگهرئاژهلههبێت.ههمووئهوشتانهی

لهیهککاتدادێنهبوونهوهپێکهوهپهیدابوون.

14.شهشجۆرگۆڕانکاریههن؛پهیدابوون،لهناوچوون،زۆربوون،
کهمبوون،گۆڕینوجێگۆڕکی.6ههریهکێکلهوانهلهیهکدییهوه
نیه، بوون کهم زۆربوون نیه، لهناوچوون جیاوازن)پهیدابوون

6 - )گۆڕین(چهمکێکهبهواتایگۆڕینلهبارێکهوهبۆبارێکیدیکهدێت،بۆ

نموونهکراسێکگهورهیهبچوکیدهکهینهوه.ئهمهگۆڕینه،بهاڵمگۆڕانکاری
بهسهربوونیکراسهکهداناهێنێت.)وهرگێڕ(
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گۆڕینهوه لهئاستی پرسیار بهاڵم نین(. گۆڕکی جێ ئهمانیش
یهکێک ههر که سهرههڵنادات، لهوێدا گۆڕین ئایا سهرههڵدهدات.
دروست ئهمه بهههرحاڵ، ڕوودەدات. گۆڕانکارییانه جۆره لهم
لهو یهکێک ئهوهی بهبێ گۆڕینێکه کارتێکردنێک ههموو نیه.
گۆڕانکارییانهسهرههڵدات.مهرجنیهکارتێکردنببێتههۆیڕوودانی

کهمکردنیان.

دیکهی جۆرهکانی له گۆڕین ڕووهوه لهم لهشتێکدا. زۆرکردن
بووایه دیکه ئهوانی وهکو گۆڕین، ئهگهر جیاوازه. گۆڕانکارییهوه
ئهوهیگۆڕینیتێداڕوودهدا،ئهواکهموزۆریشدهبوو.ههندێک
شتزۆردهکهنبهبێئهوهیگۆڕینیبهسهردابێت.چوارگۆشهیهک
گۆڕین بهاڵم دهبێت، گهرهتر الیهکی لهسهر التهریبێک بهدانانی
له گۆڕانکارییهکان که دهردهکهوێت، لێرهدا نایهت. بهسهریدا

یهکدییهوهجیاوازن.

بهگشتی،گۆڕانکاریپێچهوانهیمانهوهیشتهکانه،وهکوخۆیان.
بۆشتێکیههندهکیلهناوچوونپێچهوانهیپهیدابوونوزۆربوون
حاڵهتهکاندا لهزۆربهی گۆڕکێش جێ بوونه. کهم پێچهوانهی
جێگهیهک له ڕوو دهتوانین جێگهیهکدا. له وهستانه پێچهوانهی
دژواره خواره. بهرهو پێچهوانهی که ژوور، بهرهو وهکو بکهین،
پێچهوانهیجۆرهکانیدیکهیگۆڕانکاریلهلیستهکهماندابدۆزینهوه.
گۆڕینگۆڕانکارییهلهچۆنیهتییدا.شتێکیشچۆنیهتییهکهیبگۆڕێت،
وهکوخۆینامێنێتهوهودهبێتبهچۆنیهتییهکیپێچهوانه)بوون

بهسپیپێچهوانهیبوونبهڕهشه(.
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15.بهچهندجۆرێکباسله)ههیهتی(دهکرێت:شتێکحالهت،
ههلومهرجیانچۆنیهتیههیه)دهڵێینزانینوچاکهمانههیه(؛
یانشتێکچهندهکیههیه،وهکوبهرزی)شتێکپینجیانشهش
وهکو ههن، بهلهشهوه یان تهنێک لهسهر ئهوانهی بهرزه(؛ پێ
قاپوتوچاکهت،مستیلهیپهنجهیاندهستوپا؛شتێکلهنێو
قاپدادهنیین،گۆزهکهشهرابیتێدایه؛ئێمهدهڵێینکهسێکخانو
یانزهویههیه.ههروههادهڵێین،ئهوپیاوهژنیههیه،واتهئهو
پیاوهژنیهێناوه.لهوانهیهجۆریدیکهی)ههیهتی(ههبێت،بهاڵم

ئێمهتاکوڕادهیهکههمووجۆرهکانمانلێرهداباسکردووه.

_____________


تهواوبوو
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