
   

1   
   

   
   

   

 ەل سۆرایخ الفاوی نووحدا
 

 ییەاکنیی دەرایی ڕەشەل دۆندی ئاراراتەوە ات قوواڵهەر 

 

 سەالح ڕێبوار

   

     

لێکۆڵینەوەیەکە سەابرەت بە الفاوی نووح و ساخکردنەوی 

 هۆاکر و دەرئەجنامەاکینەل ڕووی مێژووی رووداین، 

 

 

 

 مایف ەل چاپداین پارێزراوە

تووکە ەلاکیت ئێس تادا تەنیا ەلسەر ئینتەرنێت و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەاکن باڵو ر ئەو پە

داگرتن و کۆپی  کردین ئازادە، بەمەرجێ ابزرگاین پێوە نەکرێ.  دەکرێتەوە.  
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 .ڕێبوار ئەو پەرتووکە، پێشکەشە بە گیاین پایک برا گەورە و هاوڕێم عەبدواڵ

بەێب انزی زۆر  .رسەیت خواردحەی بیین و کە ەل کۆاتیی ژایین زۆر ئازار

 سەری انیەوە.

بەخێر و ڕەوانت شاد ایدت   
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 ڕوونکردنە
 هێژاخوێنەری 

وح، بۆیە ڕەچاوی ئەوە ەلسەر الفاوی نو زانس تییە لێکۆڵینەوەیەکیی ، دایەئەو ابسەی ەلبەردەستت 

یاری دایریکراوی خۆی هەیە، کە  بەدوای و پرس   ەل بنەڕەتدا بۆ چوونینێک  ێب الیەن ێب. مەکە نووس  

 وەاڵمدا دەگەڕێن. 

بە زانست  پرسەاکن بتواننکە  ،گوجناو و بنڕبدۆزینەوەی وەاڵم   ە دوایئاماجن  بنەڕەتیش گەڕانە ب

گومان بوون، ەل ڕاس یت ئەو الفاوەی بەنووسینەکەش دەگەڕێتەوە بۆ ت بکەنەوە. پاشخاین پشڕتاس

هەر ئەوەش بۆتە هۆی پەجیووری و ئارەزووی بەدواداچوون بۆ  پەرتووکە دینییەاکن دەخیەنەڕوو.

 .  ڕووداوەکەساخکردنەوەی ووردەاکری 

تەی ەرکراوە و هەوڵ دراوە ات ئەو ئاس  یت اکری ەلسزانس  مێتوودی ، بەپێی انوەرۆک و وردەاکرییەاکینبۆ 

  .ەل توانداێب مایف خۆی بدرێیت

      

دیین  زانس یت، شارس تانیی اینتە، کە ەلزماانین تر وەرگێڕدراون چ  ئەو دەق و بڕگانەی انو ئەو تێکس  

 ەلالیەن  نووسەرەوە کراونەتە کوردی. 
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 تپێک دەس  
جار ەلگەڵ هزری مندا  رداس تانەاکین تری انو پەرتووکە دینییەاکن زۆیت نووح و و و کەش اببەیت الفا

  هەێب. ات ەل یانو و لۆژیکی کە نەدەکرا وەاڵمێک  گوجنا ،ردووەپرس یارگەلێکیان دروس تک .سەرەاتتکێییان کردووە

ەلوێ الاین ەل الفاوی  لێرە و ئەوڕوپییەاکن، تیەووردە ووردە الپەڕەی گۆڤارە زانس  ،١٩٩٠کۆاتیی سااڵین 

وەک خوێندنەوەیەیک ەل سەرەاتدا ئەو نووسینانە،  پەردەاین ەلسەر زۆر هنێین هەڵامیل. انیشارمەوە کردەوە.نووح 

 ئیرتخۆم دەپاراسنت.  الیەل  ووسینەاکمنجارجاریش نییان دەهات و ئاسایی و سەرپێیی بە ئەهایەک کۆات

 یف  ەلبیچوونەوە. دەکەوتنە انو ئارش  

ێک  وا بە زماین کوردی نییە؟ بۆچ  کوردیش دەکردەوە کە بۆچ  ابس   ەلوە بیم زۆر جار ەلو سااڵنەی دوواییدا

 ،ئەو ابوەڕەی ئەو بیکرداننەوەم گەایندمییانە  یت داێب.واێن ەلگەڵ ڕەویت پێشکەوتین زانس وەک نەتەوەاکین تر انت

رد کە ەل شتێک  مت بەوە دەکە بکەم. بەاڵم هەمیشە هەس ینێک ەلسەر ئەو اببەتە ئاماددەێب هەوڵ بدەم نووس  

جیاواز  گۆشەنیگای چەند بتواێن بە الی کەم  ەل مرۆڤ .ێب الیەینچەند ێک  ابیس زانس یت دەێب ابس   .کەمە

الیەک مایف ڕەوا بداتە ێوەیە ەلگا جیاوازەاکندا باکت. ات بەو ش  بەراوردێک ەلنێوان گۆشە نی بڕوانێتە اببەتەکە و

ەلالیەیک تریش دەرفەت بۆ خوێنەر بڕەخسێین, ات مەودای بەدواداچووین زایتر و کێشەکە ەل   نووسینەکە.

 مەیدانێک  فراوان ترببیێن. 

ئەو  رنایی خباتە سەبەالی کەم  ڕۆش   بەرهەم بێمن.ێت ئەو ابوەڕەی کە دەێب ش  هامتە سەر، دایانەەلو دوایی 

  ئەو نووسینە ەل دایک بوو. دەرئەجنام وەاڵمێکیش ێب بۆ کۆمەڵێ پرس یار. نگەاببەتە. ڕە

نووسینە بتواین وەاڵم  خۆزگەی من ئەوەیە، ئەو کە ئیدی لێرەوە خوێنەر خۆی سەرپشکە و بڕایر دەدا. ات

بۆ ئەوەی ەل ئایندەدا، ببێتە سەرچاوەیەک  بوڕووژێین و ڕێخۆشکەرێب یارێک  پێێب. این پریس ترچەند پرس  

ونکە بەڕای من نەک تەنیا ئەو داس تانە، بەلکوو سەرجەم  چ بتۆژنەوە. بەتەبۆ ئەو کەسانەی دەاینەوێ ەلم اب

یا نە بنەڕەتیک  ج دەمانگەیێن  دوای بەدواداچوون ،پەرتووکە دینییەاکن هاتوونسەر الپەڕەی ەل  داس تانەاکین

 ریش جیاوازێب ەلوەی کە پەرتووکە دینییەاکن پێیان ڕەوادەبینن.  ەلوەی پێیی ئاش ناین، کە زۆ

   

 سەالح ڕیبوار  

 ێدسو ٢٠١٧ ینژو         
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 ابس چوونە انو 
، بۆمان دەردەکەوێ بکەینەندین مێژووی مرۆڤایەیت پەرس دواداچوونێک ەلسەرئەگەر بە 

 تکردی مرۆڤاین دەس   اکرەسااتنە رسووش یت جەرگڕب، جا ئەو پرییەیت ەل اکرەسایتکە 

ایین کۆمەڵگە و پەرەسەندین ، کەم این زۆر توانیواینە ڕۆڵ  اکریگەراین ەلسەر ڕەویت ژبن

یان یش  ەک خۆاین بەڵکوو شوێنەوار گەلێ ەلو اکرەسااتنە، هەر دوای ماوەیەک ن .هەێب

ەل کولتووری  ێکبوونەتە بەش   ،ەوەندە اکریگەرنراین ئدایر نەماون. کەچ  هەندێک  ت

وە. ئەو بە زیندوویی شانبەشاین مرۆڤایەیت بە توونێەلاکین مێژوودا شۆڕبوونەتە کۆمەاڵیەیت.

تان اینیش وەک ئەفسانە نەوە دوای نەوە دەگێڕدرێنەوە، ڕووداوە اکریگەرانە ەل ش ێوەی داس  

بەش ێک ەل کولتووری کۆمەڵگە و تێکەڵ  بی د این ئەفسانەی کۆمەاڵیەیت، دەبنە وەک پەن

، نەک هەر ەلانو انچن ڕووداوانە ئەوەندە اکریگەرییان داانوە ئەوو ڕەفتاری مرۆڤ دەبن. 

ۆرمە بنەڕەتییەکەاین ەلدەست ف .انەوەبەڵکوو بە هۆی تێپەڕبووین اکت و دەماو دەم گێڕ 

ێرەدا رووداوی . جا ل کرێبەرز وەک پیۆزییەک چاواین لێدەنە دایردەیەیک و دەب  دەن،دە

نگییەی انمێێن، بەڵکوو  فۆڕمێک  تر وەردەگرێ و دمیەنێک  اکرەساتەکە ئەو گر 

 ، کۆمەڵگەئەفسووانوی ەل دوای خۆی بەجێ دێڵێ. ئەوەی جێگای سەرجن ڕاکێشانە

 ێوەی گێڕانەوەیفسووانوییەکە و ش   اکریگەریە ئەبەدواداچووین بۆتەواوی توااناکین خۆی 

اکریگەرییەاکین ، نەک خودی رووداوەکە. هەر ئەوەش وایکردووە، سەرجەم  تەرخان دەاک

یت واتە مرۆڤ ئەوەندەی گیۆدەی دەس  1بن.ی ئەفسانەبەرهەم  گێڕانەوە ،سەر مرۆڤ

                                         

1 Discurse and Truth: The problematization of Parrhesia. 6 lectures  

given by Michel Foucault at the University of California at Berkeley. Oct 

– Nov. 1983 



   

12   
   

ئەوەندە خۆی بە جهیانبیین ڕایلیس تانە و گڕیانەوە و پەروەردەی ئەفسانەاکنییەیت، نیوەی 

 یک اناک .یت ڕووداوەاکندا خەر گەڕان بەدوای ڕاس 

جا  لێرەدا پرسە بنەڕەتییەکە ئەوەیە، ئەو ڕووداوانەی ەل مێژووی مرۆڤایەیت ڕوواینداوە،  

دەگێڕدرێنەوە؟ ات چ  ئاستێک دەتوانن وەاڵمدەرەوەی لۆژیک  رووداو و  چۆن

دەرئەجنامەاکین بن؟ ئاای بۆ هەڵسەنگاندنییان ەل ڕووی هەردوو سەنگ  مێژوویی و 

نە دەتواێن مایف ڕەوای خۆاین بداێت؟ هەر ئەوەش مەبەس یت سەرەیک کۆمەاڵیەیت، اکم پێوا

ئەو نووسینەیە. سەرەڕای ئەوە هەوڵدانێکیشە بۆ بەدواداچوون و دۆزینەوەی ڕاس تییەاکین 

 رسووش یت بۆ  ڕووداوەاکن و اکریگەرییان ەلسەر ڕەویت پەرەسەندن. 

 

فسانەاکین انو توێیی پەرتووکە تان و ئەهەر ەل خۆڕاییەوە نییە، کە زۆربەی هەرە زۆری داس  

انکۆیک ەل نێوان  ااننەتەنە دووڕاینێک  لۆژیک . ئەو داس  ن، مرۆڤ دەخدینییەاکندا

دەبنە مایەی  تانە دروست دەکەن. وو بیکردنەوەی ڕایلیس   ڕووداو پرۆسەی ژێدەرەاکین

یت ڕووداین یت گومان ەلسەر دروس دەگاتە ئاس  ، اتداس تانەاکن ی مرۆڤ ەلسەربیکردنەوە

 شتێک  وا. 

 نەیداس تاانئەو  تااننەش کەم ننی کە جێگەی گومان بن. ڕەنگە بتوامن بڵێم تەواویئەو داس  

ئااکرە وەردەگرن. بە ڕاشاکوی دەتواننی بڵێنی ئەگەر  انو پەرتووکە دینییەاکن ئەو

ەردە لێتۆژینەوەیەیک بنڕب ەلسەر هەر داس تانێک  انو توێیی پەرتووکە دینییەاکن بکرێ، پ

 ەلسەر هەندێک ڕاستیی هەڵدەماڵێ، کە دەرئەجنامێک  چاوەڕوان نەکراومان بداتە دەست.

دەرئەجنامێک دوورێب ەلو ڕاڤەکردنەی پێیی ڕەوا بیرناوە. ئەو نووسینەش یەک ەلو داس تااننە 

دەاکتە ئاماجن کە ەل گشت شارس تانییە دێرینەاکن دا هاتووە. ەل پەرتووکە دینییەاکنیشدا 

 دووابرە بۆتەوە، جێگایەیک ات ئاستێک  بەرچاو بەرزی پێی بەخرشاوە . 
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یت نووحە. ڕووداوێکە بە زۆر انوی جیاواز اوی اتوان و کەش تاین الفاس  تانەش دئەو داس  

ەل سایەی چونکە وی دەبەین، ان راوە، بەاڵم لێرەدا هەر بە انوی )الفاوی نووح(ابسک

ەلو ئەگەر بەاڵم  .ەل جهیاین ئێمە بەو انوە انرساوەدینە ئیرباهیییەاکن و اکریگەرییان 

تانییە دێرینەاکن انوێک  تری هەبوو، ئەوا شارس  وکە دینییەاکین تر این پەرتو  انو شوێنانەی

 پێیی انرساوە.  تانییەتە و انوە ابیس دەکەین کە ەلو شارس  بە

ن سەر بە هەر دینێک ێب، بەو داس تانە کەس نییە ەل جهیاندا جا ەل هەر نەتەوەیەک ای

 بە درێژایی ەبێتە یەکێک ەلو داس تااننەینا نەێب. هەر بەو پێیەش دئاش   )الفاوی نووح(

مێژوو سەری بە هەموو ماڵێک داکردێب و ەل گەڵ گێڕانەوەاین جا چ  دەماو دەم این بە 

تەی کە گەیش تۆتە ئەو ئاس  ات ووکدا تێکەڵ نەبووێب. چبنووسنی ەلگەڵ هزری گەورە و 

 ەل زۆر جێگا، بە اتیبەیت پەرس تگا دینییەاکن وەک بەڵگەی و اکریگەرییەاکین دەرئەجنام

 ند و ترساندن ەل دڵ  خەڵکیدا بەردەوام  بەاکر هبێرنێ. یت بۆ ئامۆژگاری و پەڕاس 

 

تۆتە بەردەم هەمیشە مرۆڤ  خاوەن ئاوەزی خس   ،ووژ ەل بەرامبەریشدا بە درێژایی مێ

دووە کە ڕووداوەاکین انو ئەو یت بەوە کر انخەوە هەس دووڕاینێک  سەخت. ەلالیەک ەل  

 ئاڵرتنەتیڤێک تانە انتوانن جێگای ابوەڕبن و پێچەوانەی لۆژیکن. ەلالیەیک تر نەبووین داس  

 جێگای مامتنە. لۆژیاکنە کە ببێتە

یت ئەو ڕووداوە، هەردوو شارس تاین دێرین و دین بۆ تێگەیشنت و بەدواداچووین ڕاس 

گە بەڕاشاکوی ن هەڵناوە، کە ڕەندیوارێک  ئەوەندە بەهێزاین ەل ترس و تۆقاندبەربەسنت و 

مەحاڵیش  یاری ئەو ئەفسانەیە ئەگەر اکرێک بەگومان بوون و خستنە ژێر پرس   .مڵێب 

ێزێک  سەررسووشت تەم بووە. الیەنە دینییەاکن وەاڵمەکەی بە ه نەبووێب، ئەوا زۆر ئەس  

 خۆاین دووابرە دەکەنەوە . پێرن و بە ش ێوەی س تییۆاتیپ هەر دەس  
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پەرتووکە دینییەاکن بە نووح انرساوە، شتێک  نوێ نییە، کەراکتەری ڕزگارکەر کە ەل انو 

ێوەیەیک یەجگار نزیک وەک کۆپیی دووابرە دەبێتەوە. ئەوەش ەش  بەڵکوو زۆر کۆنرتە و ب

ێکیش  ئەگەر هیچ وەاڵم وای کردووە، کە هەمیشە مرۆڤ وەک بوونەوەرێک  کولتووری. 

ڕووداوە ەل مێشک  خۆیدا  چەندین پرس یار ەلسەر ئەو  نەێب، هەڵوێس تەیەک هەر باک. و

 بوڕووژێێن. 

 

بۆ  خستنەڕوو و ساخکردنەوەی داس تاین  بە هەرحاڵ ئەو ابسەی بەردەستت، هەوڵێکە

واتە ەل ڕوانگەی جیاوازەوە  یت نووح. ابسەکە بریتییە ەل تێڕامانێک  چەندالیەین، الفا و کەش 

بەپێیی ۆ ساخکردنەوەی تانەکە دەکرێتە ئاماجن . دوای ئەوە اتووتوێکردن و هەولێک بداس  

دان. ەل کۆاتییشدا شۆڤەیەیک دەرئەجنامەکەی، بەپێیی  چۆنییەیت ئەو بەڵگانەی ەل بەر دەس ت

 بۆچووین مێژوویی و جیۆلۆژی دەخرێتە ڕوو. 
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 بەیش یەکەم

 تانییە دێرینەاکنو و کەراکتەری ڕزگارکەر ەل شارس  الفا

 

بیۆکەی دین و پیۆزکردین دایردەاکن ەل مێژووی پەرەسەندین مرۆڤ. پاشخانێک  زۆر 

دووری هەیە. بە پێی  ئەو زانیاراینەی ات ئێس تا ەلبەر دەس تدان. پەرستین دایردەاکین 

 هەزار ساڵ ەلمەوبەر.  ٩٠رسووشت ەلالیەن مرۆڤەوە دەگەڕێتەوە بۆ نزیکەی 

و سەرەاتیی، ەل ئەجنام  دروست بووین کۆمەڵێ  ۆڤ بە ش ێوەی زۆر سادەەل سەرەاتدا مر 

پرس یار ڕووی ەل دایردە انمۆاکین رسووشت دەکرد. دوای پەجیووری ەل ژایین ڕۆژانەی دا 

  1ش ێوەی پیۆزکردن و ڕیتوایل اتیبەیت دەنواند.

دروستبووین پەرستین دایردەاکین رسووشت ەلالی مرۆڤ بەرەبەرە پەرەی دەسەند و 

هەزار ساڵ بەر ەل ئێس تا. بە ش ێوەیەیک  ١٠زیکەی رت. ەل نش ێوەی نوێی  وەردەگ

شارس تانییەتێک  کۆن خودایی سەری هەڵدا و ەل هەر فرە پەرستین کەیبیۆجەس تە ر بە

خۆی بەرجەس تە دەکرد. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئاس یت پەرەسەندین  ،بە ش ێوەی جیا

 2شارس تانییەیت ئەو کۆمەڵگەیە.

                                         

 معاانهتا. بغداد -مقوماهتا -( القومیـة الآزیدیە. جذورها٢٠١٠جیجو، فەرحان امنی ) 1
 هەمان سەرچاوە 2
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تاین الفاوی نووح ەلسەر الپەڕەی پەرتوکە ەلوەی ابیس داس  بەرهەر ئەوەش وامان لێدەاک، 

کپەرس یت و ات بیۆکەی دینییەاکن بکەین، ابشرتە بگەڕێینەوە پێش سەردەم  پەیدابووین

تاین الفاو اکندا. چونکە وەک دەردەکەوێ داس  تانییە دێرینەبووین ئەو داس تانە ەلانو شارس  

. هەر یەک اتکپەرس یت دیین ەیدابووینمێژووی پو کەرەکتەری ڕزگارکەر زۆر کۆنرتە ەل 

دینەاکن بەرهەم  پەرەسەندین بیی ژینگەی ئەو کۆمەڵگەیەن کە لێی  ەلدایک بووین. ەل 

 کولتوور و نەرێتەاکین ئەو شارس تانییەتەاین و تانداس  دین بە هەر ش ێوەیەکێب،  دواتر

ەل هەر  بەش ێک ەل پەایم  ئاسامین خۆاین تۆماراین کردووە. جاو وەک  .قۆزتۆتەوە

تانییە کۆنەاکن دەبێتە ، گێڕانەوەی پڕۆسە و پەایم  داس تانەکە ەل شارس  ێبابرێکدا

 ڕێخۆشکەر، بۆ ابشرت تێگەیشتامنن ەلو پرسە مێژووییە.. 

دەس تپێک  هەزارەی سێیەم  پ.ز سەرەاتییەک بوو بۆ گرنگرتین رووداوەاکین مرۆڤایەیت. 

دەروونیان، ەلسەر پەرسەندین مرۆڤ و بەهێزترین و قووڵرتین شوێەنەواری کولتووری و 

. رووداوەاکین ئەو سەردەمە بەجێ هێشت بنیاتناین کۆمەڵگە ەل ڕۆژهەالیت انوەڕاست

، کە ئێمە ات ئێس تاش دەرابرەاین خەریک  بنیاتناشارس تانییەتێک  مەزین بۆ ئێمە 

 ڕێچکەی چ ئاستێک رووداوەاکین ئەو سەردەمە توانیواینە لێتۆژینەوەین. چۆن و ات

پەرەسەندین مرۆڤایەیت بەو ئاقارە داببەن، کە ات ئێس تاش ەلالیەک ئێمە خۆش بەختانە پەرە 

پێدەری ئەو شارس تانییەتەین کە ئەوان بناخەکەاین داان. ەلالیەیک تریش بۆتە کۆسپێک، بە 

، مرۆڤایەیت گیۆدەی گەورەترین نەهامەیت ئەو شارس تانیانە هۆی ئەفسانە سەرەاتییەاکین

 1ات ئێس تاش لێی  دەرانچێ.کردووە. کە 

دۆزرابێتەوە، ئەو  تاین الفاو و کەراکتەری ڕزگارکەرن سەرچاوە، سەابرەت بە داس  رتیکۆن

 ٣٥٠٠تانییەیت کۆین میسۆپۆاتمیا. هەر ەل رساوانەن کە دەگەڕێنەوە بۆ شارس  ووبەردە ن

                                         

آو منابع  سفر التکوین ل د.  1  ٥س ید القمین. قصة اخللق آ
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 1ساڵ پ.ز. ٢٨٠٠ساڵ پ.ز ات دەگاتە الوژەی گلگامش کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 

ەل انو میلەلتە جیاجیااکن بووین هەیەو  ،تانەکە ەل سەراتسەری جهیانسەرەڕای ئەوە داس  

دەگێڕدرێتەوە. بۆمنوونە هیند، سۆمەری، اببلیی، ئەکەدیی، یۆانین، چیین، ماپووچ ، ماای، 

تانەاین ڕەچاوکردین شوێین جوگرایف و شارس تانییەیت ئەو داس  ئەزتێک و .... هتد، بەێب 

 ەوە . نڕ نەوە دوای نەوە  دەیگێو ابوە و ەلان

تانییەاکندا یەک پەایم  هاوبەش هەیە. پەایمەکە بریتییە ەلوەی ەل هەر هەموو شارس  

مرۆڤەاکن فەرماین خودااین فەرامۆش کردووە و دەستیان بە خراپەاکری کردووە. خوداش 

 ەللێیان بە قنی داچووە و ەل دایخ ئەوان دەیەوێ تەواوی بوونەوەرەاکین سەر زەوی 

ڕباکت. پڕۆسەی ڕووداوەکە ات ئاستێک  دایر جیاوازی ەل ژاین ەلم جهیانەدا بن انوبەرێ.

ک ئەجنام دەدەنە دەست. خودا انو گەەل جیاجیااکن هەیە، بەاڵم هەر هەموواین یە

و ێک  ابش وجێیی مامتنەی خۆی دەنێرێ، کە  بتواێن مرۆڤایەیت، ڕاس پێرییەک بۆ کەس  

اک. اتجارێک  تر ەل سەرەاتوە کەس و بوونەوەری تر ڕزگار بچەند بە هۆی ژاین بە گش یت 

ێنێتەوە. بەاڵم ئەو جارەاین بگەش  دەست پێباکتەوە و اتە ەل سفر ژاین ەلسەر زەوی و 

  2بە پێیی فەرمایشت و ڕێامنییەاکین ئەو ێب.  بەدڵ  خودا ێب و

    

 

 

 

 

                                         

1  Populärhistoria 2001 mars 19 

  Världshistoria (1983) del 1 av 16 pp.134  مێژووی جهیان ەل ١٦ بەرگدا، بەرگ  ١ ل.١٣٤ 2
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 کەر الی سۆمەرییەاکنالفاو و کەراکتەری ڕزگار  .١
 

لێڵ  هەیە. بەپێیی بۆچووین انڕوون و سەرەاتی پەیدابووین سۆمەرییەاکن مێژوویەیک 

ونوویس تر پێیانوایە مێژوونووسان، دەێب ەل ابکووری مێسۆپۆاتمیا هاتنب، هەندێک مێژو

تان شوێنەکە کوردس   ەردوو بۆچوونەکەدا،هەاڵیت ئەنەدۆڵەوە هاتوون. ەل هەل خوارووی ڕۆژ 

زۆربەی لێتۆژەرەوان ەلسەر ئەوە کۆکن، کە سۆمەرییەاکن نەتەوەیەیک سام   دەگرێتەوە.

ننی. و بەر ەل کۆچ و ڕەوی سامییەاکن، هاتوونەتە انوچەاکین میسۆپۆاتمیا، بەاڵم 

.ڕەگوڕیشە ک  1ی ڕەچەڵەکیان تەماوی و اندایرە  ٦دەوروبەی   2ەل قۆانیخ نیۆلیتی

پۆاتمیا کردووە و ئیرت ەلوێ یسۆبەرەو ابشووری م  ،هەزارساڵ پ.ز کۆچ و ڕەواین

 یت پێکردووە. ەس تانییەتەکەاین دشارس  

 ٢٠٠٠ات  ٥٩٠٠دێرین ەل میسۆپۆاتمیا، ەل نێوان  سۆمەریەاکن وەک یەکەمنی شارس تانیی

جیا دا و فوڕات ژایون و بە سەردەم  جیاساڵ پ.ز ەل دەوروبەری دوو ڕووابری دجیەل

و دواتریش کزبوون  تەاڵتدارییەیتات دەگاتە دەس   تەجێ بوونیانەم نیش  تێپەڕیوون. هەر ەل یەک

بە ووردی تۆمارکراوە  یت پاشااکین سۆمەریلیس مێژووەش ەل  . ئەوبەیەکجاری ەلانوچوون

. هەرچەندە انتوانرێ بە ڵیڕباوانە جێیی مامتنەێب، ەلبەر ئەوەی )بڕوانە اتبلۆی خوارەوە(

ەی کراوە و هیچ ەوهەزار ساڵ دوای پاشای یەکەم  سۆمەری دەست بە نوورسان

  3ەلبەردەست دانییە ات ئەو مێژووە ڕەتباکتەوە. سەرچاوەیەیک تریش

                                         

آو سفر التکوین. ل 1  ٨د. س ید القمین. قصة اخللق آ
واستنەوەی مرۆڤ ەل ژایین ڕاوو شاکر بۆ نیش تەجێبوون و چایخ بەردی نوێ. قۆانیخ گ Neoliticنیۆلیتیک  2

 دەس تکردن بە کش تواکڵ
3Nationalencyklopedi  .ئێنس یلکۆپەدایی نیش امتین بە زماین سوێدی 
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 ێوەی خوارەوە سەردەمەاکین سۆمەری دابەشدەکرێ: بەم ش   

 

 سەردەم   ساڵ  

 نیۆلیتیک   پ.ز  ٥٩٠٠ -نەزانراو    

          1سەردەم  عوبێدییەاکن  پ.ز  ٤٣٠٠ – ٦٠٠٠ 

 سەردەم  ئورک   پ.ز  ٣١٠٠ – ٤٣٠٠ 

 سەردەمەی سۆمەری گلگامش   پ.ز  ٢٣٠٠_  ٣١٠٠ 

 سەردەم  ئەکەدی گلگامش   پ.ز  ٢١٠٠ – ٢٣٠٠ 

 پ.ز  ٢٠٠٠ – ٢١٠٠ 

  2بۆ ئەو اتبلۆیە بروانە  

 سەردەم  سۆمەری نوێ    

 

ەل بنەڕەتدا ەل چیااکین  ، هەروەک ەل پێشرت ابسکرا. مێژوونووسان پێیان وایە سۆمەرییەاکن

شوێنەواری نیش تەجێ بووین مرۆڤ، ەل انوچە  ابکووری میسۆپۆاتمیا هاتوون. کۆنرتین

بە هۆی شاخاوییەاکین ابکوور و ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای میسۆپۆاتمیا دۆزراوەتە. ەلو شوێنە 

و پێشەوەبردین ەایرمەتیی دەربووە بۆ پەردان و بەر ئاوی ڕووابر و زەوی بەپیت کە

 کش تواکڵ. 

 

                                         

سەردەمی عوبەیدی یەکەمنی قۆانیخ جێگریبووین سۆمەرییەاکنە. هەر بەانوی ئەو شوێنەی هەڵکۆڵیین شوێنەوارانیس لێکراوە  انرساوە.  1

 پێیی دەڵێن )تل عبید(  کە
2 Lisman et al (2013) At the begining, Cosmogony, Theogony and Anthropologony in 

sumerian texts of the third and second millenium BCE  
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 تکردیش ەل خوارووی میسۆپۆاتمیا دۆزراوەتەوە،کۆنرتین شوێنەواری ئاودێری دەس  

 ٦٠٠٠تا و دەگەڕێتەوە بۆ کەمرت ەل دەکەوێتە بەیش خواروو و انوەڕاس یت ئێرایق ئێس  

    1ساڵ پ.ز. ٥٩٠٠ساڵ این ڕاسرت بڵێنی 

شار ەل جهیاندا، سۆمەرییەاکن ەل دەوروبەری  مێژوونووسان دەێب یەکەمبەپێیی بۆچووین 

ش ێوەیەیک ەلسەر خۆ و هەنگاو بە کردێب. ئەوەش بە  هەزار ساڵ پ.ز دروستیان ٥

و وازهێنانیان ەل ڕاووشاکر و دەس تکردنیان بە  تەیج بووین خێەلکییەاکننیش   ،هەنگاوی

 نەتەوە.داانوەو ەل دەوری یەکرتی کۆبوو یەکەم گونداین کش تواکڵ، بەردی بناخەی

شار. ئەو شارانەش ئەجنام   تەەلسەرخۆ پێی بە پێی ەل زایدی دابوون ات دوایی بوونە

 2. و دروس تکردین دەوڵەیت شار سۆمەریتاین شارس   تەپەرەسەندین بەردەوام بوونە

گشت الیەکەوە گەشەی  ساڵ پ.ز کولتووری سۆمەرییەاکن ەلهەزار  ٤ەل دەوروبەری 

 و نەرێیت کولتووری کۆمەاڵیەیت، هەروەها سەرکەوتووبوون سەندووە. هەر ەل ریتوایل دیین

ەل هەزارەی   3تواکڵ.بیاکری و پالین شارداانن و کش   ەل دەمەزراندن و بەڕێوەبەرایەیت،

سێیەمیش دا دەستیان کرد بە نووسیین سادە ەلسەر اتبلۆی گڵنی، و دواتر بە  نووسیین 

 4مێخ .

دوای گەڕانێک  ەل شوێنەواری سۆمەرییەاکن  شوێنەوارانسان بەپێیی ئەو بەردەنووسانەی

. ئەو اتبلۆیە بدۆزنەوەمەیداین زۆر توانیواینە تەختەیەیک قوڕی سوورەوەکراوی سۆمەری 

ەوە. ەلو ساڵ پ.ز دەگەڕێت ٣٥٠٠مێژووەکەی بۆ  .ەل الوژەی گلگامش زۆر کۆنرتە

                                         

1 Samuel Noah Kramer (2000) The Sumerians, their history, Culter and Character. 
2 Anciet Mesopotamia 

3 Khan Akademy 
4 Eopch Time 
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ڕزگارکەر انوی  یتو و کەش این الفاتپاڵەواین داس  ابیس الفاوێک  انوچەیی دەاک. اتبلۆیەدا 

 . ساڵ ەل الوژەی گلگامش کۆنرتە ٧٠٠. بەپێیی مێژووی ئەو اتبلۆیە 1زیۆسوودرایە

کرد، بیین زۆر زوو ەل اک. دوای ئەوەی خودا مرۆڤ  دروس تئەفسانەکە وا دەست پێدە

 . خودااکن هەر زووەوونیان بزیارکردز یە و دەنگ و هەرااین خوداایین مەزاید بووندا

گ کە ودای مەرەیە بدۆزنەوە. هەر زوو انمتار )خاتن ات چارەیەک بۆ ئەو کێشوەدەس هت

خەڵک  ژن پێردرا کە نەخۆشییەاکن بەڕەلال باکتە گیاین بەرپرس بوو ەل نەخۆش یەاکن( ڕاس  

تکردبوو، کە ڕەگەزی مرۆڤ  دروس   خودای ئاو و ژاین. ئەو خودایەی ئێنک و پیاو. 

ئەوە خودااکن اکرەسایت تراین یەک ەل دوای یەک دەانرد، تواین ڕزگارییان باک. دوای 

نلیل دەدا و ڕزگاری دەکردن.  ئێ  ەوەاوژن و پی بە   مرۆڤ بەاڵم ئێنک  هەر جارە ایرمەیت

ری دا و بوونەوەرەاکن دەبرد. بڕای پەیوەندی ئێنک زۆر ئیەیی بە  خودای ڕەشەاب،

نقووم اک. جا ئێنک  هاتە خەوین  تێین و تەواوی مرۆڤایەیت الفاوێک  سەراتسەری هەڵس  

تییەیک و ڕێامنیی کرد و نەخشەی دروس تکردین کەش یت دایە. زیۆسوودرا کەش   2درازیۆسوو

یت. دوای ئەوەی ابرانێک  بەخووڕ خۆی و بنەماڵەکەی چوونە انو کەش  دروست کرد و

و زیۆسوودرا و تا. دوای نیشتنەوەی الفاحەوت ڕۆژ و حەوت شەو الفاو هەڵس  ابری ات 

یت دابەزین و قورابنییان بو خودااکن کرد کە بریس بوون. ئێنلیل زۆر بنەماڵەکەی ەل کەش 

الفاو ڕزگاری  انو نەچوو و ەل داین بەوە داان کە مرۆڤایەیت ەلئۆقرەی لێڕبابوو. تووڕەبوو، 

ئیرت بەدوای چارەیەکدا دەگەڕا بۆ ئەوەی بە هەر ش ێوەیەک ێب خودااکن چیرت  بوو.

ەل هەان  ئێنک  بۆ ڕازیکردین ئێنلیل و دەرفەیت دایە ئەوەراسان نەبن. ەلدەس یت مرۆڤ هە

انوەندی بۆ ئێنلیل کرد. پێشنیارێک  مام  . ئێنک ەردەوام بووین ڕەچەڵەیک مرۆڤب اکتدا

، هەمیشە ەنزاید بک وا بەخێرایی نەیەڵن مرۆڤ پێشنیارەکە برییت بوو ەلوەی کە ەلمەودوا

                                         

1 Seppo, Nurmi (2007-2010) Mytt möter fakta. kosmiska 
 زیۆسوودرا مریی سۆمەری بوو و ژایین هەاتهەاتیی ەلالیەن خوداوە پی  بەخرشابوو. 2
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نەخۆیش یەخەی نەخۆیش یەک ەلسەر سێیان دابڕبێ )بە نەخۆیش مبرن(. ئیرت ەلو ڕۆژەوە 

  1مرۆڤایەیت گرتووە و هەر ساڵە بەیش خۆی قورابین دەوێ.

کە  .دەگێڕدرێتەوەیت ڕزگارکەر سەابرەت بە الفاو و کەش  بە ش ێوەیەیک ترداس تان  هەمان

دەاکتەوە. زیۆسوودراش گادار فاو ئادەێب دوای ئێنک  زیۆسوودرا کە میی شار بوو، ەل ال

تییەکە خۆی و ماڵ و خێزاین و گواستنەوە پەیدا دەاکت. بە کەش   تییەیک ئاژەڵکەش  

بەچەیی می ر ەل انکەس  رت بەجێ دێڵێ. خەڵک  شاومااڵیت پێی ڕزگار دەاکت و خەڵکیمەڕ 

هەمان  .خۆی دەرابزدەاک ئیرت زیوسوودرا بە کەش یت بەرەو ابکووری ڕۆژئاوا .تووڕەدەبن

تر گێڕدراوەتەوە. ەل هەندێکیان وەک قارەمان مرۆڤایەیت ڕزگار  ش ێوەیتان بە زۆر داس  

یت و خۆپەرس  کەراکتەر ەل پێناوی خودا.  ەل هەندێک  تر جێگای ڕەزامەندی خودااینە ،دەاک

انوی کەراکتەری  تانەکە بێجگە ەلڵێ. بە هەر حاڵ ەل گێڕانەوی داس  گەەلکەی بەجێ دێ

 وایە کە دواتر ەل الوژەی گلگامش هات.  تانەداس  ئەو ەیق دوەک  ،سەرەیک

 

و کەراکتەری ( ١ ی)بڕوانە وێنەەل الوژەی گلگامش  سۆمەریش داس تاین الفاو هاتووە 

 زیۆگیدۆ یە . سەرەیک انوی 

ئەو نەمرییەیش  یت خودا دایە(ەات هەاتییە ەل ئاس خاوەین ژایین هزیۆگیدۆ کەس ێک  نەمرە )

ەلالیەن ئێنلیەلوە پێی بەخرشاوە. پاشان زیۆگیدۆ ەلوە ئاگاداردەکرێتەوە کە خودا ەل مرۆڤەاکن 

، و دەستیان بە ەلبەر ئەوەی فەرمانەاکین ئەواین فەرامۆش کردووە .بەقنی داچووە

تەش وێ زسااین بدات. هەر بەو  مەبەس  ایی کردووە. بۆیە خوداش دەیەخراپەاکری و گومڕ 

تەمایە الفاوێک  گەورە بنێرێ ات جهیان ەل گشت بوونەوەرەاکن پاکاکتەوە و ژایین تێدا بە

 نەیەڵێ. 

                                         

1 Brittsh Museum  
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و ژاین بەتەواوی یت ە مەیدان و بۆ ڕزگارکردین مرۆڤایەزیۆگیدۆش وەک ڕزگارکەرێک دێت

تییەدا بنەماڵەی خۆی و ەل هەر ەلسەر زەوی، کەش تییەک دروست دەاکت. ەلو کەش  

ەک نێر و یەک مێ ەلگەڵ خۆی سواری کەش تییەکەی دەاکت. ەرێک جووتێک یبوونەو

تییەکە دووای س ێت. کەش  یت چاوەڕوان دەکەن ات الفاوی اتوان هەڵدەەل انو کەش 

دا سەر ئاو دەسووڕێتەوە. ەل کۆاتییسەرئاوکەوتن ماوەی حەوت ڕۆژ و حەوت شەو ەل

و، ئیرت ژاین تییەکەش ەلسەر کێوێک ەلنگەر دەگرێ ئاوی الفاوەکە دەنیشێتەوە و کەش  

ئەو خەڵکە  ەل سەرەاتوە دەست پێی دەاکتەوە و  زیۆگیدۆش وەک ڕزگارکەر و پاشای 

  1هەوڵدەدا بەپێیی فەرمانەاکین خودا، گوێڕایەڵ  خەڵک  بۆ مەیسەر باک.

 

ئەوەیە، ەل الوژە کۆنەاکین سەردەم   لێرەدا گرنگە کە هەڵوێس تەی ەلسەر بکەینئەوەی 

ڕووابرەاکین میسۆپۆاتمیا دەاک. کە دەێب اوێک  انوچەیی چبوویک  سۆمەریی، تەنیا ابیس الف

ئاو شاری داپۆش ینب و ات دۆندی چیا هەڵکشاوێب. کەچ  ەل ڤیژەاناکین دواتر ەل ئەجنام  

 گێڕانەوەی دەماو دەم و ەل شوێنێک بۆ شوێنێک  تر ،الفاو ات دێ فۆرمێک  گەورەتر

. ڕەنگە هۆیەکەی بگەڕێتەوە بۆ نزیک  دەگۆڕدرێ بۆ دەرای وەردەگرێ، و ووردەووردە

شارس تانییەیت سۆمەری ەل ڕووداوی الفاوێک  گەورە. ئەوەش جێگای ابوەڕە،  ەلبەر 

ئەوەی ڕووداین الفاو ەل انوچەاکین ابکووری میسۆپۆاتمیا ئاساییە و زۆر جار شاریش  

ە. خۆ ڕەنگە ەل جێیی خۆیەیت هەر لێرە ڕووداوێک  تر بەسەرکەینەو 2ەلگەڵ خۆیدا ڕاداوە.

 الوژەی گلگامش هەر ەلو ڕووداوەوە هاتێب . 

 

                                         

1 Eden and Saga 

2 Nurmi, Seppo (2007-2010) Myt möter Fakta. Kosmiska  
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تانییک   بەیش خوارووی میسۆپۆاتمیا شارس  ساڵ پ.ز ەل ٢٩٠٠سۆمەرییەاکن ەل 

 ٣٠بوو. کە بە نزیکەی  پیرتا -تانییەتەکەاین ابدسەندوواین هەبوو. پایتەخیت  شارس  گەشە

الفاوێک هەلس تا و ئەو دەکەوتە خوارووی شاری شوروپاک. ەلو سەردەمە کیلۆمەتر 

دەڤەرەی داپۆیش. خەڵکەکەی توویش کۆچ و ڕەو دەبن، بەرەو ابکوور هەڵدێن. ەلو 

دەمەدا ئەکەدییەاکن نیش تەجێیی ابکووری سۆمەرییەاکن بوون. و بەو کۆچکردنە ش ێوەی 

جوگرافیای دانیش توان دەگۆڕی و پایتەخیت سۆمەرییەاکن گواسرتایەوە بۆ کیش کە 

(. ئەوەش ڕێیی تێدەچێ، بە پێیی مێژووی جهیان، ٢تر)بڕوانە و ێنەی دەکەوێتە سەرەوە

هەزار ساڵ پ.ز ەل شاری کیش بۆ پارێزگاری ەل شارس تانییەیت خۆاین،  ٣سۆمەریەاکن ەل 

دەستیان کردووە بە دروس تکردین سوپایەیک بەهێز و قووەل دروس تکردن. ئەوەش بۆ 

ەاڵتەوە )ئێراین ئێس تا(، کە بەگریکردن بەرامبەر هێریش عیالمییەاکن ەل ڕۆژه

  1ئیپراتۆرییەتێک  بە هێزاین هەبوو.

 

رزی لێیە. بەپێیی داس تانەکە کۆاتیی بەوەدێ کە ەل دەوروبەری شوروپاک گردۆلکەی بە  

یت کە ، الفاو ئەو گردۆلاکنەی داپۆش یون. دوای ئاو نیشتنەوە کەش تانەگێڕانەوەی داس  

  2ەلسەر یەکێک ەلو گردۆلاکنە چەقیووە.

 

ساڵ پ.ز و یەکەم اتبلۆی الوژەی گلگامش کە  ٢٩٠٠ماوەی نێوان ئەو ڕووداوە کە 

ساڵ پ.ز دەاکتە سەد ساڵ. ئەو ماوەیە زۆر کۆرتە و بەس نییە بۆ داڕشتین  ٢٨٠٠

بنەڕەیت دروستبووین ئەفسانەی ەلو ش ێوەیە. ەلبەر ئەوەی ڕەنگە کەسان هەبن کە 

 نزیک  بن. چ  ەل اکرەسایت ڕووداوی الفاو و ابوابپیانیان الفاوەکەاین دیێب و شایتحایل

                                         

   ١٥٢قورئان ەل نێوان ئوس توورە و جادوو دا. ل. (٢٧١٢)کەمانگەر گواڵەل 1
2 Världshistoria del 1 av 16 pp.140.  
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هەاڵتن و کۆچ وڕەو وەک نیشانەی زیندوو. چ  ەل ش ێوەی گێڕانەوەکە سەختە ئەوەندە 

  زێدەڕۆیی تێدا بکرێ.

داس تانە یەکێکە  وە ەل اتبلۆاکن هاتنب. هەڵبەتە ئەبۆیە ڕێیی تێناچێ ئەوە هەمان الفاوێب ک

ەل گێڕانەوەاکین سەردەم  سۆمەرییەاکن. ەل هیچ سەرچاوەیەیک تر بەرچاو انکەوێ کە 

پشڕتاست کرابێتەوە. سەرەڕای ئەوە ماوەی مێژوویی ەلگەڵ ئەو اتبلۆ بەردینەش انگوجنێ 

 ساڵ پ.ز نوورساێب )کە پێشرت ابسکرا(.  ٣٥٠٠کە بەر ەل 

ەل انوچەاکین میسۆپۆاتمیا، بە هۆی هەڵس تاین هەردوو چۆنییەیت الفاوەاکن نیشانەی ئەوەیە 

ڕووابری دجیەلو فوڕات دەێب چەندەها الفاوی گەورە و چبوویک دیێب. گێڕانەوەاکنیش ات 

ئاستێک  ابش ئەوە دەسەملێنن، کە ڕەنگدانەوەی ئەو الفاوانە اکریگەری ەلسەر کولتوور و 

  ژایین سۆمەرییەاکن هەبووە.

 

 

  ١وێنەی 

British_Museum_Flood_Tablet 

وێنەی اتبلۆی الوژەی گلگامش 

کە ئێس ات ەل مووزەخانەی 

 بەریتانیایە
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 انکۆیک  شەڕ و پ.ز دەوڵەیت شارەاکین سۆمەری کەوتنە ٢٥٠٠ەل دەوروبەری سااڵین 

و تواانی  بووبوونهێزی زۆر ێب  بەهۆی کوشنت و اتاڵن و بڕۆی انوخۆ،ەلگەڵ یەکرتی. 

رجۆین ئەکەدی ئەو ێب هێزییەی بەرەنگارییان بەرامبەر هێڕیش دەرەوە انمابوو. سە

سەرزەمیین سەر  و کردتوندی پ.ز هێریش  ٢٣٠٠دەوروبەری سااڵین تەوە و ەل قۆس  

بە دەوڵەیت شار هێناو  یانکۆاتیی  کەوتنە، ئەکەدییەاکنسەبەو و داگیی کرد،  سۆمەریی

   1تکرد.ەل جهیاندا دروس   ئیپراتۆرییەیتیەکەمنی 

 

 

٢وێنەی   

 ٢٩٠٠دمیەین وواڵیت سۆمەری ەل 

ساڵ پ.ز کە دەێب الفاوێک  

انوچەیی هەڵس تاێب و خەڵک  

دەربەدەر کردێب. بۆ زایتر روونبوونەوە 

بڕوانە خاڵە سوورەاکین )گەورەکراو( 

 انو نەخشەکە.

 

 

                                         

 Nationalencyklopedin 2 سوێدی ئینسلکۆپێدایی نیش امتین - سوێدی
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 یت ڕزگارکەر الی ئەکەدییەاکناو و کەش تاین الفداس  . ٢
 

بە کۆچ و ڕەوی  سێیەم  پ.ز شەپۆلێک  گەورەی مرۆڤەل دەس تپێک  هەزارەی 

جیاجیا، زۆر بەخێرایی بە دەش تاییەاکین میسۆپۆاتمیا و شام دا باڵوبوونەوە. ئەو شەپۆەلی 

کۆچکەران انوی لێرنا )کۆچ  گەالین سام (. پە پێی  بۆچووین زۆربەی لیتۆژەرەوان، 

بۆ ئەو انوچانە بە دوای ئاو و  ،رگەی عەرەبییەوەدەێب ئەو کۆچ و ڕەوە ەل نیچە دوو

 1بژێوی دا دەگەڕان. و چارەنووس یان هاتە ئە وواڵتە بە پیتە.

هەرچەندە دەزاننی ئەوانە ەل نیچە دوورگەی عەرەبییەوە بۆ ئەو انوچانە هاتوون، کەچ  

جە مێژوونووسان ەلسەر ئەوە کۆک ننی، ئاای نیش امتین ڕەسەین ئەو گەەل سامییانە نی

دوورگەی عەرەیب بووە این ەل بنەڕەتدا ەل ئەفریقاوە کۆچیان بۆ ئەوێ کردووە و دوایی بۆ 

 2.هاتوون و شام انو چەاکین میسۆپۆاتمیا

 یساونەتەوە و دواترئەکەدییەاکن یەک ەلو گەەل سامییانەن کە ەل انوەڕاس یت میسۆپۆاتمیا گ

و . سۆمەرییەاکن دەژایننووری پ.ز ەل ابکووری س    ٢١٠٠– ٢٣٠٠ ەل دەوروبەری

ەری ئیپراتۆرییەیت ئەکەدی و بنیاتن بەانوابنگرتین پاشاشارس تانییەیت ئەکەدییان دامەزراند. 

کە توواین ەل ئەجنام  شەڕی انوخۆی سۆمەرییەاکن و بێهێزبوونیان  بووانوی )سەرجۆن( 

ی داگیباکت. بەو رهێرش یان باکتە سەر و سەرزەمیین سۆمە. سوود وەربگرێ

یکردنەش کۆاتیی یەکجاری بە دەوڵەیت شار بێێن و ئیپراتۆرییەتێک  فراوانرتی بەهێز داگ

ئیپراتۆری ئەکەدی ەل دوای ساڵ اتکە فەرمانڕەواێب.  ١٠٠دروست باکت کە زایتر ەل 

                                         

آو سفر التکوین. ل 1  ٦د. س ید القمین. قصة اخللق آ
آو سفر التکوین. ل 2  ٦د. س ید القمین. قصة اخللق آ
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 دا دووابرە پ.ز. پێی بە پێی ەل شکەست دابوو و وا الواز بوو ەل کۆاتیی ٢٢٠٠انرامسنی 

  1یت سۆمەرییەاکن.تەاڵکەوتنەوە  ژێر دەس  

تاین الفاو و کەراکتەری رزگارکەر الی ئەکەدییەاکن هەروەک سۆمەرییەاکن وایە داس  

ییەاکن انوی زیۆسوودرا این انوی ڕزگارکەرە کە ەل الی سۆمەر  ئەوەی جیای دەاکتەوە

اشای اتتوو پ-زیۆگیدۆیە، کەچ  الی ئەکەدییەاکن انوی ئەتراهاسیس و  کوڕی ئوبەر

 تانەکە کتومت وەک یەک وان بووە. ئەگینا داس  شووروپاک 

ێجگە دەبینینی ب  کەچ  ،زایترە سەدەچەند ماوەی نێوانیان ەل زایتر  ئەگەرچ  داس تانەاکن

 گوجناندین کولتووری گێڕانەوەو ش ێوەی رکەر ەلگەڵ سەرەوەدا ەل انوەاکن و پەیوەندی ڕزگا

ئەگینا ئەوەندە ەلیەک نزیکن، وەکوو دوو کۆپێی یەکرتین. ئەوەش  .گۆڕاین بەسەر داهاتووە

تانییەاتنە الوژەی گلگامش  خۆی هەبووە و وەک وە دەگەڕێتەوە، هەریەک ەلو شارس  بۆ ئە

سەرچاوەیەیک کولتووری خۆی دەیبیێن. هەرچەندە چ  گلگامش خۆی و چ  الوژەکەی 

بە انوی جیا جیا ، تانییەکر شارس  چ  هەمان الوژە ەل انو هەکە نەڕەتدا سۆمەرین.ەل ب 

ئەوەش وایکردووە گێڕانەوەاکن وەک یەک وابن، هەر شارس تانییەتێکیش دووابرە بۆتەوە. 

 ەکدااتبلۆی هەرەل  ١بە ماڵ  خۆی بزاێن، بەپێیی ڕوونکردنەوەی مێژووی  جهیان بەرگ  

  2.جیا دەاکتەوە، کە ەلواین تر الوژەکە ماک و دمیەین شارس تانییەیت خۆی تێدا بەدی دەکرێ

 

   

                                         

1 Myt möter Fakta. Kosmiska2010)  –Nurmi, Seppo (2007  

 Världshistoria del 1 av 16 pp.140 2 
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 یت ڕزگارکەر ەل الی اببلییەاکنالفاو و کەش  .٣
 

ری فوڕات ەل پ.ز گەلێک  سامنی و ەل دەوروبەری ڕوواب ٥٣٩ -١٧٥٠اببلییەاکن  

 تا دەژاین. خوارووی ئێرایق ئێس  

دوای کزبووین سۆمەری نوێ دەوڵەتێک  ئاشووری ەل اببل دامەزرا. ئەو دەوڵەتە ەل 

ابنگرتین بوو بەانوئەکەدی تومکەتر و خاوەن پالنرت   ئیراتۆرییەیت سۆمەری وهەردوو 

 پاشااین حامووڕایب بوو.  

 

تۆرییەتێک  انوچەییان دروست سەرەات ئاشوورییەاکن ەلسەر اکولگەی سۆمەرییەاکن ئیپرا

تکردین سوپایەیک بەهێز پەالماری . دوای خۆ بەهێزکردن و دروس  (٣ وێنەیانە بڕوکرد )

تە اواش ات گەیش  ەل ڕۆژهەاڵتەوە ئیپراتۆری عیالمییەاکن و  ڕۆژئ .دا یانهەموو الیەکی 

 .  (٤وێنەی پاشایەیت میرس )بڕوانە 

  

ئیپراتۆرییەیت ئاشووری ەل اببل بەو س نوورەی  دەبیرنێ چۆن ەلو دوو وێنەیەدا  

انوەندی ات  سۆمەری و ئەکەدییەاکن نەوەس تا بەڵکوو دەس تەاڵیت  خۆی هەم ەل ڕۆژهەاڵت

 ەوە. بووکردئیپراتۆری عیالم  ەل ڕۆژئاواش ات خوارووی میرس درێژ 

 

داس تاین الفاو و کەش یت ڕزگارکەر ەل شارس تانییەیت اببیل دەق وەک هەمان داس تاین 

سۆمەری و ئەکەدی وایە کە ەلسەر بەردی بە مێخ  نوورساو و بەاتیبەیت ەل الوژەی 

ەلوەی ەل گێڕانەوەی اببیل زێدەڕۆیی ەل گەورەیی گلگامش  اببیل داهاتووە، بێجگە 

تەواوی جهیاین گرتبێتەوە و ات دۆندی  ی اببیل ەل گێڕانەوەیدا دەێبالفاوەکەدا کراوە. الفاو
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شارس تانییەیت اببیل ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی  چیای بۆ ماوەی چەند مانگ داپۆشیێب

 1ییەکەم ماوەکە

 

 

   

   ٣وێنەی 

ەل ئیپراتۆری اببل 

حامووڕایب ەل  سەردەم 

ات  ١٧٩٢ نێوان سااڵین

١٧٥٠ 

 

                                           

دووتر کەوتۆتەوە ەل ڕووداین الفاوەکە و دوای گێڕانەوەی پش تاو پشت، ش یت ەلسەر زاید 

 مئپراتۆری دەس تەاڵیتفراوان بووین قەڵەمڕەوی شتێک  سەیر نییە. کراێب. دوای ئەوەش 

 

                                         

 گوالەل کەمانگەر)٢٧١٢ ( قوڕئان ەل نێوان ئوس توورە و جادوودا. ل ١٥٣ 1
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٤وێنەی   

تەاڵیت ئیپراتۆرییەیت ئاشووری دەس  

پ.ز  ٦٧١ەل کۆاتیی سایل 

یت انوچەاکین ڕۆژهەاڵیت انوەڕاس 

تۆری عیالم گربووەوە هەر ەل ئیرا

پاشایەیت  شاری سووسە ات دەگاتە

 میرس.  

 

 

اکریگەری ەلسەر  .بەرفراوان و دەرچووین ەل انوچەیەیک دایریکراو بۆ جهیانگیی ئاشووری

دووابرە گێڕانەوە  بە درێژایی تێپەڕبووین ئەو اکتە دوورودرێژە وتاین الفاویش هەبووە. داس  

نییە الفاو ەل الوژەی بۆیە سەیر  و تۆمارکردنەوەی ەلگەڵ هەڵومەرجەاکندا گوجنێندراوە.

ببێتە الفاوێک  سەراتسەری و  ،گلگامش ەل سەردەم  اببلییەاکن ەل انوچەیەیک چبووک

 رتبێتەوە. تەواوی گۆی زەوی گ

  

نەپیستمی کەرەکتەری سەرکییەو کەس ێک  وەک ێک بەانوی ئۆت ەل داس تاین اببیل، کەس  

رکەری ژاین دەبێتە رزگا ئاس یت خودا دایە(خاوەین ژایین هەات هەاتییە ەل زیۆگیدۆ نەمرە )

 ەلسەر زەوی. 
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ەلوە ئاگادار دەکرێتەوە کە خودا، ەلبەر  1ئۆتنەپیس می ەلالیەن خودای ئاو و زاننی  )ئێیا(

 خراپیی و گوانهاکری مرۆڤ نیازی وایە ژاین ەلسەر زەوی بنرباک.  

کردین باک. تەش یت دروس  ێیا پەمیان بە ئۆتنەپیستمی دەدا کە فێری کسەرەڕای ئەوەش ئ 

 ژاین ەلسەر زەوی. یت، ئامادە بوو بۆ رزگار کردینئۆنەپیستمی دوای دروس تکردین کەش 

ێک  جووتێک واتە یەک نێر و تییەکەی دروست کرد ەل هەر بوونەوەراکیت کەش  جا 

یت مێیی سواری کەش یت کرد. لێرەشدا هەروەک کەش یت زیۆگیدۆی سۆمەری کەش  2یەک

تاین چەند مانگێک هەڵدەس یت. دوای وەس   سەر ئاو دەکەێ. کەچ  لێرەدا الفاو بۆ ماوەی

ووس دەسووڕێتەوە، ات الفاو چارەن یت ێباتماوەی حەوت شەو وحەوت ڕؤژ کەش  الفاو،

ژاین  ساو . ئەەلنگەر دەگرێیت ەلسەر کێوێک  دەوەس ێت و ئاو دەنیشێتەوە جا کەش 

ەلوانەوە ەلسەر زەوی دەست پێدەاکتەوە. مرۆڤەاکنیش بەوە تەمێب دەکرێن کە ئەگەر بە 

  3فەرماین خودا نەکەن، ئەوا خودا هەر ڕۆژێک دەتواێن ژاین ەلسەر زەوی قڕاکت. 

 

 

 

 

 
 

                                         

1   Myt möter fakta. Kosmiska2010)  –Nurmi, Seppo (2007  
ئەوەی جێیی سەرجنە بۆ یەکەجمار ەلسەردەمی اببلییەاکن، ڕزگارکەر ەل هەر بوونەوەرێک جووتێکی )نێر و م ( بۆ   2

 ڕزگارکردن هەڵدەبژێرێ.

Nurmi, Seppo (2007 – 2010) Myt möter fakta. Kosmiska 3      
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 یت  ڕزگارکەر الی یۆاننییەاکنتاین الفاو و کەش داس   .٤
 

تەاڵیت خۆی تر ەل سێ هەزار ساڵ پێش زاین دەس یت بە بنیاتناین دەس  یۆانین کۆن زای

ر ئەو سەردەمەشە . هەپ.ز( ٣٠٠ – ٧٠٠یاماگام گرێتس  اڵم یۆانین مەزن )کردووە. بە

گەیشتبووە بەرزترین پەلی تەاڵیت یۆاننییەاکن ەل هەموو ڕووێکەوە کە گەورەیی دەس  

 یایستەاڵیت سەابزی و س  اڵتیان ەل دەس  تەنییەاکن ەل بواری ئەفسانەدا دەس  تاین. یۆانشارس  

ئەوەش بە ش ێوەیەیک ئاشکرا ەل هەردوو ڕووی فراواین و ئاس یت کەمرت نەبوو.  وکولتووری

دا  داەل ئەفسانەی یۆاننییفاو و کەش یت ڕزگارکەر داس تاین الانوەرۆکەاکنیان دەردەکەوێ. 

بە چەند ش یوە هەیە .کە لیەدا سێیانیان ابسدەکەین. ئەگەر انوەرۆیک گێڕانەوەی ئەو سێ 

داس تانە هەندێ جیاوازی ەل نیوان خۆاین ەلالیەک و ەلالیەیک تر ەلگەڵ داس تاین 

ە. وەک چون ەل شارس تانییەاکین تردا بەدەیدەکرێ، کەچ  هەمان پەایمیان پێی

شارس تانییەاکین تردا هەیە. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ چوارچێوەی ئەفسانەی یۆانین و گوجناین 

 ەلگەڵ رووداوەکە دا، کە بەو ش ێوەیە  . 

 

داردەنووس تان ەل ئەفسانەی یۆانین بریتییە ەل الفاوی گەورەی داردەنووس. کۆنرتین داس  

داردەنووس بنیاتنەری شاری داردەنووس ەل  .کوڕی زیوس و ئەلێکرتای کچ  ئەتەلس بوو

تەجێ بوو. داردەنووس ەاڵم خۆی هەمیشە ەل ئەاکردای نیش  داوێن چیای ئیدا بوو، ب

هاوسەرگیی ەلگەڵ کریسە کچ  پاالس کرد و دوو کوڕاین بوون، بە انوی ئێدانیووس و 

اپۆیش. تاییەاکین ئااکردایین دفاوە گەورەکە هات سەرەلبەری دەش  اکیت ال   1دامیاس.

قەد شاخ هەر زوو درکیان  اڵتن و دەربەدەر بوون. ەل هەوارگەیخەڵکەکە بەرەو چیااکن هە

 تواکڵ ابیی هەموواین باک. رد کە ئەوەندە زەوی نەماوە بۆ کش  بەوەک

                                         

1 Atlandipedia  
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مانەوە و  ێکیان ەلگەڵ دامیایس کوڕی داردەنووسبەش  خەڵکەکە بوونە دوو بەش بۆیە 

یت ەلگەڵ داردەنووس بەرەو سامۆترایک ن بە کەش بەشەکەی ترای  1خۆاینکرداینە پاشای 

زاری زۆر ێب بڕش تە، بۆیە  ووس بیین زەوەی وکەوتنەڕێ. اکیت گەیشتنە سامۆترایک داردەن

  2ن.تیای چبووک بەڕێ کەو بەرەو ئاس   ئەوێیان بەجێهێشت و

 

 داس تاین دووەم  

اتنەری شاری بنیێبە ەلسەردەم  زۆر زوو ئەو اکتەی ئۆگیگێس کە الفاوی ئۆگیگێس ەل ت 

الفاوێک  زۆر گەورە هەڵس تا، سەراتسەری جهیاین داپۆیش. ە. تێبەیە و پاشای شاریش

هەمووشتێک  تێکدا شاری وێرانکرد. وواڵت ێب پاشا مایەوە ات سەردەم  فەرمانڕەوایی 

 شا ش یکروپس. تێبە دەکەوێتە ابکووری خۆرئاوای ئەسینای پایتەخیت یۆانن. 

 

 تانە ەل انو ئەفسانەی یۆانین     بەانوابنگرتین داس  تاین سێیەم کە داس  

گەورەترین خودایە و هەر ئەویش  ی یۆانین،زیۆس وەک ەل هەموو ئەفسانەاکین تر

 بڕایردەرە ەل ئەفسانەاکندا:  

یان انهاکر بووبوون، هیچ اکرێک  ابش  سەردەمێک هات مرۆڤەاکن زۆر خراپ و گو

پێیی دابوون و چاوەڕواین جێ بەجێ کردنیان  کە زیۆس نەدەکرد. هەموو ئەو فەرمااننەی

 بەدەیەویست بوو، ئەوان پشت گوێیان دەخست. ئەوەش زیۆیس زۆر وەڕس کردبوو و 

سەر زەواین لێ پاکباکتەوە. ەلبەر ئەوە بڕایریدا ەل الفاوی اتواندا نقوومیان  ێبش ێوەیەک هەر

ن بەو ش ێوەیە بنیات باک و زەواین لێ پاک باکتەوە. ئەوسا جارێک  تر سەرەلنوێ ژای

بنێتەوە، کە مرۆڤەاکن ەل ژێر فەرماین خوی دەرنەچن و خراپەاکری نەکەن. زیوس ەل انو 

                                         

1 Nurmi, Seppo (2007 -2010) Myt möter fakta. Kosmiska 
2 Anno, mundi. From Noah to Dardanus  
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ئەو خەڵکە دێۆاکلنی و پیها ی هەڵژبارد کە بەبەر الفاو نەکەوون. ەلبەر ئەوەی دوو مرۆڤ 

 بوون بە کردار و ئااکر ابش بوون و ەلگەڵ خەلک  تر جیاوازبوون . 

 

فاو ابران و ال  ێک  ەلگەڵ خۆی ڕاداو نقووم  کرد.هوڕژم  هێناو هەموو شت  الفاوی اتوان

ێب وچان هەر دەابری. هەموو شارەاکین سەرجەم  جهیان بۆ ماوەی نۆ ڕۆژ و نۆ شەو بە

کەوتنە ژێر ئاو، دوای ئەوەی هەمووشتێک کۆاتیی هات و سەر زەوی پاک بووەوە، 

ها کە بە کەش یت ڕزگارییان بووبوو، دیۆاکلنی و پی  ، کەش یت ەلنگەری گرت.ئەوسا

پەرە پێشکەیش خودااکن کران بۆ ئەوەی خێزاین مرۆڤایەیت ەل نوێوە دروست بێتەوەو 

ای ئەوەی هەردووکیان بە یان کرد. دو ، پەیڕەوی ئامۆژگاری و ڕێامنییەاکین زیوس  بس تێێن

دەمامک دەم و چاوی خۆاین داپۆیش دەستیانکرد بە ڕۆیشنت و هاواکت بەردییان بەرەو 

دواوەی خۆاین دەهاویشت. هەر بەردێک دیۆاکلنی دەهیاویشت دەبووە کوڕ و هەر 

بەردێکیش پیها دەهیاویشت دەبووە کچ. بەو جۆرە سەدەها منداڵ  کوڕ وکچیان ئەفراند 

 لێننی،وانە منداڵ  خۆش یان بوون کە دەبوونە منداڵ  زیوس. ئەو  مندااڵنەش هێ ەل. بێجگە 

یا، ثێیا و پەندۆرە بوون. بەپێیی ئەفسانەی یۆانین دەێب ئەمفیکتیۆن، پڕۆتۆگینا، مێالنیش  

  1تاێبهێلیننی ابویک یۆاننییەاکین ئێس   کوڕی گەورەاین

                                         

1 Sofia, Souli (1995) Grekisk mythologi. P.19 



   

36   
   

 

 .ەی یۆانین داەفساناتبلۆی الفاو و دیۆاکلنی و پیها ەل ئ : ٥وێنەی 

 کێرشاوە. ١٦٣٦(. ەل ساڵی ١٦٤٠ – ١٥٧٧ئەو اتبلۆیە ەلالیەن هونەرمەندی بەلژیکی پێتەر پاول ڕوبێنس )

  

  

 

 

 دا تاین الفاو ەل ئەفسانەی ڕۆمداس   .٥
 

 ،یایس و سەرابزیز بەو پێیەی ەل ڕووی س   ٦٠٠ –.ز پ ٥١٠  ئیپراتۆرییەیت ڕۆم

و  ،ەل هەموو ڕووێکەوە بووە میاتگر ئیپراتۆرییەیت ڕۆم .دوای کەوتین یۆانین مەزن

تەنیا ەل ڕووی  ئیپراتۆریەتێک  مەزین ەلسەر پاشاموەاکین یۆانین هەڵنا. ئەو میاتگرییە

. هەر ەلبەر ئەوەش ئەفسانەی ئەفسانەاکنیش  گرتەوە سەرابزی و جوگرایف نەبوو، بەڵکوو

نبیی مەزین ڕۆم ئۆڤیدیوس کە ەلالیەن ڕۆش  فسانەی یۆاننییە کۆپییەیک دەقادەیق ئە رۆم
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بەرگ، ١٥یۆن کە بریتییە ەل  بەانوابنگەکەی مێتامۆرفس  پەرتووکە ەل  (ز ١٧ -پ.ز ٤٣)

بە ش ێوەیەیک سەرەیک ەل ئەفسانەی یۆانین پێکهاتووە. ابیس الفاوی اتوان دەاک، کە چۆن 

رکردووە. دەێب ئەوەش ، بە ئەریک زیۆس هەلس تاون و مرۆڤایەتییان ڕزگادیۆاکلنی و پیها

نەگۆڕیووە و هەر بە ئەفسانەی  ئەفسانەاکین بە هیچ ش ێوەیەک ەلبڵێنی کە ئۆڤیدیۆس 

  1یۆاننیش انوی بردوون و زۆر بە دەستپایک تۆمار و باڵوی  کردوونەتەوە

 

یاوازییەک تاین کە ەلو بەشەدا ابسکرا ج گێڕانەوەی داس تاین الفاو ەل دوو کۆمەڵە شارس  

تانیی میسۆپۆاتمیا کە ەل سۆمەرییەاکن دەست پێدەاک و دوای ئەوە ڵە شارس  هەیە. ەل کۆمە

رییەاکن ی هەم ەلابری جوگرایف ەلگەڵ سۆمەئەکەدییەاکن دێن. ئەکەدییەاکن ەلبەر ئەوە

 تێکەاڵوییەیک نزیک و ئاڵۆزاین هەبوو. هەم ەل ڕووی مێژوویی ەلیەک نزیک بوون.  

تایەیت هەمیش شەڕ و  بوون. هەم دۆس  هەردووک ئیپراتۆریش دەس تەاڵیت انوچەیی

یەیک ئاسایی ێوەجا سەیر نییە ئەکەدییەاکن بە ش  انکۆکیان ەل نێواندا بەبەردەوام  هەبوو. 

ەوەی ڕەنگدان و ێوەی داڕشتینو الفاوەکە بە اتیبەیت چ  ەل ش   یتالوژەی گلگامش بە گش 

تانەکە الی اببلییەاکن ەلبەر . کە چ  داس  ێبسۆمەرییەاکن نزیککولتووری زۆر ەل ئەوەی 

ئیپراتۆری اببیل دووری ماوەی مێژوویی نێوان سۆمەری و اببیل ەلالیەک. ەلالیەیک تر 

وەرگرت. ئەوە اکریگەری ەلسەر  ەل دەس تەاڵت یییجهیانگ نوێی  ێوەیەیکفراوانبووین ش  

 ووری انوچە دەرابز دەێب و فۆرم  سەراتسەریداس تاین الفاویش هەبوو، کە ەل س ن

 وەردەگرێ. جهیان

  

                                         

1 Poul, Johnsson (1988) A history of the Jewes. Harper Perential. 
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ماردەکرێتەوە، تانییەیت ڕۆژئاوا هەمان ئەفسانە ەلالیەن ڕۆمەاکن تۆ ەلالیەن هەردوو شارس  

نوور ارکراوەتەوە. لێرەدا دەێب هەڵوێس تەیەک ەلسەر س  یۆاننییەاکنەوە تۆمبەاڵم هەر بە انوی 

 کولتووری میاتگری بکەین.  داڕشتین

 

کەد و اببیل، نەک تەنیا ئەفسانەکە دەقاو دەق ەل ردوو ئیپراوتۆری میسۆپۆاتمیا ئەەل هە

دەزانن، بەێب ئەوەی  یاینن، بەڵکوو ێب پەروا بە مولک  خۆش  ر مەرییەاکن وەردەگسۆ 

  .تووەها ئەوە بکەن سەرچاوەکەی ەل کوێوە )سۆمەرییەاکن( ڕەچاوی

دەفەرمووێ) کە گەەل سامییەاکن هاتن، شارس تانییەت و بی و دینەکەش یان  س ید القمین

 1داگیکردن(

 

تانییەیت ڕۆم، هەرچەندە میاتگری سەرجەم  کولتوور و دەس تەاڵیت کەچ  ەل شارس  

ئەوەی  ن تۆماردەکەنەوە. بەێبیۆاننییەاکنن، کەچ  ئەفسانەاکن هەر بەانوی یۆاننییەاک

 بکەن. دەساکری بکەن این داگیاین

      

 

 

 

 

 
 

                                         

آو منابع سفر التکوین. ل 1  ٨د.س ید القمین. قصة اخللق آ
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 بەیش دووەم
 دینییەاکن پەرتووکەنووح ەل داس تاین الفاوی 

 

تانییە دێرینەاکن دا ەل کولتوور و شارس   یت ڕزگارکەر وەک چۆنالفاوی اتوان و کەش 

ەوە. بە هەروەها دینەاکنیش سووچێک  پەرتوکەاکین خۆاینیان پێی پڕکردۆت ،هەبووە

بە هێزێک   یتانەش ڕەوتێک  تری بەخۆیەوە بینییووە و تێکەاڵوپەیدابووین دین ئەو داس  

ووە. ڕۆچوواند ئەوەندەی تر ەلانیخ مرۆڤ بەو تێکەاڵوییە  .وەئاسامین اتکو تەنیا کرا

ێواز و انوەرۆک تۆمارکراوە، مان ش  ەانەکە هەمان پڕۆسەیە بە هتهەرچەندە پڕۆسەی داس  

بۆ سەملاندین هێزێک  سەرەوەی ڕجووک بەاڵم اکریگەرتر خراوەتە ڕوو. این کراوەتە پە

تایش ەلگەڵداێب پەیڕەواکراین دینیی وەک یت مرۆڤ و ئەو جهیانە کە ات ئێس  تەاڵدەس  

ەلالیەک بۆ ئامۆژگاری بە خەڵک  دەفرۆشن و ەلالیەیک تریش بۆ تۆقاندن بەاکری  ئامرازێک

  .دێنن

 

ژینگەیەی لێی  دروست دینێک ەل رسووشت و پەایمەاکین خۆی بەسرتاوەتەوە بەو هەر 

گە. ڕەنگدانەوەاین ەڵشارس تانیی کۆم و ئاس یت بووە. رسووشت و نەرێتەاکین کۆمەاڵیەیت

هەیە ەلسەر ئەو دینەی کە ەل هەانوی ەل دایک دەێب. هەر بۆیەش لێکۆڵینەوە ەلسەر 

 رسووشت و ئااکرەاکین هەر شارس تانییەک. دەتواێن لکییل بیوابوەڕو پیۆزییەاکین ئەو

                    . و پەرەی سەندووە ەل دایک بووە ەبداێت کە ەلو شارس تانییەت دینەت
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بۆ منوونە تێگەیشنت ەل رسووش یت کولتوور و ئااکرەاکین سۆمەری1  و اببیل وئەکەدی 

کولتوورە منداڵداین  سێدەتواێن دینە ئیرباهیییەاکنت پیێ بناسێێن. چونکە ئەفسانەاکین ئەو 

هەموو ئەو داس تااننەن کە دینەاکن وەک پەایم  خۆاین باڵواین دەکەنەوە.2 بە هەمان 

ش ێوە ەل هەانوی شارس تانییەیت ئێراین و سۆمەری3 دینەاکین زەردەش یت و ئێزیدی و ماین 

ەل دایک بووین. هەر بۆیەش دۆزینەوەی پەایم  ئەو سێ دینە، ەلانو کەسایەیت شارس تاین 

                                                                     ئێراین و سۆمەری دایە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

نیان اکریگەرییەیک بەهێزی هەبووە ەلسەر هەر س  دینە سۆمەرییەاکن هەرچەندە سامی ننی، بەاڵم کولتوور و داهێنانەاک 1

ئیرباهمیییەاکن. پەرتووکە پریۆزەاکنیان کۆپییەیک تەواوی بریوابوەڕ و پریۆزییەاکین سۆمەری تێدایە، کە ەل ڕێگای اببیل و ئەکەدی 

 وەراین گرتووە.

 .ةالاداین الساموی  رمح – ، سومرخالق حمجوب  2
سۆمەری اکریگەریی ەلسەر انوچەکە بە گش یت هەبووە. هەر ەل دینە ئیرباهمیییەاکن ات دەگاتە زەردەش یت، کولتوور و شارس تاین  3

 ئێزیدی و ماین. بۆیە انوی سۆمەر ەل هەردوو بنەماڵە دینییەاکن دا هاتووە.



   

41   
   

 

 

 

 

١ 

  و سۆمەرگەالین ئاری دینەاکین 
 

 . بەر ەلوەی چبینە انو ابیس دینەاکن دەێب هەندێک شت ڕوون بکەینەوە

 

 یەکەم:

ەل دوەروبەری هەزارەی سێیەم  پ.ز هەندێک هۆز ەل ئەوڕوپا ەلیەک جیادەبنەوە. 

تراین بەرەو ابکوور کەوتنەڕێ و بەش ێکیان ەل واڵیت یۆانن و ئیتالیا گیسانەوە. بەشەکەی 

ارس و بەرەو وواڵیت پ سێیەم رووپی ئەسکەندەانڤیا نیش تەجێ بوون. گ ەل وواڵاتین

کە خزمایەیت زمان و  چەڵەیک ئەو گرووپەیەسەندین ڕەهیندوس تان کەوتنە ڕێ. جا پەرە

 داکوات. 1پارسولتووری ەل وواڵاتین هیندوس تان ات ک

رس و پاسەر زەمیین ەل ، بە هاتین شەپۆل دوای شەپۆیل ئەو هۆزانە و جێگیبوونیان

اکریگەرییەیک  زەردەش یت و سەرچاوەی دروستبووین دینە ئارییەاکین نەبووهیندوس تان، 

. ئەو گرووپە ەل بەڵگەانمەاکندا بە هەبووە هیندۆیس ابشییان ەلسەر دین و کولتووری

 ئارییەاکن )نەجیزبادە( این هیندو ئەوڕوپییەاکن انواین دەبردرێ.

                                         

ن دەگرێتەوە کە پێیان دەوترێ پارس مەبەست ابین ئێرانە هەر ەل پاکس تان ، ئەفگانس تان، ئێران، کوردس تان، اتجیکس تان و بلووچس تا 1

کۆمەڵەی زماین ئێرانییەاکن. دیین زەردەش یت وەک دیین گەالین ئێران، بەێب ڕەچاوکردین زمان و شوێین جۆگرایف دینێک  هاوبەشە ەل انو 

 ئەو گەالنە،
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بە  . شەپۆەلاکین سەرەاتکرد بەرەو ڕۆژهەاڵتکۆچ و ڕەواین  و هۆزانە هەڵبەتە ئەو

ساڵ پ. ز کەمێکیان گیسانەوە.  هەزار ٢دەوروبەری ابکووری پارس دا ڕەتبوون و ەل 

 ئەوانەی تر بەرەو ابکووری ڕۆژئاوای هیندوس تان بەردەوام بوون. 

و بوونە  .1ساڵ  پ.ز ەل وواڵیت پارس گیسانەوە هەزار و پێنج سەدەل  شەپۆەلاکین دواتر

 هۆی پەرسەندین کولتوور و زماین ئەو انوچانە.

ە هیچ ش ێوەیەک هەوڵی کولتوورێکی پەرەسەندوواین هەبوو، ب هەرچەندە ئارییەاکن زمان و

 بە هۆی کولتوورو دینە رسووش تییە کۆنەاکین هیندی ەلانو بەرن، بەلکوو ئەوەاین نەدەدا

گەرییان خس تە سەراین. پەرسەندین شارس تانییان ەل ڕووی زمان و کولتوور، اکی زایتر

، کە دەتوانري ەلگەڵ زمانەاکین یۆانین و ئارییەاکن زماین سانسکریتییان ەل هیند پەرە پێدا

  .2التیین بەراوردی پێبکرێ

دیین هیندۆیس کۆنرتە ەلو کۆچ و ڕەوە، بەاڵم بە هۆی تێکەڵی کولتوور و زمان اکریگەری 

)ڤیدای کۆن ( بە زایتر ەل هەزارساڵ کۆنرتە ەل کۆچ و ەلسەر پاش ڤیدا هەیە، ڕێکڤیدا 

 ڕەوی ئارییەاکن بۆ هیندوس تان.

و  پەرەسەندین کولتووری ئەو گەالنەن بەرهەمی دیین زەردەش یت ەل وواڵیت پارسی کەچ

  .دینێکی هاوبەشە ەل نێوانیان کە نەتەوەی کوردیش دەگرێتەوە
 

 

 دووەم:

گەل  دووەم کە زۆر ابیس ەلسەر دەکري سۆمەرییەاکنن. ئەو گەەل بنەڕەتێکی اندایراین 

هەیە و جیاوازن ەل شەپۆیل هیندو ئەڕوپییەاکن و ەل هەمان اکتدا بەش ێکیش ننی ەل گەالین 

 سامی. سۆمەرییەاکن مێژوواین ەل تەواوی ئەو گەالنە کۆنرتە ەل انوچەکە. 

                                         

1 Världens religioner (2000) Verum förlag pp.80 
2  . 173Världens religioner (2000) Verum förlag pp 
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بتوانرێ بگەڕێرنێتەوە بۆ سەر ە کۆکن کە اتکە دین زۆربەی لێتۆژەرەوان ەلسەر ئەو

دەست  ەل هەمان اکتدا شارس تانییە سامییەاکن توانیواینە.  1سۆمەرییەاکن دیین ئێزیدییە

و بە هی دابگرن کولتوور و ئەفسانەاکین سۆمەری زمان و بەیش هەرە زۆری  بەسەر

وڵی ەلسەر دینە قو  شارس تانییەیت سۆمەر اکریگەری خۆایین تۆمار بکەن. هەر چەندە

بەپێیی سەرچاوەاکن، تەنیا دیین ئێزیدی دەکرێ بگەڕێتەوە  ئیرباهمیییەاکن هەبووە، کەچی

و اتئێس تاش نەرێت و ش ێوەاکین پەرس تنییان اتکە ڕەچەڵەیک ڕەسەین  سەر سۆمەرییەاکن

 .  سۆمەرییەاکنە

 
 

 

 

 

 داس تاین الفاو و کەش یت ڕزگارکەر ەل ئاوێس تا
 

پەرتوویک پیۆزی دیین زەردەش یت، سەرچاوەی خوداپەرس یت بووە ەل انو ئاوێس تا وەک 

 .(کورد، فارس، بلوچ، ئەفگان و اتجیک) گەالین کۆین ئێراندا

 و ئایدایی دیین زەردەش یت ەل بنەڕەتدا دەگەڕێتەوە بۆ دیین هیندو ئێرانییەاکن. هیند

ئەوڕوپاوە بەرەو ئەو انوچانە  . ئەو هۆزە ئارییە کۆچەراینە، کە ەلئێرانییەاکن کۆچەری بووین

. هەر ئەوەش نەدەمانەوە هەرگزی بۆ ماوەیەیک درێژ ەل جێگایەک کۆچ و ڕەواین کردبوو،

پەیوەندی دینیش یان تواەلاکین ی بووە کە نەاینتوانیوە پەرس تگا این شوێین پریۆز بنیات بنێن. ر 

پێیان وانەبوو خودا پەیکەری مرۆڤی  ئەوانو ڕۆژ و ابرانەوە هەبووە.  بە اب و ڕەشەاب

                                         

 ٢قریب.عامر. ادلاینة الآیزیدیة. ڵ  1



   

44   
   

وتەی نوێنەری . خوااکن  1مرۆڤ هەس یت پێباک ەهەیب، بەڵکوو  هێزو تواانی هەبوو ک

. هێزە خراپەاکنیش تووڕەیی، ڕەزییل، بوون و سەرکەوتن و رەواییدروست. دلفراواین 

 2.نبوو درۆ و تەوەزەیل

ە سەیر نییە کە ببێتە دینێک بۆ دروستبووین دیین زەردەش یت ەلسەر ئەو پاشخانەیە، بۆی

 .مرۆڤایەیت

  

مەزەندە  وا .تەوەدەم و بەدەس یت یەک کەس نەنوورساوەئاوێس تا ەلیەک سەر  پەرتوویک

اکن، یەس نا، دەفتەرەاکین گااتماوەیەیک زۆری ویستێب. نووسینەوەی  نووسینەوەی دەکرێ

نووسینەوەی دەفتەرەاکین  . کەواتە دەیبیەش تااکن، وەندیداد، ویسپرد و خوردە ئاوێس تا

چەندین سەدەی بردێب. هەر ەل سەرهەڵداین و ات باڵو بوونەوە  دیین زەردەش یت ئاوێس تای

 . و خۆ سەملاندن

کۆنرتین دەفتەری  کە ، ئاوێس تاگااتاکیندەفتەری  دەێب جەلیل دوس تخواەبە بۆچووین 

.ز نوورسابێتەوە پ دەیەم ەل هەڵبەس تەاکین زەردەشت بووێب و ەل سەدەی نوورساوە. و 
 دواتر کەساین دیکە بەردەوامیان پێداێب. .3

دینەاکین تری انوچەکە بەاتیبەیت ەلگەڵ  ،جیاوازییەاکین دایەەل  گرنگ  دیین زەردەشتیی

 کە (احملفوظابوەڕاین بە جارەنوویس پێشوەخت هەیە )لوح  ئەوان، دینە ئیرباهیییەاکن

 .مرۆڤ ەلگەڵ ەلدایک بووین چارەنوویس دایریکراوە.

 نەبەسرتاوەتەوە و انچاریش انکرێ. بە چارەنووس ێک  اندایر مرۆڤەل دیین زەدەشت 

دەتوانێت ەل نێوان دوو هێزی ڕووانیک و اتریک  ی خۆی ربە کردار و ڕەفتاخۆی بەڵکوو 

                                         

1 Världens religioner (2000) pp.80  
2  Världens religioner (2000) pp.80 
 ٤جلیل دوس تخواە. آ وس تا  انمە مینویآ ینی زرتشت ل  3
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هیچ  ئازاد و سەربەست ئەفرێندراوە و دیین زەردەش یت مرۆڤ ەل یەکیان هەڵژبێری. 

 بەێب ویس یت خۆیهیچ هێزێک انتواێن  .بۆ دایری نەکراوە ش ی  پێشوەخت یسچارەنوو

ئازادە ەل کوێ بژی این  بەرەو ڕێگای اندایری ببا.  واتە بەگش یت مرۆڤ ەلو سەر زەمینە

ڕێگای خۆی بەر پرس یارە ەل هەڵژباردین  . بە کوریتخۆی بڕایر دەدا وازێدڵ  چ  خب

پەایمیش  ڕەنگدانەوەی ئەو ابوەڕەیە کە مرۆڤ بۆ ابشە هاندەدا و . 1ڕووانک این اتریک

واتە   2بە سێ ووشەی )پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک( ەل خراپە دوور کەوێتەوە.

 بیی چاک، ووتەی چاک و کرداری چاک.

 

دوژمین ئەون،  خودای ئەو دینە دوژمین اتیبەیت خۆی نییە، بەڵکوو دوژمین کۆمەڵ

تەاننەت انیەوێ بە هۆی ئەهرمیەن، ژاین ەلسەر زەوی بنڕب باک. فەرمان  بەجەم دەدا کە 

چۆن ڕزگاریش یان بێب.  دەبیننی خراپەاکر تەنیا دوژمین خودا نییە، بەڵکوو دوژمین مرۆڤ 

 و بەڵگەشە کە دینێکە ەل خزمەیت مرۆڤ و کۆمەڵگەدایە. 

  

، درێژەدەری ئەو پەایمەیە کە دیین ئاوێس تای دیین زەردەشتەل پەرتوویک داس تاین الفاو  

جیاوازی ەل ووردەاکری و ش ێوەی ر ئەوەشە کە هە زەردەش یت بە مرۆڤایەیت ڕادەگەێیێن.

رۆیک پەایمەکە هەر هەمان داڕشتین گێڕانەوەی پرۆسەی ڕووداوەکە دا هەیە، کەچ  انوە

بە گوجناندین  بەاڵم نەاکین تر دەیگێڕنەوە. ئەو الفاوەیە کە شارس تانییە کۆنەاکن و دی انوەرۆیک

شارس تاین ساسانییەاکن و بەاتیبەیت دیین هەڵومەریج مێژووی و کۆمەاڵیەیت ئەو دەمەی 

 زەردەش یت وەک دیین گەش بیین و ابوەڕ بە چاکە.

 

                                         

آوس تا انمە مینوی زرتشت. چاپ پنجم  1  ١٣٦٤جەیل دوس تخواە. آ
 مێژوویی. –حایج زادە، جەالل. زەردەش یت کورد وخوێندنەوەیەیک فەلسەیف  2
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ئاهورامەزدا خۆی  .بەڵکوو پاشایە .پێخەمبەر نییە ەل ڕووداین الفاوی وەندیدات ڕزگارکەر 

 کەی هەڵیژباردووە. بۆ ئەو ئەر 

 

ئەگەر سەرجن بدەینە تەواوی پرۆسەی ڕووداوەکە و دەرئەجنامەکەی، دەبیننی نزیکییەیک 

. ئەوە ەهاتوون  سۆمەری دانەدا هەیە کە ەل شارس تانییەیتزۆری ەلگەڵ ئەو داس تاان

ن. دێریەل شارس تانییەتییەاکین  پەرتووکە دینییەاکین ترکە چۆن  ،دەمانگەیێنێتە ئەو ابوەڕەی

هەر بەو ش ێوەیەش دەێب  وەک ژینگەی سەرهەڵدان و گەشەکردن وەراین گرتووە.

ڕەنگدانەوەی پەیوەندییە ئاوێس تاش ەل شارس تانییەتەاکین تری کۆین انوچەکە وەریگرتێب. 

کۆمەاڵیەتییەاکن و گەش بیین ەل شارس تانییەیت سەرزەمیین گەالین ئێراین کۆن خزاوەتە انو 

 پەایم  زەردەشت.

  

پریس ن بە تاتیبە ٣٠ات  ٢١ برگەاکین ،بەیش دوو  ٢وەندیدات فەرگەردی  دەفتەریەل 

 الفاو و پرۆسەکەی. 

 

. ەلبەر 1ەل ئاوێس تای جەلیل دوس تخواە وەندیدات ەل فەرگەردی پێنجەوە دەست پێدەاکت

پەرتوویک مێژووی  بە بەراوردێک ەل نێوان هەر هۆیەک ێب ئەو فەرگەردەی تێدانییە. بەاڵم

 توانراوە 2سیین عەبدوڵاڵ موبلغ  ئاابداین و پەرتوویک گوالەل کەمانگەرزەردەش یت نوو ئایین

ێیەکە دەمەتەق داس تانەکە وەک  .ش ێوەیەیک تێرو تەسەل خبرێتە ڕوودمیەین داس تانەکە، بە 

دەێب زەردەشت پرس یاری ەل  ٢بەپێی  فەرگەردی . ئاهورامەزدا و زەردەشت ەل نێوان

                                         

 ٣١٦( آ وس تا. انمە مینوی آ ینی زرتشت. ل ١٣٦٤دوس تخواە، جلیل ) 1
 ( قوڕئان ەل نیوان ئوس توورە و جادوودا. چاپی  دووەم.١٧١٢کەمانگەر. گوالەل ) 2
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ش ەل وەاڵمدا چۆنییەیت هەلژباردین جەمش ید و اکرەساتەکە بۆ ئەویئاهورامەزدا کردێب و 

 1 .زەردەشت دەگێڕێتەوە

 

ا فەرمووی. ەل پێش تۆدا د زەردەشتپرس یاری ئاهورامەزدا ەل وەاڵم   :فەرگەردی دووەم

ەلگەڵ جەمش یدی شۆخ و پیۆزدا ووتووێژم کرد. بەهۆی کفرێکەوە کە کردی. ەل 

، هەزاران ساڵ بە پایک پاشایەیت کرد. خەڵک  وای ئەوە. دوەالنراسەرۆاکیەیت خەڵک 

. تەواوی بەڕێوەیەبوون. بە جەمش یدم ڕاگەایند، بەفرو سەرمایەیک زۆر  گەندەڵخراپەاکر و 

خانووەاکن و دۆڵەاکن و قەاڵاکن دەگرێتەوە. ەلو اکتەدا تۆ ئەشکەوتێک ەل ش ێوەی 

 ئەسپ بێت. ەلو ئەشکەوتە دا چوارگۆشە دا دروستبکە، هەر الیەیک بە درێژایی مەیداین

 .2گیانەلبەران و ڕووەک و ژن و پیاوی ابش کۆبکەرەوە، جێیان پێبدە 

  

کورتە . ئاهورامەزدا وەک انڕوات ی ەلسەرزایتر ەل پەرتوویک مێژووی دیین زەردەشت

بەاڵم گوالەل زانیاری دەرابرەی ڕاوێژی خۆی و جەمش ید، بە زەردەشت ڕادەگیێێن.  

و جێ مامتنە کەمانگەر زایتر و قوولرت دەچێتە انو داس تانەکەو ات کۆاتیی بەش یوەیەیک بنڕبتر 

 ابیس دەاکت.

 

  ە سەابرەت بە اکرەسایت الفاو.داس تانەک کێشەی بنەڕەیت پوختەی

ەل نێوان ئاهورامەزدا و ئەهرمیەن انکۆیک و شەڕ دروست دەێب. ئاهورامەزدا دەیەوێت بە 

ێک  گەورە ئەهرمیەن سەرکوت باک. سەرەڕای ئەوە دەیدیت ژمارەی مرۆڤەاکن زۆر الفاو

                                         

 زەردەش یت. وەرگێڕاین: ورای قانع.( مێژووی ئاییین ٢٠٠٢ئاابداین، عەبدوڵاڵ موبلغ  ) 1

 ٨٧-٨٦( مێژووی ئاییین زەردەشت. وەرگێڕاین ورای قانع. ل. ٢٠٠٢ی )ئاابداین عەبدوڵاڵ موبلغ 2
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زایدی کردووە ،ئەوەش ئاهورامەزدای خستبووە گومان و ەلوە دەترسا ەلسەر زەوی 

وەربگرێ. بەاڵم نەیدەویست بە  جێگااین نەبێتەوە، ئەهرمیەنیش سوود ەلو هەڵومەرجە

نەمێێن. بەڵکوو مەبەس یت ئەوە بوو، سەرکوتکردین ئەهرمیەن ژاین ەلسەر زەوی 

 هەڵژباردەیەک ەل مرۆڤ و بوونەوری تر بتوانن ژاین سەر ەلنوێ دروستبکەنەوە.

 

 

 

 ئاهورامەزدا جەمش ید ئاگادار دەاکتەوە

ژمارەی مرۆڤەاکن ەلسەر زەوی زۆری سەابرەت بە   1سێ جار "جەم" ئاهوورامەزدا

خودای زەوی( نزادەاک  -ژن)ئاگادار دەاکتەوە. هەرسێ جارەکە جەم ەلالی س پەنداری مەز 

  3،  2کە گەورەتر بێب، بۆ ئەوەی جێگای مرۆڤ  زایتری ەلسەر ببێتەوە.

 

تەاکین ئاهوورامەزدای بە گرنگ وەرنەگرت، و هەر خۆی لێ دەدزییەوە، اکێت جەم فەرمایش  

رامەزدا بە ش ێوەی هەڵسوکەویت جەم دڵگران بوو، بۆیە ئاهورامەزدا دوا جار بە ئاهوو

توندی ئاگاداری دەاکتەوە و پێیی دەڵێ زس تانێک  سەخت و کوش ندە بەڕێوەیە کە 

سەرجەم  بوونەوەران ەلانو دەاب، ژاین ەلسەر زەوی بنڕب دەاک. ەلو سەرمایە بەفرێک  زۆر 

  .ەپۆلکەی چیااکندەابرێ و دەگاتە ت

. یەکەم ئەو گیانەلبەراین سێ شوێن کۆبکەرەوە. بەر ەلوەی سەرما ێب، ئەی جەمش ید جا

گیانەلبەرانەی ەل ترس ناکرتین شوێنن، دووەم ئەو گییانەلبەرانەی بەسەر کێوانەوەن و 

 سێیەمیش ئەوانەی ەلانو دەرایدان. 

                                         

 جەم دەێب جەمش ید ێب، یەکەم پاشا بووە کە ئاهوورامەزدا پاشایەیت پی   بەخش یووە.  1
   ١٥٤ودا. ل.قوڕئان ەل نێوان ئەس توورە و جادو  (٢٧١٢ )گوالەل، کەمانگەر 2
 ە. لێرەدا جەم نزاو پاڕانەوە ەلبەر زەوی دەاک ات فراوانرت بێب، بۆ ئەوەی جێگای خەڵک  زایتری تێدا ببێتەوە، بۆ ئەوەی خوداش هێور بێتەو 3
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دوایی ئەو بەفرە دەاتوێتەوە و دەبێتە الفاوێک  گەورە و جهیان وێران دەاک و کۆاتیی بە 

ژاین ەلسەر زەوی دێێن. بەاڵم ئەی جەمش ید ئەشکەوتێک  زۆر گەورە بەمەودای مەیداین 

 ئەسپسواری هەیە. 

 

ەل ڕەگەزی مرۆڤ و گیانداری دارس تاین چوارپێی و تۆ بە تواانو هێزی لێهاتوویی خۆت. 

ەەلوەر بگەیێننە ئەوێ. ئەوجا ەلوێ ئاگرێک  سوور بکەرەوە. هەرەلوێش بە ئەندازەی  پ

درێژایی هەزار پێی هەر جۆرە  خۆراکێک  کە پێویست ێب بۆ ژاین ئەنبارکە. ەلانو 

ئینجا جوانرتین و ساخ و بەهێزترین  .ژوور بە دیواری انوبڕ درووست بکەئەشکەوتەکەش 

ەیێنە ئەو ئەشکەوتە. گیای بۆخنۆش و درەخیت جۆانیش  ەل ڕەگەزێ هەر گیانەلبەێک بگ

 بێنە. 

 

ئاهورامەزدا جەمش یدی ەلوە ئاگادارکردەوە کە نەاک کەساین س تەمگەر، فریودەر، 

  1 جادووگەر، حەسوود و بەدرەفتار ەلگەڵ خۆی بباتە ئەشکەوت.

 

 ش ید فەرماین ئاهورامەزدا بەج  دێێن:جەم

جەم بە فەرمان و ڕێامنیی ئاهوورامەزدا ئەشکەوتێک  گەورەی دروس تکرد. ەل هەر جۆرە 

بوونەوەرێک جووتێک نێر  و مێیی بردە انو ئەشکەوتەکە. ابشرتین خواردنیش  بۆ 

دابینکردن. بەو ش ێوەیەی کە بۆی دانرابوو، هەموو فەرمانەاکین خودای گەایندە جێ و 

 و رزگارکرد. مرۆڤایەیت ەل زس تاین تۆف و الفا

 

                                         

  ١٥٥قوڕئان ەل نێوان ئوس توورە و جادوودا. ل.  (٢٧١٢ )گوالەل، کەمانگەر 1
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ئەوەی جێگای سەرجن و گرنگ  پێدانە، ەل هیچ پەرتووکێک  دینییەاکین تردا، وا بە جواین 

وەک ئاوێس تا خراپەاکراین دەستنیشان نەکردووە. ئاهورامەزدا یەک ەل دوای یەک انوی 

خراپەاکران دێێن س تەمگەر، فریودەر، جادووکەر، حەسوود و بەدڕەفتار. هەر ئەوەشە 

  دینەاکین تر هەاڵواردوە. کە ئاوێس تا و زەردەش یت ەل

 

 

 

 الفاوی گەورە ەل پەرتوویک ڕەیش ئێزیداین 
 

ێژوویەیک زۆر کۆین هەیە. ڕیشەکەی دەگەڕێتەوە بۆ شارس تانییەیت م  دیین ئێزیدی

میسۆپۆاتمیا. بە پێی  سەرچاوەی ابوەڕپێکراو ئێزیدییەاکن دەچنەوە سەر شارس تانییەیت 

 کەسایەیت و شارس تانییەیت و جهیان بیین ڕەنگدانەوەی ەل ەلالیەکسۆمەری. ئەوەش 

. اتئێس تاش ووتە و پەندو داس تاین جۆراوجۆر سۆمەری بەڕاشاکوی هەیە دا ئێزیدییەاکن

. هەروەها انوی خودااکین ئێزیدی ەلگەڵ انوی خودااکین ەل انو ئێزیدییەاکن هەر ماون

دابڕاوی  سۆمەری کۆن دێنەوە. ئەوەش ئەوە ڕەتدەاکتەوە کە دیین ئێزیدی لقێک 

 . بۆاین هەڵدەبەسنتعەرەبەاکن  الم ێب، وەک زۆر ەل شۆڤێنییەکریستیان، جووەلکە این ئیس

 

دکتور عامر قریب سەابرەت بە ئێزیدییەاکن دەڵێ ) ئێزیدی ەل دینە کۆنەاکنە و یەک ەل 

پاشاموەی دینەاکین رسووش تە. ڕەگەاکین دەگەڕێنەوە سەردەم  سۆمەرییەاکن. ەلو اکتەی 

بیوابوەڕەاکن بە دایردەاکین رسووشت بەسرتابوونەوە، ڕۆژ، مانگ، ئەس تێرە و ڕۆش نایی 
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ی بە ڕووانکییەوە هەبووێب پیۆزبوون. ڕۆژ شوێین اتیبەیت خۆی ئاگر و هەرچ  پەیوەند

 1.(دادەنرا ڕۆش نایی گەورەی خودا بە هەبوو و

 

بۆتە هۆی چەوسانەوە و `ات وقڕی بەردەوام  ەلالیەیک تریش ئەو ڕەسەنییەی ئەوان 

پەیدابووین  گەڵکە چەوساوەترین خەڵک  ئەو سەرزەمینە بن. هەر ەل . و وایکردووەئەوان

  2نە ئیرباهیییەاکن. هێرش بۆ سەر ئێزیدییەاکن دەس یت پێکردووە.دی 

 

بە سەدان بۆختان وتۆمەیت دۆلێ میسۆپۆاتمیا شایەحتاڵ  بیوەرییە اتڵەاکین ئەو مرۆڤانەیە. 

ساڵەی کە  ١٤٠٠ن دژ کراوە. ات دەگاتە  کوشنت و بڕین دەربەدەرکردن. تەنیا ەلو ایێب بنەما

جار قڕکراون، اتاڵن  ٧٢فەرمانیان بەسەر داکراوە. واتە  ٧٢ئێس تا کوردس تان داگیکراوە ات 

 کراون، پیاوانیان کوژراون و ژن و کچانیان کراونەتە کەنزیە و ەل ابزاڕەاکین بێشەرم و ڕیسوایی

 فرۆشاون. مێژووی پڕ اتاڵوی ئێزیدییەاکن ەلکەیەیک شەرمە بە تەوێڵ  مرۆڤایەیت.  

 

، تەواوی دینەاکین میسۆپۆاتمیا ئەوەیە  تر جیادەاکتەوەئەوەی دیین ئێزیدی ەل دینەاکین

دایەک شەیتان. کەچ  ەل دیین ئێزیدی هیچ خو هەم ابوەڕاین وایە کە هەم خودا هەیەو 

بەڵکوو مرۆڤ خۆی بڕایردەرە ەل چاکە و خراپە. خوداش تەنیا  نییە بەرپریس خراپە ێب.

 دیین ئێزیدی دیین مزگێینای ئەوە رەڕ سە سۆز و خۆیش هەیە کە بە مرۆڤ  ببەخشێ.

)تبشیی( نییە و باڵوانکرێتەوە. تەنیا ئەو کەسانە ئێزیدین کە ەل دایک و ابویک ئێزیدی ەل 

   3دایک بووبن.

 

                                         

 ٢قریب.عامر. ادلاینة الآیزیدیة. ڵ 1
 معاانهتا. خبداد. -مقوماهتا  -( القومیة الآزیدیة. جذورها ٢٠١٠فرحان امنی ) جیجو، 2
 شێرزاد عومەر. کوردۆپێدای.مەمحود.  3
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ئەوەی لێرەدا گرنگە داس تاین الفاو بەپێیی پەرتوویک ڕەیش ئێزیدییان، تەنیا یەک الفاو 

 نەبووە، بەڵکوو دوو الفاو بووە 

 

یەکەم الفاو توانرا بە هۆی نەعوم ابویک حام مرۆڤایەیت رزگار بکرێ. کەش تییەکەی ەل 

 انوچەی مووسڵ ەل عەین سفین ەلنگەری گرت. 

ماوەیەک دوای ئەوە الفاوی دووەم هات. ئەو الفاوە وەک پەرتوویک ڕەش تۆماری 

. لێرەدا نووح ڕزگارکەرە و دەبێتە هۆی بووێب بە ئێزیدییەاکن دەێب اتیبەیت کردووە،

ڕزگاربووین مرۆڤایەیت. ژاینیش ەلسەر زەوی ەلبن نەهات و هەر بەردەوام بوو. 

کەش تییەکەی نووح بەپێیی پەرتوویک ڕەش ەل انوچەی شەنگال بەر کێوێک کەوت و  

  1دووایش ەل چیای جوودی ەلنگەری گرت. 

ێ کە گێڕانەوەی ئەو داس تانە ات ئاستێک  دەردەکەودوو لێکدانەوە هەیە یەکەم لێرەدا 

ی سۆمەری و هەردوو الفاو  بەرچاو ەلگەڵ داس تانەاکین دێریین سۆمەری یەکدەگرێتەوە.

بە تەواوی قڕ نەبووە و تەنیا زایین لێکەوتووە  مرۆڤایەتیش ئێزیدی الفاوی انوچەینی بووین.

 هەر بەردەوام بووە.  و

 

اتنەی بەسەر ئێزیدییەاکندا هاتوون وای کردووە. دووەم ئەو هەموو بەدبەخیت و اکرەسا

وە و چەوسا ، دینێک ژمارەی الفاو زایتر ێب ەل دینەاکین تر. سەابرەت بە انوەاکنیش

وای کردووە ەل داس تانەکە انوی نووح و نعام  دینە ئیرباهیییەاکن،هەمیشە ەل ژێردەس یت 

  وە ڕەسەنەاکن چۆلکەن...... هتد خبزێنە انو پەرتووکە پیۆزەاکنیان و جێ بە ان

 

                                         

  (ۆزی ئێزیدییانی پڕەش )پەرتوویک پەرتوویک  1
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   یس الفاو ەل پەرتوویک ڤیدای هیندۆداس تاین
 

دیین هیندۆیس و ئەفسانەی  داس تانەاکینئەوەی جێگای سەرجنە تێکەاڵویەیک تەواو ەل انو 

کریش نان دووابرە بکەینەوە  رادا ووتە بەانوابنگەکەی  بۆیە دەێب هیندی بە گش یت دا هەیە .

  1زایتر کولتورە ات بروا(کە دەڵێ ) هیندۆیزم 

 

 .دەیق ڤیدا داهاتوونکۆنرتین ( ڤیدای گۆرانییەاکن -بەاتیبەیت ئەوانەی ڤیدای کۆن )ڕێگڤیدا

بەش ێکیشن ەل ئەفسانەی هیندوس تان و ەل هەردوو ئەفسانە و دین شوێن  ئەو داس تااننە

ش نوو مەنزترین پێیی خۆاین جوان دایری کردووە. بەپێیی ئەدەبیایت ڤیدای کۆن )ڕێکڤیدا( ڤی 

خودایە و بە سێ قۆانخ گردووین ئەفراندووە. قۆانیخ یەکەم و دووەم زەوی و ئاسامنن. 

قۆانیخ سێیەم جهیاین اندایر و سەررسووشت کە بە بەهەشت دادەنرێ. ەل ڤیدای نوێ 

)پاش ڤیدا( دا ەل مەیداین دینەوە  ڤیش نوو، بەرزترین خودایە. هەموو شتێک ەل ئەوە، 

  2راوجۆری ئەون .این ش ێوەی جۆ 

 

و دوای ەلدایک بوونەوە، هەرکەسێ ڤیش نوو بپەرس ێت و بەوەفاێب بۆی ەل ژایین داهاتو 

  3دەێب. بەختەوەر 

                                         

1  Världens religioner (2000) pp. 170 
2Wikipedia    بە زماین فاریس 
3Nationalencyklopedin      سوێدی.  –ین امتدایی نیش ێئینسلکۆپ 
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ڤیش نوو وەک خودای هەرە مەزن و پارێزەری رسووش یت پیۆزە و ەلگەڵ رسووشت 

دەماری یەکە.  چیا قاچەاکنییەیت، هەور قژی سەرییەیت، هەوا هەانسەیەیت، ڕووابرەاکن 

خوێنیین، درەخت مووەاکین ەلشییەیت، چاوەاکین منای خۆر و  مانگن و جووالنەوەی 

  1پێلوەاکین چاوی هێامن بۆ گۆڕاین ڕۆژ و شەو.

ڤیش نوو هەمیشە بەردەوام بە ش ێوەی گیانەلبەری جۆراو جۆر دادەبەزێ ات کۆنرتۆیل 

یا )مایس(، ماتس   . ەلو ش ێوانەی کە دادەبەزێدادوەری و ڕێکخسنت ەلسەر زەوی باک

  2کووڕما )کیسەڵ(، ڤاراان )بەرازی کێوی( ...هتد.

ەل انو هەردوو نووسینەاکین پەرتوویک ڕیکڤیدای هیندی )ڤیدای کۆن( و ئەفسانەی هیندی 

بە هەمان ش ێوەی دینییەاکین تر ابیس الفاوێک کراوە ەلوێدا انوی )مانوو( وەک ڕزگارکەر 

کە دوو بەیش  ٨-١و شااتپاتو براهامن  ٦-١راان هاتووە. بەپێیی دەقەاکین ماتس یا پو 

ڕێگڤیدان وەزیری پاشا کەانوی درا ڤیدا بوو )دواتر بە مانوو انرسا( ەلاکیت دەست 

ەل دەوری دەس تەاکین هەڵپەی دەکرد و داوای  3شووشتین ەلدەم ڕووابر، بیین ماسییەک

نووش بە دەس تەاکین ایرمەیت لیدەکرد بۆ ڕزگارکردین ەلبەر ئەوەی جێگای تەسک بوو. ما

بۆ گۆماوێک  گەورەتری گواس تەوە، بەاڵم ماسییەکە ئەوەندە بە خێرایی گەورەدەبوو .کە 

هەمیشە دەبوایە بیگوازێتەوە، چونکە پێویس یت بەجێگای گەورەتر بوو. ات ئەو 

دەیگواس تەوە ماسییەکەش گەورەتر دەبوو و جێگای تەسک دەبوو، بەو ش ێوەیە بەردەوام 

 ماسییەکەی گەایندە دەرای.  بوو ات مانوو 

دوای ئەوەی ماسییەکەی گەایندە دەرای، ئەوسا ماسییەکە مانووی ەلوە ئاگادارکردەوە کە 

ەل ماوەی یەک هەفتەی تر الفاوێک  زۆر گەورە هەڵدەس ێت و زەوی نقوم دەاک و ژاین 

                                         

1Wikipedia    بە زماین سوێدی 
وو ەل ش ێوەی ماسییەک خۆی وەک پەڕجوو پیشاین مانو دەدا، ندێ. ەلو داس تانەدا ڤیش   (مایس )ماتس یا بە زماین سانسکرییت بە ماانی  2

 بۆ ئەوەی اتیق باکتەوە. 
3 Nationalencyklopedin     سوێدی. –ین امتدایی نیش ێئینسلکۆپ 
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سەر ەلسەر زەوی ەلانودەاب. جا مانوو بۆ ڕزگار کردین مرۆڤایەیت و بەردەوام  ژاین ەل

زەوی کەش تییەیک گەورەی دروس تکرد. دوای دروس تکردین بە فەرماین ڤیش نوو، ەلگەڵ 

کەساین دەوروبەری زیندووی کە ەلگەڵ  دابوون سواری کەش یت دەبن. اکێت الفاو 

هەڵدەس ێت سەر ئاو دەکەون. ەل کۆاتیی الفاوەکە ماس یی کەش تییەکە بەرەو نزیک  چیایەیک 

او دەنیشێتەوە ەل قەد چیا ەلنگەر بگرێ. ەل ئەجنامدا مانوو ەلگەل ابکوور پاڵدەدا، ات اکیت الف

سەنریشینەاکین ەلگەڵ  دابوون ڕزگاراین دەێب و ژاین ەلسەر زەوی جارێک  تر دەست 

 دەدەن. پیێدەکەنەوە و پەرە بە ژاین

یت زۆە زووتر ەل کۆچ وڕەوی ئارییەاکن بۆ وواڵنووسینەوەی ئەو داس تانەی ڕیگڤیدا  

ساڵ  ٣١٠٠بۆ سەرەاتی قۆانیخ اکیل گۆای دەگەڕێتەوە کە دەاکتە هاتووە،  هیندوس تان

  1پ.ز

داڕشنت و رسووش یت گێڕانەوەی، دەگەڕێتەوە بۆ کولتوور و ئەفسانەی هیندی ش ێوەی 

پێش هاتین ئارییەاکن، خۆ ڕەنگە بە هاتین ئارییەاکن و تێکەاڵوبووین کولتووراین ەلگەڵ 

 خەڵک  ڕەسەین انوچەکە کەم این زۆر گۆڕاناکری بەسەرداهاتێب. 

 

 

 

 

 

 

                                         

1opulärhistoria 2001 mars 19 P  
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٢ 

ئیرباهیییەاکنداالفاوی نووح ەل پەرتوویک دینە   
 

 دا 1یت نووح ەل تەوراتداس تاین الفاوی اتوان و کەش 
 

و پەیدابووین دەگەڕێتەوە  اکنئیرباهییە ە ەل سێ دینەەلکە یەکەمنی دیناین جوو دیین جوو

هەنگاوی مرۆڤە ەل  پەیدابووین ئەو دینە یەکەمهەزارساڵ بەرەل ئێس تا.  ٤بۆ دەوروبەری 

ئەو دینە ەل هەانوی  2.هێناێبکە ابوەڕی بە اتکپەرس یت و شام  انوچەی میسۆپۆاتمیا

وست بووە. هەر بۆیەش ڕەنگدانەوەیەیک ئەکەدی و اببیل در  سۆمەری، شارس تانییەیت

 بەرچاوی ئەو شارس تانیانەی پێوە دایرە.  

 

                                         

 بە سوێدی ەرگریاوە. Bibel 2000بۆ لێکدانەوە و بەراورد کردین دەق و بڕگەاکین تەورات سوود ەل الکتاب املقدس بە عەرەیب و  1
2 Encyclopedia of Judaism (2006) pp. xiv  



   

57   
   

بۆ داس تاین الفاوی اتوان  ١٠ات  ٦ 2ەل دەیق( 1اتانخ یەکەم پەرتوویک)تەورات  پەرتوویک ەل

اکین سۆمەری ابرە کردنەوەیەیک کتومیت ئەفسانەدووهەڵبەتە  نووح تەرخانکراوە.یت و کەش 

و اببلیی و ئەکەدییە کە پێشرت ەل بەیش یەکەم ابسکران. لێرەدا کەراکتەری سەرەیک نووحە 

کە ڕۆڵ  ڕزگارکەری ژاین ەلسەر زەوی دەبیێن. نووح مرۆڤێک  ئاساییە و پەلی 

 پێخەمبەرایەیت هەیە. 

تاوە و خوداش ئەوی شەش سەد ساڵ بوو، کە الفاو هەڵس  ات نووح تەمەین بەپێیی تەور

هەڵژباردووە بۆ ڕزگارکردین هەموو جۆرەاکین بوونەوەران و جارێک  تر بنیاتنانەوەی ژاین 

 ەلسەر زەوی. 

  
وون، خودای گەورە بیین گوانه  مرۆڤەاکن ەلسەر زەوی زۆر گەورە ب٥

جا خودای گەورە پەش امین ٦خراپەاکری دابوو.یت تەواوی بیو دڵیان ەل مەبەس 

 ٧بووەوە ەلوەی کە مرۆڤ  ەلسەر زەوی ئەفراندووە، دڵ  زۆر گران بوو.

خودای گەورە فەرمووی ئەو مرۆڤانەی کەمن ئەفراندوومن، دەێب ەلسەر زەوی 

قڕاینکەم، هەردووک مرۆڤ و گیانداری چوارپێی، قڕژانگ و پەەلوەرەاکین 

بەاڵم نووح ەلالی خودا پەس ند بوو  ٨ کە ئەوامن ئەفراند. ئاسامنیش، من پەش امیمن

  (٨ -٥بڕگەی  ٦و بووردرابوو )تەورات دەیق 

 

 ەل ئەفراندنیان رۆڤایەیت بەقنی داچووە وبە پێیی ئەو چەند بڕگەیەی تەورات، خودا ەل م

راندین ەندە خودا ەل ئەفو دەیەوێ لێیان رزگارێب. ئەوەی لێرەدا انکۆکە، هەرچ امینەزۆر پەش 

امینە و دەیەوێ قڕاین اکت. ەل هەماناکت دەیەوێ ژاین بەردەوام ێب. نووح کە مرۆڤ پەش 

بداتەوە. ێ کە ژاین ەلسەر زەوی پەرە پیێ درپێر ڕادەس   .خودا پەسەندە و بووردراوەەلالی 

ا ەل مرۆڤەاکن بەقنی یارە بۆ ئێمە دایر نییە ەلسەر چێ خودبەاڵم ئەوەی جێگای پرس  

                                         

 بۆ ڕوونکردنەوی اتانخ بڕوانە بەیش ئینجیل دواتر. 1
انو دەاب، ەل عەربیش بە الاحصاح دانراوە. بەاڵم ەل کوردی من وام پی   Chapterین ئینگلزیی هەر داس تانێک بە ەلتەورات بە زما 2

 ابش بوو بە دەق انواین بەرم. هەر پەرەگرافێکیش بە بڕگە انوم بردوون.
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ئەو ش تانە چنی خودا فەرماین کردووە، . واین مرۆڤەاکن چنیاکری و اتداچووە و خراپە

ێک این سەرەڕای ئەوەش ئەگەر چەند کەس  کەچ  ئەوان پشت گوێیان خس تووە؟ 

اک. تەورات مرۆڤایەیت و ژاین ەلسەر زەوی قڕ توێژێک  کۆمەاڵیەیت خراپەاکرن، بۆ تەواوی 

 تانەکە و قڕکردین ژاینە و بەس. ن انداێت و تەنیا گێڕانەوەی داس  وەاڵمێکام

  

ەکە ڕووداوی الفاو و گێڕانەوەکەی تەورات، چ  ەل فۆرم و چ  ەل پرۆسەی ڕووداو

اکتەی خودا دەبیێن  . ئەوەتانییە دێرینەاکنس تاین شارس  دا دووابرەکردنەوەیەیک کتوومیت

  کردۆتەیتێچ  ەل فەرمانەاکین  دەاکت و دەس تووە و سەر پ مرۆڤ ئەوی پش تگوێ خس  

 وندی زسااین دەدا ەل هەمان اکتدابە ت. هەڵدەس ێت و نەفرەتییان لێدەاکخراپەاکری، قیین 

دەبێتە ڕزگارکەری دوواڕۆژی  ،کەس ێک  دڵسۆزی خۆی، کە خۆی پەس ندی کردووە

  .مرۆڤایەیت ژاین ەلسەر زەوی

 

 دەبێتە ڕزگارکەرتیشە ەلالی خودا، ی پێخەمبەرایەیت هەیە و خۆشەویس  لێرەدا نووح پەل

 ژاین ەلسەر زەوی دادێ.  یەتیی واو بە هاانی مرۆڤ

تییەک دروست دەاکت و خێزاین خۆی و ەل هەر نووح ەلسەر فەرماین خودا کەش  

تییەکە. ەک مێ( ەلگەڵ خۆی دەابتە انو کەش  بوونەوەرێک  تر جووتێک ) یەک نێر و ی

چل شەوو ماوەی بۆ  .ێت ابران هەڵدەاکت و الفاو هەڵدەس دوای حەوت ڕۆژ چاوەڕوواین

نیشینەوە ێب ئاماجن  انەوە ابران بەخوڕەم دەابرێ. کەش یت نووحیش بەسەرڕ چل ڕۆژ ێب ب

 .ەلسەر ئاو دەسووڕێتەوە

  

ئەجا نووح چووە  ٧اپۆیش. سال بوو کە الفاو زەوی د ٦٠٠نووح تەمەین  ٦

خۆاین ەل ئاوی الفاو  یت ەلگەڵ کوڕەاکین، ژین ،ژین کوڕەاکین بۆ ئەوەیانو کەش 

 (٧-٦بڕگەی  ٧ن .)تەورات دەیق ڕزگارکە
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نووح  یەکەم بۆمان دەردەکەوێ .تەورات ی ٧ەل دەیق  ٧و  ٦بە پێیی ئەو دوو بڕگەیەی 

ئەو هەموو خەڵکە،  تەواویدووەمیش ەل انو  تاوە.ساڵ بووە کە الفاو هەڵس   ٦٠٠ەین تەم

 خێزاین پەمیاین ئەوەاین پێدراوە کە ڕزگاراین بێب.  تەنیا
  

ساڵەدا نووح شەش سەد ساڵ و مانگ  دووەم و ڕۆژی هەڤدەم ەلو  ١١

ەل منگدابوو. ەلو ڕۆژەدا ەل قوواڵیی گەورەی دەرای سەرچاوەاکن 

ران بۆ و اب ١٢هەڵقوڵینی و پەجنەرەاکین ئاسامنیش خۆاین ئاوەاڵکرد 

 تەوراتپسانەوە ابرییە سەر زەوی ) ماوەی چل شەو و چل ڕۆژ ێب

 (١٢ -١١بڕگەی  ٧ دەیق

رکەرێک بە مرۆڤایەیت و ێکە خودا بەختەوەری کردووە و وەک ڕزگاتەنیا کەس   نووح

بە ساڵ بە مانگ و  زۆر بە ووردی ا جارێک  تر تەمەین نووح یوە. لێرەدزەوی بەخش  

 ڕۆژیش دایری دەکرێ . 

  

خودا هەموو شتێک  ەلسەر زەوی هەبوو ەلانوبرد، مرۆڤ و ٢٣

ێت ەلسەر ئاسامنیش هەموو ش گ و ابڵندەاکین گیانداری چوارپێی، قڕژان

ەوانەی ەل گەڵیدابوون ەل زەوی ڕامادلرا. ئەوەی مابووەوە تەنیا نووح و ئ

ڕۆژ بەردەوام هەر بەرزدەبووەوە  ١٥٠ئاو بۆ ماوەی  ٢٤یت .انو کەش 

  (٢٤ -٢٣بڕگەی  ٧دەیق  تەورات)

 

ئاستێک خودا بەزەیی بەهیچ کەس ای بوونەوەرێک داانیەتەوە. ەلالیەک قیین گەیش تۆتە  

و خێزانەکەی و  تەنیا نووح ئەوەی دەمێنێتەوە، .و کەیس تێدا نەهێڵێ کە زەوی ڕاماڵێ

ژنەاکنیان بەر بەزەیی خودا کەوتوون. دەێب ئەو اتوان و خراپییەاکراینە چینب کە  کوڕەاکین و

ژاین ەلسەر زەوی  ببنە هۆی بنڕبکردین ژاین ەلسەر زەوی. ەل الیەیک تر ەل بیی ئەوە دایە

                                                                             دەست پێباکتەو

 
رۆژ ئاو  ١٥٠دوای  دوای ئەوە بەرە بەرە ئاو ەلسەر زەوی ەل کەمیدا. ٣

ڕۆژی حەوتەم ەل مانگ  حەوتەم کەش یت ەلسەر ەل  ٤یت بە داکشانکرد. دەس 
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 ٨ئاو بەردەوام هەر کەم  دەکرد. )تەورات دەیق  ٥. تاچیای ئارارات وەس  

 (٥ -٣بڕگەی 

  

رۆژ، ئاو دەست بە کشانەوە دەاک و سەرزەمینێک  وێرانە و ەل ئاودا نقووم  ١٥٠دوای 

پێدەاک، چونکە ەل تەورات بە ڕاشاکوی ڵێ. لێرەدا کێشە مێژووییەکە دەس ت بوو بەجێ دێ

ەلسەر چیای ئارارات چەیق. واتە یت اوە مانگ  حەوتەم رۆژی حەوت کەش نوورس 

 ە و ئەکتەرەاکن تەنیا ڕۆیل خۆاینتکراوەری شانۆگەرییەکە، پێشوەخت دروس  سەراتس

 دەبینن. 
  

دوای ئەوە داڵێک  انردە  ٧یت کردەوە،چل ڕۆژ تێپەڕی نووح پەجنەرەی کەش اکیت ٦

ابران دەرێ و بەردەوام بوو بە ئازادی دەفڕی، دەهات و دەچوو. ات ئەو اکتەی ئاوی 

ئاو ەلسەر زەوی  دوای ئەوە کۆترێک  انرد اتبزاێن ٨ووشک  کرد هەر ەل فڕین دابوو .

یت، ەلبەر ئەوەی کۆترەکە گەڕایەوە انو کەش  ٩ووە .رکەوتنیش تووتەوە و ووشاکیی بەدە

تا زەوی هەر داپۆشیبوو. لێیی بنیشێتەوە. چونکە ئاو هێش  هیچ جێگایەیک نەدیتەوە ات

دوای ئەوە حەوت  ١٠رد و ەلگەڵ خۆی هێنایەوە انو کەش یت .ئەویش دەس یت بۆ درێژک

دوایی سەر ەلئێوارە  ١١رۆژی تر چاوەڕواین کرد، ئەوسا جارێک  تر کۆترەکەی انردەوە .

بوو کۆترەکە گەڕایەوە و چلێک  اتزەی زەیتووین بە دەنووکەوە بوو. ئەوجا نووح زاین 

اوەڕواین کرد ، ئەوجا جارێک  ئەو حەوت ڕۆژی تر چ ١٢کە ئاوەاکن نیش توونەتەوە .

 ٨تر کۆترەکەی انردەوە دەرێ، بەاڵم ئەو جارەاین نەگەڕایەوە الی )تەورات دەیق 

 (١٢-٦بڕگەی 

 

لێرەدا دەبیننی تەورات چۆن بەوردی پرۆسەی ڕووداوەکە  ١٢ات  ٦بڕگەی  ٨ەل دەیق 

 چەندیش دەگێڕێتەوە. کەواتە نووح پێشوەخت زانیویەیت، کە ابرانێک  وا دەابرێ وات

ەاکن ەلاکیت خۆی دەخایێێن، چەندیش اکریگەرە. هەر بۆیە ەلگەڵ بوونەوەرە دایریکراو

ێت. خوداش  فاوەکە هەڵدەس ڕوواین کردووە ات الیت و بە ئاگادارییەوە چاوەچوونەتە انو کەش 

ێوەیەک ەلو ڕێامناینە البدا کە خودا هەنگاو فەرماین پێدەدا. انیەوێ بە هیچ ش   هەنگاو بە

 بۆی داانوە. خۆی 
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یت کەوتۆتە دەس  نووح واوە چارەنوویسیت پێدەچێ ئیرت  لێرە بەدبەاڵم دوای چەقیین کەش 

و ابڵندەوەیە، کە هێامن دوو ابڵندە و پەیوەندیش  بە جهیاین دەرەوە هەر بە هۆی ئەو دو 

 تییەکەی چەقییوە.ئەوەیە کەش  ، بۆ دوو ش یت جیاواز. اتکە شت کە نووح هەس یت پێی دەاک

. داڵ دەفڕێ و انگەڕێتەوە ونووح هیچ هەواڵ  لێ دەست جار نووح داڵێک دەنێرێ یەکەم

. ئەجا دوای ئەوە دوو جار کۆتر دەنێری. جاری یەکەم بە ێب هیوایی دەگەڕێتەوە انکەوێ

. ڕەنگە لێرەدا ئااکرە الی نووح ەوەێتر زەیتوون دەگەڕو جاری دووەم بەلقێک  دا

تییەاکین ئەو دوو ابڵندەیە وای کردێب، دوو هەڵسوکەویت جیاوازاین هەێب داڵ رسووش  

ئەوەی ێب هیواش بووە، هەر دەگەڕێتەوە. جاری ڕای رەکەچ  کۆتر سەدەفڕێ انیەتەوە. 

ماانی ئاش یت  ن بەدووەم مزگێین دێێن و بە لقە زەیتوونێک دەگەڕێتەوە. کۆتر و  زەیتوو

  بۆ هەمان هێام بەاکردێن.و دیین جووەلکە و کرستیان دا تاش ەل هەردو و ژاین دێن ات ئێس  

تییەک بەپێیی ئەو ئەندازەیە دا فەرمان بە نووح دەاکت کە کەش  خو  ١٥بڕگەی  ٦ەل دەیق 

 دروست باک کە خودا فەرماین  پێدەاک :

  

ابسک، پاین  ٣٠٠یت وەیە کەشتیی دروستبکە، درێژی کەش ێبەو ش  ١٥ 

  (١٥بڕگەی  ٦)تەورات دەیق  ابسک ٣٠ابسک و بەرزی  ٥٠

 

دا هاتووە  ١٥بڕگەی  ٦تییەکەش، وەک ەلسەروە ەل دەیق سەابرەت بە پێوانەی کەش  

 ووە. خودا فەرمان بە نووح دەاک.بە وردی دەستنیشاین قەابرەی کەش تییەکەی کردتەورات 

پێکراوە. ئەندازەگیی پێوانەی  ێوەیە دروست باکت کە فەرماینکەش تییەک بەو ش  

  ٣٠ابسک بەریین و  ٥٠ابسک درێژێب و  ٣٠٠. دەێب 1کەش تییەکەش بە ابسکە

                                         

1
  Cubit، بەزماین ئینگلزیی  Alnبە زماین سوێدی  Ammáزماین عەرەیب ذراع، بە زماین عیربی ابسک بە 

 



   

62   
   

ابسکیش بەرز ێب. هەلبەتە ابسک بەپێیی پێوانەی ئەودەم بووە ئەوندەش بە ووردی نەکراوە 

و ات ئێس تاش ڕای جیاواز  ەلسەر ئەو پێوانەیە هەیە، کە دەێب ابسک بەرامبەر مەتر این 

و کەساین تەورات و  ئینجیل انسیش ەلسەر ئەو پێوانەیە سانتیەتر چەندێب. تەاننەت ەلان

دامودەزگایەیک  کبنکەی جێنێسیس وە ەلسەر بۆچووین بە مامتنەمش تومڕ هەیە. بەاڵم ئێمە 

 (٦دان پێدانراو، لێک  داوەتەوە، هەر بەو ش ێوەیە تۆماری دەکەین )بڕوانە  وێنەی

 

 ٦وێنەی 

پۆراین لێتۆژینەوەی بە پێیی لێکدانەوەی پس  

ێنێسیس و گۆڕیین ەل ەل بنکەی ج تەورات 

دەێب کەش یت نووح، بەم  ابسک بۆ مەتر

 ش ێوەیە ێب . قەابرەی 

 مەتر ١٣١درێژی 

 مەتر ٢٢پاین 

 مەتر ١٣بەرزی 

 وێنەکە ەل گۆڤاری: 

   Allt om vetenskap  وەرگیاوە

 

 

 

 

 

  ڕووداوی الفاوی اتوان ەل ئینجیل   
  

تەورات و پەرتووکە ە ەلدایک بووە. هەانوی جووەلککریستیانزیم وەک دین ەل انو 

پیۆزەاکین تری انو پەمیاین کۆن، وەک میات و بە ش ێوەیەیک رسووش یت بوونەتە موڵک  
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 وبە هەر نەی ەل انو تەورات هاتوون،تاانئەو چڕیۆک و داس  کریستیانەاکن. هەر بۆیە 

پەمیاین کۆن )پەرتووکەاکین نن. ئینجیلیش کە ەل کریستیانزیم بەه  خوایین دەزا ش ێوەیە

ئینجیەلاکین لواکس" لۆقا"، مارکوس ر ئینجیەلکە )، و پەمیاین نوێ واتە هەر چوامووسا(

ەانوی پەرتوویک کە ەلیەک پەرتووک ب ("مەتیاس "مەیت" و یۆهانێس "یۆحەان"، "مرقص

ەیەیک پیۆز ستیاین وەک سەرچاومارکراون و ەلانو ئایزنااکین کری تۆ  پیۆز این ابیبل )ئینجیل(

 دەبیرنێن. 

. ئەو اتک اتک پێکهاتووە پەرتوویک()دەیق  ٦٦ کۆن دەێب بڵێنی کە ەل سەابرەت بە پەمیاین

ەل  1)اتانخ( ڕش. ئەو دەقانە پێیان دەڵێنجێنێسیس  دەست پێی دەاک ات شۆ دەقانە هەر ەل 

و یت و ایسااکین ژایین دیین، سەرچاوەن بۆ هەردوو دیین جووەلکە ڕووی خواپەرس 

هەڵبەتە دەێب ئەوەش ەلبەرچاو بگرین، پیۆزی خۆاینیان دادەنێن ) کریستیان بە پەرتوویک

کە ەلانو ئایزنا کریستیانییەاکندا، لێرە و ەلوێ هەیە کە پەمیاین کۆن بە ه  خۆاین انزانن و 

ابسکردین نییە، ەلبەر ئەوەی هەم ابسەکە دەاکتە درێژدادڕ ڕەیت دەکەنەوە .کە  ئێرە جێگای 

وواکنە وەک بەڵگە چ  ەل دیین جووەلکە . ئەو پەرتهەمیش، ەل چەیق گفتوگۆکە دەردەچێ(و 

بریتنی ەل الفاوی  اتوان  ١٠ات  ٦ دەیقو چ  ەل کریستیانزیم بۆ بووین خودا دادەنرێن. جا 

     2و نووح.

 

 

                                      

                                         

اتانخ کورتکراوەی انوی تەورات، نێڤمی )پەایمبەران( و کیتۆڤمی )نوورساوەاکن(. ئەو سێ پەرتووکە ەل دیین جووەلکە بە پەرتوویک پیۆز  1

 Encycklopedia of Judaism 2006 pp511 انودەبرێن و ەل کۆمەڵگەی کریستیاین بە پەمیاین کۆن )
2 312-Volum 1 of 2 pp 307Insight on the Scriptus (1988)  
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  1یت نووح ەل قوڕئانداداس تاین تووفان و کەش 
 

بکرێ  جیاوازەوە سەیر گۆشەنیگایقوڕئان وەک پەرتوویک پیۆزی ئیسالم دەيب ەل دوو 

قوڕئان ەلگەڵ ڕووداوە  هەلسوکەویتیەکەم چۆنییەیت  گۆشەنیگایو هەلبسەنگێندرێ. 

. وەک گێڕانەوەی بەسەرهاتەاکین شەڕی بەدر و ئوحود   خۆیمێژووییەاکین هاوسەردەم

ەلگەڵ جووەلکەاکن ەل یەثرب و قوڕەیشییەاکن  ەل مەککە. ....هتد. این انکۆیک خەندەق و

 ڕووداوەاکین مێژوویی و کۆمەاڵیەیت سەابرەت بە ڕووەوە قوڕئان وەک هەواڵنامەیەک ەلم

 . دەبیرنێ

ئەو ، ەلالیەک دووەم میتۆلۆژی و ئەفسانەاکین انو قوڕئان، ئەو بەشەاین  گۆشەنیگای

نەوەی شەڕەاکن و پێداین دمیەین ئەفسانەیی زێدەڕۆییانەی نووسەری قوڕئان ەلسەر گێرا

این ئیسالم نشەڕاین دژی اکفران کردووە... بۆیە دوژم  کە چۆن ایوەراین محمد بە

بریتنی ەلو ئەفسااننەی ەل ش ێوەی  ۆنەاکن،ک ئەفسانە ەلالیەیک تر. .... هتددۆڕانداین

داس تان، ەل تەورات و کولتوورە کۆنەاکن وەرگیاون و تێکەڵ بە تێکس تەاکین جۆراو 

 2جۆری قوڕئان کراون.

 

بە یەک ەلو پێنج پێخەمبەرانە ح نووەل قورئاندا  ە. نووحیەک ەلو ئەفسانە کۆاننە الفاوی 

، ئیرباهمی، نووح ،ن هەیە. ئەوانەش ئادەمەرە بەرزایدەژمێردرێ کە ەل دیین ئیسالم پەلی ه

مووسا و عیسا. بۆیە ەل قوڕئان زۆر سورەت هەم وەک پێخەمبەر اینیش وەک ڕزگارکەر 

 پاتەی گەورەیی ئەو دەکەنەوە. بە انوی نووح هاتوون و دوو

                                         

( و دوو وەرگێڕاین قوڕئان بۆ سوێدی  وەرگیاوە. بۆ ١٩٧٩بۆ لێکدانەوە و بەراورد کردین ئایەتەاکین قوڕئان سوود ەل القرآ ن الکرمی ) 1

 زانیین انوی هەروو قوڕئانەکە بە سوێدی سەیری سەرچاوەاکین سوێدی بکە، ەل کۆاتیی.
 سفر تکوین.س ید مقین. قصة اخللق و منابع  2
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نێک  تاقورئان وەک پەرتووکەاکین تر داس  یت نووح ەل داس تاین الفاو )توفان( و کەش 

 سووڕەیت انو قوڕئان دا هاتووە.   ینێوەی پچڕ پچڕ ەل چەندبەڵکوو بە ش   سەربەخۆ نییە،

تەواوی  و پرۆسەی دمیەنکەینەوە، ئەوا ردر سەرجەم  ئەو بەشە پچڕ پچڕانە گئەگە

 تانەکەمان دەداتە دەست . داس  

 

 ٢٨ەیت نووح هەیە و ەل لێرەدا دەێب ئەوەش بڵێنی کە سووڕەتێک  اتیبەیت بەانوی سووڕ

بیاء، موءمنون و چەنداین هاتووە. هەروەها ەل سووڕەتەاکین هود، اعراف، الا ن ئایەت پێک 

وەبیهێنانەوەی  واین زایتر پەجنە هەڵوەشاندن وێوەی جیاواز هاتووە .. بەاڵم هەمو تر بەش  

 الفاو وەک تۆقاندنن بەاکر دەهێندرێ 

  

این اخاف علیمک  لقد ارسلنا نوحا ایل قومە فقال یقوم اعبدوا ەللا مالمک من اەل غیە

 (الاعراف)   (٥٩) عذاب یوم عظمی

 

، پێیی گووتن گەلۆ ئێوە دەێب )هۆزەکەی( ئێمە نووحامن انردە الی نەتەوەکەی

ترمس کە ئازاری تراتن نییە. من ەلو ڕۆژە دە ا بپەرسنت. بێجگە ەلوی خودایەیکخود

 )الاعراف( ٥٩بەسۆی تێدایە 

 

ەل قوڕئان هەروەک تەورات نووح نێردراوە، کە خەڵک ەل تووڕەیی خودا ئاگاداراکتەوە و 

 پەجنەی هەڕەشە هەڵوەشێێن.  

جوان وەبی خەلک  دێنێتەوەوە کە خودا هیچ  ەلبی انچێتەوە. ئیرت اتواین خۆاتن ەل میل 

 خۆاتن.  

دەقاودەق کۆپییەیک تییەکەی هاتووە ابرەت بە داس تاین نوح و کەش  ئەوەی ەل قورئان سە

تەنیا یەک   .ێوەیەش ەل قورئان دووابرە بۆتەوەهەر بەو ش   واین انو تەوراتە والفاوی ات

 تانەکە زایدکراوە.ت دا نییە، ەل قوڕئان ەلسەر داس  شت لێرەدا جیاوازی هەیە کە ەل تەورا
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یت ەلانو کەش  ،وڕێک  سەرەڕۆی هەیەنووح بە پێیی گێڕانەوەی قورئان ک جیاوازییەکەش

نیشێ گوێناداتە ئامۆژگارییەاکین ابویک. ەل دا بە ئارام  انتواین بسەڵەمێتەوە و ەل شوێنێک

انو دەچێ. بێجگە ەلوە پرۆسەی داس تانەکە  هەمان ئەجنامدا ئەویش وەک ئەواین تر ەل

  1تاین تەوراتە و هیچ  تر.داس  

 

 

 

  :سوڕەیت هود

 

 (٤٥)حمک احلمکنی انت آ   احلق و و اند نوح ربە فقال رب ان ابین من اهیل وان وعدک

حل فال تس ئلن ما لیس لک بە عمل این ااهلک انە معل غی صقال ای نوح انە لیس من 

 ( )سورە هود( ٤٦اعظک ان تکون من اجلهلنی )

 

اکرمە، بەڵێین نووح ەل پەوروەردگار پاڕایەوە، گویت ئەی پەروەردگار، من کوڕم کەس و 

گویت ئەی نووح ئەو  (٤٥)ەلگشت فەرمانڕەوایەک لێزانرتی تۆش هەر دێتەجێ تۆ 

هەیە . ەل شتیک مەپرسە کە لێیی ندی ەس واکری تۆ نییە. ئااکری انپەس  کوڕەت ک

 ((  )سووڕەیت هود٤٦انزاین. ئامۆژگاریت دەکەم کە نەچییە ڕێزی نەزاانن )

 

 ێب. بەاڵم خودا ێب و ەلگەڵ ئەوان ڕزگاریدا دەپاڕێتەوە ات ەل کوڕەکەی خۆش نووح ەل خو 

ندە و شایەین ژاین نییە. داواش ەل نووح دەاک کە خۆی بڕایری داوە کە ئەو کوڕە انپەس  

وداپەرستێک  ەل دڵەوەیە، دەێب کە زانیاری ەلسەری نییە. ئەگەر خەل شتێک هەڵنەقورتێێن 

 کوێرانە فەرمانەاکین پەروەردگار بەجێ بێێن. لێگەرێ کوڕەکەی مبرێ.  

                                         

1 Epoch Time  
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زەوی  ۆن ەل تەورات دا هاتووە بە فەرماین خودا ئاو ەل سەرچاوەاکیندواتر هەر وەک چ

یت ەل جیایت ئارارات ەل چیای نەی ابران دادەاک، بەاڵم کەش ژ هەڵدەقوڵێن و ئاسامنیش ڕە

 جودی ەلنگەر دەگرێ. 

توت عیل ملاء وقیض آ  المر واس    و غیض آ  قلعسامء آ  و قیل ای آ رض آ بلع  ماءک و ای

  )هود( (٤٤)اجلودی 

 

چوو، اکر ئەوجا گوترا زەوی ئاوت هەلقوڵێنە، ئاسامن هەر ببارێنە، ئاو بەانو خاکدا ڕۆ

  )سووڕەیت هود( (٤٤)جێبەجێ بوو ەلسەر جوودی ەلنگەری گرت 

 

تەسازی ەل ووردەاکری ات و قوڕئان بکەین، بێجگە ەل ڕس  ورئەگەر بەراوردێک ەل نێوان تە

 ن. ئەو ئایەتەی سەرەوە بەراورد بکە ەلگەڵ: داڕشتنەوەی الفاو، هیچ جیاوازی بەدی انکەی

 

ەجنەرەاکین ئاسامنیش ەلو ڕۆژەدا ەل قوواڵیی گەورەی دەرای سەرچاوەاکن هەڵقوڵنی و پ 

 (١١بڕگەی  ٧تەورات دەیق ئاوەاڵبوون )

 

)من  هەڕەشەو گەف دەاک و بەرمەیدان دەڵێ نووح ەل قوڕئان .ئەوەی بە ئاشکرا دەبیرنێ

 .  ئاشکرا بۆ ئێوە ترسێنەرم( ەب

اکن دەبیێن و ەل ئەفراندنیان ئەوەش پەرەپێدانێکە کە ەل تەورات خودا گوانه  مرۆڤە

 امینە و دەیەوێ قڕایناک . پەش 

هەرچەندە ەل قوڕئان نووح نێردەی خودایە، کەچ  تەنیا وەک تۆقێنەرێک خۆمان  

 پێدەانسێێن.  

 

خاف   این  آ  ن التعبدوا  الا ەللاآ   (٢٥لمک نذیر مبنی)رسلنا نوحا  ایل قومە  این "و لقد  آ  

قالوا ای نوح قد جادلتنا فآ   کرثت جدالنا فآ   تنا مبا تعدان  ان  (٢٦لمی )علیمک عذاب یوم  آ  

من ە لن یؤمن من قومک  الا من قد آ  نو  آ  ویح  ایل نوح  آ  ( ٣٢کنت من الصادقنی )

 ( )  هودا(٣٦فال  تبتئس مبا اکنوا یفعلون)
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( ٢٥)، کە من بە ئاشکرا بۆ ئێوە ترسێنەرم)هۆزەکەی( ئێمە نووحامن انردە الی نەتەوەکەی

جگە ەل خودا هیچ  تر مەپەرسنت. من ەلوە نیگەرامن، نەوەک ڕۆژێ ئازاری بە سۆاتن 

گوتیان ئەی نووح تۆ زۆر ەلگەڵ ئێمەدا گفتوگۆی توندو درێژدادڕتکرد، ( ٢٦)تووش ێب 

رسووش بۆ نووح هات ( ٣٢) ئەوەی بەبیاتدێ پیشامناندەئەگەر ڕاست دەکەی ،وەرە 

تا ابوەڕاین هێناوە کەیس تر ابوەڕ انهێێن، ەلو ی ات ئێس  کە ەلانو نەتەوەکەتدا جگە ەلوانە

 رەیت هودا(سو ) (٣٦) ڕەفتارەش سەخڵەت مەبە

                                          

تری ئیسالم بە هیچ ش ێوەیەک ابیس ئەوە رەاتییەاکین چ  ەل قوڕئان این نوورساوە سە

تییە چەند ەندازەیەیک هەبووە، این ئەو کەش  این چ  ئ یت نووح چۆن بووەاناکت کە کەش 

هنۆم بووە چۆن تەرخانکراوە. ئەوەی کە دەخیوێنیتەوە تەنیا  هێامدانێکە بۆ ڕووداین 

بەێب اکرەساتێک  وا، ەل ئەجنام  تووڕەبووین خودا هەروەک تەورات، هەڵبەتە 

ەوی ەلانو دەبردرێ. ووردەاکری، زەوی نقووم  ئاو دەکرێ و تەواوی ژاین ەل سەر ز

 تێریۆاتیپ دووابرەکردنەوەی تەوراتە.ئەوەش وەک س  

 ١٢٠٠ەل کۆاتیی سااڵین اتکە ڕاڤەیەک ەل ئیسالم ەلسەر پێوانەی کەش یت نووح کراێب، 

ەل دەوروبەری کە معر البیضاوی  دەللا بنڕاڤەاکرێک  چااڵیک قوڕئان بەانوی عب بووە. زایین

وح دەاک. یت نو م جار ابیس ئەندازەی قەابرەی کەش بۆ یەکەمردووە  ١٣٠٠سااڵین 

دواتر  .ابسک بوو ٥٠ابسک، پاین  ٣٠٠رێژی یت نووح دیضاوی دەنووسێ کەش الب 

تییەکە ەل سێ هنۆم پێکهاتبوو. هنۆم  هەرە ژێرەوە گیانداری درێژەی پێی دەدا کە کەش  

ئەو  1ڵ  تێدابوو، هنۆم  انوەند مرۆڤ و هنۆم  سەرەوەش ابڵندەی تێدابوو.کێوی و ما

گیاوێب، چونکە پێشرت پێوانەیەش بێجگە ەل هنۆمەاکن، دەێب دەقاو دەق ەل تەورات وەر 

                                         

1 Nationalencyklopedin   سوێدی -ئینس یلکۆپەدایی نیش امتین 
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یت دایریکراوەو تە ڕوو کە ەل تەورات بە ش ێوەیەیک ڕوون ئەندازی کەش ئەوەمان خس  

 اوی دا هاتووە. بیضال هەمان ئەندازەشە، کە ەل کتێبەکەی 

هیچ ڕێگایەیک تێناچ  کە البیضاوی ئەو ئەندازەگیییەی ەل خۆیەوە هێناێب، بە ڕێکەوت 

دەردەکەوێ کە بەالی کەم  دەق وەیک ئەوەی تەوراتیش دەرچووێب. ڵێرەوە ئەوەمان بۆ 

ەلگەڵ دەقەاکین تەورات دا هەبووە، جا ئەگەر ابسیش   البیضاوی ئاش نایە تییەیک ابیش 

   1مرۆڤ دریک پێدەاک سەرچاوەکەی هەر تەوراتە .اناک، 

   

تانییەیت سامییەاکن ئەکەد و اببیل، کە هەمان ە هەردوو شارس  لێرەدا سەرجنێک دەدەین

بەێب ئەوەی انوی سۆمەرییەاکن بێنن. ئەفسانەی سۆمەرییان بە انوی خۆاین تۆمارکردووە. 

کردۆتەوە. هەرچەندە قوڕئان بە  لێرەدا دینە ئیرباهیییەاکنیش هەمان ڕێبازاین دووابرە

اناکت و وەک  ی ەل تەورات وەرگرتووە، کەچ  ابیستاین الفاوش ێوەی پچڕ پچڕ داس  

 خۆی بەانوی خۆی تۆماری دەاکتەوە. گەلۆ  دەێب ئەوە ەل خۆڕایی نەێب. 

 

 

 

 پوختەیەیک بەراوردی دینەاکن
ئینجیل، قوڕئان و تا، ئاوێس   ڤیدا، ە دینییەاکن واتە تەورات،پەرتووکشەش ەل هەر 

 .پەرتوویک ڕەیش ئێزیدییان دا، هۆاکری سەرەیک اکرەساتەکە دلگراین خودایە ەل خەلک 

تەاکین دەکەن. خوداش وەک هێزێک  ەل فەرماین و کەمتەرخەم  ەل فەرمایش  ان هۆیەکەیش

بن نەهاتوو و سەرکوتکەر بڕایردەدا، بە هۆی ئەو سەرەڕۆیی و انفەرمانییەی مرۆڤانەوە 

  .این ەلسەر زەوی بنڕب باکتدەێب ژ

                                         

 بڕوانە تێکس یت بەیش تەورات ەل الپەڕەاکین پێشرت.   1
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ئەگەر جیاوازییەک ەل ووردەاکری پرۆسەی ڕو وداوەاکندا هەێب، ئەوە بۆ هەڵومەریج اکت 

وە. هەر و شوێن ەلالیەک و ئااکری ئەو دینە و کۆمەڵگەی تێیدا هاتووە دەگەڕێتە

ێوە و انورۆیک انوەوەی پرۆسەکە کۆمەڵگەیەک اکریگەری ڕاس تەوخۆی توندی ەلسەر ش  

ووە کە دینەاکن ئەگەر هەمان داس تان دووابرە وەک کۆپییەک . هەر ئەوەش وایکردهەیە

ۆپیکردنەکە فۆرم  کولتووری ەلگەڵ ئەوەشدا انبنە ئاوێنەی یەکرتی، بەڵکوو کوەردەگرن. 

 خۆیەوە دەگرێ.ئەو کۆمەڵگەیە بە و ئاس یت شارس تانیی

 

ار دەاکتەوە و ئاگادید ەل خراپەاکران یەکەم دیین زەردەش تییە، خودا جەمش   

بە ڕووین و ئەوەش ڕوون دەاکتەوە کە چۆن و اکم بوونەوەر و دەستنیشانیش یان دەاک. 

ەل تەورات نووح و  ئارەزووەاکین ئەو دینە دایردەاکت.بەوەش پایک مرۆڤ  هەڵژبێرێ. 

و ەلوان برتازێ  وەرن. هیچیان مەرگ میوانیان انێب،ەاکنیان بەختەمنداڵەاکین و ژن

انتواێن پارێزگاری ەل کەچ  ەل قوڕئان نووح  یەیت بە مەرگ شاد دەێب. سەرجەم  مرۆڤا

ەی خۆی بە قسەی خودا بە مردن تەنیا ەلبەر سەرەڕۆیی کوڕەکخێزانەکەی خۆیش باکت. 

ەرمااننەش چنی کە ێوەیەک دایر اناک خراپەاکر کێن و ئەو ف، کەچ  بە هیچ ش  پێرێدەس  

کوێرانە گوێڕایەڵ بن. ەل پەرتوویک ڕەش رەنگدانەوەی  ەیکێوەیمل کەچ  انبن.  دەێب بە ش  

بەسەراین هاتووە. هەر بۆیەش الفاو یەک نییە و  ەاکنە کە ەل مێژووی مرۆڤایەیت دافەرمان

  زایترە. 

وکە دینییەاکن نییە. ئەوەش ڕەنگە یەکەم بێجگە ەلوانە کەم این زۆر جیاوازی ەل نێوان پەرتو 

 تانە.ری ەلسەر تۆمارکردنەوەی ئەو داس  اکریگە و ین دینو تێڕوانی شتو بگەڕێتەوە بۆ رسو

این بە  .بە پێیی اکت و سەردەم گۆڕاین بەسەر داهاتێب ،دووەم وەک هەر ئەفسانەیەیک تر

دمیەن اکرەسایت ترەوە بەسرتابێتەوە کە ڕوخسارێک  تری وەرگرتێب. خۆ ەلگەڵ ئەوەشدا 

بۆ مرۆڤایەیت کە  مەکەش هەمان پەایمەتانەکە هەر هەمانن. پەایو ئااکرە سەرەکییەاکین داس  

سەرەڕۆیی هۆاکرێکە بۆ نەفرەت و قیین خۆدا، کە دەبێتە هۆی اکرەساتێک  دەرئەجنام 

 نەک تەنیا بۆ مرۆڤ خۆی، بەڵکو بۆ تەواوی ژینگەی سەر ئەم زەوییە. 
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ەرتووکە تانییە کۆنەاکن این ه  انو پەل دوای خوێندنەوەی ئەو داس تااننە چ  ه  شارس  

بپرسنی ئەڕی چۆنە وا بە درێژایی مێژووی زایتر  نییەاکن، دەێب هەڵوێس تەیەک بکەین.دی 

شتێک  وا ڕوویداێب؟ تاین و دینەاکن کۆکن ەلسەر ئەوەی تەواوی شارس   ساڵ ٦٠٠٠ەل 

جەم و نووح کەچ   پیسم،وەاکنیش جیاوازن زیۆگیدۆ، ئوتنەتانەاکن ئەگەر انابشە بۆ داس  

یارگەلێک  ێب زایتر دەبێتە جێگای گومان و پرس   پرسەکەتە و ات دێ پڕۆسەکە یەک ش  

 اب لێرە لێگەڕێنی. دواتر دەگەڕێینەوە سەر ئەو ابسە. .وەاڵم دروست دەاک
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 بەیش سێیەم
 

 کەنیسە و گەڕان بەدوای کەش یت نووح دا
 

بوارە بۆچووین ڕەخنەگرانەی پس پۆراین زایدبووین هوش یاری کۆمەاڵیەیت و پەرەسەندین 

جیاجیااکن، ەلسەر بوون و نەبووین کەش یت نووح. کە دینەاکن بە هەزاران ساڵە وەک 

تەنگی بە کەنیسە هەڵچنیووە  ,ن دەدەن. ەلو دوو سەدەی دوواییپەڕجوو بە خەلکی پیشا

بۆ دۆزینەوەی شوێنەوارێک کە ئەوەی ەل تەورات هاتووە پشڕتاست باکتەوە. گەیش تۆتە 

گااکین سەر بە کەنیسە زۆر بە خرۆشەوە خەریک  گەڕاننب دامودەز ئاستێک الیەن و 

بەدوای دۆزینەوەی پاشاموەی کەش یت نووح بەاتیبەیت ەل چیای ئارارات.  بۆ ئەو 

بە فڕۆکە وێنەگرتن این  چ  و جا .مەبەس تەش چەندان جار تی  بە دواداچوونیان انردووە

کەش یت و پشڕتاس تکردنەوەی  ەلسەر زەوی بەش ێوەی گەڕاین مەیداین بو  سەملاندین بووین

 . تەورات تێکس تەاکین

ئەو دامودەزگا و الیەنە دینییانە بەاتیبەیت کریستیانەاکن، دەمێکە سەرقاڵ  ئەوەن، بەهەر 

ڕێگایەک ێب بۆ جهیاین بیسەملێنن کە کەش یت نووح ەل چیای ئارارات هەیە. بەو ش ێوەیەش 

ن. هەر ەلو ڕێگایەشەوە نوێنەراین بتوانن ڕەوایی بە زانست بووین دەقەاکین تەورات بدە

دیین دەاینەوێ بەهەر نرخێک ێب ئەوەی ەل تەورات و ئینجیل هاتووە بکەنە بەڵگە دژی 

جهیاین زانست و بڵێن دین و ئەفرێنەرەکەی سەرچاوەی هەموو شتێکن. ئەوەش هەر ەل 

ێ مزگێین سەدەاکین پێشوو خەوین زۆر ەل الیەنە دینییەاکن بووە. ئەوان ەل الیەک دەاینەو
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 سەابرەت بە دۆزینەوەی کەش یت نووح بدەنە دیندارەاکن. ەل الیەیک تریش ڕەخنەی

 کپ بکەنەوە.  شوێنەوارانیس جیۆلۆژ و زانس یت

 

 

ڕێگای بە چیای ئارارایت گرت دکتۆرێک  ئەملاین بوو بەانوی دکتۆر یەکەمنی تی  کە 

فرێدریش پاڕۆت. پارۆت بە ایوەری نووسەری ئەرمەین چااتتوور ئابوڤیان و چەند کەیس 

  1ڕێ.کەوتنە بە مەبەس یت پشکننی سەرداین چیای ئارارایت  ١٨٢٩ەل ساڵ  تر. 

ایەوە. دوای ئەو انو بە انو کەس بەاڵم  دوای ماندوو بوونێک  زۆر بەدەست بەاتڵ  گەڕ 

این تی  سەر بە انوەندییە دینییەاکن، ڕێگای ئاراراتیان دەگرتە بەر. بەو ش ێوەیە هەر 

  2بەردەوام بوون.

 

بۆ نزیکبوونەوە ەل چیای ئارارت دیبلۆماسییەک بە انوی ماوریت  دوای دکتۆر فریدریش 

ەل ڕووس یاوە بۆ وواڵیت فارس  ،١٩١٧دا ەل ساك   ڤۆن کۆلزێبوێ بووە. ەل سەفەرێک 

بە قەرایخ چیای ئارارات دا تێپەڕیووە. ماوریت ەل کتێبەکەی دەنووسێ کە ەل بەرزایی چیا 

   3ان بەدی کردووە، کە دەێب پاشاموەی کەش یت نووح ێب.یشوێنێک  وەکوو کەش تییەک 

 

هەرچەند جاری انو بەانو تەقەالیەیک اتک این بە گرووپیی الیەنە دینییەاکن دەدرا ،بەاڵم 

هەواڵێک  تری نوێ باڵو  ٢٠٠٦وەک بڵق  سەرئاو هەر زوو کپ دەبوونەوە. ەلساڵ  

. گوایە ئەو ئەمریک  ڕاپۆرتێک  کۆن دۆزراوەتەوە CIAبووەوە کە گوایە ەل ئارش یڤ  کۆین 

ئەو اکتەی شەڕی سارد بوو  ١٩٤٩دەگەڕێتەوە بۆ  کردینی تۆمار مێژوو ڕاپۆرتە

                                         

1 Amar, Andalkar. Skiing the pacific of Fire and Beyond.  
2  11 –August  –Epoch time 2009  

3 till Persian med Rysska Ambassaden år 1917  ResaMaurit Von Kotzebue (1922)   ئەو

 بۆ سوێدی وەرگێڕدراوە. ١٩٢٢پەرتووکە ساڵی 
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اکین ەل انوەوەی ساتەالیتێک  جاسوویس ئەمەریک  ەلو اکتەی وێنەی جێگا هەستیارە

دەگرت، چەند وێنەی دۆندی ئاراراتیش  گرتووە. وێنەاکن نیشاندەدەن  یەکیێیت سۆڤییەت

ەکەوێ مرۆڤ مەتری وەک ئەوە دەرد ١٣٠کە پەیکەرێک  ەل ش ێوەی کەش تییەیک 

(. وااین دەخس تە ڕوو، کە ئەگەر ەلگەڵ کەش یت نووح ١٠دروس یت کردێب) بڕوانە وێنەی 

و بە بەراوردی بکەین، وەک ەل تەورات پەرتوویک شەشەم ابسکراوە دەێب خۆی بێت 

 1هەموو پێوانەاکنیش دەگوجنێ.

 

 : ١٠وێنەی 

یەک ەلو وێنانەی گوایە 

ساڵی ەل  CIAدەزگای 

بە ساتەالیت  ١٩٤٩

 گرتوویەیت 

 

 

بەاڵم ئەوە تەنیا هەواڵێک بوو کە نەدەکرا بەو ئاسانییە پشڕتاست بکرێتەوە، هەرچەندە 

ێگای ج  ات ببێتەدەێب بە پێی  زانس یت و بە ش ێوەیەیک بنڕب بیسەملێنن.  ،وێنەش گیابن

 ، هەر بۆیە دوای ماوەیەیک کورت دیسان هەواڵەکە خامۆش بوو. مامتنەی زاانایین ئەو بوارە

 

ی سەدەی ڕابردوو، هەواڵێک  وا دەست انکەوێ کە هەوڵدراێب بو گەڕان ٥٠ەل سااڵین 

بە دوای دۆزینەوەی کەش یت این هەر پاشاموەیەیک تری الفاو ەل دەوروبەری ئارارتدا. 

                                         

1  02 –Maj  –Aftonbladet, 2004    
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رفراوان دەستیان کردەوە بەش ێوەیەیک بەجارێک  ابزاڕ گەرم بووەوە و  ١٩٦٠ەل ساڵ  بەاڵم 

 .بە گەڕان

وادایر بوو نەگەیشتنە هیچ دەرئەجنامێک  ابش و بەڵگەی گوجناو وەدەست ئەو جارەی 

 بێنن، هەروا بێدەنگ بوون.

ڕۆانڵد وەایت کە دیندارێک  کریستیاین توندی ١٩٧٧حەڤدە ساڵ دواتر واتە ساڵ   

هەردەاکین چیای ئارارات هەندێک فۆس ییل  و ێوئەمریکییە، دوای گەڕانێک  زۆر ەل انو ک 

ئێسک  ابڵندە و تەلیشە بەردی وەک وردە بزماری دۆزییەوە. هەر ەلو دەمە ڕایگەایند کە 

( ەلو دەمەدا ئەو هەواڵە ١١کەش یت نوویح دۆزیوەتەوە و وێنەیش گرتووە )ڕوانە وێنەی 

ی ەل دەوڵەیت تورکیا کرد دەنگێک  زۆری ەلمێدایاکن دایەوە، ات گەیش تە ئەو ئاس تەی، وا

 . 1بەفەڕم  انو ەلو شوێنە بێن )گەجنینەی نیش امتین(

 

بەاڵم ئەوەندەی نەبرد، دوای ماوەیەیک کەم پس پۆراین ابلندەانیس و فوس یلنایس کەوتنە 

، کە بە درێژایی دۆزیوەتەوە ەل بەردی بزماری، نکە وەایت ەل مێدایاکن ڕایگەایندگومان، چو 

 بوونەتە بەرد.  ، ئەو بزمارە ئاس نانەدوورو دریژە ماوەئەو 

 

بە پێیی زانست ئاسن ، چونکە رسووش تەزانس یت سیس تەم  ئەو ڕاگەایندنە پێچەوانەی 

برییت بوو ەل شایخ ئاسایی  ،ویەتییەوەانبێتە بەرد، ئەو شوێنەوارەی کە وەایت دۆزی

 انوچەکە و پێکهاتەی بەردەاکنیش  هەر هەمان بوون.

زایتر پس پۆراین لێتۆژینەوی جیۆلۆژی خس تە گومان، ئەوە بوو تەواوی ئەو ئەوەی  

وێنانەی کە گیابوون هیچیان ەل دۆندی ئارارات نەبوون، بەڵکوو شویین وێنەاکن 

 .واتە خوارتر .(١١)بڕوانە وێنەی اری چیا و دوور ەل دۆندی ئاراراتدەکەونە بن

 

                                         

1Världens historia 2011 november 07   
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  ١١وێنەی 

ئەو وێنەیە وەایت ڕایگەایند کە 

 دۆزیوەتەوە. کەش یت  نوویح 

وێنەکە ەل مووزەخانەی وەایت 

 هەڵگیاوە.  

سەچاوەی ئەو ابسەی وەایت و 

وێنەکە ەل  ماڵپەڕی مێژووی جهیان 

 وەرگیاوە سەرچاوە: 

Vardenshistiria.se    

 

 

ئەو کەش تییە ێب کە ەل تەورات ابیس  شوێنەواری ئەوەش دەبێتە جێگای گومان، کە  ئەوە

  1کراوە.

 

سەابرەت بەوێنەاکین کە تیەکەی وەایت گرتبووین، فاروق الباز سەرۆیک شۆڤەی 

سەردەمەاکین دوور و کۆنەاکن ەل زانکۆی بۆسنت. ەل لێدوانێک  ڕۆژانمەواین دا، ڕایگەایند 

دیندارەاکن، ەل لێکدانەوی وێنەاکن بێالیەن ننی. ئەو وێنانەی من بینیومن بریتنی ەل دمیەین 

ەی کە هەندێک ەل بەشەاکین تر جیاوازە، بۆ من ئەو شوێنانەی رسووش یت ئەو بەش

 ەل شوێنەاکین تر سێبەر( و اترماییان)وێنەاکن دمیەین ئەو شاخانەن کە دەکەونە بەر نسار 

                                         

1 National Geographi news 2006 july 06 
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 ئەگینا وێنەی رسووش تنی و هیچ  جیاوازییەیک انمۆ بەدی انکرێ. بۆیە گومامنان ەل .زایترە

  1س یت اتیبەیت بەاکر هێرنابن.دروس یت وێنەاکن هەیە کە بۆ مەبە سەر

 

واڵاتن هەوڵیاندا، مۆڵەت  جیۆلۆژی ئەوەی جێگای سەرجنە هەرچەندە بنکە زانس تییەاکین

 سەرەل وەایت وەربگرن، بۆ انردین تی  پس پۆری بێالیەن، کە ەل نزیکەوە پشکننی ەل

دروس یت دۆزینەوەکەی بکەن. کەچ  ات ئێس تایش ەلگەڵ داێب ڕێگااین نەداوە هیچ تیێک  

زانس یت جیۆلۆژی بێالیەن سەر ەلو  شوێنەوارە بدا. ات بتوانن بە هۆی ئامێری مۆدێرن و 

 پس پۆرانە هەڵیسەنگێنن. 

   

و ١٩٥١بۆب کۆڕنەک )ەلدایک بووی ساڵ   داەل هەڵدانێک  تر  ٢٠٠٠دوای سااڵین 

هیچ  خاوەین کۆڕنەکەرۆیک ئەنیس تویت گەڕان بەدوای شوێنەوارەاکین ئینجیل(. س

نییە. بەڕای کۆڕنەک کەش یت نووح  و جیۆلۆژی زانییارییەیک فەڕم  ەل بواری شوێنەوارانیس

انێب ەل ئارارات ێب، بەڵکو ئارارات تەنیا ئاڕاس تەی ڕەویت کەش یت دایری دەاک. کۆڕنەک 

وح ەل دوورتر ێب، وەک ڕایگەایند دەێب ەل اتیق سوەلمیان ێب دەێب کەش یت نو  وابووپێیی  

 ەل زجنیە چیای البورز ەل ئێران.  

هەواداراین ڕااینگەایند کە کۆڕنەک کەشتیەکەی دۆزیوەتەوە. هەندێ  ٢٠٠٦ەل ساڵ  

داری بە فوس یل بووی ەلگەڵ خۆی هێناوەتەوە ئەمەریاک، وااین ڕاگەایند کە داری 

 ئەو ماوەی هەزاران ساڵە گۆڕاوە بۆ بەردی اتریک و هەندێ کەش تییەکە بە درێژایی

تەلیسە بەرداین باڵوکردەوە کە گویە تەختە داری کەش تییەکەن. بەاڵم نەک هەر تیەاکین 

جیۆلۆژی، بەڵکوو پس پۆراین الیەنە دینییەاکن، کە خۆاین خەریک  گەڕانبوون گومانیان 

                                         

Tresvel   1  
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. ، دار ببێتە بەردۆلۆژی مەحاڵ بووخس تە سەر. چونکە بەپێیی لێکدانەوەی پرۆسەی جی

هەر بۆیە ئەو بۆ چوونەی کۆڕنەکیان ڕەتکردەوە. انش نال جیۆگرافیش ەل ماڵپەڕی خۆی 

  1گوماین خس تە سەر و بە توندیش ڕەخنەی  لێگرت.

پرۆفیسۆر پۆرچەر اتیلۆر ەل زانکۆی ڕچیمۆند ڕایگەایند. بەپێیی و ێنەی  ٢٠٠٦ساڵ  

دەکەوێ ەل چیای ئارارات تەنێک  انمۆی داپۆشاو هەیە، زۆری چەند ساڵ اکرکردن، دەر 

کە دەکەوێتە بەشێ ابکووری ڕۆژهەاڵت. درێژێ ئەو  تەنە تەواو ەلگەڵ کەش یت نووح کە 

   2ەل تەورات ابسکراوە دەگوجنێ

 

بۆ زایتر ڕوونکردنەوەی ئەو ابسە، ەل جێیی خۆیەیت ابس ێک  ئەو توێژانەی زەوی بکەین، 

 چەیە دروست دەکەن. کە چیااکین ئەو انو 

قسڵ( )ئاساییرتین تومخەاکین کە توێژی زەوی دروس تدەکەن، بریتنی ەل ئۆکسجنی و لکس 

 ٨ئەو .  توێژی زەوی پێکدێننتومخ  بنەڕەیت ٨یت بەگش  دێ. دوای ئەوەش ئەەلمنیۆم

ی توێژی زەوی بەردیین ەلش ێوەی چیااکین انوچەی ڕۆژهەاڵیت  ٩٨پێکەوە ٪ تومخە

 ەلوانە ئارارات و زجنیە چیای البورزیش دەگرێتەوە.  .انوەڕاست پێکدێنن

 

ئەوەی کە چیای ئارارات ەل چیااکین تری ئەو انوچەیە جیادەاکتەوە ئەویە، ئەو چیایە ەل 

ملیۆن ساڵ  ٢،٦ئەجنام  تەقینەوەی بوڕاکنەاکین ماوەی چایخ چوارەم )چوارین( کە پێش 

 دروست بووە. واتە پێکهێنەری سەرەیک بەردو شایخ ئارارات بریتییە ەل ماگام. 

ماگام(. ەل ئەجنام  بە کریس تاڵ بووین بەرد و ماتراییل تواوەی شاخ و بەردی دوای بوڕاکن )

دوای تەقینەوەی بوڕاکن دروست دەبن. ئەوانەش تێکەاڵوییەکە ەل ئەو ماترایالنەی کە بە 

پەلی گەرم  ەل قوواڵیی دەرووین زەوی دەتوێنەوە ودوای  ١١٠٠ات  ٧٠٠هێزی گەرم  

                                         

1 Geobastard 2010 april 26 
2 2008 august 11Epoch time  



   

79   
   

هۆی تەقینەوە. جا وەک هەویرێک  زۆر  پاڵەپەسۆییەیک زۆر بەهێز تەاکن دەدەن و دەبنە

  1.ر زەوی دەوروبەری بوڕاکندا دەڕژێشل بەسە

 

ۆ، ماتراییل دەرچوو پێڕاانگات هەمووی تەلبەر بەهێزی و خێرایی بە هۆی پاڵەپەس  

بتوێتەوە، بۆیە ماگام تەنیا شەلی تواوە نییە و تێکەاڵوی توێژی شاخ و بەردی رسووش یت 

   2انوچەکەش دەێب.

دانەی کە دۆزراونەتەوە و گوایە پاشاموەی کەش یت نووحن، هەمان پێکهاتەی ئەو ئەو بەر 

تومخە بەردانەن کە شاخەاکین چیای ئاراراتییان لێ پێکهاتووە. واتە شاخ و بەردی ماگام و 

رسووش تنی. ئەوەش شتێک  انوێزە نییە بۆ بەرد و ماتراییل تری انوچەی ئارارات و هەموو 

 ی گۆی زەوی.انوچە بوڕاکنییەاکین تر

 

بەپێیی تێپەڕبووین ئەو ماوە  ووەایت ڕایگەایند کە مێخ  )زمار( دۆزیوەتەوە  هەرچەندە

 دوورە گۆڕاوە بۆ بەرد.  

بەاڵم هەرزوو ەلالیەن پس پۆراین جیۆلۆژی و شوێنەوارانیس ڕەتکرایەوە کە ئاسن بگۆڕێت 

بۆ بەرد. ەلبەر ئەوەی  ئاسن ژەنگ هەدلەگرێ و بە ماوەیەیک دوور و درێژ دادەخورێ 

 و انمێێن. 

لێرەدا دەگەڕێینەوە سەر ئەو شوێنەوارەی کە وەایت دۆزیویەتییەوە. وای ڕاگەایند کەئەوە 

شوێنەواری کەش یت نووحە. دەێب ەلدار و بزمار و جەو دروس تکراێب و بەپێیی اکت 

تێپەڕبوون بووێب بە بە رد.  اب بەراوردێک بکەین ەل نێوان  ەلالیەک پێکهاتەی شوێنەوارەکە 

 ەو کەرەس تەی کە کەش یت لێ دروسکراوە . و ەل الیەیک تر ئ

                                         

1 Finland –Geologi  
  NationalEncyklopedin     ئێنس یلکۆپەدایی نیش متاین - سوێدی 2
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داری پەیکەری کەش تییەکە ڕاس تە بەپێیی تێپەڕبووین اکت دەبێتە فوس یل نەک بەرد. ئەو 

 فوس یەلش بەسرتاوەتەوە بە چەند فاکتەرێک.  

 

یەکەم شوێین داری بە فوس یل بوو ووشاکنییە این ئاودارە. دووەم ئۆڕگانەاکین ئەو 

وتووە چنی؟، کە بەپێیی اکت بەرە بەرە دادەخورێنە انو ەلیش زەوییەی کە دارەکەی لێ کە

دارەکە. جا ەلهەر الیەکەوە ئەو ئۆرگااننە بە ایرمەیت هەوا و شێیی ئەو زەوییە، ش ێوەو 

پێکهاتەی ئەو فوس یەل دروست دەکەن. ەلگەڵ ئەوەشدا هەر فوس یەل و انبێتە بەردێک  

ێنە دایرە کە بەردی رسووش تییە رسووش یت. کە ئەوەش بە ڕووین ەل پەیکەری ئەو شو

 و پێس تە.  نەک بە فوس یل بووین دار و جەو

 

دروست  دەئەجنامەکەی،پس پۆرانیش لێکدانەوەیەیک انوچەکەاین بە گش یت کردووە و 

پێچەوانەی تیەکەی وەایتە. هەر بۆیەش بووین ڕاس یت ەلو ڕاگەایندنە ڕەتدەکەنەوە. بەاڵم 

. ئەوەش ەلبەر بۆ پس پۆراین جیۆلۆژی ئەس تەمە ەوەۆژینەوەیەیک مەیداین ەل نزیکبۆ لێت

ئەوەی وەایت و تیەکەی و الیەنە دیندارەاکن ڕێگا اندەن پس پۆراین جیۆلۆژی ەل نزیکەوە 

ئەوەش زایتر گومان ەلسەر دروس یت   ئازموون ەلسەر ئەو فوس یالنە بکەن. 

 دەرئەجنامەاکین گەڕانە مەیدانییەکەی وەایت و تیەکەی دادەێن.
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 بەیش چوارەم
 

شوێنەواری الفاوی  ینەوەی زانس یت سەابرەتلێتۆژ. ١

 نەفرین
 

ەی، سەابرەت بە شوێنەواری ئەو ئەو بەشە بریتییە ەلو هەوڵ و لێتۆژینەوە زانستیان

 رئەجنامەاکین. دە ەلگەڵتانە کراوە داس  

. دەکەنتاش هەر خەریکن پینەو پەڕۆ بۆ ئەو ئەفسانەیە هەرچەندە الیەنە دینییەاکن، اتئێس  

. بە دەاین تیییان خەڵک  بدەن پیشاین تواان و گەورەیی خودا وەک پەڕجووێک  دەاینەوێ

هەر شوێنێک   این وێتییەکە ەلپێکهێناوە و انردۆتە ئارارات، ات شوێنەوار و چۆنییەیت کەش  

ووە بە کردەوە پیشاین بدەن چووە و نەاینتوانیفڕیۆاڵم تەواوی هەوڵەاکنیان بە تر بدۆزنەوە. بە

یت ابنگهێژ بکەن بۆ سەملاندین ئەو بەلگانەی کە خۆاین ابیس دەکەن. این گرووپێک  زانس 

دەکرێن بە کردەوە پشڕتاست بکەنەوە. ەلالیەیک ڕیۆاکنەی ەل تەورات ابسهەروەها ئەو چ

 دان بەوە . وئەفسانە دەزانن کە بەتانەزۆری دیندار کە ەل خۆاینن داس    تریش خەڵاکین

ندن بۆ ترسا ،ڕێگایەکە خودا گرتوویەتییە بەر اتکە بەرگراین ئەوەیە، کەئەوە ،دادەنێن

 .یتوگێڕانەوەی مرۆڤ بۆ خوداپەرس 

 

 .تاونتوێژەراین پس پۆر ەل بوارە جیاجیااکندا دەس تەوەس تان نەوەس   ەل مەیداین زانس یت، 

تانە وویداێب و بنەڕەتێک  بۆ ئەو داس  هەمیشە گوماین ئەوە هەبووە کە دەێب اکرەساتێک ر 

نە ەلبیی چووە و نە تا ات ئێس   ،چ  بووە کەوا مرۆڤایەیت پێکهێناێب. جا ئەو ڕووداوە
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 وە سەرقاڵکردووە.پێ نخۆایپەیشێ پیێ بردووە. بە درێژایی مێژووی هاوچەرخ، پس پۆران 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی هەمان داس تان ەل زۆربەی هەرە زۆری سەوداسەرییەش  ئەو

ئیرت ڕووداوەکە  انییە دێرینەاکین جهیان هاتووە. )بڕوانە بەیش یەکەم  ئەو ابسە(تشارس  

 ڕەنگە اکریگەری ەلسەر ڕەویت پەرەسەندین رسووشت و ،چ  بووە و چۆن ڕوویداوە

ان ساڵە چ  بەهۆی دەماودەم هەزار  بەرباڵوی، بۆیە وا بە .هەبووێب مرۆڤکۆمەاڵیەیت 

هەر  1ەلوانە الوژەی گلگامش. .گێڕانەوە این ەل نوورساوەاکین شوێنەوارانیس ماونەتەوە

رۆڤایەتیی بە درێژایی مێژوو م ,بۆیەش بووەتە هۆاکری سەوداسەری هەڵێناین ئەو مەتەڵەی

 شکێنن و هۆاکر و دەرئەجنامەاکین ەل ڕێگەی بەڵگەیپ  .بەخۆیەوە خەریک کردووە

ەرامبەر وەاڵم  زانستیەوە بسەملێنن اینیش ڕەتیکەنەوە. چیرت بۆ ئەفسانە ئاسای دین، ەل ب

  .تان نەبنانلۆژیکییانە دەس تەوەس  

 

 کە بە درێژایی ملیۆن ساڵ بەر ەل ئێس تا و و ەل بواری جیۆلۆژییەوە دەمێکە سەلێندراوە

ەل مێژووی پەرەسەندین رسووشت، اکرەسایت وەک  ە،بەردەوام ات دەگاتە ئەو ڕۆژگار

بەسەر زەوی داهاتوون. ئەو اکرەسااتنە هەمیشە اکریگەرییان الفاو، بوڕاکن و بوومەەلرزە 

 ەلسەر تۆپۆگرافیای جهیان هەبووە.

 

 جیۆلۆژی و دەرایانیس پێیی پۆراینوی ئەو الفاوەش کە دەمێک بوو پس  پریس ڕوودا

کیان بەوەکردبوو کە انوچەی دەرایی ڕەش هنێنییەیک گەورەی نا بوون. کەم این زۆر در ئاش  

ەل هەانوی خۆیدا حەشارداوە، ئەوەش شوێنەوارانیس بەانوابنگ فرێدریک  یێبیت ەل 

ناڵ جیۆگرافیک ەل کۆنگرەیەیک ڕۆژانمەوانیدا پێنسلڤانیا و سەرۆیک تی  انش    زانکۆی

 . 2دراکندی

                                         

1 Världshistoria del 1 av 16  
2 The New York Times 1996 mars 19  
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ە ووردە کەوتبوونە چاوەدێری و پشکننی ەل پۆران ووردپس   ١٩٠٠هەر ەل کۆاتیی ساالین 

ەل هەندێ شوێن ات ئاستێک توانیبوواین زانیاری سەرەاتیی دەرایی ڕەش و دەوروبەری.  

شکێین بۆ هەنگاوی گەورەتر. بەاڵم ڕەچە ابش وەدەست بێنن، ئەوەش ڕێخۆشکەر بوو

. اتوتر کرد بە ینیچاوەدێری و پشکن  ١٩٩٠پرسە گەورەیە، ەل سەرەاتی سااڵین  ئەو

بۆ چاوەدێری ١٩٩٣ەل ساڵ   ۆمبیاجیۆلۆژی ەل زانکۆی کۆل بواری ئەوەبوو دوو پس پۆری

کردین گەڕانێک  ابنگهێژکرابوون بۆ بەشداری یت سۆڤیەیتجیۆلۆژی، ەلالیەن ئەاکدمییای زانس 

 جیۆلۆژی ەل انوچەی دەرایی ڕەش.

 

مییرتۆڤ ەل ئامۆژگای ەلالیەن دکتۆر پێتکۆ د ەل ماوەی سەردانیان پس پۆرەئەو دوو 

 بولگارایی دەرایانیس ەل شاری ڤاران ڕاهێرنابوون. اکیت گەڕانیان بە انوچەکەدا دکتۆر پێتکۆ

واڵیی ئەوەی دراکند کەاکیت ئاوی دەرایی ڕەش بە ڕێژەیەیک زۆر نزم دەبێتەوە، ەل قو 

ایی ێوەی قەراخ دەرای دەردەکەوێ و شوێنەوارەاکین ان ئاسپێی شوێین ەل ش   ٣٠٠نزیکەی

 دەبیرنێن وەک ئەوە وایە کە مرۆڤ  لێ ژایێب، و هەست دەکرێ کە گۆڕاناکری جیۆلۆژی

هەبووێب، کە بۆتە هۆی جیاوازی ەلگەڵ شوێنەاکین تری ەلو گۆڕانەدا ڕۆڵ   ڕووی داێب و

 دکتۆر پیتکۆ کەیدراکندنەنەبوو، بەاڵم  جار ئەو دراکندنە یەکەمهەرچەندە   1ئەو قوواڵییە.

، ئەگەر لێ هەڵبگیێ ئەوەندە بەڕاشاکوانە بوو، کە دەتوانرا سەرەداوی بۆ قوولرت بوونەوە 

بەو ئاسانییە ڕای دڵ  خۆی نەدەدراکند.  .بووایەهە بەگوماین کەمرتینێک  وا، ان کەس  

ئەوەش هەنگاوێک بوو بۆ نزیکرت بوونەوە ەل ڕووداین گۆڕاناکرییەیک گەورە ەلسەر 

ێب ەلسەر ڕەویت هەبوو کە دەێب اکریگەرییەیک وا گەورەی تۆپۆگرافیای انوچەکە،

  .یت انوچەکەو کۆمەڵگەداگەشەسەندین رسووش 

 

                                         

1  The New York Times 1966 december 17  
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 تەقینەوەی و دەایی ڕەش وەک الفاوە گەورەکەپریس  ١٩٩٦سێ ساڵ دواتر ساڵ  

یت هەژاند. ئەوەبوو دوو زاانی دەرایانیس ەل زانکۆی کۆلۆمبیا بە ۆمبێک جهیاین زانس ب

انوی ولیام ڕااین و واڵتەر پیامتن دوای لێتۆژینەوەیەیک بەرفراواین درێژخایەن کتێبیک  

باڵوکردەوە. ئەو کتێبە وەک یەکەم تیشک  ڕەچەشکێن ( تییان بە انوی )الفاوی نووحزانس  

پەرتوویک )الفاوی نووح( رئەجنامەاکین ئەو ڕووداوە. تواین ڕووانیک خباتە سەر هۆاکر و دە

گۆڕیین ڕەویت لێتۆژینەوە و بە  ەل دووالوە اکریگەرییەیک زۆری هەبوو. یەکەم

و خێراکردین پرۆسەی  .یتگەڕان بەدوای بەڵگەی زانس  انوچەکە، بۆ رکردیننوورداس  

ینییەاکن، کە نە د بووە سەرچاوەیەک بۆ تووڕەیی و نەفرەیت الیەنەدووەم لێتۆژینەوەکە. 

ڕەتکردنەوەاین بۆ  پێکراو،ابوەرێوەیەیک یانتواین بە ش  بگرن. نە دەش   یێپ  یاندەاینتواین پێش  

  1یت روون بکەنەوە.ڕای گش 

 

تۆر ڕۆبێرت بەلالرد کە یت دک تیێک  دەرایانیس بە سەرپەرش  ٢٠٠٠ەل ساڵ  

یت اتیتانیک  یەکەم جار کەش ، یکییە و هەر ئەویش بووێک  بەرچاوی ئەمر زەرایانس  

   انوچە جیاجیااکین دەرایی ڕەش. یننی، کەوتە اکر بۆ پشک دۆزییەوە

 

ئەوە تۆمار باک، کە ەلژێر دەرایی ڕەش  ٢٠٠٠ساڵ   ٩ڕۆبێرت بەلالرد تواین ەل مانگ  

نێک  وەک هێیل شوێنەواری ژایین مرۆڤ هەیە، شوێ  مەتر ١٠٠ – ٩٠بە قوواڵیی 

ایدا درێژ بووتەوە. دوای گەڕاین زایتر توانیان نوور بە دەوری دەر، وەک س  قەراخ ئاو

نەوەی تەختەدار، پاشاموەی . ئەوەش برییت بوو ەل دۆزی 2شوێین ژایین مرۆڤ بەدی بکەن

تەی بەرد و گڵینە .... هتد. ئەو دۆزینەوەیە بە هەنگاوێک  گرنگ دادەنرێ کەرەس  

انە وجێگای ین، کە بووەتە ئەفسسەابرەت بە ڕووداوێک  گەورەی سەردەمانێک  دێر 

                                         

1 Dagens Nyheter 2000 september 20  ڕۆژانمەیێکی سوێدییە 
2 The Guardian 2000 september 14  
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ای نەوە ەلگەڵامندایە .کەچ  ئێس تا خەریکە تیشک  نەوە دو  مێژوو، بەدرێژایی کەمش تومڕ 

  1یت پەی پێدەابڕووانیک زانس 

پێێب، بەاڵم سەرەڕای ئەوە ئەو دۆزینەوەیە دەروازەیەکامن ەلبەرەم دەاکتەوە کە وەاڵمێک  

هۆاکرەاکین ئەو اکرەساتە و یاری تر دەاکتەوە. بەکوریت دۆزینەوەی دەرگا بۆ دەاین پرس  

ە. ئێس تا زانس یت گەورەییت  هەنگاوێک  و اکتە چۆن بووە، ەل بواری زانس ژاین بەر ەل

ویدا؟ ئەو الفاوە چیبوو؟ بۆ ڕو. تەوەگەورەترمان بدا ییارپرس   چەند دەێب وەاڵم 

 پەیوەندی دەرایی ڕەش بەو ڕووداوەوە چییە؟ 

  

دوای ئەو دۆزینەوەیە وەاڵمێک  گوجناو و لۆژیاکنەدا تا اکیت ئەوە هاتووە لێتۆژەرەوان، ئێس  

تێگەیشتامنن ەل پەرەسەندین بدەنە دەست، کە ببێتە هەنگاوێک  ڕەچەشکێن بۆ 

بەسەر گۆی زەویدا هات،  ئەو سەردەمانەی گۆڕاناکری ئاو و هەوا .تانییەیت مرۆڤشارس  

 و اکریگەری خۆی بەجێهێشت. بەاڵم کەی بوو؟ چۆن بوو؟ 

 

ی، ەکەنز ە مەوتین تیەکەی ڕۆبێرت بەلالرد وەک زەرایانس و دۆزینەودوای سەرکە

ناڵ اکرەکەی فراوانرت بوو و پێویس یت بە پس پۆری جیۆلۆژی و کەش نایس، بە اتیبەیت "انش  

ێک  گرنگ بۆ بووە بەش   ەلبن نەهاتووی هەیە، جیگرافیک سۆسایەیت" کە تواانیەیک

ەل الیەیک تر هەر ەل  ،تییانەهەمەالیەنەی زانس  ڕان و پشکنیین بەردەوام بوون ەلسەر گە

الفاوە  وپەرتووکەکەی ڕااین و پیامتن بەڵگەی زانس یت ەلسەر ئەوە هەیە کە بەڕاس یت ئە

 ڕووی داێب.  

 

سازگاری  ئاوی دەرایی ڕەش هێش تا ئۆرگانزیم  ئاوی )شیین( پ.زڵ سا ٥٦٠٠ەل 

. سەرەڕای بە زاید بوونکردووە دەس یتتێداهەبووین. دوای ئەوە ئۆرگانزیم  ئاوی سوێر 

                                         

1  Historic Mysteries 2016 august 29 
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- ٩٠تەجێیی خەڵک  ەل قوواڵیی نزیکەی ۆژەرەوان پێیان وایە کە جێگای نیش  ئەوە لێت

 تا هەبووە.مەتری ژێردەرایی ڕەیش ئێس   ١٠٠

 

هەندێ لێتۆژەرەوەی تر وای بۆ دەچن کە دەێب سوێربووین ئاوی دەرایی ڕەش ماوەیەیک  

کە ەل کتێبە دینییەاکن و  ەیە،الفاو ئەو پێچەوانەیڕێک درێژی خاایندێب، ئەوەش 

. بەرزبووبێتەوە بەو خێراییەوە ئاوی هەموو جهیان . کەدەکرێشارس تانییەتە کۆنەاکن ابیس 

 الفاو ، بۆ چووین گەورەیی و خێراییەل هەماناکت دەبێتە بنەڕەتێک بۆ ڕەتکردنەوەی

 1.مرۆڤایەیت قڕکردێب

 

ەلالیەن انش نال جیۆگرافیک، تواین شوێنەواری دوای ئەوە تیێک  شوێنەوارانیس کە 

مەتر ەل ژێردەرایی ڕەش بدۆزێتەوە. ئەوەش یەکەمنی  ١٠٠ -٩٠خانووبەرە ەل قوواڵیی 

ساڵ ئەو شوێنە ژێر ئاو  کەوتێب. ەلو شوێنە مرۆڤ  ٧٦٠٠بەڵگەی زانس تییە کە پێش 

ەل پەیکەری ک هەبووێب. بەڵگەاکنیش بریتیی بوون تێژایێب و پەرسەندین شارس تانییە

 ٧،٦ x ٣،٦) نزیکەی پێی  ١٢x٢٥خانوو،   شوێنەواری ژوور بە ڕووبەری الکێشەیی 

 اوە و هەروەها کەرەس تەی بەردین. و کەلوپەیل گڵینەی سوورکر مەتر( 

مەتری توانییان  ٩٠ساکنکردین )وێنەگرتن( قووالیی  ۆسەرەڕای ئەوە بە هۆی ڕۆبۆت ب

ئەوە دەستنیشانبکەن، کە س نووری ئاوی دەرایی ڕەش پێش الفاوەکە زۆر نزمرت بووە 

 کەنهتد لێ ب.... شوێین جۆگە ئاو وکش تواکیل و هەروەها توانییان ەل بەرزی ئێس تای. 

ێسک و قاویخ . هەر ەلو ئاس تەی قووالیی دەرایش چینێک  ئەس توور بە ئ ێدەکر

                                         

 ٨٠٨٢الرمق  ١٣ینایر  ٢٠٠١الرشق الاوسط   1
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 دەبووەوە، قڕژانگ و  حەەلزووین ئاوی سازگار )شیین( داپۆشابوو .کە ەلوە بەرزتر

  1ه  ئاوی سوێر دەس یت پێدەکرد.

 

 

 

 

 تاین ئاوی دەرایی سپیی انوەڕاستهەلس  . ٢
 

سەابرەت مێژووی گۆڕاین  ساڵێک بوو خەریک  لێتۆژینەوە پیامتن و ڕااین کە چەند

. ئەجنامگییی اکرەاکنیان وابوو کە ەل چەند شوێنەواری جیاجیا، وای بوون انوچەکە

یت ەل رووی دەرای زار ساڵ ەلمەوبەر دەرایی ڕەش ئاس هەهەشت نیشاندەدا کە پێش ەل 

 زۆر نزمرتبووە و دەرایچەیەیک گەورە و ئاوی شیین و سازگار بووە. 

                                         

1 The Guardian 2000 september 14  

 

 

 : ١٢وێنەی 

نووح بە پێیی  دمیەین ڕێڕەوی الفاوی  

دەرایی  لێتۆژەرەواین جیۆلۆژی. ەل  بەڵگەانمەی 

 دەردەنیل بەانو دەرایی  ئیجە بە تەنگەی 

مەڕمەڕە دواییش بە  گەرووی بۆسفۆر بەرەو   

 دەرایی  ڕەش دەروا 
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انوەڕاست زۆر سپیی  کە ئاس یت ئاوی دەرایی .یشان دەدان جیۆلۆژی ئەوەش بەلگەی 

 یت دەرایی ڕەش. بەرزتر بووە ەل ئاس 

سەرەڕای ئەوە دەرایی ڕەش بە دەشت و دەرێک  بەرفراوان دەوردراوە کە خاکەکەی 

واین چڕ بووە. اکیت ئاوی دەرایی  سپیی بووە. هەر بۆیە، انوچەکەی دانیش تزۆر بەپیت 

الی ابکووری. ەل خۆرئاواوە  تۆتە سەربە خێرایی بەرزبۆتەوە و پاڵەپەس تۆی خس   انوەڕاست

تا شەیق تێکەوت. بەپێیی دایردەی جیۆلۆژیی ەل نێوان ئەوڕوپاو تورکیای ئێس   ات خۆرهەاڵت.

ونەوەی ئاوی ئاوەکە دوای شەقبووین ئەو نزماییانەی زجنیە چیاکە، ەلبەر تەوژم  بەرزبو 

. 1ۆسفۆرتا پێیی دەڵێن بنیویەیت ڕێڕەوێک هەڵبدڕی کە ئێس  وادەرایی انوەڕاست و ت

   (١٢بڕوانە وێنەی )

 

یلۆمەتری شەش ک  ٥٠کە بە قەابرەی  ،ئەو تەوژمە بەهێزە تواین ڕێڕەێک دروست باکت

ەرایی سپیی ئاوی سوێری د وو سەد جار بەقەد اتڤگەی نیاگارا(د) ،پالۆ ەل یەک ڕۆژدا

دووە کە ەل ئەوەش وای کر  .تاییەاکین دەوروبەری دەرایی ڕەشانوەڕاست بڕژێتە دەش  

 – ١،٥ڕۆژێکیش ڕووبەری  ریت دەرایی ڕەش بەرزبێتەوە وهەمس ەل ئاس ١٥ڕۆژێکدا 

. (١٣کدا فراوان بووە و زەوی وزاری خس تۆتە ژێر ئاو )بڕوانە وێنەیمک  بەهەر الیە ٢

ابربکەن. خانوو و زەوی کش تواکڵ  یێبە پ  یێکە دانیش توان پ  ئەو الفاوە بووە هۆی ئەوەی،

بێڵن. ئەو کۆچ و ڕەوەش بە ش ێوەیەیک پەرش و باڵو و هەموو کەرەس تەی بژێوی بەجێ 

 بە هەمووالیەکدا بووە. 

 

                                         

1 The New York Times 2001 mars 19 
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. و یۆانن هەندێک بەرەو خۆرئاوا ڕوواین ەل ئەوڕوپا کرد، بە اتیبەیت بولگارای و هەنگارای

کۆمەڵێک  تر بەرەو ابکوور ڕوواین ەل انوچە جیاجیااکیب  ڕووس یا کرد و بەش ێک  تراین 

   1یای چبووک )تۆرکیای ئێس تا( و میسۆپۆاتمیا کرد.ڕوواین ەل انوچەاکین ئاس  

 

 
 ساڵ تۆپۆگرافیای دەرایی ڕەش گۆڕاوە ٢٠٠ئەو دوو وێنەیە پیشاین دەدەن چۆن ەل ماوەی   :١٣وێنەی 

 

                                          

کە ەش ڕ دەوروبەری دەراییەاکین تاییدەش   ەریرساوە، ڕووبوونەل ڕۆژانمەی گارداین دا 

 ٢٦٠٠٠٠یکەینز وارگۆشە )ەیش تە سەد هازار مییل چگ ،ەل ئەجنام  الفاوەکە داپۆشان

و گە  ٢مک ٣١٢٠٠٠چبووکرتە ەل ڕووبەری پۆلۆنیا  . ئەو ڕووبەرەکیلۆمەتری چوارگۆشەیی(

ێتۆژەرەوان وشوێنەوارانسان ل   2. ٢مک ٢٣٨ ٣٩١ورەترە ەل تەواوی رووبەری ڕۆمانیا 

بەاڵم بەو خێراییە  .ەورەیە ئەو انوچانەی داپۆش یوەە گئەو الفاو کە ،کۆکن ئەوە ەلسەر

 نەبووە، کە دانیش توان بە هیچ ڕانەگەیش تنب.

 

                                         

1 Populärhistoria 2001 mars 19 
2 The Guardian 2000 september 14  
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بەرەو هەموو الیەک هەاڵتوون و ەل شوێین تری نوێ   انوچەاکین الفاو،دانیش تواین

ەڵکێک  زۆر بەرەو ئاس یای خنیش تەجێ بووین. اکرەسایت الفاویش بە هۆی کۆچ و ڕەوی 

ەل گشت نەی بووەتە ئەو ئەفساانو ەل خۆرئاواش یۆانن  میسۆپۆاتمیا چبووک و

ەل تەورات  کە گێڕدرێتەوە. لێرەدا دەردەکەوێ ئەو چڕیۆکەیشارس تانییەتە کۆنەاکن دە

وەرگرتێب و بە  هاتووە. دەیب سەرچاوەی ەل کولتوور و شارس تانییەاکین ئەو انوچەیە

 یین دا بگوجنێ تۆمارکردووە. ش ێوەیەیک کە ەلگەڵ مەبەس یت پەایم  د

 

 

 

 

 

 

 

 سپیی انوەڕاست بەرزبوونەوەی ئاوی دەرایی. ٣

 

 

 ١٤وێنەی 

ئەو دوو نەخشەیە پیشاین دەدەن کە ماوەی نێوان دوا 

 ساڵ   ٧٦٠٠سەهۆلبەندان ات دەگاتە هەلس تاین الفاو 
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لێرەدا  بەرزبوونەوەی ئاس یت ئاوی دەرایی سپیی انوەڕاس تیش دەێب هۆیەیک هەبووێب؟.

 ،1ساڵ ەلمەوبەر ٨٥٠٠هەڵوێس تەیەک دەکەین و دەگەڕێینەوە دوا چایخ سەهۆڵنی پێش 

 ئەو اکتەی وواڵاتین ئەسکەندەانڤیا بەیش هەرە زۆری بە بەرزی چەند کیلۆمەتر بە سەهۆڵ

 شابوون، بە هۆی گۆڕاین کەشوهەوا و گەرمرت بووین ئەمتۆسفیی سەراتسەریرداپۆ 

. هەڵبەتە بەرزی ئەو سەهۆڵە زۆرە، کردبوو یت بە توانەوەجهیان، سەهۆڵ  ئەو وواڵاتنە دەس 

  هەم اکیت  دەوێ و هەمیش شوێین دەوێ کە بۆی بچێ.

توانەوەی ئەو سەهۆڵە زۆرە و ڕژاین ئاوی تواوەی بەرەو دەرایی ێوەیەک ێب، بە هەر ش  

بەرز بووبێتەوە و پاڵەپەس تۆی ەوەندە ئاوی دەرایی ئەتەلنتیک ئئەتەلنتیک، وادەاک 

ن بە قەراخەاکین ئەو بەرزبوونەوەش تەاک 2سەر لێوارەاکین ەل هەموو الیەکەوە. تۆتەخس  

چاوەڕووان نەکراو بەرز دەکردەوە )بڕوانە ێوەیەیک خۆی دەدا و ئاس یت ئاوی دەرای بە ش  

ی ەرایتەی دبە ئاڕاس   3ە سەر گەرووی جیربالتەرتپاڵەپەس تۆی خس   ئیرت (١٥وێنەی 

 ،تووند و پاڵەپەس تۆیەیک زۆر گەورەئاوەکە بە تەوژمێک   سپیی انوەڕاست و وای کرد

و  ئەو تەوژمە بەهێزەو ەلوێشەوە بەردەوام . سپیی انوەڕاست بڕوا بەرەو دەرایی

یت ئاوی دەرایی سپیی بووە هۆی بەرزبوونەوەی ئاس  کەوە.تۆ ەل زەرایی ئەتەلنتیپاڵەپەس  

 انوەڕاست.

چونکە  ،بە هەردوو بەریدا پاڵ  دەدا ەلالی خوارەوە بەربەستێک نەبووئەو پاڵەپەس تۆیە 

ات بەرەو خوارتر بڕوا  ،ەل دەوری نیل دەزشاننی کە بیاابین میرس .قەرایخ نیل بیاابن بوو

)ڕووابری نیل بە پێچەوانەی ڕووابرەاکین تر ات بەرەو خوارتر بچێ ئەوە  بەرزتردەبێتەوە

بە ەلبەر نەبووین بەربەست بەرزتر دەبێتەوە( و ئاوی لێشاوی الفاوی دەرایی سپیی 

 .هێمین ڕادەوەس ێت

                                         

1 Hagman, Olle (2000) Människa, Teknik, Samhälle. Liber. Pp.16   

2  Wilford, John. VVS Svarta havets bevis på syndaflodet  
 گەرووی جربالتەر بە 'ەرەیب دەبێتە )مضیق جبل طارق(  3
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بەاڵم الی سەرەوەی بەرزایی دەبێتە بەربەست و وەک ەل پێشرت ابسامن کرد، دەروازەیەک  

بەرەو دەش تاییەاکین دەوروبەری دەرایی ڕەش شۆڕدەبنەوە بە تەوژم هەڵدەدڕی و ئاوەکە 

دەبێتە هۆی کۆچ و ڕەوی  و اکرەساتێک ڕوو دەدا کە دەگمەن ێب ەل مێژووی مرۆڤایەیت.

 دانیش تواین انوچەکە بەرەو هەمووالیەک.

  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ١٥وێنەی 

ئەوەش نەخشەی دوا چایخ سەهۆڵ  

و  توانەوەی سەهۆڵ کە بوەتە هۆی 

 الفاوە  گەورەکە  
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 بەیش پێنجەم

 

ەل  کەش یت نووح الفاو و هەڵسەنگاندین

 سێ خاڵدا
 

ەل شارس تانییە کۆنەاکن و انو دوای خوێندنەوەی ووردەاکری الفاو و دووابرە بوونەوەی 

بە ش ێوەی  ئەو داس تانە پەرتوویک دینەاکن، مرۆڤ بیی بۆ دوو پرس دەچێ.  پریس یەکەم

ئەگەرچ  کەم این زۆر  .اکن دووابرە بۆتەوەتانییە دێریینەەل تەواوی شارس   ئەفسانە

تێکەاڵوی ەلگەڵ کولتوورەاکندا بووە، کەچ  فۆرم  سەرەیک و پەایمەاکن وەک کۆپیی 

ڕووی داێب و بووبێتە هۆی ۆاکرێک کە دەێب ڕووداوێک یەکرتین. هەر ئەوەش دەبێتە ه

تانییە کۆنەاکن و دینەاکن فسانە ئاسایە، کە ەل تەواوی شارس  تانە ئەدروستبووین ئەو داس  

ە دەێب ەل پشت ئەو دووابرە بۆتەوە. بنەڕەتێک بۆ ئەوە هەیە مبانگەیەنێتە ئەو ابوەڕەی، ک

بۆ ئەو الفاوە بەدرێژایی مێژوو، نەک تییەک هەێب، کە بووبێتە سەرچاوە ئەفسانەیە ڕاس  

تکردێب، کە بە درێژایی مێژوو مرۆڤایەیت چێ بەڵکوو اکریگەرییەیک وای دروس  تەنیا ەلانو نە

 بەخۆیەوە سەرقاڵ کردێب. وەک وانەیەک بۆ پەروەردەکردن بەاکردەهێرنێ. 

 

انکرێ ە ک .داوی الفاو و گێڕانەوەیلێکدانەوەی لۆژیکییە سەابرەت بە ڕوو  پریس دووەم 

ایندۆتە، گە اینڕووداوی الفاوێب کە شارس تانییەاکن و دینەاکن دەخیەنە ڕوو. بەو ش ێوەیە

و وەک پەڕجووک بۆ تۆقاندن و تۆبەکردن وەبی  ەلبەربکرێ.ئەفسانە  ئەو ئاس تەی بەرگێک 

 خەلک  هبێرنێتەوە.
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 و هەڵومەریج ، ەل ش ێوەیەاکنتانیی این دینی شارس   گێڕانەوی بەێب ڕەچاوکردینلێرەدا 

دەبنە جێیی گومان و کە تەوژم و هێزی، و  تاین الفاوهەلس   اتەو  ،ڕووداوەکە پرۆسەی

، چونکە بکەیناین ەلسەر ەتهەڵوێس   لێرەدا وامان لێدەاک .ک  دەوڕووژێننیاری لۆژیپرس  

نگەیەیک زانستیانە دەێب ەل ڕووابەڵکوو مرۆڤ انتواێن هەروا بە ئاساین دەستبەردارییان بێب. 

و جێ ابوەردا بگەڕێنی. جا هەر بۆیە ەلو  وەاڵم  لۆژیاکنە ەوە و بەدوایتلێیان ووردببی 

ابسەدا، ەل سێ گۆشەنیگای جیاوازەوە پرس یار سەابرەت بە پرۆسەیە دەوڕووژێننی. ات 

تانییە دێرینەاکن و پەرتووکە دینییەاکن پیشان و ڕووداوە و ڕەنگدانەوەی ەل شارس  بتواننی ئە

بەپێیی لێکدانەوەی زانستیانە اتووتوێیی بکەین. هەروەها هەوڵ دەدەین  بدەین. دوواییش

یت سەرەیک مەبەس  اوازەوە تیشکیان خبەینە سەر.ئەوەندەی بکرێ بە پێیی تواان ەل الیەین جی

 لێرەدا،  بەراوردکردنێک  هەمەالیەنییە. کە ەل کۆاتیی ئەو ابسە دەگەڕینەوە سەری 

 

 

 

 خاڵ  یەکەم:   
 تاێب، تەواوی جهیان ات دۆندی چیااکین داپۆشیێب؟  تێدەچێ کە ئاو ئەوەندە هەڵس  ڕێیی ئاای  

یت ئاوی دەرای ئەوەندە ئاس  هەڵس تاین الفاوێک  گەورە. ەل ئەجنام نەاکن دەێب تابەپێیی داس   

ێب، ات دەگاتە ئەوەی دۆندی هەرە بەرزی زەوی داپۆشیبەرز بووبێتەوە کە تەواوی گۆی 

  .چیااکنیش  نقووم کردێب

 ،دینەاکین جووەلکە، کریستیان اکین الیەنگرییهەڵبەتە وەاڵم  کەساین سەر بە ڕەوتە

این الفاوەکە بە تی اتیبەیت خۆاین هەیە. ئەوان وای بۆ دەچن، ەلاکیت هەڵس  لێکدانەوە
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کێوەاکنیش نزمبوونەتەوە.  ،ەفەرماین خودا قوواڵیی دەرایاکن هەڵکشاون و بەرزبوونەتەو

  1وە.داپۆش ی  ەخت بووە و ڕووبەرەکەی بە بەرزی هەزاران مەتر ئاوێوەیە زەوی تبەم ش  

 

ستیاین و جووەلکە، پێیان وایە دەێب ووەم هەر ەلالی انوەندی دیین کری بۆچووین د

تا ئاوی ر ئاوێک  زۆری تێدابووێب، کە ئێس  ەلسەردەم  نووح دا چینە بەرزەاکین ئەمتۆسفێ

دووایی بە هۆی  .ئەمتۆسفێرە تەواوی زەوی داپۆشیێبدەرایاکن پێکدێنن، ئاوی انو ئەو 

تەاکن و ەلرینەوەی زەوی ەل ئەجنام  بوراکین بەهێزەوە ڕژابێتە نێو قوواڵیی دەرایاکن. ئەو 

گرووپ و الیەاننەی کە ابوەڕییان بەم تیورییە هەیە وای بۆ دەچن کە ابرا نێک  ئەوەندە 

)تەورات ئاوەاڵ بوونەوە ەاکین ئاسامن ەم ابریێب وەک ەل تەورات هاتووە )پەجنەربەخوڕ

 ەل شوێین جیاجیا ی جهیان  زۆربە هۆی تەقینەوەی هاواکیت بوڕاکین ((١١بڕگەی  ٧دەیق 

  2تای لێ پێکهات.واڵییەاکین زەوی و دەرایاکین ئێس  ئاوەکە داچۆڕاوەتە قو 

 

ەریکییە بۆ بۆ چووین سێیەم  الیەنە دینییەاکن بە اتیبەیت جێنێسیس کە بنکەیەیک دیین ئەم

ەوان پێیان وایە کە ئەو شاخ و کێوانە، ەلاکیت تۆژینەوە سەابرەت بە تەورات و ئینجیل. ئ

تاین الفاوەکە نەبووین، بەڵکوو وای بۆ دەچن کە ئەو چیااینە دوای الفاوی نووح هەڵس  

  .دروست بووین

  

هەیە کە بە بەڵگەوە پیشاین نایس و جیۆلۆژییەوە، وواری کەش  پۆرامنان ەل بلێکدانەوەی پس  

دەوروبەری زەویدا ئەمتۆسفیی ێوەی هەڵم ەل هەوای بە ش   ئەگەر تەواوی ئاوی کەدەدا. 

                                         

1  Epoch Time 2009 augusti 11 
2 Allt om vetenskap 2015 november 17  
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سانتیەتر ەل  (٢،٥دوو سانتیەتر ونیو )  ئاوتەنیا بەیش ئەوە دەاک ئاس یت  .تە ئاوهەیە، ببێ 

  1تەواوی ڕووی زەوی بەرزاکتەوە. 

کە بەگوێرەی تەورات ابیس دەاکت ەل ئەمتۆسفی  ەل الیەیک تر ئەگەر ئەو هەموو ئاوە

دابووێب، ئەوەندە قوڕس دەيب کە جێگای ژاین بۆ مرۆڤ و هیچ زیندەوەرێک  تر ەل سەر 

ەلگەڵ هەوا بەڕێژەی یەک  یت ئۆکسجیین بە بەراوردوی ان مێێن. ەلبەر ئەوەی ئاو ئاس زە

ەل هەوادا مرۆڤ  یس کەمرتە. بە زایدبووین ڕێژەیەیک زۆر کەم  ئاو (٣٠ەلسەر )

 . و ئۆقرەی لێدەبڕێ دەێب و هەست بە قوریس دااک هەانسەی تەنگ

یۆن مل   ٢٠یت بە زایتر ەل مژین دروستبوون ئەوەش پێویس هەڵهەوا سییەاکین مرۆڤ بۆ 

جگە ەل تەنگە نەفەیس، ئاو ەل سییەاکن کێشەی بێ سەرەڕای ئەوەساڵ کردووە ات وا بگوجنێ. 

روست دەکەن. یەکەم سییەاکن بە هیچ جۆرێک ڕێگەی ئاو تر بۆ گیانداری ووشاکین د

اندەن و بەرگری زۆر بەهێزە دژی بووین ئاو ەل هەوای هەانسەدا. ئاو سەخت هەدلەمژرێ 

 بۆیە سییەاکین مرۆڤ تواانی هەملژیین نییە.

 

ەلالیەکیرت ئێمە هەانسەدامنان دوو سەرەیە. یەکەم هەوا هەڵمژین دووەم ەلگەڵ هەانسە  

 هەڵ  دەمژین ڕێژەی ئۆکسجیین  زۆر بەرزەهەوا فڕێ دەدەین. ئەو هەوایەی کە دانەوە 

ەلش هیچ سەختییەک  .کە بە ئاساین تێرایی ەلیش مرۆڤ دەاک و هەمیش چڕی زۆرکەمە

یت ەل هەوا زاید بکرێ ئەوا، هەم ئاس ەل هەانسەدان این وەرگرتن انبیێن. ئەگەر ڕێژەی ئاو 

ڕادەبەدەر چڕتر دەێب، بۆیە هەانسەدان ئەگەر مەحاڵیش ئۆکسجنی دادەبەزێ و هەمیش ەل 

نەێب زۆر سەخت دەێب. جا بەو ڕێژەیەی کە ەل تەورات دا ابیس دەاک، ئەگەر ئەوەندە ئاو 

 .بووێب. کە دەزشاننی ژاین هەبووەەل ئەمتۆسفی دابووێب، مەحاڵە ژاین ەلسەر زەوی هە

 

                                         

1  www.smhi.se/kunskapsbanken . انوەندی فەرم  کەش نایس – سوێد  SMHI  

http://www.smhi.se/kunskapsbanken
http://www.smhi.se/kunskapsbanken
http://www.smhi.se/kunskapsbanken
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ەدار ەلسەر زیندەوەری بڕبڕ ئەو هەوایەی کە یەاکنزانس تی  ەانوەندی پێیی لێکدانەوەیبە

ئارگۆن  ٠،٩ئۆکسجنی ٪ ٢٠،٩هایدرۆژین ٪ ٨٧،١٪ :ێوەیەزەوی هەڵیدەمژێ بەم ش  

کەواتە ئەو هەوایەی کە  ٠،٠٦١دووەم ئۆکس یدی اکربۆن و گازەاکنیرت ٪ ٠،٠٣٩،٪

ەل مرۆڤ هەڵیدەمژێ، ئاوی تێدا نییە این دەگمەنە، بەڵکوو ەل هەانسەدانەوەدا هەیە. 

 بۆڕییەاکین قوڕگ تەڕدەاکتەوە.    و ئەجنام  بەرکەوتین بە شێیی انو سییەاکن 

 

جار کەمرت  ٢٣٠٠٠ەل یەک کیلۆگرام ئاودا بە بەراورد ەلگەڵ هەوا نزیکەی  ئەوە سەڕای

   1مۆلیکیویل  ئوکسجیین تێدایە

ێوەیەک ش  یەک زایتر نییە. بە هیچ تییەوە ئەوە بێجگە ەل ئەفسانەهەڵبەتە ەل ابری زانس  

انکرێ زەوی بە کێو و دۆڵ و قوواڵیی دەرایاکن وەک ئەوە واێب ەل یەک چرکەدا سوژدەاین 

  .بۆ الفاو بردێب

 

ەاکین هەر ەل انوەڕاس یت ئەوڕوپاوە بەرەو ڕۆژهەاڵت انوچ کە سەر زەوی اب ەلوەش گەڕێنی

نزم  تێدایە  ئەوەندە بەرز وبە ش ێوەیەیک گش یت تان پاکس تان و هیندس   انوچەاکینات داگاتە 

ەل کێوی سەرکەشەوە بگرە اتدەگاتە دۆڵ  هەزار بەهەزار. دەێب ابرانێک  ئەوەندە زۆر  هەر

هەزار مەتری  ٤سەر بەرزی تییەیک ئاوا گەورە بەرزباکتەوە و ەل، ات بتواێن کەش  ابریێب

این  دینەاکن ابیس دەکەن،ێوەی ش  بگرێ. کەواێب لۆژیک  رووداین الفاوێک  ەل ەلنگەر 

ەل کوێ بووە؟ کە ەل گشت گێڕانەوەاکن زێدەڕۆییەیک  ەی شارس تانییە دێرینەاکنئەفسان

ئەوەندە زۆری تێداکراوە و بێجگە ەل ئەفسانەیەیک خەایلکرد زایتر نییە. بەاڵم لێرە وازی 

یت دا بگەڕێنی، کە دواتر ەل کۆاتیی ئەو ابسە  نی بۆ ئەوەی بە دوای وەاڵم  زانس لێدێن

                                         

1   Lundquist, Anders (2016) Kan människan andas i vatten? Om våra luftvägar och lungor. Lunds 

Universitet.  
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جێیی خۆیەیت لێرەدا هەندێک بیاکری سەابرەت بە ئاوی جهیان .  1دەگەڕێنەوە سەری

 و لۆژیک  ڕووداین ئەو الفاوە خبەینە ڕوو. 

 

ەرزی ەل ڕووی کە بی زەوی ات دەگاتە دۆندی ئارارات )اب وای دابنێنی تەواوی ڕوو 

 شاێب. ربە ئاو  داپۆ  مەترە( ٥١٧٥دەرایوە 

 مەترە .  ٣٠٠٠دەرایو زەرایاکین جهیان قوواڵیی مامناوەنداین   

ڕووبەری جهیان هەموو زەرایاکن، ووشاکین، کشوەرەاکن لێکدەینەوە قوواڵیی مام   

 مەترە.  ٨٤٠انوەنداین 

هەزار  ١٠٠ملیۆن و  ٥١٠سەرجەم  ڕووبەری جهیان بە تێکڕایی ئاو و ووشاکیی  

 .کیلۆمەتری چوارگۆشەییە

 ٤٥٠ملیۆن  ٣٦٠ڕووبەری جهیاین داپۆش یووە، کە دەاکتە نزیکەی  ٧١ەل سەدا دەرای  

 هەزار کیلۆمەتری  چوارگۆشەیی. 

ملیۆن  ١٤٩کەچ  زەوی ووشاکین کە ەلسەر ڕووی دەرای بەرزترە ڕووبەرەکەی تەنیا  

ملیارد  ١،١قەوارەی تەواوی دەرایو زەرایاکن نزیکەی  .کیلۆمەتری چوارگۆشەییە

 ەش پاڵوە کیلۆمەتری ش

تە بۆ داپۆشیین ڕووبەری زەوی ووشاکین ات دەگاتە دۆندی قەوارەی ئەو ئاوەی کە پێویس  

پالوە. ئەوەش ەل دوو بەرامبەری ئاوی گشت ملیارد کیلۆمەتری شەش   ٢،٥ارارات ئ

  2زەرایاکن زایترە.

                                         

1 McLise, Daniel How Works 2016 may 26 
2 Myt möter fakta. Kosmiska2010)  –Nurmi, Seppo (2007  



   

99   
   

ئارارات پۆاتمیای ات دۆندی میسۆ  بووە، و تەنیا دۆڵ انوچەییالفاوێک   اب بڵێنی ئەو الفاوە

یوە، وەک چۆن سۆمەرییەاکن تۆماراین  کردووە. ئەوساش دەێب زەراییەک بەاتڵ داپۆش  

ەلسەر چیا  بتواێن بۆ ماوەی چەند هەفتەیەک اتاک. سەرەڕای ئەوە ئەو ئاوە بەس نییە 

 .ە لێرەوە بۆ خوێنەر بەجێ دێڵنیئیرت ئەو پرس 1مابێتەوە.

                                            

 

 

 خاڵ  دووەم  
 یت نووح و تەوژم  الفاوەکەیە.  هاوسەنگ  کەش  

بەر تەوژم  ابراین بە خوڕ و یت نووح تواین ەلای بە پێیی ایسای فزیای، چۆن کەش ئا

 زەوی خۆی ڕابگرێ؟ سەر تاین ئاوی سەرچاوەاکین هەڵس  

یت نووح ەلو هەڵوێس تەکردنە. ئەویش هاوسەنگ  کەش رسە بەڕای من زایتر جێگای ئەو پ

چل ابران  ، دەیب١٢بڕگەی  ٧دەیق  تەورات بە پێیی جێگای پرس یارە.فاوە بە هێزەدا ال

ڕۆژ ەلسەر  ١٥٠بەخوڕ ابریێب. دوای ئەوەش کەش یت نووح ماوەی  شەو و چل ڕۆژ

ەخوڕی ئاسامن و . ابراین ب(٣بڕگەی  ٨)تەورات دەیق  تەوەبێ ێب ئاماجن سوورا ئەو ئاوە

الفاوێک  ئەوەندە بە تەوژم  هەڵقواڵین ەلڕادە بەدەری سەرچاوەاکین تەواوی جهیان، دەیب 

تکردێب کە هیچ تەێن ئەگەر زۆریش قوڕس و فراوان بوويب نەیتوانیووە هاوسەنگ  دروس  

 .خۆی ڕابگرێ

  

                                         

1 Nurmi, Seppo (2007 – 2010) Myt möter fakta. Kosmiska  
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دەکرێ، کە سەقامگیی هەر ەل قواتخبانەی بنەڕەتییەوە، ەل وانەی فزیای، قواتیب فێری ئەوە 

یت ەل نێوان چەیق قوڕسایی و هێیل س تووین انوەڕاس  تەن بەسرتاوەتەوە، بە هاوسەنگ 

تەن. ئەو دوو فاکتەرە ەل هەر تەنیکدا پێکەوە دەتوانن هاوسەنگ  و سەقامگیی تەنەکە 

یت نووح ئەوەندە بەهێز و پتەو دا، چۆن کەش  ڕابگرن. ەل ابو وبۆراین الفاوێک  وا مەزن

بگرێ. خۆ ئەگەر الربوونەوەی  ووە کە بەرگەی ئەو هەموو الفاوە، ەلو ماوە دورودرێژەداب

رسایی دەربچێ، ەل چەیق ق ەکە بگاتە ئەو پەلیەی ،کە هێیل س تووین تەن )کەش یت(تییکەش  

(. الربوونەوەی ١٦)بڕوانە وێنەی تییەکەش تێکدەچێ و وەردەگەڕێ ئەوا هاوسەنگ  کەش  

زانیین زایتر بە سەدان وێنە ەل  ەل چەیق قوڕسایی دەربچ . بۆ انێب بەپێیی ایسای فزیای

ئینتەرنێت هەیە، کە چۆن کەش یت هاوسەنگ  خۆی ەلدەست دەدات، و دەبێتە هۆی 

تییەکەی وەڕ نییە کەش  (.  بەپێیی لۆژیک جێگای اب١٧) بڕوانە وێنەی اکرەسایت نەخوازراو 

فاوە توندو تژیە هاوسەنگ  خۆی ەلسەر ئەو ال نووح توانیبێیت ئەو ماوە دوور و درێژ

ئەو الفاوە گەورەیە بەىێ گرفت  و خێرایی بەهێزهەروەها بتواێن ەلبەر شەپۆیل  ڕابگرێ.

 مبێنێتەوە.

  

 

تەورات ەلسەر ئاوێک  بە تەوژم کە زەوی و ئاسامین کەشتیی نووح بە پێیی گێڕانەوەی 

تێکگژاندووە، سووڕاوەتەوە.  خۆدی تەورات دەڵێ چل شەو و چل ڕۆژ ێب ئاماجن ەلسەر 

 بە تەوژم. ئاو دەسووڕایەوە. ئاو جێگی نییە بەاتیبەیت ئاوی زۆر

 ١٦وێنەی 

دەرچووین هێیل س تووین انوەڕاس یت 

تەن ەل چەیق  قوڕسایی. بەراوردێک  

 بکە. ٣و  ١نێوان وێنەی 
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گشت ئامارەاکین کەش تڕیاین ئاماژە بەوە دەکەن، کە بە سەدان اکرەسات ەل کەش تڕیاین 

 سااڵنە ڕوودەدەن و ات ئێس تایش ەلگەڵ داێب بە دەاین کەش یت ەلبەر ابو وبۆڕان

سەرەونگوون دەبن.  بەگوێرەی ئەو زانیاراینەی کە ەلبەر دەس تدان ئەو کەش تییەی ەل 

تواانیەی تێدانییە، کە بەرگەی کەش و هەوایەیک ئەو  1سەر کێوی ئارارات دۆزراوەتەوە.

 ەلو جۆرە بگرێ.

 

دەێب پێوانەکەی بەم ش ێوەیەێب:  بەپێیی تەورات و ڕەوتە دینییەاکن کە پێشرت ابسکرا.

واتە  مەتر.  ١٣مەتر و بەرزی  ٢٢مەتر، پاین )بەریین(  ١٣١درێژی کەش تییەکە 

بووە.  )چوارگۆشەیی( مەتری دووجا ٢٨٨٢تەواوی ڕووبەی کەش تییەکەی نووح دەاکتە 

                                         

اکرەساتەاکین تری رسووش یت هەر ڕۆژە کەش یت زۆر ابشرت و بە تەکنیکی نوێرت توویش نقووم بوون  ەلم ڕۆژگارەدا، بەهۆی الفاو و 1

 این تێکشاکن دەبن.

 ١٧وێنەی 

یت بەپێیی ایسای فزیای اکێت کەش 

هاوسەنگ  ەلدەست دەدا . )ئەو 

یە ڕۆس ێال نییە بەڵکوو تەنیا کەشت 

وەک منوونە بۆ ڕوونکردنەوە 

 دانراوە(. 
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مەتر بووە ەل دوو هنۆم پێک هاتووە، جا ئەو دوو هنۆمە تەویەلیەیک  ١٣کە بەرزییەکەیش 

ورە و بەرزە این ئەمباری پڕە ەل دانەوێڵە و خواردن بە هیچ ش ێوەیەک ابس انکرێ.  گە

 ،بۆ دڵنیا بوون ەلو اکرە ابشرتین ڕێگا وابوو کە کەش تییەیک بە ئەندازەی کەش یت نووح

وەک چۆن ەل تەورات ابسکراوە بدۆزرێتەوە. ئەوەش بۆ ئەوەی بتوانرێ بەراوردێک  

ی بە و کەش یت بەو ش ێوەیە خباتە ڕوو، کە خوێنەر خۆ وای پێبکرێ، ات دمیەین الفاو

 ئاساین ئەجنامگیی باک.

دوای گەڕاین زۆر، نزیکرتین کەش یت کە ەل ئەندازەی کەش یت نووح نزیکێب، کەش تییەک 

نێوان وواڵیت سوێد و دوورگەی گۆتالند هاتوچۆ دەاکت. و سەر بە کۆمپانیای  بوو، ەل

 (. ١٨یە )بڕوانە وێنەی ژمارە -ڤایکینگ  سوێدییە انوی م/س ڕۆس ێلال

 

 

 
M/S Rosella                                                       ١٨:  وێنەی 

  ١٣٦،١١درێژی 

 مەتر ٢٤،٢٤پاین 

 ئوتومبێل هەڵدەگرێ ٣٤٠کەس و  ١٨٠٠هنۆم  ٨بریتییە ەل  تییەئەو کەش  

 

تییەکەی نووح وەک ەلگەڵ کەش  ازەی هەبوو کە بتوانرێ ێلەل نزیکرتین ئەندكەشتیی ڕۆس  

ێلەل هەر جارێک ڕەشەاب و ڕۆس  یت م،س ات ابیس دەاکت بەراورد بکرێ. کەش تەور

ێت. ئەویش ەلبەر ئەوەی دەزانن سەرەڕای ەر دەوەس بوورانیک  توند هەڵباک ئەوا ەل بەند

مۆدێرنترین  هەرچەندەئەو قوڕساییەی ەلسەرییەیت ئەو ڕەشەاب توندانە هاوسەنگ  تێکدەدا. 
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ەل  دوو جار تاو ڕاداری هتد .... تێدایە اتئێس   مۆتۆرو هەموو ئامێرێک  ئاگادارکردنەوە

یت دەرایی بەلتیک تویش گرفیت ان انوەڕاس ەلبەر تەوژم  اب ەل  ٢٠١٣و  ٢٠٠٩ساڵ  

  1)مەی دەی( بۆ ایرمەیت   کردووە هاواری( ١٨هاوسەنگ  بووە و )بڕوانە وێنەی 

 

تییەی گوایە نووح پێیی ین بۆی دەردەکەوێ کە ئەو کەش  ئاسابە بەراوردێک خوێنەر بە 

. بەپێی  لۆژیک  بەسەر الفاوی اتوان کەوتووە و دوایی ەلسەر دۆندی ئارارات چەقیوە

 اتیی کە تەنیا ەل دار وتییەیک وا سەرە. انکرێ کەش  انتواێن برگەی ئەو هەڵومەرجە بگرێ

و تژیانەی گرتێب  ۆەل بەهێزتکراێب و بەرگەی ئەو هەموو تەوژم  شەپجەو دروس   چەرم و

 تانە ئەفسانەییەاکن دەیگێڕنەوە ڕوویداێب. کە بە پێیی داس  

   

 

  

 خاڵ  سێیەم 
 تییەکە و قوڕیس ئەو ابرەی کە هەڵ  گرتووە. کەش   گەورەیی

تەی خۆی ئەو هەموو بوونەوەر و کەرەس   یت نووح بەو قەابرەیئاای دەگوجنێ کەش  

 ژاینیاین هەڵگرتێب؟  

ییەکەی ەلوەدایە، بەپێیی گرنگ  کەمرت نییە ەلخاڵەاکین تر. بەالی منەوە گرنگ ئەو خاڵە 

این هەر انوێک  تری ڕزگارکەر جا نووح دەێب   اببیل و دینە ئیرباهیییەاکن،تانەاکینداس  

تییەکەی کردێب. ئێمە ک جووتێک  نی و مێیی سوواری کەش  ەل هەر بوونەوەرێ .هەێب

تییەک هیان ئەوەندە زۆرن کە ەل هیچ کەش   سەاتسەری جدەزاننی کە بوونەوەری جیاجیا ەل

 جێگااین انبێتەوە.

                                         

1 1980.html-g.se/rosellawww.faktaomfarty    Fakta om Fartyg 

http://www.faktaomfartyg.se/rosella-1980.html
http://www.faktaomfartyg.se/rosella-1980.html
http://www.faktaomfartyg.se/rosella-1980.html
http://www.faktaomfartyg.se/rosella-1980.html
http://www.faktaomfartyg.se/rosella-1980.html
http://www.faktaomfartyg.se/rosella-1980.html
http://www.faktaomfartyg.se/rosella-1980.html
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هەزار دادەێن و دەنووسێ کە یەک ەلسەر سێیی کە  ١٦انوەندی جێنێسیس ژمارەاین بە  

شتیەکەی پێی پڕکراوەتەوە. بەپێیی تەورات خودا ئەوەندە تووڕە بووە یەک یەک انوی 

ین گیانداری چوارپێی، خشۆک، قڕژانگ، بوونەوەرەاکین هێناوە مرۆڤ، گشت جۆرەاک

 .راپەی مرۆڤ زسای تەواوی زەوی بداابڵندە ... هتد. چونکە دەیەوێ ەلسەر خ

هەرچەندە ڕێیی تێناچ  تەنیا ئەو ژمارەیە ێب کە انوەندی جێنێسیس دایری کردووە  

هەزار بوونەوەرە هەردوو ڕەگەزن )نێر و  ١٦،سەرەڕای ئەوەش نە نوورساوە کە ئەو 

یەک ەلسەر سێیی کە اناک هەڵبەتە ئەوەش دایرهەزارە.  ١٦. این ەل هەر ڕەگەزەی (مێ

 این هەردوو هنۆم تەنیا یەک هنۆم بۆ ئەو گیاندارانە تەرخانکراوە.  چەندە.یت تەواوی کەش 

 تەمە و جێیی ابوڕ نییە.  دە ەل هەردوو ابرەکەدا ئەس  هەرچەن

تەاکن انیەتەوە سەریەک. بۆ؟ بۆ بکەین ش   بە ش ێوەیەیک سەرپێیانە ووردبوونەوەیەیکئەگەر 

کیلۆ واتە  ١٠،٨٦٦بۆ منوونە فیل بە پێیی مالپەڕی فاکتە بە زماین سوێدی کێش  دەگاتە 

ئەوە بگرە بە هەزاران  1کیلۆ ١٩٠٠ات  ١١٠٠تەن. زورافە کێش  دەگاتە  نێوان  ١١نزیک  

ە کەرکەدەن، مامووت تر کەم این زۆر قورساییەیک گەورەاین هەیە بۆ منوون بوونەوەری

 ،گامێش، ئەسپ و ...هتد. 

پرسەکە ەلوەدایە ئەو هەموو هەزاران بوونەوەرە چۆن ەل ڕووبەری یەک ەلسەر سێیی 

مەتری دووجا جێگای دەبێتەوە. ئەوا قورسییەکەیش هەر انڵێم چونکە دووابرە  ٢٨٨٢

 دەێب بگەڕێمەوە ایسا فزیایییەکە. 

ابرەوە و فراواین رووبەری دەێب ەلگەڵ  هەموو ویت بەهاوکێشەی نێوان قوڕسایی کەش 

هەمیشە دژ بەیەکن، ئەوەش ەل سیس تەم   یەک بێتەوە. چونکە وەک ایسایەیک نەگۆڕ

تییەک دەتواین چەند هەڵبگرێ، زۆریش بە این جوان دایرکراوە، کە هەر کەش  تڕی کەش  

                                         

1  Fakta om djur 
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ەربەست بۆ ەلگەڵداێب دەبێتە بتایش دەکەن. ئەوەش کێشەیەکە کە ات ئێس  توندی پەیڕەوی 

زۆر سەختە چونکە بە ایسا دایرکراوە، بەاڵم ەل اکروابری  ش تڕیاین و چارەسەری کەش  

 ڕۆژانە هەمیشە کێشەیە.

ردێن، زۆراین ەل ایواین بەاکتییانەی سەدان ساڵە ەل دەرۆ ئەو کەش  بە هەرحاڵ خ 

یت، ای ئەوەش هەر ساڵێک بە سەدان کەش تییەکەی نووح گەورەترن. سەڕ کەش  

  .کرێاکر و ڕێبوار ... دەبنە خۆرایک دەرایدەرایوان، 

ەل گێڕانەوەی  بۆ بووین لۆژیکئەو سێ خاڵە هەر یەکیان بە تەنیا این پێکەوە گرفیت گەورە 

 داس تاین الفاوی نووح دروست دەکەن. 

و هەموو دین  ئینجیل و قوڕئان ت و یت تەوراوەش وامان لێدەاک، گومان ەل دروس هەر ئە

ندراوە کە یت سەملێ خاڵ  سەرەوە ەل بواری زانس  هەرسێبە پێی  . بکەین و ئەفسانەاکندا

 تەمە.بووین ڕووداوێک  ەلم ش ێوەیە ئەس  
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 بەیش شەشەم
 پریس الفاو و بەراوردێک ەل نێوان دین و زانست

  

تبوون بە مێژووی دروس ەل جێگای خۆیەیت بەراوردێک ەلنێوان دین و زانست، سەابرەت 

. بکەین ی اتوانڕووداوی الفاو هەڵسەنگاندنێک بۆئەوسا  .و پەرەسەندین جهیان بەکەین

مێژوویی رسووشت و پەرسەندین  سەابرەت بەنێک بەدواداچوو ڕێ خۆشکەرێب بۆات 

ە، ات ئەو بەراوردە بە ش ێوەیەیک ینەور ەلوە دەێب ئالنرتەتیڤ  تر بدۆز. بەاڵم بەڕووداوەاکین

بەڵگەاکن بەپێیی لۆژیک و زانستیانە هەڵسەنگێین.  .ابیس ەلسەر بکرێبنەڕەیت و اببەتییانە 

و کەش یت نووح دەێب ئەو بەراوردە ەل  ی اتوانەلو اببەتەی ئێمەشدا سەابرەت بە الفاو

 بە پیۆزی دەزاێن یشئینجیل  ەی دین کە تەورات ابیس دەاکت ونێوان ەل الیەک ئەو بەڵگان

ەلالیەیک تریش لێتۆژینەوە زانس تییەاکین جیۆلۆژی و  کردۆتەوە. دووابرەیو قورئان 

شوێنەوارانیس و زەرایانیس کە ەل سێ الیەنەوە دەرئەجنامەاکین یەکرتی پشڕتاست 

 بەرفراواین ڕووداوەکە ببیننی. ەل گۆشەنیگای جیاواز دمیەین  ئەوسا دەتوایننەوە. دەکە

 ە دەتواننی بگەینە دەرئەجنامێک  بنڕب و هەمەالیەن.دوای ئەو

 

کە انوەندە دینییەاکن بە پێیی تەورات وەک بەڵگەی حاشا  ،اب ەلو بەڵگانەوە دەس تپێبکەین

 رەنگدانەوەاین ەل سووڕەتەاکین قوڕئانیش دا هەیە. چۆن دواتریش  .خراونەتە ڕووهەڵنەگر 

 

تەمەین ، ڕووداوەاکین انو تەورات تۆژینەوە ەلبەپێیی لێکدانەوانەی بنکەی جێنێسیس بۆ 

بە ش ێوەی خش تە )بڕوانە ئەو خش تەی ەل اکیت ئەفراندنییەوە واتە ساڵ  )سفر( هەر جهیان

  خوارەوە( لێکدانەوەی بۆ کردووە.
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و اکتەوە هەژماردەکرێ، کە ەل خوارەوە. ەیلیس ت ئەو ریەک ەل پیاوساالرەاکین انوهە هەڵبەتە تەمەین

نداڵ هاتووە ابوک م  ، نەک درێژایی تەمەین. ەلبەر ئەوەی اکیتەبوو  منداڵ ابوک. واتەبووەتە 

  یت کوڕە گەورەکە کردووە. ئیرت خۆیش دوا تەمەین بە هێمین ژایوە. اکروابری ڕادەس 

   ڕووداو ساڵ  تێکڕای ژایین 

 خودا جهیاین ئەفراند    سفر   

 مسییث بووساڵ  ١٣٠تە گەیش  ئادەم تەمەین  ١٣٠  ژای  ساڵ ٩٣٠ئادەم 

 ئێنویش بووساڵ  ١٠٥مسیث کوڕی ئادەم تەمەین گەیش  تە  ٢٣٥  ساڵ ژای  ٩١٢مسیت 

 قیناین بووساڵ  ٩٠ئێنۆش کۆڕی مسیث تەمەین گەیش تە  ٣٢٥  ساڵ ژای  ٩٠٥ئێنوش 

 مەحەاللێیل بووساڵ  ٧٠کوڕی ئێنۆش تەمەین گەیش تە قینان   ٣٩٥  ساڵ ژای  ٩١٠کەنعان 

 ژێدەری بووساڵ  ٦٥تەمەین گەیش تە  قینانمەحەاللێل کوڕی  ٤٦٠  ساڵ ژای  ٨٩٥مەحەاللیل 

 ئێنویخ بووساڵ  ١٦٢ژێدەر کوڕی مەحەاللێل تەمەین گەیش تە  ٦٢٢  ساڵ ژای  ٩٦٢ژێدەر  

 مێتوس یالیح بووساڵ  ٦٥ئێنۆخ کوڕی ژێدەر تەمەین گەیش تە  ٦٨٧  ساڵ ژای  ٣٦٥ئینوخ 

 المێخ  بووساڵ  ١٨٧ێالح کوڕی ئێنۆخ تەمەین گەیش تە مێتوس   ٨٧٤  ساڵ ژای  ٩٦٩ێالخ مێتوس  

 نوویح بووساڵ  ١٨٢ێالح تەمەین گەیش تە المێخ کوڕی مێتوس    ١٠٥٦ ساڵ ژای  ٧٧٧المێخ 

دابوو کە الفاوی اتوان   ساڵ ٦٠٠نووح کوڕی المێخ ەل تەمەین   ١٦٥٦ ساڵ ژای  ٩٥٠نووح 

 تا هەڵس  

هەبوون بەانوی سام، حام و جافێت. ساڵ  سێ کوری ٥٠٠ەل تەمەین نووح    

       

یت دروست کرد، بە پێیی تەورات جهیان تەمەین وح ەلسەر فەرماین خودا کەش اکیت نو 

ساڵ بووە. هەر هەمان سەرچاوە زایتر ڕووین دەاکتەوە و هەندێک ژمێرایری تر  ١٦٥٦

ساڵ پێش زاین بووە بۆیە وای  ٢٣٤٨دەداتە دەست و پێیی وایە مێژووی الفاو 

 لێکدەداتەوە: 

 ٤٠٠٤ساڵ. بەپێی  سەرچاوە دینییەاکن دەێب زەوی  ٤٠٠٤دەاکتە  ٢٣٤٨+  ١٦٥٦

کۆ بکەینەوە. ئەوا تەمەین  ٢٠١٧ئەفرێندراێب. جا ئەگەر ئەو ژمارەیە ەلگەڵ  زساڵ پ.
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ساڵ بەر ەل ئێس تا  ٤٣٦٥ساڵ و بە هەمان ش ێوە دەێب الفاوەکەش  ٦٠٢١زەوی دەبێتە 

  1ڕوویداێب.

                                          

نا دەزاننی ئاش  زانس تیش دابگرین. وەک شتێک  تنی و سەر بە ماڵ  اب لێرە هەندێک بوەس  

زانس یت ەل بوارە جۆراوجۆرەاکن ژای وایکردووە، لێتۆژینەوەی کە پێشکەوتین تەکنۆلۆ 

تەوە و بەلگەش اکساخ تە شاراوەاکنکە دەتواێن زۆر بە ووردی ش   ەیس تئائەو تۆتە گەیش  

سەرێک ەل  ێب، اب پێکەوە ەلم نووسینە انبێتەوە. هە رچۆنێکبۆ ئەوە زۆرە، کە جێگااین 

 جێگای مامتنەن.  ەوتە دینییەاکن ات چەندلێکدانەوەی زانستیانە بدەین بۆ ئەوەی بزاننی ڕ

 

پێی داوە و  دەژین و نەوە دوای نەوە پەرەمان یگۆی ئەو زەوییەی کە ئێمە ەلسەر

تاین و ئەو کێوە سەرسەختانە کەوی ێڕەوارەوە بکەینە شارس  یت ل توانیومانە ەل رسووش 

ێوەیەک انچێتە خانەی لۆژیک ین ەلسەر بنیات بنێنی. بە هیچ ش  بکەین و ژاینیێک  مۆدێر

ئەوەاین سەملاندووە  ،ساڵ بێت. بەڵکوو لێتۆژینەوەاکن بە مامتنەوە ٦٠٢١ەنیا کە تەمەین ت

  .ملیارد ساڵە ٤،٦ زەویکە تەمەین گۆی 

 

 ،بە هۆی پڕۆسەی پەرەسەندین بەردەوام  جیۆلۆژی و گۆڕاین تۆپۆگرایف ڕووی زەوی

وەیەیک ینەبەدیکردین توێژە هەرە کۆنەاکین ەل زۆر جێگا دەگمەنە. هەر بۆیە دوای لێتۆژ

ۆزرابێتەوە، دەکەوێتە تا دین توێژی بەردیین زەوی کە اتئێس  رت کۆن ،سەراتسەری دەرکەوت

 ٤،٢٨ەل  ابکووری کەنەدا، ئەو توێژە بەردە تەمەین دەگاتە  رۆژهەاڵیت )هیوسنت الی(

   2ملیارد ساڵ.

                                         

1  Wright, David (2012) The Timeline for the Flood. Answers in Genesis 2012 mars 09  
2December 01  –Forskning och Framsteg 2008    لێتۆژینەوەی زانس تییە ەل سوێد.  ێک لێتۆژینەوە و پێشکەوتن / گۆڤار 
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ا هەیە ، هەرچەندە مێژووێک  ئاڵۆزی ەل پەیکەری دروستبووین دکیشوەری ئەوروپاشەل 

ات ئێس تا کە هەرە کۆین زەوی سەختە، بەاڵم ئەوەی  یو زۆر جار دۆزینەوەی توێژ

هەاڵیت فینەلندا و ەل بەیش کۆنرتین چیااکن دەکەونە ابکوور و ڕۆژ  ،و سەملێندراوە زانراوە

ملیارد  ٣ات  ٢،٥یاش نیچە دوورگەی کۆال و اکرلێن کە تەمەنیان دەگاتە نێوان ڕووس  

  1ساڵ.

 

بۆی دەردەکەوێ کە دین  دەاکت. لێکدانەوەیەئەو دوو  رجنەوە بی ەلبە سەمرۆڤ اکێت 

و زانست زۆر لێک دوورن. دوورییەکەش دەگەڕێتەوە بۆ ش ێوەی جهیانبینییان. زانست 

بە ش ێوەیەیک قووڵ و ڕایلیس تانە، ووردەاکرییەاکین ئەفراندن و پەرەسەندین رسووشت 

دایردەاکت. بەرامبەر بەوە دین ەل گۆشەنیگایەیک چەقبەس تووی هەزاران ساڵ ەلمەوبەر، 

بنەڕەتدا سەرچاوەی ەل ئەفسانە دءرینەاکن گرتووە. دوای ئەوە هەندێ ش ێوەی کە ەل 

                                                            دەربڕیین گۆڕاناکری تێداکراوە. 

و  دەبنە بنەڕەت بۆ جیاوازی هەڵوێست ئەو دوو جهیانبینییەش بە ش ێوەیەیک لێڕباوانە،

کەس ێک  زانس تاکر و کەس ێک  دیین.لێکدانەوە ەل نێوان   

 

 

 

 

                                         

1Nationalencyklopedin      ئینس ێلکۆپێدایی نیش امتین / سوێدی 
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 بەیش حەوتەم
 

 یای چبووکەوی ەل انوەڕاس یت ئاس یا و ئاس  توێژەاکین ز. ١
 

یای زەوی کە دەکەونە ابکووری هیندوس تان و پاکس تان ات ئاس   دروستبووین ئەو توێژانەی

ئەو توێژە زەواینە،  .و ڕووس یا فینەلندا ،توێژەاکین کەنەدا زۆر کەمرتە ەل تەمەنیان ووک.چب

تایش ەلگەڵ داێب، هەر ەل گەشەکردن دان. ئەوەش وای کردووە تۆپۆگرافیای زەوی ات ئێس  

 ابن.ەل گۆڕاین بەردەوام دهەمیشە ەلو انوچانە 

 

ا و ئەوڕوپا، بەاڵم یملیۆن ساڵ هیندوس تان دوورگەیەیک جیا بووە ەل ئاس   ٥٠بەر ەل  

ێک کیشوەی ئەڕۆئاس یا نەک تەنیا بوتە بەش  کەوتین ەلگەڵ  ریەکو بە بەهۆی جووالن

ی تا بەرزترین لووتکەەر ەل کێوەاکین هامیالای کە ئێس  لێیی، بەڵکوو ئەو زجنیە چیااینەی، ه

یای چبووک، دەستیان بە تان ات ئاس  ەاکتە ابکووری پاکس تان و ئەفغانس  جهیانن ات د

ت بوون. بەو پێیەش دەرئەجنام  ئەو بەریەککەوتنە چیااکن دروسدوروستبوون کردووەو. 

تاش ، بەپێیی لێتۆژینەوەی زانس یت ات ئێس  دەێبملیۆن ساڵ  ٥٠ نزیکەی هامیالای تەمەین

 میلیەتر بەرزتر دەبێتەوە.  ٥٠و هەر ساڵە بەردەوامن هەر ەل پەرسەندن 

  

ئەوەش ئەوە دەردەخا کە ئەو انوچانەی هامیالایو هیند و چنی ات دەگاتە تورکیا هەمیشە 

یت اکریگەری ەلسەری هەیە. هۆیەکەی مەەلرزە و اکرەسایت تری رسووش بووبۆراکن، 

 بە ش ێوەیەکدەگەڕێتەوە بۆ جووالن و چااڵیک قوواڵیی انیخ زەوی ئەو انوچانە. 
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بەردەوام  وایکردووە هەمیشە تۆپۆگرافیای انوچەکە ەل گۆڕانداێب. ئەوەش اکریگەری 

  1. نوێدەبێتەوە ەل گۆڕاندایە و و هەمیشە ەلسەر توێژەاکین زەوی ئەو  انوچانە هەیە

 یتتەورات ابیس دەاکت اکیت ئاو نیش تۆتەوە. کەش  تیش، وەکسەابرەت بە چیای ئارارا

زۆر ەل تەمەین چیااکین تری انوچەکە  ت ەلنگەری گرتووە. تەمەینەلسەر چیای ئارارا نووح

 ٢،٦)کەمرتە. بە پێیی لێتۆژینەوەی جیۆلۆژی، دروستبووین ئارارات دەگەڕێتەوە بۆ 

 2واتە چایخ چوارەم )چوارین(و شەش سەد هەزار ساڵ ەلمەو بەر.  دوو ملیۆن (ملیۆن

ەر ، کە ەل ئەجنام  تەقینەوەی بوڕاکنێک دروست بووە. دوای ئەوەش ئەو بوڕاکنە ه

  . 3چااڵک بوو انو بەانو جارێک  تر تەقیوەتەوە

 

. ئەوەندە بەهێزبووە، کە چیای تەقیوەتەوە ١٨٤٠ساڵ   ینوبوڕاکن ەل مانگ  ژ  دواترین

 ێوەیەک لێک ئەگەر بە هەر ش   4بە دۆڵ  جەهەننەم انو براوە.ئارارات و دەوروبەری 

کەش تییەک بدۆزرێتەوە،  چیایە ەلسەر ئەون زانس یت، ئەوا ڕێیی تێناچێ دیین ایجا دەینەوە 

نێوان ەل  بە پێیی بەڵگەی جیۆلۆژی چونکەکە چەند هەزار ساڵ ەلمەو بەر ەلنگەری گرتێب. 

 . ئەو بوڕاکاننەتەوەچیای ئارارت تەقیونە گەورە ەل پ.ز بوڕاکێن ٢٤٠٠- ٢٥٠٠سااڵین 

انکرێ جێیی  . هەر بۆیە5ێوەی چیاکە هەبووەەلسەر گۆڕاین ش   نگەرییەیک گەورەایاکری

 تییە ەلو بوڕاکنەو بوڕاکنەاکین دواتر هەر بە سایخ مابێتەوە.  ابوەڕیب، ئەو کەش  

ئارارات ەل ئەجنام  بوڕاکن دروست بووە دەێب خۆڵ و بەردی برییت ێب ەل ەل الیەیک تر 

 پەیدا دەبن بریتنی ماگام، ئەو بەردانەی ەل ئەجنام  تەقینەوەی بوڕاکن و دروستبووین ماگام

                                         

1 Allt om vetenskap 2015 – Maj - 
 Quanternaryچایخ چوارەم این چوارین     2
3Nationalencyklopedin     سوێدی  -دایی نیش امتین ێئینسلکۆپ 
4 Encyckolpaedia Iranica 
5 Siebert L et al (2010) Volcaneces in the world. 3rd ed. Universty of California press. 
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داسیت، کۆمەتیت، پومیس  ید،یداین،  ئەندێس  ، ئۆبس  ابزالت )مەڕمەڕی ڕەش(ەل، 

. یەانوچە شاخەاکین ئەو تومخ  ئاساینی ەل ئەو تومخە بەردانەش  1و  ریۆلیت. )پەردەپێی(

سەردەمانە  شوێنەوارانیس ەلو بە پێیی لێکدانەوەی مێژوویو انکرێ پاشاموەی کەش یت بن. 

ست دەکرا. کەواتە دار و چەرم  کەش یت نووح دەبێتە دا کەش یت ەل دار این چەرم درو

ئەجنام  اکرەلیەکردین دار و چەرم ەلگەڵ ئەو اکنزااینەی ەل  ئەوەشفوس یل نەک بەرد، 

 زەوی ئەو انوچەیەدان، فوس یل دروست دەاک، نەک بەرد، بە اتیبەیت بەردی بوڕاکین. 

 

ئەگەرچ  ئارارات بە بەراورد ەل گەڵ دروستبووین چیااکین تری انوچەکە تەمەین زۆر 

 کەمرتە، کەچ  ەلوە دوورە کە  پاش الفاوەکەی نووح دروست بووێب. 

یەنە دینییەاکن اب لێرەدا ئاوڕێک بدەینەوە وهەندێک لێکدانەوەی بەراورداکرییانە بۆ ال

چرکەساتەی  وساڵە. واتە ەل ٦٠٢١وی جهیان تەواوی مێژوچووین ئەوان بکەین، کە بە بۆ 

تاین ئێمە بەو هەموو پێشکەوتنە شارس   .تام گەردیەلی ئەفراندین زەوی اتئێس  کە یەکە

یت کە ر ئەوەش بە پێیی لێکدانەوەی زانس کولتووری و کۆمەاڵیەتییەوە دەگرێتەوە. بەرامبە

ە ئەوەیە مێنێتەوملیارد ساڵ. ئەوەی لێرە دە ٤،٦دروستبووین جهیان دەگەڕێتەوە بۆ 

 هەیە  این ئەفسانە. ات بڕایری خۆی بدا. خوێنەر ابوەڕی بە زانست 

   

                                                         

                   

 

 

                                         

1 Geologia – Finland  



   

113   
   

 

 تەمەین ڕەچەڵەیک مرۆڤ. ٢
 

کە یەکسانە بە تەمەین ئەفراندین جهیان  سەرچاوە دینییەاکن تەمەین مرۆڤ )ئادەم(بە پێیی 

 ، ئەوە ڕەتدەاکتەوە. یتزانس  لێکدانەوەی. کەچ  ساڵ ٦٠٢١دەاکتە پێش

 ڕەچەڵەیک مرۆڤ و پەیدابووین ابو و ابپیامنان لێتۆژینەوەی زانس یت دەمێکە توانیویەیت

یت ملیۆن ساڵ دەس  ٢٠ بەر ەلپرۆسەی رسووشت بۆ پەرەسەندین مرۆڤ  دایرباک.

جیابوونەوەی مرۆڤ ەل تا لیۆن ساڵ بەر ەل ئێس  وە. و ەل دەوەرو بەری پێنج م پێکردو 

وار دوای نیو ملیۆن ساڵ واتە چ .(١٩دەس یت پێکرد )بڕوانە وێنەی  )مەمیون( پانزی ش  

خۆ پەرەی تا مرۆڤ بە تەواوی ەل مەمیوون دابڕا و سەربەملیۆن و نیوو ساڵ بەر ەل ئێس  

 سەند. 

 

هوش یاری مرۆڤ بەردەوام بووە و پیێ بە پیێ توانیویە بەرەنگاری ەلوە بەدوا پەرەسەندین 

رسووشت ببێتەوە. بەر ەل دوو ملیۆن ساڵ ەلمەوبەر تواین کەرەس تەی اکرکردن دروستباک 

و ئەوەش نیشانەیەیک دایرە بۆ ئەوەی مرۆڤ هوش یاری ئەوەی هەبووە کە بتواێن 

نیگارانەی انو ئەشکەوت کە بەپێیی لێکۆڵینەوەی تر ئەو نەخش و  1رسووشت رام باک .

کە  دەسەملێێن. ئەوە 2هەزار ساڵ ەلمەوبەر ٣٠مرۆڤ هەڵ  کەندوون دەگەڕێنەوە بۆ 

و هەر گۆڕاناکرییەیک بە هەزاران ساڵ   ەمرۆڤ بە پەرسەندنێک  دوورو درێژ دا تێپەڕیوو

پێچەوانەی پەرتووکە  دینییەاکنە، کە دەێب مرۆڤ ەل چرکەیێک تەواو ئەوەش بردووە. 

 ساڵ ەلمەوبەر ێب.  ٦٠٢١ەفرێندراێب. ئەو چرکەیەش پێش ئ

                                         

1 Illustrerad Vetenskap nr: 3, 1999, Från apa till människa. Bilag  

  2   هەمان سەرچاوە  ل ٣١
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   ١٩ێنەی و

 ٢٠درەخیت پەرەسەندین مرۆڤ، کە ەل 

ەر ەل ملیۆن ساڵ ەلمەوبەر دەست پێدەاکت. ب

ەلیەک جیا   زملیۆن سال مرۆڤ و ش یپان ٥

 بوونەوە. 

بەاڵم مرۆڤ  هاوسەردەم ەل چوار ملیۆن و نیو 

 ەلمەوبەر بە  تەواوی ەل مەمیوون جیا بووەوە. 

جیاوازی نێوان  DNAات ئێس تاش بە  

  ١تەنیا ٪مرۆڤ و ش یپانس 

 ێنەیە ەل:  وئە

Illustrerad vetenskap nr: 13. 

1999 Från Apa till människa   

                                          وەرگیاوە

 

 

 

، سەرەڕای ئەو پرۆسە دوور و درێژەی  سەرەڕای ئەو هەموو ماوە دوور و درێژە

پەرسەندین مرۆڤ و دوورکەوتنەوەی چی ەل س امیو و پەیکەر و چی ەل ژیری، ئەوە 
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و  جێین مرۆڤجیاوازی ەل نێوان  DNA  ٪١تەنیا  کە، دەرکەوتتۆژینەوەی زانس یت 

  1هەیە. دا زنش یپا

   

  

 

  

 و مێژووی ی گەورەالفاوتاین هەڵس  . ٣
 

لێرەدا مەبەست بنکەی لێتۆژینەوەی ئینجیل و تەوراتە، چونکە الیەنە دینییەاکن ) 

و چەقبەس تووانە  دەست ووردەاکری الفاو انداتە بۆ منوونە قوڕئان  الیەنگراین دینەاکین تر

( اکیت پرس یاراین لێدەکرێ کە چۆن ئاوی ابیس گشت دایردە رسووش تییەاکن دەاکت

 الفاوی نووح تواین تەواوی گۆی زەوی بەو کێوە بەرزانەوە وەک هامیالای دابپۆشێ؟ 

ئەوان هەندی وەاڵم  ێب بەڵگەو انلۆژیک و دژ بە زانستیان داانوە. بۆ منوونە ئەو کێوانە 

الفاوەکە نەبووین. ئەوەش بۆ کەس ێک ابوەڕی  ەکە دروست بووین و پێش دوای الفاو

یت و لۆژیک هەێب ڕێیی تێناچێ و ئەسەتەمە ابوەڕ باکت. دروستبوون و بە زانس 

پەرسەندین تومخەاکین بەرد کە شاخ و کێو پێک دێنن، بە ملیۆن ساڵ  دەوێ بۆ ئاوێتەبووین 

 .   دروست بێب جیاجیا ەاکینشاخ یتومخە بنەڕەتییەاکین کە بەرد

تەمە ڕێیی ێت بچێ. بە پێیی اپۆشیین تەواوی جهیان ئەوەش ئەس  سەابرەت بە ئاو و د

دامودەزگای کەشوهەوای سوێد، ئەو ئاوەی ەل ئەمتۆسفی دا هەیە، بەرامبەر تەواوی ئاوی 

، ساییت کەشوهەوا بەردەوام دەێب و دەنووسێ  ٠،٠٠١سەرزەوی ڕێژەی دەگاتە٪ 

                                         

1  Illustrerad vetenskap nr: 13 1999 
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. بە ماانیەیک تر ئەگەر ئەو ئاوە بەسەر زەویدا پان بکەینەوە  ٣مک٠٠٠١٣ئەوەش دەاکتە 

ەل یت نووح( کەش ەرتوویک )کەچ  بەپێیی پ 1سانتیەتری دروست دەاکت. ٢،٥توێژێک  

تییەکەدا هەزار گیانەلبەر ەلانو ئەو کەش   ١٦نووسیین وود مۆڕاب، دەێب بەالی کەم 

ێ، تەاننەت خەایڵیش نەک انتواێن سەر ئاو بکەوتییە کەواتە ئەو کەش    2جێگااین کرابێتەوە.

امییەیک لۆژیاکنەی پێی داێب و بە هیچ پێوەرێک انتواین س یت وا رووی ڕێگە اندات ش 

 ببەخش .   

تا ی دابنێنی کێوەاکین سەرزەوی هێش  دامودەزگای کەشوهەوا، ابوا اکینزانیارییەبەپیی 

کێ بووێب. ئاای ڕێیی تێدەچ  دروست نەبووبن، جهیانێش  دەشتێک  تەخت و اکیک بەاک

سانتیەتریدا  سەر ئاو بکەوێ و بۆ ئەو  ٢،٥تییەیک واگەورە بتواێن ەل بەرزی ئاوی کەش  

 ماوە درێژەش مبێنێتەوە؟  

دەگەڕێتەوە ڕووداوێکە چونکە الفاوەکە بەپێیی زانست و شوێنەواری جیۆلۆژی الفاوەکە، 

ساڵ  ٤٣٦٥کیش کەنیسە و سیناگۆ ساڵ.  بە پێچەوانەوە بەپێیی لێکدانەوەی ٧٦٠٠بۆ 

رسووشت هەێب، دەزاێن  ابوەڕی بە پەرەسەندین دایلیکتیک ێکیش ەلمەوبەر. هەر کەس  

 ئەو بۆچوونە جگە ەل ئەفسانە هیچیرت نییە. 

، کەچ  ساڵ بەسەر الفاوەکەدا تێپەڕیێب ٤٣٦٥دەێب  ٢٠١٧تا ساڵ  ەلالیەیک تر ات ئێس  

پ.ز  ٥٦٠٠ ساڵ واتە ٧٦٠٠ەو الفاوە پێش یت جیۆلۆژی ئبەپێیی لێتۆژینەوەی زانس 

 یت انو توێیی پەرتووکە دینییەاکن انتوانن جێگای مامتنەبن. وروویداوە. کەواتە تێکس 

تانەاکین تر، کە بەرباڵو وەک پەڕجوو نەوە دوای نەوە بە دەماخنەنە گومان ەل تەواوی داس  

رووداین الفاوەکە  نەتەوە جیاجیااکین دەفرۆشن. هەم مێژووی جهیان و هەمێش مێژووی

بریرینی ەل دووابرەکردنەوەیەیک توویت ئاسای ەل توێیی تەواوی پەرتووکە دینییەاکن 

                                         

 SMHI www.smhi.se/kunskapsbanken  انوەندی کەش و هەواانیس / سوێد 1
2   Ken, Ham. Was there really a Noah´s Ark and flood. 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken
http://www.smhi.se/kunskapsbanken
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کە ەل تەورات و  ئەفسانەاکین شارس تانییە دێرینەاکن. هەر بۆیەش انێب بەو ش ێوەیە ێب

 . دەکرێقوڕئان ابیس 

 

 

 

 

 و هەڵومەرجەاکین پەرەسەندن 1ۆلیتیکیقۆانیخ ن . ٤
 

بە یەک ەل قۆانخە هەرە گرنگەاکین مێژووی  چایخ بەردی نوێ (ۆلیتیکین قۆانیخ )

پەرەسەندین مرۆڤایەیت دادەنرێ. ەلو قۆانخەدا مرۆڤ تواین هەنگاوێک  گەورە ابوێ و 

یێ بە رۆڤ پیێ بە پ تپێک  ئەو قۆانخەوە ماتە ژێر ڕکێف  خۆی. ئیرت ەل دەس  رسووشت خب

تواکڵ دەس یت بەکش  و  ژایین ڕاو و شاکر هەلگرت و نیش تەجێ بوو، یت ەلەلسەرخۆیی دەس 

کە ئەو قۆانخە ماوەی چەند هەزار ساڵ  لێرە جێگای خۆیەیت ئاماژە بەوە بکەین، کرد. 

تییەاکین شوێنەوارانیس منوونە بە پێیی لێتۆژینەوە زانس   ات هەموو جهیان بگرێتەوە. بۆ ،برد

هەزار ساڵ پ.ز گەمن و جۆ دۆزرایەوە.  ٨، بەر ەل و جیۆلۆژی ەل انوچەاکین میسۆپۆاتمیا

هەزار ساڵ پ.ز زورات دۆزرایەوە. ماوەی  ٤کەچ  ەل شوێین تر بۆ منوونە دۆڵ  نیل 

 نێوان میسۆپۆاتمیاپەرەسەندن و گۆڕاین هەڵومەرجەاکین ژایین مرۆڤ و گواستنەوەی، ەل 

ێک  ەل و قۆانخە شۆڕش  ( هەرچۆین ێب ئە٢٠ڵە. )بڕوانە وێنەی هەزار سا ٤و دۆڵ  نیل 

                                         

1Neolithec     چایخ بەردی نوێ. ەلو چاخەدا مرۆڤ بە ش ێوەی جیاواز و ەلسەرخۆ ژایین ڕاووشاکری بەجێ هێشت و

 گواس تییەوە بۆ ژایین نیش تەجێ بوون و دەس تکردن بەکش تواکڵ. سەرچاوە مێژوویەاکن ئەو گۆڕانە بە شۆڕش انو دەبەن. 
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بە ژایین نیش تە جێ بوون و دەستیان کرد  مرۆڤمرۆڤ داکرد. ەلو دەمەوە ئیرت ژایین 

 ش ێوە و هەڵومەریج ژایین مرۆڤ  ەل بنەڕەتەوە گۆڕی.کش تواکڵ  و 

 هەر بۆیەش. ەوەش وای کرد مرۆڤ بەدوای چارەسەری تر و ئارتێفاکیت نوێ دا بگەڕێئ

بەرەو داانین بناخەی شارس تانییەیت مرۆڤ و بنیاتناین  ۆهەنگاوێک  گەورەبوو ب

کە پەیوەندییەاکین ئەنداماین کۆمەڵ ەلگەڵ یەکرتی و ەلگەڵ  .سیس تەمێک  نوێی  کۆمەاڵیەیت

 رسووشت بە ش ێوەیەیک تر ڕێک خبا.

 

 
 ٢٠وێنەی 

نێواین انوچە ماوەی بە کش تواکڵ کرد. ئەو وێنەیە نیشاین دەدا، چۆن مرۆڤ دەس یت  قۆانیخ نیۆلیتیک.

انوچەی میسۆپۆاتمیا کۆنرتین شوێنەواری  ئەوەی گرنگە دەبیننیبەاڵم  جیاجیااکین جهیان بە هەزاران ساڵە.

 (انوەاکن بە زماین سوێدینشەو نەخ ) کش تواکەل کە مرۆڤ گەمن و جۆی دۆزیوەتەوە.

 

ریج ژایین یت وەرچەرخانێک  مەزن بوو، بەاڵم بەتەنیا هەڵومەئەو گۆڕانە هەرچەندە بە گش 

گرفیت ەلگەڵ خۆی هێنا. هەر ەل ش ێوەی پێکەوە ژاین ات  ابشرت نەکرد، بەڵکوو چەندەها
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تییان هەم بە خۆ گوجناندین اتک و کۆمەڵ ەی اکرکردن و گەشەکردن، کە پێویس  ێودەگاتە ش  

هەبوو و هەمیش بەردەوام بەدوای دۆزینەوەی چارەسەری ئەو گرفتانە دەگەڕان کە 

ەڵ خۆی دا هێناین. هەندێک ەلوانە هەزاران ساڵ  ویست ات هەڵومەریج نوێ ەلگ

  :ابسدەکەین یانگرنگ  ەوت خاڵ  هەرەح چارەسەر بکرێن. ئێمە لێرەدا

  

ڕۆژ اکر باک اتبتواێن بژێوی  و تواکڵ  مرۆڤ انچار بوو شەوەل کۆمەڵگەی کش   :یەکەم

ەل بەایین  خۆی وەدەست بێێن. ەل سەردەم  ژایین ئەشکەوت و ڕاووشاکر مرۆڤ بیی

نەدەکردەوە. هەمیشە بۆ ئەو ساتە دەمە دەژای کە ەل بەردەم  بوو. اکیت بریس دەبوو 

تا دەێب، زانەکەی پێی تێر دەکرد. کەچ  ئێس  شاکرێک  پەیدا دەکرد سک  خۆی و خێ

و دەێب  تواکڵەوە بەسرتاوەتەاکتەوە چونکە ژایین بە زەوی و کش  هەمیشە بی ەل بەاینیش ب

هەم ەل مێتوودی اکرکردن و هەمیش ەوی وزارەاکین ێب. ئەوەش هەمیشە خەریک  ز

ێوەی اکریگەرتر ئاساناکری ەل ژایندا باک و ، ات بتواێن بە ش  ئامرازی ابشرت بدۆزێتەوە

 بەروبووم  ابشرت ێب، ات خێزاین ەل برسییەیت بپارێزێ. 

  

تەی بژێوی هەبوو، ئەوەش م  ڕاوچییەیت مرۆڤ زۆر جۆر کەرەس  سەردە م:دووە

هەمیشە مرۆڤ و رسووشت ەل ابوەیش یەکرتی  بوو و پەیوەندی بە شاکری ئەو وەرزە

  جیاوازی بەدەست دابوون. مرۆڤ بوونەوەرێک  چااڵک بوو و هەر ڕۆژە و خواردنێک

 ێوەیە خۆاردنەاکین هەمیشە جۆراوجۆر بوون . دەکەوت و بەو ش  

اردن تێپەڕی ەل چەند جۆرێک خو کەچ  ەل قۆانیخ کش تواکڵ  کەرەس تەی بژێوی 

هەم  دێنان. ئەوەش ەلو خۆرااکنەی ەل زەوی و زاری خۆی بەر  نبرییت بووکە . نەدەکرد

یت بژێوی ڕۆژانەی، چەند خۆراکێک زایتر نەبوون. ئاس  واتە ەل .ردخواردنەاکین س نووردارک

ا دەبوو. ، چونکە بەدەگمەن ئاڵوگۆڕی تێدبووبە بەراورد ەلگەڵ اکیت ڕاوچییەیت خراپرت 
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گەڵ مرۆڤ  قۆانیخ یس مرۆڤ  قۆانیخ ڕاووشاکر بە بەراورد ەلانرمێژووی شوێنەوا بەپێیی

 تییەوە ساخرت بووین و هەمیش تەمەنیان درێژتر بووە. کش تواکڵ، هەم ەل ڕووی تەندروس  

  

جاران دڵنیا نەبوو. ەلو اکتەی کش تواکڵ دەس یت پێکرد، مرۆڤیش  مرۆڤ وەک  سێیەم:

و مالێ، دژی  وزاری هەمیشە دەبوایە پارێزگاری ەل زەویتە اندڵنییایی. خاوەن ماڵ خس  

و کوشنت  تەجێ بوون دایردەی دزی، ڕێگریدە باک. واتە ەلگەڵ هاتین نیش  دز و جەر 

ەوە، یەکەمنی یت ێب شەڕ و کوشنت و اتاڵین مرۆڤ ەلالیەن مرۆڤبەدایر کەوت. ئەوەی ڕاس 

ەیک خۆشدەکرد، دوایی منداڵ  یت پێکرد. بۆ منوونە اکیت ابوک زەوییجار ەلو قۆانخە دەس 

 گەورە دەبوون، دەبوایە این زەویەکە دابەش کەن اینیش هەندێکیان بەدوای زەویرت

 برا ەلسەر زەوی برای دەکوشت. دابگەڕێن. بە زۆری دەبووە کێشە، ات دەگەیش تە ئاس یت

 .    ات هەندێک ەل مێژوونووسان وای بۆ دەچن چڕیۆیک هابیل و قابیل ەلو سەردەمە ڕوویداێب

  

اکیت مرۆڤەاکن ەل دەوری یەکرت ەل انو چواردیوار کۆدەبنەوە، نەخۆیش ئاسانرت  چوارەم:

باڵو دەبێتەوە. ەلبەر ئەوەی ەلالیەک بە هۆی جیاوازی ساردی دەرەوە و گەرم  ژوور. 

ەڵ تا مرۆڤەاکن ەل انو چوار دیوار بەکۆم بێهێزتر دەێب. ەلالیەیک تر ئێس  مرۆڤ بەرگری ەلیش

لهیاتن و وەرەم ڕشانەو و ات ندە وەکەکرت دەژین. ئیرت باڵوبوونەوەی نەخۆیش کوش  ەلگەڵ ی

. ەوەکردبەرزڕادەبەدەر  ەل یت مردین بە ڕێژەیەیکزۆر ئاسایی تر دەێب و ئەوەش ئاس  .... هتد.

ۆیش ئەندامێک  هەر چونکە نەخ هەبوو. ریگەریش  ەلسەر بژێوی خێزانسەرەڕای ئەوە اک

هەیە و گرفت دەخاتە بەردەم اکرکردین ئەندامەاکین تری  کردنزمەتخێزانێک پێویس یت بە خ

خێزان و ئاس یت بژێواین خراپرت دەاک. ئەو هەموو نەخۆشە کۆمەڵگە و خزمەتکردنیان و 

 تەمەاکین ئەو سەردەمەی کۆمەڵ بووە. ئەس   کێشە ووین چارەسەری پێویست یەک ەلنەب
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ۆڤ بووەوە، چارەسەر پریس گەورەترین کێشە کە ەلو سەردەمە بەرەوڕووی مر  :پێنجەم

تا ەل خانوو وایەیک بێگەرد و پاک دەژای.  ئێس  یت بوو. پێشرت مرۆڤ  ڕاوچ  ەل هەتەندروس 

یت، بووە گەورەترین کێشەی کۆمەڵگە. یەکرتی دەژین بۆیە کێشەی تەندروس ەل نزیک 

وەی خۆراک، گرفیت گەورەی تر وەک پاشام یتیس ئاودەست، و پییس و ان تەندروس پر

یت بە چارەسەرییەیک بنەڕەیت هەبوو. هەر ئەو پیسییەش دەبووە بۆ دروس تکردن کە پێویس 

 هۆی باڵو بوونەوەی زۆر نەخۆیش کە ەل خاڵ  چوارەم ابسکرا. 

  

تواکڵ بۆ وەرزی سارد گرفتێک  تر ئەمبارکردین خواردن ەل وەرزی کش   کێشەی :شەشەم

 . ئەوەشزۆربەی ئەو خۆرااکنەی کە دەبوایە هەڵبگیێن خراپ و بۆگەن دەبوون بوو چونکە

 . دروس یت بۆ مرۆڤ دروست دەکردەل خۆیدا کێشەی تەن

ماوەیەیک زۆری ویست ات مرۆڤ فێری ئەوەێب، ەلالیەک چۆن مێوە و دانەوێڵە  پرسە ئەو

ووشککەنەوە. ەلالیەیک تر ئەمباری گوجناو دروستبکەن ات بتوانن سەوزە بۆ هەڵگرن و 

 خۆراک و دانەوێڵەی بە ش ێوەیەیک ابش تێدا هەڵگرن.  

 

 انو اتکەاکین کۆمەڵگە ەلانیەکساین  دایردەی تواکلێڵگەی کش  بە هاتین کۆمە :حەوتەم

نەبوو. وانەی کە هیچیان ەبەرامبەر ب. ، خاوەین هەموو شت بووزەوی خاوەن پەیدابوو.

تەاڵت ەل انو  نەبوون ئەوانیش موڵکداری و دەس  لێرەوە دوو پرس هاتنە ئارا کە پێشرت

شەڕ بە ئاساین ەل  .ی چەوسێنەر و چەوساوە سەری هەڵداکۆمەڵدا. بۆ یەکەجمار دایردە

. لێرەدا دەێب ئەوەش بڵێنی کە ئەو ڕووی دەدا نێوان بنەماڵە، برا  این گوندی هاوسێ

تکرد. کوشنت و  ەل انو ئەنداماین کۆمەڵگە دروس  انکۆیک و دوژمنایەیتقۆانخە بوو شەڕ و 

انکۆیک تواکلێ دەس یت پێکرد. وەدووانن و دەربەدەری هەر ەل دەس تپێک  قۆانخێ کش  ڕا

 نێوان دەوڵەیت شارەاکین سۆمەر منوونەیەیک بەرجەس تەیە بۆ ئەو قۆانخە.



   

122   
   

، کرانسەروە ابس ەلتواکڵ  و سەرەاتیی، بە هۆی ئەو خااڵنەی ەلکۆمەلگەی کش  

مرۆڤەاکین زۆرتر ەل یەکرتی نزیک کردەوە. ەلالیەک بۆ خۆپاراسنت ەل هێرش  ،پێکەوەژاین

و خۆ بەهێزکردن بۆ بەرەنگار  رکەوتنەوە ەل تەنیاییدوو . هەروەها بۆو اتاڵن و بەدیل بردن

ۆیش و یت اکر و نەخرمەیت یەکرتی دان ەل اکیت پێویس ای رت، ەل الیەکیبوونەوەی دوژمن. 

 وژمن.بەرەنگار بوونەوەی د

پابەندی گرووپەکەی ێب. هەمیشە  ێوەیەیک پتەوبەش   هۆاکرانە وااینکرد کە اتک ئەو  

ڕەچاوی ئەو خاڵ و ڕێامنییانە باکت کە گرووپ بۆی دادەێن. اتک هێزی خۆی ەل ئەواین 

وەک تواێن تەمە ب ەوان دەکەوێتە پەراوێز. بۆیە ئەس  تری انو گرووپ دەبیێن، بەێب ئ

یت بی باکتەوە. هەمیشە دەێب و رسووش  ی سەردەم  ڕاووشاکر بژێیمرۆڤێک  ئازاد

پێردرێ. ئەوەش ەل سەردەم  یرت باکت و بە ش ێوەیەیک ئاسایی ڕۆڵ  پێدەس  ڕەچاوی ئەوان 

چ  بە گواستنەوەی بۆ کۆمەڵگەی ڕاوچییەیت دا نەبوو مرۆڤ بوونەوەرێک  ئازاد بوو، کە

  1دەست دا.تواکیل ئەو ئازادییەی ەلکش  

 

وی ژایین ژایین گرووپ بە شانۆ دەچوێێن. هەریەک ڕۆڵ  بەپێیی تواان و ڕابردو  گڤێدبێرس 

ێت. بەاتیبەیت ەل گرووپیی گەورەدا اتک پێدەس پێردرێ، ێب ئەوەی پێیی بزاێن پێیی هەڵدەس 

ەل  2وەک مەڕ ئاسا تەنیا فەرماین پێدەکرێ. ،انچااڵک و بێدەنگە. ات دەگاتە هەڵومەریج وا

تەجێ بوون، دەبوایە اتکەاکین خێل، بنەماڵە توند ینەوەی مرۆڤ ەل ڕاوچییەیت بۆ نیش  پەڕ 

بەیەکەوە ببەسرتێنەوە بۆ ئەوەی بتوانن بەهێزبن و بە ئارام  بژین. ەلالیەیک تر انکۆیک انو 

 خۆی کۆمەاڵیەیت سەری هەڵدا. 

                                         

1 Hagman, Olle (2000) Teknik, människa, samhälle. Liber 
2 g, Lars (2000) Gruppskologi, om gruppers, orgsnisationer och ledarskap. Svedber

Studentlitteratur. Pp.97 
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کۆیک توندییان لێ تەاڵت انز و ...هتد. ەلسەر گەورەیی و دەس  ەلسەرخۆ بنەماڵە و هۆ 

ربەدەر و اتاڵن جار یەک بنەماڵە ەل انوخۆاین بەش ێکیان بەشەکەی تری دەپەیدابوو و زۆر 

ئەوەش بە ش ێوەیەیک دایر ەل شەڕی نێوان سۆمەری و ئەکەدییەاکن بڕۆ دەکرد. و 

دەرکەوت. ەل ئەجنام  شەڕی انوخۆی سۆمەرییەاکن. ئەوەندە بێهێز بوون کە ئەکەدییەاکن 

 داگیی کردن. بە ئاساین اکیەیت سەرجۆنبە سەرۆ
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 بەیش هەش تەم

 و ئەفسانەی سۆمەری ەلگەڵ تەورات . بەراوردێک ١

 قوڕئان
 

ێک بۆ سەرهەڵدان و پەرسەندین بوونە بنەڕەت کۆنەاکن سەردەمە  ڕووداو و هەڵومەرجەاکین

تانە ئەفسانەییانە بوونە ئامرازێک  بەهێزی کە دواتر هەر ئەو داس   تاین ئەفسانەیی،داس  

 دەرووین بۆ کۆیەل کردین مرۆڤ هەات هەاتیە . 

ەل ئەفسانەی سۆمەری ئانلیل تووڕەدێب. ەلبەر ئەوەی الفاو نەیتوانیووە ڕەچەڵەیک مرۆڤ 

ەلانوبەرێ. دوای ئەوە ئێنک  بۆ ڕازیکردین ئانلیل و بەردەوام بووین ڕەچەڵەیک مرۆڤ 

ڵەیک مرۆڤ بەردەوام انوەندی دەاکت. پێشنیارەکەی ئێنک  ئەوەیە اب ڕەچە پێشنیارێک  مام

ن کە یەک یان بۆ بنێر ێڵن زوو زاید بکەن. هەمیشە نەخۆش  تێێن. بەاڵم نەی ێب و پەرە بس  

نەخۆیش  ،. جا ەلو اکتەوە(یەیک مرۆڤ بە نەخۆیش مبرێاتە سێ و ەلسەر سێیان لێ دابڕبن )

   1جۆراوجۆر یەخەی مرۆڤایەیت گرتووە. هەر ساڵە بەیش خۆی قورابین دەاب.

ئەوەی لێرەدا جێگای ابوەڕە ەلو سەردەمە کێشەی تەندروس یت و برسییەیت تەنگ  بە 

 .توان هەڵچنیووەدانیش  

                                         

 ا.  دداس تاین الفاو ەل شارس تانییەیت سۆمەری  :بۆ ئەو ابسە سەیری بەیش یەکەم بکە 1
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 اڵوبوونەوەی نەخۆیش درم وەل زۆری ەل نزیک یەکرتی کۆبوونەوە و ئاسان ب جا ئەوە چ

. کە بۆتە بۆگەین بووین خراپی  خۆراک و این ەل ئەجنام  چارەسەری.نەبووین 

 ٤) بڕوانە بەیش حەوتەم.  هێزکردوون تواانی ەلیش ێبسەرچاوەیەک بۆ نەخۆیش و 

 . قۆانیخ نیۆلیتیک(

 

تەی بژێوی رەڕای ئەوەش الفاوێک  گەورە هەڵس تاوە کە تەواوی ماڵ و کەرەس  سە

ئەوەی  تە هۆی مردین ێب ژماری خەڵک  وبردوون. هەموو ئەو اکرەسااتنە بوونە

ەل ماونەتەوەش بە برسییەیت و سەرما و نەخۆیش ەل دەردەسەری دا ژایون. ئەوەش 

بە دایردەی زسایەیک خودایی  ئەو اکرەسااتنەیمرۆڤ   .ڕەنگ  داوەتەوەئەفسانەاکندا 

   1.ئەو زسااینەی بەسەر دابرابن مرۆڤ ئەجنام  خراپەاکری ەل .زانیووە

 

، ەلو قۆانخە مێژووییە بەسەر مرۆڤ دا هاتوون ەیندکوش   و نەخۆش ییبرسییەیت و هەاڵتن 

ن ەل ئەفسانەاکین سۆمەری دا هەبووە، دواتریش ەل دینەاک بە ڕاشاکوی ڕەنگدانەوەاین

 مرۆڤئەجنام  خراپی  و انفەرماین یانە نەخۆش   بیۆکەی ئەفسانەکە ئەودووابرە بوونەتەوە. 

نەیتوانیووە خودا اتوانبار باک،  هەرگزی قیین لێ هەڵس تاون. بەاڵم مرۆڤ، کە خودا داانوە

ەلجیایت  خۆی و هەمیشەیی باکتە پیشەی پاڕانەوەو  ڵکوو هەمیشە وای لێکراوە نزا باک.بە

 . دا باکو ئەوە داوای لێبووردن ەل خ

 

 

                                         

  ٢٢٤ل  ٢کتاب  -دیوان الاساطیعیل موال.  1
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 تەمەین مرۆڤ ەل پێش الفاودا. ٢
 

تاین الفاو تەمەین مرۆڤ زۆر درێژ پێش هەڵس   دا ەل ئەفسانەی سۆمەریجیگای سەرجنە 

زیکەی نهەزار ساڵ کەمکردۆتەوە بۆ تەنیا  ینەچ  دوای الفاو تەمەین ەل چەندبووە، ک

   1سەد ساڵ.

ساڵە ەلسەر  ٣٦٠٠بەپێیی ئەفسانەی سۆمەری ساڵێک ەلسەر ئەس تێرەی نەیربو بەرامبەر 

یت پاشااکین سۆمەری ی لیس هەر بۆیە ەل اتبلۆ .2SARزەوی. ئەوەش پێیی دەڵێن سار 

. واتە ژایون ساڵ ٢٤١٢٠٠پاشا پێکەوە هەشت تەمەنیان ئەوەندە درێژە.  ,پێش الفاو

 ساڵ.  ێکملیۆن  ەکەنزیکە چوار

هەر ئەوە اکریگەری ەلسەر تەوراتیش هەبووە کە خۆدا تەمەین مرۆڤ  ەل نزیکەی هەزار 

 ساڵ ١٢٠ساڵ کردۆتەوە 

 

 (٣بڕگەی  ٦تەورات دەیق  ) 

خودا گویت: چیرت هەاتهەاتیە ڕەواین من انێب ەل ەلیش مرۆڤ داێب. ئەو 

 ساڵ بژی  ١٢٠مرۆڤە و دەێب 

                                         

 ة.السامویرمح الاداین  –سومر حمجوب، خالق.  1
 ی نەکردووە، بەاڵم ڕەنگە ساڵی کوردی سەرچاوەکە ئەو ووشەیە يب. SARهەرچەندە هیچ سەرچاوەیەک ابس    2
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 ساڵ، کەس ێک  تر ەل انو تێکس تە دینییەاکن ٩٥٠ەل دوای نووح کە تەمەین گەیش تە 

.ساڵ ێب ٠١٢بەدی انکەی تەمەین ەل سەرەوەی    

  

 تەمەین پاشااکین کردینبکە، کە بریتییە ەل بەراورد ی خوارەوە تەیەزایتر سەیری ئەو خش   ڕوونکردنەوەی بۆ

 هەردوویک پێش هاتین الفاون. کەچ  ئەو دمیەنە ەل دوای الفاو انبیین.  سۆمەری و پێخەمبەرەاکین تەورات

درێژی 

 تەمەن 

ساڵ  بوونە 

 ابوک 

ساڵ  ەلدایک 

 بوون 

ماوەی  انو ەل تەورات 

 فەرمانڕەوایی 

 ژمارە  انوی سۆمەری 

 ١  ئالولمی  ٢٨٨٠٠  ئادەم  ٠  ١٣٠  ٩٣٠ 

 ٢  ئەل ئەجنەر  ٣٦٠٠٠  سێث  ١٣٠  ١٠٥  ٩١٢ 

 ٣  ئێن منی لو ئاان  ٤٣٢٠٠  ئێنپس  ٢٣٥  ٩٠  ٩٠٥ 

 ٤  ئێن مێن ئاان  ٤٣٢٠٠  کەانن  ٣٢٥  ٧٠  ٩١٠ 

 ٥  ئێن مێن گال ئاان  ٢٨٨٠٠  مەحەاللیل  ٣٩٥  ٦٥  ٨٩٥ 

 ٦  دوموزید )شوان( ٣٦٠٠٠  ژەرێد  ٤٦٠  ١٦٢  ٩٦٢ 

 ٧  ئێن سیپاد زید  ٢٨٢٠٠  هانوک  ٦٢٢  ٦٥  ٣٦٥ 

مێتوس  ٦٨٧  ١٨٧  ٩٦٩ 

 یالح 

ئێن مێن  ٢١٠٠٠ 

 دورئاان 

 ٨ 

 ٩  توتو  -ئوابرا  ١٨٦٠٠ لێمێک  ٨٧٤   ١٨٢  ٧٧٧

  ٠     نووح  ١٦٥٦     ٩٥٠

  

دوای ئەوە ەل ئیسالمیش ەلدوای نووح ئیرت هیچ پێخەمبەرێک انبیین تەمەین ەلسەرەوەی  

ەل هیچ  .ساڵە ٦٠ر ساڵە کەچ  داوود تەنیا سەد سال ێب. بۆ منوونە ئادەم تەمەین هەزا

شوێنێک چ  ەل ئەفسانەاکین سۆمەری این تەورات ات دەگاتە قوڕئان ەل دوای الفاوەکەی 
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تۆتە ە نووح دوا مرۆڤە کە تەمەین گەیش  درێژییە انبیننی کەوات نووح تەمەین مرۆڤ بەو

  1ساڵ. ٩٥٠

 

ێوە انوی چۆن ەلتەورات هاتووە بە هەمان ش   ەل قوڕئانیش وەک خۆی تەمەین نووح

 نووح و تەمەین دووابرە بووتەوە.  

 دەڵێ  ١٤ەل سورەیت عنکبوت ئایەیت 

  

عاما. فآ  خذمه الطوفان ومه ومە فلبث الفا  الا مخسنی ولقد ارسلنا نوحا ایل ق

 (١٤) ظاملون

 

. هەزار ساڵ  پەجنا ساڵ کەم، )هۆزەکەی( ئێمە نووحامن انردە الی نەتەوەکەی

   (١٤) بوونفاوی بۆ هێنان، چونکە زۆردار ەلانواین مایەوە. ال

 

، نەک تەنیا تانییەیت سۆمەرێشارس   ئەوەی سەرەوە بۆمان دەردەخات کە ئەفسانەاکین

بەێب گۆڕان مەگەر ەل بواری زمانەوانییەوە ئەگینا وەک خۆاین  هەبووە. بەڵکوواکریگەری 

دەکەنەوە کە بووین نووح پشڕتاس تەل هەمان اکتدا ئەوەش . زاونەتە انو دینە ئیرباهیییەاکنخ

و الفاوی اتوان تەنیا انوێکە، بە هیچ ش ێوەیەک داهێناین دینەاکن نییە. بەڵکوو ڕووداێک  

 ە، دینەاکن وەراینگرتووە.مێژوویی زۆر کۆنرت

  

 

                                         

 ةرمح الاداین الساموی - سومر حمجوب خال. 1
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 تەاڵت و زاننیدەس  . ٣
 

وەک  جا .تەاڵت زانیین وەک ئامرازێک بەرهەم هێناوەەل هەموو سەردەمێکدا دەس  

ی هێناوە. لێرەدا اتک بەاکر 1بۆ ڕایی کردین اتکاین کۆمەڵگە، و  ردینبۆ بەڕێوەب ئامرازێک

اڵت بۆی تەدابووین کە دەس    ەلو چوارچێوەیەومەرجێکدایب چااڵکییەاکینەل هەر هەڵ

نیا ئەو ڕۆەلی بینیووە کە پێیی تەاتک چ  دەس تەاڵتدارێب، این ژێردەست.  .دایرکردوون

تیش هەمان زاننی ەس  تەاڵتدار زاننی بەرهەم دێێن و اتیک ژێردس پێردراوە. اتیک دەس  

 ەلسەر گواستنەوەی کولتوور و بەردەوام  ۆریگەری خۆی هەبووە ب. ئەوەش اک2بەاکردەاب

ی ەلسەر زایدکراوە ات یت تررێت ەل قۆانخێکەوە بۆ قۆانخێکیرت. ەل هەر قۆانخێکیش ش نە

 یت پیۆزی.  دەگاتە ئاس 

 

، بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەیت )بکەر( اتک –زاننی  –تەاڵت س ێگۆشەی دەس  

. ئەو رهەم هێناوەتەاڵت، زانیین نوێیی بەیەکرتی بووین و گۆڕاناکری ەل دەس  تەواوکەری 

زانیارییەش کە دەس تەاڵت بەرهەم  دێێن، هەمیشە وەک چەیق بیکردنەوە سەیر دەکرێ. 

 . زاننیی بەرهەم هێرناوبە پێز ێب این ێب پێز ەی کە بەرهەم هێرناوەزانینئەو مەرج نییە 

وادەاک اتک ەل هەر هەڵوێستێک داێب )الیەنگی این بەرهەڵست(  وبزوێنەرە هەمیشە 

. ی زانیین دەس تەاڵتخباتە گەڕ بۆ پشڕتاس تکردنەوە این ڕەتکردنەوەتر  هەموو زانینەاکین

                                         

فۆکۆ زاراوەی بکەر بەاکر دێێن، چونکە پێی  وابوو. مرۆڤ ەل هەر هەڵومەرچێکداێب )چااڵك( ئەکتیڤەو ڕۆڵ  بکەر  1

 . من زاراوەی )اتک( م بەاکر هێناوە، ەلبەر ئەوەی ەل زماین کوردی اتک ەل بکەر بە گوێی  خوێنەر ئاش ناترە.دەبیێن
اتک چ  الیەنگیی دەس تەاڵت ێب این دژی ێب، هەمیشە خەریک  ئەو زانیارییەیە کە دەس تەاڵت بەرهەم  دێێن.   2

کە بەرهەم هێرناوی دەس تەاڵتە. ئەوەش ەل هەموو  بۆیە ەل هەردوو ابرەکەدا )بکەرە( و برەو بەو زانیارییە دەدا

 سەردەمەاکن رەنگدانەوەی هەبووە.
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دەبنە پاشخان ش ێوەیە هەموو ابرگە زانینەاکین تر جا فەلسەیف کۆمەاڵیەیت و ...هتد  وبە

ئاماجنە و . چونکە زانیاری دەس تەاڵت وەل دەرەوەی چەق دەسووڕێنەوە

هەڵوێست وەردەگرێ جا مەڵ یت پێشکەوتین کۆ اتکیش بە پێیی ئاس  هەڵدەسەنگێندرێ.

. ئەوەش پیشاین دێنن بەاکردژی ێب این بەرهەڵس یت باک. ەل هەردوو ابرەکەدا هەمان زاننی 

 ننی این اتک. تەاڵت هێزی اکریگەرە ەل پەیوەندی ەلگەڵ چ  زادەدا کە دەس  

 

ێک  دەس تەاڵت ەل هیچ سەردەمێکدا نە کەس  تە کردنە، ئەوەیە کە ئەوەی جێگای هەڵوێس  

بەڵکوو تەوژمێکە امیی بناسینەوە. اوە و نە فۆرمێک  دایرکراویش  هەیە، ات بتواننی س دایرکر 

شارس تاین و ابوەڕی ەل هەانوی کۆمەڵگە دەتواێن اکریگەری یەالک کەرەوەی بۆ ڕەویت 

  1ئەوەش ەل خۆیدا اتکەاکین کۆمەڵگە بۆ دیدێک  دایریکراو ڕام دەاک. .کۆمەلگە هەێب

 

ش یعرێک  جەالەلدیین ڕۆم  بە منوونە بێنینەوە. ەل پاشکۆی لێرەدا ەل جێیی خۆیەیت 

 دا هەژار مۆکرایین بەدەس تاکرییەوە کردوویەتییە کوردی دەڵێ ٨٣٧شەڕەفنامە الپەڕە 

  

 2شێری ئااڵم و بەاب دێم و دەڕۆم           هەردەمێک ابی هەرنەاک پارچێک پەڕۆم

 

تەاڵت نیشاندەاک، ئەگەر اب دەس  ئەو ش یعرە پڕ بە پێس یت خۆیەیت و جوان سەرچاوەی 

تان  ەلگەڵ هەڵکردین ابدایە. اب داس  تەاڵیتا پارچە پەڕویەکە و هیچ  تر. دەس  نەێب پاشا تەنی

ێتەاکین کۆمەڵگە ەل هەر کولتوور و نەرو چۆین دەیەوێ ئاوا پیشاین دەدا. دروست دەاک 

تەاڵتن، هەم مرۆڤ مرۆڤن و ەل هەمان اکتدا دەس   دا بەرهەم  هۆش و هزریسەردەمێک

                                         

1 Hörnqvist, Magnus (1996) Foucaults maktanalys. Carlsson bokförlag.  

  ٨٣٧وەرگێڕاین هەژار مۆکرایین ل  -شەرفنامەی شەرەخفاین بتلییس 2
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بۆ ئەوەی ببنە پیۆزی  .تەاڵت گڕدەدەنکەن و هەم ئەفسانەاکین ڕاگری دەس  ڕام دە

 هەاتهەاتیی. 

   

و هۆش و ئەندیشەی ئەو دەمەی  ەل سەردەم  سۆمەرییەاکن ئانوو، ئانلیل و ئێنک ، بی

بەری ۆڤ و دەورو سۆمەرییەاکن دااین هێنان. دواتر ەلگەڵ ڕەویت مێژووی پەرەسەندین مر 

تەاڵت و اکریگەری ەلسەر و ڕۆڵ  تر وەردەگرن. ڕەشەابی دەس  تێنن ئەوانیش پەرە دەس  

و تەالتیان دروست دەاکت. بەڵکوو هەمو ۆمەڵگە، نەک تەنیا خودااکن و دەس  وهۆیش کبی 

 یان ەل پەیوەندییان ەلگەڵ ئەواندا بینیووە.  خۆیش و انخۆشییەاکین ژایین خۆش  

ندین کە، کریستیان و ئیسالم( بەرهەم  بەردەوام  پەرەس  دینە ئیرباهیییەاکن ) جووەل

ئەکەدی و  و دوای ئەوانیش،سۆمەری  یەکەم کولتووری سۆمەرییەاکنن، ئەفسانەاکین

ی زاننی، پەایمەاکین هێناو بەرگێک  ئاسامنییان ەلبەرکردن. لێرەدا ڕەشەاب ەاکنیاناببلیی

 وەرگرت.  ی نوێ گۆڕی و پەایمەکەیش ڕۆلێک  سۆمەری 

ەل ئەفسانەی سۆمەری هاتووە و ات ئێس تاش منوونەیەک بێنینەوە کە دەقێک چۆن ەل اب 

. رێدەرخواردی موسوملاانین دەد وداییێک ەل پەایم  خئیسالم وەک بەش  دیین 

تاش ەل عەرەیب وەک ئێس   (دین)انو دەبرد  (گی –دین )سۆمەرییەاکن خودااکین خۆاین بە 

ی تژی دێ. هەردوو ووشەکە بە ماان (گی)بەاکردێ ەل سۆمەری بە ماانی هەق دێ و 

  ئیرباهی ،ەل دینەاکینیت و دادوەری تژی. کەچ  دااکتە )هەیق تژی( بەماانیەیک تر ڕاس 

هەمان  ، 1وی دەبەن و ەل ڕوونکردنەوەشداان تقمی(بەاتیبەیت ئیسالم بە )رصاط الس  

خوداپەرس یت  ەل یووە. شتێک  تر کەاین بەخش  گی -انوەرۆکە کە سۆمەرییەاکن بە دین 

و هەموو  ،بڕوااین بە گەورەیی خودا و تواانی هەبووسۆمەرییەاکن، ئەوەبوو. ئەوان 

 ات ڕەیش خۆاین ەل تووڕەیی خودا دەدیت. پێیان وابوو جنۆکە دەنێرێبەدبەخیت و چارە

                                         

 رمح الاداین السامویة. –حمجوب، خالق. سومر  1
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دینەکە دووابرە هەر ئەوەش ەل هەرسێ  1یت بدان بە نەخۆیش این اکرەسایت رسووش زساای

 بۆتەوە. 

و تێگەیشتین بەرهەم  ئەو ژینگەیەن، کە لێی  پەروەردە دەێب. ئەو تیورییە مرۆڤ 

. ەل ابشووری میسۆپۆاتمیا تێگەیشتین سۆمەرییەاکن و پریس الفاویش دەگرێتەوە

ێری داهێناین ابران نەدەابری و هەر بۆیەش ەل بواری ئاود )ابشووری ئێرایق ئێس تا(

وان ئە  زۆر ەل مێشک  سۆمەرییەاکندا نەبوو.تاین الفاو بە هۆی ابراینگەورەاین کرد، هەڵس  

. هەر بۆیەش اتبوون، کە بە دەگمەن ابراین لێدەابریەل انوچەیەک دەژاین و لێی  ڕاه

او. اکیت الفاو کەم این زۆر تاین الفەڕ بکەن کە ابران ببێتە هۆی هەڵس  تەم بوو ابوئەس  

جنۆکەی انردووە و الفاوی تابوایە، بە اکرێک  خوداییان دەزاین و پێیان وابوو خودا هەلس  

یت ئاوی ڕووابرەاکین بەرزکردۆتەوە و ەلگەڵ خۆی قوواڵیی زەوی هەڵقواڵندووە. ئاس  ەل

   2بەدبەخیت و اکرەسایت بۆ مرۆڤ هێناوە.

 ەل ڕوویێوەیەیک پەرتووکە دینییەاکندا بە هەمان ش ێوە، بەاڵم ش  ئەو دمیەنەش ەل 

 ەوە. دووابرە تۆمارکراوەت یەوە جوانرت.ڕەوانبێژی 

 دووابرە بۆتەوە. ١١بڕگەی  ٧دەبیننی چۆن هەمان بۆچوون ەل تەورات ەل دەیق 

  

رەاکین ەلو ڕۆژەدا ەل قوواڵیی گەورەی دەرای سەرچاوەاکن هەڵقواڵن و پەجنە )

 ئاسامنیش خۆاین ئاوەاڵکرد(

 

ساڵ. نووسەری  هەزار ٣تەنیا شتێک کە جیاوازی هەێب ئەوەیە، بە تێپەڕبووین زایتر ەل 

دوای پەرسەندن و   .ئەوەش شتێک  ئاساییە  3.تەورات ابرانیشی ل  زایدکردووە

                                         

 ةرمح الاداین الساموی –سومر حمجوب، خالق.  1
 هەمان سەرچاوە 2
3 Alltombibeln.se (Bibelfakta)  
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، بە میسۆپۆاتمیا و شام و ئاس یای چبووکدااکین جیاجیا انوچەبوونەوەی مرۆڤ بە باڵو 

این الفاو. ئەگینا هەمان بۆچوون و تاتیبەیت شاخاویەاکن زانیواینە ابران دەبێتە هۆی هەڵس  

 پەایم  سۆمەرییەاکنە.  

ئەوە نەێب زاید نەکردووە،  ێقورئانیش هەمان پەایم  تەورات دووابرە بۆتەوە و هیچ  لەل

ەل قوڕئان  ،ە. ەلجیایت ئەوەاراتئار ەل تەورات دۆندی  یت نووحشوێن ەلنگەر گرتین کەش 

 ێدەڵ ٤٤. ەل سووڕەیت هود ئایەیت یچیای جوود بۆتە

 

ت عیل اجلودی وقیل و قیض ال مر وآ س تو یض آ ملاء غ سامء آ قلع  و ای آ رض ابلع  ماءک و وقیل ای

 (٤٤)لمنیظبعدا للقوم ال

 

  ەوجا گوترا زەوی ئاوت هەڵقوڵێنە، ئاسامن هەر ببارێنە، ئاو بەانو خاکدا ڕۆچوو، اکر جێبەچ)ئ

 بوو، ەلسەر جوودی ەلنگەری گرت(

                                          

ەلگەڵ ئەفسانەی سۆمەری دابکەین، بۆمان  ئەگەر بەراوردێک  دەیق تەورات و قورئان

دەردەکەوێ کە شتێک  نوێیان دانەهێناوە. بەڵکوو دووابرەکردنەوەی ئەفسانەکەیە، بە 

گەڕان  ڵوای هەزاران سادا. واتە هەمان بۆ چوونە تەنیا دگوجناندین ەلگەڵ هەڵومەریج نوێ

دەبێتە هۆی  یشدەزانن ابران  تان ەل انوچە جیاجیا اکین تر،و بینیین ابران ابرین و ئاو هەڵس  

 الفاو. 

هەزار ساڵ پ.ز بووە کە ئەوەاین تۆمار کردووە.  ٣٥٠٠چ  سۆمەرییەاکن زایتر ەل کە

هەڵبەتە دەێب زۆر زووتر بووێب، بەاڵم ئێمە ئەوەندەی دەزاننی و مامتنەمان پێیی هەێب 

 نووسیین ئەو بەردانەیە کە شوێنەوار نووسان دۆزیواینەتەوە. 
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. ئەوەش بەسە بۆ 1ساڵ پێش تەورات بووە ٠٠٠٢ات  ٥٠٠١الی کەم  کەواتە بە

دروست بوون و پەرسەندین ئەفسانەی جۆراوجۆر. کە بە پێیی شوێن و اکت بگوجنێن. 

. دوای اکین کۆمەڵ دووابرەاین دەکەنەوەەلسەرخۆ دەبنە ریتوال و اتکە ،بە تێپەڕبووین اکت

دەبنە کۆیەلی ئەو ئەفسااننە و دەاین پەرسنت. ئەوەش  تێپەڕبووین ماوەیەیک وا درێژ،

دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە اتکەاکین کۆمەڵ گرووپێکن انتوانن بە تەنیا و ەل دوورە پەرێزیدا 

ئەو بەسرتانەوەش ەل  بە هێزێک  چەند الیەین بەیەکەوە بەسرتاونەتەوە، بژین. بەڵکوو

و دەیاکتە  2و بۆ چووین اتک دەخنکێێن یت اتکەاکن خۆاین دایە، کە ئارەزوودەرەوەی ویس 

  .تەاڵتملکەچ  دەس  

  

  

 

 

 الفاو وەک سەرچاوەی پیۆزی. ٤
 

ڕووداوەاکین تری  گشت ەل ش ێوەییت، اکرەساتێک  رسووش  هەر داین الفاو وەکڕوو 

رێ ەل دیدی جیاواز ئەو سەر زەمینە، دمیەنێک  دایریکراوی هەیە. بەاڵم ئەو دمیەنە انتوان

   .، بەڵکوو دمیەین ڕووداوەکە بەپێیی ئەو کەسە دەگۆڕێ کە دیگێڕێتەوەببیرنێوەک یەک 

                                         

. بۆ زایتر بڕوانە پ.ز نوورسابنەوە ١٤٠٠ – ١٨٠٠بەپێیی ماڵپەری بەڵگەی ئینجیل دەێب هەر پێنج پەرتووکەاکین مووسا ەل نێوان  1

 Alltombibeln.se (Bibelfakta)ئەو سایتە: 
2 Svedberg, Lars (2000) Gruppsykologi. Om gruppers, organisationer och Ledarskap. 

Studentlitteratur. Pp.97  
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بەیت دایریکراوی هەێب. ئەو تەی اتی گێڕانەوەیەک پابەندی دوو ش تە ات بتواێن ئاڕاس   هەر

ەهێز، وەک خۆاین دەاینەوێ کە پێکەوە بنەڕەتێک  ب .تەاڵتندوو ش تەش کولتوور و دەس  

ەوە سەردەم  یەکەم دەکەن. ئەگەر بە ووردی بگەڕێین تەکەی دروستبۆ داس تان و ئاڕاس  

 .تاین الفاو ەل سەردەم  سۆمەرییەاکن و پەیوەندی نێوان ئانلیل و زیۆسوودراگێڕانەوەی داس  

یت دەکەوێ ەل کۆمەڵگەی فرەپەرس بۆمان دەر  .ەلالیەک و زیۆسوودرا و ئێنک  ەلالیەیک تر

. ئانلیل سەیربکرێ سێ گۆشەنیگاوە ڕۆڵەاکن و انکۆکییەاکن دەتوانرێ ەل )فرە خودایی(

خودای ئاوو خودای ڕەشەابو تووڕەیی ڕۆڵ  بێبەزییانەی هەیە و مرۆڤایەیت قڕدەاک، ئێنک  

یت هەیە، دەیەوێ ایرمەیت زیۆسوودرا بدا و زیۆسوودراش وەک ژاین رۆڵێک  مرۆڤ دۆس 

ئەو ن، هەڵسوکەوت باک، کەچ  خودای مەز ڕزگار کەر نیچە خودایەوە و دەزاێن چۆن 

خودایە ەلسەردەم  سۆمەرییەاکن تەنیا انوی خودای مەزن بوو. ەلسەردەم  ئەکەدییەاکن 

تووە تەنیا اکری دادوەرییە دوو خودا ایرمەیت دەرەکەی ) ئانو( کە ەل ئاسامن دانیش  انوی نرا 

 ەلسەر اکروابری جهیان رێکدەکەون.

خودا خۆی هەردوو ڕۆلێ  (ندینە ئیرباهیییەاکن و ئێرانییەاکاتکپەرست )ەل کۆمەڵگەی 

قڕکەر و ئاوەدانکەرەوە دەبیێن. الی ئێنلیل پاشگەزبوونەوە نییە، چونکەی ئێنک  ڕۆڵ  

ەاکین تەنیا ڕۆڵ  ایرمەیت دەر ندینەاک مووئاوەدانکردنەوە دەبیێن. خودای اتک ەلالی هە

کەچێ بێجگە تە نیچە خودا . دەبیننی جوبرائیل هەرچەندە ئیەل واوەپێردراس   یێپ  تەتەراین

تەچییەیک سادە زایتر ڕۆلێک  نییە. بۆیە خودای اتک هەمیشە دوودڵە انتواێن ەل پۆس  

بڕایرێک  لێىڕاوانە بدا. هەر بۆیەش دوو کەسایەیت انکۆک ەلگەڵ یەکرت، ەلانو یەک خودا 

امیین ەل ئەفراندین مرۆڤ. ەلالیەیک تر انتواێن .  ەلالیەک ڕق و کینە و پەش کۆبووتەوەدا 

ەرداری مرۆڤایەیت ێب، چونکە نەماین مرۆڤایەیت نەماین خۆیەیت. بۆیە ەل هەانوی رق دەستب

و ێب بەزەیی دا، پاشگەزبوونەوە هەیە، دەیەوێ مرۆڤایەیت ەلانو نەچێ. ئێنک  پێشنیار بۆ 

دەێب ڕەچاوی مەرجەاکین  ام ێب، بەاڵم هەمیشەئێنلیل دەاکت کە لێگەڕێ مرۆڤایەیت بەردەو 

   .ێیی بە نەخۆیش و دەردەسەری مبرێەلسەر س  یەکباکت.  ئێنلیل
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 و ەیپرۆس ەیت بۆیە هەمیشە ەلئەو دەرفەتەی نییە هەر خۆی ،کەچ  خودای اتک

. الوازە و انتواێن بڕایری کۆاتیی هەێب. الوازییەک هەیە یمۆنۆلۆژ ەیکبڕایرەاکین ش ێوەی

ئیسالم بە ش ێوەیەیک دەاک. ئەوەش ەل دیین کە پێخەمبەرەکەی بە ئارەزووی خۆی ایری پێ

 یت پێدەکرێ. ڕاشاکوانە هەس 

 یتەاڵت دەبیرنێن ەل سەردەمەبەپێیی سەردەم و دەس   الیەین دووەم الفاو و اکریگەرییەاکین

سۆمەرییەاکن الفاو انوچەییە و تەنیا انوچەی میسۆپۆاتمیای گرتۆتەوە، کەچ  ەلسەردەم  

 کەوتووە. ی جهیان ژێر ئاو واببلییەاکن بۆتە سەراتسەری و تەوا

نووری ئیپراتۆرییەیت اببیل و ەلالیەیک تر ەڕێتەوە بۆ ەلالیەک گەورەبووین س  ئەوەش دەگ

ن بکەونە ژێر اکریگەری مەزین کردووە گێرانەوەاکتێپەڕبووین اکتێک  دوورودرێژ وای

 تەاڵت و بە پێیی بەرژەوەندی خوااکین اببڵ  دووابرە ببنەوە. دەس  

کە کۆنرتین ئەفسانەیە  یش دووابرە بۆتەوە. الفاوی داردەنووسئەو دمیەنە ەل ئەفسانەی یۆانن 

کەچ   ەییە و تەنیا ئااکردای دەگرێتەوە.انوچ ێک الفاو ەل سەرەاتی چەکەرەکردنییەیت ییەیۆانن 

 الفاوی دیۆاکلنی و پیها، یۆانن ئیراتۆرییەتێک  مەزنە و الفاویش دەبێتەەلسەردەم  

 .جهیان سەراتسەری الفاوێک 

 

هەم گەورەتر و هەمیش پیۆزتر امیی گێڕانەوەاکن ەگاتە نێو دینە ئیرباهیییەاکن س داکێت 

 ، کەچ  ەل انوەرۆک و پەایم هەمان الفاوە انوچەییەکەی سەردەم  سۆمەرییەاکنە. ندەب
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 بەیش نۆیەم

 دەرئەجنامشۆڤە و 
 

 

 شۆڤە

مۆریک  ەل جهیاندا ڕوویداێب. جا رسووش یت ێب این دەس تکردی مرۆڤ، هەر ڕووداوێک

خۆی وەک دەئەجنام، ەلسەر مێژوو، رسووشت و پەیوەندییەاکین انو کۆمەڵگە بەجێ 

پەرسەندین انوەوەی  ڕووداوەاکن و اکریگەرییان س امیی ڕەنگدانەوەی ووردەاکری دێڵێ.

 ئەو پەیوەندییانە دایردەکەن.

رەیک ، هەمیشە ڕۆیل سەهەڵومەرجەکە تێگەیشتین بۆ لێکدانەوەیدەس تەاڵت و ئاس یت 

 . بووەەلسەر ئەو اکریگەرییانە هە

 

 چەیقهەم . ەلفۆرم  نوێدا گوجناندین و گێڕانەوە دووابرە ەل ئەفسانە، بوویندروست  جا 

یان ەلسەر کۆمەڵگە دەستنیشان ئاس یت اکریگەری  هەمیش و بووین بریکردنەوەی مرۆڤ

  1.کردوون

 یمێژوو داس تاین الفاو وەک ڕووداوێک  رسووش یت جیاوازی ەلگەڵ ڕووداوەاکین تری

نییە. بەڵکوو زۆر ڕووداوی تر هەن، چ  ەل ڕووی گەورەیی. و چ  ەل ڕووی دا جهیان

                                         

1 Hörnqvist, Magnus (1996) Foucaults maktanalys. Carlsson bokförlag 
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ن، کەچ  کەمرت نەبووی نووحەل الفاوی اکریگەرییان ەلسەر رسووشت و کۆمەڵگە 

 ن.  وودمرۆڤایەیت هەر زوو بە ەلبیچوونەوەی س پار 

  

 دەیب هۆاکرێک هەێب بۆ ئەوەی الفاوی اتوان، ئەوەندە جێگای گرنگ  پێدان ێب کەواتە

.و چەندین هەزار ساڵە کۆمەڵگەی مرۆڤایەیت بەخۆیەوە خەریک کردووە  

 وە بۆ دوو هۆاکر.ەگ  پریس الفاو دەگەڕێتگرنبە پێی  لێکدانەوە، 

 

  ڕوودانییەیت. سەردەم  ڕۆیل گێڕانەوەی ڕووداوەکە و هۆاکری یەکەم:

دەرفەیت ئەوەی بۆ دەڕەخسێ و بەاکری  و دەس تەاڵتئاس یت تێگەیشتین  :هۆاکری دووەم

 .1دێێن

  

کەرەس تەی خودایی، و بە درێژایی مێژوو ەل  ەریبنیاتن بوونەتە پێکەوە ئەو دوو هۆاکرە

 کە ،ئەوەش وادەاکهەر . دەبەخشنپیۆزی پێی  ،ش ێوەی جیاجیابە هەر سەردەمێکدا 

 چەند هەزار ساڵ ەل تەمەینبەڵکوو بە درێژایی  .فاوێک  ئاسایی نەێبداس تاین الفاو تەنیا ال

کە دەێب بە ووردی لێکدانەوەاین  ، ەل انو هەانوی خۆیدا حەشارداوەمرۆڤایەیت زۆر پریس

ات بتوانرێ بەالی کەم  پەردە ەلسەر هەندێک هنێین هەڵامدلرێ . چۆن توانیواینە  ،بۆ بکرێ

تونێەلاکین مێژووی پەرەسەندین شارس تانییەیت بەو ش ێوەیەی کە ویس توواینە ایەیت ەل مرۆڤ

  ؟ئاڕاس تەی بکەن

 

بۆ چوونە انو ووردەاکری ئەو پرسە مێژووییە  . تەنیا ڕێگابۆ گەیشتنە وەاڵمێکی ج  مامتنە

سەر  ە. چونکە لکیل دەتواێن ڕووانیک خباتەلکییل دەرگا داخراوەاکندۆزینەوەی ئاڵۆزە، 

                                         

ر پەیوەندی بە ئاس یت بیکردنەوە و تێگەیشتین لێرەدا دەس تەاڵت وەک زاراوەیەیک فەلسەفییە بۆ دروستبووین هۆاکر، جا ڕەنگە زایت 1

 مرۆڤەوەێب ێب ەلو اکتەدا. دەرئەجنامەکەی وەدی هێناین دایردەیەک ێب خۆی خۆی پیێ کۆیەل باکت.
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ەلگەڵ ڕەویت  یکە وای کردووە الفاوی نووح، ئەوەندە بە پیۆز .هەندێک ڕووداوی تر

 . پەرەسەندین کۆمەڵ مبێنێتەوە.

 

چەند هەزار ساڵێک دەێب  ،پس پۆراین بوارە جیاجیااکن ەلسەر ئەوە کۆکن کە الفاوی نووح

( چایخ بەردی تیکەل بواری زانس یت بە )نیۆلی  بەر ەل زاینی هەڵس تاێب. واتە ئەو سەردەمە

و شاکر بۆ نیش تەیج ئەو سەردەمە سەردەم  گواستنەوەی مرۆڤە ەل ڕاو  نوێ انو دەبرێ.

 دەرووین ئەو قۆانخە و. ڕوون بوونەوەی ووردەاکریەاکین ن بە کش تواکڵکردبوون و دەس ت

، ڕەنگە بتواێن پەردە ەلسەر هەندێک کۆمەاڵیەیت ترگواستنەوەی مرۆڤ بۆ سیس تەمێک  

 و چۆنییەیت نیک  ڕامباڵێ و ڕووانیک خباتە سەر هەندێ الیەین گێڕانەوەی الفاوکێشەی تەک 

 . 1بە ئەفسانە بووین

 

یەیک ەل گۆشەنیگا ەل مێژووی مرۆڤایەیت بدەینەوە و ، دەێب ئاوڕێکبەر ەل هەموو شتێک

 ڕووداوێک جاگێڕانەوەی هەر  یتێڕوانینێک  ڕایلیس تانەفراوانرت ڕووداوەکە ببیننی. 

 .سەری هەڵنەداوەەاڵیەیت هەمیشە بنەڕەتێک  هەیە، ەلخۆیەوە این کۆم یترسووش 

ە ات چەند دەتوانن گوزارە ئاای ئەو گێڕانەوەیە این گێڕانەوان ئەوەی لێرە جێگای پرس یارە: 

  ڕووداوەکە بکەن؟ یتەل ڕاس 

 

و  تانێک  چەند هەزار ساڵ ەل ئێمە دوور. کە بەپێیی تێپەڕبووین اکتاتیبەیت داس  بە

الفاو و  رتەکچەریسفۆرم و دە گۆڕاناکری بەسەر ئەوەنەندین کۆمەاڵیەیت، پەرس

مرۆڤ هەر بۆیەش . دمیەنێک  ڕایلیس تانە بداتە دەست ئەس تەمە ،داهاتێب گێڕانەوەاکین

 گومان و ڕاس یت. دەخاتە دووڕاینێک ەل نێوان

 

                                         

 .١٢٠ات  ١١٤الپەڕە  ٤بۆ زانیاری زایتر ەلسەر ئەو قۆانخە و ووردەاکرییەاکین. بڕوانە بەیش حەوتەم خاڵی  1
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هەموو  رە بوونەوەی ەل انوتاین الفاوی نووح و دووابداس   شتێک  حاشا هەلنەگرە، کە 

 پەرەسەندینەلسەر ڕەویت  بەدرێژایی مێژوو توانیویەیت اکریگەری خۆی گەالن.

 دەروونییەوەچ  ەلابری کۆمەاڵیەیت و چ  ەلابری  جادابێن. دین  شارس تانییەیت و

 دەاکت. و قووڵرت هەێب. ئەوەش پرسەکە گەورەتر ەلسەر مرۆڤ اکریگەری

 

این ەل دوای خۆاین تاین جۆراوجۆرالفاوێک این چەند الفاوێک هەڵس تابن و داس   ڕەنگە 

بەاڵم اکم الفاو توانیوییەیت، ئەوەندە بە قووڵ  مۆریک خۆی، ەلسەر تەوێلێ  بەجێ هێشتیب.

 مێژوو بەجێ بێلێ؟ 

 

دەردەکەوێ، ئەو ڕووداوە یری ئەفسانەاکن بکەین. بۆمان ەئەگەر بە ووردی و اببەتییانە، س

نێوان میسۆپۆاتمیا و یۆانن ڕوویداێب. هۆی ئەو بۆچوونەش، انوچەیەیک دەێب ەل ،رەیەەو گ

دووشارس تانییەتە، هەم ەل ڕووی ووردەاکریی و هەم  ئەفسانەاکین ئەوەلوەوە دێ. ەلالیەک 

ەل کولتوورەاکین یرت. ەلالیەیک تر  ی گێڕانەوەاکن فراوانرت و قوولرتنەلڕووی فرەجۆر

هەزار ساڵ پ.ز  ٥گێڕانەوەاکن ەل سەردەمانێکن، کە دەێب الفاوەکە بەالی کەم زایتر ەل 

 . ێب

شتێک  ر و ئەفسانەی داردەنوویس یۆانین ئەوەش بە بەراورد ەلگەڵ یەکەم اتبلۆی سۆمە

 ببێتە ئەفسانە. ماوەیەیک مێژوویی زۆری پێدەوێ ات . اکرەسات این ڕووداورسووش تییە

امەلتکردن ەلگەڵ ئەو ات دێ پیێ بە پیێ مەیداین تێگەیشنت و مئەو ماوە دوور و درێژەش 

دەبێتە اکرێک   نەهەوڵدان بۆ لێکدانەوەی ڕایلیس تا .دەکەن رتلێڵ گێڕانەوەاینو  ڕووداوانە

 ش ێوەیەیک ەلسەرخۆ بەڕێتەوە بۆ ئەوەی گێڕانەوەی دەماودەم، دەگەهۆیەکەیش . ئەس تەم

 .، کە زۆر جیاوازێب ەل ڕاس یت ڕووداوەکەوەردەگرن تر فۆڕمێک پێی  اکت دەگۆڕێن. بە

بەرەو  لێرەدا مرۆڤ. دەرووین مرۆڤ انو ەڕۆدەچن ەلو ماوە دوورەدا دەبنە ئەفسانە و

وەرگرتین هەڵوێس تیش دەگەڕێتەوە بۆ ئاس یت  .تەوەڕووی هەڵوێست وەرگرتن دەاک
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دەرچ ، کە بۆی  تواێن ەل ئەو چوارچێوەانە و پێیەوە بەندکۆمەڵ، کە اتک هوش یاری 

  1دانراوە.

 

اتیک ئەو دەمە و سەد  ە ڕووداوێک  رسووش یت گەورە بووێب.الفاو ئەو ڕەنگە ەلسەرەاتدا

نەوە دوای نەوە ساڵیش دواتر، لێکدانەوەی رایلیس یت و لۆژیاکنەاین بۆ کردێب. بەاڵم 

گۆڕاین  بەپێیی تێپەڕبووین اکت، ، ەل کەس ێکەوە بۆ کەس ێک  ترماودەمگێرانەوەی دە

 چی ەل چی ەل ش ێوەی ڕەوانبێژی و ،الفاو چەند ش ێوەی جۆراوجۆری بەسەردا هاتێب.

سەر تەختە  کە هاتووتەدواییش  . )بڕوانە بەیش یەکەم(ل  پەیدا بووێب قەابەری الفاوی

  ، ئەوسا جێگیبووە و مایک سەردەم و دەس تەاڵیت وەرگرتووە.بەردە نوورساوەاکن

 

بۆ چۆنییەیت  ێتەوەدەگەڕ اکریگەری الفاو  و دینەاکنەل هەردوو شارس تانییە دێرین 

تێگەیشنت و لێکدانەوەی مرۆڤ بۆ دایردەاکین رسووشت. ئەوەش وایکردووە کە بە ئاساین 

  .تێکەڵێب ڕایلیس تانەی مرۆڤ تێگەیش تنێک هێزێک  خەایڵ  دەرەوەی ەلگەڵ 

، کە چۆن دەاکتئاراس تە  جهیانبیین مرۆڤچۆنییەیت بە پێچەوانەوە. ئەو هێزەش 

یشتین مرۆڤ بۆ داڕشتین چوارچێوەی تێگەبنەڕەتێک بۆ فاو هەيب. لێکدانەوەاین بۆ ال

سەرچاوە بگرێ. ئەو کۆمەڵە هەر دایردەیەک، دەکرێ ەل ئاس یت جهیانبیین و هوش یاریی 

ئەویش این بیوابوەڕ و هوش یاری کۆمەڵگە، هەر ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی ەلگەڵ گۆڕ

ەیک نوێ ش ێوەیپرۆسەکە ەل بنەڕەتدا  نەک تەنیا فۆرم و قەوارەی الفاو، بەڵکوو

 فۆرم  دەگۆڕێ، پاشا ئیرت نەمر نییە و بۆتە پێخەمبەر. شتەاننەت خوداگرێ. وەردە

 

                                         

1 ruppsykologi. Om gruppers, organisationer och Ledarskap. Svedberg, Lars (2000) G 

Studentlitteratur.                                                                 
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دەس تەاڵت هەمیشە هەوڵدەدا زانیارییەک  اکن،گۆڕاناکرییە پرۆسەیهاواکت ەلگەڵ 

ەلو  اتی خۆی بگوجنێ. دتێگەیشتین کۆمەڵ و بەرژەوەنکە ەلگەڵ ئاس یت بەرهەم بێێن، 

ا، کە خۆی ئاراس تەی کۆمەڵ بەو الیەدا بببتواێن بەێب هیچ تەقەالیەک  ڕێگەیەوە

 هوش یاری و ەلگەڵ ڕەویت ،گۆڕاناکری بەسەردادێ زانیاریش بە بەردەوام  مەرامییەیت.

 .  خۆی دەپارێزێهاوسەنگ ۆسەی پەرەسەندن و بنیاتنانەوەی زانیاریپر  وگە، کۆمەڵ

خۆاین بەرگری  ات دەگاتە ئەو ئاس تەی اتکەاکن و ەلگەڵ هەڵومەریج نوێ دا دیگوجنێێن.

. بەیب ئەوەی هیچ اکریگەرییەکیان ەلسەر کە بۆاین بەرهەم دەهێرنێ کەنەلو زانیارییە دە

  1.لێبکەنەوەچ  بەرهەم هێناین این بەاکرهێناین هەێب. تەاننەت انتوانن بە گومانەوە بییش  

 

ئاس یت  بەپێیی پڕۆسەی ڕووداو و هۆاکرەاکین بووین الفاوێک  گەورە و گێڕانەوەی

 بۆاتیبەت بەخۆی لێکدانەوەی هەر کۆمەڵگەیەک  ەلو نەرێتەاکین  پێشکەوتین شارس تاین

  دەکرێ.  کراوە و

ی چوارچێوەیەیک زانیاری بۆ دایردەاکن ەل بەرژەوەندی خۆی دایردەس تەاڵت تێگەیشتین 

دەاکت. بووین الفاو و ئەفسانەکەی ەل دیدی پاشااکین سۆمەری و ئەکەدی انوچەیی بوو 

ی  )سۆمەر( و ئەتراهاسیس ) ئەکەد( ئێنک  بوو، کە زیوسوودرا دۆس یت مرۆڤیشو 

 . ەلسەردەم  اببلییەاکنڕێامنیی کردن چۆن کەش یت دروست بکەنو  .ئاگادارکردەوە

، ەبوو ترالفاو گەورە قەابرەی هەروەک خۆیەیت، کەچ  داس تانەکە ەل ڕووی فۆرمەوە

انوی گۆڕاوە بە ئێیا. پاشااکین اببل بەئیپراتۆرییەتێک  مەزنرتی  خوداش هەمان خودایە،

سەیر نییە کە زێدەڕۆیی ەل  دامەزراند. بۆیە جوگرایف ەل هەردوو سۆمەری و ئەکەدییەاکن

ەل اکت و فراوانبووین دەس تەاڵت بە پێی  گۆڕاین  .ئەفسانەی الفاویش ڕەنگ بداتەوە

 . الفاوێک  انوچەیی چبووک بگۆڕێ بۆ سەراتسەری ) جهیاین(

                                         

وەک مچکی  ١٩٧٠بۆ یەکەم جار میش یل فۆکۆ ەل سااڵین  Govermentalityئەو سیس تەمە پێیی دەگوترێ   1

 دەس تەاڵت و ش ێوەی دروس تکردین زانیاری بە اکری هێنا. زانس یت بۆ چۆنییەیت ڕەفتاری
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هەر ەل ئەفسانە سەرەاتییەاکنەوە، دەس تەاڵت هەوڵ  داوە ئەوەی جێگای پرس یارە 

بۆ ئێنک  و ئێیا تەنیا جیاوازی ەل نێوان دەس تەاڵتدار و ژێردەست نیشان بدا. بۆ منوونە 

ئاای تەواوی  تەنیا پاشا نەمر بوو؟بۆ  ؟بۆ ڕزگارکردین ڕەگەزی مرۆڤپاشااین هەلژبارد 

اکم اتوان دەبوایە  ؟  بۆچ  و ەلسەراکن و اببلییەاکن خراپەاکر بوونسۆمەرییەاکن، ئەکەدییە

اشا و می ات دەگاتە کێخوای کە پ کەچ  مێژووی مرۆڤایەیت شایەتە. زسابدرێن؟

 دەس تەاڵت، زۆردار و خراپەاکرترن ەل خەڵک  چەوساوە. بەاڵم زانیاری ،شگوندێکی

اکرەاکین بەالیەیک تر وەرچەرخاندەوە. پاشا هەم پەس ندە الی خودا و هەم نەمریشە. 

چەوساوەش خراپەاکرە. دواتر دەبیننی هەمان شت الی دینەاکنیش دووابرە دەبێتەوە. 

ەوساوە و بەدبەختەاکن خودا قیین . کەچ  چوڕ و ژنەاکنیان بووردراوننووح و ژنەکەی و ک

 ابرە بۆتەوە.ش دووقوڕئانی ەل و بە ڕاشاکوانە ابیس کراوە ئەوەش ەل تەورات لێ هەڵس تاون.

 

لێرەدا ڕۆڵ  دەس تەاڵت ەل بنیات انین ئەفسانە دایر دەکەوێ. بەرهەم هێناین زانیاری نوێ 

 هیچ هەوڵێک واێن بەێب ، ات بت1mentalitynGoverبە ش ێوەی  بۆ کۆیەلکردین مرۆڤ

زانیارییەکەش وا پیۆز باکت کە نەوە دوای نەوە  دەس تەاڵت خۆی خۆی کۆنرتۆل باکت

گری لێ ر بەخۆ کۆیەلکردن و  ی بگوازێتەوە، ات دەگاتە ئاس یت بە پیۆز زانیین وخۆی خۆ

. ڕووداوی الفاوو و لێکدانەوەی دمیەنێک  ووردی ئەو زانیارییەیە کە دەس تەاڵت کردین

نەک دروس یت دەاکت، بەڵکوو بەردەوام نوێاکریش  تێدا دەاکت. ات ش ێوەی کۆیەلکردنەکە 

 قووڵرت و اکریگەرتر ێب. 

 

                                         

1 Governmentality  دەس تەاڵت هەوڵدەدا زانیارییەک بەرهەم بێێن بۆ ئەوەی، کۆنرتۆیل اتکەاکین میش یل فۆکۆ مەبەس یت ئەوەیە کە

ت وزانیارییەکەی بکەن. ئەوەش ەل کۆمەڵ بە ش ێوەیەیک اکریگەر باک، ات دەگاتە ئەو ئاس تەی هاونیش امتنیان خۆاین بەرگری ەل دەس تەاڵ

 ڕێگای زانیاری گۆجناو و پالن بۆدانراو.
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ەل ئاستێک   کۆمەڵگەن پەیوەندییەاکیندەس تەاڵت و ش ێوەی ڕەفتارەاکین ڕەنگدانەوەی 

ئاوێنەی یەکرتن ەل دەس تەاڵت  کۆمەڵگە و . بۆیە کۆمەاڵیەیتپەرەسەندین کراوییدایر 

الیەیک ەل بەرامبەر بە دایردەاکین رسووشت. ەلالیەک .چۆنییەیت جهیان بیین و رەفتارکردن

 کە هەمەالیەن تە هۆی دروست بووین کۆنتێکستێک ئەوەش دەبێ . تر بەرامبەر یەکرتی

  1تین کۆمەڵگە بێتەوە.ەلگەڵ ئاس یت هوش یاری و تێگەیش 

 

انو دینە جیاجیااکن الفاو و ئەفسانەکەی. دەپەڕێتەوە  ی ئەوە اکیت دایردەی ڕووداویدوا

گۆڕاناکرییەیک بنەڕەیت ەل ش ێوەی گێڕانەوەکە  .و ڕەنگدانەوەی ەل پەایمیان بۆ مرۆڤ

 کەچ  پەایمەکە هەمان پەایم  شارس تانییەکۆنەاکنە.  .وەردەگرێ

 

بە  دوو هۆاکری هەیە. یەکەم مرۆڤ .داەل فۆرم و انوەرۆیک داس تاین الفاو  یگۆڕانە  ئەو

)فرەپەرس یت( هێناوە و دەس یت بە  خوداییقۆانخێک  هەستیار دا تێپەری و وازی ەل فرە

، هەر بۆیەش فۆرم  گێڕانەوەکە دەێب ش ێوەیەیک تر وەربگرێ. دووەم ەپەرس یت کردوواتک 

ئەوەش اکریگەری ەلسەر دەس تەاڵت و . جوگرافیایی ڕووبەریفراوان بووین 

هەر ەل سەردەم  اببلییەاکنەوە دەس یت پێکردبوو، ئەو پرۆسەیەش  قەڵەمڕەوەکەی هەیە.

و فۆرمەکەی ەلگەڵ هەڵومەریج  زایتر پەرەی سەند ،پەرس تەاکناتک بە پەیدابووین دینە 

 .نوێدا گوجنێندرا

 

دینە ئیرباهیییەاکن  ەل نێو و چۆنییەیت ڕەنگدانەوەیڕووداوی الفاو وەک مچکیێک  نوێ 

بە بەراورد هەر ڕووداوە کۆنەکەیە، ەل بەرگێک  نوێدا. )جووەلکە، کریستیان و ئیسالم(. 

دەێب و هنێنییەاکین دایردەکە ڕوونرت  دمیەین .ەلگەڵ شارس تانییەتەاکین سۆمەر و ئەکەد و اببل

لێرە بەدواوە ئەو پەیوەندییە ڕاس تەوخۆیە ەل  .ەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەیوقووڵرت دەبن. ئە

                                         

1 Engels, Friedrich (1884) The origin of the family, private property and the state. 
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و ئەتراهاسیس بۆ منوونە ەل نێوان ئێنک  و زیۆسوودرا . نێوان خودا و نێردەکەی انمیێن

 . ، کەچ  ەل نێوان نووح و خوداکەی ئە پەیوەندییە انمێێنپەیوندییەیک ڕاس تەخۆ هەبوو

 

 .پەیدابووین و شارس تانییەتەاکنیان ئەو گەالنەهەانوی ەلانو  هەر سێ دینەاکن هەرچەندە

یش داس تاین الفاو و ئەکتەری ڕزگارکەر ئەوانن. و  میاتگری کولتوور و شارس تانییەیت

ئاست و ڕەویت گێڕانەوەکە ش ێوەیەیک نوێ  کۆپییەیک هامان شارس تانییەتییە. کەچ 

 پیۆزڕووداوێک  هەمیش وەک و ئەفسانەکەش هەم دەبێتە ئامرازێک  دیین و وەردەگرێ. 

هەزار ساڵ تەنیا نووح کەش یت وانە و خۆی ەل دینە ئیرباهیییەاکن دووابرە  ٤بە درێژایی 

 دەاکتەوە.

 

پرۆسەکەی ەل انو دینەاکین تری انوچە جیاجیا اکین جهیان بە هەمان ش ێوە  ئەو پرۆسەیە

 .وەرگرتووە ، بە پێی  ژینگە و ابوەڕی دیینگۆڕاوە و دمیەین رسووش یت کۆمەاڵیەیت

و ش ێوەیەیەیک  ینەاکین زەردەش یت و هیندۆیس ڕەویت بە دیین کردین ئەفسانەکە،ەل د

هەرچەندە خودا بەدوای  کە جیاوازە ەل دینە ئیرباهیییەاکن. تری هەیە. کۆمەاڵیەیت

کەس ێکدا دەگەڕێ بۆ ڕاس پێرییەکەی، بەاڵم ئەو کەسە پیخەمبەر نییە. بەڵکوو 

ەل دیین هیندۆسیش وەزیرە. سەرەڕای ئەوە  دەس تەاڵتدارە. ەل دیین زەردەش یت پاشایە و

ژینگەی کۆمەاڵیەیت و کولتووری ئەو دوو دینە، ش ێوەی ڕووداوەکە و جهیانبیین ەل 

 )بڕوانە بەیش یەکەم(. ژینگەی وازە، بەاتیبەیت دیین زەردەش یتاانوەرۆیک داس تانەکە جی

رهێناین کۆمەاڵیەیت و جهیانبیین دەس تەاڵت، پەڕجووی داس تانەکە و ش ێوەی بەاک

 دایردەکەن.

 

 دیین ئەفسانەیەیک بۆ تانەکە ەل ئەفسانەیەیک کولتوور و شارس تانییداس   گۆڕاین

پەیوەندییەاکین نێوان خودا و نێردەکەیش دەگۆڕێ. نێردەکەی ئیرت نەمر نییە مرۆڤێک  

نێردەکەی و  تێگەیشتین و ەل دەرەوی تواانئاساییە و کۆیەلی خودایە. ئەوەی رووشدەدا 
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دەێب، هەر بۆیەش اکریگەرییەیک دەرووین ەلسەر اتیک کۆمەڵ پەیدادەاکت و تواانی مرۆڤ 

 بیکردنەوە ودۆزینەوەی ئالرتنەتیڤ  انمێێن.

 

دەگۆڕێ بۆ ئەفسانەیەیک کە  بەهێز رسووش یت تانەیاکریگەرییەیک رایلیس   ەل یشفاو ال

دەبێتە  ،ڕاس پێرییەیک پیۆزوەک بە درێژایی مێژوو   مێشک  مرۆڤ کۆنرتۆل دەاک. تەواوی

. دەێب و پەیوەندییەاکین ، وەک سێبەر هاوڕێی  گەش یت ژایینکۆمەڵگەەلسەر  کۆت وپێوەند

سەرەڕای ئەوە  مرۆڤ دەتواێن بە ئاساین وێنای باکت وو چونکە هێزێک  رسووش تییە 

 . تەاڵتەەلبەرامبەری بێدەس   مرۆڤ گۆڕدراوە بۆ پەایمێک  ئاسامین کە

 

 الیەنێک  اندایر بە ڕووداوەکە هۆاکرەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی پەلی یەکەم بە

 ،اکت تێپەڕبووینکۆمەڵگەش بەپێیی  مرۆڤ  پیێ کۆنرتۆل دەکرێ. بە ئاساین و بەسرتاوەتەوە

  بە بەردەوام  و ێب پسانەوە ئەفسانەکە اکریگەرتر دەاک. ات دێ

مرۆڤ سەابرەت بە  یلێکدانەوە کە دەبێتە بنەڕەتێک بۆ هەر ئەو هێزە اندایرەشە

 بەسرتاوەتەوە بە ئاس یت هوش یاری بەرامبەر پرۆسەاکین . کەو اکریگەرییان ڕووداوەاکن

 بۆ ئەوەی بتواێن درک بە هۆاکر و دەرئەجنامەاکین باکت. .رسووشت دەرووین دایلێکتیک 

 

بە پەلی دووەم اکرەسایت الفاو، وەک دمیەنێک  ترس نایک رسووش یت دەتوانرێ بە ئاساین 

ترس ناکییەکەی ەل مێشک  مرۆڤ دا، وەک فیمل بکێرشێ. ئەوەش وادەاکت کە و  دمیەین

هەمیشە اکرەساتێک  بەهێز ەلالیەن هێزێک  اندایر بەسەر هۆش و دەرووین مرۆڤ دا  

 زاڵێب. بۆ تۆقاندن چەکێک  بە هێزێب.

 

 بووە بۆ ملیارد ساڵ ئەفرێندراوە، بەبەردەوام  ئاماجن ٤،٦ەلوەتەی ئەو جهیانە بەر ەل 

ئەوا  ئەگەر ئاڕاس تەی پەرەسەندین، نەش گۆڕیێب . جااکرەسات و ڕووداوی رسووش یت
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مرۆڤ و مێشک  اکریگەری ەلسەر داانوە. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئاس یت پەرسەندین 

 لێکدانەوەی بۆ اکرەساتەکە.

گەڵ اب دوو ڕووداوی رسووش یت گەورە ەلبۆ زایتر تێگەیشنت، ەل مەبەس یت ئەو ابسە. 

 الفاوی نووح بەراورد بکەین.

 

 

 ڕووداوی یەکەم

ملیۆن ساڵ ەل ئەجنامی بەریەک کەوتین کیشوەری  ٥٠دەرایی س پیی انوەڕاست بەر ەل 

ئەوڕوپا دروست بووە. ئەوەش هاواکت ەلگەڵ بەریەککەوتین  کیشوەری ئەفریقا و

دەرایی س پی  انوەڕاست هەرچەندە هەندێک ەل دەرایاکین  1.هیندوس تان ەلگەڵ ئاس یا

 پێش ئێس تاملیۆن ساڵ  ٥،٦ەل بەرتری جهیاین دابڕابوو، بەاڵم ئاوی هەر هەبوو. 

گەرووی جیرباکتەر گریا و بە تەواوی پەیوەندی ەل نێوان دەرایی ئەتەلنتیک و دەرایی 

مەوبەر. ات وای لێهات ملیۆن ساڵ ەل ٥،٣س پیی انوەڕاست بڕا. ئەوەش درێژەی هەبوو ات 

ملیۆن ساڵ بەر ەل ئێس تا قوواڵیی دەرایی س پیی ئەوەندە ووشک  ٥،٣٣ەل دەوروبەری 

  2بوبووە بیاابنێکی اکیک بەاکیک. ،بوو

 

ملیۆن ساڵ بەر ەل ئێس تا بە هۆی توانەوەی سەهۆڵ و گەرم بووین  ٥،٣ەل دەوروبەری 

ساڵ دەرایی س پیی انوەڕاست  ٢ماوەی  ئەمتۆسفری، ئاو ەل دەرایی ئەتەلنتیکەوە توانیویە بە

بگەیێنێتە ئەو ئاس تەی کە ئێمە پێیی ئاش ناین. واتە زۆر زۆر گەورەتر بووە ەل الفاوی 

 3دەرایی ڕەش و نووح.

                                         

 .توێژەاکین زەوی ەل انوەڕاس یت ئاس یا و ئاس یای چبووک. ١ -بڕوانە بەیش حەوتەم بۆ زانیاری زایتر   1
2 04 -maj  –Forskning och framsteg 2010  
 هەمان سەرچاوە 3
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ای رسووشت و چی اکریگەری ەلسەر ژایین چی ەل گۆڕاین تۆپۆگرافییاوە. ئەو ڕوود

نە پریۆزە و نە زسای  کەچی زۆر گەورەتر بووە ەل الفاوی نووح. بوونەوراین سەر زەوی.

 مێژووی مرۆڤایەیت هەر ابسیشی اناکت.  ن هێزێ اندایرەوە هاتووە.ەبوونەوەرانیش ەلالی

 

ئەوەی ەلو قۆانخەدا مرۆڤ هێش تا وەک بوونەوەرێکی هوش یار هۆیەکەیش دەگەڕێتەوە بۆ 

ئەو اکتە بە تەواوی ەل برا  ات اڵ ێب.و سەربەخۆ نەیتوانیووە بەسەر رسووشت دا زا

ئەو پرس یارە گەورانەی بریکردنەوەی قووڵ و پەجیووری و تواانی  مەمیوونەاکین دانەبڕابوو

 نەبووە. 

هەر بۆیە نیتوانیووە ئەو ڕووداوە گەورەیە درک باک و بیاکتە ئەفسانەیەیک نەمر. و ڕەنگە تەنیا 

 وێنێکی ئارام ئیرت ەلبریی چووێب.هەاڵتین بەدەس تەوە بووێب و دوای گەیشتنە ش

 

 ڕووداوی دووەم

تا و ەلماوەیەیک کەمرت ەل دوو تسووانم  هەڵس   ٢٠٠٤سەمبەری ساڵ  مانگ  دی  ٢٤ەل 

بێجگە  .الفاوە گەورەیە هەزار کەس بوونە قورابین ئەو 1 ٢٧٠ ات ٢٣٠ڕۆژ ەل نێوان 

و نەخۆیش و  بوون ملیۆن خەڵک  انوچەاکین اکرەساتەکە دەربەدەر چەندان بە شەلوە

این ئابووری و کۆمەاڵیەیت ڕوخاین ژێرخ بەش ێوەیەیک ترس ناک باڵو بوونەوە، برسییەیت

ی هیندی بە ش ێوەیەیک . وواڵتەاکین قەرایخ دەرای2ئاستێک  چاوەڕوان نەکراو ەتگەیش  

ا و ڤاگالدیش، رسیالناک، بورما، مادلگرتەوە ەلوانە اتیەلند، ئەندەنوس یا، بەنناک ترس  

ئەو الفاوە. ەل قەرایخ رۆژهەاڵیت ئەفریقاش تەنزانیا، هەرە گەورەی یا بوونە قورابین مەالیس  

دەرای بەاتیبەیت کەشتیوان  تواین قەراخگرتەوە زاینێک  کەمرتی بە دانیش   کێنیای و سۆماڵ

                                         

1 Aftonbladet 22 august 2005 
2 National Geographic 7 januari 2005 



   

149   
   

وچ  ەل اکریگەری  چ  ەل ڕووبەری اکرەساتەکەیگرەاکن گەایند. ئەندازەی تسوانم  و ماس  

 ەل الفاوی نووح.  شتێک  کەمرت نەبوو یەیت،ئابووری و کۆمەاڵ

ڕێگەی و تەکنۆلۆژای، بە هیچ ش ێوەیەک یاری کۆمەاڵیەیت بەاڵم ئاس یت زانس یت و هوش  

 چەپرەکەکەی ڕزگار باک .تر دروست بێب و مرۆڤایەیت بە کەش تییە نووحێک   ائەوە اند

 

ەل ماوەیەیک  .وونچ ە نووح و بە هاانی ئەو وواڵاتنەوەوواڵاتین جهیاین پێکەوە بوون

 .کورت، هەم ایرمەیت ئەو واڵاتنەاین داو هەمیش توانیان هۆاکرەاکین ئەو الفاوە دایر بکەن

پێش بیین  چەندەدابنێن. هەر  بەگوێرەی تواان چارەسەریش بۆ پێشگرتن ەل ئایندەداتوانییان 

 . ، بەاڵم خۆ ئامادەکردن، مەحاڵ نییەتەمەکردن ەل اکرەسایت رسووش یت اکرێک  ئەس  

 

سەابرەت بە الفاوی نووح، هەر چەندە چ  ەل ئەفسانەی گەالین جیاواز و چ  ەل انو 

یت ڕووداوەکەی گۆڕیووە مومژ وڵێلیێک  تەواوی بەسەرەوەیە. کە ڕاس تە ،کتێیب دینەاکن

 ،است کراوەتەوەتییەوە، ئەوە پشڕت نەیەیک پیۆزی خودایی. بەاڵم ەل ڕووی زانس  بۆ ئەفسا

ێوەیە ڕوویداوە و اکریگەرێیەیک گەورەی ەلسەر ژایین خەڵک  هەبووە کە الفاوێک  ەلو ش  

 ووە. و ژایین مرۆڤیش  بە هەنگاوێک  مەزن بەرەو پێشەوە برد

 

 .تۆی زەرایی ئەتەلنتیکپاڵەپەس  پیی انوەڕاست بە هۆی بەرزبوونەوەی ئاوی دەرایی س 

 یاوە. دەرئەجنامەکەیو ئەسکەندەانڤ  ەل ئەجنام  توانەوەی سەهۆلێ انوچەاکین پۆیل ابکوور

. دوای تۆی ئاوی دەرایی انوەڕاست بەرەو گەرووی بۆسفۆرتەوژم و پاڵەپەس   بووە هۆی

 درزو گەنەگرتین گرد و تەپۆلکەکەین نێوان دەرایی س پیێ انوەڕاست و دەرایی ڕەش. ر بە

جار بەقەد  ٢٠٠هەڵدڕیین کەانڵێک  زۆر گەورە کە ەل ماوەی شەووڕۆژێک پێربدن و 

تاییەاکین دەوروبەری ئاو ەل دەرایی سپیی انوەڕاست ڕژاوەتە دەش   ،یاگاراەی ن تەواوی اتفگ

پەەل کۆچ و  وای کردووە خەڵک  انوچەکە بەرەو هەمووالیەک بەئەوەش  .دەرایی ڕەش

 ی الفاو و دادڕیین کەانلێک  گەورەاینڕووداوپۆراین جیۆلۆژی شوێنەواری ڕەوبکەن. پس  
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 ،تۆماربکەنزەرایانسان توانیواینە ئەوە  ەرەڕای ئەوە انوچەاکین بۆسفۆر دۆزیوەتەوە. سەل

یت نزم بووە ئاوەکەیش ایی ڕەش دەرایچەیەیک انوچەیی ئاس ەلمەو بەر دەر ٧٦٠٠کە 

دواتر بە هاتین ئاوی سوێر ەل دەرایی س پی  انوەڕاس تەوە هەموو  شیین و سازگار بووە .

ان ه  ئاوی سوێر جێیان ئەو گینەلبەرانەی ئاوی شیین ەلانو چووین و ەل جیایت ئەو 

 گرتوونەتەوە. 

 

دەس تپێک  ەل س پی  انوەڕاست ی هەڵس تاین دەرایجیاوازییەکە بەگش یت ەلوەدایە، 

دەس یت  وە. هەر ەلو سەردەمەوە کۆچ و ڕەو و باڵوبوونەوەیبو  دا پەرسەندین مرۆڤ

ەچ  پێکردووە. هەرچەندە زۆر گەورەتر بووە ەل هەموو الفاو و بوومەەلرزەاکین جهیان، ک

تەنیا ەلالی  ئاگایش لێ نییە. ئەو اببەتەمرۆڤایەیت نەک هەر پیۆزی اناک. بەڵکو هەر 

لێتۆژەرەوان ڕووداوێک  ئاش نایە. تسووانم  ەلبەر ئەوەی مرۆڤایەیت هەم ەلڕووی 

 تەکنۆلۆژای و هەمیش پەرەسەندین مێشک  اتک ڕێگا اندا ببێتە ئەفسانە. 

 

ەل بەرەبەایین هوش یاریدایە و  سەردەمێکدایە مرۆڤاڵم الفاوی دەرایی ڕەش ەل بە

دەگەڕێ و دەس یت انکەوێ،  پرس یاری گەورە مێشکیان هەراسانکردووە و بەدوای وەاڵم

تەنیا بۆ دایردەاکین رسووشت و هێزێک  اندایر دەچێ، کە انزاێن چییە ئاس یت تێگەیشتین 

پەان بۆ ئەفسانە  هەر بۆیەش، و خۆی وەک هێام انوی لێدەێن )ئێنک  دوایی ئێیا ... هتد( 

دەاب و ەل گەڵ دایردەاکین تری وەک نەخۆیش زۆر و برسییەیت، گراین... هتد. دەاکتە 

 وەاڵم  خودایی. و ەل کاڵوڕووژنەی ئەو اکرەسااتنە داس تانەاکن دەهۆنێتەوە.

 

ە کردین هۆیش مرۆڤ. پەڕینەوە دوای ئەوەش هاتین دینەاکن هەنگاوێک  ترە ەل بەرجەس ت 

ئاس یت پەرسەندین هوش یاری، ەلو پەلیە دانییە. رەپەرس یت بۆ اتکپەرس یت، بەاڵم هێش تا ەل ف

. وادەزاێن تەنیا ئەو اتکەی ئەو دەیپەرس ێت، ئەو هێز و ەاڵم  اکرەساتە گەورەاکین پێێبوات 

داوایش ەل مرۆڤ ئەوەیە کە بیپەرسنت و  ە کە ئەو اکرەساتەنە ئەجنام بدا.تواانیەی هەی
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دەبێتە  اکرێک  خودایی و ەل  ،الفاوی نووح ای هەر انوێک  تر گای بن. جاکۆیەلی بەردەر 

 گشت الفاو و اکرەساتەاکین تری رسووشت جیا دەبێتەوە.

 

دا. ئاس یت پەرەسەندین مرۆڤ ەل سێ ڕووداو  بەرهەمێ ژینگەن. مرۆڤ و کولتووری

الفاوی دەرایی ڕەش بەر ەل  ،ملیۆن ساڵ ٥،٦پێش  رایی س پی  انوەڕاستدە ڕووداوی

 الفاو ەل ڕادە بەدەر گەورەن و . هەریس٢٠٠٤ال و تسووانم  ەل ساڵ  هەزارس ٧،٦

مرۆڤایەیت  پرۆسەی پەرسەندین رسووشت و ەلسەربە ش ێوەی جیاواز اکریگەرییان 

ک ەلو ئەوەی لێرەدا جێگەی سەرجن دانە، تێگەێشتین مرۆڤ بۆ هەریە .و هەیە هەبووە

جیاوازە، ڕەفتاریش  بەرامبەرییان ەل چۆنییەیت تێگەیشتین سەرچاوە  نەسێ ڕووداواوا

 دەگرێ.

 

 

 ەل . وەکەل الفاوێک  بە تەوژم  وەک الفاوی نووح ن،گومانبەپۆران ەلالیەیک تر پس  

. ئەگەر الفاوێک  وا ڕوویداێب و هەموو شتێک  نقووم کردێب دا هاتووە پەرتووکە دینییەاکن

زەوی قڕکردێب، دەبوایە شوێنەواری الشەی مرۆڤ و و هەموو بوونەوەری سەر 

 1گیانەلبەرەاکین تر بدۆزراابیەوە، وەک چۆن کەرەس تەی تر دۆزراوەتەوە.

 

بەاڵم ات  .یت ەلسەر ئەوە کۆکن، کە الفاوێک ڕوویداوەپس پۆراین بوارە جیاجیااکین زانس 

ەێب بۆ سەملاندین ئێس تاش نەاین توانیووە، الشەی مرۆڤ و گینداری تر بدۆزنەوە، کە بەڵگ

 . کۆچ وڕەوی خەڵک  دەوروبەری دەرایی ڕەشبووین الفاوێک  قڕکەر. و هۆاکری ێب  بۆ 

 

                                         

1 Allt om vetenskap 2015 maj 24  
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ڕەویت  تەاکنێک  بە هێزبووە بۆسەرەڕای ئەوەش پس پۆران ەلسەر ئەوە کۆکن کە الفاو 

نەک تەنیا انوچەیەیک چبووک، بەڵکوو سەراتسەری انوچەکە  .انییەیتتپەرسەندین شارس  

 ) بۆلگارای، هەنگارای و یۆانن..هتد( ات دەگاتە انوەڕاس یت وەانوەڕاس یت ئەوڕوپا ەل هەر

 (.س تانئاس یا ) ئاس یای چبووک، میسۆپۆاتمیا ات پاکس تان و هیند

 

ئەو اکریگەرییە هەم ەل ڕووی تەکنیک  کش تواکڵ و ئاودێری ات دەگاتە گۆزەگەری و خانوو 

دەرایی ڕەش زۆر پێشکەوتووتر بووین ەل و بەرە. ەلبەر ئەوەی انوچەاکین دەورو بەری 

انوچەاکین تر و ئەو پێشکەوتنەاین ەل گەڵ خۆایندا گواس تۆتەوە، بۆ انوچە جیاجیااکین 

 جهیان.

                                          

ئەوەش ەلگەڵ ئەفسانەاکین گەالین دەوروبەری، چ  میسۆپۆاتمیا و چ  یۆانین ابش 

هەردوو کۆمەڵگە یەکەم ڕەنگدانەوەی ڕاس تەوخۆی کۆچ و ڕەوی دەگوجنێ. یەکەم 

دانیش تواین دەوروبەری دەرایی ڕەش یان ەلسەربووە. ئەوەش ەل ووردەاکرییەاکین 

  دەکرێ.                                                          ابش بەدی  ئەفسانەاکن،

 

، بە چەندان ش ێوە تۆمارکراوە. نییەیتدووەم گێڕانەوەی ئەفسانەاکن ەل هەردوو شارس تا

ئەوەش ەل خۆیدا ئەوە دەسەملێێن، کە سەرەڕای جیاوازی کولتوور و پەرەسەندین 

کۆمەاڵیەیت، یەک سەرچاوە هەر هەموواین بەیەک دەبەس تێتەوە ئەویش دەرایی 

                                                                                       ڕەشە.

 

و  ی شارس تانییە کۆنەاکن و دین ەلالیەکدووڕایین نێوان ئەفسانە ەلسەر لێرەدا

 بۆچووین جیاوازییەیک بنەڕەتیی ەلانە ەلالیەکیرت، هەڵوێس تە دەکەین. تیزانس  ی لێتۆژینەوە

نێوان ئەفسانەی دینەاکن ەلگەڵ زانست داهەیە. جیوازییەک کە خۆی ەل جیاوازی 

 .م دا دەبینیتەوەیوابوەڕی ئەفسانە و ڕایلزی ب
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کەن، ەلبەر ئەوەی نە ەلڕووی ێوەیە نەبووە کە دینەاکن ابیس دەیەکەم ئەو الفاوە بەو ش  

یت و نە ڵەڕووی کۆمەڵناسییەوە لۆژیک  تێدا نییە. دووەم ئەو الفاوە این گۆڕاین زانس 

کە ەل پەرتووکە  ،نەبووەتۆپۆگرایف انوچەاکین دەوروبەری دەرایی ڕەش بەو خێراییە 

ات دەێب ماوەیەیک دوورودرێژی  ییەاکن ابیس دەکەن. بە پێیی دەرئەجنام  لێتۆژینەوەاکندین 

این کردێب و ەل انوچەاکین یێ کۆچ و ڕەویێ بە پ و خەڵکەکە پ  ساڵ  پیێ چووێب ٢٠٠نزیکەی 

سەر خێزانەکەی ڕزگار بووێب و  ێک بە تەنیا ەلگەڵتر نیش تەجێ بووبن. نەک اتکە کەس  

 نوێ بنیایت مرۆڤایەیت انبێتەوە. ەل

 

یوەی هاتن اکریگەرییەاکین چ  ش   و وەیە، الفاوئەوەی لێرەدا گرنگە خبرێتە پێش چاو ئە

ەل هەر سەردەمێک  مێژوویی . . وەک هەموو الفاوێک  تر بووەو خێرایی الفاوەکە

وونەوەرەاکن و هەم ب پەرەسەندین رسووشت جا الفاو، بوومەەلرزە این بوڕاکن ڕوویداوە

کۆچیان کردووە و هەمیش تۆپۆگرافیای رسووشت گۆڕاوە. بەاڵم سەردەم  ڕووداوەکە 

 بڕایردەرە ات چەند ئەو اکرەساتە ەل ژایین مرۆڤ ڕەنگدانەوەی هەێب. 

 

 الفاوی نووح بەهۆی بووین بەو ئەفسانە اکریگەرە، وەک چەکێک ەل انوچە جیا جیااکین

کۆچ و ڕەوی دوای ئەوەش . پیۆزترین ڕووداوی خوداییتوانیویەیت، ببێتە جهیان 

گەری ەل خێزان بۆ خێزانێک  تر. اتبگرە ەل گێڕانەوەی بەسەرهایت الفاو و اکریدانیش توان و 

اتک بۆ اتکێک  تر دەگۆڕێ و ەل هەر کولتوورێکیش ماک و شوێنەواری ئەو کۆمەڵگەیە 

ولتووری انوچەکەش پەرە وەردەگرێ کە لێی  دەگێردرێتەوە، هەر بەپێی  نەرێت و ک

یت بووە و   رسووش ئەو الفاوە اکرەساتێکدەس تێێن و ش ێوەی نوێ وەردەگرێ. ئەگینا 

بە هیچ ڕووداوەکە . کردووەی گۆڕاین ژینگە اکریگەری خۆی ەلسەر ڕەویت پرۆسە

بووە خودااکن بە مرۆڤیان نەزسایەکیش  ەل دەرەوەی تواانی رسووشت نەبووە.ێوەیەک ش  

 ڕەوا بینیێب. 
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ئەوەش وا گەورە ڕووی داێب،  ێک الفاوکە دەێب انوچەاکین میسۆپۆاتمیا  سەابرەت بە

تواانی ئەوەاین ەل ڕووی جوگرافییەوە هەردوو ڕووابری دجیکە و فوڕات ڕێی  ێت انچ  

ێت و ات دۆندی ئارارات دروست بکەن کە ئاو هەڵبس گەورە وێک  وا بتوانن الفاتێدا نییە، 

 تانە سەرەاتییەاکین سۆمەریوی چبووک هەڵس تابن. ئەوەش ەل داس  وم باک. ڕەنگە الفانقو 

ەش و نقوم بووین الفاوی دەرایی ڕ ێوەیە تەنیادایرە. بەاڵم ڕەنگدانەوەی بەو ش  

 ،ەرەو هەمووالیەکتواین بدانیش   کۆچ و ڕەوی. جێی  مامتنەیە دەش تاییەاکین دەوروبەری

ریگەری خبزێتە دەرووین میلەلاتن. بە اتیبەیت گەالین کردووە کە دەنگۆی الفاو وا بە اکوای

نزیک ئاس یای چبووک، میسۆپۆاتمیا ەلالی ڕۆژ هەاڵت و یۆانن، هەنگارای و بولگارای 

بەاتیبەتیش سۆمەرییەاکن ەل ئەفسانەی جۆراو جۆری لێ هبۆننەوە. ەلالی خۆر ئاوا. 

 پشڕتاست دەکەنەوە. ڕۆژهەاڵت و یۆاننییەاکن ەل ڕۆژئاوا. بەابیش ئەو بۆ چوونە

 

ئەگەرچ  ئەفسانەی الفاوی دینەاکن و  گرنگە ئاماژەی پێبکری. لێرەدا پرس ێک  تر

نگەی کۆمەاڵیەیت س امی بۆ بەاڵم ژی  شارس تانییە کۆنەاکن ەلیەک ڕووداو سەرچاوەدەگرن.

. بۆیە دەبیننی، ات ئاستێک  دایر جیاوازی ەل نێوان الفاوی نووح ەل دروس تدەاک ئەفسانەاکن

 ینە ئیرباهیییەاکن، ەلگەڵ سەهۆڵبەندان و دواییش الفاو هەلس تاین جەمش ید ەل ئاوێس تاد

الفاوی ڕێکڤیدا و مانو ەل هیندۆیس. مۆریک رسووشت و ژینگەی کۆمەاڵیەیت دا هەیە. 

 بە ش ێوەیەیک ڕوون تێدا دایرە.

سەرەڕای ئەوە ڕااین و پیامتن1 وای بۆ دەچن. ئەو الفاوە و کۆچ و ڕەوەی گەاڵین ئاری 

بۆ باڵوبوونەوەی  ە،ئەو انوچەیە وباڵوبوونەوەاین بۆ انوچەاکین تر تەاکنێکی بەهێز بوو

زمانەاکین هیندو ئەوڕوپیی بەسەر انوچەاکین ڕۆژهەاڵیت نزیک و دوور. هەرچەندە 

پێویس یت بە لێتۆژینەوەیەیک بەرفراواین مێژووی پەرەسەندین زمانەوانییەوە   بۆچوونێکی وا

                                         

1   (1996) Noah´s flood. Walter Pitmanand William Ryan  
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دەرایانسن نەک  دوو ەلالیەک ڕااین و پیامتن ە.ات ئێس تا مش تومڕی ەلسەر هەیە، کە

لێتۆژینەوەی زانس یت  . بەاڵمزمانناس. هەرچەندە بۆچوونەکەاین ات ئاستێک لۆژیکی تێدایە

هێش تا زووە بۆ بڕایردان ەل دروس یت  ەلبەر ئەوەزمانەواین پشڕتاس یت نەکردۆتەوە. مێژووی 

و وڕێنەاکین دیندا  ێکیان ەل تێگەیشتین ئێمەبۆچوونەکە ەلوە برتازێ شۆڕش  

                                                                                   .      کرد

هەروەها ەل ئایندەدا لێتۆژینەوەیەیک زماننایس ەل ڕووی مێژوو و کۆمەاڵیەیت بکرێ بۆ 

                                                    پشڕتاس تکردنەوەی ئەو بۆ چوونە.             

 

ەل کۆاتییدا ئەجنام  لێتۆژینەوەی زانس یت و بەلگەی جیۆلۆژی و شوێنەوارانیس، دینەاکن 

کەوتوونەتە نێوان دوو بەرداش. هەڵومەرجێک  سەخت. ئەگەر دان بەوەدابنێن کە 

نووح هەمان الفاوی لێتۆژەرەوان و پس پۆران، بە بەڵگەاکنیان سەملاندوواینە کە الفاوی 

کە دین شتێک  دەروەی تواانی مرۆڤ نییە و دادەنێن  دەرای ڕەشە، واتە دان بەوە

ئەوەش ڕاس تەوخۆ داننانە بەوەی دین تەنیا داهێنانێک   مچکەاکنیش  ەل ئەفسانە زایتر ننی.

 مرۆڤە ەل سەردەمێک  مێژوویی و بەس.

 

بەاڵم ئەوان ڕێگایەیک تراین گرتووە، نکۆڵ  ەل زانست دەکەن. ئەگەرچ  دەزشانن، ێب 

، هەر بەردەوامن ەلسەر داس تانە ئەفسانەییەکەی ات ئێس تایش ەلگەڵداێبکەچ  . ەبنەمای

  . و نکۆڵ  کردن و پشووتەنگیان بەرامبەر دۆزینەوەاکین زانس یت و مێژوویی خۆاین

 

 

 

 دەرئەجنام
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