
 .ەوش ەو گازگرتن ل عریش یکاندڵۆپە
 - اییدعریش ەیناسنام ینیخشەب یئان ەل( لیلەزانا خ)و ( رەزھەم ایور) -

   
       مەستۆر ندڵب

 
 یکێتەقیقەح انی یرەھون یمەرھەب ەکاتەد یکانڵەاەیو خ ونەخ نۆچ ێزانەد ە، ک ەریشاع ەسەک وەئ :دۆیفر
 .کراوێستپەھ
 
  (.چیھ)و ( رەزھەم ایور) -١
 
 . ەوەتەوکراواڵدا ب(٢٠٠٢)  ڵیسا ەو ل ەریشاع ی(رەزھەم ایور) یعریش یکێوانی، د!( چیھ)
 
 مەل زانمەد یستیوێپ  ەب.  یکورد یعریش ەیوەکردنێنو یوتەر رەسەل ەبووەھ ۆیخ ینگیگر داۆیخ یکاتەل ەوانید وەئ 

 :مەبک!(  چیھ) رەسەل ەقس ەوییەفکر ەیروانگ کەڵێمۆک ەل مداەباس
 
 تێبەد یرەگەو تاز نانێداھ وابووێیپ وە، ئ قاندڵخو یتیەناۆچ یکییەانکارۆڕگ  ەوەرەھون یاتیخالقەئ ەڕمەل( گلیھ)

 ۆڤی، مر( سیڕۆمۆھ) ی(لیخەئ)و ( ریشکسپ) ی(یۆمۆر: ) یتیەاۆڤمر یکانەاوازیج ەتەفیس یشاندانین ۆبن ب ۆڵتوندوت
 ە، ک داەد ەشت وەئ مانەھ یشاندانین ڵیوە، ھ ەیەھ رەھون ۆب ەک ەوەکاتەتدەر ەیەساد ەدید وەئ( گلیھ) .نەکمۆت
 ەوەتێبەکدینز( گلیھ) یەمواێپ. کانییەمانسۆر یدید ەڵگەل نەوانەچێپ واوەت گلیھ یکانەچونۆب) دابوویشانین( رێلۆم)
 وەئ. بکا  ندوویز یشت یناێو عریش ەستیوێپ وابووێیپ وەدا ،ئ(ایدیئا) یتەباب ەل یتەبیتاەب  کانییەزمیالیر ەل
 .ەیەکییەزمیالیدیئا ەشت مووەھ شەرەوھەج
 
 وەئ رەھ ەنگەر. نەکەد ەاسیمردوواندا پ یشار ەو  ل ندوونیز ە، ک داەد کێلەشتگ یناکردنێو ڵیوەھ( رەزھەم ایور)

دواجار  .مردوو بن یکێلەکردوون ، شتگ یریپشتگ شی(گلیھ)و  ەداو انیناکردنێو ڵیوەھ رانیشاع ەیندووانیز ەشت
 وەئ ؟ندوونیز کانەندوویز ەمردوون و شت کانەمردوو ەشت یاستەڕب رەھ ەک ەیوەئ یلماندنەس ۆب ییەن کمانێرەوێپ
 .اکەد نایب رەسەل ۆیخ یعریش یدۆتیو م رەوێپ( ایور) ەک ەیەشت وەئ مانە، ھ ەرەوێپ یبوونەن
  
 ەب ەوەتۆستەبەن یشۆ، ھاوکات خ ەوەتێکبینز زمیالیر ەتا ل ەوە(گلیھ) یاکانیدیئا یگوشار رێژ ەتۆوتەکەن(  ایور)
 ەیوێو ش کانەنۆک ەدۆتیو م پینسەو پر زمیکالس رەرامبەبوون ب ییزاڕەنا یکەیەوەبزوتن ەتاوەرەس ەل ەک کانییەمانسۆر
  .ھاتنەدەڵھ کانییەتیەەاڵمۆک ەتەباب ەل ەیکانەڕۆناو وەئ یکراتۆرستەئ
 
 : رەھون ەتێبکر ەیەوەئ ەیستیشا کێشت مووەھ ۆیە، ب ییەن ابینا کێتەباب چیھ انوابووێیپ کانییەکیمانتۆر
 
 کات یرەوبەل اچوونیت ەیواد
 مەھێس یچاو ەب یرەکێچاول ەیواد
  بنەل

 بن



  بن
  یرەوەریو ب ادی یرچەھ

  ەکەتەژمەح ەتاک ۆھانا بردن ب یکات
  انووتیب یبا تاکوو

 بکاتەڵھ یکانەاریپرس ەیلکێسەڕەپ ەڵگەل
 : ەک
 داەشەر ەریب وەئ بنەل

  !؟ناکاەڵھ ۆب تریئ انیزر
 
 نیەالەل انکردی، وا ەکانەیەو دژ ب رۆز ەچونۆب وەئ. دواون  یعریش ی(واتا) ەل ەوەاوازیج یچونۆب ەب سەک نیندەچ 
 .ەدروستبوو ەوێل یعریش ییەینانیۆ ەوش وەئ ۆب ێبەھ ەوەانەڕگ ەل کێرۆو ج ەشۆب ەیقس عریش:   ێبگوتر ەوەکێسانەک
 
 یکانەعریش ێناتوان ریشاع وابووێیو پ ەوەاندەڕگەد لھامیئ ۆب یعریش ەیرچاوەبوو ، س عریش ەیورەگ یدوژمن( سوقرات)
 . ێبگرێل انەیخنەو ر ەوەکبداتێل
 
 ەب عریش  ەیوەئ ۆب ەوەتێنەڕێگەیو د داەد مەڵەق ەمانا ل ێب یکێشت ەب عریناکات و ش ەیستاکۆمام ەش پشت ل(ۆپالت)
 . ەکانەواوەنات ەتەقیقەح ەینێو و کانەشت ەینێو ەیوەکردنیالسا یکیرەخ نھاەت
 
 .ردوونەو گ ەڵمۆک ینێکات و شو ەداتەد کیەوداەم ەوییەزمیالیدیئا یکێدید ەب( ۆپالت)من  یچونۆب ەب
  
 ەیینیبنچ یو  واتا ناەزانست  داد یاندنەیراگ یکێکارۆھ ەب   انیعری، ش کردەد انیعریش ێیکانەرەربەب ەیوانەئ
 یقانڵخو رەسەل شیئ ۆوخەدا  راست(ایور) یعریش ەل( واتا). کانەتاز ییەوروپەئ ەزمان ۆب ەوەاندەڕگەد انیعریش
 . ەکردووەن( مانا) یقاندنڵخو رەسەل یشیئ ۆوخەراست( ایور) ە، وات ەکراوەن
 
 ادایت یکانەعریش ەک یەدایەزاەف وەئ مانەھ ەیوێچوارچ ە، ل تەبیتا ی(مانا) یاتنانیبون ۆب( ایور) ڵیوەھ

 ەل رۆز یەیمانا وە، ئ ەوەتۆکردەن( مانا) یدروستکردن ەل یری، ب نینووس ەب ستکردنەد ەل رەب ریشاع. ەوەتەوینووس
 یکێچونۆب ھاەو یعقوبیە بدولخالقەع)مانا  یدروستکردن ەل ییەتیبر عری، ش یەانواێیکورد پ یگرانەخنەو ر رانیشاع

 (.ەیەھ
 
،  کێکردار کوەو( ەمانا دروستکردن) یو کوشتن( مانا) ەیوش یساندنە، خ ی(یعقوبیە بدولخالقەع) ەیچونۆب وەئ 

 مانڵی، حا ەوەخاتەدوورماند( رەزھەم ایور) یعریش ەل ەیندەوە،  ئ(بدولخالقەع) یەیایدیئا وەب ستنەدواجار پشت ب
 ستەھ ەیوکاتەن ، ئ(ایور) یکانەعریش ی، خود ەوەمەکەتدەر( بدولخالقەع) ەیچونۆب وەئ میمن ن ەوەئ.  ێیناکا ل

 : وانەئ ەب ۆیەنام ندەچ شەچونۆب وەو ئ ەچونۆب وەب نۆنام ندەچ نەکەد
 

 ەمێ، ئ ەوات
  و نەیخەچاومان داد یپکۆک کەیەخولک نەچ ەیواد ۆب رەھ

  و نۆیخەد روونمانەد یکانەلێتون وێنەل ێخول
  سانید مەو ھ مانۆخ ینێشو رەس ەوەنەڕێیگەد

 و تارەق یبوونەڕپێت ۆب ەڵەئاو یکێلێتوون ەتێبەد چاومان



  تارەق
 واڕنا

  ڵەجوو
 ناکا ، ۆیخ ینێشو ەل
  ەرارەوا ق ەمێئ مەاڵب
  مەندەچ ەیستگێو ەل
 - دا
 .نیزەب
 
 ەک  بوونیاخی یکیژۆل ەل رچوونەد. ناکا  ەقس ەھاوەر یایدیئا یناو ەو ب تێچەفکر د ۆب ەوەزموونەئ ەل بوونیاخی
 .ەداریترسە، م ێنەداد یوڕەانیم ەب( ۆکام)
  
  رێژ ەخاتەد نساەڕەف یشۆڕو ش کانەلۆیک یشۆڕو ش( سۆسپارتاک)  کوەو یکانییەژووێم ەبوونیاخی مووەھ( ۆکام)

 کاەد شەرانیۆت وەئ رەسەل ە، قس ەوەکانییەنسەڕەف نیەالەل کاەشا د یکوژران رەسەل ەقس( ۆکام) ەیوکاتەئ. ەوەباس
 ناکایارید ۆیخ ینووسەچار ۆیخ ۆڤمر (.یتیەەاڵمۆک یمانەیپ)و ( ۆسۆر) یکانەنینووس ەگاتە، تا د ربوونەشکۆخێر ەک

   ەیوانەئ (.گلیھ ەیفەلسەف رەمبەھەل ۆیەکام یدید ەمەئ) کاەدیارید وەئ ینووسەچار ەژووێم یتمەح یوتەر ەوە، ئ
 . تێد یتاریلۆپر یتیەرۆکتاتید یتیەواەر ەیەوەرێ، ل ەژووێم یستیوێپ رەبە، ل ونەکەردەس
 
 ۆڤیمر)و  کوشتنۆو خ یپوچ یمکەچ رەسەل ەکەیەوەنۆڵیکێل ەیکە(فیزیس ەیفسانەئ)،  ەناوێھەنیواز شەوەب( ۆکام)
 یکێرگەب ەل ێکرە، د داەستدەدەل ەڕیباو ۆڤمر ەیوکاتەئ. و کوشتن بوونیاخی ەب تەبارەس ەیەوەنۆڵیکێل ەیکیە(یاخی
 . ەوەتێنێبھ تریوانەئ یکوشت ۆب انووی،  ب داەانییکیژۆل
 
،   تێبەد یاخی کیەھاەب یناوێپە، ل یاخی ی( ایور. ) تێبەد یاخی کیەھاەب یناوێپ ە، ل ۆڤەیەمر وەئ یاخی ۆڤیمر 
 یشەئازار وە، ئ داەدێگر ەوییەتیەاۆڤمر ەب سەکە، تاک ەھاکەب یسەکەتاک دەقەب ێلە، و ییەسەکەتاک یکیەھاەب  ەک
 وانێن یاوازیج شەمەباسمان کرد ، ئ ەوەرەس ەل ەیرسنوو یمانەن وەئ ۆیھەب ەڵەمۆک ەب یکێئازار  ،یتەیەھ
 . ییەسەکە، ئازار تاک اندایمەدوو ەیوەل ەک ،ییەتێو پوچ بوونیاخی
 
 : تێد ییتاۆک کێشت ەو ب کاەدێستپەد کێشت ەب کێبوونیاخی مووەھ 
 
 ەب ییژووێم یبوونیاخیو  تێب ییتاۆک مەست ەو ب بکاێستپەد ەوۆڤەمر یئازاد یناو ەب یکیزیتافیم یبوونیاخی رەگەئ 

 ایور) ەب( رەزھەم ایور) یبوونیاخی واە، ئ تێب ییتاۆتاک ک یئازاد ەیوەمکردنەک ەو ب بکاێستپەد یرەروەدادپ
 : تێد ییتاۆک شی(رەزھەم ایور) ەب رەو ھ کاەدێستپەد( رەزھەم
 
 رەزھەم ایور: کوژراو  یساوا: منم  ستاێئ
  و ەویەزۆد ۆیخ ینگەد ەک
   ەوا باشتر مۆخ ینگەد ەب
 و زەڕێب ەیوێئ یەیدادگا وەئ رەرامبەب ەل
 : نمەیەبگیو را مۆبخ ندێبوونمان سو سەئاو یتەرافەش ەب
 ؟بوون سەو کام ئاو فەڕەو کام ش زەڕێو کام ب ەوێکام دادگا و کام ئ -



  بگرن ەقرۆئ
 : مەڵێد تاێپ
  ەکوژراوەمن ن یستەد ەمن ب ەوا ک رەھ
 شەرێل
 ڵێتەق

  یروو
 .ەداوەن

 
 
  (.کانەوازێش یبێکت) و (  لیلەزانا خ) -٢

  
 ەمەرھەب وەئ.  ەوەتەوکراواڵدا ب(٢٠٠٢) ڵیساەل ەک( لیلەزانا خ) یکانەوانید ەل ەکێکیە، ( کانەوازێش یبێکت)

 : نەیکەد رەسەل ەیقس ەوییەفکر یکەیەروانگ ندەچ ەل ەوەخوار ەل واەئ.  ریشاع یزمونەئ ەل کێشەب ەل ەگوزارشت
 
 یکاریرونشەد) وانێن ەخاتەد کیەوداەو م( دۆیفر) یکاریرونشەد ەل ەوەکاتەادیج( رەسارت) یکاریرونشەد ەیوەئ  
 یال ەستەن ەیوەبوونڵکا نڵێیب ێکرەد انی ،( رەسارت) یال ەستەن ەیوەتکرانەر ،( یرەسارت یکاریرونشەد)و ( یدۆیفر
 یکێکردنیارید انەیکەرچاوەس کانییەرونەد ییەشۆخەگشت ن ەک ەیەوەئ رەھ ندکراوەسەپ یچونۆو ب ەندەرمیب وەئ

  .ەیەانیئاگا
 
 ەل ییەن یتیبر ، ییەسۆرین یکێخۆد یکۆرید ەیوەندنێخو ەیوەئ دەقەو ب ەیەوەرەکیش یکیەایریۆت یکاریرونشەد

و  تێبکر رەسەل یشیئ کانداەاوازیج ییەرونەو د یفکر ەسوچ ەل ەچونۆب وەئ ێکرەد .یڤیرناتەلتەئ یکێرەرکەسەچار
 ەل کێشەب ەل تێگوزارشتکردن ب  ێشەد کوەڵب ، کراویارید یکێندەرمیب ۆب ەوەانەڕگ ەل تێبەن یتیبر ۆیب ەوەانەڕگ
 . ینسەڕەف یفەلسەف یفکر یکانەنجامەرەد
 
 ەڵگەل ەدژ شەمەئ ، ەکانییەو گرژ کچونێت یرکردنەسەچار یکیکنەت رداەوھەج ەل یکاریرونشە، د( دۆیفر) یال مەاڵب
( رێدلۆب) ەب داەد رۆز یخیەبا( رەسارت) ،باسمان کرد  ەیەیروانگ وەل رەھ . روو ەخستمان ییەیرەسارت ەدید وەئ
 . ەیەدا ھ(رێدلۆب) ڵییو مندا( رەسارت) ڵییمندا وانێنەل ەیرۆز ەکچونێل وەئ ۆیھەب
 
 ەیکچونێل وەئ ۆیھەب تریوەئ ەب خدانیەبا ، ە(خدانیەبا) یمکەچ ەک ێنێھەد داۆیخ یدواەب کێمکەچ کچونێجار ل رۆز
 وەئ یگشتاندن ۆب شیکڵێوەھ رەو ھ نھاەت ەب ەکێشت داەسات وەل( وچووەل. )  ەیەھ تردایوەمن و ئ وانێنەل
 (.ییەوەعنەم یکێکوشتن ەل ستمانەبەم) کاتدا  کیە ەل ە(وچووەل)و ( چووێل) یکوشتن ،( ەوچووەل)
 
 ڵییمندا وانێن ەیکییەرەوھەج ەکچونێل شەمەئ ، ەستداوەد ەل انیباوک ەوەزوو یکێنەمەت ەل( رەسارت)و ( رێدلۆب)
 شداەندەوێن وەل رەو ھ انیژ اتدایبەدەو ئ ەفەلسەف وانێن ەل انیردووکەدواتر  ھ ەک ە( رێدلۆب) ڵییو مندا( رەسارت)



 ەنگیگر ەیوەئ. تێبووب شەوەوانەچێپ ەب تێکرەد   ، ەیەفەلسەف ەیکییەتاۆو ک اتیبەدەئ ەیتاکەرەس کێمردن ،مردن 
 شەزاکەف ردووەھ یکێکارل ،ببوو  کانییەبەدەو ئ یفەلسەف زاەف ینوقم ەک ەندەرمیدوو ب یانیژ یبوون ، داەئاست وەل
 . ەوەخاتەد کستێت کەڵێمۆک
 
 ،دا (زانا) یعریش ەل تریوەئ ەل چونێل.  تێبچ( اریناد یتریوەئ) ەل داەدڵوەھ رجارۆز داەعریش ەڵەمۆک وەل (زانا)
 . ردایئاست شاع ەل ییەن ە(تریوەئ) وەئ یندڵو ب ریشاع ینجدانەرەس ەیکەکارۆھ
 
 وەئ ەیگێر ەل وەئ ، ەوەتێبب اینڵد ۆیخ یبوون ەل اتریتا ز تێنێچوەد تریوەئ ەب ۆیجار خ رۆز ریشاع 
و  تێنەد ەوەشێپ وەرەب کێنگاوەھ یشەکات وەئ ، دایکانەعریش ەل کاەد متریقا ۆیخ یعریش ەیگێپ ، ەوەراوردکردنەب
) یال ۆب ەیەوەانەڕگ ێیل ربازبوونەد ەک ەوەتێبەتر د یکێتریوەئ یووەڕرووب ، تێنەڕێپێت ەتریوەئ وەئ تێوەیەد
 یتا ئاست و سنوور شەکردنەڵھ وەو ئ کاەدەڵھ ە(مەدوو یتریوەئ) وەئ ەڵگەل ریناچار شاع ۆیەب ،( مەکیە یتریوەئ
 . ەوەتێبەژدێدر ەکەعریش یھاتن ییتاۆک
 
تر  یکییەتیەئاشنا ، ەوەشێپ ەتێتر د یکێکستێت ەیکات وەئ ێلەو ، یەیەتیەئاشنا وەئ ییتاۆک ەکەعریش ییتاۆک 
 ەل ەک ەمەدوو یتریوەو ئ مەکیە یتریوەئ یستۆد   ، ەکێو شت ریشاع وانێن یتیەئاشنا ەک  ڵەجو ەب ەوەکاتەستدەد
 . ەکردوو انەیب انۆیخ شترداێپ یکانەقەد
 
 شەئاستان وەئ ینینگتریگر ەل ، کاەد انەیب ۆیخ اوازدایج یئاست ندەچ ەل( رەسارت)و ( رێدلۆب) وانێن یکچونێل
 وەئ ، شتوونێھێیو ج ەمردوو انیباوک ەوڵییەمندا ەل ندەرمیب ردووەھ ، ەیەکەندەرمیب ردووەھ ڵیمندا یمەردەس
 .ەندەرمیب ردووەھ وانێن یکچونێل  شەشتنێھێج
  
 یپنت ەیوەنیزۆد ڵیوەو ھ کێلەشتگ ەل ەوەبکات کینز ۆیخ تێبەناچار د ریشاع ، تێڵێدێج ریشاع  اری ەیوکاتەئ

 ەیوەو کورتبوون اریو  ریشاع وانێن یوداکانەم ەیوەکردنڕپ شیئامانج ، داەالنەشتگ وەئ ۆیخ وانێنەبدات ل شەھاوب
 :  اری ەب ەشتنەیگ یگاێر
 
  وابوو مەڕباو... میو ھزر شتمینۆر کێژۆر
 . تیچەد رەساغ ەل اینەتەب...  ۆت
  ۆیەب
  تیو ون بوو تیماەن ارید ەیێچرک رەگەئ
  ەلکیتراو ەتیبوو انی
  مندا یانیگ یکانەابانیخ ەل ەرەو
  ەڕێبگ تداۆخ یحۆر یسێدرەئ یدوا ەب

  ەداو ارمڕیب ەچونک
  تداەرفەد نیبچووکتر ەل

 .ەوەمۆونبوون بتخ یددەح تا
 



 
 

  .کراوەاستڕئا یتریوەئ ەوەرەب ەخود ەیاستڕئا -١
 .کراوەاستڕئا یتریوەئ -٢
 
 ەک ەریشاع یعریش ەیاستڕئا ، شەکەبازن رەس ێڵیھەو راست یە( زانا) یکانییەعریش ەیکستێت ەکەبازن تەبەڵھ
 کانداییەتەھامەن رەرامبەب ەل کاەناچارمان د( نتز بیال).کراوەاستڕئا یتریوەئ وەرەخود ب ەیاستڕئا ەب ەبیرەت
 ەانیژ وەو ئ انیژ ەب ەوەکاتەد ستەد ەتاوەرەس ە، ل کێسەک ەب ەوەتێبدر نەمەت  رەگەئ ە، چونک ەوەنیستەبو

 یکانە، خودا کار ەخوداو ەب ییەن انییندەوەی، پ نەھ یشەشانێک وەو ئ تێبەھ یبوون یرەگەئ  ەکێانیژ نیباشتر
 .باشن

 
 .ەیەھ یھاتن یرەگەئ  ێنێناھ کێشت ەواز ل ە،  خراپ( سروشت) ەب ەحکومەم ۆڤەمر ەوە، ئ یەبوونداەن ناوەل ەخراپ

 یبوونڵزا ەب ستە، ھ ەو خراپ ەچاک یرەوێپ ەنەیبک یجوان رەگە، ئ نەیبک کانەشت یرەیس ەانییکەمەھ ەستیوێپ
 یکانەچونۆب شی(رەپنھاوۆش)،  ەوەداتەد( نتز بیال) یمەاڵو یتوند ەب رۆز( رێتڤۆڵ). داەخراپ رەسەب نەیکەد ەچاک

بچوک  ەخودا ب رەگە، م یەمانا ێ، ب یتیەرەنێئافر ەورەگ یخودا ەک بووەھ یایدون نیباشتر .ەوەکاتەتدەر( نتز بیال)
 . ییەن یباشتر یکیەایدون یدروستکردن یخودا توانا تێمانوابێو پ نێیدابن
 
و ( رێتڤۆڵ)و ( رەپنھاوۆش) یدید ەل ەوەتێوەدووربک ییەوان یواتا ەمەئ مەاڵ، ب ەوەکاتەدیتەر( زانا)  ەکێشت ەخراپ 

 ێکرەو د تێب یرەپنھاوۆش یکییەنیشبەر ییەن رجەم ەک) انیژ ۆب کییەنیشبە، ر( نتز بیال) یدید ەل ەوەتێوەکبکینز
 . انیژ ەیکییەتاۆو ک ەانیژ ەیتاکەرەس کییەنیشبە، ر ێکرەدێپ یستەئاشکرا ھ ە،ب( تێب ریشاع یخود یھ
 
 ۆیخ   ەیەیشێھاوک وەل ەنیشبە، ر ییەن یبوون ەل یو گومان یبوون ەل یەاینڵد   یەیایدون وەل ەنیشبەر( زانا)
،  ەیەانیژ وەئ( زانا) یانیژ (.ێبووب ەڵەھ ەیکەکاریش ەیەھ ۆیب) نەناک یشۆخڵد کانەنجامەئ یچەو ک کاەد یکاریش
 کە، ن ەداو یستەدەو ل ەبووەیھ ەک ێڵەو ەانیژ وەئ ۆب( زانا) ،ەکید یکێانیژ کەن ێڵەو ستچووداەدەل یکێانیژ یدواەب
 :تێبەھ یبوون ەگومان ل  کێانیو ژ اریناد یکێانیژ ۆب
 
   یەدا ەوەل رەیس

 شەنیۆرماتسۆنفیئ وەئ یدوا
  یکانەنافەت رەسەل ەیوەئ
 ێکرەد روانەچاو ینیشبەر ینیمەرزەس
  ونەخ:  نەڵێدێیپ



  یرەوەختەب ۆب تێبەھ کییەشاۆب ەتەحمەز ەواتەک
 ێب کێرەبێس اینەت ونەخ تێچەد ەوەل

 .ێنیێبژ انیژ تا
  
 ریشاع ەسەک وەئ ییەن رجەم)تر  یکێسەک ەل نجدانەرەس ەب نینووس عری، ش تریوانەئ ەل رنجدانەس ەب ەوەنینووسۆخ
 . شدایفەلسەف یەیکا ەل تەنانە،  ت ییەئاسا یکێ،  شت یگشت ەب نجدانەرە،س( تێب عریش ەل یزەح انی تێب
 
 ەو ل داۆیخ ەیکەژووێم ەیوەنینووس ڵیوە، ھ( ییفستاۆس) یماەبن ەب تەبیتا یکێنجەرەس ەب( یدپیدیتوس)

و  زمیاگماتڕ،پ کانییەفستاۆس یکانییەاریزان ەل .ێکرەد ییەرەگیکار وەب ستەدا، ھ(دێئوپر)و ( سوفکل) یکانەنامۆشان
 ،(فالتونەئ)و ( سوقرات) یتوند ێیملمالن یاەڕرەس. ونەکەد ستەد زممانیڤیتەزۆو پ زمیالیتاسیو گزس زمیرتیتیلیوتی

 . نەیبک ریبەل ژووێو م بەدەئ رەسەل کانییەفستاۆس یرەگیکار ێناکر
 
 ژووێم ەب رەس کانییەفستاۆس کداێکات ە، ل  کانییەفستاۆس ۆب ەاوەڕ، گ ۆیخ ییژووێم یکێستەبەم ۆب( یدپیدیتوس)
خود  ەب دایدپیدیتوس رەرامبەب ەل ژووێم رەگەئ) ییەخوددا ن یقەچ ەل ەک ک،ێ(تریوەئ) ۆب ەویەاەڕگ ە، وات بوونەن

 : نڵێی،  با ب داەد تریوەئ ەل نجەرە، س ۆیخ ەیوەنینووس ۆب( زانا( . )نەیناو بب
 
 ەوەرێل.  ەریشاع یخود ە، ک کێ(من) ەیوەنینووس ۆب کەیەرستەک ەکاتەد( وانەئ - وەئ) ، داەد تریوانەئ ەل نجەرەس 
 کانەناوێج وانێن یسنوور یشکان. بکاەڵکێت کانەناوێج ەیوەئ ێب ەب ،ێنێشکەکدێت تریوانەئ ۆیخ وانێن یسنوور( زانا)

 ەب رەس کاەدێانلیو وا ێنێسپەچەد انەیکۆییەخەربەس یتەفیس اتریز کوەڵ، ب ەناوانێج وەئ یبوونەڵکێت ۆیھ ەتێ، ناب
 : بنەن تریوانەئ ەب رەبن و س انۆیخ
 

 . گومان ەتێنەیەمگەد ەوەگومان ەل ەیەھ شەر یکێپرد
 . گومان ۆب ەوەتێنەڕێمگەد ەوەگومان ەل ەیەسوور ھ یکێپرد
  و ەگومان ەل یئاسمان ەیەھ یشێمۆڵەخ یکێپرد
 .گومان ەل ەکیەایرەد ەیوەرێژ ەیەھ نارەک ێب یکێپرد

  گومان یناوەب ستمەقبەچ کداڵێخا ەمن ل ێوابەک
 ؟!من یناوەب ەیەھ ستەقبەچ یکێگومان انی
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