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ییھرزنج٢/٢/٢٠١٥...ۆ ب

زەردەشت و ئاڤستا و فلسفی یکتاپرستی

)پاوان(کۆکردنوە و ئامادەکردنی  فرھاد عبدولحمید

الپڕە٦٠٧/ ٢٠١٣ھولر /و بوکردنوە خانی موکریانی بۆ چاپ

،کاتکیش . تۆت  بردەم مترسییوەوک،وون و ھبوونیو برووبرووی شپۆلی دڕندایتی و داگیرکاریی بۆتوەکوردستان لدرزەمانوە
و بزرکردنی مۆرک و بنما ب تواندنوە و سینوە و شواندن،وی داوەبگان دەستی تواوی لناوبردنی کوردی نبووب، ھ

.ی دروست بکاتلسر بونیادھڕەش، نتوەییکانی

کتبخانکان تان دەکن و بۆ دەبات، ،کچی داگیرکرانی کوردستان سرەتاییان لگڵ خۆیدا"چاپ"ات، دەزگای ناپلیۆن میسر داگیر دەک
.انوەی مژوویکی پ ل مرگسات دەگنگک گوزارە ل .م دەق شیعرەئرەنگ وەبیرھنانوەی .تبردەدەناگر بگنامکان ئ

.اشا ھنگر بت، بۆ ئو کارەساتانی ک داگیرکر لگڵ خۆیدا ھناوتیبگیکی ح

ھورمزگان رمان ئاتوان کوژران             وشان شاردەوە گورە گاوران 

گونا و پا ھتا شارەزوورزۆر کار ئرەب کردن خاپوور              

مرد ئازاتلی ژەروی ھونیانژن و کنیکان وە دیل پشینان               

ھویژشان شاردەوە گورەی گورەکانھورمزگان رمان ئتیران کوژران            

ھورموزد و ھیچ کسبزەیی کانائایین زەردەشت مانوە بیکس             

ل ب و کتبخانکان ی کتل گانوە و بسرھاتی سووتاندن،تژییبۆ خۆی وەک سرچاوەیکی زیندوو،سیاحتنامی ئولییای چلبیش
.داکوردستان

لشکری داگیرکار بت پۆستایپخووستی، جیمی خون و جوگرافیای وتینوق،سای٢٧٠٠ک سرتاپای مژووی ،ەک کوردنتوەیکی و
و ھڕەش لسر بوونی ھب، دەبزمان و مژووی ل ریشوە ھکندراب بت وگۆی شقشقنی میدان ی و سری سرکردەکان

دێ و) داعش(ی وەک یھزکی  تاریکپرست و وەحشیگروەک٢١بنۆڕن ئستا سدەی !. ت؟ماببسر بردەوەدارکیچنیشتمانکی 
ران دەکات، کچ و ژنی القرتراجی دەکاتکوردستان داگیر و وبازاڕدا ھ وە بۆجا.دەکات و لڕرۆژگاریتۆ بگ ٢٥٠٠زیاتر ل ر لساڵ ب

ەرییکیان و قعقاع و خالیدی کوری وەلید ، چ کارەسات و کورەوسقفیتیموری لنگ وو ھۆالکۆ ئسکندەری مکدۆنی و بزان،ئستا
.ئنقرە و تاران و بخداو دیمشقیش ھتا ئستا درژە بو تاوانکاریی دەدەن.بسر کورد دا ھناوە

میللت زۆر ل فرھنگ و رابووردووی دوورکوتۆتوە و ئم بۆ ،یلسر ئوەکردن قسگرنگچندرەنگ لم سۆنگیوە ئستا  تبگین،
و سروەرییکانی بنما سرەکییکانی خۆناسین،چندکورد،ب واتایکی دیک.ناوە، دین و فرھنگی ب تان براوەملی برەو نامۆیی 

وکمی نا کوردی ل نیشتمانکمان دا حدەستی بگان و فرھنگی نامۆیی و ئقتیب کورتی ئاشکرا دەب،. رابووردووی  ل شوندراوە
.نبتھیچ نمامک لسر شقی کوردی دروست وای کردووە، زەمینی سوزبوونیئم فاکتش... کردووە
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ل ئالییکی دیکوە .دژوار و سختی زۆر ئندازەیک، بلژر باری قورس و گرانی ژردەستیدا،اپسکانخۆڕخۆراستکردنوە و لم بارەدا
.کام  تروسک کزی نیوە ھیوابخشی الرەملالی کورد ،ب مژووەوەکردن،شانازیستگی ب ئاگابوون و خۆناسیین و ، گیشتن ب وتدەگین

ب،کاری محا و ھگڕان ب ھورازی پ ل ھمووتیشدا،ل دارستانکی چ و ئنگوستچاوداکردن قوتارخۆکوات دۆزینوەی توولری 
.دادەنرتمرگ رچی و سری 

نامانوێ پانۆڕامای مرگساتی کورد نمایشت بکین، ل گرەکمان ئاوڕی ل زمان و فرھنگ و دین و  شارستانتی بتانبراومان ـ ،لرەدا
.بتایبت زەردەشت و پیام ئایینییک ـ بدەینوە

چونک .بسلمندرێسنگفراوانییوە لیکات،بۆخۆی ئازادە و پویست ب دیارە کسک بیوێ پەوی ل دابونریتی ئایینی زەردەشت ب
ب پی جیھانبینی زەردەشت و . ی و سروشتخوازی ب تاککان دەبخش رمانی چاککردن و مرۆڤدۆستی و ئاشتی ف، ئایینکزەردەشتتیش

،وتی )ھومت(بیری چاک{{سنگ و قورساییکی بایان ھی و سکوچکی ،مرۆڤ و کارەکترە جوان و خست ئرنییکانینکی،ئایی
ھرس کردارەک . شتتی لسر ھچنراوەک تالر و کۆشکی ھزر و ئندشی زەردەئو زەمینین،} )ھورشت(،کرداری چاک)ھوخت(چاک 

پگوب،چقی ھاوکشک، ب مانایکی دیک. گۆ و ھقدۆستوەمرۆڤی باش و برەوشت و راست،ک داواکراوە،گردراوە ب مرۆڤوە، کە)چاک(
...نوەندی کردارەکان و پاوانی رووداوەکانی سر شانۆی ژیانمرۆڤ.رۆی مرۆڤوە بستراوەتوە

ی داھنان و پیبردن ب و کردارەکانی ل نو پرۆسی پلی ژیان و مام لگڵ سروشت و رۆھموو لوە ب ئاگاین، مرۆڤساتوەختکیش 
دەتوان کوات ھر خودی مرۆڤ،. دیسانوە ل ناوەڕاستی رووبری پرس و ھاوکشکاندای،رانکرەکانیییکانی گردوون و رەفتارە ماونھن

فلسف و دید و سات بم جۆرە،.برپرسی یکم،ھر مرۆڤ خۆیتیبکات،ئیدیبختوەری یاخود کورەوەری بۆ مرۆڤکان فراھم  
رۆی ،سرەکی  و بھز و کاریگریکی  ژیانفاکترە،، مرۆڤبخات گڕ بۆ ئوەی،ھموو ووزە و توانای خۆی،توانین و ئایین و ربازک

؟؟...!!بت ھندتر بۆ مرۆڤایتی چ لم پیرۆزتر و ئابوومدەب ئرنی خۆی لسر  سکی ئاسایی و سروشتی کاروانی ژیان بگێ،

چند ل ھوڵ و تقی،سبارەت ب ئمی کورد،برزەکانی ژیانوەو جوانی و پیرۆزییان،و بھالبر رۆشنایی ئم راستیی
 بوون،لوە و ئاگالو ئایینیدزیندووکردن فلسدید و فکوردان ی  نرخ ا ،کبازن م ھزردا،لخول دەخۆن و و ئاماژە رازاوەکانی ئ

جارکی ،ئو مۆم جوان و رووناکیبخش کوژاوەوەی خۆماندبخش بخۆیان و مرۆڤایتی دەکن و ئیش ئنجام دەدەن،کاردەکن کارکی سوو
نگی ھمان کات ھوڵ دەدەین بشداریی ل دەومندکردنی فرھ.سنینیردیک بۆ ژیان بۆ شارستانتی و بۆ خزمتی مرۆڤایتی دادەگ

.دا بکینشمرۆڤدۆستی

ل خاکی دیکشوە ھو بۆ بیناکردنوەی و ھچنینوەی تالری ھاوکات ،چند پیرۆزەکارکی لم چشن ل دیدی ئم ئامانجوە،
ل شارستانتی ،ک بدرژایی بوونی خۆی بشداریی گورەی کردووە،راستکردنوەی فرھنگی شواوی نتوەمانو خاپوورکراومان

 ی بوەتل دا،لکوەناوچوارە ماوەتر رەوڕوقژ وەبووە بژووی زۆردارییی نادیار کراوەەوەی مر .، ناوی بزر و رۆسمان لرەدا قسل
وە نییوە و خۆ گیڤکردندانیدەزانینئاخر.خۆھندی ووشتمر تایبسۆش لتا ئیمتان، ھت و دەومیلل ل لکی گک،دیاردەی

.ھموو توانای ماکی و مینۆکی خۆیانی بۆ دەخنگڕوشڕ دەکن،ب فرھنگ ومژوویان،  یان کسایتییکی خۆیانپیوەست 

تا لم دەروازەیوە بچم نو جیھانی پانوبرینی زەردەشت و ئایینکیی و کتبکی ئاڤستاوە و ،ئوەیبم باسداندرژەل مبست 
ئویش لڕی ناساندنی برھمکی ھجگار ناوازە و ...ند چپک و سووایک ل مۆ و خرمانی پ ل فڕ و جوانتان پشکش بکمچ

.وەلوانلو ل زانین و زانیاریی دروست و راست

فرھاد پاوان دەستپدەکات و  کتبک چندین ،ب پشکییکی چ و پوختی الپڕەدا کۆکراوەتوە و٦٠٧ئم برھم ،ل دووتوی 
رووبری ل شون و مانای دیاردەیھک ھر ل ژیاننامی زەردەشتوە،تا دەگات بچووکترین شت و . سرناوی بۆ بندەکانی  ل خۆ گرتووە

تان لم برھم نازدارە،ل تک ھر لبرەوە ،کۆم کۆپل و سوتدەکۆشم .فلسف و ئایین و جیھانبینی زەردەشتدا ھبت
.نووسینکمدا بۆ رادەگوزم،بو ھیوایی بت چردەیکی باش بۆ ناسین و تگیشتن ل بنما سرەکییکانی زەردەشتی

ە و نووسینی مبست ل کۆکردنو: دەوەکپوەی سرقا،ماوەی زیاتر ل دوو دەیککارکردن لسر ئم بھمل،مبستی نووسر
،وەیئ م باسمانئوەکتی نوەی نون کی پوخت،کت،و دروستیانزانیارییبتیمان ھوایتپووری نلدەربارەی گرنگترین  ک.

حسن دارمستتر،عباس پرویز،سیسیل جی ئدمۆنز، مینۆڕسکی، بارتلوم، سایکس، موشیر الدولة ( رەوانگرچی تا ھنووک زانایان و لکۆئ
لسر نژاد و زد و و زمانی زەردەشت تبا نین،ل زۆرینیان،  لسر بیروڕایان، )ھتد...پیرینا، سیرولسن، دیاکۆنۆف و ئحمد ئمین

.ئوەکۆکن،زەردەشت ئاریی و ل ناوچی ورم  ل دایک بووە و ئاڤستا ب زمانی ماددەکان نووسراوە

دەربارەی.رەی زین و دەستی تیشکی زینی خۆروشتری زەرد، رووناکی زین، ھساخاوەن : ەزەردەشتیش بم مانایان لکدراوەتو
پرۆفیسۆر رامپیسی ئمانی، قازی صاعد االندلوسی، ئدوار مایر، (زانایانوڕای بوبوونوەی زەردەشتتی ،گرچی لمشدا بیرسردەمی ھاتن و

مدا ژیاوە، ەی سینوسری یۆنانی پرۆفیریۆس لسد.ز دەیگنوە. سدە پ٧ـ٦گرتوو نیی،ل بۆ یک)...ارتلوم، مولتون، پرۆفیسۆر ھیپلو ب
 ناوبانگی یۆنانی : دەقوتابی زەردەشت بووە)ز.پ٥٨٢ـ٤٩٧(فیساغۆرس زانای ب.

پیامی زەردەشت، وەرچرخانی ل ھزرو ب ناوی ئایین و خوداوە دەکرا،بم ب ھاتنی ک ل جور و ستم ،ەپبوورۆژگاری زەردەشت،
سانکی زۆری ژیانی ب تفکرین و قوبوونوە و چوون زەردەشت ..تامانی کۆمدا کرد و فلسفی یکتاپرستی خست شونی فرەخودایی



ردەشت ھست بم ھموو زوم و کات زەتا ل دەرئنجامدا. خوەتوە دەبات سر بۆ ئوەی ل بنمای پیام ئایینکی باشتر بگات
...ناھقی و نادادپروەریی و ناراستییدا دەکات،دەکت تفکرین و بیر ل گۆڕانکاریی و چارەسر دەکاتوە

تاییان پنایت ،ھروەھا ل کی و رووناکی،ھرگیز شو و رۆژ کۆبۆی دەرکوت ھروەکو چلۆن کات پکھاتووە ل شو و رۆژ ،تاریزەردەشت، 
کوت بیرکردنوە لوەی،کوا ھر بو شوەیی ل رۆژدا . یھانیشدا،ناحزی و ناشیرینی  ھیو جوانیش ھی، خراپ ھی و چاکش ھیج

ھمیش رووناکی ھی و تاریکی ناتوانت،زەفری پبرت،شویش ھمیش تاریک و رووناکی سروشتی دەستی پناگات،چاک ھمیش چاک و 
...ر خراپیخراپش ھ

دەکوت تقالی بانگوازکردن بۆ گۆڕینی زەردەشت ل ئاکامی بزاربوون و وەڕسبوون لدەست خراپکار و ناپسندی رەفتارەکانی مرۆڤ، 
دەشت چی دەبا ھموو لم بۆچوون بنۆڕین،داخۆ زەر.  ھۆی چاککردنی کاراکتریانوەمرۆڤی خراپ بۆ مرۆڤی سوودبخش ل جاڤاتدا،ئویش ب

:ل مرۆڤ دەوێ

ئی ئادەمیزاد تۆ ھۆش و ھست و بیرت ھی، سوود و بھرە لم " زەردەشت ،پتر ل س ھزار و پنج سد ساڵ لموبر،پ بدەم ھاواریکرد
اک و رۆشنی خۆت بگڕوە سر رەسنتی خۆت و مرۆیکی فرزان ب،ویژدانی پ.نیعمت معنویی وەربگرە، ک ئافریدەگار پی داویت

."دوورەپرز ب ل دابونریتی ناڕەسن و زیانبخش.بکرە مشخی ری رۆشنکرەوەت و ژیانت

بۆیکا . زەردەشت بقووی سرنج ل کردار و گوفتاری مرۆڤ دەدا و چاک دەزان، ھر ئم خست دەتوان مرۆڤ ل کورەوەریی رزگار بکات
..ییوە زەمینک تواو لبار دەکات بۆ راگیاندنی پیامکیدەب،وات ل رووی مۆڕای و جڤاتیگران و وەڕسب خستنگڕی الینی خراپ ن

: ،کۆم لکۆینوەو قس ل بارەیوە دەکن وەکسروەخت کۆمگای مرۆڤایتی ل پیام و ئایینکی زەردەشت ئاگادار دەبن

ینی ئادەمیزاد دا زەردەشت مزنترین پیامبرە ک ل مژووی در" :رابندرات تاگوو،ھستیار وفیلسووفی ب ناوبانگی ھیند دەبژێ
."ل بارودۆخکی فرە نالبار و دژوار رزگار کردووەب ھۆی فلسفو بنڕەتکانی ئایینکی ئامیزادیپیدابووە، 

ئایینی زەردەشت ب مانایکی فراوان بریتیی ل ئایینی ژیان،ئم ئایین دوو شتی بۆ ":ایینی زەردەشت دەبژێدەربارەی ئ،جیمز دار مستتر
یکمیان ئاکار و دووەمیان ھیوای،ھر کسک بم دوو چک چکدار بت دەتوانت ب ئارامی بوانت ژیان و : مرۆڤ ب خت ھناوە

و گرفتشر گشت کستچارەنووس،بوربککانی ژیاندا س".

زانای ئمریکی ویتنی، ساموئل لنگ زانای ئینگلیزی،پرۆفیسۆر جان راچر،چترجی، پرۆفیسۆر میلزو زۆری دیکشلمڕکسایتی و پیامکی 
... زەردەشت قسیان کردووە

 ر لگاتاکاندا٨٩ـ ٦٨نووس ل گوفتارەکانی زەردەشت، ک ی لی چل وتکورتی پوخت دەربارەی زۆر دیاردە ژیان و ب تۆمارکراوە، و قس
ب بیر و ئق و ھۆش ئاھورامزدای ناسیوە، ئاھورامزدا گتی دروست کردووە، خوداب رووناکی دەژمرت ،جیھان رۆشن {خۆی دەکاتجیھانبینی 

زدادایتی ئاھورامر دەسژبوون ل میشوە، ھکسانی، دەکاتوەریی و،مرۆف ، یختروو}تا دوایی.... ئازادیب دەخات . نموون ب:
:ھۆیک بۆ بندی و پلبرزتی مرۆڤی دادەن دەبژێدەربارەی راستی و دروستی کردار،ک ب تنیا

ئی مزدا، درۆزن و خراپکارانک ک روو ل بیری خاس وەردەگن

تووشی رەنجو ئازار و ئشکنج دەبن

تکردەوەکان،ک ئم کارە ناکن، گیرۆدە نابنخاسان و راس

راستکردەوە،ھرچند ھژاریش بت و ھز و تواناشی کم بت

درۆزن و خراپکار،. الی راست کردەوەکان،بڕزە

نرخ خ و ببای ت، بتیش بدەس ر تواناو بگندی ٤٧ھات.    ئ٤ب

و دروست پیشان خک سروودە دفنکانییوە،داوا ل ئاھورامزدا دەکات ک رگی راستزەردشت ب ھۆی کوا" ل شونکی دیکدا ھاتووە،
ئیدی ن داوای خۆشی بھشت دەکا و ن داوا دەکا ک ل ئاگری دۆزەخ بیانپارزێ،بکو  تنیا دەخوازێ رگی راست و چاکیان بۆ .بدات

."ی کشکانی کۆمیتی و ئاکاری خک دادەمزرنتئایینی خۆی لسر بنچینی چارەسرکردن. رووناک بکات

ماوایی ل ژیان ب کس نادات،چونک ئو عودای بختوەریی مرۆڤ، ل کات و سردەمی ژیانی خۆیاندا،وات کوات مژدەی نادیار و پاش
و دوور ل ئفسان و فنتازیای قۆناخی دوای سردەمییانھر بۆی بیروڕاکانی سنگی گورە و نرخی برزیان ھی،چونک بردەوام .لم دنیا

وان، .ژیانرھاد پاروەک فڕە ھالپژوونووس و شارەز٩٥ـ٩١لزانا و م دەداتدا بیروڕای کۆمایانی گاتاکانی زەردەشت،ئاماژە پ. وانل
بۆ . )ز، ھومباخ، ویل دورانت، ئلمستد، ئشتینر و سرپرسی سایکسشاو، زھنر، تاگوور، وتین، م. ج.ئدوارد مایر،زولتسر،جاکسون، داوسون، س(

زەردەشت یکک ل ھرە گورەترین کسایتییکان ک رۆکی پشەویان ھبووە ل " : نموون زانا و توژەری ئمانی ئشتینر دەبژێ



 ک یسانو کریزی ئ کات و ل فرە ل ک کتراستی وحیکم تیشتوونبیری خۆیان گ ب
."سردەمی خۆیانپشتر بوون

ئایینی زەردەشت ئاینکی ب شکۆ بووە و کمتر ل ئایینکانی دیک باوەڕی ب ئفسان و بتپرستی و خونژی بووە،" : ویل دورانت دەبژێ
ھۆی سرەکی   ئم الوازیی بریتیی لوەی ک ئادەمیزاد زتر ڕوو ل شعر و خیاڵ . زو الواز بتئم ئایین شایانی ئوە نبوو،ک بم جۆرە ک

."دەکاتوە تا لۆژیک و ناتوانن دوور ل ئفسان بژین

گوزەرانی مرۆڤ چکی ئایین مرۆڤدۆستییکی دیسان بۆ خۆش،زەردەشت ، ب ھموو ووزە و توانا و لوەشاوەیی خۆیوە و ل گشت میدانکاندا
ش کار و ب ئامانج دەخات یشتن ببۆ گ ردەوام دەبدا، . وەی ئاشتی و میتۆدی راسیونالیستی بوەیم چوارچزەردەشت دەبینین ل

رشانی ئادەمیزاد سرکی سئ،بینڕەوا م کیش ببۆ خ رەک نییی بۆ خۆتت گو شتژێ ئین دەدا و دەبکی زدەستووررت رەفتا":شت
زان زانا بکن ،نمایی بکرەو راستی و دروستی ردۆستت،مرۆڤی خراپ ب ترە ببرە بب ت کک دوژمنان وەھا بتل". نماییم ردوای ئ

ک ب دنیا: " لو خت و دەستکوت مۆڕایی ئاگادار دەکاتوە،ک ل ئاکامی رەفتاری خاسی پیدەبت و دەڤۆب سوود و ب نرخان، مر
پشت ب خۆت  ببست و کار .ب کار و کرداری خاس و دروستکر،ل رگی راستی و یاسای ھق، ئافریدەگار ل خۆت رازی و خۆش وەش دەکیت

."و پیشت بک ب ئامراز بۆ گیشتن و نزیکبوونوە ل ئافریدەگار

یژەی ھالی زەردەشت در م رەوتر ئسردەوام کارکردن لردوونچون. بگ زەردەشت زوو ئاوەزی ب ک سارەی زەوی دەشکر ھو ژیانی س
.و یکبین ھوڵ بۆ ئاسوودەیی مرۆڤ بدەن" سوود و بھرە ل خۆشییکانی ژیان ببینن" ،ک مرۆڤ ئکتر و چاالکڤانی سرەکییتی ،داوا دەکات

مان دەروەھا پند :"ھپ ر ببوتیان گرتۆتی چداچوون و رھ ی بوانئ ویستکو پب،س نیینجامدانی کاری خاس بنیا ئت ک
بو واتایی،زەردەشت .لرەشدا مانای کاری خاس فراوانترە و تگیشنی باشتری گرەک". و ئامۆژگاری بیخانخین سر ری راست و دروست

،رۆشی مرۆڤدایپ ندە لوەھشینرەو الی خاسی و راکوانیش بدەکات،ئکارن و داوامان لخراپ وە کتش نابوانکۆڵ ئ روەک خۆی .لھ
دا دەم میانی، لکتیییکۆم واوکردنی شۆڕشراستی :" بۆ ت م کریان دەککی ھاندەدەم و فت،خت،ووزەم ماببز و توانام ھتا ھ

". نبکن پیشیان و راستگۆب

ە بۆ الی خۆشویستی و سۆزی زەردەشت ل پاکی و بگرد و میھری ئاھورامزدا یقین،بۆیکا دەخوازێ مرۆڤکان لڕی بیرکردنوە و لۆژیکو
و کوێ، . ش بکات ئرچاومان دەککدا برەگرافپ ر وەک دواتر لھتییوینداری مرۆڤایئ یامی زەردەشت ،کپزمانی ھیوادارم ب": دە 

".رابکشم و رنماییان بکمئق و ب ھۆی ئم ئایینوە ،گومایان و خراپکاران برەو  ئو کسی لھمووان مزنترە 

لم دوو گوھرە، الینگری درۆ،خراپترین کردارەکان ھدەبژرت،

ئوەی پاکترین بیری ھی، ب تیشکی رووناھی ھمیشیی رازاوەتوە

 ب وەی کوەئو و کرداری دروستباوەڕی پت

خۆشحاڵ دەکات، راستی   ھدەبژرتمزدا

یاخود دە:

ک، ب بیروھۆشی خۆتوە،ی مزدا، ھر لساتوەئ

ین،رۆحت کردە نو لشمانژیان و ویژدان و ھۆشت بۆ دروستکرد

توانایی گفتوگۆ و کارکردنت پ بخشین،

وەیکی ئازاد،ھر لو کاتوە ویستت ک ئم ب ش

باوەڕ و ڕێ و ڕەوشی ئایینی خۆمان ھبژرین

راستگۆیی و درۆزنی ،ت بارەت بونسرچاو دەکی زەردەشتدا بکئایین شن و فرە لچمکست و بیروڕای ھ . ر بۆیژین "ھدەتوانین ب
."ئم ئایین ل قویی بیری مرۆڤ خۆیوە ھقووەبنچینی فلسفی ئایینی زەردەشتی ئالرەدا خۆی دەنون،ک گشت رێ و رەوشکانی

ھرچۆنک بت،سروەخت وی ماناو تگیشنی ژیان  الی زەردەشت دەبین، دەکوین بسر ئم دەق تۆمار کراوەدا،وەک نووسر بۆی 
مانای نیشاندانی ئق و .جموجوڵ و پگیاندنو ) خوقاندن(ی،ژیان مانای ئافراندن ب گورەی فلسفی ئایینی زەردەشت:" ئامادەکردووین

ە،ب مانایکی دیک،بریتیی ل ئقی زنجیری ل یک نپچاوی )بوون(،وات نیشانی ئاھورامزدای ک بریتیی ل گوھری )بوون(ھۆش
."ە،ک ل رووناکییوە دەستپدەکات، ل ئاکامدا دەگاتوە رووناکی)بوون(خوقنری توانای 



ەک ئاماژەمان پدا،سنگ و بھای سرەکی ئایینی زەردەشتتی، ب دەوری رۆی مرۆڤدا خول دەخوات،و تیشکی رووناکی دەخات بردەم و
اندا ھنگاوەکانی مرۆڤ،تا برەو کامرانی و سرکوتن و  نزیک بوونوە ل ئافریدەگار و بدەستھنانی  رەزامندی ئو  ب پپلیکانی ژی

پرزگرتن ل خراپکاری و لم زەمینیدا چندان ئامۆژگاریی و رنمایی جۆراوجۆر دەخات بردەم مرۆڤ،ھر بۆ خۆدوورە.ھگڕێ
کردنی پیامی زەردەشت،پیامی چاک:" ک بدەینوە ،دەبینین کل ئایینکر لم دیدەوە جارکی تریش ئاوڕگ.ئاوتبوونی ب راستگۆیی

. "ئمش ل ری پروەردەکردنی بیر و ئق و ھۆشی مرۆڤوە دت دی.ئادەمیزادە لم جیھانداانیوەندییکانی نوو پھسوکوتی مرۆڤ
 مشت مانئو خراپ ر چاکسرھا.. دیدو بۆچوونی زەردەشت بوون لدوواوە،ددیارە مامۆستا ف مانر ئسژی و ووردتر لدر ب .

ئاخاوتن لسر مرۆڤیش ل ھموو گۆشنیکانوە،ل پیامکی زەردەشتدا برچاو دەکوێ،چونک مرۆڤ  چقی باس گرمکانی زەردەشت و 
سرجم پرسکانیش  ل روانگی چاک و خراپوە ب . ب دووی ئو پرسیار و شوازەدا و، ئم بوونوەرە بختوەر بکا و ببتبخۆی 

:زەردەشتی مزن لم روانگ و پیوەست بم خا گوھریی دەبژێ. رۆڤوە گرێ دراوەرەوشتی م

یا )چاک(ل ھر قوژبنکی ئم جیھانی بووندا،ئگرکو زیندەوەرکی ژیر و ئاقی وەک ئادەمیزادی تدا نبت،بگومان بایخک ب واتی " 
)ت)خراپئارادا ناب دا، ."یش لگری وەک ئاماژەمان پکانی ھڕەتییبن کیامی زەردەشتساباتی کۆی  بیر و ،پو خراپ ر چاکسل

:بۆیکا جارکی دیک لم زەمینیدا دەفرمووێ. رەفتاری مرۆڤ وەستاوە

 ")(و )چاکخراپ(ئارا،پاشتن بیری ئادەمیزادەوە دالی ملوسا ئوە،ئبیرکردن)خرا(یا) چاکپ(ل ینو کرداریدا خۆی دەنور . وتھ
ی مرۆی،و  برھمی بیرکردنوە و تگیشتنچاک و خراپ."لبر ئم ھۆیی ک زەردەشت پلوپای بایخکی  تایبتی بۆ بیرکردنوە داناوە

ر چاکسکردن لقس،بوەرە ئامادەگی نم بوونئ کات،رپرسیان بو ل ریانر مرۆڤ بکوەھحای مخان تدەچ،نوێ ...و خراپرلس
.پاوانی سرەکی سر شانۆی ژیاندەگینوە بو باوەڕە چسپاوەی ،ک دە،مرۆڤ

:زەردەشتوە ئادەمیزاد دەبن ب دوو دەستوەب الی

١ مانئ،یویستیان ھوەی پو ھۆش و توانای بیرکردن قزانیاری،ئ ی کوانـ ئ)رن) چاکدەبژھ.

٢ خراپ نھرەن و فریو دەخۆن و روودەکب ب تکارییانو تایبت لک بر ھۆیھ ی بوانـ ئ.

لقبیر و ئ نیسانس لر ردەم و رۆژگارەدا ،باس لو سند و ئاسۆی بیری فراوان بووە،لند ئاوەزمبۆ .و مرۆدا دەکاتیبنۆڕن،زەردەشت چ
تی لو رەفتار و بیری چاک دەکاترزگارکردنی مرۆڤای رانی،داوای وتوکارەسات وما...

یتی بیر و ھۆشی ئادەمیزادەوە ھندایتی و  چچلۆنای یوەندی بوخۆ پوت،راستی راست یان چبژاردنی روە ھالی زەردەشت دیسان ب .
کوات زانین، ک سرچاوە و مایی .مرۆڤ برەو خراپ دادەنب ھۆی سرەکی راکشانی) نزانین(ب ھۆکاری بختوەریی و ) زانین(ھاوکات 

ھر ئم فاکتانش کۆمگای وت پشکوتووەکانی گیاندۆت ...زانستبختوەریی،بریتیی ل فربوون و سوداسریی خوندن و سراسۆیی
.ئم ئاستی ئستای شارستانتی ب تایبت ل رۆژاوادا

و خراپ ل ئم نموون لسر  مرۆڤی خاس و مرۆڤی خراپ ھاتووە،ک دەیوێ بیسلمن ل راستیدا چاک، دا ١٠٩ل الپڕە 
گلک خک پیان وای،یاخود وا تگیشتوون کوا زەردەشت باسی ملمالنیکی .و خراپ  بوونی ھیجیھاندانیی،بکو مرۆڤی خاس

وان ئاھورامن وەی لانبردەوامی  ببی ئاینی زەردەشتوانچدوو خوایی و پ ڕەتدا دەکاتبن ل مئ ن کردووە،کھریمر .زدا و ئخن
: بکو بم شوەی روونکراوەتوە

بۆتوە،تا ئو کاتیچراک داگیرساوە،دەبژین ک دروستکر و )چاک=رووناکی(ژوورکی ب دەرگا و پنجرە بن برچاو ک ب ھۆی چرایک
پیچراک ری رووناکی ژوورەکنر و یا . کھدروستک ژین کرەدا دەتوانین بت،لتاریک دەب وە، دیارە ژوووورەکنبکوژ ستا چراکئ

چونک تاریکی ل ئارادا نیی تا (تاریکییک بناسینپکھنری تاریکییکی؟ بگومان ھرچی تبفکرین ناتوانین دروستکر یا ب دیھنری 
، تاریکی جگی گرتوە،وات تاریکی بۆشایی )چراک کوژایوە(،تن دەتوانین بژین ک پاش ئوەی رووناکییک نما)ستکرکی ھبتدرو

رەچاو بکین، ) خراپ=تاریکی(و ل بریتی تاریکی،خراپ ) چاک=رووناکی (ئستا کون ل بریتی رووناکی ،چاک. نبوونی رووناکی پکردەوە
لم حاتدا،دەبژین ک ھرچی شتکی خاس خوا دروستیکردووە،بم خراپ ھروەکو تاریکی ناتوانت خوایکی ھبت،بکو ب ھۆی 

.نبوونی چاک،خراپۆە دت ئارا

. ل نوان دوو خودای ئاھورامزدا و ئھریمن  دەکنناحزان و بئاگایان لم ئایین، گل جار،ب ھ و نزانی باس ل ملمالنی بکۆتایی
کوات شڕەک،ملمالنی مرۆڤی خاس .دا،برقرارە،بیریش برھمی چاالکی ھۆشمندانی مرۆڤل بنڕەتدا،شڕ ل نوان بیری باش و خراپ

و خراپ .ھ ،کسازییری زەمینداسی، سندانکۆشانی ئاوەزمبات و تخ یزەردەشت بر سکس نکان بی ( موو مرۆڤبیری چاک،وت
:نووسریش،راڤی ئم خا بم شوەی دەکات.،ل ھوی ئوەشدا بین،خۆمان بکین فریادڕەسی ئوانی گومابوون)چاک ،کرداری چاک

"وایک)خراپ(وەقووتی ئادەمیزاد خۆی ھبیری چ و ل کرداری خودادانیی بریت. ل وە لرئبژین لوەی بی ئ)(و )چاکخراپ( ل
شڕ و نبرد ل نوان بیری خاس و دروستکر و پاک، ل تک...ل ئارادای)خراپ بیرکردنوە(و ) باش بیرکردنوە(ئارادای،خاستر وای بژین 

ھریمنی نکردووە،یاخود ب ھیچ کوای زەردەشت ھرگیز باسی شڕ و نبرد ل نوان ئاھورامزدا و ئ.بیری ناپاک وخراپ و روخنرە
:ئاخر شیکار و راڤی زەردەشت بۆ چاک و خراپ ،بم جۆرەی."جۆرک باسی دوو خوایی نکردووە ،ک بێ کس ئستاش باسی لدەکن



زەردەشت بو . و خراپبریتیی ل تکۆشان و ملمالنکردنی توند دژی شڕ ) مزداپرستی ـ خواپرستی(فلسفی زەردەشت و مزد یسنا" 
یز رەوشی گرتبوی بر و خستبووی برچاو ک بریتیی ل رکنکوتن لتک خراپ و ناراستی،ئوەی روونکردۆتوە و سلمانوویتی ک ھرگ

."ل تک بیری ئھریمنی سازش ناکات

کی ھۆشمند و ئاگا و خاوەن ھست  ئافراندووە و ھز و توانای وەرن، خوا، ئادەمیزادی وەک زیندەب گورەی گوتی گاتاکا":دا ھاتووە١٠٩ل ل 
زەردەشت لم ."تگیشتن و ھبژاردنی پبخشیوە بۆ ئوەی ب ئاسانی بتوانت رگی ژیانی خۆی ھبژرت و چارەنووسی خۆی دیاری بکات

ل بیرکردنوە و ئاخافتن و ئاھورامزدا، دی ب واتایکی. ڤدا ناکاتسیاقدا خودا زۆر بالین دادەن و ھیچ دەست توەردان ل کاروباری مرۆ
.کرداری مرۆڤدا،الینگری ناکات

ئازادی وەک چرایک . ئازادی،یک لو چمک دینامیکییانی،ک زەردەشت باوەڕی بنچینیی پی ھبووە و سرسختان داکۆکی لکردووە
و خراپ ل بردەم دووڕیانی خاس.ەی دەیجوری ژیان و نیگابین ئاسۆی دەم کلی خۆشگوزەرانی،ھر مرۆڤی ھیگرت،بۆ رووناککردنو

. ھبت داوای ل دەکرت حیکمتی ئاوەزی،بخاتگڕ . دا،مرۆڤ ئازادان، سرپشک کراوە

کوات ل ...ل ئایین و باوەڕی زەردەشتدا،ئادەمیزاد ل الینی خواوە،ئازاد خوقاوە و دەتوان  چاک یا خراپ ب ویستی خۆی ھبژریت"
 ب یاسای راستی (یاسای ئافراندندا ک (نیا ناویزدا تبرا،ئاھورامل)تیی)چاکئادەمیزاد خۆی مکی خرا،ئافراندووە و ئبیر ب وە کپ

)قاندووە)خراپی خو".

،یناسو پرەدا ئت،لورچاو دەکزدامان بکجاران،ناوی ئاھوراملدا،گم نووسینی لوان پوخترھاد پاف نیشان دەدەین،ک
یتییکی ئاھورامزدا ل روانگی زەردەشتوە بریتییی ل دیاردەی چاک،پاکی، ئڤین و خۆشویستی،ھر بۆی شۆڕش کۆم."کردووە

.دا خراوەت روو١١٦ـ ١١٤بیروڕای کۆم زانا و توژەر ل الپڕەکانی زیاتر لمش. "لسر بنچینی بیر،وت و کرداری چاک دامزراند

،ئم مرۆڤزەمینسازی ئاشتییان بۆ گیشتن ب منزگای ئامانج برز و پ بھاکانی بختوەریی بۆ رۆشنکردنوەی برنامی خبات و
:بگیش ل کتبک دەخین برچاوی خونر

لم پودانگدا، زەردەشت شش سیفت ل سیفتکانی ئاھورامزدا بۆ گشکردنی مرۆڤایتی و پشکوتنی ئادەمیزاد و پرەسندنی ئاکاری "
ندروستی و پگیشتوویی، ولخۆبووردن، پوختیی، تبیری خاس، راستی، توانایی خۆشویستی: (کۆمیتی بپویست دەزانت تایبتی و

ل شش دواتر باس.یتییکانیان روون دەکاتوەدەدوێ و رەھندە ئایینی و کۆمنووسر ب تروتسلی لسر ئم سیفتان . )نمرتی
یک لو سیفتان بۆ ، ئادەمیزاد م قۆناغاندادەب ل ھر یک لفتان بۆ سر ژیانی ئادەمیزاد،قۆناخیش دەکات ک کارتکردنی ئم سی

بارتلوم، میلز، (الپڕەیک دواتر بیروبۆچوونی کۆم ل زانا و توژەران . ١٥١ـ ١٥٠ل.خۆی وەدەست بھن و ل خۆیدا پروەردەی بکات
.ات سر باسک بۆ روونکردنوەی نمرە پیرۆزەکاندەخ) مولتون، لوملئالتیھم، ویل دورانت، ھینتس، ئشپینگل، ویندیشمان،کیگر، ئازەرگوشسب

مانگ " خاکی دیک ک سنگیی ئایینی و ھزری خۆی ھی و بۆت ناسنامیکی دیاری زەردەشتتی، پیرۆزی خۆرە ،ک ل ئاڤستادا لتک
:ۆر ل ئاوستادا بم جۆرەیدەقی ستایشی خ.دا باسکراوە و بۆ ھر یککیان ئیزەدکی تایبتی دانراوە" ،مھر، ئاو، ئاگر

.".دەکمپیرۆزو سرکوتوو بت خۆری درەخشانخۆری نمر،خۆری تیژڕەو،ب بیر و وت و کرداری خاسوە روودەکم خۆر و ستایشی" 

شارەزایان،درژە ب ب دوورودرژی و ب پشتبست ب بیروڕای زاناو فرھاد پاوان، ی ئاڤستا دا،ک ناوی کتبی ئایینی زەردەشت،ل بش
بایخی ئم کتب لوەدای برشاوی یۆنانی و عرەب  ھر بۆی .دەداتباسکی ل رووی ناوەرۆک و زمان و بسرھات و مژووەوە

شخۆڕاگری زەردەشتییکان دەکات و پاباس ل داستانی .، ھر برگی کارەساتکانی رۆژگاری گرتووەکوتووە،تان و سوتندراوە
ویان کردووە،ھندکی دیکش ب شوە زەردەشتی رووە و ھیندستان رەچۆن بکھروەھا ئاماژە بوە دەکات، . لدەکرترەشکوژییکی زۆریان

ئوجاش ب درژی باسی سردەمی ساسانی دەکات و دواجار دت سرباسی ئو .و ناوی جۆراوجۆرەوە لترسی زوم و ستم  خۆیان پاراستووە
ھات ٧٢یسنا،بریتیی ل ستایشت و نیایش و نوژ و باسی جژنکان و پکھاتووە ل (: تایی ئستا  ھی و،دە پکھاتووە ل پنج بشئاڤس

ب بیروڕای ، شاکارەکی فرھاد پاوان... )ھات  خوردەی ئاڤستا ٢١ھات ، یشت ٢٢ھات و ڤندادیدا ٢٧ـ بش،ئویش دوو بش ڤیسپرد 
وە ئاماژەش ب ... دەومند دەکاتدولت شاعی سمرقندیوونووسانی وەک مسعوودی، ئبو رەیحانی بیرونی عبدالرحمن ابن خلدون،مژ

Gathaدا سبارەت ب گاتا٢٠٤ل ل ،نوسر. ١٩٤ل ... نامیکی سعد بن ابی وەقاص،ک بۆ عومری کوڕی ختابی سبارەت ب ئاڤستا ناردووە
بنرخترین،پیرۆزترین و رەسنترین بشی ئاڤستای و کۆنترین کتبی ئایینی جیھان،ب شوەی ھۆنراوەو پخشان ل الین " : دەنووسـ سروود 

."خودی زەردەشتوە بژراوە

باشترین و پاکترین بیرە، و جگی ل روانگی زەردەشتوە بھشت،بریتیی ل کۆشکی رووناکی":کان، دەنووسنووسر،دوای شیکردنوە  بش
کاراننی درۆزنان و خراپشو ک یگوی تاریکوتار.دۆزەخ تاریکترین جش کار دەکاتئۆقرە،ژیانی مرۆڤی گوناھکار و خراپ ویژدانی ب".

جارک  رەنگ ب، جگیکی ل سیستمی پروەردەدا نبکات ئم ئایین و کتبی زەردەشت، بشک نب ل خوندنی نو قوتابخان و
ھر ... کوت،یا ئزبر بکاتتھموو باس ئایینی و کۆمیتی و جیھانبینییکانی زەردەشتی دەسو کۆدی ،کس نتوان کلیلخوندنوەی

پویست  ل ئایینی بێ لو زانییارییانی"'لژر سردی ،الپڕە٩٠زیاتر ل بۆی مامۆستا پاوان، ل کۆتایی شاکارەکیدا ب نزیکی
.زانیارییکانی سرلنوێ ریزبند کردۆتوەخستیچو ،پوختیکی  وەک رنمایی و ئاسانکاریی". زەردەشتی ،بیزانین



،ھۆی رووکردن رووناکی الی زەردەشتییکان)ئاگر(

لشگاکان،گخی ئاتژوویی  بایو جۆرەکانی ئاگرو پاشخانی ممر ئسژی لدرونبرچاو دەکنرخ بی بزانیاریی دیک.

)خاچ)قیبل نژدا روو دەککاتی نو کانیش للکان بیت المقدس یا ئۆرشلیم،فکھی جول ،یککمان می موسری ،قیبلیکو پ نیا و
ەیک بت،بس و نوری ئاگر بت بم قیبلی زەردەشتیکان، بریتیی ل ھموو نور و رووناکییک ب ھر شو...عیسا یا حزرەتی مریم

.یاخود مۆمکی داگیرسا و یا رووناکی خۆر و ھرچی شتکی رۆشن بت

پشتونی تایبتی ک وسای پویست لسریان ک ژرکراس١٥تا٧ھموو کوڕ و کچک ک تمنیان دەگات )ژرکراس و پشتونی تایبتی(
درژییکی دەگات سر ئژنۆ و ل .ژرکراسکی سپی سادە وپانوپۆڕ و ب یخو قۆڵ کورت. ستندەبژن سدرەو کشتی لبر بکن و بیبپی

سنگی ک پکوە دەدورن ل نوەڕاستکیدا درزکی تدایک تاوەکو ژووروویپارچ٩ئم ژرکراس پکھاتووە ل . لۆک دروستکراوەکتان یا
.گیرفانی ھیو 

بریتیی لپشتونکی باریک و درژ پکھاتووە ل حفتاو دوو تاڵ بن ک لخوری مڕ بدەستی ژنی موبدکوە، )پشتونتی ـکش(
ھتد....بشی یسنای٧٢تاڵ بن نیشانی ٧٢ھۆنراوەتوە،ژمارەی 

وکرداری خاس،ک خاس، وتی خاسزەردەشتییکان ئم پشتون تایبتیی ب س خول ب پشتییانوە دەبستن،ئم س خول نیشانی بیری 
 وە و دوانی لپشت ت،دوانی لسترببی لچوار گر دا  دەبکنستنی پشتوکاتی ب وە،لتکی خاس بگرموو مرۆڤری ھدەوروب دەب

.ئم چوار گری نیشانی چوار بنما پیرۆزەکی ک بریتین ل ئاگر،ئاو،خاک،با. برەوە

.لدەگرینبنمای دەپرستین و رزی٤ن لم چوار بنمای پکوە ھاتۆت ئارا،ئم ئافریدەگاری ئم لبرئوەی ھموو بوو

.ل گری یکمدا، ل ناخیدوە و ب بیرکی خاسوە دەبژرێ ک ئافریدگار یکـ 

.ست و دروستای ک ئایینی خواپرستی بگرد و رل گری دووەمدا، دەب بگومان و دنیابین لوەـ 

.ل گری سیمدا، دەب باوەڕمان بوە بت ک زەردەشت پیامبری خوایـ 

و دووربین ل وەل ئایینی یکتاپرستی ھنگڕینل گری چوارەمدا بیار بدرێ تا توانا ل لشدای کاری خاس ئنجام بدرێ و ھرگیز ـ 
٤٩٩ـ ٤٩٨.خراپ و خراپکاری

ئو ھموو کرداران بکین، ک ئیمۆ ب ناوی ئایینوە دەکرن، دەبینین پاساوی بکرەکانیان،خون بینین ب  چوون بھشت و گر تماشای 
وتی ترەوەیدەستک رکردنی کۆمشت.مسۆگھکردنی بئیدی حوانی دیکئ ب خشینی دۆزەخوانین . بۆ خۆیان و بم تۆدا،ئئیم ل

و ئایینی رۆشنی زەردەشتتی لم رووەوە،دیدکی تری ھی بیریی گشبم .و راكشانی خک و ترساندنیان ل ژیان و مردنو بیرکردنوە
رگ)پاداشت و سزا(: " دەو پاش م م جیھانشت و دۆزەخ لھب . قریدەگاری گیان و ئزدای ئافرەی بیروباوەڕی زەردەشت،ئاھورامگوب

ی لم بوونژێئی دەبزەردەشت پاندووە،کگۆڕ ئافکی نکی ـ نیزامکوزییی یاسا و ئر بنچینی بیری ) ئاشا ـ راستی(سروانگکورتی لب
بکو بھشت یا .ل جیھانی دوای مرگ دروست نکردووەزەردەشتوە،ئافریدگار بھشت و دۆزەخی بۆ پاداشت یا سزای رۆحی مرۆڤ

و ژیر بھشت  یا دۆزەخی بۆ مرۆڤ ب ب واتایکی دیک ئاھورامزدای دانا. خۆیتیرەفتار و ھسوکوتی مرۆڤدۆزەخ،دژەکرداری سروشتی 
ئاخر پوانی مرۆڤبوونی ھرکسک .شوەیکی ماددی نئافراندووە،بکو ئم مرۆڤ خۆیتی ک بدەستی خۆی و بۆ خۆی دروستی کردووە

رۆڤ ب گورەی یاسای ئافاندن ک بریتیی ل ویستی ئافریدگار،ل تک ئم توانایی تایبتیی ئافریدە مریتیی ل بیر و ئقی ئو کس،ب
ل گاتاکاندا باسی  ھیچ شتک ب ھاوکات. زیاتر باس لم ژیان دەکات و ب کمی قسی لسر دۆزەخ کردووەزەردەشت... ٥٠٢ل . "بووە

....ابوونوەی ل لشی مرۆڤ نکراوەو چۆنتی جیراشکاوی دەربارەی رۆح

ووگ  نووسر لژر لیستی ئو شتاندا،ک پویست بیزانین ئاماژەی ب پرسی ھاوسرخواستن،ڕەھایی ـ تق، رز و پگی ژن، نوژ و رۆژوو،ر
ڕشی کۆمیتی و سیستمی پشوایانی ئایینی زەردەشتی،شۆ)مگوش ،مۆغ(ئاشتی و ئاسایش،گوناە،زەند و پازەندمجوس

ئمانش چردەیک . ئابووری،راستی،پیمان،پاکی و پاکدامنی،ئازادی ھبژاردن،مافی مرۆڤ،ژینگپاراستن ، کشتوک و پروەردەی ئاژەڵ
یشتنی ئایینی زەردەشتییگسای ژیان و جیھانبینی و تکووز و رمک و دروشم و یاسا و تر. چلی و وەک ھسروتت ر بنووس جار ب

  ستن بنگ) ٦٥(پشتبسرەوان، بیر و بۆچوون و ھکۆژوویی و کاری لرچاوەی مسکند بۆ یی ئاوەزمی دیاردە و اندنی ژیرانکی ب
... ن،خونر بۆ کناری تگیشتن دەئاژوێبابتکان دەکات و زۆر لوەشاوا

 ڵ ئایینگکی ئایینی زەردەشتی لراوردب ل کاندا،کخوا(ئیبراھیمیی( کی لموو شتھ)بوون(و )ھیچدروستکردووە، ئایینی زەردەشتی )ن
ریدەکانی دروستکردووە:" دەتی ئافیھ وەی کزاتی خۆی و ل زدا لئاھورام .،و ئایینی ئفلسرەی فگو ب ک،وەیرئببوون(ل (

پم وای،کسانی شارەزا و پسپۆڕ،گرەک لم رووەوە قسی خۆیان ھب،وات ."ھورامزداوەیفرە کۆن و ھمیش ل تک ئاھورامزدا و ل ئا
کانی دی دەبتی و ئایینوان زەردەشتجیاوازەکانی ن کی ووردی بۆچوونراوردکارییوەی بۆ بکرێبندنخو.



،ل رووی ئایینی و جڤاتی و مرۆڤوە،ب الی زەردەشتوەلسر ھموو ئو ژینگ و دەوروبرەی راستخۆ، پیوەستن ب ژیانی سردەمی 
.و روونکردنوە پشکشکراوەقسیان لسر کراوەجیھانبینییوە، روونکردنوە بۆ الینگرانی زەردەشتتی خراوەت بردەست و 

 خۆمان ب ژیرترین و وشیارترین ئم جیھان ب خوش نیی، بکو برەو ب خوشییتی دەڕوات،ئم ک": رەی جیھانیش دەبژێدەربا
".ئافریدە لسر رووی زەوی دەزانین،دەبت بردەوام تبکۆشین و ھوڵ بدەین بۆ پشخستنی کۆمگا تا بگین ب خوشییتی

 ی ٨لنو یدا ،کۆمکبڕەی کۆتایی کترووالپتدا خراونکبکت کانیان لباس وە،کوکردۆتب.

چ بۆ زیندووکردنوە بند راگرتنی ئم زمان و فرھنگ و ئایین،،شنبیران و دەزگا برپرسکانی کوردستانھرە گرنگ ئوەی، رۆپرسیاری 
زاد بۆ ھرگیزاو و تاوەکو ئاڤستا وەک چرایکی گشاوەی نکوژاوە لسرەڕی ژیانی ئادەمی.. پرٶژەیکیان دەبت ، کام میتۆد ھدەبژرن

.ننگیرسھرگیز داب

و چرارژ بکین،،و بیرۆکانا رگای ژیان بم  بنمات.دەبا، ھموو بیری چاک ھبژرین و وتی خاس دەربین و کرداری باش بنونین
.ھر بم سکوچک برزە گورژ بکین،دەروازەی بختوەری مرۆڤایتیش

لوەدا  دوودڵ نیم ھیچ. ، گلک ئاسوودە و خۆشحامی کوردی کردووەپشکشی  کتبخان،کبم شاکارەی مامۆستا فرھاد پاوان
رھاد،،ککدامامۆستا فترھادی لشاوەرەنجی فک.مپیرۆزبایی ئاڕاستر دەکو نووسبوونیبرمی ماندوونمیگدەکھیوام.ل برای ب

... ت، ببش نکاوا نازداردیکی برھمیلگنجینی فرھنگی نتوایتیمان، ، کتبخان ونووسر
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..کتبکی فرھاد پاوانوە وەرگیراوەەوە،ل " "ھموو ئو کۆپل نووسینانی کوتونت نوان دوو کوانی : سرنچ


