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 هاکژدهر و ئهی ئاسنگهی کاوهفسانهئه

 بڕاوهستپێکی ئازارێکی نهورۆز جێژنی ئازادی کورد یان دهنه

دا'' و لە چەن وهخێهاتووە. سەرەتا وشەی نەورۆز لە روانگەی فەرهەنگی ''دئەم وتارە لە چەن بەش پێک
کاوەی ئاسنگەر و زەحاک )ئەژدەهاک( چاوگەوە لێی دەڕوانین. لە بەشی دووهەم چۆنیەتی رەوتی داستانی 

گەورەی فارس "ئەحمەدی شاملوو" جۆیا دەبین. لە بەشی سێهەم،  و شاعیری بە پێی بیر و ڕای نووسەر
هەر ئەم مەسەلەیە و پێوەندی نێوان کورد و جێژنی نەورۆز لە بیر و بۆچوونەکانی زانا و رۆشنبینی 

کەین و لە دوایین بەش لێکۆڵینەوەیەکمان لە سەر ئەم " تا و توێ دەزادەگەورەی کورد "ئەحمەدی موفتی
 ەبێت.درووداوە مێژووییانە 

عەرەبییەکەی وترێ و ده رۆز"نۆوورۆز" و "نهی "دوو شێوه و به بهکهرهناوێکی مه م وشهئه نەورۆز:
هەتاو بەرەو شوێنی دەسپێکی خاکەلێوە دەگۆسترێتەوە. رۆژی هەوەڵی مانگی خاکەلێوەیە کە  ."نیروز"ە

 تر نەورۆزی تایبەتی.کیان نەورۆزی گشتی و ئەوییەمانای رۆژی نوێ دەدات کە ئەویش بە دوو جۆرە: 

 هەتاو بە سەرەتای ئەم مانگە و وەرزی بەهارە. ەییشتنیگنەورۆزی گشتی رۆژی هەوەڵی خاکەلێوەیە کە 
بوون و دا ڕانگهدەڵێن: خوای گەورە لەم رۆژەدا جیهانی خولقاند و هەر حەوت ئاسمانەکەیشی لە تەشقی 

هەوەڵ رۆژی خاکەلێوە بووە. لەم رۆژەدا فەرمان درا کە بە گەشت و خول  ،پنکی هەموو ئەم تەشقییاتە
ناو لێنا. هەندێک وتوویانە: ئافراند، کە وابوو ئەم رۆژەیان نەورۆز  دادەربێن و ئادەمیشی )ع( لەم رۆژە

دا دەگەڕا کە جەمشید هەوەڵ جار ناوی "جەم" بووە و عەرەبەکان بە "منوشلخ" بانگیان دەکرد. بە جیهان
بەندی بەسەر شوێنێکی بەرز و نقێم تەختێکی و کاتێک گەییشت بە ئازەربایجان، دەستووری سازکردنی

دانیشت.  تەختەندی لەبان سەر دانا و لەسەر ئەو بەبەرەوگەی خۆرهەاڵت دەرکرد. خۆیشی تاجێکی نقێم
کەوت، تیشکێک لەو پەڕی رووناکی وەدی هات؛  ختیتههەرکە خۆر دەرکەوت و پرشنگی وە سەر تاج و 

خەڵکی لەوە سەرمەست بوون و وتیان ئەمڕۆ رۆژی نوێیە، وە چون لە زمانی پاڵەوی بە تیشک دەڵێن 
و بە "جەمشید" بانگیان لێکرد و جێژنێکی گەورەیان گرت و لەو  "شید"؛ ئەم وشەیان لە سەر ناوی شا دانا

ەشەمی شرداد" کە لە ونەورۆزی تایبەتی رۆژێکە کە پێی دەڵێن رۆژی "خ ئەم دابە پەیا بوو.بەدوا بەروارە 
-گەلی تایبەتی هەرا کرد و دابدانیشت و بنیام تەختمانگی خاکەلێوەدایە. لەم رۆژە جەمشید لە سەر 

جوانی دانا و وتی: خوای گەورە ئێوەی خولقاندووە، دەبێ بە ئاوی پاک خۆتان بشۆن و سوژدە گەلێکی 
مانە بە رێوە بەرن؛ کە وابوو ئەم رۆژەیان بە نەورۆزی و شوکری بەجێ بێنن، دەبێ هەموو ساڵێ ئەم فەر

زی تایبەتی کە هەموو ساڵێ لە نەورۆزی گشتی تا نەورۆ پاشایانتایبەتی ناو لێبرد. هەروەها دەڵێن: کە 
کراوەکانیان رزگار دەکرد، لە تاوانباران ماوەکەی شەش رۆژە، پێداویستی خەڵکیان بەراوەرد دەکرد، دیل

 عەیش و نۆش سەرقاڵ دەبوون. دەبوورین و بە 

همورس ەئێران ئێجگار شەرەفی هەبوو. "لە سەردەمی ت خودایانیو نی عەجەم یای پاشائەم رۆژە  لەال
بە جەمشید گەییشت، ئایینی  تیپاشایهە" باو و گەشەی تەواوی بوو. کاتێک ی"سابئیئایین و رێبازی 
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خواپەرەستی نوێ کردەوە و ئەو رۆژەی نەورۆز ناو لێنا و جێژنی گرت" وە ئەمە بوو بە هۆی رێزلێنان 
  لەم رۆژە.

 جێژنی نەورۆز یان خاکەلێوە یان جێژنی بەهار:

ە کە لە هەوەڵ رۆژی خاکەلێوە، هەوەڵ مانگی ساڵی هەتاوی، انگەورەترین جێژنی نەتەوایەتی ئێرانییەک
. وادیارە ئێرانییانی ەدەکرێ. جێژنی نەورۆز و مێهرگان دوو جێژنی گەورەی ئاریاییەکان بوودەست پێ

ستا( جێژنی نەورۆزیان ێکۆن )پێش لە سەردەمی ساسانی و هاوکات لە گەڵ تۆمارکردنی بەشی یەکەمی ئەو
 هەموو ساڵێ و لە سەرەتای مانگی خاکەلێوە بەرپا کردووە.لە هەوەڵی بەهاری 

جێژنە لە گەڵ چەرخینی ساڵ دەگۆڕا و لە هەوەڵی خاکەلێوە نەدەما، ئەم لە رۆژگاری ساسانییان هەڕەتی 
لە وەرزەکانی جۆراوجۆری ساڵ دەگەڕا. لە یەکەمین  بەڵکوو وەکوو جێژنی قوربان و رەمەزانی موسوڵمانان

دواخرین شای ساسانی،  -دەسپێکی نیشتن لە سەر کورسی پاشایەتی یەزدگرد -دگردیساڵی رۆژمێری یەز
جێژنی نەورۆز هاوکات بوو لە گەڵ شازدەی حوزەیرانی روومی )مانگی ژوانی رۆژئاوایی( و نزیکەی 

 دەمەدەمی هاوین.

جێژنی نەورۆز )ه.ق(  392لەوە بەدوا ئەم جێژنە هەر چوار ساڵ یەک رۆژ وەدوا دەکەوت و نزیکی ساڵی 
رۆژ تا کۆتایی زستان،  17ی مانگی حوت یانی 23)ه.ق( بە  467بە هەوەڵ رۆژی خاکەلێوە و لە ساڵی 

الدین ملک شاه سلجوقی" رۆژمێری جەاللی دانرا و بە پێی ئەو "جالل کەوت. لەم ساڵە بە فەرمانی سوڵتان
گواستنەوەی هەتاو بە مانگی رۆژمێرە، کاتی جێژنی نەورۆز لە بەهاری هەر ساڵ، هاوکات لەگەڵ 

ساڵ یەک رۆژ بە ژمارەی رۆژەکانی ساڵ زیاد بکرێ و  4خاکەلێوە دامەزرا و بەم بۆنە بڕیار درا کە هەر 
 -یانی تێپەڕ بوونی حەوت دەورەی چوار ساڵە -ساڵ 28رۆژ حەسێب بکرێ و دوای  366ساڵی چوارەم 

ە بە هەوەڵ ساڵی دەورەی نۆیەم رۆژێک وەختێ دەورەی چوار ساڵەی هەشتەم دەگات، لەجێ ئەم ساڵ
 365دا ساڵی جەاللی نزیکترین ساڵ بوو لە ساڵی هەتاوی راستی کە زیادتر بکەن، بەم شێوە لە جیهان

 چرکەیە. 46خولەک و  48سەعات و  5رۆژ و 

 رەوتی بەدی هاتن و ناولێنانی نەورۆز:

ی دە رۆژی دەخایاند. ئەم جێژنە لە کۆتایی ئێرانییانی کۆن جێژنێکیان بە ناوی "فروردگان" بووە کە ماوە
دا وادیارە کە رۆژانێکی ئازیەتی و شینگێڕی بووە نە جێژن و خۆشی. ساڵ بەڕێوە دەچوو وە لە راستی

دەڵێت: لە کۆتایی مانگی دوازدەهەم  انیغدیۆسبیروونی سەبارەت بە ئەم رۆژانە لە الیەن ئەبووڕەیحان 
غد بۆ مردووانی پێشینی خۆیان دەگریان و چەمەر گێڕییان دەکرد و روومەتی خۆیان ۆ، خێڵی س"خشوم"

. وا دیارە هەر بەم بۆنە جێژنی نەورۆز کە خواردەمەنی و خواردنەوەیان دادەنا مردووەکانبۆ دەڕنییەوە و 
ەورەکان دوابەدوای ئەو رووداوانە دەهات، جیا لەوە کە رۆژی هەوەڵی ساڵ دەهاتە ئەژمار، رۆژی خۆشی گ

لە "خداینامک" و دیتر کتێب و  بەدەسدەسگومان ماکەکانی شانامەی خۆی بووە. فیردەوسی کە بێ
 ە، لە بارەی پاشایەتی جەمشید دەڵێ:ووسیپارەکانی پاڵەوی وەرگرت

 بە فر کیانی یکی تخت ساخت          چه مایە بدو گوهر اندرنشاخت
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 ن بە گردون برافراشتیکە چون خواستی دیو برداشتی          ز هامو
 ورشید تابان میان هوا          نشسته بر او شاه فرمانرواچو خ

 جهان انجمن شد بر تخت اوی          فرو مانده از فرەی بخت اوی
 بە جمشید بر گوهر افشاندند          مر آن روز را روز نو خواندند

 ز کینبر سال نو هرمز فرودین          بر آسودە از رنج تن دل 
 بزرگان به شادی بیاراستند          می و جام و رامشگران خواستند

 چنین روز فرخ از آن روزگار          بمانده از آن خسروان یادگار
کە ساڵی نوێ بە  ێزیان بە مانای رۆژی نوێ و تازە، یانی رۆژۆلەم داستانە وا دێتە بەرچاو کە نەور 

هاتنی نەورۆز ئەفسانەگەلێکی زۆر وتراوە کە یارەت بە رەوتی بە دڕا دەست پێ دەکرێ، زانستووە. سەبوی
، بە نەورۆز پێوەندی هەرچەن ئەفسانەن بەاڵم زۆر گێڕانەوەی ئەو باسانە، هۆی ناونیان و کۆنەیی

دەخات. سەبارەت بە نەریتەکانی جێژنی نەورۆز لە سەردەمی ساسانییان بە رۆژگارانی ئاریایی دەر
 دایە.نشی و ئەشکانی، ئاگادارییەکی بە کەڵک لە دەستهدەربارانی شانشایی هیخامپێچەوانەی دابەکانی 

ایانی ساسانی لە پێنج رۆژی سەرەتایی خاکەلێوە )نەورۆزی شرێ و رەسمی پا ەیحان دەڵێت:ئەبووڕ
ەدا. رۆژی هەوەڵ بە خەڵکی ئهەر رۆژێکی بە چینێک لە کۆمەڵگاکەی تەرخان  گشتی( بەم چەشنە بووە کە

و خێڵی جوتێران یی، رۆژی دووهەم بە کەسانێک کە پلە و رەتبەیان بانتر لە خەڵکی گشتییە وەک ئاسا
و مۆبەدانی گەورە، رۆژی چوارەم بە خا و خێزان و کەسایەتییە  رلینگدههه ئاتەشکەدەکان، رۆژی سێهەم بە

هەرکام لەم چینانە بە پێی پلە  لەهەروەها  .خۆی ڕان و نزیکانیوبە ک یشپێنجەم یرۆژ ەکان ویتایبەتی
هیچ م رۆژی شەشەم تایبەت بە خۆی بووە و دەگرت و خەاڵتییانی دەدا؛ بەاڵو لێهاتووییان رێزیانی لێ

 .ەکەس ئیزنی رۆشتن بە ژوورەکەی نەبوو

هەروەها لە رۆژی نەورۆز ئاگریان رۆشن دەکرد و ئەم دابە هەتا سەردەمی عەبباسییانیش لە میزوپۆتامیا 
 دلێر کوڕی شاپووری کوری ئەردەشیری بابەکان ئەم دابەی دامەزران. زدیۆرمۆه و ەووەوام ببەرد

 نەورۆز لە سەردەمی خەڵیفەکان:

ئاوڕ و سەرنجێکیان بە نەورۆز نەدەدا بەاڵم دواتر  نشینانی ئیسالمیترین جێلە دەرباری هەوەڵ
وێ دیاری و پێشکەشی نەورۆزییان وە خەڵیفەگەلی ئەمەوی بۆ زیاتر کردنی دەرامەدی خۆیان، سەر لە ن

خست. بەنی ئومەییە لە جێژنی نەورۆز پێشکەشییان لە خەڵکی ئێران وەردەگرت کە لە سەردەمی ڕێ
فەڕمانڕەواکانیان بۆ گرتنی قازانجی خۆیان، خەڵکیان ە و مەعاوییە پتر لە پێنج تا دە ملوێن دەرهەم بوو

دا دیاری نەورۆزی و هەوەڵ کەسێک بوو کە لە ئیسالمبە دیاری هاوردن هان دەدا. "حجاج بن یوسف" 
بوونی ئەم دابە لە الیەن " عومەری کوڕی عەبدولعەزیز" بە بۆن سەخت مێهرەگانی رەواج دا و کەمێ دواتر

دان لە سەر خەڵکی، هەڵگیرایەوە. بە دوای دەرکەوتنی ئەبووموسلیمی خوراسانی و وەسەر کارهاتنی دیاری
بوونی زنجیرەی تاهیرییان و و دیتر وەزیرانی ئێرانی و دروست کیانهرمهبخزینی نشینی عەبباسی و جێ

 گەلی ئێرانی دووبارە باوی پەیاکرد.سەففارییان جێژن
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ی "بێركلی" له زانستگه 1990ساڵی  دی شاملـوو" له كۆنفڕانسێكدا، كهحمهشاعیری ناوداری فارس "ئه
حاک(" هاک)زهژدهگان" و "كاوه و ئهت به "مێهرهبارهڕێوه چووه، سهمریكا بهكالیفۆرنییای ئه

 ن:شنهو چهكانی بهشێک له وتهربڕیون. بهكانی خۆی دهبۆچوونه

 تاوی، دووباتی ساڵێكی ههتای ساڵی پاییزی بووه. پێشینانی ئێمه لهرهگان" گرینگترین ڕۆژ و سه"مێهره
كان له ومه ئاریایییههاری. ... قهپاییزی و ساڵی بهبووه، كه بریتی بوون له ساڵی نیو ساڵیان هه

و ئێران كۆچیان كردووه. له رهها بهروهكان و ههو ناوچه جۆراوجۆرهرهویڕا بهباكووریترین خاڵی گۆی زه
 ومانهو قهتا ئهش بووه، هاوینێكی دوو مانگه و زستانێكی ده مانگه. پاشان ههیان دوو بهكهتا دا ساڵهرهسه

یان كورتتر كهیان درێژتر و زستانهكهی هاوینهوه، ماوهو خوار بوونهرهوه زیاتر بهله باری جوغڕافییایییه
ستی پێكردووه " دهورۆزنهی به "كههارییهشه بهش مانگه، كه بهشی شهوه. له ئاكامدا ساڵ بۆته دوو بهبۆته
ک ر حاڵ، وهههڕۆژیشیان كردوون به جێژن. ... به  ردووکگان"، ههی به "مێهرهكهشه پاییزییهو به

ڕینی یدوون و ڕاپهرهو فه زەحاکی فسانهكی به ئهندییهوه هیچ پێوهو بارهگان" لهبینین، "مێهرهده
به  "ورۆزنهک جێژنی "بووه و وهوه ههمی ساڵهی دووههندی به نیوه"كاوه"وه نییه. جێژنێک بووه پێوه

یه وانهی مێهر( خایاندووه. دیاره له 21وه تا ی مانگی مێهره16ش ڕۆژی)له گرینگ دانراوه و شه
وتێكی ئاوا نابێ ببێته هۆی گۆڕانی ڵكهاڵم ههو ڕۆژه، بهوتبێته ئهوت كهڵكههه رنخوونبوونی زەحاک بهسه

 ینینی دا كوشتبێ، نابێ پێمانوابێ ڕۆژی ههیه ڕۆژی ههلشایان دینر ناسرهگهی جێژنێک. بۆ وێنه ئهبۆنه
 وه بۆته ڕۆژی پشوودان.ی كوشتنی وییهبه بۆنه

ئەحمەدی شاملوو سەبارەت بە مێژووی ئێران دەڵێت: مێژووی ئێران مێژوویەکی سەیره. لەم واڵته 
ه شکۆیە کسەرکردەگەلێکی ژیر و تێبین پەروەردە بوون کە موتااڵی دەسکەوتە مێژووییەکانیان ئەمەندە پڕ

چووەکانی تەواوی ملهوڕان، هەڵگەراندنەوە و بڕواپێنەکراو دەنوێنن. هەڵبەت یەکێک لە رێکارە لێک
بەراوەژوو کردنەوەی مێژووە که ئەمڕۆ ئەو شتەی کە بە ناو مێژوو له کنمانایە، شتێک غەیری مستێک 

ن بە یەکیان هەڵواستووە و درۆ و فشقیات نییە کە شالووز و اللکەرانی دەرباری سەردەمە جۆراوجۆرەکا
هەڵگەڕاندنەوەی ئەم راستییانە و سپی بە رەش و رەشیش بە سپی نواندن تا رادەیەکە، کە دەتوانێ 

هەڵە بخات. یەکێک لەو هەڵگەڕاندنەوە تاریخییانە، رووداوی کاوە و وە گەلیشخێرخوازترین بنیام
 فەرەیدوون و زەحاکە.

 مەسەلەی زەحاک چییە؟
به چەن چین دابەش کرد. چینی رۆحانێتی، چینی نەجیمزادەکان، چینی چەکداری،  جەمشید کۆمەڵگای

چینی پیشەوەر و کشتیار و هتد... دوای ئەوە زەحاک وە سەر کار دێت. دوای زەحاک، فەرەیدوون کە بە 
دەگات، هەوەڵ کاری هەڵگێڕانەوەی کۆمەڵگا بۆ هەمان چیناییەتی  تیپاشایهشۆڕشی کاوەی ئاسنگەر بە 

 دەمی جەمشید دەبێت.سەر
 ، راگەیێنەر دەخاتە شارەکان کە:تیپاشایهبوونی بە به وتەی فیردەوسی: فەرەیدوون دوابەدوای نایب

 پاهی نباید که با پیشەور          به یک روی جویند هر دو هنرس
 سزاوار هر دو پدید است کار      یکی کارورز و دگر گرزدار        

 کار این          پر آشوب گردد سراسر زمینچو این کار آن جوید آن 
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خۆیدا، کە دروست لە نێوان سەردەمی  تیپاشایهئەمە بە ئێمە دەسەلمێنێ کە زوحاک لە سەردەمی 
کاری پاشایەتی جەمشید و فەرەیدوون جێی گرتووە، چینایەتی ناو کۆمەڵگای تێوەرداوە. هەڵبەت دابەش

لەمەو پێش، نەتەنیا عەالحیدەی کۆمەڵگای ئێرانی کۆن بووە، چینایەتی کۆمەڵگا لە دوو، سێ هەزار ساڵ 
 پەسەن کراوە. دایە، هەبوونی ئەم چینایەتییەبەڵکوو لە '' ئەوێستای نوێ'' که دەقەکەیشی له دەست

 .ڵگا پێک دێننکۆمهکە روونە کە دێرۆکی زەحاک بەم شێوە کە به ئێمە گەییوە، دەسکردی زەینی خەڵکێکە 
تر ئەوان بتارێنێ، یان بۆچی دەبێ له هاتنی فەرەیدوونێکیان هەبێ کە جارێکی بۆچی دەبێ خولیای

 گەڕانەوەی دوزەنەی چینایەتی گەز گەز بااڵ بکەن.

کە وایە لە دوو حاڵەت بە دەر نییە: یان رێکخرانی ئەفسانە کەسانێک بوون لە چینی پڕ و پۆشتە )که ئەمە 
ەی شانامە گکە سەرچاو "خداینامک"( یان بەڕێوبەری ئەفسانە )چ فیردەوسی، چ زۆر دوور دێتە بەرچاو

که وازگۆکەرەوەی هیوا و ئاواتەکانی چینی هەژار بووە،  زەحاکیانکراوی ئەفسانەیی، واتە بووە( فێڵ لێ
بەو چەشنە کە لە ناو شانامە دەبیتنرێ دەرهاوردە و بەم شێوە راستەقینە هۆگری لە قازانجی خۆی و 

ئاساییە کە لە بۆچوونی کەسێکی بەرخوردار لە مەنفەعەتی دوزەنەی چینایەتی، زوحاک   ینەکەی کردە.چ
دەبێ مەحکووم بێت و ریسالەتی کاوەی پیشەوەری بارکەوتووی بەری لە هەموو مافێکی کۆمەاڵیەتی دەبێ 

ن و کەرکردنی لە ئاسانەی سەرکەوتن کۆتایی بێت و تەنیا چەرمە قڕاشە ئاسنگەرییەکەی بۆ هەڵپێچا
کۆمەڵەکان بە نیشانەی ناگەزنگاری دایمی شا و خەڵکی، وەکوو بەیداخێکی سەڵتەنەتی دەربێرێت؛ وە 

بوونی چینەکان ووە و له تێکەڵدەبێت لە فەرەیدوون کە گێراندنەوەری کۆمەڵگا بۆ بار و دۆخی پێشین ب
 .بگیرێدا دژایەتی دەکرد، رێز و قەدر گەڵ یەکلە

سی! له بەشی پاشایەتی زەحاک باسێکی له داپەڕە کۆمەاڵیەتییەکانی نەکردووە و بەس حەزرەتی فیردەو
دا بێ ئەمە کە باسەکە بڵێت و قسەی ە. لە راستیووبەمە کە پێشاوپێش مەحکوومی بکات بەسەندەی کرد

ەر ؛ دوو دانە ماری لە سهمشتی و تۆڵەی لێ سەندۆتەو ناو دڵی وەدەرنێ، حەقی زەحاکی بێچارەی ناوەتە
داناوە کە بۆ هێور کردنیان مەجبوورە لە مێشکی سەری مرۆڤ بکاتە مەڵهەمیان. ئیستا دەبێ لە  یشان

بۆچی لە مێشکی  ایە؟یهێنانی ئەم مەڵهەمە دەبا سەری خەڵکیان ببڕفیردەوسی بپرسن، بۆچی بۆ پێک
زیندووش، دەبێ سەری مردووەکان کەڵکیان نەدەگرت؟ بە هەرحاڵ بۆ پەیاکردنی مێشکی سەری بنیادەمی 

ئێوه  دایە.ە کە پێنووسەکە لە دەستی دوژمنیکوژن؛ مەگەر غەیری ئەمەیە؟ ئەمە به هۆی ئەوەهەوەڵ بی
وێ. رناكهكه بۆ دهوه، هیچتان له كاكڵی ڕووداوهبخوێننه زەحاکی تیشی پاشایهر بهدا ههەر له شانامگهئه
ر شانانه و چونكه ناچاره مێشكی سهخت كه دوو ماری لهتهر ک هاتۆته سهبێ كه كابرایهنده نهوهر ئههه

ن و خهتی دهڕن و له پاشایهپهزاڵه دێن و ڕادهەڵک ون، خهدهتا ئازاری نههرخوارد بدا هالوانیان ده
رێكه كه ش ئاسنگهو شۆڕشهكی ئهرهمانی سهتی. قارهختی پاشایهر تهیدوون له جێی وی دێننه سهرهفه
یزانیوه كه بۆ شۆڕش كردن وسی نهزانن فیردههمكا؛ وهوه دهری دارێكهی به سهكهرییهرمی ئاسنگهته چهكو

ێتی كی یهبێ به نیشانهی بۆ دوایه، كه دهرمهو كوته چهاڵم ئهوه بكا، بهری دارێكهحوكم نییه شتێک به سه
ی شنه بهگهاڵم كاتێک دهبێ! بهڵدرێ، پێویست دهكاوه هه یداخیكان بهكان و تااڵنكراوهرهتی تااڵنكهچینایه
ن كه گهڕن، تازه تێدهپهدا تێنهریو خێرا به سه وهی لێی ورد بنهرجهو مهیدوون، دیاره بهرهتی فهپاشایه
وه دوونهوسی لێی شاری فیردهوهبێچاره بیانوو بوون و ئه زەحاکیر شانی ی سهو مارانهوه ئهكهله الیه
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وه رسوڕمانهوه به سهكی دیكهبووه؛ له الیه زەحاکتی كردووه شۆڕشی چینایهو له جێی خۆیدا باسی نه
تی به چینه یانهالتێكی خوێڕی بووه و خه زەحاکیمی ردهی سهكهمانهره قارهوێ كه ئاسنگهكهردهبۆتان ده

دا ن کە راپەڕینی خەڵک دژ بە زەحاک، لە راستیئەم نوکتە وەالنێیكان كردووه. شهوساوه و بێ بهچه
گەلێکە کە لە گیر و داوی کۆمەڵگای ئاغەواتی رزگاریان بووە و شۆڕشێکە دژ بە قازانجی راپەڕینی کۆمەڵ

دانی الت و لوت دژ بە کراو لە رێگەی سیخدا کودەتایەکە کە ئاغەواتی دەست کورتخۆیان و لە راستی
 خست.رێیانز کردبوو وەێک کە ئەوانی بەلەنگازەحاک

به فەرەیدوون سپێردرا؟ تەنیا بە یەک  تیپاشایهە کە پاش سەرکەوتنی شۆڕش، بۆچی یپرسیارەکە ئەمە
شانشایی هەیە، یانی لە  شکۆیدەلیل: فەرەیدوون لە بنەماڵەی سەڵتەنەتییە و بە وتەی فیردەوسی 

بەخوڕە. ئەم فەڕی شانشاییە بابەتێکە کە فیردەوسی بەردەوام پێی پەرماوە.  پاشایەتیدا خوێنی دەماری
خەڵکی گشتی لێهاتووی گەییشتن بە پلەی ڕێبەری کۆمەڵگا  ؛کە هرکەی فیردەوسی لە سەر ئەم بیر و ڕای

نین، لە داستانی ئەنووشیروان باشتر وە دەرئەکەوێ. لە بەین تەواوی تاجدارانی شانامەی فیردەوسی، 
 تەنیا کەسێکە کە ناتوانێ بڵێت: اکزەح

 منم شاه با فرەی ایزدی          همم شهریاری، همم موبدی
وە ئەمە خۆی دەسەلمێنێ کە زوحاک لە خانەدانی شایی و گەورەمااڵنی دەرباری نییە بەڵکوو کەسێکە 

هیانە کە ئاسایی کە لە نێوان کۆمەڵی خەڵک سەری هەڵداوە. چون ئەم سەردەمە لە گشت ئەو بارە ئیال
، دەبێ قەبووڵی بکەین کە سەردەمێکی مرۆڤانەیە. رێکخەری تریان چەسپاندووە بەرییەەمەکانیبە سەرد

دهاک و بە ناوی ئەفسانە، ئەم زەحاکەی وەها بەوخوو وەبەرچاو خستووە کە ئێتر بە سەرناوی ئاژی
دەبات و رەب ناوی لێابەت عی بە غەیرە ئێرانی و بە تایسەرنجی نەداوە و یەکجارەک "بیوراسب"ئێرانی 

 خواستهنهخوا ەتەوە کە وڕییەی لە داوێنی ئێرانییەکان سڕیبە خەیاڵی خۆی بەم چەشنە، ئەم سەرشۆ
یەکێک لەوان دژ بە رووداوێکی پیرۆزی وەک دوزەنەی چینایەتی بەرەنگار ببنەوە. ئەگەر لە دەقەکەی 

چوونی مەبەستەکانی ئەبووڕەیحانی بیروونی کە سەبارەت بە زەحاک نووسیویەتی ورد بنەوە، لە وێک
دەستەواژەی هەرە گرنگ لە دەقی ئەبووڕەیحان،  خاڵێکیوی و بەردەنووسی بێستوون سەرسام دەمێنن. 

''هاوبەشی لە کوێخایەتی'' یە لە سەردەمی زەحاک؛ وە ئەمەش رێک هەر ئەو تۆمەتە ئابڕووبەرەیە کە بە 
 کی بامدادیان''یش هەڵبەسراوە.هزده''م

 ئاوڕ دەنەوە لە بیر و بۆچوونەکانی مەزدکی و زوحاکی!

ن و خاوەنیەتی گشتی بانگەشە مەزدەک هەر جۆرە خاوەنیەتی گەوشتی زیاتر لە رادەی پێداویستی دەتارا
دەکرد. بۆ گەورەمااڵن، ژنان لە تاقمی داراییە تایبەتیەکان بە ئەژمار دەهاتن نە بەمانای نیوەیێک لە 
کۆمەڵگای مرۆیەتی. ئەمە بوو کە لە ئەوپەڕی دەغەڵکاری بڕیاری مەزدەکییان گشتی کردوو ئەویان بەمە 

بار کرد. ئەو هاوبەشی کوێخایەتییە کە بیروونی وانە تۆمەتبەندبوونی ژنان لەالی گشت پیاکە داخوازی پێ
بە زەحاکی رەپاڵ داوە، هەر ئەو تۆمەتە ئابڕووبەرەیە کە دواتر بە ئایینی مەزدەکیش هەڵبەسترا؛ چون 
کوێخایەتی لە بەرامبەر کەیوانووییە و بە مانای زاوایەتی و مێردییە. ئێدی ئەمە بمێنێ کە بیروونی 

مێک بیرو ڕای دەرئەبڕێت، کە ئەفسانەیە و رواڵەتی مێژوویی نییە. گرتنەوەی مافی سەبارەت بە سەردە
دەرهاتووە، نابێت ئێمە لە زەحاک کە بە تاوانی پاراستنی قازانجی خەڵکی مارلەسەرشان و چاچۆڵی لێ
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وە دووکەوتنی داستانی جەمشید بەرهەڵست بخا: دەبینین کە دووبارە فەرەیدوون دەچێتەوە سەر رەوتی 
پاشایانی کۆنی ئێرانی و بە شڵەژاوی سەردەمی زەحاک کۆتایی دێنێ و کۆمەڵگا بەرەو ئەو رێگەی دەبات 
کە جەمشید بردبووی. هەڤااڵن دەبینن کە ئێمە بە هەڵە حکوومەتی زەحاکی ئەفسانەیی، سەمبولێک لە 

تر، بە واتەیەکی دەسەاڵتداری زۆرەملی و الساری و زوڵم و ستەم و بێدادی تاکەکەسی لێک دەدەینەوە.
هاک کە کارنامەی بە پێی کەتیبەی بێستوون و ەدەژرەنگە تەنیا کەسایەتییە مێژووییەکەی خۆمان، واتە ئ

تەنانەت بەڵگەهایێک کە دەکرێ لە خودی شانامە دەرهێنرێ، پڕ لە داپەڕانی شۆڕشگێڕی کۆمەڵییە، بەبۆن 
ەتی و بیر و بۆچوونی تایبەتی خۆی کردوویەتی، لە بەر قازانجی چینای کهفیردەوسی  یکهناڕەوا بانگەشە
ترین شێواز زلیتاوی دەکەین و ئەوکات کاوە سەمبولێک لە شۆڕشی کۆمەڵی بە ئەژمار دێرین؛ لە بە خراپ
کەمایەسی کردنەوەی کۆتایی کەسێکی دژ بە خەڵکە. کەوایە پەزێرانی بە تەواوی و بێدا کاوە لە شیحالێک

باسی کردووە، وەکوو ئایەتێکی دابەزبوو، تاوانی سەرنج نەدانی  ناچاری ویقسەیەک کە فیردەوسی لە رو
 خۆمانە نە تاوانی ئەو که قازانجی چینایەتی و بیر و بۆچوونی خۆی وە بەرچاو خستووە.

نگاری و رهک بۆ بههێمایه که بۆته یهگرنگانه رهو بۆنه ههی کورد لهوهتهورۆز الی نهنهزانین ک دهوه
 ئازادی...ندانی خواستی ژیان بهی داگیرکردن و پیشاوهگژدا چوونهک بۆ بهیهنیشانه

ژنی هاک و جێژدهدێرۆکی  ئه ت بهباره" سهزادهدی موفتیحمهی کورد "ئهورهای زانا و پسپۆڕی گهڕبیر و 
 :که یهم شێوازهورۆز بهنه

کانی جوانه ئینسانییه تهسڵهموو خههه م پاشایههاک بوو، ئهژدهتی ماد ناوی ئهدوا پاشای ئیمپراتۆتییه 
م پاشا می ئهردهسهی بوو، لهکهوهتهرێکی لێهاتووی نهر و رابهروهکی دادپهبوون و پاشایهتیدا هه

م ئه .شتییگه مهردهو سهنگی ئهرههوتنی فهی ئاسایش و پێشکهلوتکه بهتی ماد دا ئیمپراتۆرییهرهروهدادپه
رزی و فتاری بهکانی، رهئینسانییه تههید بوونی خسڵهپاش شه ناوبانگ بوو کهبه هێنده کورده شاپا

ی کان منارهر بڕاوهسه ی مرۆڤههللکهله  که خوێنڕێژه هنۆشیروانئه وۆ ئهی نوسێنرا بکهرییهروهدادپه
 ک لهیهکورته گرت.ردهی چێژی وهیهدڕندانه فتارهم رهخۆشێک لهنه روونموو دهک ههکرد و وهدروست ده

تی اڵتی ئیمپراتۆرییهله باشووری خۆرههکه یهوهئه ی کهتهم پاشا کورده و ئیمپراتۆرییهربووردی ئهسه
کرد و چاویان ن دهیایهو ناوچهکان حوکمی ئهاڵتی پارتییهسههاک ( دا، دهژدهمی ) ئهردهسهماد و له

 ندین جار بهش چهستهبهم مهدا بوو، بۆ ئههاکژدهاڵتی ئهسهژێر دهی لهفراوانهره و روبهئه بووهبڕی
هاک، ژدهستی ئهی بیر و دهەردروهشکری پهله میشهاڵم ههالماری خاکی مادیان دا، بهپه وهشکری زۆرهله

 ندهوه بوو لههاک بۆیان نهژدهرمانی ئهفهنا و ئێدی بهدوو دهخۆیان راوه ر سنووریکانی تا سهپارتییه
هاک بوو، ژدهکانی ئهئینسانی و جوامێره تهسیفه کێک لهش یهمه، ئهوهناو خاکی هێرشکارانه هچنزیاتر ب

 ختی پارتیان بگرێت.سانایی پایته یتوانی زۆر بهشکری ماد دهنا لهده

تپاکی خۆیان نیشان ی نیهکان، دوژمنان بۆوهوی مادهرزهبۆ داگیرکردنی سه وڵدانهموو ههو ههپاش ئه
؛ ئیدی وهرێگای ژن وژنخوازییه اک( لههژدهرباری )ئهدهڵبوون بهی تێکهلهڵکهر بیر و کهسه وتنهن، کهبده
ای ش و دژ به کان بووهوساوهر و هۆگری چهجبهنکرێکارێکی ره ر کهی ئاسنگهک کاوهکی وهتییهسایهکه

 هاکژدهرباری ئهده بۆ خزین له مان خێڵی فارس بوون کهڵکو هه، بهمایێکی نییهستێ بنهوهزاڵم راده
پاشای خێرخواز و ئاشتیخوازیش بۆ راگرتنی رووباری خوێن  وی. شیان کرد بهڵبژارد و پێشکهکیژێکیان هه
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 وههاکهژدهرباری ئهده کان، خزانهرازی بوو، ئێدی پارته م کاره، بههێزو تواناوه ئاشتی لهراری رقهو به
مانای  ڕ، کهیدون فهرهکوڕێکی بوو ناوی نا فه فارسه م ژنهدا. له کانیانپیالنه یان بهوێشدا درێژه و له

ری هاک بۆ فێربوونی هونهژدهساڵی ئه 17ـ16نی مهیشته تهیدون گهرهاتێ فهک دات.زن دهیدونی مهرهفه
ری و نگاوهکانی جهرهندی فێربوونی هونهن ناوهمهدا یهمهردهو سهنی کرد، لهمهری واڵتی یهفهنگی سهجه
رباردا خاڵوانی ده بوو، لهیخوێند و فێردهن دهمهیه هاک لهژدهئه دا کهیهو ماوهربازی بوو، لهسه
کێشا و کورسی هاکیان دهژدهرن و پیالنی کوشتنی ئهبه خشته یدوون لهرهفه دا کهوڵیان دهیدوون *، ههرهفه

 ڕهو باوهئه یاندهیدوونیان گهرهکرد، تا فهدا شیرین دهیدوونرهروونی فهده اڵتیان لهسهتی و دهپاشایه
  بێ باوکی خۆی بکوژێ.ده که
 خزمانی پارت)فارس(، پالنی کوشتنیان داناوه ی کهوهو بێ ئاگا له وهڕایهن گهمهری یهفهسه لههاک ژدهئه

 چێتهستی دهفیتی خاڵوان ده کوڕ به م جۆرهبێت، بهستی کوڕی خۆی دهدهش بهو کوشتنهت، ئهنانهو ته
بێ و دوا پاشای تی ماد ئاوا دهاتۆرییهزنی ئیمپراڵتی مهسهی خۆری دهم کارهخوێنی باوکی خۆی و به

کان(، کان)فارسهش دوژمنانی دێرینی ماد مانای پارتهم کارهکرێ و بههید دهر و مرۆڤدۆست شهروهدادپه
 ک پارچه، یهیتوانیوهئیتر نه وهو رۆژههاکیش، لهژدهی ئهکهوهتهدی و نه تهێیان ددان ساڵهونی سهخه

 ربازییهسه موو خاڵهو بۆ کۆنترۆڵکردنی هه م پیالنهخۆی خۆیدا بژی...بۆ ئهربهوواڵتێکی سه لهو  وهببێته
ڵ گهله یان...بۆیهکهوتنی پیالنهرکهی سهنیشانه ی ئاگر کرابووهوهتی ماد، کردنهکانی ئیمپراتۆریههێزهبه

 وهکان، ئاگر کرایهربازییهاڵ سهکان و قهرزهوو چیا بهمر ههسههاک، لهژدههید بوونی ئهشه دڵنیا بوون له
و  الماردراوه، پهبینی ئاگری کراوه بووبێ، بهت نهی خیانهرهبه ر بهکیش سهر جێگایهگهو ئه

 اڵکانیان وێرانکراون.هید کراون و قههاک شهژدهکانی ئهرگهپێشمه
ت بارهو سه تی کوردهشی میللهڕهسپێکی کوڵۆڵی و رۆژهتا و دهرهورۆز سهد نهحمهبیر و ڕای کاک ئه به
ال نا و کار وه هاکیان لهژدهئه که وهو رۆژهر لهیان هه وهمی کورشهردهسه ڕاستی لهبه"ڵێت: ده مهبه

زیشی تارا و هیچ کات خۆی گهبوونی ره( کولتوور و ههدیممان مادی قهتی کورد )ههکوشتیان؛ ئیتر میلله
تی شانشایی، زرانی حکوومهدوای دامه . بهدا بووهتیپۆک و سووکایهژێر چه وام لهردهو به وهتهگردۆنه
ە، و فارس بوونێوان کورد  له ک کهاڵم جیاوازییهبه ،دا بووناڵتییانسهدهژێر  واوی لهته النی ئێرانی بهگه
ت تایبه دوای هاتنی مێژووی ئیسالم و به تیشی پاشێل کرا. بهوایهتهور و بوونی نهوکورد کولت کهویە ئه
کی ای لێ رازی بێت( شانشایی ئێران خاپور کرا و دووچاوهر )خوتی عومهزرهنشینی حهی جێمردهسه له
خۆیان و دیسان وه هوهووداری شانشایی زاڵم رزگاریان باڵتهسژێر ده تی ئێران لهوه و میللهڵپێچرایههه

وی مهڵی کۆندامی ئهندهری گهت کاریگهتایبه ماوانی شانشایی بهڕێژی سیخوڕان و پاشاڵم پیالن. بههاتن
 وتهر رهسه وهتی ئێرانیان خستهمدیسان میللهشایی، ههجێماوانی شاندانی بهی سیخرێگه بباسیش لهو عه

 پڕ له و هێڵهتی کوردیش مێژووی به. میللهوهکان جودایان کردهئیسالمییه دیتر واڵته یوو لهکهدێرینه
 ڕانسهگری ئوروپایی ئینگلیس و فهدا سیمای نوێی واڵتم دوادواییانهچوو تاکوو لهدهپێش   رییهسهرمهچه

درا. کانیش تێکرۆژئاواییه ری، بار و دۆخی واڵتهسپێکی داگیرکهمی دهردهسه یدابوو. لهو ئامریکا په
چوار واڵتی  و له یهئێستا هه که یهشنهم چهکان بهکردنی واڵتی کوردهشدابه و ئاڵ و گۆڕانهکێک لهیه

 ڕانسهچی بوو؟ ئینگلیس و فه م کارهست لهبهاڵم مهاون. بهکر و عێراق و ئێران باڵوه و سووریه تورکییه
 و جۆرهخاکی کوردستانیان به تی عوسمانیدوای حکوومه بوون،بۆچی له ورهاڵتێکی گهسهن دهخاوه که

 ش کرد."دابه
 بینێت:دوو خاڵ ده له م کارهد هۆی ئهحمهکاک ئه

ژایی خەبات و دلێری بوون و هەنووکە سیفەتی وەن هێلە خودی میللەتی کورد دەترسان، چون خا .1
 شارستانییەتی بە تەواوی خوێڕی و ترسنۆکی نەکردبوو.
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کە ئەگەر یەکێک لەو  میللەتی کوردیان کردبوو بە دارەدەستێک دژ بە میللەتەکەی خۆی، بەو جۆرە .2
بەرەنگار بوونەوە؛  دا دابەش ببوو، دژ بە ئینگلیس و فەڕانسەواڵتانە کە کوردستانی گەورە لەوان

دا و دەن بە گژییچوون دەکات، بوڵم لێمیللەتی کورد لەبەر ئەوە کە هەست بە ناڕەزایەتی و ز
 .بیسەلمێنن کە ئەو واڵتانە زوڵمیان لێ کردوون

 کە داگیرکەرانئامێرێک بوو  بەم شێوازە میللەتی کورد هەم دیلی ژێردەستی واڵتانی داگیرکەر بوو، هەم
  دەگرت.ئەوان کەڵکیان لێخاپاندنی  ئامانجی خۆیان و بۆ گەییشتن بە

سەبارەت بە نەورۆز  دا"ناسری رەزازی" لە دانیشتنێکی سەری ساڵ یشهونەرمەند و زمان ناسی کورد
 وتی:

ە، دەگەڕێتەوە بۆ کاتی لە دایک بوونی زەرتەشت کە لەو رۆژەدا بە "یەکێک لەو بۆچوونانە کە هەی
 ەون ئەگەر برۆیندا نەورۆز ناوێکی کوردی نییە، چلەڕاستی ئاگر کراوەتەوە.سەر چیاکانی کوردستان 

ا رۆژی نوێ یان رۆژی تازە یان تازە رۆژ یان نوێ رۆژ ببوایە کە ئەم ناوە بنچ و بناوانەی نەورۆز دەب
ساڵ لەمەوپێش کە هێشتا بە زاراوەی هەورامی پێی وتراوە  3000پتر لە هەمدیسان دەگەڕێتەوە بۆ 

 .چرۆنۆ
دا بەڵکو هی ئەو گەالنەیە کە پێیان دەڵێن ئاریایی، وە لە بنەڕەت نەورۆزیش تەنیا هی کورد نییە

و بە یونانیش  )بە عەرەبی زەحاک و لە نێوان کاوەی ئاسنگەر و ئەژدەهاک لە سەر کوردداستانەکە 
 ئازکی پێ دەڵێن( رووی داوە."

دێتە ئارا، کە بۆچی سەرۆکی  ئەم پرسیارەشهەڵبەت لەسەر ئەفسانەی کاوەی ئاسنگەر و ئەژدەهاک 
 هەرێمی کوردستان، مەسعوود بارزانی، لە نەورۆزی پارەکە لە شاری سلێمانی فەرمانی رووخاندنی

 دەرکرد؟؟!! پەیکەرەی تەنیا کەسایەتییە قارەمانە ئەفسانەییەکەی مێژوومان، واتە کاوەی ئاسنگەری
 رۆژگارێک بە شێوازێک بووە و لە الیەن کۆمەڵێکی تایبەتیشهەڤااڵن!! دواکەوتوویی و نەزانین لە هەر 

تر و دراوە و ئێستاش بە ناوەڕۆکێکیکردووە پەرەی پێ کە هۆگرییان لە ماف و قازانجی چینی خۆیان
دارتر بەردەوامە و لە گیر و داوی داین. هەوڵی دوژمنان لە سەر ئەوەیە کە مێشکمان مەترسی شێوازێکی

لێ بگنخێنن و ئەمجارە  مانمیدروش بێمێژووی پڕ لە راستی و  ر و زەینی خۆمانبدەن و بە بی تێوەر
زلیتاوی بکەن سەالحەددینی ئەیووبی و پێشەوا قازی و بارزانی و... داستانی بە جێگەی ئەژدەهاک، 

 ژوویی پێشکەشی نەتەوەی داهاتووی بکەن.وەک دیاردەیەکی میو 
"رامیاری دەوڵەتەکان لە جیهانی سووەم، کۆنەپەرەستانە و چەوسێنەرییە.  بە وتەی ئەحمەدی شاملوو

، لە الیەکەوە تەنیا ئەو شتانەی کە خۆی پێویستی پێیە و هەر دەوڵەتێک بە بڵندگۆ بانگەشەییەکانی
بە سانسۆر و دەمکوتی لە  دا دەبینێ بانگەشە دەکات و لە الیەکی تریشەوەقازانجی خۆی لە وی

پەرەستانەی خۆی دژایەتی هەبێت، پێشگری قازانجپەرەدانی هەر بیر و ڕایەک کە لە گەڵ سیاسەتی 
 -ساڵ لەمەوپێش 1000نزیکەی –دا فیردەوسی لە سەردەمی خۆیدەکات. ئەگەر شانامەی 

ەدا، ئهان  سەلجوقیارەب و خەڵیفە و تورکانی عبندەستی  ئێرانی گەڵ ئازادیبەرەنگاربوونەوەی لە
شانامە بە سەردێڕی  ،بڵندگۆکانی دەوڵەتی پێشوو ئەمڕۆ دەبێت بە زانیارییەوە چاوی لێ بکەن.

لە شانامە خەبەرێک لە میللەتی ئێران نییە و  دا؛ لە حاڵێکدەباتی ئێران" ناو لێی"ئازایەتی نەتەوە
 "شا" دەردەکەوێت.ئەگەریش ببێ، لە هەموو شوێنێ چەمکی نیشتمان و میللەت بە وشەی 

بوونەوە لە گەڵ ئەندێشەی بەرهەڵستی خۆی، ساخ و سەالمەتی بیری کۆمەڵگا تەنیا لە وێکەوت
بوونی بیری خۆت ئارخەیان بی، کە من تێفکرینت . تۆ تەنیا کاتێک دەتوانی لە دروسپارێزراو دەمێنێ

پایەم چاک بکەمەوە و منیش کاتێک دەتوانم بیر و ڕای چەوت و بێ بە ئەندێشەیەکی هەڵە هەڵزرنگێنم
سێنەری نییە، کە وایە تۆ کە زاربەست بە زاری  کردنت هەبێ. قسەی کسن و نالەبارکە تۆ ئیزنی قسە

ی و خەڵکت فریو داوە و ناتەوێ فێڵ بوون و بڕشت و دەسەاڵتی بیری من دەترسمن دەوەستی لە دروس
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. ئەوی بە گەشانەوەی هزر سەالمەتی عەقڵ تەنیا ئازادی ئەندێشە پێویستە ێ. بۆو تەڵەکەت ئاشکرا ب
ڕامان زەرەر دەبینن، بە بەرووی ئەندێشە رۆشنەکانیش دیوار هەڵدەچنن و هەوڵ ئەدەن و تێ و بیر

، فەرمانە فریودەر و مووچەکراوەکانیان لە جیاتی هەر قسەیەکی مشت و مڕانە پەزێرا کۆمەڵی خەڵک
انەی کە ئەوان دابینی دەکەن قاپڵۆخی و تەوەش ئەندێشەکانیان لەسەر بنەمای هەمان فەرمانەبن و ب

نەری بیری خۆی لە بە کەڵکیان دێت یان نا، ژێرسازی بکەن. کۆمەڵیک کە بەم چەشنە توانایی داهێ
 نانەتئاوز و تە دابێ، بۆ دۆزینەوەی راستییەکان و ناسینی توانی کۆمەاڵیەتی خۆی و پەیاکردنیدەست

بۆ ئاوڕدانەوە لە مافی مرۆڤایەتی خۆی، پێویستی بە کارکۆیی بیری بیرمەندەکانی کۆمەڵگایەتی؛ 
کە بەم جۆرە لە بێخی فریو و کەڵەک نێژرابێ، ریازەتێکی ئەویندارانەی  چون دۆزینەوەی راستییەک

دەرەتان ئەمەش نەزانانە داکۆکی بکرێ کە بێ گومان دەبێ بە بیربازی و نەبوونی رکەیگەرەکە و بێ
 لە گرۆی کۆمەڵی گیرۆدەی ئاوا بار و دۆخێک نەگونجێندراوە.

 
 

 


