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  1 آورد و ئایین

  
ڕ و پ  تی، نیشتمانكی پ له فه به تایبه) زرۆ بۆتان مه(نیشتمانی ئاری به گشتی و میزۆپاتامیا 
. رداری بت ستبه آات و ناتوانت ده ی خۆی ده سته له داهاتی جۆراجۆره، آه مرۆڤ وابه

رین و ڕازاوه و  هشته به  بهو ی ئه هۆرایی به ونه زدا ئه ڤینی مه نیشتمانكه، په له جوانی و ئه
  .آانی سامی باسی لكراوه شیرینه، آه له ئایینه
به . تی بووه دانی مرۆڤ و مرۆڤایه وه و داده وانه ی حه م نیشتمانه جگه به درژایی مژوو ئه

موو جۆره  قوت و به چوپی هه ئه ڵ ی ئاوی شیرینی ل هه رچاوه زارها آانی و سه هه
له . ت بۆ مرۆڤی دروست آردووه بینرت، آه به خه گاری تیا ده رده روه آانی په دیارییه

خاته  مۆ ده مه جۆر، آه مرۆڤی ئه فسانه و داستان و دیرۆآی هه مانكاتدا لواولوه له ئه هه
  .وه ڕیان و پشكنینه آۆتایی و گه ر و بن و ب سه ی ب ندشه ئه
چنراوه و  ویستی تیا هه ی ژیان و خۆشه  ماۆچكهم آه مینی میزۆپاتامیا یه رزه ها سه روه هه

ی آورد دا  نگینه نگ و ڕه شه م نیشتمانه قه له. تی مرۆڤی ئاریایی پاراستووه سایه دیرۆك و آه
  .ری مرۆڤ بووه هاتوته ئاراوه دیھنه ها دین آه به جۆره

  
تی و  هزری مرۆڤایهی  رچاوه زنترین و پپزترین سه ستپكی دیرۆك، آوردستان مه ر له ده هه
ڕ و دینی فراوان له  باوه» هدینی به«شت  رده پش له هاتنی ئایینی زه. یی بووه رزانه فه

وری گرینگیان له  آان ده ستوره فسانه و چیرۆك و داستان و ڕاز و ئه دا باو بووه، ئه آه ناوچه
ر دینك  ه ههیه آ وه م هۆیه به. رامان و هزری دانیشتوانی نیشتمانی آوردستان بینیوه
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خود له  بووه، بۆیه خودبه تی و جوگرافیایی دیاریكراوی خۆی هه یه ندی آۆمه تمه تایبه
ریی  م نیشانه و آاریگه رده گای سه آانی باوی ناو آۆمه ریته آانی هزریی و داب و نه هۆآاره

  .رگرتووه وه
تی  یه  خۆی و میراتی آۆمهری بهورو آانی ده ندی و هۆآاره تمه ڵ تایبه گه ر ئۆلك له آه وابوو هه

ندی  تمه ری تایبه نیشانده: م شوه بژین توانین به ده. یه ندی هه یوه وخۆ په زدی خۆی، ڕاسته
ی  تی پوانه شن و چۆنیه ر دینك، چه ستاوه، نرخاندنی هه ودا هه یه آه له نو ئه و ژنگه ئه

  .یشتووه آانی گه یه آه پشتاوپشت به وچه و وته تی ئه یه آۆمه
هاآانه، آه  رزش و به یشتن و ئه و هۆآار و تگه ی ئهردآردن راوه نگاندن و به سه خۆی به هه

گاآانی جیاواز شیرۆڤه  ی آۆمه آانی مرۆڤایانه ندیه یوه وشت و په آانی ڕه توانرت شوه ده
 .یه یان هه  فرهیاوازیوی دی، ج ك ئه ته ر ئۆلك له ندی خودای هه تمه بۆ نموونه تایبه. بكرت
نی  بوون و الیه کی خۆڕسک دروست ده شنه  چه  و هۆز بهخمای  ر بنه کانی کۆن له سه دینه
ر  بوو و هه و هۆزه بوو که تدا دروست ده کوو گردراوی ئه بوو، به یاندنی نه پدان و ڕاگه ره په

وه  چوو، ئه ناو ده کرا یا له دهله پشل  و گه و هۆزه یا ئه خۆیی و ئازادی ئه ربه کاتک سه
کانی  موو دینه هه. ما ده ی نه وه چوو و توانای مانه ناو ده کی له ک هۆزه ته  گشتی له ش به که دینه
ایدا دینی  دو م له  و هۆز بوون، بهخ گشتی دینی  کان به تاییه ره  سهت دینه  تایبه ون به که
و  ک ئه ته دی هات و له ک به یه وه ته ر نه ههبۆ و ڕامیاری تی  یه  کۆمهکی بارودۆخ ویی له ته نه
  . جۆش و گری خوارد وه ته نه

  
  دا و له ست ده  ده تی خۆی له یه خۆیی سیاسی و کۆمه ربه ک سه یه وه ته  نه جاری وا بوو که

وتوو  رکه  و سه ست، براوه رده ی سه وه ته و کات خوداکانی نه  ئه خوارد، بۆیه نگدا شکستی ده جه
  .ست ڕاگرن خواردوو و دۆڕاویش بنده لی شکست یانتوانی دین و خوداکانی گه بوون و ده ده

کانی کۆن و   نوانی دینه کی قۆناخی نوێ بوو له ستپه شت، ده رده ی زه فه لسه ئامۆژگاری و فه
شنی  ڕ چه مه شت له رده نی زهکا  دایک بوون، بۆیه ڕاهنانه  پاشتریش له کانی دوای خۆی که دینه

ی  ک خۆیدا دیتن و رامانکی تازه ته ری بوو و له گه ، داهنان و تازهئایینیی  تی و ڕوانگه چۆنیه
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رباز بوو و خۆی  ي و هۆز دهخ ژر سنووری  شت له رده زهرامانی . بۆ نرخاندنی دین دروست کرد
 .رخان کرد تی ته ل و مرۆڤایه موو هۆز و گه بۆ هه

وه بوو آه مرۆڤیان بۆ  شت هاتن ئه رده و ئایینانه آه پش هاتنی دینی زه آی ئه ره رمانجی سهئا
نگیر و پاپشتی خۆی  شیان الیه آه ر یه زانی و تاریكی ڕاپچ آردووه و هه و نه ره دان ساڵ به سه
تانانیش، آۆیله و  ره ده ژاران و ب موو هه رمان بوون، هه ن فه تداران تر و خاوه سته ده. بوو هه

پاندبوو و  رگیان سه ریاندا ترس و مه ریتانه بوون آه به سه و داب و ئایین و نه چی ئه دیل و ملكه
شانه بوون،  و ڕۆژگاره ڕه وسانی خواآانی ئه سته ی ده نده به. یان ناند له ژر باری گرانیدا ده

ر و  رآوتكه ی سه سته نیش دام و دهبووه و فبازا» خوا«ن هز و ساماندار،  آه زۆردار و خاوه
  .ر بوون وسنه چه

ستا و  وه و دژیان ڕاوه باته پانی خه شت به زانایی و بیردۆزی خۆی، هاته گۆڕه رده تاآوو زه
و مرۆڤه  ی پش چاوی ئه وه آردنه گرساند، ئاگرك بۆ ڕووناك ئاگری پیرۆزی خۆی هه

مه بوون، آه له  رده و سه آانی باوی ئه جۆراجۆرهنده  چی خوداوه مدیده و آۆیالنه، آه ملكه سته
ش بوون به پچوآترین مافی خۆیان ب.  

  
وای به بوونی  بوای ته. بووه آانی تردا هه ک ئۆله ته ی له آی فره شت جیاوازییه رده ئۆلی زه

و وی  ردوون و زه ستی و گه گار هه ریده گانه ئافه نیا بووه، آه یه زدای تاك و ته هۆرا مه ئه
ری شادی و  دیھنه ویشه آه به ر ئه هه. ڤییه نی و مینه نبوژه ر و جیھانی ئه به ئاسمان و گیانله

ی له ال  خۆی نادات، ڕك و آینه) مرۆڤ(ختیاری مرۆڤه، آه توڕه نابت و ئازاری هاوڕی  به
  .رتیل و قوربانییان ل ناآات نییه و داوای به

ك ویستیان له  یه موو شوه به هه. یدا بوو ری زۆر زوو بۆ پهیا شت، نه رده مانه بوو زه ر ئه له به
دان جۆر ناونیتكه و  شه بكات، سه هین گه ی ل بگرن و بیشونن و نه ن و ڕگه ناوی ببه

ی یارانی  ست و خۆی دوژمنانه آی خه تیه ست و دژایه به ی ناجۆر و ناڕاستیان بۆ هه شه بانگه
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یارانی  رچی نه رپه آانی، به خه رمووده شیرینه پ بایه  به هۆره و فهویش شتیان آرد، آه ئه رده زه
  .وه دایه ده

com.msn@kurdavesta
tk.kurdavesta.www
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