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  شته رده یامی زه اآان پهثگا

  ) 7 (شی به
  قزی بابان سه

 
ی  م ڕۆژگاره ت ئه نانه و ڕۆژگاره و ته نا و پاوپی ئه آانی پ پچ و په آك له گرینگترین ڕووداوه یه

دروود . و آراوه یه وه په ره یامبه په» شت رده زه«ن  نسازی ئایینییه آه له الیه وژه آورد، گۆڕانكاری و نه
مینه بووه آه جگا و  م زه مین مرۆڤی گۆی ئه آه و زانا و دروستكاره، آه یه مری ئه وان و گیانی نه  ڕهله

وڵ و تكۆشاندا بووه  میشه له هه ستنیشان آردووه و هه وشتی بۆ دین ده ندی ئاآار و ڕه تمه سنوور و تایبه
هدینی  پدانی دینی به ره ی په آه ۆهیی ڕاستی و آرداری چاك، آه بناغه و آ آردنی ڕگه سته رجه بۆ به

ریك بووه و بنیاتكی  هدینی خه آانی ئایینی به پدانی ئامۆژگارییه ره مان آاتیشدا بۆ په بووه و له هه
  . ستنیشان آردووه ی پاوپی خۆی ده یی بۆ چاآه به واته میشه تی و هه ڕه بنه
ندی هندك داب و  یان آردووه آه مرۆڤ پابه وه تایی و پاشتریش، آۆششی ئه ره آانی سه موو ئایینه هه
ی ئازادی بۆ  ر بووه آه ڕگه یامھنه ترین په سته رجه شت به رده زه. تی بن واه وتی ڕه سووآه ریت و هه نه

وشت، ڕزگاربوون و ئازادبوون له  مای ئاآار و ڕه ر بنه بژاردن له سه مرۆڤ ئاشكرا آرد، ئازادی هه
ك، ئازادبوون له دانی باج  آه بناغه و ب ستوور و یاساآانی ب ر به ده رانبه ه بهبردنی آوران آرنۆش
  . آان شتكی باوه ی دینه رستشگاآانی جۆراجۆر، آه ئستاش له ناو زۆربه به په
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یشتن به پاداشت و  وه و به هیوای گه بینرت آه مرۆڤ له ڕووی ترسه آاندا ده ی دینه له مژووی زۆربه

آردن و به  ن به السایی ها زۆر هه روه هه. وه و ژیانكی چاآتر، دینی بردووه به ڕگهشتی باش 
. وشتی زیندوویی له ناو هزریاندا نییه آی ڕه مایه ویش هیچ بنه ڕۆن، آه ئه تی دین ده واه شریفات و ڕه ته

  . خات رده شت بۆ ئمه ده رده زنی زه یی و مه وره و خانه آه گه آك له مه یه جا بۆیه ئه
بووه و  ی هه ی مرۆڤ بووه و توانای فرۆشتنی مرۆڤی دیكه ی آه مرۆڤ آۆیله مه رده و سه ویش له ئه

  . موو شونكی وتی ئاری داگرووه ند هه وه ڕی ناڕاست و ته ندانی ئایینی جادوویی و بیر و باوه بوامه
وشت  گوت آه ڕاستی ئایین و دین له گرینگی ڕه ی ده مه ی ئه شت هۆره رده زانی، زه ی نه و ڕۆژه تاریكانه له

ی  ش به واته مه ئه. بوو آانی له بنانه رزشه تی و ئه واه وتی ڕه سوآه ك له هه یه، نه و شاراوه و ئاآاری ئه
  . ند بوون به رامان، گوفتار و آرداری پاك له ژیانی مرۆڤدایه پابه
رستی آه  په رستی و بت روانیسم و ڕۆژپه واندوه و زه هری بۆ خودای جۆراوجۆر دانن رگیز سه شت هه رده زه

تی به  له مندای تا تافی الویه. بووه ند نه سه مه بوون، الی ج په رده و سه آانی باوی ئه ئایینه
ش بووه آه  ویه م گۆی زه ر ئه مین مرۆڤی سه آه یه. ڕی به خودای تاك بووه ری، باوه وروبه ی ده وانه پچه

وه و  تی خۆی له گوماییان و فریودراوان جودا بكاته  به تاآه خودا، هناوه و توانیویهواوی بوای ته
  . مكاری بدات ست بدادی و سته آسانی مرۆڤ له ده وڵ بۆ ئازادی و یه هه
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وی داوه  كو هه بووه، به وندی خۆی نه رژه ت و به سته ك و ده شت بۆ ترساندنی خه رده رستی زه خواپه
وی  هه. ری بھنت تی ده نگینی آۆیله ی ئازادی و له ژر باری قورس و سه نته دوا پله تی بگه مرۆڤایه

  . فتاری نوێ دروست بكات داوه جیھانكی نوێ به بیری نوێ و آرداری نوێ و ڕه
ن به تكایی  نیا آاتك دته دی آه گشت آۆمه وری ته خته رانی و به یزانی آامه شت خاس ده رده زه
. ونت ر داننه یویست مرۆڤ له ئاستی مرۆڤ سه شت ده رده زه. نی ڕاستی نه الیه موو روو بكه ابن و ههڕ
میشه بانگی ڕاستیی به  گونجاوه و هه وت و ناركدا نه وشت نزم و چه سانی ڕه ك آه ته شت له رده زه

  . ستنیشان آردوون گویاندا داون و ڕی ڕاستی بۆ ده
كو  بی و ئایینی نییه، به ده فی یا خود ئه لسه راوكی فه نھا په ، ته»اثگا«شت  رده آانی زه هۆره
یام و  شت مامۆستا بووه و په رده زه. یی و جاویدانییه میشه دیھنانی ژیانكی مینوویی هه ی به رچاوه سه

ت توان س ده موو آه رتووآكه هه شت، په رده آانی زه هۆره. آانیشی جیھانی بووه ئامۆژگارییه
  . ربگرت وه و بۆ ژیانی سوودی ل وه بیخونته
گومان  ب. یه آانی قووڵ و پمانا و نیازی به شیرۆڤه مانكاتیشدا واته ن و له هه آانی گاتا ساده سرووده

موو  آانی له مشكدا مراندبت و هه ونه مردووه ڕاندبت و هزره آه تایی ت په ره نگاوی سه سه هه و آه ئه
خست و  ره ی بۆ ده دانی بیری تازه رهه ری آۆنی له مشكدا وشك آردبت، باشتر بواری سهآانی بی ڕیشه
ی هندك  وانه گاتاآان، به پچه. بت وه رووناك ده روونی له ناوه بت و ده ی گاتاآانی بۆ ئاسان ده واته
هاوتا و  رد و ب گه آه، ب ڕۆآیان پ له مژاری ناڕك و دژ به یه رتووآی ئایینی دیكه آه ناوه په
وشه خه ب .  

م به ڕوونی و  ون دواوه آه ئایا چلۆن بووه، به ڕ ڕابردوو و دیرۆآی آه مه می له له گاتاآاندا زۆر به آه
موو شتك،  شت پش له هه رده بت باش بزانین زه ده. رهاتی جیھانی دواوه سه ی به وردی له باره

. ند له ناو گاتاآان نابینرت روه ی ته به هیچ جۆرك بیر و پته. رزانه بووه مرۆڤكی زانا و ژیر و فه
  . نده، گاتاآانه یوه هدینی په شت و ئایینی به رده نیا شتك آه له ئاڤستادا به زه ته

س له  ر آه فی گاتاآان، بنیادكی گشتی و جیھانییه آه هه لسه وه بنیادی بیری و فه آی دیكه له ئالیه
ریش  گه ژرنت و ئه توانت بیپه ر ویستی ده گه ئه. بگات خنی ت رت له ڕاستی ناوهآا ماندا ده ر زه هه
بژاردنی ڕگا و  ئازادی رامان و هه. فی لسه آی فه یه ندشه ك رامان و ئه ر وه ژرنت، هه یویست نایپه نه
م بنیاته  ئه. هدینییه آی دینی به ره آانی سه آكه له وانه ت، یه وی له ژیری و خره یه وشت به په ڕه
كی فره  زار ساڵ پش فر آراوه و هشتا ئستاش آۆمه تر له چوارهه تیانه آه فره یه فی و آۆمه لسه فه

 . ندن تی پی پابه یه وشت و ئاآاری آۆمه آردنی ڕه شه رزترین ئاستی گه توو له به له مرۆڤانی پشكه
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شته،  رده وشتی زه آانی مینوویی و ڕه وه و ئاشنایی به ڕاهنانه ی لكۆینه رچاوه گاتاآان دنیاترین سه
  . گیراوه و پش هه مه زاران ساڵ له شنی نووسراوه له هه آه به چه

ر  ت له سه ده» فیساغورس«. یه گاتاآان، ژیرانه، گونجاو، جیھانی، جاویدانی و مرۆڤانه
  . آسانه ك ڕاستی یه ته شت، خوا له رده آانی زه ئامۆژگارییه

ت و  م و خره ن نیشان بده یه آه ڕگا به آۆمه وه من مامۆستام و آاری من ئه": رمت فه شت ده رده زه
تا خۆیان ڕگای ڕوون م  وه هان بده وه و دۆزینه وه و بیرآردنه آۆینه ن بۆ بزوان و ل رامانی آۆمه

س  آان من به ره ربه به. م آان ناآه ره ربه م، به آه من فر ده. ن وه و به ڕاستی و ڕۆشنایی بگه بدۆزنه
  . "گرسنم نجری بۆ ناآشم، چرا داده ك نادانی و تاریكی خه ته نگ له ک نادانی و تاریكییه و بۆ جه ته له

تی به گشتی و بۆ  وی آه بۆ مرۆڤایه ر گۆی زه آانی سه ترین سروودهآكه له آۆن شت یه رده آانی زه سرووده
وشتی  ری بوون و ڕه وهه ی ئافراندن و گه ج ماوه، آه له باره ك میرات به تی، وه لی آورد به تایبه گه
ها  وهر هه. آات گرێ و ئاسان باسیان لوه ده سۆز و ب چژ و به پز و به آی به یه وه دواوه و به شوه رزه به

توانین بین  ج ماوه، ئه تی به نجینه پ له داناییه آه له ئاڤستادا بۆ آورد و مرۆڤایه و گه به پی ئه
  . هدینیه مۆ، دینی پاآی به ڕاستی ئه تی ناوه آانی ڕۆژهه موو دینه ی هه رچاوه آه سه

  
آانی  هاترین خاه  ناسكترین و پبهی ئاڤستا، وه توانین به لكۆینه ده: "بژت ده) 35 (»میلس. هه. ل«

زار ساه،  هه ستوورانه آه هی پش س م ده ین ــ ئه یدا و دیاری بكه دا په و نووسراوه آۆنه له ناو ئه
گرین  رچاو نه وانه به ر ئه گه ییه آه ئه زۆر سپه. آان ڕزگار بكات نه ند و پاوه توانت ئیمۆ ئمه له به ده

بووه آه بیر  ی هه م دلریه سه آه ئه مین آه آه شت له دیرۆآی جیھاندا یه رده هز. وه شارینه یان بیان
  . "شنی ساده و ڕوون دابژت قینه چییه و به چه وه آه دینی ڕاسته بكاته

بت،  ی توانای مرۆڤ هه رڤه ی آه له ده و آارامه رجۆ و ئه ڕیان به شاآار و په سانك باوه ر آه گه ئه
رییانه  سه رمه سات و چه موو ڕووداو و آاره و هه له پاش ئه» گاتاآان«ی  وه داری و مانه هستاوی و پای ڕاوه

  . رجوودكه مه فه ر بوون، خۆی بۆ خۆی ئه یان ورانگه آه بینیویه و زۆربه
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ی ئافراندن و  م سروودانه له باره ئه. ره ری بیر و ڕاهنه خرنه وان و هه آانی گاتا، شیرین، ڕه سرووده

وشتی  ی ڕه ر، ڕگه دیھنه بوون، ئافراندن، به ری هه وهه ڕ گه مه ها له روه هه. آات وشتی دروست باس ده ڕه
م مژارانه له گاتاآان له  موو ئه گی، هه فتار و آرداری زینده آانی جۆراجۆری ڕه نجامه دروستی ژیان، ئه

بژاردنی ڕگای ژیانی خۆی آه به  ڕ و هه اوهس له ب ر آه ها نووسراوه آه هه روه هه. وه گوتراوه یانه باره
وشتیی بۆ مرۆڤ  آانی ڕه آانی گاتا باشترین نموونه سرووده. ست و ئازاده ربه شنك بت، سه ر چه هه

. هنت وشتانه به مزگنی ده و ڕه بژرانی ئه ختیاریی بۆ هه سپرت، چونكه به سفارشت و ڕاده
د و خراپ  وشتی به آارانیش ڕه واشه وشتی پاك و باش، گل و چه ن ڕهزانایا: بژت آانی گاتا ده سرووده

  . بژرن ده هه

  
آانی گاتا  سرووده. آردنه شه وتن و گه ریی و پشكه آانی گاتا سروودی آار و آۆشش، سازگه سرووده
ی گاتا، آان سرووده. ن ناآات و ڕاناسپرت سه آردن په) قناعت (و) نشینی ت خلوه (گیری له ژیان گۆشه

شت  رده زه. زانت رجی ڕزگاری ده زدا، به مه هۆرا مه آانی ئه رگرتن له دیارده هره وه ودان و به آار و هه
نی به  نبوژه آا و شت و متی ئه. تی نازانت آبه ختی و نه دبه ی به رچاوه نی به سه نبوژه جیھانی ئه
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ویستن و پشتگیری له ژین و  خۆش. زانت ن دهویست زانت و به هات و باش و جگای خۆش دیاری خودا ده
  . زانت ستووری ئایینی ده ژیان و ژینگه به ده

نجامی  رئه زنه و چاآه و خراپه و ده ی پ هژا و مه آه ره م هۆنه آانی گاتا دیوانكی پچوآه، به سرووده
ی  آه دایه آه بكه و مه وه  لهآی دی گاتاآان ندیه تمه تایبه. ناسنت ردووآیانی به جوانی و ڕوونیی ده هه

گرت و  وتوو ڕاده ست و دواآه گا بابه آیانه، آه مرۆڤ و آۆمه ره ره سه مپه و له آك له یه. تدا نابینرت
آه و  یه، آه بكه و مه ستووره ئایینیانه و ده گرت، ئه ی ده ندشه ندنی بیر و ئه سه شه ر گه ڕگه له به

ر چی بن  م یاسانه هه ین، ئه آه ین و چ نه ستوورانه آه چ بكه و ده ئهشایست و ناشایستی تدایه، 
  . ون آه ری ده مك له آاریگه رده سه

ندیه  تمه م تایبه ئه. بووه آان نه ڤلی شته ورده آانی گاتا گشتییه و ته آانی سرووده مژاری ئامۆژگاریه
ت  ی شتكی تایبه وه خواردن و خواردنه. گرت مر ڕایده آانی گاتاآانه آه جاویدان و نه خۆی له جوانییه

ر شتك آه  بژت له هه م به گشتی ده به. رگریكردنی، ناآات نجامدانی آاركی دیاریكراو و یا به یا ئه
بته هۆی ئازاردانی گیان، باش وایه آه مرۆڤ خۆی ل  ترسی و ده خاته مه وان ده ش و ڕه ندروستی له ته

  . دوور ڕاگرت
م جۆره  بوون، ئه بان سۆزی و مھره دانكاری، به ری، ئاوه ری و داهنه گوتن، سازگه درۆنهڕاستبوون و 

به آارهنانیشی . آات آان دیاری ده ندازه آانی گاتا ئه سرووده. ی گشتی له ناو گاتاآان هاتووه مژارانه
 خودی مرۆڤه آه به ستی ندنی زانست به ده سه شه وتن و گه مان و جگا، پشكه گردراوی باورودۆخی زه
  . خرته آار ڕنونی هزر و ژیری ده

شت جاویدانی و  رده آانی زه هۆره. آی دیاریكراو نییه مان و جگایه سته به زه آانی گاتا وابه سرووده
آبوون  یی و یه آپارچه وه، بۆیه یه ته هۆنراوه وت نه شت به ڕكه رده آانی زه ك له سرووده هیچ یه. مرن نه

شت گشتییه، بۆیه  رده آانی زه یه آه ئامۆژگاریه وه م هۆیه به. بینرت آان ده ری سرووده رتاسه له ناو سه
مه و  ه نگ و چه بت رامان و ویژدان و هزری مرۆڤ ڕنونی بت تا تووشی ته میشه ده آارهنانی هه به

  . آانی تدا نییه شایستهآانی باجدان و نوژآردن و شایست و نا ته بۆ نموونه بابه. بت ك نه دژواییه
 30زیاتر له . ختیاربوونی مرۆڤه آانی ژیان، شادبوون و به آك له ئارمانجه شت بوای وایه آه یه رده زه

ختیارییه ناته دی،  م شادی و به ئه. وه ته ختی و شادی له ناو گاتاآان دووباره آراوه ی خۆشبه جار واژه
ت به سروشت و  نانه گا و ته آانی آۆمه موو چینه رت، به ههر بك مووان مسۆگه ختی هه ر خۆشبه گه مه
  . وه رانیشه به موو گیانله هه
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