
   شت،شت،شت،   ردهردهرده   ئایینی زهئایینی زهئایینی زه
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   تیتیتی   بۆ کوردان و مرۆڤایهبۆ کوردان و مرۆڤایهبۆ کوردان و مرۆڤایه
   (((999)))شی شی شی    بهبهبه

  
 
 پانی له کولتور و  دان سای ڕابردووی کوردستان، کوردان زۆر رامان و بیری جیاواز، که  دیرۆکی سه له

ک له ژیانی  یه شوه  ویان داوه به وه و هه گرت و گرتووه، تاقییان کرده ی ده رچاوه ئۆلۆژی بگانه سه ئیده
خابن  م مه به. وه یدانی کرداره ی خۆی، بیخاته مه باتی ئاشتیخوازی و ڕزگاریخوازانه ت له خه نانه ڕۆژانه و ته

  .وه کانی بکاته مه ک له خه ی بت و گریه که یاتوانیوه ئاریکاری کشه م بیرانه نه  ئستا ئه تا به
و رامان و  وه بت که ئه هنابت، ئه ست نه ده وتنی وه رکه وه که کورد سه هکانی ئ کک له هۆیه چت یه بۆیه پ ده

  ردی به رمانی ده  زمانکی دیکه، ده یا به. تی مرۆڤی کورد سایه ک ڕاستی ژیان و که ته هزرانه بگانه و نامۆ بن له
پویسته . نی خۆی دابراوه سه ی ڕه فه لسه مژه له مژوو و بیر و رامان و فه کورد له. ه ساڕژ کردبت هه

مانه  پ و تۆزی زه ی خۆی بدات و له ژر خۆڵ و ته زاران ساه ی هه نجینه جارکی دی ئاوڕکی دیرۆکی له گه
 21ی  ده رۆکی بۆ سه ر و ناوه وهه میانه جه رده ن و سه وژه می کات و به بیرکی نه رده ریھنت و ڕاکشی سه ده
  .رمانی ڕاست ساڕژ بکات  ده ی به دان ساه  سهلکش کات و بتوانت برینی په
ونی  یر بکرت تا هه گرانه سه خنه توانت به چاوکی ڕه یه، که ئه وه و تۆژینه شیک له م کورته باسه به ئه

کانی نادیاری  نه شت بته گفتوگۆکردن و ورووژاندن و بتوانین الیه رده ی زه فه لسه ی رامان و فه قینه ڕاسته
  .شت بته ئاشکراکردن رده ی زه هف لسه فه

ی زانستی و دیرۆکی  فه لسه مین و بنیاتی فه که  یه کرت به  ده  کهشت رده  زهتی ڕه  دیرۆکی و بنهی فه لسه له فه
 کانی یه و له سرووده ندی هه مه خش و شونکی پله  نه،ندنی مرۆڤ سه شه  گهیشتن و  پگه،کوردان ناو ببرت

 ندن و سه شه شت گه رده سته کردووه، بۆیه توانینی زه رجه  به ڕاشکاوی  بهی ندنه سه شه م گه  ئهشت رده زه
  .خستنه پش

  :ت ده )"رامان له دیرۆکدا(رتووکی   په له" هگ"زنی ئامانی ناوداری مه
 چونکه . وه  کردهڕۆشنوری خۆی   و چواردهوشا ک دره جار ڕووناکاییهم که  یه که بۆ،له میتسوپاتامیا بوو"

 له خودی ،ی شتک جودا روونی مرۆڤ بوو، به واته  بۆ جیھانی ئاگایی و بۆ ناخ و ده،شت رده ڕووناکی زه
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ت و دیاریکراو،  ین که بوونی تایبه که هئیر  ، سهن ن و بروومه سه کی ڕه کتاییه  یهگی و گانه  یه.ند بوو یوه خۆی په
له ) بوون(دات که  هئنیا نیشانی  ک ڕووناکی که ته وه ر هه. نوورداس م له ئازادی ب ون، به شک له زاتی ئه به

 ،هزبوون دا، که هانی بدات بۆ به هدرمان   فهر مرۆڤ  به سه وه و ڕووه نیا له کتاییه ته م یه خودی خۆیدا چییه، ئه
ه ب. ی دانانت جیاواز له نوان بووندا،ڕووناکی. و بکات تی خۆی پته ر و تاکایه کردن بگرته به شه که ڕگای گه

ندازه بر و  ک ئه  و به یه وه وشته دره ر ده رابه کسان و به رزایی و نزمی، یه  به، مرۆڤی پاک و تاوانبارڕووی
شک بجگه له خۆی و له   که به به،خشه نیا کاتک گیانبه ڕووناکی ته. کات مووان ده شی هه خششی پشکه به
م  ڕووناکی، دژی تاریکییه و ئه. ی بکات رده روه بت و په ری هه ری له سه  کاریگهند ببت و یوه ی خۆی په وه ره ده

ندن له  سه شه بۆیه بنیاتی گه. کات بات له ژیان بۆ ئمه ئاشکرا ده ودان و خه ما و بنیاتی هه تییه بنه دژایه
کۆتایی  یه که به بارودۆخی ب وه وان له دیرۆکدا ئه کی ڕه ره کی سه کات، چونکه چه ست پ ده میتسوپاتامیا ده

 .وتنکی گشتی بگات که ، به رک)تک سرووش ته له(وچان  تی ب رامان بگات و له ڕگای دژایه
 

 
  
م  ر و له ختیاری بگرته به کانی ڕگای به موو وزه یه، به هه ی که بوونی هه و جۆره یخواست مرۆڤ به شت ده رده زه

ر گۆی  ری ناهمن و ناخۆشنوتی سه به نیا گیانله  ته،مرۆڤ. ندی بگات ی خوداوه و پله ره تی به یه ی که هه ئاسته
. دات ندن ده سه شه وڵ و کۆشش بۆ گه گرت، هه رچاوه ده  سه وه ی که له ناخیه و سرووشته وییه که له ڕگای ئه زه

به ) غریزه(رخووی  دا فه یه، ل له ئاژه  ههڤی ک هه  و وهش ڵ زۆر خای هاوبه ڕاسته له نوانی مرۆڤ و ئاژه
 و  که شوه،نی زای دیاریکراوه الیه" رامان"ز،  ئاوهکات، ل له مرۆڤدا  ر ژیانیدا زاه و ژیانی دیاری ده سه
تی   رامانی مرۆڤایهزانین ک ده روه  هه.بینت ساز ده نووس کی و چاره ره وری سه خشت و ده به  به ژیانی دهنگ ڕه
  .یه کی هه شنی جیاواز و دژ به یه کو چه نییه، بهک شوه  ک جۆر و یه یه
کی باکوور و  ه سته ک دو به وه» مینوو نگره ئه«و رامانی خراپ » ته هوومه«رامانی پاک شت  رده ی زه فه لسه  فه له

بته هۆی  یه که ده م دو جۆر رامانه ر بوونی ئه هه.  له مشکی مرۆڤدانی مغناتیسیدانی  مهک باشوور یا وه
یه، له مرۆڤیشدا   ههداک دو سووڕی وزه که له ناو مغناتیس یشتنی مرۆڤ، بۆیه وه گه کردن و پ شه جووه و گه

ڕان  گهدادوا رمانی و جاویدانبوونی به بۆیه هۆی هه .نه و جووه بته هۆی ده ک، ده هکانی دژ به ی سووڕی رامانه
ینه و لکی سرووشتی و زانستی وه کۆڵ به چه ران و ئاژه به ه، که له گیانله له مرۆڤدا، شت نگی و  ده شنی ب
  .ر چاو ستاو دته به ڕاوه



نگ  جه بهرانی تر  به زی خۆی یا گیانله گه ک هاوڕه ته نیا بۆ بژیوی خۆی له بت ڕاو ناکات و ته ڵ تا برسی نه ئاژه
. ران به  له گیانلهنکی ره ی سه نه  و ده ڕان به دوای خواردن، س هۆ ڕاگرتنی ژیان، زاو و زکردن و گه. تد

بت، مو و  بۆ نموونه شرک برسی نه. ر کرابت، ئارام و همنه ر س هۆی تدا مسۆگه ک که هه ئاژه
 و ڕاویان وه  له دوورهکات ان دهیری نچیری دات و سه بت، له سووچک پشوو ده  نهداترسی کانی له مه تووله

ر  تایی، هشتا هه ره کانی سه ویستیهداهنانی پ ج دوای بهله مرۆڤ . وا نییهم مرۆڤ  به .ناکات و دخۆشه
جۆری ) مینۆ(ی  وه بوونه ران جا گۆشتخۆر بت یا گیاخۆر له دوپات به ی گیانله زۆربه. نائارام و ناخۆشنوته

 له  وه بوونه و دوپات جۆر خواردن دن ک یا چه م مرۆڤ له خواردنی یه یان نییه، به خواردنیان، گله و گازنده
رگ و پۆششی جیاواز و شونی ژیانی  ت به نانه بت و به دوای خواردنی جیاواز و ته م ده دا تووشی خه فته هه
 .زات و له ناو سرووشتی مرۆڤ دایهڕیانه له ناو  م گه ئه. وت که ده

 

 
  
 و یی ئیراده  و ب ساده و ئاسانزان ور  ههک، مرۆڤ بۆ ژیانی  و ئایدلۆژییه فه لسه ر ئایین و فه گه جا ئهئین

ت  نانه  و تهفری بکات) قناعت( گیری و  گۆشهوه، ڕیان و لکۆینه  جگای گه هم هان بدات و ل خواردنی که
کات و  ک زاتی خۆی ده ته  مرۆڤ تووشی ناکۆکی له وه ، ئهند بکات ویستی خوا ناوزه  خۆشه بوون به"قانع"
ک  یه فه لسه نیا فه بۆیه ته. یبات  دهییران و قه ره تیدانی، به ی یارمه خۆشین و له جگه یخاته ناو کشه و نه ده
لی و ڕیانی زاتی مرۆڤی ناسیبت و له جگای نکوو م سووڕ و گه  که ئه،توانت ڕنونی مرۆڤ بت ده
لش پ و الیه ڕیان و سووڕه زاتییه م گه  ئهکردنی گای ی، ههیوان و ڕ ت به ب و ئارمانی پخش.  

ناسی و  کی له ناو مشکی مرۆڤ، به باشی   دو هز و دو رامانی دژ به یهزن،  فیلسوفی مهشت رده بۆیه زه
ری جووه و داهنان له  دیھنه  و بهڕیان و لکۆینه ی گه رچاوه رانه، سه م هزه دژبه  ئاگادار بوو که ئهیشچاک

کارهنانی  توانت بۆ به بت و مرۆڤ نه رزی هیوا و ئارمانی نه نی به ڕیانه، الیه م گه ر ئه گه جا ئه. مرۆڤ دایه
  م وزه  ئهوه  ئهبینت، روونی خۆی، شونی گونجاو نه کانی ده ر و پانری هزه ی ڕاکشه می وزه رهه دروستی به
بوون،  کردن و باش شه کردن و گه  جگای چ ترسیدار بن و له ر و مه توانت زۆر تکده بت و ده ها ده  ڕه و هزانه

  . بنر  و تکدهر رانگهوترسیدار و  مه
کردن، پۆشین و ڕابواردن، ناتوانت هیوا و ئارمانجی  وتن، زاوزێ  خواردن، خه شت چاک ئاگادار بوو که رده زه
 پچووک و  م ئامانجانه کانی، ئه سنووره تی و توانا ب  مرۆڤایه و ئاستیم پله هرد  به له. کی مرۆڤ بت ره سه
کانی  دیھاتنی پویستیه  به سک و بۆ رته  سنوورکی به  که له یهدا وه  لهتر ندی مرۆڤ فره توانامه.  نرخه م که
 ، و هیوا و ئارمانی دخواز،انجی کۆتاییو ئارم ره  به م پداویستییانه بت ئه تایی به کار بت، بۆیه ده ره سه
  .ر بن ده
 داواکاری  رزتر له ی زۆر به  پله  له،تی ویستی مرۆڤایه به شت ئاستی خواستراو و پ رده  زه یه که وه توانینهم  له

و   ئه، یه رزتر و پیرۆزتری هه  به مه رک و ئامانجی زۆر له بۆیه مرۆڤ ئه. نت تایی، داده ره و پداویستی سه
  کانی خۆی به ندییه  توانامه ی خۆی باش بناست و له رجه و مه وت، به  بکات و پش بکه شه توانت گه ده



.  بوونی مروڤه  خودایی یاندن و به  خوداگه  به،شت رده فی زه لسه ئاوات و ئامانجی فه. ند بت مه هره دروستی به
  . بگات ڕاستی هبت ب  ده  دوباره و زدایه هورا مه  ئه مرۆڤ له

نی  نبوژه ر دو ئاسۆی ئه  و هه یه ڤی هه نی و مینه نبوژه نی ئه  دو الیهیی،زدا هورا مه و ئه ره  به یوت و چوون م ڕه ئه
و  ره ڕیان و به  و گه دات بۆ جووه  هانی ده  که یه  ناو مرۆڤدا هزک هه له.  خۆی گرته ڤی مرۆڤ ده و مینه

  مینه  زه شی مرۆڤ دایه و  ناو له  له کرت و  ده پناسه" ر هه وه ره فه "  به، ره  پشبه ڤییه ه مین م هزه ئه. پشخستن
  .کات موار ده ڤی هه نی و مینه نبوژه ر دو ئاسۆی ئه  هه یشتن له بۆ پگه

ت له بوونی مرۆڤ، ده  خودایی یشتن به وڵ بۆ گه گومان هه به  هه توانت به  بیه وه ر کوتن  ته وویایی بیپ ،
ڵ و  مهۆندامانی ک شنی کۆ و گشت ئه  چه  به م ڕگایه  ئه یه که وه  ئهیی مرۆڤختیار رجی به م مه ، به)الج هه (ک وه

 .ن ندی بگه  قۆناخی خوداوه ر و به  به یشتن بگرنه ندن و پگه سه شه  ڕگای گهجڤاک
 

 
  
روونی خۆی،  کی ناو ده یه ی دژ به  نوانی هزی لفانه ا لهتاد ره  سه  له بوایه بژت، مروڤ ده شت ده رده زه
  .  چاک و پاک بوایه  که ،بژاردیه ککیانی هه یه
   که یه وه دا پرسیار ئه م لره بژرت، به  و رامانی پاک هه وه  خراو جودا بکاته بت رامانی پاک له و ده ئه
 و کام رامان خراپ و   ؟ کام رامان پاک و باشه  چییه په و خرا ستنیشانکردنی چاکه مای نرخاندن و ده بنه

  ؟ ره ورانگه
ر  گه ئه.  وه گرتهبک   یه"بوون "نجار و ڕکوپکی جیھانی ک هه ته  له  که  بت پاک و خاس توانت  دهو رامانه ئه

گونجت و  وون نهرد  ڕکوپکی گهوتی  ڕهک سرووشت و ته م  له هزر و رامانک به چاوی مروڤ چاک بت، به
 نگاندنی سه ما و بنیاتی هه  بنه که واته. و هزر و رامانه، ناڕاسته ، که واته ئهند بت نجامدا زیانمه رئه  ده له

وتی  وپکی و ڕه  ڕکمووی ر مه  هه چاکه و خراپه، سوود و زیان، پاکی و ناپاکی،ڕامانی پاک و گوفتاری پاک و
بژرت و توانای  کک هه  نوانی رامانی باش و خراپ، یه توانت له ده مرۆڤ  چونکه.   جیھانهیسرووشتی

. کاریشی ببستت بت به بژاردنی ڕگای ڕاست و پاک، ده  دوای هه  و له  مرۆڤ ئازاده ، که واته یه بژاردنی هه هه
مین  که ، همنی یه ئارامییه، همنی و  م دوانه نجامی ئه رئه  دوادا بت و ده بت کرداری پاکی به رامانی پاک، ده



ری و  کردن و داهنه شه تی گه رفه  و ده مینه همنی زه.  ی رامانی پاک و کرداری پاکه هره وت و به که سته ده
 دوای  تی له یهمرۆڤ و مرۆڤا.  یه وتی همنی که سه ڤی ده نی و مینه نبوژه یشتنی ئه دی دنت و پگه دروستکردن به

مر و  یشت، نه گه  هۆشیار بوو و پ مرۆڤک که. گات  جاویدانی ده ، به شنه موو چه شتنی ههی  پگه  وهۆشیاریی
  .بت  خودا ده بت و خۆی به ندی ده ، خوداوهییشتوو و جاویدان مرۆڤی پگه. بت رمانی ده هه

دات بۆ   مرۆڤ هان ده هفیی لسه  فه م ئاواته  ئه.یه م گونجاو و ژیرانه ئاواتکی دووره، بهم ئاواته  ڕاسته ئه
. ترسیدار بت ر و مه کدهتوانت ت  فیۆ بوات، ده  به ڕیانی مرۆڤ که سووڕ و گه.  و ڕۆیشتن وامی جووه رده به

کات، بتی زانست   دژایه مرۆڤ نابت.بت ر ر ده ستدار و دروستکه به ڕیانی مه شنی گه  پویسته به چه مرۆڤبۆیه
  ر جۆره کی هه ستپک و پشه کردن، ده  و چ کردنه مرازی چ شت زانست ئه رده ی زه فه لسه  له فه چونکه

  . یشتنه گه ندن و پ سه شه گه
کار نگ و شتی خراپ به  ڕوات و بۆ جه  فیۆ ده  بهمۆدا،  له ئهتی ی مرۆڤایه وه کۆینه ڕان و ل گهشکی زۆری  به

. کات یدا ده ری پهات بۆ دروستک رفه انی دروست و ده بۆ پکھنرۆڤ، مشت رده ی زه فه لسه فه و  رده روه په   له.دت
 ناسینی  ڤی، به نی مینه  الیه مرۆڤ له. ر و چاک ی دروستکه  وزه کاته ر ده شت هزی ورانگه رده ی زه فه لسه فه

ی و ڤ یشتنی مینه ک هزی گشتی، قوناخی پگه ته گرتن له ندی یوه  په روونی خۆی و له کانی ده هزه
هورا  ک ئه ته ی، لهیشتن  دوای گه  و له وه بته زدا نزیک ده هورا مه  ئه کات و به ست پ ده ی خۆی ده وه رزبوونه به
  .ک ڤای یه بنه هه ده زدا مه
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